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چکیده
این تحقیق بهمنظور بررسی ارزش تغذیهای و پروفایل اسیدچرب پنیر سیاهمزگی غنی شده با اسیدهای چرب امگا 3-روغن ماهی انجام گردید .برای این منظور،
ابتدا پروسه ریزپوشانی کردن روغن ماهی با پروتئین آب پنیر با نسبتهای  1:2صورت پذیرفت و روغن ریزپوشانی شده در پروسه تولید پنیر سیاهمزگی به آن اضافه
گردید .تیمارهای تحقیق شامل تیمار شاهد و تیمارهای حاوی روغن ریزپوشانی شده ،بهترتیب تیمار  0/5( 2درصد) و تیمار  2( 1درصد) بودند .در این تحقیق ،بررسی
پروفایل اسید چرب ،شاخصهای پراکسید ،تیوباربیتوریک اسید و همچنین آنالیز حسی انجام شد .مجموعا تعداد  11نوع اسیدچرب در نمونههای پنیر سیاهمزگی
شناسایی گردید .نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اسیدهای چرب اشباع در تیمارهای  2و  1بهترتیب  0/87و  0/73اندازهگیری گردید .محتوای ایکوزاپنتاانوئیک
اسید و دوکوزاهگزاانوئیک اسید بهترتیب در تیمار  0/09( 2و 0/21درصد) و تیمار  0/21( 1و  0/78درصد) بهطور معنیداری بیشتر از تیمار شاهد ( 0/01و 0/07
درصد) بود ( .)p<0/05محتوای تیوباربیتوریک اسید در تمامی نمونهها بسیار پایینتر از حد مجاز آن بود .ارزیابی حسی نمونههای شاهد و تیمارهای غنیشده پنیر
سیاهمزگی نشان داد که تمامی پنیرها از مطلوبیت کل قابل قبولی برخوردار بودند.
واژههای کلیدی :پنیر سیاهمزگی ،غنیسازی ،آنالیز حسی ،ریزپوشانی کردن
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ماهی و سایر آبزیان از جمله مواد غذایی سرشار از پروتئین ،چربی
مفید ،مواد معدنی و انواع ویتامینها میباشند ( Stancheva et al.,
 .)2010مهمترین خصوصیت آبزیان از لحاظ ارزش تغذیهای ،عالوه بر
دارا بودن مقدار قابل توجهی پروتئین ،حضور فراوان اسیدهای اسید
چرب غیراشباع در چربی موجود در بافت آنهاست (Harlioğlu,
) .2012چربی ماهی بهعنوان منبع غنی از چربیهای با زنجیره بلند از
خانواده اسیدهای چرب امگا )n-3( 3-شناخته شده است
) .(Harlioğlu, 2012اسیدهای چرب خانواده امگا 3-و امگا 1-برای
انسان بسیار ضروری هستند .بدن انسان قادر به سنتز این اسیدهای
چرب نمیباشد و نیاز بدن به این اسیدهای چرب باید از طریق تغذیه
برطرف میگردد (.)Jaczynski, 2008
تحقیقات نشان دادهاند که اسیدهای چرب بلند زنجیره
چندغیراشباعی خانواده امگا 3-نظیر  EPAو  DHAکه در روغن ماهی
و آبزیان بهوفور یافت میشوند دارای تاثیرات بسیار زیادی بر سالمت
 1 ،2و  -3بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشیار و استادیار ،گروه شیالت،
دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن.
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افراد میباشند .روغن ماهی بیماریهای قلبی را به حداقل میرساند.
مقدار تریگلیسیرید خون را کم میکند .تجمع پالکتهای خونی را کم
میکند .سالمت مغز را تأمین کرده و برای بیماران مبتال به اماس7
( )MSمفید میباشد .مصرف منظم روغن ماهی باعث بهبود ورم
مفاصل میشود .خطر پیشرفت سرطان سینه و سرطان روده بزرگ و
سرطان پروستات را کاهش میدهد .مقادیر پایین و کم از اسید چرب
امگا 3-با افسردگی در ارتباط است ( .)Kromhout et al., 2012با
توجه به فوائد متعدد این ترکیبات بسیار باارزش ،بسیاری از جوامع علمی
دنیا ،توصیههایی برای مصرف مقادیر حداقلی از روغن ماهی برای حفظ
سالمت جامعه خود داشتهاند .برای مثال :سازمانهایی نظیر انجمن قلب
آمریکا) 5(AHAو جامعه بینالمللی برای مطالعه در خصوص اسیدهای
چرب و چربیها ) ،6(ISSFALپیشنهادهای متفاوتی برای مصرف
اسیدهای چرب  EPAو  DHAارائه نمودهاند که یکی از آخرین
توصیههای آنها ،مصرف روزانه  500میلیگرم از این اسیدهای چرب
میباشد .بههمین سبب در توصیههای رژیم غذایی ،افزایش مصرف
4 Multiple sclerosis
5.American heart association
6.International society for the study of Fatty acids and
lipids
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اسیدهای چرب خانواده امگا 3-مشاهده میگردد
) .Laufenberg, 2006از روشهای مؤثر توصیه شده برای افزایش
مصرف اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا ،3-غنیسازی غذاها با روغن
خالص ماهی میباشد ،که البته با چالشهایی همراه میباشد .چالش
اصلی در تولید این غذاها ،مربوط به پایداری روغن ماهی است
(.)Kolanowski and Laufenberg, 2006
شیر و محصوالت لبنی نقش مهمی در تغذیه انسان دارند .پنیر
متنوعترین محصول بهدست آمده از شیر میباشد که در نقاط مختلف
جهان ،صدها نوع از آن با شکل و طعم متفاوت و با روشهای تولید
گوناگون ساخته میشود .در ایران نیز انواع مختلفی از پنیرها تولید
میگردد .پنیر سیاهمزگی یکی از انواع پنیرهای سنتی رسیده ایران
میباشد که در استان گیالن و در مناطق ییالقی این استان تولید شده
و طرفداران خاص خود را در منطقه شمال کشور و استانهای مجاور
دارد ) .(Partovi, 2014پنیر یک ماده غذایی غنی از انواع مواد مغذی
ضروری از جمله پپتیدهای زیستفعال ،اسیدهای آمینه ،چربیها،
ویتامینهاو مواد معدنی میباشد ) .(Walther et al., 2008علیرغم
ارزش غذایی بسیار باالی محصوالت لبنی ،این محصوالت دچار
کمبودهایی نیز میباشند .برای مثال در بررسی پروفایل اسیدهای چرب
محصوالت لبنی مشخص گردیدهاست که محتوای اسیدهای چرب بلند
زنجیره خانواده امگا 3-در آنها بسیار پایین است (Ganesan et al.,
) .2011پنیر بهعنوان ماتریکسی غذایی ،برای انتقال و تحویل اجزای
عملکردی از جمله پروبیوتیکها ،پپتیدهای زیست فعال و اسیدهای
چرب پیشنهاد شده است ) .(Hayes et al., 2006محصوالت لبنی
مانند پنیر و کره ،سیستمهای خوبی برای انتقال و تحویل سطوح باالی
اسیدهای چرب خانواده امگا 3-هستند (Kolanowski and
) .Weißbrodt, 2007
امروزه مصرف کنندگان بهطور قابل توجهی به غذاهای کاربردی
(عملکردی) عالقهمند گردیدهاند .این غذاها با مواد زیست فعال
(ویتامینها ،مواد معدنی ،آنتیاکسیدانها ،اسیدهای چرب امگا،3-
عصارههای گیاهی ،پروبیوتیکها و غیره) غنیسازی شده و فواید
سالمتی آنها به اثبات رسیدهاند ) .(Agustin et al., 2010غنیسازی
محصوالت غذایی با اسیدهای چرب بلند زنجیره خانواده امگا3-
بهعنوان روشی ابتکاری برای ارائه مزایای سالمتی به افراد بدون تغییر
در عادات غذایی آنها در نظر گرفته میشود ).(Grag et al., 2006
از جمله تحقیقاتی که در زمینه غنیسازی محصوالت لبنی با انواع
مواد مغذی و بیواکتیو انجام شدهاست میتوان به تحقیقات  Yeو
همکاران ( )1009در غنیسازی پنیر با روغن ماهیBermúdez- ،
Aguirreو  )1022( Barbosa-Cánovasدر بررسی غنیسازی انواع
پنیرها با روغنهای گیاهی و جانوری Tamjidi ،و همکاران ( )1022در
(Kolanowski and
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غنیسازی ماست با روغن ماهی Hughes ،و همکاران ( )1021در
غنیسازی پنیر بز با روغن ماهی Farbod ،و همکاران ( )1023در
بررسی غنیسازی پنیر فتا با روغن ماهی و روغن زیتون Stratulat ،و
همکاران ( )1025در غنیسازی پنیر با ویتامین  Dو روغن ماهی،
 Hejazianو همکاران ( )1021در بررسی پنیر غنی شده با روغن
ریزپوشانی شده ماهی کیلکا و  Jamshidiو همکاران ( )1029در
خصوص بهینهسازی پروسه ریزپوشانی هیدروالیزات پروتئین ماهی و
روغن ماهی با استفاده از امولسیون دوگانه  W1/O/W2و بررسی تاثیر
آن بر کیفیت حسی ماست غنی شده ،اشاره نمود.
همانطور که اشاره گردید ،برخی از مطالعات فوق به بررسی تاثیر
غنیسازی برخی از انواع پنیرها با روغن ریزپوشانی شده ماهی
پرداختهاند .نتایج این تحقیقات و بررسی پروفایل اسید چرب بیانگر
وجود اسیدهای چرب بلند زنجیره خانواده امگا( 3-نظیر  EPA2و
)DHA2در محصول نهایی بوده است .بههرحال با توجه به حساسیت
اسیدهای چرب بلند زنجیره به اکسیداسیون حرارتی و از بین رفتن برخی
از چربی ماهی در جریان تولید ،این مطالعات به تمامی جنبهها در بررسی
پروفایل اسید چرب پنیر و پروفایل اسید چرب بخش آب پنیر اشارهای
نداشته و همچنین تاثیر اکسیداسیون بر پروفایل اسید چرب پنیر ،در
آنها بررسی نگردیده است .از طرفی ،مطالعهای جهت بررسی امکان
غنیسازی انواع پنیرهای بومی ایران صورت نپذیرفته است .لذا تحقیق
حاضر به بررسی اینکه آیا غنیسازی پنیر سیاهمزگی با روغن
ریزپوشانی شده ماهی ،سبب بهبود پروفایل اسید چرب محصول خواهد
گردید ،میپردازدو تغییرات ارگانولپتیک محصول نهایی ناشی از افزودن
روغن ماهی و ترکیبات اکسیداسیونی نیز مورد بررسی قرار خواهند
گرفت.

