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هدف از انجام پژوهش ،بررسی تأثیر افزودن پورۀ بادمجان ( 0-16درصد) بر ویژگیهای

تاریخ دریافت9910/00/90 :
تاریخ پذیرش9910/06/96 :

فیزیکوشیمیایی ( ،pHاسیدیته ،رنگ و میزان آباندازی) ،خواص حسی (عطروطعم ،رنگ
و بافت) و قابلیت زندهمانی باکتریهای پروبیوتیک در ماست بادمجان پروبیوتیک پس از

واژههای کلیدی

چکیده

 90 ،7 ،1 ،9و  91روز نگهداری در یخچال بود .همچنین از روش تحلیل سلسله مراتبی
( )APHباتوجهبه ویژگیهای موردبررسی بهمنظور انتخاب بهترین فرموالسیون استفاده
شد .نتایج نشان داد با افزایش غلظت پورۀ بادمجان میزان اسیدیته ،آباندازی و شاخص
روشنایی (* )Lنمونهها کاهش یافت ،درحالیکه میزان  pHافزایش یافت .همچنین افزودن
پورۀ بادمجان سبب کاهش قابلتوجه باکتریهای پروبیوتیک در ابتدای زمان انبارمانی در
نمونهها شد .درهرحال ،با افزایش مدت زمان انبارمانی ،این روند معکوس گردید بهطوریکه
نمونههای حاوی درصد باالتر پورۀ بادمجان با اختالف معنیداری از میانگین شمارش باکتری
پروبیوتیک باالتری برخوردار بودند که دلیل آن احتماالً اثر پریبیوتیکی پورۀ بادمجان و pH
پایینتر نمونههای ماست بود .ارزیابی دادهها توسط روش  APHنشان داد محصول حاوی 90
درصد بادمجان با وزن  0/979باالتر از سایر محصوالت قرار گرفت .همچنین ،میزان نرخ
ناسازگاری  0/00بود و باتوجهبه اینکه این مقدار کمتر از  0/9میباشد ،نتایج از اعتبار باال و
قابلیت اتکای مناسبی برخوردار بود .براساس نتایج این تحقیق ،ماست پروبیوتیک حاوی پورۀ
بادمجان بهدلیل دارابودن خواص حسی و وپروبیوتیکی مطلوب میتواند بهعنوان یک
محصول فراسودمند معرفی گردد .بهعالوه ،بهدلیل قابلیت کاربرد بادمجان بهعنوان مادۀ
پریبیوتیکی ،میتوان از آن در تولید سایر محصوالت پروبیوتیک استفاده نمود.

مقدمه
ماست بهعلت ویژگی خاص فیزیکی و داشتن خواص
بیشمار تغذیهای ،پروبیوتیکی و حسی که دارد ،از
محبوبترین محصوالت لبنی میباشد ( .)Hunter, 2008این
محصول طی فرایند تخمیر شیر توسط باکترهای آغازگر و

پورۀ بادمجان
روش تحلیل سلسله مراتبی

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
الکتوباسیلوس رامنوسوس
ماست پروبیوتیک

ازطریق تبدیل الکتوز شیر به اسید الکتیک و کاهش  pHو
ایجاد ژل پروتئینی ضعیف تشکیل میشود .ماست بهدلیل
ارزش غذایی باال و اثرات سالمتبخشی که بر انسان دارد از
محصوالت محبوب میباشد ( Hayaloglu, Karabulut,
 .)Alpaslan, & Kelbaliyev, 2007این محصول غنی از
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کلسیم ،فسفر ،ریبوفالوین ،ویتامین  B12و  ،B5روی و
منیزیم میباشد ( .)Tamime & Robinson, 2007امروزه
محصوالت ازقبیل ماستهای یخزده و ماستهای نوشیدنی
بخشی از انواع ماستهای تجاری را تشکیل میدهند و
بهطور فزایندهای محبوب شدهاند ( & Lourens-Hattingh
 .)Viljoen, 2001اساساً ،ماست را میتوان به دو گروه
تقسیم کرد :ماست با محیط کشت استاندارد و ماست
پروبیوتیک ( & Pandey, Du, Sanromán, Soccol,
 .)Dussap, 2016ماست بهعنوان یکی از محصوالت
موردتوجه برای منتقلکردن پروبیوتیکها به افراد میباشد.
مصرف مداوم ماست پروبیوتیک در کاهش التهاب رودهها،
عفونت ،اسهال ،میزان تحریکپذیری روده و کلسترول مؤثر
میباشد ( .)Jaster et al., 2018درحقیقت ،پروبیوتیکها
مخلوطی از یک یا چند میکروارگانسیم زنده میباشند که با
فعالیت زیستی خود که عمدتاً ازطریق حفظ و بهبود توازن
فلور میکروبی میان میکروارگانیسمهای سودمند و
زیانبخش میباشد ،دارای اثرات سالمتیبخش بر میزبان
خود هستند ( ;Hosono, Kitazawa, & Yamaguchi, 1997
 .)Turgut & Cakmakci, 2009درهرحال ،مطابق انجمن
9
نوشابههای اسید الکتیک و شیرهای تخمیری در ژاپن
برای تأثیر ویژگیهای سالمتبخشی محصوالت پروبیوتیک،
باید تعداد این باکتریها در هنگام مصرف بیش از  907واحد
تشکیل کلنی 0در هر گرم/میلیلیتر از محصول باشد ( Jay,
.)Loessner, & Golden, 2008
بادمجان 9یکی از محبوبترین محصوالت گیاهی در
نقاط مختلف جهان و متعلق به خانوادۀ  Solanaceaeاست.
5
بادمجان همچنین با نامهای برینگال ،1اوبرجین ،6مالنزین
و برنجنا 7شناخته شده است .تولید اولیه و اصلی این
محصول در هند بوده است و گونههای دیگر آن در جنوب
شرقی آسیا دیده شده است ( .)Ranil et al., 2017میوۀ این
گیاه کشیده و باریک و یا گرد است که به رنگهای بنفش،
سیاه ،زرد و سفید دیده میشود (ناطقی ،انصاری و
شهابلواسانی .)9915 ،پژوهشهای اخیر نشان میدهد که
1
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بادمجان میتواند باعث کاهش کلسترول خون شود.
بادمجان حاوی فیبرهای رژیمی ،ویتامینها (بهویژه  B1و
 ،)B2مواد معدنی پتاسیم و منیزیم ،و ترکیبات پلیفنولی
میباشد ( .)Okmen et al., 2009همچنین غنی از سایر
مواد معدنی مانند کلسیم ،آهن ،روی ،مس و نیز اسیدهای
چرب میباشد ( .)Ranil et al., 2017در سالهای اخیر
بادمجان بهدلیل دارابودن ظرفیت آنتیاکسیدانی و ترکیبات
فنولی باال بهعنوان یک غذای کارآمد موردتوجه زیادی قرار
گرفته است .پوست و گوشت آن بهترتیب غنی از ترکیبات
فالونوئیدی بهویژه آنتوسیانین و اسیدهای فنولیک میباشد
( .)Okmen et al., 2009مشتقهای دلفینیدینها 0و
ایزومرهای کالروژنیک اسید 1از ترکیبات فنولی اصلی
تشکیلدهندۀ این سبزی میباشند (Niño-Medina, Urías-
 .)Orona, Muy-Rangel, & Heredia, 2017در طب سنتی
برای درمان اختالالت مختلفی مثل آسم ،برونشیت و دیابت
از بادمجان استفاده میگردد (انصاری و حجتی.)9917 ،
باتوجهبه اینکه عوامل متعددی بر ویژگیهای کیفی
محصولی نظیر ماست بادمجان تأثیر دارد ،بنابراین انتخاب
فرمول بهینه که براساس تصمیمگیری چندمعیاره صورت
بگیرد بهدلیل پیچیدگی بهراحتی امکانپذیر نمیباشد؛ بهویژه
آنکه اغلب معیارهای موردنظر با یکدیگر تعارض داشته،
بهطوریکه افزایش مطلوبیت یکی میتواند باعث کاهش
مطلوبیت برای دیگری شود .بههمیندلیل روشهایی تحت
عنوان تصمیمگیری چندمعیاره توسعه داده شدهاند که به حل
این مسائل کمک میکنند .در این روشها چندین گزینه
براساس چندین معیار مختلف با هم مقایسه شده ،بهترین
گزینه یا ترتیب گزینههای مناسب انتخاب میشوند .در میان
روشهای تصمیمگیری چندشاخصه ،روش تحلیل سلسله
مراتبی ( )AHP90بهعنوان روشی کارآمد ،بهدلیل
درنظرگرفتن شرایط و متغیرهای کمّی و کیفی مسئله بهطور
همزمان بیشتر موردتوجه قرار گرفته است ( Noshad, Savari,
 .)& Roueita, 2018روش  AHPیکی از جامعترین روشهای
طراحیشده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است
زیرا در آن امکان درنظرگرفتن معیارهای مختلف کمّی و
کیفی وجود دارد .بهطور خالصه ،اساس این روش بر مبنای
مقایسۀ زوجی بنا شده است و نمونهها از نظر ویژگیهای
8
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کیفی و کمّی مشخصشده در طرح دوبهدو با هم مقایسه
میشوند .سپس با استفاده از روش برداری ،نتایج ارزیابیها
آنالیز و وزن نسبی برای مقایسههای زوجی انجام میشود .با
ضرب بردار در ماتریس مقایسۀ زوجی ،سازگاری ماتریس
مقایسههای زوجی بررسیشده و پس از محاسبۀ وزنهای
نسبی ،با تعیین رتبه هریک از معیارها و با درنظرگرفتن وزن
رتبه ،وزن نهایی محاسبه و نتیجۀ ارزیابی اعالم میشود.
باتوجهبه اثرات سالمتبخشی ماست پروبیوتیک و
ویژگیهای عملگرایی منحصربهفرد بادمجان ،هدف از این
تحقیق تولید و بررسی ویژگیهای ماست پروبیوتیک حاوی
بادمجان بهعنوان محصولی عملگرا و انتخاب بهترین
فرموالسیون براساس روش  AHPبود.
مواد و روشها
مواد

