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 خشک یگالب يبرشها رنگ يها یژگیو بر خأل و داغ يهوا کردن خشک يروشها از قبل ياسمز ماریت شیپ يریکارگ به ریتأث پژوهش نیا در: دهیچک
 شده خشک و شده ماریت شیپ يهانمونه در *L پارامتر که داد نشان آمده دست به جینتا. گرفت قرار یابیارز مورد ریتصو پردازش کیتکن کمک به شده

 مقدار خأل کردن خشک در. بودند کمتر *b و  *a يپارامترها که یحال در بود، باالتر ماریت شیپ بدون يهانمونه به نسبت داغ يهوا روش توسط
 که داد نشان آمده دست به EΔ ریمقاد. بود کمتر) شاهد( ماریت شیپ بدون يهانمونه به نسبت شده ماریت شیپ يهانمونه *bو  *L* ،a يپارامترها

  .است شده خأل و داغ يهوا کردن خشک ندیفرا دو هر در EΔ کاهش باعث ياسمز ماریت شیپ

  

.خأل کردن خشک  داغ، يهوا کردن خشک ،ياسمز ماریت شیپ: يدیکل کلمات  

  

 مقدمه

رنگ ماده غذایی یکی از عوامل تعیین کننده در پذیرش محصول توسط مصرف کننده است و بنابراین بهبود رنگ محصوالت خشک شده از 
هاي اکسیژن محلول از انجام واکنشاهمیت زیادي در فرایند خشک کردن برخوردار است. آبگیري اسمزي با نفوذ قندها به داخل بافت محصول و حذف 

اي شدن هاي قهوهها، واکنشآورد. عالوه بر این، کاهش فعالیت آبی نمونهها جلوگیري به عمل میاي شدن آنزیمی و در نتیجه تخریب رنگ میوهقهوه
ها را به کلی حذف کرده، یا کاهش ید گوگرد در میوه). آبگیري اسمزي نیاز به استفاده از نگهدارنده هایی مانند دي اکس9دهد (غیر آنزیمی را کاهش می

  ).6دهد (می

، *L شود. این سیستم شامل پارامترهايبه وجود آمد، انجام می 1976که در سال  CIELAB امروزه اندازه گیري رنگ با استفاده از سیستم
a* و b* 60(سبز) تا  - 60قرمزي با دامنه -(سفید)، طیف سبزي 100تیرگی با دامنه صفر (سیاه) تا -است که به ترتیب نشان دهنده طیف روشنی +

   ):4گیرد (). معادله زیر براي ارزیابی رنگ  مورد استفاده قرار می2)(1999باشند (ابوت، + (زرد) می60(آبی) تا  -60زردي با دامنه  -(قرمز) و طیف آبی

)1رابطه (               

هاي خأل و انجمادي را بر ویژگی-هاي هواي داغ، مایکروویو) تأثیر شرایط خشک کردن با روش2006همکاران (گو و - در یک پژوهش، کینگ
ها نشان داد که ترین پارامترهاي تأثیرگذار بر رنگ بیان کردند. نتایج تحقیق آنکیفی نوعی لوبیا مورد بررسی قرار داده و دما و زمان خشک کردن را مهم

هاي میالرد دانستند که ها دلیل این امر را انجام واکنش(تیره ترین رنگ) بودند. آن *L ترین میزانبا روش هواي داغ داراي کمهاي خشک شده نمونه
هاي خشک شده با روش شود. نمونهها میشرایط موجود در خشک کردن هواي داغ (وجود اکسیژن و رطوبت بیشتر) موجب تسریع در انجام این واکنش

ها به آن*b و *a بودند و مقدار *L هاي میالرد و دماي پایین طی فرایند داراي باالترین مقدارجمادي به دلیل انجام نشدن واکنشخشک کردن ان
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هاي تازه بی معنی بود. دلیل خأل و نمونه- هاي خشک شده با روش مایکروویوبین نمونه *bو  *L* ،a هاي تازه بسیار نزدیک بود. تفاوت مقادیرنمونه
   ).10تر فرایند خشک کردن ذکر شد (این امر وجود شرایط خأل و زمان کوتاه

) خصوصیات رنگ 2000هاي زیادي در مورد تأثیر آبگیري اسمزي بر رنگ محصوالت مختلف صورت گرفته است.کروکیدا و همکاران (پژوهش
گراد مورد بررسی قرار داده، با درجه سانتی 70واي داغ با دماي هاي سیب و موز پیش تیمار شده اسمزي و بدون پیش تیمار را در خشک کردن هبرش

