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چكيده
هدف از این تحقیق ،مطالعه جایگزینی ژالتین توسط پودر کدوحلوایی ( )Cucurbita moschataبه نسبتهای ،1 ،1/1
 2 ،1/1و  2/1درصد در دسر ژله بوده است .از این رو ابتدا ویژگیهای پودر کدوحلوایی مورد بررسی قرار گرفت و
نتایج نشان داد که پودر مورد استفاده حاوی مقدار قابل توجهی ترکیبات تغذیهای نظیر فیبر ،آهن ،کلسیم و بتاکاروتن
میباشد .آنگاه خصوصیات ژل تشکیل شده ،از قبیل مقدار رطوبت ،خاکستر ،پروتئین ،بریکس ،قند و ویژگیهای حسی
در محصول مورد مطالعه قرار گرفت .بر اساس نتایج حاصله ،استفاده از نسبتهای مختلف پودر کدوحلوایی در تهیه
ژلهها تأثیر معناداری بر میزان رطوبت ،پروتئین ،بریکس و قند محصول نداشته ( )P>1/11اما سبب تغییر معناداری بر
میزان خاکستر و ویژگیهای حسی نمونهها گردیده است ( .)P>1/11بدین صورت که نمونههای حاوی نسبت باالتر
پودر کدوحلوایی ،به طور معناداری میزان خاکستر بیشتری نیز داشتند که ناشی از وجود مقدار زیاد ترکیبات معدنی در
کدوحلوایی میباشد .در مجموع ،با توجه به نتایج آزمونها میتوان نمونه حاوی  1/1درصد پودر کدوحلوایی را به
عنوان نمونه مطلوب معرفی نمود.
واژههای کليدی :بتاکاروتن ،پروتئین ،پودر ژله ،خاکستر ،کدوحلوایی.

مقدمه
قرنها است که محصوالت برپایه میوه ،در بسیاری
از نقاط جهان طرفداران زیادی دارند .این فراوردهها
به آسانی قابل خوردن بوده ،زمان ماندگاری باال و
احساس دهانی خوبی دارند و از نظر سالمتی نیز

مفید هستند (بوس .)1331 ،ژله فرآورده نیمه جامد
و شفافی است که طی فرآیند خاص با استفاده از
شکر یا آبمیوه یا دیگر مواد قندی مجاز ،به عنوان
ماده شیرینکننده و پکتین یا ژالتین به عنوان عامل
تشکیل ژل تهیه میشود و ممکن است ماده عطر و
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طعمی و ترکیبات رنگی نیز به آن اضافه شود .در

محصول فصلی است که اهمیت زیادی برای

ژلههای معمولی برای تشکیل ژل ،حضور مواد ژله

مصارف انسانی دارد (گوئین و باروکا.)2111 ،

کننده مانند پکتین با درجه استریفیکاسیون باال

میزان تولید کدوحلوایی ،کدو و خربزه در ایران

( ،)HMPمقادیر باالی شکر ( 51-51درصد) و pH

طبق آمار ارائه شده توسط فائو در سال  2111تا

کمتر از  9/1ضروری میباشد .در حال حاضر ژله

 ،2112حدود نه صد و پنجاه هزار تن میباشد که

بیشتر به صورت پودر ژله یافت میشود که باید آن

از این نظر در جایگاه پنجم دنیا قرار دارد.

را با آب سرد و گرم مخلوط و در یخچال منعقد

کدوحلوایی به دلیل تولید زیاد ،قابلیت نگهداری

کرد (گاتی و همکاران .)2112 ،امروزه استفاده از

خوب ،امکان دسترسی طوالنی مدت و کیفیت

ژلهها مخصوصاً ژله میوه به عنوان دسر یا میان

حمل و نقل بهتر ،مورد توجه است .کدوحلوایی

وعده در بین مردم جهان شناخته شده است که از

تازه را میتوان خشک نمود و به صورت پودر در

میوههای مختلف برای تهیه آن استفاده میشود.

