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 دلیل به پرتقال آب ها، یدنینوش انیم از. باشد می روبرو یروز افزودن رشد با فراسودمند يها یدنینوش عرضه و دیتول امروزه :سابقه و هدف
 آب یدنینوش اتیخصوص یبررسهدف این پژوهش  .است برخوردار اي ویژه گاهیجا از مناسب، متیق و مطلوب حسیاي و  تغذیه هاي یژگیو

  .باشد یی میکدوحلوا پودر يحاو پرتقال
هاي  ویژگی. درصد در فرموالسیون آب پرتقال استفاده گردید 15و  10، 5، 0در این مطالعه از پودر کدوحلوایی در چهار سطح  :هامواد و روش

  .هاي حسی مورد ارزیابی قرار گرفتند ها شامل اسیدیته، ویسکوزیته، چگالی، بتاکاروتن، خاکستر، رنگ و همچنین ویژگی نمونه
درصد باعث افزایش ویسکوزیته، چگالی، بتاکاروتن و  15افزودن پودر کدوحلوایی به آب پرتقال و افزایش مقدار آن تا نتایج نشان داد  :هایافته

افزایش  سبب پکتین زیادي مقدار داشتن دلیل به آب پرتقال به کدوحلوایی پودر افزودن. خاکستر آب پرتقال و کاهش مقدار اسیدیته شد
ترین میزان  کمترین و بیش .درصد پودر کدوحلوایی شد 15در نمونه حاوي  cp42000نمونه شاهد به  در cp45ویسکوزیته آب پرتقال از 

افزودن کدوحلوایی به دلیل  .بود) mg/g 312/1(درصد پودر کدوحلوایی  15و نمونه حاوي  )mg/g 465/0(بتاکاروتن مربوط به نمونه شاهد 
  .پارامتر زردي و قرمزي آب پرتقال شددانه بتاکاروتن باعث افزایش  محتواي باالي رنگ

درصد پودر کدوحلوایی باالترین امتیاز را از نظر رنگ، بو، طعم، بافت و پذیرش کلی  5بر اساس نتایج ارزیابی حسی، آب پرتقال با  :گیري نتیجه
  .داشت

     تهیسکوزیو، رنگ ،ییکدوحلوا پودر بتاکاروتن، پرتقال، آب :واژگان کلیدي

  مقدمه 
سازي عبارت است از افزودن یک یا چند مـاده مغـذي    غنی

طـور   بـه  آنچـه ضروري به مـواد غـذایی در سـطوحی بـاالتر از     
غذاهاي فراسودمند با بهبود . طبیعی در آن محصول وجود دارد

ها و افزایش سالمت  اجزاي غذایی همراه با جلوگیري از بیماري
امـروزه  . باشـد  کنندگان در ارتباط مـی  عقالنی و فیزیکی مصرف

تحقیقات متعددي در زمینـه افـزودن موادمعـدنی و ترکیبـات     
تـرین   از مهـم ). 1، 2(اند  شده ها انجام بخش به نوشیدنی سالمتی

هـا مـورد    بخش که در فرموالسیون نوشـیدنی  ترکیبات سالمتی
هـا، موادمعـدنی،    تـوان بـه ویتـامین    گیـرد مـی   استفاده قرار می

ها،  ها و استرول ها، روغن کسیدانا ها، کارتنوئیدها، آنتی فنول پلی
مقدار مـاده مغـذي افـزوده    . ها و مواد گیاهی اشاره کرد محرك

اي تعیین شده توسط مدیریت غـذا و   شده بر اساس مقادیر پایه

تعیـین  ) RDA(دارو و یا مقـدار مصـرف روزانـه توصـیه شـده      
  . )3(گردد  می

است که در جهـان مـورد     پرتقال بعد از سیب دومین میوه
این گیاه بومی شـمال شـرقی هنـد و    . مصرف عموم مردم است

هـاي   آب پرتقال یکی از آبمیـوه . )4(نواحی مرکزي چین است 
هـاي مختلـف توسـط     صـورت  پرمصرف در جهان است کـه بـه  

سـازي ایـن    بـا غنـی  . رسـد  صنایع غذایی تولید و به فروش می
بخش بزرگـی از جامعـه را از نظـر ترکیبـات      توان محصول، می

گروهـی از پژوهشـگران در   . فراسودمند تحت پوشش قـرار داد 
گلوکان جـو دو سـر   -βسازي آب پرتقال  مطالعات خود به غنی

 حـس  شیافـزا  موجب سازي غنی کهنتایج نشان داد . پرداختند
ــ ــی يریس ــود  م ــاران  Martín-Diana. )5(ش ) 2009(و همک
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آب پرتقال با کیتوزان را بـه منظـور افـزایش مـدت     سازي  غنی
نتـایج تحقیـق   . ماندگاري این محصول مورد مطالعه قرار دادند

ها نشان داد افزایش کیتوزان باعث افـزایش ویسـکوزیته آب    آن
همچنین در طـول زمـان باعـث جلـوگیري از     . شود پرتقال می

