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  (Allium iranicum)یکوهپودر تره يزده فراسودمند حاو همماستد یتول

  آنيماندگار  وی حس،ییایمیکوشیزیف خواص یبررسو 
  

  3زادهیمحمد عل، 2ینی رسول ام،1 رسایسجاد پ
  

  هی دانشگاه ارومییع غذای گروه علوم و صنایئت علمیار و عضو هی دانش-1
  هی دانشگاه ارومییع غذای دانش آموخته گروه علوم و صنا-2

  هی دانشگاه ارومییع غذای گروه علوم و صنایئت علمی استاد و عضو ه-3
)14/11/97: رشیپذ خیتار  97/ 27/05:  افتیدر خیتار(  

  

  دهیچک
 يت و ماندگاریفید و باال بردن کیند تولیتالش درجهت بهبود فرآ. ت قرار داردیفی است که در معرض فساد و افت کین محصوالت لبنی از مهمتریکیماست 

ن به ی و همچنی، طعم و عطردهندگییل خواص داروی به دلی باشند مانند تره کوهی میعیبات طبی ترکياهان که حاویگ. باشدی مي ضرورين محصول امریا
ن یدرا.  شوندیدان استفاده می اکسی، طعم دهنده، نگهدارنده و آنتیوردار بوده و به عنوان چاشن برخيادیت زی از اهمییع غذایر انداختن فساد در صنایتأخ

پودر .  قرار گرفتی محصول مورد بررسيت و ماندگاریفیبه ماست هم زده با هدف ارتقاء ک) Allium iranicum (یکوهپژوهش، اثرات افزودن پودر تره
 با ي و زمان نگهداریکوهوسته غلظت پودرترهی پیدو فاکتور کم. زده به کارگرفته شدد ماست همیند تولیرفرآد% 2و % 25/1، %5/0 در سه سطح یکوهتره

 ی بررسي برایون خطیانس و رگرسیز واریها، از آنال دادهيبعد از جمع آور.  مورد مطالعه قرار گرفتيافته با نقاط مرکزیش یل افزایکاربرد طرح فاکتور
، pH (ییایمیکوشیزی خواص في و زمان بر رویکوهر غلظت پودرترهیها، تأث دادهيپس از مدل ساز. دیدار بودن آن ها استفاده گردیناثرات فاکتورها و مع

 قرار یمورد بررس) ی و خواص حسیته، خواص رنگیسکوزیس، ماده خشک، وینرسی، سیدانی اکسیت آنتی، خاص)WHC)1 آب ينگهدار تیظرف ته،یدیاس
ش غلظت ی کندتربوده و ماده خشک با افزاي نگهداریها درط شدن نمونهيدی سرعت اسیکوهش غلظت پودر ترهیج به دست آمده نشان داد با افزاینتا. گرفت

- یت آنتیطلوب تر بودند، فعالن ترمیی پايها درسطحی رنگ سنجیس و خواص حسینرزی آب، سيت نگهداریته، ظرفیسکوزیو. افتیش ی افزایکوهپودر تره
-  پودر ترهي حاويها ماست به نمونهيها نمونه یرش کلین پذیشتریافت، بی کاهش يش و در طول نگهداری افزایش غلظت پودرتره کوهی با افزایدانیاکس

  در سطحیکوهدکه پودر ترهیشخص گردج بدست آمده میبرطبق نتا.  نشان دادی بر خواص حسیاثر نامطلوب% ) 2( باالتر يبود و درصدها% 25/1 یکوه

د مورد استفاده قرار یک محصول فراسودمند جدیش دهد و به عنوان ی آن را افزايده و ماندگاری ماست گردیفی و کیتواند سبب بهبود خواص حسیم% 25/1
  .ردیگ
  
  ي و ماندگاری، خواص حسییایمیکوشیزیات فی، خصوصیکوهماست همزده، پودرتره: د واژگانیکل
  
  

                                                             
 مکاتبات مسئول: s.pirsa@urmia.ac.ir 

1. Water Holding Capacity 
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   مقدمه-1
ر ید شیاس ری است که از تخمياماست فرآورده منعقد شده

 ژهیبو کی الکتی اختصاصيهايت باکتریله فعالیزه بوسیپاستور

 لوسیالکتوباسو لوسیترموف گونهریز وسیواریسال استرپتوکوکوس

 درجه و در نیمع زانیم به  کوسیبولگارگونه ریز یدلبروک

 نیتر شده شناخته تماس .دیآ یم بدست مشخص زمان و حرارت
             نزد و ر استیش يریتخم يما فرآورده انی درممحصول
  . ]1 و2[است  برخوردار يباالتر رشیپذ از کنندگان مصرف

 يریتخم يریش يها فرآورده تمام نیب ن محصول دریا

 ایدن در يشتریب تیمقبول و فرآورده ها بوده ریاز سا ترشدهشناخته
 ياروپا و ایآس ترانه،یمد يایدر اطراف يکشورها در ماست .دارد
 منشأ ی ترکيکشورها از فرآورده نیا. دارد ییباال مصرف يمرکز

 نام کشورها از ياریبس. شودیم دهینام وگورتی نام به و گرفته

 که يریتخم ریش تنها ژاپن، در. دارند محصول نیا يبرا یخاص

 يهایدنینوش ر،یاخ يهاسال در. باشدیماست م دارد، ادیز مصرف
 آنها مصرف و شدهقیرق قند شربت ای آب با اغلب ر،یش یکیالکت

 يکشورها در نیهمچن و افتهی توسعه يکشورها اکثر و در ژاپن
 ران، مصرفیا در .است نموده گسترش به شروع ایآس غرب

 مردم، اغلب و است برخوردار ياژهیو گاهیجا از دوغ، و ماست

 و يا هیتغذ ل ارزشیدل به را فرآورده دو نیا روزانه مصرف

  . ]3[دانند  یم الزم ییدارو
 يهایباکتر توسط نیکازئ تجمع يهارشته از ياشبکه يحاو ماست

 یکل يهایژگیو. باشدیم یکیزو الکتریا رسوب طول در یکیالکت
 آروما  باتیترک زانیم آزاد، چرب دیاس زانیم ته،یدیاس رینظ ماست

 از ياهیتغذ و یخواص حس و) نیاستوئ و دیاستالده ل،ی استيد(

 باتیترک ریتحت تأث هایژگیو نیا .هستند ماست مهم يهایژگیو

 تیفعال و هادهندهن طعمافزود ند،یفرآ طیشرا ر،یش ییایمیش

 طعم و رنگ. ]4[است  ریتخم یط در آغازگر يهايباکتر
 ترکیباتی از جمله مجاز سنتزي یا و طبیعی ياوهیم يهادهنده

 دار استفاده ماست طعم شربت و میوه يهیته در معموالً که هستند

رنگ  از است ممکن لبنی يهاونیفرموالس ازبعضی  در. شوندیم
 به مورد این در توانیکه م شود استفاده بیشتري يهادهندهو طعم 

