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 چکیده

های پروبیوتیک  باکتریمخلوط از برای این منظور . پروبیوتیک بود چرب کمکاکائو امکان تولید ماست بررسی  این پژوهشهدف 

شکر % 5پودر کاکائو همراه با % 8/0مخلوط از نیز و  (وزنی -وزنی% 3به میزان )الکتیس  بیفیدوباکتریومو  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

شمارش . شد استفاده% 5/1و % 5/0یک با میزان چربی بیوت برای تهیه ماست سین (وزنی -وزنی)شکر % 7پودر کاکائو و % 2/1و مخلوط 

داد  نتایج نشان .تگرف صورت 21و  11، 7، 1 در روزهای ها حسی نمونه  ارزیابیو  شیمیاییخواص فیزیکو، های پروبیوتیک باکتری

چنین  هم. شود لوس اسیدوفیلوسالکتوباسی زیستی قابلیت (>01/0p)دار  تواند سبب افزایش معنی بیوتیک می عنوان یک پری کاکائو به

باالترین تعداد  .نشد مشاهده الکتیس   بیفیدوباکتریومداری از نظر تعداد  تفاوت معنیفاقد آن های  های حاوی کاکائو و نمونه بین ماست

لی هیچگاه تعداد و شد  ها مشاهده کاهش در تعداد پروبیوتیکبعد از این مدت  و های پروبیوتیک زنده در روز هفتم حاصل شدباکتری

های حاوی کاکائو نسبت به  در نمونهبا گذشت زمان کاهش یافت و ها در تمامی نمونه pHمقدار  .نرسید cfu/g 710به کمتر از ها آن

داری بین  معنی افزایشنتایج بررسی تغییرات میزان چربی،  .شد  مشاهده pH در مقدار (p >01/0) دار افزایش معنی ،های شاهد نمونه

 داری باالتر از شاهد طور معنی های حاوی کاکائو به خشک در نمونه  میزان ماده ؛ امادادن نشان، ی شاهد های حاوی کاکائو با نمونه ونهنم

ای باال، سبب   با دارا بودن ارزش تغذیه الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسبرای  بیوتیکی عالوه بر خاصیت پری کاکائو بنابراین. (>01/0p) بود

تغییراتی در است ، الزمترمطلوب یابی به خواص حسیمنظور دست هب .شد  کالری ماست کاکائو خواهدمیزان  در ایمالحظهقابل افزایش

 .شود فرموالسیون این محصول داده

 سالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، بیفیدوباکتریوم الکتیماست پروبیوتیک، پودر کاکائو، : کلیدیهای واژه



 همکاران و شریفی سلطانی                                                                                                                                  کیوتیپروب( شکالت)ماست کاکائو  دیامکان تول یبررس

 

