
استفاده از ضایعات دانه طالبی در تولید نوشیدنی پایدار و ارزیابی 
ویژگی هاي تغذیه اي آن

3، محمد جواد وریدي2، فخري شهیدي1بقائی٭هما 

:چکیده
از جمله محصوالت جالیزي است که سطح زیر کشت باالیی را در ایران به خصوص اسـتان خراسـان بـه خـود           ٤طالبی

ه طالبی از جمله ضایعاتی می باشد که به جز بـذر اصـالح شـده آن کـه بـه منظـور کاشـت در        دان. اختصاص داده است 
حال آن که منبع قابل تـوجهی  . اختیار کشاورزان قرار می گیرد، هیچگونه استفاده دیگري نداشته و دور ریخته می شود 

در . فـسفر و کلـسیم اسـت   ظیرناي آمینه ضروري و همچنین عناصر معدنی  هاز اسیدهاي چرب غیر اشباع، برخی اسید      
یک نوشیدنی مغذي، سالم و با قابلیت پذیرش باال از دیدگاه مصرف کنندگان تولید و میـزان      از دانه طالبی   این پژوهش 

سدیم، پتاسیم، فسفر، کلسیم، آهن و مس شامل رطوبت، کربوهیدرات، چربی، پروتئین، خاکستر و برخی عناصر معدنی        
آزمـون  از 05/4نتایج آزمون حسی نشان داد که امتیاز پذیرش کلی نوشـیدنی دانـه طـالبی        .در آن اندازه گیري گردید    

. می باشد که براي یک محصول جدید قابلیت پذیرش مناسبی استنقطه اي5هدونیک 

اسیدهاي چرب غیر اشباع، ویژگی هاي تغذیه ايدانه طالبی، عصاره، استخراج شیره، :کلمات کلیدي

:مقدمه
ا توجه به رشد کنونی جمعیت دنیا که به طور وحشت آوري سیر صعودي طی می کند، غفلت از بحـران غـذا نـه تنهـا      ب

5/6جمعیت جهان . فقط چگونگی حل آن را مشکل می سازد، بلکه وضعیت بسیار بحرانی تري را نیز به وجود می آورد                

مهم تـرین منـابع پروتئینـی در    . به پروتئین نیاز داردمیلیارد نفر است که هر نفر در روز معادل وزن خود برحسب گرم        

مواد غذایی شیر و فراورده هاي لبنی، گوشت و فراورده هاي آن، غالت و حبوبات هستند که در این میان شیر به دلیـل         

میلیـون تـن در   7/6هم اکنون میزان تولید شیر خام در ایران حدود ). 6و5(سهولت مصرف اهمیت بیشتري یافته است      

کیلـوگرم مـی   155کیلوگرم بوده که این رقم در دنیا     80در حال حاضر سرانه مصرف شیر در کشور حدود          . ال است س

همانطور که مالحظه می شود کشور ما از معیارهاي جهانی فاصله زیادي دارد کـه ایـن امـر ناشـی از دالیـل             ). 1(باشد  

د مربوط به آن ها و در نتیجه نـاتوانی در پاسـخگویی   مختلف و عمده است از جمله کمبود دامداري ها و مشکالت متعد    

به نیاز جامعه، مشکالت تکنولوژیکی تولید و عرضه شیرهاي پاستوریزه و استریل، همچنین تنوع بسیار کـم محـصوالت           

.ناوري مواد غذایی جهاددانشگاهی مشهدعضو گروه پژوهشی افزودنی هاي مواد غذایی پژوهشکده علوم و ف-١
E-mail: Homa_9822003@yahoo.com

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

.Cucumis melo Lبا نام علمی -4



نـوع  15نوع است اما در ایران شاید بـه  100شیري در کشور، چرا که شیر و فراورده هاي آن در دنیا داراي تنوع حداقل  

از طرف دیگر در سال هاي اخیر با توجه به افزایش روزافزون جمعیت، تامین نیاز جامعه از طریق نوشیدنی هـاي          . برسد

نوشـیدنی  . پروتئینی گیاهی حاصل از گیاهانی که سطح زیر کشت خوبی در ایران دارند، مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت      

است که تا حد زیادي جایگاه خود را پیدا کرده اسـت و پـس از   از مهم ترین این نوشیدنی ه  ) شیر سویا (پروتئینی سویا   

همچنین ایران از مهم ترین کشورهاي آسیایی است که سطح زیر کـشت     ). 6(شیر گاو در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد         

انـدك  در حال حاضر دانه هاي این محصوالت بجز در موارد . محصوالت جالیزي به ویژه خربزه و طالبی در آن باال است         

