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                                            ن، ی نوي هاي، دانشکده علوم و فناورییع غذای علوم و صنای ارشد، گروه آموزشی دانش آموخته کارشناس- 1

  رانی ا، تهرانیدانشگاه آزاد اسالم- ییواحد علوم دارو
  رانی، دانشگاه تهران، تهران، ايس کشاورزی، پردي کشاورزي و فناوری، دانشکده مهندسییع غذای صنایگروه علوم و مهندس، اری استاد- 2

 ییدانشگاه علوم دارو ،یمدرس دانشگاه آزاد اسالم ،یی بهداشت مواد غذای تخصصيدکتر - 3

 )26/06/97: رشیپذ خیتار  97/ 23/02:  افتیدر خیتار(

 
  

  دهیچک
ل بازیافت واستفاده مجدد از ین دلیبه هم.باشدآب ماست یک پروتئین طبیعی کامل بوده و شامل همه اسیدهاي آمینه ضروري مورد نیاز رژیم غذایی می

 مـواد  یش خواص درمـان ید محصوالت فراسودمند جهت بهبود و افزایتول. باشدی مي ضروريدهامری ماست چکیآب ماست به عنوان محصول جانب 
آزمـون  .دیه گردیته%)5/4و %3-%5/1(ه پودر آب ماستی فراسودمند بر پا  ی پرتقال يوه ا ی م یدنین پژوهش نوش  یدر ا .  واجب است  ي امروزه امر  ییغذا
ک پنج یده و با استفاده از آزمون هدونیاب آموزش دی ارز5ط  توسیدنی نوشی حسیابیارز .انجام شد ABTS ماست  به روش پودر آبیدانیاکسیآنت

 ی پرتقـال یدنینوش. ه شده انجام گرفتی تهي هایدنی نوشیرش کلیت پذی و در نها ی طعم و مزه، قوام، رنگ، بو، احساس دهان        ی جهت بررس  ينقطه ا 
ک ی ها به مدت یدنی، نوشيه و بسته بندیپس از ته. اختصاص داداب به خودی ارزي را توسط گروه هاياز باالتریپودر آب ماست امت %5/1ه شده با یته

از ی نشان داد که امتي دوره نگهداری ها طیبررس. قرار گرفتیکروبی و مییایمیکوشیزی فيد مورد آزمون های روز پس از تول60 روز و 40 روز، 20روز،
 پودرآب ي باالیدانی اکسیت آنتیبا توجه به خاص.  استي داری معنيررات آمایی تغي داراpHته ویدی با گذشت زمانکاهش و اسیرش کلیطعم، بو،پذ

  .د نمودی تولیی باالیدانی اکسیت آنتی با خاصیدنیتوان نوشیوه میب به آب مین ترکیش ایجه گرفت که با افزاین طور نتیتوان ایماست م
  
  ه آب ماستیوه پرتقال بر پای، آب ميوه ای میدنیآب ماست، نوش:  واژگاندیکل
  
  
  
  

                                                             
 مکاتبات مسئول: msalami@ut.ac.ir 
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   مقدمه-1
مـه  ی و ن  يریـ  بـا بافـت خم     يریـ ده محـصول تخم   یماست چک 

 مختلـف  يهاا ماست با روش  یر  یظ ش ی است که از تغل    يجامد
 و یظ شده معموال به دو روش سنتیماست غل.  شودیحاصل م

، آب ماسـت بـا     یدر روش سـنت   ]. 1[گـردد یه مـ  یـ  ته یکیمکان
گـردد، در   ی خـارج مـ    ي پارچـه ا   يسه ها یفشردن ماست در ک   

ون جهت یلتراسیفوژ و اولترافی سانتر یکیکه در روش مکان   یحال
ه یدر ته . شودیظ مواد جامد استفاده م    یحذف آب ماست و تغل    

ل به سـبز  ی زرد مایعی به نام لبنه، آب ماستما     ید محصول یو تول 
ظ ید ماست غل  یند تول ی در فرآ  یاست که به عنوان محصول فرع     

بات ارزشمند ی ترکياز آنجا که ماست حاو . دیآی بدست م  شده
بـات وارد آب ماسـت شـده و در          ین ترک ی از ا  یباشد، قسمت یم

آب ماست  .]1[ماندی م یختن بدون استفاده باق   یصـورت دور ر  
 یی درصـد مـواد غـذا    50ر و   ی درصد حجم شـ    90 تا   80يحاو

م ت و هین مواد هم به لحاظ کمی باشد، که ایر میموجود در ش
 موجود در آب ين هایپروتئ. ت قابل توجه هستندیفیبه لحاظ ک

 در صـنعت  ی فراوان يباشد و کاربردها  یماست قابل استعمال م   
ار یلتر کـردن آب ماسـت بـا اسـتفاده از غـشا بـس       یف. غذا دارند 

 آن بـا توجـه بـه       ين هـا  ی از پروتئ  ياریمشکل بوده چرا که بس    
ن آب یعالوه بر ا .  باشد ی آب ماست، نامحلول م    يته باال یدیاس

