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چكیده
هدف از این پژوهش ،بهرهگیری از پیشتیمار ترکیبی اسمز -فراصوت و بررسوی ارور د در شورایخ مفتلول املیواتی بور میوزاد
تتسخ نمتنهها پو

ازدست رفته ،میزاد دریافت متاد جامد و فرایند بازجذ

از خشو کوردد اسوت .ورقوههوای گتجوهفرنگوی بوا
اموتا

ضفامتهای مفتلل  4و  0میلیمتر برش داده شد و در محلتلهای اسمزی با غلظتهوای مفتلول سودیل کلریود در معور

بررسی تأثیر شرایط مختلف پیشتیمار ترکیبی اسمز -فراصوت بر...

بررسی تأثیر شرایط مختلف پیشتیمار ترکیبی اسمز -فراصوت

فراصت با مد زمادهای مفتلل قرار گرفتند .نتایج حاصل از این پژوهش نشاد داد که با افزایش زماد پیشتیمار ،میزاد بازجذ
کاهش یافت؛ همچنین ،با افزایش زماد تابش فراصتتی و غلظت محلتل اسمزی ،افزایش در میزاد
مشاهده شد .با افزایش ضفامت ورقهها ،میزاد

ازدسترفته و جذ موتاد جامود

ازدسترفته و جذ متاد جامود کواهش موییابود .بنوابراین ،پویشتیموار ترکیبوی

اسمز -فراصت سبب بهبتد فرایند خش کردد ورقههای گتجهفرنگی شد.
کلیدواژهها :گوجهفرنگی ،اسمز -فراصوت ،فرایند بازجذب آب ،خشککردن.

 .1مقدمه



لیکتپن متجتد در د ،در پیشگیری از بیماری سرطاد مفیود اسوت.

گتجهفرنگی یکی از سبزیجا پرمصرف است که سطح زیرکشوت د

لیکتپن فراوادترین کاروتن متجتد در گتجه فرنگی است که یکوی از

در جهواد در مرتبود دوق قورار دارد .گتجوهفرنگوی ،هول توازه و هول

متاد مغذی مهل به شمار میرود و فعالیت نتی اکسویدانی د زیواد

و

است[ .]2با این حال ،گتجهفرنگی تازه به سرات فاسد میشوتد کوه

کنسروهای گتناگتد مصرف میشتد[ .]1مصرف گتجهفرنگی به دلیل

این متضتع در طوی دوره برداشوت ،خسوارتهای زیواد وارد موی ورد.

فور وری شوده در برخوی محصوتت نظیور اصواره ،پوتره ،سو

پیشگیری از این خسارا  ،یکی از مسائل مهل است ،بفصتص وقتوی
* اردبیل ،دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشکده فنی مهندسی ،گوروه مهندسوی
شیمی

بین ارضه و تقاضا در خار از فصل برداشت ادق تعادل

برقرار باشد.
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فرایند خش کردد گتجهفرنگوی یکوی از راهحلهوای مناسوب بورای

سفید و نفتدسبز را بررسی کردند .نتایج نشواد داد کوه در  4سواات

افزایش ماندگاری این محصتل برای تجاریسازی بهشمار می ید[.]1

و جذ متاد جامد در تماق نمتنهها افوزایش و

اولیه میزاد اتلف

محبت ترین روش خش کردد گتجوهفرنگوی در منواطق اسوتتایی،

سپ

خش کردد د با هتای گرق است .این روش بوه پدیود مودد روار

افزود بر بگیری اسمزی ،فراصت نیز به انتاد پویشتیموار قبول از

نامطلتبی بر کیفیت محصتل میانجامد ،که در این میاد میتوتاد بوه

فرایند خش کردد با هدف بهبتدبفشی ختاص کیفی محصتل نهایی

جمع شدگی و سفت شدد محصوتل ،از دسوت رفوتن موتاد فورار و

شوده بوه کوار مویرود .بهورهگیوری از اموتا فراصوت در

شده به گرد و غبار اشاره کرد[.]1

معطر و لتدگی فر وردههای خش

اخیراً ،گرایش به خش کردد سریع و با کیفیت بات در موتاد غوذایی
پیدا شده اسوت .دسوتیابی بوه یو