25 

 مقدمه

زایمی   بیممار  هما  غیر  گانیسم  ها میکروار یکپروبیوت

صمورت زنمده ممورد     هستند که اگر به تعداد کافی و بمه 

استفاده قرار گیرند، از طریق ایجماد تعمادل میکروبمی در    

بخشمی بمرا  میزبمان خمود      روده اثرات مفید و سمالمت 

هما  مولمد اسمید     بماکتر  . (Akin et al., 2007)دارنمد  

هما   هما و بیفیمدوباکتریوم   وسویژه الکتوباسمیل  الکتیک، به

طور عاد  جزئی از اکوسیست  دستگاه گوارش هستند  به

 ,.Farnworth et al)شموند   و پروبیوتیک محسمو  ممی  

تولیمد  فراینمد  تنهما در   ها  پروبیوتیک نه  باکتر(. 2007

سمالمت فمرآورده     کنند بلکه در ارتقا ایجاد اشکال نمی

 (.Dols et al., 2011) ثیر مثبت دارنمد أتو سودمند  آن 

کممک  : هما عبارتنمد از   برخی از خواص مفید پروبیوتیک

اسممهال، جلمموگیر  از تحمممال الکتمموز،  بممه درمممان عممدم

هما  التهمابی روده، سمندرم     هما، بیممار    یبوست، آلرژ 

. سیسمت  ایمنمی   چنمین تقویمت   هم  پذیر و  روده تحریک

تحقیقات نشان داده کمه اسمتفاده از ایمن محتموالت در     

ثیر را  تمأ دا ختوص افمراد مبمتال بمه ایمدز     به بیماران و

  .(Lollo et al., 2013)مثبت بوده است 

شیر ، بستنی و ماست بهتمرین  ها   فرآوردهدر میان 

 Soukoulis et) رونمد  شمار ممی  به ها ن پروبیوتیکالحام

al., 2010). طرفمدارترین فمرآورده   ماست پروبیوتیک پر

 (.Marafon et al., 2011) سمت در آمریکا پروبیموتیکی 

 نمایمد پسمندتر   تواند آن را عاممه  دار کردن ماست می طع 

(Erdem et al., 2013) . هما  ممورد توجمه     یکی از طع

، طع  شکالتی است که جوانان، نوجوانمان  مترف بازار

د دهنمم و کودکممان تمایممال بیشممتر  بممه آن نشممان مممی   

(Possemiers et al., 2010.) توانممد حامممال  لممذا مممی

 .کنندگان باشد مترفلوبی برا  پروبیتیکی مط

در مطالعممات مختلمم  بممه اثممرات افممزودن مممواد     

هما  پروبیوتیمک    بیوتیک بمر بقما  میکروارگانیسم     پر 

                                      مثال  آکین و همکماران نشمان دادنمد   . پرداخته شده است

        همما در              پروبیوتیممک                       شممکر باعمما بقمما   %   21         افممزودن 

  . (Akin et al., 2007)      شمود                    هما  شمیر  ممی              فمرآورده 

                                             هوپرت و همکاران به این نتیجمه رسمیدند کمه          چنین    ه 

 Hoppert et )        دارنمد        نیاز       به قند             ها برا  رشد            پروبیوتیک

al., 2013) .  مشمخ  شمد میمزان بقما       در همین راستا

ها در شکالت سه برابر بیشتر از ماتریس شیر  پروبیوتیک

   در  (.Rokka et al., 2010)و دوغ پروبیوتیممک اسممت 

که پودینگ با کاکمائو محمی      مشاهده شد      دیگر    ات     مطالع

 دنباشم میها  پروبیوتیک  مناسبی برا  نگهدار  باکتر 

(Irkin et al., 2011) پودر کاکائو محی  رشمد خموبی    و

لمذا   (.Ricci et al., 2011) سمت ها برا  الکتوباسمیلوس 

امکان تولید ماست کاکمائو   ، ارزیابیهدف از این مطالعه

 هما   باکتر  اکائو برک افزودن و اثرپروبیوتیک چر   ک 

 .بودپذیرش کلی آن  پروبیوتیک و

 

   ها   روش        مواد و

 های اولیه شیرمایشز آ  -

   از بما اسمتفاده            در شمیر         بیوتیک       آنتی      مانده             بررسی باقی

 ,DSM )                                    استار طبمق دسمتور شمرکت سمازنده       -       کیت بتا

Netherlands )  (   261                         استاندارد ملمی ایمران،    )          انجام شد .   

           روش ژربمر                 ا اسمتفاده از     بم                       گیر  چربمی شمیرخام          اندازه

           اسممیدیته        گیممر           انممدازه   و  (    366                           اسممتاندارد ملممی ایممران،  )

   0 / 2         با سمود                                            شیرخام با استفاده از روش تیتراسیون نمونه

                    در حضمممور معمممرف     (Merck, Germany )          نرممممال

  .  (    2192                           اسمتاندارد ملمی ایمران،     )              انجمام شمد            فتمالئین       فنال

          از محمی              ها  شمیر                          شمارش کلی میکروارگانیس     جهت 
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   در   Skim Milk Agar  ( Merck, Germany )       کشممت

                روز استفاده شد   3- 9       به مدت         سلسیوس     درجه     30     دما  

  . (    9111                     استاندارد ملی ایران،  )

 تولید ماست کاکائو  نحوه -

جهت تولید ماسمت کاکمائو پروبیوتیمک از شمیر کم      

      ابتدا برا  این کار . چربی استفاده شد% 9/2و  9/0چر  

         سمپس از    .           رار گرفمت                               شیرخام ورود  مورد آزممایش قم  

         بعممد از                      عبممور داده شممد و    (Clarifier )        کننممده        صمماف

              ، بما فشمار    (چربمی % 9/2و  9/0 )                       استاندارد کردن چربمی 

 ADM) پودر کاکائو سپس   .               بار هموژنیزه شد     210-   200

Schokinag, Turkey) مطمابق   (تپه، ایمران  هفت) و شکر

شمیر کاکائوهما  حاصمال در     .اضمافه شمد   (2)با جدول 

دقیقمه پاسمتوریزه    1به ممدت   سلسیوسجه در 30دما  

 سمپس  .خنک شدند سلسیوسدرجه  19و تا دما   شده

              کمه ترکیبمی    افزوده شمد  هااستارتر پروبیوتیک به آن 3%

      هما                                                  است از استارترها  سنتی ماست همراه با بماکتر  

  و                                    الکتوباسمممممیلوس اسمممممیدوفیلوس                پروبیوتیمممممک 

 .ABY10 (Chr                   بما نمام تجمار                           بیفیدوباکتریوم الکتیس

