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چکیذٌ
انروزه نػرفکييدگان جهایل دارىد نػرف غذا عالوه ةر جأنیو اىرژی و جأنیو نَاد ضروری رطد ةدن ،شتب ارجقا شالالنحی
اىصان و کاٌض خطر اةحال ةً ةیهاریٌای نخحلف گردد .درىحیجً ةازار جَلید و نػرف نَاد غذایی ةًشَی غذاٌای فراشَدنيد
رٌيهَن طده اشث .ندػَل نارناالد پالپ لیهَ در ایو جدقیق نَردنطالعً قرارگرفحً اشث .نارناالد پالپ لیهَ ةالا اشالحداده از
ژالجیو ،پَدر آبپيیر و طیر خظک شتب افزودن پروجئیو و جقَیث رطد پروةیَجیکٌای و زىالدهناىی آنٌالا گردیالد .در ایالو
پژوٌض ةرای جَلید نارناالد پالپ لیهَ جخهیری پروةیَجیک ةاکحری الکحَةاشیلَس کازیی ةالا جالراکم ةالاکحری (1010 cfu/ml
 )106 ،107،108،109،جلقیح طد و فرآیيد جخهیر ةً ندت  48 hدر دنای  37˚Cاىجام گردید و طی ندت  28روز ىگالًداری در
دنای  4˚Cنَرد ارزیاةی قرار گرفث.فاکحَرٌای  ، pHاشیدیحً ،قيدٌای اخیاکييده و خَاص خصی نَردةررشی قالرار گرفالث.
ججزیًوجدلیل دادهٌا ةا اشحداده از آزنَن چيد دانيًای داىکو در قالب طرح کانالً جػادفی و طانل  5جیهار ةً ٌهراه طاٌد ،ةا
 3جکرار اىجام گردید .پس از جخهیر نیزان  pHکاٌض ،نقدار اشیدیحً افزایض ،نقدار قيدٌای اخیاکييالده و ةالریکس کالاٌض
یافث .ىحایج ایو جدقیالق ىظالان داد کالً نارنالاالد جخهیالری پالالپ لیهالَ پروةیَجیالک ندالی نياشالتی ةالرای رطالد ةاکحریٌالای
اشیدالکحیک و جَلید نارناالد فراشَدنيد نیةاطد.
ياصگان کلیذی :پالپ لیهَ ،نارناالد پروةیَجیک ،الکحَةاشیلَس کازیی.

m_hashemiravan @yahoo.com
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مقذمٍ

جَلیالد و خالَاص طالیهیایی ،نیکروةالی و خصالی نرةاٌالا

گالالالرایض ةالالالً نػالالالرف غالالالذاٌای فراشالالالَدنيد خالالالاوی

اىجامگرفحً اشث کً ازجهلالً آنٌالا نیجالَان ةالً جدقیالق

پروةیَجیک ،یک جهایل رو ةالً رطالد و فزوىالی در شراشالر

خصیيی ( ،)1378شاوایا 1و ٌهکاران ( ،)1983کاشالحل 2و
3

جٍان اشث کً ٌهگام ةا افزایض آگاٌی نػرفکييدگان

ٌهکالالالالالالالالاران ( ،)1987اگالالالالالالالالتکو و ٌهکالالالالالالالالاران

و ندققالان در نالَرد جالأ یرات ارجقادٌيالده شالالنحی آنٌالا

(،)1998گریگلهَ -نیگَ ل و نارت-ان-ةلَشَ،)1999( 4

نیةاطالد ( .)3-1فرآیيالدٌای ججالاری نَرداشالحداده ةالرای

شا يز  ،)2000(5فَگل 6و ٌهکاران ( )2005و لیصاردلَ و
7

جٍیً نارناالد از پَشث نرکتات نحعالدد ٌصالحيد و جالاکيَن

نَراجَر ( )2011و نیکروةی راىداز 8و ٌهکاران ()2013

ىالالالَآوری جدیالالالدی در زنیيالالالً فيالالالاوری آن ىصالالالتث ةالالالً

اطاره کرد  .انا ٌیچ گزارش علهی نتيی ةر اىجام جدقیق

فرنَلٌالای اولیالً نيحظرطالده غالَرت ىگرفحالً اشالالث (.)4

درةاره خػَغیات فیزیکَطالیهیایی ،نیکروةالی و خصالی

پالپ آبنیَهٌا خاوی نقادیر فالراوان از فیترٌالا ٌصالحيد و

نارناالد لیهَجرش اىحظار ىیافحً اشثٌ .دف از اىجام ایالو

ةً دلیل پیظگیری از ةیهاریٌای قلتالی و عروقالی و اىالَا

جدقیق ةررشی انکان جَلید نارناالد پالپ لیهَجرش ایراىی

شرطانٌا ةرای ةدن ةصیار ندید و نؤ ر ٌصالحيد ( .)5نیالزان

جخهیری پروةیَجیک ةا اشحداده از پَدر آبپيیر ،پَدر طیر

ویحانیو  Cدر قصهثٌای نخحلف لیهَجرش ةًطَریکالً

خظک و ژالجیو پس از جخهیر و درطی  28روز ىگًداری

نیزان ایو ویحانیو در قصهث خالَراکی نیالَه  280 ppmو

در دنای 4˚Cنیةاطد.

