تاثیر فرایند ترکیبی خشککردن اسمزی توسط خشککن کابینتی و انجماد بر برخی از
خصوصیات شیمیایی و بافتی میوههای توتفرنگی
4

مریم عاملی ،1مهدی قیافه داوودی ،2ریحانه احمدزاده قویدل ،3حمید بخش آبادی
 1مدرس دانشگاه علمی کاربردی شرکت شهرک صنعتی مینودشت ،گنبد ،ایران

 2دانشیاربخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  ،سازمان تحقیقات و آموزش
ترویج کشاورزی ،مشهد ،ایران.
 3استادیارگروه علوم و صنایع غذایی ،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قوچان ،ایران
4دانشجوی دکتری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
تاریخ دریافت مقاله  14/11/11 :تاریخ پذیرش مقاله 19/6/21 :

چکیده
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نوع تیمار اسمزی بر برخی از خواص شیمیایی و بافتی توتفرنگیهای خشک و منجمدشده به منظور افزایش
عمر انبارمانی این میوهها بود .بدین منظور اثر محلول اسمزی در پنج سطح ساکارز ( 41 ،31 ،21 ،1و  91درصد براساس وزن میوه) و1/2
درصد اسید آسکوربیک 1/1 ،درصد اسید سیتریک و ترکیبی از این دو اسید ،بر ویژگیهای شیمیایی (میزان رطوبت ،اسیدیته ،میزان قند و
اسید آسکوربیک) و بافتی توتفرنگیهای خشک شده با خشککن کابینتی و سپس منجمد شده در قالب طرح کامال تصادفی مورد ارزیابی
قرار گرفت .براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید ،زمانی که از تیماری با غلیظترین محلول اسمزی ( 91درصد ساکاروز) استفاده شد،
نمونهها بیشترین میزان سختی را داشتند در حالی که این نمونهها کمترین میزان رطوبت را به خود اختصاص دادند .در بین میوههای
توتفرنگی انجمادزدایی شده بیشترین میزان قندکل ( 8/1درصد) متعلق به میوههایی بود که در محلول حاوی  91درصد ساکاروزی قرار
داشتند .میزان اسید آسکوربیک توتفرنگیهای تازه بین  61میلیگرم در هر  111گرم است و مقایسه میانگینها به روش آزمون دانکن به
وضوح مشخص نمود که نمونه های تیمار شده با اسید آسکوربیک ،میزان اسید آسکوربیک بیشتری دارند.براساس نتایج بدست آمده میتوان
بیان داشت که توتفرنگیهای با  41درصد ساکارز با  1/2درصد اسید آسکوربیک و  41درصد ساکارز با اسید ترکیبی (  1/2درصد اسید
آسکوربیک و  1/1درصد اسید سیتریک ) بهترین تیمارها از نظر کیفیت بافت ،میزان قند و اسید آسکوربیک میباشند .در پایان از این تحقیق
نتیجه میشود که این روش نگهداری کاربرد صنعتی و تجاری داشته و امکان صادرات را برای این محصول فراهم میکند.
واژه های کلیدی :انجماد ،بافت ،توت فرنگی  ،خشک کردن ،خواص ارگانولیپتیکی ،رنگ.

 مسوول مکاتباتh.bakhshabadi@yahoo.com :
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 -1مقدمه