حال آن که این دانه هـا مـی تواننـد پایـه     . مصرف آجیلی و خوراك دام، مصرف دیگري نداشته است و ضایع می گردند     

تولید یک نوشیدنی سالم با ارزش افزوده باال قرار گیرند و سهم قابل توجهی در تامین نیاز نوشیدنی کشور ایفـا نماینـد             

).  6و2(

انه هاي خربزه و طالبی عبارت است از داشتن مواد مغذي بـاال، فقـدان   مهم ترین خواص و ترکیبات نوشیدنی د      

الکتوز و کلسترول، غنی بودن از اسیدهاي چرب غیـر اشـباع، قابلیـت هـضم آسـان، نداشـتن عوامـل حـساسیت زا،                         

).2(تکنولوژي ساده و هزینه کم تولید و نداشتن ممنوعیت مذهبی 

:مواد و روش ها

. از مزرعه اي در شهرستان کاشمر در استان خراسان رضـوي جمـع آوري شـدند   ) 1لواریته تی(دانه هاي طالبی    

شـسته شـده و در آفتـاب    % 5دانه هاي جمع آوري شده با آب و ماده ضدعفونی کننده بنزو الکونیوم کلراید با غلظت       

ـ . خشک گردیدند  C°4ا دمـاي  سپس در بسته هاي پلی اتیلنی تیره رنگ بسته بندي و تا زمان آزمایش در یخچال ب

.دگشتناز سوپر مارکت هاي محلی خریداري نظیر گالب نیزشکر و سایر مواد افزودنی. نگهداري شدند

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

ستفاده از دسـتگاه آسـیاب صـنعتی خـرد     درجه سانتیگراد خیسانده شدند، سپس دانه هاي خیس شده با ا       95تا   90

داخل مخلوط کن گالبکمی کر و شمقدار مشخص با آب جوش،    8به   1خمیر حاصل از دستگاه به نسبت       . گردیدند

بـه  نوشیدنی حاصـل از دانـه طـالبی   . به شدت مخلوط شده و شیره حاصل از پارچه هاي صافی کتانی عبور داده شد             

بطـري هـاي   و در هدقیقه پاستوریزه شـد 10به مدت C°85ن ماري در دماي آزمایشگاهی و از طریق حمام ب      روش

خنـک  C°40نمونه ها بال فاصله با استفاده از آب سـرد تـا دمـاي    . بسته بندي گردیدمیلی لیتري    250پلی استري   

. سردخانه باالي صفر نگه داري شدندC°4شده و در دماي 

1 - Cucumis melo L. var. til



بـراي هریـک از   ) بسیار خوب5بسیار بد و 1(نقطه اي 5ک آزمون حسی نوشیدنی دانه طالبی به روش هدونی    

و آزمون انـدازه  ) پانلیست10(تکرار 10باویژگی هاي طعم، رنگ، احساس دهانی، یکنواختی ظاهري و پذیرش کلی            

انـدازه گیـري پـروتئین از    .صـورت گرفـت  AOAC(1990)بر اساس روش  وگیري ترکیبات شیمیایی با سه تکرار       

،)17وN´6.25)8،15و محاسبه درصد پـروتئین از رابطـه    Gerhardtمیکرو کلدال ساخت شرکت      طریق دستگاه 

Funkeسـاخت شـرکت   سـانتریفوژ ژربـر   در نوشـیدنی توسـط   سوکـسله و  دسـتگاه  توسـط در دانه ها  مقدار چربی 

و JENWAY, Clinical PFP7)مـدل (دسـتگاه فلـیم فوتـومتر    طریـق  اندازه گیري سدیم و پتاسیم از ،)17و7(

.)17(استفاده گردیدAA670)مدل(براي اندازه گیري سایر عناصر از دستگاه اسپکتروفوتومتر جذب اتمی 

:نتایج و بحث

مهم ترین ماده اولیه مورد اسـتفاده در ایـن پـژوهش دانـه              
طالبی بود که نتایج آزمـایش هـای شـیمیایی آن شـامل رطوبـت،               

، مشاهده مـی    ٢و   ١کسرت و امالح معدنی در جدول     پروتئني، چربی، خا  
. شود

گرم ماده ١٠٠گرم در (ترکیبات شیمیایی دانه طالبی -١جدول 
)۴()خشک

خاکسترچربیپروتئینکربوهیدراترطوبتترکیب

9/3136/287/498/4مغز دانه

5/49/331/217/368/3دانه کامل

)ppm بر حسب (در دانه طالبی میزان امالح معدنی موجود-٢جدول 
)۴   (

مسمنیزیمآهنپتاسیمسدیمترکیب

82/4633/25407/2832/0315/0مغز دانه

13/3453/25439/2751/054/0دانه کامل

مالحظه می شود که بر اساس آزمایش انجام گرفته، دانه طالبی می تواند به عنوان یک منبع غنی از پروتئین و               