 اي شدن آنزیمـی و غیـر آنزیمـی در طـول     ایجاد فساد و  قهوه
  . )6(گردد  نگهداري می

بوده که بـر اسـاس    Cucurbitaceae خانواده کدوحلوایی از
ــروه    ــار گ ــه چه ــاقه ب ــت و شــکل س  ,Cucurbita pepoباف

Cucurbita moschata, Cucurbita maxima   و Cucurbita 

mixta  واسـطه دانـه و    ایـن گیـاه بـه    ).7، 8(شـوند   تقسیم مـی
صـورت   از این دو بخش گیاه هـم بـه  . شود گوشت آن کشت می

ایی ماننـد ژلـه،   هاي غـذ  مستقیم و هم براي تهیه سایر فرآورده
گوشت کدوحلوایی داراي مقدار . گردد سوپ و پوره استفاده می

ها مشتق شـده و باعـث    زیادي کاروتنوئید است که از ایزوترپن
کاروتنوئیـدها   .گـردد  ایجاد رنگ نارنجی تا قرمز در گیاهان می

هـا   بوده و عالوه بر این مصرف آن Aساز ویتامین  عنوان پیش به
هـا   عروقی، آب مروارید و برخـی از سـرطان   -هاي قلبی بیماري

از گوشـت تـازه کـدوحلوایی و پـودر     . )9(نمایـد   جلوگیري می
والت غـذایی  سـازي محصـ   توان جهـت غنـی   شده آن می خشک

عنوان یـک منبـع    استفاده از پودر کدوحلوایی به. استفاده نمود
ــت     ــده اس ــی ش ــذایی بررس ــوالت غ ــر در محص ــی از فیب . غن

Kulaitiene  نوع فیبر شامل فیبر خنثی،  4) 2014(و همکاران
فیبر محلول در اسید، لیگنین اسـیدي و کربوهیـدرات محلـول    

ان داد پودر کـدوحلوایی  ها نش نتایج آن. در آب را تولید نمودند
 .)10(یک منبع غذایی مناسب با محتواي فیبري باالست 

Tomar  به بررسی خواص ضدسـرطانی  ) 2014(و همکاران
نتایج نشان داد کدوحلوایی . و ضدقارچی کدوحلوایی پرداختند

ــر ســرطان  ــؤثر ب ــاي ســینه،  داراي خاصــیت ضدســرطانی م ه
  ). 11(باشد  تخمدان، پروستات و کبد می

یی، کدوحلوا پودر رنگ مناسب و يا هیتغذ ارزش به توجه با
 عنـوان  بـه  پرتقـال  آب یدنینوش دیتول در آن در این پژوهش از

 .استفاده شد فراسودمند یدنینوش کی

  هامواد و روش  
کنسانتره پرتقال از کارخانه آبمیـوه صـنعتی جهـان نـوش     

کنسانتره تا زمـان  . واقع در شهرك صنعتی مینودشت تهیه شد
. نگهداري شـد  درجه سلسیوس -18ها در دماي  شروع آزمایش

مواد شـیمیایی  . کدوحلوایی از شهرستان گنبدکاووس تهیه شد
  .هاي مرك و سیگما تهیه شدند مورد استفاده نیز از شرکت

به منظـور تهیـه پـودر کـدوحلوایی،     : تهیه پودر کدوحلوایی
هاي کدوحلوایی که از نظر رسیدگی، اندازه و تـازگی   ابتدا نمونه

ـ    ي چـاقو سـرگیري    وسـیله  هیکنواخت بودند با دقـت شسـته، ب
خـارج  ) هـاي کـدوحلوایی   دانـه (شدند و سـپس محتویـات آن   

وسـیله دسـتگاه اسالیسـر     هـاي کـدوحلوایی بـه    نمونـه . گردید
به ضـخامت   4ي  مخصوص میوه با تیغ شماره) ي، چیندیاسپ(
هـاي   کـردن، بـرش   جهـت خشـک  . متر اسالیس شـدند  میلی 5

کــن  خشــکســاعت در دســتگاه  24کــدوحلوایی را بــه مــدت 
درجـه سلسـیوس قـرار داده و تـا      75با دمـاي  ) ممرت، آلمان(

شـده   هـاي خشـک   نمونـه ). 7، 8(خشـک شـدند   % 10رطوبت 
غربال  µ 125و با الک با قطر منفذ ) پارس خزر، ایران(آسیاب 

هـاي تیـره و پالسـتیکی     شده در نـایلون  هاي تهیه نمونه. شدند
زان بتاکـاروتن  جهت جلوگیري از تبادل رطوبت و تغییر در میـ 

  .درجه سلسیوس نگهداري شدند 25بندي و در دماي  بسته
ي  ي نمونـه  بـه منظـور تهیـه   : تهیه فرموالسیون نوشـیدنی 
شــکر ) حجمـی  -وزنــی% 5/3(شـاهد ابتـدا کنســانتره پرتقـال    

ــی% 5/8( ــی -وزنـ ــ) حجمـ ــی3(% ین پکتـ ــی -وزنـ و ) وزنـ
مخلوط شـدند و مـابقی بـا    ) وزنی  -وزنی 45/0(اسیدسیتریک 