Hansen, Denmark)صممورت خشممک شممده   ، کممه بممه

تهیمه شمد و تما زممان متمرف در      ( لیموفیلیزه )انجماد  

. دار  گردیمد  نگه( سلسیوسدرجه  -21)شرای  انجماد 

گرممی پمر و    200هما   شیرها  تلقمی  شمده در لیموان   

منتقمال   سلسیوسدرجه  12دربند  شدند و به گرمخانه 

  pH  و               جمه دورنیمک     در    59                       تا زمانی که اسیدیته به شدند 

 سلسمیوس درجمه   1سمپس بمه سمردخانه    .     برسد   1 / 6   به 

               همر کمدام از   . روز نگهدار  شمدند  22منتقال و به مدت 

   .                                                    تیمارها در سه تکرار تهیه و مورد آزمایش قمرار گرفمت  

   در                                       فیزیکوشیمیایی، میکروبمی و حسمی    ها          کلیه آزمون

     بمر      22  و     21  ،  5  ،  (                    ساعت پمس از تولیمد      21 )   2       روزها  

  .    گرفت      انجام    ها            رو  نمونه

 
 ها ها  ماست تولید شده و ترکیبات تشکیال دهنده آن نمونه -(2) جدول

ماست  نوع

 پروبیوتیک

 (وزنی -وزنی)درصد 

 پودر کاکائو شکر چربی

2 9/0 5 2/2 

2 9/0 9 1/0 

3 9/2 5 2/2 

1 9/2 9 1/0 

 - - 9/0 (2 شاهد) 9

 - - 9/2 (2 شاهد) 6

 
 شیمیاییهای فیزیکوآزمایش -

      متمر    pH                            ماست با استفاده از دسمتگاه    pH       گیر        اندازه

( Metrohm, Swizerland )اسمتاندارد   )          شمد    گیر        اندازه            

                روش تیتراسمیون        بما                اسیدیته ماسمت     . (    2192           ملی ایران، 

    روش               با استفاده از      چربی     ،  (    2192                     استاندارد ملی ایران،  )

بمما              مماده خشممک    و  (    639                           اسممتاندارد ملمی ایممران،   )       ژربمر  

      عمدد    .انجام شد (Adam, France) سنج ه رطوبتدستگا

                                                   قرائت شده از درصد چربی ماسمت کسمر شمده و مماده     

  . (    2593                     استاندارد ملی ایران،  )         دست آمد        خشک به



 

25 

            های میکروبی      آزمایش  -

            از محی  کشت        الکتیس                  بیفیدوباکتریوم       شمارش     برا  

MRS Agar  ( Merck, Germany ) وسمیله              شمده بمه         غنمی        

 L-Cysteine hydrochloride                    محلمممول آبگوشمممت  

monohydrate  ( Merck, Germany ) و محلممممممول              

  selective  Mupirocin  ( Merck, Germany)         آبگوشمت  

        هواز  و     بی           تحت شرای            حاصال،  ها     لیت پ  .  د ش          استفاده 

    روز    3- 9            بممه مممدت            سلسممیوس       درجممه     35          ر دممما  د

 ,Tokyo) )        کمانتر                              گذار  و سپس با دستگاه کلنی         گرمخانه

Japan  (     22329                     استاندارد ملی ایران،  )    ند           شمارش گردید .  

          از محمی     الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس      شمارش     برا  

  .  د   شم             اسمتفاده    MRS Bile Agar  ( Ibresco, Iran)    کشت 

    35          ر دمما             همواز  و د                تحت شمرای            حاصال  ها     لیت پ

          گمذار  و             گرمخانمه     روز    3- 9         به ممدت          سلسیوس     درجه 

  . (     22329                     استاندارد ملی ایران،  )            شمارش شدند

  VRB Agar    کشت             ها از محی    م  فر           شمارش کلی     برا  

( Merck, Germany)   هما در دمما                         استفاده شد و پلیمت               

              سمماعت قممرار     21-  11      مممدت              گممراد بممه                درجممه سممانتی    35

               بمرا  جسمتجو      . (    3263                     استاندارد ملی ایران،  )      شدند      داده

  Lauryl Sulfate Broth              از محی  کشمت        کوال          اشریشیا

   در       هما         لولمه   .             استفاده شمد   (Merck, Germany )       مضاع 

              سماعت قمرار       21           بمه ممدت             سلسمیوس           درجمه     35     دما  

                                                شممدند و جهممت آزمممون تکمیلممی کشممت از محممی        داده

 ,Peptone Water  ( Merck  و   EC Broth      هما          کشمت 

Germany)    21           بمه ممدت           سلسیوس     درجه     35        در دما    

  . (    2316                     استاندارد ملی ایران،  )                  ساعت، استفاده شد

