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تولید نوشیدنی میوه اي از دانه طالبی و بررسی ماندگاري آن طی زمان 
نگهداري

3محمد جواد وریدي،2، فخري شهیدي1بقائی٭هما 

:چکیده
از مهم ترین محصوالت جالیزي می باشد که سطح زیر کشت آن .Cucumis melo Lطالبی با نام علمی 
زش تغذیه اي زیاد بوده و حاوي بسیاري از ترکیبات سـالمتی        داراي ار  ن دانه یاهر چند   . در ایران باال است   

، اما در حال حاضر بجـز  )نظیر اکثر اسیدهاي آمینه ضروري و اغلب اسیدهاي چرب غیر اشباع     (زا می باشد    
بذر اصالح شده آن که جهت کاشت توسط جهاد کشاورزي در اختیار کشاورزان قرار می گیـرد، هیچگونـه              

عصاره حاصـل از دانـه   .ه عمل نیامده و بخشی از ضایعات غذایی را تشکیل می دهداستفاده مفیدي از آن ب 
ر ایـن  د. اي در محدوده خنثی دارد بنابراین احتمال نگهداري طـوالنی مـدت آن فـراهم نیـست        pHطالبی  

1/4نوشـیدنی تـا     pHو اسید سـیتریک      4رتقالپرتقال، ساکس   پده از سه تیمار کنسانتره      ابا استف پژوهش  
امکان تولید یک نوشیدنی پروتئینی، مغذي و سالمتی زا از دانـه طـالبی مـورد    یافت و بدین ترتیب   کاهش  

نتایج ارزیابی ها نشان داد کـه نوشـیدنی دانـه طـالبی حـاوي کنـسانتره پرتقـال داراي         .بررسی قرار گرفت 
نـه هـا، نوشـیدنی    بیشترین امتیاز پذیرش کلی بوده و با توجه به عدم مشاهده آثار کپـک و مخمـر در نمو              

. قابل نگهداري است) درجه سانتیگراد4(هفته در دماي یخچال 6حداقل تا 
دانه طالبی، عصاره، استخراج شیره، نوشیدنی هاي سالمتی زا، فرموالسیون نوشیدنی:کلمات کلیدي

:مقدمه
لبنی از نوزاد تا کهنسال ترین فرد از  افزایش روزافزون جمیت و نیاز تمامی گروه هاي سنی به مصرف شیر و فراورده هاي              

در کشورهاي جهان "یک سو و عدم توانایی دامداري ها و کارخانه هاي تولید و عرضه شیر در پاسخگویی به نیاز جامعه خصوصا       

سـایر  از سوي دیگر، تولید کنندگان را به سمت تهیه و تولید نوشیدنی هاي جانبی از شیر گـاو و ) آسیایی و باالخص ایران  (سوم  

گفتنی است در بسیاري از موارد مصرف کننده ناگزیر از مصرف نوشیدنی هاي . دانه ها و ترکیبات غذایی موجود سوق داده است       

6یا حساسیـت بـه پـروتئین هـاي آب پنیـر    ٥مردم اروپا از بیماري عدم تحمل الکتوز     % 15-%11غیر لبنی است زیرا براي مثال       

.عضو گروه پژوهشی افزودنی هاي مواد غذایی پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذایی جهاددانشگاهی مشهد-١
E-mail: Homa_9822003@yahoo.com

.دوسی مشهددانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فر- 2
.استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد- 3

4-Sacs :به حبابچه هاي تشکیل دهنده میوه مرکبات اطالق می گردد.

5- Lactose Intolerance
6 - Whey Protein Allergen



٢

و . غذایی این افراد باید نوشیدنی هاي پروتئینی فاقد الکتوز یا پروتئین هاي آب پنیر قرار گیرنـد           بنابراین در رژیم    . رنج می برند  

جمعیت اروپا دچار کلسترول باال هستند، لذا مصرف شیر و فراورده ها بـراي آن هـا مناسـب نیـست و         % 33یا طبق آمار موجود     

سویا، شیر دانه هاي جـالیزي و شـیر غـالت را پررنـگ تـر مـی       این امر جایگاه نوشیدنی هاي پروتینی فاقد کلسترول نظیر شیر     

.)6(نماید

در اکثر کشورهاي جهان سوم، کشورهاي در حال توسعه و حتی کشورهاي پیشرفته مانند نیجریـه، مـصر، هنـد، اسـپانیا،           

سـوپ هـا، خورشـت هـا،     ترکیه، برزیل و ایران به میزان زیادي خربزه و طالبی کشت می شود که از دانه هـاي آن هـا در تهیـه      

