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چکیده
در این پژوهش ،نوشیدنی گیاهی بر پایه شیر بادام ،نارگیل و سویا در ترکیب با آرد
لوبیای رانر در دو حالت جوانهزده و جوانه نزده تولید شد و خصویات فیزیکوشیمیایی و
حسی نمونهها مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور ابتدا ،دانههای لوبیا شسته و
خیسانده شده و عملیات جوانه زنی انجام شد .لوبیاهای جوانهزده ابتدا در آون
55±5درجه سانتیگراد تا رطوبت  %8خشک شدند .دانه های جوانهزده و جوانهنزده به
مدت 5دقیقه در آون 130درجه سانتیگراد برشته و آسیاب سپس ،الک شدند و به
مقدار6گرم به نوشیدنیهای گیاهی شیرسویا ،شیر بادام و شیرنارگیل اضافه گردیدند و
در نهایت نوشیدنیها از لحاظ خصوصیات شیمیایی (اسیدیته ،pH ،ظرفیت
آنتیاکسیدانی ،قند) ،ویسکوزیته و پذیرش حسی بررسی شدند .نتایج نشانداد که
جوانهزدن لوبیای رانر سبب افزایش فاکتورهای اسیدیته ،TEAC ،محتوای فنلیکل و
خصوصیات حسی و کاهش pHشد .افزایش اسیدیته و کاهش  pHدر نمونههای
نوشیدنی گیاهی حاوی لوبیای جوانهزده نسبت به نمونههای حاوی لوبیای جوانهنزده
باالتر بود .بیشترین میزان ویسکوزیته در نمونه نوشیدنی شیربادام حاوی لوبیای
جوانهزده و بدون جوانه بود .نوشیدنی شیر بادام حاوی لوبیای جوانهزده و شیرنارگیل
حاوی لوبیای جوانهزده بیشترین میزان قند را داشتند .میزان  TEACو میزان محتوای
توکوفرول کل در نمونه شیر نارگیل حاوی لوبیای جوانهزده باالتر بود .نتایج بررسی
خصوصیات حسی نیز نشان داد نمونههای نوشیدنی گیاهی شیر نارگیل حاوی لوبیای
جوانهزده و شیربادام حاوی لوبیای جوانهزده مقبولیت بیشتری در بین مصرف کنندگان
داشتند.

تاریخ دریافت1400/09/15 :
تاریخ پذیرش1400/12/01 :
واژههای کلیدی
نوشیدنی گیاهی
لوبیای رانر
بادام
سویا
نارگیل
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مقدمه
شیرهای گیاهی جایگزین خوبی برای نوشیدنیهای لبنی
هستند .زیرا شیر حاوی پروتئین آب پنیر و کازئین است
که میتوانند باعث آلرژی شوند .مزیت شیرهای گیاهی

مانند شیر سویا ،شیر بادام و شیر نارگیل به دلیل عدم
وجود کلسترول و قند الکتوز است (.)Bernat et al., 2015
شیرسویا محصول طبیعی حاصل از لوبیای سویا است که
تاریخ استفاده از آن به 2000سال پیش از پیدایش

این مقاله برای انتشار پذیرفتهشده و موردبررسی کامل داوران قرار گرفته است و در فرایند صفحهآرایی و حروفچینی
میباشد .لطفاً مقاله را با کد  DOIذکر نمایید.

2

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

چین برمیگردد .این محصول یکی از محبوبترین
جایگزینهای شیر برای افراد مبتال به عدم تحمل الکتوز
یا افرادی که به پروتئینهای شیر گاو آلرژی دارند
میباشد .شیرسویا شامل انواع مختلف موادی است که
نقش بالقوه در متابولیسم لیپیدها دارند .از جمله پروتئین

لوبیا گیاهی است یکساله ،علفی که دارای ساقه لوبیای
رانر با نام علمی  Phaseolus coccineusگیاهی علفی ،یک
ساله و یکی از گونه های مختلف خانواده حبوبات است و
یکی از مهمترین محصوالت حبوبات در جهان است.
ویژگیهای مهم آن شامل پروتئین باالی آن ( 20تا 35
درصد) و پخت سریع در مقایسه با سایر ارقام لوبیا است

