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تأثیر پیشتیمار آبگیری اسمزی بر خواص کیفی قارچ دکمهای خشک شده در هوای داغ
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تاریخ پذیرش94/5/24 :

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز
 2استاد گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز
 3عضو هیات علمی گروه پژوهشی مواد غذایی ،پژوهشکده غذایی و کشاورزی ،پژوهشگاه استاندارد ،کرج
*مسئول مکاتبهpeighambardoust@tabrizu.ac.ir :

چکیده
آبگیری اسمزی یکی از روشهای نوین کاهش رطوبت مواد غذایی است .در این روش رطوبت از طریق تماس مستقیم با
محلولهای غلیظ قندی و نمکی بر اساس پدیده طبیعی و غیرمخرب اسمز از میان غشای سلولی مواد غذایی خارج می-
شود .این محلولها بهدلیل فشار اسمزی باالتر باعث خروج آب از ماده غذایی میشوند .استفاده از پیشتیمار آبگیری
اسمزی قبل از خشک کردن مواد غذایی ،باعث بهبود خواص کیفی محصول نهایی میشود .در این مطالعه اثر پیش تیمار
اسمزی بر خواص کیفی قارچ خوراکی دکمهای در جریان خشک کردن با هوای داغ مورد بررسی قرار گرفت .به منظور
آبگیری اسمزی ،قارچها پس از برش با رعایت نسبت وزنی نمونه به محلول اسمزی ( 1به  )20در محلول اسمزی حاوی
کلرید سدیم با غلظتهای  5و  10درصد و در دماهای  30و 40درجه سانتیگراد بهمدت  180 ،120 ،60و  240دقیقه
غوطهور شدند .شرایط بهینه آبگیری اسمزی بر اساس باالترین میزان نسبت درصد آبگیری به درصد جذب ماده جامد
انتخاب شد که شامل دمای  40درجه سانتیگراد و غلظت  5درصد محلول اسمزی و زمان  120دقیقه بود .پس از
خشکشدن نمونهها تا رطوبت نهایی ( 0/2گرم آب بر هر گرم ماده خشک) توسط جریان هوای گرم با دمای  60درجه
سانتیگراد ،میزان چروکیدگی ،جذب آب مجدد و شاخصهای رنگی نمونههای پیشتیمار شده و کنترل اندازهگیری شد .با
افزایش دما ،غلظت محلول اسمزی و زمان میزان آبگیری و جذب ماده جامد افزایش یافت .انجام پیشتیمار اسمزی باعث
کاهش میزان چروکیدگی ،نسبت جذب آب مجدد و شاخص  Lدر سیستم رنگی هانترلب شد؛ اما تأثیر معنیداری بر
میزان تغییرات رنگ کلی و شاخصهای  aو  bنداشت.
واژگان کلیدی :قارچ دکمهای ،خشک کردن ،آبگیری اسمزی ،کیفیت

مقدمه

در ماده خشک) است (متقی .)1388 ،اما بهدلیل

قارچ دکمهای ( )Agaricus bisporusمحصولی با

فسادپذیری باال ،افزایش زمان ماندگاری آن با روش-

ارزش غذایی باال و غنی از پروتئین ( 25الی  30درصد

های گوناگون حائز اهمیت است .خشککردن یکی از
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روشهای نگهداری قارچ خوراکی است .اما زمان