مواد و روشها
برای انجام این تحقیق ابتدا اقدام به ریزپوشانی کردن روغن ماهی
تهیه شده گردیده ،از شیر گاو محلی برای تولید پنیر سیاهمزگی طبق
دستورالعمل استفاده گردید .در ادامه در مرحله دلمه بستن شیر ،اقدام به
اضافه کردن روغن ریزپوشانی شده در پنیر تولیدی بر اساس تیمارهای
تحقیق گردید .تیمارهای تحقیق عبارت از -2 :تیمار شاهد -1 ،تیمار
حاوی  0/5درصد روغن ماهی ریزپوشانی شده و  -3تیمار  2درصد
بودند .پروفایل اسید چرب ،هم در نمونههای آب پنیر و هم در نمونههای
پنیر مورد بررسی قرار گرفتند .از آنجاییکه بهطور مرسوم ،آب پنیر
حاصله دور ریخته میشود ،بهمنظور بررسی وضعیت اسیدهای چرب
موجود در آن ،کار استخراج روغن و بررسی پروفایل اسید چرب آب پنیر
بالفاصله بعد از تولید پنیر انجام گردید .اما با توجه بهاینکه ،پنیر
سیاهمزگی بعد از  10روز رسیده و آماده مصرف میگردد ،استخراج چربی
2 Docosahexaenoic acid
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و بررسی پروفایل اسید چرب آن بعد از  1ماه صورت پذیرفت.
خصوصیات شیمیایی در روزهای صفر 30 ،و  10و آنالیز حسی در روز
 10انجام گردید.
روش ریزپوشانی کردن روغن ماهی
( German Prot,

برای این منظور ابتدا پودر پروتئین آب پنیر
 )WPC 80 instant, Germanyبا محتوای پروتئینی  85درصد
( )WHC 75تهیه شد .جهت آمادهسازی امولسیون و ریز پوشانی روغن
ماهی ،ابتدا محلول  30درصد (وزنی /وزنی) پودر پروتئین آب پنیر با
افزودن مقادیر مناسب آب دیونیزه در دمای اتاق و با استفاده از یک
همزن مغناطیسی تهیه گردید .برای خروج حبابهای هوا در داخل
محلول تهیه شده ،از هموژنایزر استفاده گردید .سپس به مدت یک شبانه
روز در یخچال نگهداری گردیده تا حداکثر جذب آب توسط مولکولهای
پروتئینی پودر آب پنیر صورت پذیرد .برای تهیه امولسیون مناسب،
روغن ماهی آزاد (،)NUGALE Pharmaceutical Inc. Canada
بهترتیب حاوی  210 ،270و  31میلیگرم در  2000گرم روغن ،EPA
 DHAو  ،DPA2به نسبت  50درصد وزن پودر پروتئین آب پنیر به
محلول دیواره (با توجه به مقدار پودر پروتئینی آب پنیر استفاده شده
برای تهیه محلول  30درصدی) در حالت بههم خوردن (با سرعت
 rpm3500و به مدت  1دقیقه) به آن اضافه شد pH .محلول در انتهای
این مرحله سریعاً اندازهگیری گردید .تا این مرحله از کار از روش Safari
و همکاران ( )1021با تغییراتی برگرفته شده از مقاله  Rosenbergو
 )2993( Youngاستفاده گردید .در ادامه برای امولسیون کردن و تولید
روغن ریزپوشانی شده ،از دستگاه اولتراسوند در دامنه نوسان  70درصد
به مدت  1/5دقیقه برای هموژن کردن امولسیون محلول آماده شده در
مرحله قبل استفاده گردید .در هر بار هموژن کردن با دستگاه اولتراسوند،
 250سیسی محلول مورد استفاده قرار گرفته ،محلول در ظروف
شیشهای  150سیسی قرار داده شده و برای ثابت نگهداشتن دما در
حدود  11درجه سانتیگراد ،ظرف شیشهای با فویل آلومینیومی به خوبی
بسته شد ( .)Daniel Estrada Andino, 2007در ادامه نمونه به مدت
 17ساعت در فریزر منفی  80درجه سانتیگراد منجمد شده و با دستگاه
خشک کن انجمادی در دمای منفی  70درجه سانتیگراد و فشار 0/8
میلیبار به مدت  81ساعت خشک میگردند .نمونه پودر شده در ظروف
کامالً تیره در بسته فریزر تا زمان انجام تحقیق و بررسی آزمایشگاهی
نگهداری گردیدند ).(Jafarpour et al., 2018

