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چکیده
ماست از محصوالت لبنی است که اثرات سالمت بخشی مانند کنترل مشکالت گوارشی ،تحریک سیستم ایمنی و افزایش طول عمر دارد .فیبرها با جذب آب،
باعث افزایش حجم غذا و تسهیل دفع میشوند .همچنین با افزایش مصرف فیبر ،خطر بیماریهای قلبی و عروقی ،چاقی مفرط ،دیابت و سرطان روده بزرگ
کاهش مییابد .کدوسبز از سبزیجاتی است که ویژگیهایی مفید مانند اثر بر سطح قند و چربی خون دارد .در این تحقیق اثر افزودن کدوسبز بهصورت پودر و
گرانول در سطحهای  1/4 ،0/7و  2درصد به ماست همزده بر ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی شامل  ،pHاسیدیته ،آباندازی ،سفتی بافت ،رنگ و ویژگیهای
حسی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین اثر زمان نگهداری ،طی  10 ،5 ،1و  15روز بر این ویژگیها ارزیابی گردید .نتایج ،بیانگر اثر معنیدار نوع ،درصد کدوسبز و
مدت زمان نگهداری بر  ،pHاسیدیته و سفتی بافت بود ( .)P<0.05طی زمان ،اسیدیته ،افزایش و  pHکاهش یافت .در هیچ یک از تیمارها در طول زمان،
آباندازی مشاهده نشد .سفتی بافت نمونههای حاوی پودر کدوسبز بیشتر از نمونههای حاوی گرانول بود و طی زمان ،سفتی بافت افزایش یافت .از روز اول تا روز
پنجم ،سفتی بافت افزایش یافت و طی روز پنجم به دهم کاهش سفتی مشاهده شد و نهایتا تا روز پانزدهم سفتی بافت افزایش یافت .اثر نوع ،سطح افزودن و اثر
متقابل این متغیرها روی تغییرات شاخصهای * Lو * aو * bرنگ معنیدار بود ( .)P<0.05با افزایش درصد کدو شاخص * Lابتدا روند افزایشی و سپس کاهشی
داشت و شاخصهای * aو * bابتدا روند کاهشی و سپس افزایشی داشتند .روشنی و سبزی رنگ نمونههای حاوی گرانول بیشتر از نمونههای حاوی پودر بود .مقدار
شاخص * aتقریباً در نمونههای حاوی گرانول بیشتر از نمونههای حاوی پودر بود در حالی که مقدار شاخص * bدر نمونههای حاوی پودر بیشتر بود .ویژگیهای
حسی نمونهها (رنگ ،طعم ،رایحه ،قوام ،احساس دهانی و پذیرش کلی) بهطور معنیداری تحت تأثیر زمان افزایش یافت ( .)P<0.05ارزیابها تفاوتی در نوع و
درصد کدوسبز قائل نشدند و بیشترین امتیاز شاخصهای حسی در روز پانزدهم بود و نمونه مطلوب ازنظر ارزیابها ،ماست حاوی  1/4درصد گرانول کدوسبز بود.
واژههای کلیدی :اسیدیته ،بافت ،ویژگیهای حسی ،کدو سبز ،ماست.

مقدمه
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کدوسبز با نام علمى  ،Cucurbita pepoازجمله محصوالت
کشاورزى با ارزش دارویی است .ویژگیهای مفید متعددی برای
کدوسبز بیان شده که شامل کمک به درمان پروستات خوشخیم و
جذام است ) .(Dhiman et al., 2012کدوسبز از تجمع کلسترول در
دیواره رگهای خونى ،جلوگیرى میکند .همچنین ویتامینهای  Aو
 Eآن ،در ترکیب با اسیدهاى چرب چندغیراشباعی جذب
آنتیاکسیدانهای محلول در چربى را تقویت نموده و کمک شایانى به
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 -2استادیار ،گروه پژوهشى کیفیت و ایمنی مواد غذایی ،پژوهشکده علوم و
فناورى مواد غذایى ،جهاد دانشگاهى خراسان رضوى ،مشهد ،ایران
(* -نویسنده مسئول)Email: mehraban@acecr.ac.ir :
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بازسازى مؤثر سلولهای مغزى میکند ( .)Grubben, 2000مصرف
فیبرها در رژیم غذایی توصیه شده است .فیبرها ،در پیشگیری از ابتال
به بیماریهای قلبی با کم کردن از میزان جذب چربیها مؤثر هستند.
همچنین با کاهش جذب رادیکالهای آزاد در پیشگیری از سرطان
میتوانند مؤثر باشند و از سوی دیگر به دلیل نداشتن کالری یا داشتن
کالری بسیار ناچیز ،باعث افزایش کالری مضاعف و چاقی نمیشوند
(.)Sendra et al., 2010
غنیسازی فرارودههای صنعتی با کدوسبز ،یک راهکار برای
افزایش سرانه مصرف این سبزی است Różyło .و همکاران ()2014
در تحقیقات خود به بررسى نان گندم غنیشده با کدوسبز پرداختند و
عنوان کردند که کدوسبز تأثیر زیادی در بهبود ویژگیهای نانهای
رژیمى خواهد داشت .مطالعات متعددی نیز در جهت افزودن فیبر در
محصوالت لبنی بهمنظور افزایش ویژگیهای بهبود سالمتی آنها
انجام شده است .در این راستا ،افزودن منابع گیاهی که حاوی مقادیر
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قابل توجهی فیبر هستند (سبوس برنج ،فیبر گندم و اینولین) به
محصوالت لبنیات انجام شده است (.)Mousavi et al., 2019
در سالهای اخیر ،دانش مصرفکنندگان در مورد مواد غذایی و
فواید سالمتی مرتبط با آنها افزایش یافته است و نیاز به تولید مواد
غذایی با فواید سالمتیبخشی وجود دارد .مطالعات اپیدمیولوژیک
نشان دادهاند که مصرف غذاهای تخمیر شده با کاهش خطرات دیابت
نوع  ،2سندرم متابولیک و بیماریهای قلبی همراه با بهبود مدیریت
وزن همراه است ( .)Fernandez et al., 2017ماست یکی از
پرطرفدارترین محصوالت لبنی است که در اثر تخمیر الکتیکی شیر
توسط باکتریهای الکتیک اسید گرمادوست شکل میگیرد .این
محصول اثرات سالمت بخش متعددی مانند اثر ضدسرطانی ،کاهش
کلسترول خون ،ضدحساسیت ،بهبود زیست دسترسی کلسیم و سایر
مواد مغذی ،کنترل عفونتهای گوارشی ،تحریک سیستم ایمنی و
افزایش طول عمر دارد ( .)Ladjevardi et al., 2015از جهت دیگر،
با افزایش دریافت فیبرها ،خطر بیماریهای قلبی و عروقی ،چاقی
مفرط ،دیابت و سرطان روده بزرگ نیز کاهش مییابد .مقدار فیبر
مورد نیاز برای زنان و مردان بهترتیب  38و  25گرم در روز توصیه
شده است ) .(Zomorodi, 2012این موضوع توجه به اهمیت فیبر،
در فراوردههای غذایی پرمصرف مانند ماست را افزایش میدهد.
افزودن میوهها و سبزیها باعث تغییر در ویژگیهای ماست
میشود .تحقیقات  Yıldızو  )2012( Özcanدر مورد افزودن
پورههای گیاهی کدوسبز ،کدو تنبل ،هویج و نخود سبز به ماست
و Hayaty Nejadو همکاران ( )2014در مورد افزودن سطوح مختلف
عصاره اسفناج و کیوی نشان داد که طی مدت نگهداری  pHکاهش
یافت در حالیکه نتایج  Asadiو  )2017( Karamiدر مورد افزودن
سطوح مختلف سیر به ماست طی مدت نگهداری افزایش  pHرا
نشان داد و بهنظر میرسد ،نحوه اثر گذاری سبزی بر فعالیت های
میکروبی نمونه ویژگیهای میوه و سبزی به ماست بر تغییرات pH
طی نگهداری موثر است .نتایج  Yıldızو  )2012( Özcanو
 HayatyNejadو همکاران ( )2014در مورد ماست حاوی میوهها و
سبزیها ،نشاندهنده افزایش اسیدیته ماست طی مدت نگهداری
است .ویژگیهای بافتی از دیگر ویژگیهای ماست است که تحت
تأثیر افزودنیها قرار میگیرد .در گزارشهای  Mousaviو همکاران
( )2012در مورد ماست غنیشده با بذر کتان ،افزایش در سفتی بافت
گزارش شد .درحالیکه برخی مطالعات نشان دادهاند که افزودن
ترکیبهای عملگر به ماست منجر به کاهش سفتی بافت میشود.
محققان گزارش کردند که افزودن ژل آلوئهورا و عصارههای گیاهی
ازجمله زیتون ،پیاز ،مرکبات و سیر به ماست باعث کاهش سفتی یا
استحکام ماست میشوند ( .)Mousavi et al., 2019آباندازی یک
ویژگى نامطلوب است که گاهی بر اثر افزودن برخی افزودنیها به
ماست ،طی دوره نگهداری بهوجود میآید Yousef .و همکاران