در قصالالالالهث پَشالالالالث  336 ppmنیةاطالالالالد .درىٍایالالالالث
یکچٍارم کل ویحانیو  Cدر آةهیَه و شً چٍالارم آن ةالً
ضایعات خاغل از آةگیری وارد نیطَد (.)6
در نَرد ا ر عَانالل رطالد و جرکیتالات ندالرد رطالد ةالر
قاةلیث زیصحی و شرعث جخهیر پروةیَجیکٌای نیجَان ةً
افزودن پروجئیوٌای طیر کً طانل ندلَلٌالای ٌیالدرولیز
طالالده پالالروجئیو طالالیرٌ ،یالالدرولیز طالالده کالالاز یو و نظالالحقات
پروجئیو آبپيیر ةً فرآورده جخهیالری پروةیَجیالک اطالاره
کرد ( .)7افزودن پروجئیوٌای آبپيیر (ةً طکل ٌیدرولیز
طده ،کيصاىحره یا پالَدر) ةالر شالرعث رطالد و اشیدشالازی
نؤ ر اشث .کاز یو ٌیدرولیز طده ،رطد را ةالًطَر نالؤ ر
ةالاال نیةالرد و ٌالر چالً ایالو ٌیالدرولیز کاناللجر ةاطالد،
اشیدشازی و رطد ةاکحریٌا ىیز ةیظحر خَاٌالد ةالَد .ایالو
نظاٌده خالاکی از ىالاجَاىی ججزیالً پالروجئیو و ىیازنيالدی
پروةیَجیکٌا ةالً پپحیالدٌا و اشالیدٌای آنیيالً نَجالَد در
پالروجئیو ٌیالدرولیز طالده اشالث ) .(9,8ژالجالیو یکالی از
پرنػرفجریو نَاد پروجئیيی کلَ یدی در غيایع غذایی
اشث ( .)10جاکيَن جدقیقات زیادی در ارجتاط ةا فرآیيد

مًاد ي ريػَا
مًاد
نالالَاد نَرداشالالحداده در نارنالالاالد پالالالپ لیهالالَ جخهیالالری
پروةیَجیالالک طالالانل  50%پالالالپ و  50%طالالکر اشالالث .پالالَدر
طیرخظک و پَدر آبپيیر از کارخاىً پگاه  ،ژالجالیو (ةالا

نقالالالادیر 5 gr ،2 grو  )10 grو الکحَةاشالالالیلَس کالالالازیی
 1608از شالالازنان پژوٌضٌالالای غالاليعحی ایالالران خریالالداری
گردیالالد .ىهَىالالً طالالاٌد از  50%پالالالپ  50% ،طالالکر 2 gr ،
پالالَدر طیرخظالالک  5 gr ،پالالَدر آبپيیالالر و 10 grژالجالالیو
جٍیً گردیده اشث .ةرای پاشحَریزاشیَن نارنالاالد قتالل از
جلقیح از ةالو نالاری ةالا دنالای 80˚Cو نالدتزنان 20 min
اشحداده طد ( .)11ةرای کانل طدن فرآیيد پاشحَریزاشیَن
ارلوٌا ةًشرعث جا دنای  37˚Cخيک طدىد(.)12
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تلقیح میکزيارگاویغمَا

یافتٍَا

جٍث جلقیح نیکروةی از روش نک فارليد و جَجال کاىث

بزرعی تغییزات  pHمارماالد پالپ لیموً بلول اس

کً روطالی جٍالث جعیالیو نقالدار ةالاکحری در  5شالطح ةالا

تخمیز  ،پظ اس  48 hتخمیوز در دموای  37˚Cي

جالراکم ةالاکحری ( )106،107،108،109،1010 cfu/mlجلقالیح

طی  28ريس وگٍداری

طد (.)13

ىحایج آزنایضٌا ىظان دادىد کً ا ر جراکم ةاکحری و زنان
ناىالالالدگاری جدالالالاوت کالالالانالً نعيالالالیداری ةالالالر  pHدارد

تخمیز ومًوٍَا
جیهار ٌا را ةالرای اىجالام عهلیالات جخهیالر ةالً اىکَةالاجَر ةالا
دنای 37°Cةً ندت  48 hنيقل طدىد طتق گزارش دنای
 37-47 °Cدنالالالای نياشالالالتی ةالالالرای رطالالالد ةاکحریٌالالالای
پروةیَجیک و ةًخػالَص الکحَةاشالیلَس کالازیی اشالث.
پس از جخهیر جیهارٌا ةرای ةررشی فاکحَرٌالای نالَردىرر
در طالالَل ٌ 4دحالالً ةالالً یخبالالال ةالالا دنالالای 4°Cنيقالالل طالالدىد
(.)14,13

(ٌ )p>0/01هبيالالیو ىحالالایج ىظالالان دادىالالد کالالً ا الالر نحقاةالالل
دوجاىتً (جراکم ةاکحری× زنان ناىدگاری) جداوت کالانالً
نعيیداری ةر  pHدارد (.)p>0/01
ةا جَجً ةً ىهَدار( )1نیاىگیو  pHنارناالد پالپ لیهَ قتل
از جخهیر  ،پالس از 48 hجخهیالر و طالی  28روز ىگالًداری
ىحالالایج ىظالالان نیدٌيالالد کالالً روىالالد جیییالالرات  pHدرطالالی
ندتزنان ىگًداری ةرای کلیً جیهارٌا یکصان ةَده اشث.

کمجریو نیزان  pHدر زنانٌای ىگًداری نحعلالق ةالً نارنالاالد
پالپ لیهَ ةا جلقیح ةاکحری الکحَةاشیلَس کازیی ةا جراکم

آسمًنَا

6

اىالالدازهگیری ةالالریکس ةالالا دشالالحگاه رفراکح الَنحر (اوپحالالک

 10 cfu/mlدر روز ةیصث و ٌظحم ىگًداری ةالَد .نیالزان

آلهان) pH ،ةا دشحگاه  pHنحر( ،Metler toledoآلهان)و

 pHةاگذطث زنان ةًطَر نعيیداری کاٌضیافحً اشث.