نسبت نمونه به محلول ،هم زدن و خصوصیات فیزیکی-

طوالنی خشککردن و حرارت دادن بیش از حد سطح

شیمیایی مواد غذایی هستند (شولکا و سینگ.)2007 ،

ماده غذایی باعث ایجاد تیره شدن رنگ ،از دست رفتن

استفاده از آبگیری اسمزی به عنوان پیشتیمار نه تنها

عطر و طعم و کاهش ظرفیت جذب آب مجدد و کاهش

به حفظ شاخصهای کیفی کمک مینماید بلکه میزان

ارزش غذایی آن میشود .استفاده از روشهای نوین

انرژی مورد نیاز فرآیند را نیز کاهش میدهد .مقدار

خشک کردن میتواند ایرادات فوق را برطرف نماید .از

خروج آب در آبگیری اسمزی به اندازهای نیست که

این رو فرایند آبگیری اسمزی در سالهای اخیر مورد

فرآوردهای پایدار و بدون نیاز به شرایط ویژه نگهداری

توجه قرار گرفته است (سلیمانی و همکاران.)1387 ،

تولید نماید بنابراین برای ماندگاری بیشتر نیاز به

آبگیری اسمزی عبارت است از خارج کردن رطوبت

خشککردن تکمیلی دارد .آبگیری اسمزی به عنوان

مواد غذایی از طریق تماس مستقیم با محلولهای غلیظ

پیشفرآیند قبل از خشککردن با هوای گرم توسط

قندی و نمکی که بهترتیب برای آبگیری میوهها و

ارتکین و همکاران ( ،)1996لنارت و همکاران (،)1998

سبزیها بهکار میروند .خروج رطوبت بر اساس پدیده

تورینگا و همکاران ( )2001و سینگ و همکاران ( )2007

طبیعی و غیرمخرب اسمز و از میان غشای سلولی مواد

در محصوالت مختلف بررسی شده است .هدف از این

غذایی انجام میشود .نیروی محرکه الزم برای خروج

تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر آبگیری اسمزی ،تعیین

رطوبت ،از طریق فشار اسمزی موجود در محلول های

شرایط بهینه فرایند شامل دما و غلظت محلول اسمزی و

اسمزی که غلظت بیشتری از سلولهای مواد غذایی

زمان غوطه وری نمونه ها بر اساس بیشترین میزان

دارند ،فراهم میگردد (راستوگی و همکاران.)2002 ،

خروج آب و کمترین جذب ماده جامد و نیز تأثیر آب-

هدف اصلی از آبگیری اسمزی به حداقل رساندن

گیری اسمزی بر خواص کیفی محصول نهایی بود.

صدمه به بافت سلولی و انتقال آب به بیرون از بافت در
مدت کوتاه ،بدون تغییر فاز در مقایسه با سایر

مواد و روشها

روشهای خشککردن است .همچنین کاهش برهم

قارچ دکمه ای به صورت روزانه از شرکت کشت و تولید

کنش های حرارتی که اثرات منفی بر رنگ و مواد مولد

سادات تبریز تهیه گردید .قارچهای مورد استفاده دارای

عطر و طعم را کاهش میدهد .بهبود ویژگیهای بافتی،

رطوبت اولیه  90 ±1درصد بودند .رطوبت نمونهها با

کاهش چروکیدگی و افزایش جرم حجمی فرآورده از

روش  )1984( AOACو با قرار گرفتن نمونهها در آون

دیگر اهداف بهکارگیری این پیشتیمار است (سلیمانی و

اتمسفری در دمای  102±2درجه سانتیگراد تا رسیدن

همکاران.)1387 ،

به وزن ثابت اندازهگیری شد.

انتقال آب و مواد حل شده جامد را میتوان به وسیله

آبگیری اسمزی

تعیین درصد کاهش آب )WL( 1و درصد جذب ماده

آمادهسازی محلولهای اسمزی با استفاده از

جامد )SG( 2به دست آورد .عوامل متعددی بر فرایند

کلرید سدیم با درجه خوراکی و آب مقطر در دو غلظت 5

آبگیری اسمزی مواد غذایی مؤثر هستند که مهم ترین

و  10درصد وزنی صورت گرفت .مراحل آمادهسازی

آنها دما ،نوع عامل اسمزی و غلظت محلول اسمزی،

اولیه نمونهها شامل جدا کردن ،شستشو و برش قارچ
بود .قارچهای خریداری شده ابتدا بر اساس اندازه و

1

Water Loss

2

Solid Gain

شکل ظاهری درجه بندی شدند .سپس از نمونههای
گزینش شده ،پس از شستشو و حذف رطوبت سطحی