( )2013بیان کردند که افزودن پوره یا عصاره میوهها براى تولید
ماست ،الزاماً منجر به افزایش میزان آباندازى نمیشود ،که این
نتیجه در ماست تولید شده با پوره موز بهدست آمد .بنابراین میتوان
گفت که هرچه ترکیبات افزودنى ،هماهنگى بیشتری با شبکه ماست
داشته باشند و آب بیشتری را در خود محصور کنند ،میتوانند باعث
کاهش میزان آباندازى ماست شوند .محققان در ماست حـاوی فیبـر
کاهش آباندازى را گزارش کردند ).(Karami and Asadi, 2017
محمدی الستی و همکاران ( )1325در بررسی ماست حاوی اسفناج و
جلبک  Spirulinaplatensisکاهش میزان آباندازی را با افزایش
غلظت اسفناج گزارش کردند .همچنین توحیدزاده و همکاران ()1322
نیز در مورد افزودن فیبر هویج به ماست میوهای زردآلو ،طی دوره
نگهداری کاهش میزان آب اندازى ماست را مشاهده کردند .در مطالعه
 Hayaty Nejadو همکاران ( )2014در مورد ماست حاوی اسفناج و
کیوی ،افزایش آباندازى اعالم شد .ویژگیهای حسی نیز بهشدت
تحت تأثیر نوع ،غلظت افزودنی به ماست و زمان نگهداری است .در
تحقیق  Mousaviو همکاران ( )2012در مورد ماست حاوی بذر
کتان ،کاهش ویژگیهای حسی ،نسبت به نمونه شاهد اعالم شد.
درحالیکه در نتایج  Asadiو  )2017( Karamiدر مورد افزودن
آویشن اشعه دیده و اتوکالو شده به دو صورت پودر و پرک به ماست
گزارش شد که افزایش زمان نگهداری ،منجر به تغییر معنیداری در
ویژگی پذیرش کلی نمونهها گردید و با افزایش زمان نگهداری،
پذیرش کلی نمونهها نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت.
هدف از این پژوهش ،بررسی تاثیر افزودن سطوح مختلف انواع
کدوسبز خشک (پودر و گرانول) بر ماست و همچنین بررسی اثر زمان
نگهداری بر ویژگیهای شیمیایی ،بافتی و حسی ماست همزده است.

مواد و روشها
مواد اولیه جهت تولید ماست همزده حاوی کدوسبز ،شامل شیر
(ماده خشک بدون چربی  8/4درصد ،اسیدیته  14/4درجه دورنیک و
چربی  2/8درصد) از شرکت تولیدی گرینه (نیشابور ،ایران) ،شیرخشک
بدون چربی و پودر آبپنیر با ماده خشک  27درصد از شرکت نصر
دالیا (مشهد ،ایران) ،پایدارکننده از شرکت ( Lactoprotآلمان) ،آغازگر
حاوی سویههای الکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس
ترموفیلوس به فرم  ،Chr-Hanse( DVSدانمارک) و کدوسبز تازه
بدون آسیبدیدگی ظاهری و عالئم فساد از فروشگاه محلی و سایر
مواد شیمیایی از شرکت ( Merckآلمان) تهیه شد.
آمادهسازی کدوسبز خشک

پس از شستشو و جدا کردن ضایعات ،برشهایی به ضخامت 5
میلیمتر تهیه شد و سپس در خشککن هوای داغ (ساینا ،ایران) در

سالمی و همکاران /بررسی تاثیر افزودن کدو سبز...

دمای  70درجه سانتیگراد به مدت  2ساعت تـا رطوبـت  10درصد،
خشک شدند .نمونههای خشک ،در کیسههای پلیاتیلنی بستهبندی
شده و در یخچال نگهداری شدند .نمونه خشکشده با آسیاب خانگی
( (Moulinex, Francپـودر شده و سپس از الـک بـا مش 80-20
عبور داده شدند .پودر کدو درون کیسههای پلیاتیلنی بستهبندی شـده
و در یخچال نگهداری گردید ( .)Guiné et al., 2011برای تولید
گرانول ،ابتدا کدوسبز تازه ،رنده شده و سپس در خشککن هوای داغ
خشک گردید .درصد رطوبت گرانول و پودر کدو با دستگاه
رطوبتسنج دیجیتالی ( )And, Mx50, Japanاندازهگیری شدند.
تولید ماست همزده

