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چكيده
محدودیت تولید و قیمت باالی مایه پنیر حیوانی موجب گردیده که تاکنون تالشهای متعددی جهت جایگزینی آن با سایر پروتئازهای منعقد
کننده شیر ،انجام شود .گیاه کارده بهدلیل فعالیت پروتئازی باال میتواند یکی از گزینههای احتمالی این جایگزینی باشد .مطالعات چندانی در
خصوص این گیاه و آنزیمهای آن تا بهحال صورت نگرفته است .هدف از تحقیق حاضر تهیه عصاره گیاه کارده ،اندازهگیری فعالیت پروتئازی
آن جهت انعقاد شیر و تولید پنیر سفید ایرانی و مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی محصول بود .پس از تولید پنیر توسط عصاره
گیاهی بهمیزان  ،%0/5خصوصیات حسی ،بافتی و شاخص حاللیت نیتروژن آن در مقایسه با نمونه شاهد در طی دوره رسیدن  45روزه مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج این بررسی نشان داد که اپتیمم فعالیت پروتئازی آنزیمهای عصاره جهت انعقاد شیر در دمای  pH=5 ،45 °Cو
غلظت  15 mmol/mlنمك  CaCl2بود .در نمونه پنیر تهیه شده با آنزیم گیاهی ،طعم تلخ بیشتر و بوی پنیر تیزتر بود .در آنالیز بافتی ،پنیر
حاصل از سفتی کمتری برخوردار بود .ارزیابی فرآیند پروتئولیز طی دوره رسیدن پنیر با اندازهگیری شاخص نیتروژن محلول نشان داد که
شدت پروتئولیز نمونه پنیر تهیه شده با آنزیم گیاهی ،بهطور معنیداری ( )p< 0/05بیشتر از نمونه شاهد بود .لذا بهنظر میرسد عصاره گیاه
کارده در غلظت بهکار رفته برای تولید پنیر سفید ایرانی جایگزین مناسبی برای رنت نباشد.
واژههاي كليدي :پروتئولیز ،پنیر سفید ایرانی ،رنت ،عصاره گیاهی ،کارده
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مقدمه