هـا توسـط دسـتگاه     سـپس نمونـه  . ب به حجـم رسـانده شـد   آ
بـراي سـایر تیمارهـا    . ، همگن شـدند )یآلمان ،IKA(هموژنایزر 

نسبت کنسانتره به شکر، پکتـین و اسیدسـیتریک ثابـت مانـد،     
درصد از آب فرموالسیون، توسط پودر  15و  10، 5آنگاه مقدار 

اي  هــا در بطـري شیشــه  کـدوحلوایی جـایگزین، ســپس نمونـه   
  .درجه سلسیوس نگهداري شدند 25بندي و در دماي  ستهب

به علت رنگی بودن نمونه و : گیري اسیدیته نوشیدنی اندازه
گیـري اسـیدیته، از    عدم تشخیص به موقع تغییر رنگ در اندازه

 1/0مقدار مصـرفی از محلـول   . روش پتانسیومتري استفاده شد
ــیدن   ــا رس ــدیم ت ــال هیدروکســید س ــه  pHنرم ــه ب  1/8نمون

استاندارد ملی ایران (گیري و مقدار اسیدیته محاسبه شد  اندازه
  ).1373، 2685شماره 
گیـري میـزان خاکسـتر،     جهـت انـدازه  : گیري خاکستر اندازه

سـپس  . شده به آهستگی روي شعله سوزانده شـد  نمونه خشک
با دماي ) نابرترم، آمریکا(ها تا سفید شدن کامل در کوره  نمونه
اسـتاندارد ملـی ایـران    (ر داده شـد  درجه سلسـیوس قـرا   525

  ).2685شماره 
گیـري   در این بررسـی بـراي انـدازه   : ویسکوزیته گیري اندازه

ــد   ــی بروکفیلـ ــکومتر چرخشـ ــتگاه ویسـ ــکوزیته از دسـ   ویسـ
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)BrookField, USA ( ) مدلRVDV اسـتفاده شـد  ) ، آمریکـا .
در  S00ي  ها با اسـتفاده از اسـپیندل شـماره    ویسکوزیته نمونه

دور در دقیقـه و در دمـاي    200تـا   5سرعت چرخش   همحدود
آز  گیري و بر حسب واحد سـانتی پـو   درجه سلسیوس اندازه 25

  .)12(بیان شد 
مطابق استاندارد ملـی ایـران بـه شـماره     : چگالی گیري اندازه
  20ه از پیکنومتر مجهز به دماسنج و در دماي ، با استفاد2685

  .ها تعیین شد درجه سلسیوس چگالی نمونه
لیتـر از نمونـه در    میلـی  5: بتاکاروتن نوشیدنی گیري اندازه

لیتر اسـتون ریختـه شـد و مقـداري کریسـتال       میلی 15تا  10
مایع رویی ایجـاد  . سولفات سدیم بدون آب به آن اضافه گردید

مـایع  . تکرار شـد  دو بارریخته و این فرآیند  شده به درون بشر
شده و به یک قیف جدا کننـده منتقـل شـد و     آوري رویی جمع

لیتـر پترولیـوم اتـر بـه آن اضـافه شـد و        میلـی  10-15سپس 
ي  دوالیه پس از پایدار شدن جدا شـدند و الیـه  . مخلوط گردید

 100ي رویـی در یـک فالسـک     الیـه . پایینی دور ریختـه شـد  
 100آوري و بـا پترولیـوم اتـر حجـم آن بـه       لیتري جمـع  میلی
 452سـپس جـذب نـوري آن در    . )7(لیتـر رسـانده شـد     میلی

عنوان شاهد تعیین و مقدار بتاکـاروتن   نانومتر با پترولیوم اتر به
  .محاسبه شد) 2016(با روش حسینی و همکاران 

مطابق بـا   ها هاي رنگی نمونه شاخص: رنگ سنجی نوشیدنی
ز روش و بـا اســتفاده ا )  2015(صـالحی و کاشـانی نـژاد    روش 

 HPدر ایـن روش از یـک اسـکنر    . تعیین شدنددازش تصویر پر
هـاي   نمونـه  .جهـت تصـویربرداري اسـتفاده شـد     G3110مدل 

و در فضـاي    jpgنوشیدنی اسکن گردیـد و تصـویر بـا فرمـت     
افـزار   تصاویر گرفته شده توسط نـرم  .ذخیره شدند RGBرنگی 

Image J )Image j Software version 1.42e, usa  ( و
از فضـاي رنگـی   ) Color – Space – Converter(ي آن  برنامـه 
RGB  بهL.a.b 12( تبدیل شدند(.  

