




 

١ 

   ساکارزيها در محلوليوي پرتقال و کيات اسمزي خصوصيبررس

   محسنيآهن, ي فخريدي شه**,دي فري فضليديعم

  com.yahoo@f_amidi ٠٩١٤٤١٤٧٧٢٤ اني واحد صوفي دانشگاه آزاد اسالمييع غذاي گروه علوم و صنايات علميعضو ه

   مشهدي دانشگاه فردوسييع غذاينااستاد گروه علوم و ص

  انيصوف  واحديدانشگاه آزاد اسالم
  چکيده

يابي به برخي تأثيرات در  به منظور دست) غليظ(هاي هايپرتونيك   اسمزي بر پايه قرار دادن مواد غذايي در معرض محلولاساس فرايند
 مورد مطالعه قرار يوي پرتقال و کيات اسمزين پژوهش خصوصير اد. رابطه با غلظت، خشك كردن و نيز فرموالسيون خودبخودي استوار شده است

 تهيه شدند قطعات )وزني/ وزني( درصد ۷۰ و ۵۵ ، ۴۰شكر غلظت هاي اسمز با سه  به شکل حلقوي برش خوردند محلول و پرتقالکيوي. گرفته است
 و ٣ به ١ گرديد نسبت ميوه به محلول ورغوطهدقيقه  ۱۲۰ و ٨٠، ۴۰ کيوي و پرتقال در داخل ظروف پالستيكي حاوي محلولهاي اسمز فوق به مدت

ها، جذب مواد قندي و  ميزان كاهش وزن نمونه,  بريكس ماده اوليه و محصول نهايي,ماده خشك . انجام گرفت درجه سانتي گراد۲۵آزمايش در دماي 
ن جذب مواد قندي در هر کدام از غلظت ها با طوالني شدن زمان فرايند ميزا .شدن ييتع پس از پايان يافتن زمان هر تيمار ها از دست دادن آب در نمونه

معني دار نمي )  دقيقه۸۰ و ۴۰(افزايش نشان مي دهد همين روند در مورد از دست دادن آب نيز مشاهده مي شود البته اين افزايش در دو زمان اول 
دارد دليل اين امر احتماال به دليل افزايش ويسکوزيته محلول و اثر منفي آن بر باشد افزايش غلظت در زمان کوتاه تاثيز چنداني بر خصوصيات اسمز ن

 با گذشت زمان در غلظت هاي آزمايش بريکس افزايش . کاهش وزن بيشترين مقدار را به دست خواهد داد درصد۷۰ انتقال جرم مي باشد در غلظت
  .ير چنداني بر بريکس ندارد درصد سپري شدن زمان تاث۴۰مي يابد فقط در مورد کيوي در غلظت 

  زمان, ساکارز, کيوي, پرتقال, اسمز: يکلمات کليد
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  مقدمه
قندي و يا نمكي به ) غليظ(هاي هايپرتونيك   اسمزي بر پايه قرار دادن مواد غذايي در معرض محلولاساس فرايند

ور شدن در  ودبخودي در اثر غوطهيابي به برخي تأثيرات در رابطه با غلظت، خشك كردن و نيز فرموالسيون خ منظور دست
گيرد   قرار ميها محلولاين گونههنگامي كه ماده غذايي در. ها و تبادل با اجزاء محلول آنها استوار شده است اين محلول

 كاربرد موفقيت .گيرد  شود در حالي كه جريان اجزاء محلول در جهت مخالف صورت مي ميمقداري از آب غذا جذب محلول 
 ،كردن اسمزي براي مدلسازي ميزان انتقال جرم حين فرايند خشك يوه ها در موارد متعدد گزارش شده استآميز اسمزم

 ساعت در ٦ و ٢، ٥/٠ ساكارز به مدت درصد ٥٠ و ٤٠، ٣٠وري در محلولهاي  هايي از سيب، موز و كيوي با غوطه نمونه
  ).٤ (.تند تحت فرايند اسمز قرار گرفدرجه سانتي گراد ٦٠ و ٤٠، ٢٠دماهاي 