گلكاري و همكاران

مناسب و استفاده صنعتی از آنهلا هلمچنلان ادامله دارد

یکی از مراحلل مهلم در فرآینلد تولیلد پنیلر ،انعقلاد

( ،)Piero et al., 2002گرچه اغلب مایه پنیرهای گیاهی

سیستم کازئینی پروتئین شیر و تبدیل آن به شلبکه ژللی

بررسی شده بهدلیل فعالیت پروتئولیتیك شلدید ،جهلت

است .این عمل با چندین روش امکلانپلذیر اسلت کله

اسلتفاده در صلنعت مناسلب نبلودهانلد ( Pino et al.,

یکی از مهلمتلرین آنهلا انعقلاد بلهوسلیله پروتئازهلای

.)2009

اختصاصی میباشد (.)Farahnoodi, 1998

یکی از گیاهانی که بهنظر میرسد دارای پروتئازهلای

از میان چندین آنزیم منعقد کننده شیر ،رنت بهدسلت

منعقدکننده شیر باشد گیاه کارده با نلام علملی Biarum

آمده از شیردان گوساله شیرخوار بهعنوان اولین مایه پنیر

 carduchcorumاسللت .کللارده نللوعی گیللاه خللوراکی،

گزارش شده اسلت .املا افلزایش تولیلد جهلانی پنیلر و

تردکننده با برگهای پهن میباشد کله سله گونله آن در

مصرف آن ،ظهلور بیملاریهلای خطرنلا مللل جنلون

ایران رشد میکند .انتشار آن در غرب خوزسلتان بخلش

گاوی ،کاهش کشتار گوساله و محدودیتهلای ملذهبی

مرکزی (بختیاری) ،شیراز ،کازرون و روسلتای کلافتر از

سللبب کللاهش تولیللد ایللن نللور مایلله پنیللر شللده اسللت

توابع شهرستان اقلید ملیباشلد .اسلم کلارده برگرفتله از

( .)Roserio et al., 2003از ایللنرو تللالش جهللت

ویژگی برندگی برگ آن هنگلام تلازهخلوری اسلت کله

جایگزین نمودن آن با دیگلر پروتئازهلای منعقلد کننلده

اصطالحاً زبان را میبلرد .در طلب سلنتی بلرای درملان

شیر افزایش یافته است .یك دسته از جایگزین شوندههلا

بیماریهایی ملل چربی خون ،فشارخون ،دیابت ،یرقلان

مایه پنیرهای میکروبی بلوده کله بلهرغلم برخلی مزایلا،

و عفونتها استفاده میشود و آش کارده نیز برای درمان

بهواسطه ایجاد طعم تلخ در محصول و کلاهش رانلدمان

سرماخوردگی بهکار ملیرود ( Ghahraman and Attar,

محصول نهایی ،این منابع نیز مناسب نبلوده و در برخلی

.)1999

کشلورها از آنهلا اسلتفاده نمیشلود ( Tripathi et al.,

برخالف خصوصلیات منحصلربهفرد کلارده ،تلاکنون

 .)2011یکی دیگر از جایگزینهلای رنلت ،عصلارههای

مطالعللاتی در خصللوص بررسللی فعالیللت کللاربردی

گیاهی میباشند که از دیرباز بلهعنلوان مایله پنیلر بلرای

آنزیمهای آن انجام نشده است .لذا با توجه بله پتانسلیل

تولید پنیرهای روستایی بهطور سلنتی اسلتفاده شلدهانلد.

مناسب پروتئازی موجود در این گیلاه ،عصلارهگیلری و

استفاده از این نور مایه پنیرها امروزه بلهجهلت مناسلب

کلاربری آن جهللت تولیللد پنیلر و بررسللی خصوصللیات

بودن پنیرهای تولید شده بلا آنلزیمهلای طبیعلی گیلاهی

فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی آن هدف اصللی مطالعله

برای افراد گیاهخوار که از رنت حیوانی استفاده نمیکنند

حاضر بود؛ تا در صورت کسب نتایج مناسلب بتلوان آن

و همچنللین معرفللی ایللنگونلله محصللوالت بللهعنللوان

را بهعنوان جایگزین رنت به صنعت پیشنهاد نمود.

محصوالت حالل افلزایش یافتله اسلت ( Jacob et al.,

 .)2011بنللابراین جسللتجو بللرای پروتئازهللای گیللاهی
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مواد و روشها

اسلللتفاده از رنلللت معملللولی ( Christian Hansen,

 -جمعآوري نمونه و عصاره گيري از گياه

 )Denmarkبللهمیللزان  %0/5و نمونلله تیمللار بللا  %0/5از

گیاه کارده در فواصل زمانی اردیبهشت تلا خردادملاه
از نواحی اطراف شهرستان کازرون واقع در استان فارس
جملعآوری گردیلد و ملورد ت ییللد بخلش گیلاهشناسللی
دانشکده علوم دانشگاه شیراز قرار گرفت .نمونههلا بعلد

عصاره آبلی کلارده در سله تکلرار ملورد مقایسله قلرار
گرفتند.
بهمنظور انلدازهگیلری فعالیلت انعقلادی شلیر ،ابتلدا
سوبسترای مورد نیاز (شیر با  pH=6/5و دملای )35 °C

از جمعآوری بلا آب دیلونیزه شسلته شلده و در محلیط

تهیه گردید .سپس به  2میللیلیتلر از سوبسلترای فلو ،

آزمایشگاه در دمای  25 °Cخشك گردیدنلد .اسلتخرا

 100میکرولیتر عصاره ( 0/48واحد آنزیمی در میلیلیتر)

عصلللاره آنزیملللی در  pH=6/8و بلللا محللللول %0/85

اضافه و تشکیل لخته با چرخش لوله در فواصلل زملانی

کلریدسدیم به شرح زیر انجام گرفت:

کم مورد بررسی قرار گرفلت (.)Tripathi et al., 2011

مقللدار  100گللرم گیللاه کللارده بللهوسللیله آسللیاب

نقطه پایانی زمانی در نظر گرفته شلد کله ذرات رسلوب

آزمایشللگاهی ( )Iran mark, Iranپللودر شللد و پللودر

یافته درون لوله آزمایش مشاهده شلدند .آزملون در سله

حاصله با  600میلیلیتر از محللول فلو اللذکر مخللو

تکرار انجام شلد و میلانگین آن بلهعنلوان زملان انعقلاد

گردید .مخلو حاصل بهمدت  24ساعت در دمای اتا

گزارش گردید.