یکی از فرآیندهای مهم در صنایع غذایی مطرح مای باشاد .حفاظ
1

توتفرنگی گیاهی نهاندانه با ناام علمای فراگاریاا ویساکا و از

ارزش تغذیه ای و قابلیت و سارعت جاذب آب مجادد محصاول

خانواده گل سرخیان رزاسه ،2دارای بوتاهای کوتااه ،بار هاایی

خش اک شااده دو پااارامتری اساات کااه بعنااوان شاااخص کیفیاات

درشت و ساقههاایی باریاک خزناده اسات کاه روی زماین قارار

محصول مد نظر قرار می گیرند و هدف و هنر متخصصاین صانایع

گرفته و ریشه میدواند .ناژاد و گوناههاای متناوعی دارد کاه باه

غذایی ارائه و اجرای روش هایی است کاه باه تولیاد محصاول باا

صورت وحشی و اهلی میرویناد .تاوتفرنگای در آب وهاوای

کمترین تغییرات ناخواسته و با بهترین کیفیت از نظر ارگانولپتیکی

معتدل و گرم به خوبی رشد کرده و گلهای آن حساس به سارما

و تغذیه ای بینجامد .فرآیند اسمز به دلیال حفاظ پایاداری ،ایجااد

و رنگ سفید بوده و قسمت مورد استفاده خوراکی توتفرنگای

کیفیاات بات،اصااالح خصوصاایات کاااربردی وکاااهش مصاارف

شده و به اصطالح به

انرژی،عالقه محققین را در طی سالهای اخیر ،بیش از پیش به خود

عنوان میوه توتفرنگی معروف اسات ( .)2ایان میاوه سرشاار از

جلب کارده اسات(.)19یکای از اناواع خشاککانهاای صانعتی،

ویتامین  Cو پتاسیم بوده و کمی هم دارای ویتامین  ،Aفاوتت و

خشااککاان سااینیدار یااا کااابینتی ماایباشااد کااه در ایاان نااوع از

کلسیم میباشد ( .)21این میاوه بعناوان یاک جاایگزین شایرین،

خشککنها ،برای قرار دادن محصول در معرض هاوای گارم در

باعث افزایش سالمت قلب ،کاهش خطر ابتال به انواع سارطان و

یک فضای بسته ،از ساینی یاا وساایل مشاابه نگاه دارناده اساتفاده

در کل ارتقاء سالمتی بدن میشود .از ترکیبات مهم آن میتوان

میشود ،ساینی هاای حااوی محصاول در داخال یاک کابینات یاا

تانن ،موسیالژ ،قندهای مختلا ،،سالیسایالتهاا و باه خصاوص

محیط مشابه و در معرض هوای گرم قرار داده میشوند تا فرآیناد

اسیدهای میوه را نام برد .توتفرنگی سرشاار از ویتاامین و فاقاد

خشکشدن انجام شود .حرکت هوا بر سطح محصاول باا سارعت

چربی اشباع است و کالری کمی دارد ،پاککنناده روده و مثاناه

نسبتا زیادی صورت می گیرد ،تا اطمینان حاصل شاود کاه انتقاال

نیز محسوب می شود ( .)1همچنین تاوتفرنگای حااوی دو ناوع

جرم و حرارت با بازده ی باتیی انجام میشود .در بیشاتر حااتت

رنگداناه آنتوسایانین مایباشاد کاه عبارتناد از :پالرگونیادین و

خشککن هاای کاابینتی باه صاورت ناپیوساته کاار مایکنناد واز

ساایانیدین کااه  91-19درصااد از آنتوساایانین تااوت فرنگاای

معایب آنها خشکشدن غیار یکنواخات محصاول درون سیساتم

