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  رقم، محصول توليدي و دماي آب مورد استفاده بر تركيبات عمده و توانايي  كن، اثرنوع خشك

  زميني شده سيب هاي خشك بازجذب آب فرآورده
  

  2نژاد و مهدي كاشاني 3ميرزايي ...ا ، حبيب2يحيي مقصودلو*، 1آزاده سليمي
دانشيار گروه علوم و صنايع غذايي، دانشگاه 2  ابع طبيعي گرگان،آموخته كارشناسي ارشد گروه علوم و صنايع غذايي، دانشگاه علوم كشاورزي و من دانش1

  استاديار گروه علوم و صنايع غذايي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان3  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان،

 16/7/87 :؛ تاريخ پذيرش 14/7/86 :تاريخ دريافت

  
  

  چكيده

مطلوب در انبارها و كمبود صنايع تبديلي، ناسازي  دليل ذخيره به زي است امازميني جزو محصوالت مهم كشاور سيب

. تواند مورد توجه قرار گيرد دليل افزايش ماندگاري، مي هاي خشك، به بنابراين توليد فرآورده. شود درصد زيادي از آن ضايع مي

شده از سه ، مقايسه محصوالت توليد)عبيمكپودر و قطعات (زميني  شده سيب هاي خشك هدف از اين تحقيق، توليد فرآورده

ي كيفي و توانايي ها بر ويژگي) آون هواي گرم و مايكروويو آون(كن  و بررسي اثر نوع خشك) آگريا، ساتينا و كنبك(رقم 

كننده، احياء هايهايي نظير مقدار قند جهت مقايسه ارقام و محصوالت توليدي، ويژگي. ها بوده استجذب آب مجدد آن

تصادفي  طرح كامالًجهت تجزيه و تحليل آماري، از . گيري شدند ، اسيد اسكوربيك و توانايي جذب آب مجدد اندازهنشاسته

و  هواي گرم شده در آونداري بين محصوالت توليد هاي معني نتايج نشان دادند كه تفاوت. استفاده شد در قالب فاكتوريل

طور مثال مقدار  به. باشد بودن مكانيسم خشك شدن در اين دو دستگاه ميو توجيه آن در متفاوت  داشتهوجود  ويو آونمايكرو

بود كه ) خشك گرم ماده 100گرم در  ميلي( 3/8طور متوسط،  ، بهوويو آونشده در مايكر اسيد اسكوربيك در محصوالت خشك

مچنين درصد جذب آب ه. ه در آون قرار داشتدش در سطح باالتري نسبت به محصوالت خشك )P>05/0(داري  طور معني به

با  .بود هواي گرم شده در آون بيشتر از محصوالت خشك درصد 12، حدود ويو آونشده در مايكرو مجدد قطعات خشك

براي توليد فرآورده خشك مناسب د نظر، ورخشك و درصد پوسته، هر سه رقم م توجه به مقدار قندهاي احياءكننده، ماده

هاي  تن كمترين مقدار قندهاي احياءكننده و كسب بهترين امتياز از نظر رنگ و ويژگيدر اين بين رقم آگريا با داش. بودند

  .، جزو ارقام شاخص بودها ظاهري در بين پانليست

  

  ، آون هواي گرم، مايكروويو آون، جذب آبزميني خشك كردن، سيب :هاي كليدي واژه

  

  1مقدمه

خشك كردن مواد غذايي به داليل گوناگون، همواره 

در اكثر فرآيندهاي  و امروزه تقريباً وجه بوده استمورد ت

                                                 
 y.maghsoudlou@gau.ac.ir: مسئول مكاتبه*

  

 توليد مواد غذايي، يك تيمار خشك كردن وجود دارد

خشك كردن، ترين داليل  يكي از مهم ).2002چن، (

كاهش آب ماده غذايي و در نتيجه افزايش ماندگاري آن 

كه  دليل اين ، از طرفي به)2006 ،و همكاران ژانگ( باشد مي

دهد، با تبخير آن،  مواد را آب تشكيل مياكثر  عمدهبخش 
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