با کیفیت باال ،اسیدهای چرب غیراشباع ،ساپونینها و

).(Al Hosseini et al.,2011

همچنین فیتو استرولها ،لستین و ایزوفالونولهای سویا

 Nakkarachو همکاران ( )2018توسعه نوشیدنی
پروبیوتیک تخمیری گیاهی(شیر سویا ،بادام ،نارگیل) بر
پایه غالت و حبوبات جوانهزده و غیر جوانهزده را مورد
بررسی قرار دادند و نشاندادند که تخمیر با الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس پذیرش کلی و خواص عملکردی نوشیدنی را
در طول تخمیر بهبود داد .تغییرات  pHو اسیدیته ،تعداد
باکتریها و محتوای پلیفنل ها در هر سه نمونه افزایش
یافت و ارزیابی حسی نشان داد که نوشیدنی پروبیوتیک با
پایه شیر نارگیل نسبت به نوشیدنی پروبیوتیک شیر سویا
و شیر بادام امتیاز باالتری داشت.
 Chavanو همکاران ( ،)2018توسعه نوشیدنی
پروبیوتیک تخمیری غیرلبنی (شیر سویا ،بادام ،نارگیل) بر
پایه غالت و حبوبات جوانهزده و غیر جوانهزده را مورد
بررسی قرار دادند و ارزیابی حسی نشانداد که نوشیدنی
پروبیوتیک با پایه شیر نارگیل نسبت به نوشیدنی
پروبیوتیک شیر سویا و شیر بادام امتیاز باالتری داشت.
یگانه زاده و همکاران ( ،)1388اثر جایگزینی شیر سویا
را با شیر معمولی در سه سطح صفر 10 ،و  20درصد
(حجمی/حجمی) بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و
ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک در طی  21روز نگهداری
ماست بررسی کردند .بهترین طعم مربوط به نمونههای
بدون شیر سویا بود.
هدف از تحقیق حاضر تولید نوشیدنی فراسودمند با
استفاده از شیرهای گیاهی و لوبیای رانر و بررسی
خصوصیات فیزیکوشیمایی و حسی این نوشیدنیها
میباشد.

(.)Eslami,O & Shidfar,F, 2019

شیر نارگیل شکل مایع مغز میوه رنده شده نارگیل
قهوه ای است و دارای خواص تغذیه ای زیر است :پروتئین
(3درصد) ،چربی (24-17درصد) ،کربوهیدرات (2درصد).
شیرنارگیل فاقد کلسترول است اما شامل بسیاری از
ویتامینها ،موادمعدنی و الکترولیتها از جمله پتاسیم،
کلسیم و کلرید است ) .(Amarasiri et al., 2006از مزایای
شیرنارگیل تقویت سیستم ایمنی بدن میباشد .عالوه بر
این مقدار زیادی اسید لوریک دارد که به مقدار قابل
توجهی در شیر مادر و ترشحات غدد چربی یافت میشود
(.)Bu et al., 2013

شیر بادام دارای منبع خوبی از مواد معدنی مانند
کلسیم ،ویتامین و پتاسیم است .عملکرد اساسی شیر بادام
شامل تقویت سیستم ایمنی بدن ،کمک به جلوگیری از
سرطان ،کمک به حفظ سالمت کلی کلیه و کاهش خطر
ابتال به بیماریهای قلبی عروقی می باشد .در حال حاضر
شیر بادام در بازار اروپا بهعنوان یک نوشیدنی مغذی
جایگزین برای مشتریان مبتال به عدم تحمل الکتوز و
حساس به پروتئین شیرگاو و افرادی که به دنبال نوشیدنی
گیاهی جایگزین شیر لبنی هستند میباشد .خواص
منحصر به فرد شیر بادام عبارتند از :حاوی مقادیر باالی
اسیدهای چرب تک غیراشباع .عالوه بر این بادام ترکیب
متعادلی از پروتئین ،چربی و سایر ترکیبات گیاهی مفید
مانند فیبر ،ویتامین ها ،آنتی اکسیدانها و مواد معدنی را
دارا میباشد.)Iorio et al.,2018) .
حبوبات حاوی پروتئین باالیی هستند(18-32درصد).
خصوصیات عملکردی پروتئینهای حبوبات مانند نگهداری
آب ،اتصال به چربی و ایجاد ژل ،میتواند استفاده بالقوه از
آنها را در پیشبرد انواع مختلفی از موادغذایی گسترش
دهد ).(Roy, F et al., 2010

مواد و روش ها
مواد اولیه مصرفی
لوبیای رانر و لوبیای سویا از بازار مرکزی غالت و حبوبات
مشهد ،نارگیل از میدانهای تره بار مشهد و بادام درختی
از درختان بومی شهرستان قوچان تهیه شد .مواد شیمیایی

سپاهی و همکاران
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شامل سود  0/1نرمال ،استات سرب ،کربن فعال ،دی
پتاسیم اگزاالت ،اسیدکلریدریک ،فنل فتالئین ،متیلن بلو،
معرف  DPPHشرکت سیگما آلدریچ آمریکا و شرکت
مرك آلمان خریداری شد.
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اسیدیته با توجه به اسید الکتیک با استفاده از روش
تیتراسیون در برابر محلول هیدروکسید سدیم 0/1نرمال و
با استفاده از محلول فنل فتالئین به عنوان معرف اندازه
گیری شد ). (Mridula & Sharma, 2014
pH

