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مار با گاز یتروژن و زمان تیدکربن، نیاکس ي دي مختلف گازهايق نسبت های اثر تزرین پژوهش بررسیهدف از ا
ن پژوهش یدر ا. باشدیر خام می شیکروبی و مییایمیکوشیزی فيها یژگی وي بر رویبی ترکيبر اساس طرح آمار

 یکروبی، نقطه انجماد، شمارش مpHته، یدی اسيق شاخص هایقه بعد از تزری دق15 ی ال9ن ی بیدرفاصله زمان
ن ی حاصل از اي آماري هایبررس. ده شدیرخام سنجیمار شی نمونه ت15 ي فرم بر رویکل، کپک و مخمر و کل

ر یر خام تاثی شpHته و یدی اسيدکربن بر رویاکس يتروژن و دی نيمار توامان گازهایدهد که تیپژوهش نشان م
افته و ی کاهش pH،  %100دکربن به یاکس يزان گاز دیش میکه با افزای، به طور)p˂0/05(دار داشت یمعن
ش یافزا). p˂0.05(دار بود یر خام معنی نقطه انجماد شير توامان هر دو گاز بر رویتاث. افتیش یته افزایدیاس

 در اثر یول)p˂0/05(دار بوده  ی، معنیکروبیت بارمی کاهش جمعيقه بر روی دق15 به 9ر خام از یمار شیزمان ت
تروژن و مدت ین% 100مار یانس در تیز واریج آنالیبا توجه به نتا.  مشاهده نشديداریب گازها کاهش معنیترک

       ی بررسين برایهمچن. دی مشاهده گردییایمی و شیکروبیج به لحاظ مین نتایقه بهتری دق15مار یزمان ت
 ی، مورد بررسییر آن در ماست بعنوان مدل غذای، تاثN2و CO2 يمار شده با مخلوط گازهایر تی شيها یژگیو

 یکی و ارگانولپتیکروبی و مییایمی شيهایژگی از لحاظ و22، 11، 2 ي ماست در روزهايها نمونه. قرار گرفت
و  ی حسيها یژگی بر ویر خام، اثر نامطلوبی شیج نشان داد که گازدهینتا.  قرار گرفتیمورد بررس

 ي بر رويزمان نگهدار ر مدتیاما تاث). p>0/05( روش نداشت ن یمارشده با ایرتی با ش  ماستییایمیکوشیزیف
تروژن یگاز ن %100ر خام بای شیماردهیلذا استفاده از ت). p˂0.05(دار بود  یس ماست معنینرزی و سpHته،یدیاس

 یاس صنعتیر خام در مقی شيک در نگهداری و استاتيک عامل باکتریتواند به عنوان  یقه  می دق15به مدت 
 .مطرح باشد
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   مقدمه- 1
 از یغن یمنبع و باال ياهیتغذ ارزش با محصول کی عنوان به ریش
 نیا حال هر به.است شده شناخته تیرسم به امالح و هانیتامیو

 یکوتاه نسبتاً عمر يدارا خام، طیشرا در ریپذ فساد ییماده غذا
 یکروبی بار مير هنگام خروج از پستان معموال دارایش.باشدیم

 و یت مسائل بهداشتی در صورت عدم رعایباشد، ولی میکم
زات ی و تجهیوشر دیط شیکننده در مح آلوده يهاکروبیوجود م
 موجود يهاسمیکروارگانیاکثر م .رودیآن باال م یآلودگ مربوطه،

ط مناسب ی در شراییکه از نظر دمایرخام در صورتیدر ش
ت یو در نها ر کردهیتکث و رشد سرعت به توانندیم رند،یقرارگ

ها کروبیکه تعداد م یدر صورت. ر شوندیباعث فساد ش
و نی، پروتئیب چربیتخر د،یتر تجاوز نمایلیلیدر هر م3×105از

جه رشد ی در نتیرات قابل توجهییتغ]. 1[افتد یر اتفاق میقند ش
دهد؛ ی آن رخ مي انتقال و نگهداریرخام در طی درشیکروبیم
ک و یتیپولی ليهامی از آزاد شدن آنزیب، ناشین آسیترشیب

ون یداسیسا اکیها و سلی مینیه ساختار پروتئیک و تجزیتیپروتئول
 زمان شیافزا و فساد از ممانعت معمول روش]. 2[ ها است یچرب

 ند،یفرا نیا یط در که باشدیم ونیزاسیپاستور رخام،یش يماندگار
 حال نیا با. روندیم نیب از فساد عامل و پاتوژن يهايباکتر اکثر

 از. شودینم کواسپورزایترمودور يهايباکتر کامل ينابود سبب
 مانند یسلول خارج يهامیآنز ها،يباکتر از یبرخ گرید يسو

 حرارت برابر در که کنندیم دیتول هاپازیفسفول و هاپازیل ها،پروتئاز
 یخچالی طیشرا در زهیپاستور ریش ينگهدار یط در و بوده مقاوم
 ندیفرا از یستیبا مشکالت نیا حل يبرا تینها در. شوندیم فعال

 جادیا سبب یحرارت ندیفرا نیا که کرد استفاده يدتریشد یحرارت
  . شودیم ریش ياهی و تغذیحس اتیخصوص در نامطلوب راتییتغ

 تیفعال به منجر سرد، ر به حالتیدارنده ش نگه ستمیس وجود عدم
 از شیب رخامیش تهیدیاس شیافزا جهینت و در هايباکتر حد از شیب
 از يریجلوگ منظور به .شودی ميفرآور يبرا قبول مورد زانیم

نه را ی دو گزFAOرخام، یش در هايباکتر حد از شیب رشد
         ا ین و یی پايرخام دردمای شيشنهاد داده است، نگهداریپ

 ماده دو افزودن با( ریش در دازیالکتوپراکس ستمیس يسازفعال
 امروزه]. 3) [اناتیوسیت و دیپراکس دروژنیه نگهدارنده، ییایمیش
 به عیصنا و محققان توجه ،يماندگار زمان شیمنظور افزا به

 در رییتغ جادیا از مانع  کهاست شده معطوف ییهاکیتکن شبردیپ
 نیا جمله از. شودیم محصول ياهیتغذ و یحس اتیخصوص

. باشدیم تروژنین گاز و دکربنیاکس يد گاز از استفاده ها،کیتکن
          رخامی در شتروژنیو ندکربن یاکسيق گاز دیبا استفاده از تزر

ش داده و از رشد یرا افزا ينگهدارزمان  مدتتوان یم
  .  کرديری مضر جلوگيهاسمیکروارگانیم

          دکربن شامل حل شدنیاکسيرفعال کردن دیسم غیمکان
سم داخل ی، کاهش متابولیر غشاء سلولییدکربن، تغیاکسيد

م ی، اثر مستقيدی کليهامیر فعال شدن آنزی و به تبع آن، غیسلول
ت داخل ی، به هم خوردن تبادل الکترولیکربن مولکولدیاکسيد

. باشدی از سلول و غشاء سلول میاتیبات حی و خروج ترکیسلول
م یدهند افزودن مستقی وجود دارند که نشان میقات مستدلیتحق

CO2د یا پس از تولیند یش از فرای پي نگهداریر خام در طی به ش
 مدت زمان یتواند به صورت قابل توجهیف م مختليهافرآورده
کند و در شتر ی محصول را بیمنیها را بهبود داده و ا آنينگهدار

