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 -1گروه علوم و صنایع غذایی  ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار ،ایران
 – 2مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،بخش صنایع غذایی و فناوری های پس از برداشت ،کرج  ،ایران
 -3دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی ،واحد علوم و تحقیقات  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت96/08/21 :

تاریخ پذیرش96/09/28 :

چكیده
فرایند آبگیر ی اسمزی در تولید مواد غذایی با رطوبت متوسط به عنوان یک فرآیند مقدماتی در فرآوری میوه و سبزیها ،به منظور اصالح
کیفیت ،کاهش هزینۀ انرژی و ساماندهی محصول نهایی به کار میرود .در این مطالعه اثر تعداد دفعات آبگیری (از صفر تا چهار مرتبه) و غلظت
محلول اسمزی ساکارز ( 50و  )60 %w/wبر ویژگیهای کیفی سیب رقم گلدن دلیشس شامل  ،pHمحتوای ویتامین  ،Cسختی بافت ،میزان
چروکیدگی بافت ،بازآبپوشی ،میزان قهوهای شدن و شاخص رنگ مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که با افزایش تعداد دفعات
آبگیری اسمزی از  1مرتبه به  4مرتبه pH ،و تغییرات رنگ نمونههای سیب آبگیری شده افزایش و شاخصهای بازآبپوشی (در محلول
 ،)60 %w/wچروکیدگی ،شاخص قهوهای شدن (در محلول  ،)50 %w/wویتامین  Cو بافت کاهش یافت .همچنین نتایج نشان داد که روند
تغییرات شاخصهای کیفی سیب آبگیری شده بر حسب تابعی از دفعات آبگیری ،از تابع درجۀ دوم تبعیت مینماید که مقدار ضریب تبیین
بدست آمده بیشتر از  0/65بدست آمد .به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد دفعات آبگیری تا  4مرتبه و استفاده از غلظت 50 %w/w
محلول اسمزی ساکارز میتواند به منظور پیش تیمار آبگیری اسمزی در صنعت تولید برگۀ سیب استفاده شود.
واژههاي کلیدي :آبگیری اسمزی ،ویتامین ث ،باز استفاده از محلول اسمزی ،ویژگیهای کیفی ،سیب.

h.tavakolipour@gmil.com
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 -1مقدمه

آبزدایی محلول تغییر چندانی نمیکند ولی برای افزایش مدت

اساس فرآیند خشک کردن به روش اسمزی ،قرار دادن قطعات

ماندگاری محصول نهایی بهتر است هر بار محلول اسمزی پاستوری

مواد غذایی مانند میوه و سبزی در یک محلول هایپرتونیک1است.