پالرگونیدین است .این رنگدانههاا نسابت باه تغییارات شایمیایی

میباشد .معموت برای بهبود یکنواختی بیشتر باید سینیهای حاوی

بسیار ناپایدار بوده و عاواملی مانناد درجاه حارارت باات ،نباودن

محصول جابهجا شوند(.)3امانلوو زمردین به منظور استفاده بهینه از

ساکارز ،فلزات سنگین ،اکسیژن و قهوهای شادن آنزیمای باعاث

خشککن های کابینتی ،آن هاا را باا اساتفاده از دادههاای تجربای

تجزیه و تغییر رنگ میگردند ( .)23طبق آمار ارائه شاده میازان

مدلسازی نمودند ( .)9محقیقین دیگری از ایان ناوع خشاککان

ضاایعات فارآوردههاای کشااورزی درحادود  39 - 31درصاد

برای خشاک نماودن تکاههاای گوشات اساتفاده کردناد و تااثیر

برآورد شده است که بخشی از آن به دلیل کمبود صنایع تبدیلی

پارامترهااای مااوثر باار ایاان فراینااد را پیشااگویی نمودنااد (.)22

میباشاد .یکای از مهمتارین روشهاای نگهاداری ماواد غاذایی

خشککردن یکی از دشوارترین عملیاات فارآوری ماواد غاذایی

فرآیند خشککردن یا آبزدایی است .خشککردن ضمن اینکاه

محسوب میشود که عمدتاً به دلیال ایجااد تغییارات ناامطلوب در

بار روی محصاول اثار حفااتتی دارد (کااهش فسااد میکروبای و

کیفیت محصوتت طی خشاک کاردن باا روشهاای معماولی باا

واکنش های مخرب) ،وزن و حجم آن را باه میازان چشامگیری

هوای داغ باعث آسیب جدی به محصول خشاک شاده مایشاود

کاهش داده و در نتیجه از هزینههای حمل و نقل و ذخیرهسازی

( 18و .)11

محصول میکاهد ( 24و .)29خشککردن مواد غذایی و مشخصاً

چانگرو ( )2116با مطالعاتی که بر روی خشککردن توتفرنگی

میوه ها و سبزیجات از زمانهای بسیار دور به عناوان راهای جهات

و هویج با تیمار اسمزی توسط مایکرویو و خالء ،انجام داد بیاان

افزایش عمر ماندگاری آنها معمول باوده و اماروزه نیاز باه عناوان

داشت که اسید آسکوربیک ،ترکیبات فنولی و آنتیاکسیدانی طی

در نهنج گل آن است که به تدریج بزر

خشککردن در توتفرنگی کاهش مییابد (.)8معموت میوه هایی
Fragariavesca
Rosacaceae

1
2

خشکشده با فرآیند اسمزی و انجماد باه نسابت میاوههاای تاازه،
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تاثیر فرایند ترکیبی خشککردن اسمزی توسط خشککن کابینتی و انجماد بر برخی از خصوصیات شیمیایی و بافتی ...
نگهداری و سختی بیشتری پس از چرخاه انجمااد-آب شادن یاخ

متابیسولفیت ،کلرید کلسیم ،سود  1/1نرمال ،متیلن بلو ،استات

دارند ،که این به نوع محلول استفاده شده بستگی دارد .بخصوص

روی و فنلفتالئین از شرکت مرک آلمان تهیه گردید.

خشک سازی توت فرنگی با فرایند اسمزی ،امکان نگهداری بافت
زیاد را در مقایسه با نمونههاای عمال آوری نشاده باه هنگاام آب