شیرخام از ایستگاه دامپروری دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی خوزستان تهیه گردید .بادمجان ،موسیر و
سبزیهای خشکشدۀ معطر و نمک طعام از بازار محلی
خریداری شد .آغازگر ماست یومیکس 690 9محتوی
سویههای استرپتوکوکوس ترموفیلوس 0و الکتوباسیلوس
دلبروکی زیرگونۀ بولگاریکوس( 9شرکت لبنی دانیسکوی،
ساخت آلمان) خریداری شد .سویههای میکروبی پروبیوتیک
(الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس PTCC 9519 1و
الکتوباسیلوس رامنوسوس )PTCC9597 6بهصورت آمپول
لیوفیلیزه از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
(مرکز کلکسیون قارچها و باکتریهای ایران)PTCC5 ،
خریداری گردید.
آمادهسازی مایۀ کشت پروبیوتیک

بهمنظور فعالسازی سویههای پروبیوتیک مطابق دستورالعمل
شرکت تولیدکننده ،محتویات آمپولهای لیوفیلیزۀ حاوی
سویههای الکتوباسیلوس رامنوسوس ( )PTCC 9597درون
لولههای آزمایش حاوی محیطکشت براث  MRSو
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ( )PTCC 9519درون
محیطکشت دمن روگوسا شارپ ( )MRS7براث حاوی 0/06
1
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درصد ال-سیستئین هیدروکلرید 0منتقل گردید و
محیطکشتهای یادشده بهترتیب در شرایط هوازی و
بیهوازی (استفاده از جار بیهوازی) به مدت  10ساعت در
دمای  97درجۀ سانتیگراد گرمخانهگذاری شد .پس از
گذشت  10ساعت ،با کمک سوآپ سویههای میکروبی روی
محیطکشت  MRSآگار منتقل و بهصورت سطحی کشت
داده شدند و به مدت  10ساعت درون انکوباتور  97درجۀ
سانتیگراد مجدداً در شرایط هوازی و بیهوازی
گرمخانهگذاری شدند .بعد از سپریشدن مدت زمان الزم،
کلنیهای تشکیلشده توسط لوپ (آنس) استریل جمعآوری
و به درون میکروتیوبهای حاوی محیطکشت  MRSبراث
بههمراه  00درصد (حجمی/حجمی) گلیسرول بهعنوان
محافظ سرما انتقال یافتند و در دمای  -00درجۀ سانتیگراد
نگهداری شدند .در هنگام تولید ماست ،سویههای
جمعآوریشده به نسبت  6درصد و در دو مرحله در لولههای
فالکون حاوی  60سیسی محیطکشت  MRSبراث تلقیح و
در دمای  97درجۀ سانتیگراد به مدت  10ساعت کشت داده
شدند (.)Hernandez-Mendoza, Garcia, & Steele, 2009
پس از گذشت زمان الزم ،بهمنظور جداسازی باکتریها (پلت
باکتریایی )1از محیطکشت ،لولههای فالکون بهمدت 90
دقیقه در دمای  90درجۀ سانتیگراد توسط دستگاه
سانتریفیوژ یخچالدار ( ،Eppendorf AG 22331ساخت
آلمان) در شتاب  5000دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند و
سوپرناتانت آن دور ریخته شد .در ادامه ،سوسپانسیون میکروبی
از رسوب تهیه شد و ازطریق اندازهگیری میزان جذب آن و
مقایسه با محلول مکفارلند ،شمارش بار باکتریایی رسوب
تعیین شد .جهت تولید نمونههای ماست پروبیوتیک ،مقدار
رسوب باکتریایی افزودهشده بهگونهای انتخاب گردید که
تعداد باکتریهای پروبیوتیک (به شکل مجزا یا مخلوط دو
سویه) در هر نمونه به حدود  6×900واحد تشکیل کلنی در
هر گرم ماست برسد ( & Elsanhoty, Salam, Ramadan,
.)Badr, 2014
تولید ماست

