
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 با رطوبت باال كردن اسمزي در توليد آلوخشك

 

 الهام آذرپژوه
 

 كز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضويرم عضو هيات علمي
E-mail: elham.azarpazhooh@mail.mcgill.ca 

 

  :چكيده
 

 ر،منظو ينا ايبر .گرفته شدر بكاآلو با رطوبت باال توليد اي يند برايك پيش فران به عنوي سمزدن اين تحقيق خشك كردرا
وري در محلول دقيقه پوستگيري و غوطه 1درصد به مدت  5/1ميزان : در محلول قليايي(اثرات روش پوست گيري پوستگيري

درصد 5+درصد ساكارز54درصد نمك؛2+درصد ساكارز60( اسمزيوغلظت محلول )ساعت 1 درصد به مدت70آب نمك 
 4درجه سانتي گراد و زمان  50در درجه حرارت ثابت )درصد نمك8+درصد ساكارز30درصد نمك؛ 6+درصد ساكارز45نمك؛

درجه  در تكميلي دنكر خشك يندافر تحت هنشد سمزا شاهد و هشد سمزا يها نمونه سپس.  گرفت ارقر مطالعه ردموساعت 
 مايشآز سپس .گرديدخشك ) بر مبناي وزن مرطوب(درصد  14درجه سانتيگراد تا رسيدن به رطوبت نهايي  60حرارت 

جذب مواد  در طي اجراي فرآيند اسمز درصد كاهش آب، درصد .پذيرفت منجانمونه هاي خشك شده ا روي كيفي و كمييها
ارزيابي حسي بر روي محصول خشك شده و شدن  اي قهوه پس از خشك شدن آلو ميزان و اندازه گيري شد جامد محلول

 CRDو روش اسمزي در قالب طرح كا مالٌ تصادفي  آزمون فاكتوريل با دو عامل پوستگيرينتايج طرح با استفاده از  .انجام شد
با افزايش درصد شكر  .شودكردن مينتايج نشان داد كه پيش تيمار آبگيري اسمزي باعث افزايش سرعت خشك. گرديد آناليز

اي شدن در تيمارهاي اسمزي كاهش ميزان قهوه .آب افزايش يافتدر محلولهاي اسمزي در صد جذب مواد و درصدكاهش
 54(وري در محلول اسمزي نشان داد كه تيمار پوستگيري شده با آب نمك و غوطه ها هاي حسي نمونهارزيابي بررسي .يافت

. انتخاب شد به عنوان بهترين فرموالسيون از نظر مصرف كننده) در صد نمك 6درصد شكر و 
 

  كيفيتا، بخارآلو  اسمزي، كردن خشك :كليدي هاي واژه

 
 مقدمه

 آمار براساس .اهميت قراردارد دله است و از نظر اقتصادي پس از هلو در درجه دومعتهاي مهم مناطق م ميوه آلو يكي از
هزار تن آلو، يكي از  79164جمهوري اسالمي ايران با توليد بالغ بر  FAOسازمان خوارباروكشاورزي سازمان ملل متحد

 31279كشت استان خراسان رضوي با سطح از زير  مهمترين كشورهاي توليد كننده اين محصول در دنيا محسوب مي شود
فيبر است كه از نظر و  Cميوه آلو غني از ويتامين  ].1[ استبوده تن محصول آلو 327008   هكتار و توليد ساالنه بالغ بر

آلو ميوه بسيار حساس در هنگام حمل ونقل مي  .همچنين اين ميوه خواص چشايي بسيار عالي دارد .تغذيه بسيار ضروري است
هزينه انبارداري و حمل و نقل مواد . شوددرصد ازضايعات آن كاسته مي 40تا  10و در صورتيكه خشك شود به ميزان  باشد