فراوردههای مختلف غذایی استفاده کرد (الدمری،

ونتورا و همکاران ( )2119بهبود خواص کیفی و

 .)2111پودر کدوحلوایی به دلیل غنی بودن از

آنتیاکسیدانی ژله آب انار با قند کاهش یافته را

ترکیبات فنلی ،فالونوئیدها ،ویتامینها ،اسیدهای

توسط عصاره آبی پوست انار بررسی کردند .نتایج

آمینه ،کربوهیدراتها ،مواد معدنی (آهن و کلسیم)،

نشان داد تولید ژله با عصاره آبی پوست انار

بتاکاروتن ،پکتین و فیبر رژیمی میتواند جهت

امکانپذیر میباشد .در نتیجه آنها با استفاده از یک

بهبود فرموالسیون ژله و تولید رن

طبیعی آن،

محصول جانبی از انار توانستند منبع غنی از

مورد استفاده قرار گیرد (آزیا و همکاران.)2111 ،

آنتیاکسیدان را استخراج نمایند .حسینینژاد و

فیبرها به عنوان ترکیبات فراسودمند نیز بخش مهمی

همکاران ( )2111بهینهسازی فرموالسیون ژله میوه-
ای کمکالری با استفاده از شیرینکنندههای

از پودر کدوحلوایی را تشکیل میدهند .این

ترکیبات در معده و روده کوچک هیدرولیز نمی-

سوکرالوز و ایزومالت را بررسی کردند .بر مبنای

شوند و نمیتوانند جذب خون شوند؛ از این رو

نتایج این تحقیق میتوان در فرموالسیون ژله

نقش اندکی در تغییر میزان گلوکز خون دارند.

کمکالری ،ساکاروز را با ایزومالت و سوکرالوز،

همچنین این ترکیبات با بهبود حرکات روده بزرگ

بدون تغییر معنیدار در ویژگیهای کیفی،

و هیدرولیز توسط فلور میکروبی آن ،ایجاد خواص

رئولوژیکی ،حسی -چشایی و قابلیت پذیرش

فراسودمند مینمایند .بنابراین پودر کدوحلوایی با

فرآورده نهایی جایگزین کرد .برای تهیه ژله میتوان

میزان نسبتاً باالی فیبر میتواند در تهیه محصوالت

از کدوحلوایی نیز استفاده کرد .کدوحلوایی یک

فراسودمند مورد استفاده قرار گیرد (سائلو و
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شلنینی  .)2111 ،در پژوهش انجام شده توسط

گردید .در مرحله بعد ،از نمونههای خشک شده،

آزیا و همکاران ( ،)2111خاکستر نمونه پودرهای

به کمک آسیاب و با عبور از الک با مش  ،81پودر

مختلف اعم از پودر کدوحلوایی پوستگیری شده

تهیه شد .پودر کدوحلوایی تولیدی از هر مرحله

و آرد گندم با یکدیگر مقایسه شدند .این محققین

خشک نمودن ،درون کیسههای پالستیکی از جنس

اعالم کردند در مقایسه با سایر پودرها ،پودرهای

پلیپروپیلن بستهبندی گردید تا از تبادل رطوبت

کدوحلوایی بیشترین میزان خاکستر را دارا بودند

جلوگیری شود .آنگاه تا زمان انجام آزمایشها ،در

که میتواند ناشی از حضور مقادیر زیاد ترکیبات

محل تاریک و خنک در دمای محیط نگهداری

معدنی اعم از ترکیبات فسفر ،آهن و کلسیم باشد.

گردید .در مرحله بعد ،ویژگیهای پودر

بررسی منابع حاکی از آن است که تاکنون مطالعهای

کدوحلوایی شامل میزان رطوبت ،پروتئین ،چربی،

در خصوص اثر افزودن پودر کدوحلوایی بر

کربوهیدرات ،فیبر خام ،خاکستر ،pH ،آهن ،کلسیم،

خصوصیات پودر ژله انجام نگردید؛ لذا در این

بتاکاروتن و ویتامین  Aمورد اندازهگیری قرار

پژوهش ابتدا خصوصیات پودر کدوحلوایی شامل

گرفت (گوئین و باروکا.)2112 ،

میزان فیبر ،آهن ،کلسیم و بتاکاروتن بررسی شد.
سپس در نسبتهای  2 ،1/1 ،1 ،1/1و  2/1درصد
جایگزین ژالتین گردیده و مقدار رطوبت ،خاکستر،
پروتئین ،بریکس،

قند و ویژگیهای حسی

نمونههای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها

آمادهسازی پودر کدوحلوایی :کدوحلوایی گونه

 ،Cucurbita moschataاز بازار گرگان تهیه گردید.
پس از جدا کردن پوست و دانههای آن از گوشت
میوه ،به قطعات کوچک به شکل استوانه با
ضخامت  1میلیمتر بریده شد .سپس توسط
خشککن معمولی هوای داغ با سرعت جریان 1
متر بر ثانیه ،در دمای  51درجه سانتیگراد و به
مدت  8ساعت ،تا رطوبت نهایی  11درصد خشک

