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تاریخ پذیرش00/93/90 :

چکیده
گیاه اوجی با نام علمی  ،Mentha aquaticمتعلق به خانواده نعناعیان با خواص داروئی مهم میباشد .در این پژوهش تأثیر روشهای
مختلف خشك کردن (بستر سیال و مایکروویو) بر پارامترهای کمی و کیفی (محتوای رطوبت ،ویتامین ث ،آهن ،کلسیم ،فسفر و
فعالیت آنتی اکسیدانی) برگهای اوجی مورد بررسی قرار گرفت .خشكکردن در سه سطح دمایی ( 09 ، 99و 09درجه سانتیگراد)
خشكکن بستر سیال و سه توان مایکروویو ( 309 ،109و  299وات) انجام شد .طبق نتایج به دست آمده ،بیشترین و کمترین مدت زمان
الزم جهت کاهش رطوبت به ترتیب متعلق به تیمار بستر سیال  99درجه سانتیگراد ( 02دقیقه) و مایکروویو  299وات ( 22دقیقه) بود.
بیشترین و کمترین شدت خشكکردن به ترتیب متعلق به تیمارهای مایکروویو  299وات و بستر سیال  99درجه سانتیگراد بود .باالترین
میزان ویتامین ث در گیاه تازه و کمترین آن در تیمار بستر سیال  99درجه سانتیگراد وجود داشت .حداقل و حداکثر میزان آهن به
ترتیب در نمونه های تازه و مایکروویو  299وات و برای کلسیم به ترتیب در تیمارهای بستر سیال  09درجه سانتیگراد و مایکروویو 309
وات وجود داشت .از نظر شاخص فسفر باالترین و کمترین میزان به ترتیب در مایکروویو  309وات و بستر سیال 09درجه سانتیگراد
دیده شد .همچنین ،تیمار مایکروویو  109از نظر مهار رادیکال آزاد  DPPHنسبت به دیگر تیمارها بهتر عمل نمود .به طورکلی میتوان
گفت که استفاده از مایکروویو با توان  109وات در خشكکردن برگ اوجی مؤثرتر از بستر سیال و توان های دیگر مایکروویو عمل
نمود.
واژه های کلیدی :برگ اوجی ،بستر سیال ،خشك کردن ،کیفی و کمی ،مایکروویو.

*مسئول مکاتباتzalangi@gmail.com :
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 -1مقدمه

جدید و کاربردی است که توسط آن امکان خشكکردن مواد

خشك کردن یکی از قدیمیترین روشهای نگهداری

غذایی به طور پیوسته و در مقادیر زیاد ،بدون این که از حد

محصوالت کشاورزی بعد از برداشت می باشد .این فرآیند

خشكکردن مطلوب فراتر رود ،فراهم میشود .در این روش

شامل حذف رطوبت با استفاده از عمل تبخیر تا حد رسیدن به

خشكکردن ،عواملی مانند دما ،سرعت هوای ورودی،

یك آستانه خاص است تا بتوان محصول را برای مدت طوالنی

رطوبت اولیه و نهایی محصول ،رطوبت نسبی ،دمای هوای

انبار کرد و فعالیت آنزیمی ،میکروارگانیسمها و مخمرها را در

محیط و عمق مواد غذایی بر میزان تغییرات رطوبت نسبت به

آن متوقف نمود ( .)19فرآیند خشك کردن بر درصد و اجزای

زمان و یا همان سنتیك خشكکردن مؤثر میباشند.)1( .

اسانس تاثیر قابل توجهی دارد و بر اساس دمای خشك کردن،

سلیمی و همکاران ( )1302به تاثیر نوع خشكکن (جریان

طول مدت خشك کردن و گونه گیاهی متفاوت است ( 21و

هوای داغ ،مایکروویو) بر ترکیبات عمده و توانایی بازجذب

 .)22مزایای خشك کردن شامل افزایش زمان ماندگاری

آب فرآوردههای خشكشده سیبزمینی پرداختند ،نتایج آنها

محصول خشك شده در مقایسه با سایر روشها ،تولید

نشان داد که مایکروویو به دلیل کاهش زمان خشكکردن

محصول با وزن و حجم کمتر ،عدم نیاز به سردخانه ،کاهش

باعث حفظ بیشتر ارزش غذایی و بافت محصول میشود (.)11

هزینههای حمل و نقل و بسته بندی میباشد ( 2و  .)12حفظ

اوجی یا نعناع آبی ( )Mentha aquaticمتعلق به خانواده

ارزش تغذیهای و قابلیت و سرعت جذب آب مجدد محصول

 Labiataeو جنس  Menthaمیباشد .اوجی گونهای از نعناع

خشك شده دو پارامتری است که بعنوان شاخص کیفیت

بدون کرک یا کرکدار با گلهای آبی و ساقهای ایستاده که

محصول مد نظر قرار میگیرند و هدف و هنر متخصصین

کم و بیش پوشیده از کرکهای برگشته به پایین است که در

صنایع غذایی ارائه و اجرای روشهایی است که به تولید

سراسر ایران به خصوص شمال ایران به حالت خودرو میروید.

