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 به عنوان جایگزین )Salicornia europaea L (بررسی تاثیر سالیکورنیا

  دوغحسی نمک طعام بر برخی خواص کیفی و 
  

  2 شهین زمردي، 1 روژان شیخ قاسمی
  

 .غذایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شبستر، شبستر، ایران صنایع و  گروه علوم- 1

آذربایجان غربی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي،  طبیعی منابع و کشاورزي موزشتحقیقات، آ مرکز مهندسی و فنی بخش تحقیقات  - 2
 .ارومیه، ایران

  )2/07/96: رشیپذ خیتار  96/ 21/01:  افتیدر خیتار(
  

  چکیده
تواند به میمکی قوي بوده و گیاه داراي طعم ناین . باشدسالیکورنیا گیاهی نمک دوست بوده که غنی از فیبرهاي رژیمی و ترکیبات زیست فعال می

شود، به همین  می فشار خون و اختالالت عروقیمک زیاد موجب افزایشن مصرف از آنجاییکه. عنوان جایگزین نمک حتی در سفره هم استفاده شود
تیمارها . رد بررسی قرار گرفت و حسی دوغ مو در دوغ، بر برخی خواص فیزیکوشیمیاییسالیکورنیا به عنوان جایگزین نمک تاثیر در این پژوهشدلیل 

ها نشان داد که افزایش پودر نتایج تجزیه آماري داده. بود)  درصد0: 5/1 و 0: 1، 8/0:0 ، 4/0: 4/0، 8/0: 0( سطح 5نمک در : شامل مقدار سالیکورنیا
 5/1بطوریکه نمونه حاوي . (P>0.05) شدو رطوبت  pH و کاهش ، ماده خشک، خاکستر و نمک دوغدار اسیدیتهسالیکورنیا موجب افزایش معنی

 اما با کاهش مقدار نمک، خاکستر و نمک کاهش پیدا کرد. درصد سالیکورنیا داراي بیشترین مقدار ماده خشک و کمترین مقدار رطوبت بودند
(P>0.05). نتایج آزمایشات میکروبی، با بر اساس. هاي قاقد نمک، با افزایش پودر سالیکورنیا درصد خاکستر و نمک افزایش پیدا کرددر نمونه 

  درصد کاهش پیدا کرد5/1داري افزایش و سپس با افزایش بیشتر سالیکورنیا تا  درصد تعداد مخمرها بطور معنی1افزایش مقدار سالیکورنیا تا 
(P>0.05). زیابی حسی بطور معنی داري کاهش یافتها نیز نشان داد که با کاهش مقدار نمک و افزایش سالیکورنیا امتیاز ارنتایج ارزیابی حسی نمونه 
(P>0.05). درصد  8/0الیکورنیا و سپس استفاده از  درصد س4/0 درصد نمک همراه با 4/0 با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق ابتدا استفاده از

  .گرددسالیکورنیا بدون نمک در تهیه دوغ پیشنهاد می
  

  نمکجایگزین  دوغ، سالیکورنیا، : واژگانکلید
  
  
  
  
  

                                                             
 مسئول مکاتبات: Shahinzomorodi@gmail.com  
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  مقدمه -1
تاج   خانوادهاست از گیاهی) .Salicornia L(سالیکورنیا 

که درخاك غیر حاصلخیز و صحرا قابل کشت است و  1خروس
حتی با آب شور دریا در کنار هر آب دیگر نیز قابل آبیاري 

 عنوان گیاهی شورزي و نمک خواه   گیاه سالیکورنیا به.است
مکین آن در گرماي باال و هاي آبدار ن شود، برگ شناخته می

خاك فقیر با مقداري بیشتر از آبیاري معمول آن هم آب شور، 
انواع . زدایی است کند و گیاهی کارا براي بیابان نمو می  و  رشد 
سالیکورنیا ، 2 سالیکورنیا هرباسیا:هاي سالیکورنیا عبارتند ازگونه

 و 5، سالیکورنیا پیرینیس4سالیکورنیا بیگیلووي، 3ایندیکا
گیاه سالیکورنیا از نظر ]. 1[ 6سالیکورنیا دیسارتیکوالت

جغرافیایی در چهار قاره جهان از جمله امریکاي شمالی، آسیا، 
 سالیکورنیا گیاه هاي در ایران گونه.آفریقا و اروپا پراکنده است

. رویدغربی می شمال و جنوب، شمال مرکزي، هاي بخش در
 هواي متنوع در ایران و به دلیل وجود خاك هاي شور و آب و

هاي گرم و معتدل، هاي گسترده شور در بیابانوجود زیستگاه
نژاد سالیکورنیا نژاد . شرایط براي رشد این گونه مطلوب است

بین المللی است و شباهت زیادي به نژاد گیاهانی دارد که در 
این گیاه داراي ساقه اسفنجی با . ] 2[ کنندتاریکی رشد می