شـامل  موجـود در دانـه خربـزه    ترکیبـات شـیمیایی   به نتایج مشابهی در زمینـه       ،  )1986(الزوس. چربی مطرح باشد  

.)18(نمـود درصـد ارزیـابی   4/15و  2/25،  8/37وي میزان این ترکیبات را به ترتیـب         . رسید، پروتئین و فیبر     چربی

د در دانه محـصوالت خـانواده ملـون   جوثابت کردند که سهم باالیی از اسیدهاي چرب مو ) 1990(آجیبوال و همکاران    

قابـل  ، بنابراین مصرف ایـن دانـه هـا مـی توانـد تـاثیر       شده استتشکیل اسیدهاي چرب غیراشباعی   از  %)95حدود  (

.)9(رول داشته باشدکلستتوجهی بر کاهش 



میـانگین   مالحظه می گردد کـه  . نتایج حاصل از ارزیابی حسی نوشیدنی دانه طالبی را نشان می دهد،3جدول  

.به دست آمده است که امتیاز بسیار خوب و قابل توجهی است05/4امتیاز پذیرش کلی نوشیدنی دانه طالبی 

نتایج ارزیابی حسی نوشیدنی دانه طالبی-3جدول 

امتیازویژگی حسی

12/4طعم

34/4رنگ

89/3پیکره

50/3احساس دهانی

05/4پذیرش کلی

مـشابه روش بکـار گرفتـه شـده در ایـن      (نوشیدنی دانه خربزه را به روش ترکی) 1995(و همکارانش   1کاراکایا
نظیـر منیـزیم،   ود در آن تولید کردند و ترکیبات اصلی تشکیل دهنده این نوشیدنی و ریز مغذي هاي موجـ            )پژوهش

همچنین براي ارزیابی حـسی نوشـیدنی از آزمـون پانـل اسـتفاده شـد کـه        . اندازه گیري نمودندرا Cآهن و ویتامین  
).17(را کسب نمود 5از 9/4نوشیدنی در مجموع نمره 

، دسـت آمـده  ببر اساس ننایج.آورده شده است، ترکیبات شیمیایی موجود در نوشیدنی دانه طالبی4جدول در  
و از آنجا که قـسمت اعظـم ایـن پـروتئین را اسـیدهاي آمینـه       چربی است% 15/2پروتئین و  % 52/1حاوي  نوشیدنی  
تشکیل می دهد، لـذا نوشـیدنی دانـه طـالبی مـی      ) 10و17(و در چربی ها اسیدهاي چرب غیراشباعی      ) 17(ضروري  

.مطرح باشدو مغذيبه عنوان یک نوشیدنی پروتئینیتواند

)گرم نوشیدنی100بر حسب گرم در (ترکیبات شیمیایی نوشیدنی دانه طالبی -4جدول 

خاکسترچربیپروتئینکربوهیدراترطوبتنوع ترکیب

9/7821/1752/115/2215/0طالبیدانهنوشیدنی

حظـه مـی   همان طـور کـه مال  . می دهدرا نشان    موجود در نوشیدنی دانه طالبی    ، میزان امالح معدنی   5جدول  
دارا گردد در بین عناصر مورد اندازه گیري فسفر بیشترین میزان و پـس از آن پتاسـیم و کلـسیم بیـشترین سـهم را                  

. هستند

)ppmبر حسب (میزان امالح معدنی موجود در نوشیدنی دانه طالبی -5جدول 

مسآهنکلسیمفسفرپتاسیمسدیمترکیبنوع

5173/412/9435/0022/0طالبیدانهنوشیدنی

1 - Karakaya



: نتیجه گیري
امکان تبدیل یکی از مهم ترین و فراوان ترین ضایعات کشور به محصولی قابل پذیرش و          ،بر اساس این پژوهش   

و حتی در مواردي بودهرایج موجود فاقد ارزش تغذیه اي نظر به اینکه بسیاري از نوشیدنی هاي        . مغذي فراهم گردید  
و ترکیبات سنتزي مضر می باشند، نوشیدنی دانه طالبی با دارا بودن میزان قابـل تـوجهی        به دلیل تهیه شدن از مواد       

الخص فـسفر، پتاسـیم و کلـسیم مـی توانـد      او عناصـر معـدنی بـ   ) اسیدهاي چرب غیراشـباع  "غالبا(پروتئین، چربی   
جایگزین مناسبی براي این نوشیدنی ها باشد
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