كردن سنتي سرعت پايين فرآيند وسطح مهمترين معايب خشكاز. ت به نمونه تازه كمتر ميباشدغذايي خشك شده نيز نسب
كردن با استفاده از هواي داغ،اگر چه مدت زمان فرآيند در  همچنين، در عمليات صنعتي خشك .آلودگي باال ميكروبي مي باشد
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معذالك مصرف انرژي باال بوده و به دليل اعمال حرارتهاي نسبتا شديد، كيفيت  .باشدتر ميمقايسه با روشهاي سنتي كوتاه

اي شدن نيز در طي عالوه براين،واكنشهاي قهوه .]13[ كندپيدا مي كاهشاي فرآورده به ويژه خواص ارگانولپتكي و تغذيه
ظاهر نامطلوبي به  الت با ايجاد رنگ تيره،دهند اين فعل و انفعاكيفيت آلو را تحت تاثير قرار مي ،خشك كردن سنتي و صنعتي

اي شدن اكثر جلوگيري از واكنشهاي قهوه و براي مقابله با اين امر. دهندبخشد و بازار پسندي آن را تقليل ميفرآورده مي
مومي در هاي عاز سوي ديگر با افزايش سطح آگاهي. استفاده مي نمايند 2SO مانندآلو خشك از مواد شيميايي  توليدكنندگان

هاي غذايي طبيعي و عاري از باره مضرات تركيبات شيميايي گزارش روزافزون در جوامع توسعه يافته به سمت مصرف فرآورده
هاي خشكباري گوگرددار بطوري كه در بازارهاي بين المللي روز به روز تقاضا براي فرآورده. مواد شيميايي پديدار گشته است

گرچه از لحاظ تغذيه ايمن مي باشد ولي داراي رنگ قهوه اي نامطلوب است كه باعث كاهش بازار مورد اخير . كاهش يافته است
-آب ازاصلي .جدا كردن آب از ميوه ها و سبزيجات يكي از مهمترين روشهاي حفظ مواد غذايي مي باشد .شودپسندي آن مي

وجود اين معايب  .]12،13[شيميايي آن تاثير مي گذاردباشد كه مستقيما بر خواص فيزيكي و ترين تركيبات مواد غذايي مي
روشهاي مناسبتري براي بهبود كيفيت فرآورده هاي خشكباري باشند و  متخصصين و توليد كنندگان را بر آن داشت كه دنبال

-مزبور ميترين تكنيكهاي مورد استفاده براي رفع معضالت در اين راستا فرآيندهاي اسمزي  يكي از جديدترين و ثمر بخش
همچنين .شودرنگ، طعم و بافت محصول بدون افزودن مواد شيميايي مي روش اسمزي باعث بهبود كيفيت محصول، .]5[ باشد

. ]12[مواد مغذي در محصول در طي نگهداري حفظ مي شود
-بدهد حذف ميآبگيري اسمزي يك فرآيند طبيعي است كه در طي آن آب موجود در ماده غذايي بدون اينكه تغيير فازي رخ 

آبگيري به شيوه اسمز بر اساس زدودن قسمتي از آب طبيعي  .]3[حاصل كار فرآورده هاي با رطوبت متوسط ميباشند. شود
اسمز يك فرآيند خروج حالل از يك . وري آنها در محلولهاي غليظ صورت مي گيردها و سبزيها در اثر غوطهموجود در ميوه

-از طريق يك غشا نيمه تراوا به منظور يكنواخت نمودن پتانسيل شيميايي محلول ميمحلول رقيق به سمت محلول غليظ 
انتقال جسم ، جريان آب از محصول به سمت محلول: گيردطي فرآيند اسمز سه نوع انتقال در ماده غذايي صورت مي .]4[باشد

از ميوه به سمت ) ي اسيد ويتامينمواد آلي شكرهاي معدن( مواد حل شده معدني، حل شده از سمت محلول به سمت محصول
-وري در محلول غليظ شكر يا نمك كاهش ميدر خشك كردن اسمزي آب نمونه با غوطه]. 12[ يابندمحلول جريان مي

شوند كه ازنظر رطوبتي حالت استاندارد و مقاوم نداشته كه بايد حتما تحت محصوالتي حاصل مي ،دراثر اين عمل .]7،10[يابد
اين عمل مزايا زيادي دارد . گيرند كردن تحت خال قرارخشكو كردن انجماديانجماد، خشك ير خشك كردن،فرآيند بعدي نظ