-2-2روش تهیه محصول

شدن یخ میوههای منجمد شده ،فراهم میکند ( .)9کااهش مقادار

در این پژوهش از ترکیب سه روش برای تولید نمونه استفاده شد

نیروی حداکثری پس از انجماد نشان دهندهی بافاتهاای آسایب

که به ترتیب شامل استفاده از محلول اسمزی ،خشککردن توسط

دیده میوه اسات کاه تاا حادودی ناشای از آسایب هیساتولوژیکی

جریان هوای داغ و انجماد توسط فریزر صندوقی بود .استفاده از

حاصل از تشکیل بلورهای یخ در طای انجمااد مایباشاد .افازایش

این روشها به منظور کاهش رطوبت توتفرنگی در هر مرحله از

نیروی حداکثری را می توان به اثر جذب قند نسبت داد .تورجیانی

فرایند و حفظ کیفیت بافت ،رنگ ،عطر و طعم در طول

و همکاااران ( )1119ایاان مطلااب را بیااان کردنااد کااه ساالولهااای

نگهداری ،درحین و بعد از انجماد است .ابتدا براساس وزن میوه،

حفاتت شده با قندها ،آسیبدیدگی کمتر و چروکیدگی محتوای

محلولهای اسمزی را در  1لیتر آب با دمای  11در جه سانتیگراد

سلولی کمتری نشان میدهند .کلرید کلسیم نیز به افزایش ساختی

تهیه وخوب همزده تا مواد جامد در آب حل شود سپس

نسبت داده میشود کاه ناشای از بار هامکانش کلسایم باا اجازای

توتفرنگیها را بعد از توزین ،به محلول اسمزی انتقال داده تا

دیواره سلولی ماتریس (شبکه) سلولی گیااه اسات (.)24مطالعاات

غوطهور شوند ،تزم به ذکر است که در این بخش از  1تیمار

در زمینه خشککردن اسمزی به عنوان یک فرایند مقدماتی بارای

استفاده گردید که تیمارهای مورد استفاده کدگزاری و در جدول

انجماد زرد آلو نشان میدهد که میازان آساکوربیک اساید حفاظ

 1آورده شده است .بعد از  1ساعت نگهداری در محلول اسمزی

شده طی این روش بیشتر از انجماد سنتی بوده است .خشککردن

توتفرنگیها را خارج و روی سینیهای خشککن قرار داده و

انجمادی -اسمزی ،1ترکیبی از فرایند شامل خشککردن اسامزی

توسط خشککن کابینتی با دمای  99-49درجه سانتیگراد با

و در ادامه خشککردن با هوا وسپس انجماد اسات .ترکیاب ایان

جریان هوا ،خشک شد .سپس محصول نیمهخشک ،بالفاصله پس

دو فرایند رناگ و پارامترهاای مکاانیکی را بهباود مایدهاد و در

از سرد کردن اولیه توسط فریزر سریع (فریزر صندوقی) در

نتیجه سبب کاهش خروج آب در مقایسه با نمونههای بدون فرایند

دمای –22تا –18درجه سانتی گراد در تروف پلیاتیلنی

مقدماتی میشود (.)14کاریم ( ) 2111بر روی اثر پیش تیمارهاا و

منجمدگردید .و بعد از گذشت یک ماه آزمایشاتی به قرار زیر

ویژگیهای کیفی در خشککنهای هوایی در تکههاای آنانااس

روی آنها صورت پذیرفت.

مطالعه کرد که نشان دهنده تاثیر و بهبود بر روی بافت ،کیفیات و
ویژگیهاای ارگاانولپتیکی آنانااس مایباشاد (.)16هادف از ایان

جدول -2کدگزاری تیمارهای اسمزی مورد استفاده قرار گرفته

تحقیق بررسی اثر خشککردن میوه تاوتفرنگای باا خشاککان

اسید آسکوربیک

اسید سیتریک

(درصد)

(درصد)

-

-

ترکیبی کابینتی -اسمزی و ساپس انجمااد آن هاا بار خصوصایات
شیمیایی و بافتی میوههاست.

تیمار

شکر (درصد)

1

-

2

-

0/2

-

 -2مواد و روشها

3

20

0/2

-

 -1-2مواد

4

30

0/2

-

توت فرنگی رقم سلوا از گلخانه واقع در اطراف مشهد خریداری

5

40

0/2

-

و سپس میوههای سالم وآسیب دیده جداسازی و شسته شده و

6

50

0/2

-

اسیدسیتریک،

7

40

8

40

9

40

مواد

شیمیایی نظیر

اسید آسکوربیک،

osmo dehydro Freezing

1

-

0/2
-

0/1
0/2
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 -3-2اندازهگیری رطوبت نمونه

توت فرنگیها ،از حالت انجماد خارج و توسط هاون نرم گردید

اندازهگیری رطوبت بر طبق روش  2 ،AOAC 44-19گرم از

و سپس  21میلیلیتر ،آب مقطر به آن افزوده و صاف شد ،سپس

نمونه در تروفی که قبال در آون به وزن ثابت رسیده بودند،

به محلول صاف شده معرف چسب نشاسته اضافه گردید در مرحله

توزین شد .سپس در آون با دمای 111± 3درجه سانتیگراد به

بعد این محلول با محلول ید در یدور پتاسیم ( داخل بورت ) تیتر

مدت  3-9ساعت خشک گردید که پس از سرد شدن در

شد  ،تا رنگ آبی وسبز تا خاکستری تشکیل شود .در نهایت میزان

دسیکاتور و با استفاده از معادله  1محاسبه شد (.)6

ویتامین  Cاز معادله  2بهدست میآید.