جوانه زنی لوبیای رانر و آماده سازی شیر گیاهی
به منظور جوانه زنی ،دانههای لوبیا را تمیز کرده و شسته و
در آب به نسبت( )1:2در دمای 30درجه سانتیگراد و به
مدت 8ساعت خیسانده میشوند .پس از این مدت آب
تخلیه شده و دانههای خیس خورده لوبیا به مدت
24ساعت در شرایط جوانه زنی قرار گرفتند(دمای30درجه
سانتیگراد و رطوبت نسبی  .)%95لوبیاهای جوانهزده در
هوای گرم خشک شدند و سپس در آون  55±5درجه
سانتیگراد تا رطوبت  %8خشک شدند .دانههای جوانهزده
و جوانه نزده به مدت  5دقیقه در آون 130درجه
سانتیگراد برشته شدند و در آسیاب الکتریکی آسیاب
شدند و در نهایت با شیکر الک(مش )60الک شدند و تا
زمان مصرف در ظرف دردار و دمای محیط نگهداری
شدند.
برای تهیه شیرهای گیاهی 20گرم لوبیای سویا25،گرم
بادام و 25گرم نارگیل در آب به نسبت 1:6و  1:4.2و 1:4
به ترتیب به مدت 12ساعت در دمای اتاق به طور جداگانه
خیسانده و بعد از این مدت به وسیله میکسر مخلوط
شدند .در حین مخلوط شدن به منظور بهبود طعم
نوشیدنی  6گرم شکر افزوده ،سپس با پارچه صافی دوالیه
فیلتر کرده و شیر به دست آمده را به مدت 5دقیقه
جوشانده و سپس سرد شد.
آماده سازی نوشیدنی گیاهی
تمام پودر لوبیای جوانهزده و جوانهنزده به طور مجزا با
100میلیلیتر شیرگیاهی برای آماده سازی نوشیدنی
شیرسویا جوانهزده ،شیرسویا جوانهنزده ،شیر بادام
جوانهزده ،شیر بادام جوانهنزده ،شیرنارگیل جوانهزده،
شیرنارگیل جوانهنزده در وزن  6گرم مخلوط گردیدند
).)Khalil et al., 1998

دستگاه  pHمتر را به ترتیب با محلول بافر  pH=7و
محلول بافر  pH=4کالیبره کرده و سپس مقداری از نمونه
را در یک بشر خشک و تمیز ریخته و الکترود  pHمتر
درون آن قرار داده شد .دمای  pHمتر با توجه به دمای
نمونه تنظیم شد و پس از ثابت شدن عدد pH ،نمونه
خوانده شد (استاندارد ملی ایران ،شماره .)2685
میزان فعالیت آنتی اکسیدانی
ظرفیت آنتی اکسیدان معادل ترولوکس()TEAC

برای فعالیت آنتیاکسیدانی ،نوشیدنیها در نسبت
(1:100آب:نوشیدنی) رقیق شدند .فعالیت مهارکنندگی
رادیکال آزاد  TEAC1بر اساس روش توصیفی توسط گات
و آنانتا رایان ( )2015محاسبه شد .ابتدا یک محلول آبی از
 ABTS2به غلظت  7میلی مول تهیه شد .به این محلول
،ABTSپتاسیم پرسولفات اضافه شد تا غلظت نهایی آن
به  2/45میلی مول در محلول برسد .محلول حاصل در
شرایط دمای اتاق و تاریکی به مدت  16ساعت قرار داده
شد .در این مدت از مولکول ، ABTSرادیکال کاتیون
 ABTSتولید شد 20 .میکرولیتر از نمونهها را با پیپتور
برداشته و با  2میلیلیتر از محلول  +•ABTSدرکوت
مخلوط گردیده ،سپس جذب آن در  734نانومتر در
زمانهای  4، 2و  6دقیقه بعد از مخلوط کردن خوانده شد.
نتایج بصورت عدد ) TEACقدرت مهار رادیکال ABTS
نمونهها براساس استاندارد  (Troloxبیان گرديد.
محتوای فنلی کل

()TPC

تعیین پلی فنلها با استفاده از محلول فولین سیوکالتیو
انجام شد .جذب محلول شفاف رویی در 765نانومتر با
استفاده از اسید گالیک به عنوان استاندارد اندازه گیری
شد .نتایج به صورت معادل میلیگرم اسید گالیک در هر
 100گرم وزن خشک بیان شد ( & Gat
.)Ananthanarayan, 2015

میزان قند
آزمونهای انجام شده بر روی محصول
اسیدیته
1

)TEAC(trolox equivalent antioxidant capacity
) (Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid

2
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با استفاده از روش لین و آینون طبق استاندارد شماره
 2685اندازه گیری شد.
ویسکوزیته
جهت اندازه گیری ویسکوزیته نمونهها ،از دستگاه
ویسکومتر چرخشی(مدل  ،visco Elite-Lساخت آمریکا)
استفاده شد100 .میلیلیتر از نمونه را در یک بشر ریخته و
دمای آن با استفاده از آب و یخ در طی آزمایش در
10درجه سانتیگراد نگه داشته شد .ویسکوزیته نمونهها
توسط اسپندل شماره 2در  200rpmاندازه گیری شد.

نوشیدنی شیر بادام جوانهزده بود و پس آن شیر سویا
جوانهزده بدون تفاوت معنیداری با شیرنارگیل جوانه نزده
قرار داشت ،کمترین میزان اسیدیته در نوشیدنی شیربادام
جوانه نزده بدون تفاوت معنیداری در سطح معنیداری
 95درصد با شیرسویای جوانهنزده و شیر نارگیل
جوانهنزده بود .این نتایج نشان داد جوانهزدن لوبیا سبب
افزایش اسیدیته در نمونه های شیر سویا ،شیر نارگیل و
شیربادام شد.
a