تا رسیدد به حد تعادل به تدریج کاهش یافت[.]11

خشو

صنایع غذایی امری جدید است و مطالعوا مفتصوری در ایون بواره
صتر گرفته است .پیشتیمار فراصت ی

فراینود کتتواهمود بوه منظوتر

یا محلتل بی اَبَرشتر با وارد مدد امتا فراصت انجاق میشتد[.]11

به حداقل رساندد افت متاد مغذی و ویژگیهوای نوامطلت درخولل

امتا فراصت بااث ایجاد حبا های ریز هتا در داخل محیخ موایع و

فرایند خش کردد ،مترد نظر است[ .]4روش خش کردد معموتلی

سپ

2

با هتا ،انرژی زیادی میطلبد در نتیجه هزینوهبور اسوت ،زیورا انتقوال

میگتیند .این پدیده با اامال ی

همزماد جرق و حرار همراه با تغییر فاز اتفاق میافتد .پیشتیمارها
میتتانند برای کاهش مقدار

اولیه و تغییر ساختار بافت محصوتل

بهکار روند .این کار راهی برای کتتاه کردد مد زماد خش

شدد و

انقبا

ترکیدد دها مویشوتند کوه بوه ایون پدیوده کواوا سوازی

رشته تغییرا در انرژی ،منجر بوه

و انبساطهای پی در پوی مویشوتد و در نتیجوه کانوالهوای

میکروسکتپی تشکیل و به سهتلت خورو
طی خش

از داخول محصوتل در

شدد منجر میشتد[11و .]12همچنین ،امتا فراصت با

انجاق سریعتر این فرایند است .فرایندهای سنتی ،مانند خش کردد

ایجاد حفره بااث حرکت سریعتور رطتبوت مویشوتند .تغییور شوکل

اسمزی ،اخیراً بسیار مترد تتجه قرارگرفتهاند و امدتاً به انتاد یو

متاد جامد متفلفل ناشی از تأریر امتا فراصت سبب کاهش انتشار

پیشتصفیه در ترکیب با روشهای دیگر بهکار گرفتوه مویشوتند[.]5

تیههای مرزی و افزایش انتقال جرق برروی ماده غذایی میشتد[.]14

محلوتل اَبَرشوتر 1بوه

مزیت بهکارگیری فراصت این است که میتوتاد در دموای محویخ و

محصتل است .نیروی محرکه برای حذف

بدود نیاز به گرق کردد د را انجاق داد که احتمال افت موتاد مغوذی

 ،اختلف فشار اسومزی بوین محصوتل و محلوتل اَبَرشوتر اسوت.

پیشتیمار در

این روش شامل غتطهور کوردد میوته در یو
منظتر حذف بفشی از

ساختار سلتلی پیچیده ماده غذایی به انتاد ی
ایجاد ی

مقاومت اضافی از انتشار

میته را کاهش میدهد .از اینرو میتتاند به انتاد ی

غشاء نیمهتوراوا ،بوا

خش کردد محصتت غذایی حساس به گرما بوهکوار رود ،زیورا بوه

در د جلتگیری میکنود[.]9

افوزایش سورات و کواهش دموای موترد نیواز بورای خشو کوردد

محلتل قندی در فرایند اسمز بافت را به نحوت ششومگیری محافظوت

میانجامد[.]15

میکند و به کاهش گسیفتگی سولتلهوا ،شروکیودگی و نیوز بهبوتد

نتاکا و همکارانش ( )2119در تحقیق ختد به بررسی شگتنگی توأریر

بازجذ

طی بگیری مجدد منجر میشتد[.]9

پیش تیمار فراصتتی قبل از فرایند بگیوری اسومزی و ریوز سواختار

رائتلت ( )1664گزارش کرد که معمتتً در اغلب شرایخ خش کوردد
اسمزی ،بیشترین میزاد انتقال جرق در جهت اتلف

