تأثيرپيش فرآيندهای پوستگيری و آبگيری اسمزی بر خصوصيات کيفی و حسی آلو خشکباری

1

پوستگيریوآبگيریاسمزیبرخصوصياتکيفیوحسیآلو

تأثيرپيش فرآيندهای
خشکباری 
الهام آذرپژوه *1پروين شرايعی

1

 1استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  ،سازمان تحقیقات و آموزش
ترویج کشاورزی ،مشهد ،ایران.

تاریخ دریافت مقاله 49/8/11 :

تاریخ پذیرش مقاله 49/11/11 :

چکيده 
در این پژوهش فرآیند پوستگیری و خشککردن آلوبخارا ( )Santa Rosaبه روش اسمز با استفاده ازمخلوط محلولهای ساکارز ،نمک
مورد بررسی قرار گرفتند.بدین منظور آلو ،با دو روش (غوطهوری در محلول جوشان هیدروکسید سدیم  1/5درصد به مدت  1دقیقه و
غوطهوری در محلول آب و نمک  1درصد به مدت یک ساعت) پوستگیری شد .سپس در محلولهای اسمزی دوتایی با غظتهای مختلف
(ساکارز /نمک) به مدت  5ساعت غوطهور شد .نمونهها با استفاده ازخشککن کابینی با هوای داغ در  61درجه سلسیوس تا رسیدن به
رطوبت نهایی  19درصد خشک گردیدند .نتایج نشان داد که با افزایش درصد ساکارز در محلولهای اسمزی ،درصد جذب مواد و درصد
کاهش آب افزایش یافت .با افزایش غلظت ساکارز در محلولهای اسمزی ،میزان قهوهای شدن و درصد چروکیدگی بافت نمونههای آلو
کاهش یافت .نتایج ارزیابی حسی نمونهها نشان داد که تیمار پوستگیری شده با آبنمک و غوطهوری در محلول اسمزی  59درصد ساکارز
و  5درصد نمک بهترین تیمار فرآوری از نظر مصرف کننده بود.
هایکليدی:آلو بخارا ،خشککردن اسمزی ،ساکارز ،نمک.


واژه

* مسوول مکاتبات azarpazhooh@gmail.com :
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-1مقدمه 