- هاي کم رنگ و میوه می، گلر کوچک شبیه برگزوایدي بسیا
به روش گرده سالیکورنیا از آب شور تغذیه و . ]3[باشد 

سالیکورنیا معموال به عناوین . ]4[ ندکافشانی تولید مثل می
مختلف از جمله ترشی گیاهی، لوبیا دریایی، مارچوبه دریایی، 

 در واقع نام. شود کالغ و رازیانه آبی گفته میسبزي پا
 سرچشمه گرفته "نمک" سالیکورنیا از کلمه التین به معنی

و  رژیمی فیبرهاي از غنی سالیکورنیا گیاهان .]5[ است
و  ساکاریدها پلی ها،فیتواسترول نظیر فعال زیست ترکیبات
. هستند فنولی اسیدهاي و فالونوئیدها نظیر فنولی ترکیبات
 به را رنیاسالیکو یا شور علفی گیاه روغن محققان از بسیاري

. اندکرده بیان مفید غیراشباع چرب اسیدهاي منبع عنوان
بیو (زیستی  سوخت تولید جهت روغن این از استفاده همچنین

 در .]6[باشد می کاربردي و مطرح بسیار جهان در )دیزل
پزشکی این گیاه به عنوان دارو در درمان استرس اکسیداتیو، 

 اسهال و استفراغ، التهاب، دیابت، آسم، هپاتیت، سرطان،

                                                             
1   . Amaranthaceae  
2. Salicornia herbacea (syn to europeae) 
3. Salicornia indica (syn. to arthrocenemum  )  
4. Salicornia bigelovii 
5  . Salicornia  perenis 
6. Salicornia  disarticulate 

 شودکننده سیستم ایمنی استفاده می دهنده چربی و تنظیم کاهش
]7[.  

به عنوان منبع غذایی، موضوع جدیدي  استفاده از سالیکورنیا
 به سالیکورنیا از مصرف يهاي متعددنیست، بلکه گزارش

در طول تاریخ هم به  سالیکورنیا. عنوان منبع نمک وجود دارد
. شده استم غیر خوراکی استفاده میصورت خوراکی و ه

کربنات (قدمت استفاده از این گیاه به عنوان یک منبع سودا 
امروزه  .]3[ گرددها قبل برمیبراي ساخت شیشه به قرن) سدیم

توجه کشورهاي اروپایی و آسیایی به این گیاه بیشتر شده است 
اي هوایی این گیاه در کشورهاي هقسمتبه طوري که از 

ی براي تهیه خوراك و مواد غذایی و در کشورهاي اروپای
  استفاده آسیایی براي تهیه ساالد تازه و ترشیجات و نوشابه

 این گیاه در تهیه يهادر برخی جوامع، از شاخه .]8[ شودمی
  سرکه استفاده  و8اي، شراب برنج کره7یک نوع نوشابه تخمیري

   .]10 و 9[ شودمی
هاي مختلف یبات شیمیایی قسمت ترک]11[ مین و همکاران

ها در گیاه سالیکورنیا را تعیین کردند و گزارش نمودند که برگ
مقایسه با سایر قسمت ها، داراي بیشترین مقدار رطوبت و 

اسیدهاي آمینه کل برگ، ساقه و . باشدکمترین مقدار قند کل می
گرم در صد گرم و   میلی1569و 1525، 1270ریشه به ترتیب 

هاي غالب اسید گلوتامیک و اسید آسپارتیک، لوسین  ینهاسید آم
عناصر سدیم، پتاسیم و کلسیم از مواد . و ایزولوسین است

معدنی غالب در برگ، ریشه و ساقه این گیاه بوده و ساقه و 
چویا و همکاران  .باشدریشه نیز داراي پروتئین و چربی می

الیکورنیا  سویژگی هاي فیزیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی ]12[
آنها اسید چرب غالب در .  را مورد بررسی قرار دادندهرباسیا

 درصد و پس از آن 73/43 به مقدار این گونه را اسید لینولئیک
بر . دندعیین گزارش کر درصد ت81/19 به مقدار اسید اولئیک

اساس بررسی آنها روغن گونه مذکور داراي مقادیر قابل 
سیو و همکاران . وکوفرول استاي آنتی اکسیدان آلفا تمالحظه

نه تنها باعث تحریک تکثیر   نشان دادند که سالیکورنیا ]13[
هاي تخمیر کننده شده، بلکه موجب بهبود کیفیت میکروب

 نیز از سالیکورنیا در ]14[ کیم و همکاران. شودسرکه نیز می
 با سوسیسهاي بافتی  درصد بر ویژگی5/1 و 1، 5/0، 0سطوح 

نتایج آنها نشان داد که . ک را بررسی کردند درصد نم75/0
بهبود سوسیس ویسکوزیته، راندمان پخت و ثبات امولسیونی 