با توجه به ماده خشک پودر و گرانول و درصد کدوسبز و ماده
خشک بدون چربی شیر 0/5( ،تا  )2درصد (وزنی /وزنی) شیر خشک
بدون چربی 1 ،درصد (وزنی /وزنی) پودر آبپنیر بدون چربی و 0/2
درصد (وزنی /وزنی) پایدارکننده ،در دمای  50درجه سانتیگراد به شیر
افزوده شد و همگن گردید تا ماده خشک شیر با افزودن چربی به
حدود  15درصد رسید .شیر فرموله شده ،در دمای  20درجه سانتیگراد
به مدت  10دقیقه در پاستوریزاتور صفحهای (شرق صنعت ،ایران)
پاستوریزه و تا دمای  43درجه سانتیگراد سرد و آغازگر در غلظت 2/5
درصد تلقیح شد .نمونهها تا رسیدن به اسیدیته  20درجه دورنیک
گرمخانهگذاری گردید .انواع کدوسبز آمادهشده به نسبت  1/4 ،0/7و 2
درصد به مخازن ماست اضافه شده و در تانک همزن همگن شدند و
در نهایت در لیوانهای  100گرمی توسط دستگاه پرکن ماست
تکنفره پر شده و سپس درببندی انجام شد .نمونهها به مدت 15
روز در سردخانه در دمای  4تا  2درجه سانتیگراد ،نگهداری شدند
(محمدی الستی و همکاران .)1325 ،این فرآیند در پایلوت شرکت
صنایع غذایی گرینه انجام گردید.
pH

 pHنمونههای ماست مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 2852
با استفاده از pHمتر دیجیتالی ()827, Metrohm, Swiss
اندازهگیری شد .اندازهگیری اسیدیته با روش تیتراسیون با استفاده از
سود یکنهم نرمال انجام شد .درنهایت اسیدیته برحسب اسید الکتیک
از ضرب مقدار میلیلیتر سود یکنهم در ( 10در واحد دورنیک)
محاسبه شد ).)Katsiari et al., 2002
آباﻧدازى

 15میلیلیتر از نمونه در لوله فالکون قرار داده شده و وزن شد.
سپس در  200 × gبرای  20دقیقه در دستگاه سانتریفوژ ( Sigma,
 )Germanyسانتریفوژ شد .فاز مایع ،جدا شده و باقیمانده ،مجدداً وزن
گردید .درصد آباندازى از نسبت وزن رسوب باقیمانده بر وزن اولیه

49

محاسبه شد (.)Ramirez-Santiago et al., 2010
ویژگیهای بافتی

ویژگیهای بافتی نمونههای ماست ،با استفاده از دستگاه
آنالیزبافت ،طبق روش اکستروژن برگشتی ،با استفاده از دستگاه
بافتسنج ( )TA-Plus, AMETEK Lloyd, USAمجهز به لودسل
 50نیوتن و پروب استوانهای با قطر  50میلیمتر اندازهگیری شد .نفوذ
پروب با سرعت  1میلیمتر بر ثانیه به درون نمونهها به میزان 40
درصد ارتفاع نمونه و با نیروی حد آستانه  0/1نیوتن تنظیم گردید.
آزمون بافت برای هر نمونه در  3تکرار انجام پذیرفت .شاخص سفتی
(نیوتن) توسط نرمافزار دستگاه تعیین شد (امیری عقدایی و همکاران،
.)1382
رﻧگ

اندازهگیری رنگ ماست به روش پردازش تصویر انجام گردید.
نمونه ماست ،درون جعبه تصویربرداری با پوشش دیواره مشکی با
کمترین انعکاس نور ،با استفاده از دوربین دیجیتال ( NIKON
 )D3100, NICON, Japanتصویربرداری شد و در قالب JPEG
ذخیره شد .پس از برش تصویر ،با استفاده از پالگین تبدیل فضای
رنگی ،فضای رنگی تصویر از  RGBبه  LABتبدیل شد و درنهایت
متوسط مقادیر در هر یک از کانالهای * a* ،Lو * bمحاسبه شد.
فرایند پردازش تصویر و استخراج دادهها با استفاده از نرمافزار
 ImageJانجام شد (احتیاطی و همکاران.)1387 ،
ارزیابی حسی

ارزیابی حسی با  13ارزیاب آموزش دیده با استفاده از روش
هـدونیک  10امتیازی انجام شد .نمونهها ازنظر ویژگیهای
ارگانولپیتکی (رنگ ،طعـم ،رایحه ،قوام ،احساس دهانی و پذیرش
کلی) در دمـای  4-5درجه سانتیگراد و در روزهای اول ،پنجم ،دهم
و پانزدهم نگهداری مـورد ارزیـابی قـرار گرفتند (ید ملت و همکاران
.)1322
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

آزمایشها در قالب فاکتوریل با طرح پایه کامالً تصادفی و حداقل
در سه تکرار انجام گردید .فاکتورهای مورد بررسی شامل نوع افزودن
کدوسبز در دو سطح (پودر و گرانول) ،درصد افزودن کدوسبز در سه
سطح ( 1/14 ،0/7و  )2درصد و مدت زمان نگهداری در چهار سطح
( 10 ،5 ،1و 15روز) بود .تجزیه واریانس نتایج و مقایسه میانگین با
آزمون  LSDبا استفاده از نرمافزار  MiniTabنسخه  17انجام شد.
نمودارها با نرمافزار  Excelترسیم گردید.
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گرانول کدوسبز در روز اول و بیشترین اسیدیته مربوط به نمونه ماست
حاوی  2درصد پودر کدو در بیشترین زمان نگهداری بود .شکل 2
تأثیر نوع و سطوح مختلف تیمار را بر  pHطی مدتزمان نگهداری
نشان میدهد .بیشترین  pHمربوط به نمونه ماست حاوی  2درصد
پودر کدوسبز در روز اول نگهداری و کمترین  pHمربوط به نمونه
ماست حاوی  2درصد پودر کدوسبز در روز پانزدهم نگهداری بود.

ﻧتایج و بحث
 pHو اسیدیته

آنالیز واریانس دادهها (جدو  )1gنشان میدهد که اثر نوع ،سطح
افزودن کدو ،مدت زمان نگهداری و اثر متقابل این متغیرها روی
تغییرات اسیدیته و  PHمعنیدار بود ( .)p<0.05شکل  1تاثیر نوع و
سطوح مختلف تیمار را بر اسیدیته طی مدت زمان نگهداری نشان
میدهد .کمترین اسیدیته مربوط به نمونه ماست حاوی  0/7درصد
A

140

B
D

C
F

135

E
G

G

F
H

I

G
H

I

G

H

گرانول

H
L

L

N

125
NM

120
115

پودر

اسیدیته

K

J

130

110
105
2

0/7

1/4

1/4

2

15

2

0/7

1/4

10

2

0/7

1/4

5

0/7

1

سطح (درصد)  /زمان (روز)
شکل  -1تغییرات اسیدیته ماست حاوی کدو طی دوره ﻧگهداری
4.65

