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تأثير سرعت همزدن و دماي آب بر ويژگیهاي کدوي خشکشده طی فرايند بازجذب آب
سيما چراغی دهدزي *1و ناصر همدمی

2

 .1عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شوشتر ،گروه علوم و صنايع غذايي ،شوشتر ،ايران
 .2استاديار گروه علوم و صنايع غذايي ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه صنعتي اصفهان ،اصفهان ،ايران
(تاريخ دريافت1392/7/21 :ـ تاريخ تصويب)1393/9/1 :

چکيده
در اين تحقيق ،اساليسهاي کدو (ضخامت  0/4سانتيمتر و قطر  4سانتيمتر) در محفظۀ بخار بهمدت  4دقيقه آنزيمبري
شدند .اساليس هاي کدو پس از سردشدن ،در خشک کن جريان هواي گرم با دماي  60°Cتا رسيدن به رطوبـت 0/1065
کيلوگرم آب در يک کيلوگرم مادة خشک ،خشک شدند .بازجذب آب برشهاي کدوي خشکشـده بـا وزن معـين ،در آب
مقطر با دماهاي گوناگون ( ،50 ،25و  )75°Cبا نسبت مادة خشک به آب  1به  ،25در حاليکه با سـرعتهـاي گونـاگون
( 100 ،0و  200دور در دقيقه) همزده ميشد ،انجام گرفت .در دورههاي زماني مشخص تا  300دقيقه ،نمونههاي کـدو از
آب خارج شد و وزن نمونهها ،ميزان مادة خشک ،و درصد جذب آب آنها تعيين گرديد .رنـ اسـاليسهـاي کـدو نيـز در
طول يک دورة  180دقيقهاي ارزيابي شد .بر اساس نتايج بهدستآمده ،زمان بازجـذب ،دمـا ،و سـرعت همـزن در سـط
احتمال  1درصد ،اثر معنيداري بر مادة خشک ،درصد جذب آب ،و شـاخصهـاي رنـ (* ،b* ،a* ،Lو  )ΔEدر کـدوي
خشکشده داشتهاند .در طول فرايند ،درصد جذب آب و شاخص رن  ΔEدر برشهاي کدو افزايش يافته و ميـزان مـادة
خشک و شاخصهاي رن (* ،a* ،Lو* )bکاهش داشته است .کدوهايي که بازجـذب آنهـا در آب بـا دمـاي  75°Cو بـا
بهکارگيري همزن با سرعت  200دور در دقيقه صورت گرفتـه اسـت ،داراي درصـد جـذب آب و شـاخص  ΔEحـداکرر و
کمترين ميزان مادة خشک و شاخصهاي رن (* ،a* ،Lو* )bبودهاند.
کليدواژگان :بازجذب آب ،درصد جذب آب ،شاخصهاي رن  ،کدو ،همزدن.
*

مقدمه

جنس کدوييان ( )Cucurbitaداراي  10گونۀ گياهي است کـه از
اين تعداد فقط  5گونـه اهميـت زراعـي دارنـد .گونـههـاي پوـو
( ،)pepoموسچاتا ( ،)moschataو ماکسيما ( )maximaمعروفيت
بيشتري دارند .کدو مسمايي داراي ميوههايي به رن سـبز تيـره
يا سبز روشن است که در اغلب ارقام همراه بـا لکـههـاي سـفيد
مشاهده ميشود .گياه بهطور متوسط  5تا  6ميوه توليد ميکنـد
که وزن هـر ميـوه حـدود  100تـا  200گـرم اسـت ( Peivast,
.)1998
خشککردن يکي از پرکاربردترين روشهاي قابل اسـتفاده
بــراي نگهــداري ميــوههــا و ســبزيهــا اســت .در طــول دورة
خشک کردن ،براي رسيدن به فعاليـت آبـي نهـايي کـه پايـداري
ميکروبــي محصــول را تضــمين مــيکنــد و تغييــرات فيزيکــي و
شيميايي را به حداقل مي رساند ،درصد آب مادة غـذايي کـاهش
مـييابـد ( .)Sayad, 2005خشـککـردن و سـوس بازجـذب آب
* نويسندة مسئولsimach.de@gmail.com :