تأثیر پیشتیمار آبگیري اسمزي بر خواص کیفي قارچ دکمهاي خشک شده در هواي داغ

615

توسط کاغذ جاذب رطوبت ،برشهای یکنواخت به ابعاد

اندازه گیری میزان چروکیدگی

 9×13×13میلیمتر تهیه شد .پس از توزین ،نمونههای

حجم نمونهها با استفاده از روش جابهجایی تولوئن و

برش خورده با رعایت نسبت وزنی نمونه به محلول

توسط پیکنومتر اندازهگیری شد .با معلوم بودن چگالی

اسمزی ( )1:20درون محلول اسمزی غوطهور شده و

تولوئن و وزن متوسط پیکنومتر پر از تولوئن ،حجم

آبگیری در دماهای  30و  40درجه سانتیگراد بهمدت

نمونههای موجود در پیکنومتر بدست آمد .بدین ترتیب

 180 ،120 ،60و  240دقیقه انجام شد .پس از طی شدن

حجم نمونهها در دو مرحله قبل از خشکشدن و بعد از

زمانهای تعیین شده ،نمونهها از درون محلول خارج

آن اندازهگیری شده و در نهایت میزان چروکیدگی با

شده و با آب شستشو داده شدند .پس از خشککردن،

استفاده از رابطه  3محاسبه و بر حسب درصد گزارش

مجدداً توزین شدند .سپس شرایط بهینه آبگیری اسمزی

شد (شولکا و سینگ.)2007 ،

بر اساس باالترین میزان نسبت درصد آبگیری/درصد

()3



Sh  1  vt   100

v0 


جذب ماده جامد تعیین شد (سلیمانی و همکاران1387 ،؛
رسولی و همکاران.)1389 ،

در رابطه فوق Sh ،درصدد

خشککردن با هوای گرم

چروکیدگی نمونه V0 ،حجم نمونده (میلدیلیتدر) قبدل از

نمونهها پس از آبگیری اسمزی در شرایط بهینه تعیین

خشک شدن و  Vtحجم نمونه (میلیلیتر) بعدد از خشدک

شده در مرحله اول آزمایشات از محلول اسمزی خارج

شدن هستند.

شده و به درون خشککن با جریان هوای گرم منتقل

تعیین نسبت جذب مجدد آب

شدند و تا رسیدن به محتوای رطوبت نهایی  0/2گرم

برای اندازهگیری نسبت جذب مجدد آب  ،نمونههای

رطوبت بر گرم وزن خشک در دمای  60درجه

خشکشده قارچ در یک بشر 250میلیلیتری حاوی 150

سانتیگراد خشک شدند.

میلیلیتر آب مقطر با دمای  50درجه سانتیگراد به مدت

اندازه گیری میزان خروج آب ( )WLو جذب ماده

یک ساعت غوطهور و در داخل بن ماری قرار داده

جامد ()SG

شدند .پس از سپریشدن زمان مورد نظر ،نمونهها از

درصد خروج آب و درصد جذب ماده جامد با روابط 1

آب بیرون آورده شده و پس از گرفتن آب سطحی آنها

و  2بهدست آمدند (شولکا و سینگ.)2007 ،

توزین شدند .نسبت جذب آب مجدد نیز از رابطه  4بر

()1

) ( w0  wt )  ( st  s0
 100
wo
) (s  s
SG  t 0  100
so

 :WLدرصد کاهش آب

 : W0جرم اولیه نمونه
 : Wtجرم نمونه بعد از اسمز
 :SGدرصد جذب ماده جامد
 : Stجرم خشک نمونه بعد از اسمز
 : S0جرم خشک نمونه قبل از اسمز

WL 

اساس روش شولکا و سینگ ( )2007محاسبه شد:
()4

()2

Wt
Wd

Rehydratio n ratio 

در رابطه فوق  Wtو
 Wdبه ترتیب جرم نمونهها قبل و بعد از آبگیری است.
اندازه گیری رنگ
رنگ نمونهها قبل و بعد از خشککردن توسط سیستم
هانترلب به صورت شاخصهای ( Lمیزان روشنی)a ،
(قرمزی-سبزی) و ( bزردی-آبی) تعیین گردید .برای
توصیف تغییرات رنگ در طول خشککردن از شاخص
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(اختالف رنگ نمونهها از قارچهای تازه) ) شاخص
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30
40

در رابطه فوق اندیس های  0و  iبهترتیب بیانگر
تجزیه و تحلیل آماری
فاکتوریل در سه تکرار انجام شد .برای مقایسه میانگین
دادهها از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال

30

دما (درجه ساتیگراد)

مشخصههای رنگ قارچ تازه و خشکشده هستند.
آزمونها در قالب طرح پایه کامالً تصادفی و بصورت

درصد آبگیری

مطابق رابطه  5استفاده شد (فاالد و همکاران:)2010 ،

45

شکل -1تأثیر دما بر درصد آبگیری
حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال
 5%است.