A AB
AB
BC

EF

DE
DE
FG

DE
EF

DE

BC
DE BC
DE
DE DE

4.6
DE

D

DC
DE

4.55

GH

FG

4.5

H

گرانول

pH

4.45
4.4

پودر

4.35
4.3
2

1/4
15

0/7

2

1/4
10

0/7

2

1/4
5

0/7

2

1/4

0/7

1

سطح(درصد) /زمان(روز)
شکل -2تغییرات  pHماست حاوی کدو طی دوره ﻧگهداری

تحقیقات نشان دادهاند که سبزیها که حاوی ترکیب های قندی،
پروتئینها و فیبرها هستند ،روی رشد باکتریهای آغازگر تأثیر
میگذارند ) .(Kailasapathy et al., 2008همچنین کدوسبز دارای
خاصیت قلیایی است و با توجه به کوچکتر بودن ذرات پودر کدوسبز
نسبت به گرانول که منجر به سطح تماس بیشتر پودر کدوسبز با
ماست نسبت به گرانول میشود ،انتشار ترکیب های بیشتر بوده و

تأثیر خاصیت قلیایی کدوسبز بر خنثیسازی اسید ماست در نمونه پودر
کدوسبز بیشتر است و این امر موجب افزایش  pHاین نمونه ماست
گردیده است .با افزایش زمان ،اسیدیته افزایش و  pHکاهش پیدا کرد
که عامل آن ،فعالیت متابولیکی باکتریهای اسیدالکتیک ماست است.
آغازگرها با مصرف قند و تولید اسیدهای آلی باعث افزایش اسیدیته و
کاهش  pHمیشوند ) .(Karami and Asadi, 2017شیب افزایش

سالمی و همکاران /بررسی تاثیر افزودن کدو سبز...

اسیدیته در طول زمان نسبت به شیب کاهش  pHدر طول زمان
بیشتر است که میتواند به دلیل وجود  WPCدر فرموالسیون ماست
باشد که باعث افزایش میزان پروتئینهای شیر شده و به دلیل تأثیر
آنها بر ظرفیت بافری کل مخلوط ،ظرفیـت بـافری را افزایش داده
است و به دلیل تأثیر مطلوب پروتئینهای سرمی روی رشد
میکروارگانیسمهای آغازگر ،اسیدیته افزایش پیدا کرد ،ولی به دلیل
افزایش ظرفیت بـافری محـیط ،شیب کـاهش  pHکم
است ) .(Karami and Asadi, 2017نتایج تحقیق حاضر در مورد
کاهش  pHبا تحقیقات  Asadiو  )2017( Karamiدر مورد افزودن
آویشن به ماست طی مدت زمان نگهداری و  Yıldızو Özcan
( )2012در مورد افزودن پورههای گیاهی (کدوسبز ،کدوتنبل ،هویج،
نخودسبز) به ماست ،همسو است Safari .و همکاران ( )2017در
ماست حاوی سیر و  El-Batawyو )2013( Farahatنیز در ماست
همزده حاوی پوره میوههای پاپایا ،آناناس ،کیوی و کاکی ،کاهش pH
را طی مدت زمان نگهداری ،گزارش کردند.
آباﻧدازى

نتایج نشان داد که در هیچیک از تیمارها ،طی نگهداری،
آباندازی مشاهده نشد و درصد آباندازی صفر بود که به دلیل وجود
هیدروکلوییدها در ماست میباشد .هیدروکلوئیدها بـه علت داشتن
وزن مولکولی زیاد و داشتن گروههای هیدروکسیل فراوان ،قادرند
پیوندهای هیدروژنی متعددی با موکولهای آب ایجاد نماینـد
) .(Schmidt and Smith, 1992مطالعه Mishraو )2004( Kumar
نشان میدهد که آباندازى ،رابطـه معکوسـی بـا غلظت پایدارکننـده
افزوده شده دارد .همچنین ،حضور WPCدر فرموالسیون ماست ،باعث
بهوجود آمدن شبکه منظم و بههم فشرده با حفرات کمتر و ریزتر در
ماست میشود ) .(Aziznia et al., 2008ماستهایی که ساختار
متراکمتر دارند ،ظرفیت نگهداری آب باالتری دارند (Aziznia et
) .al., 2008همچنین حضور فیبر در کدوسبز نیز باعث افزایش جذب
آب و کاهش آباندازی میشود Yousef .و همکاران ( )2013بیان
کردند که افزودن پوره یا عصاره میوهها براى تولید ماست الزاماً منجر
به افزایش میزان آباندازى نمیشود ،که این نتیجه در ماست
تولیدشده با پوره موز بهدست آمد .همچنین محققان در گزارشات خود
کاهش آباندازى در ماست حاوی فیبـر را اعالم کردند (Karami
) .and Asadi, 2017بهطور کلی ،افزودن پودر کدوسبز ،تاثیری منفی
بر پایداری ماست همزده نداشت.
سفتی بافت