محصول با کمترین تغییرات ناخواسته و با بهترین کیفیت از نظر

نعناع آبی نفس را سریع کرده و بدن را گرم و ترشح مخاط را

ارگانولپتیکی و تغذیهای بیانجامد .)20( .خشكکردن با

کم میکند و موجب نقصان ترشح میگردد ولی در عین حال

امواج مایکروویو یکی از روشهای جدید در خشكکردن

ادرار را زیاد کرده و تعریق پوست را نیز افزایش میدهد .به

محصوالت کشاورزی میباشد .کوتاه بودن زمان خشكکردن

همین علت آن را در موارد اختالالت ضعفی و عصبی معده در

در این روش از مزایای مهم آن است .خشكکردن با

هنگام شیوع وبای آسیایی مصرف میکنند .دم کرده آن برای

مایکروویو سبب تولید گیاهان خشك شده با رنگ مناسب و

بیماریهای تنفسی مثل آسم ،برونشیت ،زکام ،انواع

درصد باالی مواد مؤثره میشود ( .)12در خشكکردن به

حساسیتها ،خارشها و دردهای شکمی بسیار مفید است .اگر

روش مایکروویو انتقال گرما به روش هدایت صورت نمی-

این گیاه با آویشن و گل گاوزبان جوشانده شود داروی ضد

گیرد ،بلکه گرما در کل بافت ماده غذایی تولید میگردد.

افسردگیهای عصبی نیز محسوب میشود ( 0و  .)39سلمانیان

فواید خشكکردن به روش مایکروویو شامل کاهش زمان

و همکاران ( )1302اسیدهای فنولی ،فعالیت ضدرادیکالی و

خشكکردن و افزایش کارایی فرایند خشكکردن ،کاهش

ضدمیکربی عصاره متانولی برگهای اوجی را مورد بررسی

خشك شدن بیش از حد سطوح خارجی و حرارت دادن

قرار داده و به این نتیجه رسیدند که در تمام غلظتها (،99

همگنتر ،ایجاد فراورده متخلخل و افزایش ویژگی آبگیری

 299 ،199 ،199میکروگرم در میلی لیتر) عصاره اوجی از

مجدد ،کاهش چروکیدگی و کاهش مصرف انرژی میباشد

فعالیت آنتی اکسیدانی باالیی برخوردار بود و با افزایش

( .)22خشكکردن به روش بستر سیال یکی از روشهای

غلظت ،میزان فعالیت مهار کنندگی رادیکالهای آزاد
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 DPPHافزایش یافت .عصاره متانولی برگهای اوجی می-

خشكکن با بستر سیال با دماهای  09 ،99و 09درجه سانتی-

تواند جایگزین مناسبی برای مواد شیمیایی جهت کنترل رشد

گراد تا رسیدن به وزن ثابت خشك شدند ،به طوری که بین دو

میکربی و افزایش عمر نگهداری مواد غذایی باشد ( .)19به

بار توزین نهایی اختالف وزنی مشاهده نشد.

دلیل اهمیت دارویی گیاه اوجی در این تحقیق اثر
خشكکردن با مایکروویو و خشكکن سیال بر خصوصیات

 -2-2-2خشککردن با مایکروویو

کمی و کیفی برگ اوجی شامل نسبت رطوبت ،شدت

نمونهها پس از آمادهسازی و حذف رطوبت سطحی درون

خشكکردن ،مقادیر ویتامین ث ،فسفر ،کلسیم ،آهن و فعالیت

ظرف مخصوص مایکروویو از جنس پیرکس قرار گرفتند .به

آنتی اکسیدانی مورد بررسی قرار گرفت.

وسیله ترازو با دقت  9/91توزین و جهت خشك کردن در
مایکروویو (سامسونگ

مدل ،SE3760FSE3760FS

 -2مواد و روشها

ساخت کره) قرار گرفتند .برای هر بار آزمایش نمونههای99

 -1-2مواد اولیه

گرمی برگ گیاه اوجی در مایکروویو با توان های 309،109

برای انجام آزمایشات ،گیاه اوجی یا نعناع آبی به صورت تازه

و 299وات تا رسیدن به وزن ثابت خشك شدند ،به طوری که

از منطقه ای واقع در غرب استان گلستان (جنگل شهرستان

بین دو بار توزین نهایی اختالف وزنی مشاهده نشد.

کردکوی) جمع آوری و پس از جدا کردن برگ های گیاه،
در یخچال و در دمای  9-0سانتی گراد نگهداری شدند .قبل از