بهآرامی همزده شلد .پلس از گذشلت ملدت زملان الزم

یك واحد انعقاد شیر ( ،)uمقلدار آنزیملی اسلت کله

بلهمنظلور جداسلازی مللواد جاملد و نلامحلول ،ترکیللب

باعث انعقاد  10میلیلیتلر سوبسلترا در ملدت زملان 40

حاصل بهمدت  30دقیقله در دملای  4 °Cبلا سلرعت g

دقیقه میگردد .فعالیت انعقادی شلیر توسلط روش زیلر

 2800سانتریفیوژ شد .مایع رویلی تلا زملان اسلتفاده در

محاسبه شد ):)Tripathi et al., 2011

دملای  4 °Cنگلهداری شلد (.)Chazarra et al., 2007
پروتئینهای این مایع توسط محلول سولفاتآمونیم %80
رسوبدهی شد .میزان پروتئین رسوب یافتله و فعالیلت
پروتئازی آن بهترتیب توسط روش برادفلورد و انگلونلد
و گرایگ اندازهگیری شد )Englund and Graig, 1968

;.(Bradford, 1976
 -تأثير فاكتورهاي مختلف انعقادي آنزيم در شير

در این تحقیق از شیر پاستوریزه تجاری ( %2چربی و
 %10/8ماده خشلك) جهلت پنیرسلازی و آزمایشهلای
مربوطه ،استفاده گردیلد .بلهطوریکله نمونله شلاهد بلا

MCA (Milk Clotting Activity) = 2400/T × S/E

 :Tزمان انعقاد (ثانیه)
 :Sحجم سوبسترا
 :Eحجم عصاره آنزیمی
 -تأثير  pHبر فعاليت انعقادي آنزيم

 pHبهینلله فعالیللت آنللزیم بللا انللدازهگیللری بیشللترین
فعالیت انعقادی شیر توسط عصاره گیاه در دامنه  pHبین
 5تا  4در بافرهای مختلف انلدازهگیلری شلد .بافرهلای
ملللورد اسلللتفاده در مطالعللله شلللامل  50میلیملللوالر
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سلللیتراتسلللدیم بلللا  ،pH= 5بلللافر  50میلیملللوالر

بللهمللدت  10دقیقلله در دمللای  35درجلله سلسللیوس

فسفاتسدیم با  pHبرابر با  6و  7بلافر  50میللیملوالر

گرمخانهگذاری گردید .سپس به هریلك از غلظلتهلای

 Tris-HClبا  pHمعادل  8و  4بودند .در این تحقیلق از

نمك کلریدکلسلیم ،عصلاره گیلاه کلارده اضلافه شلد و

شللیر بللا  pHهللای  7 ،6/5 ،6 ،5/5 ،5و  7/5اسللتفاده

تشکیل لخته با چرخش دستی لوله هرچند وقت یكبلار

گردیللد .فعالیللت انعقللادی شللیر مشللابه روش فللو

مورد بررسی قرار گرفت (.)Alirezae et al., 2011

اندازهگیری شد و در پایان  pHمناسب انتخاب گردید.

پس از آنکه بهترین تیمار از لحاظ  ،pHدما ،غلظلت

 -تأثير غلظتهاي متفاوت عصااره آنزيماي بار فعاليات

و کلریدکلسیم جهت انعقاد شلیر انتخلاب گردیلد ،از آن

انعقادي شير

بهعنوان مرجع برای تولیلد لختله پنیلر و مقایسله آن بلا

جهت تعیین غلظت بهینه عصاره آنزیمی ،حجمهلای

شاهد ،طی زمانهای  15 ،1و  45روز استفاده شد .برای

متفاوتی از عصاره آنزیمی شامل  300 ،200 ،100و 400

تولیلد لختله ،ابتلدا  pHشلیر پاسلتوریزه توسلط اسلید

میکرولیتر که بهترتیب دارای  2/44 ،1/46 ،0/48و 3/42

الکتیك به  5رسید و سپس دمای شیر به  45 °Cرسلانده

واحد آنزیمی در هر میلیلیتر بودند ،مورد بررسلی قلرار

شد .آنگاه غلظلت  %0/5عصلاره و رنلین بلههملراه 15

گرفت .فعالیت انعقادی شیر اندازهگیری شد و در پایلان

میلیمول در میلیلیتر کلریدکلسلیم بله نمونلههلا اضلافه

غلظت مناسب انتخاب گردید.

گردید .پس از انعقاد و آبگیری ،لختهها در محللول %20

 -تأثير دما بر فعاليت انعقادي آنزيم

نمك طعام بهملدت  16سلاعت در دملای  13 °Cقلرار

بهمنظور تعیین دمای بهینه برای فعالیت آنلزیم ،زملان

گرفتند .سپس لختهها به محلول  %11نمك طعلام منتقلل

انعقاد شلیر در دماهلای  35 ،25و  45درجله سلسلیوس

شده و در دمای  4 °Cتا  45روز نگهداری شدند .آنگلاه

همانند روش ذکرشده در باال مورد بررسی قرار گرفلت.

آزمونهای زیر در طی روزهای  15 ،1و  45نگهداری بر

به این صورت که ابتدا  2میلیلیتر نمونه شلیر ،بلهملدت

روی پنیرهای تولیدی انجام شد.

