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  چکیده

د غذا هنوز هم سالمت غذا اهمیت فزاینده اي در سـالمت عمـومی   علیرغم پیشرفت هاي مدرن در بهداشت و تکنیک هاي تولی
با افزایش روز افزون غذا هاي آماده در کشور و متعاقبا افزایش تقاضا براي تولید انواع پنیر به ویژه پنیر موزارال و از . ایفا می کند

کارشناسـان صـنعت غـذا را بـه فکـر       ،اشدطرفی ماندگاري پایین این محصوالت که ناشی از رشد انواع میکروارگانیسم ها می ب
هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات  .یعی در این محصوالت انداخته استاستفاده از نگهدارنده ها به ویژه نگهدارنده هاي طب

 رفریـز ي نگهداري شده در دماي بازدارندگی درصد هاي مختلف اسانس گیاه آویشن در برابررشد کپک و مخمر در پنیر موزارال
بر روي رشد کپـک و مخمـر در   ) 005/0و  003/0، 001/0صفر، (جهت تعیین تاثیر دوز هاي مختلف اسانس آویشن  .می باشد

 150و 120، 90، 60، 45، 30، 17، 7بازه هاي زمانی صـفر،   پنیر هاي حاوي درصد هاي مذکور از اسانس در طی. پنیر موزارال
رشـد کپـک و مخمـر در طـی دوره نگهـداري       و ، اسیدیتهpHنمونه ها براساس  .دمورد آزمایش قرار گرفتن فریزرروز در دماي 
و نتایج به صورت طرح آماري کامال تصادفی، تجزیه واریانس و آزمون چند دامنه اي دانکـن، بـا اسـتفاده از نـرم     . بررسی گردید

ره زمانی داراي تـاثیر معنـی داري   دودرصد هاي مختلف اسانس آویشن در طی  .مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت SPSSافزار 
و اســیدیته در نمونــه هــاي پنیــر حــاوي درصــد هــاي مختلــف اســانس در مقایســه بــا نمونــه شــاهد   pHبــر پــارامتر هــاي 

رشـد  ) P<0.05(درصد اسانس آویشن توانستند به طور معنی داري  005/0و  003/0اما نمونه هاي حاوي ). P>0.05(نبودند
بنابراین می توان گفت، این اسانس داراي اثرات ضـد قـارچی بسـیار قـوي در     . فرآورده کاهش دهندکپک و مخمر ها را در این 

پنیر موزارال می باشد و عالوه بر کاهش رشد این میکروارگانیسم ها، باعث ایجاد طعم مطلوب و خواص تغذیـه اي و درمـانی در   
  .این فرآورده نیز می شود
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  یشن، کپک ، مخمرپنیر موزارال، اسانس آو: کلمات کلیدي

  مقدمه

ي در سـالمت عمـومی   علیرغم پیشرفت هاي مدرن در بهداشت و تکنیک هاي تولید غذا هنوز هم سالمت غذا اهمیت فزاینده ا
یـا دلمـه قابـل     1پنیر موزارال و پیتزا از مهمترین پنیرهاي نرم نرسیده ایتالیایی و از گروه پنیرهـاي پسـتافیالتا  . )5(ایفا می کند

و پالستیکی کردن از لخته تـازه در آب داغ   2د، که به طور سنتی از شیر کامل و پرچرب گاو با عملیات مالشینی باشارتجاع  م
  . چنین ذوب و کشش خاصی دارد بدست می آید و ساختمان فیبري بخصوص و هم

و گونـه هـاي میکروبـی    ). 8و  3(بی این پنیر صورت گرفته اسـت تا کنون مطالعات  وسیعی در زمینه بررسی خصوصیات میکرو
ن فـراورده  مولد فسـاد را در ایـ   3مختلف و تعدادي از انواع مخمر ها و همچنین تعداد متنوعی از فلور میکروبی سایکروفیل هاي

