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  چکیده . 1
ترین خشک کردن یکی از به. تولید و مصرف میوه خرمالو روز به روز در سطح جهان و ایران رو به گسترش است

هاي مختلف خشک کردن بر بنابراین در این آزمایش اثر روش. باشداي میهاي نگهداري محصوالت میوهروش
میوه خرمالو در مرحله رنگ گیري کامل برداشت و . خرمالو مورد بررسی قرار گرفت هايبرگهخصوصیات خوراکی 

 تیماررفع گس شده و نیمی دیگر ) ساعت 48در مدت  %36(و نیمی از آنها با اتانول  دهها به دو دسته تقسیم شمیوهسپس 
در مجاورت آفتاب به دسته اول . به سه دسته تقسیم بندي شدند و تبدیل شدهبه صورت برگه  هاي هر گروهمیوه. نشدند
به  C70°ساعت و دسته سوم در دستگاه آون در دماي  10دستگاه مایکروویو به مدت دسته دوم در  یک هفته،مدت 
نمره خصوصیاتی همانند شدت طعم گس، قابلیت جویدن، رنگ و مزه توسط ده نفر . ساعت خشک شدند 24مدت 

داري بین تیمار رفع گسی و عدم رفع گسی از نظر اختالف معنی ،بر اساس اثر اصلینتایج نشان داد . ندداده شد
تیمار مایکروویو داراي هاي نمونهولی بر اساس اثر اصلی روش خشک کردن، . خصوصیات مورد نظر مشاهده نشد

هاي از نظر رنگ، خاصیت جویده شدن و مزه نمونه. ندهاي آفتاب خشک و آون بودبیشتري در مقایسه با روش یگس
و کارا در خشک  آساناستفاده از انرژي آفتاب روشی بنابراین . ندهاي آون و مایکروویو بودآفتاب خشک بهتر از نمونه

 . و اعمال تیمار رفع گسی قبل از خشک شدن تاثیري در کیفیت آن ندارد باشدهاي خرمالو مینمودن برگه

  طعم و مزهخرمالو، آفتاب خشک، گسی،  برگه: کلمات کلیدي
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  مقدمه. 2
بوده و بر اساس مقدار تانن محلول در هنگام  )Ebenaceae(از جنس آبنوس  ).Diospyros kaki, Thunb(میوه خرمالوي ژاپنی

. باشنداغلب خرمالوهاي موجود در ایران از نوع گس می. گرددکی به دو گروه گس و غیر گس تقسیم بندي میبلوغ فیزیولوژی
- توسعه کشت و کار خرمالو امروزه به طور عمده در مناطق معتدله و نیمه گرمسیري و در خارج از موطن اصلی خرمالو صورت می

اي غنی از فیبر، خرمالو میوه. ]1[ باشدسبت به این میوه و توسعه صادرات آن میگیرد، این امر به دلیل عالقه روز افزون مردم جهان ن
ترین و یکی از مهمترین خشک کردن قدیمی. ]3و  2[باشد هاي آ و ث میعناصر معدنی، مواد فنلی، مواد قندي، پکتین و ویتامین

کند، مقدار آب و فعالیت میکروبیولوژي را کم می این فرایند از آنجایی که. هاي نگهداري مواد غذایی توسط انسان استروش
در کشورهاي شرق آسیا مصرف . ]3[دهد پایداري مواد غذایی را زیاد و تغییرات فیزیکی و شیمیایی در طول انبار را کاهش می

ده از خرمالو به صورت خشک شده به یک سنت تبدیل شده است و در حالت سنتی، روش اصلی خشک کردن میوه خرمالو استفا
  . ]2[شود استفاده می خرمالوها براي خشک کردن ولی در سایر مناطق دنیا از انواع خشک کن ،باشدانرژي آفتاب می

درجه سانتیگراد خشک و نشان دادند که در  65هاي خرمالو را با استفاده از آون در دماي برگ  ]4[در پژوهشی جزباوي و مینایی 
هاي حاصل داراي بهترین کیفیت از نظر ظاهر، خاصیت جویده رطوبت اولیه برگ% 10ح ها تا سطصورت خشک نمودن نمونه

خرمالو قبل از میوه طی پژوهشی نشان دادند قرار دادن   ]2[همچنین کاراکاسوا و همکاران . باشندشدن، گسی و عطر و طعم می
. عم گس داراي کیفیت بهتري هستندط کاهش نتیجهکاهش مقدار تانن محلول و در یخ زدن و فرایند خشک شدن در فریزر به دلیل 
خرمالو با متابی سولفیت پتاسیم در مقایسه با پیش تیمار با اسید سیتریک یا اسید  هايبرگه آنها همچنن نشان دادند پیش تیمار

