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ABSTRACT
In this study, optimum drying conditions of compressed tablet tomato under vacuum-infrared conditions were
determined to produce tablet with appropriate chemical and qualitative properties. The content of lycopene,
total phenol, vitamin C concentration, antioxidant activity as chemical properties and color indices ΔL*, Δa*
and Δb* were studied as qualitative properties. Drying process of samples was performed at five levels of air
temperature of the compartment 40, 50, 60, 70 and 80 °C and five vacuum pressures 20, 30, 40, 50 and 60 kPa.
Statistical analysis of data and optimization of drying process were performed using response surface
methodology. The results showed that in vacuum-infrared drying, as the temperature of the dryer chamber
increased, the concentration of vitamin C and total phenol content of tomato tablet decreased and lycopene
content and antioxidant activity of tomato tablet increased. Also, increasing temperature increased the
difference between the color indices L* and a* and reduced the difference between the color index b* compared
to fresh tomatoes. The optimum point the drying process of tomato tablet was obtained at 56 °C and vacuum
pressure of 30 kPa. The reduction rates of vitamin C concentration, lycopene content, and total phenol content
of dried tomato tablets in optimal condition were 54.3, 2.6 and 29.62 percent, respectively. Drying at lower
temperature increased the model's desirability index obtained by response surface methodology.
Keywords: Tableting, vacuum dryer, vitamin C, lycopene.
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مدلسازی و بهينهسازی عملکرد خشککن خالئی -مادونقرمز در فرآيند توليد قرص فشرده گوجهفرنگی:
خواص شيميايی
منوچهر رشيدی ،1رضا اميری چايجان ،*1احمد ارشادی ،2علی قاسمی

1

 .1گروه مهندسي بيوسيستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان ،ایران
 .2گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/9/4 :تاریخ بازنگری -1399/3/4 :تاریخ تصویب)1399/3/17 :

چکيده
در این پژوهش شرایط بهينه خشککردن قرص فشرده گوجهفرنگي تحت شرایط خالئي مادونقرمز به منظور توليد قرص
با خواص کيفي و شيميایي مناسب تعيين شد .محتوای ليکوپن ،فنل کل ،غلظت ویتامين ث و فعاليت آنتياکسيداني به
عنوان خواص شيميایي و شاخصهای رنگي * ∆a* ،∆Lو * ∆bبه عنوان خواص کيفي مطالعه شدند .فرآیند خشککردن
نمونهها در پنج سطح دمایي  70 ،60 ،50 ،40و  80 °Cو پنج سطح فشار خأل  50 ،40 ،30 ،20و  60 kPaصورت گرفت.
تجزیه و تحليل آماری دادهها و بهينهسـازی فرآیند خشککردن با استفاده از روش سطح پاسخ انجام شدند .نتایج نشان
داد که در خشککردن به شيوه خالئي -مادونقرمز ،با افزایش دمای هوای محفظه خشککن ،غلظت ویتامين ث و محتوای
فنل کل قرص گوجهفرنگي ،کاهش و محتوای ليکوپن و فعاليت آنتي اکسيداني قرص گوجهفرنگي افزایش یافت .همچنين،
افزایش دما سبب افزایش اختالف بيشتر بين شاخصهای رنگ * Lو * aو کاهش اختالف بين شاخص رنگ * bقرص نسبت
به گوجهفرنگي تازه شد .نقطه بهينه فرآیند خشککردن قرص گوجهفرنگي در دمای  56 °Cو فشار خالء  30 kPaبه دست
آمد .ميزان کاهش غلظت ویتامين ث ،محتوای ليکوپن و محتوای فنل کل قرص گوجهفرنگي خشکشده در حالت بهينه به
ترتيب  2/6 ، 54/3و  29/62درصد بود .خشککردن تحت دمای پایينتر سبب افزایش شاخص مطلوبيت مدل بدست آمده
از روش سطح پاسخ گردید.
واژههای کليدی :قرصسازی ،خشککن خالئي ،ویتامين ث ،ليکوپن.

مقدمه
گوجهفرنگي یکي از سبزیجات مهم در آسيا و آفریقا با توليدی در
حدود 70درصد است .سطح زیر کشت گوجهفرنگي در ایران حدود
 158991هکتار است که حدود  6577109تن برداشت ميشود.
چين با توليد بيش از  50درصد گوجهفرنگي جهان ،رتبه اول را
در توليد این محصول دارا ميباشد .ایران نيز با توليد حدود شش
درصد از کل گوجهفرنگي در جهان ،رتبه هفتم را به خود اختصاص
داده است ( .)FAO, 2018گوجهفرنگي غني از مواد غذایي مورد
نياز انسان و منبع خوبي از کارتنوئيدها (به ویژه ليکوپن)،
ویتامينها ) E ،Cو  )B9بتاکاروتن ،فالونوئيدها ،ترکيبات فنلي،
پتاسيم ،پروتئين و فيبر غذایي است .ليکوپن عامل رنگ قرمز در
ميوهها و سبزیها ازجمله گوجهفرنگي است و فراوانترین
کارتنوئيد در گوجهفرنگي است .مصرف منظم گوجهفرنگي منجر
به کاهش خطر ابتال به انواع مختلف سرطان (به ویژه سرطان
پروستات) و بيماریهای قلبي و عروقي ميشود ( Martí et al.,
.)2018
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محتوای رطوبتي باالی گوجهفرنگي سبب ماندگاری کوتاه
مدت و هزینه باالی نگهداری آن شده است ،بنابراین جهت کاهش
هزینههای نگهداری و افزایش زمان ماندگاری ،ارائه روشهای
فرآوری مناسب برای این محصول اهميت تجاری باالیي دارد.
خشککردن گوجهفرنگي یکي از روشهای پرکاربرد برای فرآوری
و نگهداری آن است .پودر گوجهفرنگي ،در ميان فرآوردههای
گوجهفرنگي خشکشده ،بازار خاصي دارد .توليد پودر یک روش
مناسب برای افزایش زمان نگهداری مواد غذایي است .از مزایای
پودر گوجهفرنگي ميتوان به مدیریت بهتر در بستهبندی ،حمل و
نقل آسان ،اختالط راحت با سایر مواد در کارخانههای صنایع
غذایي و ارزش تجاری باال اشاره کرد ( .)Liu et al., 2010عموماً
پودر ميوه خيلي خشک ،رطوبت دوست و حجيم است که منجر
به افزایش هزینههای ذخيرهسازی ،بستهبندی و حمل و نقل آن
ميشود .برای غلبه بر این مشکالت ،تراکم پودر ميوه به شکل
قرص ،یک روش منحصربهفرد است .این روش با کاهش حجم و
همچنين سطح تماس آن با محيط اطراف سبب کاهش ميزان

رشيدی و همکاران :مدل سازی و بهينه سازی عملکرد خشک کن

رطوبتپذیری آن ميشود .به این ترتيب احتمال انجام واکنشهای
شيميایي و تخریب مواد مغذی محصول (اکسيداسيون) نيز کاهش
ميیابد .تبدیل پودر به قرص در صنعت داروسازی به صورت
گسترده مورد استفاده قرار ميگيرد ،اما کاربرد آن در صنعت غذا
کم است و یا در مراحل اوليه توسعه است (.)Martí et al., 2018
تاکنون تحقيقاتي در مورد توليد قرص از پودر ميوههای پيتایا،
انبه ،گواوا و همچنين توليد قرصهای غذایي حاوی پودر ميوههای
مختلف از جمله خرما ،اسپيرولينا و نارنگي گزارش شده است ( ;
;Adiba et al., 2011 Yusof et al., 20123; Zea et al., 201
.)Ong et al., 2014