میشوند؛ همچنین مواد مغذی موجود در محصول طی زمان

آلو ()Prunus Domesticaازخانواده  Rosaceaeمنبع بسیار

نگهداری حفظ میشود ( .)4،11آبگیری به شیوه اسمز براساس

خوبی ازکربوهیدرات ،ویتامین  ،Aکلسیم ،منیزیم ،آهن ،پتاسیم،

حذف قسمتی از آب طبیعی موجود در میوهها و سبزیها در نتیجه

فیبر و حاوی مقدار قابل توجهی ویتامین ث میباشد ( .)11طبق

غوطهوری آنها در محلولهای غلیظ صورت میگیرد .فرآیند

آخرین آمار منتشر شده از اداره کل آمار و اطالعات کشاورزی،

اسمز شامل :انتقال آب از محصول به سمت محلول ،انتقال جسم

در سال زراعی  1141-41سطح زیر کشت آلو در استان خراسان

حل شده از سمت محلول به سمت محصول و انتقال مواد حل

رضوی  11114هکتار و تولید ساالنه بیش از 111118تن بوده

شده معدنی (مواد آلی ،موادمعدنی ،اسید و ویتامین) از میوه به

است(.)1

سمت محلول میباشد ( .)8بنابراین برای خشککردن به زمان و

میوة آلو به علت رطوبت باال و همچنین کوتاه بودن فصل

انرژی کمتری نیاز است ،در نتیجه باعث حفظ مواد مغذی نظیر

برداشت ،اکثراً به شکل خشک شده نگهداری و مصرف میشود

ویتامین ث ،رنگ طبیعی میوه ،کیفیت بافت و کاهش واکنشهای

(.)11روشهای پوستگیری و خشککردن از چالشهای مهم

آنزیمی میشود (.)6،16

در فرآوری آلو میباشد .وجود الیه مومی موجود در آلو ،منجر به

هر مادهای که بتواند فشار اسمزی ایجاد کند به عنوان عامل

ایجاد الیهای مقاوم در برابر خروج رطوبت در هنگام خشکشدن

اسمزی در نظر گرفته میشود .عموماً از نمکها درسبزیها و از

میگردد و به طور معمول برای از بینبردن این الیه ،از یک سری

مواد قندی (ساکاریدها ،شربت گلوکز یا ذرت) در میوهها استفاده

مواد شیمیایی مانند محلولهای قلیایی استفاده میشود (.)11

میگردد .مطالعات گستردهای در زمینه استفاده از سیستمهای

استفاده ازاین مواد شیمیایی باعث ایجاد شکافهایی در روی الیه

دوتایی آبگیری اسمزی (آب /شکر یا نمک) ( )11،19و سهتایی

مومی کوتیکول آلو شده که منجر به افزایش سرعت خروج آب

آبگیری اسمزی (آب /شکر /نمک) انجام شده است

میگردد .انتخاب مناسبترین روش برای پوستگیری میوه قبل از

( .)18،14،11نتایج این تحقیقات نشان داد که محلولهای اسمزی

خشککردن بر مینای کاهش زمان خشککردن و حفظ کیفیت

با ترکیب سهگانه (آب /کلریدسدیم /ساکارز یا گلوکز) آب

محصول از لحاظ رنگ ،ارزش تغذیه و طعم و مزه میباشد (.)1

بیشتری در مقایسه با محلول اسمزی دوگانه به خارج بافت انتقال

میوه آلو معموالً به روش سنتی و در کنار باغات خشک میشود.

میدهند .همچنین ماده حل شده با وزن مولکولی کم (مانند

مهمترین معایب خشککردن سنتی ،سرعت پایین فرآیند و میزان

گلوکز) در مقایسه با ماده حل شده با وزن مولکولی باال (مانند

باالی آلودگی میکروبی محصول تولیدی میباشد .در عملیات

ساکارز ) در محلول اسمزی با غلظت یکسان ،آب بیشتری از ماده

خشککردن صنعتی با استفاده از هوای داغ ،اگرچه مدت زمان

غذایی میگیرد ( .)11برای میوههای شیرین مزه ،میتوان از

فرآیند در مقایسه با روشهای سنتی کوتاهتر است ،اما مصرف

محلولهای ساکارز /نمک استفاده کرد .حضور ساکارز و نمک

انرژی باال بوده و بدلیل اعمال حرارتهای نسبتاً شدید ،کیفیت

در سطح میوة آبگیری شده ،باعث جلوگیری از انتقال اکسیژن به

فرآورده به ویژه خواص حسی و تغذیهای کاهش مییابد (.)11

بافت میوه شده و در نتیجه قهوهای شدن آنزیمی محصول کاهش

عالوه بر این ،واکنشهای قهوهای شدن نیز طی خشککردن

مییابد (.)15

سنتی و صنعتی کیفیت آلو را تحت تاثیر قرار میدهند .این فعل و

لیرسی و همکاران ( ،)1485گزارش نمودند استفاده از نمک به

انفعاالت با ایجاد رنگ تیره ،ظاهر نامطلوبی به فرآورده میبخشند

میزان  1درصد باعث افزایش سرعت آبگیری سیب میشود.

و بازارپسندی آن را تقلیل میدهند .وجود این معایب ،متخصصین

انتخاب نوع نمک به کمک آزمونهای حسی تعیین میشود

و تولیدکنندگان را بر آن داشت که روشهای مناسبتری را برای

( .)16همچنین نتایج محققین نشان داد که به کار بردن ماده قندی

بهبود کیفیت فرآوردههای خشکباری جستجو نمایند .در این

ونمک در فرآیند اسمزی به میزان قابل توجهی بافت را محافظت

راستا فرآیندهای اسمزی یکی از ثمر بخشترین تکنیکهای

کرده و حداقل صدمه و گسیختگی ماکرومولکولهای سلولی و

مورد استفاده میباشد ( .)6فرآیندهای اسمزی باعث بهبود

ترکیدگی دیواره سلولی را باعث شده و ظاهری مشابه با بافت تازه

کیفیت ،رنگ ،طعم و بافت محصول ،بدون افزودن مواد شیمیایی

به مواد غذایی میدهند ( .)11هم چنین مشخص شده است،
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آبگیری از محصوالت به شیوه اسمزی در محلولهایی ساکارز و

پوستگیری ،اسید قابل تیتراسیون محصول با استفاده از محلول

یا نمک ،ظرفیت آبگیری مجدد محصوالت خشک شده را

اسیداسکوربیک  1درصد تنظیم و به pHمعادل  1/5رسانده شد.

افزایش میدهد که این عمل در اثر دیفوزیون انتشار میباشد

 -غوطهوری در محلول آبنمک :غوطهوری نمونه آلو در

(.)11

محلول آبنمک  1درصد به مدت  1ساعت و سپس پوستگیری

نظر به اهمیت موضوع ،پژوهش حاضر با اهداف تعیین روش

با دست انجام شد.

