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چکیده
 با توجه به تولید باالی انگور در کشور.کشمش مهمترین فرآوردۀ انگور در ایران است که در فرآیند خشک شدن حبهها بهدست میآید
 در این بررسی تأثیر سه روش تهیۀ کشمش شامل.بهینهسازی روشهای تهیۀ کشمش بهمنظور افزایش تقاضا در بازارهای جهانی ضروری است
 اتیلاولئات) بر ویژگیهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی کشمش حاصل از انگور بیدانۀ سفید+ آفتابخشک و تیزابی (کربناتپتاسیم،سایهخشک
DPPH  وزن پوشال و همچنین ظرفیت پاداکسندگی یا آنتیاکسیدانی (با روشهای، وزن خشک، سرعت خشک شدن،شامل عملکرد کشمش
، مالیک، اسیدهای آلی (آسکوربیک،) رافینوز، ساکارز، گلوکز، قندهای محلول (فروکتوز، پروتئین کل، فنلکل، فالونوئیدکل،)FRAPو
تارتاریک) و برخی عنصرهای غذایی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در هر تیمار در پژوهشکدۀ انگور و کشمش دانشگاه مالیر انجام
 برداشت و ضمن تیمار روی بارگاههای طبقهای توری تا رسیدن به22  میوهها بر پایۀ شاخص درجۀ بریکس1394  در شهریورماه سال.شد
) بین ویژگیهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی هر سه روش خشککردنp≤ 0/01(  بنا بر نتایج اختالف معنیداری.درصد قرار داده شدند15 رطوبت
 همچنین بیشترین و کمترین. بیشترین زمان خشککردن مربوط به روش سایهخشک و کمترین زمان مربوط به روش تیزابی بود.مشاهده شد
 عملکرد کشمش تولیدی در روش تیزابی.سرعت تبدیل انگور به کشمش به ترتیب متعلق به روشهای خشککردن تیزابی و سایهخشک بود
 درFRAP  وDPPH  فالونوئیدکل و ظرفیت پاداکسندگی تعیینشده با دو روش، محتوای فنلکل.بیشترین و در روش آفتابخشک کمترین بود
 همچنین در روش تیزابی غلظت.) بیشتر بودp≤ 0/01( کشمش تیزابی در مقایسه با کشمشهای آفتابخشک و سایهخشک بهطور معنیداری
. رافینوز و اسیدهای آلی (بهاستثناء اسید آسکوربیک) در مقایسه با دیگر روشها مشاهده شد، ساکارز، گلوکز،باالتر قندهای محلول فروکتوز
بنابراین روش تیزابی به دلیل تبدیل انگور به کشمش در بازۀ زمانی کمتر میزان اکسید شدن ترکیبهای فنلی و فالونوئیدی در مقایسه با
.روشهای آفتابی و سایهخشک کمتر بوده و همچنین افزون بر ارزش تغذیهای باالتر ظرفیت پاداکسندگی باالتری نیز داشت
. کشمش، قندهای محلول، ضریب تبدیل، اسید تارتاریک، انگور:واژههای کلیدی
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ABSTRACT

Raisin is the main product of grape in Iran that obtains through drying process. Regarding to mass production of
grape in this country, optimization of the raisin preparation methods in order to increase world market demand is
required. In this research, effects of three different methods of drying including of sun drying, shad drying and
alkaline emulsion drying (potassium carbonate + ethyl oleate) were investigated on biophysical and biochemical
properties' of Sultana grape's raisin including raisins yield, drying rate, dry weight, and rachis weight and also
antioxidant capacity (based on DPPH, FRAR methods), total flavonoids, total phenols, total protein, soluble sugars
(fructose, glucose, sucrose, raffinose), organic acids (ascorbic acid, malic acid, tartaric acid) and some nutrients under
a completely randomized design with three replicates in Iranian Grape and Raisin Institute of Malayer University. In
early Sep. of 2015, fruits were harvested manually based on TSS index of 21 (°Brix) and then were laid on drying net
racks until they reached 15% moisture. Based on results, significant differences were found among three drying
methods regarding to both biophysical and biochemical properties'. The highest drying period was related to shade
drying methods while the lowest was found in alkaline emulsion drying method. Furthermore, the highest and lowest
grape to raisin drying rate was belonged to alkaline emulsion and shade drying methods, respectively. Raisin yield
was highest in alkaline emulsion drying method and lowest in sun drying method. The highest total phenol, total
flavonoid and measured antioxidant capacity by DPPH and FRAR was found to be higher in alkaline emulsion drying
method compared to other methods. Moreover, soluble sugars (sucrose, glucose, fructose and raffinose) and organic
acids (tartaric, malic but not ascorbic acid) was higher in alkaline emulsion drying method than other methods. In
conclusion, owing to faster grape to raisin drying rate observed in alkaline emulsion drying method, the oxidation of
phenolic compounds and flavonoids of these raisins was lower compared to both sun-and shade drying methods
which showed higher nutritional value and antioxidant capacity than other methods.
Keywords: Conversion rate, grapes, raisin, soluble sugars, tartaric acid.
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مقدمه
خشککردن یکی از روشهای نگهداری مواد غذایی است
که نقش مهمی در پایداری و حفظ کیفیت محصول در
مدت انبارداری دارد ( .)Maghsoudi, 2012بهطورکلی
انگورهای خشکشده در رقمهای بیدانه که رطوبت
درونی آنها به محدودة 15درصد کاهشیافته باشد،
بهعنوان کشمش شناخته میشوند .کشمش دومین
فرآوردة انگور جهان و نخستین فرآوردة انگور در ایران
است که با فرآوری و خشک شدن حبهها بهدست
میآید .هدف از تهیۀ کشمش افزایش زمان ماندگاری
محصول و جلوگیری از فساد میکروبی در دورة
انبارمانی است که این امر ضمن حفظ ارزش تغذیهای
آن ،امکان حملونقل به مسافتهای طوالنی و عرضۀ
خارج از فصل را میسر میسازد (.)Dincer, 1996
خشککردن انگور و تبدیل آن به کشمش از
قدیمیترین روشهای نگهداری این محصول است که
نمایانگر حالت تغلیظشدة میوة تازه است که در فرایند
آن رطوبت حذفشده باعث افزایش عمر قفسهای آن
میشود ( ;Carranza et al., 2012; Almeida, 2013
 .)Serio et al., 2014این فرآیند شامل حذف رطوبت
با استفاده از عمل تبخیر تا حد رسیدن به یک آستانۀ
خاص است تا بتوان محصول را برای مدت طوالنی انبار
کرد و فعالیتهای آنزیمی و تأثیر ریزجانداران
(میکروارگانیسمها) و مخمرها را در آن متوقف کرد
( .)Soysal, 2004کشمش در کشورهای مختلف
بهصورت تازهخوری یا پخته در غذا و شیرینی به
مصرف میرسد .رقمهای تجاری انگور کشمشی بافت
نرم ،بدون هسته ،گوشتدار ،طعم و مزة مطبوع
شیرین داشته و نباید خیلی درشت یا خیلی ریز
(برحسب نوع مصرف) باشند .از دیگر ویژگیهای خوب
برای رقمهای کشمشی ،زودرس بودن و سریع خشک
شدن حبۀ آن است ( Maghsoudi, 2012; Nejatian,
 .)2013یکی از رقمهای انگور کشمشی معروف در
جهان رقم بیدانۀ سفید یا سولتانا است که جایگاه
ویژهای در صنعت تهیۀ کشمش صادراتی ایران ،ترکیه،
یونان و آمریکا دارد ( .)Arzani et al., 2009با توجه به
باال بودن تولید ساالنۀ انگور ( 2/1میلیون تن؛ رتبۀ
دهم جهان) و کشمش (بیش از  150هزار تن؛ رتبۀ