ورقههای کیتی پرداختند .نتایج نشاد دادنود کوه وارد وردد اموتا

در  2سواات

تابش فراصتتی به مد بیش از  11دقیقه ،توأریر مثبتوی بور تبوادل

اولیه و جذ متاد جامد در  51دقیقه نفست اتفاق میافتد[ .]0نتایج

جرمی ناشی از فراینود بگیوری اسومزی دارد .همچنوین ،بوا ااموال

تحقیقا خین و همکارانش ( )2115در زمیند خش کردد اسومزی

فراصتتی قبل از فرایند اسمزی ،تشکیل ریزکانالها و افزایش سوطح

قطعا سیب زمینی نشاد داد که با افزایش غلظوت محلوتل اسومزی

مقطع سلتلها مشاهده شد[ .]19همچنین ،در تحقیقی دیگر تتسوخ

افزایش یافوت[ .]6شوتکل و

و همکارانش ( ،)2119تأریر پیشتیمار فراصت بور میوزاد

میزاد اتلف رطت و میزاد جذ نم

سینگ ( )2119خش کردد اسمزی گل کلل ،قارچ ختراکی دکمهای

جمبر

انتقال جرق و ویژگی بگیری مجدد در طی خش کردد نمتنوههوای

1. Hypertonic

17

مرحله غتطهوری در

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هفدهم ـ شماره نود و هشت ()9317

2. Cavitation

شدد در نمتنههای پیشتیموار شوده بوا فراصوت

مده ،زماد خش

کاهش یافت .نمتنههای خش

شده با خش کن انجمادی به هموراه

نفتب

پ

از کاربرد پیشتیمار فراصتتی بور نمتنوههوا افوزایش و

مد زماد خش

شدد نهوایی نهوا کتتواه مویشوتد .طوی فراینود

نمتنههای تحت تأریر فراصت  ،بیشترین قابلیت را در بگیری مجدد

خشو کووردد جنووی پوواپ ،محتووتای قنوود د کوواهش یافووت و ایوون

بروز دادند .این نتیجه ،بیانگر جرق حجموی و سویب بوافتی کمتور و

نشاد میدهد که پیشتیمار فراصتتی میتتاند فرایندی بوا ارزش در

تفلفل بیشتر ناشی از فراصت و قابلیت باتی این نمتنههوا در طوی

تتلیوود میووتههووای خش و

بووا محتووتای قنوود پووایینتوور باشوود[.]21

بگیری مجدد است[ .]19فرناندس و همکارانش ( )2110در تحقیقی

در تحقیقی دیگر ،نتاکا و همکارانش ( )2111به بررسوی ریزسواختار

فراصت را بر روی ورقههوای نانواس

استفاده از روش )(SEM

تأریر بگیری اسمزی به کم

ورقههای کیتی در معر

امتا فراصتتی با

بررسی کردند .بنابر نتایج بهدست موده ،بوا افوزایش مود زمواد و

میکروسکتپ الکترونی روبشوی پرداختنود .نتوایج نشواد دادنود کوه

و قنود ازدسوترفتوه و

فراصتتی با ایجاد کانالهای میکروسکتپی بااث تغییر ساختار ورقهها

در ورقووووههووووای نانوووواس،

مویشوتد .اولوه بور ایون ،در فراینود بگیوری اسومزی نمتنوههوای

به دلیل تشکیل کانوالهوای میکروسوکتپی افوزایش موییابود[.]12

پیشتیمار شده با فراصت  ،در مقایسه بوا نمتنوههوای شواهد دارای

افزایش بریک

محلوتل اسومزی ،مقودار

نیووووز ضووووریب نفووووتب مجوووودد

در تحقیقی دیگر فرناندس و همکارانش ( )2116به بررسی تغییورا
بافت سلتلی نانواس در خولل خشو کوردد د بوه روش اسومز و
فراصت پرداختند .بنابر نتایج بهدست مده ،امتا فراصتتی به ایجاد
کانالهای میکروسکتپی در ساختار میته میانجامند .در نتیجه ،ایون
امتا بااث کاهش قند و افزایش نفتب