به علت خروج آب زمان و انرژي كمتري براي خشك كردن  ،يناكه عبارت است از حفظ طعم، مواد مغذي و بافت ميوه، عالوه بر
. ]11[شودكاهش انرژي مصرفي و بهبود كيفيت مواد غذايي ميروش اسمزي به عنوان يك پيش تيمار به منظور  .]9[نياز است

از واكنشهاي آنزيمي  ،عالوه برآن. شودكردن اسمزي  باعث كاهش زمان خشك شدن و باقي ماندن رنگ طبيعي ميوه ميخشك
-در ميوه خشك شده مي 2SOروش اسمزي باعث افزايش كيفيت محصول نهايي و كاهش مصرف .نمايدنيز جلوگيري مي

  .]3[شود
گزارش نمودند كه استفاده از فرآيند اسمزي براي خشك كردن هلو موجب بهبود رنگ ،طعم  1996در سال  عسگر و همكاران

اين محققين استفاده از دماهاي باال و زمان كوتاه در طي فرآيند آبگير . فرآورده پس از فرآيند ودر طي نگهداري مي گردد
بر روي آبگيري به شيوه اسمزنشان داد  1995وهمكاران در سال نتايج تحقيقات بسيوال .]6[اسمزي هلو را پيشنهاد نمودند كند

باشد و بايد حتما تحت فرآيند هاي بعدي نظير خشك كردن قرار محصوالت حاصل از اين فرآيند از لحاظ رطوبت پايدار نمي كه
پژوهش ارائه روش مناسب پوست گيري و فرموالسيون هدف از اين  .]8[گيرند تا محصولي مناسب براي نگهداري توليد شود

 .مناسب محلول اسمزي جهت افزايش كيفيت آلو خشكباري مي باشد
  

 :مواد و روشها
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 مورد هاي محلول. جهت اجراي اين آزمايش آلو بخارا از ايستگاه تحقيقاتي گلمكان واقع در خراسان رضوي تهيه گرديد 

 مراحل. بودسديم  كلريد خوراكي نمك و  درصد 5  خلوص با آلمان درصد 98 ،مرك ساكارز از ها آزمايش اين در استفاده

-دقيقه و غوطه 1درصد به مدت  5/1محلول قليايي غوطه وري درروش وست گيري به دو پو شستشو شامل اوليه سازي آماده

نمونه  سطحي رطوبت ،شده شسته بالفاصله شده تهيه نمونه هاي .بود ساعت 1 درصد به مدت 70 وري در محلول آب نمك 

درجه سانتي گراد و  50دردرجه حرارت ثابت در محلولهاي اسمزي  سپس شدند و توزين وگرفته  نك خشك كاغذ باهاي 

 45درصد نمك؛5+درصد ساكارز45درصدنمك؛2+درصدساكارز60 :شاملمحلول هاي اسمزي . غوطه ور شدند ساعت 4زمان 

 10 به 1 ها آزمايش كل در اسمزي محلول به ميوه نسبت. درصد نمك بودند8+ساكارز درصد30 و رصد نمكد6+درصد ساكارز

 از بعد و شده شسته مقطر آب با آنها سطح ،گرديده خارج محلول ازاسمزي نمونه هاي آلو زمان شدن طي از بعد .بود ثابت

 نمونههاي خشك ماده درصد ،اسمزي آبگيري ميزان تعيين براي. گرديد توزين مجددا نمونهها سطحي رطوبت كردن خشك

 به رسيدن تا نتيگراد سا درجه 100-95 آون داخل در نمونه ،خشك ماده ميزان گيري  اندازه براي. شدگيري  اندازه شده اسمز

   2و 1 روابط از استفاده با سپس. شوند سرد تا گيرند مي قرار دسيكاتور در ،شدن خشك از بعد و گرفته قرار ساعت ثابت وزن