)، افزایش قرمزي *Lاي شدن شدید به علت کاهش قابل توجه در روشنی (هاي بدون پیش تیمار، قهوهکند که در نمونههم مقایسه کردند. نتایج بیان می
)a*) و افزایش زردي (b*اي شدن خیلی کمی (با کاهش ناچیز در روشنی و افزایش ناچیز در زي قهوههاي پیش تیمار شده اسم) مشاهده شد. نمونه

  ).  7هاي بدون پیش تیمار داشتند (قرمزي و زردي) در مقایسه با نمونه

سازي کرده، از ) پیش تیمار اسمزي و خشک کردن هواي داغ قطعات مکعبی شکل کدو حلوایی را مدل2008شفافی زنوزیان و همکاران (
هاي پیش تیمار شده اسمزي با سوربیتول ها گزارش کردند که نمونهویر براي بررسی تغییرات رنگ آن طی خشک کردن استفاده کردند. آنپردازش تص

کمتري نشان دادند.  *Lهاي پیش تیمار شده با ساکارز هاي بدون پیش تیمار داشتند، در حالیکه نمونهباالتر) نسبت به نمونه *Lروشنی بیشتري (
 ریتأث یبررس پژوهش نیا انجام از هدف). 12ها بود (هاي پیش تیمار شده با سوربیتول بیش از سایر نمونه) نمونهEΔهمچنین تغییرات رنگ کل (

 کردن خشک يروشها از قبل یگالب وهیم يبرشها) EΔ و *L*، a*، b یرنگ يپارامترها( رنگ اتیخصوص بر ياسمز يریآبگ ماریت شیپ از استفاده
 .بود  پردازش کیتکن کمک با خأل و داغ يهوا

  مواد و روشها

میلیمتر برش داده شدند. پیش تیمار اسمزي در شرایط  35میلیمتر و قطر  9هایی با ضخامت هاي مورد استفاده در آزمایشها به برشگالبی
دقیقه صورت گرفت. پس  114درصد و زمان آبگیري  50غلظت محلول اسمزي  درجه سانتیگراد، 55پاسخ با دماي - بهینه شده با استفاده از روش سطح

کیلوپاسکال،  10دقیقه) و خأل (شرایط بهینه شده خأل  360درجه سانتیگراد و زمان  60از آن دو روش خشک کردن هواي داغ (شرایط بهینه شده دماي 
  مونه ها مورد استفاده قرار گرفتند.دقیقه) جهت خشک کردن نهایی ن 250درجه سانتیگراد و زمان  55دماي 

انجام شد. جهت آماده سازي تصاویر براي مراحل  Power Shot EOS 1000Dمدل  Canon ها با استفاده از دوربینتصویر گیري از نمونه
استفاده گردید. تصاویر با  10سخه ن  PhotoShopبعدي پردازش تصویر، ابتدا تصویر از تصویر پس زمینه جداسازي شد. براي انجام این کار از نرم افزار

تصاویر به  1.04نسخه  ImageJذخیره گردید. با استفاده از پالگین  تبدیل کننده فضاي رنگی تحت نرم افزار  RGBو در فضاي رنگی  PNGفرمت 
CIE XYZ  و سپس بهL*a* b* عات اخذ شده از پیکسل ها در تبدیل گردید. مطابق کد ارایه شده توسط توسعه دهنده برنامه،  براي تبدیل اطال

محاسبه میانگین براي هر مؤلفه انجام ، *L*a*bاي استفاده شد. پس از تبدیل تصویر به فضاي رنگی از روش دو مرحله L*a*bبه  RGBفضاي رنگی 
) طی فرایند خشک کردن از ). براي محاسبه تغییرات کل رنگی (1هاي تصویر است (شد. میانگین معادل میانگین مقادیر مؤلفه رنگی در پیکسل

  استفاده شد. 1  رابطه

 

  نتایج و بحث

هاي پیش تیمار شده و خشک شده توسط روش در نمونه *Lنشان می دهد که پارامتر  2و 1هاي نتایج مربوط به پارامترهاي رنگ در جدول
به   *aو  *Lکمتر بودند.  به طور کلی پارامترهاي رنگی  *bو   *aهاي بدون پیش تیمار باالتر بود، در حالی که پارامترهاي هواي داغ نسبت به نمونه

 *L اي شدن مقدار هاي قهوهها مرتبط هستند، به طوري که با افزایش واکنشاي شدن در بافت میوههاي قهوهتغییرات رنگی (تیرگی) ناشی از واکنش
هاي پیش تیمار شده، افزایش نسبی در روشنی رنگ به علت استفاده از پیش در نمونه *L). باالتر بودن پارامتر  8یابد (افزایش می *aه، کاهش یافت

