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 پاششی

 

 ماهونک، خشایار سرابندیعلیرضا صادقی نویسنده)گان(:

 

 93-443-34  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

نی ترین، میکروسکوپ الکتروشیمیایی، شیره خرما، مالتودکسکردن پاششی، خواص فیزیکوخشک هاي کلیدي:واژه

 روبشی 

 

 های کوتاهیافته

 علمی



 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: 

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 

 

 اهمیت موضوع
 

هاست. از مزایای عصاره ها و آبمیوهها و شربتخشک کردن عصاره ،کن پاششیهمترین کاربردهای خشکیکی از م

استاندارد  ،قابلیت استفاده آسانتر ،پایداری بیشتراطمینان از پایداری میکروبی،  ،خشک شده نسبت به شکل مایع

یابد که روش در خشک کردن میزان فعالیت آبی با حذف آب کاهش میباشد. حمل و نقل و نگهداری بهتر می ،کردن

گردد. در این فرآیند جهت نگهداری مواد زیستی بوده و امکان نگهداری محصول در دمای محیط فراهم می ،ثریؤم

سایر  هزینه حمل و نقل و نگهداری کاهش و امکان توزیع آن به ،یابدزمان ماندگاری محصول به شکل پودر افزایش می

های شود. با توجه به حجم باالی تولید خرما در ایران و همچنین اهمیت روزافزون استفاده از جایگزینمناطق فراهم می

رسد تا ضمن نظر میهای فیزیکی و عملکردی مناسب از آن ضروری بهشکر در صنایع غذایی، تولید محصولی با ویژگی

 گهداری بتوان محصولی با ارزش تولید نمود. های حمل و نقل و افزایش زمان نکاهش هزینه

 هایافتهترین مهم

  ( با افزایش غلظت مالتودکسترین و دمای هوای ورودی )از نسببت %28/05)بیشترین بازده:  پودر شیره خرمابازیابی

 ( بهبود یافت.C˚035در  05:05تا  C˚035حامل به شیره در  05:45

 ثیر غلظبت حامبل و دمبای هبوای أتبی تحتدارطور معنیبه شیره خرما های پودرمقدار رطوبت و فعالیت آبی نمونه

  داشت. ورودی قرار

  پذیری باالتر( پودرها با افبزایش غلظبت مالتودکسبترین و پذیری )جریانهای جریاندانسیته توده و ضربه و شاخص

 دمای هوای ورودی کاهش یافت.

  قرار گرفت. ثیر دمای هوای ورودی و غلظت مالتودکسترینأتطور فزاینده تحتحاللیت پودرها به 

 شرح مساله()مقدمه 

اکنون نیز شیره حاصل از آن دارای کننده مورد استفاده قرار گرفته است و همعنوان یک شیرینخرما از زمان قدیم به

ای متنوعی است. شیره خرما جایگزینی مناسب برای شکر در صنایع پخت و قنادی است. پودر کاربردها و اثرات تغذیه

بت به شیره خرما دارای مزایای اقتصادی زیادی نظیر کاهش حجم یا وزن، کاهش حجم بسته، حمل و حاصل از خرما نس

ها با روش در سالیان اخیر تحقیقات زیادی بر روی خشک کردن عصاره میوه باشد.نقل آسان و طول عمر نگهداری باالتر می

خرما در ایران و عدم وجود صنایع فرآوری کن پاششی صورت گرفته است. با در نظر گرفتن حجم باالی تولید خشک

منظور کاهش ضایعات خرما این تحقیق با هدف تولید پودر از شیره خرما به کمک روش خشک کردن پاششی پیشرفته و به

 و بررسی تاثیر پارامترهای خشک کردن بر روی برخی خصوصیات فیزیکی و عملکردی پودر حاصل صورت گرفت.
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

های وزنی مختلف آن با شیره عنوان حامل و عامل خشک کردن( و نسبتدر این مطالعه، اثر میزان مالتودکسترین )به

بر پارامترهای مختلف شامل: بازده  (C˚025و  035، 035)(، دمای هوای ورودی 35:35و  05:05، 35:35، 05:45خرما )

پذیری و پذیری، نمتولید پودر، خواص پودرهای بدست آمده )مقدار رطوبت، فعالیت آبی، دانسیته توده و ضربه، انحالل

ی ها، ویژگیا  پذیری، نسبت هاسنر و زاویه ریپوز( و نهایتپذیری )شاخص تراکمهای جریانالرطوبگی(، ویژگیجاذب

 ریزساختاری پودرها با میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت.

( با افزایش غلظت مالتودکسترین و دمای هوای %28/05مشاهدات حاکی از بهبود بازیابی محصول )بیشترین بازده: 

های پودر نمونه( بود. مقدار رطوبت و فعالیت آبی C˚035در  05:05تا  C˚035حامل به شیره در  05:45ورودی )از نسبت 

تا  82/0ترتیب از ثیر غلظت حامل و دمای هوای ورودی قرارداشت و مقدار رطوبت و فعالیت آبی بها تداری تحتطور معنیبه

پذیری باالتر( پودرها با پذیری )جریانهای جریانمتغیر بودند. دانسیته توده و ضربه و شاخص 840/5تا  030/5و  83/4%

طور فزاینده و ترتیب بهها بهالرطوبگی نمونهسترین و دمای هوای ورودی کاهش یافت، اما جاذبافزایش غلظت مالتودک

ثیر أتطور فزاینده تحتثیر دمای خشک کردن و نسبت حامل قرار گرفت. از سوی دیگر، حاللیت پودرها بهأتای تحتکاهنده

 دمای هوای ورودی و غلظت مالتودکسترین قرار گرفت.
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 . پودر طوبترجذب  -ازده تولید و بب -الفهای مختلف حامل به شیره و دمای هوای ورودی بر میزان اثر نسبت