آزمون خصوصیات حسی
جوانه زده c
جوانه نزده

آنالیز آماری

نمونه های

در این پژوهش جهت بررسی فرموالسیون نوشیدنی گیاهی
با استفاده از شیرنارگیل ،شیرسویا و شیربادام همراه با
لوبیای جوانهزده و بدون جوانه ( 6نمونه) از یک طرح
آماری کامالً تصادفی استفاده شد .تمامی آزمایشات در سه
تکرار صورت گرفت و برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم
افزار  SPSSنسخه  21استفاده گردید .اختالف بین
میانگینها نیز به روش آزمون چند دامنهای دانکن در
سطح معنی دار  0/05درصد ارزیابی شد و نمودارها توسط
نرم افزار  Excelترسیم گردید.
نتایج و بحث
میزان اسیدیته و  pHنوشیدنی گیاهی
بررسی نتایج بدست آمده استفاده از آرد لوبیای رانر در
تولید نوشیدنی گیاهی تهیه شده از لوبیای سویا ،بادام و
نارگیل به دو صورت جوانهزده و بدون جوانه نشان داد که
بین نمونههای نوشیدنی گیاهی تولید شده میزان اسیدیته
و  pHتفاوت معنیداری در سطح  P> 0/05ایجاد شده
است.
بررسی میزان اسیدیته در نمونهها نشان داد که میزان
اسیدیته در نمونههای نوشیدنی گیاهی حاوی لوبیای
جوانهزده نسبت به نمونههای نوشیدنی گیاهی حاوی
لوبیای جوانهنزده باالتر بود .بیشترین میزان اسیدیته در

c

c

(درصد)

b

اسیدیته

خصوصیات حسی نوشیدنیهای گیاهی مانند ظاهر ،طعم،
قوام و پذیرش کلی با استفاده از روش هدونیک  9نقطه که
عدد  1بیانگر نامطلوب 5 ،خنثی و  9بسیار مطلوب ،اندازه
گیری شد.

b

نوشیدنی

شکل-1میزان اسیدیته در نمونههای نوشیدنی گیاهی شیر
سویا ،شیر بادام و شیر نارگیل حاوی لوبیای جوانهزده و بدون
جوانه

 pHیکی از مهمترینهای فاکتورهایی است

که

کیفیت هر محصول را در مدت زمان نگهداری تحت تاثیر
قرار میدهد .نتایج میزان pHدر شکل 2نشان داده
شدهاست .بررسی میزان  pHو اسیدیته نوشیدنی گیاهی
نشان داد بین نمونه ها اختالف معنیداری در سطح
معنیداری  95درصد وجود دارد اگرچه این تفاوت
چشمگیر نبود .بیشترین میزان  pHدر نمونه شیرنارگیل و
شیربادام جوانهزده و کمترین میزان در شیرنارگیل ،شیر
بادام و شیر سویا جوانه نزده بدون اختالف معنیداری در
سطح معنیداری  95درصد بود .یکی از دالیل تغییر
خواص فیزیکی و شیمیایی نوشیدنیها از جمله  pHو
اسیدیته افزودن یک ماده خارجی به آن است .با توجه به
اینکه هرکدام از ترکیبات استفاده شده نظیر بادام ،نارگیل
و سویا از نظر میزان اسیدیته و  pHمتفاوت میباشند و
فرآیند جوانه زنی لوبیا نیز سبب افزایش اسیدیته و کاهش
 pHمیشود ،در نتیجه میزان اسیدیته و  pHنمونههای
نوشیدنی باهم متفاوت شد .تفاوت در میزان  pHاین

سپاهی و همکاران

5

بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی سالمتیبخش بر پایۀ شیرهای گیاهی...

نوشیدنی تفاوت در میزان  pHشیر سویا ،شیر نارگیل و

نمونهها به میزان افزودن لوبیای سویا و میزان آرد ارزن

شیر بادام است.

وابسته بود .در نمونههای حاوی سویا و با افزایش سطح آرد
 Chavanو همکاران

نتایج این پژوهش با نتایج

ارزن میزان اسیدیته بصورت خطی افزایش و میزان

( )2018مطابقت داشت .نتایج آنها نشان داد که میزان

کاهش یافتهاست.

اسیدیته نوشیدنی گیاهی حاوی غالت و حبوبات جوانهزده

میزان قند و ویسکوزیته نوشیدنی گیاهی

pH

و بدون جوانه ،با افزایش مقدار غالت و حبوبات جوانهزده و
نزده به طور قابل توجهی افزایش مییابد .همچنین میزان

بررسی میزان ویسکوزیته در نمونههای

نوشیدنی

اسیدیته در نوشیدنی پروبیوتیک شیر بادام باالترین و

گیاهی نشانداد که بین میزان ویسکوزیته در

کمترین میزان در نوشیدنی پروبیوتیک حاوی آب مقطر

نوشیدنیهای حاوی لوبیای بدون جوانه با جوانهزده تفاوت

مخلوط نوشیدنی جوانهزده بود .دلیل این امر افزایش

معنیداری در سطح معنیداری  P<0/005وجود نداشت.

میزان نیتروژن به دلیل تولید بیشتر اسید الکتیک در

بیشترین میزان ویسکوزیته در نمونه نوشیدنی شیربادام

نوشیدنیهای پروبیوتیک است که این امر سبب افزایش

حاوی لوبیای جوانهزده و بدون جوانه بود و پس آن

میزان اسیدیته در نمونههای نوشیدنی بر پایه شیر گیاهی

شیرسویای حاوی لوبیای جوانهزده و بدون جوانه بود،

بود ) .(Kwon et al., 2000تفاوت معنیداری در بین

کمترین میزان ویسکوزیته در نمونه نوشیدنی شیرنارگیل

نمونههای نوشیدنی پروبیوتیک جوانهزده و غیرجوانهزده

حاوی لوبیای جوانهزده و بدون جوانه بدون تفاوت

مشاهده نکردند .دلیل نبود تفاوت معنیدار در میزان

pH

معنیداری در سطح معنی داری  95درصد بود .این نتایج

در بین نوشیدنیهای پروبیوتیکی بهدلیل هیدرولیز نشاسته

نشان داد که جوانهزدن لوبیا تفاوت معنیداری بر میزان

به قندها در طول جوانه زنی است که به راحتی توسط

ویسکوزیته نمونههای نوشیدنی نداشت.