مناسب پوستگیری و تعیین غلظت مناسب ترکیبات اسمزی
جهت تولید آلوی خشکباری با کیفیت حسی مناسب انجام

آمادهسازی محلول اسمزی 

-3-2

پذیرفت.

محلول اسمزی حاوی مخلوط ساکارز و نمک در غلظتهای
مختلف با بریکس مشخص به صورت زیر تهیه شد :ابتدا مقدار

موادوروشها 

-2

مشخصی از ساکارز و سدیم کلراید با توجه به هر آزمایش به

-1-2مواد 

داخل بالون ژوژه ریخته شده و با استفاده از آب مقطر ،به حجم

آلو بخارای مورد نیاز برای انجام آزمایشهای خشککردن،

مورد نظر رسانده شد .سپس ،بوسیله عمل همزدن تمام ساکارز و

ازایستگاه تحقیقاتی گلمکان واقع در استان خراسان رضوی تهیه و

نمک درآب مقطر حل و محلول اسمزی با بریکس مشخص

تا پایان آزمایشها در سردخانه با دمای 9±1درجه سلسیوس

بدست آمد .نسبت اختالط میوهها با محلول اسمزی  1به  11بود.

نگهداری شدند .جدول 1مشخصات اولیة میوة تازه آلوبخارا را

تیمار اسمزی به مدت  5ساعت در حرارت  51درجه سلسیوس

نشان میدهد .حدود یک ساعت قبل از شروع هر آزمایش ،جهت

انجام شد .تیمارها شامل:

متعادلسازی دمای نمونهها با دمای محیط ،نمونهها از سردخانه به

-غوطهوری میوه در محلول ساکارز  61درصد  1 +درصد نمک

آزمایشگاه انتقال یافت.

-غوطهوری میوه در محلول ساکارز  59درصد  5 +درصد نمک

مواد شیمیایی مورد استفاده شامل :سود ،فنل فتالئین ،ساکارز،

-غوطهوری میوه در محلول ساکارز  95درصد  6 +درصد نمک

سدیم کلراید ( با درجه خوراکی) ،فهلینگ  Aو  ،Bمعرف متیلن

-غوطهوری در محلول ساکارز 11درصد  8 +درصد نمک

بلو ،اتانول ،یدور پتاسیم ،ید ،اسیداسکوربیک و معرف آمیدن با
درجة خلوص  44/5از شرکت مرک و سیگما آلدریچ تهیه شدند.

خشککردن 

-4-2

برای مقایسه خصوصیات کمی و کیفی نمونه شاهد با نمونههای
جدول -1خصوصيات کيفی ميوة آلو بالفاصله پس از برداشت

پوستگیری و پیش تیمار شده به همراه فرآیند آبگیری اسمزی،

خصوصیات کیفی

مقدار

از یک دستگاه خشککن کابینی آزمایشگاهی استفاده شد.

ويتامین ث (میلیگرم در  011گرم)

*00/6±1/10

نمونهها پس از خروج از محلول اسمزی ،با استفاده از کاغذهای

pH
میزان مواد جامد محلول (درصد)

6/66±1/52
00/02±1/07

خشککن (به منظور حذف محلول اسمزی اضافی) آبگیری

اسید قابل تیتر (گرم اسیدسیتريک در  011گرم)

0/51±1/12

قند (درصد)

06/2±1/10

*اعداد  ±انحراف معیار ،میانگین  2تکرار است.


پوستگيری 

2-2

میوة آلو به دو روش پوستگیری شدند:
 غوطهوری در محلول قلیایی :نمونه آلو در سود جوشان 1/5درصد (هیدروکسید سدیم) به مدت  1دقیقه قرار گرفت و پس از

شدند .سپس در سینیهای مخصوص دستگاه خشککردن کابینی
قرار گرفته و در درجه حرارت  61درجه سلسیوس تا رسیدن به
رطوبت نهایی 19درصد (بر مبنای وزن مرطوب) خشک شدند.
بستهبندیونگهداری
 -5-2

نمونههای خشک شده به مدت  1روز با هدف تعدیل رطوبت در
آزمایشگاه در حرارت محیط نگهداری و سپس در بستههای 151
گرمی پلیاتیلنی با ضخامت  51میکرون و تحت خالء ،بستهبندی
و به مدت  6ماه در دمای محیط قرار گرفتند.
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-6-2درصدکاهشآبوجذبموادبهبافتميوه 