ک و یون اسل. ت محصول شودیفی از موارد سبب بهبود کیبرخ
ر به ی در شCO2ک سوم یشنهاد کردند که یپ) 1919(کر یب

 کربنات وجود یک و دو سوم آن به صورت بید کربونیصورت اس
 يهاستمیک منبع نامحدود در سیتروژن به عنوان ین]. 2[ارد د

. باشدی مي متعدديای مزايز مجاز بوده و دارایک نید ارگانیتول
له یر بوسی شيش مدت زمان نگهدارین، عمدتا قادر به افزایچنهم

تروژن درحضور یق گاز نیتزر. باشدی فسادزا ميهايمهار باکتر
رخام ی در شییایر کنترل رشد باکترره سرد، به منظویزات زنجیتجه

با 2017پترو وهمکاران در سال]. 4[ردیگیمورد استفاده قرار م
 یتروژن دربرطرف کردن مقاومت آنتی گاز نیی توانایبررس

تروژن یمار نی تیها عنوان کردند که اثر مهارکنندگي باکتریکیوتیب
مت  مقاويل دارایکروفیل و سای مزوفيهاسمیکروارگانی ميبر رو

داز فعال یستم الکتوپراکسیسه با سیک در مقایوتی بیدر برابر آنت
 يری در جلوگيادیل زی را نشان داده که پتانسيشتریشده بازده ب

 و يگورسو]. 5[ها داردکروتروفیها و سالیش مزوفیاز افزا
مار تنها و یبه عنوان تN2 اثر گاز ی، با بررس2016همکاران در سال

ر خام ی نمونه ش8 يداز بر رویپراکسستم الکتویب با سیترک
نگ ینشان دادند که فالش C25° ای C 15°ي شده در دماينگهدار

 به C25° وC15°يرخام در دمایها را در شي رشد باکتر2Nگاز 
در حضور ]. 6[کندی ساعت مهار م12 و 24ب، به مدت یترت
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توان در قالب یتروژن را مینگ گاز نیره سرد، فالشیزات زنجیتجه
ب در ی ساعت به ترت24و 12( کنترل شده یک چهارچوب زمانی

ر ی در شییایو به منظور کنترل رشد باکتر) C15° وC25°يدما
  .خام مورد استفاده قرار داد

دکربن و یاکسي دير توامان گازهای تاثین مطالعه بررسیهدف از ا
 نمونه ي بر روی مختلف و زمان گازدهيت هایتروژن در نسین

 ينگهدار در کیاستات و يباکتر عامل کی عنوان  بهرخامیه شیاول
 و ییایمی شيهایژگی وی و بررسیصنعت اسیمق در رخامیش
  .باشدی آن میکروبیم
  

   مواد و روش کار- 2
   مواد- 2-1

رخام از ی نمونه ش15مواد مورد استفاده در پژوهش حاضر، تعداد 
ل ی استريتری ل2رخام در ظروف کوچک ی شی تن2ک مخزن ی

ل از جنس یک محفظه استری نمونه در 15هر . استبرداشته شده
 يگازها ریتاث  تحتیشی طرح آزما1ل طبق جدول شماره یاست

استارتر مورد استفاده  .استدکربن قرار گرفتهیاکسيتروژن و دین
 يط کشت هایو مح) Lactin, Bulgaria(ن مطالعه یا در

PCA،VRB ، YGC اخت  سی مصرفیشگاهیو مواد آزما
  . بودند(Merck, Germany)شرکت 

  ها روش- 2-2
ق گاز در ی و ساخت محفظه تزریمراحل طراح -2-2-1
  یمه صنعتیاس نیمق

باشد، در یتر می ل2ش یلبا گنجایق که از جنس استیمحفظه تزر
. است  ساخته شدهیغرب جانیآذربا  شرکت پگاهیکارگاه فن

رخام ی شيستاده دوجداره نگهداریه به مخازن ایق شبیمحفظه تزر
باشد، یرخام موجود می شيآورکه در کارخانجات و مراکز جمع

ن یرخام در ایق گاز به شی امکان تزریساخته شده و به راحت
باشد یتر می شده دو لیش محفظه طراحیگنجا. مخازن وجود دارد

ق بوده که توسط دو یر تزری دو شي محفظه، دارايو قسمت باال
در . کندیت میق شده را تا کف محفظه هدایل، گاز تزریتلوله اس

  داخل  فشار  زانیک مانومتر جهت سنجش می درب محفظه يرو
  

 بار و 15،ی داخل مخازن اصليفشار گازها. استه شدهی آن تعب
 يق توسط رگالتور، برروی به داخل محفظه تزريفشار گاز ورود

ه به داخل محفظه ق شدیزان گازتزریم. ده استیم گردی بار تنظ3
ها براساس ن شده صورت گرفته ونمونهییبراساس مدت زمان تع

ن شده ییمار گاز تعی بار، تحت ت3 با فشار یشیجدول طرح آزما
  .استقرار گرفته

 ها نمونهيساز آماده- 2-2 -2
متفاوت  ماریت15 ،)1جدول شماره ( يشات آماریطبق طرح آزما

وگاز % 75 که درصد گاز اول ییهادر نمونه .رخام آماده شدیش
ن شده گازها، یی، براساس درصد تعدر نظر گرفته شده% 25 دوم

 3به عنوان مثال، در نمونه . دیم گردین دو گاز تقسیق بیزمان تزر
قه در نظر گرفته شده، ی دق5/13  که زمانیشیجدول طرح آزما

ق یدکه مدت زمان تزریمشخص گرد %75یقی تزرCO2زان گاز یم
مشخص % 25 یقی تزرN2زان گاز یه و میک ثانیقه و یقد10گاز 

ه صورت ی ثان4قه و یدق 3یقیشده بود، که مدت زمان گاز تزر
ک یق تا دهانه داخل ی، کپسول تزریماردهیدر زمان ت. گرفت

 ي گذاشته شده بود تا دماC4° ثابت يحوضچه آب سرد با دما
 ثابت C 4°يها بر رو نمونهیر داخل محفظه در تمامیگاز و ش

ها،  نمونهی تمامي،بر رویماردهیبالفاصله بعد از اتمام ت. بماند
 يها نمونهیتمام. دی انجام گردیکروبی و مییایمیز کامل شیآنال

مارها نمونه ی تیاز تمام نیچنهم و ز شدهیمارشده بالفاصله آنالیت
 ي نگهدارC° 4 يخچال با دمای صورت گرفته  و در يبردار
 ي رویکروبی و مییایمیز کامل شیت بعد، آنال ساع24د تا یگرد

مار ی تيرهای از شیماردهیبعد از اتمام ت .دیها انجام گردن نمونهیا
رخام از هرکدام به یدکربن و شیاکسيتروژن، دی نيشده با گازها

 C85° يل منتقل شده و تا دمایتر به ظروف استیزان دو لیم
% 2 شده بود و سرد C42°يدما تا بالفاصله و حرارت داده شد

 با  درانکوباتور و) 5562ران یا یمل استاندارد(شد  انجام یزنهیما
خانه در گرم pH=6/4دن بهیمنتقل شده و تارس C 42° يدما

رخام، نمونه دوم یک نمونه ماست از شی شدهبود و ينگهدار
دکربن و نمونه سوم ماست از یاکسيمارشده با دیر تیماست از ش