موجب تغييرات زيادي در ساختار و ترکيبات بافت مي شـود کـه
نتيجۀ آن صدمه به خواص ساختاري است .بازجذب آب مي تواند
بهعنوان معيار اندازه گيري ميزان صدمات حاصل از خشککـردن
به مادة غذايي در نظر گرفتـه شـود ( .)Fellows, 1990بازجـذب
آب فرايند پيچيده اي است که خصوصيات ايجادشده را بازسـازي
ميکند .سه فرايند مهم در طول بازجذب رخ مـيدهـد :دريافـت
آب بهوسيلۀ مواد خشک ،تورم ،و خروج مواد محلـول ( Moreira
.)et al., 2008
بازجذب آب تحت تأثير چندين عامل قرار دارد کـه بـه دو
گروه عوامل داخلي و خـارجي تقسـيم بنـدي مـي شـوند :عوامـل
داخلــي ماننــد ترکيــب شــيميايي محصــول ،پــيشتيمارهــاي
خشــککــردن ،فرموالســيون محصــول ،شــرايط و روشهــاي
خشککردن ،فرايندهاي بعد از خشک کـردن ،و عوامـل خـارجي
شامل ترکيب محيط شناورسازي ،دما ،و شرايط هيـدروديناميک
(فشار) است .بعضي از اين فاکتورها موجب تغييـر در سـاختار و
ترکيب بافتهاي گياهي ميشوند ،مانند کاهش استحکام ديـوارة
سلولي يا خـروج مـواد محلـول کـه موجـب آسـيب بـه خـواص
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بازسازي ميشود ( .)Garcia-Segovia et al., 2011در بازجـذب،
نسبت مواد جامد خشک به جرم آب از  1به  5تا  1به  ،50دماي
آب بازجذب از دماي اتاق تا دماي جوش و زمان از  2دقيقـه تـا
 24ساعت متغير است .بهکارگيري همزن در آب نيز امکانپـذير
است ( .)Lewicki, 1998خواص بازجذب بـهعنـوان پارامترهـايي
براي تعيين کيفيت بهکار برده مي شوند ،زيرا آنها نشانگر ميـزان
تغييرات ايجادشده در طول فراوري (پيشتيمار ،خشک کـردن ،و
بازجذب) هستند ( .)Moreira et al., 2008معمولترين شـاخص
که براي بازجذب بافت هاي گيـاهي خشـک اسـتفاده مـي شـود،
نسبت وزن بعد از باز جذب بـه وزن ابتـدايي اسـت کـه ظرفيـت
بازجذب ،نسبت بازجذب ،درصد جذب آب ،و يـا ضـريب آبـدهي
گفته مي شود .نسبت وزن بعد از بازجذب بـه مقـدار جـرم مـادة
خشک نيز فاکتور مهمي است .نسـبت وزن بعـد از بازجـذب بـه
وزن قبل از خشککردن نيز درصـد بازجـذب اسـت ( Lewicki,
 .)1998بافت ويژگي مهم ديگري بـراي بـهدسـتآوردن شـرايط
بهينۀ فرايندهاي غـذايي اسـت .خـواص بـافتي بـه دمـا و زمـان
فرايندهاي خشک کردن و بازجـذب آب بسـتگي دارد .عـالوه بـر
بافت و شاخصهاي جذب آب ،خواص رنگي نيز بهعنوان شاخص
شرايط بازجذب آب است .تعيين شرايط بازجـذب آب بـهمنظـور
بهحداقلرساندن تغييرات رنگي در طول اين فرايند ،از نقطهنظـر
اقتصادي نيز اهميت دارد (.)Moreira et al., 2008
سينتيک بازجذب آب ،به دما ،نسبت جامد به مايع ،ابعـاد
نمونـــه ،آنـــزيمبـــري ،و روش خشـــککـــردن بســـتگي دارد
( .)Cunningham et al., 2008سينتيک بازجذب آب در دماهاي
گوناگون در محصوالت خشک مانند سيبزميني ( Cunningham
 ،)et al., 2008; Markowski et al., 2009گوجــهفرنگــي
( ،)Goula& adamopoulos, 2009نمونههاي هـويج ( Singh et
 ،)al., 2007ساقۀ کلم بروکلي ( ،)Sanjuan et al., 1999جعفري
( ،)Gornicki, 2010انبــه ( ،)Maldonado et al., 2010پيــاز
( ،)Debnath et al., 2004و آلوورا ()Vega-Galves et al., 2009
بررسي شده است.
رفتار بازجذب مواد غذايي با افزايش حجم و مقدار رطوبت
در طول زمان مشخص مي شود .در مرحلـۀ اول فراينـد ،سـرعت
بازجذب بيشتر است و در مراحل بعد کاهش مي يابد .دمـاي آب
بر سرعت بازجـذب و مقـدار رطوبـت متعـادل مـثثر اسـت و بـا
افزايش دماي آب ،اين سرعت افزايش مييابد .روش خشککردن
و پيشتيمار ميتواند بر بازجذب مثثر باشد ( Markowski et al.,
 .)2009با بهکارگيري مـدلهـاي گونـاگون مـيتـوان سـينتيک
بازجذب را بررسي کرد .اين مدل هـا بـراي بهينـهسـازي فراينـد

بازجذب مفيدنـد ( .)Garcia-Segovia et al., 2011از بـين ايـن
مدلها ،مدلهاي تجربي ماننـد پلـ ( )pelegکـاربرد بيشـتري
دارند ( .)Moreira et al., 2008مدل ديگري که بهطور گسـترده
در مهندسي غذايي بهکار ميرود ويبـل ( )weibullاسـت کـه در
تخمــين پارامترهــاي ســينتيک ،انعطــا پــذيري بــااليي دارد
( .)Garcia-Segovia et al., 2011مدلسازي برشهـاي پرتقـال
خشکشده پس از بازجذب در آب مقطر با دماي  25°Cبا نسبت
نمونه به آب  1بـه  25انجـام شـد و رفتـار بازجـذب بـرشهـاي
پرتقال با معادلههاي پل و ويبل بررسي گرديد ( Ruiz Diaz et
 .)al., 2003رسيدن به شرايط بهينۀ فرايند بازجذب آب کـدو از
اهدا اين تحقيق است که ازطريق بررسي عوامل گوناگون مانند
زمان بازجذب ،دماي آب ،سرعت همزن بر ميزان مـادة خشـک،
درصد جذب آب ،و شاخص هاي رن  ،بهعنوان معيارهاي کيفـي
کدو ،در طول دورة اين فرايند محقق ميشود.