 10دقیقه در هر یك از دماهای باال قرار داده شد .سلپس

 -تعياي شاا ح لیليات نيتاروژن (

 100میکرولیتر عصاره آنزیمی ( 0/48واحلد آنزیملی در

)Soluble Index

NSI: Nitrogen

میلیلیتر) به هر یك از نمونهها اضلافه گردیلد .تشلکیل

به  10گرم از نمونههای پنیر تولیلدی 40 ،میللیلیتلر

لخته با چرخش دستی لوله هرچند وقت یلكبلار ملورد

آب مقطر اضافه گردید .سپس مخلو حاصل بهمدت 4

بررسی قرارگرفت (.)Chazarra et al., 2007

دقیقه در هموژنایزر همگنشلده ( ،)IKA, Germanyدر

 -تأثير غلظت كلريد كلسيم بر فعاليت انعقادي آنزيم

دمای  25 °Cبلهملدت  30دقیقله گرمخانهگلذاری و بلا

بهمنظور تعیلین غلظلت بهینله کلریلد کلسلیم بلرای

سرعت  6000 gبهمدت  10دقیقه سانتریفیوژ شد .سپس

فعالیت آنزیم ،غلظتهای متفاوتی از این نمك شامل ،0

محلللول رویللی از رسللوب جللدا گردیللد .بللرای تعیللین

 10 ،5و  15میلیمول در میلیلیتلر ملورد بررسلی قلرار

شاخص حاللیت نیتروژن ،میزان نیتروژن محللول رویلی

گرفت .به این صورت که ابتدا  2میللیلیتلر نمونله شلیر

و نیز میزان نیتروژن کل هر نمونه پنیلر بله روش کللدال
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اندازهگیری شد .آنگاه با اسلتفاده از فرملول زیلر میلزان

 )sample t- testصلورت گرفلت و بلهمنظلور بررسلی

شاخص حاللیت نیتروژن برای هر تیمار محاسبه گردیلد

تغییرات در تیمارهای مختلف از روش آنلالیز واریلانس

(.)AOAC, 2010

استفاده گردید .در صلورت وجلود معنلیداری ،مقایسله

درصد نیتروژن مایع رویی تیمار
= شاخص حاللیت نیتروژن

)(NSI

درصد نیتروژن نمونه پنیر

 -ارزيابي بافت

از نمونههای پنیر تولید شده طی زملانهلای  15 ،1و
 45روز ارزیلللابی بافلللت توسلللط Texture analyzer

( )Brookfield, USAصلورت گرفلت .جهلت بررسلی
شاخصهای بافتی از جملله سلفتی و چسلبندگی ابتلدا
قطعاتی از پنیر به ابعاد  2 × 2 × 2سانتیمتر تهیه گردید.

میانگینها بلا اسلتفاده از آزملون چنلد دامنلهای دانکلن
( )Compare means test-Duncanانجام گردید .جهلت
بررسللی ارزیللابی حسللی از آزمللونهللای ناپللارامتری
کروسللکال والللیس ( )Kruskal-Wallisو مللنویتنللییللو
( )Mann-Whitney Uاستفاده شد .معنیداری آزمونهلا
در سطح  %5ارزیابی گردید.

يافتهها

سپس با استفاده از پلروب اسلتوانهای بلا قطلر  6 mmو

بر اساس نتایج بهدست آمده ،میزان پلروتئین عصلاره

طول  35 mmو با سرعت  2میللیمتلر در ثانیله توسلط

آبی گیاه کارده  4/85 mg/mlو میزان فعالیت آنزیمی آن

تست  TPAمورد آنالیز بافتی واقع شدند.

 4/8u/mlبللود .همللانطور کلله در نمللودار ( )1مشللاهده

 -ارزيابي لسي

میشود با کاهش  pHشلیر از  7بله  5فعالیلت انعقلادی

جهت ارزیابی حسی از یك گروه  15نفری براسلاس
سیستم امتیازدهی  4مرتبهای استفاده گردیلد .بلرای ایلن

عصاره آنزیملی بلهطور معنلیداری ( )p< 0/05افلزایش
یافت.