اشیدیحً ةا جیحراشیَن شَد  0/1ىرنال طتق روش ذکرطالده
در اشحاىدارد نلی ایران ةً طهاره  214اىجام گردید (.)17
اىدازهگیری قيالدٌای اخیاکييالده طتالق روش فٍلیيال

در

اشالالحاىدارد نلالی ایالالران ةالالً طالالهاره 3684اىجالالام طالد (.)16
ویژگیٌای خصی ىهَىًٌا ةا اشحداده از روش ٌدوىیک 9

بزرعی تغییزات اعیذیتٍ مارماالد پالپ لیمً بلل
اس تخمیز  ،پظ اس 48 hتخمیز در دموای  37˚Cي
طی  28ريس وگٍداری
ىحایج آزنایضٌا ىظان دادىد کً ا ر جراکم ةاکحری و زنان
ناىالالالدگاری جدالالالاوت کالالالانالً نعيالالالیداری ةالالالر اشالالالیدیحً

ىهرهای نَرد ارزیاةی قرار گرفث (.)18

دارد(ٌ . )p>0/01هبيیو ىحایج ىظان دادىد کً ا ر نحقاةالل

طزح آماری ي تجشیٍيتحلیل آماری

دوجاىتالالً (جالالراکم ةالالاکحری×زنالالان ناىالالدگاری) جدالالاوت

جٍث ةررشی ىحایج از آزنالَن فاکحَریالل در قالالب طالرح

نعيیداری ةر اشیدیحً دارد(.)0/05<p>0/01

کانالً جػادفی اشحداده طد.ةرای جدلیل واریاىس ىحالایج از

ةا جَجً ةً ىهَدار ( )2نیاىگیو اشیدیحً نارناالد پالپ لیهَ

ىرمافزار  SPSS22اشحداده طد .نیاىگیوٌا ةً روش آزنالَن

قتالالالل از جخهیالالالر  ،پالالالس از  48 hجخهیالالالر و طالالالی  28روز

چيد دانيالًای داىکالو در شالطح  95 %نالَرد نقایصالً قالرار

ىگًداری ىحایج ىظان نیدٌيد کً روىالد جیییالرات اشالیدیحً

نیگیرىالالالد .ةالالالرای رشالالالم ىهَدارٌالالالا ىیالالالز از ىرمافالالالزار

درطی ندتزنان ىگالًداری ةالرای کلیالً جیهارٌالا یکصالان

 Excel 2013اشحداده طد.

6

ةَده اشث .در جیهار  T5ةا جراکم ةاکحری  10 cfu/mlدر
روز ةیصث ویکم ىگًداری افزایض نعيالیداری ىصالتث ةالً
روز چٍالالاردٌم ىگالالًداری نظالالاٌده طالالد.کمجالالریو نیالالزان
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اشیدیحً در زنانٌای ىگًداری نحعلق ةً نارناالد پالپ لیهالَ

کانالً نظاةً ةَده و پس از  48 hجخهیر در دنالای  37˚Cو

ةالالا جلقالالیح ةالالاکحری الکحَةاشالالیلَس کالالازیی ةالالا جالالراکم

چٍالالار ٌدحالالً ىگالالًداری در دنالالای  ،4˚Cنیالالزان اشالالیدیحً

 108 cfu/mlدر زنان ةعد از جلقیح نظخع طد کً روىالد

ةاگذطث زنان افزایضیافحً اشث.

جیییرات اشیدیحً در زنانٌای نَردةررشی در ةقیً جیهارٌا

ومًدار ( :)1تغییزات  pHمارماالد پالپ لیمً با باکتزی الکتًباعیلًط کاسیی در تیمار ( )T1,T 2,T3, T 4,T5با تزاکم باکتزی
( )106،107،108،109،1010 cfu/mlبلل اس تخمیز ،پظ اس  48 hتخمیز ي طی  28ريس وگٍداری

ومًدار ( :)2تغییزات اعیذیتٍ مارماالد پالپ لیمً تلقیح شذٌ با باکتزی الکتًباعیلًط کاسیی در تیمار ( )T1,T 2,T3, T 4,T5با تزاکم
باکتزی ( )106،107،108،109،1010 cfu/mlبلل اس تخمیز ،پظ اس  48 hتخمیز ي طی  28ريس وگٍداری

وتایج بزیکظ مارماالد پالپ لیمً بلل اس تخمیوز،

کالالانالًنعيیداری ةالالَد ( )p>0/01و ٌهبيالالیو ا الالر نحقاةالالل

بعذ اس 48 hتخمیز در دمای 37˚C

دوجاىتً ( جراکم و ىگًداری)جداوت کانالً نعيالیداری ةالر

ىحایج آزنایض ىظان دادىد.کً ا ر جراکم ةاکحری ةالر رطالد

نیزان ةریکس کييده ىدارد ( .)p<0/01جدول( )1ةریکس

ةاکحریٌا کانالً نعيیداری ىتَد (ٌ .)p<0/01هبيالیو ا الر

نارناالد پالپ لیهَ جلقیح طده ةا ةاکحری الکحَةاشالیلَس

زنالالالان ناىالالالدگاری ىگالالالًداری ةالالالر رطالالالد ةاکحریٌالالالا

کازیی ةعد از  48 hجخهیالر ىظالان دادهطالده اشالث .نیالزان
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ةریکس نارناالد پالالپ لیهالَ اولیالً ) 43 )gr/100grاةالث

از  48 hجخهیالالر در دنالالای  37˚Cنیالالزان ةالالریکس کالالاٌض

ةَده اشثٌ .رچقدر جراکم ةاکحری ةیظحر ةَده اشث پالس

نعيیداری یافحً اشث.

جذيل( :)1میاوگیه بزیکظ ) )gr/100 grدر مارماالد پالپ لیمً پظ اس تخمیز (اوحزاف معیار±میاوگیه)