مواد و روشها
آماده سازي نمونه

کدوها از بازار محلي خريداري و در دماي  4°Cنگهداري شـدند.
سوس درجه بندي آنها ازنظر رن  ،قطـر ،و وزن صـورت گرفـت.
پس از شستشو و جداکردن قسمتهاي سـر و تـه ،وارد دسـتگاه
برش شدند و بهصورت اساليسهايي با ضخامت  0/4سـانتيمتـر
برش داده شدند .سوس با بهکارگيري قالبي استوانهاي بهصـورت
اساليسهايي به قطر  4سانتيمتر در آمدنـد .در مرحلـۀ بعـد بـا
قراردادن بـرشهـاي کـدو در محفظـۀ بخـار بـهمـدت  4دقيقـه
آنزيمبري صورت گرفت.
فرايند خشککردن اساليسهاي کدو

اساليسهاي کدو پس از سردشدن وارد خشککن جريان هـواي
گرم (ساخت ايران) با سرعت  1متر بر ثانيـه شـدند و در دمـاي
Cunningham et al., 2008; Vega- Galves et al., ( 60°C
 )2009تــا رســيدن بــه رطوبــت  0/1065کيلــوگرم آب در يــک
کيلــوگرم مــادة خشــک ،خشــک شــدند .خشــککــردن بــا يــک
خشــککــن جريــان هــواي گــرم آزمايشــگاهي مجهــز بــه
کنترلکنندههاي دما (دماسنج هاي حباب خشـک و مرطـوب) و
سرعت هوا ( )Anemometer-Lutronانجـام گرفـت .نمونـههـاي
خشــک در کيســههــاي پلــياتيلنــي بســتهبنــدي و در يخچــال
نگهــداري شــدند .پــس از پايــان عمليــات خشــککــردن ،هم ـۀ
نمونههاي خشک شده و نگهداريشده در يخچال ،با هم مخلـو
و در يک بسته بـهمـدت  24سـاعت بـراي رسـيدن بـه رطوبـت
يکسان در دماي يخچال نگهداري شدند.

چراغی دهدزي و همدمی :تاثير سرعت همزدن و دماي آب بر ويژگیهاي کدوي ...

فرآيند بازجذب آب اساليسهاي خشکشدة کدو

تعداد مشخصي از برشهاي کدوي خشکشده با وزن معين ،در
بشـــرهاي حـــاوي آب مقطـــر بـــا دماهـــاي  ،50 ،25و 75°C
( )Cunningham et al., 2008; Moreira et al., 2008با نسـبت
مادة خشک به آب  1بـه  25قـرار داده شـدند ( Markowski et

 .)al., 2009همزدن آب با سرعتهاي  100و  200دور در دقيقه
صورت گرفت و در بعضـي تيمارهـا ،فراينـد بازجـذب آب بـدون
همــزدن انجــام شــد ( ;Krokida& Marinos- Kouris, 2003

 .)Cunningham et al., 2008; Maldonado et al., 2010بـراي
حفظ دما ،بشرهاي حاوي آب در بنماري قـرار داده شـدند و در
مواردي که نياز به همزدن بود از بنماري شيکردار استفاده شـد.
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در اين معادله انديس  0مربو به نمونۀ خشک است.
طرح آماري استفادهشده و روش آناليز نتايج

بهمنظور بررسي اثر زمان ،دماي آب ،و سرعت همـزن در فراينـد
بازجذب آب بر خصوصيات کيفي اساليس هاي کدو شامل ميزان
مادة خشک ،درصد جذب آب و رنـ  ،همـۀ آزمايشـات در سـه
تکرار و به صورت فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفي و آزمون
مقايسۀ ميانگين  LSDو  LS meansبا نرمافزار  SAS 9.1تجزيه و
تحليل گرديد .رسم نمودار ها در اين تحقيق بـا نـرمافـزار اکسـل
 )Excel 2010( 2010انجام گرفت.

با برداشت نمونه در زمانهـاي ،120 ،60 ،40 ،20 ،10 ،5 ،3 ،1
 ،180و  300دقيقه ،و حذ آب سطحي از آنها ،وزن نمونـههـا،

نتايج و بحث

ميزان مادة خشک و درصد جـذب آب آنهـا بررسـي شـد .رنـ

ميزان مادة خشک و درصد جذب آب

اساليسهـا نيـز براسـاس نتـايج حاصـل از آزمايشـات اوليـه در

براساس نتايج تجزيۀ واريـانس ،زمـان بازجـذب ،دمـا ،و سـرعت
همزن در سط احتمال  1درصد ،اثر معنيداري بر ميـزان مـادة
خشک و درصد جذب آب کدوي خشکشده داشتهانـد .تـأثيرات
متقابل زمانـدما ،زمانـسرعت همزن ،و دماـسرعت همـزن نيـز
در سط احتمال  1درصد بر هر دو ويژگي معنيدار بوده اسـت.
مقايسۀ ميانگينهاي مادة خشک و درصد جـذب آب در کـدوي
خشــکشــده در طــول دورة فراينــد و در ســه دمــاي بازجــذب،
نشاندهندة کاهش ميزان مادة خشک و افـزايش درصـد جـذب
آب در کدو طي دورة بازجذب آب است (جـدول  .)1بـا افـزايش
جذب آب از محيط آبي و خروج مواد محلول از ماده ،درصد مادة
خشک در کدو کاهش يافته است .اين نتيجـه در اسـاليسهـاي
مــوز خشــکشــده ( )Taiwo & Adeyemi, 2009و ســيب
خشکشده ( )Taiwo et al., 2002نيز گزارش شده است .دليـل
عدم وجود تفاوت معنيدار در مراحل نهـايي بازجـذب ،رسـيدن
کدو به رطوبت تعادلي است .براساس اين جدول ،کـدوهايي کـه
بازجذب آنها در آب با دماي  75°Cصورت گرفته است ،بهدليـل
باز جذب آب بيشـتر ،درصـد جـذب آب بيشـتر و مـادة خشـک
کمتري دارند (جدول  .)1اين نتيجه در مورد گروهي از ميوهها و
سبزيهاي خشکشـده ()Krokida & Marinos-Kouris, 2003
و در قــارخ خشــکشــده ( )Garcia-Pascual et al., 2006نيـز
گزارش شده است .افزايش دما بهدليـل تضـعيف ديـوارة سـلولي
موجب افـزايش ضـريب انتشـار و خـروج مـواد محلـول از مـاده
ميگردد و درنتيجه مادة خشک در طـول دورة فراينـد بازجـذب
کاهش مـييابـد ( Moreira et al., 2008; Cunningham et al.,