 -3-2آزمونهای مورد ارزیابی

انجام فرایند ،نمونهها به منظور حذف غبار و آلودگی های

اندازهگیری رطوبت به روش سینگ و همکاران (،)2992

احتمالی به صورت دستی شسته شدند .مواد شیمیایی شامل

سینتیك خشكکردن توسط روش گنجه و همکاران ()1301

اسید هیدروکلریك ،اسید نیتریك ،اسید سولفوریك ،محلول

و نسبت رطوبت و شدت خشكکردن ،به روش مینایی و

آمونیاک ،اگزاالت آمونیوم ،اسید سیتریك مونوهیدرات،

همکاران ( )1300اندازهگیری شد ( 32 ،13و  .)39برای اندازه-

کلرید آمونیوم ،بروموکروزول سبز ،پرمنگنات پتاسیم ،متانول،

گیری ویژگیهای کمی و کیفی محصول ،میزان ویتامین ث

 ،DPPHاسید اگزالیك ،استات سدیم بیآب ،اسید استیك

طبق استاندارد ملی ایران به شماره  ،9090میزان کلسیم طبق

خالص ،بافر استات سدیم و اسید استیك ،محلول رنگی 2،0ـ

استاندارد ملی ایران به شماره  ،19291-1میزان فسفر طبق

دی کلروفنل ایندوفنل ،اسید آسکوربیك ،هیدروکسید سدیم

استاندارد ملی ایران به شماره  ،913میزان آهن بر حسب ppm

وآب مقطر مورد استفاده در این تحقیق از شرکتهای مرک،

با کمك جذب اتمی و میزان مهار فعالیت رادیکال آزاد

سیگما و چملب خریداری شدند.

 DPPHاز روش بلویز ( ،)1090انجام گرفتند ( 0 ،2 ،0 ،9و
 .)20در این تحقیق تیمارها به صورت زیر کد گذاری شده اند:

 -2-2روش انجام آزمون

بستر سیال در  99درجه سانتی گراد ،B-99 :بستر سیال در 09

 -1-2-2خشککردن با بستر سیال

درجه سانتی گراد ،B-09 :بستر سیال در  09درجه سانتی گراد:

ابتدا اندام هوایی گیاه شامل برگها ،برای قراردادن در دستگاه

 ،BS-09مایکروویو 109وات ،MW-109 :مایکروویو309

خشكکن با بستر سیال ساخته شده در آزمایشگاه بیوفیزیك

وات ، MW-309 :مایکروویو 299وات.MW-299 :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر آماده و توزین شدند.
برای هر بار آزمایش نمونههای 99گرمی برگ اوجی در
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 -4-2تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل نتایج مربوط به آزمونهای شیمیایی در قالب
طرح کامالً تصادفی صورت گرفت و مقایسه میانگینها با
آزمون دانکن در سطح احتمال  9درصد انجام شد .تجزیه و
تحلیل دادهها در سه تکرار و با استفاده از نرم افزار  SPSSو
رسم نمودارها با نرمافزار  EXCELانجام گرفت.
 -3نتایج و بحث
 -1-3مقدار رطوبت

مقایسه تغییرات مقدار رطوبت در تیمارهای مختلف در هر دو
روش خشكکردن در شکلهای  1و  2نشان داده شده است.

شکل  -1مقایسه محتوای رطوبت بر مبنای وزن تر نسبت به
زمان خشککردن در خشککن های بستر سیال و مایکروویو

نتایج نشان داد که تیمارهای مورد بررسی اثر معنی داری بر
متغیرهای اندازهگیری شده داشتند .به طوری که در بین روش-
های مختلف خشكکردن در شرایط خشكکن بستر سیال و
مایکروویو ،بیشترین مدت زمان خشكکردن ( 02دقیقه)،
مربوط به خشكکردن به روش بستر سیال 99درجه سانتیگراد
بود .همچنین در روش خشكکردن با بستر سیال  09و 09
درجه سانتیگراد ،مدت زمان الزم برای خشك شدن کامل
برگ اوجی به ترتیب  00و  99دقیقه بوده است .در روش
خشكکردن با مایکروویو با توانهای  309،109و 299وات،
مدت زمان الزم برای خشك شدن کامل برگ اوجی به

شکل  -2مقایسه محتوای رطوبت بر مبنای وزن خشک نسبت

ترتیب  29 ،29و  22دقیقه بوده که بیشترین زمان خشك شدن

به زمان خشککردن با بستر سیال و مایکروویو

مربوط به تیمار  109وات میباشد .بنابراین تیمار مایکروویو
 299وات کمترین زمان و تیمار بستر سیال 99درجه سانتیگراد

همانطور که در این شکلها مشخص است زمانی که از

بیشترین زمان را برای خشك شدن نیاز داشت.

خشكکن بستر سیال استفاده شده بود ،رطوبت در گیاه اوجی
در دماهای مختلف با افزایش زمان سیر نزولی داشت .در
ابتدای خشكکردن سرعت خشكکردن بیشتر و با پیشرفت
زمان ،به دلیل چروکیدگی بافت ،کاهش مییابد .همچنین
زمان مورد نیاز برای کاهش یك مقدار معین از محتوای
رطوبت ،وابسته به شرایط عملیاتی است به طوری که بیشترین
زمان الزم برای خشك شدن تا جایی که رطوبت به طور
کامل از نمونه خارج شود ،در دمای 99درجه سانتیگراد(02
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دقیقه) و کمترین زمان خشك شدن مربوط به تیمار  09درجه