سپس دانسینه نوری آن در دستگاه اسپکتروفتومتر و در طول موج

به منظورتعیین درصد کاهش آب و جذب مواد به بافت میوه،

 991نانومتر قرائت میگردد(.)19

نمونهها پس از توزین به مدت  5ساعت در محلولهای اسمزی با
غلظتهای مشخص قرار گرفته و پس از شستشو و آبگیری

-11-2نسبتآبگيریمجدد 2

سطحی با دستمال کاغذی ،توزین شده و با توجه به فرمولهای

به منظور تعیین نسبت آبگیری مجدد ،نمونهها پس از خشک شدن

تجربی ،درصد کاهش آب و درصد جذب مواد با استفاده از

و توزین در یک بشر  151میلی لیتری حاوی  151میلی لیتر آب

رابطههای ( 1و  )1محاسبه گردید (.)1

مقطر در دمای  51درجه سلسیوس به مدت یک ساعت غوطهور
گردید .سپس نمونهها از آب بیرون آورده شده و بالفاصله پس از

()1

جذب آب سطحی با کاغذ جاذب رطوبت ،توزین شد .نسبت
آبگیری مجدد با استفاده از رابطه ( )9محاسبه شد(.)19

()1

()9

 = M0وزن نمونه تازه (گرم)

Wr
 111
Wd

RR 

 =Mوزن نمونه اسمزی شده (گرم)

در این رابطه Wrو  Wdبه ترتیب وزن اولیه نمونه و وزن نمونه

 = S0وزن ماده خشک نمونه تازه

پس از یک ساعت بودند.

 =Sوزن ماده خشک نمونه اسمزی شده
 -1-1درصد تغییرات رطوبت

-11-2ويتامينث 

نمونهها از محلول اسمزی در زمانهای صفر 5 ،9 ،1 ،1 ،1،ساعت

به منظور اندازهگیری میزان ویتامین ث به  5میلی لیترآبمیوه11 ،

خارج گردیدند و پس از خشککردن رطوبت سطحی میوه با

میلیلیتر آب مقطر و  1میلی لیتر معرف (آمیدن  1درصد) اضافه

کاغذ جاذب رطوبت ،درصد رطوبت محاسبه گردید (.)5

گردید و با محلول ید یک صدم نرمال که محتوی  16گرم یدور
پتاسیم در لیتر است تیتر شد .سپس میزان ویتامین ث موجود در

-8-2درصدچروکيدگی( )sh1

آبمیوه با استفاره از رابطه ( )5محاسبه گردید(.)1

به منظور اندازهگیری درصد چروکیدگی نمونهها پس از خشک

( ×1/88×111 )5محلول ید مصرفی = میلیگرم ویتامین در 111

شدن ،تغییرات حجم نمونهها با استفاده از روش جابجایی مایع

گرم نمونه

تعیین گردید (رابطه  .)1در این پژوهش برای کاهش جذب مایع
توسط نمونهها از تولوئن بجای آب استفاده شد(.)19
()1

V 0 V
 111
V0

-12-2ارزيابیحسی 

ارزیابی حسی با استفاده از روش هدونیک  5امتیازی ،برای

Sh 

در این رابطه  V0و  Vبه ترتیب حجم اولیه و حجم نهایی نمونه
بودند.

نمونههای پوستگیری شده و آبگیری اسمزی وهمچنین تیمار
شاهد با  8نفر ارزیاب انجام شد .خصوصیات حسی بررسی شده
در این ارزیابی شامل رنگ ،شکل ظاهری ،عطر و طعم ،بافت و
ارزیابی کلی بود.

ميزانقهوهایشدن 

-9-2

-13-2آناليزآماری 

به منظور تعیین میزان قهوهای شدن  8گرم نمونه توزین شده و پس

آنالیز دادهها توسط نرمافزار  SAS 9.1با استفاده ازآزمایش

از آسیاب شدن در یک ظرف حاوی 111سیسی محلول 51

فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی باپیش تیمار پوست  ،Aو

درصد حجمی اتانول حل میگردد .سپس نمونه به مدت 19

غلظت محلول اسمزی Bانجام گرفت .میانگینها بر اساس آزمون

ساعت در آن وضعیت قرار میگیرد .محتوی محلول صاف و
- Shirinkage

1

2

-Rehyradtion Ratio

تأثيرپيش فرآيندهای پوستگيری و آبگيری اسمزی بر خصوصيات کيفی و حسی آلو خشکباری
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دانکن در سطح احتمال  5درصد ( )P <1/15مقایسه شدند.

درصد داشتته استت .میتزان کتاهش آب و جتذب متواد در تیمتار

نمودارها با نرم افزار  Microsoft Excel 1111ترسیم گردیدند.