معادله)1

(W1-W2) ×111
m

= رطوبت ()%

معادله  × 19/6 )2مقدار مصرفی یدور پتاسیم = میزان ویتامین C

(میلیگرم در  111گرم)
در معادله  W1 ،1وزن اولیه ترف خالی به همراه نمونه قبل از

 -7-2اندازهگیری بافت نمونه

خشک کردن W2 ،وزن ترف و نمونه بعد از خشک کردن و m

به منظور ارزیابی بافت توتفرنگی از بافت سنج (CNS ،QTS

بیانگر وزن نمونه میباشد.

 ،Farnelآمریکا) استفاده شد .بدین طریق نیروی تزم برای نفوذ
یک پروپ با انتهای سوزنی با سرعت 31میلیمتر در دقیقه به

 -4-2اندازهگیری اسیدیته نمونهها

داخل توتفرنگی محاسبه و بر حسب میزان سختی گزارش

میزان اسیدیته نمونهها به روش تیتراسیون با سود  1/1نرمال

شد(.)11

اندازهگیری شده و بر حسب اسید سیتریک گزارش شد (.)1
 -5-2اندازهگیری قند نمونهها

بعد از آمادهسازی نمونهها 9 ،میلیلیتر آب مقطر به آنها افزوده
وصاف میشود .سپس جهت شفافسازی وتشکیل محلول
حقیقی از فروسیانور پتاسیم استفاده شد و آنرا همزده ،و پس از
این مرحله به حالت ساکن قرار داده شد تا مواد تهنشین شود و بعد
صاف گردید و نمونه صاف شده ،داخل بورت ریخته شد .در
ارلن دیگر  9میلیلیتر از هرکدام از محلولهای فهلینگ  AوB

می ریزیم و برروی هیتر قرار می دهیم تا گرم شود سپس محلول
قندی داخل بورت را به میزان  19سی سی یکباره داخل ارلن
اضافه کرده تا محلول به جوش آید از این لحظه به بعد عمل
تیتراسیون را بصورت قطره قطره شروع می کنیم تا قرمز آجری
شود .ختم عمل زمانی ست که محلول فهلینگ توسط ماده قندی
احیا شود ،در این حالت رنگ آبی داخل ارلن بی رنگ شده و
نزدیک ختم عمل  3-2قطره معرف متیلن بلو اضافه کرده و
تیتراسیون را ادامه میدهیم تا رنگ متیلن بلو از بین برود که پایان
ختم عمل است (.)21
 -6-2اندازهگیری اسید آسکوربیک

بعد از خروج نمونهها از انجماد و نرم کردن آنها توسط هاون،
میزان اسید آسکوربیک میوهها بر طبق استاندارد ملی ایران به
شماره  9611مشخص گردید ( .)4ابتدا برای آماده سازی نمونه ها

 -9-2طرح آماری و آنالیز دادهها

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از طرح کامالً تصادفی و در سه
تکرار انجام گردید .از نرم افزار  SASبرای تجزیه و تحلیل
اطالعات و از آزمون چند دامنهای دانکن برای مقایسهی میانگین
دادهها استفاده شد.در نهایت جهت ترسیم نمودارها از نرم افزار
 Microsoft Excelاستفاده شد.
 -3نتایج و بحث
 -1-3رطوبت

میزان رطوبت توتفرنگیهای تازه بین  91- 89درصد است که
باید رطوبت آن کاهش یابد .برای این کار از ترکیب
خشککردن ( خشککن کابینتی) و انجماد صنعتی استفاده
گردید .توتفرنگی در خشککن به مدت  4-9ساعت خشک
شده و پس از طی شدن این زمان ثابت و تعیین شده ،رطوبت
نمونهها اندازهگیری شد و بعد از سرد شدن سریع توتفرنگیها
منجمد شدند .نتایج آزمون میزان رطوبت در شکل  1آورده شده
است همانطور که مشخص است که کمترین رطوبت مربوط به
نمونههایی بود که در محلولهای اسمزی با درصد باتی ساکارز
و اسید قرار گرفته بودند (تیمار  ،)6همچنین میوههایی که در
تیمارهای فاقد ساکاروز بودند رطوبت نهایی بیشتری داشتند.از
نتایج شکل  1چنین استنباط میشود که نمونههایی که در