با توجه به مطالعات کمي که در مورد توليد قرصهای
غذایي انجام شده ،مطالعه پارامترهای اثرگذار بر فرآیندهای قرص-
سازی از اهميت خاصي برخوردار است .خواص قرص به شدت
وابسته به فرآیندهای توليد آن شامل فرآیند پيشآمادهسازی
(پوستکني ميوه ،پودر کردن و رطوبتدهي یا بخاردهي به پودر)،
فرآیندهای قرصسازی ،خشککردن و خنککردن است
( .)Ghasemi and Chayjan, 2018در مطالعات انجامشده ،به
منظور انجام فرآیند قرصسازی از دستگاههای قرصساز متنوعي
شامل :تک محوره ،چند محوره و یا شبيهساز پرس استفاده شده
است .فشردهسازی توسط قالب و یک پرس تکمحوره به صورت
گستره در مطالعات قرصسازی به دليل سادگي در اجرا و داده-
برداری استفاده ميشود .اصول اساسي همه دستگاههای پرس
قرص به طور معمول یکسان هستند ،این فرآیندها معموالً شامل
پرکردن ماتریس قالب با پودر ،سپس فشردن آن با یک سنبه،
آزادکردن فشار و در نهایت خارجکردن قرص از ماتریس ميباشد
( .)Aziz et al., 2018محتوای رطوبتي ،چسبندگي ،چگالي،
جریانپذیری ،اندازه و شکل ذرات پودر ميوه پارامترهای مهمي
هستند که به شدت بر رفتار فشردهسازی آن تأثير ميگذارند .برای
ذخيرهسازی ایمن قرص ،مطلوب است که محتوای رطوبتي آن به
کمتر از  12درصد بر مبنای تر کاهش داد .این فرآیند ،توليد قرص
و دوام آن را بهبود ميبخشد و همچنين موجب عدم فروپاشي و
شکستن قرص در هنگام جابجایي و حمل و نقل ميشود
( .)Mahapatra et al., 2010به منظور جلوگيری از فساد قرص-
های فشرده مرطوب و حفظ کيفيت آنها ،خشککردن یکي از
مراحل مهم پس از فرآیند توليد آنها ميباشد .تحقيقات نشان
ميدهد که عمليات خشککردن قرصهای فشرده مرطوب نيز اثر
قابلتوجهي بر خواص آنها دارد (.)Ghasemi and Chayjan, 2018
در خشککنهای صنعتي برای مقابله با اثرات نامطلوب
خشککردن و باالبردن کيفيت و ارزش غذایي محصول خشک-
شده از یک شيوه خشککردن تحت خأل استفاده ميشود .در
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خشککن خألیي به دليل افزایش اختالف فشار هوا بين بخش-
های داخلي و سطح محصول ،نرخ انتقال جرم نيز افزایش ميیابد.
در فشارهای پایين ،محصول به از دستدادن رطوبت مستعدتر
است اما برای کاهش رطوبت محصول نياز به یک منبع حرارتي
ميباشد تا با ایجاد انرژی ،سبب تبخير رطوبت محصول شود .اشعه
مادونقرمز به عمق خاصي از محصوالت بيولوژیکي نفوذ ميکند
و دمای آن را افزایش ميدهد .در نتيجه ميزان انتشار آب از طریق
محصوالت بيولوژیکي افزایش ميیابد و آب در سطح مواد تبخير
ميشود .رطوبت توسط هوای خشک جذب ميشود و خشکشدن
سریع را فراهم ميکند ( .)Onwude et al., 2016با این روش به
دليل آنکه محصول در معرض درجه حرارت باال قرار نميگيرد
مواد غذایي محصول خشک شده نيز بهتر حفظ ميشوند ( Martí
.)et al., 2018
برای به دستآوردن شرایط بهينه یک فرآیند ،از روشهای
مختلفي استفاده ميشود .روشي که به طور گسترده در صنایع
غذایي استفاده ميشود ،روش سطح پاسخ است که به بررسي اثر
متغيرهای مستقل روی شاخصهای کيفي و بهينهسازی فرآیندها
ميپردازد .روش سطح پاسـخ مجموعـهای از تکنيـکهـا و روش-
هـای آماری جمعآوری اطالعات است که ميتواند با مـدل-
سـازیهـای ریاضي و آماری اثر ،عوامل موثر در یک فرآیند را بـر
متغيرهـای پاسخ بهينهسازی نماید (.)Sumic et al., 2016
انتخاب بهترین شرایط خشککردن ،کمترین تأثير منفي را
روی خواص کيفي و مواد مؤثره پودر خواهد شد ،لذا با توجه به
بررسيهای انجام شده ،تاکنون هيچ پژوهشي در مورد بهينهسازی
دستگاه خشککن خالئي -مادونقرمز در فرآیند خشککردن
قرص توليدشده از پودر گوجهفرنگي با در نظر گرفتن پارامترهای
شيميایي و کيفي انجام نشده است .در این پژوهش اثر دما و ميزان
خالء در خشککن خالئي -مادونقرمز بر خواص کيفي قرص
گوجهفرنگي با ارائه مدلهای تجربي مورد بررسي قرار گرفته و
شرایط بهينه خشککردن قرص توليدشده از پودر گوجهفرنگي
تعيين گردید.

مواد و روشها
تهيه پودر گوجهفرنگی

به منظور تهيه پودر ،گوجهفرنگي تازه از ميدان ميوه و ترهبار استان
همدان تهيه شد .رطوبت اوليه محصول با استفاده از روش آون
هوای داغ تعيين گردید که مقدار آن برابر با  1606/5 d.b.به
دست آمد ( .)Marfil et al., 2008پوست نازک گوجهفرنگيها به
شيوه غوطهوری در آب گرم ( 50°Cبه مدت  )30 sبا دست جدا
شدند و سپس نمونهها در ضخامتهای  3 mmبرش خوردند.
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ورقههای گوجهفرنگي به وسيله یک خشککن نيمهصنعتي به
شيوه هوای گرم در دمای  50 °Cدر سرعت هوای  1 m/sخشک
شدند تا محتوای رطوبتي آنها به زیر  10درصد بر پایه خشک
(رطوبت مناسب جهت پودرکردن) برسد .دمای مورد مطالعه با
توجه به این که تحت خشکشدن در محدوده دمایي  50تا ،60°C
محتوای ویتامين ث و ليکوپن گوجهفرنگي به صورت قابل قبولي
حفظ ميشود ،انتخاب شد (.)Ghasemi and Chayjan, 2019
سپس ورقههای خشک گوجهفرنگي با استفاده از یک دستگاه
آسياب خانگي (پاناسونيک ،مدل  ،MJ-M176Pساخت مالزی) به
مدت یک دقيقه آسياب و پودر شدند .به منظور همگنکردن اندازه
ذرات ،پودر گوجهفرنگي توسط یک الک آزمایشگاهي با مش
شماره ( 50اندازه حفرهها  )0/5 mmالک شدند.

 15ثانيه به منظور آزادسازی تنشهای موجود در بافت محصول
متوقف ميشد و سپس فشار از روی مواد برداشته ميشد
( .)Wongsiriamnuay and Tippayawong, 2015در پایان دو
فک باالیي و پایيني به آهستگي از هم جداشده و قرص تشکيل
شده از قالب خارج ميشد.