م، ی شامل کلس  ی عناصر معدن  یر قابل توجه  ی مقاد يماست حاو 
ر یسه با آب پنیآب ماست در مقا. م است یم و سد  یم، پتاس یزیمن
ک یـ  الکتير بـاالتر  ی الکتوز و مقاد   يرکمتری مقاد ين، حاو یریش
 ي عملکرد يهاتین آب ماست خاص   یپروتئ]. 2[ باشد ید م یاس
د یــ مختلــف مفییصوالت غــذاه محــیــ دارد کــه در تهيادیــز

ــت ــروتئیت عملکردیخاصــ.اس ن موجــود درآب ماســت،  یپ
ت حل شدن و ثبات ی را به دنبال دارد که شامل قابلییهایژگیو
 ي هـا  یی باثبات ، توانـا    يهاونیل امولس ی تشک یی و توانا  يدیاس
ل ژل، کـف کردن،کنتـرل غلظـت،        یت تشک یوند با آب، خاص   یپ

]. 3[ باشـد یال بـودن مـ  ی ستی و قابلی، چسبندگ يرنگ قهوه ا  
 باال، 1توان با میزان سیستئینیهاي آب ماست را مد پروتئینیفوا

. یک ماده غذایی با کیفیـت بـراي مـصرف انـسانی ذکـر نمـود         
پتوفـان، لوسـین، ترئـونین و    یهاي آب ماست از نظر تر    پروتئین

باشـند و فقـط درصـد فنیـل         تر می لیزین نسبت به کازئین غنی    
ها داراي حداقل قابل قبولی     نیاین پروتئ . آالنین آنها کمتر است   

  ].3[باشنداز اسیدهاي آمینه گوگرد دار می
                                                             

1. Cystein 

، یو محصوالت جـانب یداتیسم اکسی از متابولین خطر ناش یباالتر
ب بـه   یآسـ . افتـد  ی آزاد اتفاق مـ    يکال ها یل راد یق تشک یاز طر 
 آزاد صورت گرفتـه و      يکال ها یسم ها بعلت حضور راد    یارگان
 ی از آنتـ  یمصرف مقدار کـاف   . شود ی عمده محسوب م   يدیتهد
 در جهـت  ی مهمـ ي آن، استراتژیعیژه نوع طبیدان ها به و یاکس

ر و  یر ش یند تخم یدر فرآ ].4[ هاست يماریکنترل اثرات مخرب ب   
 از  ی متفـاوت  يل آن به محصول ارزشمند ماست، گونه هـا        یتبد

ه یـ بات اولیه ترکی استفاده باعث تجز   مورد یکروبی م يکشت ها 
 يد هـا بـه فـرم هـا    یـ پیدراتها و لین ها، کربوهیر مانند پروتئ یش

 ی آل يدهایدها، اس ی آزاد، پپت  يدهاینواسیه گوناگون مانند آم   یثانو
دا ی به آب ماست راه پ     یشود وهمگ ی چرب آزاد م   يد ها یو اس 

ن یـ  داشـته و در ا ی سـالمت ي سـودمند رو يکند که عملکرد یم
 خـون را  ير ضدپرفـشار یدها تاث ی آزاد و پپت   ينه ها یدآمیان اس یم

توان انتظار داشـت بـا افـزودن پـودر آب ماسـت          یلذا م . دارند
توانـد  یدا کرده که م   یش پ ی افزا یدنی نوش یدانی اکس یت آنت یظرف
ر یـ  بعد از تخم  یکروبیک م یوتی پروب يت کالچرها ی از فعال  یناش

کـال  یرادDPPH يسـاز  یباعث خنث  % 99/63ز باشد که تا     ین
  ].5[ شودی آزاد ميها

 طعم دار   يد ساالنه ماست ها   یت در کشور تول   یش جمع یبا افزا 
 یزان قابل توجه یظ شده به م   یا غل یده  ی چک يو انواع ماست ها   

ــزا ــه و درنتیش یاف ــجــه مقــدار زیافت ــ آب ماســت توليادی د ی
وژ یفیک سـانتر یـ ستم اتوماتیـ کارخانجـات بـزرگ از س    .شودیم

. رنـد یگیده بهره مید ماست چکی از ماست و تول    يریجهت آبگ 
ر بـه ماسـت   ی تن شـ  60ل روزانه   ی از کارخانجات با تبد    یبعض
کنند که به طور عمـده  ید می تن آب ماست تول  40-30ده،  یچک

از .گـردد یمورد استفاده قرار نگرفته و به عنوان فاضالب دفع م        
 نـد ی اسـت کـه در فرآ     يدی مف ی مواد آل  ي آب ماست دارا   یطرف
ن مـواد   یل وجود ا  یبه دل . شود یر وارد آن م   ید ماست، از ش   یتول

ار باال است کـه بـه   ی بسCOD و BOD يدر آب ماست، دارا   
  ].6[شودیار آلوده در نظر گرفته میعنوان پساب بس