  .نمایدآسکوربیک محصوالت بهتري را تولید می
نتی آفتاب خشک و خشک کردن در آون و مایکروویو و نیز هاي خشک کردن، شامل روش ساین پژوهش به منظور مقایسه روش
  . طراحی و اجرا شد خرمالوهاي خشک کردن بر کیفیت برگهفرایند مطالعه تاثیر تیمار رفع گسی قبل از 

  هامواد و روش. 3
ت و به آزمایشگاه ایالم برداش شهر در این آزمایش میوه خرمالو در مرحله بلوغ تجاري و رنگ گیري کامل از باغی در اطراف  

ها به دو دسته میوه. ندشد انتخابهاي سالم براي اعمال تیمارها هاي معیوب حذف و میوهمیوه. باغبانی دانشگاه ایالم منتقل شد
دسته دوم بدون اعمال تیمار رفع گسی در  در حالی کهدسته اول در مجاورت تیمار رفع گسی اتانول قرار گرفت  ه وتقسیم بندي شد

به % 36لیتر اتانول میلی 10هاي پلی اتیلنی ضخیم قرار گرفته و مقدار ها درون کیسهبراي اعمال تیمار رفع گسی میوه. شد فتهنظر گر
ساعت در تیمار قرار  48ها به مدت میوه. هاي پلی اتیلنی درز بندي شدندپاشی شده و کیسهازاي هر کیلوگرم میوه روي آنها محلول

هاي هر دو گروه میوه. ساعت در دما و اتمسفر معمولی قرار داده شدند 24ل شدن فرایند رفع گسی به مدت گرفته و سپس براي کام
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تعدادي برگه به صورت . متر تبدیل شدندهایی با ضخامت پنج میلیتوسط چاقوي تیز به صورت برگه) رفع گس شده و گس(
دستگاه آون قرار  رساعت د 24ها توزین شده و سپس به مدت ر برگهبراي این منظو. نها تعیین شدتصادفی انتخاب و رطوبت اولیه آ

  . ها توزین و رطوبت آنها تعیین شدمجدد برگه .گرفتند
دسته دوم در دستگاه  ،دسته اول در مجاورت آفتاب به مدت یک هفته. گروه به سه دسته تقسیم بندي شدنددو هاي هر برگه

مبناي مدت زمان . ساعت خشک شدند 24به مدت  C70°در دماي  و ر دستگاه آونساعت و دسته سوم د 10مایکروویو به مدت 
پس از اعمال تیمارها خصوصیاتی همانند ). 4(مقدار اولیه آنها بود % 10ها به حدود قرار گیري در شرایط تیمار کاهش رطوبت برگه

  .  پنج توسط ده نفر نمره دهی شد در محدوده صفر الی )یا شیرینی(شدت طعم گس، قابلیت جویده شدن، رنگ و مزه 
آنالیز  ) 9.2ورژن ( SASها با استفاده از نرم افزار آماري آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی اجرا و داده

   . استفاده شد) LSD=0.05(ها از حداق تفاوت معنی دار براي مقایسه اختالف بین میانگین داده. ندشد

  نتایج  .4
دار ولی اثر اصلی تیمار رفع گسی و هاي مورد بررسی معنیساس نتایج تجزیه واریانس اثر اصلی روش خشک کردن بر شاخصبر ا

هاي بنابراین نتایج مقایسه میانگین. )1جدول ( دار بودنیز اثر برهمکنش بین روش خشک کردن و تیمار رفع گسی بر آنها غیر معنی
  . گرددهاي خشک کردن تفسیر میروش

  
 هاي خشک کردن با آفتاب، آون و مایکروویو بر مقایسه اثر روشنتایج تجزیه واریانس آزمایش  -1جدول 

  ژگیهاي برگه خرمالو  وی
  
  
  
  
  
  
 
  

**،* ،ns   =به ترتیب معنی دار در سطح یک، پنج درصد و غیر معنی دار  
  

هاي خشک شده با خشک شده با مایکروویو داراي طعم گس بیشتري در مقایسه با نمونه هاينمونهبر اساس نتایج مقایسه میانگین 
مشاهده نشد  هانمونه داري از نظر درجه طعم گساختالف معنی خشک آفتاب و آون بودند ولی بین دو روش آفتاب خشک و آون

 ضرب تغییرات درجه آزادي درجه طعم گس خاصیت جویدن رنگ مزه
41/0 ns 66/1 ns 35/1 ns 26/0 ns 1 تیمار رفع گسی 
81/1 * 71/3 * 81/12 ** 95/19  روش خشک کردن 2 **
01/0 ns 31/0 ns 05/1 ns 11/0 ns 2  خشک ×تیمار  
75/0  88/0  57/0  79/0  خطاي آزمایش 54 