        مثبمت           گموالز        ها  کوآ                     شمارش استافیلوکوکوس     برا  

        وسمیله            شده بمه      غنی  Baird Parker Agar    کشت          از محی 

  (Merck, Germany )    دار             مرغ تلوریت                سوسپانسیون تخ 

       سماعت      21-  11      ممدت        و به        سلسیوس     درجه     35        در دما  

   از    ،             هما  مشمکو                    شناسایی کلمونی          شد و جهت            استفاده

         پالسمما                     ا  و با افمزودن                      کواگوالز به روش لوله      آزمون 

            اسمتاندارد   )             ستفاده شمد  ا  (Merck, Germany )      خرگوش 

                شممارش کپمک و          بمرا        چنین     ه    . (    6106- 2           ملی ایران، 

 Yeast Extract Dextrose         کشممت           از محممی         مخمممر

Chloramphenicol Agar  ( Merck, Germany)  استفاده           

   ا    بر          سلسممیوس       درجممه     29 ± 2      ما د   در       همما       لیممت پ   .    شممد

     لمی             استاندارد م )      شدند        گذار           گرمخانه     روز   9  ن   ما   ت ز  مد

  . (     20291       ایران، 

    های       نمونه            ارزیابی حسی   -

                                         ها  حسی ماست از قبیال قوام، طعم ، رنمگ،          ویژگی

  و             دار نشمدن                          ختی، آ  انمداختن، دانمه                   ظاهر از نظر یکنوا

                          بما اسمتفاده از آزممون      و       نفمر      20       توسم   ،            پذیرش کلمی 

  .                               امتیاز ، مورد ارزیابی قرار گرفت   9       هدونیک 

              و تحلیل آماری       تجزیه  -

  .                    تتادفی انجمام شمد                     ر قالب طرح کامال             این مطالعه د

           مورد تجزیه SPSS 16         افزار                  دست آمده با نرم   ه     ها  ب      داده

           دار تلقمی        معنی  %  2            و سط  اختالف                   و تحلیال قرار گرفت 

               هما و بررسمی               هما  داده                     مقایسمه میمانگین         جهت  .      گردید

( ANOVA)                                           اثرات تیمارها از آزممون تحلیمال واریمانس   

    .          استفاده شد

 

   ها     یافته

                                        همما  اولیممه نمونممه شممیر نشممان داد            ج آزمممایش      نتممای

  .                  بیوتیک منفی بودند          مانده آنتی                    ها  شیر از نظر باقی       نمونه

  و   %  2 / 9  و    0 / 9           ها  شمیر،                          چنین میزان چربی در نمونه    ه 

        تعمداد    .            دسمت آممد                  درجه دورنیک بمه     29              میزان اسیدیته 

                  ها  شیر در محدوده               ها  کلیه نمونه                 کلی میکروارگانیس 

  .             ملی قرار داشت                مجاز استاندارد
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ها  مختل  ماست طمی دوره   در نمونه pH        تغییرات 

اسماس   بر. نشان داده شده است( 2)مودار نگهدار  در ن

هما  ماسمت طمی دوره    در کلیه نمونه pH      میزان ها  یافته

کماهش یافمت    (>02/0p)دار  نگهدار  در سط  معنی

ها  حاو  پودر کاکمائو نسمبت    که این کاهش در نمونه

همچنین فاکتور زمان تأثیر  .ها  شاهد بیشتر بودبه نمونه

   (.p < 0 /  02 )ایجمماد کممرد  pHدار  را در تغییممرات معنممی

ایجماد   pHدار  را در تغییمرات  متغیر چربی تأثیر معنمی 

 هیدر کل تهیدیاس زانیها م بر اساس یافته (.<02/0p) نکرد

کمه   افمت ی شیافزا  دوره نگهدار یماست ط  ها نمونه

پودر کاکائو نسمبت بمه     حاو  ها نمونه در شیافزا نیا

 نیهمچنم (. p<02/0)نبمود   دار یشماهد معنم    هما  نمونه

 تهیدیاسم  راتییم را در تغ  دار یمعنم  ریفاکتور زممان تمأث  

را در   داریم معن ریتأث یچرب ریمتغ(. p<02/0)کرد  جادیا

 (.<02/0p)نکرد  جادیا تهیدیاس راتییتغ
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 (2)ها  تیمار و شاهد مندرج درجدول  نمونهشامال  6تا  2؛ دوره نگهدار ها  ماست طی در نمونه pHتغییرات  -(2)مودار ن