دما، غلظت و نوع محلول اسمزي و افزودن (عوامل مهم تاثير گذار بر فرايند خشكاندن اسمزي برش هاي كيوي 
از دست دادن آب، جذب مواد محلول و تغيير در ميزان اسيد آسكوربيك و . مورد بررسي قرار گرفت) كاتيون دو ظرفيتي 

دماي باال و غلظت باالي محلول قندي سبب افزايش در . ه گيري شدند دقيقه انداز٢١٠كلروفيل براي زمان هاي اسمز تا 
 درجه سانتيگراد تاثير نامطلوب بر ٥٠سرعت مهاجرت آب بدون تاثير بر سرعت جذب مواد محلول شدند استفاده از دماي 

  ). ٧ (اي اسيد آسكوربيك و كلروفيل داشترنگ و محتو

و خواص مكانيكي برش هاي ) رنگ و شفافيت( بر خواص نوري  رفع انجماد-تاثير خشك كردن اسمزي و انجماد 
 درجه ٣٠ درجه بريكس در دماي ٦٥ و ٥٥، ٤٥، ٣٥(فرايند اسمز در محلول هاي اسمز . كيوي مورد بررسي قرار گرفت

وب انجام  درجه بريكس در فشار اتمسفري و نيز با استفاده از خال متنا٣٠تا افزايش مواد جامد محلول كيوي به ) سانتيگراد
د  درجه سانتيگرا-١٨در (آزمايش هاي بر روي نمونه هاي تازه و خشك شده قبل و بعد از نگهداري به شكل منجمد . گرفت

نمونه هاي تيمار . كاهش در شفافيت و رنگ نمونه هاي اسمز شده تحت خال مشاهده شد. انجام يافت)  روز٣٠ و ١به مدت 
  ).٦(در فشار اتمسفري بهترين حالت براي حفظ خواص مكانيكي شناخته شد  درجه بريكس ٤٥شده با محلول اسمز با 

فرايند خشك كردن اسمزي ميوه ها سبب تغييرات فيزيكي و شيميايي به جهت تغييرات به وجود آمده در طي فرايند 
عضي ميوه ها اما در مورد ب. در بافت و ظاهر محصول در درجات مختلف بسته به شرايط فرايند و خواص محصول مي شود

  ).٢(در مورد رنگ و بافت آنها مي شود كاهش در محتواي آب و جذب مواد قندي سبب اثرات حفاظتي در مقابل انجماد 

فرايند اسمز در . تاثير خشك كردن اسمزي و انجماد و نگهداري به شكل منجمد بر مواد معطر كيوي بررسي شد
 ٣٠شار اتمسفري و تحت خال تا رسيدن مواد جامد محلول كيوي به  درجه بريكس در ف٦٥ و ٤٥محلول هاي شكر با غلظت 
 درجه -١٨ ماه در ١(تركيبات معطر نمونه هاي تازه، خشك شده و نگهداري شده به شكل منجمد . درجه بريكس انجام يافت

بب تشكيل استرها و خشك كردن اسمزي س. به شيوه تقطير استخراج شد و با دستگاه گاز كروماتوگرافي آناليز شد) سانتيگراد
 ١كاهش محسوسي در مواد معطر پس از . كاهش آلدئيدها و الكل ها شد همانند آنچه كه در طول رسيدن ميوه اتفاق مي افتد

  ). ٥(ماه نگهداري در حال انجماد مشاهده شد 
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  مواد و روشها
 به قطر ي به شکل حلقويوي ک شدندگيري  از بازار ميوه تهيه و پس از شستشو با آب معمولي پوست و پرتقاليويک