و  299وات نسبت به زمان نیز نشان داد که منحنی خشكکردن

سانتیگراد ( 99دقیقه) بوده است .در مراحل اولیه خشك

با مایکروویو شیب تندی به خود میگیرد که دلیل آن سرعت

کردن کاهش رطوبت ابتدا از سطح برگها (محصول) شروع

زیاد خشكکردن در این مرحله می باشد .امواج مایکرویوو در

میشود ،سپس گرما از مرکز به سطح منتقل شده و رطوبت نیز

نمونه نفوذ کرده و گرما در سراسر ماده غذایی گسترش مییابد

از مرکز به سطح جریان مییابد .در این مرحله شدت خشك

و باعث میشود که فرایند گرمایش نسبت به روشهای معمول

کردن به دلیل باال بودن تبخیر رطوبت سطح نمونه ،سریع است

گرمایش مانند جابجایی یا هدایت ،خیلی سریعتر انجام شود

ولی با کاهش میزان رطوبت از شدت خشك شدن هم کاسته

( .)32از آن جا که سرعت خشك شدن  ،رابطه مستقیمی با

میشود ،زیرا رطوبت ابتدا از مرکز به سطوح نمونه باید منتقل

توان خروجی مایکروویو و رابطه معکوس با فشار هوا دارد،

و سپس تبخیر شود .تا زمانی که سرعت انتقال آب از درون

مشاهده میشود که با افزایش توان مایکروویو ،زمان خشك

ماده غذایی با سرعت تبخیر آن از سطح ماده غذایی برابر است،

شدن کاهش مییابد .در شروع فرایند خشكکردن ،رطوبت

دوره ثابت خشك کردن ادامه مییابد .در این مرحله درجه

اولیه محصول و شدت از دست دادن رطوبت زیاد بود ولی به

حرارت سطح ماده غذایی تقریبا با دمای مرطوب هوای اطراف

تدریج با گذشت زمان ،مقدار رطوبت محصول کاهش پیدا

آن برابر است .در این حالت مقاومت داخلی نسبت به انتقال

کرد و در نتیجه سرعت کاهش رطوبت نیز به طور طبیعی

آب بسیار کمتر از مقاومت خارجی برای جدا شدن آب از

کاهش یافت .محصول رطوبت عمده خود را در لحظات اولیه

سطح محصول است .شدت تبخیر آب در این مرحله ارتباط

خشكکردن از دست داد و زمان زیادی برای از دست دادن

زیادی به اختالف فشار بخار آب در سطح ماده غذایی و هوای

رطوبت باقی مانده الزم بود .افزایش توان خروجی مایکروویو

اطراف آن دارد ( 22و  .)31عوامل تاثیرگذار بر تبخیر آب

رطوبت نسبی محصول را بیشتر کاهش میدهد زیرا این گونه

شامل سطح گیاه مورد نظر ،اختالف رطوبت بین هوا و سطح

به نظر میرسد که با افزایش توان خروجی مایکروویو ،دمای

گیاه مورد نظر ،ضریب انتقال جرم و سرعت جریان هوا می-

درون محفظه و شدت پرتوهای مایکروویو افزایش یافته و

باشد .با گذشت زمان و کاهش مقدار رطوبت ،نمونه چروکیده

باعث کاهش بیشتر میزان رطوبت میشود ،به عبارت دیگر

و سطح آن سخت شده و انتقال گرما به قسمتهای داخلی

توان باالتر باعث انتقال بیشتر جرم و حرارت شده و کاهش

نمونه کند میشود .هم چنین رطوبت باید فاصله بیشتری را

رطوبت افزایش مییابد ( 23و  .)22بنابراین در خشك کن

برای خروج از سطح نمونه طی کند .در این صورت با گذشت

مایکروویو ،بیشترین زمان الزم برای خشك شدن تا جایی که

زمان با کاهش رطوبت ماده غذایی ،سرعت تبخیر آب نیز

رطوبت به طور کامل از نمونه خارج شود ،خشكکن سیال

کاهش مییابد و خشك شدن از مرحله سرعت ثابت به مرحله

 99درجه سانتیگراد ( 02دقیقه) و کمترین زمان خشك شدن

سرعت نزولی وارد میشود تا زمانی که مقدار رطوبت تغییری

مربوط به تیمار  299وات ( 22دقیقه) بوده است .نتایج این

پیدا نکند .در دوره سرعت نزولی خشكکردن قسمتهای

بخش با نتایج یکتاخواه و همکاران ( )1303بر روی خرما

داخلی نمونه نسبت به انتقال جرم و حرارت مقاومت پیدا می-

مطابقت داشت به طوری که در این تحقیق خشك شدن در

کنند .نتایج به دست آمده با یافتههای عبادی و همکاران

توان  109وات به زمان بیشتر و در توان  299وات به زمان

( )1302روی گیاه ریحان و محمدی و همکاران( )1309روی

کمتری نیاز داشت (.)29

میوه به مطابقت داشت ( 12و  .)12بررسی روند تغییرات مقدار
رطوبت برگهای اوجی در مایکروویو با توانهای 309 ،109
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 -2-3نسبت رطوبت