شود ( .)4ویال و همكاران ( )2009طی پژوهشی که بر روی

این محلولها دارای فشار اسمزی باالتر و فعالیت آبی کمتری در

آبزدایی اسمزی گوجه فرنگی درختی توسط محلول اسمزی

مقایسه با سلولهای مواد غذایی هستند ( .)1با توجه به اینكه دیوارۀ

ساکارز (بریكس  )65و نسبت محلول به محصول  5به  1انجام

سلولهای مواد غذایی میتوانند به عنوان یک غشاء نیمه تراوا عمل

دادند به این نتیجه رسیدند که هفت بار استفاده پیاپی از محلول

کنند ،لذا یک نیروی محرکه مؤثر جهت حرکت آب بین مادۀ

اسمزی بدون تغلیظ تأثیری بر روی توان اسمزی محلول نمیگذارد

غذایی و محلول اسمزی ایجاد میشود و چون این دیواره کامالً

و محلول اسمزی تا نه بار استفاده از نظر میكربی پایدار است (.)5

انتخابی عمل نمیکند ،لذا همواره نفوذهایی از مواد حل شده

در پژوهش دیگری که بر روی قطعات مكعبی سیب توسط محلول

محلول به درون مادۀ غذایی و بالعكس اتفاق میافتد (.)2 ،1

اسمزی ساکارز (بریكس  )60در یک واحد پیشتاز کوچک4انجام

مطالعات متعددی در زمینۀ امكان باز استفاده از محلول اسمزی در

گردید ،محلول اسمزی تا بیست بار با استفاده از یک تبخیرکنندۀ

فرآیند اسمزی محصوالت مختلف به عنوان یک مرحله مقدماتی

تحت خالء تغلیظ و بازیافت گردید .اتالف رطوبت ،جذب مواد

قبل از خشک کردن تكمیلی گزارش شده است .دِاُلیوریا و

جامد و رنگ سیبهای خشک شده بعد از بیست بار استفاده با

همكاران ( )2017در مطالعهای ،باز استفاده از محلول اسمزی

محلول اسمزی تازه تفاوت چندانی نداشت ( .)6گارسیا مارتینز و

سوربیتول

را

جهت

فرآیند

آبگیری

اسمزی

( )Smallanthus sonchifoliusتحت شرایط خالء

یاکون2

همكاران ( )2002در پژوهشی تأثیر  10بار استفاده از محلول

ضربانی3

اسمزی و نسبت محلول اسمزی به میوه (از  1به  5تا  1به  )20را بر

مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه محلول اسمزی سوربیتول

روی آبگیری اسمزی کیوی مورد مطالعه قرار دادند و تغییرات

( 15 ،)35 kg/100kgبار پیایی برای آبگیری یاکون استفاده شد

مواد جامد محلول ،فعالیت آبی ،pH ،هدایت الكتریكی ،چگالی،

(دمای آبگیری  35درجۀ سانتیگراد و مدت آبگیری  300دقیقه) و

ویسكوزیته ،رنگ و تغییرات میكروبیولوژیكی محلول اسمزی را

تغییرات مواد جامد محلول ،فعالیت آبی ،pH ،کدورت ،هدایت

پایش نمودند .با توجه به نتایج فوق مشاهده شد که بكارگیری

الكتریكی ،چگالی ،ویسكوزیته ،رنگ و پایداری میكروبیولوژیكی

مجدد محلول اسمزی تا  10بار ،هیچ تأثیری بر روی نرخ آبگیری

محلول اسمزی مورد ارزیابی قرار گرفت .در میان ویژگیهای

میوه ،رنگ میوه یا آلودگی میكروبی قابل مالحظه ندارد (.)7

محلول اسمزی ،فقط رنگ ،هدایت الكتریكی و کدورت محلول به

هدف اصلی از این پژوهش بررسی امكان باز استفاده از محلول

طور معنیدار تغییر نمود که این تغییرات با صاف کردن محلول

اسمزی ساکارز در فرآیند آبگیری اسمزی سیب است .پایش

اسمزی میتواند کاهش یابد .اما تغییرات ویژگیهای مادۀ غذایی

تغییرات خواص فیزیكوشیمیایی سیب و محلول ساکارز پس از

تحت تأثیر قرار نگرفت .همچنین آنها گزارش نمودند که محتوای

استفادههای متوالی از محلول اسمزی و تأثیر آن بر روی

میكروبیولوژیكی محلول اسمزی در یک سطح قابل قبول باقیماند

ویژگیهای کیفی محصول نهایی نیز از اهداف فرعی این پژوهش

( .)3موراگا و همكاران ( )2011خشک کردن اسمزی گریپ

است.

فروت را توسط محلول ساکارز (بریكس  )55در دمای  30درجه
سانتیگراد پس از  5بار استفاده پیاپی از محلول اسمزی و بدون
تغلیظ و پاستوری کردن انجام دادند و نتیجه گرفتند که قدرت
1 -Hypertonic Solution
2 -Yacon
)3 - Pulsed vacuum osmotic dehydration (PVOD

4 - Pilot plant
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 -2مواد و روشها

تقریباً  25درصد (بر مبنای خشک) خشک و نمونههای خشک

 -1-2انتخاب واريته و آمادهسازي مادۀ اولیه

شده نهایی به منظور تعیین میزان  ،pHبریكس ،ویتامین ث ،درصد

این مطالعه بر روی سیب رقم گلدن دلیشس نگهداری شده در

چروکیدگی ،میزان سختی بافت ،میزان بازآبپوشی ،رنگ و میزان

سردخانه در دمای صفر درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 83-86

قهوهای شدن مورد ارزیابی دقیق آزمایشگاهی قرار گرفتند.