 ضریب تغییرات --  29 27 12 18
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هاي خشک هاي خشک شده در آفتاب داراي خاصیت جویده شدن بهتري از نمونهنمونه نیز از نظر خاصیت جویده شدن). 1شکل (
داري از نظر خاصیت جویده آون و مایکروویو اختالف معنی روش خشک کردنشده در آون و مایکروویو بودند ولی بین دو 

  ).2شکل (مشاهده نشد  هانمونهشدن 

  
شابه اختالف هایی با حروف ممیانگین. هاي خرمالوه طعم گس برگههاي مختلف خشک کردن بر درجاثر روش - 1شکل 

  .ندارند% 5در سطح احتمال  LSDدیگر از نظر آزمون داري نسبت به یکمعنی
  

  
هایی با حروف مشابه میانگین. هاي خرمالوهاي مختلف خشک کردن بر قابلیت جویده شدن برگهاثر روش - 2شکل 

  .ندارند% 5در سطح احتمال  LSDیگر از نظر آزمون داري نسبت به یگداختالف معنی
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هاي خشک شده در آون یا داري داراي مزه یا شیرینی بهتري در مقایسه با نمونههاي آفتاب خشک به طور معنینمونههمچنین 

از نظر ). 3شکل (شد داري از نظر مزه مشاهده نهاي خشک شده در آون و مایکروویو اختالف معنیمایکروویو بودند ولی بین نمونه
داري با ها بودند هرچند که اختالف آماري معنیهاي خشک شده در آفتاب داراي بهترین رنگ در بین نمونهنمونهشاخص رنگ، 

از نظر آزمون  هاي خشک شده در آون داري کمترین رنگ مطلوبنمونه. هاي خشک شده در مایکروویو نشان ندادندنمونه
  ).4شکل ( کنندگان بودند

  
هایی با حروف مشابه میانگین. هاي خرمالوهاي مختلف خشک کردن بر درجه مزه مطلوب برگهاثر روش - 3شکل 

  .ندارند% 5در سطح احتمال  LSDداري نسبت به یگدیگر از نظر آزمون اختالف معنی
  

   بحث .5
خرمالوي هاي مزه مطلوب برگهدرجه طعم گس، قابلیت جویده شدن، رنگ و هاي بدست آمده روي شاخص بر اساس نتایج

استفاده از در واقع . بودند مایکروویوهاي خشک شده در آون و خشک شده در آفتاب داراي کیفیت باالتري در مقایسه با برگه
مشابه با این پژوهش در پژوهشی که . ]2[ باشدالو در موطن اصلی آن میانرژي آفتاب روش معمول در خشک نمودن میوه خرم

هاي مختلف خشک کردن شامل، آون خال، انجمادي، مایکروویو و خورشیدي با ردن زعفران انجام گرفت، روشروي خشک ک
هاي مورد استفاده بهتر از روش سنتی بودند ولی در این بین خشک خشک کردن سنتی مقایسه و نشان داده شد که تمامی روش

هاي خرمالو ]6[در پژوهشی پارك و همکاران  . ]5[ ن دادها نشاتري در مقایسه با سایر روشکردن خورشیدي روش مناسب
هاي خشک و تازه خشک شده در آفتاب و آون را با خرمالوي تازه از نظر ارزش غذایی مقایسه و مشاهده نمودند که بین خرمالو
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ي مقدار پلی فنل و خاصیت تفاوتی از نظر فیبر، مواد معدنی مشاهده نشد ولی خرمالوهاي خشک در مقایسه با خرمالوهاي تازه دارا
هاي خرمالو را بدون کاهش ارزش غذایی آنها تهیه توان برگهبنابراین با استفاده از انرژي خورشید می. اکسیدانی کمتري بودندآنتی

  . و به براي مدت طوالنی به بازار مصرف ارایه نمود

  
هایی با حروف مشابه اختالف میانگین. وهاي خرمالهاي مختلف خشک کردن بر رنگ مطلوب برگهاثر روش - 4شکل 

  .ندارند% 5در سطح احتمال  LSDداري نسبت به یگدیگر از نظر آزمون معنی
  

  جمع بندي. 6
باشد و اعمال تیمار رفع گسی قبل از هاي خرمالو میبنابراین استفاده از انرژي آفتاب روشی آسان و کارا در خشک نمودن برگه

  .آن نداردخشک شدن تاثیري در کیفیت 
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