تهيه خمير گوجهفرنگی قبل از فرآيند قرصسازی

با توجه به پيش آزمایشهای انجام شده ،محتوای رطوبتي مناسب
به منظور ایجاد چسبندگي کافي بين ذرات پودر گوجهفرنگي 23
درصد بر پایه خشک انتخاب شد .در این تحقيق ،از شربت فروکتوز
با غلظت  55درصد به عنوان ماده چسبان استفاده شد .شربت
فروکتوز به نسبت  6درصد وزني (نسبت به وزن خام پودر
گوجهفرنگي) در آب حل شد و محلول به دست آمده به پودر
گوجهفرنگي اضافه شد .جرم آب مورد نياز جهت رساندن محتوای
رطوبتي پودر گوجهفرنگي به سطح  23درصد بر پایه خشک از
رابطه ( )1تعيين شد .خمير به دست آمده به مدت  72ساعت در
یخچال در دمای  4 °Cنگهداری شد تا فرآیند جذب رطوبت انجام
شود.
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شکل  -1شماتيکی از دستگاه پرس هيدروليک ساختهشده به منظور انجام
آزمايشهای قرصسازی ( -1پاور پک هيدروليک -2 ،شير کنترل جريان-3 ،
شير کنترل فشار -4 ،شاسی -5 ،جک هيدروليک و  -6قالب ( Ghasemi et

)al., 2018

Ww 

که  Wwجرم آب اضافهشده به پودر ( Wi ،)gجرم اوليه پودر
( Mf ،)gرطوبت نهایي ( )d.b.و  Miرطوبت اوليه ( )d.b.هستند.
فرآيند قرصسازی از خمير گوجهفرنگی

فرآیند توليد قرصهای کرویشکل گوجهفرنگي ،توسط یک
دستگاه پرس هيدروليک آزمایشگاهي (شکل  )1و یک قالب
تهبسته (شکل  )2انجام شد .این قالب از سه بخش اصلي شامل
فک باالیي ،فک پایيني و یک پيستون تشکيل شده است .طي
فرآیند قرصسازی با این قالب ،مواد خام از طریق مجرای ورودی
قرار گرفته در فک باالیي وارد قالب ميشدند و با اعمال فشار به
پيستون ،مواد خام با عبور از قسمت مخروطي شکل وارد دو
نيمکره بين فک باالیي و پایيني (با قطر  )12 mmميشدند و در
یک حجم بسته ،متراکم و قرص فشرده تشکيل ميگردید .پس از
رسيدن فشار روغن هيدروليک به  75بار ،حرکت پيستون به مدت

شکل  -2نمای برشخورده از قالب تشکيل قرصهای کروی شکل ( -1فک
پايينی -2 ،فک بااليی -3 ،پيستون -4 ،پيچهای نگهدارنده و  -5قرص
کروی)

فرآيند خشککردن قرصهای فشرده

قرصهای فشرده مرطوب بالفاصله پس از پایان فرآیند قرصسازی
با استفاده از یک خشککن خالئي -مادونقرمز (شکل  )3خشک
شدند .آزمایشهای خشککردن در پنج سطح دمایي ،50 ،40
 70 ،60و  80 °Cو پنج سطح فشار خأل  50 ،40 ،30 ،20و
 60kPaانجام شدند .طي فرآیند خشککردن ،دمای داخل محفظه
توسط یک ترموستات (آتبين ،ساخت ایران) با درجه تفکيک °C
 1که به یک ترموکوپل نوع  Kمتصل بود ،کنترل ميشد .ظرفيت
خشککن  400گرم قرص در هر وعده ميباشد .طي فرآیند
خشکشدن در فواصل زماني مشخص ،نمونهها از خشککن خارج
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و محتوای رطوبتي آنها تعيين ميشدند .آزمایشها تا رسيدن به
محتوای رطوبتي  10% d.b.ادامه یافت.
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فازها از هم جدا شوند .فاز هگزان (فاز باالیي که احتماالً زرد رنگ
است) نمونه با دقت برداشته شد و با دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل
کری  ،100ساخت کشور آمریکا) در طول موج  503 nmجذب
نمونه قرائت شد ).(Fish et al., 2002
اندازهگيری محتوای فنل کل

شکل  -3شماتيک خشککن خالئی -مادونقرمز ( -1پمپ خأل -2 ،محفظه
خأل -3 ،حسگرهای دما و خأل -4 ،المپ مادونقرمز -5 ،ترموستات-6 ،
کنترلگر و عملگر فشار خأل-7 ،ديمر -8 ،فيوز-9 ،چراغ سيگنال -10 ،شير
شکستن خأل و  -11شلنگ خأل) ())Safari et al., 2016

تعيين خصوصيات شيميايی و کيفی قرصهای فشرده کروی

خواص شيميایي گوجهفرنگي تازه (قبل از فرآیند خشک شدن)،
پودر گوجهفرنگي (بعد از فرآیند خشک شدن) و قرص خشکشده
بعد از فرآیند خشککردن خالئي -مادونقرمز تعيين شدند.

برای اندازهگيری محتوای فنل کل از روش فولين سيکالتو استفاده
شد .به طور خالصه ،ابتدا  0/5 gاز بافت ميوه با  3 mlمتانول 85
درصد عصارهگيری شد .سپس  300 µlاز عصاره به 1500 lµ
معرف فولين سيکالتو  %10افزوده شد و به مدت  5 minدر دمای
آزمایشگاه قرار گرفت .سپس  1200µlسدیم کربنات  7درصد
همراه با  600 µlآب مقطر به آن اضافه شد و به مدت 90 min
روی شيکر  110 rpmدر دمای اتاق به صورت تاریکي تکان داده
شد .در نهایت ميزان جذب نمونه گوجهفرنگي با استفاده از دستگاه
اسپکتوفتومتر (مدل کری  ،100ساخت کشور آمریکا) در طول
موج  765 nmاندازهگيری شد و پس از مقایسه با استاندارد
اسيدگاليک ،بر اساس ميليگرم اسيد گاليک در یک گرم بافت
نمونه گوجهفرنگي بيان گردید (.)Singleton and Rossi, 1965
اندازهگيری فعاليت آنتی اکسيدانی

اندازهگيری غلظت ويتامين ث

غلظت ویتامين ث به روش تيتراسيون دو مرحلهای اندازهگيری
شد ( .)Ghasemi and Chayjan, 2019در این روش ابتدا مقدار
 25 mlاسيد متافسفریک  6درصد به  10 gنمونه گوجهفرنگي
اضافه گردید (محلول استخراج) ،سپس  5 mlاز این محلول با
اسيد متافسفریک  3درصد در ارلن  50 ccبه حجم رسانده شد و
توسط کاغذ صافي فيلتر شد .پس از آن  10 mlاز نمونه صاف
شده توسط  6-2دیکلروفنلایندوفنل (محلول آشکارساز) تيتر
گردید .در نقطه پایان آزمایش ،محلول به رنگ صورتي کمرنگ
درآمد که این رنگ به مدت  15 sدوام داشت.
اندازهگيری محتوای ليکوپن