ه یتروژن که از هر کدام سه ظرف ماست تهیمارشده با نیر تیش
  .شده بود
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  ه ماست از نمونه های ته-2-2-3
دکربن یاکسيو د % 100تروژن ی نيمار شده با گازهای تيرهایاز ش
تر به ظروف یزان دو لیمار از هرکدام به میرخام بدون تیو ش 100%
قه ی دق5 گراد بمدت ی درجه سانت95 يدو تا دمایل منتقل گردیاست
 هیما% 2د و یسرد گرد C 42°يدما تا بالفاصله و ارت داده شدحر
         دن بهیرس تا و) 5562ران یا یمل استاندارد( گرفت انجام یزن
6/4  pH=يسپس نمونه ها و دی گرديدر گرمخانه نگهدار 

  .دی منتقلگردC 4° يدما با سردخانه به ماست
  رخامی شییایمیکوشیزی فيها آزمون-3 -2
2-3-1- pHرخامی ش  

 pHاستفاده از دستگاهبا  pHساخت 766مدل  (یتالیجیمتر د 
 pHالکترود .است شدهيریگاندازه) نک، کشور آلمانیکارخانه ک

 قرار داده شده و بعداز مدت C15° يمتر را داخل نمونه با دما
  .]7[است نمونه قرائت شدهpHه ی ثان45
  کیرخام به روش دورنیته شیدی اس-2 -3 -2
ک بشر یرخام را داخل یتر شی لیلی م10ته،یدی اسيریگ اندازهيبرا
اضافه شده و تا ظهور رنگ % 1ن ی قطره فنل فتال2خته و یر

طبق  .است افتهیون ادامه یتراسیتn/9 کم رنگ توسط سود یصورت
 1/0شود معادل ی نشان داده مDک که با یک درجه درنیف یتعر

  ].8[باشدیر میتر شیک در لیدالکتیگرم اس
 رخامیته شی دانسيریگ اندازه-3 -3 -2

آنتون  DMA35مدل(متر یله ترموالکتودانسیبوس هاته نمونهیدانس
 اساس کار با ترموالکتو .است  شدهيریگاندازه) شیپار، اتر

 ینیباشد که استوانه مدرج را تا حجم معین شرح میمتر به ایدانس
متر، داخل آن یترموالکتودانس و ر پر شدهیاز ش) 250mlمعموال (

ر بدون یداخل ش متری که ترموالکتودانسیزمان .گرددی مشناور
 آن ي رويبندته بر حسب درجهیحرکت ثابت بماند، عدد دانس

 عدد یستی نباشد باC15°ری شيکه دمایدر صورت. گرددی مقرائت
 به C20° تا C15°نیب که بین ترتیبه ا شود حیخوانده شده تصح

 به عدد خوانده شده 2/0  رقم C15° يباال"ک درجه یهر  يازا
 از عدد 2/0 رقم C 15°ک درجه کمترازی هر ياضافه شود وبه ازا

  ].9[خوانده شده کمشود
  رخامی انجماد شي نقطهيریگ اندازه-4 -3 -2

مدل (وسکوپ یرخام با استفاده از دستگاه کراینقطه انجماد ش
AD3، شده استیابیارز) کایساخت شرکت ادونسد، کشور آمر . 
ها در وت و ختهیر ياشهیش يهاوت داخل در را خام ریش نمونه

 شده سکوپ قرار گرفتهی آن داخل دستگاه کرايریمحل قرارگ
خته شده داخل وت، یر ریزان شی دقت شود که میستیبا .است

 مشخص شده در وت نباشد، یانیشتر از حد فاصل خطوط میب
جاد یتواند باعث شکسته شدن وت وایچرا که در اثر انجماد م

  الکترود RUNدکمه دادن فشار با.  در دستگاه شودیمشکالت
ن آورده و ییر را پای شينگ دمایمحلول کول و شده واردوت

 ریش به را یکیالکتر شوك C°به صفر  کیدستگاه در نقطه نزد
 انجماد به شروع رخامیش لحظه نیا در که د،ینمایم وارد خام

تور نشان داده شده و ی مانيرخام بر رویش انجماد کرده و نقطه
 ].10[باشدیقابل قرائت م

رخام ی شیکروبیرات مربوط به بارمیی تغی بررس-2-3-5
  )، کپک و مخمريباکتر(

 Plate Count Agarط کشت یابتدا مح ،یکروبیجهت کشت م
ه شده و در یط کشت تهی محيرو بر مندرج دستورالعمل برحسب

ه و به داخل یدر کنار شعله رقت مورد نظر ته. ل شدیاتوکالو استر
  روز قرار داده3 به مدت C 37° ت منتقل شده و در انکوباتوریپل

 اساس بر سمهایکروارگانیم کل تعداد .گردد شد تا آماده شمارش
 و نییتع نمونه، رقت درجه يمبنا بر ها)یکلن( پرگنه تعداد

 ابتدا کپک و مخمر، یجهت کشت و بررس .است محاسبه شده
 Yeastط کشت،ی محيرو بر مندرج دستورالعمل برحسب

Extract Glucose Agarطیمح يمحتو ظرف ، عمل نموده و 
 لیاستر از بعد. شود لیتا استر داده شد کشت، در اتو کالو قرار

ت منتقل یتر از نمونه به داخل پلی لیلیم کی کشت، طیمح شدن
ط کشت به آن اضافه شده و یتر از محی لیلی م15و در حدود  کرده

سپس، تعداد . شدهاستی روز نگهدار5 به مدت C 25° يدر دما
 و کشت جهت. جه قرائت شدهاستیهاشمارش شده و نتیکلون
 و شده ختهیت ریتر از نمونه داخل پلی لیلی م1فرم، یکل یبررس

، Violet Red Bile Agarکشت طیتر از محیلیلی م10سپس، 
 خنک شده، C50° ی الC 45°يکه جوشانده شده و سپس تا دما

مدت   بهC2±35°يسپس، آن را در دما. استت اضافه شدهیبه پل
 هایسپس، تعداد کلون شده و يگذارخانهگرم  ساعت31 ی ال30
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  ].13، 12، 11 [است دهیجه قرائت گردیشمارش شده و نت
 ماست ییایمیکوشیزی فيهایژگی وی بررس-4 -2
تروژن و ی نيمار شده با گاز هایر تیه شده با شیته
  د کربنی اکسيد
  س ماستینرزیزان سی ميریگ اندازه-1 -4 -2

ن شده یها توز گرم از نمونه25س، ابتدا ینرزیري سیگبراي اندازه
خچال با یدر داخل ( C4°لتر کاغذي تحت دماي یو سپس از ف

سرم جدا شده از . شدقه عبور دادهی دق120در مدت ) C4° يدما
زان یادداشت شده و به عنوان میتر ی لیلیماست برحسب م

 ].14[است ان شدهیس بینرزیس

  ته ماستیسکوزیزان وی ميریگاندازه-2 -4 -2
لد، در یسکومتر بروکفی با استفاده از ويته ظاهریسکوزیزان ویم

°C 25یسرعت چرخش ، در64ندل شمارهیو اسپ rpm60 و پس 
هاي ماست قبل نمونه. است شدهيریگه اندازهی ثان30از مدت زمان

کنواخت شدن بافت، به مدت یته، براي یسکوزیري ویگاز اندازه
ط انجام یري در دماي محیگاندازه. اندقه هم زده شدهیک دقی

  ].15[استشده
  ه ماستتیدیزان اسی ميریگ اندازه-3 -4 -2

 يهاران، شمارهی ایته ماست، طبق استاندارد ملیدی اسيریگاندازه
 ترازو وزن کرده و هم وزن آن ي گرم ماست را بر رو10، 2852