درصد انجام شده است .عملیات آمادهسازی نمونههای آزمایشی
شامل شستشو با آب ،پوستگیری با پوستگیر دستی ،هستهگیری

 -3-2اندازهگیري ويژگیهاي فیزيكی ،شیمیايی و تغذيهاي

با لوله استیل (به قطر  16میلیمتر) و قطعه کردن توسط چاقو به

نمونههاي آزمايشی

ضخامت  10میلیمتر و حلقه کردن به وسیله یک حلقه برشدهنده

 -1-3-2ارزيابی pH

است .در نتیجه حلقههای سیب به ضخامت ( )z=10 mmو قطر

جهت ارزیابی روند تغییرات  pHدر نمونهها آزمایشی پس از اتمام

خارجی ( )Do=56 mmو قطر داخلی ( )Di=16 mmبدست

فرآیند تكمیلی خشک کردن (استفاده از جریان هوای گرم) از

آمدند.

دستگاه pHمتر دیجیتال مدل  Metrohm 691استفاده گردید.

 -2-2آبزدايی اسمزي

 -2-3-2اندازهگیري میزان ويتامین C

پس از آمادهسازی نمونههای آزمایشی ،نمونهها توزین شد .سپس

به منظور بررسی اثرات فرآیند بر ارزش تغذیهای محصول نهایی،

حلقهها با سیمهای رنگی عالمتگذاری شده و به بشرهای حاوی

مقدار ویتامین ث به عنوان شاخصی از کیفیت تغذیهای مورد

محلول اسمزی ساکارز با غلظتهای  50و  60درصد (وزنی/وزنی)

ارزیابی قرار گرفت .بنابراین مقدار ویتامین ث در نمونههای

با رعایت نسبت محلول اسمزی به نمونه معادل  4به  1منتقل شدند.

آزمایشی پس از اتمام فرآیند تكمیلی خشک کردن با استفاده از

برای ثابت نگه داشتن دما در طول آزمایشات ،بشرهای حاوی

روش شیمیایی -6،2دیکلروفنل ایندوفنل اندازهگیری گردید (.)8

محلول اسمزی و نمونهها در داخل حمام آب ( ،Laudaمدل
 ،E200آلمان) قرار گرفته و تمام آزمایشات در دمای ثابت 30
درجۀ سانتیگراد ادامه یافتند .به منظور جلوگیری از عدم یكنواختی
غلظت محلول اسمزی در اطراف نمونهها در فواصل زمانی منظم
( 2 rev/hبا فواصل زمانی  30دقیقه) محلول به وسیله یک همزن
دستی از قسمت پایین به آرامی بهمزده و در انتهای فرآیند آبگیری
اسمزی بعد از  180دقیقه نمونهها از محلول اسمزی خارج شده و با
یک آبكشی سریع سطح آنها با آب مقطر شسته شد .سپس رطوبت
سطحی نمونهها با استفاده از کاغذ صافی واتمن خشک گردید.
سپس جهت باز استفاده از محلول اسمزی ،نمونههای جدید مجدداً
به محلول اسمزی اضافه و مراحل فرآیند مشابه روش یاد شده در
باال تكرار گردید .ضمناً الزم به ذکر است که نمونههای اسمزی
شده به منظور تكمیل فرآیند خشک کردن ،از طریق جریان هوای
گرم با دمای  50oC±1و سرعت جریان هوای  1/5 m/sتا رسیدن
به محتوای رطوبت نهایی  20±0/5درصد (برمبنای مرطوب) معادل

 -3-3-2بازآبپوشی ()RR

برای اندازهگیری ظرفیت جذب مجدد آب در نمونههای خشک
شده با کمک فرآیند آبگیری اسمزی از روش زیر استفاده شد.
ابتدا مقدار مشخصی از هر نمونه (حدوداً  10گرم) دقیقاً توزین
شده و سپس در ارلنهای محتوی  100گرم آب مقطر (نسبت  1به
 )10در دمای محیط ( 25درجۀ سانتیگراد) غوطهور و پس از
گذشت  6ساعت ،هر نمونه بعد از آبچک کردن دقیقاً توزین و
میزان بازآبپوشی آن براساس رابطۀ ( )1تعیین گردید:

W
RR  r
Wd
که در آن RR ،میزان بازآبپوشی یا نسبت مقدار آب جذب شده
در محصول به مقدار وزن اولیه (گرم/گرم) Wr ،وزن نمونۀ
بازآبپوشی شده (گرم) و  Wdوزن نمونۀ خشک شده قبل از
جذب مجدد آب (گرم) میباشند ( .)9بدیهی است که این نسبت
هر قدر بیشتر باشد نشاندهندۀ مطلوبیت شرایط فرآیند خشک
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کردن و کاهش پدیدۀ پسماند (هیسترزیس) میباشد .الزم به
یادآوری است که پدیدههایی نظیر چروکیدگی و از بین رفتن
سلولها و مجاری مؤئین درون بافت مواد غذایی ،از دالیل عمدۀ

))(100( x  0.31
0.17
که در آن  xاز رابطۀ ( )5بدست میآید:

BI 

) (a  1.75L
x
) (5.645L  a  3.012b

کاهش قابلیت جذب مجدد آب توسط نمونههای خشک شده
میباشند (.)2
 -4-3-2میزان چروکیدگی بافت

جهت اندازهگیری میزان چروکیدگی بافت نمونهها در طی فرآیند
مطابق شكل ( )1ابعاد ظاهری نمونههای حلقهای شامل قطرهای
خارجی و داخلی و ضخامت آنها با استفاده از کولیس (،Vertex

مدل  ،M502ساخت چین) در ابتدا و انتهای فرآیند خشک کردن
تكمیلی (با استفاده از جریان هوای گرم) دقیقاً اندازهگیری و
درصد کاهش حجم و به تعبیری میزان چروکیدگی بافت در مرحلۀ
خشک کردن تكمیلی با استفاده از رابطۀ ( )2محاسبه گردید (.)2

Vi  V f

SH T 

100
Vi
که در آن SHT ،میزان چروکیدگی در کل فرآیند تولید از ابتدا تا
محصول نهایی (درصد) Vi ،بیانگر حجم قطعۀ حلقه مانند در نمونۀ
اولیه (متر مكعب) و  Vfبیانگر حجم قطعۀ حلقه مانند در محصول

 -6-3-2ارزيابی میزان سختی بافت

به منظور اندازهگیری میزان سختی بافت نمونههای آزمایشی در طی
فرآیند خشک کردن تكمیلی با استفاده از دستگاه اندازهگیری
ویژگیهای رئولوژیكی مواد غذایی (مدل Hounsfield-

 ،)H5KSمیزان مقاومت بافت هر نمونه از محصول نهایی در مقابل
نیروی برشی وارده بر واحد سطح نمونهای با ضخامت مشخص،
اندازه گیری و بر مبنای رابطۀ تنش برشی با نیرو و سطح مماس به
عنوان معیاری از سختی محصول براساس رابطۀ ( )6اندازهگیری
شد (.)2
F
 .d .l
که در آن SS ،مقاومت بافت در مقابل نیروی برشی (F ،)N/m2
SS 

نهایی پس از عملیات خشک کردن تكمیلی (متر مكعب) میباشند.

نیروی عمودی وارد بر واحد سطح نمونۀ آزمایشی ( d ،)Nقطر

با توجه به شكل ( )1و براساس روابط هندسی حجم هر قطعه

سطح مورد اثر نیرو (شكل  )1معادل با قطر پروب دستگاه (در

حلقهای شكل میوه سیب از رابطۀ ( )3محاسبه میگردد:

شرایط انجام آزمایش معادل  0/008متر بود) و  lضخامت نمونه در

( Do2 - Di2 ) z



V

4
که در آن V ،حجم نمونه (متر مكعب) π ،ثابت هندسی (معادل

نقطۀ وارد آمدن نیرو ( )mمیباشند.
Di

 z ،)3/14159ضخامت قطعۀ حلقهای شكل (متر) Di ،و  Doبه
ترتیب قطرهای داخلی و خارجی قطعۀ حلقهای شكل (متر)

d

Prob
z

میباشند.
 -5-3-2میزان قهوهاي شدن نمونهها

به منظور اندازهگیری تغییرات رنگ و میزان قهوهای شدن
نمونههای مورد آزمایش در طی فرآیند خشک کردن تكمیلی از
روش پیشنهادی زیر استفاده گردید .شاخص میزان قهوهای شدن
( )BIبا استفاده از رابطۀ ( )4اندازهگیری شد (.)7

Do

شکل ( )1ابعاد ظاهری نمونه (سیب) حلقهای شکل و آزمون
بافتسنجی.
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 -7-3-2ارزيابی رنگ

نمونههای اسمزی شده در محلولهای رقیقتر است (به شیب خط

قبل و بعد از تمام فرآیندها رنگ نمونهها توسط دستگاه هانترلب

رگرسیون مراجعه شود) .همچنین نتایج تجزیه واریانس ارائه شده

ارزیابی شد .میزان رنگ با استفاده از پارامترهای هانترلب بر حسب

در جدول  1نشان میدهد که تعداد دفعات آبگیری و غلظت

روشنی یا سفیدی (* ،)Lقرمزی-سبزی (* )aو زردی-آبی (*)b

محلول اسمزی تأثیر معنیداری ( )p>0/05بر روی  pHنمونهها

بیان گردید .تغییرات کلی رنگ ( )∆Eبا استفاده از رابطۀ ()7

داشته است و بیشترین مقدار آن بعد از  4مرتبه آبگیری و غلظت

محاسبه شد و برای برآورد تغییر رنگ طی خشک کردن مورد

 60%ساکارز مشاهده میشود .احتماالً این امر بدلیل افزایش خروج

استفاده قرار گرفت.

اسیدهای آلی از درون بافت نمونههای غوطهور شده در محلول

E  (a*  a0* )2  (b*  b0* )2  ( L*  L*0 )2

اسمزی است .نتایج مشابه توسط گارسیا مارتینز و همكاران ()2002

که در آن ،زیرنویس «صفر» نشاندهندۀ پارامترهای رنگی

مشاهده شد .این محققین تأثیر  10بار تغلیظ محلول اسمزی را بر

نمونههای سیب تازه است.

روی  pHمحلول اسمزی مطالعه نمودند .نتایج گزارشات نشان داد
که با افزایش تعداد دفعات استفاده از محلول اسمزی میزان pH

 -8-3-2تجزيه و تحلیل آماري

محلول اسمزی کاهش مییابد که به علت خروج اسیدهای آلی

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب

موجود در بافت نمونه به درون محلول اسمزی میباشد ( .)7جدول

طرح کامالً تصادفی در سطح اطمینان  %95انجام شد .جهت

تجزیه واریانس (جدول  )1نشان میدهد که اثر شرایط فرآیند

مقایسات میانگین تیمارها از آزمون دانكن استفاده شد و اثرات

اسمز بر روی قدرت جذب مجدد آب (بازآبپوشی) برگههای

متقابل تیمارهای گوناگون بر هر یک از متغیرهای اندازهگیری شده

سیب در سطح اطمینان  %95معنیدار بوده است ( .)p>0/05در

با استفاده از نرم افزار آماری  SASبررسی گردید.

