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 :چکیده

جايگزين مناسبي براي تواند که مي ،دشومي انرژي افزايش و حافظه تقويت و بهبود سبب روز هنگام درمیان وعده مصرف 

 عروقي دارند. -هاي قلبيها اثرات پیشگیري بر روي سرطان و بیماريمیوه. باشد و... پفک ،مانند چیپس مفیدغیرانواع تنقالت 

ها فنولهاي رژيم غذايي و پليها و کاروتنوئیدمانند ويتامین اکسیدانياين اثر سودمند میوه ناشي از انواع مختلف ترکیبات آنتي

و اسید  kاي خوبي براي فیبر، ويتامین ها يک راه موثر براي حفاظت آنهاست. گالبي منبع تغذيهخشک کردن میوه ،باشدمي

خون و پايین آوردن کلسترول موثر است. در اين تحقیق گالبي واريته سردشت به  تب و فشار کاهش وده که دراسکوربیک ب

هاي گالبي اي شدن، برشقبل از خشک کردن، به منظور جلوگیري از قهوه .عنوان ماده اولیه فرايند خشک کردن استفاده شد

آزمايشات . ور شدنددرصد اسید سیتريک غوطه 3س محلول سکوربیک و سپآدرصد اسید  5/1دقیقه در محلول  3 به مدت

توان  در سه سطح گراد( و در اجاق مايکروويودرجه سانتي 05و  05، 55)دمايي  خشک کردن در آون با هواي داغ در سه سطح

ین شد. محتواي رطوبت، مقدار اسید اسکوربیک و قند کل قبل و بعد از خشک کردن تعیوات( انجام شد.  155و  05، 05)

 انجام SASاز نرم افزار استفاده با  درصد 5در سطح  t-test( و آزمون ANOVAآنالیز واريانس )با ها دادهآماري تجزيه و تحلیل 

میزان اتالف  .مقدار قند کل افزايش و اسید اسکوربیک کاهش يافتمايکروويو و توان  ي آونبا افزايش دمابر اساس نتايج . شد

در خشک کردن مايکروويو زمان الزم براي رسیدن  .مايکروويو در مقايسه با آون کمتر بودبا ک کردن اسید آسکوربیک در خش

 خشک کردن با مايکروويو در مقايسه با آون نتايج بهتري را نشان داد. به رطوبت نهايي مورد نظر کاهش يافت.

 ، قند کلهاي غذايي، گالبي، خشک کردن، اسید اسکوربیکوعده میانواژه های کلیدی: 

 

 مقدمه:
 سوء است. الزم حیاتي بدن اعمال تمام براي زيرا تغذيه دارد، ارتقاء سالمت و حفظ و ايجاد در مستقیمي و مهم نقش تغذيه

 در جوئيموجب صرفه ايجامعه هر در ايتغذيه سالمت است. تامین اقتصادي ماندگي عقب و فقر هايريشه از يکي تغذيه

 تضمین و بهتر آينده نسل باالخره پرورش و آموزشي بخش گذاريسرمايه در وريدرماني، بهره خدمات مختلف هايهزينه

ها به ويژه تنقالت شور با مصرف میان وعدههاي علمي، با افزايش طبق گزارش .[1] است اقتصادي و استقالل سیاسي کننده

ها اگر به میزان کمتري مصرف شوند، میزان جذب وعده میان .[2] اياالت متحده افزايش يافته است میزان چاقي در ،باالچربي 

 افزايش و حافظه تقويت و بهبود سبب روز هنگام در وعده مصرف میانهاي غذايي خواهد بود. کالري کل آنها کمتر از وعده

ها میوه .[1] يدبه شمار آ و... پفک ،مانند چیپس مفید غیرجايگزين مناسبي براي انواع تنقالت تواند که مي د،شومي انرژي

  انواع مختلف ترکیبات آنتي اين اثر سودمند میوه ناشي از عروقي دارند. -هاي قلبياثرات پیشگیري بر روي سرطان و بیماري
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يک راه موثر براي حفاظت  هاکردن میوه خشک .باشدها ميفنولهاي رژيم غذايي و پليها و کاروتنوئیدويتامین اکسیداني مانند

-ينامطلوب م يميآنز راتییتغ و يکروبیم شده و مانع رشد يآب تیدر فعال يباعث کاهش قابل توجه نديفرا نيا زيراآنهاست. 

