
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي               

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور                         

 

    : عنوان پروژه

بررسي تاثير صمغ عربي و كاسني بر زنده ماني باكتري هاي پروبيوتيک ) بيفيدوباكتريوم الكتيس و الكتوباسيلوس   

 كازئي ( در بستني سين بيوتيک وانيلي و نيز اثر آن ها بر خصوصيات فيزيکوشيميايي و حسي محصول توليدي

 

 2 - 13  - 13  - 058  -950746       :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهو نام نام -

 حميد رضا مهدوي عادلي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

  :ناظرانخانوادگي و نامنام -

  خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 خانوادگي همکاران:  امير رضا شويکلو ، محبوبه بختيارينام و نام -

 "كارخانه لبنيات و بستني به تک  " و موسسه تحقيقات علوم دامي كشور     : محل اجرا  -

 1/12/95  تاريخ شروع : -

 ماه 15  مدت اجرا : -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور  ناشر:  -

 20    شمارگان)تيراژ(: -

 1397پائيز   تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و            57881با شماره         28/4/99اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 
 
 
 
 
 
 



 چكيده 

 

باکتریوم الکتیس بیفیدو های پروبیوتیک )هدف از این تحقیق بررسی اثر صمغ عربی و کاسنی بر زنده مانی باکتری
پروبیوتیک وانیلی و همچنین برخواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن بود. در ( در بستنی و الکتوباسیلوس کازئی

، شمارش باکتری های پروبیوتیک زنده و ارزیابی حسی نمونه های بستنی ن تحقیق ویژگی های فیزیکوشیمیاییای

ر سه تکرار بررسی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تولیدی در هشت تیمار و به همراه یک تیمار شاهد و د

با افزایش مقادیر کاسنی و صمغ عربی شاخص های ماده خشک، اسیدیته، افزایش حجم در اثرهوادهی و جمعیت 

معنی داری را نشان  و سرعت ذوب شدن کاهش pHداری یافته و در مقابل، شاخص های ها افزایش معنیباکتری

آن ها، افزایش میزان زنده مانی باکتری های      می دهند. افزودن صمغ عربی و کاسنی، صرف نظر از نوع و مقدار 

افزایش زمان نگهداری، از شمار باکتری های پروبیوتیک موجود در نمونه های  را در پی داشت. با پروبیوتیک

ونه های بستنی پروبیوتیک نشان داد که کلیه تیمارهای حاوی صمغ بستنی کاسته شد. نتایج ارزیابی حسی نم

عربی، از امتیاز بیشتری نسبت به نمونه های حاوی کاسنی برخوردار بوده اند. در مجموع با توجه به این امر که 

بیشترین امتیاز را در ارزیابی حسی کسب کرده و زنده مانی جمعیت میکروبی  درصد صمغ عربی 2تیمار حاوی 

( بود، این تیمار به عنوان تیمار cfu/ml 6 10پروبیوتیک آن نیز باالتر از حد توصیه شده فدراسیون بین المللی شیر )

 عرفی گردید.برتر م

 

 بیفیدوباکتریوم بیفیدوم. بستنی سین بیوتیک، صمغ عربی، کاسنی، الکتوباسیلوس کازئی، :کليد واژه ها

 

 
 