بـه   :کـدوحلوایی -ارزیابی حسی نوشـیدنی آب پرتقـال  
هاي حسی، آزمون ارزیابی حسـی   منظور ارزیابی کیفیت ویژگی

از بین دانشجویان و اساتید (دیده  ارزیاب آموزش نفر 10توسط 
دانشکده صنایع غـذایی و کارشناسـان واحـد تولیـدي صـنایع      

هـاي ارزیـابی حسـی     براي این منظور فرم .انجام گردید) غذایی
پرتقــال در اختیــار  –تهیــه شــد و تیمارهــاي نوشــیدنی کــدو 

 9بـدین منظـور از آزمـون هـدونیک     . ها قـرار داده شـد   ارزیاب
هاي رنگ، قوام، طعم و احساس  اي براي هر یک از ویژگی نقطه

  .دهانی و پذیرش کلی در نظر گرفته شد
پودر  افزودن اثرات یبررس منظور به: و تحلیل آماري تجزیه  

سـودمند از طـرح   کدوحلوایی در تهیه نوشیدنی آب پرتقـال فرا 

هــا  تمــامی مراحــل و آزمــایش. کــامالً تصــادفی اســتفاده شــد
هـا   تکرار انجام و نتایج آزمـایش  3شده در این پژوهش در  انجام

  وتحلیـل قـرار   با استفاده از طرح کـامالً تصـادفی مـورد تجزیـه    
میانگین تیمارها نیز به روش دانکن در سطح اطمینـان  . گرفت 

ها در این مرحله  وتحلیل داده زیهجهت تج. مقایسه گردید% 95
افـزار   و براي رسم نمودارهـا از نـرم   18نسخه  SPSSافزار  از نرم

  .استفاده شد 2010اکسل 

 هایافته  
ـ بررسی اثر افزودن پودر کـدوحلوایی بـر    آب  تهیدیاس

یدیته آب پرتقـال  اسـ کـه میـزان    1با توجه به شـکل  : پرتقال
دهد،  پودر کدوحلوایی را نشان می مختلفهاي  غلظتتحت اثر 

ي شـاهد   ترین میزان اسیدیته آب پرتقال مربوط به نمونـه  بیش
یـوه  م آبي  نمونـه . تعیین گردید 499/0باشد که میزان آن  می

ترین میـزان اسـیدیته را     درصد پودر کدوحلوایی بیش 5حاوي 
در بین سایر تیمارها غیـر از نمونـه شـاهد دارد کـه مقـدار آن      

هـاي   آمده نشان داد بـین نمونـه   دست نتایج به. باشد می 473/0
ــا داشــتن   15و  10آب پرتقــال حــاوي  درصــد کــدوحلوایی ب

ــب    ــه ترتی ــیدیته ب ــی 435/0و  460/0اس ــتالف   م ــد اخ باش
  ).P <05/0(داري وجود ندارد  معنی

  
مختلف  هاي غلظت اثر تحت آب پرتقال اسیدیته تغییرات میزان .1شکل 

  کدوحلوایی پودر
  ). p>05/0(باشد  ها می دار در میانگین تفاوت حروف در هر شکل نشانگر اختالف معنی*

  
اختالف بین سطوح جایگزینی و نمونه شاهد ناشی از وجود 

نتـایج   2شـکل  ). 7، 8(ترکیبات اسیدي در کـدوحلوایی اسـت   
رگرسـیون خطـی تیمارهــاي مختلـف کـدوحلوایی و اســیدیته     

ي رگرسـیون   رابطـه (دهد کـه ایـن رابطـه     میوه را نشان می آب
푦صورت  به) خطی = 0.0041푥 + . آمده است دست به 0.4975

یـزان پـودر کـدوحلوایی و میـزان اسـیدیته آب پرتقــال      بـین م 
  ).R² = 0.9852(همبستگی منفی مشاهده گردید 
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 ٦٨

 
آب  اسیدیته و کدوحلوایی هاي مختلف پودر همبستگی بین غلظت .2 شکل

  پرتقال
  

بررسی اثر افزودن پودر کدوحلوایی بر خاکستر آب 
نتایج تغییرات میزان خاکستر در  3در شکل : پرتقال

درصد پودر کدوحلوایی آب پرتقال  15و  10، 5تیمارهاي 
 5ي حاوي  ي شاهد، نمونه میزان خاکستر در نمونه. آمده است

درصد پودر  10ي حاوي  درصد پودر کدوحلوایی، نمونه
درصد پودر کدوحلوایی به  15ي حاوي  کدوحلوایی و نمونه

با . باشد درصد می 30/1و  863/0، 295/0، 199/0ترتیب 
ي  نمونه(ي تیمارها  ه به نتایج بین میزان خاکستر همهتوج

) درصد پودر کدوحلوایی 15و  10، 5ي حاوي  شاهد، نمونه
  ). P> 05/0(شود  داري مشاهده می اختالف معنی

نتایج همبستگی بین تیمارهاي مختلف  4با توجه به شکل 
ــدوحلوایی  ــاوي  (ک درصــد پــودر   15و  10، 5تیمارهــاي ح

دهـد کـه بـین     کستر آب پرتقـال نشـان مـی   و خا) کدوحلوایی
ي  میــوه رابطــه تیمارهــاي کــدوحلوایی و درصــد خاکســتر آب

  .مستقیم و افزایشی وجود دارد

  
 مختلف هاي تغییرات میزان خاکستر آب پرتقال تحت اثر غلظت .3شکل 

  پودر کدوحلوایی
  ). P>05/0( باشد ها می دار در میانگین تفاوت حروف در هر شکل نشانگر اختالف معنی*