 .نشان داده شده است( 2)ها  مختل  ماست طی دوره نگهدار  در نمودار  اسیدیته در نمونهتغییرات 
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 (2)جدول  مندرج درها  تیمار و شاهد  شامال نمونه 6تا  2؛ دوره نگهدار ها  ماست طی در نمونه تغییرات اسیدیته -(2)نمودار 
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هما  مختلم  ماسمت طمی      چربی در نمونه        تغییرات 

. نشمان داده شمده اسمت   ( 3)دوره نگهدار  در نممودار  

هما   در نمونمه                میمزان چربمی    افمزایش هما   براساس یافته

شماهد در سمط         هاکاکائو نسبت به نمونهحاو  پودر 

ثیر فاکتور زممان تمأ   چنین ه  (.<20/0p)دار  نبود معنی

 (.<20/0p)دار  را در تغییرات چربی ایجاد نکرد معنی
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 (2)در جدول  تیمار و شاهد مندرج  ها  شامال نمونه 6تا  2؛ دوره نگهدار ها  ماست طی تغییرات میزان چربی در نمونه  -(3)نمودار 

 

هما  مختلم  ماسمت     ماده خشک در نمونه        تغییرات 

. نشان داده شده است( 1)مودار طی دوره نگهدار  در ن

در                      میمزان مماده خشمک     افمزایش  ،هما  یافتمه این اساس  بر

ها  حاو  پودر کاکمائو نسمبت بمه نمونمه شماهد       نمونه

ثیر أهمچنمین فماکتور زممان تم     (.>02/0p)دار بمود   معنی

ایجمماد نکممرد              ممماده خشممکا در تغییممرات دار  ر معنممی

(02/0p>.) دار  را در ثیر معنممینیممز تممأ ر چربممیمتغیمم

 (.<02/0p)ایجاد نکرد          ماده خشکتغییرات 
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 دوره نگهدار ها  ماست طی تغییرات میزان ماده خشک در نمونه -(1) نمودار
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 اشریشمیا  فمرم،  تعمداد کلمی  ها  ماست کلیه نمونهدر 

کوآگمموالز مثبممت و  اسممتافیلوکوکوس اورئمموس،  الوکمم

میزان         تغییرات  .گزارش شدمنفی  چنین کپک و مخمر ه 

الکتوباسمممیلوس و  الکتمممیس  بیفیمممدوباکتریومرشمممد 
هما  مختلم  ماسمت طمی دوره      در نمونه اسیدوفیلوس

. داده شممده اسممتنشممان ( 6و  9)نگهممدار  در نمممودار 

  بیفیدوباکتریومکلی میزان رشد  بطورها  براساس این یافته

همما  ماسممت، بمماالتر از میممزان رشممد  در نمونممه الکتممیس

براسمماس  .ارزیممابی شممدالکتوباسممیلوس اسممیدوفیلوس 

ها  ماست حاو  پمودر  ، بین نمونه(9)ها  نمودار  داده

 دار  از نظمر هما  شماهد، تفماوت معنمی    کاکائو و نمونه

 مشمماهده شممد  الکتوباسممیلوس اسممیدوفیلوس تعممداد 

(02/0p<) طممور  کممه تعممداد ایممن پروبیوتیممک در    بممه

ها  ها  ماست حاو  پودر کاکائو نسبت به نمونه  نمونه

 دار  بودشاهد بیشتر بود و این افزایش در سط  معنی

(02/0p<).      در رابطه با رونمد تغییمرات قابلیمت زیسمتی

ها  ماست کاکائو و ماسمت   ها، در تمام نمونه پروبیوتیک

نگهمممدار ، قابلیمممت زیسمممتی     شممماهد طمممی دوره 

تا روز هفت  افمزایش یافمت    الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

بیشمترین و  . و سپس تا روز بیست و یک  کاهش یافمت 

کمترین قابلیت زیستی بمه ترتیمب در روزهما  هفمت  و     

بنمابراین بما افمزایش زممان     . یک  مشماهده شمد    و بیست 

سمیلوس  الکتوبا  ممانی پروبیوتیمک   انباردار ، قابلیت زنده
 ایممنوجممود میممزان نبمما ایمم. کمتممر شممد اسممیدوفیلوس

یاد شده بموده   پروبیوتیک در کال محتوالت در محدوده

 .تر نیامدیندر هر گرم پای میلیون 20 و هیچگاه از
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 گهدار دوره نها  ماست طی در نمونه الکتوباسیلوس اسیدوفیلوستغییرات تعداد  -(9)نمودار 

 

شمده اسمت     نشان داده (6) طور که در نمودار ن هما

ها  ماسمت شماهد فاقمد     ها  کاکائو و نمونه بین ماست

 بیفیمدوباکتریوم دار  از نظمر تعمداد    تفاوت معنی ،کاکائو

رشمد ایمن بماکتر     و ( <02/0p) نشمد   مشاهده الکتیس



 