جیهارٌا

جراکم ةاکحری cfu/ml

T1

1010

T2

9

T3

8

T4

7
6

نیزان ةریکس پس از جخهیر
))gr/100gr
40/00000± 1/414a
40/78000± 0/014

a

10

41/00000± 2/828

a

10

41/50000± 0/141

a

10

T5

10

42/00000± 2/828

)Cطاٌد(

-

40/00000± 5/656

a
a

نقادیر دارای خروف نظاةً اخحالف نعيیداری ىدارىد()p<0/05

-4 -3بزرعی تغییوزات بىوذَای اایاکىىوذٌ در

نحقاةالالل دوجاىتالالً ( جالالراکم و ىگالالًداری )جدالالاوت کالالانالً

مارماالد پالپ لیمً بلل اس تخمیوز ،بعوذ اس 48 h

نعيیداری ةر نیالزان قيالدٌای اخیاکييالده دارد (.)p>0/01

تخمیز در دمای 37˚C

نیزان قيد اخیاکييده در ٌهً جیهارٌا پالس از  48 hجخهیالر

ةالالا جَجالالً ةالالً جالالدول( )2نقایصالالً نیاىگیوٌالالای قيالالدٌای

کاٌضیافحً اشثٌ .رچقدر جالراکم ةالاکحری کمجالر ةالَده،

اخیاکييده قتل از جخهیر و ةررشی دادهٌا ةا روش آزنالَن

نیزان قيالدٌای اخیاکييالده قتالل از جخهیالر و پالس از 48 h

چيالالد دانيالالًای داىکالالو نظالالخع گردیالالد کالالً ةالالیو نیالالزان

جخهیر ةیظحر طده اشث.

قيدٌای اخیاکييده جیهار طاٌد قتل از جخهیر ةا نیالزان قيالد
اخیاکييالالالده جیهارٌالالالایT4 ،T5و  T3ةالالالا جالالالراکم ةالالالاکحری
()106،107،108 cfu/mlاخالالالالحالف نعيالالالالیداری وجالالالالَد
دارد( .)p>0/05ةیضجریو نیزان قيدٌای اخیاکييالده قتالل
از جخهیر نحعلق ةً جیهار T 5ةا جراکم ةاکحری ،106 cfu/ml
ٌهبيیو در نیزان قيدٌای اخیاکييده قتالل از جخهیالر ،ةالیو
جیهارٌای  T1و  T2ةا جراکم ةالاکحری ()109،1010 cfu/ml
اخالالالحالف نعيالالالیداری وجالالالَد ىداطالالالث( .)p<0/05ةالالالیو
جیهارٌالالالالالالایT4 ،T5و  T3ةالالالالالالا جالالالالالالراکم ةالالالالالالاکحری
()106،107،108 cfu/mlاخحالف نعيیداری در نیزان قيالد
اخیاکييالالده قتالالل از جخهیالالر وجالالَد دارد ( .)p>0/05ا الالر
جراکم ةاکحری و ا ر زنالان ناىالدگاری ىگالًداری ةالر رطالد
ةاکحریٌا کانالً نعيیداری ةَد ( )p>0/01و ٌهبيیو ا الر
88
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ارسیابی اغی
ارزیالالاةی خصالالی جَشال  5ىدالالر ارزیالالاب خصالالی جخػػالالی
غَرت گرفحً اشث و ةً علث طعم جدید نارناالد پالالپ
لیهَ ىررات ارزیابٌا نحداوت ةَده اشث .فاکحَر نزه ةالا
جَجً ةً رطد کم الکحَةاشیلَس کازیی در جیهالار  ،T5در
طی  28روز ىگالًداری در دنالای  4˚Cةٍحالر ارزیالاةیطالده
اشث و ازىرر نزه ةً نزه ىهَىً طاٌد ىزدیکجر ةَد .ةالَی
لیهَ در ارزیاةی خصالی در کلیالً جیهارٌالا جالا آخالریو روز
غالالالب ةالالَد .ولالالی در جیهالالار  T5ةالالَی لیهالالَ طالالی  28روز
ىگالالًداری در دنالالالای  4˚Cةیظالالالحر ةالالالَد .در ندػالالالَالت
ىَطالالیدىی طالالی نالالدت ىگالالًداری ةالالَی ةالالدی از ندػالالَل
خاغل نیطَد و ةاید از افزودىالی اشالحداده طالَد ولالی در
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ایو نارناالد ةَی لیهالَ غالالب ةالَده اشالث .نیالزان جلخالی

 T5جیهار ةرجالر درىٍایالث پالذیرش کلالی ارزیالاةی خصالی،

رگًٌای لیهَ در ٌهً جیهارٌا نظاٌده گردید ،ولی نیزان

جیهار  T3ازىرر انحیاز ارزیاةی خصی و رطد الکحَةاشیلَس

جلخی در جیهارٌالای  T 5و  T3در طالی  28روز ىگالًداری

کازیی اىحخابطده اشث.

در دنای  4˚Cجقریتاً ةراةر ةَد .ةا افزایض اشیدیحً و کاٌض
 ، pHنیالالزان جرطالالی افالالزایض پی الداکرده اشالالث ،درىحیجالالً
ةیضجریو جیییرات جرطی در جیهار  T5نظاٌدهطده اشالث.
ةا افزایض جراکم ةاکحری ،نیزان طیریيی کاٌض پیالداکرده
اشث و ةیضجریو نیزان طیریيی نرةَط ةً جیهار  T5در طی
 28روز ىگًداری در دنای  4˚Cطالده اشالث.ةٍحریو طعالم
نرةالالَط ةالالً جیهارٌالالای  T3در طالالَل  28روز ىگالالًداری در
دنالالای  4˚Cنالیةاطالالد .رىال

و ظالالاٌر ندػالالَل در کلیالالً

جیهارٌا جا آخریو روز ىگًداری ،ىحالایج یکصالاىی را ىظالان
و ظاٌر جیهار

داد .نقایصً جیهارٌا ىظان داد کً جظاةً رى

 T3ةً جیهار طاٌد در طی  28روز ىگًداری در دنای 4˚C
ةیظحر ةالَده اشالث.ةً علالث افالزودن ژالجالیو در نارنالاالد،
افزایض غلرالث در نارنالاالد نظالاٌده گردیالد و در کلیالً
جیهارٌالالا غلرالالث در روز آخالالر جیییالالر چيالالداىی ىداطالالث.
ةیضجریو انحیاز نرةَط ةً جیهار  T5اشث .ولالی ةالً علالث
عدم رطد الکحَةاشیلَس کازیی در ٌدحالً آخالر در جیهالار