هنـد، ترکیـه و نیجریـه از جملـه کـشورهایی      . در تهیه نوشیدنی و روغن استفاده می گردد"تنقالت، محصوالت قنادي و جدیدا   

مهم ترین خـواص و ترکیبـات   ).7(هستند که تولید و مصرف شیره دانه خربزه در آن به طور موفق مورد توجه قرار گرفته است      

زه و طالبی عبارت است از داشتن مواد مغذي باال، فقدان الکتـوز و کلـسترول، غنـی بـودن از اسـیدهاي          نوشیدنی دانه هاي خرب   

چرب غیر اشباع، قابلیت هضم آسان، نداشتن عوامل حساسیت زا، تکنولـوژي سـاده و هزینـه کـم تولیـد و نداشـتن ممنوعیـت                     

).8(مذهبی 

:مواد و روش ها

دانـه هـاي   . عه اي در شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوي جمـع آوري شـدند  از مزر ) 1واریته تیل (دانه هاي طالبی    

. شـسته شـده و در آفتـاب خـشک گردیدنـد     % 5جمع آوري شده با آب و ماده ضدعفونی کننده بنزو الکونیوم کلراید با غلظـت              

کنـسانتره و  . نگهداري شدندC°4سپس در بسته هاي پلی اتیلنی تیره رنگ بسته بندي و تا زمان آزمایش در یخچال با دماي                 

شـکر و سـایر مـواد افزودنـی از سـوپر      ،CP Celko ، تثبیت کننده مورد استفاده از شرکتقال از شرکت شهدایرانساکس پرت

.خریداري شدندDifcoنیز از شرکت 2، محیط کشت سابورد دکستروز آگارمارکت هاي محلی

95تـا  90دقیقه در آب بـا دمـاي   30شسته و خشک شده، به مدت   روش کار بدین صورت بود که ابتدا دانه هاي طالبی           

خمیـر حاصـل   . درجه سانتیگراد خیسانده شدند، سپس دانه هاي خیس شده با استفاده از دستگاه آسیاب صنعتی خرد گردیدند      

داخل مخلوط کن بـه شـدت مخلـوط شـده و شـیره حاصـل از       CMCکر و صمغبا آب جوش، ش    مشخصاز دستگاه به نسبت     

شیره حاصل از دانه طالبی به کارخانه شهدایران منتقل و در آن جـا بـا اسـید سـیتریک     . ارچه هاي صافی کتانی عبور داده شد      پ

) براي نمونه هاي حاوي کنـسانتره (، کنسانتره پرتقال و آب لیمو ترش )براي نمونه هاي حاوي اسید(درصد و آب لیمو ترش       40

-Ultraهموژنـایزر  -توسط میکسرpH= 14/4تا رسیدن به ) مونه هاي حاوي ساکسبراي ن (و ساکس پرتقال و آب لیمو ترش        

1 - Cucumis melo L. var. til
2 - Saubourd Dextrose Agar (S.D.A)
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Turrax T25سپس نمونه هاي آماده به طریق آزمایشگاهی و از طریق حمام بن مـاري در دمـاي   . مخلوط گردیدC°85  بـه

ه بـا اسـتفاده از آب سـرد تـا     نمونه ها بال فاصل.کت هاي دوي پک بسته بندي گردیدنددقیقه پاستوریزه شدند و در پا      10مدت  

روزه 7ارزیابی نمونه ها در تناوب هاي زمـانی  . سردخانه باالي صفر نگه داري شدند   C°4خنک شده و در دماي       C°40دماي  

1(نقطـه اي  5در سه تکرار و آزمون حسی نوشیدنی دانه طالبی به روش هـدونیک  pH آزمایش.روز انجام شد42و به مدت 

براي هریک از ویژگی هاي طعم، رنگ، احساس دهانی، یکنـواختی ظـاهري و پـذیرش کلـی صـورت         ) سیار خوب ب 5بسیار بد و    

تجزیه شد و میـانگین صـفات حـسی از    ) پانلیست9(تکرار  9تصادفی با    "گرفت که نتایج در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کامال         

.طریق آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفت

:نتایج و بحث

، بریکس، آزمون هاي حسی شامل طعم، رنگ، پیکره، یکنـواختی ظـاهري و پـذیرش    pHارزیابی نمونه ها اندازه گیري در  

. انجام گرفتکلی و آزمون هاي میکروبی شامل اندازه گیري کپک و مخمر 

، 1شـکل  . P)>05/0(نمونه هـا داشـته اسـت    pHنتایج تجزیه واریانس نشان داد که زمان نگهداري تاثیر معنی داري بر            

نمونه هاي حاوي کنـسانتره بـیش از دو نمونـه دیگـر در     طور که مالحظه می گرددروند این تغییرات را نشان می دهد و همان      