تهیه پنیر سیاهمزگی و اضافه کردن روغن ریزپوشانی شده

1 Docoxapentaenoic acid

267

طبق دستورالعمل مرسوم تولید پنیر سیاهمزگی ،اقدام به تولید این
پنیر گردید .ابتدا شیر (گاو محلی) از روستاهای شهرستان شفت تهیه
گردید و در اسرع وقت (ظرف مدت  1ساعت) تحت شرایط بهداشتی به
منزل یکی از روستاییان منتقل گردید .شیرها ابتدا به مدت  5یا 20
دقیقه جوشانده شدند تا باکتریها و مواد آلودهکننده احتمالی موجود در
آن از بین بروند .در ادامه ،شیر بر اساس تیمارها به سه بخش با سه
تکرار تقسیم گردیدند .برای هر تیمار  2000گرم شیر اختصاص یافت.
بعد از جوشیدن شیر و ولرم شدن آن ،مایه مخصوص پنیر (مایه پنیر
صنعتی انزیمکس ،ساخت اروپا ،بستهبندی شده تحت لیسانس توسط
آنزیمهای صنعتی ایران) به میزان  5گرم اضافه گردید ،روند دلمه بستن
پنیر به مدت  2تا  1دقیقه بعد از اضافه کردن مایه پنیر صورت پذیرفت.
برای بهبود دلمه بستن ،چندین بار محلول شیر و مایه پنیر هم زده شد.
به محض شروع اولین نشانههای دلمه بستن ،روغن ریزپوشانی شده
بهصورت پودری و بر اساس میزان تعیین شده برای تیمارهای تحقیق
(یعنی  0/5و  2/0درصد از شیر مصرفی) به پنیرها اضافه گردید .همزدن
چندین باره شیر در پروسه دلمه بستن ،سبب پخش یکنواخت پودر روغن
ریزپوشانی شده در پنیر میگردید .بعد از گذشت زمان و بسته شدن
نسبی پنیر ،شروع به فشردن پنیر گردیده و آب پنیر خارج شده و
محصول به شکل قالبهای  200گرمی درآورده شدند .به پنیرها بهمقدار
مشخص نمک ( 1-5گرم) اضافه شد و در ظروف یکبار مصرف در
بستههای زیپکیپ به مدت  1ماه در یخچال نگهداری شد تا کامال
رسیده شوند.
روش استخراج چربی

جهت استخراج چربی برای آنالیز پروفایل اسیدچرب از روش
 Bakarو همکاران ( )1007به شرح زیر استفاده گردید .مقدار  10گرم
پنیر را درون لوله ریخته و  10میلیلیتر کلروفرم و  70میلیلیتر متانول
به آن اضافه کرده و حدود  1دقیقه مخلوط گردید .سپس  10میلیلیتر
کلروفرم به لوله اضافه کرده و  30ثانیه مخلوط گردید .سپس به
محتویات لوله مقدار  10میلیلیتر آب مقطر اضافه کرده و به مدت 30
ثانیه دیگر مخلوط گردید .در نهایت محلول را در دکانتر ریخته به مدت
 17ساعت در محیط تاریک قرار گرفت تا فازبندی گردد 1 .فاز تشکیل
میگردد که فاز باالیی شامل متانول و آب مقطر است و فاز پایینی
شامل چربی و کلروفرم بود .فاز پایینی از دکانتور خارج شده و پس از
عبور از کاغذ صافی به بشر منتقل گردید .محلول نهایی شامل کلروفرم
و چربی در درون آون در دمای  30درجه قرار گرفت تا کلروفرم آن
تبخیر شود.
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متیلاستر کردن نمونه چربی و استفاده از دستگاه گاز
کروماتوگراف برای آنالیز پروفایل اسید چرب

برای متیلاستر کردن اسیدهای چرب از روش )2997( Firestone
استفاده شد 5 .میلیلیتر سود متانولی  1( %1گرم  NaOHدر  200گرم
متانول) به چربی استخراج شده اضافه گردید .سپس درب ظرف بسته و
به شدت تکان داده شد و به مدت  20دقیقه در حمام آب جوش قرار
گرفت .پس از خنک شدن محلول 3 ،میلیلیتر محلول BF3
(تریبورفلوراید) به ترکیبات فوق اضافه شد و به مدت  1-3دقیقه در
حمام آب جوش قرار گرفت .به مواد حاصل 2 ،میلیلیتر هگزان نرمال
اضافه شده و بعد از تکان دادن مواد به آن  2میلیلیتر محلول نمک
اشباع ( 300گرم  NaClدر  2لیتر آب مقطر) اضافه گردید .محلول
بهدست آمده بهشدت تکان داده شد و در جایی ساکن ،مستقر گردید.
بعد از پدیدار شدن دو فاز جداگانه ،فاز باالیی به دقت جدا گردید.
برای بررسی و شناسایی اسیدهای چرب موجود در نمونه از دستگاه
گاز کروماتوگراف فیلیپس ) (Philips, Netherlandمجهز به ستون
کاپیالری و آشکارساز نوع یونیزاسیون شعلهای ) (FIDاستفاده شد0/1.
میکرولیتر از نمونه استری شده با استفاده از سرنگ میکرولیتری به
دستگاه گاز کروماتوگراف تزریق شد .دمای اولیه ستون روی  210درجه
سانتیگراد تنظیم شد .بعد از مدت  5دقیقه،دمای ستون با سرعت 10
درجه در دقیقه به  270درجه رسانده شد .به مدت  20دقیقه ،دما در این
درجه باقی مانده و سپس با سرعت  2درجه سانتیگراد در دقیقه به
دمای  100درجه سانتیگراد رسید .پس از یک دقیقه ،دمای ستون با
سرعت  30درجه سانتیگراد در دقیقه تا دمای  130درجه افزایش یافت.
در انتها ،ستون به مدت  5دقیقه در دمای  130درجه سانتیگراد باقی
ماند .از گاز هلیم (با خلوص  99/999درصد) بهعنوان گاز حامل استفاده
گردید .از مقایسه زمان بازداری پیکهای مجهول کروماتوگرام با
پیکهای بهدست آمده از محلولهای استاندارد اسیدهای چرب ،برای
شناسایی اسیدهای چرب استفاده گردید.
آزمونهای شیمیایی
پراکسید(PV)2

( Egan et al.,

از روش
برای اندازهگیری مقدار
 )1997استفاده گردید .برای این منظور ،ابتدا برای استخراج روغن از
نمونه ،از محلول کلروفرم استفاده شده و در ادامه به محلول ،اسید
استیک ،یدور پتاسیم اشباع ،آب مقطر و محلول نشاسته اضافه نموده و
در نهایت با استفاده از تیوسولفات سدیم  0/02نرمال تیتراسیون صورت
میپذیرد .اندازهگیری مقدار تیوباربیتوریک اسید (TBA) 1به روش
رنگسنجی و با استفاده از روش  Namaulemaو همکاران ()2999
صورت پذیرفت .در این روش ،پس از مخلوط کردن نمونه چرخ شده و
به حجم رساندن نمونه با محلول  -2بوتانل در یک ارلن  15میلیلیتری،
1 Peroxide value