 درصد اضافه 5/0ن یآب مقطر اضافه کرده و سه قطره فنل فتال
 یو تا ظهور رنگ صورت تر شدهیت N/9 کیشده و با سود دورن

ته یدی، اسی سود مصرفيترهایلیلیدهم مک یتعداد . افتیادامه 

که توسط محلول دهدیک نشان میر را برحسب درجه دورنیش
ن انجام ی نرمال و در حضور معرف فنل فتالئ1/0سود 

  ].16[استشده
  ی حسیابی ارز-4 -4 -2

 يازی امت5ک یها با استفاده از آزمون هدون نمونهی حسیابیارز
 ییع غذایکارشناس صنا  نفر10ها توسط نمونه. است انجام شده

 نفرخانم بوده و بازه 4 نفر مرد و 6ها ابیارز. اند شدهیابیارز
 یابی مورد ارزيفاکتورها .اند سال بوده35- 28ن یها بابی ارزیسن

نحوه  . محصول بودیرش کلیشامل بافت، عطر، طعم، رنگ و پذ
از، یت ام5 يباشد که کامال مناسب داراین صورت می به ایدهازیامت

 2 ينامناسب دارا از،ی امت2 يمتوسط دارا از،ی امت4 يمناسب دارا
  ].17[ باشد یاز می امت1 ياز و کامال نامناسب دارایامت
  ل آماريیه و تحلی تجز-5 -4 -2

 Combined (یبی ترکياز طرح آمار ن مطالعه،یدر ا
Design(از درصدگازها یر مخلوط دوجزئی تاثی بررسيبرا 

 يرو بر) قهی دق9-15( اعمال گازها و زمان)  درصد0- 100(
تعداد . استر استفاده شده ی شیکروبی و مییایمی شيهاشاخص

تروژن طبق یدکربن و نیاکسير گاز دیرخام تحت تاثی نمونه ش15
مار ی تيرهای قرارگرفته و سپس شیشیطرح آزما ،1جدول شماره 
پس از . است قرار گرفتهیکروبی و مییایمیز شیشده مورد آنال

 ي براي، از روش عدد2در جدول شماره  ها، شاخصيسازمدل
 و يجهت مدل ساز. استنه استفاده شدهیط بهیافتن شرای

توسط % 5 ي در سطح خطاينه سازیو به ي آماريزهایآنال
  . استاستفاده شده) Design Expert10( افزارنرم

Table 1 Experimental design for gas flushing of raw milk samples 
 Component1 Component 2 Factor 3 

Run CO2  (%) N2 (%) C:Time(min) 
1 0 100 12 
2 100 0 15 
3 75 25 13.5 
4 100 0 9 
5 25 75 10.5 
6 50 50 12 
7 100 0 15 
8 50 50 15 
9 100 0 12 
10 100 0 9 
11 0 100 9 
12 25 75 13.5 
13 0 100 15 
14 0 100 9 
15 50 50 9 
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 ج و بحثی  نتا- 3-4
 رخامیشpHرات یی تغی بررس-3-4-1

 یمیرخام نقش مستقی شيهانی پروتئيداریرخام در پایشpH افت
ر توامان ی، تاث)2جدول شماره  (يز آماریج آنالیاساس نتابر. دارد

دار یمعن رخامیش pH يرو بر) N2(و )CO2 (يگازها
ک یبراساس شکل  pH نمودار یبررس). p˂0.05(باشدیم

        دکربن در حد یاکسيزان دیکه م یکند که زمانیمشخص م
 pH باشد% 100تروژن در حد یزان نیباشد و متقابال مصفر 

ج یرخام بوده و به تدریش pH یعی دامنه طب7/6رخام در حدود یش
 pH تروژن،یزان نیدکربن و کاهش میاکسيزان دیش میبا افزا

که درصد هر دو یزمان.  خواهد داشتيداریز افت معنیرخام نیش
ش یباشد و با افزای م9/5در محدوده  pH باشد،% 50گاز در حد 

دا ی افت پ82/5رخام به یش pH ،%100دکربن به محدوده یاکسيد
 ،pHاز نسبت بهانس، هردو گیز واریطبق جدول آنال. کندیم

 CO2  ، pHدر اثر کاربرد. باشندی میستیت آنتاگونی خاصيدارا
ک ی دريدکربن گازیاکسيحل شدن د. ابدییط کاهش میمح

ت ی تبعين از قانون هنریی متوسط و فشار پاي در دماهایفازآب
 ،CO2با افزودن. گرددیط میمح pHکند که سبب افتیم

pHسل جدا شده و مقدار ی از مهانیدا کرده و کازئیر کاهش پیش
مانش و همکاران . کندیدا میش پیم محلول و فسفات افزایکلس

ب ی غلبه بر معاي برای خنثيتروژن، گازیعنوان نمود که ن) 2010(
  .]18[دکربن استیاکسياستفاده از د

pHک یق یش از طری هر آزمايرخام در ابتدا و انتهایشpH متر
 ي نگهدارياست، بدون در نظر گرفتن دما  شدهيریگاندازه

سه با یدر مقا) N2(ان باالتر ینگ در نرخ جریه، فالشیاولpHو
رخام یش pH  دري واحد2/0ش کمتر از ینمونه، شاهد سبب افزا

و  است مشاهده نشده pH در يداریر معنییاست و تغ شده
نز یهاتک. اندش هنوز هم قابل قبول بودهی آزمايدر انتها pHریمقاد

ک یسبب تفک ،pHعنوان نمودند که کاهش ) 2006( و همکاران
 فسفات و يها نمکيتا آزادسازی شده که نهاینیی کازيهاسلیم

ش در ین افزایا. ]19[ بدنبال خواهد داشتیم را در فاز آبیکلس
. گرددیر می نقطه انجماد شیمواد جامد محلول سبب کاهش خط

دکربن از یاکسيش دیجه افزای در نتینی کازئيهاسلی ميداریناپا
 ی طيا صفحهی حرارتيهاش رسوبات در مبدلینقطه نظر افزا

ج نشان ینتا]. 18[ خواهد بودياکننده، نکته نگرانیند حرارتیفرا
ر یشpHرخام،یدکربن در شیاکسيش غلظت دیدهد که با افزایم
  .  گرددی ميدیط اسیز افت خواهد داشت و محین
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Fig 1 Effect of mixture of gases on pH of raw milk 

samples  
  

  رخامیته شیدیرات اسیی تغی بررس-3-4-2
ر ی شیفی کيهان شاخصیتر از مهمیکیر، یته شیدی اسيریگاندازه

ر در مقابل ی شيهانی پروتئيداریته، پایدیش اسیباشد که با افزایم
رتوامان ی، تاثيز آماریج آنالیبراساس نتا. شودیحرارت کمتر م

دار یرخام معنیته شیدی اسيتروژن بر رویدکربن و نیاکسيد
رخام، یته شیدی، اس2طبق شکل شماره ). p˂0.05(باشد یم

 درجه 14باشد، در محدوده % 100زان یتروژن در میکه نیزمان
دکربن به یاکسيش درصد دیج با افزایو به تدرک بوده یدورن

. استافتهیش یک افزای درجه دورن44ته به یدیاس% 100سمت 
رخام در یته شیدیباشد، اس% 50که درصد گازهادر حدود یزمان

  .باشدیک می درجه دورن37حدود 
ته یدی در اسيرییرخام، تغیتروژن به شیق گاز نیاستفاده از تزر