 از ياری شـده در بـس  يرید ماست صاف شده و آبگ   یشواهد تول 
ه هنـد  ه و شـبه قـار    ی، ترک یترانه شرق یکشورها مانند بالکان، مد   

ر سطوح مختلف پودر ین پژوهش تاث  یدر ا  ].7[افت شده است  ی
 يهـــا یژگـــی ويبـــر رو %) 5/4و %3- %5/1(آب ماســـت

 ی مـورد بررسـ    ی حـس  ي ها یژگی و و  یکروبی،مییایمیکوشیزیف
 آب  ي ها یدنی را در مورد مصرف نوش     یقیتحق ].8[قرار گرفت 

 در کاهش فشار خون در زنان و مردان جوان ارائـه         يدیر اس یپن
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 گـرم  28ن بود که مصرف روزانه    ی از ا  یها حاک ج آن ینتا.ردندک
 شش هفته در افراد بـا      ی در ط  يدیر اس ی آب پن  ي حاو یدنینوش

ک و فشار متوسـط     یاستولیک،فشار خون د  یستولیفشار خون س  
هـا شـده    بـاال، موجـب کـاهش معنـادار فـشارخون آن        یانیشر

  ].9[است
 هـا   یدنی نوش يان محلول را بر   یر و پکت  ین آب پن  یب پروتئ یترک

 يداریـ ن پژوهش بـا توجـه بـه پا   یدر ا. قرار دادندیمورد بررس 
ن ی ها بعنوان عامل محدود کننده، افزودن ایدنی کم نوشیحرارت

 با  یدنینوشـ. شد یبات به منظور رفـع عامـل نقـص بررس      یترک
5pH=       زولــه یر ا ی با اسـتفاده از آب پنــw/w)6-1WPI=( و

 فرمولـه  =w/w% )125/0–75/0(HMPن بـاال    ی پکتـ  یمتوکس
ته یسکوزیـ ع ذرات و و   یـ توز ،یکینامیدرودی ه ي ها یژگیو.شد

ش قــرار ی محـصول مـورد آزمـا   یقبـل و بعـد از حـرارت دهــ   
بـات  ین اندازه ذرات ترکیانگی از آن بود که م یج حاک ینتا.گرفت

 قرارگرفتـه،   ینـد حرارتـ   ی که تحـت فرآ    یدنی نوش يمحلول برا 
حلـول موجـب کـاهش      بـات م  ی ترک یشتر بوده و حرارت ده    یب

بــات ی ترکیان پراکنــدگیــن میــدر ا. ته شــدیسکوزیــمعنــادار و
 باعث سازگار شـدن  يته ظاهر یسکوزیمحلول، در اثر کاهش و    

ط ی و انـدازه ذرات کـوچکتر در محـ    یته ذاتـ  یسکوزیـ کاهش و 
ک را  ی ارگان یدنید نوش ی در تول  يدیر اس یکاربرد آب پن  ]. 10[شد

 یفیرات ک ییسه تغ یه مقا ن مطالع یهدف ا .مورد پژوهش قرار داد   
 آب  یدنیو نوشـ  ) نمونـه شـاهد   ( آب پرتقـال   ي حـاو  یدنینوش

 ي ماه نگهدار  12 ی در ط  يدیر اس یپرتقال فرموله شده با آب پن     
عصاره پرتقال که نصف آن کنسانتره      % 12 ي حاو یدنینوش.بود

ن مقدار با شکر و یپرتقال بود با شکر بعنوان نمونه کنترل و هم 
ج نـشان داد کـه   ینتـا .دیه گردیته% 50زان  ی به م  يدیر اس یآب پن 

 ي بــــاالتري محتــــواير دارایــــ آب پني حــــاویدنینوشـــ 
 نسبت به نمونه شـاهد     ن  یتامین،گلوکز،الکتوز و و  یخاکستر،پکت

ن ی کمتـر و همچنـ     Cن  یتـام یاما سـاکارز، فروکتـوز و و      .داشت
کمتر نسبت بـه نمونـه کنتـرل        )(DPPHیدانی اکس یت آنت یفعال

 ين دو نمونـه بـرا     ی بـ  ي دار ی معنـ  يچ تفـاوت آمـار    یه.داشت
 آزاد  يکـال هـا   یت در برابـر راد    ی و فعال  یدانی اکس ی آنت يمحتو

 پارامتر رنـگ  ي روي داری اثر معن یدنینوع نوش .نشان داده نشد  
 و ی حـس یژگـ یت و یـ ن مقبول ی بـ  ي دار یداشت اما تفاوت معن   

  .افت نشدیرنگ نمونه 
ر افزودن پودر آب ماست بـه  ی تاثین پژوهش، بررس  یا هدف از 

ـ ی و م  ییایمیکوشیزی ف ي بر شاخص ها   ی پرتقال یدنینوش  یکروب

 یدنین نوشـ  یـ  ا یدانیاکـس یت آنتـ  یـ د بر ظرف  یفرآورده، و با تاک   
 يبـرا  ياتواند مقدمـه  ین مطالعه م  ین ا یهمچن.فراسودمند است 