  
کدوحلوایی و پودر  مختلف هاي غلظت همبستگی بین میزان .4شکل 

  آب پرتقالخاکستر 
  

بررسی اثر افزودن پودر کدوحلوایی بر ویسکوزیته آب 
پرتقال تحت اثر  میزان ویسکوزیته آب  5شکل : پرتقال

با توجه به . دهد تیمارهاي مختلف کدوحلوایی را نشان می
پوآز تعیین شد که  سانتی 45ویسکوزیته نتایج کمترین میزان 

ترین میزان ویسکوزیته  ي شاهد است و بیش مربوط به نمونه
درصد پودر کدوحلوایی  15میوه داراي  ي آب مربوط به نمونه

همچنین این شکل نشان . باشد پوآز می سانتی 42000با میزان 
داري وجود دارد  ها اختالف معنی دهد بین تمام نمونه می

)05/0<P .(هاي  ي شاهد، نمونه میزان ویسکوزیته در نمونه
، 42درصد پودر کدوحلوایی به ترتیب  15و  10، 5حاوي 

  .باشد پوآز می سانتی 42000و  5200، 190
رابطه رگرسیون خطـی تیمارهـاي مختلـف کـدوحلوایی و     

صــورت  آمــده اســت کــه بــه 6میــوه در شــکل  ویسـکوزیته آب 
푦 = 2617.5푥 − ــی 7772.5 ــد م ــا. باش ــایج   ب ــه نت ــه ب توج

پرتقال با افـزایش درصـد پـودر کـدوحلوایی در      ویسکوزیته آب
ــک  آب ــوه از ی ــه    می ــت در نتیج ــوردار اس ــی برخ ــد افزایش رون

همبستگی خوبی بین تیمارهاي مختلف کـدوحلوایی و درصـد   
  ).R² = 0.6971(میوه وجود دارد  ویسکوزیته آب

  
 هاي غلظت اثر تحت آب پرتقال ویسکوزیته تغییرات میزان .5شکل 

  کدوحلوایی مختلف پودر
  ). p>05/0(باشد  ها می دار در میانگین تفاوت حروف در هر شکل نشانگر اختالف معنی*

y = -0.0041x + 0.4975
R² = 0.9852
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کدوحلوایی و پودر  مختلف هاي غلظت همبستگی بین میزان .6شکل 

  آب پرتقالخاکستر 
  

بررسی اثر افزودن پـودر کـدوحلوایی بـر چگـالی آب     
چگالی آب پرتقال تحت اثر تیمارهـاي  میزان  7شکل : پرتقال

میزان چگـالی  . دهد درصد کدوحلوایی را نشان می 15و  10، 5
اسـت کـه ایـن    ) گـرم  گرم بـر میلـی  ( 055/1ي شاهد  در نمونه

نتـایج  . باشـد  ها مـی  میزان کمترین میزان چگالی در بین نمونه
هـاي دیگـر    ي شـاهد و نمونـه   دهند کـه بـین نمونـه    نشان می

ــه( ــ نمون ــاي ح ــدوحلوایی  15و  10، 5اوي ه ــودر ک ) درصــد پ
  ). P> 05/0(داري وجود دارد  اختالف معنی

ــاي   ــی تیماره ــیون خط ــودر   15و  10، 5رگرس ــد پ درص
آمده است کـه   8در شکل   میوه کدوحلوایی و میزان چگالی آب

ــین  ي وجــود رابطــه دهنــده نشــان ي افزایشــی و مســتقیمی ب
درصد پـودر   15و  10، 5میزان (تیمارهاي مختلف کدوحلوایی 

  . باشد میوه می و درصد چگالی آب) کدوحلوایی

  
 مختلف هاي غلظت اثر تحت آب پرتقال چگالی  تغییرات میزان .7شکل 

  پودر کدوحلوایی
  ). p>05/0(باشد ها می دار در میانگین تفاوت حروف در هر شکل نشانگر اختالف معنی*

 
 و پودر کدوحلوایی مختلف هاي غلظت همبستگی بین میزان .8 شکل

  آب پرتقال چگالی
  

بررسی اثر افزودن پودر کدوحلوایی بـر بتاکـاروتن آب   
میوه پرتقال تحت اثـر تیمارهـاي    میزان بتاکاروتن آب: پرتقال
آمـده   9درصد پودر کدوحلوایی در شـکل   15و  10، 5مختلف 

ي آب پرتقـال   طور که در شکل آمـده اسـت نمونـه    همان. است
ترین میـزان بتاکـاروتن    ر کدوحلوایی بیشدرصد پود 15حاوي 

. باشــد مــی) گــرم بــر گــرم میلــی( 31/1را دارد کـه میــزان آن  
باشد که  می) گرم بر گرم میلی( 46/0کمترین میزان بتاکاروتن 

ي  بـین میـزان بتاکـاروتن همـه    . ي شاهد است مربوط به نمونه
 15و  10، 5میـوه حـاوي    ي آب ي شاهد، نمونـه  نمونه(ها  نمونه