شده و از استفاده  يدارو نقل و انبار حمل لیگذشته خشک کردن با کاهش جرم و حجم محصول باعث تسه نياز ا .شود

 ساير غلظت آب، از مقداري حذف علت به ها،میوه کردن خشک فرآيند در [.3] شوديگران اجتناب م يسازخنک يهاستمیس

-کردن از بین مي خشک فرآيند معرض در گرفتن قرار با و بوده حساس حرارت به مغذي مواد بیشتر .رودباالتر مي مغذي مواد

 کلسیم، مانند امالحي زنی و اسید پانتوتنیک و B2 ، B1، B3،B6 ، Aهايويتامین غني منبع خشک هايمیوه ديگر، سوي از .درون

 5 تا 1 و انرژي کالري 255 تقريبا خشک يمیوه گرم 155 هر و هستند منگنز و مس پتاسیم، سديم، فسفر، منیزيم، آهن،

شود و اي از جنس پايروس و متعلق به خانواده رزاسه است که در مناطق معتدل کاشت ميگالبي میوه [.4] دارد پروتئین گرم

بوده و در کاهش   C، مس و ويتامینKاي خوبي براي فیبر، ويتامین گالبي منبع تغذيه گردد.آسیايي برميمنشأ آن به نواحي 

باشد که شامل مقدار يمعطر فرار م باتیترک ریتحت تاث يباشد. طعم گالبيموثر م آوردن کلسترول نيیتب و فشار خون و پا

-يم يغالب در گالب يهادیاس ک،یو مال کيتریس يهاداسی بوده، 5/2 – 4/5آن در محدوده  pHباشد. يم قند/يآل يهادیاس

موجود دارد که  يهاگمانیبه مقدار و نوع پ يرنگ پوست بستگ باشد.يم يفنول باتیاز ترک يباشند، مزه تلخ در پوست آن ناش

 بصورت نوشیدني، پوره کمپوت، تهیه شامل بیشتر گالبي فراوري هايروش .باشنديزرد رنگ م دیسبز و کاروتنوئ لیکلروف شتریب

 نانوايي، هايفراورده در جمله از مختلفي هايصورت به تواندمي شده خشکگالبي  .باشدمي کردن خشک و ايمیوه هايماست

 يسازمان خوار و بار جهان 2515براساس آمارنامه سال . [5] گیرد قرار استفاده مورد خشکبار صورت به و مختلف هايآبگوشت

(FAOم )دیتول زانیم 2511در سال  .باشديتن م 153355 رانيتن و در ا 22054204در جهان حدود  يگالب دیتول زانی 

 14552محصول در جهان حدود  نيکشت ا ريسطح زاست. تن بوده  145123ران يتن و در ا 23552150در جهان  يگالب

 2511در سال  ي در ايرانگالب دیتول زانیآمار م نيساس اباشد. بر ايدرصد م 0/5 يگالب دیسهم کشور ما در تول کههکتار است 

. گالبي سردشت يک واريته بومي بوده که ظاهري کوچکتر، رنگي مايل به سبز و طعمي بسیار شیرين دارد است. افتهيکاهش 

هاي روش. رده استهاي بومي ديگر متمايز ک، آن را از ساير گونهدر اين میوه بافت شنيروي پوست و  بسیار ريزهاي سیاه لکه

ترين رايجها و سبزيجات وجود دارد که هر يک معايب و مزاياي مخصوص به خود را دارند. مختلفي براي خشک کردن میوه

روش خشک کردن در مواد غذايي استفاده از هواي داغ است که به مدت طوالني تغییرات اساسي در مشخصات میوه تازه ايجاد 

