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 ٍ حسی تَت فرًگی خشک شذُ بِ رٍش اسوسی شیویایی ٍیژگی ّای بررسی
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 خالصِ

ٍسی ببفت گیبّی دس یک هحلَل خطک کشدى اسوضی، فشآیٌذ کبّص آة اص طشیق غَطِ

ّبی خطک کشدى، قبدس بِ ببضذ. کِ دس هقبیسِ بب سبیش سٍشیپشتًَیک )اسوضی( خْت دفع ًسبی آة هیّ

اص خطک  پسایدبد خَاظ کیفی بْتش دس هحصَل هی ببضذ. ّذف اص ایي تدقیق، بشسسی خَاظ تَت فشتگی 

رست بب  ضشبتحبٍی  سبعت دس هحلَل 5ّب بِ هذت بَد. دس ایي پژٍّص، تَت فشًگی آى کشدى اسوضی

ٍس گشدیذًذ. دسخِ سبًتی گشاد غَطِ 45%( دس دهبی 5/1% ٍ کلشیذ کلسین)20%(، سبکبسص 50فشٍکتَص ببال )

ٍ حسی هحصَل  ضیویبییّبی ّبی تَت فشًگی بب استفبدُ اص سٍش اسوضی، ٍیژگیپس اص خطک ضذى ًوًَِ

استفبدُ اص خطک کشدى بى داد کِ ًتبیح ًط خطک ضذُ بب ًوًَِ کٌتشل هَسد هقبیسِ ٍ اسصیببی قشاس گشفت.

 ای، ببفتی ٍ حسی تَت فشًگی ببعث ًگْذاسی بْیٌِ آى گشدد.تَاًذ بب حفع کیفیت تغزیِاسوضی هی

 

 خطک کشدى،  اسوض،  ًگْذاسی،  تَت فشًگیکلوات کلیذی:  

 

 

 هقذهِ

داضت ضذُ ٍ حفع کیفیت آى بشای افضایص عوش اًببسی هحصَل بشٍ ضَد تَت فشًگی دس صهبى هطخصی اص سبل تَلیذ هی

 خطک فشایٌذ اص طَالًی بِ هذت تَت فشًگی ًگْذاسی بشای هعوَال .[4]گشفتِ استّبی هختلفی هَسد استفبدُ قشاسسٍش

بِ عٌَاى تکٌیکی هَثش بشای  ،ضَد. استفبدُ اص خطک کشدى اسوضی یب خزة قٌذ بشای کبّص فعبلیت آبییه استفبدُ کشدى

ًیشٍی ّبدی اًتطبس آة اص ببفت بِ دسٍى هحلَل تَسط فطبس ببالتش اسوضی  ،خطک کشدى اسوضیببضذ.  دس خطک کشدى هی

ای ضذى آًضیوی ٍ چشٍکیذگی هحصَل تب حذ قببل ّبی قَُْسٍش اص ٍاکٌصایي  . دس [5]ضَد هحلَل ّیپشتًَیک تبهیي هی

 اص صیبدی بخص سبل ّش هی یببذ.افضایص ای خلَگیشی ضذُ ٍ اهکبى حزف هَاد ضیویبیی ًػیش تشکیببت گَگشدی، هالحػِ

 ٍیژُبِ غزایی هَاد بِ هصشف کٌٌذگبى دستشسی کبّص ببعث اهش ایي کِ سًٍذهی بیي اص ضبیعبت ضکل بِ ضذُ تَلیذ ّبیهیَُ

ى کشد خطک سٍش بب تَت فشًگی بٌببشایي ّذف اص ایي تحقیق، فشاٍسی.  3] ؛[2 گشدد هی تَلیذ ّبیّضیٌِ افضایص ٍ ّبهیَُ

 .بَد ایي هحصَل حسی ّبیٍیژگی ٍ ایتغزیِ خصَصیبت بْتش ّش چِ حفعپیطگیشی اص ضبیعبت ٍ  خْت دس اسوضی
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 ّاهَاد ٍ رٍش 

 هَاد

 دسصاذ )تْیاِ ضاذُ اص    20 سابکبسص  فشٍکتَص ٍدسصذ  50 غلػت ضشبت فشٍکتَص بب ،تَت فشًگی خبم ضبهل: استفبدُ هَسد هَاد

کلیِ هَاد ضیویبیی هَسد استفبدُ دس ایاي تحقیاق سابخت کبسخبًاِ هاش        بَدًذ. دسصذ5/1کلسین  کلشیذ ٍ هیالتک ( ضشکت