به دلیل شکلگیوری ایون

کانالها میشتند[ .]10رودریگتس و همکارانش ( )2116ارر بگیری
اسمزی با فراصت را بر ساختار سلتلی ساپتتا 1بررسی کردند؛ نتوایج
حاصل از بررسی و نالیز کاربرد اسمز همراه با فراصت با اک های
میکروسووکتپی ،حوواکی از تغییوورا توودریجی در شووکل سوولتلهووا،
جدا شدد سلتلها و ایجاد کانالهای میکروسکتپی است که به بهبتد
از دست دادد

 2و دریافت متاد جامد 1منجر میشتد[ .]16نتاکا و

همکارانش ( ،)2112طی تحقیقی ارر شد های مفتلل پویشتیموار
فراصت بر خصتصیا فیزیکی نمتنههای سیب طی خش کوردد بوا
جریاد هتای داغ را بررسی کردند .نتایج به دست مده نشاد داد که با
وارد مدد فراصت و افزایش زمواد ارور د ،میوزاد انتقوال جورق در
نمتنههای پیشتیمار شده با فراصت نسبت به تیموار شواهد ،بیشوتر
شده و زماد خش

شدد در نها کاهش یافته است و در نتیجه میزاد

جرق حجمی ظاهری کاهش و به دنبال د ،میزاد تفلفول نمتنوههوا
افزایش پیدا کورده اسوت[ .]21فرنانودس و همکوارانش ( )2112بوه
بررسی ارر پیشتیموار فراصوتتی بور میوزاد

ازدسوترفتوه میوته
1. Sapota
)2. Water Loss (WL
)3. Solid Gain (SG

بافووت نووامنظلتووری بتدنوود[ .]22کتاسووکی و همکووارانش ()2115
به بررسی ارر فراصتتی در پیشتیمار اسمزی و سنتی

خش

شدد

با جریاد پیتسته و متناو بر کیفیت نمتنوههوای هوتیج پرداختنود.
نتایج نشاد دادند که خش کردد متناو  -همرفتوی سوبب تسوریع
روند خش

شدد و کیفیت بهتر محصتل میشتد[ .]21دهقانیواد و

همکارانش ( )2119بوه بررسوی توأریر بگیوری اسومزی بوه کمو
فراصت بر شروکیدگی لت به انتاد تابعی از رطتبت و بهینوهسوازی

بررسی تأثیر شرایط مختلف پیشتیمار ترکیبی اسمز -اولتراسوند بر...

قارچ دکمهای ،کلل بروکلی و گل کلل بررسی شد .بنابر نتایج بهدست

جنی پاپ 4حین خش کردد با هتا پرداختند .نتوایج نشواد داد کوه

شرایخ املیاتی بوه منظوتر بوه حوداقل رسواندد ایون شروکیودگی
پرداختند .نتایج نشاد داد که استفاده از بگیری اسومزی بوه کمو
امتا فراصتتی منجر به کاهش معنیداری در میزاد شروکیدگی لوت
موویشووتد و رابطووه خطووی بووین میووزاد

ازدسووترفتووه و میووزاد

شروکیدگی نمتنه برقرار است[.]24
برای کمینه سازی احتموال تفریوب موتاد غوذایی در دماهوای بوات،
ترکیبوووی از فراینووود اسووومزی و فراصوووتتی در شووورایخ محیطوووی
انجاق میشتد[ .]25با تتجه به اینکه ،بور اسواس اطلاوا متجوتد،
تاکنتد تأریر به کارگیری هل زماد پیشتیمارهای فراصت و بگیری
اسمزی برای گتجهفرنگی به هنگاق خش

