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چکیده
قارچهای خوراكی بهصورت تازه ماندگاری پایینی دارند .بنابراین بهكارگیری راهكارهای عملی برای افزایش ماندگاری آنها
برای بهبود و توسعه تولید ضروری میباشد  .پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر پیش تیمار اشباعیت با آب نمك تحت
خالء بر خواص فیزیكی قارچ دكمهای خشك شده با هوای گرم انجام شد .ابتدا شرایط اشباع با آب نمك تحت خالء در
زمانهای  15 ،5و  25دقیقه فرایند برای نمونههای قارچ ایجاد شد .سپس مرحله خشك كردن نهایی با هوای گرم در دمای
 600Cروی نمونههای پیش تیمار شده و نمونه شاهد صورت گرفت .درنهایت درصد چروكیدگی ،تخلخل كل بافت ،درصد
وزنی جذب مجدد آب بافت ،رنگ و سفتی بافت تعیین شدند .نتایج نشان دادند كه زمان اعمال خالء اثر معنیداری بر درصد
چروكیدگی بافت ،تخلخل بافت ،درصد آب گیری مجدد ،سفتی بافت و رنگ نمونههای خشك شده داشت .به طوری كه با
افزایش زمان اعمال خالء ،سفتی بافت و چروكیدگی كمتر شد ،تخلخل افزایش و رنگ نمونهها بهبود یافت .زمان باقی ماندن
در فشار اتمسفر نیز اثرات معنیدار و مشابه زمان اعمال خالء با شدت كمتر روی صفات مورد مطالعه را نشان داد .درصد
آب گیری مجدد بافتها با افزایش زمان اعمال خالء كاهش و برعكس با افزایش زمان باقیماندن در شرایط فشار اتمسفر،
افزایش یافت .زمانهای بهینه اعمال شرایط خالء و باقیماندن در فشار اتمسفر برای حفظ كیفیت قارچ دكمهای خشك شده،
بهترتیب  20تا  24و  22تا  25دقیقه بهدست آمد.
واژگان كلیدی :خشك كردن ،زمان خالء ،قارچ دكمهای

(شجاعی .)1392،قارچها از فسادپذیری باالیی برخوردار

مقدمه
 )Agaricusیكی از

بوده و پس از برداشت شروع به تغییر رنگ میكنند

پرمصرفترین گونههای قارچهای خوراكی است

(رسولی قهرودی و همكاران1389،؛ گیری و پراساد،

قارچ دكمهای

(bisporus
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 .) 2007برای افزایش ماندگاری و حفظ كیفیت قارچهای

هوای داغ در اثر ورود گلوكز به داخل بافت سیب در خالء

خوراكی ،روشهای خشك كردنی كه با حداقل هزینه و

به شدت كاهش مییابد .نفوذ تركیبات قند به داخل بافت

حداكثر كیفیت محصول را نگهداری كنند ،مناسب خواهند

سلولی باعث تغییر رفتارهای خشك شدن سیب گردید.

بود (تورتو .)2010،این موضوع در مورد روشهای

بارات و همكاران ( )2001نیز تاثیر قابل مالحظه تلقیح

خشك كردن قارچ خوراكی دكمهای بهعلت حساسیت

خالء در فشار  180میلی بار به مدت  5دقیقه را در افزایش

بافتها ،مهمتر است (رسولی و همكاران .)1389 ،روش

نفوذ عامل اسمزی به درون برشهای سیب تایید كردند.

اشباع مواد غذایی در خالء ،نفوذ مستقیم مواد به ساختار

آلزامورا ( )2000در پژوهش خود نشان داد كه در

متخلخل محصول را امكانپذیر میكند .همچنین در این

میوههای با رنگ روشنتر ،به دلیل خارج شدن هوا از

روش تغییرات تركیبی و ساختاری محصول به حداقل

بافت در مرحله خالء و كاهش غلظت اكسیژن ،حساسیت

میرسد (فیتو و همكاران )1996،و محصوالت با ارزش

نسبت به قهوهای شدن آنزیمی در آنها كاهش یافته و

غذایی باالتر (غذاهای عملگرا) و ساختاری یكنواخت،

میوهها رنگ طبیعیتری خواهند داشت .سالواتوری و

فراوری میشوند (گراس و همكاران 2001،و .)2002

همكاران ( )1997با بررسی رفتار برخی میوهها

نتایج مطالعات گراس و همكاران ( )2001در مورد اعمال

(واریتههای مختلف سیب ،توت فرنگی ،كیوی ،انبه و هلو)