به منظور اندازهگيری مقدار محتوای ليکوپن ،نمونهها ابتدا محلول
استخراج با ترکيب  5 mlاتانول  95درصد 5 ml ،استون خالص و
 10 mlهگزان ساخته شد .سپس بين  0/4تا  0/6 gنمونه گوجه-
فرنگي به ظرف حاوی محلول استخراج اضافه شد .محلول بدست
آمده توسط یک شيکر با سرعت  180 rpmبه مدت  15 minبا
یکدیگر ترکيب شدند تا مخلوط همگني بدست آید .پس از آن ml
 3آب مقطر مجدداً به نمونهها اضافه شد و  5 minبا همان شرایط
قبل روی شيکر قرار داده شد .سپس نمونهها را از روی شيکر
برداشته و به مدت  5 minدر دمای آزمایشگاه قرار داده شدند تا
1Radical Scavening Capacity

ظرفيت آنتياکسيداني گوجهفرنگي از طریق توانایي خنثي-
کنندگي رایکال آزاد ( 2( DPPH ) RSC1و 2دی فنيل  -1پيگریل
هيدرازیل) به صورت درصد بازدارندگي محاسبه شد .در این روش
ابتدا  500 µlاز عصاره تهيه شده برای فنل کل همراه با 500 µl
آب مقطر به مدت پنج دقيقه و با سرعت  1000 rpmسانتریفيوژ
شد .سپس  75 µlاز محلول حاصل به لولههای آزمایش منتقل
شده و در نهایت  2925 µlمحلول متانولي ( DPPHبا غلظت mg
 2/4در  100 mlمتانول )%85به آن اضافه شد و پس از چند ثانيه
ورتکس ،جذب نوری نمونه محلولهای بدست آمده و شاهد توسط
اسپکتوفتومتر (مدل کری  ،100ساخت کشور آمریکا) در طول
موج  515 nmقرائت شد .درصد  RSCاز رابطه ( )2محاسبه شد
()Brand-Williams et al., 1995
()2

) 100

Ablank  Asample
Ablank

( RSC (%) 

که  Abankeو  Asampleبه ترتيب ميزان جذب شاهد و نمونه
هستند.
اندازهگيری رنگ و محاسبه تغييرات آن

به منظور اندازهگيری شاخصهای رنگي از روش پردازش تصویر
استفاده شد .بدین منظور از اسکنر اچپي مدل Scan Jet G4010

 576مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،51شماره  ،3پاييز 1399

استفاده شد .ابتدا دستگاه اسکنر توسط کارتهای سياه و سفيد
استاندارد به نحوی که بر حسب مقياس رنگي  RGBبرای رنگ
سياه عددهای ( )0،0،0و برای رنگ سفيد ( )255 ،255 ،255را
نشان دهد کاليبره شد ،سپس گوجهفرنگي تازه ،پودر و قرص
حاصل از آن با درجه تفکيک  1200 dpiاسکن شدند .عکسهای
به دست آمده توسط نرمافزار متلب نسخه  2017aپردازش گردید
و مقادیر رنگي * a* ،Lو * bبه دست آمده محاسبه شدند .در پایان
با استفاده از روابط ( )3تا ( )5تغييرات رنگ گوجهفرنگي تازه و
پودر و قرص حاصل از آن پس از خشک شدن محاسبه گردید
(.)Ahmadi and Amiri Chyjan, 2017
()3

) *L*  (L*0  L1

()4

) *a*  (a0*  a1

()5
) *b *  (b0*  b1
*
*
که مقدار  Lمقدار تيرگي ( )0تا روشنایي ( a ،)100مقدار
قرمزی ( )+120تا سبزی ( )-120و * bمقدار زردی ( )+120تا
آبي ( )-120هستند.
بهينهسازی

در این پژوهش برای تجزیه و تحليل دادهها و بهينهسازی فرآیند
خشککردن قرصفشرده کروی توليدشده از پودر گوجهفرنگي با
خشککن خالئي -مادونقرمز از روش سطح پاسخ استفاده شد.
آزمایشها در قالب طرح مرکب مرکزی در نرم افزار دیزاین

اکسپرت 1نسخه  10تعریف شدند .متغيرهای مستقل (ورودی) به
نرمافزار دیزاین اکسپرت در خشککن خالئي -مادونقرمز شامل
مدت دمای هوای محفظه خشککن و فشار خالء بودند .متغيرهای
وابسته که مورد بررسي قرار گرفتند عبارتاند از :محتوای ليکوپن،
غلظت ویتامين ث ،محتوای فنل کل ،فعاليت آنتياکسيداني و
شاخصهای رنگي * ∆a* ،∆Lو * .∆bبرای مدلسازی رفتار
سيستمهای عاملي دو خطي و بررسي اثرهای متقابل از مدل ()6
استفاده شد (.)Da Porto and Natolino, 2018
k

k

y   0    i x i    ij x i x j    ij x 2j

()6

j 1

ij

j 1

که در این رابطه y ،متغير پاسخ xj ،مقدار مستقل xi ،مقدار
واقعي هر پارامتر k ،تعداد متغيرها βj ،ضرایب متغيرها βij ،ضرایب
اثرهای متقابل متغيرها است .در برآوردکردن ضرایب متغيرها
(βها) برای یک مدل درجه دوم نميتوان به راحتي طرح چند
عاملي دو سطحي با نقاط مرکزی و حقيقي استفاده کرد ،زیرا
تعداد  βها بيشتر از تعداد تيمارها ميشود .از اینرو با اضافهکردن
نقاط محوری ،محاسبه  βها و همچنين استفاده بهتر از مدل درجه
دوم امکانپذیر است .متغيرهای مستقل و سطوح کدبندی شده
آنها و تعداد آزمایشها برای خشککن خالئي -مادونقرمز به-
ترتيب درجداول  1و  2آورده شدهاند.

جدول  -1سطوح کدبندی شده متغيرهای مستقل مورد مطالعه و سطوح آنها

متغيرهای مستقل

سطوح کدبندیشده متغيرها

نماد
-2

-1

0

1

2

دمای هوای داخل محفظه ()°C

X1

40

50

60

70

80

فشار خأل ()kPa

X2

20

30

40

50

60

جدول  -2آزمايشهای انجام شده برای بررسی اثر متغيرهای پاسخ بر فرآيندهای قرصسازی از پودر گوجهفرنگی و خشککردن آنها به روش سطح پاسخ

شماره
آزمایش
1
2
3
4
5
6
7
8
9

سطوح متغيرهای مستقل (مقدار کدبندی)
دمای هوای داخل محفظه ()°C

فشار خأل ()kPa

(60 )0
(50 )-1
(40 )-2
(50 )-1
(60 )0
(80 )2
(70 )1
(60 )0
(70 )-1

(40 )0
(30 )-1
(40 )0
(50 )1
(60 )2
(40 )0
(30 )-1
(20 )-2
(50 )1

1Design Expert

تعداد تکرار
5
1
1
1
1
1
1
1
1
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در این پژوهش به دليل اهميت باالی کيفيت در فرآوری
گوجهفرنگي ،برای پارامترهای شيميایي ليکوپن و ویتامين ث
بيشترین ضریب وزني ( ،)5برای ارزیابي رنگ ضریب وزني متوسط
( )3و برای محتوای فنل کل و فعاليت آنتياکسيداني کمترین
ضریب وزني ( )1لحاظ گردید.
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نتايج و بحث
ضرایب معادله رگرسيوني حاصل از روش سطح پاسخ و اطالعات
آماری به دست آمده برای متغيرهای پاسخ در جدول  3آورده
شده است.