اندازهگيری چربی پودر کدوحلوایی :میزان چربی
نمونهها به روش سوکسله (بهر ،آلمان) اندازهگیری
شد .یک گرم از هر نمونه درون کاغذ صافی بدون
خاکستر توزین شده و کاغذ صافی در قسمت
استخراج کننده دستگاه سوکسله قرار گرفت .پس از
اتصال بالن به دستگاه (بهر ،آلمان) ،دو سوم حجم
آن با پترولیوم اتر (مرک ،آلمان) پر شد و دمای
دستگاه روی  51درجه سانتیگراد تنظیم گردید.
عمل استخراج چربی به مدت  5ساعت انجام
گرفت (صالحی و همکاران.)2115 ،

اندازهگيری

کربوهيدرات

پودر

کدوحلوایی:

آزمایش مولیش یا واکنش آلفانفتولیکی از آزمایش-

های عمومی برای شناسایی کربوهیدراتها می-
باشد .جهت اندازهگیری مقدار کربوهیدرات پودر
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کدوحلوایی ،از روش ذکر شده توسط حسینی

پذیرفت و  2الیه پس از پایدار شدن ،جدا گردید.

( )2115استفاده گردید.

الیه پایین دور ریخته شده و الیه رویی در یک

اندازهگيری فيبر پودر کدوحلوایی 1 :گرم از نمونه

فالسک حجمی  111میلیلیتری جمعآوری گردید.

خشک شده ،توزین و به کیسههای مخصوص

سپس حجم آن با پترولیوم اتر به  111میلیلیتر

اندازهگیری فیبر انتقال داده شد .آنگاه طبق روش

رسانده شد .در نهایت جذب نوری نمونهها در

استاندارد ملی ایران به شماره  9111فیبر موجود در

طول موج مورد نظر با استفاده از اسپکتروفتومتر و

پودر کدوحلوایی اندازهگیری گردید .مراحل هضم

پترولیوم اتر به عنوان شاهد (بالنک) ثبت گردید و

اسیدی به وسیله اسیدکلریدریک  1/19موالر (مرک،

مقدار بتاکاروتن مطابق با معادله ( )1مورد محاسبه

آلمان) و هضم قلیایی توسط هیدروکسید پتاسیم

قرار گرفت .برای سنجش میزان رنگیزههای

 1/19موالر (مرک ،آلمان) صورت پذیرفت.

بتاکاروتن

از

دستگاه

اسپکتروفتومتر

(PG

اندازهگيری  pHپودر کدوحلوایی 1 :گرم نمونه را

اینسترومنت،

در  11میلیلیتر آب با دمای  01درجه سلسیوس

طولموجهای  051 ،091 ،012و  081نانومتر

حل و کمی خنک نموده ،سپس حجم آن

برحسب پیکوگرم بر گرم استفاده شد (ایجچلهوف

به  111میلیلیتر رسانده شد .برای اندازهگیری

و دکر .)1332 ،

انگلستان،

81

،)LTD

در

از  pHمتر با الکترودهای شیشهای ( ،Knickمدل

اندازهگيری کلسيم پودر کدو :حدود  11گرم

 ،255آلمان) در دمای  21درجه سلسیوس و برای

نمونه در  111درجه سانتیگراد (نابرترم ،آلمان)

استاندارد کردن آن از محلولهای بافر  0و 2

خاکستر گردید و طبق روش استاندارد ایران به

استفاده گردید (سازمان ملی استاندارد ایران،

شماره  9020مقدار کلسیم آن اندازهگیری شد.

استاندارد .)9020

اندازهگيری آهن پودر کدوحلوایی :مقدار آهن با

اندازهگيری بتاکاروتن پودر کدوحلوایی 1 :گرم از

استفاده از دستگاه جذب اتمی (شیمادزو ،مدل

نمونه را در  11-11میلیلیتر استون به کمک دسته

 ،5811ژاپن) و مطابق با روش استاندارد ایران به

هاون خرد کرده و مقدار کمی کریستال سولفات

شماره  3255مورد اندازهگیری قرار گرفت.

