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  يریتخم مویل پالپ مارماالد در یکازئ لوسیالکتوباسیمانزندهی ابیارز

 
  3 پوراحمد رضوان ،∗2  روانی هاشم مهناز ،1 رپوریش میمر

  

  ، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسالمی، ورامین، ایراندانشکده کشاورزيمیکروبیولوژي،  -دانشجوي کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی -1
  ، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسالمی، ورامین، ایراندانشکده کشاورزي گروه علوم و صنایع غذایی، استادیار -2
  ، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسالمی ، ورامین ، ایراندانشکده کشاورزيدانشیار گروه علوم و صنایع غذایی،  -3

 )19/05/95:   تاریخ پذیرش05/10/94: تاریخ دریافت(

  
   دهیچک

 ن،یژالت. شکر تهیه گردید% 50از پالپ لیمو و  % 50مارماالد پالپ لیمو با استفاده از   کیوتیپروبي ریتخم مویل پالپ مارماالد دیتولي  برا قیتحق نیا در
 پژوهش نیا در.دیگرد هاآن یمانزنده و هاوتقویت رشد پروبیوتیکافزودن پروتئین  سبب گرم 10و گرم 5 ،گرم 2ریمقاد با خشک ریش و ریپنآب پودر

 ندیفرآ و شد حیتلق) cfu/ml) 1010،109،108،107يباکتر تراکم با یکازئ لوسیالکتوباسي باکتر کیوتیپروبي ریتخم مویل پالپ مارماالد دیتولي برا
 و کننده ایاحي هاندق  ته،یدیاس ،pHي فاکتورها.گرفت قراری ابیارز مورد روز 28 مدتی ط دویگرد انجام C37˚ي دما در ساعت 48 مدت به ریتخم
 فاکتوریل 2صورت  طرح کامالً تصادفی انجام شد بهاز استفاده با هاداده لیتحل و هیتجز .گرفت قراری بررس مورد کیوتیپروبي هايباکتر یمانزنده

 از پس. دیگرد انجام تکرار 3 با  شاهد، همراه به )روز 28 (سطح 5 دري نگهدار زمان و فاکتور) cfu/ml) 1010،109،108،107 سطح4تراکم باکتري
 و قند مصرف لیدل به کیوتیپروبي هايباکتر تعداد ریتخم از بعد مارهایت هیکل در ر،یتخمی ط در. افت یشیافزا تهیدیاس مقدار کاهش،  pHزانیم ریتخم
 هفته چهار از بعد دارو و غذا سازمان استاندارد دح به توجه با  cfu/ml108با تراکم باکتري T3برتر ماریت ماندند، زنده مارماالد در موجودي مغذ مواد

 يهايباکتر رشد براي مناسبی محیط کیوتیپروب مویل پالپي ریتخم مارماالد که داد نشان تحقیق این نتایج مجموع در. آمد دست بهي نگهدار
  .باشدیم فراسودمند مارماالد دیتول و اسیدالکتیک

  
  الکتوباسیلوس کازئیروبیوتیک ، پالپ لیمو ،  مارماالد پ : واژگانکلید

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  m_hashemiravan @yahoo.com :مسئول مکاتبات ∗
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  مقدمه - 1
 تا مجاز قند با همراه وهیم پوره از خاص ندیفرآی ط مارماالد

 تاکنون. ]1[دیآیم دست به ازین مورد غلظت به دنیرس
، ییایمیش خواص و دیتول ندیفرآ با ارتباط در اديیز قاتیتحق

   هاآن ازجمله که است گرفته انجام مرباها یحس و میکروبی
 در مختلف عوامل)1380(ی نیمع و سالجقه قیتحق به توانیم
 مربا هیته دري محمد گل کاربرد جهت نهیبه طیشرا جادیا

 گلي مربا نمونه نیبهتر دنیرس جهینت نیا به و نمودندی بررس
ي ظاهري هایژگیو لحاظ به بیس گوشت با همراهي محمد