پوستگیری با سود بیشتر از آبنمک بوده است .نتایج نشتان داد
که هرچه میتزان ستاکارز در محلتول بیشتتر باشدپیشترفت فرآینتد

-3نتايجوبحث 

اسمز بیشتر و درصد کاهش آب افتزایش متییابتد .درصتدکاهش

پوستگيری و اسمزی بر درصد

-1-3تاثير پيش تيمار 

آب در نمونههای پوستگیری شده بتا ستود و غوطتهور شتده در

کاهشآبوجذبمواد 

محلول استمزی بتا بتاالترین غلظتت قنتد ( 61درصتد ستاکارز1 +

درصد کاهش آب و جذب مواد تحت تأثیر اثر مستتقل و متقابتل

درصد نمک) 95 ،درصد بود درحالیکه این میزان در نمونتههتای

پوستگیتری و تیمتار استمزی قترار گرفتت .نتتایج نشتان داد کته

غوطهور شده در محلولهای اسمزی با پایینترین غلظت قنتد (11

درصد جذب مواد و کاهش آب در تیمار پوستتگیتری بتا ستود

درصد ساکارز  8 +درصد نمک) 11 ،درصد بود (شکل  -1الف).

تفاوت معنیداری با تیمار پوستگیتری بتا آبنمتک در ستطح 5

الف

ب
شکل - 1اثر متقابل تيمارهای پوستگيری و اسمزی بر(الف) درصد کاهش آب و (ب) درصد جذب مواد
حروف مختلف نشان دهنده اختالف آماری معنیدار است.
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میزان جذب متواد درتیمتار پوستتگیتری شتده بتا ستود و ستپس
غوطتتهور شتتده درمحلتتول  61درصتتد ستتاکارز  1 +درصتتد نمتتک
درحتتدود  4درصتتد بتتود کتته در مقایستته باتیمتتار استتمزی مشتتابه و
پوستگیتری شتده بتا آبنمتک اختتالف آمتاری معنتیداری در
سطح  5درصد داشت .تیمار پوستتگیتری شتده بتا آب نمتک و
غوطهور شتده در محلتول  11درصتد ستاکارز  8 +درصتد نمتک
کمترین میزان جذب مواد را داشت .اما ،با توجه به اینکه افتزایش
درصد جذب مواد ممکن است باعث از بین رفتن طعم اصلی میوه
شود؛ بهتر است از محلولهای با درصد پایینتتر ستاکارز استتفاده
نمتتود (شتتکل -1ب) .لیریستتی و همکتتاران ( ،)1485نیتتز گتتزارش
نمودند که میزان جذب مواد در غلظتهای باال ساکارز بیشتر بوده

الف

است( .)16درصد جذب مواد در نمونههای پوستگیتری شتده بتا
سود به علت ایجتاد منافتذ در بافتت میتوه بیشتتر بتود .رودریگتزو
همکاران ( ،)1116نیز نتایج مشابهی گزارش نمودند(.)14
-2-3تغييراترطوبت 

شکل( 1الف و ب) تغییرات رطوبت طی فرآیند اسمز با استفاده از
غوطتتهوری در ستتود و آبنمتتک را نشتتان متتیدهتتد .همانطورکتته
مشاهده میشود درصد تغییرات رطوبت طتی فرآینتد استمز رونتد
افزایشتتتی داشتتتت .تغییتتترات رطوبتتتت میتتتوه در هتتتر دو روش
پوستگیری در ساعات اولیته استمز بستیار ستریع بتود وپتس از9
ساعت ،شیب مالیمتری داشت وپس از ساعت  5تقریبا ثابت شد.
تغییرات رطوبت در نمونه  61درصد ساکارز 1 +درصتد نمتک از
سایر محلولهای اسمزی کمتر بود .همچنین تغییترات رطوبتت در
نمونه 61درصتد ستاکارز  1+درصتد نمتک از ستایر محلتولهتای
اسمزی در هر دو روش پوستگیتری کمتتر بتود.در محلتولهتای
ترکیبی با درصتد ستاکارز بتاالتر ،بته علتت وجتود مولکتولهتای

ب
شکل  -8تغييرات درصد رطوبت برای محلولهای مختلف
اسمزی در روش (الف) پوستگيری با سود (ب) پوستگيری با
آب نمك
پوستگيری و اسمزی بر مدت زمان

-3-3اثر پيش تيمار 

کوچکتر و ایجاد فشار اسمزی باالتر ،مقدارآبگیری بیشتر بود .و

خشکشدنوخواصشيميايیآلو 

اسکانستتلوس و همکتتاران ( ،)1111نیتتز نتتتایج مشتتابهی گتتزارش

جدول  1مدت زمان خشککردن آلو شاهد و نمونه پوستگیری

نمودند (.)11

شده با سود و نمک و غوطتهور شتده در محلتولهتای استمزی را
نشتان متتیدهتد .نتتتایج نشتان داد استتتفاده از تیمتار استتمزی باعتتث
کاهش زمان خشککردن میشود .حتداکثر زمتان خشتککتردن
مربوط به تیمار شاهد (بدون استفاده از روش اسمزی) بود.