جدول  -3ضرايب مدل برازش شده به معادله رگرسيونی درجه دوم برای متغيرهای پاسخ ( X1دمای هوای داخل محفظه X2 ،فشار خأل)

ضرایب مدل
منابع تغييرات

)LC (mg/100gDM

TFC
(mgGAE/

CVC
)(mg/gDM

AA
)(%

*∆L

*∆b

*∆a

)100gDM

عرض از مبدأ
(+1218/39 )b0

+0/75

+6/13

+58/44

+12/36

+9/33

+1/90

-0/36
-0/019ns

-1/96
-0/22ns

+19/88
+2/95c

-1/03
+1/61a

-3/72
-0/14ns

-3/06

عبارت خطي
+364/91
+32/92ns
a

(b1) X1
(b2) X2

a

a

a

a

a

a

+0/21

ns

اثر متقابل
(b12) X1X2

+49/39ns

+0/067ns

-0/10ns

-1/03ns

+1/26b

+0/25ns

+0/28ns

-20/79
-12/80ns

-0/033
+0/017ns

+0/088
0-/081ns

+0/48
+0/31ns

-0/74
-0/06ns

-0/83
-0/07ns

+0/12
-0/04ns

0/28ns

0/82ns

0/4ns

0/47ns

0/69ns

0/47ns

0/0009a

0/0004a

0/0001a

0/0001a

0/0004a

0/0001a

0/0003a

0/92
6/75

0/94
6/70

0/95
8/21

0/92
58/04

0/94
6/22

0/95
8/43

0/94
5/54

عبارت درجه دوم
ns

(b11) X12
(b22) X22

)0/72ns Lack of Fit (P-value
Model
)(P-value
R2
)C.V. (%

ns

ns

ns

b

b

ns

 aبيانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  b ،0%0/1اختالف معنیدار در  c ،%1اختالف معنیدار در  %5و  nsعدم اختالف معنیدار میباشند LC( .محتوای
ليکوپن CVC ،غلظت ويتامين ث TFC ،محتوای فنل کل AA ،فعاليت آنتی اکسيدانی و * ∆a*،∆Lو* ∆bتغييرات شاخصهای رنگی)

با توجه به مقادیر آماری ارائه شده در جدول  3مشاهده
ميشود که مقدار ضریب تبيين ( )R2برای تمامي مدلهای ارائه-
شده باالتر از  0/92و ضریب تغييرات برای تمامي مدلها کمتر از
 8/43بود به جز ضریب فعاليت آنتي اکسيداني که مقدار ضریب
تغييرات برای آن برابر با  58/04به دست آمد .بنابراین مقادیر
پایين ضریب تغييرات ( )≈10برای اغلب مدلهای پيشنهادی در
جدول  3نشاندهنده تکرارپذیری خوب این مدلها ميباشد
( .)Ghasemi et al., 2018همچنين با توجه به معنيدارنشدن
فاکتور عدم برازش برای همه متغيرهای مورد مطالعه ،ميتوان
گفت که مدلهای ارائهشده به خوبي توانستهاند مقدار تغييرات
متغيرهای وابسته را پيشبيني کنند.
غلظت ويتامين ث

کمترین تخریب ویتامين ث در شرایط قرصسازی از پودر گوجه

با محتوای رطوبتي  23درصد بر پایه خشک و خشککردن در
دمای  40 °Cو فشار خالء  40 kPaبه دست آمد .تحت این شرایط،
غلظت ویتامين ث از  2/05 mg/gDMدر ابتدای فرآیند خشک-
کردن به  1/35 g/gDMدر انتهای فرآیند خشککردن به مقدار
 32/83درصد کاهش یافت و بيشترین نرخ تخریب ویتامين ث در
شرایط قرصسازی از پودر گوجهفرنگي با محتوای رطوبتي 23
درصد بر پایه خشک و خشککردن آن در دمای  80°Cو فشار
خالء  40kPaبه دست آمد که در این شرایط غلظت ویتامين ث
در ابتدای فرآیند خشککردن  2/05 mg/gDMبود که در انتهای
فرآیند خشککردن به صفر رسيد یعني به مقدار  100درصد
کاهش یافت .نتایج تجزیه واریانس (جدول  )3نشان داد که تنها
تأثير خطي متغير دمای هوای محفظه خشککن بر غلظت
ویتامين ث قرص گوجهفرنگي معنيدار بود ،درحاليکه سایر اثرات
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متقابل و درجه دوم دمای هوا و فشار خالء بر غلظت ویتامين ث
قرص گوجهفرنگي در یک سطح احتمال مشخص معنيدار نبودند.
در شکل  4اثر خطي دمای هوای محفظه خشککن بر
غلظت نهایي ویتامين ث (پس از انجام فرآیند خشککردن) ارائه
شده است .همانطور که از نتایج این شکل قابل مشاهده است با
افزایش دمای هوا ،غلظت ویتامين ث کاهش یافت .دليل کاهش
غلظت نهایي ویتامين ث با افزایش دما را ميتوان افزایش انرژی
حرارتي مورد نياز برای انجام واکنش شيميایي تجزیه ویتامين ث
با افزایش دمای هوا دانست .همچنين ازآنجایيکه ویتامين ث ،یک
ویتامين محلول در آب است با افزایش محتوای رطوبتي ،سرعت
انجام واکنش تخریب آن بيشتر ميگردد ،ضمن آنکه افزایش
محتوای رطوبتي ،زمان انجام فرآیند خشکشدن را افزایش داده
که سبب ميشود محصول مدت بيشتری در معرض حرارت و
اکسيژن قرار گيرد که همين مسئله نرخ تخریب ویتامين ث آن را
افزایش ميدهد (Purkayastha et al., Ekow et al., 2013
; .)2013از دستدادن ویتامين  Cدر درجه اول با تخریب شيميایي
که شامل اکسيداسيون اسيد آسکوربيک به دیهيدرا آسکوربيک
اسيد ( )DHAAو پس از هيدروليز به اسيد  -2،3دکتوگولونيک1
و پليمریزاسيون بيشتر به شکل سایر محصوالت مواد مغذی
غيرفعال رخ ميدهد زیرا گرما به عنوان سرعتدهنده روند
اکسيداسيون اسيد آسکوربيک شناخته شده است و پردازش
حرارتي منجر به از دستدادن محتوای ویتامين  Cدر ميوهها و
سبزیجات ميشود ( .)Santos and Silva, 2008همچنين نتایج
نشان داد که در فشارهای ثابت ،با افزایش دما ،غلظت ویتامين ث
کاهش یافت.