 از آنجا كه . برش خوردند سانتيمتر١ و ضخامت  سانتيمتر٧ با قطر ي و پرتقال به حلقه ها سانتيمتر١ و ضخامت  سانتيمتر٣
 عموميت دارد لذا  هاهاي اسمزي براي ميوه  تهيه محلولجهت طعمي، در دسترس بودن مقبوليتاستفاده از ساكارز به داليل 

ور   تهيه شدند و از يك صافي پالستيكي براي غوطه)وزني/ وزني( درصد ۷۰ و ۵۵ ، ۴۰شكر غلظت اسمز با سه هاي محلول
 استفاده قهيدق ۱۲۰  و٨٠، ۴۰  در داخل ظروف پالستيكي حاوي محلولهاي اسمز فوق به مدت و پرتقاليويکكردن قطعات 

 دقيقه روي صافي براي ۱۵ از محلولها خارج شده و به مدت  پس از اتمام زمان تعيين شده براي هر تيمار نمونه ها.گرديد
 تكرار انجام ٣ با  درجه سانتي گراد۲۵ و آزمايش در دماي ٣ به ١ نسبت ميوه به محلول .حذف آب اضافي پخش شدند

  .گرفت
  .تعيين شد) AOAC) ۱ميزان ماده خشك قبل و بعد از فرايند اسمز بر اساس روش 

 )شرکت آتاگو، ژاپن (فراكتومتررل نهايي پس از پايان يافتن زمان هر تيمار توسط بريكس ماده اوليه و محصو 
  .مشخص شد
هاي زير   با استفاده از فرمول ها ي و از دست دادن آب در نمونهها، ميزان جذب مواد قند ميزان كاهش وزن نمونه 
  ):۳ (محاسبه شد
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W  و Wo وزن نمونه به ترتيب در زمان tصفر و زمان ,S  و So  در زمان   به ترتيبها ماده خشك نمونه t و زمان 
 WR٣ .باشد مي نمونه ها بر حسب درصد دادن آب به ترتيب بيانگر ميزان جذب ماده قندي و ميزان از دست WL٢و  SG١ ,صفر

  .پس از فرايند) درصد(ميزان کاهش وزن نمونه ها 
  
   بحثج وينتا
  در مورد کيوي و پرتقال خالصه شده است۱ در جدول ي اسمزيج حاصل از محاسبات در مورد مشخصه هاينتا

ن روند در مورد از ي دهد هميش نشان ميند افزاي شدن زمان فراي در هر کدام از غلظت ها با طوالنيزان جذب مواد قنديم
 ۱۲۰ زمان ي باشد ولي دار نميمعن) قهي دق۸۰ و ۴۰(و زمان اول ش در دين افزاي شود البته ايز مشاهده ميدست دادن آب ن

ند را در ي توان فراي جذب قند و کاهش آب مدنظر نباشد مير بااليگر دارد چنانچه مقادي با دو زمان ديقه تفاوت محسوسيدق
ن يل ايات اسمز ندارد دلي بر خصوصيز چندانيش غلظت در زمان کوتاه تاثيافزا. قه متوقف کردي دق۴۰ همان يعنيزمان کوتاه 

ان يشتر نماي با گذشت زمان اثر غلطت ب باشدي آن بر انتقال جرم ميته محلول و اثر منفيسکوزيش ويل افزايامر احتماال به دل
 باشد و ير گذار مي درصد تاث۷۰ که عامل کاهش وزن مدنظر باشد غلظت يدر صورت.  باشدي م۵۵% شود غلظت مطلوب يم

  .ن مقدار را به دست خواهد داديشتري وزن بن غلظت کاهشيدر ا

                                                 
1- Solid gain  

 Water loss-2  
3- Weight reduction  
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از دست دادن آب و به تبع آنها کاهش وزن در , ي جذب مواد قندير به دست آمده برايش مقاديط آزمايدر شرا
ه کننده خواهد بود که ين مورد توجيوه ها در اي ميکروسکوپي و ميات بافتيخصوص باشد يشتر از پرتقال مي بيويمورد ک