. گرديد محاسبه محلول جامد مواد جذب و  آب دادن دست از ميزان

 [1]                                                                  وزن اوليه نمونه)/ بعد از اسمز وزن وزن اوليه نمونه-= (درصد كاهش آب
 ]2[                                                            اوليه نمونهوزن )/ وزن خشك شاهد وزن خشك نمونه بعد از اسمز-= (درصد جذب مواد

 
كن كابيني با سپس دردستگاه خشك.ها از  محلول اسمزي، با استفاده از كاغذهاي جاذب آبگيري شدندپس از خروج نمونه 

درجه سانتيگراد تا رسيدن به  60حرارت هاي مخصوص خشك كردن قرار گرفته و در درجه استفاده از هواي داغ  و درسيني
روز جهت تعديل رطوبت در  2هاي خشك شده به مدت نمونه.خشك گرديد) بر مبناي وزن مرطوب(درصد 14رطوبت نهايي 

گرم و به روش  250ميكرون به ميزان  50اتيلني با ضخامت هاي پليدر حرارت محيط نگهداري و سپس در بسته آزمايشگاه
 .ارزيابي حسي و انجام شد اي شدناز خشك كردن ميزان قهوه پس .گرديدند نديب واكيوم بسته

 
: آناليز آماري

 Bسطح و فاكتور  2با ) پوست گيريسطوح ( Aفاكتور. تكرار بود 3عاملي در قالب طرح كامال تصادفي با  2آزمايش فاكتوريل  
. استفاده شد  SPSS v.11 آماري از نرم افزار آماريبراي تمام تجزيه و تحليلهاي . سطح بود 4با  )فرموالسيون اسمزي(

. درصد انجام گرفت 1مقايسه ميانگينها نيز از طريق آزمون دانكن در سطح 
  

بحث و نتايج 
: و جذب مواد درصد كاهش آب 

 .رفتدرصد كاهش آب و جذب مواد تحت تاثير اثرات مستقل و متقآبل پوستگيري و فرموالسيون قرار گنتايج نشان داد كه 
تجزيه واريانس نشان مي دهدكه عوامل پوستگيري وفرموالسيون اسمز بردرصد كاهش آب و جذب مواد در نمونه هاي آلو  نتايج

نتايج نشان داد  كه پوستگيري با سود درصد جذب مواد كمتر و . درصدمعني دار بوده است1در طي فرآيند اسمزدر سطح 
شود در غلظت مشاهده مي 2و 1يهمانطور كه نمودارها. ده استدرصد كاهش آب نسبت به پوستگيري با آب نمك بيشتر بو

نمك  درصد كاهش آب بيشتري در مقايسه با غلظتهاي   درصد 4+ درصدشكر 54نمك درصدو  درصد 2+درصدشكر  60
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 هر چه ميزان ساكارز در محلول بيشتر باشدپيشرفت فرآيند اسمز بيشتر است. درصدشكر نشان مي دهد30درصدشكر و 45
با توجه به اينكه افزايش درصد جذب  مواد ممكن است باعث از بين رفتن طعم اصلي ميوه شود بهتر است از محلولهاي با  ولي

. تر ساكارز استفاده نموددرصد پايين
 

: اي شدن ميزان قهوه  
اسمزي باعث كوتاه شدن هاي آلو غلظتهاي باالي محلول اي شدن نمونهبا افزايش غلظت شكر در محلول اسمزي از ميزان قهوه

مقايسه ميزان دانستيه نوري شاهد با نمونه هاي . زمان فرآيند خشك كردن ودر نتيجه كاهش تيرگي رنگ نهايي مي شود
مقايسه ميانگين اثر متقآبل تيمارها .]3نمودار [اسمزي نشان داد كه ميزان تيرگي رنگ شاهد از تيمار اسمزي بيشتر بوده است

ها شد و همچنين پوستگيري با نمك ميزان اي شدن رنگ نمونهاز تيمارهاي اسمزي باعث كاهش قهوه هنشان داد كه استفاد
دار نبوداين نتيجه با نتايج ساير دانشمندان مطابقت  دانسيته نوري كمتري داشت كه البته اين تغييرات از نظرآماري معني