شکل  -4اثر خطی دمای هوای محفظه خشککن بر غلظت ويتامين ث قرص-
های فشرده شده گوجهفرنگی
1 Diketogulonic

محتوای ليکوپن

مقدار ليکوپن قرص گوجهفرنگي خشکشده بين  -54/47تا 61/8
درصد تغيير کرد .نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )3نشان
داد که تنها تأثير خطي متغير دمای هوای محفظه خشککن بر
مقدار ليکوپن قرص معنيدار بود .ضرایب مثبت دما و فشار خالء
در مدل برازش شده به دادههای آزمایش با استفاده از روش سطح
پاسخ داللت بر اثر مثبت این دو متغير (به ویژه دما) بر ميزان
ليکوپن دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش دمای محفظهی خشککن،
محتوای ليکوپن قرص افزایش یافت .به نحوی که بيشترین ميزان
ليکوپن در بيشترین سطح از دمای خشککردن ( )80 °Cبرابر با
 1795/7 mg/100gDMبه دست آمد که نسبت به نمونه گوجه-
فرنگي اوليه معادل  10/6درصد افزایش داشت .همچنين کمترین
ميزان ليکوپن در کمترین سطح از دمای خشککردن ()40 °C
برابر با  550/5 mg/100gDMبه دست آمد که  66درصد کاهش
یافت.
در شکل  5اثر خطي دمای هوای محفظه خشککن بر
ميزان ليکوپن (پس از انجام فرآیند خشککردن) ارائه شده است.
همانطور که از نتایج این شکل قابل مشاهده است ،با افزایش
دمای هوا ،ميزان ليکوپن افزایش یافت .این افزایش را ميتوان به
این واقعيت نسبت داد که پردازش حرارتي ميوهها و سبزیجات
غني از ليکوپن باعث دسترسي به ليکوپن باالتری از محصوالت
تازه ميشود ،به طوری که تيمارهای با درجه حرارت باال باعث
ثبات یا کاهش کمي در محتوای ليکوپن ميوه ميشود .شکستن
ماتریکس گوجهفرنگي توسط همگنسازی مکانيکي یا تيمار
حرارتي گوجهفرنگي باعث افزایش قابليت زیستي ليکوپن ميشود
( .)Purkayastha et al., 2013اکو و همکاران ( )2013در خشک-
کردن مایکروویو -خأل ،گزارش کرد که محتوای ليکوپن گوجه-
فرنگي تازه در حدود  2/96 mg.100gDM-1بود .در حالي که
محتوای ليکوپن ورقههای گوجهفرنگي بعد از خشککردن در توان
مایکرویوو  700 Wو فشار خالء  40 kPaبه 25/44 mg.100gDM-1
افزایش یافت .ليکوپن گوجهفرنگي تازه ميتواند از فرم ترانس آن
به  cis-lycopeneتبدیل شود که به عنوان یک نتيجه از تيمار
حرارتي و یا تجزیه به شکل بيرنگ است .پردازش حرارتي به طور
قابل توجهي محتوای ليکوپن قابل دسترس در گوجه فرنگي را
افزایش ميدهد .علت این افزایش در ميزان ليکوپن
 bioaccessibleدر درجه اول آن است که آزادی فيتوکميکال ها
از ماتریکس افزایش یافته و آن را در استخراج بيشتر در دسترس
قرار ميدهد ( .)Ekow et al., 2013همچنين نتایج نشان داد که
در فشارهای ثابت ،با افزایش دما ،محتوای ليکوپن افزایش یافت.
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ميکند تا از تخریب و از دستدادن اسيد فنوليک جلوگيری شود
ولي با افزایش دما آنزیمها فعال شده و منجر به از دستدادن اسيد
فنوليک ميشود ( Dewanto et al., 2002; Toor and Savage,
 .)2006عالوه بر این ،دما ،اکسيژن و آنزیمها نيز عوامل اصلي موثر
در ثبات اسيدهای فنولي هستند ( Dewanto et.al, 2002; Ifie
 .)and Marshall, 2018همچنين نتایج نشان داد که در فشارهای
ثابت ،با افزایش دما ،محتوای فنل کل قرصهای گوجهفرنگي
کاهش یافت .طي تحقيقي روی خشککردن سه رقم گوجهفرنگي
گزارش شد که محتوای فنل کل بين  8تا  32درصد پس از
خشککردن کاهش یافت (.)Kerkhofs et al., 2005

های فشرده گوجهفرنگی

محتوای فنل کل

محتوای فنل کل قرص گوجهفرنگي خشکشده بين  3/73تا
 -61/8درصد متغير بود .نتایج تجزیه واریانس (جدول  )3نشان
داد که تنها تأثير خطي متغير دمای هوای محفظه خشککن بر
محتوای فنل کل قرص گوجهفرنگي معنيدار بود .ضرایب منفي
دما و فشار خالء در مدل برازششده به دادههای آزمایش با
استفاده از روش سطح پاسخ داللت بر اثر منفي این دو متغير (به
ویژه دما) بر محتوای فنل کل دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش دمای
محفظهی خشککن ،محتوای فنل کل قرص کاهش یافت .به
نحوی که کمترین تخریب محتوای فنل کل در شرایط
خشککردن در دمای  40 °Cو فشار خالء  40 kPaبه دست آمد.
تحت این شرایط ،محتوای فنل کل از  9/74 mgGAE/gDMدر
ابتدای فرآیند خشککردن به  10/11 mgGAE/gDMدر انتهای
فرآیند خشککردن رسيد که به مقدار  3/73درصد افزایش یافت.
بيشترین نرخ تخریب محتوای فنل کل در شرایط خشککردن در
دمای  80 °Cو فشار خالء  40 kPaبه دست آمد که در این شرایط
محتوای فنل کل در ابتدای فرآیند خشککردن mgGAE/gDM
 9/74بود که در انتهای فرآیند خشککردن به 2/67 mgGAE/gDM
رسيد که به مقدار  -61/8درصد کاهش یافت.
در شکل  6اثر خطي دمای هوای محفظه خشککن بر
محتوای فنل کل (پس از انجام فرآیند خشککردن) ارائه شده
است .همانطور که از نتایج این شکل قابل مشاهده است با افزایش
دمای هوا ،محتوای فنل کل کاهش یافت .دليل این کاهش این
است که فرآوری حرارتي ممکن است اسيد فنوليک بيشتری را از
تجزیه اجزای سلولي آزاد کند .اگرچه اختالل در دیواره سلولي
باعث آزادشدن آنزیمهای اکسيدکننده و هيدروليتي نيز ميشود
که ميتوانند آنتياکسيدانها را در ميوهها و سبزیجات نابود کنند
اما فرآوری حرارتي در دماهای پایين ،این آنزیمها را غيرفعال