منظور از بین دانشلجویان دانشلکده دامپزشلکی  15نفلر
انتخاب شدند .نمونههای پنیر بهطور تصادفی در اختیلار
افراد گروه قرار داده شد .سپس از آنها درخواست شلد
نمونهها را از نظر رنگ ،بافت ،ظاهر ،طعلم و بلو ملورد
ارزیابی قلرار داده و در فلرم مربوطله امتیلاز آن را در
کنند (.)Maynard and Marie, 1965
 -تجزيه و تحليل آماري

آنالیز آماری دادههای جمعآوری شده توسط نرمافزار
 SPSSویرایش  20انجام شد .مقایسه دو گروه شلاهد و
نمونه توسط آزملون تلی مسلتقل ( Two independent

5

گلكاري و همكاران

امكان كاربري عصاره گیاه كارده بهعنوان رنت گیاهی

نمودار ( -)1ت ثیر pHهای مختلف شیر بر فعالیت انعقادی عصاره آبی کارده در دمای
35 °C؛  :a, b, c, d, eحروف متفاوت نشانگر تفاوت آماری معنیدار ( )p< 0/05میباشد.

با توجه به نمودار ( ،)2با افزایش دمای شیر میزان
فعالیت انعقادی عصاره بهطور معنیداری ()p<0/05

افزایش یافت .بهطوریکه در دمای  45 °Cبیشترین
فعالیت انعقادی مشاهده گردید.

نمودار ( -)2ت ثیر دماهای مختلف شیر بر فعالیت انعقادی عصاره آبی کارده در pH= 5؛

 :a, b, cحروف متفاوت نشانگر تفاوت آماری معنیدار در سطح ( )p< 0/05میباشد.
نتایج بهدست آمده از اثر مقادیر مختلف واحد

حجم عصاره از  100میکرولیتر ( )0/48 u/mlتا 400

آنزیمی عصاره آبی گیاه کارده در نمودار ( )3نشان داده

میکرولیتر ( )3/42 u/mlفعالیت انعقادی آن افزایش

شده است .همانطور که مشاهده میشود با افزایش

معنیداری داشت.
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نمودار ( -)3ت ثیر مقادیر مختلف آنزیم عصاره آبی کارده در انعقاد شیر در دمای  45 °Cو

pH= 5؛  :a, b, c, dحروف متفاوت نشانگر تفاوت آماری معنیدار ( )p< 0/05میباشد.
نتایج حاصل از اثر غلظتهای متفاوت کلریدکلسیم
در نمودار ( )4نشان داده شده است .همانگونه که

 15 mmol/mlفعالیت انعقادی عصاره افزایش
معنیداری ( )p< 0/05داشته است.

مشاهده میشود با افزایش غلظت این نمك از صفر تا

نمودار ( -)4ت ثیر غلظتهای مختلف کلریدکلسیم بر فعالیت انعقادی عصاره آبی کارده در
شیر در دمای  45 °Cو pH= 5؛  :a, b, c, dحروف متفاوت نشانگر تفاوت آماری معنیدار

( )p< 0/05میباشد.

7
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امكان كاربري عصاره گیاه كارده بهعنوان رنت گیاهی

همانطور که در جدول ( )1نشان داده شده است

است و در هر گروه با افزایش مدت زمان نگهداری،

میزان  NSIدر گروه عصاره کارده بهطور معنیداری

شاخص  NSIبهطور معنیداری ( )p< 0/05افزایش

( )p< 0/05بیشتر از گروه شاهد در هر بازه زمانی بوده

یافته است.

جدول ( -)1شاخص حاللیت نیتروژن در پنیرهای تولیده شده با عصاره آبی
کارده (تیمار) و رنین (شاهد) در مدت  45روز نگهداری در دمای 4 °C
زمان (روز)

حاللیت نیتروژن (میانگین  ±انحرافمعیار)
نمونه تيمار

نمونه شاهد

1

2/86 ± 0/03aB

2/58 ± 0/04 aA

15

7/24 ± 0/04bB

6/71 ± 0/10bA

45

7/55 ± 0/06cB

7/05 ± 0/ 12 cA

اعداد میانگین سه تکرار میباشند :a, b, c .حروف متفاوت نشانگر تفاوت آماری
معنیدار در ستون؛  :A, Bحروف نشانگر تفاوت آماری معنلیدار در هلر ردیلف
میباشد (.)p< 0/05

به سفتی و چسبندگی بافت پنیر در

نسبت به گروه شاهد از سفتی بافت کمتری برخوردار

نتایج مربو

نمودارهای ( )5و ( )6مشخص گردیده است .همانطور

بودند که عکس این حالت در روز  15رخ داد.