شرایط اشباع در خالء برای افزایش كیفیت محصوالت

در طول اعمال تیمار خالء ،مشاهده كردند كه با تداوم

فرآوری شده نشان داد كه استفاده از فشار  50میلیبار

تیمار خالء در میوههای متخلخل با افزایش زمان خالء به

برای غنیسازی سبزیها با كلسیم در مورد بادمجان و

بیش از  5دقیقه ( 10و  15دقیقه) تغییری در افزایش حجم

قارچ دكمهای مناسب است .آلوارز و همكاران ()1995

و میزان تخلخل آنها به وجود نیامد و فقط افزایش زمان

گزارش كردند كه نفوذ مواد اسمزی به الیههای درونی

فشار اتمسفر ،باعث تغییر ویژگیهای مذكور گردید.

بافتها ،در اثر كاهش فشار در آنها صورت میگیرد .این

بهطور كلی اثر زمان نفوذ و اعمال شرایط خالء برای

روش مشكالت حاصل از باقیماندن مواد اسمزی در

افزایش تخلخل موثر كمتر از اثر زمان رهاسازی و فشار

سطح ماده غذایی مانند مقاومت در برابر انتقال جرم و

اتمسفری ارزیابی گردید .در مطالعه دیگری نتایج بررسی

كریستالیزاسیون در طی فرایندهای تكمیلی كه در

پاسخ سبزیهای هویج ،چغندرلبویی ،بادمجان ،قارچ

نمونههای فرآوری شده در شرایط فشار اتمسفر رخ

دكمهای و صدفی و كدو سبز به اعمال خالء از نظر میزان

میدهد را نخواهد داشت .مالتینی و همكاران ( )1993اثر

تغییر شكل و تخلخل موثر نشان داد كه رفتار آنها بهجز

پیش فرایند خالء را در فرایند خشك كردن میوهها در

قارچ دكمهای مشابه بوده و در زمان كوتاهی از اعمال

هوای داغ مورد بررسی قرار داده و گزارش نمودند كه

خالء ،به حداكثر تورم خود رسیدند و سپس گذشت زمان

این روش باعث تولید محصوالتی با بافت نرمتر میگردد.

(بهاستثنای قارچ دكمهای) تاثیر معنیداری در تغییر تورم

بهطور كلی نفوذ بیشتر مواد اسمزی به درون نمونهها

نداشت (گراس و همكاران.)2002 ،

باعث بهبود سختی بافت میشود .توریجانی و برتولو

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر زمانهای مختلف

( )2007نشان دادند كه استفاده از كاهش فشار در

اعمال خالء و سپس زمان رها سازی در اتمسفر روی

آبگیری اسمزی موجب افزایش پایداری رنگدانهها طی

برخی خواص فیزیكی (رنگ ،چروكیدگی ،تخلخل ،سفتی

مراحل تكمیلی خشك كردن و همچنین افزایش انبار مانی

بافت و جذب مجدد آب) برشهای قارچ خوراكی خشك

محصول میشود .فیتو و همكاران ( )2001نشان دادند كه

شده در هوای داغ انجام گرفت.

انتقال رطوبت و مقدار چروكیدگی در خشك كردن با
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مواد و روشها

بعد از قرار گرفتن نمونهها در فشار خال ،مجددا به فشار

این پزوهش در آزمایشگاه صنایع غذایی دانشگاه آزاد

اتمسااافر برگردانده و بعد از اتمام زمان های مورد نظر

اسالمی تبریز طی سال  1393به اجرا درآمد.