با گذشت زمان تا هفته پـنجم بـه علـت واکـنش هـاي شـیمیایی و          در هر سه نمونه     . طی زمان نگهداري دچار تغییر شده است      

سیر نزولی طی کرده که دلیل آن را می تـوان احتمـال رشـد    "ه است اما پس از آن، مجدداافزایش یافت"مرتباpH بیوشیمیایی 

الزم به توضیح است هر چنـد تـاثیر   ). 10و2(محیط شده اند   pHمیکروارگانیسم هاي مولد اسید دانست که باعث پائین آوردن          

ست، اما بـه لحـاظ تکنولـوژیکی ایـن تغییـرات      نمونه هاي نوشیدنی از نظر آماري معنی دار حاصل شده ا      pHزمان نگهداري بر    

از زمان نگهداري معنی دار می باشد امـا تغییـرات ایجـاد شـده     pHبه عبارت دیگر تابعیت . می باشد3/0بسیار جزئی و در حد   

.محصول، جزئی و قابل چشم پوشی استpHناشی از آن در 

و معنـی دار "کـامال نیزنگهداري بر امتیاز طعم محصولتاثیر زمان   ،2و مشاهده شکل     جدول تجزیه واریانس  طبق نتایج   

در هفته اول نگهداري به دلیل جدید بودن محصول و ناآشنا بـودن آن بـراي   . P)>05/0(است کاهشی-داراي یک روند افزایشی 

بیوشیمیایی طعم پانلیست ها امتیاز طعم پائین بود اما از هفته هاي پس از آن به دلیل انجام یک سري واکنش هاي شیمیایی و              

همچنین پس از هفته چهارم در اثر ماندگاري و پیشرفت واکنش هاي شیمیایی و بیوشیمیایی، عطـر و طعـم              . محصول بهتر شد  

الزم به ذکر است علی رغم روند معنی دار زمان نگهداري بـر طعـم نوشـیدنی، ایـن تغییـرات بـسیار       . ویژه محصول کاهش یافت 

بـوده و ایـن   3آنچه مهم می باشد آن است که امتیاز طعم در تمام مدت نگهـداري بـاالتر از   . ردجزئی بوده و چندان اهمیتی ندا   
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چنانچه در شکل نیز مالحظه می گردد طعم نمونه  .بدان معناست که طعم نوشیدنی از نظر پانلیست ها خوب ارزیابی شده است            

نتیجه حاصل از تاثیر زمان نگهداري بر طعـم بـا   .ده استاي حاوي کنسانتره بهترین و نمونه هاي حاوي اسید بدترین ارزیابی ش   

). 10(نتایج به دست آمده از تحقیق اکوبور در خصوص نوشیدنی دانه خربزه مشابه می باشد 

ثابت بوده و بر اساس نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنی داري در طی زمان "روند تغییرات امتیاز رنگ در طی زمان تقریبا       

.P)<05/0(وص امتیاز رنگ وجود نداشته است نگهداري در خص

نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از آن است که تغییرات یکنواختی ظاهري در طـی زمـان نگهـداري معنـی      و   3شکل

همان طور که مالحظه می گردد اگر چه که تاثیر زمان نگهداري بر یکنواختی ظاهري محصول بـه لحـاظ           . P)>05/0(دار است   

تغییرات یکنـواختی ظـاهري   . دار است اما از نظر تکنولوژیکی این تغییرات بسیار جزئی و غیر قابل اهمیت می باشد آماري معنی 

دلیل این افزایش و کاهش را می توان چنین توجیه نمود که در هفته هاي اول به       . ابتدا روند افزایشی و سپس کاهشی می باشد       

حاصل می شود، به طوري که دو فاز شدن و تـشکیل رسـوب در محـصول کمتـر        علت تاثیر تثبیت کننده، بهبود تدریجی بافت        

دیده می شود و یکنواختی بیشتري در آن مشاهده می گردد، ضمن آن که با انجام برخی واکنش هـا در طـی زمـان بـه لحـاظ                      

تـاثیر تثبیـت کننـده هـا     هفته5اما پس از . ظاهري از قوام محصول نیز کاسته شده و امتیاز یکنواختی ظاهري افزایش می یابد   

یک سري واکنش هاي اتولیز سلولی و تخریب بافت در محصول روي می دهد که سـبب مـی گـردد ظـاهر             "کم شده و احتماال   

محصول یکنواختی خود را از دست بدهد، زودتر ته نشین شود، در نتیجه تشکیل رسوب در محصول افزایش یافته و لـذا امتیـاز                

کنسانتره داراي بـاالترین امتیـاز   مطابق آنچه در شکل مشاهده می شود نمونه هاي حاوي  ).3و2(یکنواختی ظاهري کاهش یابد   