ع ی در صـنا  ی جانب ی آب ماست به عنوان محصول     یاستفاده عمل 
 ي در جهـت اعـتال  یز گامیک باشد و نینده نزدی در آ یدنیآشام

 فراسـودمند حاصـل     ي جامعه بـا مـصرف غـذاها       یی غذا یمنیا
  .گردد

  

  ها روش و مواد -2
  ماست آب پودر -2-1
 شرکت از ساده دهیچک ماست از استفاده مورد ماست آب پودر 
آب ماسـت بـا کمـک     . ن شـد  یزه پگاه زنجان تـام    یپاستور ریش

وژ از ماســت جــدا شــده و توســط یفیک ســانتریــروش اتومات
د و بالفاصـله بعـد از ماسـت         یـ  خشک گرد  یکن پاشش خشک

کنسانتره ها عبارت بودند از کنسانتره      .مورد استفاده قرار گرفت   
 کـه تـا   63کس متوسـط  یکا با بریآمرKerryپرتقال از شرکت   

ــان ــازم ــردخانه ی آزم ــدار-20ش در س ــدي نگه ــانس .  ش اس
 تیتثب منظور به. شد استفاده آلمانFrey ساخت شرکت پرتقال

 بیترســ از يریجلـوگ  و حاصـل  یدنینوشــ يدیـ کلوئ ستمیـ س
 یوزنـ % 1 معـادل  نانیکاراگ ،یحرارت ندیفرآ اثر در ها نیپروتئ

 کـردن  نیریشـ  جهـت  شـکر . گرفـت  قرار استفاده مورد یوزن
 درصـد  8 نـسبت  بـه  ماست ترش طعم یپوشانندگ و یدنینوش
  .دیگرد استفاده یوزن
ــدازه-2-2 ــگ ان ــصوص يری ــیزیف اتیخ  و یک
  ماست آب ییایمیش

ک بــه روش یــد الکتیته نمونــه ماســت بــر حــسب اســیدیاســ
ــیت ــود  یتراس ــا س ــال ، 9ون ب ــط pH نرم ــر pHتوس ــدل (مت م

MIC99601   مـاده خـشک بـه روش        )وانیساخت کشور تـا ،
، یکـ یر در آون، خاکستر به روش سوزاندن در کوره الکتر         یتبخ

دان بـه روش  ی اکـس ینون، آنتین آیالکتوز آب ماست به روش ل   
ABTS مـاده جامـد کـل در     يریـ کس به روش انـدازه گ     ی، بر 

  .دی گرديریدستگاه رفرکتومتر اندازه گ
ه یبه منظور ته:  اس کوچکی در مقیدنیه نوشیون و تهیفرموالس

% 18د،  یشـکر سـف   % 8 شـامل    ییق فرمول ها  ی، ار طر  یدنینوش
%  1 ،)کـا یآمرساخت کـشور  Kerry  (63کس یکنسانتره با بر

 ، اسـانس پرتقـال  ) ساخت کشور فرانسه   Robertet( نانیکاراگ
)Frey   4/0کیتریسـ  دی، اسـ   %023/0 )ساخت کشور آلمـان%، 
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 5/1 (ادیز و متوسط کم، سطح سه با ماست آب ازپودر استفاده
 يحاو یپرتقال یدنینوش نوع سه آب، نیهمچن و%)5/4 و3%-%

 بـه  ماسـت  آب پـودر  فاقد یپرتقال یدنینوش کی و ماست آب
  .دیگرد هیته شاهد نمونه عنوان

پـس  . دینان به طور کامل با هم مخلوط گرد    یکاراگ و شکر ابتدا
نان با یاز افزودن آب و پودر آب ماست به مخلوط شکر و کاراگ

سـاخت شـرکت   Eurostar Digital مـدل  یکیهمـزن مکـان  
IKA     450 آلمان با سرعت (r/m) در مرحلـه  .دیـ  مخلوط گرد

 کـردن  مخلـوط  از پـس  آخر کنسانتره و اسانس افزوده شده و      
 بـه  گرادیسانت درجه 85 يدما در یکیمکان همزن توسط کامل
 4 يدما در شدن سرد از پس و دیگرد زهیپاستور قهیدق 5 مدت
  .شد ينگهدار خچالی در گرادیسانت درجه

 بـه روش    یدانی اکس یت آنت ی فعال یابی ارز -2-3
ABTS  

ه آب ماسـت  از  ی بر پا  ی پرتقال یدنی نوش یدانی اکس یت آنت یفعال
) Trolox( معـادل ترولـوکس    یدانی اکـس  یت آنتـ  یـ ق ظرف یطر

) 1999 (يو ر) 2009 (یبرطبق متد ارائـه شـده توسـط سـالم     
  مـول یلـ ی م ABTS :7کـال   ی راد يآماده ساز . شد يریاندازه گ 
نـسبت  (م پرسولفات   ی مول پتاس  یلی م 45/2 با   ABTSمحلول  

