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چکيده
در این پژوهش جهت بررسی امکان جایگزینی شکر با استویا و تاثیر آن بر ویژگیهای فیزیکی و حسی بستنی،
شیرین کننده استویا در سطوح  01 ،25 ،15 ،1و  51درصد ،جایگزین شکر گردید و پارامترهای  ،pHزمان ذوب
اولین قطره ،افزایش حجم و ویژگیهای حسی بستنی مورد ارزیابی قرار گرفت .ارتباط بین پارامترهای مختلف با
روش تجزیه به مولفههای اصلی تعیین شد و نتایج نشان داد که با افزایش میزان شیرین کننده استویا ،زمان ذوب
اولین قطره نمونهها افزایش یافت اما جایگزینی استویا تاثیر معناداری بر  pHنمونهها نداشته است .همچنین مقدار
افزایش حجم در نمونههای مختلف ،با افزایش میزان شیرین کننده استویا ،زیاد شده و بیشترین میزان این افزایش
مربوط به سطوح جایگزینی  01و  51درصد استویا بوده است .نتایج حاصﻞ از ارزیابی حسی نمونهها نیز نشان داد
که نمونههای بستنی با سطﺢ جایگزینﻰ  51درصد ،پایینترین مقبولیت را دارا بودند اما رنگ نمونههای مختلف ،با
یکدیگر اختالف معناداری نداشتند .پارامتر بافت در نمونههای بستنی با سطوح جایگزینی  01و  51درصد ،کمترین
امتیاز را کسب نمود؛ در حالی که نمونهها با سطوح جایگزینی  15و  25درصد ،از نظر پذیرش کلی ،اختالف
معناداری با نمونه شاهد نداشتند .نتایج حاصﻞ از روش تجزیه به مولفههای اصلی نشان داد که فاکتور پذیرش کلی
ارتباط مستقیم و زیادی با سایر پارامترهای حسی و افزایش حجم داشت؛ در حالی که ارتباط زیاد آن با نقطه ذوب،
به صورت معکوس بوده است.
واژههای کلیدی :استویا ،بستنی ،جایگزینی شکر ،تجزیه و تحلیﻞ مولفههای اصلی ،افزایش حجم

مقدمه
بستنی یک سیستم غذایی است که در آن
گلبولهای چربی ،حبابهای هوا و بلورهای یخ
در فاز سرمی متشکﻞ از پروتئین و پلیساکارید

پخش شدهاند .در واقع گلبولهای چربی ،پلی-

ساکاریدها ،پروتئینها و شکر نقش مهمی در
فرموالسیون این محصول ایفا میکنند (کاراسا و
همکاران .)2113 ،از آنجا که ساکارز ،به عنوان
تنها شیرینکننده بستنﻰ ،طی سالیان زیادی مورد
مصرف قرار گرفته است ،از آن به عنوان مبنایﻰ
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جهت مقایسه اثر شیرینکنندگﻰ سایر قندها

مسائﻞ اقتصادی و تکنولوژیکی ،پژوهشهای

استفاده مﻰشود .اصلﻰترین نقش قندها در افزایش

روزافزونی جهت یافتن جایگزین مناسب شکر با

مطلوبیت محصول ،مربوط به نقش شیرینکنندگﻰ

سایر شیرینکنندهها در دست انجام است

آنهــا ،بهبود خصوصیت خامهاى و کمک به بارز

(فولکس .)1311 ،مطالعات نشان میدهد استویا

شدن عطر و طعم میوهها میباشد .همچنین

) (Stevia rebaudianaگیاهی علفی ،حساس به

شیرینکنندهها ،عالوه بر افزایش ویسکوزیته و

سرما و دارای چهار نوع گلوکوزید استویول اصلی

میزان مواد جامد کﻞ مخلوط بستنﻰ که موجب

شامﻞ ریبادیوزید  ، Aاستویوزید ،ریبادیوزید  Cو

بهبود قوام و بافت بستنﻰ مﻰشوند ،سبب

دالکوزید  Aاست که این مواد نسبت به ساکارز،

نرمترشدن بافت و افزایش سرعت ذوبشدن

بستنﻰ نیز میگردند .از سوی دیگر ،شیرینکننده-

هاى محلول ،باعﺚ کاهش نقطه انجماد و افت

بین  40-250برابر شیرینتر میباشند .البته

تاکنون ریبادیوزید  Aبهترین کیفیت (شیرینی) را
در میان انواع دیگر دارا است (سینگورائو.)2111 ،