شـود   داري مشاهده مـی  اختالف معنی) رصد پودر کدوحلوایید
)05/0 <P .(  

دهــد کــه بــا افــزایش میــزان پــودر  نشــان مــی 10شــکل 
میـوه   کدوحلوایی در آب پرتقال میزان درصد بتاکـاروتن در آب 

درواقع بین میزان درصد پودر کـدوحلوایی  . یابد نیز افزایش می
بستگی بسیار زیادي میوه هم میوه و درصد بتاکاروتن آب در آب

  ).R² = 0.99(وجود دارد 

  
 مختلف هاي غلظت اثر تحت آب پرتقال بتاکاروتن تغییرات میزان .9شکل 

  پودر کدوحلوایی
  ). p>05/0(  باشد ها می دار در میانگین تفاوت حروف در هر شکل نشانگر اختالف معنی* 

y = 2617.5x -7772.5
R² = 0.6971
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 ٧٠

  

  
  و کدوحلواییپودر  مختلف هاي غلظت همبستگی بین میزان .10 شکل

  آب پرتقال بتاکاروتن
  

آزمون  *aبررسی اثر افزودن پودر کدوحلوایی بر شاخص 
نتایج بررسی اثر تیمارهاي مختلف پودر : رنگ آب پرتقال

بر میزان ) درصد 15و  10، 5تیمارهاي (کدوحلوایی 
. آمده است 11آزمون رنگ آب پرتقال در شکل  *aشاخص

ها با اضافه کردن پودر  میوه در نمونه رنگ آب *aمیزان شاخص 
  .میوه بیشتر شده است کدوحلوایی و افزایش مقدار آن در آب

  
 هاي رنگ آب پرتقال تحت اثر غلظت*a تغییرات میزان  شاخص . 11شکل 

  پودر کدوحلوایی مختلف
  ). p>05/0(باشد ها می دار در میانگین تفاوت حروف در هر شکل نشانگر اختالف معنی*

  
 *bشاخص  بر کدوحلوایی پودر افزودن اثر بررسی

تغییرات میزان  12در شکل : آب پرتقال آزمون رنگ
میوه تحت اثر تیمارهاي مختلف  آزمون رنگ آب *bشاخص 

) درصد پودر کدوحلوایی 15و  10، 5تیمارهاي (کدوحلوایی 
ي  رنگ در نمونه*b با توجه به نتایج میزان شاخص. آمده است

درصد پودر کدوحلوایی  10ي آب پرتقال حاوي  نمونه شاهد و
   در نتیجه بین دو نمونه. باشد می 50/42و  33/44به ترتیب 

  
  

درصد پودر کدوحلوایی  10میوه حاوي  ي آب شاهد و نمونه 
میزان ). P<05/0(شود  داري مشاهده نمی اختالف معنی

درصد  5ي آب پرتقال حاوي  رنگ در نمونه *bشاخص 
کمترین میزان زردي رنگ مربوط . باشد می 33/50یی کدوحلوا
  .درصد پودر کدوحلوایی بود 10ي  ي شاهد و نمونه به نمونه

  
 هاي رنگ آب پرتقال تحت اثر غلظت*b تغییرات میزان  شاخص . 12شکل 

  پودر کدوحلوایی مختلف
  ). p>05/0(باشد ها می دار در میانگین تفاوت حروف در هر شکل نشانگر اختالف معنی*

  
 *Lشاخص  بر کدوحلوایی پودر افزودن اثر بررسی

آزمون  *Lتغییرات میزان شاخص : آب پرتقال آزمون رنگ
 15و  10، 5رنگ آب پرتقال تحت اثر تیمارهاي مختلف 

و  5آمده است، افزودن  13درصد پودر کدوحلوایی در شکل 
داري بر  درصد پودر کدوحلوایی به آب پرتقال تأثیر معنی 10

درصد پودر  15ها ایجاد نکرد اما افزودن  تیرگی نمونه
ي حاوي  نهدر مقایسه با نمو L* 33/45کدوحلوایی با فاکتور 

 ها داشت داري بر میزان روشنی نمونه درصد تأثیر معنی 10
)05/0<P .(  

  
 هاي رنگ آب پرتقال تحت اثر غلظت*L تغییرات میزان  شاخص . 13شکل 

  پودر کدوحلوایی مختلف
  ). P>05/0(باشد ها می دار در میانگین تفاوت حروف در هر شکل نشانگر اختالف معنی*
 

  
  

y = 0.0564x + 0.4336
R² = 0.99
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بر اساس نتـایج مقایسـه   : شده میوه تهیه ارزیابی حسی آب
میانگین خصوصـیات حسـی شـامل رنـگ، بـو، طعـم و بافـت        

هاي آبمیوه محتوي کدوحلوایی، مشـخص شـد کـه بـین      نمونه
همچنـین از  . دار وجـود دارد  تیمارهاي مختلف اخـتالف معنـی  

تـرین   درصد کدوحلوایی بـیش  5بین تیمارهاي مختلف، تیمار 
جـدول  (درصد کمترین امتیاز را کسب نمود  15و تیمار امتیاز 