  ).8و  3و  2(مشاهده کردند

. مـی باشـد  بنابراین از جمله مسایلی که در خصوص پنیر موزارال با آن مواجه می شویم مساله ماندگاري پـایین ایـن محصـول    
مشکالت یکی از راهکارهاي مناسب افزودن مواد نگهدارنده می باشد، این مواد با تغییر ساختار عمل آنزیم ها   جهت کاهش این

از طرفی با مشخص شدن اهمیت رژیم هاي غذایی براي . یا ساختارهاي ژنتیکی میکرواورگانیسم، اثر بازدارندگی روي آنها دارند
 ي هاي خاص، تقاضاي بیش از حد مصرف کنندگان براي تولید مـواد غـذایی عـاري از افزودنـی هـاي     جلوگیري از برخی بیمار

کارشناسان مواد غذایی به لزوم جایگزینی نگهدارنده هـاي شـیمیایی بـا انـواع طبیعـی ماننـد        منجر به توصیه  شیمیایی و غیره
  .است هاي غذایی شده اسانس هاي گیاهی در فرآورده 

. ن تحقیق بررسی اثرات بازدارندگی اسانس گیاه آویشن در برابررشد کپک و مخمر در پنیـر مـوزارال مـی باشـد    هدف از انجام ای
و عالوه بر افـزایش  . ضد قارچی بر روي پنیر موزارال خواهد داشت که احتماال اثرات این اسانس از افزودنیهاي طبیعی می باشد، 

  .مانی  نیز می گرددزمان ماندگاري، سبب افزایش خواص تغذیه اي و در

از آنجایی که آویشن  اصلی ترین ادویه و افزودنی طعم دهنده غذاهاي آماده مانند پیتزا می باشد، استفاده از این گیاه در پنیـر   
  .آماده براي مصرف نیز می گرددپیتزا  باعث تولید یک محصول جدید و نوآوري در صنعت غذاهاي 

  مواد و روش ها

 72از یک دامداري کوچک در شهرستان قوچان تهیه گردیـد و تـا دمـاي     نمونه هااین پروژه جهت تهیه  شیر مورد استفاده در
  .)4(ثانیه حرارت داده شد 16ت ه به مددرج

  :خصوصیات شیر مورد استفاده به قرار زیر است

  pH)=6/6-7(، و)028/1-03/1(، دانسیته ) 8/15-16(، اسیدیته )درصد01/3( ، پروتئین) درصد5/2(چربی 

                                                           
١- Pasta Filata   
٢- kneading  
٣- psychrophile   
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  .تهیه گردید توس گل قطره از شرکت ) Thymus vulgaris (اسانس آویشن باغی

با قدرت ) میتو( Meitoاز مایه پنیر قارچی 
100
 .استفاده گردید) یک گرم درصد لیتر شیر ( 1

 .ماده گردیددرصد جهت مصرف آ40استفاده شد که به صورت محلول  M=192از اسید سیتریک با جرم مولکولی 

  .درصد استفاده شد5از نمک طعام معمولی جهت تهیه آب نمک 

. اسید سیتریک استفاده شد ،جهت تولید پنیر موزارال به روش اسیدي کردن مستقیم از اسید خوراکی متداول در صنعت غذایی
و نمونه بدون اسانس به عنوان بودند ) درصد 005/0و   003/0، 001/0صفر، (تیمار ها در این پروژه درصد هاي مختلف اسانس

  . مورد مقایسه قرار گرفتندفریزر  با سایر نمونه ها در دماي شاهد

 .قرار گرفتند مورد بررسی کلیه نمونه ها در سه تکرار تولید شده و در نهایت از نظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکروبی

  تولید پنیر

  درصد چربی 2/3شیرخام کامل 

  ثانیه 16درجه سانتیگراد به مدت  72ماي پاستوریزاسیون در د

  درجه سانتیگراد 4سرد کردن تا 

  افزودن اسانس

  )pH= 6از اسید سیتریک خوراکی تا رسیدن به   ٪25محلول ( درجه 4اسیدي کردن مستقیم در دماي 