آنها ادعا کردند که این پدیده در حد زیادي مربوط به . یافت

                                                             
7. nuruk 
8. makgeolli 
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همچنین خواص بافتی . نمک و فیبر رژیمی سالیکورنیا است
 درصد 5/1 درصد نمک و 75/0سوسیس تهیه شده با 

آنها .  درصد نمک طعام بود5/1ابه نمونه کنترل با سالیکورنیا مش
هاي توان در تهیه فراوردهنتیجه گرفتند که از سالیکورنیا می

 5/1همچنین افزایش . گوشتی با نمک کاهش یافته استفاده نمود
 درصد نمک سطح، تاثیر 75/0درصد سالیکورنیا در سوسیس با 

 در ]15[ ژانگ و همکاران . نداشتسوسیسمنفی بر بافت 
تحقیق جالبی، گزارش کردند که نمک سالیکورنیا همراه با نمک 

اثر بهبود  .طعام، در جلوگیري از افزایش فشار خون موثر است
دهندگی آن بر روي کلیه و کبد، در ارتباط با کاهش سطح 

نشان دادند که  ]16[ یاماموتو و همکاران .باشدمی کراتینین سرم
 3ا نسبت به شوري باالتر از هاي سالیکورنیبرخی از گونه

هاي این گیاه گوشتی است که در لبه. درصد مقاوم هستند
 از پودر ]17[ شین و لی. رویدتاالب، باتالق و سواحل دریا می

سالیکورنیا با استفاده از آب مقطر نمک گرانول تهیه نمودند و 
توان از آن به عنوان جایگزین نمک در مواد نشان دادند که می

  . به راحتی استفاده کردغذایی
هاي سنتی ایران است که  ترین نوشیدنی دوغ یکی از سالم

. شود مصرف آن خصوصا در فصول گرم سال بسیار توصیه می
هاي گازدار  هاي صنعتی و نوشابه میوهاین نوشیدنی برخالف آب

تواند پروتئین، چربی،  براي کودکان مناسب بوده و می
 و همچنین آب مورد نیاز بدن را  و کلسیمD و B هاي  ویتامین

.  اما این نوشیدنی سرشار از نمک است.تا حدودي تامین کند
نمک یکی از مواد غذایی ضروري براي بدن است و به گرچه 

اما مصرف زیاد نمک . عملکرد صحیح بدن و مغز کمک می کند
براي مبتالیان به فشار خون باال، بیماران قلبی ـ عروقی، پوکی 

کسانی که دچار نارسایی کلیوي هستند بسیار مضر استخوان و 
 این خطرات در افرادي که فشار خون باالیی دارند، به .است

استفاده از هدف در این مطالعه  .]18[ مراتب بیشتر است
و سالیکورنیا، به عنوان جایگزین نمک طعام در تهیه دوغ 

خواص حسی   وهاي فیزیکوشیمیایی ویژگیبرآن بررسی تاثیر 
  .باشدمیغ دو
  

 مواد و روش ها - 2
  مواد   - 2-1

 در اوایل شهریور )Salicornia europaea L (سالیکورنیا
  عرض  با  ارومیه دریاچه غربی جنوب  از حاشیه1395ماه سال 

  

 91 درجه و 45 شرقی طول و دقیقه 42درجه و  37شمالی  

در  دریا سطح از باالتر متر 1284 ارتفاع میانگین با و دقیقه
  . آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه برداشت گردید استان

 73/12با ماده خشک  (شیر گاو از دامداري شهرستان ارومیه
 درصد برحسب اسید 15/0 درصد، اسیدیته 5/3درصد، چربی 

 CY340 استارتر تجاري ماست، )6/6 برابر pHالکتیک و 

DSLاسترپتوکوکوس ترموفیلوس و هاي  شامل گونه
، نمک  استرالیا DSM از شرکتلوس بولگاریکوسالکتوباسی

، محصول شرکت آذر سپید بلورخويطعام تصفیه شده بدون ید 
 مخصول شرکت مرك آلمان، اسید نیتریک، نیترات 7 و 4بافر 

نقره، تیوسیانات پتاسیم وآمونیوم فریک سولفات، معرف فنل 
آب فتالئین، هیدروکسید سدیم محصول شرکت شارلو اسپانیا و 

 شرکت محصول 1تون و محیط کشت پتیتو دکستروز آگارپپ
  .مرك آلمان تهیه شد

  روش ها  - 2-2
  سالیکورنیاروش آماده سازي  -2-2-1

، برگ و ساقه آن سالیکورنیاگیاه و شستشوي  پس از تمیز کردن
سپس .  روز خشک گردید7در دماي محیط به مدت جدا شد و 

ودر و از الک با ، پ)ناسیونال ساخت ژاپن (توسط آسیاب برقی
هاي پالستیکی در کیسهپودر حاصل .  عبور داده شد40مش 