 ماده داخلي به قسمتهاي حرارت انتقال سرعت دلیل کاهش ضريب هدايت حرارتي، به داغ هواي با هايکنخشک درکند. مي

 و مشکل اين رفع براي .است الزم کردن خشک براي تريطوالني زمان مدت و پايین انرژي راندمان ،يابدکاهش مي غذايي

 شده استفاده مايکروويو زاغذايي  مواد ردنک خشک براي ،مؤثر حرارتي فرآيند به يک يابيدست و کیفیت کاهش از جلوگیري

 شده بافت در موجود (هانمک و )آب قطبي هايملکول ارتعاش موجب میوه، بافت از عبور هنگام مايکروويو هايپرتو .[0] تاس

 عمق ح بهسط از گرما که ديگر، هايروش خالف بر بنابراين .دگردمي تبديل حرارت به مايکروويو انرژي اين ارتعاش اثر در و

 جلوگیري سطحي احتمالي هايسوختگي و ديدن آسیب از و دشومي تولید میوه بافت درون گرما روش اين در نمايد،مي نفوذ

شود، سپس  هاي رايج، ابتدا رطوبت سطحي ماده غذايي جدا مي طي خشک شدن ماده غذايي با استفاده از روش .[0] گرددمي

دهي مايکروويو منجر به ايجاد شود. پرتو مي مق حرکت کرده و جايگزين رطوبت سطحيتحت مکانیسم انتشار، رطوبت از ع

رطوبت از عمق به طرف يابد. اين فشار موجب رانده شدن  حرارت داخلي شده و در نتیجه افزايش دما، فشار داخلي افزايش مي

کارگیري انرژي  خشک شدن با به نتیجه سرعت باالي .[0] شود ماده و در نتیجه افزايش سرعت خشک شدن مي سطح

هاي اخیر حاکي از کوتاه شدن زمان فرايند با استفاده  سال است. کلیه تحقیقات صورت گرفته در فرايندکاهش زمان  مايکروويو،

 دياب % کاهش مي25-55از انرژي مايکروويو است. تحقیقات انجام شده نشان داده است که زمان فرايند با استفاده از اين روش 

[5.] 

Djendoubi Mrad   گراد در شرايط درجه سانتي 35 – 05تاثیر دماي هواي خشک کردن )در دامنه دمايي [ 15همکاران ]و

 به دلیلبا افزايش دماي خشک کردن،  .بررسي کردند گالبي اتمسفري( را روي خواص فیزيکوشیمیايي و مقدار اسید اسکوربیک
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هاي باالتر . تخريب اسید اسکوربیک با زمان، در دمايابدش اسید اسکوربیک افزايش ميواکنش اکسیداسیون برگشت ناپذير، کاه

شود اما وابستگي شديدي به مقدار رطوبت دارد به طوري که در مقادير رطوبت باالتر کاهش اسید اسکوربیک کمتر تسريع مي

-جايي مداوم با دما کن جابهخشک ها در يکمدل ديفوزيون را براي رفتار خشک کردن گالبي Guin´e [11] .بوده و برعکس

و تغییرات در خواص هوا % 05رطوبت نسبي  و m/s 5/1 – 5/5گراد با سرعت هواي درجه سانتي 55و  45، 35ي مختلف از ها

 R، R 4/3،R  2/1،Rهاي مختلف فیزيکي و شیمیايي و حرارتي میوه بررسي کرد. ارزيابي مقدار قند و رطوبت گالبي در شعاع

هاي مختلف ناچیز بوده و پروفايل شعاعي نهايي رطوبت تقريبا نشان داد که در پايان فرايند، اختالف بین وضعیت شعاع 4/1

بوده است. با افزايش دما و سرعت هوا، سرعت خشک کردن  هثابت بوده، فقط با افزايش کمي در سطح خشک کردن همرا

باشد و غلظت قند دن افزايش قند ناشي از درجه بااليي از تبخیر آب مييابد. در طول خشک کرافزايش و زمان آن کاهش مي