خطای  %5استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با
a

۶

نتایج و بحث

۴

تأثیر دمای محلول اسمزی بر فرآیند اسمز

۲
۰

تأثیر دماهای مختلف بر میزان خروج آب ( )WLو جذب

40

ماده جامد ( )SGبهترتیب در شکلهای  1و  2نشان داده

سلولی و افزایش ضریب نفوذ منجر به بهبود فرایند می-
شود .استفاده از دماهای باالتر منجر به انبساط و
پالستیکی شدن غشای سلولی و در نتیجه انتشار سریع

30

دما (درجه ساتیگراد)

شده است .براساس شکل  1با افزایش دما  WLافزایش
یافته است .افزایش دما با تغییر نفوذپذیری دیواره

درصد جذب ماده جامد

نرمافزار  SASانجام شد.

a

۸

شکل  -2تأثیر دما بر درصد جذب ماده جامد
حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال
 5%است.

رطوبت از بافت میشود .با افزایش دما ویسکوزیته

تأثیر غلظت محلول اسمزی بر فرآیند اسمز

محلول اسمزی کاهش ،در نتیجه انتشار آب از بافت

شکل های  3و 4نشان میدهد که با افزایش غلظت

ماده غذایی افزایش مییابد چرا که انتشار پدیدهای

محلول کلرید سدیم از  5درصد به  10درصد ،میزان

وابسته به دما است (اصغری بیرام و همکاران.)1389 ،

آبگیری و جذب ماده جامد بهطور معنیداری افزایش

اما افزایش دما تأثیر معنیداری بر  SGنداشت .به نظر

یافت .زیرا با افزایش غلظت محلول اسمزی اختالف

میرسد علت آن ظریف بودن بافت قارچ دکمهای و وارد

فشار اسمزی بین نمونه و محلول اسمزی افزایش یافته

شدن قسمتی از بافت آن به محلول اسمزی در اثر

و همزمان با حذف رطوبت بیشتر ،جذب ماده جامد نیز

افزایش دما و در نتیجه ایجاد خطای آزمایش باشد

افزایش مییابد (ایسپیر و همکاران .)2009 ،همچنین به

(سلیمانی و همکاران.)1387 ،

دلیل وزن مولکولی پایین تر کلرید سدیم به عنوان ماده
حل شده اسمزی در نتیجه افزایش ضریب نفوذ آن،
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میزان جذب ماده جامد بیشتر است (ال-آر و همکاران،

 .)1389یعنی در ابتدای فرایند میزان خروج رطوبت

.)2006

بیشتر است ،نیروی محرکه در خروج آب فشار اسمزی
و در جذب ماده جامد اختالف غلظت است .اما به مرور
b

45

میشود ،همزمان مقداری نمک وارد بافت قارچ شده و

40
35

درصد آبگیری

a

50

زمان که رطوبت از بافت قارچ به محلول اسمزی منتقل
تغییرات کمتری در حذف آب و جذب ماده جامد ایجاد
میگردد (ابراهیم رضاگاه و همکاران.)1387 ،

30
5

10

d
c

a

شکل  -3تأثیر غلظت بر درصد آبگیری
حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال
۲۴۰

 5%است.

۱۸۰

۱۲۰

۶۰

درصد آبگیری

غلظت (درصد)

b

۵۰
۴۵
۴۰
۳۵
۳۰
۲۵
۲۰
۰

زمان غوطه وری ( دقیقه)

a

5

حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال
 5%است.

d

c

۱۰
۸
۶
۴
۲
۰

b
a

غلظت (درصد)

شکل  -4تأثیر غلظت بر درصد جذب ماده جامد
حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال
 5%است.