شکل  -6اثر خطی دمای هوای محفظه خشککن بر محتوای فنل کل قرص-
های فشرده گوجهفرنگی

فعاليت آنتیاکسيدانی

فعاليت آنتياکسيداني قرص گوجهفرنگي خشکشده بين  16/5تا
 97/08درصد متغير بود .با توجه به نتایج حاصل از مدل برازش
شده به دادههای آزمایش (جدول  )3مشاهده شد که تنها تأثير
خطي متغير دمای هوای محفظه خشککن بر فعاليت آنتي-
اکسيداني قرص معنيدار بود ،در حالي که سایر اثرات متقابل و
درجه دوم دمای هوا و فشار خالء بر فعاليت آنتياکسيداني قرص
در یک سطح احتمال مشخص معنيدار نبودند .ضرایب مثبت دما
و فشار خالء در مدل برازششده به دادههای آزمایش ،داللت بر
اثر مثبت دما و فشار خالء بر فعاليت آنتياکسيداني دارد؛ به عبارت
دیگر با افزایش دمای محفظهی خشککن ،فعاليت آنتياکسيداني
قرص گوجهفرنگي افزایش یافت .به نحوی که بيشترین تخریب
فعاليت آنتياکسيداني در شرایط خشککردن در دمای  40 °Cو
فشار خالء  40 kPaبه دست آمد .تحت این شرایط ،فعاليت
آنتياکسيداني از  74/52درصد در ابتدای فرآیند خشککردن ،به
مقدار  16/5درصد در انتهای فرآیند خشککردن رسيد و در
مجموع  58درصد کاهش یافت .کمترین نرخ تخریب فعاليت
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آنتياکسيداني در شرایط خشککردن در دمای  80 °Cو فشار
خالء  40 kPaبه دست آمد که در این شرایط فعاليت
آنتياکسيداني از  74/52درصد در ابتدای فرآیند خشککردن ،به
 97درصد در انتهای فرآیند خشککردن رسيد ،یعني به مقدار
 22درصد افزایش یافت.
در شکل  7اثر خطي دمای هوای محفظه خشککن بر
فعاليت آنتياکسيداني (پس از انجام فرآیند خشککردن) ارائه
شده است .همانطور که از نتایج این شکل قابل مشاهده است با
افزایش دمای هوا ،فعاليت آنتياکسيداني افزایش یافت .دليل
افزایش آنتياکسيدان این است که فرآیند حرارتي ممکن است
اسيد فنوليک بيشتری را از تجزیه اجزای سلولي آزاد کند .اگرچه
اختالل در دیواره سلولي باعث آزادشدن آنزیمهای اکسيدکننده و
هيدروليتي نيز ميشود که ميتوانند آنتياکسيدانها را در ميوهها
و سبزیجات نابود کنند اما فرآیند حرارتي در دماهای پایين ،این
آنزیمها را غيرفعال ميکند تا از تخریب و از دست دادن اسيد
فنوليک جلوگيری شود ،ولي با افزایش دما ،آنزیمها فعال شده و
منجر به از دستدادن اسيد فنوليک ميشود و در نتيجه ظرفيت
آنتياکسيداني افزایش پيدا ميکند .افزایش فعاليت کل
آنتياکسيداني گوجهفرنگيهای گرمشده ميتواند با افزایش مقدار
ليکوپن ،یک فيتوشيميائي بزرگ در گوجهفرنگي و دیگر
فيتوشيميائيهای مرطوب آزاد شده از ماتریس با پردازش حرارتي
در دماهای باال بيان شود .یکي دیگر از دالیل ميتواند اثرات
افزایشي و همافزایي دیگر فيتوشيميایي مانند فنولها و
فالونوئيدها باشد (.)Toor and Savage, 2006

شکل  -7اثر خطی دمای هوای محفظه خشککن بر فعاليت آنتی اکسيدانی
قرصهای فشرده گوجهفرنگی
شاخصهای رنگ نهايی * ∆a* ،∆Lو *∆b

مقدار تغييرات * ∆Lدر محدودهی ( 28/32فشار  20kPaو دمای
 )70°Cو ( 14/92فشار  40kPaو دمای  )40 °Cبود .نتایج
آزمایشها نشان داد که بعد از خشککردن قرص گوجهفرنگي،

شاخص رنگي * Lکاهش یافت .مقدار تغييرات * ∆aدر محدودهی
( 13/97فشار  40kPaو دمای  )40 °Cو ( -1/57فشار  40kPaو
دمای  )80 °Cبود .نتایج آزمایشها نشان داد که بعد از خشک-
کردن قرص گوجهفرنگي شاخص رنگي * aکاهش یافت .مقدار
تغييرات * ∆bدر محدودهی ( 8/26فشار  40kPaو دمای )40 °C
و ( -3/03فشار  40kPaو دمای  )80 °Cبود .نتایج آزمایشها
نشان داد که بعد از خشککردن قرص ،شاخص رنگي * bکاهش
یافت .مقدار ضرایب ،نشاندهندهی این بود که پارامتر دما
بيشترین تأثير را بر تغييرات شاخص رنگي * a* ،Lو* bداشت.
عالمت منفي بيانگر این بود که با افزایش دما ،تغييرات شاخص-
های رنگي * a* ،Lو* bافزایش یافت .نتایج حاصل از تجزیه
واریانس (جدول  )3نشان داد که اثرات اصلي و متقابل دمای هوا
و فشار خالء و عبارت درجه دوم دما بر شاخص رنگي* ∆Lقرص
معنيدار بود ،همچنين فقط تأثير خطي متغير دمای هوای محفظه
خشککن بر شاخصهای رنگي* ∆aو * ∆bقرص معنيدار بود.
عبارت درجه دوم دما نيز بر شاخص رنگ * aقرصهای فشردهشده
و خشکشده پودر گوجهفرنگي از نظر آماری معنيدار بود.
شکل  8الف تا ج به ترتيب اثر متقابل دمای هوای ورودی
به خشککن و فشار خالء بر شاخصهای رنگي قرصهای
فشردهشده گوجهفرنگي برای شاخص رنگ * ∆Lو همچنين اثر
خطي دمای هوای محفظه خشککن بر شاخصهای رنگي* ∆aو
*( ∆bپس از انجام فرآیند خشککردن) را بهترتيب برای تفاوت
شاخصهای رنگ * a* ،Lو * bنسبت به شاخصهای رنگ
گوجهفرنگي تازه نشان ميدهد .همانطور که مشاهده ميشود،
افزایش دما سبب افزایش اختالف بيشتر بين شاخصهای رنگ *L
و * aقرص گوجهفرنگي نسبت به گوجهفرنگي تازه شد .به نحوی
که افزایش دما سبب تيرگي بيشتر (کاهش شاخص * )Lو کاهش
مقدار قرمزی (کاهش شاخص * )aقرص شد .یعني نمونهها نسبت
به حالت اول تيرهتر شدند که به دليل تشکيل رنگدانهی قهوهای
از طریق واکنش مایالرد بود .تغيير رنگ سبز به صورت گستردهای
به مقدار کاهش کلروفيل گياه بستگي دارد به طوری که با
باقيماندن بيشتر کلروفيل در بافت گياه ،رنگ سبز ،کمتر به سمت
قرمزی ميل خواهد کرد ( .)Sledz et al., 2012با توجه به نتایج
شکل  8ج مشاهده ميشود که در محتوای رطوبتي  23درصد بر
پایه خشک  ،افزایش دما سبب کاهش اختالف شاخص رنگ *b
بين قرص با گوجهفرنگي تازه شد .این تغيير رنگ در نمونههای
خشکشده ميتواند به علت واکنشهای قهوهایشدن مایالرد در
طول فرآیند خشک شدن و تشکيل رنگدانههای قهوهای باشد
( .)Arslan and Özcan, 2011به طور کلي شاخصهای رنگ در
دماهای پایين به مقادیر نمونههای گوجهفرنگيهای تازه نزدیکتر
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بودند .مطابق نتایج تحقيقات قبلي ،هرچه مقدار ليکوپن گوجه-
فرنگي بيشتر باشد مقدار قرمزی محصول نيز باالتر است
( .)Purkayastha et al., 2013علت احتمالي این امر را ميتوان اثر
رطوبت بر سرعت انجام برخي از واکنشهای شيميایي اثرگذار بر
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رنگدانهها دانست .همچنين با افزایش دمای خشککردن،
واکنشهای ایزومریزاسيون و تخریب ليکوپن گوجهفرنگي افزایش
ميیابد و سبب کاهش شاخصهای رنگ * Lو * aميگردد.