 5میلیلیتر از نمونه برداشته شده و پس از قرار دادن در لولههای دربدار
به مدت دو ساعت در دمای  95درجه سانتیگراد در حمام آب قرار
میگیرد .پس از سرد شدن نمونه ،مقدار جذب ) (Asدر طول موج 530
نانومتر در مقابل شاهد آب مقطر ) (Abقرائت میگردد.مقدار  TBAبر
حسب میلیگرم مالوندی آلدئید در کیلوگرم بیان گردید .برای
اندازهگیری رطوبت ،نمونهها به مدت یک شبانهروز در آون در دمای
 205درجه سانتیگراد قرار گرفتند ( .)AOAC, 2005مقدار چربی کل
نمونه با استفاده از دستگاه سوکسله و مقدار پروتئین کل با استفاده از
روش کجلدال اندازهگیری گردید ( . )AOAC, 2005محتوای خاکستر
نمونهها نیز پس از حرارت دیدن نمونه به مدت  5ساعت در دمای 550
درجه سانتیگراد در کوره الکتریکی محاسبه گردید (.)AOAC, 2005
ارزیابی حسی

برای ارزیابی حسی پنیرها از روش هدونیک  9نقطهای استفاده
گردید ( .)Ranken et al., 1993پس از تولید پنیرها ،ویژگیهای رنگ،
عطر ،طعم و مزه ،ظاهر ،بافت و مقبولیت کلی مورد سنجش قرار گرفت.
سطوح ارزیابی از ا تا ( 9شدیداً دوست ندارم= ،2خیلی دوست ندارم=،1
نسبتاً دوست ندارم= ،3کمی دوست ندارم= ،7نه دوست ندارم و نه
دوست دارم= ،5کمی دوست دارم= ،1نسبتاً دوست دارم= ،8خیلی
دوست دارم= ،7شدیداً دوست دارم= )9مشخص گردید .نمونهها با
کدگذاری متفاوت در داخل یک ظرف در اختیار افرادارزیاب قرار داده
شد .از تعداد  10نفر از اساتید و دانشجویان گروه شیالت با نسبت جنسی
 50به ( 50خانم به آقا) و آشنا به موضوع ارزیابی حسی و پس از ارائه
آموزش کوتاه ،استفاده گردید.
تجزیه و تحلیل آماری دادههای
 ،Minitabنسخه 18

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
انجام گردید .ابتدا نرمال بودن دادهها با آزمون کلموگلراف-اسمیرونوف
مورد بررسی قرار گرفته و بهمنظور بررسی وجود یا عدم وجود اختالف
معنیدار بین تیمارها و همچنین تاثیر زمان نگهداری بر محتوای
ترکیبات شیمیایی از روش تجزیه واریانس یک طرفه (One way
) ANOVAو آزمون توکی ) (Tukeyدر سطح  %5استفاده گردید.
جهت بررسی معنیداری شاخصهای حسی نیز از آزمون غیرپارامتریک
کروسکالوالیس استفاده شد.

نتایج و بحث
پروفایل اسید چرب نمونههای آب پنیر و پنیر سیاهمزگی

پروفایل اسید چرب آب پنیر و پنیر سیاهمزگی در نمونه شاهد و
نمونههای حاوی  0/5و  2درصد روغن ریزپوشانی شده ماهی در جدول
2 Thiobarbituric acid

نجات پیرسرایی و همکاران /بررسی خصوصیات کیفی و پروفایل اسید چرب پنیر سیاهمزگی غنی شده ...

 2آورده شده است .در بخش آب پنیر نمونههای تیمار  0/5و  2درصد،
تعداد  10نوع اسید چرب شناسایی گردید و این در صورتی بود که در
نمونه شاهد ،محتوای اسیدهای چرب  EPAو  DPAصفر بوده و بخش
آب پنیر نمونه شاهد فاقد این دو اسید چرب بوده است .مجموع
اسیدهای چرب بلند زنجیره چندغیراشباعی ) ،(PUFAمحتوای
اسیدهای چرب خانواده امگا 3-و همچنین نسبت اسیدهای چرب امگا-
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 3به امگا 1-در تیمارهای  0/5و  2درصد در مقایسه با نمونه شاهد
بیشتر بودند .نکته قابل تامل در بررسی پروفایل اسید چرب نمونههای
شاهد آب پنیر و پنیر سیاهمزگی وجود اسیدهای چرب بلند زنجیره
خانواده امگا 3-در آنها میباشد .نتایج متناقضی در این خصوص در
مطالعات سایر محققین به چشم میخورد که میتواند ناشی از نوع شیر
مصرفی برای تولید پنیر باشد.

جدول -1پروفایل اسید چرب نمونههای آب پنیر در روز تولید و پروفایل پنیر سیاهمزگی  2ماه پس از تولید
اسیدهای چرب

پروفایل اسید چرب نمونههای آب پنیر
تیمار  0/5درصد
شاهد

تیمار  1درصد

C10:0

0/87± 0/01 a
2/20± 0/02 a
1/27± 0/07 b

0/57± 0/07 a
2/08± 0/01 a
1/50± 0/07 a

0/81± 0/22 a
2/28± 0/25 a
1/11± 0/03 b

C14:1

ND

ND

ND

C15:0

1/30± 0/08 a

2/15± 0/23 a

2/97± 0/77 a

C15:1

ND

ND

ND

C16:0

18/80± 0/08 a
2/93± 0/01 a
2/03± 0/02 a
0/17± 0/02 a
25/07± 0/09ab
37/78± 0/01 b
2/51 ± 0/05 a
3/18± 0/08 b

17/77± 0/75 a
1/01± 0/02 a
2/23± 0/01 a
0/19± 0/01 a
27/17± 0/22 b
37/89± 0/23 b
0/87 ± 0/01 b
3/80± 0/08 a

17/21± 0/11 a
1/07± 0/05 a
2/07± 0/01 a
0/32± 0/00 a
25/31± 0/39 a
35/59± 0/23 a
0/00± 0/00 c
3/73± 0/01 ab

)C18:3 (n-6

ND

ND

ND

)C18:3 (n-3

2/88 ± 0/02 b
1/07± 0/07 a
0/15± 0/02 a

2/92± 0/01 a
2/± 0/03 a
0/19± 0/03 a

2/87±0/07 b
2/91± 0/01 a
0/00± 0/00 b

)C20:3 (n-3

ND

ND

ND

C20:5 (n-3) EPA

0/00± 0/00 b
0/00± 0/00 b
0/07± 0/02 b
51/12
37/79
5/21
2/75
0/51

0/08± 0/00 a
0/22± 0/02 a
0/07± 0/02 b
51/12
37/23
5/78
1/28
0/57

0/00± 0/00 b
0/09± 0/03 a
0/17± 0/01 a
51/12
38/97
5/50
1/08
0/10

C8:0

C14:0

C16:1
C17:0
C17:1
C18:0
C18:1 (n-9) c
C18:1 (n-11) c
C18:2 (n-6) c

C20:0
C20:1

C22:5 (n-3) DPA
C22:6 (n-3) DHA
ΣSFA
ΣMUFA
ΣPUFA
Σ n-3 PUFA
n-3/n-6 ratio

پروفایل اسید چرب نمونههای پنیر سیاهمزگی
تیمار  1درصد
تیمار  0/5درصد
شاهد

5/81± 0/07
2/38± 0/17 A
5/79± 0/07 A
0/88± 0/09 A
0/57± 0/03 B
0/31± 0/01 A
11/70± 0/22 A
2/71± 0/09 A
2/00± 0/01 A
0/33± 0/03 B
23/91± 0/13 A
33/19± 0/53 B
2/32± 0/07 A
1/58± 0/37 A
0/25± 0/07 A
2/71± 0/07 A
1/10± 0/23A
0/31± 0/00 A
0/00± 0/00 B
0/01± 0/02 B
0/01± 0/02 B
0/07± 0/02 C
58/21
37/10
7/80
2/97
0/81
A