25 

 .برآورد شد 9شماره  نمونه ،وباکتریوم الکتیسبیفیدبهتمرین نمونمه از نظمر تعمداد     . ها  شاهد بهتر بود نمونه

 

 
 دوره نگهدار ها  ماست طی در نمونه بیفیدوباکتریوم الکتیستغییرات تعداد  -(6)نمودار 

 

در رابطمممه بممما رونمممد تغییمممرات قابلیمممت زیسمممتی 

ها  ماست کاکائو و ماسمت   ها، در تمام نمونه پروبیوتیک

   نگهمممدار ، قابلیمممت زیسمممتی  شممماهد طمممی دوره 

افزایش یافمت و سمپس    5تا روز بیفیدوباکتریوم الکتیس 

بیشمترین و کمتمرین قابلیمت    . کماهش یافمت   22تا روز 

. مشمماهده شممد 22و  5ترتیممب در روزهمما   زیسممتی بممه

ممانی   بنابراین با افزایش زممان انبماردار ، قابلیمت زنمده    

  بما ایمن  . کمتمر شمد  بیفیدوباکتریوم الکتمیس    پروبیوتیک

روبیوتیممک در کممال محتمموالت در پ ایممنوجممود میممزان 

 واحد لگماریتمی  5  یاد شده بوده و هیچگاه از محدوده

 .تر نیامددر هر گرم پایین

نتایج نشان داد که با افزایش زمان انباردار ، قابلیمت  

ها کمتر شد و این کاهش در ارتباط  مانی پروبیوتیک زنده

بیشمتر از   بیفیمدوباکتریوم الکتمیس  ممانی   با قابلیت زنمده 

ثیر زمممان أتممبنممابراین . بممود الکتوباسممیلوس اسممیدفیلوس

   بیفیدوباکتریوممانی  قابلیت زنده کاهش نگهدار  در

 

 
بیشتر بود الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس  به الکتیس نسبت

با این حال میزان  (.>02/0p)بود دار  معنیو این افزایش 

 پروبیوتیک در کال محتوالت در محدوده  باکتر هر دو 

گرم  در هر واح دلگاریتمی 5ه بوده و هیچگاه از یاد شد

چنمین نتمایج حاصمال از ایمن پمژوهش       ه  .تر نیامدپائین

در  الکتیس بیفیدوباکتریومنشان داد که تعداد پروبیوتیک 

 .بیشتر است درصد چربی 9/0دارا  ماست ها  نمونه

ها  مختل  ماسمت در نممودار    در نمونه            ارزیابی حسی

همما  بممر اسمماس ایممن یافتممه. اسممتنشممان داده شممده ( 5)

هما  حماو  کاکمائو از     ها  شاهد نسبت به نمونه نمونه

در (. >02/0p) خواص حسی باالتر  برخموردار بودنمد  

حاو    شماره  ها  ماست حاو  کاکائو، نمونه نهبین نمو

 (2نمونمه شمماره   ) شکر %9و کاکائو  %1/0چربی، % 9/0

هما   نمونمه ها  حسی باالتر  نسبت بمه سمایر    از ویژگی

برخوردار بمود، همر چنمد تفماوت امتیمازات حاصمال از       

ها  حاو  کاکائو،   ارزیابی این نوع ماست با سایر نمونه

 (.<02/0p)دار نبود  معنی
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 ها  ماستمیانگین نمرات حاصال از آزمون ارزیابی حسی نمونه -(2)جدول 

 ترکیبات ماست
نگهداری زمان 

(روز)  
یآب انداز  

یکنواختی 

 بافت
امقو  پذیرش کلی رنگ طعم 

کرش%7چربی،5/0%

پودر کاکائو2/1%،  

2          2/81±0/97a
 3/18± 36/0 a 2/81±0/96 a 2/30±1/03 a 3/02± 22/2  a 2/77± 51/0  a 

5 2/78±0/88 a 3/18± 16/0  a 2/91±0/94 a 2/34±0/99 a 3/00± 06/2  a 2/75± 53/0  a 

21 2/74± 15/0  a 3/05±0/85 a
 2/84±0/95 a 2/34±0/93 a 2/98± 33/0  a 2/71± 61/0  a 