اين رفتار ناشي از شود. ميدر سطح بیشتر و در مرکز کمتر شده و پروفايل شعاعي نهايي آن نسبت به رطوبت بیشتر نامتقارن 

 تاثیر توان مايکروويو [4] و همکاران زادهنعمتيکند. که شروع به انتقال از داخل به محیط مي استانحالل قند به درون آبي 

متر( را بر روي خشک کردن گالبي آسیايي بررسي میلي 0و  4، 2) نمونه وات( و ضخامت 455و  355، 255)در سه سطح 

وي مدت زمان خشک کردن تاثیر داشت و آن را کاهش ها بر رکردند. نتايج نشان داد که افزايش توان و کاهش ضخامت برگه

اي بر روي آن باشد و تاکنون مطالعههاي منحصر به فرد ميبومي با ويژگي واريتهتوجه به اينکه گالبي سردشت يک  با دهد.مي

 به عنوان ماده اولیه فرايند خشک کردن استفاده شد. اين محصولدر اين تحقیق  انجام نگرفته است، لذا

 

 مواد و روش ها:
-درجه سانتي 4در يخچال با دماي  هازمان انجام آزمايشتا دشت خريداري و هاي گالبي از يکي از باغات شهرستان سرنمونه

. سپس شدبريده متري میلي 3اي با ضخامت معین هاي دايرهگیري و به برشپوست هانمونهبراي آزمايش . نگهداري شدگراد 

-درجه سانتي 05و  05، 55ي دماسه  رد) ( و آون با هواي داغوات 155و 05، 05 در سه توان) يکروويواماجاق ها بوسیله برش

دقیقه در محلول  3 هاي گالبي به مدتاي شدن، برش. قبل از خشک کردن، به منظور جلوگیري از قهوهشدند( خشک گراد

 شدند.ور درصد اسید سیتريک غوطه  3سکوربیک و سپس محلول آدرصد اسید  5/1

 

 خشک کردن با هوای داغ و مایکروویو: 

 GF 3000A&D) ي ترازوي ديجیتاليسازي و حذف محلول سطحي بوسیلههاي گالبي پس از آمادهابتدا برشبراي اين منظور 

Japan)  اجاق توري آلومینیومي  ها روينمونه وزين شدند. سپست 551/5با دقت(Heraeus UT 5050 E, W. Germany) قرار 

، (MC-2002 JR, Korea) راد خشک شدند. در روش خشک کردن با مايکروويوگدرجه سانتي 05و  05، 55هاي گرفته و در دما

و  05، 05سه سطح توان و در  داده شدهاي اجاق مايکروويو قرار روي سیني مخصوص شیشههاي گالبي پس از توزين برش

دقیقه يک  35هر  ها نمونه کردن، در روش آون )هواي داغ(  به منظور ثبت تغییرات وزن حین خشک وات خشک شدند. 155

پس از توزين، مجدداً داخل دستگاه ثانیه يک بار از دستگاه خارج و بالفاصله  35ها هر بار و در خشک کردن با مايکروويو نمونه 

 قرار داده شدند. عملیات خشک کردن پس از کاهش وزن میوه تا رطوبت مورد نظر ادامه يافت.

 

 اندازه گیری رطوبت اولیه:

 ساعت 0گراد قرار داده شد و پس از گذشت سانتي درجه  155اخل آون با حرارت نمونه در يک بوته چیني در دگرم از  5حدود 
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ثبت گرديد. تعیین  نهايي بر اساس اختالف دو توزين متوالي به اندازه دقت ترازو تعیین و وزنو توزين شد. از آون خارج 

 (. 002شماره  ملي ايران )استاندارد رطوبت در سه تکرار انجام شد

 ر:رطوبت بر مبناي ت

(1) MCwb= [(m1-m2)/m1]×100 

وزن نمونه  m2وزن نمونه قبل از خشک کردن بر حسب گرم و  m1درصد رطوبت بر اساس وزن مرطوب،  MCwb(، 1در رابطه )

 بعد از خشک کردن بر حسب گرم.