در جاي خشک و خنک  تا زمان مصرف  وگردیدبسته بندي 
که  ]11[  تعیین شدسالیکورنیاهاي پودر ویژگی. دشنگهداري 
  :استبه قرار زیر

 درصد، 29/95±19/0ماده خشک  درصد، 71/4±19/0رطوبت 
،  درصد16/34±12/0، نمک  درصد75/39±40/0خاکستر 
  .13/6 ± 02/0 برابر pHو درصد  64/1±09/0اسیدیته 

  هاي دوغروش تولید نمونه -2-2-2
 با آب رقیق و یکنواخت شده و مقدار 50:50ابتدا شیر به نسبت 

 5 نمک در :سالیکورنیامقدار ( و نمک سالیکورنیاالزم پودر 
به )  درصد0: 5/1 و 0: 1، 8/0:0 ، 4/0: 4/0، 8/0: 0سطح 

 دقیقه 15 به مدت C 85°مخلوط در دماي . مخلوط افزوده شد
 سرد و با استارتر C 44°سپس تا دماي . پاستوریزه گردید

 گرمخانه گذاري 5/4 برابر pHماست تلقیح شد و تا رسیدن به 
روز نگهداري شد  30یخچال به مدت ها در  نمونه.]19[ گردید

  .  قرار گرفتایش مورد آزم سپسو
 

                                                             
1. Potato Dextrose Agar (PDA) 
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   ایشآزمهاي روش -2-2-3
 میلی لیتر 50 گرم از نمونه دوغ، با 5  مقداراسیدیتهبراي تعیین 

 در مجاورت فنل فتالئین، با محلول سود  رقیق شد وآب مقطر
 30به مدت ( نرمال تا ایجاد رنگ صورتی کم رنگ پایدار 1/0

درصد اسیدیته بر حسب اسید الکتیک سپس . تیتر گردید) ثانیه
مدل ( متر pHبا استفاده از  ها، نمونه pH.داسبه شحم

Metrohom 691کالیبره شده با )یسئ، ساخت کشور سو 
حدود ، خشک  مادهبراي تعیین .]20[  گردیدتعیین 7 و 4افر ب

 گرم نمونه داخل ظروف مخصوص رطوبت که قبال به 5- 10
، توزین و روي بن ماري جوش قرار داده  بودوزن ثابت رسیده

 )تک آزما ایران (آوندر سپس . دو آن تبخیر ششد تا رطوبت
درجه سانتی گراد تا حصول وزن ثابت خشک 103 ±2با دماي 

براي تعیین خاکستر . رصد ماده خشک محاسبه گردید و دشد
 گرم نمونه داخل ظروف مخصوص خاکستر که قبال 5-3حدود 

به وزن ثابت رسیده، توزین گردید و پس از تبخیر کردن بر 
) ایران خودساز، ایران(ري جوش، به کوره الکتریکی روي بن ما

 درجه سانتیگراد منتقل و تا حصول خاکستر 550±5 دماي با
سپس درصد خاکستر محاسبه . روشن در کوره قرار داده شد

   .]22[شد تعیین به روش ولهارد نیز نمک دوغ . ]21[ گردید
ها و مخمرها در محیط پتیتو دکستروز آگار به کشت کپک

 5 تا 3ها بطور وارونه مدت  پلیت. ت سطحی انجام شدصور
  . ]23[گراد انکوبه شد   درجه سانتی25روز در دماي 

هاي دوغ توسط ارزیابی طعم، رنگ، بافت و پذیرش کلی نمونه
هاي حسی با استفاده از آزمایش تمایل مصرف کننده و ارزیاب

 بنفر ارزیا15تعداد .  نقطه اي تعیین گردید5روش هدونیک 
با استفاده از آزمایش تشخیص درجه یا سطح آموزش دیده 

 نمونه یکسان تهیه 15از هر تیمار تعداد . کیفیت انتخاب شدند
اي بود  نقطه5هاي مخصوص که داراي مقیاس و همراه با فرم

ها را تکمیل به داوران داده شد تا با توجه به ذائقه خود فرم
 1کیفیت مطلوب و امتیاز  براي 5براي این منظور امتیاز . کنند

داوران براي . براي کیفیت نامطلوب اختصاص داده شد
  .ها از آب استفاده کردندشستشوي دهان خود بین نمونه

  روش آماري -2-2-4
 تکرار، 3 با استفاده از طرح کامال تصادفی در تحقیقاین نتایج  

  .  تجزیه شدMinitabافزار  با استفاده از نرم
  
  

  نتایج و بحث - 3
   دوغ و اسیدیتهpH بر سالیکورنیاتاثیر  - 3-1

ها نشان داد که تاثیر مقدار پودر نتایج تجزیه واریانس داده
، 1در جدول . دار بودمعنی pHو سالیکورنیا بر درصد اسیدیته 