میزان افزایش حجم مخلوط میشوند .میزان

به طوری که در  pH=3-3و دمای زیاد (111

فاز آبﻰ مخلوط بستنﻰ بستگﻰ دارد (فرجی و

رنگ آنها نیز در اثر پخت تغییر نمیکند .به همین

شیرینﻰ بستنﻰ نیز به غلظت ماده شیرینکننده در
همکاران .)1333 ،باید در نظر داشت که شکر
عالوه بر نقش شیرینکنندگی ،ویژگیهای
عملکردی فراوانی مانند ،اثر حجیمکنندگی ،تﺜبیت
آب (مﺆثر در زمان ماندگاری) و کنترل نقطه
انجماد را دارا میباشد .با توجه به فواید ساکارز به
عنوان یک شیرینکنندهی طبیعی با ویژگیهای
عملکردی ممتاز ،مشکالت مربوط به جایگزینی
شکر ،از قبیﻞ اثرات نامطلوب بر طعم و
ویژگیهای

فیزیکی

محصول،

استقبال

مصرفکننده و محدودیتهای قانونی وجود

درجه سانتیگراد( پایدار بوده ،تخمیر نمیشود و
دالیﻞ استویا کاربردهای وسیعی در فرآوردههای
خوراکی داشته و میتواند به عنوان منبع شیرینی
در محصوالتی همچون محصوالت قنادی و
نانوایی ،آبمیوه ،مربا ،شکالت ،بیسکویت و دیگر
مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد (چانگو
همکاران .)1393 ،در شصت و سومین جلسه
کمیتههای مشترک نظارت غذایی و دارویی آمریکا
با سازمان بهداشت جهانی ،اعالم شد که استویا
بدون ضرر بوده و به نظر میرسد مصرف روزانه
آنها به مقدار  2میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از

خواهد داشت (آسپکتر و هگنبارت1331 ،؛ سستر،

وزن بدن ضرری نداشته باشد (یوسفی و

نظیر فشار خون ،بیماریهای قلبی ،فساد دندان،

مصرف روزانه و آخرین حد دریافت ربینا

 .)1330ارتباط شکر با برخی مشکالت سالمت
چاقی ،افزایش سطﺢ گلوکز و انسولین خون که به
ویژه برای دیابتیها مضر است و نیز به علت

همکاران .(1331 ،رنویک ( )2119متوسط

(سطوح باالیی از ربیادیوزید  )Aرا به ترتیب
حدود  1/3و  0/3میلیگرم برای مصرف عمومی،
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حدود  2/1و  5میلیگرم برای بچهها و  3/0و 0/5

دقیقه قرار گرفت .نمونههای بستنی آماده شده در

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای افراد

ظروف پالستیکی  51گرمی بستهبندی گردید و

دیابتی تعیین کرد (رنویک .)2119 ،هدف از انجام

برای طی دوره سخت شدن ،به مدت  20ساعت

این پژوهش بررسی امکان جایگزینی شکر با

در دمای  -19درجه سانتیگراد قرار گرفتند .اولین

شیرین کننده استویا و تاثیر آن بر ویژگیهای

فرمول ،بدون اضافه کردن شیرین کننده استویا به

حسی و فیزیکی بستنی بوده و ارتباط بین

عنوان نمونه شاهد تولید شد .سپس با توجه به

پارامترهای مختلف به روش تجزیه به مولفههای

محاسبات انجام شده ،عمﻞ جایگزینی شکر با

اصلی تعیین گردید.

شیرینکننده استویا در چهار سطﺢ 01 ، 25 ،15

مواد و روشها

آمادهسازی نمونههای بستنی :فرموالسیون بستنی
شامﻞ پودر شیر ( 12درصد چربی ،پگاه ،گرگان)،
 9درصد خامه ( 31درصد چربی ،پگاه ،گرگان)،

و 51درصد صورت پذیرفت.

زمان ذوب اولين قطره :برای اندازهگیری شدت

ذوب ،مقدار  31گرم از نمونههای بستنی را روی
یک الک استیﻞ با مش  1میلیمتر که روی یک
قیف قرار داشت ،ریخته و زمان ذوب اولین قطره

 1/5درصد ثعلب (فروشگاه محلی ،ساری ،ایران)،

محاسبه گردید (اسماعیﻞ و همکاران.)2113 ،

استویا (در سطﺢ  01 ،25 ،15 ،1و  51درصد به

 pHمتر (بازیان ،ایران) اندازهگیری شد (حسن و

 11درصد شکر 1/1 ،درصد وانیﻞ و شیرین کننده

اندازهگيری  pH :pHنمونهها با استفاده از دستگاه

عنوان جایگزین شکر) بود .جهت تهیه نمونههای

احمت.)2111 ،

درصد چربی ،پگاه ،گرگان) اضافه و با استفاده از

اورران نمونهها از استوانه مدرج استفاده شد.