چهارم جهان) در کشور ( )FAO, 2014و ظرفیت باالی
اشتغال در صنعت انگور و کشمش ،ضرورت توجه به
مباحث پس از برداشت و بررسی راهکارهای
بهینهسازی روشهای تولید کشمش بهمنظور افزایش
تقاضا در بازارهای جهانی بیشازپیش احساس میشود.
تاکنون از پیش تیمارهای پرشماری بهمنظور تسریع
در زمان و میزان خشک شدن با حفظ ظاهر فیزیکی و
کیفیت تغذیهای حبههای انگور استفاده شده است.
خشککردن در معرض نور آفتاب ،یا در مکانهای مسقف
در سایه ،تونلهای گرم و غوطهوری در محلولهای
قلیایی سرد (اتیل اولئات و کربنات پتاسیم) و گرم
(سود سوزآور و آهک زنده) از جملۀ این روشهاست
که در کشورهای مختلف برای تهیۀ کشمش بهکاررفته
است ( ;Dincer, 1996; Gabas et al., 1999
;.Pangavhane et al., 2001; Arzani et al., 2009
 .)Carranza, 2012; Almeida, 2013بیشتر این
تیمارها ضمن ایجاد تغییر در ساختار پوست حبه یا
کوتیکول ،منجر به تسریع از دستدهی آب حبهها
میشود ( Essen et al., 1985; Pangavhane et al.,
 .)2001در بررسی تأثیر پیش تیمارهای شیمیایی بر
ویژگیهای بیوفیزیکی کشمش ،افزایش غلظت
اتیلاولئات از  0تا  3درصد به همراه کربناتکلسیم
2درصد ضمن افزایش سرعت خشک شدن منجر به
کاهش وضعیت چروکیدگی حبهها شده است ( Gabas
 .)et al., 1999در بررسی تأثیر محلولهای قلیایی در
دما و غلظتهای مختلف بر سرعت خشک شدن
کشمش ،محلول کربناتپتاسیم 5درصد در دمای 42
درجۀ سلسیوس منجر به تهیۀ کشمش با کیفیت بهتر
در زمان کمتری شد (.)Pahlavanzadeh et al., 2001
همچنین افزایش غلظت کربنات پتاسیم از  4به
5درصد در محلول اتیلاولئات 2درصد منجر به افزایش
سرعت خشک شدن کشمش شده است ( & Doymaz
 .)Pala, 2002در کشمش تولیدی از روش ماکروویو،
غلظت اسید تارتاریک ،قندهای محلول گلوکز ،فروکتوز
و ساکاروز بیش از کشمش تهیهشده در هوای گرم
بوده است ( .)Carranza et al., 2012در بررسی سرعت
خشک شدن انگور رقم موسکات در دمای  60درجۀ
سلسیوس و رطوبت نسبی  22درصد با پیش
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تیمارهای شیمیایی مختلف مشخص شد که در
مدتزمان  3دقیقه همراه محلول کربنات پتاسیم ()%7
و روغنزیتون ( )%0/4در دمای  60درجۀ سلسیوس،
مدتزمان خشککردن از  80به  20ساعت کاهش
یافته است ( .)Vazques et al., 2000همچنین در
روش قلیایی گرم شاخصهای کیفی مانند درصد
رطوبت ،پروتئین کل ،اسید چرب ،کربوهیدرات کل ،مواد
جامد محلول ،اسیدیتۀ قابل عیار (تیتر) کشمش در دو
رقم انگور تامپسون و سوناکا بررسی و مقادیر این صفات
مشخص شد (.)Lokhande & Sahoo, 2016
در فرایند خشک شدن تغییرهایی در ترکیبهای
انگور رخ میدهد که بهویژه باعث تغلیظ قندها طی
آبکشیدگی میوه میشود (.)Franco et al., 2004
افزون بر این افزایش در انرژی کل ،غلظت عنصرهای
غذایی ،محتوای لیف (فیبر) و بهطورمعمول افزایش در
فعالیت پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی) کشمش در
مقایسه با میوه از دیگر پیامدهای این تغلیظ شدگی
ناشی از حذف رطوبت است (.)Serio et al., 2014
شاخصهای تأثیرگذار در کیفیت کشمش شامل
رطوبت کمتر از  13درصد ،فشرده نشدن و دانهدانه
بودن ،نچسبیده بودن ذرات برگ روی سطح کشمش،
نداشتن ذرات محور خوشه و دم حبهها و نداشتن
آلودگی است ( .)Lewis & Simmons, 1978حفظ و
جلوگیری از کاهش شاخصهای دخیل در ارزش
غذایی کشمش یکی از برنامههای مدیریتی مؤثر در
افزایش کیفیت و در نتیجه تقاضا برای خرید کشمش
در بازارهای داخلی و خارجی است .کاهش زمان تهیۀ
کشمش و نیز جلوگیری از آلودگی از دیگر مؤلفههای
تعیین کیفیت کشمش است .به همین منظور در این
بررسی برخی شاخصهای کمّی ،کیفی و تغذیهای
مرتبط با کشمش در سه روش آفتابخشک،
سایهخشک و تیزابی در رقم ’بیدانۀ سفید‘ ارزیابی و
قابلیت (پتانسیل) هر روش در ارتباط با این
تغییرپذیری کشمش با هم مقایسه شد.
مواد و روشها
مواد گیاهی و محل اجرای آزمایش