د یک اکس یط تار ی ساعت در مح   12-16به مدت   ) 5/0: 1موالر  
 مول بافر فسفات یلی م5 در ABTSدر مرحله بعد محلول .شد
 نـانومتر  734جذب آن در طول مـوج    pH=4/7ق شد و در     یرق
تـر  ی لیلی م1کرومول از نمونه به     ی م 10. دیقرائت گرد 2/0±7/0

گـراد انکوبـه    ی درجه سـانت   25 ياز معرف اضافه شد و در دما      
 نـانومتر بـا   734 با کاهش جـذب در      ABTSکال  یراد. دیگرد

 محلول در Eن یتامیآنالوگ و.استفاده از اسپکتوفتومتر رصد شد 
  .آب به عنوان استاندارد مورد استفاده قرار گرفت

  یحس آزمون -2-4
 4 يدما (خچالی در ساعت 24 مدت به شده هیته يهایدنینوش

 مرحلـه  نیـ ا یطـ  از پـس . شـدند  ينگهدار) گرادیسانت درجه
 از دهیـ د آمـوزش  ابیـ ارز نفـر  5 یحس یابیارز آزمون جهت

 صیتـشخ  و یابیـ ارز در دقـت  نیشتریب که تهران پگاه شرکت
 بـا  یدنینوش از تریل یلیم 50. دندیگرد انتخاب داشتند را نمونه
ــا ــه 4 يدم ــانت درج ــرادیس ــاخت در گ ــارز اری ــا ابی ــرار ه  ق

 از (يا نقطـه  پـنج  کیهـدون  روش مطابق یحس آزمون.گرفت
 رنـگ،  بافـت،  مـزه،  و طعم وصفات) بد یلیخ تا خوب یلیخ

 هاابیارز توسط یدنینوش یکلرشیپذ و طعم پس ، بو و عطر

) کیـ رپارامتریغ(یفیک يها داده سپس. قرارگرفت یبررس مورد
 اریبـس  عبـارت  به و دیگرد لیتبد) کیپارامتر(یکم يهاداده به
 جینتـا  و شـد  داده 5 تـا  1 ازیـ امت بیـ ترت بـه  خوب یلیتاخ بد

  .دیگرد زیآنال 20 نسخه SPSS افزار نرم توسط حاصل
  محصول یکروبیم زیآنال-2-5
ـ یم آزمـون  ، هـا  نمونـه  یکروبیم تیفیک دیتائ منظور به  یکروب

 ي هـا ي، بـاکتر  YGCط کـشت    یشامل کپک و مخمـر از محـ       
د ی اسـ ي هـا ي و بـاکتر OSAط کـشت یداز محـ یمقاوم بـه اسـ    

مورد اسـتفاده قـرار گرفـت کـه         MRSط کشت یک از مح  یالکت
  . ساخت شرکت مرك بودندیهمگ

 محصول در گرفته انجام راتییتغ یبررس -2-6
  ينگهدار دوره طول در
 يرو بر گرفته صورت راتییتغ یبررس منظور به مرحله نیا در

 پس روز 1 یزمان بازه در ينگهدار یط در شده دیتول یدنینوش
 درجـه  4 يدمـا  در دیـ تول از پس روز 60  و 40 ، 20د،یتول از

  .دیگرد ينگهدار خچالی در گرادیسانت
  

  بحث و جینتا -3
ن ییپـا pHنشان داد که با توجه با ) 1جدول  ( ج مرحله اول  ینتا

جـه  ی آب ماست در نتين ها یآب ماست، احتمال رسوب پروتئ    
ت کننـده بـه     یک تثب ی وجود داشته و استفاده از       یند حرارت یفرآ

 از  يری حاصل و جلوگ   یدنی نوش يدیستم کلوئ یت س یمنظور تثب 
 ینـد حرارتـ  ی و در اثر فرآ   يدیط اس ین ها در مح   یرسوب پروتئ 

نان در یل است که از کاراگین دلیبه هم. رسدی به نظر ميضرور
ه یـ ه آب ماسـت ته    یـ  بـر پا   ياوهیـ  م یدنیه نوش یون ته یفرموالس

  .دیگرد
Table 1 Chemical analysis results of yogurt 

whey 
Parameter Content (%) 

Protein 6/8 

pH 3/97 

Fat 3/7 

Lactose 45/2 

Antioxidant 68 

 
ج بدست امـده هـم سـو    یز با نتایگر پژوهشگران نی ديافته ها ی

ک یـ ر بـه عنـوان      یـ ات آب پن  ی خـصوص  یدر بررس ]. 11[بودند
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ر در یـ ت آب پنیر، حـساس یـ د پن یـ  حاصل از تول   یمحصول فرع 
 آب  ين هـا  ی پروتئ یت اساس یک خصوص یبرابر گرما به عنوان     

ر را یـ ه نوشـابه از آب پن  یـ ر و ته  یـ ند آب پن  یر در صنعت فرآ   یپن
 ين رو یها اثـر پکتـ     آن ین بررس یدر ا .  قرار دادند  یمورد بررس 