سدیم بدون آب به آن اضافه گردید .سپس مایع
رویی به درون بشر ریخته شد و این فرایند 2 ،بار
تکرار گردید .مایه رویی جمعآوری شده به یک
قیف جداکننده منتقل و  11-11میلیلیتر پترولیوم
اتر اضافه شد .آنگاه اختالط مناسب صورت

تهيه نمونههای پودر ژله :برای تهیه نمونهها،
میزان  11گرم پودر ژالتین (ژالتین آریا ،مشهد،
ایران) به همراه  21گرم شکر با یکدیگر مخلوط
شدند .سپس  111میلیلیتر آب جوش به این
مخلوط اضافه گردید .پس از اختالط کامل مواد،
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 111میلیلیتر آب سرد به محلول تولیدی اضافه شد

پودر دسر ژلهای ،ابتدا مقداری از پودر ،به خوبی

و جهت بسته شدن محلول حاصل ،به داخل

مخلوط شده ،سپس  11گرم از آن وزن گردید .این

یخچال منتقل گردید .نمونه تولیدی تا انجام

مقدار با افزودن میزان کافی از آب گرم ( 11درجه

آزمایشها در این دما نگهداری شد .برای تهیه

سانتیگراد) حل شد .سپس حجم مخلوط به 111

تیمارهای مورد نظر ،پودر کدوحلوایی در نسبت-

میلیلیتر رسیده و محلول  11درصد حاصل ،برای

های  2 ،1/1 ،1 ،1/1و  2/1وزنی  /وزنی ،جایگزین

اندازهگیری پروتئین به کار رفت (صالحی و

پودر ژالتین گردید .سپس آزمایشهای تعیین

همکاران.)2112 ،

کیفیت به شرح زیر انجام پذیرفت.
اندازهگيری رطوبت :ابتدا نمونه موردنظر همزده
شد .سپس حدود  1گرم از آن در یک ظرف
توزین ،که از قبل به وزن ثابت رسیده ،با دقت وزن
گردید و نمونه با حرکتهای مالیم در ته ظرف
پخش شد .ظرف حاوی نمونه در اتوکالو (کاوش،
مدل  ،312ایران) با دمای  111±1درجه سانتیگراد

اندازهگيری بریكس 21 :گرم از نمونه در یک بشر
وزن شد و به آن  81گرم آب گرم اضافه گردید.
محتوی ظرف با همزن شیشهای تا حل شدن کامل
نمونه در آب ،همزده شد .سپس محلول ،سرد
گردید و توسط دستگاه رفراکتومتر (آتاگو ،مدل
 ،2911ژاپن) مقدار بریکس محلول خوانده شد.
مقدار خوانده شده در عدد  1ضرب گردید و پاسخ
به عنوان مقدار بریکس نمونه مورد آزمایش گزارش

به مدت  9ساعت قرار داده شد .آنگاه ظرف از آون،

شد.

و سپس وزن گردد.

مورد آزمون حسی ،تعداد  11نفر (مرد و زن ،سنین

خارج شده ،در دسیکاتور قرار گرفت تا سرد شود
اندازهگيری خاکستر :حدود  2گرم از نمونه مورد
آزمایش ،با دقت  1/111گرم ،در یک بوته چینی که
از قبل به وزن ثابت رسیده ،وزن گردید .بوته چینی
روی شعله سوزانده شد و سپس به کوره برقی

(نابرترم ،آلمان) با دمای  111تا  111درجه سانتی-

ارزیابی حسی :پس از آموزشهای مقدماتی در

 20-25ساله) به عنوان ارزیاب انتخاب شدند.
جهت ارزیابی حسی نمونههای ژله کدوحلوایی از
روش هدونیک  1نقطهای استفاده گردید و
فاکتورهای تأثیرگذار شامل بافت ،تخلخل ،عطر و
طعم ،قابلیت جویدن و پذیرش کلی مورد ارزیابی

گراد به مدت  9ساعت انتقال یافت تا نمونه به طور

قرار گرفتند.

اندازهگيری پروتئين :برای اندازهگیری پروتئین به

کامالً تصادفی انجام گرفت .اختالف معنیداری بین

کامل سفید گردد.