، C 4° يرخام در دمای شيتوجه به نگهداررخام نداشته و با یش
       حل شدن گاز ]. 20. [استته مشاهده نشدهیدی در اسيرییتغ
ک در ید کربنیاس شیع، سبب افزایط مایدکربن در محیاکسيد

ته یدیش اسی افزا.گرددیرخام میته  شیدیش اسیع و افزایط مایمح
 ساعته، به طور 24 ی زمانيها در فاصلهCO2له افزودن یر بوسیش

 :2/6ن گاز را در ی ایکروبی رشد می اثر مهارکنندگیقابل توجه
pH 6و :pHدکربن یاکسيد. دهدیط بهبود می شدن محيدی،با اس

ر اضافه یکننده به شيدیک عامل اسیتحت فشار به عنوان 
  کردن با يدی اسی که در طییایمیکوشیزیرات فییتغ. استشده
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CO2يدی متداول اسيهابا مشابه با روشیقرافتد، تی اتفاق م 
ر یته شیدی حل گردد،اسی درفاز آبCO2کهیزمان. باشدیکردن م

ش یو افزاpH ، کاهشCO2 افزودن یط در]. 21[ابدییش میافزا
 گرید و يدیکلوئ فسفات میکلس شدن جدا باعث ر،یته شیدیاس

 فاز داخل به آنها ورود و نیکازئ يهاسلیم از يدیکلوئ يهانمک
ک منبع نامحدود و به عنوان یتروژن به عنوان ین. شودیم یسرم

ز یک نید ارگانی توليهاستمیباشد که در سیم GRAS ک ماده ی
ته یدی در اسيرییباشد و تغی مي متعدديای مزايمجاز بوده و دارا

ش یدر پژوهش حاضر مشخص شد که با افزا. رخام نداردیش
ک یکربندیزان اسیش می و افزاعیط مایدکربن در محیاکسيدرصد د

کاهش pH ش و یافزا خام ریته شیدیدر محلول، اس
رخام، یدکربن در شیاکسيزان غلظت گاز دیلذا، م]. 22[استافتهی

رخام یته شیدیش اسیم داشته و سبب افزایته نقش مستقیدیدر اس
  .استشده
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Fig 2 Effect of mixture of gases on acidity of raw 

milk samples 
  )FP(رخام یراتنقطه انجماد شیی تغی بررس-3 -3-4

بر ) N2(و )CO2 (يهار توامانگازی، تاثيز آماریج آنالیبراساس نتا
ج مربوطه ینتا). p˂0/05(باشدیدار میرخاممعنینقطه انجماد ش

تروژن در یکه درصد گاز نینکند که زمایانجماد مشخص مبه نقطه
- هورت– 545/0رخام در حدود یانجماد شباشد، نقطه% 100حد 

% 50دکربن از صفربه یاکسيکه درصدگاز دیباشد و زمانیوت م
 طبق .رسدیوت م هورت- 620/0رخام به یانجماد شرسد نقطهیم

تروژن در حد صفر بوده و یکه درصد گاز نی، زمان3نمودار شکل 
 یشیانجماد روند افزارسد، نقطهیم% 100دکربن به یاکسيگاز د

و pHبا افت . رسدی هورت وت م- 630/0انجماد داشته و به نقطه

ش غلظت ی و با افزای سرميهانیب و دناتوره شدن پروتئیتخر
 هیتجز محصوالت و کیکربن دیاس با ، همراهیها در فاز سرمنمک
ر یدر ش. کندیدا میته افت پیدیش اسیانجماد با افزا آن، نقطه شده

 ن یی پا6 تا مقدار pHکه یدکربن، زمانیاکسي شده با ديدیاس
. شوندی دناتوره ميادی تا حد زی سرميهانید پروتئیآیم

 شیافزا خاطر به که دیآیم نییپا ریش انجماد–نقطه  نیچنهم
 محصوالت و کیکربندیرهمراهبااسیشیدرفازسرم هانمک غلظت

 هانیوکازئیسرمیهانیزانپروتئیشمیافزا. باشدیم آن شده هیتجز
 را نیپروتئ به شده باند یمعدن مواد يمحتوا ر ویش يبافر تیظرف
 با ریش در مشابه دکربنیاکسيد غلظت در. دهندیم شیافزا

 راتییتغ مقاوم به شتریب نیکازئ ای باالتر یسرم نیپروتئ يمحتوا
pH رخ ریش انجماد نقطه در يشتریب کاهش و است باالتر      

باشد، ی میک گاز خنثیتروژن ینکه نیبا توجه به ا]. 18[دهد یم
 صورت گرفته، يزهایرخام نداشته و آنالیانجماد شنقطه   دريریتاث

انجماد  در نقطه يرییتغ% 100ش درصد گاز تا یدر صورت افزا
 يهانیب و دناتوره شدن پروتئی، تخرpHبا افت ]. 23[ندارد
 دیاس با  همراهیها در فاز سرمش غلظت نمکیبا افزا و یسرم
ش یانجماد با افزاآن نقطه  شده هیتجز محصوالت و کیکربن
 .]24[کند یدا میته کاهش پیدیاس
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Fig 3 Effect of mixture of gases on freezing point of 

raw milk samples 
 

 ساعت بعد 24رخام یته شیدیرات اسیی تغیبررس-3-4-4
  ق گازهایتزر

 ساعت بعد 24ته، یدی مربوط به اسيز آماریج آنالیبر اساس نتا
ته یدی اسيبررو) N2(و )CO2 (يهادار بودن اثرگازینشان از معن

 نشان يج آمارینتا). p˂0/05(باشد ی ساعت بعد م24رخام، یش

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
fs

ct
.1

8.
11

2.
34

7 
] 

 [
 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
 ]

 

                             7 / 14

http://dx.doi.org/10.52547/fsct.18.112.347
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-45622-en.html


 ...دکربنیاکسي دير همزمان مخلوط گازهای تاثیبررس و همکاران                                                                ي علمداريریبهروز قد

 354

ق گازها که در ی از تزرساعت بعد24 که ییهااست که نمونهداده
 که ییهااند در نمونه شدهيخچال نگهداری در داخل C 4°يدما

 15رخام در حد نرمال یته شیدیباشد اسیتروژن می نيحاو% 100
 ساعت قبل 24ته یدیسه با اسیباشد که در مقایک میدرجه دورن

طبق جدول شماره .باشدیبا ثابت می نداشته و تقرير معنادارییتغ
 درصد باشد، 50 که درصد هر دو گاز در حدود ییها، در نمونه1
ش یک افزای درجه دورن45ک به ی درجه دورن41ته از یدیاس
دکربن یاکسي که درصد گاز دییهان، در نمونهیچنهم. استافتهی

 ساعت 24ته یدیته نسبت به اسیدی باشد، اسیم% 100در حدود 
ش یک افزای درجه دورن47ک به ی دورن درجه44قبل، از 

خچال یق گاز در داخل یرخام بعد از تزری شيهانمونه. استافتهی
 شده و ي ساعت نگهدار24گراد به مدت ی سانتC 4°يدر دما
ر مانده ییبا بدون تغیتروژن بودند تقرین% 100 ي که حاوییهانمونه
 باگذشت ي از هر دوگاز بودند به نحویها که مخلوطه نمونهیو بق