ه یـ  تهیدنینوشـ .  قـرار دادنـد  ی محصول را مورد بررس   يداریپا
گراد به ی درجه سانت60 یند حرارتین در اثر فرآیده بدون پکت ش

ن، همــه یپــس از افــزودن پکتــ. قــه دو فــاز شــدی دق10مــدت 

ــ ــیدنینوش ــا حت ــای ه ــرارت ه ــاالتر از ي در ح ــه 90 ب  درج
 از رسـوب    يرین جهت جلـوگ   یهمچن. گراد مقاوم بودند  یسانت

ل یـ  مت یر، کربوکـس  یـ  آب پن  يوه ا یـ  م یدنین ها در نوشـ    یپروتئ
  ].12[نان را مورد استفاده قرار دادندین و کاراگیولز ، ژالتسل

 یدنی نوشـ  ییایمی و شـ   یکـ یزی ف ي هـا  یژگـ یر و یـ در جدول ز  
 و  40 ، 20د،یـ  روز پـس از تول 1ه آب ماست در   ی بر پا  یپرتقال

  .د آورده شده استی روز پس از تول60
Table 2 Chemical analysis of samples of orange juice based on yogurt powder  

Ash Total solid pH Acidity Brix Sample 
74.0±0.06b 36.19±0.31b 31.3±0.005b 75.1± 8.18±0.2c 1 
77.0±0.007c 84.19±0.67c 31.3±0.005b 74.1±0.1b 63.17±0.2b 2 
97.0±0.03d 02.21±0.22d 40.3±0.005c 89.1±.0.01c 23.20±0.2d 3 
01.1±0.02a 51.17±0.05a 25.3±0.005α 66.1±0.01a 5.16±0.2α Control 

Day 
1 

30.3±0.005b 75.1±0b 36.17±0.28c 1 
37.3±0.01b 74.1±0.02b 06.17±0.4b 2 
41.3±0.01c 81.1±0.04c 36.17±0.05c 3 

 

23.3±0.005a 69.1±0.007a 4.15±0.1a Control 

Day 
20 

30.3±0.007b 74.1±0.04b 8.13±0.17c 1 
37.3±0b 73.1±0.01b 13.16±0.28c 2 

42.3±0.007c 85.1±0.02c 23.17±0.05c 3 
21.3±0.01a 62.1±0.02z 86.12±0.2a Control 

Day 
40 

28.3±0.005b 70.1±0.14b 20.14±0.72c 1 
35.3±0.01b 68.1±0.07b 10.16±0.26c 2 
42.3±0.01c 62.1±0.07c 40.15±0.85c 3 

 

18.3±0a 59.1±0.02a 46.13±0.05a Control 

Day 
60 

  
ل یـ  بـه دل 1 نـسبت بـه نمونـه    3 و  2 يته باالتر نمونه ها   یدیاس

ــ        ونیاســتفاده از ســطوح بــاالتر پــودر آب ماســت در فرموالس
  pHد موجود در آب ماست موجب کاهشیک اسیالکت. باشدیم

ن یش مقـدار پـروتئ  یبـا افـزا  .  شودیتهمیدیش اس یو متعاقبا افزا  
نـو  یآم]. 13[ابـد   ییش مـ  یته افـزا  یدی ها اس  یدنیمحلول در نوش  

 کـه گـروه   ین معنی دارند به ا   يژه ا ی و ییایمیدها ساختار ش  یاس
       ن و ین و آرژنــیدیستیــن، هیزیــر لیــ بــار مثبــت نظي دارايهــا

ک موجـود در پـودر آب     یالکتد  یدر اس ی بار منف  ي دارا يهاگروه
  .کنندیته کمک میدیر اسییماست به تغ

د تـا  یـ نـروز پـس از تول     ی از اول  يدر طول مدت زمـان نگهـدار      
 دار بوده و ی معنpHته و یدیرات اسییشصت روز پس از آن،تغ  

 عمـل قـرار   ي روز نخست به عنوان مبنـا pH ته و یدیز اسیآنال
  .گرفته است

د شـده در ارتبـاط بـا    یـ  تول یدنی نوشـ  ییایمیب شـ  یسه ترک یمقا
انگر یـ زان خاکستر کـه ب    یخاکستر با نمونه شاهد نشان داد که م       

 فرمولـه شـده     يوه ا یـ  م یدنین نوشـ  ی موجود در ا   یامالح معدن 
 امالح  يآب ماست حاو  . باالتر است  %) 5/4 (3است،در نمونه 

م بـوده و لـذا بـاالتر       یزیـ م، من یم، کلس ی شامل فسفر، سد   یمعدن

شتر پـودر آب  یـ  سـطوح ب يتر در نمونـه دارا  زان خاکس یبودن م 
 ي حاوي نمونه هاینسبت به نمونه شاهد و حت     %) 4,5(ماست  

ر باالتر امالح یعلت وجود مقادسطوح کمتر پودر آب ماست به   
 يدیر اسی آب پن ي حاو ي ها یدنیتمام نوش .  در آن است   یمعدن