تأثيرپيش فرآيندهای پوستگيری و آبگيری اسمزی بر خصوصيات کيفی و حسی آلو خشکباری
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جدول –8مقايسه ميانگين تيمارهای پوستگيری و اسمزی بر مدت زمان خشك کردن
روش پوستگیری

پوستگیری با سود

پوستگیری با آب نمک

تیمار

زمان خشک کردن

شاهد

*021 ± 62a

 61درصد ساکارز 5 +درصد نمک

265 ± 57d

 22درصد ساکارز 2 +درصد نمک

207 ± 66c

 22درصد ساکارز 6 +درصد نمک

612±22c

 61درصد ساکارز 7 +درصد نمک

671±20b

 61درصد ساکارز 5 +درصد نمک

221±56d

 22درصد ساکارز 2 +درصد نمک

650±50bc

 22درصد ساکارز 6 +درصد نمک

667±07bc

 61درصد ساکارز 7 +درصد نمک

670±66b

*درهرستون میانگینهای دارای حروف متفاوت درسطح احتمال  2درصدتفاوت معنیداری با هم دارند.
اعداد انحراف ±استاندارد ،میانگین  6تکرار است.

همانطورکه در جدول 1مشاهده میشود با افزایش غلظت ستاکارز

میزان ویتامین ث در نمونههایی پیش تیمار شده با میزان باالتر

در محلول های اسمزی سرعت خشککردن افزایش یافت که این

ساکارز ،نسبت به نمونه شاهد بیشتر بود .این پدیده احتماالً به علت

نتیجه با گزارشات قبلی مطابقت دارد ( .)1،11،15سرعت خشتک

افزایش سرعت فرآیند اسمز و در نتیجه کوتاه شدن فرآیند

کردن آلو در روش پوستگیری با سود بیشتر بود کته احتمتاالً بته

خشکشدن میباشد .همچنین نمونههای پوستگیری شده با سود

علت تأثیر سود در ایجاد منافذ در بافت آلو میباشد که به سرعت

و تیمار اسمزی  61درصد ساکارز 1 +درصد نمک بیشترین میزان

خروج آب کمک می نماید(.)1،11جتدول  ،1میتانگین اثرمتقابتل

ویتامین ث را دارا بودند .این نتیجه با مطالعات قبلی مطابقت

تیمارهای پوستگیری و اسمزی بر برخی از ویژگیهای شیمیایی

داشت (.)15،16،11

آلو پس از تیمار اسمز و خشککردن را نشان میدهد .نتایج نشان

مقایسه نمونة شاهد با نمونه های تهیه شده بته روش استمزی نشتان

داد بیشترین میزان قند پس از اسمز و پس از خشککردن مربتوط

داد که درصد چروکیدگی در نمونة شاهد بیشتر از سایر نمونتههتا

به تیمارهای غوطهور شده در محلول استمزی ستاکارز  61درصتد

بود .لذا ،روش اسمز باعث تولید محصولی با کیفیت باالتر شد .بتا

 1+درصد نمک و  59درصد ساکارز  5 +درصد نمک بود.

کاهش میزان ساکارز در محلولهای اسمزی ،شدت چروکیتدگی

با افزایش میزان ساکارز در محلول اسمزی نسبت آبگیری مجدد

افتتزایش یافتتت .هرچتته غلظتتت ستتاکارز در محلتتول بتتاالتر باشتتد،

توسط نمونههای آلو خشک کاسته شد که این پدیده به علت

چروکیده شدن بافت آلو به علت نفوذ ماده خشک بیشتر به درون

پرشدن فضای بین سلولی بافت میوه توسط مواد جامد و ایجاد

بافت میوه و پرکتردن فضتای بتین ستلولی کمتتر متیشتود .میتزان

فضای کمتر جهت جذب آب میباشد ( .)19مقایسه آلوی خشک

چروکیدگی بافت با شدت فرآیند اسمز (شتدت آبگیتری) رابطته

شده به روش اسمزی با شاهد نشان داد که نسبت آبگیری مجدد

مستقیم دارد ،چنین به نظر میرسد که افزایش درصد جذب متواد

درآلوی شاهد بیشتراز تیمارهای اسمزی بود (جدول .)1

در فرآینتتد استتمز منجتتر بتته افتتزایش مقاومتتت بافتتت در مقابتتل

مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارها نشان داد که استفاده از