   . و اسیدیته دوغ آورده شده است pHتاثیر پودر سالیکورنیا بر
  

Table 1The effect of Salicornia powder on 
mean of pH and acidity of Doogh 

Salicornia: salt (%) Acidity (%) pH 
0:0.8 0.46c 4.13c 

0.4:0.4 0.56b 4.23a 
0.8:0 0.62a 4.22ab 
1:0 0.62a 4.18abc 

1.5:0 0.59b 4.16bc 
SEM 0.015 0.012 

Means with the same letter are not significantly 
different from each other (P>0.05). 
SEM: Standard Error of the Mean 

 
، افزایش پودر سالیکورنیا موجب افزایش 1با توجه به جدول 

توان به علت آن را می.  شدpHمعنی دار اسیدیته و کاهش 
هاي تخمیر کننده توسط سالیکورنیا تحریک تکثیر میکروب

، به دلیل تواند به عنوان مکمل غذاییاین گیاه می. نسبت داد
 کلسیم، آهن، منیزیم،(داشتن مقدار قابل توجهی مواد معدنی 

ها، کربوهیدرات، ، فیبرهاي رژیمی، اسیدهاي آمینه)پتاسیم
موجب تحریک رشد و فعالیت ها، اسیدهاي چرب، پروتئین

سیو و همکاران . ]13[گردد میکروب ها در طول تخمیر می
  نیز نشان دادند که استفاده از سالیکورنیا در فرایند تهیه ]13[

سرکه  ول و اسید استیک در سرکه، موجب افزایش تولید متان
 . گردید که نتایج این تحقیق را تایید می کند

 باشد 5/4 دوغ نباید بیش از pHبر اساس استاندارد ملی ایران 
 13/4-22/4ها در محدوده  نمونهpH که در این تحقیق ]24[

  .بود که با استاندارد مطابقت دارد
چربی،  ماده خشک، تاثیر سالیکورنیا بر - 3-2

  و خاکسترنمک 
ها، تاثیر سالیکورنیا بر با توجه به نتایج تجزیه واریانس داده

دار بود رطوبت، ماده خشک، خاکستر و نمک دوغ معنی
)p<0.05 .(اما بر مقدار چربی تاثیر معنی داري نداشت .

 مشخص است مقدار رطوبت و ماده 2همانطوریکه از جدول 
د  درص8/0 درصد نمک، 8/0هاي حاوي خشک نمونه
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داري  درصد نمک و سالیکورنیا اختالف معنی4/0سالیکورنیا و 
 درصد 5/1 و 1اما در تیمارهاي حاوي . با یکدیگر نداشتند

داري کاهش و ماده رطوبت بطور معنی)  نمکفاقد(سالیکورنیا 

 درصد 5/1که نمونه حاوي بطوري. خشک افزایش نشان داد
و کمترین مقدار سالیکورنیا داراي بیشترین مقدار ماده خشک 

  . رطوبت بود
Table 2 The effect of Salicornia powder on mean of moisture, dry matter, salt and ash of Doogh 

Salicornia: salt (%) Moisture (%) Dry Matter (%) Fat (%) Ash (%) Salt (%) 
0:0.8 93.08a 6.92c 1.75 1.17a 0.87a 

0.4:0.4 93.14a 6.86c 1.7 0.88b 0.63b 
0.8:0 93.13a 6.87c 1.75 0.75c 0.36c 
1:0 92.96b 7.04b 1.80 0.82bc 0.42c 

1.5:0 92.38c 7.62a 1.85 1.06a 0.57b 
SEM 0.065 0.065 0.05 0.05 0.03 

Means with the same letter are not significantly different from each other (P>0.05). 
SEM: Standard Error of the Mean 

 توان به وجود مقدار زیادي فیبرهايدلیل کاهش رطوبت را می

  در گیاه]25[ و موسیالژهاي پلی ساکاریدي ]6[رژیمی 

شدن یا جذب آب توسط فیبرها هیدراته. نسبت داد سالیکورنیا
ساکاریدي موجود در گیاه سالیکورنیا  و موسیالژهاي پلی

. موجب افزایش ماده خشک و کاهش رطوبت دوغ گردید
 1/18 مقدار فیبر خام سالکورنیا را ]26[شیکاوا و همکاران ا

نایاك و همکاران . درصد بر حسب وزن خشک گزارش کردند
 گزارش کردند که سالیکورنیا داراي موسیالژهاي پلی ]25[

ساکاریدي بوده که به عنوان تثبیت کننده، عوامل اتصال دهنده 
ذایی عمل می و نگهدارنده آب، امولسیفایر و غیره در مواد غ

  . کند
 گزارش کردند که گیاه سالیکورنیا ]7[سایدي و همکاران ع

ساکاریدها فعال داراي طیف وسیعی از فیبرهاي غذایی، پلی
- ها، روغن، ترکیبات فنلی، فالونوئیدها، استرولزیستی، پروتئین