  درجه 37حرارت دادن شیر تا دماي 

  )دقیقه 20درصد،  حدود  02/0( رنت زنی 

  )cm 2تا  1قطعات  (عملیات برش زنی 

  )درجه و آهسته هم زدن 40دقیقه همراه با حرارت  30( عملیات پختن

  )تحت فشار(خروج آب پنیر 

  )دقیقه 30درجه به مدت  80( عملیات کشدار کردن 

  )درون سلفون و فویل آلومینیومی( بسته بندي

  .)18و  7و  4(هدرج -18و  4نگهداري در دماي مناسب 
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  شیمیایی و میکروبیآزمایشات فیزیکو

  .مواد شیمیایی و محیط کشت هاي مورد استفاده در آزمون ها به طور عمده از شرکت مرك تهیه شد

 326نمونه برداري از شیر و پنیر بر اساس استاندارد روشهاي نمونه برداري شیر و فرآورده هاي آن به شـماره اسـتاندارد ایـران    
  .انجام پذیرفت

  .انجام شد 2852ته بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره و اسیدی  pHاندازه گیري 

  .انجام شد 10154اندازه گیري کپک و مخمر بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 

  .انجام شد 1811بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  پروتئین شیر اولیهاندازه گیري 

  ).1(انجام شد 760د ملی ایران به شماره بر اساس استاندار چربی شیر اولیهاندازه گیري 

  نتایج و بحث

pH  
pH تغییرات 1جدول. )5(سیدن پنیر می باشدیک فاکتور اساسی و چند جانبه درمراحل تولید و رpH   در  فریـزر، را در دمـاي

بـین نمونـه   ي گهـدار در طی دوره ن pHهیچ تاثیر معنی داري بر  ،نتایج آماري نشان می دهد. طی دوره زمانی نشان می دهند
کـه اثـر غلظـت     2000این نتایج با عبداهللا و همکاران در سال ). p<0.05(هاي شاهد و درصد هاي مختلف اسانس وجود ندارد

هاي مختلف عصاره هاي آبی آویشن، فلفل قرمز و مرزنجوش را بر روي ویژگی هاي میکروبی، شـیمیایی و ارگـانولپتیکی پنیـر    
  .)5(بوفالو مورد بررسی قرار دادند، در توافق می باشدتهیه شده از شیر اولترافیلتره 

  . در همه نمونه ها  با گذشت زمان کاهش یافته است pHمشاهده می شود،  1ولی همان طور که در نمودار 

الکتـوز، هیـدرولیز چربـی و پـروتئین کـه        در طی دوره زمان نگهداري می تواند به دالیل مختلفی از جمله مصرف pHکاهش
به طوري کـه تولیـد همـه ایـن اسـید هـا موجـب        . لید اسید الکتیک، اسید هاي چرب و آمینواسید ها می شوند، باشدباعث تو
که  ،2004شهان  و  2002گواینیولی با  اظهارات . در توافق می باشد 2009سامن این نتایج با . در پنیر می گردد pHکاهش 

 pHاین محققین ذکر کردند کـه افـزایش   . ش کردند در توافق نمی باشدرا در پنیر موزارال گزار pHدر تحقیقات خود افزایش 
بطوري کـه  . پروتئین باشد، که موجب کاهش خواص بافري دلمه پنیر می شود-در پنیر می تواند به دلیل کاهش نسبت الکتات

خـواص بـافري در    کلسیم و فسفر عوامل اصلی ایجاد کننـده . حذف اسید الکتیک موجب افزایش حاللیت کلسیم و فسفر شده
  ).21و  15و  5(می شوند pHپنیر می باشند که موجب افزایش 
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  فریزرپنیر موزارال در دماي  pHاثر غلظت هاي مختلف اسانس آویشن بر  :1نمودار

  
  .فریزردر طی دوره زمانی در دماي  در پنیر موزارالي حاوي درصد هاي مختلف اسانس آویشن pH تغییرات: 1جدول