تاثیر فرایند ترکیبی خشککردن اسمزی توسط خشککن کابینتی و انجماد بر برخی از خصوصیات شیمیایی و بافتی ...
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فرموتسیون خود حاوی ساکارز بیشتر بودند (زمان خشک کردن

محلول به نمونه میرود ،پتانسیلهای اسمزی در انتقال رطوبت و

باتتر) در نگهداری مواد جامد (افزایش خروج آب) ،بهتر عمل

ماده حل شونده کاهش مییابد (.)11گومز وهمکاران (،)2114

میکنندکه باعث میشود نمونهها در طی انجماد دچار یخزدگی

درمورد فرایند آبگیری اسمزی میوه آسرت پژوهشی انجام

نشود و در طی دیفراست (انجمادزدایی) ،مانع از آب چک

دادندکه در این بررسی شاخصهای کاهش میزان آب ،جذب

میشوند.کرزو و گومز ( )2113بیان داشتند که تغییرات میزان آب

شکر و نسبت این دو مورد ارزیابی قرار گرفتند .با توجه به نتایج

و جذب مواد حل شده در مواد غذایی( میوهها و سبزیجات) در

حاصل بهترین شرایط برای انجام فرایند اسمز ،استفاده از محلول

فاز اول اسمزی بیشتر از دوره زمانی ،بعدی آن است .با گذشت

دوگانه با غلظت شکر  91و  61درصد بود .مناسبترین دما جهت

زمان ،وقتی که رطوبت از نمونه به محلول و مواد حل شده از

انجام فرایند این  61درجه سانتیگراد پیشنهاد گردید (.)19

شکل -2تاثیر نوع تیمار اسمزی بر میزان رطوبت میوههای توتفرنگی

شکل -1تاثیر نوع تیمار اسمزی بر میزان قند کل میوههای توتفرنگی
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 -2-3قند کل

تحقیقاتی روی تاثیر ترکیب قند در ثبات رنگ زردآلوهای

ترکیبات قندی مهم درساختمان آنتوسیانینها شامل :گلوکز،

خشک و منجمد شده انجام دادند ،مطابقت داشت (.)14

رامنوز،گاتکتوز ،آرابینوز،فروکتوز وگزیلوزمیباشد.استفاده از
ساکارز اثرات زیانبار کمتری در بافت توتفرنگی در طی فرایند