 -3-3شدت خشککردن

شکل  ،3مقایسه تغییرات نسبت رطوبت خشك شدن برگهای

شدت خشكکردن به صورت کیلوگرم آب حذف شده بر

اوجی در بستر سیال با دماهای  09، 99و  09درجه سانتیگراد

کیلوگرم ماده خشك در زمان محاسبه شد .همانطور که در

و مایکروویو با توانهای  309،109و  299وات نسبت به زمان

شکل  2مالحظه میشود با افزایش دما از 99به 09درجه سانتی-

را نشان میدهد .افزایش دمای خشكکردن از  99به  09درجه

گراد شیب نمودار تندتر شده و شدت خشكکردن افزایش

سانتیگراد باعث کاهش زمان خشكکردن و افزایش سرعت

مییابد .همچنین با افزایش توان از  109به  299وات نیز شیب

خشكکردن میگردد .نتایج به دست آمده با یافتههای

نمودار و شدت خشكکردن افزایش مییابد .همانطور که

آسکون و همکاران ( )2992در مورد برگهای پونه و پارکر

مشخص است ،آهنگ خشكکردن در طی زمان ،دارای یك

و همکاران ( )1000در مورد برگهای مرزنجوش مطابقت

شیب کاهشی میباشد .این شیب کاهشی در زمانهای ابتدایی

دارد ( 29و  .)33همان طور که در خشكکردن با مایکروویو

بیشتر و در انتهای زمان خشك شدن از مقدار شیب کاسته

مشاهده میشود ،زمان خشك شدن نسبت به توان مایکروویو

میشود که مربوط به پدیده کاهش اشباعیت رطوبت میباشد،

متفاوت میباشد و در توانهای پایینتر مدت زمان خشك

به این صورت که در زمانهای ابتدایی با توجه به مقدار باالی

بیشتر میباشد .افزایش توان خروجی مایکروویو،

رطوبت در گیاه اوجی ،سرعت خروج رطوبت باال بوده در

رطوبت نسبی در محصول را بیشتر کاهش میدهد ،زیرا این

نتیجه سرعت کاهش رطوبت از بافت گیاه نیز زیاد میباشد و

گونه به نظر میرسد که با افزایش توان خروجی از مایکروویو

شکل دارای شیب کاهشی باالیی است ،ولی در زمانهای

دمای درون محفظه و شدت پرتوهای مایکروویو افزایش یافته

بعدی ،با توجه به این که از مقدار آب محصول کاسته شده،

و باعث کاهش بیشتر میزان رطوبت اوجی میشود ،به عبارت

سرعت انتقال رطوبت از عمق محصول به سطح آن و خروج از

دیگر توان باالتر باعث انتقال بیشتر جرم و حرارت شده و

بافت ،کاهش مییابد و در نتیجه باعث کاهش آهنگ

کاهش رطوبت شدیدتر است ( .)2در مجموع در بین این شش

خشكکردن میشود ( 10 ،2و .)10

شدن

تیمار ،نمونه در مایکروویو  299وات در مدت زمان کمتر و در
روش خشكکردن با بستر سیال 99درجه سانتیگراد در مدت
زمان طوالنیتری رطوبتش را از دست میدهد.

شکل  -3مقایسه تغییرات نسبت رطوبت خشک شدن برگ-

شکل -4مقایسه شدت خشک کردن برگهای اوجی در خشک

های اوجی در خشک کن بستر سیال و مایکروویو نسبت به

کن بستر سیال و مایکروویو نسبت به زمان خشک شدن

زمان خشک شدن
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 -4-3شدت خشککردن نسبت به محتوای رطوبت

آهنگ خشكکردن برحسب میزان رطوبت بر مبنای خشك و
تر در شکلهای  9و  0نشان داده شده است .همان طور که
مشاهده میشود آهنگ خشكکردن برای برگهایی که در
توانهای باالتر مایکروویو خشك شده بودند باالتر بوده در
نتیجه زمان خشكکردن در دماها و توانهای باالتر کاهش
مییابد چون رطوبت نسبی هوا با افزایش درجه حرارت و توان
خشكکردن کاهش یافته و خروج رطوبت آسانتر انجام می-
گیرد .طبق نتایج بدست آمده بیشترین و کمترین شدت
خشكکردن نسبت به محتوای رطوبت به ترتیب مربوط به
تیمار مایکروویو  299وات و بستر سیال  99درجه سانتیگراد
بود .همین طور آهنگ خشكکردن به طور پیوسته با کاهش
میزان رطوبت یا افزایش زمان خشكکردن ،کاهش مییابد.
آهنگ خشكکردن برای برگهای اوجی خشك شده در
دماهای باالتر ،نسبت به برگهایی که در دماهای پایینتری
خشك شده بودند ،بیشتر بود.

شکل  -6شدت خشککردن نسبت به محتوای رطوبت بر
مبنای خشک در خشک کن بستر سیال و مایکروویو

نتایج حاصل در این تحقیق با نتایج به دست آمده توسط پور
فالح و همکاران ( )1309روی برشهای سیبزمینی ترشی
مطابقت داشت .بدین صورت که آنها سینتیك خشكکردن
برشهای سیب زمینی ترشی با روش جایجایی هوای داغ را
مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که با افزایش
دما ،زمان خشكکردن کاهش و در دماهای باالتر ،آهنگ
خشكکردن افزایش مییابد (.)3
 -5-3مقایسه میانگین پارامترهای کیفی محصول
خشکشده
 -1-5-3اندازهگیری ویتامین ث

مقادیر به دست آمده ویتامین ث در تیمارهای مختلف ،در
شکل  2آورده شده است .همان طور که مشاهده میشود،
اختالف معنی دار بین تیمارهای مختلف وجود دارد
( .)p>9/99گیاه تازه بیشترین مقدار ویتامین ث (0/02
میلیگرم در  199میلی لیتر) را دارد و در خشك کن بستر
شکل  -5شدت خشککردن نسبت به محتوای رطوبت بر