مطاااب جاادول یااك از محلول خااارج شااااده و برای

مواد و تجهیزات مورد استفاده

شستشوی نمك باقیمانده در سطح ،با آب مقطر آبكشی

قارچ دكمهای خوراكی مورد استفاده از كشت و صنعت

شااادند .پس از حذف رطوبت ساااطحی با كاغذ صاااافی،

آسیا تهیه گردید .برای آماده سازی محلولهای اسمزی

نمونهها وزن شده و برای خ شك شدن به صورت الیه

از كلرید سدیم و اسید سیتریك با درجه خوراكی و آب

نازك (چیدن یك ردیف روی ساااینی) در آون  60درجه

مقطر استفاده شد .همه مواد شیمیایی مورد استفاده

سانتیگراد قرار گرفتند .پس از ر سیدن رطوبت نمونهها

دارای درجه خلوص باالی  99درصد بود.

به وزن ثابت ،از آون خارج شده و در كی سه پال ستیكی

آماده سازی نمونهها

دربسته نگهداری شدند تا آزمون های كمی و كیفی روی

قارچهای با اندازه برابر و كالهك حدود  2/5سااانتیمتر

آنها صاااورت گیرد .برای افزایش دقت آزمایشها ،از هر

انتخاب و پس از شااسااتن و خشااك نمودن آب سااطحی

تیمار ،آزمایش در  5تكرار ان جام شاااد و میانگین آنها

چ سبیده به نمونهها با كاغذ صافی ،ساقه آنها جدا شده

بهعنوان نتیجه آزمایش گزارش گردید.

و با چاقو از وسااط نصااف شاادند .برای آماده سااازی
محلول اسااامزی ،مقدار  50گرم كلرید سااادیم و  5گرم

آزمونهای مربوط به تعیین شااااخ

اسید سیتریك وزن شده در  500میلی لیتر آب مقطر حل

شامل:

گردید .سپس  20گرم از نمونه در  100میلی لیتر محلول

 -1تعیین رطوبت اولیه :درصد رطوبت براساس رابطه

آماده شده قرار گرفت (جدول .)1

( )1-1تعیین شد.

جدول  -1طرح مركب مركزی (دراگه شده توسط نرمافزار
)Minitab16

های مورد مطالعه

m1  m2
[100 ]1-1
m1

M

 : m1جرم اولیه و  :m2جرم نمونه بعد از رسیدن به وزن
ثابت

ردیف

زمان خال (دقیقه)

زمان رها سازی در اتمسفر(دقیقه)

1

5

5

 -2محاسبه چروكیدگی :درصد چروچیدگی با استفاده

2

25

5

3

5

25

از روش جابجایی مایع با پیكنومتر و تولوئن صورت

4

25

25

5

5

15

6

25

15

7

15

5

8

15

25

9

15

15

 :V0حجم اولیه نمونه و  :Vtحجم نمونه در پایان فرآیند،

10

15

15

11

15

15

برحسب سانتیمتر مكعب

12

15

15

13

15

15

گرفته (رسولی قهرودی و همكاران )1389 ،و با استفاده
از رابطه ( )2-1تعیین گردید (شیدایی پوردیزجی 1390،و
فیتو و همكاران.)2001 ،

[  100 ]2-1


 V
V0  Vt
 10  1  t
V0
 V0

sh 

 -3محاسبببه تخلخ  :تخلخل كل ) (Porosityاز فرمول
( )3-1محاسبه شد:
[]3-1

  
  1  B  100
 s 
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 : تخلخل كل :  B ،چگالی ظاهری و  :  sچگالی واقعی

بافت نمونهها 2 ،گرم نمونه خشك شده در  30میلی لیتر

نمونه

آب مقطر در بشر  100میلی لیتری قرار داده شد و به

چگالی ظاهری نمونه با محاسبه حجم با پیكنومتر و

مدت  15دقیقه آب گیری مجدد انجام گرفت .سپس

تولوئن و اندازهگیری وزن نمونهها و تقسیم وزن بر حجم

نمونه ها از آب خارج شده و با دستگاه بافت سنج با

بهدست آمد و چگالی واقعی آنها از رابطه ( )3-2محاسبه

پروب استوانهای با قطر  6/4میلیمتر مورد آزمون نفوذ

شد (گراس و همكاران ،2002 ،یان و همكاران:)2008 ،

سنجی قرار گرفتند(امام جمعه و همكاران 1387 ،و شولكا

[ s  1590 1  0 / 590  X w   1 ]3-2

و سینك.)2007 ،

 :Xwدرصد رطوبت نمونه

تجزیه و تحلی آماری

 -4محا سبه در صد وزنی جذب مجدد آب 2 :گرم نمونه

بررسی اثرات مستقل و متقابل زمان اعمال شرایط خالء

خشااااك شااااده در  30میلی لیتر آب مقطر در د مای

و اثرات باقی ماندن در فشار اتمسفر بر صفات مورد

آزمایشاااگاه به مدت  2سااااعت غوطه ور شاااد ،ساااپس

مطالعه با استفاده از نرمافزار  Minitab16و روش

رطوبت سطحی نمونهها گرفته شد و مجدداً وزن شدند.