تولید ماست طبق روش یدملت ،جوینده و حجتی ()9915
با اندکی تغییرات انجام شد .بهاینصورت که ابتدا شیر خام
به دمای  10درجۀ سانتیگراد رسانیده شد و  90دقیقه در
L-Cysteine hydrochloride
Bacterial pellet
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این دما نگهداشته شد .سپس شیر تا دمای  16درجۀ
سانتیگراد خنک گردید و سویههای میکروبی پروبیوتیک
(الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ،الکتوباسیلوس رامنوسوس یا
مخلوط مساوی از هر دو سویه) و آغازگر ماست (0/06
درصد پودر استارتر) در این دما به شیر اضافه شدند و به
مدت حدود  9ساعت تا رسیدن  pHبه  1/5در انکوباتور
نگهداری شد .پس از نگهداری ماستهای آمادهشده به مدت
یک شب در یخچال (دمای  6درجۀ سانتیگراد) ،بادمجان
کبابیشده بهصورت پورهشده در درصدهای  90 ،96و 16
درصد بههمراه موسیر چرخشده ( 9درصد) ،نمک (0/6
درصد) و مخلوط پودر سبزیجات معطر (شوید ،پونه ،آویشن
و نعنا به مقدار  0درصد) به ماست اضافه شد .سطوح متغیر
یادشده براساس آزمونهای مقدماتی و باتوجهبه نتایج
ارزیابی حسی و ویژگیهای کیفی ماست بادمجان تعیین
گردید .نمونۀ ماست ساده فاقد سبزیجات و پورۀ بادمجان نیز
بهعنوان نمونۀ شاهد درنظرگرفته شد .نمونهها در ظروف
پلیپروپیلن  00گرمی در دمای  1درجۀ سانتیگراد نگهداری
شدند و در پایان ،آزمایشهای ماست در زمانهای نگهداری
 90 ،7 ،1 ،9و  91روز انجام شد.
اندازهگیری pH

 pHنمونهها با استفاده از روش  ،)0000( AOACبا استفاده
از دستگاه pHمتر (مدل  ،Metrohm 691ساخت سوئیس)
با قراردادن پروب pHمتر درون نمونههای ماست انجام شد.
اندازهگیری اسیدیته

اسیدیتۀ ماست توسط روش  )0000( AOACاندازهگیری و
بهصورت درصد اسید الکتیک بیان شد .ابتدا  90میلیلیتر
ماست با  00میلیلیتر آبمقطر بهخوبی با یکدیگر مخلوط و
از معرف فنول فتالئین 9بهعنوان شناساگر استفاده شد.
سپس مخلوط با استفاده از سود  0/9نرمال تا رسیدن به
رنگ صورتی ضعیف تیتر شد (.)AOAC, 2000
سینرزیس

سانتریفیوژ یخچالدار (مدل  ،5804Rساخت آلمان) استفاده
شد .برای اندازهگیری درصد سینرزیس از دور  0600و زمان
 96دقیقه استفاده شد؛ بهاینصورتکه ابتدا  6گرم از نمونه
در لولۀ فالکون توزین شد و سپس با استفاده از دستگاه
یادشده سوپرناتانت نمونهها جدا شد .پس از جداسازی و
توزین ،درصد آباندازی با استفاده از رابطۀ ( )9محاسبه
گردید (:)Farnsworth et al., 2006
رابطۀ ()9
900

وزن سوپرناتانت
وزن اولیۀ نمونه

درصد سینرزیس

آزمون رنگسنجی

برای اندازهگیری میزان روشنایی نمونههای ماست از دستگاه
رنگسنج ( ،Konica Minoltaمدل  ،CR-100ساخت ژاپن)
استفاده شد .قبل از اندازهگیری ،نمونهها بهخوبی همزده شد
و ارتفاع نمونهها در ظروف نسبت به دستگاه در یک حد
ثابت تنظیم گردید ( Jooyandeh, Nooshkam, & Davari,
.)2016
شمارش باکتری پروبیوتیک در ماست

جهت شمارش باکتریهای آغازگر ماست از محیطکشت
 MRSآگار و برای شمارش پروبیوتیکها از محیطکشت
 MRSآگار حاوی  0/96درصد نمک صفراوی به روش
کشت آمیخته یا پورپلیت استفاده گردید ترابی ،جوینده،
نوشاد و برزگر ( .)9910پس از رقتسازی توسط پپتون
واتر ،پلیتها به انکوباتور با دمای  97درجۀ سانتیگراد منتقل
شد و باتوجهبه دستورالعمل شرکت تولیدکننده به مدت 10
ساعت در شرایط هوازی (جهت شمارش الکتوباسیلوس
رامنوسوس) و بیهوازی (جهت شمارش الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس) گرمخانهگذاری گردید .میانگین شمارش
باکتریایی برحسب واحد تشکیل کُلنی در هر گرم گزارش
شد.
آنالیز آماری

2

آباندازی نمونهها با استفاده از روش ،Li ،Farnsworth
 Hendricksو  )0005( Guoبا اندکی تغییرات انجام شد.
برای اندازهگیری درصد آباندازی نمونهها ،از دستگاه
Phenolphthalein
Syneresis

1
2

این پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی صورت پذیرفت .از
آزمون دانکن جهت مقایسۀ میانگین دادهها در سطح
احتمال  6درصد با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخۀ )00
استفاده شد .همچنین تمام آزمایشها در سه بار تکرار انجام
شد.

جوینده و همکاران
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شروع میشود .این عناصر میتوانند شامل سطوح اهداف،
معیارها ،زیرمعیارها و گزینههای احتمالی میباشند که در
اولویتبندی بهکار میروند (شکل .)9
سطح اول؛ تدوین هدف :در این پژوهش ،هدف دستیابی
به بهترین فرمول ماست بادمجان تولیدهشده بود.
سطح دوم؛ تعیین معیارها 7 :معیاری که در این پژوهش
استفاده شدند عبارت بودند از سینرزیس ،pH ،اسیدیته،
تعداد باکتری پروبیوتیک و ویژگیهای حسی عطروطعم،
رنگ و بافت.
سطح سوم؛ گزینهها 1 :گزینهای که موردتحلیل قرار
گرفتند محصوالت تولیدشدۀ حاوی سطوح مختلف پورۀ
بادمجان بودند.
 -0مقایسۀ زوجی گزینهها و معیارها :جدول مقایسۀ
زوجی گزینهها و معیارها بهصورت پیوستاری  1درجهای
طراحی شد (جدول  .)9برایناساس ،مقایسههای زوجی
گزینهها براساس تکتک معیارها تحلیل شد.