زمـــانهـــاي  ،120 ،60 ،40 ،20 ،10 ،5 ،3 ،1و  180دقيقـــه
ارزيابي شد .زمان صفر مربو به نمونۀ کدوي خشکشده است.
ارزيابی ويژگیهاي کيفی اساليسهاي کدو
اندازهگيري مادة خشک و درصد جذب آب

مادة خشک اساليس هاي کدو در آون خأل با دماي  70°Cتعيين
شــد ( .)AOACبــراي محاســبۀ درصــد جــذب آب از تــوزين
برشهاي خشک کدو و برشهايي که پـس از زمـان مشـخص از
آب خارج شدند و بازجذب آب در آنها صـورت گرفتـه ،اسـتفاده
شده است (:)Lewicki, 1998
(رابطۀ )1

%water absorption = (Mr - Md / Md)100

در اين معادله  Mجرم نمونه ،و انديسهاي  dو  rبهترتيب
مربو به نمونه پس از خشککردن و بعد از بازجذب آب ،است.
اندازهگيري شاخصهاي رنگ اساليسها

بـراي ارزيــابي رنـ

اســاليسهـاي تــازه و خشـکشــدة کــدو و

اساليس ها در طول دورة بـاز جـذب آب در زمـان هـاي معـين از
دســتگاه رنـ ســنجي (  Lutronمـدل  )RGB-1002در سيســتم
 RGBاســتفاده گرديــد و پــارامترهــاي ثبــتشــدة دســتگاه
(پــارامترهــاي  ،G ،Rو  )Bبــا نــرمافــزار  easyRGBبــه سيســتم
هانترلب تبديل شد .پارامترهاي تعيينشده در اين مطالعه شامل
انديس هاي رن سنجي * ،a*، Lو * bبود ∆E .نشاندهندة تغيير
رن

کلي اساليس اسـت کـه بـا اسـتفاده از رابطـۀ  2محاسـبه

ميشود (:)Moreira et al., 2008
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مادة خشک و بيشترين درصد جذب آب در کدوي خشـکشـده
زماني مشاهده مي شود که بازجذب آن در آب با دمـاي  75°Cو
بهمدت  300دقيقه صورت بگيرد.

 .)2008; Maldonado et al., 2010با افزايش دماي آب بازجذب،
جذب آب بيشتر ميشود و ميزان انتقال جرم نيز افزايش مييابد
( .)Vega-Galves et al., 2009مطابق جدول  1کمتـرين ميـزان

جدول  .1اثر متقابل دما و زمان بازجذب بر ميانگين ميزان مادة خشک و درصد جذب آب با سه سرعت گوناگون همزن

درصد مادة خشک

زمان
(دقيقه)

25°C

0
1
3
5
10
20
40
60
120
180
300

90/371Aa
45/427Ba
33/872Ca
29/437Da
21/117Ea
17/473Fa
14/338Ga
12/941Ga
10/512Ha
9/271Ha
9/047 Ha

درصد جذب آب

50°C
Aa

90/371
37/589Bb
28/771Cb
24/826Db
16/884Eb
14/249Fb
11/772Gb
10/578Gb
8/664Hb
7/940Ha
7/697Ha

75°C
Aa

90/371
30/251Bc
23/746Cc
20/267Dc
13/889Ec
11/705Fc
9/730Gc
8/682GHc
7/320HIb
6/804Ia
6/475Ia

25°C
Ja

0/000
79/294Ic
123/652Hc
156/757Gc
208/501Fc
267/630Ec
332/023Dc
374/158Cc
422/761Bc
447/166Ac
458/801Ac

50°C
Ja

0/000
120/835Ib
168/683Hb
213/153Gb
263/020Fb
319/547Eb
382/050Db
422/143Cb
476/974Bb
500/922Ab
514/136Ab

75°C
Ja

0/000
149/017Ia
202/578Ha
248/876Ga
315/016Fa
380/242Ea
432/771Da
473/848Ca
533/776Ba
563/238Aa
574/400Aa

حرو غير مشترک در هر ستون (حرو بزرگ) و رديف (حرو کوچک) نشاندهندة تفاوت معنيدار در سط احتمال  5درصد است.