بررسی قابلیت جذب مجدد آب محصول نهایی بدست آمده از
نمونههای اسمزی مشاهده میشود (شكل  )2که اوالً نمونههای

 -3نتايج و بحث

اسمزی شده در محلول رقیقتر ( 50درصد) دارای میزان

عمر ماندگاری میوههای تازه (بخصوص سیب) پس از برداشت

بازآبپوشی بیشتری بوده و نیز میزان قابلیت جذب مجدد آب در

نسبتاً کوتاه میباشد .بنابراین لزوم ارائۀ راهكارهایی ارزان و ساده و

نمونههای اسمزی شده در محلول رقیقتر با افزایش تعداد دفعات

یا حتی توسعۀ سایر روشهای مصرف (مربا ،آبمیوه ،کمپوت و

آبگیری به نحو محسوسی افزایش مییابد در حالی که این روند

غیره) ،از جمله روشهایی است که برای جلوگیری از فساد این

برای نمونههای اسمزی شده در محلولهای غلیظتر ( 60درصد)

محصوالت پیشنهاد میگردد .یكی از این روشها که اغلب بدین

کامالً از روند نزولی تبعیت مینماید .شكل  2نشان میدهد که با

منظور استفاده میشود ،آبگیری اسمزی است .با این وجود ،با

افزایش غلظت محلول اسمزی از میزان قدرت جذب آب کاسته

توجه به اینكه بخش اعظم هزینهها در این فناوری مربوط به ترکیب

میشود .چرا که در محلولهای غلیظتر میزان جذب و ورود مادۀ

اسمزیکننده (نظیر شكر و غیره) میباشد ،لذا در این مطالعه امكان

خشک از محلول اسمزی به بافت میوهها و دیواره سلولی آنها

باز استفاده از محلول اسمزی جهت صرفهجویی در هزینهها و

(یعنی فضاهای بین سلولی و لولههای مؤئین) بیشتر بوده که این امر

بررسی تأثیر تعداد دفعات آبگیری بر روی خصوصیات کیفی سیب

سبب میشود که فضای بین سلولی و مجاری خالی بافت میوهها

مورد ارزیابی قرار گرفت .از مشاهده جدول  1و شكل  2میتوان

توسط مواد جامد پُر شده و عمالً فضای کمتری در اختیار آب قرار

دریافت که با افزایش تعداد دفعات آبگیری pH ،نمونهها افزایش

گیرد .با مشاهده شكل  2و جدول  ،1نمونههایی که در محلول

مییابد .همچنین روند افزایشی  pHنمونههای اسمزی در

غلیظتر اسمزی شدهاند میزان چروکیدگی بافت آنها با افزایش

محلولهای  60درصد ساکارز دارای شیب بیشتری نسبت به

تعداد دفعات آبگیری کاهش یافته است .بطوریكه پس از چهار بار
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آبگیری به میزان حداقل رسیده است .این حالت احتماالً به دلیل

سوبسترا در کنار یكدیگر شده و بدین ترتیب واکنش قهوهای شدن

کاهش نیروی محرکۀ محلول اسمزی در خروج آب از بافت نمونه

آنزیمی تسریع مییابد .البته الزم به ذکر است که با تعدیل شرایط

بوده که سبب شده است بافت نمونهها کمتر چروکیده شوند (.)10

درونی سیب و افزایش  ،pHاحتمال بهبود شرایط برای فعالیت

این پدیده در نمونههایی که در محلول رقیقتر ( 50درصد) اسمزی

آنزیم پلی فنل اکسیداز ( )PPOنیز مهیاتر میشود (.)12

شدهاند کامالً معكوس بوده و بیشترین میزان چروکیدگی پس از

جدول تجزیه واریانس (جدول  )1نشان میدهد که اثر شرایط

چهار بار آبگیری متوالی در محلول  50درصد حاصل شده است.