22 2/77± 53/0  a 3/08±0/76 a 2/88±0/83 a 2/31±0/95 a 2/96± 00/2  a 2/70± 52/0  a 

شکر%5چربی،5/0%

پودر کاکائو8/0%،  

2 3/08±0/87 a
 3/11± 19/0  a

 3/10±0/80 a 2/48± 21/3  a
 2/88± 03/2  a 3/11± 61/0  a 

5 3/07± 53/0  a 3/20± 55/0  a 3/17±0/82 a 2/47± 21/2  a 2/90± 32/0  

a 
3/02± 53/0  a 

21 2/94± 32/0  a 3/16±0/76 a 3/08±0/87 a 2/51± 01/2  a 2/90± 30/0  

a 
2/93± 56/0  a 

22 3/00± 12/0  a 3/20±0/75 a 3/11±0/77 a 2/53± 06/2  a 2/91± 32/0  

a 
2/91± 55/0  a 

چربی، فاقد 5/0%

شکروپودر 

 کاکائو

2 3/76±0/99 b
 3/96± 33/0 b

 3/77±0/84 b
 3/84± 19/0  b

 3/96± 39/0  b
 4/08± 52/0  b 

5 3/78± 30/0  b 3/91± 32/0 b 3/81±0/87 b 3/73± 30/0  b 3/96± 32/0  b 4/05± 52/0  b 

21 3/82± 12/0  b 3/94± 59/0  b 3/80±0/88 b 3/90± 10/0  b 4/07± 13/0  b 4/04± 61/0  b 

22 3/85± 53/0  b 3/94±0/74 b 3/81±0/84 b 3/88± 59/0  b 4/07± 16/0  b 3/91± 66/0  b 

شکر%7چربی،5/1%

پودر 2/1%،

 کاکائو

2 2/87±0/97 a
 3/08± 16/0  a

 4/02±6/16 a
 

2/42± 03/2  

a
 

2/75± 32/0  a 2/80± 55/0  a 

5 2/90± 32/0  a 3/24± 13/0  a 3/15±0/95 a 2/45± 03/2  a 2/75± 32/0  a 2/76± 53/0  a 

21 2/95± 19/0  a 3/08±0/74 a 3/20±0/92 a 2/43± 15/0  a 2/65± 15/0  a 2/65± 59/0  a 

22 2/92± 13/0  a 3/13±0/76 a 3/21±0/84 a 2/35± 31/0  a 2/63± 11/0  a 2/53± 51/0  a 

شکر%5چربی،5/1%

پودر 8/0%،

 کاکائو

2 3/01±1/03 a
 3/16± 31/0  a

 3/23±1/0 a
 2/26± 00/2  a

 2/63± 53/0  a 2/86± 12/0  a 

5 3/066± 39/0 a 3/33± 15/0  a 3/31±0/96 a 2/27± 02/2  a 2/60± 11/0  a 2/85± 12/0  a 

21 3/07± 32/0  a 3/24±0/83 a 3/34±0/90 a 2/31± 03/2  a 2/56± 11/0  a 2/76± 12/0  a 

22 3/06± 16/0  a 3/22±0/85 a 3/30± 30/0  a 2/34± 01/2  a 2/58± 36/0  a 2/68± 16/0  a 

چربی، فاقد 5/1%

شکروپودر 

 کاکائو

2 3/90±0/94b
 3/93± 30/0  b

 3/81±0/90 b
 3/77± 13/0  b

 4/17± 12/0  b
 3/96± 53/0  b

 

5 3/93± 11/0  b 3/94± 12/0  b 3/88±0/87 b 3/88± 11/0  b 4/23± 56/0  b 4/08± 12/0  b 

21 3/96± 12/0  b 3/90±0/71 b 3/88±0/79 b 4/07± 52/0  b 4/23± 53/0  b 4/03± 61/0  b 

22 3/90± 11/0  b 3/92±0/73 b 3/95±0/84 b 4/00± 13/0  b 4/18± 55/0  b 4/12± 65/0  b 

  .باشد می معیار انحراف ± میانگین صورت به و کرارت سه میانگین اعداد

 .(p >02/0) با یکدیگر تفاوت دارند دار  معنیمقادیر  که در هر ستون با حروف کوچک متفاوت نشان داده شده است، به طور 

 .(p >02/0) ندبا یکدیگر تفاوت دار دار  معنیمقادیر  که در هر ردی  با حروف کوچک متفاوت نشان داده شده است، به طور 
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     گیری           بحث و نتیجه

         کماهش و  pH                                  در این پژوهش در طی دوره نگهدار 

و افممزایش  pHعلممت کمماهش   .                         اسممیدیته افممزایش یافممت

و تولیمد     الکتیکیهاتوان فعالیت باکتر  یاسیدیته را م

هما  ممادهو و همکماران    این نتایج با یافته. دانست اسید

(Madhu et al., 2012 )همچنین نتمایج    .مطابقت داشت               

          نسبت بمه                              بیشتر بیفیدوباکتریوم الکتیس          دهنده رشد         نشان

                           کمه احتمماال  بمه دلیمال            بمود                        الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 