 مضرات از آگاهی به توجه با .کرد کودکانه اشاره يهاماست

 يهارنگ از به استفاده بیشتري تمایل سنتزي، يهارنگ مصرف

 به توانیم که است شده جادیا غذایی يهاونیفرموالس در طبیعی

 ارگانیک يبرنامه استانداردطبق . کرد گ اشارهیارگان يهاماست

 حداقل که خورندیم برچسب  ارگانیک صورتبه محصوالتی ملی

  . ]5[باشد  ارگانیک کامالً آن، ترکیبات% 95
 باشدیم فراسودمند محصوالت تولید جهت مناسبی گزینه ماست

 عصاره افزودن. است شدهانجام زیادي تحقیقات زمینه این در که

 يویژگی ها داشتن دلیل به ماست به سبزیجات و میوه
 ماست فراسودمند يهیته  جهتدر تالشی ،یی و دارویضدسرطان

، پودر )1391( همکاران ان ویزمینه شاکر این در. شودیم محسوب
 با باشد،ی میبات فنولی ترکيا کلوس را که حاویکرفس بختیاري 

 عنوان به آن، اکسیدانی آنتی فعالیت و فنولی ترکیبات به توجه

ارد ی. ]6[کردند  معرفی ماست براي فراسودمند و طبیعی اسانس
حاوي  ماست مختلف هاي ویژگی بررسی از ، پس2012در سال 

نگهداري، مشاهده  دوره طول در آن تغییرات و آرد جو دوسر
سودمند و  ترکیبات حاوي شده ماست تولید نمونه کردند که

 به نسبت بیشتري اکسیدانی آنتی فعالیت داراي و کیوتیپروب

. ]7[کردند  معرفی محصولی فراسودمند را آن و بوده ساده ماست
 ،ییایمیش بیترک و وینظرفرموالس از توان یم را ماست انواع

 يباکتر نوع بخش، یخواص سالمت عمر، طول ،یکیزیف تیوضع
ماست هم زده . ]8[نمود  يبندمیتقس هانیا رینظا و آغازگر يها

 و انعقاد را ي است که مراحل گرمخانه گذاريدر واقع فراودده ا
گذرانده و پس از به هم زدن و سرد  انعقاد) تانک(در مخزن 

 و عرضه شده يشدن، به صورت سرد در ظروف مناسب بسته بند
  . داردیک نواختین نوع ماست بافت یاست که ا

 وجود Alliumجنس  خودرو ازداریپ يگونه 75 رانیا کشور در

عنوان  به هاآن از یبرخ و هستند پراکنده رانیا سراسر در که دارد
 در خودرو صورتبه اکثراً یول هستند مطرح مزارع هرز علف

 Allium یعلم با نام یکوه تره .ندیرویم یکوهستان مناطق
iranicum. subsp. L ampeloprasum) (بلند ده گل ساقه 

 باشد،یم ياغده قسمت کی يدارا و داشته پهن نسبتاً يبرگها و

 از نظر که ند،یرویم خودرو صورتبه یکوهستان مناطق در

 ترمیآن مال اثرات اما دهد،یم نشان را ریس خواص یبرخ ییایمیش

 تند طعم يدارا یفرنگتره به هیشب یاهیگ ،یکوه تره .است ریس از

تره  در موجود فعال باتین ترکیمهمتر. ]9[است  ریس و ازیپ مانند
 مارانیب بر دهایفالونوئ. هستند نهایساپون دها وی، فالونوئیکوه
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 و يدیاستروئ ز اثراتین و داشته یمثبت اریبس ریتأث يدیهوموروئ
 دهیرس اثبات به گذشته مطالعات در زیها ن نیساپون ضدالتهاب

 ریتأث مثبت  گرميهايباکتر بر نهایساپون و دهایفالونوئ .است

 را جنس نیا ياعضا ییایضد باکتر تیمحققان خاص ریسا. گذارند

 یکوه تره. ]10[دهند یم نسبت آن در موجود نیسیآل به عمدتاً
 موجود مواد از یبعض .باشدیم آهن  وB و C يهانیتامیو يدارا

 برابر عوامل در یکنندگمحافظت تیخاص یکوه تره در

 دهندهکاهش آسم، ضد انگل، پوست را دارد، ضد به رسانبیآس

 ان صفرا،یجر يدهندهشیافزا اسپاسم، ضد کلسترول،

 یز مین بر تب خلط آور، ک،یورتید عرق، دفع يدهندهشیافزا
 ضد اثر یابیارز )1395(و همکاران  يدیسع منصور. ]11[باشد 

 يسم هایکروارگانیم بر یکوه تره اهیگ يعصاره یکروبیم

 پژوهش نیا جینتا قراردادند، مورد مطالعه ییغذا منشأ با زايماریب

 یکوه تره از شده گرفته عصاره که بود مطلب نیا نیمب یروشنبه
 داشت نظر مورد زاندامگانیهمه ر بر ی مطلوبییایباکتر ضد اثرات

 عملکرد مثبت گرم يهایباکتر رشد از يریجلوگ در توانست و

 از یکوه تره اهیگ نکهی ایجه کلینت .]9[داشته باشد  يمؤثرتر

 دارا را ریس دیمف اریبس خواص اکثر و بوده Allium جنس

. باشدیم ریس از ترمیمال بو و طعم به لحاظ حالنیدرع و باشدیم
 Allium)ر یس یکروبیضدم اثرات) 1991 (ين و الریبرانو

sativum L)ی و تره کوهampeloprasum L) (Allium  و 
کردند  یبررس را آنها مؤثر باتی ترکزی و ن(Allium cep L)از یپ
 و ناتیوسولفیت لیآل لیمت ن،یسیآل ای ناتیوسولفیت لیآل يد. ]12[
 پودر و شده افتی ریس یآب عصاره در ناتیوسولفیل تیمت لیآل

 در داد نشان یضدقارچ و ییایضد باکتر تیخاص آن شده همگن

 نیا یکوه تره در موجود سنیآل رینظ ریس یقطب باتیترک کهیحال
 تره و ریس بوته که افتندیدر نیهمچن آنها. نداشتند را يقو اثر

 دو نیا عالوهبه .هستند یمشابه اثرات و باتیترک يدارا یکوه

  . بودند فعالتر اریبس ازیپ به نسبت اهیگ
 ی تره کوهي که برایار خوب و مناسبی بسي هایژگیبا توجه به و
ه ی تهی شده است از پودر تره کوهیق سعین تحقیذکر شد در ا
ه ماست هم زده یجان جهت تهی کردستان و آذربايشده از کوهها

 ي هایژگیِِ ويبر رو یو اثر تره کوه. فراسودمند استفاده شود
  .  شودی ماست همزده بررسی و حسییایمیکوشیزیف

  

   مواد و روش ها- 2
   مواد استفاده شده- 2-1

ر از یش:  باشدیر میق شامل موارد زین تحقیمواد استفاده شده در ا
 ياستارتر تجار. ه شدیه تهی دانشگاه اروميدانشکده دامپرور