روش کجلدال (بهر ،آلمان) در انواع فرآوردههای

آناليز آماری :این تحقیق به صورت طرح آماری

تیمارها بهوسیله آزمون چند دامنهای دانکن در
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سطح احتمال  31درصد با استفاده از نرمافزار

سایر پودرها است .همچنین در پودرهای

SPSSنسخه  18انجام شد و ارتباط بین پارامترهای

کدوحلوایی نیز پروتئین بخش اندکی از ترکیبات را

حسی با استفاده از روش همبستگی آنالیز گردید .از

شامل میشود .همانطور که مشاهده میشود پودر

برنامه  Excel 2010برای ترسیم نمودارهای مربوطه

کدوحلوایی حاوی میزان قابل توجهی کلسیم است.

کمک گرفته شد .تمامی آزمایشها در سه تکرار

کلسیم به عنوان یک یون دو ظرفیتی نقش مهمی را

انجام شد و نتایج به صورت مقادیر میانگین و

در ایجاد شبکههای ژلی در محصوالتی نظیر مربا و

انحراف معیار بیان گردید.

مارماالد ایفا میکند .دو عامل مهمترین نقش را در
ایجاد ساختار ژل ایفا میکنند .در درجه اول ،وجود

نتایج و بحث

نتایج آزمونهای پودر کدوحلوایی :جدول ()1
میزان ترکیبات موجود در پودر کدوحلوایی اعم از
رطوبت،

چربی،

خاکستر،

فیبر،

پروتئین،

کربوهیدرات ،بتاکاروتن ،آهن ،کلسیم و  pHرا
نشان میدهد .نتایج نشان داد که در نمونههای پودر
کدوحلوایی ،میانگین میزان رطوبت ،چربی،
خاکستر ،فیبر ،پروتئین ،کربوهیدرات ،بتاکاروتن،
آهن ،کلسیم و  ،pHبه ترتیب ،1/09 ،1/25 ،1/89
 211/5 ،2/38 ،3/33 ،55/8 ،1/29 ،12/92و 1/82
بوده و خاکستر تمامی نمونهها در محدوده
استاندارد قرار دارد .سالو و همکاران ( )2111نیز
که به بررسی ترکیبات تشکیل دهنده پودر
کدوحلوایی رقم موسکاتا پرداختند ،اعالم نمودند
پودر کدوحلوایی ،حاوی میزان باالی خاکستر کل
( 1/23درصد) است .آزیا و همکاران ( )2111نیز
طی بررسی پودرهای مختلف نشان دادند که میزان
پروتئین در پودرهای کدوحلوایی پوستگیری شده
و پوستگیری نشده به طور معنیداری کمتر از

تعداد زیاد گروههای جاذب آب نظیر گروههای
هیدروکسیل و در درجه دوم ،قابلیت ایجاد شبکه
توسط مولکولهای حاضر در محیط .یونهای
کلسیم با ایجاد اتصاالت چندگانه بین مولکولهای
مجاور سبب ایجاد شبکه ژل و همچنین استحکام
آن میگردد (آلمن و همکاران .)2111 ،بنابراین
انتظار میرود با توجه به مقدار نسبتاً باالی کلسیم
در ساختار پودر کدوحلوایی شاهد تأثیر مثبت آن بر
بافت ژلها باشیم .در بررسی انجام شده توسط
الدمیری و همکاران ( ،)2111میزان رطوبت،
پروتئین ،چربی ،خاکستر ،فیبر و کربوهیدرات
نمونههای پودر کدوحلوایی به ترتیب ،3/53 ،11
 9/25 ،5/19 ،1/21و  21درصد گزارش شد .پودر
کدوحلوایی با میزان نسبتاً باالی فیبر میتواند در
تهیه محصوالت فراسودمند نیز مورد استفاده قرار
گیرد (سائیلو و همکاران .)2111 ،شایان ذکر است
نتایج تحقیقات مختلف نشان داد بخش عمدهای از
فیبرهای موجود در پودر کدوحلوایی را پکتین
تشکیل میدهد که به عنوان یک ترکیب شیمیایی با
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قابلیت باال در ایجاد ساختارهای ژلهای مطرح است.

همچنین نتایج این محققین به طور قابل انتظاری

در پژوهش انجام شده توسط پیچکینا و همکاران

نشان داد که استفاده از پکتین میتواند باعث بهبود

( )1338از نسبتهای کم پودر کدوحلوایی جهت

ساختار ژلی نان گردد که در نهایت منجر به بهبود

افزایش چشمگیر در حجم نان استفاده گردید.

حجیم شدن نان در طی پخت خواهد شد.