شدد بررسی نشده ،هدف

از این تحقیق ،مطالعه توأریر دو پویشتیموار یادشوده بور میوزاد
ازدسترفته ،میزاد دریافت متاد جامود و قابلیوت جوذ
نمتنهها پ

مجودد

از خش کردد است .نتایج بهینهسازی شده مویتتاننود

به انتاد الگتی مناسب در طراحی سیسوتلهوای خشو کون نسول
جدید بهکار گرفته شتد.
4. Genipap
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 .2مواد و روشها
 1-2آمادهسازی نمونهها
برای انجاق این کار ،گتجهفرنگوی توازه از بوازار اردبیول خریوداری و
به منظتر کاهش شد تنف

و تغییرا فیزیتلوتژیکی و شویمیایی،

نها را در یفچال نهادیل .نمتنههای یکساد گتجهفرنگیهوا از لحوا
رنگ ،قطر و بافت دستهبندی و برای کارهای پژوهشی انتفا شدند.
پ

از شستشت و خش کوردد ،بوا اسوتفاده از کوتلی

و شواقت بوه

صتر ورقههای به ضفامت 4 ،و  0میلیمتری برش داده و ورقههای
شکل  .2غلظتهای مختلف محلول اسمزی.

با قطر و وزد یکساد انتفا شدند (دانوههوای گتجوهفرنگوی بورای
جلتگیری از خطوا و کواهش وزد نمتنوه بور ارور جودا شودد دهوا
حین کار ،با استفاده از شاقت جدا شدند) .رطتبت سطحی برشهوا بوا
کاغذ صافی گرفته شد .وزد اولیه نمتنهها با ترازوی دیجیتال با دقت
 1/1111انوودازهگیووری و یادداشووت شوود .در شووکل ( )1بوورشهووای
ماده شده نمتنه به منظتر پیشتیمار را مشاهده میکنید.

شکل  .1نمونههای آماده شده برای پیشتیمار.

نها و

اسمز -فراصت  ،با مد زمانهوای مفتلول  41 ،21و  91دقیقوه در
معر

امتا فراصت قرار داده شد .امتا فراصتتی به محلوتلهوای

اسمزی حاوی نمتنهها اامال شد ،کوه در شوکل ( )1نمتنوههوا را در
پیشتیمار ترکیبی اسمز -فراصت مشاهده میکنیل.

شکل  .3محلول اسمزی حاوی نمونهها در حمام فراصوت.

 3-2خشککردن نهایی

 2-2پیشتیمار اسمز -فراصوت
سدیل کلرید و گلتکز از شرکت مر

بشوورهای کدگووذاری شووده بووه منظووتر پوویشتیمووار ترکیبووی

لماد خریداری و با استفاده از

مقطر ،محلتلهای اسمزی ( 11درصد سدیل کلریود و 11

درصد گلتکز 15 ،درصد سدیل کلرید و  11درصد گلتکز 21 ،درصود
سدیل کلرید و  11درصد گلتکز) (وزنی/حجمی) تهیوه شود؛ نسوبت
 1به  4محلتل اسومزی بوه نمتنوه ،اضوافه شود .مطوابق شوکل (،)2
نمتنهها در بشر حاوی محلتل اسمزی قرار داده شدند.

نمتنههای پیشتیمار شوده بوا محلوتل اسومزی و فراصوت پو

سپری کردد مد زمادهای مشفص ،از دستگاه فراصتتی و محلتل
اسمزی بیرود ورده و روی کاغذ صوافی قورار داده شود توا رطتبوت
سطحی نها گرفته شوتد .نمتنوههوا را دوبواره بوا تورازوی دیجیتوال
وزد کردیل و وزد هور نمتنوه را بعود از پویشتیموار نهوا یادداشوت
کردیل .برای خش کردد نهایی ،نمتنوههوا روی صوفحا شیشوهای
کدگذاری شده قرار گرفتند و در ود با دمای  91درجه سلسیتس تا
رسیدد به وزد رابت ،قرار داده شد .سپ
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نمتنههای خش

شوده را

پیشتیمار شده قبول از خشو کوردد نهوایی و در شوکل (() -)4
نمتنه پ

از خش کردد نهایی را مشاهده میکنید.