 دارا را نیپکت و C نیتامیو مقدار نیشتریب است،ی کیارگانولپت
 زانیم . افت یکاهش نیتامیو نیا مقدار زمان گذشت با. بود
 pH اما. نداد نشاني داری معن رییتغي نگهداری ط در تهیدیاس
 مقدار. بود کمتر بعد ماه دو به نسبتي نگهدار اول ماه در
 .]2[ماند ثابتي نگهدار ماه سهی ط در میکلس ناتیپکت

 بررسی استفاده از میوه کدو به  (1998) وهمکاران اگبکن
 از سدیم ، پالپ غنیو به این نتیجه رسیدن . شیاردار پرداختند

K ،86/0، اما پروتئین کم  % 01/1ین فسفر،منگنز و پکت، آهن %
 .]3[ مارماالد حالت ژلی و اسیدي بود. است

 کنترل و تیفیکی بررس به  )2005( سال در وهمکاران فوگل
ي ریجلوگي برا مربا و هاوهیمي ساز آماده ، وهیم پوره صحت

  .]4[پرداختند مارماالد و مربا در تقلب از
 اضافه باتیترک ازی بعض و دما اثر ) 2011 (وماراتوراردلویسیل

 گزارش و نمودندی بررسی خون پرتقال مارماالد ثبات در شده
 هر دري ساز رهیذخ طول در نیانیآنتوس دادن دست از نمودند

  .]5[باشدیم C °35 و  C°20 دما دو
 هاکیوتیپروب از بقا مطالعه) 2013 (همکاران و رانداززو
 دري نگهداری ط در هلوي هامربا در رامنوزوس لوسیالکتوباس

 طیمح محصول رنگي هاپارامتر. پرداختند مختلفي دماها
ی توجه قابل رییتغ مربا به شده اضافه کیوتیپروب کشت

 در رییتغ موجب لوسیباسالکتو سمیمتابول حال نیا با نداشت،
pH 6[ شد قند بیترک و[.  

 هاوهیمآب پالپ ]7[باشدیمي ادیزی درمان خواصي دارا مویل
 ، باال فشارخون ازي ریشگیپ و بدني برا و بریف از سرشار

 مؤثر و دیمف اریبس هاسرطان انواع وی عروق وی قلب يهايماریب
 بر رشد كمحر ترکیبات و رشد عوامل اثر مورد در.] 8[است

 افزودن به توانیم هاپروبیوتیک تخمیر سرعت و زیستی قابلیت
 پروتئین شده هیدرولیزي هامحلول شامل که شیر هايپروتئین

 به ریپن آب پروتئین مشتقات و کازئین شده هیدرولیز شیر،
 ژالتین، .]9[ کرد اشاره پروبیوتیک تخمیري فرآورده

ي هایژگیو دلیل به هک است پروتئین جنس از هیدروکلوئیدي
 کنندگی، پایدار دهندگی، قوام ژل، ایجاد در فرد به منحصر

 طور به غذایی صنایع در فیلم و کف تشکیل ،يریفایامولس
 تیقابل بودن نییپا. ]10[ردیگیم قرار استفاده موردي اگسترده

 طیشرا به تیحساس لیدل به کیوتیپروبي هايباکتری مانزنده
      ازی ک یگوارش دستگاه ویی غذا تمحصوال در نامساعد

ي هافرآورده دیتول صنعت در موجود مشکالت نیترمهم
 پژوهش نیا در استفاده موردي هايباکتر .باشدیم کیوتیپروب

 از کیدالکتیاسي هايباکتر نیا. باشدیم یکازئ لوسیالکتوباس
 اندرفته کار به شده ریتخمی لبن محصوالت در میقد يهازمان

ی کیوتیپروبي هاگونه نیترمهم از گریدی کي یباکتر نیا. ]11[
. است داکردهیپیی غذاي هافرآورده دری عیوس کاربرد که است

 ریپنآب از کیدالکتیاس دیتولي براي باکتر نیا از صنعت در
     ی زندگ انسان کوچک روده دري باکتر نیا. شودیم استفاده

ي هانمک و معده رهیش برابر دری خوب مقاومت. کندیم
 مثبت، گرمي باکتر ک ییکازئ لوسیالکتوباس. داردي صفراو

 انجام از هدف .]12[است متحرك ریغ و اسپورزا ریغ ،يالهیم
ی رانیا موترشیل پالپ مارماالد دیتول امکانی بررس قیتحق نیا