در بیستم شهریورماه  1394میوههای انگور رقم ’بیدانۀ
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سفید‘ ( 20کیلوگرم برای هر تیمار) بر پایۀ شاخص
محتوای مواد جامد محلول (درجۀ بریکس  )22از یک باغ
تجاری پانزدهساله واقع در روستای تاکخیز جوزان از
توابع شهرستان مالیر برداشت شدند .هرگونه پوشش
گیاهی ،خار و خاشاک و بذر علفهای هرز میوهها جدا و
درون سبدهای پالستیکی (ابعاد  25×18×36سانتیمتر)
بهآرامی تا محل تهیۀ کشمش در پژوهشکدة ملی انگور و
کشمش دانشگاه مالیر منتقل شد .این آزمایش شامل سه
تیمار شامل سه روش تهیۀ کشمش آفتابخشک،
سایهخشک و تیزابی (سبزه) بود که در قالب طرح کامل
تصادفی با سه تکرار در هر تیمار اجرا شد.
تیمارهای تهیۀ کشمش

برای تهیۀ کشمش آفتابخشک ،میوهها روی بارگاهای
طبقهای با صفحههای توری به طول  10متر ،عرض
 1/5متر و ارتفاع  2/5متر قرار داده شد .در کف
پایینترین طبقۀ بارگاه توری گونی پالستیکی به ابعاد
کمی بیشتر از عرض بارگاه برای گردآوری حبه یا
کشمشهای ریختهشده از بارگاه انداخته شد .خوشهها
بهخوبی در طبقۀ باالیی بارگاه پخش شد بهطوریکه
ضخامت بین آنها بهاندازة عرض یک خوشه بود .در
روش سایهخشک خوشههای انگور پس از اعمال
تیمارهای شرح دادهشده در روش آفتابخشک در
شرایط مسقف در سالنی با مساحت تقریبی 50
مترمربع با دمای معمول اتاق قرار گرفت .دمای اتاق و
میزان رطوبت در فاصلههای زمانی مشخص کنترل
میشد .در روش تیزابی خوشهها به مدت  50ثانیه در
محلول کربناتپتاسیم 5درصد و اتیلاولئات 2درصد
( 50گرم کربناتپتاسیم  20 +میلیلیتر اتیلاولئات1 +
لیتر آب) غوطهور شد (.)Pahlavanzadeh et al., 2001
این محلول یکی از معروفترین و پرکاربردترین تیمار
تهیۀ کشمش در مالیر است که در بین تاکدارن
موسوم به ’روغن گرده‘ یا ’روغن سبزه‘ است .پس از
این تیمار ،خوشهها روی بارگاههای طبقهای با
صفحههای توری تهیۀ کشمش بهصورت یک الیه
خوشه در معرض آفتاب قرار داده شدند.
کشمش تهیهشده با روشهای یادشده برای
ارزیابی شاخصهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی مانند
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مدتزمان تهیۀ کشمش ،سرعت خشک شدن ،عملکرد
کشمش تولیدی ،درصد مادة خشک ،وزن پوشال و
کربوهیدراتهای محلول ،ترکیبهای فنلی ،فالونوئید،
ظرفیت پاداکسندگی ،قندهای محلول (گلوکز ،فروکتور
و ساکاروز) ،اسیدهای آلی (تارتاریک اسید ،مالیک
اسید و آسکوربیک اسید) و عنصرهای غذایی (پتاسیم،
منیزیم ،آهن ،روی) به آزمایشگاه تولیدهای گیاهی-
باغبانی دانشکدة کشاورزی دانشگاه مالیر منتقل شد.
مدتزمان تهیه و سرعت خشک شدن کشمش

شمار روز الزم تا رسیدن به معیار رطوبت 15درصد
محصول برای گردآوری و آماده شدن کشمش در هر
سه روش در نظر گرفته شد .در این میزان رطوبت
حبههای کشمش از خوشه بهآسانی جدا و گردآوری
شد ( .)Almeida et al., 2013سرعت خشک شدن
(سرعت تبدیل) با تقسیم وزن نهایی کشمش بر
مدتزمان تهیۀ کشمش به دست آمد ()Dincer, 1996
مادۀ خشک کشمش و وزن خشک پوشال

مادة خشک کشمش و وزن پوشال جداگانه پیش و
پس از قرار دادن در آون (مدت سه روز در دمای
 )70°Cتعیین شد .درصد وزن خشک کشمش و
پوشال با استفاده از رابطۀ  1محاسبه شد:
()1

) × 100

وزن خشک−وزن تر
وزن خشک

(  = 1 −وزن خشک)(%

عملکرد کشمش تولیدی

در زمان برداشت میوة چیده شده را توزین و پس از
آن محصول بهدستآمده اختالف این دو از رابطۀ 2
محاسبه شد (.)Almeida et al., 2013
() 2

) × 100

وزن کشمش
وزن میوه

( = عملکرد کشمش )کیلوگرم(

فنل کل

محتوای فنل کل موجود در کشمش با روش فولین-
سیوکالتیو انجام شد ( .)Velioglu et al., 1998در این
روش  0.5گرم کشمش در  4سیسی اتانول بسیار
کوبیده و محلول همگنی تهیه شد که پس از 20
دقیقه سانتریفوژ در دور  9500بر دقیقه محلول شفاف

رویی جدا شد .میزان  300میکرولیتر عصاره با 1200
میکرولیتر کربنات سدیم 7درصد و  0/5سیسی فولین
10درصد مخلوط شد و مخلوط بهدستآمده به مدت 20
دقیقه در محل تاریک قرار داده شد .پس از طی شدن
مدتزمان الزم ،میزان جذب توسط دستگاه طیفسنج
نوری یا اسپکتروفتومتر (کریوین یو 100؛ واریان،
استرالیا) در طولموج  725نانومتر برای هر نمونه
اندازهگیری شده و سپس با استفاده از نمودار استاندارد
اسید گالیک ،میزان فنل برحسب میلیگرم اسید گالیک
درصد گرم وزن خشک (کشمش) بهدست آمد.
فالونوئیدکل