:%SG

درصد جذ متاد جامد
شاهد

:Wt

وزد خش

:W0s

وزد نمتنه بعد از پیشتیمار

:Ws

وزد خش

:W0

وزد اولیه نمتنه

:%WL

درصد

نمتنه بعد از پیشتیمار
ازدسترفته

 5-2قابلیت جذب مجدد آب
برای اندازهگیری قابلیت جذ مجدد
شده در ود ،وزد شدند .سپ

مطابق شکل ( ،)5نمتنهها بوه مود

 2ساات (تا رسیدد به وزد رابت) در
قرار داده شدند .نمتنهها از
داده شد تا

(الف)

 ،ابتودا نمتنوههوای خشو
مقطر به نسوبت  1بوه 11

مقطر بیرود و روی کاغذ صافی قورار

سطحی نها گرفته و دوباره وزد شدند .با اسوتفاده از

رابطه ( )1قابلیت بازجذ

نمتنههای خش

شده محاسبه شد.

WT
Ws

()1

Wg 

بررسی تأثیر شرایط مختلف پیشتیمار ترکیبی اسمز -اولتراسوند بر...

بیرود ورده و وزد نها یادداشت شد .در شوکل (( -)4الول) نمتنوه

که در این روابخ:

در این رابطه:
:WT
:Ws

وزد نهایی نمتنه بعد از جذ
وزد خش

نمتنه بعد از پیشتیمار

(ب)

شکل ( .4الف) قرار دادن نمونهها در آون به منظور خشک شدن؛
(ب) نمونههای خشک شده.

 4-2میزان از دست دادن آب و دریافت مواد جامد
با استفاده از روابخ ( )1و ( ،)2میزاد ازدسترفتن

و دریافت متاد

جامد نمتنهها اندازهگیری شد.

شکل  .5قرار دادن نمونههای خشک در آب مقطر به منظور
اندازهگیری قابلیت بازجذب آب.

()1

Ws  Wt
) 100
W0

()2

W0  W0 s
) 100)  SG
W0

( %SG 

 .3نتایج و بحث
در پژوهش انجاق شده ،انتقوال جورق در طوی فراینود خشو کوردد

(( %WL 

ورقههای گتجهفرنگی به صتر تجربی ،با بررسوی توأریر متغیرهوای
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مفتلل (ضفامت ورقهها ،زماد پیشتیمار و غلظت محلتل اسومزی)

باید مسیر طتتنیتری را در نمتنه طی کنند توا بوه سوطح برسوند و

گرفته شوده و موتاد

م قاومت در برابر انتقال جرق بیشوتر ختاهود بوتد .بوا افوزایش زمواد

نمتنههای

پیشتیمار ،امتا فراصت با ایجاد حبا های ریوز و ترکیودد دهوا

پیشتیمار ترکیبی اسمز -فراصت بر میزاد
جامد جانشین شده مطالعه شد .سپ
خش

میزاد بازجذ

سبب ایجاد پدیده کاوا سازی میشتند که در نمتنهها ،بوه تشوکیل

شده در شرایخ مفتلل یادشده ،بررسی شد.