بهینهیابی

در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی برای
اولویتبندی و انتخاب بهترین نمونۀ تولیدشده استفاده شد.
برایاینمنظور ،ابتدا گزینهها و معیارهای موردتحلیل که
ازطریق بررسیهای اولیه بهدستآمده بودند در تحلیل
سلسله مراتبی و براساس درخت سلسله مراتبی ( شامل 1
گزینه و  7معیار) تدوین شد .برای تحلیل دادههای حاصل،
از نرمافزار  Expert Choiceاستفاده شد .روش تحلیل
سلسله مراتبی که در این پژوهش استفاده شده است،
میتواند با بهکارگیری همزمان معیارهای کیفی و کمّی و در
شرایطی که معیارهای تصمیمگیری متعدد شرایط انتخاب را
با مشکل مواجه میسازد ،مؤثر واقعشده و سلسله مراتب
اهمیت و نحوۀ اولویتبندی بین معیارهای مختلف را تعیین
کند .مراحل تحلیل سلسله مراتبی به شرح ذیل بود:
 -9ترسیم و تشریح درخت سلسله مراتبی :فرایند تحلیل
سلسله مراتبی با شناسایی و اولویتبندی عناصر تصمیمگیری

انتخاب بهترین فرموالسیون ماست پروبیوتیک حاوی پورۀ بادمجان

سینرزیس

تعداد پروبیوتیک

اسیدیته

pH

رنگ

عطروطعم

بافت

شاهد

درصد پورۀ بادمجان

ماست حاوی 96

درصد پورۀ بادمجان

ماست حاوی 90

درصد پورۀ بادمجان

ماست حاوی 16

شکل  -1درخت سلسله مرتبی
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جدول  -1مقیاس امتیازدهی  1درجهای
ارزش

وضعیت مقایسه  iنسبت بهj

توضیح

9
9
6
7
1
0-1-5

ترجیح یکسان
کمی مرجح
خیلی مرجح
خیلی زیاد مرجح
کامالً مرجح
بینابین

شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.
گزینه  iدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  jاست.
گزینه  iاز  jمطلقاً مهمتر و قابلمقایسه با  jنیست.
ارزشهای بینابین را نشان میدهد مثالً  ،0بیانگر اهمیتی زیادتر از  7و پایینتر از  1برای  iاست.

نتایج و بحث
pH

بررسی نتایج آزمون  pHنمونههای ماست بیانگر اختالف
معنیدار ( )P>0/06بین تیمارهای ماست بادمجان
پروبیوتیک و نمونۀ شاهد پروبیوتیک بود بهطوریکه ماست
حاوی  16درصد بادمجان دارای بیشترین مقدار  pHو نمونۀ
شاهد دارای کمترین مقدار  pHطی مدت نگهداری بود
(جدول  .)0باالتربودن  pHنمونههای ماست پروبیوتیک
بادمجان بهویژه در سطوح باالتر جایگزینی ماست با
بادمجان ،احتماالً بهدلیل کاهش مقدار اسید الکتیک/الکتوز
محصول و نیز بهعلت  pHباالتر پورۀ بادمجان ( )5/9±0/9در
مقایسه با ماست میباشد .در نتایجی مشابه ،پژوهشهای

 Ganya ،Meenakshiو  )0090( Umamaheswariنشان
داد که اضافهکردن پالپ موز به ماست پروبیوتیک میوهای
باعث افزایش مقدار  pHآن میشود .درهرحال برخالف این
نتایج Roy ،و همکاران ( )0096گزارش نمودند که با
افزودن پالپ موز ،پاپایا و هندوانه به فرموالسیون ماست
میوهای ،مقدار  pHکاهش معنیداری یافت .همچنین ،نتایچ
نشان داد که  pHهمۀ تیمارها در طول زمان بهطور
معنیداری ( )P>0/06کاهش یافت که دلیل آن مربوط به
تولید اسیدالکتیک درنتیجۀ تخمیر الکتوز طی نگهداری
نمونههای ماست است که با نتایج سایر پژوهشگران مطابقت
داشت (علیرضالو ،حصاری ،صادقی و بکمحمدپور.)9911 ،

جدول  -2تأثیر مقدار پورۀ بادمجان و نوع باکتری پروبیوتیک بر مقدار  pHنمونههای ماست طی مدت  14روز نگهداری
pH
زمان نگهداری
نوع باکتری پروبیوتیک
 90درصد
 96درصد
شاهد ( 0درصد)
(روز)

 16درصد

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

9
1
7
90
91

1/07 Ba
1/07 Ba
1/09 ABa
1/09 ABa
9/17 Aa

1/96 Cb
1/99 Cab
1/01 Bab
1/00 ABa
9/11 Aa

1/95 Bb
1/91 Bb
1/07 Ab
1/05 Ab
1/07 Ab

1/99 Cc
1/01 Bc
1/01 Bc
1/90 Ab
1/97 Ac

الکتوباسیلوس رامنوسوس

9
1
7
90
91

1/01 Ca
1/01 Ca
1/00 BCa
9/17 ABa
9/16 Aa

1/99 Cb
1/99 Cb
1/06 Bb
1/00 ABab
9/17 Aab

1/97 Bb
1/99 Bb
1/05 Ab
1/06 Ab
1/00 Ab

1/90 Ec
1/05 Dc
1/09 Cc
1/91 Bc
1/91 Ac

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
الکتوباسیلوس رامنوسوس ()9:9

9
1
7
90
91

1/06 Da
1/09 CDa
1/00 Ca
9/16 Ba
9/01 Aa

1/90 Db
1/01 Db
1/06 Cb
9/10 Bab
9/19 Aab

1/99 Db
1/90 Db
1/05 Cb
1/09 Bb
9/17 Ab

1/05 Ec
1/00 Dc
1/90 Cc
1/91 Bc
1/01 Ac

حروف متفاوت کوچک در هر ردیف (نمونههای ماست حاوی مقادیر مختلف پورۀ بادمجان) و حروف متفاوت بزرگ در هر ستون (در نمونههای ماست
حاوی هریک از انواع باکتری پروبیوتیک) بهترتیب نشاندهندۀ اختالف معنیدار ( )P>0/06میباشد.

جوینده و همکاران

17

بهینه یابی فرموالسیون ماست پروبیوتیک حاوی پورۀ بادمجان براساس روش ...