فرآیند اسمزی بر روی مقدار ویتامین  Cبرگهها در سطح اطمینان

همچنین نتایج تجزیه واریانس نیز نشان میدهد که اثر شرایط

 %95معنیدار بوده است ( .)p>0/05این نتایج نشان میدهد که

فرآیند اسمز بر روی چروکیدگی برگههای سیب در سطح اطمینان

افزایش میزان غلظت محلولهای اسمزی از  %50به  %60سبب اُفت

 95%معنیدار بوده ( )p>0/05و بیشترین مقدار چروکیدگی مربوط

بیشتر ویتامین  Cنمونهها میگردد .احتماالً این حالت به دلیل نیروی

به نمونۀ شاهد (محلول اولیه) است .رحیمی و همكاران ( )2013در

محرکۀ بیشتر محلول اسمزی غلیظتر در خروج ویتامین ( Cبه دلیل

پژوهشی تأثیر بكارگیری پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز

محلول در آب بودن) از نمونههای تحت آبگیری میباشد .شكل 2

( )CMCو آبگیری اسمزی را بر روی خصوصیات کیفی سیب

بیانگر آن است که فرآیند آبگیری اسمزی نمونهها در محلول

خشک شده به روش انجمادی مطالعه نمودند .نتایج آنها نشان داد

رقیقتر ساکارز ( 50درصد) که مرتباً آبگیری میشود ،محتوای

که افزایش غلظت محلول اسمزی (ساکارز) از  30تا  ،%60سبب

ویتامین  Cرا به مقدار قابل مالحظهای حفظ میکند بطوریكه میزان

افزایش میزان چروکیدگی به میزان  %33/33در نمونههای آبگیری

ویتامین  Cدر طی استفادههای مجدد از این محلول روندی

شده گردید ( .)11از شكل  2میتوان دریافت که نمونههای اسمزی

صعودی دارد .این در حالی است که در محلولهای غلیظتر (60

شده در محلول اسمزی رقیقتر ( 50درصد) دارای میزان قهوهای

درصد) محتوای ویتامین  Cمحصول نهایی با هر بار آبگیری مجدد،

شدن کمتری بوده و با افزایش تعداد دفعات آبگیری میزان قهوهای

با شیب نسبتاً مالیمی کاهش پیدا میکند .همانطور که از شكل 2

شدن نمونههای آبگیری شده در هر دو محلول اسمزی رقیق و

استنباط میشود ،استفاده از محلولهای تغلیظ شدۀ اسمزی و

غلیظ ،با شیب نسبتاً مالیمی کاهش مییابد (البته این روند کاهشی

افزایش تعداد دفعات آبگیری میزان سختی بافت محصول نهایی را

در مورد محلول اسمزی رقیقتر بارزتر است) .این امر میتواند از

کاهش میدهد .احتماالً جذب مولكولهای ساکارز میتواند یكی

تغییرات  pHمحصول نهایی بدست آمده از نمونههای اسمزی شده

از عوامل مهم در افزایش استحكام بافت نمونههای سیب باشد .با

و شدت فرآیند آبگیری تبعیت نماید ،بطوریكه در نهایت منجر به

توجه به اینكه با افزایش تعداد تغلیظهای محلول اسمزی ،میزان

کاهش پدیدۀ قهوهای شدن بافت نمونه اسمزی در طی آبگیریهای

جذب ساکارز به بافت نمونهها کاهش مییابد ،انتظار میرود که

متوالی گردد .مطالعات انجام شده در این پژوهش نشان میدهد

میزان استحكام بافت در مقابل نیروهای برشی وارده کاهش یابد.

که با افزایش تعداد دفعات آبگیری ،شاخص تغییرات رنگ ()∆E

رحیمی و همكاران ( )2013در پژوهشی تأثیر بكارگیری پوشش

محصول نهایی بدست آمده از نمونههای اسمزی شده افزایش

خوراکی کربوکسی متیل سلولز ( )CMCو آبگیری اسمزی را بر

مییابد (جدول  )1لیكن شدت این افزایش در نمونههایی که در

روی خصوصیات کیفی سیب خشک شده به روش انجمادی

محلولهای غلیظتر ساکارز آبگیری اسمزی شدهاند بیشتر است

مطالعه نمودند .آنها گزارش نمودند که با افزایش غلظت محلول

(شكل  .)2جهت انجام واکنش قهوهای شدن آنزیمی به حضور سه

اسمزی میزان جذب مواد جامد افزایش مییابد (حدوداً از  %20به

سوبسترای اولیه (ترکیبات پلی فنلی ،اکسیژن و آنزیم  )PPOنیاز

 )60%که با افزایش میزان انرژی الزم (حداکثر نیرو) برای رسیدن به

میباشد .استفاده از محلول اسمزی غلیظتر ( 60%ساکارز) با

نقطۀ شكست در آزمون بافتسنجی ،همراه است ( .)11بنابراین با

متالشی کردن هرچه بیشتر بافت سیب ،سبب قرار گرفتن این سه
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توجه به نتایج این مطالعه میتوان چنین اذعان داشت که افزایش