چروکیدگی میشود .همانطور که در جدول  1مشاهده میشتود،

تیمارهای اسمزی باعث کاهش قهوهای شدن رنگ نمونهها شد و

تیمار پوستگیری شده با آب نمک و غوطهور در محلول اسمزی

همچنین پوستگیری با نمک میزان قهوهای شدن را نیز کاهش

بتتا محلتتول اس تمزی  59درصتتد ستتاکارز  5+درصتتد نمتتک دارای

داد؛ البته این میزان در مقادیر باالی ساکارز از نظر آماری

حداقل درصد چروکیدگی بود .این نتتایج بتا گزارشتات محققتان

معنیدارنبود .این نتایج با یافتههای سایر دانشمندان مطابقت

قبلی نیز مطابقت دارد(.)19،11

دارد(.)19،18
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جدول  -8اثر متقابل تيمارهای پوستگيری و اسمزی بر برخی از ويژگیهای شيميايی آلو
تیمار پوستگیری

پوستگیری با سود

پوستگیری با آبنمک

تیمار آبگیری

درصد قند

دانسیته نوری

چروکیدگی

ويتامین ث

شاهد

*22 d

1/72a

1/05a

50c

ساکارز%7+%61نمک

61/07 f

1/22c

1/22b

65/62b

ساکارز%6+%22نمک

60/25e

1/22c

1/22c

66/12b

ساکارز%2+%22نمک

26/25 c

1/22 d

1/60 de

62/00ab

ساکارز%5+%61نمک

26/07 c

1/26 d

1/62e

66a

شاهد

22 d

1/02b

1/02a

52c

ساکارز%7+%61نمک

00/02b

1/20cd

1/20bc

60/55b

ساکارز%6+%22نمک

00/55b

1/27cd

1/26cd

60/06b

ساکارز%2+%22نمک

70/77 a

1/22 d

1/57d

65/00b

ساکارز%5+%61نمک

72/77a

1/26 d

1/66de

60/20b

*در هرستون میانگینهای دارای حروف متفاوت درسطح احتمال  2درصدتفاوت معنیداری با هم دارند.

-4-3ارزيابیحسی 

نمک از لحاظ آماری اختالف معتیداری نداشتند و باالترین

نتایج ارزیابی حسی نشان داد که رنگ نمونههای پوستگیری

امتیاز ارزیابی را کسب نمودند(جدول  .)9نمونههای اسمزی از

شده با سود از نظر مصرف کننده مطلوبیت کمتری داشت که

لحاظ طعم و مزه ،رتبه باالتری نسبت به شاهد کسب نمودند ،زیرا

احتماالً به علت تأثیر حرارت و قلیا بر بافت میوه آلو و تولید

فرآیند اسمز در محیط دور از اکسیژن انجام شده که باعث حفظ

محصولی به رنگ قرمز میباشد.کلیه تیمارهای اسمزی نسبت به

بهتر مواد موثر در عطر و طعم محصول میشود .نتایج تحقیقات

شاهد امتیاز باالتری داشتند؛ که این موضوع با نتایج تحقیقات

قبلی نیز ،موید نتیجه فوق میباشد ( .)14نتایج آزمون حسی نشان

قبلی در این زمینه مطابقت دارد ( .)11،11،19رنگ نمونه

داد که در هیچ کدام از تیمارهای اسمزطعم نمک نامطلوب

پوستگیری شده با آبنمک و غوطهور در محلولهای 61

تشخیص داده نشد .از آنجاکه این مقدار کم نمک باعث افزایش

درصد ساکارز  1+درصد نمک و  59درصد ساکارز 5+درصد
جدول  -8نتايج آناليز ارزيابی حسی
تیمار پوستگیری