اسیدیته

( )P>0/06بر میزان اسیدیتۀ قابل تیتراسیون نمونهها

نتایج آزمون اسیدیته نشان داد که درصد بادمجان تأثیر

داشت بهطوری که با افزایش مدت زمان ماندگاری ،مقدار

معنیداری ( )P>0/06روی محصول داشت بهطوریکه

اسیدیتۀ قابل تیتراسیون در تمامی نمونهها افزایش یافت

با افزایش میزان پورۀ بادمجان ،میزان اسیدیتۀ نمونهها

که دلیل آن تخمیر الکتوز توسط باکتریهای اسید

کاهش یافت ،همانگونه که در باال اشاره شد احتماالً علت

الکتیک ماست است (.)Tamime & Robinson, 2007

این موضوع وجود بادمجان و تأثیر آن بر اسیدیتۀ

افزایش قابل توجه اسیدیته در ماست طی مدت زمان

محصول و نیز تأثیر من فی موسیر و سایر سبزیجات

نگهداری توسط سایر محققین نیز گزارش شده است

استفاده شده بر فعالیت باکتریهای آغازگر ماست و

(.)Jooyandeh et al., 2016; Kumar & Kumar, 2016

پروبیوتیکها میباشد (جدول  Kumar .)9و

Kumar

همچنین نتایج نشان داد استفاده از مخلوط باکتریهای

( )0095مقدار اسیدیتۀ قابل تیتراسیون ماستهای

پروبیوتیک در مقایسه با استفادۀ جداگانه از هریک از آنها

پروبیوتیک حاوی الکتوباسیلوس رامنوسوس و پالپ

سبب کاهش بیشتر  pHدر تمامی دورههای نگهداری

میوههای مختلف (زردآلو ،تمشک ،آلو و جامون) را بین

گردید .کاهش بیشتر  pHدر هنگام استفادۀ توأم

 0/15تا  0/71درصد گزارش کردند که از مقادیر

باکتری های پروبیوتیک توسط سایر محققین نیز گزارش

بهدست آمده در این پژوهش کمتر بود .همچنین نتایج

شده است که دلیل آن را به فعالیت سینرژیستی

نشان داد مدت زمان ماندگاری تأثیر معنیداری

باکتریها نسبت دادهاند (.)Farnsworth et al., 2006

جدول  -3تأثیر مقدار پوره بادمجان و نوع باکتری پروبیوتیک بر اسیدیته نمونههای ماست طی مدت  14روز نگهداری
نوع باکتری پروبیوتیک

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

الکتوباسیلوس رامنوسوس

زمان نگهداری
(روز)

شاهد ( 0درصد)

 96درصد

 90درصد

 16درصد

9

0/19 Ca

0/19 Da

0/07 Db

0/70 Cc

1

0/11 Ca

0/19 CDab

0/10 CDb

0/76 BCc

7

Ca

BCa

BCa

0/15

0/16

0/19

Bb

0/75

90

9/00 Ba

0/10 ABab

0/16 Bb

0/70 Bc

91

Aa

9/01

Aab

9/09

Ab

0/10

Ac

0/00

9

Da

0/11

Db

0/01

Cc

0/01

Dd

0/76

1

0/15 CDa

7

BCa

0/11

90

ABa

9/00

91
9

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
الکتوباسیلوس رامنوسوس ()9:9

اسیدیته (درصد اسید الکتیک)

0/11 Ca
BCb
Ba

0/15

0/11

0/07 Cb

0/70 CDc

Bc

0/19

BCd

0/00

Bb

0/11

ABc

0/00

9/06 Aa

9/01 Aa

0/11 Ab

0/06 Ac

Da

Db

Cc

Dd

0/17

0/19

0/07

0/70

1

0/11 CDa

0/16 CDb

0/10 BCc

0/09 CDd

7

9/09 BCa

0/17 Cb

0/10 Bc

0/09 BCd

90

9/01 Ba

9/09 Bab

0/10 Ab

0/05 Bc

91

9/00 Aa

9/06 Aa

9/00 Ab

0/10 Ac

حروف متفاوت کوچک در هر ردیف (نمونههای ماست حاوی مقادیر مختلف پورۀ بادمجان) و حروف متفاوت بزرگ در هر ستون (در نمونههای ماست
حاوی هریک از انواع باکتری پروبیوتیک) بهترتیب نشاندهندۀ اختالف معنیدار ( )P>0/06میباشد.
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سینرزیس

یکی از عواملی که کیفیت ماست را تحتتأثیر قرار
میدهد ،آباندازی میباشد .سینرزیس یک ویژگی
نامطلوب در دورۀ ماندگاری میباشد و باعث کاهش
پذیرش مصرفکننده میشود .نتایج این پژوهش نشان داد
درصدهای مختلف بادمجان اثر معنیداری ( )P>0/06بر
آباندازی محصول داشت ،بهطوریکه با افزایش غلظت
بادمجان میزان آباندازی نمونهها کاهش چشمگیری
داشت (جدول  .)1اضافهکردن ترکیباتی مانند برخی
سبزیجات بهعلت جذب آب آزاد ماست توسط آنها و انجام
فعالیتهای اسمزی ،باعث کاهش آب میانبافتی محصول
میشود ( .)Tamime & Robinson, 2007اما شاید بتوان
گفت مهمترین دلیل کاهش سینرزیس در نمونههای
حاوی ماست بادمجان اسیدیتۀ پایینتر در آنهاست چرا که
با افزایش اسیدیتۀ ماست ،بهدلیل کاهش قابلیت نگهداری
آب در محصول مقدار سینرزیس آن افزایش مییابد.
ارتباط میان اسیدیته و سینرزیس توسط سایر محققین نیز
گزارش شده است ( ;Athar, Shah, & Khan, 2000
;Jooyandeh, Mortazavi, Farhang, & Samavati, 2015
& Meenakshi et al., 2018; Selvamuthukumaran
 .)Farhath, 2014ازسویدیگر ،دورۀ ماندگاری اثر

معنیداری ( )P>0/09روی تمام تیمارها داشت
بهاینصورتکه در طی دورۀ نگهداری  91روزه میزان
آباندازی نمونهها افزایش پیدا کرد .تغییر در میزان
اسیدیتۀ ماست منجربه بازآرایی شبکۀ کازئینی میشود که
این امر باعث آباندازی ماست میشود (.)Lucey, 2002
نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش Meenakshi
و همکاران ( )0090مطابقت داشت .برخالف این نتایج،
 Royو همکاران ( )0096نشان دادند که مقدار سینرزیس
ماست در  90روز ابتدای نگهداری کاهش و پس از آن تا
پایان زمان نگهداری افزایش مییابد .همچنین اختالف
معنیداری از نظر سینرزیس میان نمونههای ماست حاوی
باکتریهای جداگانۀ پروبیوتیک الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس و الکتوباسیلوس رامنوسوس با یکدیگر و نیز
با نمونههای حاوی مخلوط این باکتریها مشخص نگردید
( ،)P<0/06درهرحال ،همانگونهکه در جدول ( )1مشهود
است ،مقدار سینرزیس در نمونههای ماست حاوی مخلوط
دو باکتری پروبیوتیک موردنظر باالتر از نمونههای حاوی
سویه تک باکتری پروبیوتیک بود که دلیل آن
همانگونهکه در باال اشاره شد ،احتماالً اسیدیتۀ پایینتر
نمونههای حاوی باکتری پروبیوتیک به شکل مجزاست.