سیال  99درجه سانتیگراد ،کمترین میزان ویتامین ث مشاهده

مبنای تر در خشک کن بستر سیال و مایکروویو

گردید که این مقدار به این دلیل است که این ویتامین نسبت به
حرارت حساس بوده و زود آسیب میبیند .مدت زمان طوالنی
سپری شده جهت خشك شدن برگ اوجی در خشك کن
بستر سیال  99درجه سانتیگراد موجب تخریب ویتامین ث
میشود .در بین تیمارهای بستر سیال ،بین تیمار  09و 09درجه
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سانتیگراد اختالف معنی دار وجود ندارد زیرا مدت زمان

زمان خشكکردن در بستر سیال  09درجه سانتیگراد زیادتر

کمتری طی شده و ویتامین ث بیشتری حفظ میشود .بین تیمار

بوده و گرمای وارد شده به نمونه باالتر است .در نمونه تازه

 99و 09درجه سانتیگراد نیز اختالف معنی دار وجود ندارد

نسبت به تیمارهای دیگر مقدار کلسیم کمتر میباشد که دلیل

زیرا در بستر سیال  09درجه سانتیگراد دما باالتر است و به

آن را میتوان وجود ماده خشك بیشتر در نمونههای خشك

ویتامین ث آسیب میرساند و در بستر سیال  99درجه سانتی-

شده عنوان کرد .در بین تیمارهای بستر سیال ،بین گیاه تازه و

گراد مدت زمان طوالنیتری سپری شده تا رطوبت از دست

بستر سیال  09درجه سانتیگراد اختالف معنی دار وجود ندارد

رود .در بین تیمارهای مایکروویو ،مایکروویو  109وات

و مقدار کلسیم در دمای  99درجه سانتیگراد بیشترین مقدار را

بیشترین ویتامین ث را دارا است زیرا شدت خشكکردن در

دارا میباشد زیرا گرمای کمتری به آن اعمال شده و شکل

آن مالیمتر میباشد .دلیل این امر این است که هر چه توان

محلول کلسیم خود را حفظ میکند .در بین تیمارهای

مایکروویو کمتر باشد ویتامین ث درون گیاه بهتر حفظ می-

مایکروویو مقدار کلسیم در توان  109وات نسبت به  ،309به

شود و توانهای باالتر منجر به سوختگی محدودی نسیت به

دلیل این که زمان طوالنی تری را سپری میکند تا رطوبت از

توانهای پایینتر میگردند ( .)10نتایج تحقیق حاضر با نتایج

دست دهد ،به کلسیم آسیب میرسد .احتماال کلسیم به شکل

آزمایشات دویماز و همکاران ( )2990مطابقت داشت (.)20

نامحلول خود در آمده و قابل اندازه گیری نخواهد بود.
همچنین بین تیمارهای دارای توان  299وات نسبت به 309
وات ،شدت توان وارد شده به نمونه بیشتر بوده و موجب از
دست رفتن مواد مغذی از جمله کلسیم در نمونه میشود .در
مقابسه بین تیمارهای بستر سیال و مایکروویو میتوان نتیجه
گرفت که میزان کلسیم نسبت مستقیمی با روش خشكکردن،
زمان فرآیند ،قدرت حرارت دهی و توان وارد شده دارد .لذا
تیمار مایکروویو  309وات نسبت به تیمارهای بستر سیال ،زمان
خشك شدن کوتاهتر ،قدرت حرارت دهی بیشتر و دمای

شکل  -7تاثیرروش های خشککردن بر میزان ویتامین ث برگ
های اوجی
 -2-5-3اندازهگیری کلسیم

مقادیر به دست آمده از آزمایشات تعیین مقدار کلسیم ،در
شکل  0آمده است .نتایج نشان داد که مقدار کلسیم در بین
تیمارهای مختلف دارای اختالف معنی دار میباشد
( .)p>9/99طبق نتایج ،بیشترین مقدار کلسیم مربوط به تیمار
مایکرویوو  309وات ( 100/20میلی گرم بر گرم) و کمترین
مقدار کلسیم مربوط بستر سیال  09درجه سانتیگراد (139/00
میلی گرم بر گرم) میباشد .دلیل این امر آن است که دما و

مالیمتری داشته به طوری که مقدار کلسیم محلول در نمونه
بیشتر باقی میماند و در نتیجه میزان کلسیم در آن باالتر می-
باشد .ازکان و همکاران ( )2999اثر روش های خشكکردن را
بر محتوای امالح ریحان مورد بررسی قرار دادند .یافته های
آنان نشان داد که کلسیم در هر دو روش خشكکردن با آون
و آفتاب بیشتر از نمونه تازه ریحان بوده است .آنان علت این
امر را به مقدار ماده خشك و محتوای رطوبت آنها نسبت دادند
که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد (.)32
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میزان فسفر در نمونههای خشك شده بیشتر از نمونه تازه است
که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد (.)32