 رطوبت بر مبناي خشک: 

 (2) MCdb= [MCwb/(1-MCwb)]×100 

 باشد.درصد رطوبت بر اساس وزن خشک مي MCdb (،2در رابطه )
 

 :اندازه گیری قند کل

 Bو  Aهاي فهلینگ ( با استفاده از محلول2005آينون )استاندارد ملي ايران شماره  -ها مطابق روش لین نمونه کل قندمیزان 

 تعیین و نتايج بر حسب گرم در صد گرم نمونه بیان شد.
 

 )اسید اسکوربیک(: ث اندازه گیری میزان ویتامین

يران شماره ا )استاندارد ملي فنل اندو فنل کلرو دي – 0 و 2 تیتراسیون روش توسط ث گیري ويتامیناندازه تحقیق اين در

 ( انجام شد.14210 -2

 

 آنالیز آماری:

با استفاده  درصد 5سطح در  t-test( و آزمون ANOVAآنالیز واريانس ) .تمامي آزمايشات در اين تحقیق در سه تکرار انجام شد

 رسم شدند. Excelنرم افزار  باها شد و نمودار انجام SASاز نرم افزار 

 

 نتایج و بحث:
بر پايه خشک( بدست آمد. محصول تا رطوبت نهايي  12/5) درصد بر پايه تر 00/03رطوبت اولیه محصول از میانگین سه تکرار 

رات محتواي رطوبت با زمان و شدت خشک کردن با محتواي رطوبت در خشک گرديد. تغیی (بر پايه وزن مرطوب) درصد 12

، در ابتداي فرايند شودمشاهده مي 1شکل با توجه به  نشان داده شده است. 2و  1یب در شکل هاي مختلف به ترتها و تواندما

اومت در برابر انتقال اد مقي بافت و ايجولي در مراحل بعدي به علت چروکیدگيابد محتواي رطوبت به سرعت کاهش مي

 گیرد. زمان مورد نیاز براي کاهش يک مقدار معین در محتواي رطوبت، کاهش محتواي رطوبت به آهستگي صورت ميرطوبت

وات زمان مورد نیاز کمتر و در دماي  155گراد و توان درجه سانتي 05به شرايط عملیاتي است به طوري که در دماي  وابسته

 دما شود که با افزايشمشاهده مي 2با توجه به شکل  [.12] وات زمان بیشتري مورد نیاز است 05توان  درجه سانتي گراد و 55

يابد، باالترين سرعت خشک کردن در توان باالي مايکروويو ناشي از باالترين انرژي سرعت خشک کردن افزايش مي ،و توان

-[. افزايش دما موجب افزايش شیب منحني13] باشدميفوذ هاي آب و باالترين ضريب نلوحرارتي، سرعت باالي حرکت مولک

  بتباشد. در ساعات اولیه خشک کردن کاهش رطوشود که نشان دهنده سرعت باالي خشک شدن ميهاي به دست آمده مي

 ،هاي داخلي به بیروني برسد و سپس تبخیر گرددتر است ولي در ساعات بعدي به سبب اينکه رطوبت بايد از قسمت سريع

 [.15شود ]رطوبت کندتر مي کاهش
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 نمودار تغییرات رطوبت )برحسب وزن خشک( در فرایند خشک کردن )الف( با هوای داغ و )ب( با مایکروویو -1شکل 

 

  

 نمودار سرعت خشک شدن در فرایند خشک شدن )الف( با هوای داغ و )ب( با مایکروویو -2شکل 

 

 اسکوربیک: تاثیر روش خشک کردن بر روی اسید

نتايج نشان داد که روش نشان داده شده است.  3هاي مختلف در شکل و توانها اسید اسکوربیک در طي دما مقدار تغییرات

هاي گالبي خشک شده دارد. مقدار اسید اسکوربیک در خشک کردن تاثیر معناداري بر روي میزان اسید اسکوربیک در برش

يابد. با توجه به شکل با افزايش دما و توان مقدار اسید اسکوربیک کاهش ميدست آمد. درصد به  mg/100g 15/5گالبي تازه 

 روددر مرحله خشک شدن به دلیل اعمال حرارت و همچنین اکسید شدن اسید اسکوربیک، مقدار زيادي از اين ماده از بین مي

افزايش دما ناشي از کاهش سريع رطوبت و  کاهش سريع اسید اسکوربیک با که اين افت در آون با هواي داغ بارزتر است.