شکل -8اثر متقابل و خطی دمای هوای ورودی به خشککن و فشارخالء بر شاخصهای رنگی قرصهای فشرده شده گوجهفرنگی (الف ∆L* -ب ∆a* -و ج)∆b* -

شرايط بهينه عمليات خشککردن قرص گوجهفرنگی

به منظور بهينهسازی همزمان متغيرهای پاسخ از روش سطح
پاسخ و تابع مطلوبيت استفاده شد .محدوده کمترین و بيشترین

مقدار متغيرهای پاسخ (ویژگيهای کيفي و شيميایي) و ضریب
اهميت آنها جهت بهينهسازی فرآیندهای قرصسازی از پودر
گوجهفرنگي و خشککردن با خشککن خالئي -مادونقرمز در
جدول  4نشان داده شده است.

جدول  -4محدوده متغيرهای پاسخ و ضريب اهميت آنها جهت بهينهسازی فرآيندهای خشککردن به روش سطح پاسخ

متغيرهای پاسخ

هدف

کمترین
مقدار

بيشترین
مقدار

غلظت ویتامين ث ()g/mgDM
محتوای ليکوپن ()mg/100gDM
محتوای فنل کل ()mgGAE/gDM
فعاليت آنتياکسيداني ()%
شاخص رنگي *∆L
شاخص رنگي *∆a
شاخص رنگي *∆b

بيشينه
بيشينه
بيشينه
بيشينه
کمينه
کمينه
کمينه

0
550
2/67
16/33
7/92
-1/57
-3/03

1/35
1795/7
10/11
97/08
16/31
13/97
8/26

با استفاده از روش سطح پاسخ و تابع مطلوبيت 9 ،راهحل
(جدول  )5برای تعيين شرایط بهينه با مقدار شاخص مطلوبيت
بين  0/519تا  0/513بدست آمدند .نتایج بهدستآمده از جدول
 5نشان ميدهند که مقادیر بهينه به دست آمده تا حدود بسيار
زیادی به یکدیگر نزدیک بودند که مطلوبترین حالت برای قرص-
های فشردهشده متشکل از پودر گوجهفرنگي با محتوای رطوبتي

ضریب
اهميت
4
4
2
2
3
3
3

 %23 d.b.که در خشککن خالئي -مادونقرمز در دمای 56 °C
و فشار خالء  30 kPaخشکشده بودند به دست آمد .تحت این
شرایط شاخص مطلوبيت  0/519به دست آمد و مقدار بهينه
متغيرهای وابسته شامل غلظت ویتامين ث ،محتوای ليکوپن،
محتوای فنل کل ،فعاليت آنتي اکسيداني ،شاخصهای رنگ *،∆L
* ∆aو *( ∆bاختالف شاخصهای رنگي با گوجهفرنگي تازه) ،به
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* ∆b

2/69

2/70

2/65

2/73

*∆ a

10/55

10/56

10/51

10/59

* ∆L

11/38

11/83

11/81

11/85

فعاليت آنتي-
اکسيداني ()%

41/8

41/8

42/1

41/5

محتوای فنل کل
()mgGAE/gDM

6/86

6/86

6/83

881/60

محتوای ليکوپن
()mg/100gDM

1071/72

1071/55

1075/74

1068/09

غلظت ویتامين ث
()g/mgDM

0/918

0/918

0/913

0/922

فشار خالء
)(kPa

30

30

30

30

دما
()°C

56

56

56

56

57

شماره

1

2

3

4

5

جدول  -5مقادیر پيشبينيشده متغيرهای وابسته و مستقل به روش سطح پاسخ در شرایط بهينه فرآیندهای خشککردن قرص فشرده گوجهفرنگي در خشککن خالئي-
مادونقرمز

شاخص
مطلوبيت

0/519

0/519

0/519

0/519

30

6

0/904

56

7

1083/05

30

57

8

6/79

0/932

30

55

9

42/6

1060/6

0/876

30

59

11/77

6/92

1104/50

0/989

30

10/43

41/1

6/66

1013/19

0/799

2/58

11/89

44/2

7/19

1163/46

0/519

10/67

11/64

37/6

6/32

2/81

0/519

10/20

12/13

48/8

2/35

0/518

11/14

11/26

2/30

0/516

9/51

2/73

0/513

ترتيب برابر با ،1071/7 mg/100gDM ،0/918 mg/gDM
 41/82 ،6/860 mgGAE/gDMدرصد 2/69 ،10/5 ،11/83 ،به
دست آمدند .در نهایت ميزان تغييرات غلظت ویتامين ث ،محتوای
ليکوپن و محتوای فنل کل قرص گوجهفرنگي خشکشده در
حالت بهينه نسبت به ابتدای فرآیند خشککردن به ترتيب 54/3
 2/6 ،و  29/62درصد کاهش داشت .گوجهفرنگي یک منبع غني
از ویتامين ث است .با اینوجود فرآیند خشککردن و محتوای
رطوبتي اثر مضری بر مقدار غلظت ویتامين ث دارند .به طورکلي

مشاهده شده است که اگر طي فرآیندهای غذایي بتوان
ویتامين ٍث را حفظ کرد ميتوان گفت که سایر مواد مغذی نيز
حفظ خواهند شد .ازآنجاکه اسيد آسکوربيک (ویتامين ث) نسبت
به سایر اجزا غذایي ناپایدارتر است بنابراین بهعنوان شاخصي برای
کيفيت مواد غذایي استفاده ميشود ( .)Marfil et al., 2008نتایج
نشان داد که خشککردن تحت شرایط مالیمتر (دمای پایينتر)
سبب افزایش شاخص مطلوبيت گردید.
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،0/918 mg/gDM  به ترتيب برابر با،)با گوجهفرنگي تازه
، درصد41/82 ،6/860 mgGAE/gDM ،1071/7 mg/100gDM
 همچنين ميزان تغييرات. به دست آمدند2/69 ،10/5 ،11/83
 محتوای ليکوپن و محتوای فنل کل قرص،غلظت ویتامين ث
گوجهفرنگي خشکشده در حالت بهينه نسبت به ابتدای فرآیند
. درصد کاهش داشت29/62  و2/6 ، 54/3 خشککردن به ترتيب
)نتایج نشان داد خشککردن تحت شرایط مالیمتر (دمای پایينتر
.سبب افزایش شاخص مطلوبيت گردید

سپاسگزاری
بدینوسيله از دانشگاه بوعلي سينا به جهت تأمين مالي هزینههای
.این پژوهش تشکر و قدرداني ميشود
.هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

نتيجهگيری
اثر دمای هوای محفظه خشککن بر همه متغيرهای پاسخ قرص
. مادونقرمز معنيدار بود-گوجهفرنگي در خشککن خالئي
، محتوای ليکوپن،کمترین و بيشترین مقدار غلظت ویتامين ث
،∆L*  غلظت ویتامين ث و شاخصهای رنگ،محتوای فنل کل
∆ قرص فشرده گوجهفرنگي در خشککن بستر سيالb* ∆ وa*
mg/100gDM  تا550/5 ،1/35 mg/gDM  تا0 به ترتيب بين
، درصد97  تا16/5 ،10/11 mgGAE/gDM  تا2/67 ،1795/7
. به دست آمد8/26  تا-3/03 ،13/97  تا-1/57 ،28/32  تا14/92
نقطه بهينه برای پارامترهای مستقل در فرآیند خشککردن قرص
 به30 kPa  و فشار خالء56 °C فشرده گوجهفرنگي در دمای
 مقدار بهينه متغيرهای وابسته شامل غلظت ویتامين.دست آمد
، فعاليت آنتي اکسيداني، محتوای فنل کل، محتوای ليکوپن،ث
∆ (اختالف شاخصهای رنگيb* ∆ وa* ،∆L* شاخصهای رنگ
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