 بَدًذ. آلوبى

 رٍش ّا

 ّا:آهادُ سازی تَت فرًگی

ضاذُ،  باب آة ضاْشی ضستطاَ    هیَُ ّبی ًبسس، دم هیاَُ ٍ باش ،    اص خذاسبصی ، پس ( Fragaria ananassa) ّبتَت فشًگی

ّابی افقای باِ    ّب بب استفبدُ اص چبقَی تیض بِ صَست  باشش ذ. بعذ تَت فشًگیبب آة هقطش بِ صَست سطحی ضستِ ضذًسپس 

 سطح آى ّب  خطک ضذ.بب کبغز صبفی ٍ هتش بشیذُ ضذًذ هیلی 5ضخبهت 

 

  قرار دادى تَت فرًگی ّا در هحلَل اسوسی:

 

 ترکیبات هختلف تیوارّا - 1جذٍل

 

 

حبٍی سبکبسص، ضشبت  سبعت دس هحلَل 5بِ هذت گشٍُ تقسین ضذًذ ٍ  2وًَِ ّب بِ پس اص تْیِ هحلَل اسوضی، ً

 رکش گشدیذُ است. 1اخضای هختلف تیوبسّب دس خذٍل . ٍس گشدیذًذَطِغ فشٍکتَص ٍ کلشیذ کلسین 
 

 ٍیژگی ّای شیویایی

بِ تیوبسّبی هختلف دس  هشبَطpH  استفبدُ گشدیذ.  HANNA 202هتش هذل  pHّب اص دستگبُ ًوًَِ pHگیشی بشای اًذاصُ

گیشی اًذاصُ 20هَاد خبهذ هحلَل )بشیکس( بب استفبدُ اص دستگبُ سفشاکتَهتش دس دهبی .[8]گیشی گشدیذاًذاصُ 20دهبی

 .[1]گیشی ضذب استفبدُ اص سٍش فْلیٌگ ٍ سٍش تَضیح دادُ ضذُ اًذاصُّبی تَت فشًگی بّوچٌیي قٌذ کل ًوًَِ .[6]ضذ 

گشٍُ صٌبیع غزایی داًطاگبُ آصاد ٍاحاذ ساشاة     داًطدَیبى ٍ کبسهٌذاى تَسط، ّبًوًَِ حسی،  اسصیببی خْتارزیابی حسی: 

ِ  20 دهابی  دسسبل بَدًاذ(  40تب  22)پبًلیست ّب صى ٍ هشد ٍ دس سًح سٌی  ٍ  قاشاس  سصیاببی ا هاَسد  سابًتیگشاد  دسخا  گشفتٌاذ 

ِ  عوَهی، ببفت ٍ طعان  غبّش ضبهل حسی پبساهتشّبی ِ  5باِ سٍش ّاذًٍیک    تاَت فشًگای فاشاٍسی ضاذُ     ّابی ًوًَا ای ًقطا

 اهتیبصدّی ضذًذ.

 

 کلسین کلریذ شربت فرٍکتَز ساکارز تیوار

 - - - ل()ًوًَِ کٌتش1

2 20% 50% 5/1 % 
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 :تجسیِ ٍ تحلیل آهاری 

اسصیاببی قاشاس   بش پبیِ طاش  کابهال تصابدفی هاَسد      2/2ًسخِ  SASآهبسی  افضاسًشم اص استفبدُ بب پژٍّص اص آهذُ بذست ًتبیح

آًبلیض ٍاسیبًس بشای بشسسای اخاتالف   آًْب اًدبم ضذ. هَسد  دس هشبَطِ ّبیآصهَى ٍ تْیِ تکشاس سِ دس ّبًوًَِ اص ّشیکگشفت. 

ِ ٍ هقبیسِ هیبًگیي ANOVAبیي تیوبسّب بِ سٍش  دسصاذ   5ای داًکاي دس ساطح احتوابل    ّب بب استفبدُ اص آصهَى چٌذ  داهٌا

 Excelباشای سسان ًوَداسّاب اص ًاشم افاضاس       تیوبس دس ایي هقبلِ آٍسدُ ضذُ است(.  2)البتِ اص بیي چٌذیي تیوبس فقط اًدبم ضذ

 استفبدُ ضذ.