میکروارگانیسمها استفاده می شود و به اسید الکتیک
تبدیل میشود ). . (Mridula & Sharma, 2015

در نوشیدنی برپایه شیر بادام ،میزان ویسکوزیته بیشتر
بود که علت آنرا میتوان به تشکیل ژل مستحکم در

 Nakkarachو  )2018( Withayagiatدر پژوهش

محصول ،با افزایش ترکیباتی از قبیل میزان فیبر ،پروتئین

خود بر روی نوشیدنی پروبیوتیک گیاهی بیان کردند که

و قند در داخل نوشیدنی نسبت داد .استفاده از سویا و

اسیدیته نمونهها بعد از تولید افزایش و میزان  pHکاهش

بادام سبب افزایش این ترکیبات در محصول میشوند ،که

یافتهاست .افزایش اسیدیته با کاهش  pHدر طی فرآیند

این ترکیبات و اثر متقابل آنها میتواند سبب تغییر

تولید نوشیدنی رخ می دهد ،این کاهش اسیدیته از رشد

ویسکوزیته نوشیدنی گیاهی شود.

میکروارگانیسمهای بیماری زا

در طی دوره نگهداری

جلوگیری میکند ،در نتیجه

این امر باعث میشود

پروبیوتیکی بر پایه شیر بادام و اینولین تولید کردند و

نوشیدنیهای گیاهی پروبیوتیکی برای مصرف امنتر شوند.

نشان دادند استفاده از این ترکیبات در نوشیدنی گیاهی

 Mridulaو  )2014( Sharmaدر نتایج پژوهش خود
در تهیه نوشیدنی گیاهی پروبیوتیک نشان دادند که
نوشیدنی پروبیوتیک گیاهی با استفاده از گندم جوانهزده،
جو  ،ارزن و نخود سبز به طور جداگانه با جو دوسر و شکر
و پایدارکننده با استفاده از سویا

میزان اسیدیته در

 Bernatو همکاران ( )2015تولید محصول تخمیری

سبب افزایش ویسکوزیته آن شد.
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پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

۵۰
a a

۴۰
ویسکوزیته ()ŋ

۳۰
b b

جوانه زده
جوانه نزده

c c

۲۰
۱۰
۰

شیر نارگیل شیر بادام
نمونه های نوشیدنی

شیر سویا

شکل -3میزان ویسکوزیته در نمونه های نوشیدنی گیاهی شیر
سویا،شیر بادام و شیر نارگیل حاوی لوبیای جوانهزدهو بدون
جوانه

ترکیبـات شـیر ،افزودنیهای غذایی و هیدروکلوئیـدها
تـاثیر بـسیار مهمـی بـر ویسکوزیته نوشیدنیها دارنـد .
خاصـیت پیونـد دهی آب توسـط پروتئینها و ترکیبات
پلی ساکاریدی این امکان را فراهم میکند که فرآورده
نهایی بـا قوام زیاد ،ویژگیهای حسی بهتر و آب اندازی
کمتر ایجاد کنند ) .(Ayar et al., 2009بادام حاوی فیبر و
پروتئین است که همین امر سبب جذب بیشتر آب توسط
این ترکیبات در داخل محصول میشود

شیرنارگیل حاوی لوبیای جوانهزده بدون تفاوت معنیداری
( )P< 0/05بود و پس از آن شیرسویا حاوی لوبیای
جوانهزده قرار داشت ،کمترین میزان قند در نمونه
نوشیدنی شیر سویا و شیرنارگیل حاوی لوبیای بدون جوانه
بدون تفاوت معنیداری در سطح معنی داری  95درصد
بود .این نتایج نشان داد جوانهزدن لوبیا سبب افزایش
میزان قند در نوشیدنی گیاهی تهیه شده بر پایه سویا،
نارگیل و بادام شد .مهمترین عامل افزایش قندهای محلول
بدلیل تخریب کربوهیدراتهای موجود در لوبیا در اثر فعال
شدن آنزیم ها طی جوانه زنی و بدنبال آن افزایش محتوای
قند نوشیدنی است .در طـول فـرآیـنــد جـوانــهزنـی،
واکـنـشهـای فـیـزیـولـوژیـکـی و بـیـوشـــیـمـیـایـی
پـیـچـیـدهای رخ میدهد ،که باعث تغییرات وســیعی در
ترکیب و یـا مورفولوژی محصول میشـود .در طول این
فرآیندها ،تجزیه وسـیع ترکیبات ذخیره شـده دانه نظیر
نشاسته و افزایش قابلیت هضم رخ می دهد .محققان
مختلف افزایش میزان قند را در لوبیای قرمز و ماش جوانه
زده گزارش نمودند ( طالبی نجف آبادی و همکاران،
1398؛.( Megat Rusydi et al., 2011