برای سنجش میزان فالونوئیدکل از روش رنگ سنجی
کلرید آلومینیوم استفاده شد ( .)Chang et al., 2002در
این روش در آغاز  0/1میلیلیتر کلرید آلومینیوم 10
درصد در لولۀ آزمایش ریخته شد پس از آن 0/1
میلیلیتر استات پتاسیم  1موالر به لولهها اضافه و با آن
مخلوط و سپس  2/8میلیلیتر آب مقطر به لولهها اضافه
شد .در مرحلۀ آخر  0/5میلیلیتر از محلول عصارة
کشمش به مخلوط اضافه شد .نمونهها به مدت  30دقیقه
در محیط تاریک قرار گرفتند و درنهایت جذب نمونهها
در طولموج  415نانومتر توسط دستگاه طیفسنج نوری
تعیین شد .مقدار فالونوئیدکل برای هرکدام از عصارهها
در سه تکرار بهصورت معادل میلیگرم کوئرستین در
 100گرم وزن خشک (کشمش) محاسبه شد.
ظرفیت پاداکسندگی با روش دیپیپیاچ )(DPPH
( 2, 2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl, Sanchez et

)al., 1998

در این روش  0/5گرم از بافت کشمش با  4سیسی
متانول  80درصد همگنشده و مخلوط بهدستآمده در
 6000دور به مدت  15دقیقه سانتریفوژ شد100 .
میکرولیتر از محلول رویی را با  3400میکرولیتر محلول
 0/5میلیموالر دیپیپیاچ (سیگما آلدریچ ،آلمان)
مخلوط و محلول حاصل را به مدت  30دقیقه در شرایط
تاریکی نگهداری شد .سپس میزان جذب نوری آن در
 517نانومتر با دستگاه طیفسنج نوری خوانده شد.
ظرفیت مهارکنندگی رادیکال ( Radical Scavenging
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 )Capacity; RSCاز رابطۀ  3محاسبه شد .در این رابطه
 A blankو  A sampleبه ترتیب میزان جذب شاهد
( DPPHخالص) و نمونه (عصاره) هستند.
(DPPH RSC (%) = [(Ablank− Asample)/Ablank] × 100 )3
ظرفیت پاداکسندگی به روش افآرایپی ( Ferric

)Reducing Ability Power

این روش بر پایۀ احیای محلول آهن سه ظرفیتی
زردرنگ به آهن دو ظرفیتی آبیرنگ در  PHپایین است.
برای تهیۀ این محلول  100میلیلیتر از محلول بافر
سدیماستات ( 300میلیموالر؛  10 ،)pH=3/6میلیلیتر
از محلول  10میلیموالر تیپیتیزد (Tripyridyl--2،4،6
 )s-triazineو  10میلیلیتر از کلریدآهن  6آبه (20
میلیموالر) به ترتیب به نسبتهای  10:1:1در  37درجۀ
سلسیوس با هم مخلوط شدند .برای انجام این آزمایش،
 3میلیلیتر از محلول افآرایپی درون لولهها ریخته و
پس از آن  100میکرولیتر از عصارة کشمش به هر تیمار
افزوده شد .سر لولهها با فویل پوشانده شد ،آنگاه به مدت
 10دقیقه در حمام بنماری با دمای  37درجۀ سلسیوس
قرار داده شد .جذب محلولهای بهدستآمده در 593
نانومتر با دستگاه طیفسنج نوری خوانده و نتایج برحسب
میکرومول آهن با استفاده از منحنی واسنجی
(کالیبراسیون) بهدستآمده از غلظتهای مختلف
 FeSO4بیان شد (.)Benzie & Strain, 1996
پروتئین کل

غلظت نیتروژن کشمش با روش کجلدال ارزیابی شد.
غلظت پروتئین کل با حاصلضرب غلظت نیتروژن
کشمش در  6/25بهعنوان نرخ تبدیل در انگور بهدست
آمد (.)Cetin et al., 2011
قندهای محلول

برای استخراج قندهای محلول (گلوکز ،فروکتوز و
ساکاروز) در آغاز نمونهها در نیتروژن مایع منجمد شدند.
در مرحلۀ بعد بافتها با کمک نیتروژن مایع کامل پودر
شد 0.5 .گرم از بافت پودرشده توزین و در  10میلیلیتر
اتانول 80درصد محلول و به مدت  15دقیقه با دور8000
سانتریفوژ شد .این محلول از صافی  0/2میکرومتر عبور
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داده شد تا برای تفکیک قندها به دستگاه  HPLCتزریق
شود ( .)Shin et al., 2002بهمنظور جداسازی قندها از
دستگاه  HPLCمدل  Unicam-Crystal-200ساخت
کشور انگلیس که مجهز به آشکارساز UV-vis SPD
 MLOADاز نوع  Photodiod arrayبود استفاده شد.
میزان تزریق  10میکرولیتر و ستون به کار گرفتهشده
 Spherisorb C8-ODS2به ابعاد طول  150میلیمتر و
قطر  4/6میلیمتر و قطر ذرات  0/3میکرون بود .فاز
متحرک شامل بافر سیتراتسدیم  pH=5/5و استونیتریل
باال خالص با نسبت  1:99و با سرعت عبور  0/1میلیلیتر
بر دقیقه بود ( .)Comis et al., 2001بر پایۀ زمان بازداری
و با استفاده از استانداردهای گلوکز ،ساکاروز ،فروکتوز و
رافینوز ،نوع و میزان قندها در نمونههای مجهول مشخص
و بهصورت میلیگرم در  100گرم وزن خشک (کشمش)
بیان شد.
اسیدهای آلی