آنالیز واریانس دادهها (جدول  )1نشان میدهد که اثر نوع ،سطح
افزودن کدو ،مدت زمان نگهداری و اثر متقابل این متغیرها روی
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تغییرات سفتی بافت معنیدار بود ( .)p<0.05شکل  3تأثیر نوع و
سطوح مختلف تیمار بر سفتی بافت را طی مدت زمان نگهداری نشان
میدهد .کمترین سفتی بافت ،مربوط نمونه ماست حاوی  0/7درصد
گرانول کدوسبز در روز اول نگهداری و بیشترین سفتی بافت ،مربوط
به نمونه ماست حاوی  2درصد پودر کدوسبز در روز پانزدهم نگهداری
است .سفتی بافت نمونههای حاوی پودر کدوسبز بیشتر از نمونههای
حاوی گرانول کدوسبز بود .این مسئله نشان میدهد با کوچکتر شدن
ذرات ،سفتی بافت افزایش یافت .این نتایج با نتایج  Sendraو
همکاران ( )2010که ادعا کردند با جذب آب توسط فیبر مرکبات با
ذرات درشت در ماست میتوان ساختار ژل را تقویت کرد ،مطابقت
ندارد .علت را میتوان در متفاوت بودن نوع فیبر ازنظر ساختمانی
دانست .وقتی اندازه ذرات فیبر کوچکتر باشد در مقدار معین از فیبر،
کل تعداد ذرات فیبر بیشتر است و نتیجتاً ،اثرات تخریبی آن نیز بیشتر
خواهد بود .اما فیبر کدوسبز دارای ساختمان همگن بوده و با کوچکتر
شدن اندازه ذرات آن ،جذب آب بیشتر شده و سفتی بافت نیز بیشتر
میشود .باگذشت زمان ،سفتی بافت از روز اول نگهداری تا روز پنجم
افزایش یافت که احتماال به مکانیسم برهمکنش هیدروکلوئیدها و
پروتئینهای شیر متاثر از  pHمحیط ،مربوط میباشد زیرا
هیدروکلوئیدها ،باعث ژلهای شدن محیط میگردند و به دلیل خاصیت
هیدروفیلیک باال با آب تعامل قوی برقرار کرده و با حبس آب آزاد
موجود در ساختار مواد غذایی موجب بهبود بافت میشوند (ید ملت و
همکاران  .)1322از طرف دیگر وجود شیرخشک بدون چربی و
 WPCموجود در فرموالسیون با افزایش میزان اتصاالت عرضی در
شبکه ژلی ماست ،موجب تشکیل شبکه سهبعدی و ساختار ژلی
مستحکمتر میشود که افزایش سفتی بافت ماست را به دنبال دارد
(امیری عقدایی و همکاران .)1382 ،سفتی بافت از روز پنجم تا دهم
سیر نزولی داشته و مجدداً تا روز پانزدهم سیر صعودی داشته است .در
توضیح این پدیده میتوان گفت که نقش دیگر هیدروکلوییدها دلیل
کاهش سفتی بافت از روز پنجم تا دهم نگهداری در نمونههای ماست
میباشد .پلیساکاریدهای تشکیلدهنده هیدروکلوئیدها بین
پروتئینهای کازئین (میسلهایکازئین) قرار گرفته و موجب ایجاد
تداخل در تشکیل شبکه سهبعدی پروتئین شده که درنهایت ساختار
میکروسکوپی درشتتر و بازتری ایجاد مینماید و درنتیجه باعث
کاهش سفتی بافت میشود (امیری عقدایی و همکاران .)1382 ،از
طرف دیگر کاهش سفتی بافت میتواند به دلیل افزایش  pHباشد.
ازآنجاکه  pHبر جاذبه و پیوندهای بین مولکولها اثر میگذارد ،لذا
ویژگیهای بافتی ژل را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و درنهایت با
گذشـت زمان ،سفتی بافت نمونهها بیشتر شده بهطوریکه بـاالترین
سفتی بافت ،در نمونههای مربوط بـه روز پانزدهم نگهداری بود که
این افزایش سفتی بافت در طول دوره نگهداری به دلیل ایجـاد
تغییرات در آرایش و اتصاالت پروتئینها با یکدیگر و افزایش ماده
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خشک است .در گزارشهای  Yıldızو  )2012( Özcanدر رابطه با
تولید ماست با انواع پورههای گیاهی ،باالترین سفتی بافت در ماست با
پوره هویج و کمترین سفتی بافت در نمونههای با کدوسبز عنوان شد
که نشان میدهد که نوع میوه و سبزی مورداستفاده ،در استحکام
بافت ماست تأثیر میگذارد Mousavi .و همکاران ( )2012افزایش
سفتی بافت ماست حاوی بذر کتان را با افزایش مقدار فیبر گزارش

کردند Safari .و همکاران ( )2017در تحقیقات خود گزارش کردند
که در ماست حاوی سیر ،با افزایش درصد پودر سیر در ماست ،سفتی
بافت افزایش پیدا نکرد .گروه تحقیقاتی  Behniaو همکاران ()2014
نیز ،افزایش میزان سفتی بافت ماست کمچرب حاوی صمﻎ دانه
شاهی را طی دوره نگهداری گزارش کردند.
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سطح (درصد)  /زمان (روز)
شکل  -3تغییرات سفتی بافت ماست حاوی کدو طی دوره ﻧگهداری
جدول  -1آﻧالیز واریاﻧس ماست حاوی کدو سبز (ویژگیهای شیمیایی و بافتی)
pH
اسیدیته
سفتی بافت
منبع
مجموع مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مجموع مربعات درجه آزادی

1
*** 0/005
*** 22/842
1
*** 5/832
2
*** 0/005 *** 224/583
2
*** 1/141
B
3
*** 0/007 *** 237/801
3
*** 21/718
C
2
*** 0/004
*** 2/327
2
*** 2/810
A*B
3
*** 0/003
*** 10/421
3
*0/422
A*C
2
*0/001
*** 11/708
2
*** 1/3813
B*C
2
*** 0/003
*** 7/274
2
**0/552
A*B*C
خطا
24
0/001
0/048
42
0/143
کل
47
25
 :Aنوع کدو سبز؛  :Bدرصد کدو سبز؛  :Cزمان نگهداری؛ *P<0.05 :؛ **P<0.01 :؛ ***P<0.001:
A

رﻧگ

آنالیز واریانس دادهها (جدول )2نشان میدهد که اثر نوع ،سطح
افزودن کدو و اثر متقابل این متغیرها روی تغییرات شاخص* Lو * aو
* bرنگ معنیدار بود ( .)p<0.05شکل  4تغییرات شاخص* Lرنگ
ماست حاوی کدو را نشان میدهد .بیشترین شاخص * Lرنگ ،مربوط
به نمونه ماست حاوی  1/4درصد گرانول کدوسبز و کمترین شاخص
* Lرنگ ،مربوط به نمونه ماست حاوی  0/7درصد پودر کدوسبز بود.
میزان شاخص * Lکه نشاندهنده میزان روشنی رنگ است در

نمونههای حاوی گرانول کدوسبز بیشتر از نمونههای حاوی پودر
کدوسبز بود .بهعبارتیدیگر پودر کدوسبز باعث تیرهتر شدن رنگ
نمونهها گردید .علت را میتوان کوچکتر بودن ذرات پودر نسبت به
گرانول دانست که باعث میشود تعداد ذرات پودر کدوسبز در واحد
حجم بیشتر از تعداد گرانول کدوسبز در واحد حجم باشد و موجب
تیرهتر شدن نمونههای حاوی پودر کدوسبز شود .با افزایش درصد
کدوسبز ،شاخص * Lتا سطح  1/4درصد کدو افزایش و سپس تا
سطح  2درصد سیر نزولی داشت .علت کاهش شاخص * Lاز سطح
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 1/4تا سطح  2درصد کدوسبز ،افزایش نسبت کدو در ماست است که
باعث تیرهتر شدن محصول میشود ،ولی اینکه باوجود افزایش مقدار
کدو در ماست از سطح  0/7تا  1/4درصد ،شاخص * Lافزایش یافته
است ممکن است به دلیل توزیع بیشتر ذرات و کمتر شدن ،این ذرات
در سطح و همچنین آبگیری اولیه ذرات باشد .انعکاس نور از سطح
محصول ،به عوامل مختلفی بهویژه حضور آب در سطح و تخلخل
سطحی وابسته است .میوهها و گیاهانی که به ماست اضافه میشود
تأثیر زیادی بر ویژگیهای رنگ ماست دارند .شکل  5تغییرات
شاخص * aرنگ ماست حاوی کدو را نشان میدهد .مقدار مطلق
شاخص * ،aتقریباً در نمونههای حاوی گرانول کدوسبز بیشتر از
نمونههای حاوی پودر کدوسبز است .ازآنجاکه منفی بودن * ،aتمایل
به رنگ سبز را نشان میدهد ،بنابراین سبزی رنگ نمونههای حاوی
گرانول کدوسبز بیشتر است .شکل  2تغییرات شاخص * bرنگ ماست
حاوی کدو را نشان میدهد .ازآنجاکه مقادیر مثبت * ،bمعادل رنـگ
زرد و مقـادیر منفـی ایـن کمیت ،معـادل رنـگ آبـی اسـت .مثبت