 يت ها ی الکترول ي دارا ي تجار ی ورزش ي ها یدنینسبت به نوش  
(P,Mg,Na,Zn,K)ـ  یـ در مقا ]. 11[ بودند يباالتر ن آب  یسه ب

زان خاکـستر آب  ین اظهار داشتند میریر شی و آب پن  يدیر اس یپن
ن یهمچن. ن استیریر شیباالتر از آب پن% 40 حدود يدیر اسیپن
د موجود در یک اسی خاکستر و الکتي بااليان کردند که محتویب

 صـنعت    باعث محدود شدن اسـتفاده از آن در        يدیر اس یآب پن 
 را ارائــه NF يده اســت، لــذا راهکــار اســتفاده از غــشایــگرد

  ].14[کردند
 و آب   ين آب پرتقال تجار   یسه ب ی مقا ي که بر مبنا   یدر پژوهش 

ر بـود اظهـار داشـتند کـه تفـاوت      یـ  شده با آب پن    ی غن یپرتقال
ر یـ ه آب پن  ی ماده خشک آب پرتقال بر پا      ي در محتو  يداریمعن
 ی مـ ینـ یبـات پروتئ یور ترک  وجود دارد و علت آن حض      يدیاس

د هـا نقـش دارد و       یـ ون کلوئ ی و دسپرسـ   یباشد که در پراکندگ   
 3ن موضوع علت باالتر بودن مقدار ماده خشک در نمونـه     یهم
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 از پـودر آب     ي سـطوح بـاالتر    يچراکـه دارا  . کندیه م یرا توج 
وه یـ  م یدنیشتر در نوشـ   ی ب ینیبات پروتئ یجه ترک یماست و در نت   

  ].15[ باشدی ميا
ه یـ  آب آناناس بر پایدنیدر نوش ) TSS(مقدار ماده جامد کل    

ر در فرمـول  یـ که از سطوح بـاالتر آب پن     ی زمان يدیر اس یآب پن 
، يدیر اسـ یـ ن تـر آب پن ییاستفاده شده بود، نسبت به سطوح پا    

ر قابل حل شدن آب یباالتر بوده که علت آن را انحالل بخش غ
با توجه با سـطح     (ک  یدالکتیر باالتر اس  یآناناس در حضور مقاد   

ن موضـوع مقـدار     یذکر کرده اند و همـ     ) يدیر اس یباالتر آب پن  
  ].16[دهدیح می را توض3کس باالتر نمونه یبر

 پـودرآب ماسـت بـا     ي بـاال  یدانی اکس یت آنت یبا توجه به خاص   
ک یـ تـوان  ید شـده مـ  یـ  تولیدنین ماده به نوشـ   یاضافه کردن ا  

 دارد یی بـاال یاندی اکـس یت آنتـ  ی فراسودمند که خاصـ    یدنینوش
  .د نمودیتول

ده ین پژوهش به ثبت رسیو آب ماست در چندیداتیل اکسیپتانس
 قـادر بـه    یکروبی م يهاآب ماست بعلت دارا بودن کالچر     .است

به عنوان مثال   . باشد یو از طرق مختلف م    یداتیت اکس یمهار فعال 

 از يریکال و جلـوگ یت رادین بردن فعالی با از ب یکروبیکالچر م 
ر یـ دها که در اغلب مـوارد بـه هنگـام تخم          یپیون ل یداسیپرواکس

ر یـ نـد تخم  یدر فرآ . کنـد  ی نقش مـ   يفای شود ا  ین برابر م  یچند
د کـه   یـ آی دالتـون بوجـود مـ      4-20 یبات با وزن مولکـول    یترک
ــیکــالچر م. داردیی بــاالیدانی اکــسیت آنتــیــفعال  ي دارایکروب
 يال هاکیب رادیت تخری بوده لذا فعال یی باال یکیتیتپروتئولیفعال

 يک خاص گونـه هـا     یتی پرتئول يم ها یشتر وابسته به آنز   یآزاد ب 
ر ی باال در  دوره تخمیکیتیسه با حالت پروتئولی در مقاییایباکتر

  ].5[ باشدیم
 کوچک  يدهایجاد پپت ین باعث ا  ی کازئ یتکیه پکت ین تجز یهمچن

مهـار  . آزاد را به همـراه دارد      يکال ها یب راد ی شود که تخر   یم
 در  یدها و جرم مولکول   ینواسیب آم یدها با ترک  یپی ل یدانیپرواکس
ن و یدیستیـ وجـود ه .  باشدیون فعال آن کامال مرتبط م     یفراکس

ـ  یدروفوبی ه يدهاینواسیآم پتوفـان  ین و ترین، لوسـ یک ماننـد وال
ن یهمچنـ . باشـد ی مـ یی بـاال یدانی اکسیت آنت یجاد کننده فعال  یا

 یدگب کننـ  یـ ت تخر یـ دها فعال یـ ن مـشتق شـده از پپت      یکاپاکازئ
  ].4[  باشدی را دارا مDPPH يکال هایراد