.ارسیابی اغی پذیزػ کلی مارماالد پالپ لیمً
ىحایج آزنایضٌا ىظان دادىد کً ا ر جراکم ةاکحری جداوت
کانالً نعيیداری ةر ارزیاةی پذیرش کلالی نارنالاالد پالالپ
لیهالالَ ىالالدارد ( .)p<0/05زنالالان ناىالالدگاری جدالالاوت کالالانالً
نعيیداری ةر ارزیاةی پذیرش کلالی نارنالاالد پالالپ لیهالَ
دارد (ٌ .)p>0/01هبيیو ا ر نحقاةل جراکم ةالاکحری و ا الر
زنان ناىدگاری جدالاوت نعيالیداری ةالر ارزیالاةی پالذیرش
کلی ىالدارد ( .)p<0/05ةالا جَجالً ةالً ىهالَدار( )3نیالاىگیو
انحیاز پذیرش کلالی ارزیالاةی خصالی نارنالاالد پالالپ لیهالَ
جلقیح طده ةا الکحَةاشیلَس کازیی پالس از  48 hجخهیالر
در روز غالالدر وطالالی  28روز ىگالالًداری در دنالالای 4˚Cدر
جیهار  T2و  T5روز  14در دنای  4˚Cانحیاز پذیرش کلی
افزایضیافحً اشثٌ .هبيیو در کلیالً جیهارٌالا در روز 28
ىگالالًداری در دنالالای  4˚Cارزیالالاةی خصالالی پالالذیرش کلالالی
کاٌضیافحً اشث .

جذيل( :)2مقایغٍ میاوگیه بىذ اایاکىىذٌ ( ) gr/100grمارماالد لیمً(اوحزاف معیار±میاوگیه)

جیهارٌا

جراکم ةاکحری

نیزان قيد اخیاکييده

نیزان قيد اخیاکييده پس از

cfu/ml

قتل از جخهیر()gr/100gr

T1

1010

21/00000±0/141 e

20/0000±0/141e

T2

109

21/01000±0/424e

20/01000±0/142e

T3

108

21/48000±0/000d

21/25000±0/000c

T4

107

23/78000±0/000b

22/80000±0/000b

T5

106

25/98000±0/000a

24/98000±0/000a

)Cطاٌد(

-

22/56000±0/028c

22/26000±0/028d

جخهیر()gr/100gr

نقادیر دارای خروف نظاةً اخحالف نعيیداری ىدارىد()p<0/05
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ومًدار ( :)3میاوگیه امتیاس پذیزػ کلی ارسیابی اغی مارماالد پالپ لیمً تلقیح شذٌ با باکتزی الکتًباعیلًط کاسیی در تیمار (،T2 ،T1
)T5 ،T4 ،T3با تزاکم باکتزی ( )106،107،108،109، 1010 cfu/mlبلل اس تخمیز ،پظ اس  48 hتخمیز ي طی  28ريس وگٍداری

بحث ي وتیجٍگیزی

نارنالالالاالد  65%اشالالالث .در نارنالالالاالد پالالالالپ لیهالالالَ طالالالی

ةا اضافً کردن ژالجیو  ،پَدر آبپيیر و طالیر خظالک کالً

آزنایضٌالالایی کالالً اىجالالام طالالد ةالالً علالالث غلرالالث زیالالاد و

شتب افزودن پروجئیوٌالا کالً از نٍمجالریو عَانالل جٍالث

اشیدیحً ةاال و  pHپاییو جالَان زىالدهناىی پروةیَجیکٌالای

جقَیث رطد پروةیَجیکٌای ٌصحيد  pHجا  3/51افالزایض

در ایو ةریکس وجالَد ىداطالث .درىحیجالً نارنالاالد رقیالق

یافث .ةا جَجً ةً دادهٌالا ىظالان داده طالد کالً ةالا افالزایض

طد و ةریکس نارناالد پالپ لیهَ ةً  43%رشاىده طد کالً

جراکم ةاکحری  pHکالاٌض یافالث .نیالزان  pHةاگذطالث

پالالس از  48 hجخهیالالر در دنالالای  37˚Cةالالریکس جیییالالر

زنان ةًطَر نعيالیداری کالاٌض ىظالان داد و ٌهبيالیو ةالا

پیداکرده اشثٌ .ر چً نیالزان جالراکم ةالاکحری ةیظالحر ةالَد

افالالزایض جالالراکم ةالالاکحری نیالالزان اشالالیدیحً ةاگذطالالث زنالالان

نیزان ةریکس کاٌض نعيیداری یافث.در ایو جدقیق کالً

افالالزایض یافحالالً اشالالث .طتالالق ىحالالایج خاغالالل از ایالالو جدقیالالق

ةالالً ةررشالالی قيالالد اخیاکييالالده نارنالالاالد پالالالپ لیهالالَ قتالالل از

نظخع طد کً رطد ةاکحریٌالا ،کالاٌض  pHو افالزایض

جخهیر ،پس از  48 hجخهیر در دنای  37˚Cپرداخحً طالد.

نقدار اشیدیحً را در طی جخهیر و ىگٍداری ةً دىتال داطحً

کالً در قيالدٌای اخیاکييالده ةالا جَجالً ةالً افالزایض جالالراکم

اشالالث .و ٌهبيالالیو پایالالداری ةاکحریٌالالا در طالالی  28روز

ةالالاکحری نیالالزان قيالالدٌای اخیاکييالالده کالالاٌض یافالالث کالالً

ىگٍداری کاٌض یافحً اشث .التحً کيحرل زنان جخهیر نٍم

ىظاندٌيده نػرف پروةیَجیکٌالای نیةاطالد .در نرةالا و

و ةر کیدیث ندػَل جَلیدی نؤ ر نیةاطد .علالث اغاللی

نارناالد ةً نرور زنان ةً دلیل نػرف قيدٌای اخیاکييالده

ایو انر ،نرةَط ةً نػرف قيدٌا و جَلیالد اشالیدٌای آلالی

جیییرات رى

نظاٌدهطده اشالث .طتالق ىحالایج خاغالل از

نالیةاطالد ( .)15اشالیدیحً ةالاال و  pHپالاییو فرآوردهٌالای

ایو جدقیق نظخع طد کً رطد ةاکحریٌا ،کاٌض نیزان

پروةیَجیک از نٍمجریو عَانل کاٌض قاةلیث زیصحی ایو

قيالالالدٌای اخیاکييالالالده و ةالالالریکس را در طالالالی جخهیالالالر و

ةاکحریٌالالا نیةاطالاليد ( .)19نیالالزان ةالالریکس در نرةالالا و

ىگٍداری ةً دىتال داطحً اشث.