برای اندازهگیری آسکوربیک اسید (ویتامین ث) مقدار 5
گرم نمونۀ کشمش در لولۀ آزمایش با  5میلیلیتر محلول
فسفریکاسید  2/5درصد مخلوط شد .مخلوط حاصل با
سرعت  6500دور در دقیقه به مدت ده دقیقه در دمای
 4درجۀ سلسیوس سانتریفیوژ شد .سپس  0/5میلیلیتر
از بخش شفاف رویی لوله برداشته شد و با محلول اسید
فسفریک 2/5درصد به حجم  10میلیلیتر رسانده شد.
مخلوط حاصل از صافی  0/45میکرون عبور داده شد و
پس از آن به دستگاه  HPLCتزریق شد .اسید اسکوربیک
با استفاده از ستون ( C18ابعاد  4/60×250میلیمتر)
دستگاه  HPLCآشکار شد .آب باال خالص بوده و بهعنوان
فاز متحرک با سرعت جریان  1میلیلیتر در دقیقه
استفاده شد و  pHبا استفاده از اسیدسولفوریک معادل
 2/2تنظیم شد .خواندن با آشکارساز  DADبا طولموج
 254نانومتر انجام گرفت .برای تعیین اسیدآسکوربیک،
غلظتهای مختلف ( 1000 ،500 ،100 ،50و 2000
پیپیام) ال -اسکوربیک اسید (سیگما) استفاده شد
(.)Serio et al., 2014
برای اندازهگیری اسید تارتاریک و اسیدمالیک به 1
گرم بافت کشمش 15 ،میلیلیتر آب دو بار تقطیرشده و
 4میلیلیتر محلول بافر اضافه شد .پس از یکنواخت
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کریمی و میرزایی :تأثیر سه روش خشککردن بر ویژگیهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی کشمش

کردن ،این محلول به درون لولههای سانتریفوژ ریخته و
با سرعت  3000دور در دقیقه به مدت  30دقیقه
سانتریفوژ شد .محلول شفاف باالیی ،از صافی میلیپور
 0/45میکرون عبور داده شد و در ظرف نمونۀ شیشهای
گردآوری و از آن برای تزریق به دستگاه  HPLCاستفاده
شد .دستگاه با مدل شیمادزو برای اندازهگیری اسیدهای
آلی با مشخصات زیر بهرهگیری شد .ستون جداکننده به
ابعاد  9/7در  300میلیمتر از نوع  SCR-101Hمخصوص
تجزیۀ اسیدهای آلی ،محافظ ستون ) SCR(Hبه ابعاد
 9/7در  40میلیمتر ،سامانۀ فاز متحرک ایزوکراتیک ،فاز
متحرک آباسیدی شده با اسیدسولفوریک  pH= 2/1و
 N=0/009سرعت جریان فاز متحرک  7/0میلیلیتر در
دقیقه ،حساسیت سیستم برابر  ،3دمای ستون جداکننده
 ،75ºCسرعت چارت برابـر  5میلیمتر در دقیقه،
شناساگر طیفسنج نوری در ناحیۀ مرئی فرابنفش مدل
 SPD-6AVدر طولموج  214نانومتر مخصوص
شناسایی اسیدهای آلی ،سامانۀ تزریق  Rheodyneپس از
استخراج اسیدهای آلی از هر نمونه توسط لـوپ ،تزریق با
سرنگ همیلتون مخصوص  20 ،HPLCمیکرولیتر با دو
تکرار انجام شد و نتایج بهدستآمده و اطالعـات مربوط
سطح زیر منحنیهای نمونه و زمان ماندگاری هر یک
ثبت شد .نوع و غلظت اسیدهای آلی موجود در نمونه با
توجه منحنیهای استاندارد و زمان ماندگاری هر اسید
خالص ،مشخص و محاسبه شد .برای تهیۀ منحنیهای
استاندارد اسید تارتاریک و اسید مالیک غلظتهای ،0/01
 0/04 ،0/03 ،0/02و ( 0/05وزنی -حجمی) تهیه شد.
برای هر غلظتی از این اسیدها ،سه تزریق به حجم 1/5
میکرولیتر انجام و اطالعات مربوط به آنها ثبت و برای
تهیۀ نمودار استاندارد استفاده شد ( Spiller & Spiller,
 .)2001مقادیر بهصورت میلیگرم در  100گرم وزن
خشک (کشمش) بیان شد.

عنصرهای کشمش

بهمنظور استخراج و اندازهگیری غلظت عنصرهای
غذایی پتاسیم ،منیزیم ،آهن ،روی از نمونههای
کشمش نیز با برداشت نمونههای بهدستآمده از
روشهای مختلف گردآوری شد .نمونهها کشمش در
آغاز در دمای  75درجۀ سلسیوس برای مدت 72
ساعت خشک شدند .برای کانی کردن نمونهها از روش
خاکستر خشک استفاده شد .بدین منظور در آغاز 1
گرم نمونه درون کروزه ریخته و به مدت  6ساعت در
دمای  500درجۀ سلسیوس قرار داده شد تا خاکستر
سفیدرنگ تشکیل شود .سپس به هر نمونه خاکستر
 10میلیلیتر کلریدریک اسید  1نرمال افزوده و به
مدت  30دقیقه روی حمام بن ماری قرار داده شد تا
رنگ لیمویی ظاهر شود .عصارههای موجود ،با آب
مقطر به حجم  100میلیلیتر رسانده شدند.
اندازهگیری عنصرهای آهن و روی با دستگاه جذب
اتمی (مدل پرکینالمر ،امریکا) و اندازهگیری پتاسیم و
منیزیم با دستگاه نورسنج شعلهای (فلیم فتومتر مدل
جنوی ،انگلیس) انجام شد ( Hamada & El-Enany,
.)1994; Zarei et al., 2013
تجزیۀ دادهها با نرمافزار آماری ( SAS 9.1دستورکار
 )GLMو مقایسۀ میانگینها به روش آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح  0/05انجام شد .نمودارها با
استفاده از نرمافزار  Excelرسم شد.
نتایج و بحث
شاخصهای بیوفیزیکی

تأثیر روشهای خشککردن بر مدتزمان تهیۀ
کشمش ،سرعت تبدیل انگور به کشمش ،عملکرد
کشمش تولیدی ،مادة خشک کشمش و وزن پوشال
در سطح احتمال 1درصد معنیدار شد (جدول .)1