   
Table 2 The percentage of different levels of yogurt powder on the sensory properties of the beverage 

Taste Texture Color Odor Mouth feel acceptability Yogurt whey 
powder(%) 

0.52b±4.5 0.51b±4.6 0.42b±4.7 0.51b±4.6 0.7b±4.3 0.48b±4.7 1.5% 
3.9±0.73b 0.48b±4.7 0.51b±4.4 0.81b±4 0.97b±4.5 1.05d±3.3 3% 

0.82c±2.3 4.7±0.48α 0.48b±4.3 0.73b±2.9 0.87±3.3 0.91c±2.2 4.5% 
mean±SD 

The numbers with common letters do not differ statistically significantly (Duncan test at the level of p <0.05) 
  

% 5/1(1 شـماره يوه ایـ  میدنیشتر در نوشـ   یاز ب یعلت کسب امت  
 ي هـا یژگـ یک تر بـودن و ی توان به نزد  یرا م )پودر آب ماست  

ج در بـازار اشـاره   یـ  رايوه ایـ  مي ها یدنی به نوش  یدنین نوش یا
رش ی پـذ  ي اسـت کـه رو     ی بـافت  یژگیعات، قوامو ی ما يبرا.کرد

و مـزه   د طعم   ی تشد 1در نمونه شماره    . رگذار است ی تاث يمشتر
 سطوح بـاالتر پـودر      ي حاو يکن در نمونه ها   یباال رفته است ل   

 یدانی اکسیبات آنتیبا وجود باال بودن ترک) 3نمونه (آب ماست 
در آن، احساس طعم تـرش و سـوزش در گلـو وجـود دارد و        

 یمحب.د نبوده استی مورد تائ3اب ها نمونه ین از نظر ارزیبنابرا
 طعم و مزه و بو و یت نسباعالم کردند که اف 1383و همکاران   

، ي مـدت زمـان نگهـدار     ی در طـ   یرش کل یزان پذ یت م یدر نها 
ک توسـط فلـور   یبات آرومات ی از بوجود آمدن ترک    یاحتماال ناش 

  .باشدیز می نیدنی غالب نوشیکروبیم

 در ی نشان دهنده عـدم وجـود کلنـ     یکروبی م يج آزمون ها  ینتا
 ي هايباکترد و ی مقاوم به اسي هايکشت کپک و مخمر، باکتر

ست، چهل یک، بی شده در ي نگهداريک در نمونه هایدالکتیاس
 يداریرات معنـ یـ یباشـد و تغ   ید مـ  یـ و شصت روز پس از تول     

  .نداشته است
  

  يریجه گی نت-4
ه پـودر آب ماســت ،  یــد شـده بـر پا  یــ تولیدنی نـوع نوشـ  4از 

پودر آب ماست انتخـاب     % 5/1 يک حاو یون شماره   یفرموالس
ــگرد ــسب ا .دی ــت ک ــمتعل ــاز بی ــی ــ میدنیشتر در نوش  ياوهی

ن یـ  اي هایژگیک تر بودن و یتوان به نزد  یرا م  %)5/1(1شماره
ج در بــازار اشــاره یـ  رايوه ایــ مي هــایدنی بــه نوشـ یدنینوشـ 
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رش ی پـذ  ي اسـت کـه رو     ی بـافت  یژگیعات قوام،و ی ما يبرا.کرد
د طعم و مزه    ی تشد 1در نمونه شماره    . ر گذار است  ی تاث يمشتر

 سطوح بـاالتر پـودر      ي حاو يکن در نمونه ها   یلباال رفته است    
 یدانی اکسیبات آنتیبا وجود باال بودن ترک) 3نمونه (آب ماست 

در آن، احساس طعم تـرش و سـوزش در گلـو وجـود دارد و        
  .د نبوده استی مورد تائ3اب ها نمونه ین از نظر ارزیبنابرا
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Yogurt whey powder, a byproduct of yogurt industry, is a natural source of protein that contains all 
the essential amino acids needed for a healthy diet.  In this study, functional orange fruit juice was 
prepared using Yogurt whey powder (1/5% -3% and 4/5%). The Antioxidant activity of Yogurt whey 
powder was measured using the ABTS method.The sensory evaluation of the beverage was done by 5 
trained panelist using a five-point hedonic test The assessment of taste, texture, color, smell, mouth 
feel and, finally, the overall acceptance of the prepared drinks were carried out. Orange juicethat was 
prepared with 1/5% yogurt powder gained the highest score. The juices wereanalyzed on days 0, 20, 
40 and 60 for Physicochemical and microbial tests. The results showed that the taste, smell, and 
overall acceptance declined with time, and acidity and pH did not change significantly. From the 
result of this study it can be concluded that using yogurt whey powder with high antioxidant activity 
and acceptable functional orange juice can be produced. 
 
Key words: Yogurt, Fruit juice, Orange juice based on yogurt whey 

                                                             
 Corresponding Author E-Mail Address: msalami@ut.ac.ir 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-21137-fa.html
http://www.tcpdf.org