1.(  

  
 ارزیابی حسی  طعم، بو و پذیرش کلی آبمیوه محتوي سطوح مختلف کدوحلوایی .1جدول 

 تیمار رنگ  بو  طعم  بافت  پذیرش کلی

13/1±42/3  b 11/1±2/3  c 13/1±42/2  c 13/1±8/2  c 38/1±7/2  b شاهد 

48/0±7/4  a 8/0±85/4  a 37/0±57/4  a 53/0±85/4  a 37/0±8/4  a 5 درصد  

54/0±5/3  b 4/0±83/3  b 51/0±33/3  b 51/0±66/3  b 51/0±33/4  ab 10 درصد  

40/0±1/2  c 0/0±3/2  d 0/0±0/2  c 54/0±5/2  c 81/0±66/4  a 15 درصد 

  )P>05/0(باشد  ها می میانگیندار در  تفاوت حروف در هر ویژگی حسی اختالف معنی*

  
  بحث    

میــوه درصــد  بــا افــزایش میــزان پــودر کــدوحلوایی در آب
بنـابراین بـین تیمارهـاي    . یابد میوه نیز افزایش می خاکستر آب

وجود  پودر کدوحلوایی و میزان خاکستر آب پرتقال همبستگی
ي رگرسـیون خطـی بـین تیمارهـاي      رابطه). R² = 0.94(دارد 

 y = 0.0774x + 0.0837صـورت   میـوه بـه   کـدوحلوایی و آب 
  .باشد می

 بـه  کـدوحلوایی  پـودر  درصـد  15 تـا  5 افزودن به توجه با
 و معـدنی  امالح از کدوحلوایی بودن غنی و آب پرتقال ي نمونه

 میـزان  نتیجـه  در میـوه  آب مـاده خشـک   رفـتن  بـاال  همچنین
  .)7، 8(است  یافته افزایش آب پرتقال نمونه خاکستر

با توجه به نتایج ویسکوزیته آب پرتقال بـا افـزایش درصـد    
رونـد افزایشـی برخـوردار     میـوه از یـک   پودر کدوحلوایی در آب

عنـوان یکـی از منـابع بـا ارزش پکتــین      کـدوحلوایی بـه  . اسـت 
کـدوحلوایی داراي پکتـین بـا سـاختمان و     . شـود  شناخته مـی 

ر فردي بوده و افـزایش پکتـین د   خصوصیات فیزیکی منحصربه
. )13(گـردد   توجه ویسـکوزیته مـی   باعث افزایش قابل  نوشیدنی

کــه ) Arslan )1999و  Karنتـایج حاصـل بــا نتـایج پـژوهش     
ارتباط مستقیم میان غلظـت پکتـین و ویسـکوزیته را بررسـی     

  .)14(مطابقت داشت نمودند کامالً 
درصـد پـودر    10آب پرتقال حاوي   میزان چگالی در نمونه

بـا توجـه بـه    . باشـد  می) گرم گرم بر میلی( 065/1کدوحلوایی 
رسد به علت بهبود توزیـع   اعداد ذکر شده در نمودار به نظر می

ــداد     ــدوحلوایی، تع ــودر ک ــود پ ــر وج ــاز در اث ــع گ آب و توزی
ـ   میـوه افـزایش   هاي گاز موجود در آب حباب ه همـین  یافتـه و ب

یابـد و در نتیجـه باعـث     دلیل حجم محصول نیـز افـزایش مـی   

افزایش هوا و حجم آبمیوه بـه علـت   . گردد افزایش دانسیته می
تـوان   فعالیت سطحی باالي پکتین موجود در کـدوحلوایی مـی  

  .)13(نسبت داد 
Zdunić  و مربـا  میوه، بتاکاروتن میزان) 2016(و همکاران 

 نشان بررسی این نتایج. نمودند بررسی را کدوحلوایی نوشیدنی
ــدوحلوایی داد ــزان داراي ک ــاالیی بســیار می ــن از ب ــب ای  ترکی
 کدوحلوایی ي میوه در بتاکاروتن محتواي که یصورت به باشد می
 افـزایش  با نتیجه در. شد تعیین نمونه گرم در میکروگرم 3/86

ــزان ــدوحلوایی می ــال در ک ــزان آب پرتق ــاروتن می ــز بتاک  نی
 دیگـر  تحقیقـات  بـا  حاضـر  پـژوهش  نتـایج . است یافته افزایش

  .)15(است  داشته مطابقت پژوهشگران
ي  رنـگ آب پرتقـال در نمونـه    *aکمترین میزان شـاخص  

در واقع سبزي رنـگ  . باشد می -33/3شاهد است که میزان آن 
با افـزودن حتـی   . هاي دیگر بوده است این نمونه بیشتر از نمونه

لوایی به آب پرتقال میزان قرمزي نمونه به درصد پودر کدوح 5
 10و  5ي  نمونـه  *aالبته بین شاخص. یافته است شدت افزایش

ي  نمونـه ).  p<05/0(داري مشاهده نشـد   درصد اختالف معنی
 a*67 /24 درصــد پــودر کــدوحلوایی بــا شــاخص 15حــاوي 