ه یا در ارومیمی شرکت جهان کیندگیماست، استون و سود؛ ازنما
؛ از شرکت یتره کوه. ه شدیته% 5/99با درجه خلوص 

  . ه شدیته) شهرستان بوکان( شفا دارو یاهیداروگ
  لیوسا و زاتی تجه- 2-2

ه ماست هم زده و انجام آزمون یر جهت تهی زيابزار و دستگاهها
گ، گاز سه شعله، ید : مختلف مورد استفاه قرار گرفتيها

ران، یساخت ا( متر pHر، فوژ ژربیفوژ، سانتریانتردماسنج، س
 CHROMA METER(، رنگ سنج )شرکت نان رشد فناوران

CR-400 -(سکومتر ی،  و) ژاپنBrookfield 

DVII+,USA(درب پوش يوان های، ليتری لیلیم10 ، فالکون 
 Hearaeus D6450 Hanau-type SI(دار، آون، انکوباتور 

 مدل RADWAG(گرم 001/0، ترازوحساس بادقت )6120
WTB200 -(ي، بن مار)کای آمر WEBO GmbH-bad 

Schwartau, Germany (تومتر یو ب)Heraeus UT 5050 

E,W.Germany.(  
  ی پودر تره کوهي روش آماده ساز- 2-3
- يه شده و پس از شستشوی تهیاهی از داروخانه گیاه تره کوهیگ

 اتاق خشک يه در دمایر سای روز ز7کامل خرد شده به مدت 
ل ی به پودر تبدیاب خانگیشده و پس از آن با استفاده از آس

  .]13[عبور داده شد 18سپس از الک شماره . دیگرد
  ه ماست هم زدهی روش ته- 2-4

، درصد ماده ینظر چرب از (ر یر، استاندارد کردن شیه شیپس از ته
رسون یبا استفاده از روش ژربر و مربع پ) کننده داریخشک پا

که با استفاده از ( گاز سه شعله ير رویسپس ش.  گرفتانجام
 یگراد کنترل می درجه سانت90- 95 ي آن در دمايدما دماسنج،

خانه  گرميقه حرارت داده شد و تا دمای دق10با یبه مدت تقر) شد
ن مرحله یدر ا. دی گراد خنک گردیدرجه سانت) 40-45 (يگذار

 صورت گرفته و يبندسم آغازگر اضافه  شده و بستهیکروارکانیم
   يدر دما) رانیحان طب، ای، شرکت رRT3مدل(گرمخانه  در
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، ي گرمخانه گذاریدر ط . شديگراد نگهداری درجه سانت40-37
pHکه ید و زمانی گردیته محصول بررسیدی و اس pH نمونه به 

 0/2، 25/1، 5/0 سطح 3 در یاه تره کوهید، پودر گی رس6/4
 ي و دردمايبنده شد و بعد از بستهدرصد اضافه شده و هم زد

  . شدينگهدار) رانی ،شرکت فروزان، اFR4150مدل (خچال ی
  ي طرح آمار- 2-5
 زمان و یتره کوه غلظت وستهیپ یکم فاکتور دو یابیارز يبرا

 قرار مورد مطالعه با نقاط افتهیش یافزا لیفاکتور طرح ينگهدار

ز ی درصد و ن2 تا 5/0محدوده  در یپودر تره کوه غلظت .گرفت
 یطراح از هدف. قرار گرفت ی روز مورد بررس21 تا 1ن یزمان ب

 ينگهدار زمان و یپودر تره کوه غلظت اثر یبررس شیآزما نیا
 و یحس ،ییایمیش کویزیف خواص يرو ماست بر يهانمونه

پودر تره  ن غلظتیب برهمکنش یبررس  ماست همزده،يماندگار
آورد درصد مناسب پودره تره  بدست و ينگهدار زمان و یکوه
 یحس خواص نیب ارتباط یبررس زین و نهیبه طیشرا  ویکوه

پودر تره  غلظت شامل مستقل ریمتغ دو. باشدیم  ماستيهانمونه
 یموردبررس سطح سه در(X2) ين نگهدارزما و) X1 (یکوه
 شیآزما 24 گرفته صورت یطراح اساس بر .گرفت قرار

 يدهایبرگ خر از کی هر سطح. گرفت انجام یتصادف صورتبه
 از کی هر يبرا .شد مشخص هیاول يهاشیآزما اساس بر مستقل

ک سطح یو +) 1با کد(باال  سطح کی رمورد مطالعهیمتغ دو
 سطح به مربوط اطالعات .شد گرفته نظر در) -1با کد(نییپا

  .شده است نشان داده1جدول  در رهایمتغ از کیهر

Table 1 The Variables and Values Used for Increased Factorial Design 
Codded factor levels 

High (+1) 0 Low (-1) Variable 

2 1.25 0.5 F1:  
Allium iranicum powder (%) 

21 11 1 F2:  
Storage time (day) 

  
  ییایمیکوشیزیف شاتی آزما- 3-6
  pH يریگ  اندازه-3-6-1
بره شده با ی کالیتالیجی متر دpH ازpH يریگ اندازهيبرا

 يهانمونه داخل در متر pH  استفاده شد، الکترود7 و 4يبافرتجار
 .]14[ خوانده شد pHو  گرفت قرار ماست

  تهیدیاس يریگاندازه 3-6-2
 از پس. دیگرد استفاده  نرمال1/0ن روش از محلول سود یدر ا

تر یلیلیم10تر آب ویلیلی م10مخلوط ها،کردن نمونه کنواختی
 نمونه و اضافه نیفتالئ فنل معرف  قطره2خته ویماست در ارلن ر

 تهیدیاس .دیگرد تریت یصورت رنگ شیدایپ تا  نرمال0 /1سود با را

  :دیگرد محاسبه ریز فرمول اساس بر کیدالکتیاس درصد برحسب
  

تهیدیدرصد اس =  N   0.009  100 
                                                 V    

N: تری لیلیم (یحجم سود مصرف(  
V:  تری لیلی م10(حجم نمونه ماست(  
 

  رطوبت يریگ اندازه-3-6-3
ن در ی گرم نمونه بعد از توز5 رطوبت نمونه ها، يری اندازه گيبرا

  کهی گراد قرار داده شد تا زمانی درجه سانت103±2 يآون با دما

 و وزن قبل اختالف يرو از جاد شود، سپسیخشک ا وزن ثابت
  .دیمحاسبه گرد رطوبت درصد کردن،خشک از بعد
  يانداز آب زانیم  سنجش-3-6-4
 کنواختی و زده هم یخوب به ماست يها آزمون نمونه نیا در

 کاغذ يرو و ماست وزن شده يها نمونه از گرم 25 سپس شدند،

 قرار يا شهیش ظرف يف باالیق کی در 43 شماره واتمن یصاف

 درجه 4 با خچالی در قهیدق 120 مدت و به شده ختهیر بود گرفته

ظرف  در شده جمع عیوزن ما سپس و شدند داده قرار گراد یسانت
 با جینتا و شده کسر یخال يا شهیش وزن ظرف از يا شهیش