شکل  -8تاثیر روشهای خشککردن بر میزان کلسیم برگ
های اوجی
 -3-5-3اندازهگیری فسفر

طبق شکل  ،0بیشترین مقدار فسفر در تیمار مایکروویو 309

شکل  -9تاثیر روشهای خشککردن بر میزان فسفر برگ های

وات ( 9/92گرم در صد) و کمترین مقدار در تیمار مایکروویو

اوجی

 109وات ( 9/21گرم درصد) حاصل شده است .البته بین نمونه
تازه و تیمار مایکروویو  109وات با کمترین مقدار فسفر
اختالف معنی دار دیده نمی شود .در بین تیمارهای بستر سیال
بیشترین مقدار فسفر مربوط به نمونه بستر سیال 99درجه سانتی-
گراد میباشد زیرا شدت گرمای کمتری را تحمل کرده و
کمتر آسیب میبیند .همچنین کمترین مقدار فسفر مربوط به
بستر سیال  09درجه سانتیگراد میباشد زیرا شدت دمایی که
به نمونه وارد شده موجب از دست رفتن فسفر گردیده است.
در اثر حرارت دهی فسفر میتواند با ترکیبات طبیعی موجود
در گیاه واکنش داده و به شکل پیچیده در آید ،لذا از فرم اولیه
خود خارج می شود .در ضمن اختالف معنی داری بین نمونه-
های خشك شده در دمای  09و  09درجه سانتیگراد و نیز
گیاه تازه وجود ندارد .در بین تیمارهای مایکروویو اختالف
معنی داری وجود دارد ( )p>9/99که علت آن این است که
سطح توان و مدت زمان الزم برای خشك شدن نمونه توسط
مایکروویو بر میزان فسفر موجود در نمونه اثر ناچیزی دارد .بین
مایکروویو  109نسبت به  309و  299اختالاف معنی دار وجود
دارد و از طرفی بین مایکروویو  309و  299وات اختالف معنی
دار وجود ندارد .یافته ازکان و همکاران ( )2999نشان داد

 -4-5-3اندازهگیری مقدار آهن

مقادیر به دست آمده از آزمایشات تعیین مقدار آهن در شکل
 19آمده است .نتایج نشان داد که مقدار آهن در بین تیمارهای
مختلف دارای اختالف معنی دار میباشد ( .)p>9/99طبق
شکل ،بیشترین مقدار آهن در تیمار مایکروویو ppm( 299

 )202حاصل شد که دلیل آن این است که مدت زمانی که
نمونه رطوبت از دست داده کمتر بوده و آهن موجود با فرم
اولیه خود حفظ میشود .کمترین مقدار آهن مربوط به نمونه
تازه ( )00/00 ppmمیباشد زیرا رطوبت آن بیشتر بوده و ماده
خشك مؤثر در آن کمتر میباشد ،بدین معنا که مقدار آهن در
آن باالتر است .در مجموع بین نمونههای تازه و خشك شده
در دماهای متفاوت در بستر سیال و توانهای مختلف
مایکروویو اختالف معنی داری وجود دارد .در بین تیمارهای
بستر سیال ،دمای  99درجه سانتیگراد بیشترین آهن را دارا بود
به این دلیل که دمای کمتری اعمال گردید و آهن بهتر حفظ
شد .بستر سیال  09درجه سانتیگراد نسبت به  09درجه سانتی-
گراد به دلیل این که دمای باالتری دارد به آهن آسیب وارد
کرده و میزان آن کمتر شد که احتماال دلیل آن این است که
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آهن به فرمهای غیر محلول خود در میآید و یا با ترکیبات

مهارکنندگی به بستر سیال  09درجه سانتیگراد تعلق دارد .در

طبیعی موجود در گیاه تشکیل کمپلکس می دهد .همچنین،

بین تیمارهای بستر سیال ،بیشترین درصد مهارکنندگی مربوط

احتمال رخ دادن واکنش های اکسایش-کاهش در اثر

به دمای  09درجه سانتیگراد و کمترین درصد مهارکنندگی

فرایندهای حرارتی وجود دارد.در بین تیمارهای مایکروویو،

مربوط به بستر سیال  09درجه سانتیگراد میباشد .زیرا در

توان  299وات بیشترین آهن را به خود اختصاص داده بود زیرا

دمای  09درجه سانتیگراد نسبت به  09درجه سانتیگراد

مدت زمانی که نمونه رطوبت خود را از دست داده کمتر می-

شدت گرمای بیشتری به نمونه وارد میشود و عوامل مؤثر در

باشد .پس از آن تیمار مایکروویو  109وات قرار میگیرد که

جذب رادیکال آزاد از بین رفته است .همچنین ،برخی

دلیل آن شدت توان کمتری است که به نمونه وارد میشود.

ترکیبات آنتی اکسیدانی در دماهای باال میتوانند نوآرایی

ازکان و همکاران ( )2999اثر روش های خشكکردن را بر

انجام داده و ساختار آنها تغییر یابد و در نتیجه خواص آنتی

محتوای امالح ریحان مورد بررسی قرار دادند .یافته های آنان

اکسیدانی آنها دستخوش تغییر گردد .در بین بستر سیال 99

نشان داد مقدار آهن در هر دو روش خشكکردن با آون و

درجه سانتیگراد نسبت به  09درجه سانتیگراد ،نمونه مدت

آفتاب بیشتر از نمونه تازه ریحان بوده است ( .)32آنان علت

زمان طوالنیتری را سپری میکند تا خشك شود و درنتیحه

این امر را به مقدار ماده خشك موثر و و محتوای رطوبت آنها

منجر به از دست رفتن و یا تغییر ساختار عوامل آنتی اکسیدانی

نسبت دادند که با یافته های این تحقیق همخوانی دارد.