۲۴۰

۱۸۰

۱۲۰

۶۰

درصد جذب ماده جامد

10

درصد جذب ماده جامد

b

۱۰
۸
۶
۴
۲
۰

شکل  -5تأثیر زمان غوطهوری بر درصد آبگیری

۰

زمان غوطه وری ( دقیقه)

تأثیر زمان غوطهوری بر فرآیند اسمز
مطابق شکل های  5و  6با افزایش زمان اسمز ،درصد

شکل  -6تأثیر زمان غوطهوری بر جذب ماده جامد

آبگیری و جذب ماده جامد افزایش یافت .در واقع با

حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال

افزایش زمان غوطهوری ،امالح بیشتری به بافت قارچ

 5%است.

نفوذ کرده و در مقابل آب بیشتری از بافت خارج می-
شود .البته این مسئله تا زمانی صورت میگیرد که

تعیین شرایط بهینه آبگیری اسمزی

تعادل بین خروج آب از محصول و نفوذ عوامل اسمزی

معیار انتخاب شرایط بهینه ،نسبت درصد آبگیری به

به درون آن ایجاد شود (اصغری بیرام و همکاران،

درصد جذب ماده جامد ( )WL/SGبود ،بهطوریکه

618

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  25شماره  /4سال 1394
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هرچه این نسبت عدد بزرگتری باشد فرایند کارایی

حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال

بیشتری دارد .بهینهسازی فرایند اسمز با هدف افزایش

 5%است.

خروج آب از نمونه و کاهش جذب ماده جامد انجام

تأثیر فرایند اسمز بر چروکیدگی

گرفت ،زیرا افزایش میزان ماده جامد جذب شده منجر

جدول  2نشان میدهد که با انجام پیشتیمار اسمزی

به تغییرات حسی در محصول نهایی میگردد؛ همچنین

میزان چروکیدگی در نمونههای خشکشده با هوای داغ

وجود الیه مواد جامد تغلیظ شده در سطح ماده غذایی

کاهش یافته است یعنی پیشتیمار اسمزی نمونهها با

باعث ایجاد مقاومت در برابر خروج آب در مرحله

شرایط بهینه اسمزی قبل از خشک کردن با هوای داغ

خشککردن نهایی با هوای گرم میشود .مطابق جدول

میزان چروکیدگی را به دلیل حجم اشغال شده توسط

 1آبگیری اسمزی در دمای  40درجه سانتیگراد،

نمک ورودی به بافت ونیز کاهش زمان خشک شدن

غلظت محلول کلریدسدیم  5درصد و زمان  120دقیقه

نهایی به دلیل خروج بخشی از رطوبت در آبگیری

دارای بیشترین نسبت درصد آبگیری/درصد جذب

اسمزی کاهش داده است (گارسیا و همکاران.)2007 ،

ماده جامد بوده و اختالف معنیداری ( )P<0.05با دیگر

امام جمعه و همکاران ( )1387با بررسی ویژگیهای

تیمارها وجود داشت .میزان آبگیری و جذب ماده جامد

بافتی گوجهفرنگی پیشتیمارشده با اسمز توسط

تحت این شرایط بهترتیب  44/06و  4/42درصد بود.

میکروسکوپ الکترونی عنوان کردند که اعمال آبگیری
اسمزی با جلوگیری از تخریب گسترده ساختار سلولی
باعث کاهش چروکیدگی محصول خشکشده گردید.

جدول  -1مقادیر نسبت WL/SG
غلظت

دما ()°C

(درصد)

زمان

WL/SG

(دقیقه)

جدول  -2تأثیر آبگیری اسمزی بر چروکیدگی بافت قارچ
7/77 bc

5

30

60

5

30

120

5

30

180

7/66 bcde

5

30

240

7/18 bcde

5

40

60

8 /16

5

40

120

9/98 a

5

40

180

7 /99 b

5

40

240

b

10

30

60

6 /06 def
6/11 def

bcd

خشک شده

7/21

درصد چروکیدگی
پیشتیمار اسمزی

72/63 a ± 1 /4

کنترل

89 /03 b ± 2 /1

b

8/06

10

30

120

10

30

180

f

5 /39

10

30

240

5 /36 f

10

40

60

6 /14 cdef

10

40

120

cdef

6 /33

حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال
 5%است.