 رخشکیش پودر ر،یپنآب ازپودر استفاده با کیوتیپروبي ریتخم
 و کیوتیپروبي هايباکتر تراکم و حیتلق نسبت  نیژالت و

ی مانزنده و ، اسیدیته pH ، کننده ایاحي قندها زانیمی بررس
ي نگهدار روز 28ی درط و ریتخم از پس یکازئ لوسیالکتوباس

  .باشدیم C4˚يدما در
  

  هاروش و مواد - 2
  مواد - 2-1

 کیوتیپروبي ریتخم مویل پالپ مارماالد در استفاده مورد مواد
 شکر %  50 با مویل پالپ % 50 ( مویل پالپ االدمارم از که

 پودر و چربکم رخشکیش پودر ،)شد خنک سپس جوشانده
 لوسیالکتوباس و نیژالت ، پگاه کارخانه شده زولهیا ریپنآب
 مارماالد نیا در رانیای صنعت يهاپژوهش سازمان 1608 یکازئ

  .است دهیگرد استفاده
  هاروش- 2-2
  ونیزاسیپاستور-2-1- 2
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 بن ماري با دماي از حیتلق از قبل مارماالد ونیزاسیپاستوري راب

˚C80 براي کامل ]13[ دقیقه استفاده شد20زمان   و مدت 
سرعت تا دماي ها بهشدن فرآیند پاستوریزاسیون ارلن

˚C3714[خنک شدند[.  
Table 1Study treatments Lemon Pulp Marmalade  

  حیتلق جهت هیسوي ساز آماده -2-2- 2
 در محیط PTCC1608کازئی الکتوباسیلوسفعال سازي 

 مدت بهC°77 گذاري گرمخانه مايد در و مایع MRSکشت 
 لوسیالکتوباس از ذخیره کشت تهیه براي .شد انجام ساعت 48
 مدت به g 3500 دور با ساعته 24 ازکشت cc 10حدود یکازئ

 )شرکت از سیسوئ(فوژیسانتر C25°ي دما در قهیدق 5

Gerber يهامحیط کشت مایع تخلیه شد و کشت. ]15[شد 
 يهابه کشت%) v/v50(ریل ذخیره با افزودن گلیسرول است

        ذخیره در يهاکشت. شده مرحله قبل آماده شدند فعال
 24 سوسپانسیون کشت CC 8هاي استریل محتوي وپیکروتیم

 نگهداري شدند براي فعال شدن – C20°ساعته در دماي 
 محیط cc95 ساعته به 24 از کشت cc 5ها حدود  باکتري
MRS شرایط مشابه گرم خانه  مایع استریل تلقیح شده و

 آوردن دست بهي برا ]11[) کشت مرحله دوم(گذاري شد 
 بودن زنده از اطمینان و نظر موردهاي هاي تک از باکتريیکلن

 کامال همزن با ساعته 48 کشتي حاو لوله باکتري هايسلول
 شد داده خطی آگارکشت  MRSطیمحي بررو و شد مخلوط

 آلمان (انکوباتور در و شد دهیچیپ لمیپاراف هاتیپل اطراف در و
 قرار ساعت 48 مدت به  Memert (°C37 سازنده شرکت

 هايباکتري به دائم دسترسی عمل، این از هدف. شد داده
  .]16[بود لگاریتمی رشد فاز در پروبیوتیک

  هاسمیکروارگانیم حیتلق-2-3- 2
 کانت توتال و ]17[فارلند مک روش از میکروبی تلقیح جهت

 با سطح 4 در باکتري مقدار نیتعی جهت. است دهش استفاده
  .شد حیتلق) cfu/ml) 1010،109،108،107يباکتر تراکم

  هانمونه ریتخم-2-4- 2
 با انکوباتور به ریتخم اتیعمل انجامي برا را هاماریت

 ]18[گزارش طبق شدند منقل ساعت 48 مدت به C37°يدما

ي هايباکتر رشدي برای مناسبي دما C 47-37°ي دما
 از پس .است یکازئ لوسیالکتوباس خصوص به و کیوتیپروب
 4 طول در نظر موردي هافاکتوری بررسي برا مارهایت ریتخم
  .]19[ شدند منقل C 4°يدما با خچال یبه هفته