محلول اسمزی (محلول اسمزی رقیقتر) عمل نموده و به تعبیری

تعداد دفعات آبگیری به دلیل رقیق کردن محلول اسمزی و اُفت

بهتر میزان جذب مواد جامد نمونۀ نهایی را کاهش دهد که نتایج

قدرت آبگیری محلول اسمزی ،میتواند مشابه با کمتر بودن غلظت

ارزیابی بافت را به همراه دارد.

جدول ( )1تأثیر غلظت محلول اسمزی و تعداد دفعات آبگیری بر روی خصوصیات کیفی سیب زرد لبنانی آبگیری شده.
*

دفعات

غلظت محلول

آبگیری

اسمزی ()%w/w

شاخصهای کیفی
pH

بازآبپوشی

چروکیدگی

شاخص قهوهای

تغییرات

ویتامین C

سختی بافت

()g/g

()%

شدن ()-

رنگ ()-

()mg/100g

()N/m2

شاهد (محلول اولیه)
50

3/82e

3/40cd

46/05a

13/80d

3/50d

5/90e

1/02a

60

cde

cd

3/40

ab

44/90

b

e

c

-

ab

3/75

cd

36/20

3/96

18/61

0/451

6/02

یک مرتبه
50

de

60

4/00bcd

3/17e

50

abc

ab

60

4/00bcd

3/84

6/43

b

e

48/02a

18/60b

3/40d

5/97d

-

ab

g

c

a

6/54

c

6/00cd

-

5/64

cd

4/31

b

0/863

دو مرتبه
4/07

3/70

3/34de

43/15

39/80bc

3/30

20/00a

4/96

6/96b

0/811

سه مرتبه
50

4/00bcd

3/59bc

36/67cd

4/07f

3/65d

6/42b

0/692e

60

4/22a

3/14e

33/21d

19/97a

10/00a

5/98cd

-

چهار مرتبه
50

4/04bc

3/90a

48/80a

4/11f

5/11c

6/52a

0/736d

60

4/14ab

3/21de

36/90cd

17/84c

9/47a

5/90e

-

*میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون دارای اختالف آماری معنیدار در سطح احتمال  %95نیستند.
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) منحنیهای تغییرات پارامترهای کیفی سیب زرد لبنانی بر2( شکل
.حسب تابعی از تعداد دفعات آبگیری

 نتیجهگیري-4
در این مطالعه تیمارهای غلظت محلول اسمزی ساکارز در دو سطح
 درصد وزنی به همراه تعداد دفعات آبگیری متوالی (از60  و50
یک تا چهار مرتبه) به عنوان متغیرهای اصلی تحقیق بر ویژگیهای
 شاخص،pH( کیفی نمونه آبگیری شده به روش اسمزی نظیر
، میزان چروکیدگی،C  ویتامین،رنگ و شاخص قهوهای شدن
 قابلیت جذب مجدد آب) مورد بررسی قرار گرفته،سختی بافت
 نتایج نشان داد که با افزایش تعداد دفعات آبگیری اسمزی از.است
 و تغییرات رنگ نمونههای سیب آبگیریpH ، مرتبه4  مرتبه به1
 و سختیC  ویتامین، چروکیدگی،شده افزایش و شاخصهای
 همچنین با افزایش تعداد دفعات استفاده از.بافت کاهش یافت
%60  و50  میزان بازآبپوشی محصول در محلول،محلول اسمزی
 در خصوص میزان قهوهای.وزنی به ترتیب افزایش و کاهش یافت
 نتایج حاکی از آن بود که روند تغییرات این،شدن نمونۀ سیب
شاخص بر حسب تابعی از دفعات آبگیری در نمونههای آبگیری
. نزولی میباشد، ساکارز%50 شده در محلول
 منابع-5
 اصول خشک کردن مواد.)1386( . ح، توکلیپور.1
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