پوستگیری با سود

پوستگیری با آبنمک

تیمار آبگیری

بافت

رنگ

مزه

پذيرش کلی

شاهد

*6.50c

5.07 d

5.6 b

5c

ساکارز%7+%61نمک

2.5 a

2.66 a

6.0 a

2.50 a

ساکارز%6+%22نمک

6.0 b

2a

6.05 a

2a

ساکارز%2+%22نمک

6.22 c

6.10 c

6.50 a

6.0 b

ساکارز%5+%61نمک

2.10 ab

6.22 bc

6.0 a

2.50 a

شاهد

5.50 d

5d

5.6 b

5c

ساکارز%7+%61نمک

2.50 a

2.07 a

6.70 a

2.22 a

ساکارز%6+%22نمک

2.10 ab

6.0 ab

2a

2.10 ab

ساکارز%2+%22نمک

6.05 bc

2.6 a

6.05 a

6.22 b

ساکارز%5+%61نمک

6.05 bc

2.07 a

6.07 a

6.6 b

*در هرستون میانگینهای دارای حروف متفاوت در سطح احتمال  2درصد تفاوت معنیداری با هم دارند.
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چشمگیر درصد آبگیری میشود لذا ترجیح داده شد برای تسریع

بنابراین باید در انتخاب بهترین محلول عالوه بتر درصتد آبگیتری

فرآیند اسمز تا حدی از نمک طعام به عنوان تشدید کننده استفاده

درصد جذب مواد را نیز مد نظر قرار داد.

شود ( .)1 ،15نتایج اثر تیمار اسمز و پوستگیری بر پذیرش
عمومی مصرفکننده نشان داد که تیمارهای پوستگیری شده با

-5منابع

آبنمک و سود از نظر آماری تفاوت معنیداری نداشتند .تمامی

0

تیمارهای غوطهور شده در محلول اسمزی از لحاظ پذیرش

آمار و اطالعات وزارت جهاد کشاورزی.

بینام.0600-05 .آمارنامه وزارت کشاورزی ،اداره کل
بینام .0676 .آب میوهها ،ويژگیها و روشهای

عمومی مصرفکننده مطلوب بودند و نسبت به شاهد امتیاز

5

باالتری کسب نمودند.

آزمون ،استاندارد ملی ايران ،شماره ، 5672موسسه استاندارد و



تحقیقات صنعتی ايران.
صوتی خیابانی ،م .سحری ،م ع  ,امام جمعه ،ز.
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6

هتدف از ایتتن پتتژوهش ،مطالعتته تتتاثیر پتتیش تیمتتار پوستتتگیتتری

 .0671بررسی تاثیر شرايط فرآيند اسمز بر میزان آبگیری در

وغوطتتهوری در محلتتولهتتای ستتهتتتایی استتمزی بتتر خصوصتتیات

برگه هلو .مجله علوم کشاورزی ايران ،62شماره -506

فیزیکوشیمیای آلو بود .نتایج نشان داد کته روش پوستتگیتری و

62:)5(570

میزان غلظت محلول اسمزی در فرآیند آبگیری آلو بر کاهش آب
و جذب مواد جامد نقش معنیداری ایفتا متیکنتد .بررستی نتتایج
حاصله از دادهها نشان داد که بیشترین مقدار کاهش آب و جذب
مواد جامد در محلول اسمزی زمانی مشاهده گردید که از غلظتت
 61درصد ساکارز همراه با پوستگیتری بتا ستود استتفاده گتردد.
درصد تغییرات رطوبت(آبگیری) در مراحل فرآیند اسمز رونتد
افزایشی داشت .در محلولهای اسمزی که درصتد ستاکارز بیشتتر
بود به علت وجود مولکولهتای کتوچکتر و ایجتاد فشتار استمزی
باالتر میزان آبگیری بیشتر بود .نمونههای خشک آلو کته بتا ستود
پوستگیری و درمحلولهایی با غلظتت بتاالتر ستاکارز غوطتهور
شده بودند ،درصد قند بتاالتری داشتتند؛ ولتی بتا افتزایش درصتد
ساکارز در محلول اسمزی قدرت جذب مجدد آب در نمونههتای
آلوی خشک کاسته شتد .بتا افتزایش غلظتت ستاکارز در محلتول
استمزی ،میتتزان قهتوهای شتتدن و چروکیتدگی نمونتتههتای آلتتوی
خشک کاهش و میزان ویتامین ث افزایش یافت .بررسی ارزیتابی
حسی نمونهها نشان داد که تیمارهایی بتا درصتد کمتتر ستاکارز و
درصد باالتر نمک از نظر مصرفکننده مطلوبتر بودنتد ،هرچنتد
کتته ایتتن تیمارهتتا در فرآینتتد استتمز ختتواص شتتیمیایی و فیزیکتتی
مطلوبتری داشتند.
با توجه به اینکه هدف از اجرای این طرح تعیین مناسبترین تیمار
اسمزی در تهیه آلوی خشک بود و نیز درصد جذب مواد با تغییتر
طعم اصتلی میتوه در تولیتد آلتوی فتاکتور منفتی تلقتی متیشتود.
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