  .]15[ان شدند یب درصد صورت به ریز رابطه از استفاده
Syn = V1/ V2  100 
 V1 حجم آب شده و :  V2 تری لیلیه نمونه برحسب میحجم اول:   

  تهیسکوزی ويریگ اندازه-3-6-5
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 از استفاده با پژوهش نیا در شده دیتول هاينمونه تهیسکوزیو

 نیا در .شد ريیگ اندازه (RV-DVII)لد یبروکف سکومتریو

 ندلیعنوان اسپ به 6 شماره ندلیاسپ هیاول آزمونهاي از پس شیآزما

 به توجه با( شد انتخاب تهیسکوزیو ريیاندازه گ جهت مناسب

 ريیگ اندازه جهت مناسب ندلیسازنده، اسپ شرکت دستورالعمل

 گشتاوري نظر مورد سرعت در که است یندلیاسپ ته،یسکوزیو

 درجه 5 دماي در آزمونها هیکل). دهد نشان را درصد 10 باالتراز

 تهیسکوزیو طوریکه شد به انجام کسانی طیشرا با و گرادیسانت

 از هیثان 15 گذشت از پس و قهیدق در دور 70 سرعت در هانمونه

  .شد قرائت ندلیچرخش اسپ
  ی خواص رنگيریگ اندازه-3-6-6
 با استفاده از L, a, b  ماست شاملي نمونه های رنگي هایژگیو

 ين بخش نمونه ها برایدر ا.  شديریدستگاه رنگ سنج اندازه گ
د قرار گرفته و ینه سفی با زميمحفظه ا  دريعکس بردار

ف ی نشان دهنده طLفاکتور .  شديری اندازه گی رنگيفاکتورها
ل به ی تماb و يا سبزی يل به قرمزی تماa باشد، ید میاه تا سفیس

ل به ی کمتر باشد تماaهرچه . دهدی را نشان میا رنگ آبی يزرد
 کمتر است یی کمتر باشد روشناLشتر است و هرچه یرنگ سبز ب

  .شتراستی بيل به زردیباشد تما  بزرگترbو هرچه 
   آب يت نگهداری ظرفيریگ اندازه-3-6-7
 هاي نمونه از گرم 5 آب، داري نگه تیظرف ريیگ اندازه منظور به

 سرعت با و خته شدهیر فوژیسانتر ژهیو ظروف داخل ماست

 یدرجه سانت 10 دماي در قهیدق 30 مدت به قهیدق در دور 4500
 محلول عمل نیا از  پس).آلمان–Aگمایس(شد  فوژیسانتر گراد

. دیگرد وزن حاصل رسوب و جداسازي شده )سوپرناتانت( ییرو
آب  داري نگه تیظرف زانیم ریز فرمول از استفاده با تینها در

  .محاسبه شد
100  آبيت نگهداریظرف = 1-فوژیوزن رسوب حاصل از سانتر   

هیوزن نمونه اول          
  دانیاکسیت آنتی فعاليریگ اندازه-3-6-8
موالر  یلی م1/0محلول  یدانی اکسیت آنتی فعاليریاندازه گ يبرا
 از تریکرولی م800. شد هیته% 95اتانول   درDPPH2کال یراد

 اتانول% 95ا ی از نمونه تریل یلی م2/0با  DPPH  یاتانول محلول

                                                             
2. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

 از بعد و شد  همزدهیخوب به و مخلوط )کنترل عنوان نمونه به(

موج  درطول نمونه هر اتاق جذب يدما در ينگهدار قهیدق 30
 عنوان به یدانی اکسیآنت تیفعال.  شديریاندازه گ نانومتر 517

 محاسبه ریز صورت به که شد گزارش شده مهارDPPH درصد 

  .]16 و 7 [د یگرد
  100  جذب نمونه – جذب شاهد  = فعالیت آنتی اکسیدانی

  جذب کنترل                               
  یز حسی آنال-3-6-9

 ماست شامل عطر و طعم، ي نمونه های حسي هایژگی ویبررس
 ISO) استاندارد يله روش های بوسیرش کلیرنگ، بافت و پذ

22935-1, ISO 8586-1) و (ISO 13299, ISO 6658, 
ISO 6564)ين روش ها جزء روش هایا.  صورت گرفت 
قات ی باشد که در تحقی میی مواد غذایز حسیمعمول در آنال

 یژگی وی تمامين استاندارد برایدر ا.  استفاده شده استیمختلف
ن ی شود که کمترینظر گرفته م در 5 تا 1ن ی بي نمره ای حسيها

 شود و ی اطالق م5ن نمره به عدد ی و باالتر1نمره مربوط به عدد 
  .رندیگیاب مورد آزمون قرار می نفر به عنوان ارز10تعداد 

  

   ج و بحثی نتا- 3

  شی آزمای طراح- 3-1
ش یق فهرست آزماین تحقی ارائه شده در ايبر اساس مدل آمار

افته با نقاط یش یل افزایطرح فاکتور انجام شده بر اساس يها
ل یطرح فاکتور.  مورد مطالعه قرار گرفتي و نقاط ستاره ايمرکز

جدول .  ارائه شده است3 و 2 در جدول یر واقعیبه صورت مقاد
 -3ته، یدی اس- pH ،2 - 1 بدست آمده شامل ي پاسخ ها2
 پاسخ 3ز جدول یته و نیسکوزی و- 5 ماده خشک و -4س، ینرسیس
 -2، یدانی اکسیت آنتی خاص- 1ت آمده بر اساس  بدسيها

عطر و طعم،  (ی خواص حس- 3، (WHC) آب يت نگهداریظرف
 ماست را نشان یل خواص رنگی پروف-4و ) یرش کلیبافت و پذ

  . دهدیم
 برازش 2 درجه ي چند جمله اي بدست آمده در مدلهايپاسخ ها

را به  بدست آمده ين مدلها پاسخ هایکه ا) 5معادله (دند یگرد
 ي و زمان نگهداری از دو فاکتور درصد پودر تره کوهیعنوان تابع
  .  کنندیگزارش م

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             5 / 15

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-24236-en.html


 ...یکوهپودر تره يزده فراسودمند حاو همماستد یتولرسا و همکاران                                                               یسجاد پ

 36

 
       ) ی و رنگـ ی، حـس  ییایمیکـو شـ   یزیخـواص ف  (ن مدل پاسخ هـا      یا

   راي و زمان نگهداریاساس دو فاکتور درصد پودر تره کوهبر 
  مـستقل و   يفاکتورهـا   Xj  و   Xi ن معادلـه  یـ در ا .  دهد یارتباط م 

0β ،βi ،βii  وBij ــرا ــیض ــده از روش  یب رگراس ــت آم ون بدس
  . باشندیحداقل مربعات م

ان ی بي مرتبه دوم برايک مدل چند جمله ایج نشان داد که ینتا
.  باشدی می مستقل کافير هایین پاسخ ها و متغی بیارتباط واقع