همزدن اثر ناچيزي بر توانـايي بازجـذب آب داشـته اسـت .ايـن
محققـان ســيبزمينــي و هــويج خشــک را بررســي کــردهانــد و
بيشترين مقاومت به انتقال آب را مربو بـه خـود مـادة غـذايي
معرفي کـردهانـد ( Cunningham et al., 2008; Marabi et al.,
.)2004

کدوهايي که بازجذب آب در آنها با بهکارگيري همـزن بـا
سرعت  200دور در دقيقه صـورت گرفتـه اسـت ،مـادة خشـک
کمتر و درصد جذب رطوبت بيشتري دارند (جدول  .)2همـزدن
آب موجب کاهش مقاومت خارجي بـه انتقـال جـرم و درنتيجـه
افـزايش جـذب آب مـيشـود ( .)Maldonado et al., 2010ايـن
نتيجه برخال نظر بعضي محققان اسـت کـه گـزارش کـردهانـد

جدول  .2اثر متقابل دما و سرعت همزن بر ميانگين ميزان مادة خشک و درصد جذب آب در کل زمان بازجذب

درصد جذب آب

درصد مادة خشک

سرعت
(دور در دقيقه)

25°C

0
100
200

31/156Aa
25/103Ba
23/870Ca

50°C
Ab

26/217
22/677Bb
21/835Bb

75 °C
Ac

22/313
20/365Bc
19/842Bc

25 °C
Cc

207/053
274/830Bc
301/047Ac

50°C
Cb

264/578
310/906Bb
346/733Ab

75 °C
Ca

316/777
350/202Ba
389/501Aa

حرو غير مشترک در هر ستون (حرو بزرگ) و رديف (حرو کوچک) نشاندهندة تفاوت معنيدار در سط احتمال  5درصد است.

در طول دورة بازجذب آب ،افـزايش درصـد جـذب آب در
کدوي خشکشده مشاهده شده است (شکل  .)1ايـن نتيجـه بـا
نتــايج محققـان ديگــري کــه افــزايش رطوبــت را در طــول دورة
بازجذب سيبزميني خشکشده گزارش کرده اند ،مطابقـت دارد
( .)Markowski et al., 2009در همۀ منحنيها شيب منحنـي و
سرعت افزايش درصد جذب آب در دقايق اوليۀ بازجـذب بيشـتر
است .سرعت زياد جذب آب در مراحل اوليـۀ بازجـذب و سـوس
کــاهش آن در ادام ـۀ فراينــد در آلــووراي خشــکشــده (Vega-

 ،)Galves et al., 2009در ســيب زمينــي خشــک شــده
( ،)Cunningham et al., 2008; Markowski et al., 2009در
انبـۀ خشـکشـده ( ،)Maldonado et al., 2010و در شـاهبلـو
خشکشده ( )Moreira et al., 2008گزارش شده است .سـرعت
باالي جذب آب در مراحل اوليۀ بازجـذب بـهدليـل ورود آب بـه
لوله هاي موئين روي سط نمونه است .بعد از پرشدن لولـههـاي
موئين آزاد و فضاهاي بينسلولي با آب ،سرعت جذب آب کاهش
مـييابـد ( Cunningham et al., 2008; Vega-Galves et al.,

چراغی دهدزي و همدمی :تاثير سرعت همزدن و دماي آب بر ويژگیهاي کدوي ...

 )2009و در طول بازجذب نيروي محـرک الزم بـراي انتقـال آب
تا رسيدن به رطوبـت متعـادل کـم مـيشـود ( Moreira et al.,
 .)2008در شــکل ،شــيب منحنــي مربــو بــه دمــاي  75°Cدر
مقايسه با  50و  50نسـبت بـه  25°Cبيشـتر بـوده و درنتيجـه
سرعت جذب رطوبت در دمـاي  75°Cدر مقايسـه بـا دو دمـاي
ديگر افزايش داشته است .با باالرفتن دماي آب بازجذب ،ميـزان
انتقال جرم در طول فرايند بازجذب آب افزايش مييابد (Vega-
 )Galves et al., 2009و ضريب ديفوزيون مثثر جـذب آب زيـاد
ميشود ( .)Maldonado et al., 2010افـزايش سـرعت بازجـذب
آب و مقدار آب جـذبشـده بـا افـزايش دمـا ،در سـاقۀ بروکلـي
خشکشـده ( ،)Sanjuan et al., 1999در گروهـي از ميـوههـا و
ســـبزيهـــا ( ،)Krokida & Marinos-Kouris, 2003در
سيبزميني خشکشده ( ،)Markowski et al., 2009در جعفري
خشـــکشـــده ( ،)Gornicki, 2010در انبـــۀ خشـــکشـــده
( ،)Maldonado et al., 2010و در شـاهبلـو ( Moreira et al.,
 )2008گزارش شده است.

زمان بازجذب بر ميزان شاخصهـاي رنـ کـدوي خشـکشـده
نشاندهندة کاهش شاخصهاي* ،a* ،Lو* bو افـزايش شـاخص
 ΔEکدو در طول دورة بازجذب تا دقيقه  180است (جـدول .)3
شاخص* ،Lشاخص تيرگيـروشني است که هرچه بيشتر باشـد،
نشاندهندة روشنتربـودن و هرچـه کمتـر باشـد ،نشـاندهنـدة
تيرگي است و بهدليـل جـذب آب در طـول دورة بازجـذب ايـن
شاخص کاهش داشته است و نمونهها تيرهتـر شـدهانـد .کـاهش
شاخص* Lدر طول بازجذب آب در اسـاليسهـاي خشـکشـده
سيب نيز گزارش شده است ( .)Taiwo et al., 2002شـاخص*،a
شاخص قرمزيـسبزي است که هرچه بيشتر باشد ،نشاندهنـدة
قرمزي و هرچه کمتر باشد ،نشاندهندة سـبزي اسـت .در طـول
دورة بازجذب اين شاخص نيـز کـاهش داشـته و رنـ سـبز در
نمونه ها بيشتر شده است .شاخص* ،bشاخص زرديـآبـي اسـت
که هرچه بيشتر باشد ،نشاندهندة زردي و هرچـه کمتـر باشـد،
نشاندهندة آبيبودن است .با توجه به کـاهش ميـزان شـاخص
*bدر کدوي خشکشده در طول دورة بازجذب آب ،رن زرد در
نمونه ها کم شده است .با توجه به تغييرات شـاخصهـاي رنـ ،
تغييــرات کلــي رنــ ( )ΔEدر کــدوي خشــک در طــول دورة
بازجذب افزايش نشان ميدهد و مهـمتـرين عامـل آن تغييـرات
شاخص* Lاست.
℃50