ته یدیاس يب گازها بررویترک. اندته شدهیدیش اسیزمان دچار افزا
  .است داشته یستیاثر آنتاگون
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Fig 4 Acidity changes 24 hours after gas flushing  

  

 ساعت بعد از 24رخام یشpHرات یی تغی بررس-3-4-5
 ق گازهایتزر

، نشان از )2جدول شماره ( ساعت بعد pH 24 يج آمارینتا
). p˂0.05(باشدیم) N2(و )CO2 (يدار بودن اثرگازهایمعن

 ساعت pH 24رات ییانس مربوط به تغیز واری جدول آنالیبررس
   در دکربنیاکسيزان دی میدهد که وقتیق گازها نشان میبعد تزر

رخام ی شpHد، باش% 100تروژن در حد یزان نی حد صفر بوده و م
که درصد هر ی، زمان5 بوده و طبق نمودار شکل 62/6در حدود 

. باشدی م83/5رخام در حد ی شpHباشد،% 50دو گاز در حد 
% 100دکربن در حد یاکسيکه درصد گاز دین، زمانیچنهم

 يب گازها بررویترک. باشدی م77/5رخام در حدود ی شpHباشد،
pHداردیستیت آنتاگونی خاص  .  
 و 6رخام، پس از یتروژن و شیمار شده با گاز نیر تی شpHر ی مقاد

مار یر تیش (81/6و ) نمونه شاهد (67/6ب ی به ترتي روز نگهدار7
. استشده) مار شدهیر تیش (75/6و ) نمونه شاهد (74/6از ) شده

کردند ی را ساطع مي بديشات مخازن شاهد، بوی آزمايدر انتها
مار شده یر تیبود، در مقابل شاسد شدهر فی از شیکه معموال ناش

 يتروژن خالص به فضایورود ن]. 23[ حس نشديندی ناخوشايبو
ش، یرخام، بدون در نظرگرفتن مدت زمان آزمای شيهاسر فالسک

ج ینتا. استر دادهییر را تغیه شی اولpHر ی مقادیزان اندکیتنها به م
مکارانش در  و هیله دکمیبدست آمده از مطالعه انجام شده بوس

ز مشاهده کردند که افزودن گاز یها نمطابق بود، آن2005سال 
 يدیدکربن که باعث اسیاکسيمار با دیتروژن خالص، برخالف تین

جاد ی را ايرییر تغیه شی اولpH شود، در یر میشدن قابل توجه ش
  ].25[کند ینم

pHروز اول 7دکربن در یاکسيمارشده با دی تییرهای ش 
 ماندند و در ی ثابت باق21 تا 7افته و از روز یش یفزا، اينگهدار

ک ی ي نگهداریکه ط. نمونه شاهد کاهش از خود نشان دادند
 يهادکربن در نمونهیاکسيشرفت در غلظت دیکاهش درحال پ

 زمان یزان آن طیشود که میدکربن مشاهده میاکسيمار شده دیت
 روز 10 پس از ری شيهانمونه. باشدیمارها مشابه میه تیدر کل

 واحد و 6/0ر شاهد ی نمونه شC4، pH° ي در دماينگهدار
ب ی به ترت2/6 و 4/6 برابر pHدکربن تا یاکسي دي حاويهانمونه

 در نمونه pHکه ی واحد افت کردند و در حال2/0 و 4/0در حدود 
ه ی به مقدار اول6 برابر pHدکربن تا یاکسيمار شده با دیر تیش

دهد ی ساعت بعد نشان مpH 24ه وی اولpH نیسه بیمقا. برگشت
 5/0 واحد تا 2/0 ساعت 24رخام بعد از ی شيها نمونهpHکه در 

  ].26[شود یده میواحد افت د
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Fig 5 pH changes 24 hours against gas flushing rate 

 
 رخامی شیکروبیرات مربوط به بارمیی تغی بررس-3-4-6

-یرخام، نشان از معنی شيهايباکتری کشتکليج آماریبراساس نتا
 یبررس). p˂0.05(باشد یم) N2(و ) CO2 (يدار بودن اثرگازها

ش یاست که با افزا، مربوط به مدل فوق، نشان داده6نمودار شکل 
قه ی دق9مخلوط گازها از رخام با یگرفتن شر قراریزمان تحت تاث

 CFU/ml 107×1/1 از یکروبیت بارمیزان جمعیقه می  دق15به 
 در یکروبیت بارمیقه جمعی دق6 ی و در طCFU/ml 106×5/7به 

، يج آماریطبق نتا. شودی کمتر میتمیکل لگاریم سیحدود ن
دار نبوده و اثر یرخام معنیشیکلیهايزان باکتریدرصد گازها در م

 .باشدی موثر می شمارش کلي زمان بر رو2 درجه  ومعادلهیخط

C: Time(min)
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Fig 6 Total raw milk after treatment with nitrogen 

and carbon dioxide (50:50; time 7.5 min) 
فرم، نشان از ی کليت باکتری مربوط به جمعيج آماری نتایبررس

). p˂0.05(است بوده) N2(و ) CO2 (يدار بودن اثر گازهایمعن
است که فرم، نشان دادهیرات کلیی، مربوط به تغ7 شکل یبررس
فرم در یباشد تعداد کل% 100رخام ی در شCO2زان یکه میزمان

 که یزان بوده و زمانین میترتر، کمیلیلی در م28×103رخام یش
افته و به یش یفرم افزایلباشد تعداد ک% 50درصد هر دو گاز در

شود یآنچه که از نمودار مشخص م. رسدیتر میلیلی در م68×103
فرم به ی، تعداد کل%100تروژن به یش درصد نین است که با افزایا

 به CO2با افزودن . کندیدا میتر کاهش پیلیلی در م47×103
 به طور قابل 2/6 و 6 برابر يهاpHرخام سرد شده تا یش

ن یکه ايطوربه. است را کاهش دادهیکروبی رشد ميامالحظه
 و 082/1 در حدود یر شاهد اختالفیب با نمونه شیترتها بهنمونه

 933/0 و 089/1 کل و یکروبی بار مي برایتمی واحد لگار85/0
 واحد 674/0 و 742/0 سرماگرا و ي باکتري برایتمیواحد لگار

 در ي روز نگهدار10فرم پس از ی کليهاي باکتريبرایتمیلگار
  .]32[ از خود نشان داد C4° يدما
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Fig 7 coliform population relation to gas mixture 

ratio  
دار ی مربوط به تعداد کپک، نشان از معنيز آماریج آنالیبراساس نتا

 نمودار یبررس). p˂0.05(بود ) N2(و ) CO2 (يبودن اثر گازها
رات تعداد کپک نشان ییانس مربوط به تغیز واری آنال8شکل 

 7×103ها ، تعداد کپکیماردهیقه تی دق9دهد که در زمان یم
 4×103ها به ، تعداد کپکیماردهیش زمان تی بوده و با افزایکلون
 یانس اثر خطیز واریطبق جدول آنال. استافتهی کاهش یکلون

 معنادار 3 و 2 درجه يها اثر معادلهیزمان معنادار بوده ول
  .باشدینم
ها ق آنی از طرCO2 وجود دارد که یسم کلی مکان3
سم ین مکانیترن و سادهیاول. کندیها را مهار مسمیکروارگانیم

  .باشدیمO2  با ینیگزیله جایبوس
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Fig 8 Mold population relation to gas mixture ratio  

  

 بواسطه ییا ماده غذایط یمحpHن آوردن ییسم، پاین مکانیدوم
 یی ماده غذایک در فاز آبیدکربنیل اسی و تشکCO2حل شدن 