 -3-3اسیدیته نمونهها

ایجاد میکند .محدوده استاندارد قند توت فرنگی تازه بین 9-9

تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از آزمایش نشان داد که نوع

گرم در هر  111گرم میوه میباشد و دارای درصد قند کمی است

تیمار بر اسیدیته میوهها بعد از انجماد و نگهداری تاثیر معنیدار

که برای بیماران دیابتی مفید میباشد.نتایج به دست آمده از این

داشت(.)P< 1/19مقایسه میانگینها به روش آزمون دانکن (شکل

تحقیق پیرامون میزان قند نمونههای مورد بررسی نشان داد که نوع

 )3نشان داد که خشککردن و انجماد باعث افزایش اسیدیته

تمیار بر میزان قند میوههاتاثیر معنیدار داشت ( .)P< 1/19در بین

نسبت به توتفرنگی تازه میشود .همانطور که از شکل  3نیز

میوههای توتفرنگی انجمادزدایی شده بیشترین میزان قندکل

مشخص است در تیمارهایی که از اسید در محلول اسمزی استفاده

( 8/1درصد) متعلق به میوههایی است که در محلول حاوی 91

شد ،دارای میزان اسیدیته باتتری بودند .مرتضوی و همکاران

درصد ساکاروزی قرار داشتند ،بود .علت کمتر بودن قند برخی از

( )1388بیان داشتند که آبگیری یا خشککردن منجر به ایجاد

میوهها ،عدم استفاده از محلول ساکاروز میباشد .همانطور که از

تغییراتی در میزان اسیدیته قابل تیتر میشود ( .)3دسوزا و چانگ

شکل  2بر میآید ،درصد قند اندازهگیری شده توتفرنگیهای

( )12از محلول کلرید کلسیم برای تیمار دادن توتفرنگی استفاده

حاصل از تیمارهای  1تا  4بعد از انجماد در محدوده استاندارد

نمودند ،و بیان داشتند که تیمار به کار گرفته شده منجر به افزایش

قرار داشت .نتایج این بخش با نتایج فورنی و همکاران ( )1119که

اسیدیته میوهها گردید.

شکل -1تاثیر نوع تیمار اسمزی بر میزان اسیدیته میوههای توتفرنگی

تاثیر فرایند ترکیبی خشککردن اسمزی توسط خشککن کابینتی و انجماد بر برخی از خصوصیات شیمیایی و بافتی ...
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شکل -1تاثیر نوع تیمار اسمزی بر میزان اسید آسکوربیک میوههای توتفرنگی
-4-3میزان اسیدآسکوربیک نمونهها

وجود داشته باشد ،باید یک محدوده برای بافت توتفرنگی تازه

اسید آسکوربیک دارای نقش حفاتتی ،آنتیاکسیدانی و تثبیت

تعیین گردد .قبل از انجام آزمون روی تیمارهای تعیین شده ،چند

رنگ ،توتفرنگیها در طی فرایند میباشد.تجزیه و تحلیل

نمونه توتفرنگی تازه را مورد آزمون بافتسنجی قرار داده که

دادههای حاصل از آزمایش نشان داد که نوع تیمار اسمزی بر

محدوده سختی آنها  29-41تعیین شد .پس در اینجا حداکثر

میزان اسید آسکوربیک میوههای رفع انجماد شده موثر است

سختی قابل قبول برای نمونههای توتفرنگی فرایند شده  41نیوتنو

( .)P< 1/19مقایسه میانگینها به روش آزمون دانکن (شکل  )4به

حداقل آن برای میوهها  29نیوتن بود .نتایج آزمون بافتسنجی در

وضوح مشخص نمود که نمونههای تیمار شده با اسید

شکل  9نشان میدهد ،که تیمار شماره ( 6غوطهور شده در

آسکوربیک ،میزان اسید آسکوربیک بیشتری دارند .میزان اسید

غلیظترین محلول ساکاروز) ،بیشترین میزان سختی (از لحاظ

آسکوربیک توتفرنگی تازه بین  61میلیگرم در هر  111گرم

عددی ،باتترین عدد) و تیمارهای  2 ،1و  3بافت نرمتری از

است .در اینجا با توجه به این نکته که نمونههای حاوی اسید

محدودهی تعیین شده توتفرنگیهای تازه داشتند .تزم به ذکر

آسکوربیک چه به صورت تنها و چه به صورت ترکیبی با اسید

است نمونههایی که از تیمار  9بدست آمده بودند به علت عدم

سیتریک برهم اثر مثبت داشته و به مقدار بیشتری حفظ میشوند.