643.8633

800

℃25
357.1626

بازجذب آب با دماهاي گوناگون و بدون همزن

شاخصهاي رنگ * ،b*، a* ، Lو ΔE

براساس نتايج تجزيۀ واريـانس ،تـأثيرات زمـان بازجـذب ،دمـا و
سرعت همزن ،در سط احتمال  1درصد بر شـاخصهـاي رنـ
کدوي خشک شده معنيدار هستند .اثر متقابـل زمـانــدمـا بـر
شاخصهاي رن * ،b* ،a* ،Lو  ΔEو اثر متقابل زمانــسـرعت
همزن بـر شـاخصهـاي * Lو  ΔEدر سـط احتمـال  1درصـد
معنيدار است .صر نظر از سرعت همزن ،تأثيرات متقابل دما و

600

درصد جذب آب

شکل  .1تغييرات درصد جذب آب کدوي خشکشده در طول دورة فرايند

با توجه به شکل  ،2در پايـان فراينـد بازجـذب ،بيشـترين
ميزان درصد جذب آب مربو به کدويي است کـه بازجـذب آب
آن در دماي  75°Cبا بهکارگيري همزن بـا سـرعت  200دور در
دقيقه صورت گرفته است و کمترين مقـدار رطوبـت در کـدويي
مشاهده شده است که بهمنظور بازجذب در آب بـا دمـاي 25°C
بدون استفاده از همزن قرار گرفته است.
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400
200
0

200 rpm

100 rpm

0 rpm

شکل .2مقادير درصد جذب آب کدوي خشکشده در پايان دورة بازجذب
آب ( 300دقيقه) در همۀ تيمارها

در کل زمان بازجذب ،صر نظر از سرعت همزن ،اختال
بين شاخصهاي رن کدو در سـه دمـاي بـهکـارگيريشـده در
سط احتمال  5درصد معنيدار است و کـدوهايي کـه بازجـذب
آنها در آب با دماي  25°Cصورت گرفته است ،شاخص هـاي*،L
* ،aو* bبيشتري دارند .درنتيجه اين کدوها روشنترنـد ،سـبزي
کمتر و زردي بيشتري دارند .در حاليکه شـاخصهـاي *،a* ،L
و* bدر کدوهايي که بازجذب آنها در آب با دماي  75°Cصـورت
گرفته ،حداقل است .کاهش شاخص* Lبا افزايش دماي بازجذب
آب در اساليسهاي سيب خشکشـده نيـز گـزارش شـده اسـت
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نمونه ها تغييرات رن کمتـري داشـتهانـد (جـدول  .)3افـزايش
دماي آب و زمان بازجـذب بـهدليـل جـذب آب بيشـتر موجـب
افزايش تغييرات رن در کدوي خشـک شـده مـي گـردد .نتـايج
مشابهي را سـاير محققـان گـزارش کـردهانـد ( Moreira et al.,
 .)2008بيشترين تغييرات رنـ در کـدوي خشـکشـده زمـاني
مشاهده ميشود کـه بازجـذب آن در آب بـا دمـاي  75°Cو بـه
مدت  180دقيقه صورت بگيرد (جدول .)3

( .)Taiwo et al., 2002صر نظر از سرعت همزن ،در کل زمان
بازجذب تفاوت معنيداري بين شاخص  ΔEکـدو در سـه دمـاي
ب ـهکــارگيريشــده ،در ســط احتمــال  5درصــد وجــود دارد و
کدوهايي که بازجذب آنها در آب با دماي  75°Cصـورت گرفتـه
است ،شاخص  ΔEبيشتري دارند و تغييرات کلـي رنـ در آنهـا
بيشتر است .شاخص  ΔEدر کدوهايي که بازجذب آنها در آب بـا
دماي  25°Cصورت گرفته ،حداقل است و در مقايسـه بـا سـاير

جدول  .3اثر متقابل دما و زمان بازجذب بر ميانگين شاخصهاي رنگ * ،b*، a* ،Lو  ΔEبا سه سرعت متفاوت همزن
زمان
(دقيقه)
0
1
3
5
10
20
40
60
120
180