بودن شاخص * ،bنشانه زرد بودن رنگ نمونهها است .مقدار مطلق
شاخص * bدر نمونههای حاوی پودر بیشتر است که احتماالً به نشت
بیشتر رنگدانه زرد این سبزی در بافت ماست و همچنین توزیع
گستردهتر آن ،در بافت نمونه است.گزارشهای  Gurlinو Ayar
( )2014در مورد افزودن میوههای هویج سیاه ،گیالس ،بلوبری و
توتفرنگی به ماست نشان داد که میزان شاخص * Lدر تمامی
نمونهها باال بود و در تمامی تیمارها روشنایی محصول حفظ شد و
نمونه حاوی هویج سیاه کمترین شاخص * Lو نمونه حاوی گیالس
بیشترین شاخص * Lرا داشت Mousavi .و همکاران ()2012
محققان در مورد ماست حاوی بذر کتان و در نمونه ماست حاوی فیبر
پرتقال ،کاهش میزان * Lو افزایش * aو * bرا گزارش کردند
( )Mousavi et al., 2019که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد .در
مطالعات محققان در ماست حـاوی فیبـر سـیب و گندم ،کاهش
میزان روشنایی اعالم شد (فرقانی و همکاران.)1322 ،

جدول  -2ﻧتایج آﻧالیز واریاﻧس ویژگیهای رﻧگی ماست حاوی کدو سبز
شاخص *L
شاخص *a
شاخص *b
مجموع مربعات مجموع مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منبع

*** 585/221 *** 17/2022 *** 1434/22
* 32/212
* 2/7172
*** 82/12
*** 51/582 ** 12/4172
*** 20/77
2/521
0/4052
1/28
***
**
*
 :Aنوع کدو سبز؛  :Bدرصد کدو سبز؛ P<0.05 :؛ P<0.01 :؛ P<0.001:

1
2
2
12
17

A
B
A*B

خطا
کل

A
پودر

85

گرانول

A

80
75
70
C

C

1.4

0.7

65
60
2

سطح (درصد)
شکل  -4تغییرات * Lرﻧگ ماست حاوی کدو

شاخص * L

B

C

44
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پودر

سطح (درصد)

گرانول

2

0.7

1.4

A
B
C
C

C

D

*a

0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

شکل  -5تغییرات * aرﻧگ ماست حاوی کدو

گرانول

پودر
B

A

60

C
D

50

*b

E
F

40
30

2

0.7

1.4

20

سطح (درصد)
شکل  -6تغییرات * bرﻧگ ماست حاوی کدو

ارزیابی حسی

آنالیز واریانس دادهها (جدول )3نشان میدهد که اثر نوع تیمار و
سطوح مختلف تیمار روی تغییرات ویژگیهای حسی معنیدار نبود.
بااینحال اثر زمان روی تغییرات ویژگیهای حسی معنیدار بود.
بیشترین امتیاز رنگ ،مربوط به نمونه ماست حاوی  0/7درصد پودر
کدوسبز در روز پانزدهم بود .شکل  7نشان میدهد که با افزایش
زمان ،امتیاز رنگ ،طی مدت نگهداری افزایش یافت .این مسئله
احتماالً به آبگیری بیشتر ذرات ،توزیع گستردهتر و احتماالً انتشار رنگ
و یکنواختی ظاهر محصول مرتبط میباشد Godarzi .و همکاران
( )2015در تحقیقی در مورد بهینهسازی نوشیدنی تخمیری ماست
میوهای (توتفرنگی) گزارش کردند که با افرایش درصد میوه ،امتیاز
رنگ افرایش یافت و ارزیابها نمونههای تیرهتر را بیشتر پسندیدند؛
اما در این پژوهش ،ارزیابها تفاوتی در امتیاز رنگ با افزایش درصد
سبزی قائل نشدند Safari .و همکاران ( )2017نیز در بررسی

ویژگیهای حسی ماست همزده حاوی سیر اختالف آماری قابلتوجه
ازنظر مطلوبیت رنگ ،همزمان با افزایش سیر گزارش نکردند.
با افزایش زمان ،امتیاز طعم از روز اول تا روز دهم افزایش و
سپس تا روز پانزدهم نگهداری اندکی کاهش یافت که معنیدار نبود
(شکل  .)8که ممکن است این کاهش اندک امتیاز طعم به دلیل
افرایش اسیدیته ،باشد که از حد مطلوبیت خارجشده است .بیشترین
امتیاز طعم ،مربوط به نمونه ماست حاوی  2درصد پودر کدوسبز در
روز پایانی نگهداری بود .نتایج محمدی الستی و همکاران ( )1325در
بررسی ماست حاوی اسفناج و جلبک  Spirulina platensisنشان
دادکه با افزایش غلظت اسفناج و همچنین افزایش زمان نگهداری
اختالف معنیداری ازنظر پذیرش طعم بین نمونههای مختلف مشاهده
نشد Shakerian .و همکاران ( )2012اثر افزودن اسانس Kelussia
 odoratissmaرا به ماست را بر ویژگیهای حسی به مدت  30روز
بررسی کردند .این محققان بیان کردند که اختالف امتیاز طعم تیمارها
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).(Karami and Asadi, 2017

نسبت به نمونه شاهد معنیدار نبود .استفاده از مربا ،کارامل ،فیبر و
کازئینات بهطور معنیداری موجب بهبود طعم ماست همزده میشوند

جدول  -3ﻧتایج آﻧالیز واریاﻧس ماست حاوی کدو سبز (شاخصهای حسی)
رایحه
قوام
احساس دهاﻧی
پذیرش کلی
مجموع مربعات

مجموع مربعات

مجموع مربعات

طعم

رﻧگ

مجموع مربعات

مجموع مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع

10/278
0/802
* 17/142
1/122
0/252
1/350
0/581
4/344
311

0/002
0/002
* 22/005
2/721
0/731
3/152
0/477
4/712
311

7/217
0/702
* 28/742
2/521
2/248
5/523
1/132
4/104
311

1
2
3
2
3
2
2
288
311

A

0/022
0/031
2/228
0/480
3/444
0/181
*
*
20/533
12/214
* 12/782
2/081
5/035
3/552
0/208
1/312
1/174
0/287
1/371
0/241
0/224
0/104
0/725
1/802
4/502
4/0723
311
311
311
*
 :Aنوع کدو سبز؛  :Bدرصد کدو سبز؛  :Cزمان؛ p<0.001 :