انه عبارت یک مدل ساده و واقع گرایدن به ی رسيت برایدر نها
ند یبر اساس فرا) <05/0P(   دارنديت کمتری را که اهمییها

ن حذف تا ی از مدل ارائه شده حذف شدند البته ایحذف برگشت
R2) اصالح شدهن ییب تبیافت که ضری تداوم یزمان

adj)  ش یافزا
 مختلف همراه با ي پاسخ هاي بدست آمده برايمدلها. افتی یم

  . گزارش شده است4ن در جدول ییب تبیضرا
 

Table 2 List of Experiments in the Increased Factorial Design (Coded Values) and the physicochemical 
properties 

 F1 F2 Response 

Run 
A: Allium iranicum 

powder (%) 

B: 
Storage time 

(day) 
pH Acidity (%) 

Syneresis 
(%) 

Dry 
matter 
(%) 

Viscosity 
(mPa.s) 

1 -1 -1 4.97 0.63 3.09 13.1 1900 
2 -1 -1 4.93 0.65 3.01 13.4 1890 
3 0 -1 4.99 0.68 3.1 14.01 1880 
4 0 -1 5.08 0.7 3.17 13.9 1870 
5 1 -1 4.95 0.67 3.2 14.7 1780 
6 1 -1 4.89 0.66 3.31 14.9 1790 
7 1 -1 4.96 0.64 3.19 14.8 1715 
8 -1 0 4.74 0.7 3.18 13.2 1850 
9 -1 0 4.76 0.73 3.29 13.5 1830 
10 0 0 4.81 0.76 3.89 13.02 1800 
11 0 0 4.84 0.77 3.77 14 1720 
12 0 0 4.83 0.78 3.64 14.01 1750 
13 0 0 4.8 0.79 3.97 14.03 1780 
14 0 0 4.86 0.81 3.78 14.07 1730 
15 0 0 4.88 0.8 3.91 14.1 1760 
16 0 0 4.84 0.79 3.83 15.01 1810 
17 1 0 4.74 0.71 4.11 15.03 1600 
18 1 0 4.75 0.68 4.2 13.4 1650 
19 -1 1 4.71 0.79 3.99 13.4 1700 
20 -1 1 4.73 0.81 3.8 13.7 1690 
21 0 1 4.77 0.88 4.09 14.1 1590 
22 0 1 4.8 0.9 4.2 14.3 1630 
23 1 1 4.72 0.86 4.46 15.2 1500 
24 1 1 4.69 0.84 4.54 15.3 1490 
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Table 3 List of Experiments in the Increased Factorial Design and physicochemical, color and sensory 
properties 

 Response 
 Color properties Sensory properties Run 

Antioxidant activity 
(%) 

Water Holding 
Capacity (%) L* a* b* Chroma Odor Texture Total 

acceptance 
1 26 87 87.33 -8.94 13.58 87.33 4.5 4.5 4.4 
2 28 88 88.4 -8.82 13.6 88.4 4.6 4.6 4.3 
3 47 85 81.6 -9.2 15.11 81.6 4.7 4.7 4.6 
4 49 87 82.1 -9.13 15.91 82.1 4.7 4.7 4.5 
5 54 81 80.03 -10.23 19.87 80.03 4.4 4.4 4.2 
6 53 83 79.2 -10.64 19.9 79.2 4.3 4.3 4.1 
7 56 84 79.3 -10.73 18.3 79.3 4.2 4.2 4 
8 20 85 85.36 -9.01 14.03 85.36 4.7 4.7 4.5 
9 22 82 85.01 -8.99 14.26 85.01 4.6 4.6 4.4 

10 43 83 77.03 -9.81 16.59 77.03 4.8 4.8 4.7 
11 41 84 78.02 -9.72 17.78 78.02 5 5 4.9 
12 42 80 76.1 -10.02 16.8 76.1 4.9 4.9 4.8 
13 41 86 79.32 -10.03 17.12 79.32 4.9 4.9 4.6 
14 40 87 80.01 -10.1 17.1 80.01 5 5 4.9 
15 44 82 79.33 -10.3 16.91 79.33 4.85 4.85 4.7 
16 43 85 78.77 -9.96 16.87 78.77 4.9 4.9 4.6 
17 49 87 70.2 -11.32 18.2 70.2 4.1 4.1 4 
18 48 77 71.01 -11.37 18.33 71.01 3.9 3.9 3.8 
19 16 76 84 -9.02 14.01 84 4.4 4.4 4.2 
20 18 78 85.01 -9 14.2 85.01 4.3 4.3 4.3 
21 26 75 76.33 -9.8 17.1 76.33 4.6 4.6 4.6 
22 28 77 77.48 -10.1 17.52 77.48 4.7 4.7 4.7 
23 33 70 69.23 -11.36 18.1 69.23 3.5 3.5 3.5 
24 30 69 68.78 -11.42 18.22 68.78 3.6 3.6 3.6 

 
Table 4 Some Characteristics of the Constructed Models for Responses 

R2
adjusted R2 Linear regression Response (Y) 
    

92.1 94.4  pH 
93.2 94.6  Acidity 
89.3 90.1  syneresis 
77.8 78.9  Dry matter 
93.7 95.2  Viscosity 
96.9 97.6  Antioxidant activity 
76.5 81.4  WHC 
95.5 96.4  L* 
95.0 96.0  a* 
88.2 89.6  b* 
95.3 96.3  Chroma 
89.8 91.4  Odor 
90.5 92.5  Texture 
88.9 90.8  Total acceptance 
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 برهمکنش ی مطالعه پاسخ ها و بررس- 3-2
  پارامترها 

ن فاکتورها یان ارتباط بی بي ارائه مدل براي پاسخ براي هایاز منحن
با .  شودی شده  استفاده ميری اندازه گيو پاسخ ها) رهایمتغ(

ش را به ینه آزمایط بهی توان شرای پاسخ مي هایاستفاده از منحن
ش داده ی نما6 تا 1 يل ها پاسخ در شکي هایمنحن. دست آورد
  . شده است

 pHته و یدی اس مورد مطالعه برياثر فاکتورها -3-2-1
 يته نمونه هایدی و اسpHرات یی تغي سه بعدي های منحن1شکل 

 ي و زمان ماندگاریر همزمان درصد پودر تره کوهییماست با تغ
 نشان pHج به دست آمده از مطالعه ینتا.  دهدیماست را نشان م

ش سپس ی ابتدا افزاpH، یش غلظت پودر تره کوهیداد که با افزا
 يمربوط به نمونه ماست هاpH ن مقدار یشتریابد و بی یکاهش م

 در طول دوره pH باشد و روند کاهش ی درصد م25/1 يحاو
  وينجمه صفر.  شاهد کندتر بودي نسبت به نمونه هاينگهدار

نجام دادند، نشان دادند که  که ایطبق پژوهش)  2015 (  همکاران
 نسبت به pHش ی در ماست باعث افزایر وحشیافزودن پودر س

  درطول pH شاهد بود و روند کندتر شدن کاهش ينمونه ها
  .ج مطالعه حاضر مطابقت داردی شود که با نتای مي نگهداريدوره 