  هاآزمون- 2-3
  کیدالکتیاسي هايباکتر شمارش – 3-1- 2
 رقت روش از زندهی کروبیمي هاسلول شمارش جهت به

 از. شد استفادهSPC1 روش طبق تیپورپل وي اعشاري ساز
 سپس و شد ختهیر لیاستر تیپل داخل به cc1 هارقت نیا

 از بعد. شد ختهیر آني رو بر شده لیاستر آگار MRS طیمح
 منتقل C37° انکوباتور به هاتیپل کشت طیمح شدن سفت
 تعداد . شدندي گذار گرمخانه دما نیا در ساعت 42 و شدند

 شمار،ی کلن توسط ساعت 24 از پس هکرد رشدي هایکلن
 رقت عکس در) 1 (رابطه طبق هایکلن تعداد.دیگرد شمارش

          تریلیلیم دری کلن تعداد صورت بهیی نها عدد و ضرب
) (cfu/ml20،21[شد انیب[.  

  )                    1 (رابطه
 فاکتور عکس×یکلن تعداد) =  cfu/ml (تریلیلیم هر دری کلن تعداد
  رقت

و قندهاي احیا   ، اسیدیتهpH اندازه گیري-3-2- 2
  کننده

pH دستگاه توسط میمستق طور به pH مدل (متر SAT-

 روش از.]22[ شدي ریگاندازه) رانیا کشور ساخت2002
 رنگ جادیا تا نرمال 1/0 میسد دیدروکسیه توسط ونیتراسیت

ي ریگاندازهي برا) هیثان 30 مدت به(داریپا رنگ کمی صورت
 گیري قندهاي احیا کنندهاندازه.]22[شد استفاده کیالکت دیسا

                                                             
1Standard plate counts  

 bacterial concentrations  marmalade 

1010 cfu/mlLactobacillus casei T1 

109cfu/mlLactobacillus casei   T2 
108 cfu/mlLactobacillus casei  T3 
107cfu/mlLactobacillus casei T4 

-  c(Control)  
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  3684 ایران به شمارهی در استاندارد ملنگیفهلطبق روش 
  .] 1[انجام شد

   طرح آماري و تجزیه و تحلیل آماري- 2-4
جهت بررسی نتایج از طرح کامال تصادفی به روش فاکتوریل 

 22فزاربراي تحلیل واریانس نتایج از نرم ا .استفاده شد

SPSSاي ها به روش آزمون چند دامنهانگینیم .استفاده شد
براي رسم . درصد مورد مقایسه شدند95دانکن در سطح

  . استفاده شدExcelنمودارها نیز از نرم افزار 
  

  نتایج - 3
 بعد مویل پالپ مارماالد pH و تهیدیاس - 3-1
 از پس و C˚37ي دما در ریتخم ساعت 48 از

  C˚4در دماي ینگهدار هفته چهار

 و اسیدیته pHهاي مقایسه میانگین) 2(با توجه به جدول 
 دانکن مشخص ياها با روش آزمون چند دامنهبررسی داده

 پس بود 51/3 مارهایت هیکل شدهي ریگاندازه هیاول  pHزانیم. گردید
 مشاهده pH زانیم دري داریمعن کاهش روندي باکتر حیتلق از

 تراکم با بیترت به T4وT1،T2يمارهایت نیب). p>05/0(شد
 pH زانیم دري داریمعن اختالف )1010،109وcfu/ml )107يباکتر
 دادند نشان شاتیآزما جینتا ).p<05/0(نشد مشاهده حیتلق از پس
 وي باکتر تراکم اثر بري داریمعن کامالً تفاوت pHو تهیدیاس که

 در تهیدیاس راتییتغ روند .)p>01/0 (داردي ماندگار زمان
 وپس بوده مشابه ˝کامال مارهایت ریسا دری بررس موردي هازمان

  در ينگهدار هفته چهار و C˚37ي دما در ریتخم ساعت 48 از
 افتهی شیافزا زمان گذشت با تهیدیاس زانیم، C˚4دماي 