[. در اين تحقیق به منظور 15] باشدگراد ميدرجه سانتي 05باشد و حداکثر کاهش آن در دماي ناپايداري آن به حرارت مي

 اسیداسکوربیک قرار گرفتند بنابراين مقدار آن بعد از 5/1ها قبل خشک کردن در محلول اي شدن، نمونهجلوگیري از قهوه

 خشک کردن نسبت به نمونه اولیه افزايش يافت. 
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 روویو و )ب( با هوای داغبا مایک نمودار تغییرات اسید اسکوربیک در فرایند خشک کردن )الف( -3شکل

 

 تاثیر روش خشک کردن بر روی مقدار قند کل:

نشان داده شده است. نتايج آزمايشات نشان داد که روش  4 هاي مختلف در شکلو توان اهقند کل در دما تغییرات مقدار

 51/10مقدار قند کل در گالبي تازه در حدود  دارد.هاي خشک شده نمونهقند کل مقدار داري بر روي خشک کردن تاثیر معنا

g/100g .ان مقدار قند کل افزايش يافت، در طول خشک کردن افزايش مقدار با توجه به شکل با افزايش دما و تو به دست آمد

 [.11] باشدقند ناشي از درجه بااليي از تبخیر آب و افزايش درصد ماده خشک مي
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 داغ و )ب( با مایکروویو هواینمودار تغییرات قند کل در فرایند خشک کردن )الف( با  -4شکل 

 

. با دهدروش خشک کردن را نشان ميمقايسه دو براي و آنالیز واريانس  t-test آزمونآماري  نتايجبه ترتیب  3و  2، 1ول اجد

داري وجود دارد و روش خشک کردن با مايکروويو درصد اختالف معني 1ول بین دو روش خشک کردن در سطح اتوجه به جد

  .اي داغ( نتايج بهتري را نشان دادش آون )هودر مقايسه با رو
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 برای مقایسه دو روش خشک کردن t-testنتایج آماری آزمون  -1جدول

 سطح احتمال درجه آزادي  tمقدار  میانگین آون میانگین مايکروويو منابع تغییر

 اسید اسکوربیک

(mg/100g) 

012/32 223/25 553/20 10 *555/5 

 150/35 005/23 151/3 10 *550/5 (g/100g) قند کل

 درصد 1*معني دار در سطح 

 

 نتایج آنالیز واریانس در روش خشک کردن با هوای داغ -2جدول 

 میانگین مربعات درجه آزادي منابع تغییر

 2 *052/1 (mg/100g) اسید اسکوربیک

 2 *051/05 (g/100g) قند کل

 درصد 1*معني دار در سطح 

 

 یز واریانس در روش خشک کردن با مایکروویونتایج آنال -3جدول 

 میانگین مربعات درجه آزادي منابع تغییر

 2 *500/5 (mg/100g) اسید اسکوربیک

 2 *010/02 (g/100g) قند کل

 درصد 1*معني دار در سطح 

 

 نتیجه گیری:

با داري وجود دارد. اختالف معنيدرصد  1نتیجه اين بررسي نشان داد که بین خشک کردن با هواي داغ و مايکروويو در سطح 

ي رسیدن به رطوبت نهايي مورد نظر در خشک کردن با مايکروويو کمترين زمان الزم براتوان بیان کرد که توجه به نتايج مي

مشاهده شد و همچنین با افزايش دما و توان مقدار قند کل در نمونه افزايش و میزان اسید اسکوربیک کاهش يافت. خشک 

  تواند تا حد قابل قبولي باعث حفظ اسید اسکوربیک در محصول در طي فرايند خشک کردن شود.مايکروويو ميکردن با 
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