  . باشدها، ساپونین، آلکالوئیدها و تانن می
 گزارش کردند که ]28[ ن و شین و همکارا]27[ لی و همکاران

 وجود ترکیبات سالیکورنیایکی از اثرات مفید پودر کامل 
همچنین بر اساس . عملگرا مانند فیبر رژیمی به مقدار زیاد است

ظرفیت  ]17[و شین و لی  ]29[نتایج چایو و همکاران 
 با توجه به اندازه ذرات سالیکورنیاباندکنندگی آب پودر 

ازه کوچکتر داراي ظرفیت باند ذرات با اند. متفاوت است
 همچنین باندکنندگی ]17[ شین و لی. کنندگی باالیی هستند

باالي آب، ظرفیت نگهداري و تورم فیبرها می تواند به عنوان 
اجزاي توده کم کالري در غذاها باشد که براي نگهداري آب 

بیشتر از (هر چقدر اندازه ذرات پودر بزرگتر باشد . الزم است
اسکوت و . تجمع و گرانولی شدن بیشتر است) متر میلی 6/0

نیز گزارش کردند که پودر با ذرات کوچکتر،  ]30[همکاران 

هاي ذرات با اندازه. هاي قوي تري تولید می کنندگرانول
 .یابندهاي کوچکتر، تجمع میبزرگتر بیشتر از ذرات با اندازه

- 12/5هاي دوغ در محدوده ماده خشک بدون چربی نمونه
طبق استاندارد، ماده خشک بدون .  درصد قرار داشت72/5

 ]24[ درصد بر پایه مرطوب کمتر باشد 2/3چربی دوغ نباید از 
با استاندارد مطابقت که در این تحقیق ماده خشک بدون چربی 

  . دارد
ها،  در نمونهطعامبا کاهش مقدار نمک ، 2با توجه به جدول 

افت زیرا نمک طعام یبطور معنی داري کاهش  مقدار خاکستر
مقدار  با افزایش اما.  درصد خاکستر است95حاوي بیش از 
دلیل افزایش .  افزایش پیدا کرد مقدار خاکسترپودر سالیکورنیا

توان به وجود مواد خاکستر در اثر افزایش سالیکورنیا را می
در این تحقیق خاکستر پودر . معدنی در این گیاه مربوط دانست

 بود درصد 75/39±40/0 استفاده در حدود سالیکورنیاي مورد
لذا افزایش خاکستر در اثر افزایش مقدار سالیکورنیا دور از 

  .انتظار نبود
بر اساس گزارشات حاصل از تحقیقات، گیاهان سالیکورنیا 

 کیم و همکاران. داراي مقدار قابل توجهی مواد معدنی هستند
کورنیا ارقام مواد معدنی غالب را در اندام فوقانی سالی ]31[

 710 و 1385(پتاسیم به ترتیب هرباسه و سودا ژاپونیکا را 
گرم بر   میلی7005 و 6263(، منیزیم )گرم بر کیلوگرم میلی

، آهن )گرم بر کیلوگرم  میلی4344 و 2750(، کلسیم )کیلوگرم
 1/119 و 9/98(، منگنز )گرم بر کیلوگرم  میلی9/1434 و 4/90(

گرم بر   میلی2/19 و 3/33(وي ، ر)گرم بر کیلوگرم میلی
گزارش ) گرم بر کیلوگرم  میلی7/2 و 4/3(و مس ) کیلوگرم

نیز گزارش کردند که عناصر  ]11[مین و همکاران . کردند
  .سدیم، پتاسیم و کلسیم از مواد معدنی غالب در این گیاه بود
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 گزارش کردند که سالیکورنیا داراي تعادل ]32[کیم و همکاران 
واد معدنی بوده که براي سوخت و ساز بدن مناسب  مناسبی از م

این گیاه همچنین حاوي مواد معدنی، مانند پتاسیم یا . است
منیزیم بوده که با تسهیل دفع سدیم از بدن، منجر به کاهش 

 . گردداثرات مضر سدیم انباشته شده در بدن می

  گزارش کردند که گیاه سالیکورنیا]7[ عسایدي و همکاران

ها، روغن، ها، پروتئینیف وسیعی از کربوهیدراتداراي ط
ها، ساپونین، آلکالوئیدها و ترکیبات فنلی، فالونوئیدها، استرول

همچنین وجود فیبرهاي غذایی، پلی ساکاریدها . باشدتانن می
ها، فالونوئیدها و مواد فعال زیستی، پروتئین، چربی، استرول

در گیاهان سالیکورنیا را ) منیزیم، کلسیم، آهن، پتاسیم( معدنی
   .گزارش کردند

 نمک درصدبا توجه به نتایج حاصل از این بررسی، همچنین 
با افزایش پودر سالیکورنیا ، )بدون نمک (هاي دوغنمونه

 مقدار نمک سالکورنیا مورد استفاده ).2جدول ( افزایش یافت
لذا افزایش .  درصد تعیین شد1/40در این تحقیق در حدود 