8:
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ةا اضافً کردن ژالجیو  ،پَدر آبپيیر و طالیر خظالک کالً

ىظاندٌيده نػرف پروةیَجیکٌالای نیةاطالد .در نرةالا و

شتب افزودن پروجئیوٌالا کالً از نٍمجالریو عَانالل جٍالث

نارناالد ةً نرور زنان ةً دلیل نػرف قيدٌای اخیاکييالده

جقَیث رطد پروةیَجیکٌای ٌصحيد  pHجا  3/51افالزایض

جیییرات رى

نظاٌدهطده اشالث .طتالق ىحالایج خاغالل از

یافث .ةا جَجً ةً دادهٌالا ىظالان داده طالد کالً ةالا افالزایض

ایو جدقیق نظخع طد کً رطد ةاکحریٌا ،کاٌض نیزان

جراکم ةاکحری  pHکالاٌض یافالث .نیالزان  pHةاگذطالث

قيالالالدٌای اخیاکييالالالده و ةالالالریکس را در طالالالی جخهیالالالر و

زنان ةًطَر نعيالیداری کالاٌض ىظالان داد و ٌهبيالیو ةالا

ىگٍداری ةً دىتال داطحً اشث.
نطالعً اىجامطده جَش لیصاردلَ و نَراجَر ( (2011ةالر

افالالزایض جالالراکم ةالالاکحری نیالالزان اشالالیدیحً ةاگذطالالث زنالالان
افالالزایض یافحالالً اشالالث .طتالالق ىحالالایج خاغالالل از ایالالو جدقیالالق
نظخع طد کً رطد ةاکحریٌالا ،کالاٌض  pHو افالزایض
نقدار اشیدیحً را در طی جخهیر و ىگٍداری ةً دىتال داطحً

1

روی ا الر دنالالا و ةعاالی از جرکیتالالات اضافًطالده در تالالات
نارنالالالاالد پرجقالالالال خالالالَىی در دو دنالالالای  20˚Cو 35˚C
پرداخحيد .کً در نارنالاالد و نرةالا  ،نالدتزنان ىگالًداری
شالالتب کالالاٌض  pHنالالیطالالَد کالالً ةالالا جَجالالً ةالالً ىحالالایج

اشالالث .و ٌهبيالالیو پایالالداری ةاکحریٌالالا در طالالی  28روز

ةًدشالالالثآنده از جدقیالالالق خاضالالالر کالالالً ةیالالالاىگر کالالالاٌض

ىگٍداری کاٌض یافحً اشث .التحً کيحرل زنان جخهیر نٍم

شریعجر  pHدر طی ىگًداری نارناالد پروةیَجیالک ةالَده

و ةر کیدیث ندػَل جَلیدی نؤ ر نیةاطد .علالث اغاللی

اشث ،نطاةقث داطث.

ایو انر ،نرةَط ةً نػرف قيدٌا و جَلیالد اشالیدٌای آلالی

طیظً و ٌهکاران ( ،)1392ىػرجی و ٌهکالاران ( )1392و

نالیةاطالد ( .)15اشالیدیحً ةالاال و  pHپالاییو فرآوردهٌالای

یدیالالالایی غالالالَفیاىی و ٌهکالالالاران ( )1393در ىَطالالالیدىی

پروةیَجیک از نٍمجریو عَانل کاٌض قاةلیث زیصحی ایو

جخهیری پروةیَجیک ةالً ایالو ىحیجالً رشالیدىد کالً در طالی

ةاکحریٌالالا نیةاطالاليد ( .)19نیالالزان ةالالریکس در نرةالالا و

جخهیر ،در جیهارٌا جعداد ةاکحریٌای پروةیَجیک ةالًدلیالل

نارنالالالاالد  65%اشالالالث .در نارنالالالاالد پالالالالپ لیهالالالَ طالالالی
آزنایضٌالالایی کالالً اىجالالام طالالد ةالالً علالالث غلرالالث زیالالاد و
اشیدیحً ةاال و  pHپاییو جالَان زىالدهناىی پروةیَجیکٌالای

نػالالرف قيالالد و نالالَاد نیالالذی نَجالالَد در آب نیَهجالالات
افزایض یافث ،ایو در خالی ةَد کالً نقالدار  pHکالاٌض،
نقالالدار اشالالیدیحً افالالزایض ،نقالالدار قيالالدٌای اخیاکييالالده و
ةریکس کاٌض یافث کالً ةالا ىحالایج ةًدشالثآنده در ایالو

در ایو ةریکس وجالَد ىداطالث .درىحیجالً نارنالاالد رقیالق

جدقیق نطاةقث داطث.

طد و ةریکس نارناالد پالپ لیهَ ةً  43%رشاىده طد کالً

ٌهبيیو ةر اشاس ىحایج نطالعً اىجامطده جَش راىداززو

پالالس از  48 hجخهیالالر در دنالالای  37˚Cةالالریکس جیییالالر

و ٌهکالالاران در شالالال ( )2013ةالالً ةررشالالی ةقالالای ةالالاکحری

پیداکرده اشثٌ .ر چً نیالزان جالراکم ةالاکحری ةیظالحر ةالَد

پروةیَجیک الکحَةاشیلَس رانيَزوس در نرةاٌای ٌلَ در

نیزان ةریکس کاٌض نعيیداری یافث.در ایو جدقیق کالً

طالالالَل  78روز ذخیرهشالالالازی در دناٌالالالای  25˚Cو 5˚C

ةالالً ةررشالالی قيالالد اخیاکييالالده نارنالالاالد پالالالپ لیهالالَ قتالالل از

پرداخحيد .نحاةَلیصم الکحَةاشیلَس نَجب جیییر در  pHو

جخهیر ،پس از  48 hجخهیر در دنای  37˚Cپرداخحً طالد.