استفاده از اسیدها دارای بافت سفتتری بود ،زیرا استفاده از اسید

کمترین میزان اسید آسکوربیک از تیمار اول بدست آمد که

سیتریک و اسید آسکوربیک باعث تخریب بافت شده و توت

احتمات به علت بیشتر بودن رطوبت در این نمونه بود .تورجیانی و

فرنگی از حالت طبیعی نرمتر میشود .اربا و همکاران ( )1114با

همکاران ( ،)2111مطالعاتی در مورد پیش تیمارهای اسمزی روی

تحقیقاتیکه روی اثر ترکیبات قندی مختل( ،ساکاروز و

میوه و تاثیرات فیزیکی و شیمیایی و ساختاری آنها انجام دادند و

سوربیتول) و خشککنهای هوایی بر خواص شیمیایی و فیزیکی

دریافتند که این پیش تیمارها باعث کیفیت بهتر و افزایش خواص

طی فرایند خشککردن و انجماد انجام دادند ،بیان داشتند که

عملگرایی (اسید آسکوربیک) میوه میشود (.)24

سوربیتول باعث افزایش مواد جامد محلول در میوهها (زردآلو،
هلو) و همچنین نرمشدن بافت میوهها نسبت به ساکاروز میشود

 -5-3سختی بافت توتفرنگیها

برای اینکه بیان مناسبی از سفتی ،نرمی و یا در اصل مرغوبیت
بافت محصول نهایی و برابری آن با نمونهی تازه توتفرنگی

(.)13
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شکل -9تاثیر نوع تیمار اسمزی بر سختی بافت میوههای توتفرنگی

 -4نتیجهگیری

هاي خشک خرما ،رقم برحي .مجله فرآوري و نگهداري مواد

براساس نتایج بدست آمده میتوان بیان داشت که توت

غذایي79.-91 .

فرنگیهای با  41درصد ساکارز با  1/2درصد اسید آسکوربیک و

 -4موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران.1376 .

 41درصد ساکارز با اسید ترکیبی (  1/2درصد اسید آسکوربیک

اندازهگیري اسید آسکوربیک در میوهها و سبزيها در میوهها و

و  1/1درصد اسید سیتریک ) بهترین تیمارها از نظر کیفیت بافت،

سبزيها و فراوردههاي آنها .استاندارد ملي ایران شماره .5609

قند ،اسید آسکوربیک میباشند .میتوان توت فرنگیهای خشک

5- Amanlou, Y and Zomorodian, A. 2010.
Applying CFD for designing a new fruit cabinet
dryer. Journal of Food Engineering, 101:8-15.
6- AOAC. 2008. Official methods of analysis of
the association of official analytical chemists, Vol.
II. Arlington, VA: Association of Official
Analytical Chemists.
7- Blanda, G., Cerretani, L., Cardinali, A.,
Barbieri, S.Bendini, A. and Lercker, G.2009.
Osmotic
dehydrofreezing
of
strawberries:
Polyphenolic content, volatile profile and
consumer acceptance.LWT - Food Science and
Technology, 42: 30–36.
8- Changrue, V. 2006. Hybrid (Osmotic,
Microwave-vacuum) Drying of Strawberries and
Carrots. A thesis submitted to McGill University in
partial fulfillment of the requirements for the
degree of Doctor of Philosophy. 190 p.
9- Chung, H. D. F. Cheour and A. Passos. 1993.
Effect of foliar application of calcium chloride on
shelf life and quality of strawberry fruits.Journal of
Horticultural Sciences, 34(1):7-15.
10- Corzo,O.and Gomez,E.R.2003.Optimization of
osmostic dehydration of cantaloupe using desired
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methodology.Journal
of
Food
Engineering,64:213-219.
11- Del Valle, J.M., Aranguiz, V. and Leon, H.
1998. Effect of blanching and calcium infiltration
on PPO activity, texture, microstructure and

شده را ،به مدت طوتنی نگهداری کرد ،بدون اینکه طعم وبافت
آن تغییر زیادی کند همچنین قابلیت ارائه به بازار بصورت منجمد
برای فراوردهای قنادی ،بستنی ،مربا ،مصرف مستقیم و غیره را
دارد .استفاده از تکنیک آبگیری اسمزی قبل از انجماد ،باعث
بهبود بافت شده و به عنوان یک تکنیک جدید جهت تولید
محصوتت حاوی میوه با کیفیت بات میباشد .در پایان از این
تحقیق نتیجه میشود که این روش کاربرد صنعتی و تجاری داشته
و امکان صادرات را برای این محصول فراهم میکند.
 -5منابع
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