ش ی افزایش درصد پودر تره کوهی با افزا1با توجه به شکل 
ته یدین مقدار اسیشتریه ماست مشخص است که بته در نمونیدیاس

نجمه .  بودیکوهپودر تره% 2 يمربوط به نمونه ماست حاو
 نشان دادند که افزودن یطبق پژوهش) 2015( و همکاران يصفر

ها  نمونهیته درتمامیدیش اسی به ماست باعث افزایر وحشیس
 ج مطالعه حاضر مطابقتی شود که با نتای میروحشی پودر سيحاو

  .]13[دارد 

Design-Expert® Software

pH
5.08

4.69

X1 = A: A
X2 = B: B
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Fig 1 Three-dimensional plots of acidity and pH against Allium iranicum concentration (A) and storage time (B) 

 
 
س و ماده ینرسی مورد مطالعه بر سي اثر فاکتورها-3-2-2

 خشک
 ي روي ماست به عنوان سرم ظاهري درطول نگهداريآب اندازه

شود  به یف می تعری خارجيروی بدون اعمال نیسطح ماست قالب
 است که منجر به ی ژلي انقباض شبکه ايگر آب اندازیعبارت د

ل یست به دل مايآب انداز. ]16[شود یجدا شدن سرم م
دهد که منجر ی رخ می شبکه پروتئني ساختارسه بعدیدگیچروک

روخروج آن از ماست ی آب پنين هایبه کاهش قدرت اتصال پروتئ

س و ینرسیرات سیی کانتور پالت تغي های منحن2شکل . گرددیم
 مختلف پودر تره ي ماست در درصد هايماده خشک نمونه ها

ج ینتا.  دهدیلف را نشان م مختي نگهداري و در زمان هایکوه
زان درصد پودر تره یش می دهد که افزایبدست آمده نشان م

شود یس مینرزیزان سیش می ماست باعث افزايها درنمونهیکوه
زان ین می، کمتر% 2 مربوط به نمونه يزان آب اندازین میشتریکه ب

 ی میکوهپودر تره% 5/0 ي مربوط به نمونه ماست حاويآب انداز
ش درصد پودر ی کانتور پالت با افزاي هایا توجه به منحنب. باشد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             8 / 15

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-24236-en.html


 1398 نیفرورد ،15 دوره ،86شماره                                                                                         ییغذا عیصنا و علوم
 

 39

 ماده يش زمان نگهداریز افزای در نمونه  ماست ها و نیتره کوه
ن ماده خشک در نمونه با یشتریابد که بی یش میخشک  افزا

% 2 ي حاوي و مربوط به نمونه ماست هاين زمان نگه داریشتریب
 به یدر تره کوهست که پوی ایعیطب.  باشدی میپودرتره کوه

ز یش ماده خشک شود و نیک ماده جامد خشک باعث افزایعنوان 
ن ی بییایمی شيوند هایل پیبا گذشت زمان به احتمال تشک

ر حالل از یز تبخیجاد مواد جامد و نیبات ژله ماست و ایترک
. ابدی یش می ماست افزایماست، ماده خشک نسبت به حجم کل

 ی عراقيج پژوهش نرگس مهدیان پژوهش با نتیج حاصل از اینتا
و همکاران که نشان دادند افزودن پودر دانه تاج خروس به ماست 

 شود، مطابقت ی ميش ماده خشک  در طول نگهداریباعث افزا
 .]17[دارد 
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Fig 2 Contour plots of syneresis and dry matter versus Allium iranicum concentration (A) and storage time (B) 

ته و یسکوزی مورد مطالعه بر وياثر فاکتورها -3-2-3
  آبيت نگهداریظرف

ت یته و ظرفیسکوزیرات ویی تغی خطي های منحن3شکل 
 مختلف پودر تره ي ماست در درصد هاي آب نمونه هاينگهدار

ج ینتا.  دهدی مختلف را نشان مي نگهداري و در زمان هایکوه
 یش مقدار درصد پودر تره کوهیبدست آمده نشان داد که با افزا

ن مقدار یشتریافت که بیته  کاهش یسکوزیدر نمونه ها مقدار و
 بود یره کوهپودر ت% 5/0 يته مربوط به  نمونه حاویسکوزیو

% 2 يکم مربوط به نمونه  حاویست وین مقداردر روز بیوکمتر
ته یسکوزی ماست کاهش ويدر روند ماندگار.  بودیپودر تره کوه

 در مجموع دوره یپودر تره کوه% 5/0ر یوجود دارد و تاث
 در مجموع یپودر تره کوه% 2ر ی  معنادار نبود و تاثينگهدار
 3با توجه به شکل ). >05/0p(ود  نمونه ها معنادار بيماندگار

ته در یسکوزیرات وییزان تغی بر میپودر تره کوه% 25/1ر یتاث
در . ن حالت بودی نمونه ماست ها در بهتريمجموع دوره نگهدار

 ي محدوده ی در تمامی پودر تره کوهي حاوي نمونه هایتمام

 بدون پودر تره ي نسبت به نمونه هايته کمتریسکوزی وینرخ برش
 در یکین رفتار رئولوژی توان گفت ای نشان دادند که میکوه

ل وجود یر از جمله ماست هم زده به دلی شيریمحصوالت تخم
ف یک ضعین بر هم کنش الکترواستاتی و همچنیکیزی فيوندهایپ
ن ساختارها یختن ایل فروریته به دلیسکوزی باشد وکاهش در ویم

  ).پودر تاتج خروس(است 
 نشان دادند که یطبق پژوهش) 2015( و همکاران ينجمه صفر

 یته میسکوزی سبب کاهش وير در دوره نگهداریافزودن پودر س
 در نمونه یر وحشیزان  درصد غلظت پودر سیش میشود و با افزا
ج ی از خود نشان داد که با نتایته روند کاهشیسکوزیماست ها و
ج بدست آمده ین نتایهمچن. ن پژوهش مطابقت داردیحاصل از ا

ت ی ظرفیکوه پودرترهي حاوي داد که نمونه ماست هانشان
 شاهد دارد که با ي نسبت به نمونه هاي آب کمترينگهدار

 يها آب درنمونهيت نگهداری ظرفیش درصد پودر تره کوهیافزا
 يت نگهدارین ظرفیکه که کمتریابد به طوری یماست کاهش م

. ]13[  شودی مشاهده میکوهپودر تره%  2 يها حاوآب در نمونه
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ج حاصل در مطالعه ین پژوهش با نتایجه بدست آمده در اینت
 آب ماست يت نگهداریزان ظرفیگوندوغدو و همکارانش در م

ن پژوهش با یج این نتایهمچن. ]18[ر مطابقت دارد ی سيحاو
) 2015( و همکاران يدریج حاصل از پژوهش محبوبه حینتا

ده یروس بر ماست چکر افزودن پودر دانه خیآنها تاث. مطابقت دارد
را مطالعه کرده اند که مشاهده  کردند افزودن پودر دانه خروس 