جدول  .1تجزیۀ واریانس تأثیر روشهای خشککردن (تیزابی ،آفتابخشک و سایهخشک) بر برخی شاخصهای بیوفیزیکی
کشمش انگور بیدانۀ سفید
Table 1. Analysis of variance of drying methods effect (chemical, sun and shade -drying) on some biophysical traits
of raisin of ‘Sultana’ grapevine
Rachis weight
**342
12
1.15

Dry matter
**4.29
0.58
1.03

Mean of squares
Drying rate
Raisin yield
**
1030
**114.1
0.44
5.61
2.55
1.08

Raisin drying period
**6200
4.50
3.06

df
2
6

Source of variation
Treatment
Error
)Coefficient of variation (%

 * ،nsو ** :نبود اختالف معنیدار و معنیدار در سطح 5درصد و  1درصد.
ns, *, **: Non-significantly difference and significantly differences at 5 and 1% of probability levels, respectively.
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مدتزمان تهیۀ کشمش در روش سایهخشک
بیشترین و روش تیزابی کمترین بود (جدول .)2
همچنین بیشترین سرعت خشک شدن (تبدیل انگور
به کشمش) در روش تیزابی و کمترین سرعت خشک
شدن در روش سایهخشک به ازای هر کیلوگرم انگور
بود (جدول  .)2در بررسی تأثیر روشهای مختلف بر
تهیۀ کشمش سولتانینا مدتزمان الزم برای خشک
شدن کشمش در روش آفتابخشک  14روز و در
روش تیزابی  7روز به طول انجامید ( & Isçi
 .)Altındisli, 2015همچنین در بررسی دیگری تأثیر
خشککردن روی شاخصهای کیفیت کشمش رقم
تامسون بیدانه ،محلول  NaOHدر دمای  90درجۀ
سلسیوس برای  2-3ثانیه باعث تسریع در سرعت
خشککردن شده است ( Lokhandeh & Sahoo,
 .)2016در بررسی سرعت خشککردن رقم روبی
بیدانه با استفاده از تیمارهای شیمیایی (کربنات
پتاسیم +روغنزیتون) برای تولید کشمش مشخص شد
که بهترین زمان غوطهوری شامل دو دقیقه در
روغنزیتون 5درصد و کربنات پتاسیم 6درصد در
دمای  50درجۀ سلسیوس است (.)Telis et al., 2006
تولید کشمش بیدانۀ سفید در بازة زمانی کم همراه با
کیفیت باال در اثر کاربرد محلول کربنات پتاسیم
5درصد در دمای  42درجۀ سلسیوس بهدستآمده
است ( .)Pahlavanzadeh et al., 2001همچنین در
مقایسۀ سرعت تهیۀ کشمش سولتانا با روشهای
مختلف ،سرعت خشک شدن (ضریب تبدیل) کشمش
قلیایی  3/4برابر سریعتر از کشمش آفتابخشک بوده
است ( )Dincer, 1996که با نتایج این بررسی
همخوانی دارد .افزایش سرعت خروج آب از الیۀ پوست
بهواسطۀ پیش تیمار با کربنات پتاسیم با ایجاد
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ترکهای بسیار ریـز در پوسـت حبـه بـر زمـان
خشک شدن انگور تأثیر میگذارد و ضمن کاهش
سرعت قهوهای شدن منجر به تولید کشمش با رنگ
روشن و پوست میوة صاف (چروکیدگی کمتر) در
فرایند خشککردن شده و باعث افزایش کیفیت
کشمش میشود (.)Lokhandeh & Sahoo, 2016
بیشترین عملکرد کشمش تولیدی در روش تیزابی
با  284گرم در کیلوگرم و کمترین عملکرد در روش
آفتابخشک با  272گرم در کیلوگرم انگور بود.
کشمش تهیهشده در روش آفتابخشک مادة خشک
بیشتری در مقایسه با دو روش دیگر داشت (جدول .)2
بیشترین وزن پوشال مربوط به روش آفتابی و کمترین
مقدار آن مربوط به روش تیزابی بود .بنا بر نتایج،
عملکرد کشمش تولیدی در روش تیزابی 29درصد بود
یعنی از هر  3/5کیلوگرم انگور  1کیلوگرم کشمش به
دست آمد .در بررسی تأثیر پیش تیمارهای مختلف
روی عملکرد و زمان خشک شدن کشمش رقم پرلت
در پنجاب پاکستان بیشترین عملکرد کشمش مربوط
به روش قلیایی مخلوط با شربت شکر با  283گرم در
کیلوگرم و کمترین عملکرد کشمش مربوط به روش
آفتابخشک ( 277گرم در کیلوگرم) بود ( & Mandal
 )Thakur, 2015که دلیل این افزایش عملکرد را
چسبیدن ذرات روغن و شکر به سطح پوست حبه
عنوان کردند .در این بررسی عملکرد باالتر در روش
تیزابی میتواند با وزن کمتر پوشال بهدستآمده در
این روش در مقایسه با دو روش دیگر مرتبط باشد.
البته این نکته را هم باید یادآوری کرد که رسوب
روغن روی پوست حبهها و نیز چسبیدن ذرات روی
سطح چسبناک حبهها در روش تیزابی نیز روی وزن
بیشتر کشمش تولیدی در این روش بیتأثیر نیست.
*

جدول  .2تأثیر روشهای خشککردن (تیزابی ،آفتابخشک و سایهخشک) بر شاخصهای بیوفیزیکی کشمش انگور بیدانۀ سفید
’Table 2. The effect of drying methods (chemical, sun and shade-drying) on biophysical traits of raisin of ‘Sultana
*grapevine
Rachis weight
)(g/kg
115c
130a
124b