که مشاهده میشود ،سفتی بافت در گروه شاهد و گروه

چسبندگی بافت پنیرهای دو گروه مورد بررسی نیز در

تیمار در روز  15بهطور معنیداری ( )p< 0/05بیشتر از

روز  15بهطور معنیداری ( )p< 0/05بیشتر از روزهای

روزهای  1و  45دوره رسیدن بود ،یعنی بافت پنیرها از

 1و  45دوره رسیدن بود .پنیرهای تولیدی توسط

سفتی بیشتری برخوردار بودند .همچنین در روزهای 1

عصاره کارده در روز یك در مقایسه با گروه شاهد از

و  45دوره رسیدن پنیرهای تولید شده با عصاره گیاهی

چسبندگی کمتری برخوردار بودند.
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نمودار ( -)5مقایسه سفتی بافت پنیر تولید شده با عصاره آبی گیاه کارده و رنین در طی 45
روز نگهداری در دمای  :a, b .4°Cحروف متفاوت نشانگر تفاوت آماری معنیدار بین دو
نمونه پنیر در هر روز میباشد (.)p< 0/05

نمودار ( -)6مقایسه چسبندگی بافت پنیر تولید شده با عصاره آبی گیلاه کلارده و رنلین در
طی  45روز نگهداری در دمای 4°C؛  :a, bحروف متفاوت نشانگر تفاوت آملاری معنلیدار
بین دو نمونه پنیر در هر روز میباشد (.)p< 0/05

همانطور که در جدول ( )2نشلان داده شلده اسلت،

دارای کمترین امتیاز بود .در رنگ ،پنیر تولیدی با عصاره

نور مایه پنیر و مدت زمان رسیدن پنیلر اثلر معنلیداری

کارده و رنین تفاوت معنیداری نداشلتند .املا در دیگلر

( )p< 0/05بر خواص حسی آن داشتند .نتایج حاصل از

متغیرها همچون طعم ،بلو و بافلت ،بهاسلتلنای روز اول

مقایسه میانگینها نشان داد کله در امتیلازدهی ،روز اول

تفاوت معنیدار( )p< 0/05بود بهطوریکه نمونه شلاهد

رسیدن ،پنیر تولید شده با رنین دارای بلاالترین امتیلاز و

از امتیاز باالتری برخوردار بود.

در روز  45دوره رسیدن ،پنیر تولید شده با عصاره کارده

4
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امكان كاربري عصاره گیاه كارده بهعنوان رنت گیاهی

جدول ( -)2مقایسه شاخصهای حسی(میانگین  ±انحرافمعیار) پنیرهای تولید شده با عصاره کارده
و رنین در طی  45روز نگهداری در دمای )n=15( 4°C
زمان

مايه مورد

شا حها

(روز)

استفاده

1

کارده

a

15

45

رنگ
3/3 ± 0/63

طعم
a

بو

3/1 ± 0/83

a

2/4 ± 0/67

قوام بافت
a

2/4 ± 0/70

رنین

3/2 ± 0/67a

2/4 ± 0/54a

3/1 ± 0/74a

3/2 ± 0/54a

کارده

3/2 ± 0/67a

2/2 ± 0/77b

2/1 ± 0/74b

2/4 ± 0/74b

رنین

*a

*b

*a

*a

3/1 ± 0/74

3/1 ± 0/83

3/1 ± 0/74

3/2 ± 0/84

کارده

3/1 ± 0/74a

1/8 ± 0/72c

1/8 ± 0/41c

2/2 ± 0/74b

رنین

*3/1 ± 0/74a

*2/4 ± 0/74a

*3/0 ± 0/86a

*2/8 ± 0/74b

 :a, b, cحروف متفاوت نشانگر تفاوت آماری معنیدار در هر نمونه پنیر در روزهای مختلف
میباشد * .نشاندهنده اختالف آماری معنیدار بین دو نمونه پنیر در هر روز میباشد (.)p< 0/05