8
A
7

A

رنگ

6
B
B
5
4
20

15

10

0

5

زمان( روز)
شکل  -7تغییرات امتیاز رﻧگ ماست حاوی سطوح مختلف اﻧواع کدو طی دوره ﻧگهداری
8
7

15

10

6

B
B

طعم

A

A

5
4

20

5

0

زمان (روز)
شکل  -8تغییرات امتیاز طعم ماست حاوی سطوح مختلف اﻧواع کدو طی دوره ﻧگهداری

B
C
A*B
A*C
B*C
A*B*C

خطا
کل
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ندارد .گزارشهای محمدی الستی و همکاران ( )1325در بررسی
ماست حاوی اسفناج نشان داد که با افزایش غلظت اسفناج ،اختالف
معنیداری ازنظر مطلوبیت رایحه مشاهده نشد .در بررسی اثر افزودن
عصاره سیر به نمونه ماست توسط ارزیابهای حسی مشاهده گردید
که افزودن سیر سبب کاهش امتیاز اختصاص دادهشده به رایحه به
نمونههای حاوی عصاره در مقایسه با ماست ساده گردید (Safari et
) .al., 2017تفاوت در نوع ترکیب های فرار سبزیها ،ویژگیهای
ماتریکس نمونه و دمای آزمون بر نتایج ارزیابی حسی تأثیر
قابلتوجهی دارد و منشأ تفاوت در مشاهدات متفاوت محققان میباشد.

مطابق با شکل  2با افزایش زمان ،امتیاز رایحه از روز اول
نگهداری تا روز پنجم اندکی کاهش یافت که معنیدار نبود و سپس تا
روز دهم افزایش یافت و مجدداً از روز دهم تا روز پانزدهم اندکی
کاهش یافت که معنیدار نبود .این پدیده احتماالً متأثر از تغییرات
متابولیکی در ماست ،شدت تخمیر و تشکیل ترکیب های فرار مؤثر بر
رایحه دارد .ارزیابان ،بیشترین امتیاز رایحه را به نمونه ماست حاوی 2
درصد گرانول کدوسبز در روز دهم نگهداری دادند Shakerian .و
همکاران ( )1322در مورد افزودن عصاره Kelussiaodoratissma
در غلظتهای مختلف در مدت زمان نگهداری عنوان کردند که بین
نمونه شاهد و تیمارها از نظر امتیاز رایحه تفاوت معنیداری وجود

8
7

15

10

B

B

رایحه

A

A
6
5
4

20

5

0

زمان( روز)
شکل  -9تغییرات امتیاز رایحه ماست حاوی سطوح مختلف اﻧواع کدو طی دوره ﻧگهداری

مواد غذایی موجب بهبود بافت و افزایش قوام بافت میشوند (ید ملت
و همکاران .)1322 ،بهنظر میرسد ،تقویت شبکه ژل ماست ،افزایش
رضایت ارزیابان را به سبب سفتتر بودن بافت بههمراه داشته است.
افزودن چربی ،فیبر و مربای کارامل ،طی زمان نگهداری بهطور
معنیداری ویژگی ظاهری بافت را نسبت به نمونه شاهد افزایش
میدهد ).(Karami and Asadi, 2017

بهترین نمونه از نظر قوام از دید ارزیابان ،ماست حاوی  1/4درصد
پودر کدوسبز در روز دهم نگهداری بود .مطابق با شکل  ،10با افزایش
زمان ،امتیاز قوام از روز اول نگهداری تا روز پنجم اندکی کاهش یافت
که معنیدار نبود ولی این شاخص ،در ادامه دوره نگهداری افزایش
یافت .علت سیر صعودی امتیاز قوام ،طی زمان را میتوان به تأثیر
هیدروکلوییدها نسبت داد .هیدروکلوئیدها بهدلیل خاصیت هیدروفیلیک
باال با آب تعامل قوی برقرار کرده و با حبس آب آزاد موجود در ساختار
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B

7
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قوام

A

A
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20
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زمان(روز)
شکل  -11تغییرات امتیاز قوام ماست حاوی سطوح مختلف اﻧواع کدو طی دوره ﻧگهداری

بیشترین امتیاز احساس دهانی مربوط به نمونه ماست حاوی 2
درصد پودر کدوسبز در روز پایانی نگهداری بود .شکل  11تغییرات
امتیاز احساس دهانی ماست حاوی کدو را طی مدت نگهداری نشان

میدهد .با افزایش زمان ،امتیاز احساس دهانی از روز اول تا روز دهم
نگهداری افزایش یافت و از روز دهم به بعد امتیاز احساس دهانی
تغییر چندانی نداشت .بهنظر میرسد ،احساس دهانی مصرف ماست،
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ارتباط و همبستگی باالیی با قوام ماست دارد و افزایش قوام محصول،
بهدلیل ایجاد ویژگی پخشپذیری و پالستیسته ،افزایش امتیاز احساس
دهانی را بههمراه داشته است .نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات Asadi
و  )2017( Karamiهمخوانی دارد .این محققان طی افزودن آویشن
اشعه دیده و به دو صورت پودر و پرک به ماست گزارش کردند که
افزایش زمان نگهداری منجر به تغییر معنیداری ،ویژگی احساس
دهانی نمونهها میشود و با افزایش زمان نگهداری ،احساس دهانی
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نمونهها نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت .محققان در تحقیقات
خود گزارش کردند که استفاده از مربا ،کارامل ،فیبر کازئینات بهطور
معنیداری موجب بهبود احساس دهانی ماست همزده میشوند
افزایش ویژگی احساس دهانی با افزایش زمان نگهداری در
گزارشهای فرقانی و همکاران ( )1322در ماست فراسودمند حـاوی
شیر یوالف اعالم شد.
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زمان( روز)
شکل  -11تغییرات امتیاز احساس دهاﻧی ماست حاوی سطوح مختلف اﻧواع کدو طی دوره ﻧگهداری

بیشترین امتیاز پذیرش کلی ،مربوط به نمونه ماست حاوی 1/4
درصد گرانول کدوسبز در روز دهم نگهداری بود .شکل  12تغییرات
امتیاز پذیرش کلی ماست حاوی کدو را طی مدت نگهداری نشان
میدهد .با افزایش زمان ،امتیاز پذیرش کلی از روز اول تا روز دهم
افزایش یافت و از روز دهم ،تغییر معنیداری مشاهده نشد .پذیرش
کلی ،شاخصی متشکل از همه شاخصهای حسی است .با توجه به
اینکه همه شاخصهای حسی مورد بررسی ،با افزایش زمان بهبود
یافت ،افزایش پذیرش کلی محصول طی زمان قابلانتظار بود.
حیاتینژاد و همکاران ( )1322در تحقیقی در مورد بهینهیابی
فرموالسیون ماست طعمدار قالبی از سطوح مختلف عصاره
 Spinaciaoleraceaو کیوی اعالم کردندکه افزایش درصد عصاره