 .] 13،14،15[دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 پوست گيري روشهاي مختلفدر طي فرآيند اسمز در  تغييرات درصد كاهش آب ؛1شكل

 
 

: بي حسي اارزي
نتايج آزمون حسي نشان داد كه فرآيند اسمز باعث نگهداري بهتر رنگ و شكل ظاهري و شفافيت در رتبه باالتري نسبت به 

ان داد كه رنگ نمونه هاي نتايج نش .] 10،11[موضوع با نتا يج تحقيقات قبلي در اين زمينه مطآبقت دارد شاهد بود، كه اين
پوست گيري شده با سود از نظر مصرف كننده رتبه كمتري به دست آوردند كه به علت تاثير حرارت و قليا بر بافت ميوه آلو مي  

نمونه پوست  .كليه فرموالسيون هاي اسمزي نسبت به شاهد امتياز باالتري داشتند.باشد كه توليد محصولي به رنگ قرمز نمود
،هرچند كه با ]4نمودار[از لحاظ رنگ باالترين امتياز را كسب نمودند)درصدنمك2+درصدشكر60(ه با دست وگيري شد

 .از لحاظ آماري تفاوت معني داري نداشت )درصدنمك4+درصدشكر54(تيمار
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 پوست گيري  در طي فرآيند اسمز در روشهاي مختلف جذب موادتغييرات درصد ؛ 2 شكل
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )روش پوست گيري غوطه وري در آب نمك(با محلولهاي مختلف ر طي فرآيند اسمزدانسيته نوري د تغييرات درصد  ؛3شكل
 

كننده نشان داد كه تيمارهاي پوستگيري شده با آب نمك و سود از نظر پذيرش نتايج اثرآبگيري بر پذيرش عمومي مصرف
كننده ور شده در محلول اسمزي از لحاظ پذيرش عمومي مصرفتمامي تيمارهاي غوطه. عمومي امتياز باالتري كسب نمودند

 .] 2،3[ گيري با گزارشات قبلي مطابقت دارداين نتيجه.]4نمودار[مطلوب بودند و نسبت به شاهد امتياز باالتري كسب نمودند
 

: نتيجه گيري كلي
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اسمزي در صد كاهش آب بيشتري نسبت به پوست گيري با سود و درصد هاي باالتر شكر در محلول  نتايج نشان داد كه پوست
در محلولهاي اسمزي كه درصد شكر بيشتر بود به علت وجود مولكولهاي كوچكتر و ايجاد فشار .گيري با آب نمك داشت

شده بودند از نظر مصرف كننده مناسب  گيري با سود پوستكه هاي خشك نمونه. اسمزي باالتر ميزان آبگيري بيشتر بود
بررسي ارزيابي حسي . هاي آلو خشك كاهش يافتاي شدن نمونها افزايش غلظت شكر در محلول اسمزي ميزان قهوهب .نبودند
كننده مطلوبتر بودند نشان داد كه تيمارهاي با درصد كمتر شكر و درصد باالتر نمك از نظر مصرف ي خشك شدههانمونه

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تيمار پوست گيري و فرموالسيون بر رنگ آلو مقايسه ميانگين اثر متقابل ؛ 4شكل
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقايسه ميانگين اثر متقابل تيمار پوست گيري و فرموالسيون بر پذيرش عمومي مصرف كننده؛ 5شكل
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طرح با توجه به اينكه هدف از اجراي اين . هرچند كه اين تيمارها در فرآيند اسمز خواص شيميايي و فيزيكي مطلوبتري داشتند

 وري در محلولتععين مناسبترين فرموالسيون اسمزي در تهيه آلو خشك بود؛ لذا، تيمار پوستگيري با آب نمك و غوطه
.  عنوان مطلوبترين روش انتخاب گرديد به)درصدنمك4+درصدشكر54(اسمزي
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