بحث و نتيجهگيري
همانطور که در قسمت نتایج نیز ذکر گردید

بین  3-5گزارش نمودند ،مطابقت دارد ( Macedo et

.)al., 1993

بیشترین میزان فعالیت انعقادی عصاره گیاه کارده در

نظر به اینکه انعقاد شیر بهشدت تحت ت ثیر دما

 pH= 5مشاهده شد .این مطلب نشاندهنده آن است که

میباشد ( ،)Najera et al., 2003با افزایش دما بین 20

آنزیم موجود در این عصاره پروتئازی است اسیدی و

تا  40درجه سلسیوس سرعت تشکیل لخته افزایش و

بههمین دلیل در محیط قلیایی از میزان فعالیت آن کاسته

در دماهای باالتر سرعت تشکیل لخته کاهش یافت .با

میشود ،بهطوریکه هر چه  pHبافر استخرا کمتر شده

کاربرد آنزیم رنت در دمای  52درجه سلسیوس سرعت

و به  pHفعالیت بهینه نزدیك میگردد ،سرعت منعقد

انعقاد به نحو محسوسی کاهش یافت و در دمای باالتر

شدن شیر توسط آن افزایش مییابد .از این نظر عصاره

از  65درجه سلسیوس انعقاد انجام نگرفت ( Azrnia et

آنزیمی گیاه کارده مشابه سایر آسپارتیك پروتئینازهای

 .)al., 1997نتایج حاصل از ت ثیر دمای شیر بر زمان

دیگر میباشد ( Hashim et al., 2011; Chitpinityol

انعقاد توسط عصاره گیاه کارده نشان داد که با افزایش

 .)and Crabbe, 1998چنین الگوی رفتاری در اکلر

دما تا  45درجه سلسیوس فعالیت انعقادی بهطور

مایههای پنیرهای تجاری موجود نیز مشاهده میشود که

قابلتوجهی افزایش مییابد .از اینرو دمای  45درجه

با کاهش  pHمیزان  MCAآنها افزایش مییابد .نتایج

سلسیوس دمای اپتیمم فعالیت آنزیم گیاه کارده در نظر

این پژوهش با یافتههای مطالعهای که مناسبترین pH

گرفته شد .در حقیقت میتوان عنوان نمود ،تسریع در

گیاه خرشوف ( )Cynara cardunculusدر تولید پنیر را

انعقاد همراه با افزایش دما بر اثر گسترش دامنه فعالیت
آنزیم است .در تحقیقی حداکلر دما برای فعالیت
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شده از

کازئین است .آنزیمهای گیاهی باعث رها شدن پالسمین

انعقادی آنزیم آسپارتیك پروتئین از استخرا

رایزوپوس اوریزا را دمای  60درجه سلسیوس گزارش

از میسل کازئین و افزایش نیتروژن محلول میگردند

کرده و عنوان نمودند که این آنزیم بهسرعت در دماهای

( .)Hesari et al., 2006مقادیر باالی ازت محلول در

باالتر غیرفعال میگردد (.)Kumar et al., 2006

پنیرهای با مایه گیاهی را میتوان به فعالیت

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر فرآیند انعقاد شیر،

پروتئول یتیکی باالی پروتئاز گیاهی نسبت به دیگر

غلظت آنزیم منعقد کننده میباشد .بهطوریکه با افزایش

پروتئازهای موجود دانست .به این علت که این دسته

غلظت آنزیم ،فعالیت انعقادی شیر افزایش و زمان انعقاد

آنزیمهای اسیدی در  pHپنیر دارای ماکزیمم فعالیت

کاهش مییابد .این تغییرات به افزایش سرعت هیدرولیز

خود میباشند ( .)Tejeda et al., 2002نتایج مطالعه

کاپاکازئین نسبت داده میشود .بدین معنی که در زمان

حاضر ضمن ت یید این مورد ،با یافتههای پژوهش

کمتری مقدار بیشتری کاپاکازئین تبدیل به پاراکاپا

دیگری مطابقت دارد (.)Prados et al., 2006

کازئین میشود و در نتیجه به هم خوردن تعادل

در ارزیابی بافت پنیر ،نتایج حاصل از مقایسه

الکترواستاتیکی محیط ،انعقاد شیر در زمان کوتاهتری

میانگینها ،تفاوت معنیداری در میزان سفتی بافت پنیر

انجام میپذیرد ( Hashim et al., 2011; Najera et al.,

تهیه شده از پروتئاز کارده بهعلت پروتئولیز شدید

 .)2003این موضور در استفاده از عصاره آنزیمی گیاه

کازئین و تخریب شبکه پروتئینی توسط این آنزیم در

کارده نیز مشاهده گردید .بدین صورت که با افزایش

مقایسه با نمونه شاهد نشان داد .بررسی ویژگیهای

غلظت آنزیم ،فعالیت انعقادی شیر افزایش قابلتوجهی

حسی پنیر تهیه شده با مایه پنیر حیوانی و گیاهی نشان

داشت .مطالعه انجام شده توسط در خصوص گیاه کنگر

داد پنیرهایی که با مایه حیوانی تهیه میشوند بهطور

فرنگی ) (Cynara scoolymusنیز نشان داده است که

معنیداری دارای بافتی سفتتر نسبت به پنیرهای با مایه

با افزایش غلظت عصاره آنزیمی ،فعالیت انعقادی شیر

گیاهی هستند .پروتئولیز شدید و سریع در پنیرهای تهیه

افزایش یافته و از این نظر با نتایج حاصل از این

شده با مایه گیاهی ،شبکه کازئینی را میشکافد و سبب

پژوهش مطابقت دارد ( .)Chazarra et al., 2007افزودن

حصول بافت نرم در پنیر میشود ( Tejada et al.,

کلریدکلسیم بهدلیل مشارکت یونهای کلسیم در تشکیل

 .)2002همچنین در مطالعه دیگری نشان دادند که

و سفتی لخته کازئینی موجب ازدیاد فعالیت انعقادی شیر

آنزیمهای گیاه خورشوف دارای فعالیت قوی هستند و

میگردد .در بررسی حاضر و کاربرد عصاره گیاه کارده

سبب ایجاد بافت نرم میشوند ( ;Galan et al., 2008

نیز این مورد مشاهده شد که از این لحاظ با نتایج

.)Prados et al., 2006

مطالعه مشابه ،مطابقت دارد (.)Alirezaei et al., 2011
پروتئولیز اولیه در پنیر عموماً مربو