 
 ًتایج ٍ بحث 

pH : 

صیاشا  (. 1 ضکلبیطتشی است ) pH ًوًَِ ضبّذ داسای  بِ ًسبت ضذُ تیوبس وًَِکِ ً دّذهی ًطبى pH اسصیببی ًتبیح آصهَى 

لی هثل اسیذ سیتشیک ٍ آسکَسبیک هحلَل دس آة ّستٌذ کِ طی تیوبس اسوضی اص ببفت تَت فشًگی خبسج ضاذُ ٍ  اسیذّبی آ

  .[9]ضًَذٍاسد هحلَل اسوضی هی

 

 

 

 

 

 
 اسوسی ٍ ًوًَِ کٌترلتَت فرًگی   ًوًَِ pH  -1شکل

 

 هَاد جاهذ هحلَل )بریکس(:

دسصذ بِ  6سبعت اص  5بِ هذت   ٪70لَل اسوضی بب غلػت قٌذی ّبی تیوبس ضذُ دس هحهیضاى هَاد خبهذ هحلَل تَت فشًگی

. دلیل ایي اهش هشبَط بِ اًتقبل فشٍکتَص ٍ سبکبسص هَخَد دس هحلَل اسوضی بِ داخل هیَُ (2ضکل دسصذ افضایص پیذا کشد) 24

 ببضذ. تَت فشًگی هی

 

 
 

 هیساى هَاد جاهذ هحلَل در تیواراسوسی ٍ ًوًَِ کٌترل -2شکل 
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 :قٌذکل

( ٍخَد ٪5/4( ٍ ًوًَِ کٌتشل )٪5/14اسوضی) ( بیي هیضاى قٌذ ًوPًَِ<05/0داسی )هعٌی تفبٍت کِ داد ًطبى ًتبیح

%( دس هحلَل اسوضی بَدُ کِ طی تیوبس 70دلیل ببالتش بَدى قٌذ ًوًَِ اسوضی هشبَط بِ هیضاى ببالی قٌذ ). (3 ضکلداسد)

  .[10] ( قٌذکل ضذُ استP>05/0داس )ی ًفَر کشدُ ٍ ببعث افضایص هعٌیسبعت تَاًستِ بِ داخل ببفت تَت فشًگ 5اسوضی 

 

 
 

 هیساى قٌذ کل در تیواراسوسی ٍ ًوًَِ کٌترل -3شکل 

 

 : ًتایج آزهَى ارزیابی حسی

دّذ. ًوًَِ اسوضی ّبی تَت فشًگی کٌتشل ٍ خطک ضذُ بب اسوض سا ًطبى هیّبی حسی ًوًَِهقبیسِ هیبًگیي ٍیژگی 4ضکل 

ّبی خطک سفتی تَت فشًگی ّبی غبّشی، سفتی، عطش ٍ طعن داسای اهتیبص ببالتشی ًسبت بِ ًوًَِ کٌتشل بَد.ش ٍیژگیاص ًػ

تَاًذ هشبَط بِ خزة کلشیذ کلسین ٍ ببالتش بَدى هیضاى هبدُ خطک ًوًَِ ضذُ اسوضی ًسبت بِ ًوًَِ کٌتشل احتوبال هی

 .[7]داسد هطببقت ّبی پژٍّطی  ببضذ کِ ایي ًتیدِ بب گضاسش

 

 
 

 ّای تَت فرًگی خشک شذُ اسوسی ٍ کٌترلًوًَِ ّای حسیٍیژگی -4شکل

 

 ًتیجِ گیری 

ّبی تَت فشًگی ّبی حسی، ًوًَِّبی تَت فشًگی اص لحبظ ٍیژگیبش اسبس ًتبیح بذست آهذُ اص خطک کشدى اسوضی ًوًَِ

ببتَخِ بِ ایٌکِ حشاست  ّبی کٌتشل بَدًذ.ًوًَِخطک ضذُ اسوضی داسای غبّش، سًگ، سفتی ٍ عطش ٍ طعن بْتشی ًسبت بِ 

ضَد، بٌببشایي استفبدُ اص خطک کشدى اسوضی ای حیي خطک کشدى تَت فشًگی هیببعث اثشات ًبهطلَة سًگی، ببفتی ٍ تغزیِ
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 لَةًگْذاسی هطای، ببفتی ٍ حسی تَت فشًگی ببعث تَاًذ بب حفع کیفیت تغزیِپبئیي بَدى دهبی خطک کشدى( هیبِ علت )

 آى ضَد. 
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