افممزایش غلظممت اسیداسممتیک تولیممد شممده نسممبت بممه   

هما   باشد که موجب کاهش رشد سمویه اسیدالکتیک می

 ,.Donkar et al)شده است الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 

ها  در نمونه الکتوباسیلوس اسیدوفیلوساد تعد(. 2007

ها  شاهد بیشتر بمود  حاو  پودر کاکائو نسبت به نمونه

بیوتیمک  که به دلیال افزودن پودر کاکائو و خاصیت پمر  

هما   در نمونمه  بیفیمدوباکتریوم الکتمیس  تعداد . آن است

حاو  پودر کاکائو نسبت به نمونه شماهد کمتمر بمرآورد    

تمأثیر پمودر کاکمائو در افمزایش      دهنده عدم شد که نشان

همما  ماسممت در نمونممه بیفیممدوباکتریوم الکتممیستعممداد 

و  الکتوباسمیلوس اسمیدوفیلوس  قابلیت زیستی   .اشدب می

با افزایش زمان نگهدار  کماهش   بیفیدوباکتریوم الکتیس

تموان کماهش ترکیبمات مغمذ  و     علت آن را ممی . یافت

ماسممت  pHمحممی  و همچنممین کمماهش  بیمموتیکی پممر 

و همکماران   ها با نتایج مطالعه آلکمالین  این یافته. دانست

(., 2004et alAlkalin ) دار کاهش معنی. مطابقت داشت

الکتوباسیلوس نسبت به  بیفیدوباکتریوم الکتیسدر تعداد 
با گذشت زمان نگهدار  مشاهده شمد کمه    اسیدوفیلوس

تواند افزایش اثر کشندگی افمزایش اسمیدیته   علت آن می

نسمممبت بمممه  بیفیمممدوباکتریوم الکتمممیستر  بمممر بممماک

ها  شماه و  باشد که با یافتهالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 

همچنمین  . مطابقمت دارد ( Shah et al., 2000)همکاران 

همما  کممه ویژگممی  بیممان نمودنممد  و همکممارانممماتو 

از نظر تحمال نسبت به اسید و اکسمیژن   هابیفیدوباکتریوم

گونه میکرو  ندارد وابسته به سوش است و ارتباطی با 

ساز  شرای  کشت میکرو  برا  بقا و زنمده و مطلو 

ماندن آن ضرور  است تا بتوان محتوالت پروبیوتیکی 

 (. Matto et al., 2004)پایدارتر  به دست آورد 

هما  حماو  پمودر کاکمائو از خمواص حسمی       نمونه

توانمد بمه   کمتر  برخوردار بودند که عدم مقبولیمت ممی  

ون محتممول تولیممد شممده و همچنممین  دلیممال فرموالسممی

ا  ارزیابان شمرکت کننمده در آزممون    ختوصیات ذائقه

تموان بمه   باشد، بنابراین با کمی تغییر در فرموالسیون می

یافمت کمه امکمان آن در پمژوهش     نتیجه مطلموبی دسمت  

لمذا  . ها  موجود، میسمر نبمود  حاضر به دلیال محدودیت

اص حسمی  گردد به منظور دسمتیابی بمه خمو   میپیشنهاد 

        ایجممادتمر، تغییراتممی در فرموالسمیون محتمول    مطلمو  

 .     گردد
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Abstract 
 

The aim of study was to produce a low-fat cacao containing probiotic yogurt. For this reason a 

combination of probiotic bacteria, lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis (3% w/w) 

together with 0.8% cacao powder, 5% sugar as a well as 1.2% cacao powder with 7% sugar were used to 

produce a synbiotic yogurt (0.5% and 1.5% fat). Populations of probiotics bacteria, physiochemical and 

sensory properties of the yogurt samples were evaluated throughout the storage period (1, 7, 14, and 21 

days). Result showed that cacao as prebiotic could significantly increase the viability of L. acidophilus 

(P<0.01); besides no significant difference was observed between the populations of B. lactis in the 

chocolate yogurt and control samples. The highest quantity of the probiotic bacteria was observed at day 

7, followed by a decrease in their number; however their populations remained above 7 log cfu/g. 

Moreover, pH value of the samples decreased over the time of storage, but pH value of the cacao-

containing samples increased significantly (P<0.01). In comparison with the control group, no significant 

increase was recorded in the lipid content of the samples with cacao and sugar, meanwhile the amount of 

dry matter was higher than control samples (P<0.01). It could be concluded that apart from the prebiotic 

properties of cacao on L. acidophilus, it can improve the nutritional value of probiotic yogurt and 

increases the calorie of the product. However for achieving better sensory properties, changes should be 

considered in the formulation. 
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