کانالهای میکروسکتپی و سهتلت و تسریع خرو

از داخول نهوا

 1-3بررسی نتایج درصد آب گرفته شده و درصد جذب مواد

انجامیوود .در نتیجووه ،مطووابق شووکلهووای ( )9و ( ،)9درصوود

جامد در نمونهها

ازدست رفته افزایش یافت .افزایش غلظت محلتل اسمزی در نمتنهها

هماد طتر که از شکلهای ( )9و ( )9مشاهده مویشوتد بوا افوزایش

سبب ایجاد اختلف غلظوت بیشوتر در خوار و داخول نمتنوه شوده

گرفته شده

(نیروی محرکه انتقال جرق) در نتیجه ،درصد رطتبوت ازدسوترفتوه

ضفامت نمتنهها از  4میلیمتر به  0میلیمتر ،درصد

از نمتنهها کاهش مییابد زیرا با افزایش ضوفامت متلکوتلهوای

افزایش یافت.

٪16
٪15
٪26

25
26
)WL (%

15
16
5

06

46
زمان اعمال فراصوت (دقیقه)

6

26

شکل  .6نمودار درصد آب ازدسترفته ) (%WLورقههای با ضخامت  4میلیمتر تحت پیشتیمار ترکیبی اسمز -فراصوت.

٪16
٪15
٪26

11
10
14

16

)WL (%

12

1
0
4
2
06

46
زمان اعمال فراصوت (دقیقه)

26

6

شکل  .7نمودار درصد آب ازدسترفته ) (%WLورقههای با ضخامت  8میلیمتر تحت پیشتیمار ترکیبی اسمز -فراصوت.
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 4میلیمتر به  0میلیمتر ،درصد جذ متاد جامد نمتنههوا کواهش

اسمز -فراصت درصد جذ متاد جامد و

ازدسوترفتوه افوزایش

مییابد .همادطتر که گفته شد با افزایش ضفامت ،مقاومت در برابور

یافت .بهرهگیری از فراصت نفتب موترر

انتقال جرق افزایش مییابد و انتقال جرق کمتری انجاق مویشوتد .بوا

افزایش می یابود و درنتیجوه زمواد موترد نیواز بورای خشو کوردد

افزایش زماد پیش تیمار و تشکیل کانالهای ریز بیشتر در ارر پدیده

کتتاه میشتد .این نتیجه مشاهدا بلنکوت و همکوارانش ( )2119را

کاوا سازی ،مسیرهای انتقال جرق بیشتر شد؛ در نتیجه همادطوتر

تایید مویکنود[ .]14نتوایجی کوه فرنانودس و همکواراد ( )2116و

که درصد رطتبت ازدسترفته افزایش یافت ،درصد جذ متاد جامد

رودریگتس و همکاراد ( )2116در بررسوی توأریر بگیوری اسومزی

نیز بیشتر شد .تقریباً در همه نمتنوههوا بوا افوزایش غلظوت محلوتل

به کم

فراصت در ناناس و ساپتتا بهدست وردند[16و ،]10نتایج

اسمزی ،ناشی از ایجاد اختلف غلظت بیشتر (نیروی محرکه بیشتر)،

بهدست مده در این پژوهش را تأیید میکنند.

از درود گتجوهفرنگوی را

درصد جذ متاد جامد افزایش یافت.

٪16
٪15
٪26

14
12

1

)SG (%

16

0
4

بررسی تأثیر شرایط مختلف پیشتیمار ترکیبی اسمز -فراصوت بر...

با تتجه به شوکلهوای ( )0و ( ،)6بوا افوزایش ضوفامت نمتنوههوا از

بنابر نتایج بهدست مده ،با افزایش زمواد مانودگاری در پویشتیموار

2
06

46

6

26

زمان اعمال فراصوت (دقیقه)

شکل  .8نمودار درصد جذب مواد جامد ) (%SGورقههای با ضخامت  4میلیمتر تحت پیشتیمار ترکیبی اسمز -فراصوت.