 ی آب در تماميت نگهداریده سبب کاهش ظرفیبر ماست چک
 .]17[ شود ینمونه ها م
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Fig 3 linear plots of WHC and viscosity versus Allium iranicum concentration (A) and storage time (B) 

 

 ي هایژگی مورد مطالعه بر وي اثر فاکتورها-3-2-4
   ماستیرنگ
 و )ژلی ساختار(فیزیکی  هاي ویژگی تاثیر تحت ماست رنگ

 می زمینه این  در.باشد می آن )دهنده تشکیل ترکیبات( شیمیایی

 بودن سفید بر کازئین هاي میسل و چربی ي عمده تاثیر به توان

 طی واکنش کاراملیزاسیون، و چربی بتاکاروتن. کرد اشاره شیر،

 .هستند شیر زردي بر موثر عوامل از شیر حرارتی فرآیند

 بر سرمی هايپروتئین و شیر سبزي-زرد رنگ بر نیز ریبوفالوین

  .هستند موثر شیر بودن رنگ سبزي مقدار
 ی رنگي هایژگیرات ویی کانتور پالت تغي های منحن4شکل 
 مختلف ي ماست در درصد هاي نمونه ها*L و *a* ،bشامل 

 ی مختلف را نشان مي نگهداري و در زمان هایپودر تره کوه
 یکوهدرصد پودر تره5/0 ين نمونه ها ماست حاویدرب. دهد

               نیهمچن دهد وی را ازخود نشان مL*زان ین میشتریب
  . کندیدا می کاهش پ*Lزان ی نمونه ها باگذر زمان میتمام در

 يمار بر رویل نشان داد که اثر متقابل زمان و تیآزمون فاکتور 
 ي حاويهانمونه.  ماست معنادار استيها نمونهییزان روشنایم
 را از خود نشان یین روشنای با گذرزمان کمتریپودر تره کوه% 2

 نشان 4با گذشت زمان در شکل  a* رات فاکتوریین تغیهمچن. داد
. کمتر است a* شتر باشد مقداریهرچه رنگ سبز ب. داده شده است

ش ین باافزای رنگ سبزاست بنابراي دارایکوهاز آنجاکه پودر تره
. ابدی ی کاهش م*a در ماست مقدار یمقدار درصد پودر تره کوه

ن فاکتور مربوط به نمونه ین مقدار ای کمتر4توجه به شکل با
  .  باشدی میکوهن درصد پودر ترهیشتری بيماست حاو

 یکوه درصد پودر تره5/0 ين نمونه ها نمونه ماست حاویدر ب
ش یبا افزا. دهدی را ازخود نشان م*bن مقدار فاکتور یکمتر

دا یش پیزا اف*b ماست مقدار ي درنمونه هایکوهمقدارپودرتره
 ی حرکت مي دهد رنگ نمونه ها به طرف زردیکرد که نشان م

جه بدست آمده قابل ی رنگ زرد و سبز نتیکیکند و با توجه به نزد
  .  باشدی میقبول و منطق
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Fig 4 Contour plots of L*, a* and b* versus Allium iranicum concentration (A) and storage time (B)  

 ي هایژگی مورد مطالعه بر وي اثر فاکتورها-3-2-4
   ماستیحس

 متشکل از یابی ارزک گروهی ماست يها نمونهی حسیابیارز يبرا
شکل )  سال25-30 (ین سنیانگیبا م)  زن4 مرد و 6( نفر 10

 شدند و در ي کدگذاری رقم3 ی تصادفيهاها با کدنمونه. گرفت
بر اساس . ها قرارگرفتندابیار ارزی رنگ در اختیظروف ب

 ی حسيهایژگی ويبرا) 659 ،1387 ،یاستاندارد مل(استاندارد 
 .]19[ها درنظرگرفته شد ابی توسط ارز5 تا 1ن ی بيانمره

از را به ین امتیاب ها بهتری نشان داد که ارزیابیج حاصل از ارزینتا
از ین امتی دادند و کمتریپودر تره کوه % 25/1 ي حاوينمونه ها

 5 دادند شکل یپودر تره کوه % 2 ي حاويرا به نمونه ماست ها
طر و طعم،  شامل عی حسي هایژگی کانتور پالت وي هایمنحن

 مختلف ي ماست در درصد هاي نمونه هایرش کلیبافت و پذ
 ی مختلف را نشان مي نگهداري و در زمان هایپودر تره کوه

 يازات شرکت کنندگان در نمره گذاری امت5باتوجه به شکل . دهد
ازات داده شده مشابه با بافت نمونه ها بوده و یطعم و مزه، امت

 یپودر تره کوه% 25/1 ي حاويهان نمره به نمونه ماست یشتریب
 درصد پودر تره 2 ي حاوياز به نمونه ماست هاین امتیو کمتر

  . داده شده استیکوه
 باشد و یوم  می از خانواده آلیاهی گینکه تره کوهیبا توجه به ا

ن هرچه غلظت پودر یر است بنابرایاز وسی طعم تند مانند پيدارا
شتر ظاهر یبد طعم تند آن بایش ی در نمونه ماست ها افزایتره کوه

 مصرف یرش کلیل باعث کاهش پذین دلی شود و به همیم
 در یپودر تره کوه% 5/0و %  25/1 يغلظت ها.  شودیکنندگان م

اب ها بود اما نمونه ماست ینمونه ماست ها متناسب با ذائقه ارز
 ن نمره را ازین تریی پای درصد پودر تره کوه2 ي حاويها

  . کردند افتیاب ها دریارز
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Fig 5 Three-dimensional plots of total acceptance,  odor and texture against Allium iranicum concentration (A) and 

storage time (B) 
   در ماستیکوهترهدان پودریاکسیت آنتی خاص-3-2-5

 مواد  شاملیلبن محصوالت گسترش  بهیاهیگ ماست دیتول

 هم ماست که ییازآنجا .کرد خواهد کمک یاهیگ ییایمیتوشیف

 قین تحقیا دهد، دریم نشان اهان رایگ يعملکرد خواص از یبعض
 ماست يارزش عملکرد شیافزا يبرا اهانیگ نیا افزودن ییتوانا

 يهایماریب عروق و  قلبيهایماریب .گرفت قرار یبررس مورد

 است مصرف ممکن نیبنابرا است و مزمن استرس به وابسته

 کنترل را جهت یمهم ياستراتژ ها دانیاکس یآنت یکاف مقدار

 کیفنول مواد. شکل دهد ها يماریب نیا در يبعد مخرب اثرات
م یرژ از مهم یکه قسمت هستند یاهیگ منشأ با يها-تیمتابول
با توجه به . ]20 و 7[دهند  یم لیتشک را وانیح و انسان ییغذا

 در نمونه ماست ي پودر تره کویدانی اکسیت آنتی که فعال6شکل 
 يکال هاین مقدار جذب رادیشتریب. دهدی هم زده را نشان ميها

پودر تره % 2 ي است که حاویی به نمونه ماست هاآزاد مربوط
 آزاد مربوط به يکال هاین مقدار جذب رادیوکمتر.  بودندیکوه