تأثیرفرایند اسمز برنسبت جذب آب مجدد
نسبت جذب آب مجدد در نمونههای پیشتیمارشده و
خشکشده با هوای گرم  2/17و در نمونههای کنترل
 2/69بود .رومرو و همکاران ( )2004نسبت جذب آب
مجدد در انبه پیش تیمار شده با فرایند اسمز را  1/22و
در نمونههای کنترل  1/46گزارش کردند؛ همچنین

10

40

180

5 /94 ef

اصغری بیرام و همکاران ( )1389این نسبت را برای

10

40

240

5 /16 f

قارچ دکمهای پیش تیمارشده با فرایند اسمز و خشک
شده با هوای داغ را  2 /26گزارش کردند .یعنی
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پیشتیمار اسمزی باعث کاهش نسبت جذب آب مجدد

نتیجه غیرشفاف شدن سطح محصول است (پانی و

شده است .علت این کاهش پرشدن منافذ خالی بافت

همکاران.)2008 ،

قارچ توسط حلشونده اسمزی و نیز آبگیری کمتر الیه
نمکی در مقایسه با بافت طبیعی است.

نتیجهگیری
با افزایش دمای فرآیند اسمزی درصد آبگیری افزایش

جدول  -3تأثیر آبگیری اسمزی بر نسبت جذب آب مجدد

یافت .با افزایش غلظت محلول اسمزی و زمان

نسبت جذب آب مجدد

غوطهوری درصد آبگیری و جذب ماده جامد افزایش

پیشتیمار اسمزی

2 /17 a ± 0/ 95

یافت .شرایط بهینه فرایند اسمز بر اساس باالترین

کنترل

2 /69b ± 0/ 8

نسبت درصد آبگیری/درصد جذب ماده جامد شامل

حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال

 40درجه سانتی گراد  ،غلظت محلول کلریدسدیم 5

 5%است.

درصد و زمان  120دقیقه بود .با انجام پیشتیمار
اسمزی میزان چروکیدگی نمونههای پیشتیمارشده

رنگ

کاهش یافت ،اما میزان جذب آب مجدد در این نمونهها

انجام پیشتیمار اسمزی در شرایط بهینه تأثیر

کمتر از نمونههای بدون پیشتیمار بود .آبگیری

معنیداری ( )P<0.05بر میزان تغییر رنگ کلی و

اسمزی باعث کاهش شاخص  Lدر نمونههای خشک

شاخصهای  aو  bنداشت .اما میزان شاخص  Lدر

شده گردید.

نمونههای پیشتیمار شده با آبگیری اسمزی کاهش
یافت .علت این کاهش ،حضور نمک در الیه سطحی و در
منابع مورد استفاده
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Abstract
Osmotic dehydration is a new method to reduce the moisture content of food. In this method,
moisture is reduced by direct contacting food with salt and sugar concentrated osmotic solutions
through the cell membrane based on natural and nondestructive osmosis. Application of osmotic
dehydration prior to hot air drying improves product quality. In this study the effect of osmotic
dehydration prior to hot air drying on the quality properties of button mushroom was studied. Sliced
mushrooms were immersed in sodium chloride solution with concentrations of 5 and 10%, sample
to solution ratio of 1:20 at temperatures of 30 and 40 °C for 60, 120, 180 and 240 min. Optimal
osmosis condition based on the highest WL/SG were found to be a temperature of 40 °C and a
concentration of 5% and an osmosis time of 120 min. Samples followed by air drying at 60°C to a
final moisture content of 0.2 (g water per g dry matter). Shrinkage, rehydration ratio and color
parameters were measured. Results showed increasing temperature, osmotic solution concentration
and osmosis time led to an increase in WL and SG. Osmotic pretreatment reduced shrinkage,
rehydration ratio and "L" color parameter in hunter lab system; but had no significant effect on
overall color change and "a" and "b" values.
Keywords: Button mushroom, Drying, Osmotic dehydration, Quality