بستنی ابتدا استویا مربوط به هر فرمول ،به شیر (1
همزن خانگی (مولینکس مدل ،HM412131
فرانسه) مخلوط شدند .مخلوط آماده در دمای 11
درجه سانتیگراد به مدت  21دقیقه پاستوریزه (آلفا
مدل  )TP5000گردید و بالفاصله دمای آن

اندازهگيری ميزان اورران :در ارزیابی میزان
بدین صورت که پس از انجماد محصول در
بستنیساز ،از مخلوط نمونهگیری انجام گرفت.
آنگاه نمونه مورد نظر توزین گردید و افزایش
حجم از طریق رابطه ( )1برحسب درصد محاسبه

توسط مخلوط آب و یخ ،تا  5درجه سانتیگراد

گردید (بهرامپرور و همکاران.)1391 ،

رسانیدن بستنی ،نمونهها به مدت  20ساعت در

()1

کاهش یافت (علیزاده و همکارن .)2110 ،جهت
یخچال  0درجه سانتیگراد نگهداری گردیدند.
سپس آمیخته بستنی ،در دستگاه بستنیساز
غیرمداوم (نیکنام مدل  ،TS12ایران) به مدت 21

×111

وزن نمونه بعد از انجماد−وزن نمونه قبﻞ از انجماد
وزن نمونه بعد از انجماد

ارزيابی حسی :در این آزمون ،از  11ارزیاب
حسی آموزش دیده جهت بررسی پارامترهای

492

صـفـحـ ـ ـ ـ ــه
دانشگاه آزاد اسالمی
واحــــد آیــتاهلل آملـی

زاده وهمکاران
سپور و
عبای
پیماندزای
دالرم
همکاران

طعم ،رنگ ،بافت و پذیرش کلی نمونههای بستنی

بستنی با افزایش درصد جایگزینی توسط شیرین

استفاده شد که توسط آزمون هدونیک  5نقطهای،

کننده استویا ،افزایش یافت و کمترین زمان نیز

به نمونه عالی ،نمره  5و نمونه خیلی بد ،نمره 1

مربوط به نمونه شاهد بود .البته استویا در دو

را دادند.

سطﺢ جایگزینی  15و  25درصد نتوانست سبب

تجزيه و تحليل آماری :تجزیه و تحلیﻞ آماری

ایجاد اختالف معنادار دو نمونه استویا  15و

پارامترهای مورد بررسی ،به صورت طرح کامال

استویا  25با نمونه شاهد گردد ( .)P<1/15علیزاده

تصادفی با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSمورد

و همکاران ( )2110نیز به نتایج مشابهی دست

تجزیه و تحلیﻞ قرار گرفت و برای مقایسه

یافتند .به طوری که با افزایش میزان استویا ،زمان

میانگین تیمارها از آزمون چند دامنهای دانکن در

ذوب اولین قطره افزایش یافت .همچنین فرجی و

سطﺢ احتمال  %5استفاده گردید.

همکاران ( )1333دریافتند که با افزایش درصد
جایگزینی شکر توسط شیره انگور در بستنی،

نتايج و بحث

زمان ذوب اولين قطره :آنالیز دادههای زمان ذوب

(جدول  )1نشان داد که زمان ذوب اولین قطره

شدت ذوب نمونهها کاهش یافت .آنها علت این
امر را ناشی از وجود ترکیبات پلیساکاریدی با
قدرت جذب آب باال در شیره انگور دانستند.

جدول  -1زمان ذوب اولين قطره نمونههاي مختلف بستني
زمان ذوب اولين قطره
درصد جایگزینی
تيمار
(ثانيه)
شکر توسط استویا
(وزنی /وزنی)
b
0
شاهد
428±84
استویا 58

58

استویا 28

28

استویا 80

80

استویا 80

80

498±84b
498±88b

5558±558

a

5208±80a

نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شده و مقادیر با حرف فوقانی مشابه ،اختالف معناداری با یکدیگر ندارند ((p<1/15

اندازهگيری  :pHمطابق با شکﻞ ( )1نتایج حاصﻞ

معناداری در میزان  pHآنها نشده و هیچ یک از

از آنالیز  pHنمونههای مختلف بستنی نشان داد

نمونهها با یکدیگر و نمونه شاهد اختالف

که جایگزینی شکر توسط استویا سبب تغییر

معناداری نشان ندادند (.)P<1/15
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a