 افتهیکاهشي داریمعن طوربه زمان باگذشت pHزانیوم
 شیافزا اب گرددیم مشاهده) 2(جدول  در که طورهمان.است

  .است افتهیکاهش pH ، تهیدیاس
Table 2 compares the average pH and total acidity in terms of lactic acid (g / 100g) Lemon marmalade (mean ± 
SD) with Lactobacillus casei bacteria in treatments (T1, T2, T3, T4) with density of bacteria (107, 108, 109, and 

1010) cfu/ml after 48 hours of fermentation process and for a 28-day period  

c(Control)  T4 T3 T2 T1  
Marmalade  

  
day period                 

3/37±0/01c  3/38±0/01c 3/41±0/01b 3/42±0/07ab 3/44±0/01a pH day 0 
1/95±0/00a 1/86±0/02a 1/90±0/42a 1/99±0/00a 2/04±0/07a Acidity  
3/21±0/01b 3/14±0/01c 3/41±0/70a 3/42±0/07a 3/42±0/07a pH  day7 
1/97±0/00b 2/01±0/02a 1/92±0/21c 2/00±0/00ab 2/00±0/00ab Acidity  
2/99±0/01b 3/02±0/01b 3/40±0/01a 3/38±0/01a 3/39±0/07a pH day 14 
1/98±0/00ab 2/05±0/21ab 1/89±0/02b 2/23±0/00a  2/21±0/01a Acidity  
2/85±0/07b 2/89±0/00b 3/27±0/03a 3/28±0/07a  3/35±0/07a  pH day 21 
1/99±0/00bc 2/10±0/42bc 1/91±0/02c 2/29±0/00bc 2/43±0/01b Acidity  
2/55±0/07c 2/75±0/70b 3/03±0/00a 3/05±0/00a 3/08±0/00a pH day 28 
2/01±0/00cd 2/11±0/02cd 1/94±0/21d 2/30±0/00bc 2/50±0/14ab Acidity  

Similar letters in each column are not significantly different (0.05 <p)  
بررسی تغییرات میکروبی مارماالد پالپ - 3-2

 C 37˚ ساعت تخمیر در دماي 48لیمو پس از 
  C 4˚ روز نگهداري در دماي 28 یو ط

 یمانبر زندهمارهایت ریتاث انسیوار هیتجز خالصه) 3 (جدول
 روز 28 طول در مویل پالپ مارماالد  در الکتوباسیلوس کازئی

 دهدیم نشان را گرادی سانت درجه 4ي دما دري نگهدار
اثر تراکم باکتري و  است مشخص) 1 (جدول از که طورهمان

ي داریمعن کامالً هايباکتر رشد بري نگهدار اثر زمان ماندگاري
تراکم وزمان ( همچنین اثر متقابل دوجانبه . )p>01/0 (بود

ها دارد يداري بر رشد باکتریتفاوت کامالًمعن) نگهداري
)01/0<p(.  
  

Table 3 Summary microbial analysis of 
variance ( cfu/ml ) lemon pulp marmalade 

) 0/01<p ( Mark** Represents a highly significant difference  -  
)05/0<p( Represents a significant difference * Mark -  

)0/05>p (Showing no significant Mark ns -  

Variance 
(F) 

Degrees of 
freedom 

(df) 

Source of variation 
(SOV) 

730/49**  4 Effect of bacterial density) T( 

146/59**  4  Effect of storage time) Z( 
75/49** 16 Interaction effect) T*Z( 
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 حیتلق مویل پالپ مارماالدی کروبیم تیجمع راتییتغ)1 (شکل
 ریتخم ساعت 48 از پس الکتوباسیلوس کازئیي باکتر با شده
 لوسیباس الکتویمانزنده زانیم. بود ينگهدار روز 28ی وط
 زانیم نیشتریب. است افته یکاهش زمان مرور به یکازئ

ي باکتر تراکم باT1 به مربوط یکازئ لوسیالکتوباس
cfu/ml1010ماریت. بودT4 ي باکتر تراکم باcfu/ml107 روز در 

 است کرده دایپ کاهش 21 روز در و افته یشیافزا 14 تا 7
 در یکازئ لوسیالکتوباس رشد زانیم دري داری معن اختالف