3/81± 0/10
0/93± 0/01 A
5/13 ±0/01 B
2/27± 0/00 A
2/11± 0/02 A
0/12± 0/01 A
11/17± 0/21 A
2/92± 0/07 A
0/97± 0/02 A
0/73± 0/02 AB
27/13± 0/21 A
35/10± 0/01 A
0/00± 0/00 B
1/78± 0/00 A
0/11± 0/00 A
2/81± 0/02 A
1/11± 0/02 A
0/31± 0/02 A
0/00± 0/00 B
0/09± 0/02 AB
0/23± 0/01 A
0/28± 0/01 B
51/12
39/12
5/10
1/22
0/17
B

دادههای جدول شامل میانگین  ±انحراف معیار دو تکرار است)n= 1( .
حروف بزرگ ( )A,B,..متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختالف معنیدار بین نمونههای پنیر سیاهمزگی در سطح  5درصد میباشد.
حروف کوچک ( )a,b,..متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختالف معنیدار بین نمونههای آب پنیر در سطح  5درصد میباشد.
 :NDتشخیص داداه نشدند.

2/71± 0/38
2/02± 0/07 A
5/77± 0/07 A
2/21± 0/25 A
2/27± 0/21 A
0/11± 0/03 A
11/11± 0/18 A
1/10± 0/71 A
2/25± 0/27 A
0/57± 0/07 A
27/50± 2/25 A
37/12± 0/17 AB
2/12± 0/20 A
1/77± 0/75 A
0/13± 0/05 A
2/83± 0/07 A
1/17± 0/12 A
0/71± 0/18 A
0/08± 0/03 A
0/21± 0/07 A
0/27± 0/02 A
0/78± 0/01 A
57/70
70/31
5/17
1/58
0/97
C
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در تحقیق صورت پذیرفته شده توسط  Renukaو همکاران
( )1021اسیدهای چرب بلند زنجیره خانواده امگا 3-در نمونه شاهد
مشاهده نگردیدند .همچنین Hejazian ،و همکاران ( )1021عنوان
نمودند که شیر مورد استفاده در تحقیق آنها جهت تولید پنیر غنیسازی
شده با روغن ماهی کیلکا ،فاقد اسیدهای چرب  EPAو DHA
(اسیدهای چرب بلند زنجیره خانواده امگا )3-بوده است .این در حالی
است که در تحقیق  Bermúdez-Aguirreو Barbosa-Cánovas
( )1022اسیدهای چرب بلند زنجیره خانواده امگا 3-در برخی از انواع
پنیرهای مورد بررسی گزارش گردیدهاست .از آنجاییکه بیشتر
مطالعات انجام شده بر روی پروتئین آب پنیر ،بر روی محصول و ترکیب
پروتئین آن متمرکز میباشند ،لذا امکان مقایسه این بخش از نتایج با
سایر نتایج وجود نداشته است .در بررسی مقایسهای پروفایل اسیدهای
چرب ،بین بخش آب پنیر و نمونههای پنیر سیاهمزگی ،تفاوتهایی
مشاهده گردید .از جمله اینکه ،محتوای اسیدهای چرب C20:5 (n-
) C22:5 (n-3) ،3و ) C22:6 (n-3در نمونه پنیر سیاهمزگی بیشتر از
آب پنیر بوده است .در نمونه شاهد پنیر سیاهمزگی بر خالف نمونه آب
پنیر آن ،مقادیر اندکی ) C20:5 (n-3و ) C22:5 (n-3مشاهده گردید.
تعداد بیشتری اسید چرب در پروفایل اسید چرب پنیر سیاهمزگی
مشاهده گردید .بخش آب پنیر فاقد اسیدهای چربی نظیر ،C14:1
 C18:3 (n-6) ،C15:1و ) C20:3 (n-3بوده است .محتوای اسیدهای
چرب بلند زنجیره خانواده امگا 3-و همچنین نسبت اسیدهای چرب
 n-3/n-6نیز در نمونههای پنیر سیاهمزگی در مقایسه با نمونه آب پنیر،
بیشتر بود .اما در عوض محتوای اسیدهای چرب بلند زنجیره
) (PUFAدر نمونههای آب پنیر بیشتر بود .بررسی پروفایل اسید چرب
روغنهای استحصالی از آب پنیر ،نشان داد که بخشی از چربی موجود
در شیر در جریان پروسه تولید پنیر ،در ساختار پنیر حفظ نشده و با باقی
ماندن در بخش آب پنیر ،از دسترس خارج میگردد .در جدول ،2
همچنین پروفایل اسیدهای چرب پنیر سیاهمزگی تولید شده در تیمار
شاهد ،تیمار  0/5و  2درصد غنی شده با روغن ریزپوشانی شده ماهی
مشاهده میگردد .مجموع اسیدهای چرب غیراشباع و اسیدهای چرب
اشباع در تیمار  0/5درصد ،بهترتیب  77/72و  51/12گرم در  200گرم
چربی و در تیمار  2درصد بهترتیب  75/17و 57/70گرم در  200گرم
چربی بوده است .نسبت اسیدهای چرب  ،PUFA/SFAدر تیمار 0/5
درصد  0/87و این نسبت در تیمار  2درصد  0/73بوده است .دپارتمان
سالمتی انگلستان نسبت مناسب بین  PUFA/SFAرا بین  0/75تا
 0/81تعریف نموده است ) .(HMSO, 1994در تحقیق حاضر ،تفاوت
معنیداری در محتوای اسید چرب  C14:0در بین تیمارها مشاهده
گردید ( ،)p>0/05بیشترین مقدار  C14:0متعلق به تیمار شاهد فاقد
روغن ماهی اضافه شدهاست .نتایج مشابهی توسط  Hejazianو
همکاران ( )1021گزارش گردیدهاست .در محتوای اسید چرب C16:0