جدول  -4تأثیر مقدار پورۀ بادمجان و نوع باکتری پروبیوتیک بر سینرزیس نمونههای ماست طی مدت  14روز نگهداری
سینرزیس (درصد)

نوع باکتری پروبیوتیک

زمان نگهداری
(روز)

شاهد ( 0درصد)

 96درصد

 90درصد

 16درصد

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

9
1
7
90
91

91/50 Ca
10/71 BCa
19/09 /Ba
11/51 Aa
69/09 Aa

06/99 Cb
07/56 Cb
90/09 Bb
95/95 ABb
91/95 Ab

97/60 Cc
00/09 BCc
01/06 ABc
01/15 Ac
06/15 Ac

0/96 Bd
9/50 ABd
1/60 ABd
6/17 ABd
7/10 Ad

الکتوباسیلوس رامنوسوس

9
1
7
90
91

10/95 Ca
10/10 BCa
11/06 Ba
60/01 Aa
69/19 Aa

05/96 Cb
00/50 BCb
90/05 Bb
95/09 Ab
91/17 Ab

90/95 Bc
09/95 Ac
06/05 Ac
06/60 Ac
05/07 Ac

0/05 Bd
1/09 ABd
6/01 ABd
5/99 ABd
7/66 Ad

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
الکتوباسیلوس رامنوسوس ()9:9

9
1
7
90
91

91/10 Ca
10/11 BCa
11/19 Ba
60/70 Aa
60/05 Aa

05/01 Db
00/71 Db
99/06 Cb
97/96 Bb
19/06 Ab

97/69 Cc
09/10 Bc
05/51 ABc
00/50 Ac
01/07 Ac

0/17 Bd
9/01 Bd
5/96 ABd
7/00 Ac
0/57 Ad

حروف متفاوت کوچک در هر ردیف (نمونههای ماست حاوی مقادیر مختلف پورۀ بادمجان) و حروف متفاوت بزرگ در هر ستون (در نمونههای ماست
حاوی هریک از انواع باکتری پروبیوتیک) بهترتیب نشاندهندۀ اختالف معنیدار ( )P>0/06میباشد.
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رنگسنجی

زمان نگهداری میزان روشنایی نمونهها بهطور معنیداری

باتوجهبه تأثیر مهم رنگ محصوالت لبنی در پذیرش

( )P>0/09افزایش یافت (جدول  .)6افزایش شاخص

مصرفکننده ،مقدار روشنایی (* )Lنمونههای ماست

روشنایی نمونههای ماست حاوی بادمجان طی مدت

اندازهگیری شد .براساس نتایج بهدستآمده ،افزودن پالپ

نگهداری میتواند بهدلیل تجزیۀ ترکیبات رنگی بهویژه

بادمجان تأثیر معنیداری ( )P>0/06بر میزان کاهش

ترکیبات آنتوسیانین و کاروتنوئیدی موجود در بادمجان

شاخص روشنایی نمونهها داشت که میتوان آن را بهعلت

باشد .همانند نتایج این تحقیق ،کاهش معنیداری میزان

حضور بادمجان در محصول و تیره رنگشدن ماست نسبت

روشنایی در ماست زرشک ( )Hassani & Sharifi, 2012و

به نمونۀ شاهد و تأثیری که مکملهای فیبری بر میزان

ماستهای میوهای توتفرنگی ،آلبالو و زغالاخته

ترکیبات سرمی موجود در ماست دارند ،نسبت داد .در میان

()Mehdizadeh, Razavi, & Esmaeili Koutamehr, 2019

تیمارها ،ماست حاوی  16درصد پالپ بادمجان در تمامی

طی مدت نگهداری گزارش شده است .درهرحال برخالف

دورههای نگهداری از کمترین میزان روشنایی برخوردار بود.

نتایج بهدستآمده در این تحقیق،

 SeçkinوBaladura

در مطابقت با این نتایج Martino ،Bertola ،Staffolo ،و

( )0090در بررسی تأثیر افزودن منابع فیبری مختلف

 )0001( Bevilacquaتیرهترشدن رنگ ماست را در اثر

(پسماند سیب ،گندم و بامبو) بر شاخصهای رنگی

افزودن فیبر سیب و  Chouchouliو همکاران ()0099

ماستچکیده در طی مدت  09روز زمان ماندگاری روند

کاهش درجۀ روشنایی ماست غنیشده با عصارۀ دانههای

مشخص و معنیداری در شاخصهای رنگی نمونهها مشاهده

مختلف نظیر دانۀ انگور را نسبت به نمونۀ شاهد گزارش

ننمودند .همچنین ،همانگونهکه در جدول ( )6قابلمشاهده

کردند .ازسویدیگر هرچند مدت زمان ماندگاری در تحقیق

است ،اختالف چندانی از نظر میزان شاخص * Lمیان

حاضر تأثیر معنیداری بر شاخص روشنایی نمونۀ شاهد

نمونههای ماست حاوی انواع مختلف باکتریهای پروبیوتیک

نداشت ،اما در نمونههای ماست حاوی بادمجان ،با گذشت

مشاهده نگردید.

جدول  -5تأثیر مقدار پورۀ بادمجان و نوع باکتری پروبیوتیک بر شاخص روشنایی نمونههای ماست طی مدت نگهداری
شاخص روشنایی

نوع باکتری پروبیوتیک

زمان نگهداری (روز)

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

9
1
7
90
91

76/00 Aa
76/90 Aa
71/95 Aa
71/05 Aa
79/19 Aa

الکتوباسیلوس رامنوسوس

9
1
7
90
91

77/56 Aa
77/17 Aa
77/97 Aa
75/65 Aa
71/00 Aa

67/55 Ab
69/01 ABb
60/60 Bb
11/70 BCb
17/19 Cb

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
الکتوباسیلوس رامنوسوس ()9:9

9
1
7
90
91

75/10 Aa
75/09 Aa
71/00 Aa
71/01 Aa
79/95 Aa

60/00 Ab
65/06 Ab
69/99 Ab
10/90 Bb
16/91 Bb

شاهد ( 0درصد)

 96درصد

 90درصد

 16درصد

61/65 Ab
61/99 Ab
65/10 ABb
61/91 BCb
69/77 Cb

60/11 Ab
10/11 Ac
15/16 ABc
11/10 BCc
19/11 Cc

19/16 Ac
10/51 Ad
90/95 ABd
91/77 BCd
90/60 Cd

11/90 Ac
17/71 ABc
16/06 BCc
10/16 CDc
10/59 Dc

10/90 Ad
19/60 ABd
90/11 BCd
96/00 Cd
99/79 Cd

69/65 Ac
11/91 Ac
17/79 ABc
19/10 BCc
10/00 Cb

10/77 Ad
97/00 ABd
95/60 ABd
91/55 Bd
90/17 Bc

حروف متفاوت کوچک در هر ردیف (نمونههای ماست حاوی مقادیر مختلف پورۀ بادمجان) و حروف متفاوت بزرگ در هر ستون (در نمونههای ماست
حاوی هریک از انواع باکتری پروبیوتیک) بهترتیب نشاندهندۀ اختالف معنیدار ( )P>0/06میباشد.
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شمارش پروبیوتیکها