  .نه استين زمي در ايشتريت بازمند مطالعاين
 نشان داده شده است در هر دو مورد با ۲ و ۱ميزان بريکس نمونه هاي پرتقال و کيوي اسمز شده در شکل هاي 

 درصد سپري شدن زمان تاثير ۴۰گذشت زمان در غلظت هاي آزمايش بريکس افزايش مي يابد فقط در مورد کيوي در غلظت 
افزايش غلظت محلول سبب افزايش بريکس پرتقال و کيوي . ش بسيار جزئي مشاهده مي شودچنداني بر بريکس ندارد و افزاي
 بوده است افزايش قابل مالحظه اي در ۵/۱۵ و بريکس اوليه کيوي ۵/۹بريکس اوليه پرتقال . در انتهاي آزمايش شده است

ب جذب ساکارز توسط نمونه ها مشاهده مواد جامد محلول هم به دليل از دست دادن بخشي از آب موجود در ميوه هم به سب
  .مي شود

  
   اثر زمان و غلظت محلول ساکارز بر خصوصيات اسمزي پرتقال و کيوي-۱جدول 

 کيوي   پرتقال  
 SG WL WR  WR  WR SG WL WR )دقيقه(زمان  (%)غلظت 
          

٠٨/٧ ٣٢/١٥ ٢٣/٨   ٣٤/٢ ٦٨/٩ ٣٤/٥ ٤٠ ٧٠ 
 ٥١/١٠ ٥٨/١٩ ٠٦/٩   ٦٤/٣ ٢١/١٠ ٥٧/٩ ٨٠ 
 ٢٨/١٢ ٨٤/٢٤ ٥٥/١٢   ٣١/٤ ٥٩/١٣ ٢٨/١٠ ١٢٠ 
٢٢/٦ ٨٧/١٥ ٦٥/٨   ٢٧/١ ٥٦/١٠ ٢٨/٩ ٤٠ ٥٥ 
 ٥٧/٨ ١٠/٢٤ ٥٣/١١   ٩٣/٢ ٦٩/١٣ ٧٥/١٠ ٨٠ 
 ٧٥/٩ ٠١/٢٩ ٢٦/١٣   ٦٦/٣ ٣١/١٦ ٦٤/١٢ ١٢٠ 
٧٦/٦ ٨٥/٨ ٦٢/٩   ٤٨/١ ٨٦/٨ ٣٧/٨ ٤٠ ٤٠ 
 ٨٥/٧ ٥١/١١ ٦٥/١٠   ١١/٢ ٦٦/٩ ٥٥/٨ ٨٠ 
 ٤٥/٨ ٣٤/١٥ ٨٩/١٣   ٢٨/٣ ٦/١٢ ٥٦/٩ ١٢٠ 
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Osmotic Dehydration of Orange and Kiwi in Sucrose Syrups 
 

Amidi Fazli Farid, Shahidi Fakhri, Ahani Mohsen  
 

Abstract 
Immerging of fruits in hypertonic solutions is called osmotic dehydration which causes some 

physicochemical and self formulation effects. This paper studies the osmosis characteristics of orange 
and kiwi fruit. Ring shaped slices of orange and kiwi were prepared and submerged in 40, 55 and 70% 
(w/w) concentration of sucrose syrups in 3 periods of time: 40, 80 and 120 min at 25 degree of 
centigrade fruit to syrup ratio was 1 to 3. Dry matter, soluble solid content of raw and final product as 
well as weight reduction, solid gain and water loss were measured at the end of experiment for each 
treatment. Solid gain and water loss increased during process time but no significant difference was 
observed until 80 min. Higher syrup concentration in short time had no significant effect this may be 
caused by high syrup viscosity that prevents profit mass transfer. The higher level of weight reduction 
was observed in 70% concentration. Brix increased by time except in 40% syrup concentration no 
relation found in case of kiwi fruit. 
Keywords: osmotic dehydration, orange, kiwi, sucrose, time 

 
 