اسفناج اثر معنیداری بر پذیرش کلی نمونههای ماست داشت و
افزودن طعمدهنده کیوی نیز با بهبود طعم ،تأثیر معنیداری بر پذیرش
کلی نمونههای ماست داشت .باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد که
شدت طعم میوهها و سبزیهای مختلف ،تنوع گستردهای دارد و منشأ
تفاوت نتایج محققان است Asadi .و  )2017( Karamiدر تحقیقات
خود در مورد افزودن آویشن اشعه دیده و اتوکالو شده به دو صورت
پودر و پرک به ماست گزارش کردند که افزایش زمان نگهداری منجر
به تغییر معنیداری در ویژگی پذیرش کلی نمونهها گردید و با افزایش
زمان نگهداری به علت عطروطعم مطلوب آویشن ،پذیرش کلی
نمونهها نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت که با نتایج تحقیق حاضر
همخوانی دارد.
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شکل  -12تغییرات امتیاز پذیرش کلی ماست حاوی سطوح مختلف اﻧواع کدو طی دوره ﻧگهداری
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 وL* افزودن کدو و اثر متقابل این متغیرها روی تغییرات شاخصهای
 روشنی و تمایل به سبزی رنگ نمونههای. رنگ معنیدار بودb*  وa*
.حاوی گرانول کدوسبز بیشتر از نمونههای حاوی پودر کدوسبز بود
. در نمونههای حاوی پودر بیشتر بود،b* مقدار مطلق شاخص
 احساس دهانی و، قوام، رایحه، طعم،ویژگیهای حسی نمونهها (رنگ
پذیرش کلی) بهطور معنیداری تحت تأثیر مدت زمان نگهداری قرار
 ارزیابها تفاوتی در نوع و درصد کدوسبز قائل نشدند و.گرفت
.بیشیترین امتیاز شاخصهای حسی در روز پانزدهم نگهداری بود
 درصد1/4  مربوط به نمونه ماست حاوی،بیشترین امتیاز پذیرش کلی
 بافت و درصد،گرانول کدوسبز در روز دهم نگهداری بود و اسیدیته
. درصد گرانول خوب و قابلقبول بود1/4 ماده خشک نمونه حاوی
 درصد گرانول1/4 توصیه میشود که برای تولید در مقیاس صنعتی از
.کدوسبز استفاده شود
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) درصد کدوسبز بهصورت2 ،1/4 ،0/7(  اثر افزودن،در این تحقیق
شیمیایی-پودر و گرانول به ماست جهت بررسی ویژگیهای فیزیکی
 رنگ و ویژگیهای، سفتی بافت، سینرسیس، اسیدیته،pH شامل
،5 ،1(  همچنین اثر زمان نگهداری.حسی مورد بررسی قرار گرفت
، نتایج.) بر این ویژگیهای در کلیه حاالت ارزیابی گردید15 ،10
 مدت زمان نگهداری و اثر، سطح افزودن کدو،نشان داد که اثر نوع
 سفتی بافت معنیدار، اسیدیته،pH متقابل این متغیرها روی تغییرات
 بهطور معنیداری در هر بازه زمانی کاهش وpH ، با افزایش زمان.بود
، در هیچ یک از تیمارها در طول زمان. افزایش پیدا کرد،اسیدیته
 سفتی بافت نمونههای حاوی پودر کدوسبز.آباندازى مشاهده نشد
بیشتر از نمونههای حاوی گرانول بود و بهطورکلی باگذشت زمان تا
 سطح، اثر نوع. سفتی بافت افزایش یافت،پایان مدت نگهداری
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Introduction: Yogurt is one of the most popular dairy products, which has numerous health effects on human body.
Dietary fiber consumption is highly recommended. Fibers are highly hydrophilic and absorb water into the digestive
track, increase the volume of food and thereby facilitating excretion. These are some health benefits of these
compounds. Consumption of fiber-containing yogurt can be helpful for people who suffer from cardiovascular diseases,
hypertension, diabetes and obesity. Zucchini, as a vegetable, is a source of fibers and due to its health-promoting
effects, can be used in dairy products. The aim of this study is to evaluate the effects of different levels of dried zucchini
on stirred yogurt during storage.
2

Materials and Methods: The raw materials for the production of the functional yogurt were zucchini, milk, skim
milk powder, whey powder, hydrocolloids stabilizer compound and starter culture. Fresh zucchini was hot-air dried at
70 °C for 7 hours. Two forms of the dried zucchini (powder and granule) were added to fresh yogurt at levels of 0.7,
1.4, and 2%. The samples were then tested on days 1, 5, 10 and 15 for acidity (titration method), pH, texture stiffness
(back extrusion), syneresis, color (using image processing) and sensory properties, including color, taste, aroma,
consistency, mouthfeel and overall acceptance. The experiments were triplicated and analysis of variance was
performed using Minitab software at 95% confidence interval. For the significant variables, the means were compared
using LSD method. Graphs were drawn using MS-Excel.
Results and Discussion: The effects of zucchini form and level of addition, storage time and interaction of these
variables were significant (P<0.05) on the titratable acidity, pH and firmness. Over time, pH decreased and acidity
increased, which was related to the starter activity and acid production. Due to the use of stabilizer and whey protein, all
samples showed no syneresis. The firmness of the samples containing zucchini powder was higher than that of the
granule- (P<0.05). This might be related to the homogeneous structure of zucchini fiber, which increased water
absorption regarding its lower particle size. Firmness increased from day one to day five, due to the high water
absorption of hydrocolloids that bind to free water present in the yogurt structure. The presence of milk proteins and
whey protein concentrate in the yogurt formula enhanced crosslinking in the particle gel network, which resulted in a
stronger gel structure. During longer storage, firmness decreased from day 5 to day 10, probably was due to the
increased pH, which affects the proteins and polysaccharides interaction. The effects of the form and level of zucchini
and the interaction between these variables were significant (p <0.05) on the changes in L*, a*, and b*. The L* and a*
values which were higher in the samples containing zucchini granules than in the zucchini powder, most probably due
to the smaller particle sizes of the powder compared with the granules, causing the number of the powder particles per
unit volume to be larger and the powder-containing samples to become darker. In terms of the level of addition, L*
increased as the zucchini level rose to 1.4% and then declined to 2%. The sensory properties of all samples were
significantly affected by the storage time (P<0.05). With increase in the storage time, all the sensory scores increased.
The highest overall acceptance score belonged to the yogurt sample containing 1.4% granule on the 10th day of storage.
Overall, zucchini is a good candidate for yogurt fortification. This incorporation results in a greenish yogurt with more
health functionalities. The highest overall acceptance score was obtained for the yogurt containing 1.4% zucchini
granule on the 10th day of storage (best consumption date) and the results showed acceptable firmness for this sample.
Keywords: acidity, texture, sensory, yogurt, zucchini
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