  . افزایش سالیکورنیا قابل توجیه استنمک در اثر
 4/32مقدار نمک سالکورنیا را نیز  ]26[اشیکاوا و همکاران 

 درصد بر 2/40خاکستر کل ، درصد بر حسب وزن خشک
  بر حسب ماده خشک و درصد7/12حسب ماده خشک، سدیم 

کیم و  . بر حسب ماده خشک گزارش کردند درصد7/19کلر 
 دراز سالیکورنیا ند که استفاده گزارش کردنیز  ]14[همکاران 

 ویسکوزیته، راندمان پخت و ثبات سوسیس، موجب بهبود
آنها ادعا کردند که این پدیده در حد . سوسیس شدامولسیونی 

همچنین . زیادي مربوط به نمک و فیبر رژیمی سالیکورنیا است
 5/1 درصد نمک و 75/0خواص بافتی سوسیس تهیه شده با 

 درصد نمک طعام 5/1ابه نمونه کنترل با درصد سالیکورنیا مش
توان در تهیه آنها نتیجه گرفتند که از سالیکورنیا می. بود

بر . هاي گوشتی با نمک کاهش یافته استفاده نمودفراورده
 این علف داراي طعم نمکی قوي ]17[ اساس نتایج شین و لی

تواند به عنوان جایگزین نمک در سفره بنابراین می. است
  . ه شوداستفاد

ها و تعداد کپکتاثیر سالیکورنیا بر  - 3-3
  مخمرها

ها حاکی از تاثیر معنی دار مقدار نتایج تجزیه واریانس داده
هاي اما در هیچیک از نمونه. مخمرها بودتعداد سالیکورنیا بر 

 3 همانطوریکه از جدول. دوغ آلودگی کپک مشاهده نشد
 درصد تعداد 1نیا تا شود با افزایش مقدار سالیکورمشاهده می

داري افزایش و سپس با افزایش بیشتر مخمرها بطور معنی
  .  درصد تعداد مخمرها کاهش پیدا کرد5/1سالیکورنیا تا 

توان  می]34 و 33، 32[هاي انجام شده با توجه به بررسی
نتیجه گرفت که این گیاه در مقایسه با شیر، داراي ترکیبات آلی 

کمتر، اما مواد معدنی و ) و چربیکربوهیدرات، پروتئین (
) ها، تورین و بتائیننظیر پلی فنل(ترکیبات فیزیولوژیکی فعال 

لذا افزودن آن به شیر جهت تهیه دوغ ممکن . باشدبیشتري می
است مواد مغذي و ترکیبات فیزیولوژیکی فعال را براي رشد 

 نیز گزارش کردند ]35[جین و همکاران . مخمرها تامین کند
هاي تخمیري موجب تفاده از سالیکورنیا در تهیه نوشیدنیکه اس

نتایج این تحقیقات با نتایج تحقیق . افزایش رشد مخمرها شد
  . مطابقت دارد

 درصد 5/1از طرفی دلیل کاهش رشد مخمر در اثر استفاده از 
. سالیکورنیا ممکن است به دلیل کاهش فعالیت آبی دوغ باشد

 5/1خص است با افزایش  نیز مش2همانطوریکه از جدول 
  .درصد از این گیاه رطوبت بطور معنی داري کاهش پیدا کرد

  
Table 3 The effect of Salicornia powder on the 

number of yeasts of Doogh 
Salicornia: salt (%) Yeast (cfu/g) 

0:0.8 0c 
0.4:0.4 0c 
0.8:0 95c 
1:0 4250a 

1.5:0 1725b 
SEM 196.7 

Means with the same letter are not significantly 
different from each other (P>0.05). 
SEM: Standard Error of the Mean 

 
  خواص حسی - 3-4

د بررکااها غذامروزه استفاده از مواد افزودنی فراسودمند در 
از آنجاییکه خواص حسی از . تـسده اکرا پیداي دهگستر

ها و کسب رضایت از اري از فرآوردهعوامل اساسی پذیرش بسی
کیفیت سی رجهت بردر شتر مطالعهها ـبیمصرف آنها است، لذا 

و حسی ت خصوصیاب در أثیر نامطلوـتون دـباین محصوالت، 
  . یی می باشداذـغاد وـماي هـتغذیارزش 

ر مقدار سالیکورنیا ها حاکی است که تاثینتایج تجزیه آماري داده
طعم و پذیرش کلی معنی دار بود اما بر بر امتیاز حسی رنگ، 

هاي دوغ نتایج ارزیابی حسی نمونه. امتیاز بافت معنی دار نبود
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 مشخص 1شکل همانطوریکه از .  آورده شده است1در شکل 
است با کاهش مقدار نمک و افزایش سالیکورنیا امتیاز ارزیابی 