در تحقیق حاضر ،تفاوت بین تیمارها ،معنیدار نبود ( .)p<0/05در
ارتباط با اسید چرب  ،C18:0نیز تفاوت معنیداری بین تیمارها مشاهده
نگردید؛ اما با این حال ،تیمار شاهد دارای کمترین مقدار در بین تیمارها
بود.
در ادامه بررسی پروفایل اسیدهای چرب تحقیق حاضر ،میتوان
میزان اسیدهای چرب امگا 3-که طی فرایند ریزپوشانی کردن به
پنیرهای مورد نظر اضافه شده است را مورد بحث قرار داد .با توجه به
غنیسازی روغن امگا 3-در تحقیق حاضر ،محتوای  C18:3در
تیمارهای  0/5درصد و  2درصد بهترتیب  2/81و  2/83درصد در 200
گرم چربی بوده است .این مقادیر بسیار بیشتر از مقادیر گزارش شده
توسط  Hejazianو همکاران ( )1021بوده است .در تحقیق ایشان،
میزان این اسید چرب در تیمار حاوی  2و  1درصد روغن ریزپوشانی
شده ،به ترتیب  0/23و  0/28گرم در  200گرم چربی گزارش گردیده
است ،در بررسی اسیدهای چرب بلند زنجیره خانواده امگا 3-در
نمونههای مختلف پنیر سیاهمزگی (نمونه شاهد و نمونههای غنیسازی
شده) ،مقادیر بیشتر اسیدهای چرب  C22:5 ،C20:5 ،C20:3و
 C22:6در نمونههای تیمار شده در مقایسه با نمونه شاهد (کنترل)
مشاهده گردید .این تفاوتها ،حتی بین تیمارهای  0/5و  2درصد
غنیسازی هم مشاهده گردید و نمونه تیمار  2درصد دارای مقادیر
بیشتری از این اسیدهای چرب در مقایسه با نمونه تیمار  0/5درصد
بود .تفاوت معنیداری در مقدار اسید چرب  DHAبین تیمارها مشاهده
گردید ( .)p>0/05مقادیر بیشتر اسیدهای چرب بلند زنجیره چند
غیراشباعی ) (PUFAو همچنین مقادیر بیشتر اسیدهای چرب بلند
زنجیره خانواده امگا 3-نیز در تیمارهای  0/5و  2درصد در مقایسه با
تیمار شاهد (کنترل) مشاهده گردید .مقدار اسیدچرب بلند زنجیره
) C20:5 (n-3, EPAدر تیمار  0/5و  2درصد پنیر سیاهمزگی بهترتیب
 33و  11درصد بیشتر از نمونه شاهد پنیر سیاهمزگی بوده است .مقدار
دیگر اسید چرب بلند زنجیره این خانواده ،یعنی )C22:6 (n-3, DHA
نیز در تیمارهای  0/5و  2درصد بهترتیب  7/15برابر و  22/85برابر
مقدار آن در نمونه شاهد بودهاست .این نتایج بیانگر گیرانداختن
اسیدهای چرب مورد استفاده در پروسه تولید پنیر و بهعبارتی انجام
غنیسازی پنیر با روغن ماهی ریزپوشانی شده میباشد .گزارشهای
مشابهای از غنیسازی انواع مختلف پنیر با روغن ریزپوشانی شده ماهی
و سایر روغنها موجود میباشد .از جمله این مطالعات میتوان به بررسی
کیفیت انواع مختلف پنیرهای غنی شده با اسیدهای چرب امگا 3-از
منابع گیاهی و جانوری اشاره نمود Bermúdez-Aguirre .و
 )1022( Barbosa-Cánovasبه موفقیت آمیز بودن کار غنیسازی
انواع مختلف پنیرهای مورد مطالعه اشاره نمودهاند .البته میزان موفقیت
در پنیرهای مختلف و نوع روغن مورد استفاده متفاوت گزارش گردیده
است .برای این موضوع ،دالیل مختلفی از جمله مقادیر مختلف آب
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بهکار گرفته شده برای شستن پنیر که باعث اکسیده شدن روغن و از
دست رفتن مواد مغذی پنیر میگردد ،ذکر گردیده است .این محققین
بیان نمودهاند که میزان غنیسازی انواع مختلف پنیر خصوصا پنیر چدار
) (Cheddar cheeseدر حدی بوده است که مصرف متعادل روزانه (50
تا  200گرم) آن بتواند در پیشگیری از بیماریهای قلبی در افراد موثر
واقع شود (Bermúdez-Aguirre and Barbosa-Cánovas,
 .)2011مقادیر افزایش یافته  EPAو  DHAدر نمونه پنیر نرم تولیدی
از شیر بز نیز توسط  Hughesو همکاران ( )1021گزارش گردیده است.
مجموع محتوای این دو اسید چرب در تیمارهای غنیسازی شده پنیر
فاقد اختالف معنیدار بوده ولی این تیمارها با نمونه شاهد (کنترل) دارای
اختالف معنیدار بوده که نشاندهنده موفقیتآمیز بودن کار غنیسازی
پنیر مذکور با روغن ماهی بوده است.
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محصوالت لبنی حاوی روغن ماهی ممکن است تا حدود زیادی در ثبات
اکسیداسیونی خود متفاوت باشند (Let et al., 2007; Riediger et
) .al., 2009روغن ماهی و سایر آبزیان بهواسطه دارابودن اسیدهای
چرب بلند زنجیره چندغیراشباعی نسبت به اکسیداسیون بسیار حساس
میباشند .به سبب همین حساسیت باال ،در عملآوری روغن ماهی و
تولید غذاهای غنی شده با روغن ماهی بایستی نهایت دقت بهعمل آید
تا میزان اکسیداسیون به حداقل رسیده و محصول غذایی تا پایان دوره
نگهداری دارای کیفیت مطلوب باشد .اندازهگیری محصوالت اولیه و
ثانویه اکسیداسیونی جهت بررسی کیفیت اکسیداسیونی محصول صورت
میپذیرد .مقادیر پراکسید نمونههای پنیر سیاهمزگی در روزهای صفر،
 30و  10پس از تولید در جدول  1آورده شده است .همانطورکه در
جدول  1مشاهده میگردد ،به استثنای محتوای پراکسیدها در روز صفر،
اختالف بین نمونههای پنیر در روزهای نگهداری ،قابل مالحظه و
معنیدار نبوده است .محتوای پراکسیدها در تمامی تیمارهای تحقیق با
افزایش زمان نگهداری ،روند افزایشی داشت ،اما بااینحال عدد پراکسید
در طول مدت نگهداری از حد مجاز تعیین شده (حداکثر  1میلیاکی-
واالنگرم در کیلوگرم) تجاوز نکرد ).(Partovi, 2014

پراکسید )(PV
محصوالت لبنی بهطور کلی محصوالت غذایی سالم بوده و در
ضمن حاملین و ناقلین مناسبی برای انتقال اسیدهای چرب بلند زنجیره
خانواده امگا 3-در نظر گرفته میشوند .مطالعات نشان دادهاند که

جدول  -2مقادیر پراکسید( برحسب میلیاکیواالن اکسیژن در کیلوگرم چربی) در نمونههای پنیر سیاهمزگی
روز نگهداری
صفر
30
00

تیمار شاهد

تیمار  0/5درصد

0/178 ± 0/000
0/951± 0/012 Ab
2/773± 0/050 Aa

0/178± 0/001
0/911± 0/015 Ab
2/712± 0/009 Aa

Cc

Ac

تیمار  1درصد

0/771± 0/002
0/951± 0/053 Ab
2/907± 0/012 Aa
Bc

دادههای جدول شامل میانگین ±انحراف معیار است)n= 3( .
حروف بزرگ ( )A,B,..در هر سطر اختالف معنیدار بین تیمارها میباشد.
حروف کوچک ( )a,b,..در هر ستون نشانه تاثیر زمان نگهداری بر محتوای پراکسیدها میباشد.