شاخص*a

شاخص*L

شاخصΔE

شاخص*b

25°C

50°C

75 °C

25 °C

50°C

75°C

25°C

50°C

75°C

25°C

50°C

75°C

85/982Aa

85/982Aa

85/982Aa

-0/639Aa

-0/639Aa

-0/639Aa

15/040Aa

15/040Aa

15/040Aa

0/000Ia

0/000 Ia

0/000Ja

Ba

Bb

Bb

Ba

Bb

Bc

Ba

Bb

Bc

Hc

Hb

Ia

81/496

77/664

76/782

-0/667

-0/703

14/613

14/193

13/643

4/508

8/362

79/298Ca

75/805Cb

73/126Cc

-0/681BCa

-0/707Cb

-0/727Cc

14/212Ca

13/857Bb

13/287Cc

6/737Gc

10/245Gb

12/978Ha

77/864Da

74/392Db

71/594Dc

-0/696Ca

-0/724Db

-0/746Dc

13/875 Ca

13/449Cb

12/839Dc

8/204Fc

11/699Fb

14/558Ga

75/375Ea

72/167Eb

69/048Ec

-0/716Da

-0/745Eb

-0/766Ec

13/491 Da

13/019Db

12/492Dc

10/723Ec

13/963Eb

17/126Fa

73/207Fa

Fb

Fc

Ea

Fb

Fc

Ea

13/112

Eb

Ec

Dc

Db

16/812

Ea

71/414Ga

Gb

EFa

Cb

19/366

69/372
66/852

65/971

Gc

62/595

-0/736

EFa

-0/748

-0/686

-0/761

Gb

-0/779

-0/782

Gc

-0/803

12/445

Fb

11/881

Fc

12/794

12/032

11/404

12/924

Cc

14/741

9/310

20/260

Da

23/669

69/161Ha

64/623Hb

60/056Hc

-0/764Fa

-0/792Gb

-0/823Hc

12/616 FGa

11/717FGb

10/926Gc

16/995Bc

21/617Bb

26/251Ca

67/557Ia

Ib

Ic

Ga

Hb

-0/821

Ic

Ga

12/395

GHb

Hc

Ac

Ab

Ba

67/130Ia

Ib

Hb

-0/833

Ga

12/285

62/352
61/595

57/209

Jc

55/932

-0/785

Ga

-0/793

-0/851

Jc

-0/869

11/388

Hb

11/197

10/403

Hc

10/134

Ac

18/614

19/052

23/912

Ab

24/689

29/147

Aa

30/450

حرو غير مشترک در هر ستون (حرو بزرگ) و رديف (حرو کوچک) نشاندهندة تفاوت معنيدار در سط احتمال  5درصد است.

براساس نتايج بهدستآمده ،کدوهايي که بازجذب آنهـا در
آب بدون استفاده از همزن صورت گرفته است ،شاخصهاي *،L
* ،aو * bبيشتري دارند در حاليکه اين شـاخصهـاي رنـ در
کدوهايي که بازجذب آنها در آب با استفاده از همزن بـا سـرعت
 200دور در دقيقــه صــورت گرفتــه ،حــداقل اســت (جــدول .)4
صر نظر از دما ،در کل زمان بازجذب تفـاوت معنـيداري بـين
شاخص  ΔEکدو در سه سرعت همزن بهکارگيريشده در سـط
احتمال  5درصد وجـود دارد و کـدوهايي کـه بازجـذب آنهـا بـا
استفاده از همزن با سـرعت  200دور در دقيقـه صـورت گرفتـه
است ،شاخص  ΔEبيشتري دارند و تغييرات کلـي رنـ در آنهـا
بيشتر است .شاخص  ΔEدر کدوهايي کـه بازجـذب آنهـا بـدون
همزدن آب انجام شده ،حداقل بوده است و در مقايسـه بـا سـاير
نمونهها تغييرات رن کمتري داشتهاند (جدول .)4بـا توجـه بـه
اينکه همزدن آب موجب کاهش مقاومت خارجي به انتقال جـرم
و درنتيجـه افـزايش جـذب آب مـيشـود ( Maldonado et al.,
 ،)2010بازجذب بيشتر آب با استفاده از همزن بـا سـرعت 200
دور در دقيقه ،مهمترين عامل در افزايش تغييرات رنـ در ايـن
کــدو اســت .بــا جــذب مقــدار بيشــتر آب ،تغييــرات مقــادير
شاخصهاي رن  ،خصوصـاً * ،Lبيشـتر شـده اسـت و درنتيجـه
تغييرات کلي رن ( )ΔEدر کدوهاي خشکشدهاي که باز جذب

را در آب با بـا بـهکـارگيري سـرعت همـزن  200دور در دقيقـه
انجام دادهاند ،افزايش يافته است.
جدول  .4مقايسۀ ميانگين شاخصهاي رنگ * ،b* ،a* ،Lو  ΔEکدوي
خشکشده در کل زمان بازجذب در سه دماي گوناگون با سرعتهاي متفاوت
همزن (آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد)
سرعت همزن
(دور در دقيقه)

شاخص*L

شاخص*a

شاخص*b

شاخص ΔE

0
100
200

72/790A
71/479B
69/489C

-0/733A
-0/746B
-0/763C

13/202A
12/704B
12/576B

13/322C
14/691B
16/678A

* در هر ستون ميانگينهاي داراي حرو متفاوت در سط احتمال آماري  5درصد
اختال معنيدار دارند.

با جـذب آب در طـول دورة فراينـد بازجـذب در دماهـاي
متفاوت ،شاخصهـاي رنـ * ،a* ،Lو * bکـدوي خشـکشـده
کاهش يافته است .در دقايق اوليۀ بازجذب کاهش اين شاخصها
با سرعت بيشتري صورت گرفته اسـت (شـکل  .)3سـرعت زيـاد
جذب آب در مراحل اوليۀ بازجذب و سوس کاهش آن در ادامـۀ
فرايند ،دليل اين اختال سرعت است .در هر سه شـکل ،شـيب
منحني مربو به دماي  75°Cدر مقايسه با  50و  50نسبت بـه
 25°Cبيشتر بوده است .اين نتيجه با توجه به جذب بيشـتر آب
توسط کدو در اين دما ،قابل توجيه اسـت ( Maldonado et al.,
.)2010

چراغی دهدزي و همدمی :تاثير سرعت همزدن و دماي آب بر ويژگیهاي کدوي ...