(Dhakal et .,
a

) 2014در نتیجه میزان ویسکوزیته در نوشیدنی تهیه شده
نگهــداری آب و قابلیــت تــشکیل ژل توســط

جوانه نزده

a
b

bc

۸

c
۶

پـروتئینهـای آرد سـویا سبب افزایش ویسکوزیته آن شد

۴

) .(Jafary et al., 2007ایوبی و مظاهری تهرانی ()1394

۲

بیان کردند جایگزینی آرد سویا در فرموالسیون خامه

۰
شیر بادام
شیر نارگیل
نمونه های نوشیدنی

صبحانه سبب افزایش ویسکوزیته آن شد .اما در نارگیل

) (%قند

از شیر بادام بیشتر بود .که بدلیل ظرفیــت بــاالی

جوانه زده

c

۱۰

شیر سویا

ترکیب اصلی تشکیل دهنده چربی است که توانایی جذب
آب در آن کمتر است به همین دلیل میزان ویسکوزیته در

شکل -4میزان قند در نمونه های نوشیدنی گیاهی شیر

نوشیدنی به دست آمده از آن کمتر بود.

سویا،شیر بادام و شیر نارگیل حاوی لوبیای جوانهزده و بدون
جوانه

میزان قند نوشیدنی پروبیوتیك غیر لبنی
بررسی میزان قند در نوشیدنی های گیاهی نشان داد که
میزان قند در نمونههای نوشیدنی گیاهی بدون جوانه
نسبت به نمونه های نوشیدنی گیاهی تهیه شده از سویا،
بادام و نارگیل جوانهزده باالتر بود .بیشترین میزان قند در
نمونه نوشیدنی شیر بادام حاوی لوبیای جوانه نزده و

میزان فعالیت آنتی اکسیدانی نوشیدنی گیاهی
بررسی نتایج مربوط به فعالیت آنتی اکسیدانی نمونهها
نشان داد که بین نمونههای نوشیدنی گیاهی تولید شده
میزان ظرفیت آنتیاکسیدان معادل  Troloxو محتوای
فنولی کل تفاوت معنیداری در سطح  P< 0/05ایجاد
شده است.

سپاهی و همکاران
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)TEAC( Trolox

بررسی میزان آنتی اکسیدان معادل
در نوشیدنیهای گیاهی نشانداد که میزان ( )TEACدر
نمونههای نوشیدنی گیاهی حاوی لوبیای جوانهزده نسبت
به نمونههای نوشیدنی گیاهی تهیه شده از سویا ،بادام و
نارگیل حاوی لوبیای جوانه نزده باالتر بود .بیشترین میزان
( )TEACدر نوشیدنی شیر نارگیل حاوی لوبیای جوانهزده
بود ،سپس در نمونههای شیر بادام حاوی لوبیای جوانهزده
و شیرنارگیل حاوی لوبیای جوانهنزده بدون تفاوت
معنیداری ( )P< 0/05بود و پس آن شیرسویا حاوی
لوبیای جوانهزده قرار داشت ،کمترین میزان ( )TEACدر
نمونه نوشیدنی شیر سویا حاوی لوبیای جوانهزده و جوانه
نزده بدون تفاوت معنیداری در سطح معنی داری 95
درصد بود .این نتایج نشان داد جوانهزدن لوبیا سبب
افزایش میزان ( )TEACدر نوشیدنی گیاهی تهیه شده بر
پایه لوبیای سویا ،نارگیل و بادام شد.

7

بررسی میزان محتوای توکوفرول کل در نوشیدنیهای
گیاهی نشان داد که میزان محتوای توکوفرول کل در
نمونههای نوشیدنی حاوی لوبیای جوانهزده نسبت به
نمونههای نوشیدنی حاوی لوبیای جوانه نزده باالتر بود.
بیشترین میزان محتوای توکوفرول کل در نمونه نوشیدنی
شیر نارگیل حاوی لوبیای جوانهزده بود سپس در
نمونههای شیر بادام حاوی لوبیای جوانهزده و شیرنارگیل
جوانه نزده بدون تفاوت معنیداری ( )P< 0/05بود.
کمترین میزان ( )TEACدر نمونه نوشیدنی شیر سویا
حاوی لوبیای جوانه نزده مشاهده شد .این نتایج نشان داد
جوانهزدن لوبیا سبب افزایش میزان محتوای توکوفرول کل
در نوشیدنی گیاهی تهیه شده بر پایه لوبیای سویا ،نارگیل
و بادام شد .در نتایج دیگر محققین نیز افزایش میزان
فعالیت آننیاکسیدانی و فنل کل را با جوانه زنی لوبیا قرمز
نشان دادند (.)Megat Rusydi et al., 2011

جدول-1میزان ( )TEACو محتوای فنول کل در نوشیدنی گیاهی شیر سویا ،شیر بادام و شیرنارگیل
نمونه های نوشیدنی
شیر سویا حاوی لوبیای جوانه نزده
شیر بادام حاوی لوبیای جوانه نزده
شیر نارگیل حاوی لوبیای جوانه نزده
شیر سویا حاوی لوبیای جوانه زده
شیر بادام حاوی لوبیای جوانه زده
شیر نارگیل حاوی لوبیای جوانه زده