Dry matter
)(%
83.9b
85.7a
83.4b

Raisin yield
)(g/kg fruit
284a
272c
278b

Drying rate
)(g/day
56.7a
18.1b
4.5c

Drying period
)(day
5c
15b
65a

Raisin production
methods
Chemical drying
Sun drying
Shade drying

* میانگینهای دارای حرفهای مشترک در هر ستون اختالف معنیداری در سطح 5درصد با هم ندارند.
* Means with a column followed by the same letter are not significantly different at p ≤ 0.05.
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پاداکسندگی انگور بهطورمعمول با کمیت و کیفیت
ترکیبهای فنلی در نمونهها مرتبط است ( Sanchez et
 .)al., 1998در فرایند خشک شدن تغییرپذیریهای
ساختاری و شیمیایی در محتوای مواد موجود در آب و
بافت میوه رخ میدهد که در کیفیت نهایی آن میتواند
تأثیرگذار باشد ( .)Serio et al., 2014با بررسی اثر تیمار
غلظتهای مختلف محلولهای قلیایی سرد و گرم بر
غلظت ترکیبهای فنلی و ظرفیت پاداکسندگی کشمش
انگور بیدانۀ سفید مشخص شد که با افزایش غلظت
کربناتپتاسیم از  0/75تا 6درصد ضمن کاهش زمان
فراوری و تهیۀ کشمش ،غلظت ترکیبهای فنلی و در
پی آن ظرفیت پاداکسندگی کشمش بیشتر میشود
( .)Ghorbani et al., 2014تفاوت در شرایط
خشککردن یکی از قابلیتهای تأثیرگذار بر محتوای
ترکیبهای فنلی در فرآوری کشمش است که با تأثیر بر
میزان پایداری و یا اکسید شدن این ترکیبها درنهایت
میزان فعالیت خنثیکنندگی رادیکالهای آزاد در
کشمش بهدستآمده از روشهای مختلف را دستخوش
تغییر میکند .ترکیبهای فنلی بهمرور زمان در نتیجۀ
عاملهای مختلفی مانند واکنش با ترکیبهای دیگر و
اکسید شدن کاهش مییابند (.)Agulea et al., 1987
بنابراین هرچه کشمش در بازة زمانی طوالنیتری تهیه
شود انتظار میرود که بخش بیشتری از ترکیبهای فنلی
آن در نتیجۀ فعالیت آنزیمی پلیفنل اکسیداز ،باند شدن
به ماکرو مولکولهای دیگر و یا اکسایش (اکسیداسیون) و
قهوهای شدن تدریجی در مجاورت نور خورشید بیشتر
شود ( .)Vermerris & Nicholson, 2006که
توجیهکنندة غلظت پایینتر ترکیبهای فنلی
اندازهگیریشدة کشمش در دو روش آفتاب و سایهخشک
در مقایسه با روش تیزابی است.

شاخصهای بیوشیمیایی

تأثیر روشهای مختلف خشککردن (تیزابی،
آفتابخشک و سایهخشک) بر میزان فنلکل،
فالونوئیدکل و ظرفیت پاداکسندگی اندزهگیریشده با
هر دو روش  DPPHو  FRAPدر کشمش انگور بیدانۀ
سفید در سطح احتمال 1درصد معنیدار بود
(جدول .)3بیشترین مقدار فنل کل مربوط به روش
تیزابی و کمترین مقدار آن مربوط به روش
آفتابخشک بود ،که اختالف معنیداری با روش
سایهخشک نداشت (شکل  .)1-Aبیشترین غلظت
فالونوئیدکل مربوط به روش تیزابی و کمترین غلظت
آن مربوط به روش آفتابخشک بود (شکل .)1-B
همچنین در روش  ،DPPHکشمش تولیدی از روش
تیزابی در مقایسه با دیگر روشها ظرفیت پاداکسندگی
بیشتری ( )%59داشت .ظرفیت پاداکسندگی کشمش
تولیدی از روشهای آفتابی و سایهخشک به ترتیب با
58درصد و 54درصد در رتبههای بعدی قرار داشتند
(شکل  .)1-Cبیشترین ظرفیت پاداکسندگی
اندازهگیریشده با روش  FRAPمربوط به روش تیزابی و
کمترین آن مربوط به روش سایهخشک بود (شکل.)1-D
کشمش یکی از منبعهای غنی از پلیفنلها بوده که
اغلب برای سالمتی انسان سودمندند .از بین این
ترکیبها ،فالونولها (کوئرستین و مشتقات کامفرول) و
اسیدهای فنلی (کافتریک اسید و کوتاریک اسید) فراوانی
بیشتری دارند .این ترکیبها بهطور ذاتی در انگور وجود
داشته و یا ممکن است گاهی در فرآوری مشتق شوند
( .)Carughi, 2009محتوای ترکیبهای فنلی و ظرفیت
پاداکسندگی تحت تأثیر رقم (،)Costa et al., 2014
روشهای خشککردن و شرایط نگهداری در انبار ( Sanz
 )et al., 2001تغییر میکند .از سوی دیگر ظرفیت

جدول  .3تجزیۀ واریانس تأثیر روشهای خشککردن (تیزابی ،آفتابخشک و سایهخشک) بر برخی شاخصهای بیوشیمیایی
کشمش انگور بیدانۀ سفید
Table 3. Analysis of variance of drying methods effect (chemical, sun and shade -drying) on some biochemical traits
of raisin of ‘Sultana’ grapevine
Mean of squares
Antioxidant capacity
FRAP
DPPH
**6.40
**11.1
0.384
0.89
1.59
1.66

Total flavonoid
**

525
11.4
2.34

Total phenol
**

1872
58.5
3.45

df
2
6

Source of variation
Treatment
Error
)Coefficient of variation (%

 * ،nsو ** :نبود اختالف معنیدار و معنیدار در سطح 5درصد و  1درصد.
ns, *, **: Non-significantly difference and significantly differences at 5 and 1% of probability levels, respectively.
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در این بررسی کشمش تهیهشده با روش تیزابی
(قلیایی سرد) در مقایسه با کشمش دو روش دیگر
ظرفیت پاداکسندگی بیشتری داشت که با محتوای
ترکیبهای فنلی و غلظت باالی فالونوئیدها در ارتباط
بود .این نتیجه میتواند با سرعت خشک شدن و در
نتیجه اکسایش کمتر ترکیبهای فنلی و پاداکسندگی در
مقایسه با دو روش دیگر مرتبط باشد .در مقایسۀ ظرفیت
پاداکسندگی (با روش  ،)FARPکشمش تامپسون بیدانه
در دو روش آفتابخشک و گوگردی بیشترین ظرفیت
پاداکسندگی ( 23/26میلیمول آهن فرو) در روش
آفتابخشک بهدست آمد ( .)Pellegrini et al., 2006در
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بررسی ظرفیت پاداکسندگی و فعالیت خنثیکنندگی
رادیکالهای آزاد چهار نمونه کشمش سولتانا (کشمش
بیدانه) مشخص شد که محتوای ترکیبهای فنلی در
محدودة  110تا  196میلیگرم در  100گرم کشمش و
ظرفیت پاداکسندگی با روش  6 ،FRAPتا  9/6میلیمول
آهن فرو و همچنین فعالیت بازدارندگی رادیکال
سوپراکسید در آن از  15تا  25درصد بازدارندگی متغیر
بود ( .)Serio et al., 2014همچنین در بررسی آنان
همبستگی نزدیک و معنیداری (P≤0/05؛  )r=0/95بین
محتوای ترکیبهای فنلی و ظرفیت پاداکسندگی
کشمش سولتانا مشاهده شد (.)Serio et al., 2014