و pHم کاهش یر مستقیسه با اثرات غیسم در مقاین مکانیسوم.
ها سمیکروارگانیسم می متابوليوم بر ری مستقي، اثرO2 ینیگزیجا

کند ی را مهار مییهايتروژن رشد باکتریمار با نیبه وضوح ت. دارد
ده یان دین نرخ جریزان مهار در باالترین میترشیکه در آن ب

ه یت اولیزان جمعیها م از نمونهیاگرچه در برخ. استشده
 C6° ي، در دما)ml/CFU 410×3/7( باال بود يها تا حديباکتر

 در سطح یکروبی روز فلورم11تروژن باالتر به مدت یبا نرخ ن
 ، نمونه شاهد بدون C 7°يدر دما]. 72[ه خود نگه داشته شد یاول

روز 10ش، در مدت ی مورد آزماییایر گروه باکتریتوجه به ز
   برابر یتیش جمعیافزا
  نگ گازین مطالعه فالشیدر ا.  نشان دادندیتمی واحد لگار5با 
   دري روز نگهدار7ها پس از يشمارش کل باکتر) N(تروژن ی ن

 حفظ ml/CFU 510×3ر ی هر سه نمونه را زي براC 6°ي دما
اد یش زی از افزايری را در جلوگيادیل زین پنانسیچنکرده اما هم

 مقاومت يهایژگی حامل ويهاکروتروفیا سایها لیمزوف
 110ها ش که در آنیج دو آزماینتا]. 28. [استچندگانه نشان داده

بودند،  نگهداشته شده5/5 ± 4/0 يرخام در مخزن در دمایتر شیل
 سر، پس از ي روز با گاز فالش شده در فضا7 تا 6به مدت 

 يهايمار شدند، تعداد کل باکتری ساعت ت6ق گاز به مدت یتزر
 که 2در مخزن شماره .  بودند10×104 و CFU/mL 104×6ه یاول

ش ی افزایتمیک واحد لگاری، )ر خام شاهدیش(گاز استفاده نشد 
 مشاهده شد ي روز نگهدار2ها پس از ي باکتریدر تعداد کل

ک واحد یش یتروژن، افزایمار شده با گاز نیر تی که، در شیدرحال
 را يمار زمان نگهدارین تیا. دی روز طول کش5/5 تا 5/4 یتمیلگار
مار شده با یر تیشpHر یمقاد. کندیتر می برابر طوالن5/2با یتقر

ب، یترت، بهي روز نگهدار7 و 6رخام پس از یتروژن و شیگاز ن
نمونه  (74/6از ) مار شدهیر تیش (81/6و ) نمونه شاهد (67/6

شات، ی آزمايدر انتها. باشدیم) مار شدهیر تیش (75/6و ) شاهد
 از یکردند که معموال ناشی را ساطع مي بديمخازن شاهد، بو

 يندی ناخوشايمار شده بویر تی، در مقابل شر فاسد شده بودیش
ش زمان یکند کهبا افزای مشخص میکروبیج مینتا]. 25[حس نشد

کل یم سینیکروبیت بارمیزان جمعیقه، می دق15 به یماردهیت
 100تروژن به یزان گاز نیش میدا نموده و افزای کاهش پیتمیلگار

دا ی کاهش پ4000 به 7000 کپک از يهایدرصد، تعداد کلون
ک یتوان به عنوان یتروژن میج، از گاز نیبراساس نتا. کندیم

  . استفاده  کردیکروبیبازدارنده رشد م

Table 2 Some Characteristics of the Models for Responses 
Model Summary Regression equation Response 

R2=0.9978 
R2(adj)=0.9971 +0.43* CO2+0.14* N2+4.5E-003* CO2 * N2 -2.13E-005* CO2 * N2 * (CO2-N2) )°D (Acidity 

R2=0.9929 
R2(adj)=0.9918 +0.058* CO2+0.06* N2-1.51E-004* CO2 * N2 pH 

R2=0.9994 
R2(adj)=0.9992 +6.25* CO2+5.43* N2+0.014* CO2 * N2-9.92E-005* CO2 * N2 * (CO2-N2) FP 

R2=0.9989 
R2(adj)=0.9986 +0.46* CO2+0.15* N2+5.08E-003* CO2 * N2-2.93E-005* CO2 * N2 * (CO2-N2) Acidity-24h 

R2=0.9975 
R2(adj)=0.9952 

+0.05* CO2+0.06* N2-1.48E-004* CO2 * N2+8.77E-007* CO2 * N2 * (CO2-
N2) 

pH-24h 
R2=0.9306 

R2 (adj)= 0.9180 +5.78E+006+1.41E+006* Time(min) -86880.10* Time(min)2 Total count 
(CFU/ml) 

R2=0.9011 
R2(adj)=0.8846 +456.71* CO2+318.94* N2+10.19* CO2 * N2 E.coli 

( CFU/ml) 
R2=0.7966 

R2(adj)=0.7355 
+2.39E+005-60881.23* Time(min)+5243.42* Time(min)2-148.32* 

Time(min)3 
Yeast 

( CFU/ml) 
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دکربن و یاکسي ديمار گازهایر تیتاث- 3-5
 ییایمیکوشیزی فيهایژگی ويتروژن بر روین

 ه شدهیماست ته
س و ینرزیرات مربوط به سیی تغی بررس-3-5-1
  ته ماستیسکوزیو

س ینرزیانس مربوط به سیز واری جدول آنالیبا توجه به بررس
 ي برروي نگهداريشود که تعداد روزهایماست مشخص م

ن مشخص شد که یچنهم. (p˂0/05)باشدیس معنادار مینرزیس
دار یس ماست معنینرزیرخام در سی شيمار گازها بر رویاثر ت

ته ماست یسکوزیانس در رابطه با ویز واریج جدول آنالینتا. ستین
 ير رومار گاز بی وتي نگهداريدار نبوده وتعداد روزهایج معنینتا
  . ندارديداریر معنیته ماست تاثیسکوزیو
  ماستpHته و یدیرات مربوط به اسیی تغیبررس-3-5-2

 ماست در ي مدت زمان نگهداريز آماریج آنالیبراساس نتا
مارها یج جدول تیطبق نتا). p˂0.05(باشد یدار میته معنیدیاس

روز ته در یدین اسیانگیم. باشدیر گذار نمیته ماست تاثیدیبر اس
 يته در روزهایدین اسیانگیک بوده و می درجه دورن3/87دوم 

ک ی درجه دورن33/97و33/99ب یست و دو به ترتیازده و بی
ته ماست یدیر ماست بر اسیق شده در شینوع گاز تزر. استبوده
مارشده با یر آن تی که شیته ماستیدین اسیانگیم. باشدیدار نمیمعن

ب یمار به ترتیرخام بدون تی شتروژن ویدکربن و نیاکسيگاز د
-یک بوده و اختالف معنی درجه دورن33/93 و 33/92 و 6/91

انس یز واری جدول آنالیبا توجه به بررس. شودی مشاهده نميدار
 ي نگهداري ماست مشخص شد که تعداد روزهاpHمربوط به 

 2 ي ماست در روزهاpH.  دارديداری ماست اثر معنpH يبر رو
ج جدول نشان ینتا. باشدی م13/4و 12/4 ، 3/4ب ی به ترت22 ،11،
 .باشدیدار نمیماست معنpHمارشده بر ی تيدهد گازهایم

