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  واژه های کلیدی:

 مقدمه:

Musa sapientum 

 

                                                                                                                        مواد و روش ها:

perima

mm
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.قرار  d.پهن کردن برش ها روی سینی مخصوص c.قرار دادن برش ها در محلول اسمزی b.تهیه برش موزa:مراحل انجام آزمایش)1شکل

.قرار دادن برش  f.خروج سینی های حاوی برش های خشک شده از خشک کن eدادن سینی های حاوی برش های موز در خشک کن

 اتیلنی و فریزر(های خشک شده در ظروف پلی 
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 چیدمان تیمارها-1جدول

 

  
 

 

 

 

 

 

A B

(1) /×=

 

 نتایج و بحث:

Cu(OH)₂AB

Cu₂o 

 

شکر  تیمار

 )بریکس(

اسید 

آسکوربیک 

 )درصد(

اسید 

سیتریک 

 )درصد(

1 - - - 

2 33 - - 

3 33 - 1./ 

4 33 2./ - 

5 33 2./ 1./ 

6 43 - - 

7 43 - 1./ 

8 43 2./ - 

9 43 2./ 1./ 
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 تاثیرتیمارهای مختلف بر میزان قند احیا در موز فرآوری شده به روش ترکیبی خشک کردن و انجماد-2جدول

 قند احیا)درصد(بازه سوم قند احیا)درصد(بازه دوم قند احیا)درصد(بازه اول تیمار

1 3.155±4.22a  3.145±4.23a  3.141±4.55a  

2 3.191±4.35a  3.2134.53رab  3.115±4.78ab  

3 3.213±4.68ab  3.132±4.59b  3.145±4.78ab  

4 3.263±4.46ab  3.243±4.73b  3.219±4.77ab  

5 3.163±5.18c  3.247±5.42d  3.378±5.62d  

6 3.266±4.91bc  3.233±4.83bc  3.213±4.82b  

7 3.593±5.27d 3.238±5.83e  3.355±5.97e  

8 3.131±4.89bc  3.151±5.39c  3.351±5.22c  

9 3.145±6.25e  3.233±6.24f  3.137±6.69f  
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)رنگ 13تاثیرتیمارهای مختلف بر میزان قند احیا در موز فرآوری شده به روش ترکیبی خشک کردن و انجماد درسه بازه -2شکل

 روز)رنگ خاکستری(33(سبز)رنگ 23(آبی

  نتیجه گیری:

  

                                                                                                 قدر دانی:
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