  سطح معنی داري  005/0  003/0  001/0  صفر  
  859/0  8/5  8/5  75/5  75/5  صفر

7  75/5  75/5  8/5  8/5  699/0  
17  75/5  75/5  8/5  8/5  633/0  
30  7/5  7/5  75/5  75/5  859/0  
45  65/5  65/5  7/5  75/5  585/0  
60  65/5  65/5  7/5  7/5  859/0  
90  6/5  6/5  65/5  7/5  585/0  

120  6/5  6/5  6/5  65/5  902/0  
150  5/5  5/5  6/5  65/5  246/0  

 
  

  اسیدیته

پنیر یک فرآورده لبنی تخمیري است که در طی مراحل تولید و رسیدن این فراورده، کنترل تولید اسید الکتیک و سایر اسـید  
 اسیدیته موجب جلوگیري از رشد ارگانیسم هاي مولد فساد می شـود، فعالیـت کواگوالنـت را در   . ها از الکتوز ضروري می باشد

طی مراحل تولید و رسیدن تحت تاثیر قرار می دهد، موجب حـل شـدن فسـفات کلسـیم کلوئیـدي و باعـث افـزایش خـواص         
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کیفیـت بافـت و   سینرزیسی شده و فعالیت آنزیم ها را در طی رسیدن پنیر تحت تاثیر قرار می دهد، همچنین اسیدیته بر روي 
  .)20و  19و  6(طعم پنیر موثر است

طبق نتایج آماري درصـد هـاي مختلـف اسـانس هـیچ تـاثیر       . را در طی دوره زمانی نشان می دهند اسیدیتهتغییرات  ،2جدول
در  2000این نتایج با عبداهللا و همکاران در سـال  ). p<0.05(معنی داري بر تغییرات اسیدیته در طی دوره زمانی نداشته است

  .توافق می باشد

افزایش اسـیدیته در ایـن   .  قریبا یکسان اسیدیته با گذشت زمان افزایش یافته استدر همه نمونه ها به طور ت 2طبق نموداراما 
چـاویس  به عنوان یک پارامتر مهم در خواص عملکردي پنیر در طی دوره نگهـداري  بـا مطالعـات انجـام شـده توسـط        مطالعه
  ).11و  5(دند در توافق می باشدرا گزارش کرکه افزایش اسیدیته در طی دوره نگهداري پنیر موزارال  2009سامن و  1999

طی مطالعات خود گزارش کرد که مدت زمان رسیدن پنیر و میزان اسید و استارتر مصرفی بر روي اسیدیته موثر  2009سامن 
  .)5(بوده ولی میزان چربی هیچ تاثیري بر تغییرات اسیدیته ندارد

 

 
 

  فریزرر موزارال در دماي اثر غلظت هاي مختلف اسانس آویشن بر اسیدیته پنی: 2نمودار 

  
  .فریزردر طی دوره زمانی در دماي  اسیدیته در پنیر موزارالي حاوي درصد هاي مختلف اسانس آویشن تغییرات :2جدول

 
  سطح معنی داري  005/0  003/0  001/0  صفر  

  859/0  65/0  65/0  6/0  6/0  صفر
7  6/0  6/0  65/0  65/0  859/0  

17  65/0  65/0  7/0  65/0  902/0  
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30  65/0  65/0  7/0  7/0  859/0  
45  7/0  7/0  7/0  7/0  1  
60  75/0  75/0  75/0  75/0  1  
90  8/0  8/0  75/0  75/0  859/0  

120  85/0  85/0  8/0  8/0  859/0  
150  85/0  85/0  8/0  8/0  859/0  

   

  نتایج آزمون هاي میکروبی

می سازد تا در چربی غشا سلولی نفوذ کـرده   مهمترین ویژگی اسانس هاي روغنی خاصیت هیدروفوبی می باشد، که آنها را قادر
ایـن مکانسـیم توسـط محققـین     . و آنها را به محیط بیرون نفوذ پذیر و در نتیجه خروج یون ها و محتویات سلولی آنهـا گردنـد  