سطح پاسخ )(Response surface method, RMS

براسااااس رابطه ( )4-1درصاااد وزنی جذب مجدد آب

صورت گرفت .در این طرح ابتدا بر اساس آزمایشهای

محاااسااابااه گردیااد (شاااو لكااا و سااا ینااك:)2007 ،

مقدماتی (دادهها نمایش داده نشده است) ،دامنه تغییرات

M 
[]4-1
r   t  100
 M0
 :rدرصد جذب مجدد آب :Mt ،جرم نمونه بعد از جذب

فاكتورها برای متغیرهای مستقل تعیین گردیدند .پس از

آب (گرم) و  :M0جرم نمونه خشك (گرم)
 -5اندازه گیری شاخصهای رنگ (رنگ سنجی) :تعیین
فاكتور های  a ,Lو bدر یك نق طه از هر نمو نه (در
مجموع  5نقطه) توسااط نرم افزار فتوشااا نسااخه 64
انجام گرفت .سپس مقای سه رنگ نمونهها با ا ستفاده از
روش یاام و پااپااداكیس ( )2004انجاام گرفاتE .

شااااخ

میزان تغییر رنگ نسااابت به نمونه شااااهد از

رابطه( )5-1تعیین شد.
[]5-1

 ai   b0  bi 

2

2

0

L  L   a
2 2
i

0

E 

جمعآوری دادهها جهت برازش مدلهای چند جملهای
درجه دوم برای پاسخهای مورد مطالعه از آنالیز
رگرسیون استفاده گردید.
نتایج و بحث
اثر پیشتیمارهای مختلف بر در صد چروكیدگی
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس روی درصد
چروكیدگی نشان داد كه زمان اعمال خالء ) (X1اثر
معنیدار روی چروكیدگی محصول داشت (جدول  .)2كه
در شكل  1نیز این تاثیر مشاهده میشود .با افزایش زمان
اعمال خالء ،درصد چروكیدگی كاهش یافت .فیتو و

 :L0میزان روشنایی در نمونه شاهد :Li ،میزان روشنایی

همكاران ( )2001نشان دادند كه مقدار چروكیدگی در

در نمونه خشك شده با تیمار  iطب جدول پاسخ:a0 ،

خشك كردن با هوای داغ در اثر ورود گلوكز به داخل

میزان رنگ سبز تا قرمز در نمونه شاهد :ai ،میزان رنگ

بافت سیب در نتیجه تلقیح خالء به شدت كاهش می یابد.

سبز تا قرمز در نمونه خشك شده با تیمار  iطب جدول

قربانی و همكاران ( )1392نشان دادند آب گیری اسمزی

پاسخ :b0 ،میزان رنگ آبی تا زرد نمونه شاهد و  :biمیزان

باعث كاهش ضریب چروكیدگی نسبت به تیمار شاهد

رنگ آبی تا زرد در نمونه خشك شده با تیمار  iطب

شد .نتایج تحقی امام جمعه و همكاران ( )1387نشان داد

جدول پاسخ میباشند.

كه اعمال پیش تیمار آب گیری اسمزی روی گوجه

 -6اندازه گیری سفتی بافت :برای اندازه گیری سفتی

فرنگیهای خشك شده با هوا ضمن جلوگیری از تخریب
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محصول خشك شده می گردد.