جرکیالالب قيالالد طالالد .درىحیجالالً در نقایصالالً ةالالا نطالعالالات

کالً در قيالدٌای اخیاکييالده ةالا جَجالً ةالً افالزایض جالالراکم

اىجامگرفحً در ایو جدقیق ةً ىحایج نظاةً ةا جدقیق نذکَر

ةالالاکحری نیالالزان قيالالدٌای اخیاکييالالده کالالاٌض یافالالث کالالً
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ةًدشث آند کً ةاگذطث زنان نیالزان  pHکاٌضیافحالً و

کلی ارزیاةی خصی ،جیهار  T3ازىرر انحیاز ارزیاةی خصی و

نيجالالر ةالالً کالالاٌض نیالالزان قيالالدٌای اخیاکييالالده و کالالاٌض

رطد الکحَةاشیلَس کازیی اىحخاب طدهاشث.

شالریعجری در جعالداد ةاکحریٌالای زىالده نارناالدٌالا طالالده

1

لَشکَ و ٌهکاران ( )2004جأ یر خصی و عهلکالردی

اشث.

جرکیتالالاجی را ناىيالالد پروةیَجیکٌالالای ،پالالریةیَجیالالکٌالالا،

خالَاصخصالی از عَانالل اشاشالی پالذیرش ةصالیاری از

ویحانیوٌا ،نَاد نیذیای در عطروطعم و نزه آبپرجقالال

فرآوردهٌا و کصب رضایث از نػالرف آنٌالا اشالث .ةالا

را نَرد آزنایض قراردادىد و ةً ىحیجالً نظالاةٍی رشالیدىد.

جَجً ةً اٌهیث ایو خَاص ،ةررشالی و طالياخث عَانالل

آبپرجقال پروةیَجیک ازىرر دارویی ،طعالم دٌيالدگی ،از

نؤ ر ةر آنٌا ةًنيرَر دشالحیاةی ةالً خالَاص خصالی ةٍیيالً

آبنیَه نعهَلی نحهایز گردید .گروه پاىل طالرکثکييده

جلَگیری از ایجالاد خالَاص خصالی ىالانطلَب ضالروری

در آزنالالایض ةالالًنَجب آن 5 ،ىالالَ آبپرجقالالال ( 3ىالالَ

اشث ( .)20ارزیاةی خصی کً جَش  5نحخػالع غاليایع

نعهَلی و  2ىَ عهلکردی) را نَرد ارزیالاةی قراردادىالد.

غالالذایی غالالالَرت گرفالالالالث .اگرچالالً ارزش اشالالاشالالی

ةالالالًطَرکلی نػالالالرفکييدگان خػَغالالالیات خصالالالی در

فرآوردهٌالالای پروةیَجیالالک خاغالالیث دارویالالی (قاةلیالالث

آبپرجقال نعهَلی را جرجیح دادىد و طالی ججزیالًوجدلیل

زیصحی) آنٌا اشث ،خَاص خصالی ایالو فرآوردهٌالا ىیالز

خَطًای جيٍالا ةخظالی از نػالرفکييدگان (خالدود )11%

جایگاه پراٌهیحی دارىد ،ةالًعتارتدیگر ،انحیالاز نػالرف

آبنیَه پروةیَجیک را ازىرر ویژگیٌالای خصالی جالرجیح
2

پروةیَجیکٌالای از طریالق نالَاد غالذایی و ىالً ةًغالَرت

دادىد .لَشکَ و دالٌاىحی ( )2004گزارش دادىد کالً در

دارو ،ةرخَرداری از خَاص خصی آنٌاشث و در نیالان

ا الالر افالالزودن الکحَةاشالالیلَس پالىحالالاروم ةالالً آبنیَهٌالالا،

فرآوردهٌالالالای پروةیَجیالالالک ،فرآوردهٌالالالای جخهیالالالری

نقداری آرونای ىانياشالب و طعالم جالرش اخصالاس طالد و

پروةیَجیک ةً دلیل خَاص خصالی کمىریالر از نقتَلیالث

نػرفکييدگان آبپرجقال غیرجخهیری را ىصتث ةً ىالَ

جٍاىی ةرخَردار اشث .ةررشی خَاص خصی ندػَالت

پروةیَجیک آن جرجیح دادىد .در ارزیاةی خصالی نارنالاالد

پروةیَجیک یکی از نٍمجریو نصا ل نَردةررشی اشث جا

پالپ لیهَ جخهیری پروةیَجیک ،جیهار طاٌد دارای انحیالاز

یک ندػَل ةا در ىرر گرفحو ةاالجریو قاةلیث زیصالحی و

ةاالجری ىصتث ةً دیگر جیهارٌا ةَد کً ةیاىگر نطاةقالث ةالا

خالالَاص خصالالی نطلالالَب اىحخالالاب و در اخحیالالار

ىحایج لَشکَ و دالٌاىحی در شال  2004نیةاطد.