   ماستیکی مربوط به ارگانولپتيهایژگی و-3 -5 -3
. اند شدهیابیده ارزی نفر کارشناس آموزش د10ها توسط  نمونه

 رشی شامل بافت، عطر، طعم، رنگ و پذیابی مورد ارزيفاکتورها
از، ی امت5 کامال مناسب یدهازینحوه امت.باشدی محصول میکل

از و کامال ی امت2از، نامناسب ی امت2از، متوسط ی امت4مناسب 
ها در روز دوم  ماستیابیج ارزینتا. باشدیاز می امت1نامناسب 

مار شده با یرتیه شده از شیباشد که ماست تهین صورت میبد
مزه و  ار شل و از لحاظ طعم ویدکربن از لحاظ بافت بسیاکسيد

رخام و یه شده از شی تهيهابرعکس ماست رنگ نامناسب بوده و
 بافت مناسب و رنگ و طعم يتروژن دارایمار شده با نیرتیش

ه شده از ی ته ماستیابی ارزازین امتیانگی بودند میمناسب
ر یه شده از شی ماست تهیابیاز ارزین امتیانگی و م47/4رخامیش
ه ی ماست تهیابیاز ارزین امتیانگی و م62/4تروژنیمار شده با نیت

ت یبود و در نها05/1دکربن یاکسيمار شده با دیر تیشده از ش
مار شده با یر تیه شده از شیکارشناسان در روز دوم ماست ته

 يگر برترینه دی نسبت به دو گز62/4 یاز کلیتروژن را با امتین
باشد ین صورت می بد11در روز ها  ماستیابیج ارزینتا. دادند

دکربن از لحاظ یاکسيمار شده با دیرتیه شده از شیکه ماست ته
ار شل و از لحاظ طعم و مزه و رنگ نامناسب بوده و یبافت بس

مار شده با یر تیرخام و شیه شده از شی تهيهابرعکس ماست
ن یانگیم.  بودندی بافت مناسب و رنگ و طعم مناسبيتروژن داراین

از ین امتیانگی و م55/4رخامیه شده از شی ته ماستیابی ارزازیامت
 و 72/4تروژنیمار شده با نیرتیه شده از شی ماست تهیابیارز

-يمار شده با دیر تیه شده از شی ماست تهیابیاز ارزین امتیانگیم
 ماست 11ت کارشناسان در روز یبوده و در نها05/1دکربن یاکس

 نسبت 72/4یاز کلیتروژن را با امتینمارشده با یر تیه شده از شیته
 22ها در روز  ماستیابیج ارزینتا.  دادنديگربرترینه دیبه دو گز

مار شده با یر تیه شده از شیباشد که ماست تهیصورت منیز بدین
ار شل و از لحاظ طعم ومزه و یدکربن از لحاظ بافت بسیاکسيد

رخام و یه شده از شی تهيهارنگ نامناسب بود وبرعکس ماست
 بافت مناسب و رنگ و طعم يتروژن، دارایمار شده با نیر تیش

ه شده از ی ته ماستیابی ارزازین امتیانگیم.  بودندیمناسب
ه شده از ی ماست تهیابیاز ارزین امتیانگی بوده و م37/4رخامیش
 یابیاز ارزین امتیانگیباشد و می م62/4تروژن یمار شده با نیر تیش

بوده و 05/1دکربن یاکسيمار شده با دیر تیشه شده از یماست ته
مارشده با یر تیه شده از شی ماست ته22تا کارشناسان در روز ینها

 يگر برترینه دی نسبت به دو گز62/4یاز کلیتروژن را با امتین
 22 و 11، 2 يهاها در روز ماستیکی ارگانولپتیابیارز. دادند

تروژن، یر شده با نمایر تیه شده از شیدهد که ماست تهینشان م
  . باشدی می عطر و طعم و رنگ و بافت قابل قبوليدارا
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    يریگجهینت- 4
زان یدهد کهمین پژوهش نشان میج حاصل از ای نتایبه طور کل

رخام یشpHته و یدیرخام، در اسیکربن در شدیاکسيغلظت گاز د
رخام ی شpHتهو افت یدیش اسیم داشته و سبب افزاینقش مستق

رخام، نقطه انجماد یدکربن به شیاکسيبا افزودن گاز د. شودیم
زان یقه، می دق15مار به یش زمان تیبا افزا. ابدییرخام کاهش میش

تروژن یزان گاز نیش میبا افزا. ابدیی کاهشمیکروبیت بارمیجمع
ش مدت زمان یبا افزا. ابدییفرم کاهش می، تعداد کل%100به

دکربن و یاکسيخلوط گاز درخام با میگرفتن شر قراریتحت تاث
تعداد . استهاکاهش داشتهقه، تعداد کپکی دق15تروژن به مدت ین

 C 4°يدر دما) روز22روز، 11روز، 2( ماست ي نگهداريروزها
 يتعداد روزها. است داشتهيداریرمعنیته ماست تاثیدی اسيبر رو

. است داشتهيداریر معنیماست تاثpH ي ماست برروينگهدار
س ینرزی سي برروC 4°ي ماست در دماي نگهداريتعداد روزها

 که یطعم و مزه و بافت ماست. است داشتهيداریر معنیماست تاث
تر از طعم ه شده بود، مطلوبی تهN2مار شده با یرخام تیبا ش
ا یکربن و دیاکسيمار شده با دیرخام تیباشد که با شی میماست

 یج از لحاظ بازدارندگین نتایبهتر. استه شدهیرخام تهیش
، یدر حالت کل. باشدیتروژن میگاز ن%100رخام با ی شیماردهیت

ت و یفید محصوالت با کیبخش تولدیتواند نویاستفاده از گازها م
 تنها با یتیفین کیدن به چنیتر باشد که رس مطلوبیخواص حس

 . ر استیشتر امکان پذی بيهاانجام پژوهش
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The purpose of this study was to investigate the effects of injection of CO2 / N2 
gases at different ratios and gas treatment duration on physicochemical and 
microbiological properties of raw milk using a combined design. In this 
research acidity, pH,freezing point, total count, total yeast and mold count 
andtotal coliform count were performedon 15 raw milk samples between 9 and 
15 minutes after injections. Statistical analysis showed that the combined 
treatment of nitrogen and carbon dioxide had significant effect on the acidity 
and pH of raw milk (p˂0.05), so that with increasing the amount of carbon 
dioxide to 100%, the pH decreased and acidity increased. The combined effect 
of both gases on the freezing point of raw milk was significant (p˂0.05). 
Increasing the treatment time of raw milk from 9 to 15 minutes had significant 
effect (p˂0.05) on reducing the microbial load, but no significant reduction 
was observed due to the combination of gases. According to ANOVA results, 
in 100% nitrogen and duration of 15 minutes, the best results in terms of 
microbiology and chemistry were obtained. The effect of milk treated with a 
mixture of CO2 and N2 gases on yogurt properties, as a food model, has also 
been investigated. Yogurt samples were investigated for chemical, microbial, 
and organoleptic properties during 22 days storage time. The results showed 
that the raw milk treated with gas mixture did not have an adverse significant 
effect on the sensory and physicochemical properties of yogurt (p> 0.05). 
However, yogurt acidity, pH and synthesis were significantly affected during 
storage time (p˂0.05). Therefore, the application of raw milk treatment with 
100% nitrogen gas for 15 minutes can be considered as a bacteriostatic agent 
in the preservation of raw milk in industrial scale. 
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