رطوبت
(درصد)
0/38

جدول  -1آنالیز تقریبی ترکیبات موجود در پودر کدوحلوایی ()Cucurbita moschata

چربی
(درصد)
1/67

خاکستر
(درصد)
1/38

پروتئین
(درصد)
5/38

بتاکاروتن فیبر
(درصد) (درصد)
03/86
9/99

نتایج آزمونهای ژله

رطوبت :طبق نتایج به دست آمده در جدول ( ،)2با
جایگزینی پودر کدوحلوایی به جای ژالتین ،تغییر
معناداری در میزان رطوبت ژله تولیدی مشاهده نشد
( .)P>1/11از این رو میتوان گفت نمونه شاهد با
 82/51درصد ،از روند افزایشی در رطوبت و نمونه
ژله حاوی  2/1درصد پودر کدوحلوایی با 82/11
درصد ،از روند کاهشی رطوبت برخوردار بودند.
ژالتین به دلیل حضور تعداد زیاد گروههای فعال
هیدروکسیل ،قابلیت باالیی در ایجاد اتصال با
مولکولهای آب موجود در محیط دارد و از طرفی
با ایجاد شبکه سه بعدی ،آب موجود در سیستم را
به دام میاندازد .بنابراین در صورت جایگزینی

کربوهیدرات
(درصد)
77/3

آهن (میلیگرم
بر ) 011
06/93

کلسیم (میلیگرم
بر ) 011
311/7

pH

5/33

بررسی ونگساگونسوپ و همکاران ( ،)2111در
مورد مقایسه بین آرد گندم معمولی با پودر
کدوحلوایی نشان داد که پودر کدوحلوایی نه تنها
رطوبت باالتری دارد بلکه قابلیت بیشتری نیز در
نگهداری از رطوبت در طی فرایند بروز میدهد.
بنابراین با توجه به توانایی باالی پودر کدوحلوایی
در جذب رطوبت و نیز قابلیت باالی آن در ایجاد
شبکه به واسطه حضور میزان باالی پکتین ،میتوان
انتظار بروز رفتاری مشابه با ژالتین را از آن داشت.
الدمیری و همکاران ( )2111نیز جهت بررسی
توانایی پودر کدوحلوایی برای تشکیل شبکه ژلی،
از نسبتهای مختلف این پودر در تهیه نان استفاده
کردند .این محققین نشان دادند که با افزایش

ژالتین در سیستم ،باید از ترکیبی با رفتار مشابه

جایگزینی پودر کدو در سیستم ،میزان رطوبت

خصوص استفاده از پودر کدو در محصوالت

کند که ناشی از قابلیت باالی پودر کدو در

استفاده شود .در نتایج پژوهشهای انجام شده در
مختلف نظیر نان ،به قابلیت باالی آن در نگهداری
رطوبت و ایجاد شبکه اشاره گردید .برای مثال

نهایی محصول به طور معنیداری افزایش پیدا می-
نگهداری رطوبت درون محصول طی فرایند پخت
میباشد.
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جدول  -2میزان رطوبت دسر ژله کدوحلوایی
تیمار

رطوبت (درصد)

شاهد

82/511±2/511a

 1/1درصد

82/951±2/251

 1درصد

82/291±1/391a

 1/1درصد

82/211±2/211a

 2درصد

82/111±2/111

 2/1درصد

82/111±1/111a

a

a

*حروف مشابه از نظر آماری در سطح اطمینان  31درصد تفاوت
معناداری ندارند.

خاکستر :نتایج حاصل از میزان خاکستر ژله
کدوحلوایی در جدول ( )9نشان میدهد با
جایگزینی پودر کدوحلوایی به جای ژالتین ،میزان
خاکستر به طور معناداری افزایش یافته است

های آماده مصرف قنادی و نوشیدنی نباید از 1/1
درصد تجاوز کند .از این رو میزان خاکستر تمامی
نمونهها در محدوده استاندارد قرار داشته است.
جدول  -3میزان خاکستر ژله کدوحلوایی
تیمار

خاکستر (درصد)

شاهد
 1/5درصد
 0درصد
 0/5درصد
 3درصد
 3/5درصد

1/133±1/110e
1/155±1/113d
1/178±1/118d
1/133±1/115c
1/001±1/119b
1/051±1/131a

*حروف مشابه از نظر آماری در سطح اطمینان  31درصد تفاوت
معناداری ندارند.