50

15
25
40
درصد جایگزینی

a

6.6
6.55

a

6.5

pH

a

a

در نتیجه مقدار هوای کمتری با آن مخلوط شود و

6.45
6.4
0

اورران آن کاهش یابد .علیزاده و همکاران
( )2110ویژگیهای بستنی تولیدی با استفاده از
ترکیب شیرین کننده شکر و استویا را بررسی
کردند .نتایج این محققان نشان داد که با افزایش

شکل  -1مقايسه  pHنمونههاي مختلف بستني

ميزان حجمافزايی يا اورران :مقدار اورران در
نمونههای مختلف بستنی ،با افزایش میزان شیرین
کننده استویا افزایش یافت .به طوری که کمترین
میزان اورران مربوط به نمونه شاهد بوده (20
درصد افزایش حجم) و بیشترین مقدار آن نیز
مربوط به سطﺢ جایگزینی  01و  51درصد شکر
توسط استویا در دو نمونه استویا  01و استویا 51
بوده است .ویسکوزیته ،یکی از مهمترین
فاکتورهای تاثیرگذار بر اورران بستنی میباشد.
افزایش ویسکوزیته ممکن است سبب شود که
پرههای دستگاه بستنیساز به خوبی کار نکرده و

جایگزینی استویا (از  1به 1/11گرم) ،ویسکوزیته
بستنی به صورت معناداری کاهش و اورران آن
افزایش یافت که با نتایج این تحقیق مطابقت
داشت .گوهری و همکاران ( )1390نیز دریافتند
که جایگزینی شکر با شیره خرما تا سطﺢ 51
درصد سبب افزایش معنادار در اورران نمونههای
بستنی گردید اما در سطوح باالتر جایگزینی که
ویسکوزیته افزایش یافت ،این افزایش اثر منفی بر
اورران گذاشته و باعﺚ کاهش آن شده است .آنها
دریافتند که در اثر ویسکوزیته بیش از حد در
حین فرآیند همزدن و انجماد ،هوا نتوانسته به
طور مناسب وارد بافت بستنی گردد و در نتیجه
اورران آن کاهش یافته است.

جدول  -2ويژگیهای حجم افزايی نمونههای مختلف بستنی وانيلی
تيمار

شاهد
استویا 58
استویا 28
استویا 80
استویا 80

درصد جایگزینی شکر
توسط استویا (وزنی /وزنی)
0
58
28
80
80

ميزان حجم افزایی (درصد)
28±2c
85/8±2/8b
88/88±2/04b
84/88±2/85a
89/88±2/44a

نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شده و مقادیر با حرف فوقانی مشابه ،اختالف معناداری با یکدیگر ندارند ((p<1/15
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ارزيابی ويژگیهای حسی

طعم :ارزیابی تاثیر جایگزینی شکر به وسیله

a

a

a

a

a

4
2

استفاده از این شیرین کننده اثر معنادارى بر طعم
نمونهها از نظر طعم ،با سطﺢ جایگزینﻰ  15و 25

رنگ

3

شیرین کننده استویا در شکﻞ ( )2نشان داد که
نمونههاى بستنﻰ داشته است .به طوری که بهترین

5

1
0
50

25
40
درصد جایگزینی

15

0

درصد و سپس  01درصد استویا در سه نمونه

شکل  -3شاخص رنگ نمونههای بستنی

تفاوت معناداری با نمونه شاهد نداشتند

بافت :نتیجه ارزیابﻰ تاثیر جایگزینﻰ شکر با

استویا  ،15استویا  25و استویا  01بوده است که
( .)P<1/15نمونه حاوى بیشترین درصد شیرین
کننده استویا (سطﺢ جایگزینﻰ  51درصد) کمترین
امتیاز طعم را به خود اختصاص داد .ارزیابان
حسی شیرینی که تا  25درصد جایگزینی توسط
استویا ایجاد شده بود را مطلوبتر میدانستند.

ab

a

a

4
3
2
1
0

50

25
40
درصد جایگزینی

15

کننده استویا اثر معنادارى بر بافت بستنی داشت
( .)P<1/15به طوری که نمونه شاهد ،نمونه
حاوی  15درصد جایگزین شکر (استویا  )15و
(استویا  )25بیشترین پذیرش بافت را دارا بودند و

عطرو طعم

b

حاکی از آن است که جایگزینﻰ شکر با شیرین

سپس نمونه حاوی  25درصد جایگزین شکر
5

a

شیرین کننده استویا بر بافت بستنﻰ (شکﻞ )0

0

شکل  -2شاخص طعم نمونههاي بستني

رنگ :نتیجه ارزیابﻰ تاثیر جایگزینﻰ شکر با

دو نمونه حاوی  01و  51درصد جایگزین شکر
(استویا  01و استویا  ،)51بافت نامطلوبتری را
نشان دادند .در واقع افزایش زیاد غلظت استویا
میتواند موجب افت کیفیت بافت در بستنی گردد
که ویژگی مناسبی نیست.