پراکسید ،محصول اولیه اکسیداسیون مواد چرب است و بهطور کلی
هر قدر که درجه غیراشباعی روغنها بیشتر باشد روغنها و چربیها
آمادگی بیشتری را برای اکسیداسیون دارا میباشند .وقتی که میزان
پراکسید به حد معینی برسد ،تغییرات مختلفی در روغنها و چربیها
صورت گرفته و مواد فرار آلدهیدی و کتونی که در ایجاد بو و طعم
نامطلوب در مواد چرب مؤثرند ،ایجاد میگردند .بدین جهت پراکسید
تولید شده گرچه مستقیماً سبب بو و طعم نامطلوب در مواد چرب نیست،
ولی معرف درجه پیشرفت اکسیداسیون میباشد (Razavi Shirazi,
) .2002این ترکیبات عمر محدودی داشته و سرانجام اکسیده میشوند،
هنگامیکه این مسئله رخ میدهد ،دوره اکسیداسیون کند پایان یافته و
به دنبال آن افزایش سریع پراکسید یا اکسیداسیون سریع مشاهده می-
گردد ( .)Hultin, 1994بیان گردیده است که ریزپوشانی کردن روغن
ماهی راهی بسیار مناسب و کارآمد برای محافظت آن در برابر
اکسیداسیون و پوششدهی طعم و عطر نامطلوب روغن ماهی میباشد

) .(Kolanowski and Weißbrodt, 2007تکنولوژی ریزپوشانی
کردن مزایای بسیار زیادی از جمله حفاظت روغن از اکسیژن و نور و
همچنین پراکنش بهتر پودر روغن ریزپوشانی شده در ماده غذایی را
برای غنیسازی انواع غذاها فراهم نمودهاست (Stratulat et al.,
) .2015مقادیر تقریبا برابر و بدون تفاوت معنیدار محتوای پراکسید در
تیمارهای تحقیق حاضر ،بیانگر تاثیرگذاری ریزپوشانی روغن ماهی در
کاهش اکسیداسیون اسیدهای چرب بلند زنجیره روغن ماهی میباشد.
تیوباربیتوریک اسید )(TBA
شاخص  ،TBAمیزان محصوالت ثانویه اکسیداسیون بهویژه
آلدهیدها را نشان میدهد .از تیوباربیتوریک اسید بهطور گسترده
بهعنوان یک شاخص برای اندازهگیری درجه اکسیداسیون چربی در
مطالعات بسیاری از محققان استفاده شده است ( ;Fan et al., 2008
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اکسیده میشوند ( .)Lindsay, 1991مقادیر تیوباربیتوریک اسید در
جدول  3آورده شدهاست.

 .)Ozogul et al., 2008وجود مواد واکنشی  TBAبه علت
اکسیداسیون لیپیدها است که در طی آن پراکسیدها به آلدهید و کتون

جدول  -3مقادیر تیوباربیتوریک اسید(میلیگرم مالون دیآلدئید در  1000گرم پنیر)در نمونههای پنیر سیاهمزگی
تیمار  1درصد
تیمار  0/5درصد
تیمار شاهد
روز نگهداری
صفر
30
00

0/070± 0/001 Ab
0/011± 0/001 Ab
0/078 ±0/008 Aa

0/039± 0/000 Ab
0/051± 0/002 Ab
0/079± 0/008 Aa

0/039± 0/000 Ab
0/057± 0/007 Aab
0/080± 0/007 Aa

دادههای جدول شامل میانگین  ±انحراف معیار است)n= 3( .
حروف بزرگ ( )A,B,..در هر سطر اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح  5درصد میباشد.
حروف کوچک ( )a,b,..در هر ستون نشانه تاثیر زمان نگهداری بر محتوای تیوباربیتوریک اسید میباشد.

بین نمونههای شاهد با نمونههای غنیسازی شده با روغن ماهی
ریزپوشانی شده اشاره گردیده است که از جمله آنها میتوان به تحقیق
 Yeو همکاران ( Hughes ،)1009و همکاران ( )1021و  Stratulatو
همکاران (1027و )1025اشاره نمود .از جمله عوامل ذکر شده برای این
موضوع ،تاثیر پروسه ریزپوشانی کردن روغن ماهی بیان شده است که
مانع تماس روغن با عوامل تاثیرگذار بر اکسیداسیون عنوان گردیدهاست
) .(Stratulat et al., 2015خاصیت حفاظتی پروتئینهای شیر در
خالل دلمه بستن پنیر و واکنشهای متقابل بین پروتئنی-چربی ،نیز از
عوامل موثر بر کاستن اکسیدسیون چربی ذکر گردیده است (Hughes
) ،et al., 2012که البته تاثیرگذاری آن بر پنیرهای مختلف با
پروسههای مختلف تولید بررسی نگردیده است.

بر اساس نتایج جدول  ،3مقادیر تیوباربیتوریک اسید برخالف
شاخص پراکسید در هر سه تیمار با گذشت زمان افزایش کمی را نشان
داد .میزان  TBAدر تیمار  0/5درصد نسبت به سایر تیمارها در پایان
روز 10ام افزایش بیشتری داشته است اما با این حال تفاوت معنیداری
با دو تیمار دیگر نشان نداد(.)p>0/05از آنجا که مالوندیآلدهید از
تجزیه هیدروپراکسیدها بهدست میآید ،روزهای ابتدایی نگهداری مقدار
آن پایین بودهاست .اما پساز گذشت زمان که مقدار محصوالت اولیه
اکسیداسیون افزایش پیدا کردند شروع به تجزیه شدن کرده و مقدار
تیوباربیتوریک اسید افزایش مییابد .بررسی محصوالت اولیه و ثانویه
اکسیداسیونی (جدول  1و  )3نشان داد که به استثنای محتوای
پراکسیدها در روز صفر ،اختالف بین نمونهها در روزهای نگهداری
بهلحاظ محتوای پراکسیدها و تیوباربیتوریک اسید ،معنیدار و قابل
مالحظه نبوده است .گزارشهای مشابه متعددی در این زمینه وجود
دارد که در آنها به عدم تفاوت معنیدار در میزان تولیدات اکسیداسیونی

مقادیر ترکیبات شیمیایی

مقادیر ترکیبات شیمیایی پنیر سیاهمزگی در نمونه شاهد و
نمونههای غنی شده با روغن ماهی در جدول شماره  7مشاهده میگردد.

جدول  -4میانگین ترکیبات شیمیایی نمونههای پنیر سیاهمزگی (درصد) در روز تولید
ترکیب شیمیایی

تیمار شاهد

تیمار  0/5درصد

تیمار  1درصد

پروتئین

22/938± 0/777
19/908± 2/231 a
55/577± 2/075 a
1/707± 0/105 a

27/530± 0/000
19/920± 0/017 a
53/072± 2/880 ab
1/570± 0/093 a

25/770± 0/000
30/753± 0/110 a
52/902± 2/579 b
1/281± 0/219 a

چربی
رطوبت
خاکستر

b

a

a

دادههای جدول شامل میانگین  ±انحراف معیار است)n= 3( .
حروف کوچک ( )a,b,..در هر سطر اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح  5درصد میباشد.

همانطورکه در جدول  7مشاهده میگردد ،اختالف در محتوای
پروتئین نمونههای پنیر سیاهمزگی قابل مالحظه و معنیدار بوده است.
بیشترین میزان پروتئین در نمونه حاوی  2درصد روغن ریزپوشانی شده
ماهی مشاهده گردید .علت این امر ،میتواند استفاده از پروتئین آب پنیر

بهکار گرفته شده در روکش روغن ریزپوشانی شده باشد .اگرچه تفاوت
محتوای چربی در بین نمونهها معنیدار نبوده ولی مقادیر بیشتری
چربی در نمونه حاوی  2درصد روغن ریزپوشانی شده مشاهده گردید.
 Stratulatو همکاران ( )1025نیز به محتوای بیشتر پروتئین و چربی
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( Kolanowski and

در نمونههای پنیر غنی شده با ویتامین  Dو روغن امگا 3-اشاره
داشتهاند.