پروتئين :طبق یافتههای جدول ( ،)0میزان پروتئین

( )P<1/11و تنها بین تیمار حاوی  1/1درصد پودر

با افزایش جایگزینی پودر کدوحلوایی ،کاهش یافته

کدوحلوایی و  1درصد ،اختالف معنادار دیده نشد

است که این کاهش بین تیمارهای  1/1و  1درصد

( .)P>1/11تیمار شاهد با  1/122±1/111درصد و

و نیز تیمارهای  1و  1/1درصد با نمونه 2/1

تیمار حاوی  2/1درصد پودر کدوحلوایی با

درصد ،معنادار میباشد ( .)P<1/11نمونه شاهد با

 1/111±1/121درصد ،به ترتیب کمترین و

 1/191±1/191درصد ،بیشترین میزان پروتئین را

بیشترین میزان خاکستر را به خود اختصاص دادند.

به خود اختصاص داده و کمترین میزان آن نیز در

در واقع با افزایش غلظت پودر کدوحلوایی ،میزان

نمونه حاوی  2/1درصد پودر کدوحلوایی مشاهده

خاکستر ژله نیز افزایش یافت .این پدیده به دلیل

شد .نتایج آزمون تعیین ترکیبات شیمیایی پودر

وجود میزان قابل توجه خاکستر در پودرهای

کدوحلوایی نشان داد که تنها  1درصد از ترکیبات

کدوحلوایی است که خود ناشی از حضور ترکیبات

پودر کدو را پروتئینها تشکیل میدهند .بنابراین با

تغذیهای مفید اعم از ترکیبات معدنی و ریزمغذیها

جایگزینی میزان بیشتر پودر کدوحلوایی با ژالتین،

میباشد (ونگساگونسوپ و همکاران .)2111 ،بر

بخشهای فیبری و کربوهیدرات در سیستم افزایش

اساس استاندارد ملی ایران میزان خاکستر در ژله-

پیدا کرده و کاهش بخش پروتئینی سیستم دور از
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انتظار نیست .نتیجه گزارش ونگساگونسوپ و

بریکس نمونهها ایجاد کند و تمامی نمونههای

همکاران ( )2111نیز که به بررسی جایگزینی پودر

تولیدی ،بریکس در محدوده نمونه کنترل داشتند.

کدوحلوایی در سیستم نان پرداختند ،آن است
افزودن پودر کدوحلوایی به سیستم نان میتواند
سبب کاهش معنادار پروتئین محصول نهایی شود.
آنها به طور مشابهی دلیل بروز این حالت را
محتوای کم پروتئین پودر کدوحلوایی ذکر کردند.
جدول  -4میزان پروتئین ژله کدوحلوایی
تیمار

پروتئین (درصد)

شاهد
 1/5درصد
 0درصد
 0/5درصد
 3درصد
 3/5درصد

5/181±1/181a
3/681±1/113a
3/311±1/311b
8/931±1/091b
8/301±1/081bc
8/511±1/311c

جدول  -5میزان بریکس ژله کدوحلوایی
تیمار

بریکس

شاهد
 1/5درصد
 0درصد
 0/5درصد
 3درصد
 3/5درصد

03/311±1/501a
03/611±1/691a
03/711±1/511a
03/751±1/751a
03/651±1/311a
03/951±1/311a

*حروف مشابه از نظر آماری در سطح اطمینان  31درصد تفاوت
معناداری ندارند.

قند :مطابق با جدول ( )5میزان قند در بین نمونهها
تغییر معناداری را نشان نداده است ( .)P>1/11در
بررسی آلمن و همکاران ( )2111نیز اعالم گردید

*حروف مشابه از نظر آماری در سطح اطمینان  31درصد تفاوت

که جایگزینی نسبتهای مختلف نشاستههای

بریكس :طبق نتایج مندرج در جدول ( ،)1با افزایش

تواند تغییر معنیداری در قند نمونهها ایجاد کند و

معناداری ندارند.

طبیعی و اصالح شده در ژله میوهای شاهتوت نمی-

مقدار پودر کدوحلوایی ،میزان بریکس در نمونه-

تمامی نمونههای تولیدی ،میزان قند در محدوده

های ژله تغییر معناداری را نشان نداد (.)P>1/11

نمونه کنترل داشتند.