 5/1 و 1 که این کاهش در تیمارهاي حاوي حسی کاهش یافت
 دلیل کاهش معنی دار امتیاز .دار بود سالیکورنیا معنیدرصد

  .حسی در این تیمارها باال بودن مقدار زیاد این گیاه می باشد
-  درصد سالیکورنیا و نمونه50 درصد نمک و 50نمونه حاوي 

از نظر امتیاز ) فاقد نمک( درصد سالیکورنیا 8/0هاي حاوي 
 درصد 8/0 حاوي(داري با نمونه شاهد حسی اختالف معنی

.  چون این علف داراي طعم نمکی قوي است.نداشت) نمک
تواند به عنوان جایگزین نمک حتی در سفره هم بنابراین می

سالیکورنیا داراي طعم شور . ]17[ شین و لی .استفاده شود
در ضمن زین مناسب براي نمک طعام بوده و است، لذا جایگ

 مفید است و حاوي مواد مغذي آلی از جمله اسیدهاي آمینه
. شودموجب کاهش تلخی مواد معدنی موجود در مقادیر باال می

  .]31[شود در نتیجه موجب ایجاد طعم و مزه مطلوب می
  

  
Fig 1The effect of Salicornia powder on mean of 

sensory evaluation of Doogh 
  

 نتیجه گیري کلی - 4
یش مقدار پودر ها نشان داد که افزانتایج تجزیه آماري داده

سالیکورنیا موجب افزایش معنی دار اسیدیته، ماده خشک، 
اما تاثیر .  و رطوبت شدpHخاکستر و نمک و کاهش 

بر اساس . ها معنی دار نبود بر مقدار چربی نمونهسالیکورنیا
 بر سالیکورنیاهاي دوغ، تاثیر مقدار نتایج ارزیابی حسی نمونه

. پذیرش کلی معنی دار بودیابی حسی رنگ، طعم و زامتیاز ار
با کاهش مقدار . اما بر امتیاز بافت دوغ تاثیر معنی داري نداشت

نمک و افزایش سالیکورنیا امتیاز ارزیابی حسی بطور معنی 

 5/1 و 1 که این کاهش در تیمارهاي حاوي داري کاهش یافت
 درصد نمک 50اما نمونه حاوي . دار بوددرصد سالیکورنیا معنی

 درصد 8/0هاي حاوي  و نمونهسالیکورنیا درصد 50و 
داري از نظر امتیاز حسی اختالف معنی) فاقد نمک(سالیکورنیا 

 با توجه لذا . نداشتند)  درصد نمک8/0حاوي (با نمونه شاهد 
 درصد نمک 4/0به نتایج حاصل از این تحقیق ابتدا استفاده از 

 درصد 8/0 درصد سالیکورنیا و سپس استفاده از 4/0همراه با 
  .گرددسالیکورنیا بدون نمک در تهیه دوغ پیشنهاد می

  

  سپاسگزاري - 5
همکاري  از را خود سپاس مراتب مقاله نگارندگان این

 غذایی بخش فنی و مهندسی مرکر تحقیقات آزمایشگاه صنایع
 منابع طبیعی آذربایجان غربی به دلیل و کشاورزي و آموزش
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The effect of Salicornia europaea L. as salt substitute on some 

quality and sensory characteristic of Doogh 
 

Shaikhghasemi, R. 1 , Zomorodi, Sh. 2 
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Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Urmia, Iran. 
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Salicornia is a genus of succulent, halophyte (salt tolerant) flowering plants, which is rich in dietary 
fiber and bioactive compounds. This plant has a strong salty taste, so can be used as an alternative to 
salt even on the table. Due to the effect of high salt intake on hypertension and vascular dysfunction, 
therefore the effect of Salicornia as salt substitute on some quality and sensory properties of Doogh 
was investigated. Treatments included the rate of Salicornia: salt in 5 levels of 0:0.8, 0.4:0.4, 0.8:0, 
1:0 and 1.5:0%. The statistical analysis of the data showed that with increasing Salicornia powder, the 
acidity, dry matter, ash and salt content of Doogh increased and the pH and moisture content, 
decreased significantly (p<0.05). For instance, sample containing 1.5% Salicornia owed the highest 
dry matter and the lowest moisture content. But by reducing the amount of salt, ash and salt content 
decreased (p<0.05). Also in samples containing no salt, with increasing Salicornia, the ash and salt 
content increased. The result of microbial count showed that the number of yeasts increased by 
increasing the amount of Salicornia till 1 %, then decreased with increasing the amount of Salicornia 
till 1.5% significantly (p<0.05). The result of sensory evaluation showed that by decreasing the 
amount of salt and increasing the amount of Salicornia, sensory evaluation score decreased 
significantly (p<0.05). According to the results of this study, using 0.4% salt and 0.4% Salicornia and 
afterward 0.8% of Salicornia with no salt, in the preparation of Doogh is recommended. 
 
Keywords: Doogh, Salicornia, Salt substitute 
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