میشود .در بین تیمارهای مایکروویو اختالف معنی دار بین
تیمارهای مایکروویو  109و  299وات وجود ندارد و بیشترین
مقدار درصد مهارکنندگی را به خود اختصاص میدهند .اما
تیمار مایکروویو  309وات کمترین درصد مهارکنندگی را
دارد که دلیل این امر آن است که در توان  109وات شدت
توان وارد شده به نمونه کمتر است و آسیب به عامل آنتی
اکسیدانی کمتر میباشد .در ماکرویو  299وات نسبت به 309
وات ،مدت زمان خشكکردن کوتاهتر بوده و عوامل آنتی
اکسیدانی در درون گیاه حفظ میشوند .اگر غلظتهای

شکل  -11تاثیر روش خشک کردن بر میزان آهن برگ های

مختلف مربوط به هر تیمار مورد بررسی قرار گیرد ،نتایج نشان

اوجی

خواهد داد که در همه آنها عصاره متانولی با غلظت ppm

 ،1999باالترین میزان مهار رادیکال آزاد  DPPHرا دارند زیرا
 -5-5-3مقدار میزان مهار فعالیت رادیکال آزاد DPPH

در غلظتهای باال توانایی عصارهها برای جذب رادیکال آزاد

بر طبق نتایج سلمانیان و همکاران ( )1300عصارهگیری از گیاه

بیشتر میشود.

اوجی توسط حالل متانول انجام گردید ( .)19شکل ،11
درصد حذف رادیکال آزاد  DPPHتوسط غلظتهای
مختلف عصارههای متانولی گیاه اوجی تازه و خشك شده را
نشان میدهد .بیشترین میزان مهار فعالیت رادیکال آزاد
 DPPHمتعلق به تیمار  109وات مایکروویو و کمترین درصد
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مایکروویو  109وات بوده است .نمونه بستر سیال  09درجه
سانتیگراد کمترین مقدار ویتامین ث را دارد .در مورد شاخص
کلسیم ،نمونه خشك شده در مایکروویو  309وات بیشترین
میزان را به خود اختصاص داده است و کمترین مقدار متعلق
به بستر سیال  09درجه سانتیگراد میباشد .در بررسی شاخص
فسفر هم همان طور که مشاهده شد باالترین مقدار مربوط به
تیمار بستر سیال  99درجه سانتیگراد و کمترین مقدار مربوط
به مایکروویو  109وات میباشد .بیشترین مقدار آهن به
مایکروویو  229وات و کمترین میزان آهن به نمونه تازه تعلق
شکل  -11درصد مهارکنندگی رادیکال  DPPHغلظتهای

دارد .در مورد فعالیت آنتی اکسیدانی عصارههای نمونه های

مختلف عصارههای گیاه تازه و خشک شده اوجی

مختلف در تمامی غلظتها ،نمونه خشك شده در مایکروویو
 109وات باالترین درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد را از

نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر با نتایج تحقیق شهدادی و

خود نشان داده و کمترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی مربوط

همکاران ( )1309که تاثیر فرایند خشكکردن بر میزان

به بستر سیال  09درجه سانتیگراد میباشد .با توجه به

ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی دو رقم خرمای

آنالیزهای آماری و بررسیهای صورت گرفته ،میتوان تیمار

مضافتی و کلوته را بررسی کردند ،مطابقت داشت .آنها به این

مایکروویو  109وات را جهت خشكکردن برگهای اوجی

نتیجه رسیدند که خشكکردن میزان فعالیت آنتی اکسیدانی را

مؤثرتر از دیگر تیمارهای مختلف مورد سنجش در نظر گرفت.

کاهش داده و با افزایش دمای خشكکردن فعالیت آنتی
اکسیدانی عصاره استخراج شده کمتر میشود (.)12

 -5منابع
-1امیری چایجان ،ر ،.خوش تقاضا ،م .ه .و کیانمهر ،م .ح.

 -4نتیجهگیری

 .1131اصول طراحي یك خشك کن بستر سیال

نتایج خشك کردن برگهای اوجی با بستر سیال در

آزمایشگاهي برای برخي محصوالت دانهای زراعي .مجله

دماهای 09 ،99و  09درجه سانتیگراد نشان داد که استفاده از
بستر سیال با دمای  99درجه سانتیگراد نیاز به زمان بیشتری
نسبت به دماهای  09و  09درجه سانتیگراد دارد .همچنین
شدت خشكکردن در این روش با افزایش دما ،بیشتر میشود.
نتایج خشك کردن برگهای اوجی با مایکروویو در توان-
های 309،109و  299وات نشان داد که استفاده از توان 109
وات نیاز به زمان بیشتری نسبت به توانهای  309و  299وات
دارد .همچنین شدت خشكکردن در این روش با افزایش
توان ،بیشتر میشود .در مقایسه تیمارهای مختلف در مورد
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