  ) 17و  16و  14و  13و  12و  10و  9(زیادي به اثبات رسیده است

باعث متالشی شدن غشـا خـارجی در بـاکتري هـاي گـرم       می باشند، عمده در اسانس آویشن تیمول و کارواکرول که ترکیبات
  .)17و  12(منفی شده و موجب آزاد شدن لیپوپلی ساکاریدها و افزایش ترکیبات کلویئدي می شوند

  کپک و مخمر

) و غیـره پروتئـاز، لیپـاز   (که به دلیل ترشح آنزیم هـاي متفـاوت   . قارچ ها به عنوان عوامل مهم فساد مواد غذایی مطرح هستند
قـارچ هـا در   . قادرند اغلب ترکیبات موجود در مواد غذایی را تجزیه نموده و در نتیجه باعث تغییر رنگ، طعم و مزه غذا گردنـد 

مواد غذایی نسبتا خشک، مواد غذایی اسیدي، نمکی و مواد غذایی که در سرما نگهداري می شوند، به خوبی رشد مـی کننـد و   
پنیر از جمله مواد غذایی است که شرایط مناسـب بـراي رشـد    . غذایی و مصرف کننده می شوند موجب بروز اختالالت در ماده

  .)2(قارچ ها را دارا می باشد

نمونـه  در نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اسانس آویشن داراي اثرات ضد قارچی مطلوب می باشد به طوري کـه  
رشد ایـن میکروارگانیسـم هـا بـه طـور معنـی داري        دنمونه شاه مقایسه با در اسانس 005/0و  003/0وي درصد هاي هاي حا

اما به دلیل دماي بسیار پایین فریزر و رشد کنـد کپـک هـا در ایـن دمـا، میـزان فعالیـت ایـن          .)P>0.005(کاهش یافته است
  .میکروارگانیسم ها در همه نمونه ها در رنج استاندارد قرار دارد

  . حققین که در زیر به آنها اشاره شده است در توافق می باشداین نتایج با نتایج سایر م

بنیادیان و همکاران در طی مطالعه تاثیر روغن هاي فرار گیاهی بر روي جمعیت قارچی پنیر سفید صنعتی گزارش کردنـد کـه   
و . دارا بـوده انـد   از میان چندین روغن فرار گیاهی مورد مطالعه اسانس هاي آویشن و ترخان بیشترین خاصیت ضـد قـارچی را  

در  104به طوري که تعداد جمعیت قارچ ها در نمونه شاهد پس از دو هفته به . باعث مهار رشد جمعیت قارچ ها در پنیر شدند
  .گرم افزایش یافت ولی جمعیت قارچ در پنیرهاي حاوي اسانس گیاهان پس از گذشت دو هفته از حد استاندارد تجاوز نکرد
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گیاه بر علیه قارچ هاي میکروسپوریوم کنیس و تریکوفیتون روبـروم بـه اثبـات     10دقارچی عصاره آبی در بررسی دیگري اثر ض
  .رسید

و . گونه باکتري و مخمر مورد بررسی قرار داد 41مطالعه دیگري در افریقاي جنوبی تاثیر گیاهان ترخون و مریم گلی را بر روي 
ابه دارند و عصاره این گیاهان می تواند به عنوان نگهدارنده در غذا مشخص شد که ترخان و مریم گلی خواص ضد میکروبی مش

  .)2(مورد استفاده قرار گیرند

 
 

  .فریزراثر غلظت هاي مختلف اسانس آویشن بر کپک و مخمر پنیر موزارال در دماي : 3نمودار

  

  .فریزردر طی دوره زمانی در دماي  رشد کپک و مخمر در پنیر موزارالي حاوي درصد هاي مختلف اسانس آویشنتغییرات : 3جدول
  سطح معنی داري  005/0  003/0  001/0  صفر  

  0  0  0  0  0  صفر
7  0  0  0  0  0  

17  0  0  0  0  0  
30  0  0  0  0  0  
45  0  0  0  0  0  
60  1  3  0  0  038/0  
90  12  10  1  0  038/0  

120  80  75  35  25  000/0  
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150  85  80  50  35  000/0  
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