60

قابلیت زندهمانی باکتریهای پروبیوتیک (
 )Shah, 1997میباشد .درهرحال ،باوجود کاهش
قابلتوجه باکتریهای پروبیوتیک طی دورۀ نگهداری،
تعداد این باکتریها در نمونۀ شاهد و تمامی نمونههای
حاوی پورۀ بادمجان در پایان مدت زمان نگهداری باالتر
از استاندارد الزم برای محصوالت پروبیوتیک و باالتر از
 907واحد تشکیل کُلنی در هر گرم بود .تعداد قابلتوجه
و قابلقبول باکتری پروبیوتیک در پایان دورۀ نگهداری
0
در سایر فراوردههای لبنی پروبیوتیک نظیر داهی
(نیکبختکشکولی ،جوینده ،تهموزیدیدهبان و سماواتی،
 ،)9915نوشیدنی تخمیری بر پایۀ تراوه (خمیریان،
جوینده ،حصاری و برزگر )9915 ،و پنیر فراپالوده (ترابی
و همکاران )9910 ،نیز گزارش شده است .در نتایجی
مشابه Ertem ،و  )0090( Çakmakçıباالترین تعداد
باکتری الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ( 0/56لگاریتم واحد
تشکیل کُلنی در هر گرم ) در ماست پروبیوتیک حاوی 6
درصد گوبدین( 9غذای محلی ترکیه شامل مخلوط
شاه توت سفید خشک و خمیر گردو) را در روز 7ام
نگهداری و کمترین شمارش پروبیوتیکی را در پایان زمان
 09روز نگهداری گزارش نمودند،Delavari .
 Pourahmadو  )0091( Sokutifarنیز در نتایجی مشابه
با این تحقیق ،تعداد باالتری ( )P>0/06از باکتری
الکتوباسیلوس پالنتاروم را در زمان 7ام نگهداری گزارش
نمودند که این میزان در ادامۀ مدت زمان نگهداری در
یخچال بهطور قابل توجهی کاهش مییافت.
بهعالوه نتایج نشان داد که نمونههای ماست حاوی
مخلوط باکتریهای پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
و الکتوباسیلوس رامنوسوس در غلظتهای مختلف بادمجان
از شمارش باکتریهای پروبیوتیکی باالتری در تمامی مدت
زمان نگهداری برخوردار بودند .درهرحال اختالف معنیداری
میان نمونههای ماست حاوی سویههای جداگانه پروبیوتیک
مشاهده نگردید که با نتایج  Razavi ،Ehsani ،Daneshiو
 )0099( Labbafiهمخوانی داشت.
& Dave

براساس نتایج این تحقیق ،افزودن بادمجان در ابتدای
زمان نگهداری سبب کاهش قابلتوجه ()P>0/06
باکتری های پروبیوتیک گردید که دلیل آن احتماالً رقت
باکتریهای یادشده در ماست می باشد .درهرحال با
افزایش زمان نگهداری ،این روند معکوس گردید
بهطوریکه نمونه های حاوی درصد باالتر بادمجان با
اختالف معنی داری از میانگین شمارش باکتری
پروبیوتیک باالتری نسبت به نمونۀ شاهد برخوردار بودند
که نشان دهنده اثر مثبت بادمجان افزودهشده بر قابلیت
زندهمانی باکتری های پروبیوتیک بود (جدول  .)5اثر
پری بیوتیک سبزیجات و میوه جات مختلف بر باکتریهای
پروبیوتیک به دلیل وجود ترکیبات الیگوساکاریدی توسط
بسیاری از محققین گزارش شده است ( & Fernandez
Marette, 2017; Galgano, Condelli, Caruso,
Colangelo, & Favati, 2014; Luckow & Delahunty,
2004; Mehdizadeh et al., 2019; Sadeghi,
 .)Pourahmad, & Mokhtare, 2017بهعالوه ،علت

باالتربودن تعداد باکتری های پروبیوتیک در نمونههای
ماست حاوی میوه جات و سبزیجات میتواند بهدلیل
خاصیت ضداکسایشی این ترکیبات و حذف اکسیژن از
محیط به ویژه توسط ترکیبات فنلی باشد .در این شرایط،
9
با حذف اکسیژن و ایجاد پتانسیل اکسیداسیون-احیاء
پایین ،قابلیت زندهمانی باکتریهای پروبیوتیک افزایش
مییابد ( Marhamatizadeh, Ehsandoost, & Gholami,
.)2013
نتایج همچنین نشان داد که زمان نگهداری تأثیر
معنی داری بر قابلیت زندهمانی باکتریهای پروبیوتیک
داشت .همانگونهکه در جدول ( )5میتوان مالحظه
نمود ،به طورکلی تعداد باکتری های پروبیوتیک تا روز 7ام
نگهداری افزایش و پس از آن کاهش یافت .علت افزایش
باکتری های پروبیوتیک در اوایل دورۀ نگهداری میتواند
بهدلیل فراهمبودن شرایط مختلف بهویژه وجود مواد
مغذی الزم جهت رشد باکتریهای پروبیوتیک باشد
( Donkor, Nilmini, Stolic, Vasiljevic, & Shah,
 .)2007کاهش قابل توجه باکتریهای پروبیوتیک در ادامۀ
مدت زمان نگهداری نیز احتماالً بهدلیل افزایش اسیدیتۀ
ماست و همچنین تولید پراکسید هیدروژن توسط
سویههای آغازگر ماست و اثر منفی این ترکیبات بر
Redox potential

1

Dahi
Gobdin

2
3

جوینده و همکاران

69

بهینه یابی فرموالسیون ماست پروبیوتیک حاوی پورۀ بادمجان براساس روش ...

جدول  -6تأثیر مقدار پورۀ بادمجان و نوع باکتری پروبیوتیک بر شمارش پروبیوتیکهای نمونههای ماست طی مدت نگهداری
شمارش باکتریهای پروبیوتیک (برحسب لگاریم واحد تشکیل کُلنی در هر گرم)

نوع باکتری پروبیوتیک

زمان نگهداری (روز)

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

9
1
7
90
91

0/75 Ba
0/11 Aa
1/01 Aa
0/59 Bb
7/71 Cb

الکتوباسیلوس رامنوسوس

9
1
7
90
91

0/01 BCa
1/00 ABa
1/91 Aa
0/70 Ca
7/09 Db

0/71 Bb
0/05 Bb
1/00 Aa
0/77 Ba
7/01 Cb

9
1
7
90
91

0/11 Ba
1/09 Aa
1/91 Aa
0/15 Ba
0/99 Cb

0/09 Ca
1/07 ABab
1/90 Aa
1/09 BCa
0/97 Dab

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
الکتوباسیلوس رامنوسوس ()9:9

شاهد ( 0درصد)

 96درصد

 90درصد

 16درصد

0/59 Bab
0/01 Aa
1/00 Aab
0/57 Bb
7/00 Cab

0/60 Cbc
0/70 Bab
0/10 Aab
0/05 ABa
7/00 Dab

0/91 CBc
0/56 Bb
0/10 Ab
0/19 Aa
7/15 Da

0/59 Cb
0/07 ABb
1/06 Aa
0/70 BCa
0/99 Dab

0/65 Cb
0/09 Bb
1/99 Aa
0/10 Ba
0/90 Da

0/75 Bab
1/01 Aab
1/09 Aa
1/99 Aa
0/01 Cab

0/51 Cb
0/19 Bb
1/97 Aa
1/00 ABa
0/95 Da

حروف متفاوت کوچک در هر ردیف (نمونههای ماست حاوی مقادیر مختلف پورۀ بادمجان) و حروف متفاوت بزرگ در هر ستون (در نمونههای ماست
حاوی هریک از انواع باکتری پروبیوتیک) بهترتیب نشاندهندۀ اختالف معنیدار ( )P>0/06میباشد.