)TEAC (% P.S.C
c

1/40

bc
b
c
b
a

3/25
4/20
1/95
4/95

6/ 15

)TPC (mM G.A.E
d

2/45

c

3/4

ab
c
b
a

4/6

3/30
4/25
5/10

بهبود خصوصیات آنتی اکسیدانی با انجام فرایند تخمیر

نوشیدنی پروبیوتیکی نارگیل باالتر بود .آنها بیان کردند هر

توسط محققان بسیاری به اثبات رسیده است و علت این

مادهای که با غلظت کمتری وجود داشته باشد به طور قابل

فرایند بیشتر به بیوپپتیدهای حاصل از فعالیت

توجهی باعث تأخیر یا مهار اکسیداسیون آن ماده میشود.

میکروارگانسیمها ،ترشحات خارج سلولی میکروارگانیسم ها

همچنین این محققان بیان کردند که  TPCبا افزایش

و فعال شدن ترکیبات فنلی موجود در مواد نسبت داده

مقدار مخلوط نوشیدنی جوانهزده در تمام نمونهها به طور

شده است).(Kim et al., 2005

معنیداری افزایش یافت .آنها دلیل بیشتر بودن ترکیبات

نتایج این پژوهش با نتایج

 Chavanو همکاران

فنلی در شیر نارگیل را بیشتر بودن میزان اسید گالیک

( )2018مطابقت داشت .میزان

 TEACدر مخلوط

دانستند که معادل ترکیبات فنلی در نظر گرفته میشود و

نوشیدنی گیاهی بدون غالت و حبوبات جوانهزده و نزده در

در مقایسه با سایر نوشیدنیهای پروبیوتیک بیشتر بود.

همه نمونهها با افزایش مقدار مخلوط نوشیدنی جوانهزده

خصوصیات حسی نوشیدنی گیاهی

در نوشیدنی پروبیوتیک به طور معنیداری افزایش یافت.

بررسی امتیاز خصوصیات حسی نوشیدنیهای گیاهی

نوشیدنی پروبیوتیکی سویا مقدار TEACنسبتاً پایین و در

درشکل  5نشان داده شده است .بررسی امتیاز خصوصیات
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طعم ،مزه ،ظاهر و پذیرشکلی نشان داد که نمونههای

 Kemsawasdو  )2018( Chaikhamدر تهیه

نوشیدنی گیاهی جوانهزده نسبت به نمونههای نوشیدنی

نوشیدنی گیاهی بر پایه سویا نشان دادند که تمام

گیاهی جوانه نزده تفاوت معنیداری در سطح معنی

نوشیدنیها نمرات مشابهی برای همه صفات حسی

داری( )P> 0/05نداشتند .بیشترین امتیاز خصوصیات

داشتند .آنها بیان کردند که نمونههای حاوی سویا در مدت

حسی طعم ،مزه ،ظاهر و پذیرش کلی در نوشیدنی تهیه

زمان نگهداری پذیرش احساس دهان کاهش داشت که

شده از نارگیل جوانه زده ،سپس در نمونههای شیر بادام

دلیل آن را طعم گسی و سطح باالتر سینرزیس همرا با

جوانهزده و شیرنارگیل جوانه نزده بدون تفاوت معنیداری

افزایش اسیدیته یا ترش شدن دانستند.

( )P< 0/05مشاهده شد .کمترین امتیاز این خصوصیات

 Mridulaو )2014( Sharmaنوشیدنی گیاهی با

حسی در نمونه نوشیدنی حاوی لوبیای سویا جوانه نزده و

استفاده از گندم جوانهزده ،جو  ،ارزن و نخود سبز به طور

جوانهزده بدست آمد .این نتایج نشان داد نوشیدنی گیاهی

جداگانه با جو دوسر و شکر با سویا را بررسی کردند.نتایج

تهیه شده بر پایه نارگیل و بادام جوانهزده مقبولیت

آنها نشان داد در نوشیدنی گیاهی میانگین نمرات حسی

بیشتری در بین مصرف کنندگان داشتند .در رابطه با

برای خصوصیات حسی مختلف برای نمونه های بدون شکر

امتیاز خصوصیت حسی قوام بیشترین امتیاز در نمونه

و سویا کمتر از  7بود که برای بازاریابی محصوالت مطلوب

نوشیدنی شیر بادام حاوی لوبیای جوانهزده و بدون جوانه

نیست .این نشان داد که شکر و سویا برای پذیرش مصرف

بود و پس آن شیر سویای حاوی لوبیای جوانهزده و بدون

کننده مهم هستند.

جوانه بود ،کمترین میزان ویسکوزیته در نمونه نوشیدنی

نتیجه گیری کلی

شیر نارگیل حاوی لوبیای جوانهزده و بدون جوانه بدون
تفاوت معنیداری در سطح معنی داری  95درصد بود.

شکل -5خصوصیات حسی در نمونه های نوشیدنی گیاهی شیر
سویا،شیر بادام و شیر نارگیل حاوی لوبیای جوانهزدهو بدون
جوانه

نتایج این پژوهش با نتایج

 Chavanو همکاران

( )2018مطابقت داشت .در این مطالعه مشاهده شد که
امتیاز حسی تمام نوشیدنیهای پروبیوتیکی بر پایه
شیرهای گیاهی خوب بوده و به عنوان یک نوشیدنی قابل
قبول است .باالترین امتیاز خصوصیات حسی در نوشیدنی
پروبیوتیکی بر پایه شیر نارگیل در مقایسه با نمونه های
نوشیدنی پروبیوتیک آب مقطر  ،شیرسویا  ،شیر بادام بود.