جدول -2نتایج تجزیه واریانس ( )ANOVAمدل چروكیدگی
منبع

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

احتمالF

احتمال P

مدل

5

31/4649

6/2930

9/25

0/005

زمان خالء ()X1

1

28/6017

28/6017

42/03

0/000

زمان رها سازی درفشار اتمسفر()X2

1

0/9841

0/9841

1/45

0/268

X12

1

0/0257

0/0257

0/04

0/851

X22

1

1/3984

1/3984

2/06

0/195

X1X2

1

0/0441

0/0441

0/06

0/806

باقی مانده

7

4/7630

0/6804

-

-

خطای محض

4

1/3643

0/3411

-

-

عدم تطاب ()R2=0/98

زمان فشار اتمسفرک

زمان خالء (دقیقه)
Y= 85/0-3096/218333 X1

شک  -1اثر مستق و متقاب زمان اعمال خالء و زمان باقیماندن در فشار اتمسفریك روی درصد چروكیدگی () R2 adj = 0/98

اثر پیشتیمارهای مختلف بر تخلخ بافت

داد (شكل  .)2گزارش شده ساختار جامد ماده بیشتر از

نتایج حاصل از جدول  3نشان دادند بیشترین تاثیر

میزان تخلخل اولیه بر پاسخ محصوالت به شرایط اشباع

معنیدار پیشتیمارها روی تخلخل بافت به ترتیب مربوط

خالء اثر گذار بود (سالواتوری.)1997 ،

به فاكتورهای زمان اعمال خالء  (X1و پس از ان مربوط

اثر پیشتیمارهای مختلف بر درصد آبگیری مجدد

به زمان باقیماندن در فشار اتمسفریك ) (X2بود.

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس( )4نشان داد كه

همچنین اثر متقابل بین زمانهای مختلف اعمال خالء و

اثر تیمارهای مورد مطالعه روی آبگیری مجدد معنیدار

باقیماندن در فشار اتمسفریك تاثیر معنیداری روی

بود .همچنین اثر متقابل بین زمانهای مختلف اعمال خالء

تخلخل نشان نداد (جدول .)3

و باقی ماندن در فشار اتمسفر معنیدار بود.

نتایج نشاااان داد با افزایش زمان اعمال خالء و فشاااار
اتمساافریك تخلخل بافت قارچ افزایش معنیداری نشااان
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جدول -3نتایج تجزیه واریانس ( )ANOVAمدل تخلخ
منبع

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

احتمالF

احتمال P

مدل

5

291/193

58/239

61/56

0/000

زمان خالء ()X1

1

258/202

258/202

272/92

0/000

زمان رها سازی درفشار اتمسفر()X2

1

28/908

28/908

30/56

0/001

X12

1

2/810

2/810

2/97

0/128

X22

1

0/00002

0/00002

0/20

0/667

X1X2

1

0/0000

0/0000

0/00

0/984

باقی مانده

7

0/622

0/946

-

-

خطای محض

4

3/240

0/810

-

-

عدم تطاب ()R2=0/77

زمان فشار اتمسفریك

زمان خالء (دقیقه)
Y= 24/ 0+9144/656X1 +0/2195X2

شک  -2اثر مستق و متقاب زمان اعمال خالء و زمان باقیماندن در فشار اتمسفریك روی تخلخ بافت () R2 adj = 0/77
جدول-4نتایج تجزیه واریانس ( )ANOVAمدل در صد آبگیری مجدد
منبع

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

احتمالF

احتمال P

مدل

5

2108/33

421/67

57/30

0/000

زمان خالء ()X1

1

515/23

515/23

70/02

0/000

زمان رها سازی درفشار اتمسفر()X2

1

1284/81

1284/81

174/60

0/000

X12

1

2

2

0/27

0/618

X22

1

111/31

111/31

15/13

0/006

X1X2

1

189/06

189/06

25/69

0/001

باقی مانده

7

51/51

7/36

-

-

خطای محض

4

10/20

2/55

-

-

عدم تطاب ()R2=0/87
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زمان فشار اتمسفریك

زمان خالء (دقیقه)
Y= 108/ 203 -0/671149X1 - 0/441149X2 - 0/00851724X1 2 +0/0634828 X22

شک  -3اثر مستق و متقاب زمان اعمال خالء و زمان باقیماندن در فشار اتمسفریك روی درصد آبگیری مجدد () R2 adj = 0/87

نتایج مندرج در شكل  3ن شان داد با افزایش زمان اعمال

اثر پیشتیمارهای مختلف بر سفتی بافت

خالء و زمان باقی ماندن در فشااار اتمساافریك درصااد

اثرات مستقل و متقابل پیشتیمارهای مختلف و شرایط

آبگیری مجدد نمونههای خ شك شده افزایش یافت .این

فرآیند روی سفتی بافت قارچهای خشك شده در جدول

نتایج با گزارش پاتیل و همكاران ( )2012مطابقت داشت.