نػرفکييدگان قرار گیرد .ةً علث طعم جدید نارنالاالد

در جدقیق خاضر فاکحَرٌای  ،pHاشالیدیحً کالل ةرخصالب

پالپ لیهَ ىررات ارزیابٌا نحداوت ةالَده اشالث .جَشال

اش الیدالکحیک ،قيالالدٌای اخیاکييالالده ،ةالالریکس و ارزیالالاةی

فرم جصث پاىل ارزیاةی خصالی (نالزه ،ةالَ ،جلخالی ،جرطالی،

خصی نارناالد پالالپ لیهالَ جخهیالری پروةیَجیالک جَشال

طیریيی ،اةث ةَدن طعالم و نالزه ،طتیعالی ةالَدن ،رىال

و

شالالالَیً الکحَةاشالالالالیلَس کالالالازیی در  5شالالالالطح جلقالالالالیح
10

9

8

7

6

ظاٌر ،غلرث ،پذیرش کلالی) در نارنالاالد پالالپ لیهالَی

(10 ،10 ،10 ، 10 cfu/mlو  )10و یالک ىهَىالالً طالالاٌد

جخهیالالری در نالالدت ٌ 4دحالالً ىگالالًداری در دنالالای 4˚C

نَردةررشی قرار گرفث .ةا جَجً ةً ىحایج نظخع گردید

نَردةررشی قرار گرفث .ةیضجریو انحیاز نرةَط ةً جیهالار

کالالً دنالالای ةٍیيالالً جخهیالالر در نارنالالاالد پالالالپ لیهالالَ جَشال

 T5اشث .ولی ةً علث عدم رطالد الکحَةاشالیلَس کالازیی

الکحَةاشیلَس کازیی نَردةررشی ،دنای  37˚Cةً ندت

در ٌدحً آخر در جیهار  T5جیهالار ةرجالر درىٍایالث پالذیرش
Luckow

Delahunty
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،پژوٌظی زیصثفياوری نیکروةی داىظالگاه آزاد اشالالنی

 در طَل ندت ىگًداری نارناالدpH نیزان. نیةاطد48 h

.13-18 ً غدد.6 طهاره.دوره دوم.1389

کاٌض یافث کالً ةالً دلیالل نػالرف قيالدٌای اخیاکييالده

ریاضالی، شالاالری ا،  نراٌری جٍراىی م.6

3/01  در طَل ىگًداری زناىی کً ةالً کمجالر ازpH نیزان

جلخالالی زدایالالی و جَلیالالد نارنالالاالد و ىَطالالیدىی از ضالالایعات

شالالالالتب از ةالالالالیو رفالالالالحو ةالالالالاکحری،کالالالالاٌض پیالالالالدا کرد

گالروه علالَم و غاليایع.َخاغل از فرآیيالد جَلیالد آبلیهال

 نیالزان اشالیدیحً در طالَل.الکحَةاشیلَس کالازیی گردیالد

 داىظالالالگاه فردوشالالالی، داىظالالالکده کظالالالاورزی،غالالالذایی

ً ٌدحال4 ندت ىگًداری افالزایض یافالث و در طالَل نالدت

.45-52 ًغدد.1386،نظٍد

ً نیزان اشالیدیحً افالزایضیافحالً کال4˚C ىگًداری در دنای

 ةررشی جأ یر.  جعدری،  یقطیو،  نرخهحی زاده ح.7

 ةالالا.شالالتب از ةالالیو رفالالحو الکحَةاشالالیلَس کالالازیی گردیالالد

پالاىزدٌهیو کيگالره،آبپيیر ةر روی رطد پروةیَجیکٌای

 نیزان ةریکس کاٌض نعيالیداری،افزایض جراکم ةاکحری

.1387 ،دانپزطکی ایران

 نیزان قيد اخیاکييده نارناالد پالپ لیهَ قتل از.یافحً اشث
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Ramírez-Medrano A, Alvarez MM. Production
of probiotic biomass (Lactobacillus casei) in
goat milk whey: Comparison of batch,
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14. Saxelin M, Grenov B, Svensson F.R.
Reniero R, Mattila-Sandholm T. The technology
of probiotics. Trends in food science
&technology1999; (10):387-392.
15. Yoon K, Woodams E, Hang Y.
Probiotication of tomato juice by lactic acid
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 نَردةررشالی37˚C  جخهیر در دنالای48 h  پس از،جخهیر

. خیالدری ا،

. نَشصالالالً اشالالالحاىدارد و جدقیقالالالات غالالاليعحی ایالالالران.66
اىدازهگیری نعادل دکصحروز در گلَکز نایع ةً روش لیو

8=

 نیزان قيدٌای اخیاکييده ةا جَجً ةالً افالزایض.قرار گرفث
 کاٌض یافث کً ىظاندٌيده نػالرف قيالد،جراکم ةاکحری
 در پالالذیرش کلالالی.جَشال ةالالاکحری پروةیَجیالالک نیةاطالالد
 ازىرالالر انحیالالاز ارزیالالاةی خصالالیT3  جیهالالار،ارزیالالاةی خصالالی
.ةًعيَان جیهار ةرجر اىحخاب گردید
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Study the Chemical and organoleptic properties of probiotic
fermented pulp lemon marmalade
Maryam Shirpour1, Mahnaz Hashemiravan*2,Rezvan Pourahmad3
1-Department of Food science, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic
Azad University, Varamin, Iran
2-Department of Food Science and Technology, Faculty Of Agriculture, VaraminPishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran (Correspond author)
3- Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Varamin Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
Abstract
Primary role as a source of food, energy and the growth of the role of biological components changed on
human health and food production and consumption to the functional foods. product marmalade Pulp
lemons in this study studied.was used to obtain pulp for producing lemon pulp marmalade Adding gelatin,
sweet whey powder, and dried milk to the pulp and sugar mixture increased protein content and enhanced
growth and viability of probiotics. In this research, Lactobacillus casei was inoculated at bacterial
concentrations of 106, 107, 108, 109, and 1010 cfu/ml, the fermentation process took place at 37˚C for 48
hours, and the mixture was evaluated for a during 28 days storage at 4°C. Factors such as pH, acidity,
reducing sugars, Brix and sensory properties were studied during this period. The sensory evaluation group
performed the sensory evaluation after fermentation during the four weeks the mixture was kept at 4˚C.
Data was analyzed by using Duncan’s multiple range test in the format of completely randomized design
with five treatments, and a control, and three replications .
During fermentation while the pH value decreased and the amount of acid increased, and the quantities of
reducing sugar and Brix declined.fermented probiotic lemon pulp marmalade was a suitable environment
for the growth of lactic acid bacteria and functional marmalade production.
Keywords: Lemon pulp, probiotic marmalade, Lactobacillus casei
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