هدف از این مطالعه ،بررسی امکان استفاده از آرد لوبیای
رانر به دوصورت جوانهزده و بدون جوانه در تولید نوشیدنی
گیاهی شیرسویا ،شیربادام و شیر نارگیل متناسب با
خواص فراسودمندی باال بود .نتایج به دست آمده نشان
داد که جوانهزدن لوبیا سبب افزایش فاکتورهای اسیدیته،
درصد TEAC ، pHو محتوای فنلی کل و خصوصیات
حسی شد.
میزان اسیدیته و  pHدر نمونههای نوشیدنی گیاهی حاوی
لوبیای جوانهنزده نسبت به نمونههای نوشیدنی گیاهی شیر
سویا ،شیربادام و شیر نارگیل حاوی لوبیای جوانهنزده
باالتر بود .بیشترین میزان اسیدیته در نمونه نوشیدنی تهیه
شده از شیربادام حاوی لوبیای جوانهزده و کمترین میزان
اسیدیته در نمونه نوشیدنی شیر بادام حاوی لوبیای
جوانهزده و شیر سویای حاوی لوبیای جوانهزده و بدون
جوانه بود .در این پژوهش مشاهده شد که استفاده از شیر
بادام و شیرسویا به دلیل تشکیل ژل ضعیف و کمک به
استحکام بیشتر شبکه داخلی نوشیدنی ،میزان این پارامتر
فیزیکی افزایش یافت .میزان قند در نمونههای نوشیدنی
گیاهی حاوی لوبیای جوانه نزده نسبت به نمونههای
نوشیدنی گیاهی شیر سویا ،شیربادام و شیرنارگیل حاوی
لوبیای جوانهزده باالتر بود .بیشترین میزان قند در نمونه

سپاهی و همکاران
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نوشیدنی شیربادام حاوی لوبیای جوانهزده و شیرنارگیل
حاوی لوبیای جوانهزده بود ،کمترین میزان قند در نمونه
نوشیدنی شیرسویا و شیرنارگیل جوانه نزده بود.
توانایی مهار رادیکالهای آزاد  PPHبهعنوان شاخصی
از میزان فعالیت آنتیاکسیدانی مورد مطالعه قرار گرفت.
استفاده از شیر بادام ،شیرسویا و شیرنارگیل باعث فعالتر
شدن ترکیبات آنتی اکسیدانی شد .بیشترین میزان
( )TEACو میزان محتوای توکوفرول کل در نمونه
نوشیدنی تهیه شده از شیرنارگیل حاوی لوبیای جوانهزده و
کمترین میزان ( )TEACدر نمونه نوشیدنی شیر سویا
حاوی لوبیای جوانهزده و جوانه نزده بود.
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بررسی امتیاز خصوصیات طعم ،مزه ،ظاهر و پذیرش
کلی نشانداد که بیشترین امتیاز خصوصیات حسی طعم،
مزه ،ظاهر و پذیرش کلی در نوشیدنی تهیه شده از
شیرنارگیل حاوی لوبیای جوانه زده ،سپس در نمونههای
شیر بادام حاوی لوبیای جوانهزده و کمترین امتیاز این
خصوصیات حسی در نمونه نوشیدنی شیر سویا حاوی
لوبیای جوانه نزده و جوانهزده بدست آمد .این نتایج نشان
داد نوشیدنی گیاهی تهیه شده بر پایه شیر نارگیل و
شیربادام حاوی لوبیای جوانهزده مقبولیت بیشتری در بین
مصرف کنندگان داشتند.
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Abstract
In this study, a non-dairy beverages based on almond, coconut and soy milk was produced in
combination with runner bean flour in both germinated and non-germinated states on the
physicochemical and sensory properties of the samples was investigated. For this purpose, the bean
seeds were washed and soaked and germination operations were performed. Germinated bean was
dried in an oven at 55±5° C to 8% humidity. Germinated and non-germinated seeds were roasted and
ground in an oven at 130 ° C for 5 minutes and then sifted and 6 g was added to herbal drinks of soy
milk, almond milk and coconut milk. Finally, the drinks in terms of chemically properties (acidity, pH,
antioxidant capacity) Antioxidant capacity, sugar, rheological properties and sensory acceptance were
evaluated. The results showed that the germination of runner beans increased the factors of acidity,
TEAC, phenolic content and sensory properties and decreased pH. Increased acidity and decreased pH
were higher in non-dairy beverage with germinated beans than in samples containing non-germinated
beans. The highest viscosity in the sample of almond drink contained germinated and non-germinated
beans. Almond milk drink containing sprouted beans and coconut milk drink containing sprouted
beans had the highest sugar content. TEAC and phenolic content were higher in coconut milk samples
containing germinated beans. The results of sensory properties also showed that beverage based on
coconut milk containing germinated beans and almond milk containing germinated beans were more
popular among consumers.
Keywords: Non-dairy beverages, Runner beans, Almond, Soy, Coconut