 5نشان داده شده است .بیشترین اثر معنیدار بهترتیب

مطاب گزارش پاتیل و همكاران قطعات پیاز پیش تیمار

مربوط به زمان اعمال خالء ) (X1و زمان باقیماندن در

شده در محلول ا سمزی  NaClو خ شك شده بهروش

فشار اتمسفریك ) (X2است.

هدایتی ،توان آب گیری مجدد بهتری داشتند .جذب مجدد
آب برای گل كلم ،قارچ و نخود سبزهای آب گیری شده

با افزایش ز مان اع مال خالء و همچنین باقی ما ندن در

بهروش اسمزی و سپس خشك شده با هوای داغ توسط

فشااار اتمساافریك ،ساافتی بافت نمونههای خشااك شااده

شااولكا و سااینك ( )2007نیز همچون محصااوالت تازه

كاهش یافت و اثر زمان خالء بیشاااتر از زمان فشاااار

بود .طب گزارش تحقی قات پروتون و هم كاران ()2001

اتمساافریك بود .همچنین كمترین ساافتی بافت در اعمال

نمونههای با پیش تیمار اساامزی ظرفیت جذب آب مجدد

خالء به مدت  25دقیقه بهد ست آمد ( شكل  .)4شولكا و

كمتری نسااابت به نمونههای بدون پیش تیمار اسااامزی

سینك ( )2007نیز ن شان دادند هر سه محصول گل كلم،

داشاااتند .آنها دلیل این امر را به كمتر شااادن منافذ در

قارچ و نخود سبز كه پس از آب گیری ا سمزی با هوای

دسترس برای جذب مجدد آب در نتیجه اشباعیت با خالء

داغ خشك شده بودند ،بعد از آب گیری مجدد ،بافتهایی

و كاهش نفوذ پذیری دیواره سلولی به دلیل ضخیم شدن

نرمتر ومانند محصوالت تازه داشتند.

آن نساابت دادند .در فرآیند اساامز ،نفوذ محلول اساامزی

مطاااب گزارش توریجیااانی و همكاااران ( )1993پیش

در نمونه افزایش یافت .این امر سااابب افزایش نفوذ ماده

فرآیند تلقیح خالء ،بافت محصوالت خشك شده با هوای

جامد در خلل و فرج بافت گیاهی می شاااود .با توجه به

داغ را نرم تر خوا هد كرد .آلوارز و هم كاران ( )1995و

جذب م جدد آب نمی توا ند ب یانگر

پروتون و همكاران ( )2001گزارش كردند كه نفوذ مواد

میزان تخریب ساااختار ساالولی بافت ماده غذایی باشااد،

اسااامزی به الیه های درونی بافت ها كه در اثر كاهش

بهطوری كه برابر همین گزارش كیف یت با فت ،نرمی و

ف شار در بافتها صورت میگیرد ،م شكالت حا صل از

رنگ نمونههای تحت پیش تیمار اسمز بهبود یافت.

باقی ماندن مواد اساامزی در سااطح ماده غذایی از جمله

این مط لب شااااخ
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فرآیندهای تكمیلی را نداشتند.

مقاومت در برابر انتقال جرم و كری ستالیزا سیون در طی

جدول -5نتایج تجزیه واریانس ( )ANOVAمدل سفتی بافت
منبع

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

احتمالF

احتمال P

مدل

5

5/70797

1/14159

78/91

0/000

زمان خالء ()X1

1

5/41500

5/41500

374/32

0/000

زمان رها سازی درفشار اتمسفر()X2

1

0/28167

0/28167

19/47

0/003

X12

1

0/00040

0/00040

0/03

0/872

X22

1

0/00040

0/00040

0/03

0/872

X1X2

1

0/01000

0/01000

0/69

0/433

باقینده

7

0/10126

0/01447

-

-

خطای محض

4

0/02800

0/00700

-

-

عدم تطاب ()R2=0/97

زمان فشار اتمسفریك

زمان خالء (دقیقه)
Y= 6/ 0-24231/095 X1-0/0216667 X2

شک  -4اثر مستق و متقاب زمان اعمال خالء و زمان باقیماندن در فشار اتمسفریك روی سفتی بافت () R2 adj = 0/97