ي باکتر تراکم باT1 ماریت. دارد وجود 21 تا 14 روز
cfu/ml1010افته یکاهش 28 روز و ثابت 21 تا 14 روز 

 در مویل پالپ مارماالد در یکازئ لوسیالکتوباسیمانزنده.ستا
 گذشت با  21 روز تاcfu/ml109ي باکتر تراکم باT2 ماریت

 یمانزنده .است بوده ثابت 28 روز و افته یکاهش زمان
 باT3 ماریت در مویل پالپ مارماالد در یکازئ لوسیالکتوباس

 و افته یاهشک 7 روز تا ریازتخم پسcfu/ml108ي باکتر تراکم
 شیافزای کم زانیم به 21 روز و افتهی یکم کاهش 14 روز

 ابT2 ماریت در.است افتهي یداری معن کاهش 28 روز در و افتهی
 cfu/mlي باکتر تراکم با T4 ماریت وcfu/ml109ي باکتر تراکم
ی کازئ لوسیباس الکتو یمانزنده زانیم 28 روز تا 21 روز از107

  .است مانده ثابت

  
Fig 1 The microbial population of lemon pulp with 
Lactobacillus casei bacteria in treatments (T1, T2, 
T3, T4) with density of bacteria (107, 108, 109, and 
1010) cfu/ml after 48 hours of fermentation process 

and for a 28-day period 

 اکنندهیاحي قندها راتییتغی بررس -3-2
   مویل پالپ درمارماالد

ي نگهدار زمانی اثراصل نیانگیم سهیمقا )4 (جدول به توجه با
ي ادامنه چند آزمون روش با هادادهی بررس و اکنندهیاح برقند

ي دارا مارماالد در اکنندهیقنداح که دیگرد مشخص دانکن
  ).p>05/0(بودي داریمعن اختالف

Table 4 compares the average main effect of 
storage time on reducing sugars (wt%) Lemon 

Pulp marmalade (mean ± SD)  
)gr/100cc(Reducing 

sugar 

 Storage time 
(days) 

06a/2±22/65 Before 
fermentation  

98b/1±22/06 After 
fermentation 

Similar letters in each column are not significantly 
different (0.05 <p)  

 بري باکتر تراکمی اثراصل نیانگیم سهیمقا) 5 (جدول به توجه با
ي ادامنه چند آزمون روش با هادادهی بررس و اکنندهیاح قند

 زانیم  است، ترکمي باکتر تراکم هرچه. دیگرد مشخص دانکن
 نیانگیم سهیدرمقا . است کرده دایپ شیافزا اکنندهیاحي قندها

 cfu/mlي باکتر تراکم اکنندهیقنداح بري باکتر تراکمی اصل اثر
 بود داریمعن اکنندهیاح قند مویل پالپ مارماالد در) 107،108(
)05/0<p.(در اکنندهیاح قند بري باکتر تراکمی اصل اثر نیهمچن 

  ).p<05/0(ندارندي داریمعن اختالف مویل پالپ مارماالد
Table 5 compares the average effect of reducing 
sugars on the bacterium density (weight percent) 

Lemon Pulp Marmalade (mean ± SD) 
Reducing sugar 

(g/100cc)  
)cfu/ml(Density of 

bacteria 
20/50±0/58d 1010 
20/51±0/57d 109 

22/00±0/60c 108 
23/29±0/56b 107 

Similar letters in each column are not significantly 
different (0.05 <p)  

   بحث وي ریگ جهینت -4
، اسیدیته، مقدار قنددر طول pHتغییرات - 4-1

  تخمیر و نگهداري
با اضافه کردن ژالتین ، پودر آب پنیر و شیر خشک که سبب 

عوامل جهت تقویت رشد  نیترها که از مهمافزودن پروتئین
طبق نتایج . بود 51/3 تا pHها هستند وسبب افزایش کیوتیپروب

ها، کاهش ي از این تحقیق مشخص شد که رشد باکترحاصل
pH و افزایش مقدار اسیدیته را در طی تخمیر و نگهداري به