بهینهیابی

در تحلیل سلسله مراتبی ،احتمال ناهماهنگی در قضاوتها
وجود دارد .بنابراین ،از سنجهای به نام «نرخ ناسازگاری»
برای تعیین میزان ناهماهنگی داوریها استفاده میشود.
این ضرایب مقدار این احتمال را که ماتریس مقایسۀ
زوجی کامالً بهصورت تصادفی پرشده است ،مشخص
میکند .در این شرایط ،درصد ناسازگاری  0/9بهعنوان
بیشینۀ قابلقبول معرفی شده است .بهمنظور بررسی و
اولویتبندی  1محصول (شاهد و نمونههای ماست حاوی
 90 ،96و  16درصد بادمجان) براساس تحلیل سلسله
مراتبی باتوجهبه ویژگیهای بافت ،عطروطعم ،رنگ،pH ،
اسیدیته ،تعداد باکتری پروبیوتیک و سینرزیس ،نتایج
نشان داد محصول حاوی  90درصد بادمجان با وزن
 0/979باالتر از سایر محصوالت بوده است .همچنین،
نتایج نشان داد که میزان نرخ ناسازگاری  0/00بود که
باتوجهبه اینکه کمتر از  0/9میباشد ،نتایج از اعتبار باالیی
برخوردار است و قابلیت اتکای مناسبی دارد.
نتیجهگیری
این تحقیق بهمنظور بررسی تأثیر افزودن پورۀ بادمجان بر
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ،میکروبی و حسی ماست

پروبیوتیک انجام پذیرفت و مقدار بهینۀ پورۀ بادمجان
افزودهشده به ماست توسط تحلیل سلسله مراتبی مشخص
گردید .نتایج نشان داد که با افزودن پورۀ بادمجان،
ویژگیهای اسیدیته ،شاخص روشنایی و سینرزیس
نمونههای ماست پروبیوتیک کاهش و مقدار  pHافزایش
یافت .درمورد شمارش باکتریهای پروبیوتیک ،نتایج کمی
پیچیدهتر بود .با افزایش مقدار بادمجان ،تعداد باکتریهای
پروبیوتیک نمونهها تا اواسط دورۀ نگهداری بهدلیل کاهش
سهم ماست در فرموالسیون ماست بادمجان و به تبع آن
کاهش نسبت باکتریها کاهش یافت .اما از روز 7ام به بعد،
میزان باکتریهای پروبیوتیک در نمونههای حاوی پورۀ
بادمجان نسبت به شاهد روندی افزایشی نشان داد،
بهطوریکه در پایان مدت  91روز نگهداری ،نمونههای
حاوی مقادیر باالتر بادمجان از شمارش باکتریهای
پروبیوتیکی باالتری برخوردار بودند .درهرحال ،تمامی
نمونههای ماست (شاهد و نمونههای حاوی درصدهای
مختلف بادمجان) از شمارش باالی باکتری پروبیوتیک و
باالتر از حد استاندارد ( 907واحد تشکیل کُلنی در هر
گرم) برخوردار بودند .همچنین افزودن بادمجان تا مقدار
 90درصد سبب بهبود ویژگیهای حسی ماست پروبیوتیک
بادمجان گردید؛ هرچند نمونۀ حاوی  96و  16درصد نیز
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از کیفیت عطروطعم و بافت مناسبی برخوردار بودند.
بهعالوه ،براساس نتایج بهدستآمده مشخص گردید که
اگرچه از نظر ویژگیهای موردبررسی اختالف معنیداری
میان نمونههای ماست حاوی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
و الکتوباسیلوس رامنوسوس وجود نداشت ،اما نمونههای
حاوی مخلوط دو باکتری پروبیوتیک از مقادیر اسیدیته،
سینرزیس و تعداد باکتری پروبیوتیک باالتری برخوردار
بودند .درهرحال ،بهجز شمارش باکتریهای پروبیوتیک،
سایر ویژگیها معنیدار نگردید .باتوجهبه نتایج حاصل از
تحلیل سلسله مراتبی مشخص گردید که با استفاده از
میزان  90درصد پورۀ بادمجان میتوان محصولی با کیفیت
مناسب تولید نمود .با تولید ماست پروبیوتیک بادمجان،

میتوان محصول عملگرایی تولید نمود که بهدلیل تعداد
باالی باکتری پروبیوتیک ،وجود ترکیبات زیستفعال و
مقادیر باالی پتاسیم بادمجان و کلسیم و منیزیم شیر در
محصول نهایی بتواند نقش مهمی در برآوردهنمودن
نیازهای تغذیهای روزانۀ ما ایفا نماید.
سپاسگزاری
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effect of incorporation of eggplant puree (0-45%) on
physicochemical properties (pH, acidity, color and syneresis), sensorial parameters (odor and taste,
color, and texture) and survival of probiotics in yogurt after 1, 4, 7, 10 and 14 days of storage.
Furthermore, Analytic Hierarchy Process (AHP) was used to determine the best probiotic eggplant
yogurt according to the assessed parameters. The results showed that by increasing the amount of
eggplant puree, the extent of acidity, syneresis and lightness (L*) decreased while the pH increased.
Incorporating eggplant puree caused significant (P<0.05) reduction of probiotic bacteria at the
beginning of storage time. However, during the storage period this status contrarily changed, in such a
way that yogurt samples containing a higher concentration of eggplant puree at the end of storage had
a higher count. This was probably due to prebiotic effect of eggplant puree and the lower pH of yogurt
sample. According to data analysis by AHP, yogurt sample contained 30% of eggplant puree with the
weight of 0.171 being the best formula compared with the others. The results showed that
incompatibility rate was 0.08 and as this value was lower than 0.1, the obtained results had an
acceptable reliability and credibility. Based on the results of this research, the manufactured eggplant
probiotic yogurt having an acceptable sensory and probiotic properties may be introduced as a
functional food product. Furthermore, due to prebiotic capability of the eggplant puree, it could be
used in various probiotic products.
Keywords: Analytic hierarchy process, Eggplant puree, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
rhamnosus, Probiotic yogurt