اثر پیشتیمارهای مختلف روی تغییرات رنگ

شرایط فرآیند را روی تغییرات رنگ قارچهای خشك شده

جدول  6اثرات مستقل و متقابل پیشتیمارهای مختلف و

نشان میدهد .مطاب نتایج آزمایشها ،زمان اعمال خالء
) (X1اثر معنیدار روی رنگ محصول داشت.

جدول -6نتایج تجزیه واریانس ( )ANOVAمدل تغییرات رنگ
منبع

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

احتمالF

احتمال P

مدل

5

799/268

159/854

12/06

0/002

زمان خالء ()X1

1

740/815

740/815

55/91

0/000

زمان رها سازی درفشار اتمسفر()X2

1

52/570

52/570

3/97

0/087

X12

1

0/011

0/011

0/00

0/978

X22

1

4/375

4/375

0/33

0/584

X1X2

1

0/555

0/555

0/04

0/844

باقی مانده

7

92/756

13/251

-

-

خطای محض

4

40/342

10/085

-

-

عدم تطاب ()R2=0/97
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اتمسفریاتمسفریك

زمان فشار اتمسفریك

زمان خالء (دقیقه)
Y= -4/1+70673/11117+ X10/296X2

شک  -5اثر مستق و متقاب زمان اعمال خالء و زمان باقیماندن در فشار اتمسفریك روی تغییرات رنگ () R2 adj = 0/96

تفاوت در میزان رنگ محصااول فرآوری شااده با نمونه

و سااای نك ( )2007در باره بهبود ر نگ گل كلم و قارچ،

شاهد قارچ خ شك شده بدون پیش تیمار با ا ستفاده از

پروتون و همكاران ( )2001درباره قطعات سیب مطابقت

فاكتور  Eبهدسااات آمد .افزایش فاكتور  Eبهمعنی

داشت.

رنگ (بهبود رنگ) بود .نتایج نشاااان

درنهایت زمانهای بهینه اعمال شرایط خال و رها سازی

افزایش شااااخ

دادند با افزایش زمان خالء و زمان فشااار اتمساافریك،

در فشاااار اتمسااافریك با هدف بیشاااینه كردن تخلخل،

ر نگ بهبود یافت .البته اثر ز مان خالء بهمراتب بیش از

درصااااد آبگیری مجاادد ،بهبود رنااگ و كمینااه كردن

اثر زمان فشار اتمسفریك بود (شكل  .)5نتایج با گزارش

چروكیدگی و ساافتی بافت بهترتیب  20تا  24دقیقه و 22

پاتیل و همكاران( )2012درباره بهبود رنگ پیاز ،شااولكا

تا  25دقیقه بهدست آمد.
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Abstract
Fresh mushrooms have low durability. Therefore, use of practical solutions to increase their shelf-life, is
necessary for improvement of production. The aim of present research is study the effects of salt fortification
by vacuum impregnation on physical characteristics and some qualitative characters of hot-air dried
mushrooms. At first, the condition of salt fortification by vacuum impregnation was used at 5, 15 and 25minute process times for mushroom samples. Then, pre-treated and control mushroom samples dried by warm
air at 60 C. Finally, shirinkage, porosity, Re-hydration percent of dried textures, color and hardness were
determined. The results indicated that vacuum time had significant effect on shirinkage, porosity, re-hydration
percent of dried samples, hardness and color change. By increasing vacuum time, hardness and shirinkage
decreased, their color improved and porosity increased. Also increasing vacuum time had similar changes on
traits with lower amounts. Re-hydration percent of textures, decreased by increasing vacuum time and
increased via increasing atmospheric pressure time. Finally, it is revealed that, optimal vacuum time and
atmospheric pressure time for dried mushroom quality conservation, were 20-24 and 22-25 minutes,
respectively.
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