٪16
٪15
٪26

9
1
7
0

4

)SG (%

5

3
2
1
06

46

26

6

زمان اعمال فراصوت (دقیقه)

شکل  .9نمودار درصد جذب مواد جامد ) (%SGورقههای با ضخامت  8میلیمتر تحت پیشتیمار ترکیبی اسمز -فراصوت.
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 2-3بررسی نتایج آزمون بازجذب آب

نمتنه از محلتل اسمزی به خلل و فر

بنابر شکلهوای ( )11و ( )11قابول مشواهده اسوت ،نمتنوههوای بوا

تشکیل شده بر روی سطح نمتنه ضفیلتر ختاهود شود و در نتیجوه
نمتنه بازجذ

ضفامت  4میلیمتر نسبت به نمتنههای  0میلیمتری قابلیت جوذ

د افزایش مییابد ،تیه لوز

کمتری ختاهد داشت.

مجدد

بهتری دارند .با افوزایش غلظوت محلوتل اسومزی درصود

میتتاد نتیجه گرفت که تابش امتا فراصت به مد  91دقیقه ،به

بازجذ

کاهش مییابد .الت د است که با افزایش درصد نم

دلیل تشکیل کانالهای میکروسکتپی بیشتر و بافت متفلفولتور در

در محلتل ،پتششی لز و شسبنا

به صوتر یو

تشکیل میشتد و در نتیجه درصد بازجذ

نمتنه ،قابلیت

تیوه بور سوطح

 21و  41دقیقه داشته باشد .در حالی که با وارد مدد فراصوت بوه

نمتنه کاهش مییابد.

مد  21دقیقه ،در هر ی

با افزایش زماد قرار گرفتن نمتنههوا در محلوتل اسومزی -فراصوت ،
میزاد جذ مجدد

از محلتلهای اسمزی بوه دلیول جوذ

متاد جامد کمتر از محلتل اسمزی و نبوتد تیوههوای لوز  ،قابلیوت

کاهش یافته است .با تتجه به َنکه با گذشوت

بازجذ

زماد میزاد کانالهای میکروسکتپی تشکیل شده در نمتنه ،افوزایش
یافته و در نتیجه

گیری و دریافت متاد جامد بهتری نسبت بوه زمواد

بیشتری مشاهده شد.

گیری نمتنه افزایش و میزاد دریافت متاد جامد

3

٪16
٪15
٪26

2/5
2
Wg

1/5
1
6/5

06

46

26

6

مدت زمان اعمال فراصوت (دقیقه)
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06
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مدت زمان اعمال فراصوت (دقیقه)
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 نتیجهگیری کلی.4
 فراصت میتتاند- پیشتیمار ترکیبی اسمز،بنابر نتایج بهدست مده
ورقووههووای

در فراینوود خش و کووردد نهووایی و میووزاد بازجووذ

، با افزایش غلظت محلتل اسمزی.گتجهفرنگی نقش مطلتبی ایفا کند
ازدسترفته و درصد جذ متاد جامد نمتنههوا افوزایش و
نمتنهها به دلیل تشکیل پتششی لز و شسبنا
 با افزایش زماد.کاهش یافت

درصد

میزاد بازجذ

بر روی سطح نمتنه درصد بازجذ

 میوزاد،  فراصوت-قرار گرفتن ورقههای تحت پویشتیموار اسومزی
کواهش و میوزاد جوذ موتاد جامود و میوزاد

جذ مجدد

 ضفامت ورقههای مترد زمایش نیوز.ازدسترفته افزایش یافته است
.یکی از اتامل تأریرگذار در فرایند خش کوردد اسوت بررسوی شود
،ازدسوترفتوه

 میوزاد،مشاهده شد که با کاهش ضفامت ورقهها

،و درصد جذ متاد جامد افزایش موییابود
بوه

قابلیت جذ مجدد

زیرا با افزایش ضفامت مد زماد بیشتری برای بوات مودد

 مووتاد جاموود بایوود امووق، همچنووین.سووطح و تبفیوور د تزق اسووت
 نتایج این پژوهش میتتاند.بیشتری را برای نفتب در نمتنه طی کنند
بووه انووتاد پووارامتر مهوول فنووی و اقتصووادی در صوونایع غووذایی
.بهکار گرفته شتند
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