95

شکل .3تغييرات شاخص * Lدر کدوي خشکشده در مقابل ميزان رطوبت

شکل .5مقادير شاخص  ΔEدر کدوي خشکشده در پايان دورة بازجذب آب

آن در طول دورة فرايند بازجذب آب با دماهاي گوناگون و سرعت همزن 200

( 180دقيقه) در همۀ تيمارها

دور در دقيقه

شاخص  ΔEدر طول دورة بازجـذب آب در همـۀ شـرايط
بهکاربردهشده ،افزايش يافته است .در شکل  4افـزايش شـاخص
 ΔEکدوي خشکشده در طـول دورة بـازجـذب آب بـا دماهـاي
گوناگون و بدون استفاده از همزن نشان داده شده اسـت .شـيب
منحنيها در دقـايق اوليـۀ بازجـذب آب بيشـتر بـوده و کـاهش
شاخص  ΔEبا سرعت بيشتري صورت گرفته است .سرعت زيـاد
جذب آب در مراحل اوليۀ بازجذب و سوس کاهش آن در ادامـۀ
فرايند دليل اين اختال سرعت است .با توجه به جـذب بيشـتر
آب توسط کدو در دماي  ،75°Cشاخص  ΔEدر اين دما افزايش
بيشتري داشته اسـت .بـا افـزايش دمـاي آب بازجـذب ،ضـريب
ديفوزيون مثثر جـذب آب زيـاد مـيشـود ( Maldonado et al.,
.)2010

شکل .4تغييرات شاخص  ΔEدر کدوي خشکشده در طول دورة فرايند
بازجذب آب با دماهاي گوناگون و بدون همزن

در پايان دورة بازجذب آب بيشترين شاخص  ،ΔEمربـو
به کدويي است که بازجذب آب آن در دماي  75°Cو با استفاده
از همزن با سـرعت  200دور در دقيقـه صـورت گرفتـه اسـت و
کمترين مقدار اين شاخص در کدويي مشـاهده شـده اسـت کـه
براي بازجذب در آب با دماي  25°Cبـدون همـزن ،قـرار گرفتـه
است (شکل .)5

نتيجهگيري کلی

براساس نتايج بهدستآمده ،زمان بازجذب ،دما ،و سرعت همـزن
در سط احتمال  1درصد ،اثر معنيداري بر مادة خشک ،درصـد
جذب آب ،و شاخصهاي رنـ (* ،b*، ،a* ،Lو  )ΔEدر کـدوي
خشکشده داشتهاند .افزايش درصـد جـذب آب کـدو طـي دورة
بازجــذب تــا دقيقــۀ  180رخ داده اســت و پــس از آن تغييــر
محسوسي ديده نميشود .کدوهايي که بازجـذب آنهـا در آب بـا
دماي  75°Cصورت گرفته است داراي بيشـترين درصـد جـذب
آب و تغييرات کلي رن ( )ΔEو کمترين مقدار مـادة خشـک و
شاخصهاي رن (* ،a* ،Lو* )bبودهاند .کدوهايي که بازجـذب
آنها در آب با دماي  25°Cصورت گرفتـه اسـت حـداقل درصـد
جــذب آب و شــاخص  ΔEو حــداکرر ميــزان مــادة خشــک و
شاخصهـاي رنـ (* a* ،Lو * )bرا داشـتهانـد .درنتيجـه ايـن
کدوها داراي روشني و زردي بيشتر و سـبزي کمتـري هسـتند.
کدوهايي که بازجذب آنها در آب بدون استفاده از همـزن انجـام
شده است ،مـادة خشـک و شـاخصهـاي رنـ (* ،a* ،Lو *)b
بيشتري داشـتهانـد و درصـد جـذب آب و شـاخص  ΔEدر آنهـا
حداقل بوده است .کدوهايي که بازجذب آنها در آب با استفاده از
همزن با سرعت  200دور در دقيقه صورت گرفته است  ،درصـد
جذب آب و شاخص  ΔEحداکرر را داشـتهانـد و داراي کمتـرين
ميزان مادة خشک و شاخصهاي رن (* ،a* ،Lو * )bبـودهانـد.
در طول فرايند ،درصد جذب آب و شاخص  ΔEافزايش و ميـزان
مــادة خشــک و شــاخصهــاي رنــ (* ،a* ،Lو * )bکــاهش
داشتهاند .سـرعت تغييـرات در دقـايق اوليـۀ بازجـذب ،در همـۀ
شرايط بهکاربردهشده ،بيشتر بوده و در ادامۀ فرايند ،کاهش يافته
است .سرعت و ميزان تغييرات در دماي  75°Cدر مقايسه با 50
و  50نسبت به  25°Cبيشتر بوده است.
پس از طي زمان بازجذب ،بيشـترين درصـد جـذب آب و
شاخص  ΔEو کمترين مقدار مادة خشک و شـاخصهـاي رنـ
(* ،a* ،Lو * )bمربو به کدويي است کـه بازجـذب آن در آب
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 دور در دقيقـه200  با استفاده ار همزن با سرعت75°C با دماي
 وΔE صورت گرفته است و کمترين درصد جذب آب و شـاخص
)b*  و،a* ،L*( بيشترين ميزان مادة خشک و شاخصهاي رن
در کدويي مشاهده شده است که براي بازجذب در آب بـا دمـاي
. قرار گرفته است، بدون همزن25°C
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