.ساکس به دلیل تغییرات بیشتر حبابچه ها در طی زمان کمترین امتیاز را داشته اندو نمونه هاي حاوي

ره در طی زمان نگهداري معنـی  یرات پیک، مالحظه می شود تغی4طور که در شکل و همانبر اساس نتایج تجزیه واریانس    

ویسکوزیته محصول باال به نظر می رسید و به این دلیل امتیـاز چنـدان خـوبی از داوران دریافـت             ابتدا   در. P)>05/0(دار است   

محـصول  ) به خصوص در نمونه هاي داراي تثبیت کننـده (پس از گذشت زمان و انجام واکنش ها و متعادل شدن ساختار           . نکرد

این روند تا هفته چهارم ادامه داشت ولی پس از آن با توجه بـه  . تر شده و پذیرش احساس دهانی آن افزایش یافت رقیق "ظاهرا

امتیاز احـساس دهـانی بـه طـور معنـی داري      "افزایش زمان نگهداري و به هم ریختن ساختار محصول به دالیل مختلف مجددا          

.کاهش پیدا کرد

نتایج تجزیه واریانس، تاثیر زمان نگهداري بر پذیرش کلـی  بر اساسو همچنین   مشاهده می شود     5آنچه در شکل     مطابق

با افزایش زمان نگهداري پذیرش کلی ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد، دلیل این امـر          . استP)>05/0(نمونه ها معنی دار     

ش کلی مصرف کننده مربوط بـه امتیـاز طعـم    عالوه بر احتمال خطاي داوران می تواند ناشی از این باشد که سهم باالیی از پذیر 

است و چون طعم نوشیدنی، احساس دهانی و یکنواختی ظاهري آن روند مشابهی داشته، لذا پذیرش کلی نیز از آن تبعیـت مـی    
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و نمونـه  )امتیـاز خـوب  (4آنچه حائز اهمیت می باشد آن است که پانلیست ها امتیاز پذیرش کلی نوشیدنی را در حـدود   . نماید

.ارزیابی کرده انداي حاوي کنسانتره را به عنوان بهترین نمونه ه

پایـان دوره نگهـداري   در نظر گرفته شد که تا 17هر سه نمونه نوشیدنی حاصل از دانه طالبی       بریکسالزم به توجه است     

پایه دانه طالبی بـه روش  آزمایش هاي میکروبی انجام شده بر روي انواع نوشیدنی هاي فرموله شده بر      همچنین   .ثابت باقی ماند  

مذکور در طی زمان نگهداري نشان دهنده عدم وجود کپک و مخمر بود که می تواند یـک نکتـه مثبـت در حفـظ کیفیـت ایـن         

.نوشیدنی باشد

:نتیجه گیري

از نتایج حاصل از این پژوهش می توان چنین جمع بندي نمود که کنسانتره پرتقال به همراه آب لیمـو تـرش بـه عنـوان                  

عـصاره  pHاست که می تواند ضمن ایجاد بهترین طعم، رنگ، ظاهر، احساس دهانی و پذیرش کلی،         pHبهترین تعدیل کننده    

در عـدم وجـود کپـک و مخمـر    با توجـه بـه   .برساند) 3/4-15/4(به حالت اسیدي   ) 8/6-5/6(دانه طالبی را از حد طبیعی خود        

تبـدیل  .دقیقه می تواند جهت پاستوریزاسیون محـصول مناسـب باشـد   10ت به مدC°85فرایند حرارتی   نمونه هاي نوشیدنی،  

دانه طالبی به یک نوشیدنی قابل پذیرش از نظر مصرف کننده، می تواند روشی مناسب جهت استفاده بهینه از ضـایعات، تولیـد                 

هش آلودگی هاي زیست محیطـی  فراورده اي با ارزش افزوده باالتر و ویژگی هاي تغذیه اي مفید، همچنین گامی در راستاي کا              

.باشد
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.طی زمان نگهداري در انواع نمونه هاي نوشیدنی دانه طالبیpH تغییرات -1شکل
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.امتیاز طعم طی زمان نگهداري در انواع نمونه هاي نوشیدنی دانه طالبیتغییرات-2شکل
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.نه هاي نوشیدنی دانه طالبیامتیاز یکنواختی ظاهري طی زمان نگهداري در انواع نموتغییرات-3شکل
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.طی زمان نگهداري در انواع نمونه هاي نوشیدنی دانه طالبیتغییرات امتیاز پیکره-4شکل
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.تغییرات امتیاز پذیرش کلی طی زمان نگهداري در انواع نمونه هاي نوشیدنی دانه طالبی-5شکل
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