b

b

ab

a

a

5
4

شیرین کننده استویا بر رنگ در شکﻞ ( )3نشان

2

داده که اختالف معناداری بین نمونه شاهد و

1

نمونههای حاوی استویا ،مشاهده نشد (.)P<1/15
این امر ناشی از آن است که تا این حد جایگزینی
استویا ،تاثیری در رنگ نمونه نداشته است.

0
50

25
40
درصد جایگزینی

15

0

شکل  -4شاخص بافت نمونههای بستنی

بافت

3
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پذيرش کلی :آنالیز امتیازات پذیرش کلی نمونهها

توصیفی و یافتن عوامﻞ اصلی و بررسی رابطه بین

بیانگر آن بود که نمونههایی که در آن از شیرین

عوامﻞ اصلی و پذیرش کلی در شکالت شیری

کننده استویا به میزان  15و  25درصد جایگزین

استفاده کرد .کیلکست و کلگ ( )2112نیز با

شکر استفاده شده ،نسبت به نمونه شاهد اختالف

استفاده از تجزیه به مولفههای اصلی ،روابط بین

معناداری نداشتند ( .)P<1/15در واقع استفاده از

پارامترهای حسی و فیزیکی را در موس شکالت

استویا تا سطﺢ جایگزینی  25درصد ،میتواند در

مورد مطالعه قرار داد .همچنین میرعرب رضی و

بهبود کیفیت بستنی موثر باشد اما مقادیر بیشتر آن

همکاران ( ،)1333همبستگی بین پارامترهای

( 01و  51درصد) سبب کاهش پذیرش کلی

حسی موس شکالت را با استفاده از تجزیه به

توسط مصرف کننده میگردد .البته افت امتیاز در

مولفههای اصلی تعیین نمودند .طبق نتایج به

شاخصهای طعم و بافت دو نمونه استویا  01و

دست آمده پذیرش کلی نمونههای بستنی،

استویا  51میتواند تاثیر به سزایی بر کاهش

همبستگی باال و رابطه مستقیم با اورران و سایر

پذیرش کلی توسط ارزیابها داشته باشد (شکﻞ

پارامترهای حسی داشت اما رابطه آن با نقطه

.)5

ذوب اولین قطره ،رابطهای معکوس با ضریب
همبستگی باال بوده است .پروبوال و زاندر ()2111
a

4

b

3
2

پذیرش کلی

b

a

a

5

نیز از روش تجزیه به مولفههای اصلی برای

1
0
50

25
40
درصد جایگزینی

15

0

شکل  -5شاخص پذيرش کلی نمونههای بستنی

تجزيه مولفههای اصلی :همان طور که در جدول
( )3مشاهده میشود باال بودن ضریب همبستگی
بین دو پارامتر بیانگر باال بودن ارتباط بین دو
پارامتر میباشد .یگانهزاد ( )1331از تجزیه به
مولفههای اصلی برای آنالیز پارامترهای حسی-

ارتباط ویژگیهای بافتی دو نوع گوشت استفاده
کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که این تکنیک
میتواند کاربرد صنعتی داشته باشد .همچنین
خلیلیان و همکاران ( )1331به منظور بررسی
ویژگیهای حسی و روابط پنهان بین آنها در پوره
طالبی از روش تحلیﻞ مﺆلفه اصلی استفاده کردند
و نتایج نشان داد که از میان  11صفت حسی
تعریف شده برای ارزیابی حسی پاستیﻞ طالبی،
شدت رنگ ،طعم ،سختی و الستیکی بودن بافت
نمونهها مهمترین و مﺆثرترین پارامترها بر پذیرش
کلی نمونههای پاستیﻞ طالبی بودند.
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جدول  -3ميزان همبستگي پارامترهاي مورد بررسي

اورران
نقطه ذوب
طعم
رنگ
بافت
پذیرش کلی

اورران

نقطه ذوب

طعم

رنگ

بافت

پذیرش کلی

5
-0/988
0/488
0/888
0/988
0/982

-0/988
5
-0/484
-0/482
-0/985
-0/988

0/488
-0/484
5
0/858
0/885
0/988

0/888
-0/482
0/858
5
0/884
0/428

0/988
-0/985
0/885
0/884
5
0/924

0/982
-0/988
0/988
0/428
0/924
5
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