در بررسی آلمن و همکاران ( ،)2111از نسبتهای
مختلف نشاستههای طبیعی و اصالح شده موز در
تهیه ژله میوهای شاهتوت و از کربوکسی متیل
سلولز به عنوان تیمار شاهد استفاده شد .آنها نیز به
طور مشابهی نشان دادند که جایگزینی نسبتهای
مختلف نشاستههای طبیعی و اصالح شده در ژله
میوهای شاهتوت نمیتواند تغییر معنیداری در

جدول  -6میزان قند ژله کدوحلوایی
قند کل

تیمار
شاهد

3/511±1/511a

 1/1درصد

3/221±1/011

 1درصد

3/211±1/001

 1/1درصد

3/221±1/191

 2درصد

3/821±1/111a

 2/1درصد

3/801±1/101a

a
a
a
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کریمی و

ارزیابی حسی :اثر پودر کدوحلوایی بر طعم ،بافت

پودر کدوحلوایی موجب کاهش معنادار مطلوبیت

و مطلوبیت کلی ژلهها (جدول  )2حاکی از آن

کلی ،بافت و طعم نمونهها نسبت به نمونه شاهد

است که نوع نمونه تأثیر معناداری بر ویژگیهای

گردید ( .)P<1/11در واقع افزایش غلظت پودر

حسی ژلهها دارد .از این رو بیشترین امتیاز از نظر

کدوحلوایی تأثیر معناداری بر فاکتورهای حسی ژله

مطلوبیت کلی مربوط به نمونه شاهد بوده و نمونه-

داشته و امتیاز حسی باالتر نمونههای حاوی 1 ،1/1

های حاوی  1 ،1/1و  1/1درصد پودر کدوحلوایی،

و  1/1درصد پودر کدوحلوایی نشان داد بکارگیری

اختالف معناداری را با نمونه شاهد نداشتند

این مقادیر ،نتایج مطلوبتری را نسبت به نمونه

( ،)P>1/11در حالی که جایگزینی  2و  2/1درصد

حاوی  2و  2/1درصد پودر کدوحلوایی داشت.

جدول  -7ارزیابی حسی ژلههای کدوحلوایی
شاهد
 1/5درصد
 0درصد
 0/5درصد
 3درصد
 3/5درصد

طعم

3/73±1/731a
3/56±1/506a
3/33±1/731a
3/83±1/373a
3/03±1/506b
8/36±1/506b

بافت

3/35±1/731
3/03±1/373a
3/00±1/731a
3/15±1/506a
8/36±1/731b
8/86±1/731b
a

مطلوبیت کلی

3/86±1/506
3/35±1/506a
3/03±1/373a
3/03±1/731a
8/73±1/506b
8/03±1/506b
a

*حروف مشابه از نظر آماری در سطح اطمینان  31درصد تفاوت معناداری ندارند.

نتيجهگيری
در این پژوهش از نسبتهای مختلف پودر
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properties were studied and the results showed that it contains significant amount of nutritional
components such as fiber, iron, calcium and β-carotene. Then jelly properties such as moisture, ash,
Abstract
protein, brix, sugar and sensory properties were studied. According to the results, applying different ratios
The aim of the present research was to study the substitution of gelatin with different ratios of pumpkin
of pumpkin powder in preparation of the jelly had no significant effect on moisture, protein, brix and
(Cucurbita moschata) powder at 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5% levels in the gel. Firstly, pumpkin powder
sugar content of the products (P<0.05) but it affects ash content and sensory characteristics significantly
properties were studied and the results showed that it contains significant amount of nutritional
(P<0.05). Samples containing more pumpkin powder significantly possess higher ash content due to
components such as fiber, iron, calcium and β-carotene. Then jelly properties such as moisture, ash,
higher levels of mineral compounds in pumpkin. Taken together, samples containing 1.5% of pumpkin
protein, brix, sugar and sensory properties were studied. According to the results, applying different ratios
powder was considered as desirable samples.
of pumpkin powder in preparation of the jelly had no significant effect on moisture, protein, brix and
sugar content of the products (P<0.05) but it affects ash content and sensory characteristics significantly
Keywords: β-carotene, Protein, Jelly powder, Ash, Pumpkin.
(P<0.05). Samples containing more pumpkin powder significantly possess higher ash content due to
higher levels of mineral compounds in pumpkin. Taken together, samples containing 1.5% of pumpkin
powder was considered as desirable samples.
Keywords: β-carotene, Protein, Jelly powder, Ash, Pumpkin.
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