قابل تشخیص بودن بو و طعم روغن ماهی
 ،)Laufenberg, 2006بهواسطه تولید محصوالت اکسیداسیونی ،طعم
نامطلوب اکسیده شدن نیز در محصول غذایی ایجاد میگردد
( .)Kolanowski and Weißbrodt, 2007بهطور معمول برای
بررسی تاثیرات عملآوریهای مختلف و ایجاد تغییر در پروسه تولید
محصول و اثرگذاری آن بر بازارپسندی محصول نهایی ،از ارزیابی حسی
استفاده میگردد .نتیجه ارزیابی حسی نمونه شاهد و نمونههای غنی
شده با روغن ریزپوشانی شده ماهی در جدول  5آورده شده است.

ارزیابی حسی پنیر سیاهمزگی

همانطورکه اشاره گردید ،روغن ماهی و سایر آبزیان بهواسطه دارا
بودن اسیدهای چرب بلند زنجیره چندغیراشباعی نسبت به اکسیداسیون
بسیار حساس میباشند .استفاده مستقیم (بدون روکش شدن یا
ریزپوشانی کردن) از روغن ماهی در غنیسازی مواد غذایی ،عالوه بر

جدول  -5ارزیابی حسی پنیر سیاهمزگی
شاخص حسی
رنگ
عطر
طعم و مزه
ظاهر
بافت
مقبولیت کلی

تیمار شاهد

تیمار  0/5درصد

تیمار  1درصد

8/71± 0/73
8/71± 0/13 a
8/83± 0/89 a
8/93± 0/89 a
8/11± 0/81 a
8/11± 0/12 a

8/71± 0/92
8/71± 0/73 a
8/70± 0/18 a
8/93± 0/89 a
8/93± 0/89 a
8/93± 0/80 a

7/23± 0/73
8/93± 0/89 a
8/93± 0/80 a
7/01± 0/80 a
8/01± 0/89 a
7/00± 0/73 a

a

a

a

دادههای جدول شامل میانگین  ±انحراف معیار است.
حروف کوچک ( )a,b,..در هر سطر اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح  5درصد میباشد.

نتایج حاصل از ارزیابی حسی پنیرهای تولید شده با استفاده از
ارزیابان حسی ،نشان داد که تفاوت معنیداری در فاکتورهای رنگ،
عطر ،طعم و مزه ،ظاهر و بافت بین تیمارها مشاهده نشد .نمونههای
غنیسازی شده با روغن ریزپوشانی شده ماهی ،مورد اقبال بیشتری
قرار گرفتند .این امر میتواند بهواسطه طعم مطلوبتر ناشی از افزودن
روغن ماهی باشد .در مورد فاکتور رنگ ،نمونه تیمار پنیر غنیسازی
شده  2درصد مورد پذیرش بیشتری توسط آنها قرار گرفت ،که
میتواند ناشی از رنگ زردتر این محصول در مقایسه با دو تیمار دیگر
باشد .بهطور کلی در مجموع امتیازاتی که به نمونهها داده شده است،
تیمار  2درصد مورد مقبولیت بیشتری نسبت به دو تیمار قرار گرفت.
ارزیابها در ارزیابی حسی نمونهها از نظر بافت ،بو ،طعم و مزه تفاوت
معنیداری قائل نشدند( .)p>0/05در نمونههای غنیشده با توجه به
اضافه کردن روغن امگا 3-ریزپوشانی شده بهدرستی بو و طعم نامطلوب
ماهی پوشش داده شد و در نمونهها حس نامطلوبی را ایجاد نکردند.
 Yeو همکاران ( )1009نشان دادند که نمونههای پنیر غنی شده با
روغن ماهی از نظر خصوصیات حسی با نمونه شاهد فاقد روغن ماهی
اختالف معنیدار آماری ندارد که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.
نتایج مشابهی از تاثیر مثبت پروسه ریزپوشانی کردن در حفاظت از روغن
ماهی و ممانعت از ایجاد بو و طعم نامطلوب توسط Bermúdez-

 Aguirreو  )1022( Barbosa-Cánovasو  Renukaو همکاران
( )1021گزارش گردیده است .نتایج ارزیابی حسی )1027( Hejazian
در تمامی تیمارها به لحاظ رنگ تفاوت معنیداری مشاهده نشد که در
راستای این پژوهش میباشد.

نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر و بررسی پروفایل اسید چرب پنیر سیاهمزگی
نشان داد که پروسه غنیسازی این پنیر با روغن ریزپوشانی شده ماهی
موفقیت آمیز بوده است .پروفایل اسید چرب نمونههای تیمار شده بهبود
یافته و نسبت اسیدهای چرب بلند زنجیره چندغیراشباعی و همچنین
مجموع اسیدهای چرب غیراشباع افزایش نشان داد .علیرغم افزایش
محصوالت اکسیداسیونی در نمونههای تیمار شده نسبت به نمونه شاهد،
تمامی نمونهها به لحاظ خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ارزیابی حسی در
وضعیت مطلوبی برای مصرف قرار داشتند .استفاده از پروسه روکش
کردن یا ریزپوشانی کردن روغن ماهی ،سبب گردید تا تولیدات
اکسیداسیونی به حداقل میزان ممکن کاهش یافته و غنیسازی پنیر
سیاهمزگی با روغن بسیار باارزش ماهی تاثیر منفی بر خصوصیات حسی
محصول نداشته باشد.
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Introduction: There is a growing body of evidence which long chain omega-3 fatty acids from seafood (Particularly
EPA and DHA), are not only beneficial for general health and well-being, but also play a role in preventing of many
important diseases. For these reasons, many health associations recommend to eat seafood at least twice weekly. Omega3 fatty acid fortification is one of the fastest growing trends in the food industry. Dairy products are particularly suitable
for enrichment with long chain n-3 PUFAs, in terms of popularity with consumers and special storage condition. So, this
research was carried out to investigate the nutritional value and the fatty acid profile of Siahmezgi cheese fortified with
encapsulated fish oil.
12

Materials and Methods: For this purpose, at first, the microencapsulation process of fish oil with whey protein was
performed at a ratio of 1:2 and the encapsulated oil was added in the process of producing Siahmezgi cheese. The
treatments were as: control, treatment 1 (contained % 0.5 encapsulated fish oil) and treatment 2 (contained % 1.0
encapsulated fish oil). In this study, the determination of cheese fatty acid profile and sensory evaluation was performed
at day 60 after cheese production and examination of peroxide value, thiobarbituric acid was performed at day 0, 30 and
60. Proximate analysis was calculated after cheese production, immediately.
Results and Discussion: A total of 22 types of fatty acids were identified in Siahmezgi cheese samples. The ratio of
unsaturated fatty acids to saturated fatty acids in treatments 1 and 2 were 0.78 and 0.83, respectively. The content of EPA
and DHA in treatment 1 (0.09, 0.16 %) and treatment 2 (0.16, 0.47 %) were significantly more than control treatment
(0.06 and 0.04 %) (p<0.05). The content of thiobarbituric acid in all samples was much lower than the allowed level.
Sensory evaluation of control and enriched treatments of Siahmezgi cheese showed that all cheeses were generally
acceptable by the judges.
Key words: Siahmezgi cheese, Fortification, sensory analysis, Encapsulation
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