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 کردن برگ های مرزه بر اساس تغييرات رنگ محصولبهينه سازی فرايند خشک 
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گرفتن برگ های آن ممکن است منج�ر ب�ه ک�اهش  مرزه که در معرض هوای داغ قرار مورد گياهانی مثلدر خشک کردن با توجه به اينکه :هدف

ت�اثير ش�رايط خش�ک ک�ردن در اي�ن تحقي�ق .دکيفيت به خاطر انجام واکنش های شيميايی و تخريب رنگ و تجزيه و از بين رفتن ترکيب�ات فع�ال ش�و

 .خص گرديدمش خشک کردن  مرزهبهينه شرايط و. بر کيفيت برگ های مرزه بررسی شد 

  m/s 0.2±1ثاب�ت ه�وای گ�رم س�رعتو در ،  سانتی گ�راددرجه  ۷۰و  ۶۰،  ۵۰، ۴۰دمايی  چهار سطح  برگ های مرزه در  :مواد و روش ها

منحنـي هـاي زمـان     .با خشک ک�ن جابج�ايی ه�وای گ�رم در مقي�اس آزمايش�گاهی خش�ک ش�د سانتي متر در سه تكرار، ۲و ضخامت اليه محصول 

در ط�ی فراين�د  اس�پکتروفتومتر انعکاس�ی به وس�يله دس�تگاهنمونه ها  تغييرات رنگ , خشك كردن در مقابل درصد رطوبت در مبناي خشك رسم شد

 .خشک کردن مورد بررسی قرار گرفت

و كمترين مقدار آن مربـوط بـه نمونـه خشـك      C°70نتايج نشان داد بيشترين سرعت خشك كردن مربوط به نمونه خشك شده در دماي  :يج و بحثانت

خشك كردن برگ هاي جوان مرزه به طـور كامـل در   . درجه بسيار به هم نزديك بود 50و  40سرعت خشك شدن در دو دماي .بود C° 40 شده در دماي

 ، a و bپارامترهـاي   شـدن  خشك ي دما افزايشنشان داد كه با  a,b  و  L هاي پارامتر مورد در سنجي رنگ  نتايج مقايسه .مرحله آهنگ نزولي رخ داد

Lيابند مي كاهش طور منظم و معني دار  به. 

با در نظر گـرفتن ايـن دو   . كاهش يافت ΔEافزايش ولي  SIكاهش اما با افزايش عمق، شاخص  ΔEو  SIبا افزايش دما شاخص هاي   :نتيجه گيری کلی

 .به دست آمد سانتي گراددرجه  40شاخص ، مطلوب ترين تيمار براي خشك كردن، دماي 

 

 اسپکتروفتومتر خشك كردن، ،مرزه: واژه های کليدی
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