علت عمده افزایش چسبندگی ،افزایش میزان

به فعالیت

پروتئولیز میباشد .بهطوری که پروتئینهای کوچك

کیموزین بر آلفا کازئین و اثر پالسمین بر روی آلفا

ایجاد شده آب بیشتری جذب میکنند و قدرت
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امكان كاربري عصاره گیاه كارده بهعنوان رنت گیاهی

چسبندگی پنیر را افزایش میدهند .نتایج تحقیقی نشان

در مجمور یافتههای این پژوهش مشخص کرد که

داد که با طی شدن زمان رسیدن پنیر ،چسبندگی آن

شدت پروتئولیز نمونه پنیر تهیه شده با آنزیم گیاه کارده

افزایش مییابد و از این لحاظ نتایج این مطالعه با نتایج

طی دوره رسیدن بیش از نمونه شاهد بوده و بهدنبال آن

آنها مطابقت دارد (.)Irudayaraj and Chen, 1999

بافت پنیر نرمتر گردیده است ،لذا بهنظر میرسد عصاره

فرآیند پروتئولیز و تجزیه پروتئینها طی دوره

گیاه کارده در غلظت بهکار رفته برای تولید پنیر سفید

رسیدن ،منجر به ایجاد اسید آمینههای آزاد و پپتیدهای

ایرانی جایگزین مناسبی برای رنت نمیباشد و مطالعات

کوچك میشوند که خود باعث طعم تلخی در فرآورده

بیشتر بر روی عملکرد اختصاصی عصاره آنزیمی کارده

نهایی میگردند .خواص حسی پنیر تولید شده با دو نور

بر فراکسیونهای کازئین و پپتیدهای زیستفعال در

مایه پنیر حیوانی و گیاهی مقایسه و یافتهها نشان میداد

ژلهای تولیدی با عصاره ،پیشنهاد میگردد.

که پنیر حاصل از مایه پنیر حیوانی دارای شدت عطر و
طعم مالیمتر و تندی کمتر نسبت به پنیر تولید شده با

سپاسگزاري

مایه گیاهی بود ( .)Tejada et al., 2007پنیرهای با مایه

از سرکار خانم معصومه آغازی و سرکار خانم مریم

پنیر گیاهی بهدلیل ت ثیر قویتر پروتئازهای گیاهی بر

توانا کارشناسان محترم دانشکده دامپزشکی شیراز

روی کازئین در مقایسه با کیموزین ،دارای طعم تلختر

بهخاطر همکاری در انجام آزمایشها قدردانی میگردد.

نسبت به نور حیوانی آن بود .نتایج مشابهی در مطالعهای
مشابه ( )Galan et al., 2008و بررسی حاضر مشاهده
گردید.
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Numerous attempts have been made to replace calf rennet with another milk-clotting protease because of
limited supply and the high price of calf rennet.
is rich in protease activities,
therefore it is a probable candidate for substitution. No systematic study on the
and its enzyme characteristics have been conducted so far. The purpose of this study was to prepare
Biarum extract, determination of its protease activity for milk clotting and production of Iranian white
cheese and study on the physicochemical and organoleptic properties of the product. After the cheese
production by the vegetable extract (0.5% concentration) organoleptic, textural properties and nitrogen
solubility index (NSI) were analyzed during 45 days of ripening compared to the control sample. The
results of this study showed that the optimal protease activity of the extracted enzymes for milk clotting
was at 45 oC, pH= 5 and 15 mmol/ml concentration of CaCl2.The cheese sample that was manufactured
with vegetable enzyme had a bitter flavor and sharper odor. At textural analysis, the cheese had a lower
hardness. Assessment of proteolysis during the cheese ripening by NSI measurement showed that the
proteolysis severity of cheese sample produced with vegetable enzyme was significantly higher than the
control sample. Therefore, it seems that aqueous extract of Biarum in concentration used for the
production of Iranian white cheese cannot be a suitable substitute for rennet.

: None declared.
, Iranian white cheese, Proteolysis, Rennet, Vegetable extract
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