البته کنترل زمان تخمیر مهم و بر کیفیت . دنبال داشته است
علت اصلی این امر،مربوط به . باشدیمحصول تولیدي مؤثر م

 نیا در. ] 1[باشدیمصرف قندها و تولید اسیدهاي آلی م
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 از قبل مویل پالپ مارماالد کننده ایقنداحی بررس به که قیتحق
. شد پرداخته C37˚ ساعت تخمیر در دماي 48پس از  ر،یتخم
 زانیمي باکتر تراکم شیافزا به توجه با کننده ایاحي قندها در

 توسط مصرف دهنده نشان که افت یکاهش کننده ایاحي قندها
 لیدل به زمان مرور به االدمارم و مربا در.باشدیم هاکیوتیپروب

 شده مشاهده رنگ راتییتغ کننده ایاحي قندها مصرف
 رشد که شد مشخص تحقیق این از حاصل نتایج طبق.است

 و ریتخمی ط در را اکنندهیاحي قندها زانیم کاهش ها،باکتري
  .است داشته دنبال بهي نگهدار

ماالد بیان نمودند که در مار )2011 (سال در وماراتوراردلویسیل
که  .]5[شودیم  pHو مربا، مدت زمان نگهداري سبب کاهش 

با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر که بیانگر 
  در طی نگهداري مارماالد پروبیوتیک بوده pHترعیکاهش سر

  .است، مطابقت داشت
 و ریتخمی ط دري باکتر رشد راتییتغ - 4-2

  ينگهدار
 در این آزمایش کتوباسیلوس کازئیال پروبیوتیک یمانبراي زنده

که پودر آب پنیر،  . از مواد پروتئینی  و مغذي استفاده شده است
 پروبیوتیک یمانپودر شیرخشک و ژالتین سبب زنده

وقتی .  در طی دوره نگهداري شده استالکتوباسیلوس کازئی
pH طی مدت نگهداري کاهش و میزان اسیدیته افزایش پیدا 

 . شده استکازئی الکتوباسیلوس مرگ کرده است سبب
 با تراکم T1 در تیمار کازئی الکتوباسیلوسبیشترین میزان رشد 

 با تراکم T1ماریمشاهده شده است و ت cfu/ml1010باکتري 
 تاcfu/ml109 با تراکم باکتري T2و تیمارcfu/ml 1010باکتري 

 بیشتر از استاندارد غذا و الکتوباسیلوس کازئیرشد  سوم هفته
 با تراکم باکتري T4در تیمار .  هست 106- 107دارو 

cfu/ml107 در هفته سوم میزان رشد باکتري با توجه به حد
. مشاهده شده است106تر از استاندارد سازمان غذا و دارو کم

 توجه با  cfu/ml108با تراکم باکتري T3در نتیجه بهترین تیمار
 تیمارها  در همهباشدیم دارو و غذا سازمان استاندارد حد به

هاي پروبیوتیک در طی تخمیر افزایش یافته و در میزان باکتري
ي هايباکتر زانیم از C˚4طی چهار هفته نگهداري در دماي 

 مطابقت)1390(،يدیس جینتا با که .افتی کاهش کیوتیپروب
 ،C˚4 در دمايي نگهدار روز 28 طول در زمان مرور به. داشت

ي هايباکتر و ریپن آب پودر با شدهی غن پرتقال آب در

 ومیدوباکتریفیب و لوسیدوفیاس لوسیالکتوباس  (کیوتیپروب
  .]23[شد کاسته کیوتیپروبي هايباکتر تعداد از)  سیالکت
ي ریتخمي مویل مارماالد دیتولی بررس از حاصل جینتا

ي هايباکتر مارهایت هیکل در ر،یتخمی ط در که کیوتیپروب
 در موجودي مغذ ادمو و قند مصرف لیدل به کیوتیپروب

یی ایحی یبررس  جینتا با که مانده زنده مویل پالپ مارماالد
  .]24[داشت مطابقت) 1393 (،یانیصوف

 رانداززوو توسط شده انجام مطالعه جینتا براساس نیهمچن
 کیوتیپروبي باکتري بقای بررس به) 2013 (سال در همکاران
ي سازرهیذخ طول در هلوي درمرباها رامنوزوس لوسیالکتوباس