 ی میپودر تره کوه% 5/0 ي باشد که حاوی میینمونه ماست ها
 دهد هرچه غلظت پودر تره ی حاصل نشان ميجه یباشد که نت

 یتر مشیز بی ماست نیدانی اکسیت آنتی شود خاصیشتر می بیکوه
 روز ي مربوط به نمونه هایدانی اکسیت آنتین خاصیشتریشود و ب

 با طول دوره  یدانی اکسیت آنتین فعالی بيرابطه .  باشدیاول م
 یت آنتی فعاليش زمان نگهداری دهد که با افزای نشان مينگهدار

ج ین پژوهش با نتایج حاصل از اینتا. ابدی ی کاهش میدانیاکس
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 يکه بر رو) 2015( و همکاران يصفرق نجمه یحاصله از تحق
  .]13[ انجام دادند مطابقت دارد یر وحشیپودر س

Design-Expert® Software
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Fig 6 Three-dimensional plot of antioxidant activity 

against Allium iranicum concentration (A) and 
storage time (B) 

 ماست هم ي بر ماندگاریر پودر تره کوهی تاث-3-2-6
  زده

و pH  یشاخص اصل ن مطالعه دوی ماست درايار ماندگاریمع
        گرماست به واسطه رشد یبه عبارت د. ته ماست بودیدیاس

ک به یدالکتیر به اسیل الکتوز شیل و تبدی الکتوباسيهايباکتر
ن تر آمده یی آن راپاpH تر شده و يدیط اسی محيمرورزمان دارا

ن امر موجب ترش شدن ی ماست باالتر خواهد رفت واتهیدیواس
ن یج به دست آمده از ایمطابق نتا.  گرددیشترماست میهرچه ب

 پودر تره ي ماست حاويها نمونهpHرات ییمطالعه روند تغ
 ي ماست حاويرات درنمونه هایین تغی کندتر بود که ایکوه
 شدن يدیگر اسی کندتربود به عبارت دیپودرتره کوه% 25/1

کم کندتربوده یوستی از روز اول تا بی پودر تره کوهيماست حاو
ز در یته ماست نیدیرات اسیی، تغpHرات ییبه موازات تغ .است
 یکوهافزودن پودر تره.  کندتربودی پودر تره کوهي حاويهانمونه

 ی درماست سبب پوشاندن طعم ترشpHته و یدیبا کنترل اس
ک ی با استفاده ازآن توانیشود و میماست درطول زمان م

جه ین نتیتوان چنید نمود و میمحصول با طعم نسبتا ثابت تول
ش ید مانع افزایبات ضد اسی باداشتن ترکیکوهگرفت که تره

 ماست ين جهت مدت زمان ماندگاریده و بدیته ماست گردیدیاس

. توان ازآن استفاده نمودی ميشتریش داده و مدت زمان بیرا افزا
رعصاره شنگ ی که تاثی قبليج پژوهش های با نتايریجه گین نتیا

 ماست انجام داده شده است، يش زمان ماندگاری افزايبررو
  .]21[مطابقت دارد 

 

  يریجه گی نت- 4
 يهایژگی وي بر رویکوه تره افزودن پودر  اثریدر بررس

 ماست هم زده مشاهده شد که با يها نمونهییایمیکوشیزیف
ش یزان ماده خشک افزای به ماست، میکوه تره زان پودریش میافزا

ت یته، ظرفیدیزان اسیم.  شدن کندتر شديدیو سرعت اس
         در ی، خواص رنگيته، آب اندازیسکوزی آب، وينگهدار
با .  مطلوب تر بودیکوه مقدار کمتر پودرترهي حاويهانمونه

ت طعم، رنگ، بافت و ی از مطلوبی درصد پودر تره کوه2افزودن 
 ي حاويها ماست کاسته شد و نمونهيها نمونهیرش کلیا پذتینها
 ماست هم زده يماندگار .رش بودین پذیشتری بي درصد دارا25/1

 25/1 بهتربود که ی پودر تره کوه5/0 و 25/1 يدر درصدها
کو یزیر خواص فی و ساي ماندگارير را بر روین تأثیدرصد بهتر

 25/1ن افزودن ینهمچ.  ماست نشان داديهانمونه  درییایمیش
رش ین پذین رنگ و بهتری به ماست بهتریدرصد پودر تره کوه

در واقع افزودن تره .  دهدید شده می تولي نمونه هاي را برایکل
 يطول نگهدار  دريدی به ماست باکندتر کردن سرعت اسیکوه

 يسبب پوشاندن طعم ترش ماست شده و مدت زمان نگهدار
د که با یج حاصل مشخص گردیابرطبق نت. ش دادیماست را افزا

ت یفیک ماست با  ازيدیتوان نوع جدی میکوهافزودن پودر تره
د از ماست با خواص یارائه محصول جد.  را ارائه کردیقابل قبول

مطلوب که مدت زمان ) ی و ضدسرطانیدانی اکسیآنت (ییدارو
جه مطلوب افزودن پودر یافته است نتیش یز افزای آن نيماندگار
  .  باشدی به ماست هم زده میتره کوه
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Production of fortified stirred-yogurt containing allium iranicum 

powder and evaluation of its shelf-life, physicochemical and sensory 
properties 
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Yogurt is the most widely used fermented milk product, which, like any other dairy product, is subject to 
corruption and degradation. The effort to improve the production process and improve the quality and 
durability of this product is essential. Plants such as Allium iranicum that contain natural compounds and 
have medicinal properties, taste and appetite, have great importance in food products. These plants can 
delay the degradation of foodstuffs and are used as seasonings, flavors, preservatives and antioxidants in 
food industry. In this study, the effects of Allium iranicum adding to yogurt were studied to improve the 
quality and shelf-life of the product. Allium iranicum powder was used in 3 levels of 0.5 %, 1.25% and 2% 
in the production of stirred yogurt. Two quantitative factors such as concentration of Allium iranicum 
powder and storage time were investigated using a growing factorial design with central points. After 
collecting data, analysis of variance and linear regression were used to investigate the effects of factors 
and their significance. After data modeling, the effects of powder percent and storage time on 
physicochemical properties (pH, acidity, WHC, antioxidant activity, syneresis, dry matter, viscosity, color 
properties and sensory properties) were investigated. The results showed that with increasing the percent 
of Allium iranicum powder, the acidity of the samples increased during storage and the dry matter 
increased with increasing the concentration of Allium iranicum powder. Viscosity, WHC, synergy and 
sensory and colorimetric properties were desirable in lower levels of Allium iranicum powder. Antioxidant 
activity increased with increasing powder percent and decreased during storage time. The highest total 
acceptance of yoghurt samples was for samples containing powder (1.25%) and 2% showed a negative 
effect on sensory function. According to the results, it was found that the Allium iranicum powder at 
1/25% level could improve the properties and durability of yogurt samples. 

  
Keywords: Stirred yogurt, Allium iranicum powder, Physicochemical, Sensory properties, Storage time 
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