که ها بیان کردند هاي سیب دست یافتند. آن) به نتایج مشابهی در خشک کردن هواي داغ برش2005دهد. مانداال و همکاران (تیمار اسمزي را نشان می
وه موجب اشباع شدن از قند باعث حفظ روشنی نمونه و در نتیجه نزدیک بودن رنگ محصول نهایی به نمونه تازه اولیه است. نفوذ شکر به داخل بافت می

هاي نمونههاي پیش تیمار شده با گردد. این پایداري به ویژه هنگامی که نمونهطی فرایند خشک کردن می*b و *L* ،aپایداري نسبی پارامترهاي 
اي شدن زیادي را طی فرایند هاي خشک شده با هواي داغ قهوهخشک شده با هواي داغ (بدون پیش تیمار اسمزي) مقایسه شوند، مشهودتر است. نمونه

شدن آنزیمی اي هاي قهوهشوند. آبگیري اسمزي با نفوذ قندها به داخل بافت محصول و حذف اکسیژن محلول از انجام واکنشخشک کردن متحمل می
اي شدن غیر آنزیمی را کاهش میهاي قهوهها، واکنشآورد. عالوه بر این کاهش فعالیت آبی نمونهها جلوگیري به عمل میو در نتیجه تخریب رنگ میوه

ها بسیار کان تماس هوا با آنشوند، لذا امور می). دلیل دیگر این است که در آبگیري اسمزي معموالً قطعات میوه در داخل محلول اسمزي غوطه12دهد (
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 در خشک کردن به روش خأل (جدول *aو *L ). مقدار پارامترهاي 11گردد (اي شدن میهاي قهوهکم است و این خود موجب ممانعت از انجام واکنش
کمتري داشتند. دلیل این امر را *a و  *Lهاي بدون پیش تیمار (شاهد) پارامتر هاي پیش تیمار شده اسمزي نسبت به نمونهدهد که نمونه) نشان می2

 *bگردد. مقدار پارامتر اي شدن آنزیمی میهاي قهوهتوان به اثر خأل و عدم وجود اکسیژن در محیط نسبت داد، که موجب به حداقل رسیدن واکنشمی
توان به پیش تیمار بیشتر است. علت این امر را میاي بدون هاي پیش تیمار شده  نسبت به نمونهدر هر دو روش خشک کردن هواي داغ و خأل، در نمونه

هاي داري پیش تیمار شده است. تغییرات رنگ کل به ) در نمونه*bجذب مواد قندي در سطح محصول نسبت داد که سبب افزایش زردي (پارامتر 
یزان زیادي براي نشان دادن تغییرات رنگ مواد آید و به مبه دست می *bو  *L* ،aهاي مقادیر شود که از ترکیب کردن تفاوتبیان می EΔصورت 

دهد، پیش تیمار اسمزي نشان می 2و  1هاي در جدول EΔطور که مقادیر ).  همان9و 3گیرد (غذایی طی فرایندهاي مختلف مورد استفاده قرار می
) و آذرپژوه 2007) در هر دو فرایند خشک کردن هواي داغ و خأل شده است. این نتایج با گزارش فاالده و همکاران (EΔباعث کاهش تغییرات رنگ کل (

 ) مطابقت دارد. 2011و راماسوامی (

 هواي داغ - : نتایج مربوط به پارامترهاي رنگ در خشک کردن اسمز1جدول
 L* a* b* EΔ 

 - -75/0 -50/3 81/98 نمونه تازه
 31/40 49/32 -95/5 14/76 تیماربا پیش 

 96/43 12/34 - 36/5 10/72 بدون پیش تیمار
  

 خأل -: نتایج مربوط به پارامترهاي رنگ در خشک کردن اسمز2جدول 
 L* a* b* EΔ 

81/98 نمونه تازه  50/3-  75/0-  - 
82/88 با پیش تیمار  10/12 -  22/5-  92/13  

38/93 بدون پیش تیمار  22/15 -  50/11  80/17  

  

  یکل يریگ جهینت

 و بود مؤثر یگالب يبرشها رنگ اتیخصوص بر يادیز زانیم به خأل کردن خشک و داغ يهوا کردن خشک يها روش با بیترک در ياسمز ماریت شیپ

  .دیگرد EΔ و *L*، a*، b یرنگ يپارامترها بهبود سبب

 

  تشکر و قدردانی

  بیشترین سهم را در ارائه این پژوهش داشتند صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد.از سرکار خانم مهندس مهسا سلمانی زاده که 
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