 متابولیسم الکتوباسیلوس موجب .پرداختند مختلفي دماها در
 مطالعات با سهیمقا در.]6[ و ترکیب قند شدpHتغییر در

تحقیق مذکور به دست  شاتیآزما با مشابه جینتا گرفته،انجام
  زانیم کاهش  موجب یکازئ لوسیالکتوباس رشد که .آمد

  .است شده دها مارماالpHکاهش میزان و اکنندهیقندهاي اح
  

  نتیجه گیري کلی- 5
 ، اسیدیته کل برحسبpHدر تحقیق حاضرفاکتورهاي 

 يهاي باکتریماناکننده، و زندهیک، قندهاي احیدالکتیاس
پروبیوتیک مارماالد پالپ لیمو تخمیري پروبیوتیک توسط سویه 

                        cfu/ml تلقیح  سطح4در  کازئی الکتوباسیلوس
 قرار یبررس و یک نمونه شاهد، مورد) 1010،109،108،107(

 در طول pHبا توجه به نتایج مشخص گردید که میزان . گرفت
مدت نگهداري مارماالد کاهش یافت که  به دلیل مصرف 

  در طول نگهداري زمانی که به pHقندهاي احیاکننده میزان 
 کاهش پیدا کرد،سبب از بین رفتن باکتري  01/3تر از کم
میزان اسیدیته در طول مدت  . گردیدلوس کازئییتوباسالک

در ي نگهدار هفته 4نگهداري افزایش یافت و در طول مدت 
افته که سبب از بین رفتن یشیمیزان اسیدیته افزاC˚4دماي 

             یماندر طی تخمیر زنده . گردیدکازئی الکتوباسیلوس
ي موجود در  پروبیوتیک با مصرف قند و مواد مغذيهايباکتر

ر  یپنمارماالد شامل پودر شیر خشک و ژالتین و پودر آب
 در الکتوباسیلوس کازئیبیشترین میزان رشد . افزایش یافت

از حد مجاز استاندارد  cfu/ml1010 با تراکم باکتري T1تیمار 
 برتر ماریت. شده است مشاهده گردیدغذا و دارو بیشتر گزارش

 استاندارد حد به توجه با  cfu/ml108با تراکم باکتري  T3ماریت
 .است بوده راي نگهدار هفته چهار از پس دارو و غذا سازمان
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 48پس از  ر،یتخم از قبل مویل پالپ مارماالد اکنندهیقنداح زانیم
 زانیم. گرفت قراری بررس مورد C37˚ساعت تخمیر در دماي 

 کاهش ،يباکتر تراکم شیافزا به توجه با اکنندهیاحي قندها
  کیوتیپروبي باکتر توسط قند مصرف دهنده نشان که فتای
 .باشدیم
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Assess the viability of Lactobacillus casei in fermented lemon pulp 
marmalade  
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In this study, for production of probiotic fermented lemon pulpMarmalade , lemon pulp 
MarmaladeWas produced  by using of  50% lemon pulp and 50% sugar. Adding gelatin, sweet whey 
powder, and dried milk (2, 5, and 10 grams, respectively) 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 concentrationsof 107, 108, 109, and 1010cfu/ml, the fermentation process 
took place at 37˚C for 48 hours, and the mixture was evaluated for a 28-day period .Factors such as 
pH, acidity , reducing sugars and  viability of probiotic bacteria properties were studied during this 
period.Data  analysis was conducted using a completely randomized design in a 2 factorial 4 levels of 
density of bacteria(107, 108, 109, and 1010) cfu/ml and factor holding time in five levels (28 days) 
along with control, with three repeats done. During fermentation while the pH value decreased and the 
amount of acid increased, During fermentation, a number of probiotic bacteria survived in all of the 
treatments after fermentation because of the use of sugar and due to the presence of nutrients in the 
marmalade, The superior treatment T3, with the bacterial concentration of 103cfu/ml, reached the 
standard limit set by the Food and Drug Administration after the marmalade was kept for four weeks. 
In all, results of this research showed fermented probiotic lemon pulp marmalade was a suitable 
environment for the growth of lactic acid bacteria and functional marmalade production. 
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