  .قرمزترین نمونه تعیین شد
 هـا  نوشـیدنی  فرموالسـیون  در کـدوحلوایی  پودر از استفاده

شـود   مـی  هـا  آن شیمیایی و فیزیکی هاي ویژگی در تغییر سبب
 دهد می نشان تحقیق این در تیمارها هاي ویژگی بررسی .)16(

 داشـتن  دلیـل  بـه  آب پرتقـال  بـه  کدوحلوایی پودر افزودن که
 تیرگی نتیجه در و نور انکسار سبب فیبر و پکتین زیادي مقدار

و همکــاران  Zhang. )13( اسـت  شــده میـوه  آب شــدن کـدر  و
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 ٧٢

 کیـوي  آب در پکتـین  میـزان  افـزایش  بـا  یافتنـد  نیز) 2011(
ي حاضر نیز همین  در مورد نمونه .یابد می افزایش نمونه تیرگی

تر  نتایج دیده شد و با افزایش پودر کدوحلوایی رنگ نمونه تیره
  .)17(شد 

آبمیـوه محتـوي    هـاي  نمونـه بر اساس نتایج پذیرش کلـی  
دار مشـاهده   کدوحلوایی، بین تیمارهاي مختلف اختالف معنـی 

بـین تیمارهـاي   شد و همچنـین مشـخص شـد کـه داورهـا از      
 15تـرین امتیـاز و بـه تیمـار      درصد بـیش  5مختلف، به تیمار 

درصـد پـودر    5لـذا اسـتفاده از   . درصد کمترین امتیاز را دادند
هـاي حسـی مناسـبی کـه بـه آب       کدوحلوایی به دلیل ویژگـی 

  .شود دهد، جهت تولید صنعتی پیشنهاد می یمپرتقال 
  گیري نتیجه

لوایی در فرموالسـیون آب  در این پژوهش استفاده از کدوح
 کـدوحلوایی  پـودر  درصد 15 تا 5 افزودن با پرتقال بررسی شد

 افزایش آب پرتقال نمونه خاکستر آب پرتقال، مقدار ي نمونه به
توان دریافت کـه افـزایش    در رابطه با میزان اسیدیته می. یافت

پودر کدوحلوایی باعث کـاهش اسـیدیته در آب پرتقـال شـده     
میـزان اسـیدیته مربـوط بـه نمونـه شـاهد        تـرین  است و بـیش 

کدوحلوایی به دلیل دارا بودن پکتین، باعـث افـزایش   . باشد می
با افزایش میـزان درصـد   . توجه ویسکوزیته آب پرتقال شد قابل

پودر کدوحلوایی به آب پرتقال میزان چگـالی آب پرتقـال نیـز    
 دلیـل  بـه  آب پرتقال به کدوحلوایی پودر افزودن. افزایش یافت

 نتیجه در و نور انکسار سبب فیبر و پکتین زیادي مقدار داشتن
اسـت و همچنـین بـه دلیـل      شده میوه آب شدن کدر و تیرگی

هاي حـاوي   دانه بتاکاروتن، نمونه غنی بودن کدوحلوایی از رنگ
پودر کدوحلوایی داراي زردي و قرمزي رنگ بیشتري نسبت به 

اد کـه تولیـد آب   نتایج این تحقیق نشـان د  .نمونه شاهد بودند
درصد کدوحلوایی منجـر بـه تولیـد محصـولی      5پرتقال حاوي 

شـود کـه از نظـر رنـگ، بـو، طعـم، بافـت و پـذیرش کلـی           می
مقبولیت بیشتري نسبت به نمونه عاري از کـدوحلوایی خواهـد   

  .داشت
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Background and Objectives: Today, production and supply of functional drinks is faced with ongoing growth. Among 
the drinks, orange juice due to its nutritional and organoleptic characteristics and reasonable price is welcomed and 
more popular. The goal of this study is to investigate orange juice properties containing pumpkin powder. 

Materials and Methods: In this study, pumpkin powder in four levels of 0, 5, 10 and 15 percent is added in the 
formulation of orange juice. Sample characteristics include acidity, viscosity, density, β-carotene, ash, color and sensory 
properties which were evaluated. 

Results: Results showed that addition of pumpkin powder to orange juice increases its value to 15%, increased the 
viscosity, density, β-carotene, and ash of orange juice and reduce the amount of acidity. Addition of pumpkin powder to 
orange juice because of the large amount of pectin, increased the viscosity of orange juice from 45cp in control sample 
to 42000 cp in the sample containing 15 % pumpkin powder. Minimum and maximum amount of β-carotene was in the 
control sample (0.465 mg/g) and samples containing 15% pumpkin powder (1.312 mg/g), respectively. Addition of 
pumpkin due to the high content of β-carotene increased the yellowish and redness parameter of orange juice. 

Conclusion: Based on the sensory evaluation results, orange juice with 5% pumpkin powder had highest rating in terms 
of color, odor, flavor, texture and overall acceptability. 

Keywords: Color, β-carotene, Orange juice, Pumpkin powder, Viscosity 
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