شکل  .1فنل کل ( ،)Aفالونوئیدکل ( ،)Bظرفیت پاداکسندگی با روش  )C( DPPHو ظرفیت پاداکسندگی با روش )D( FRAP
کشمش انگور بیدانۀ سفید تولیدی از روشهای تیزابی ،آفتابخشک و سایهخشک .میانگینهای دارای حرفهای مشترک در هر
ستون اختالف معنیداری در سطح 5درصد با هم ندارند.
Figure 1. (A) Total phenol, (B) Total flavonoid, (C) antioxidant capacity measured by DPPH, and (D) FRAP methods
of ‘Sultana’ grapevine raisin obtained under chemical, sun and shade –drying methods. Means within a column
followed by the same letter are not significantly different at p ≤ 0.05.
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در بررسی خشککردن انگور در میکروویو با
خشککردن در هوای گرم مقایسه و مشخص شد که
کشمش تولیدی در روش میکروویو ظرفیت پاداکسندگی
بیشتری در مقایسه با روش هوای گرم دارد ( Carranza
 .)et al., 2012سرعت تبدیل انگور به کشمش بر کیفیت
درونی آن تأثیرگذار است .به همین خاطر در روش
میکروویو به دلیل سرعت باالتر تبدیل انگور به کشمش،
ویژگیهای بیوشیمیایی این فرآورده بیشتر از روش هوای
گرم حفظ میشود ( .)Carranza et al., 2012در این
بررسی پایداری بیشتر فنلکل ،فالونوئیدکل و نیز ظرفیت
پاداکسندگی باالتر کشمش تیزابی ممکن است با سرعت
باالی خشک شدن انگور در این روش در مقایسه با دو
روش سایهخشک و آفتابخشک در ارتباط باشد.
قندهای محلول

تأثیر روشهای مختلف خشککردن شامل سایهخشک،
آفتابخشک و تیزابی بر غلظت قندهای گلوکز ،ساکاروز،
فرکتوز و رافینوز در سطح احتمال1درصد معنیدار شد
(جدول .)4
بیشترین غلظت ساکاروز مربوط به روش تیزابی و
کمترین مقدار مربوط به روش سایهخشک بود که
البته اختالف معنیداری با روش آفتابخشک نداشت
(جدول .)5
بیشترین مقدار گلوکز مربوط به روش تیزابی و

کمترین آن مربوط به روش سایهخشک بود که البته
اختالف معنیداری با روش آفتابخشک نداشت (جدول
 .)5بیشترین غلظت فروکتوز مربوط به روش تیزابی و
کمترین آن مربوط به روش سایهخشک بود (جدول .)5
رافینوز در روش تیزابی نسبت به دو روش آفتابخشک و
سایهخشک غلظت باالتری نشان داد (جدول .)5
قندهای محلول در انگور همزمان با رسیدن
افزایش مییابد با این حال غلظت این قندها میتواند
تحت تأثیر فرایند خشک شدن دستخوش تغییرهایی
شود ( .)Aung et al., 2002در کشمش در حال
تشکیل ،گلوکز و فروکتوز بخش اعظمی (بیش از )%98
از قندهای محلول را شامل شده و 2درصد باقیماندة
قندها را ساکاروز ،رافینوز و سوربیتول تشکیل میدهد
( .)Aung et al., 2002در بررسی محتوای قندهای
شش کربنه (فروکتان) در کشمش تامپسون بیدانه در
سه روش خشککردن تیزابی ،آفتابی و گوگردی،
بیشترین غلظت قند فرکتوز در کشمشهای تهیهشده
با روش تیزابی ( 8/5گرم در  100گرم وزن خشک)
مشاهده شد ( .)Pangavhane et al., 1999همچنین
در مقایسۀ روشهای خشککردن بر تولید کشمش،
درصد تبدیل میوه به کشمش (عملکرد) و قند کل
مشخص شد که محتوای قند در همۀ روشها (آفتاب
خشک و حرارت  50و  60درجۀ سلسیوس) همسان
است (.)Almeida et al., 2013

جدول  .4تجزیۀ واریانس تأثیر روشهای خشککردن (تیزابی ،آفتابخشک و سایهخشک) بر برخی ویژگیهای کیفی کشمش
انگور بیدانۀ سفید
Table 4. Analysis of variance of drying methods effect (chemical, sun and shade-drying) on some qualitative
characteristic of raisin of ‘Sultana’ grapevine
Ascorbic acid
**3.93
0.27
5.02

Tartaric acid
**337463
5427
5.11

Mean of squares
Raffinose Protein Malic acid
**0.009
**0.44
**17933.3
0.0001
0.023
754.4
12.29
4.55
6.26

Fructose
**27.6
1.37
3.02

Glucose
**39.02
1.17
3.59

Sucrose
**0.004
0.0002
4.21

df

Source of variation

Treatment
2
Error
6
)Coefficient of variation (%

 * ،nsو ** :نبود اختالف معنیدار و معنیدار در سطح 5درصد و  1درصد.
ns, *, **: Non-significantly difference and significantly differences at 5 and 1% of probability levels, respectively.

جدول  .5غلظت ساکاروز ،گلوکز ،فروکتوز و رافینوز کشمش انگور بیدانۀ سفید بهدستآمده از روشهای تیزابی ،آفتابخشک و
*
سایهخشک
Table 5. Sucrose, glucose, fructose and raffinose concentrations of ‘Sultana’ grapevine raisin obtained under
*chemical, sun and shade-drying methods

Raffinose
)(mg/100g DW
0.26a
0.17b
0.16b

Fructose
)(mg/100g DW
43.5a
37.5b
35.3b

Glucose
)(mg/100g DW
35.9a
27.5b
26.9b

Sucrose
)(mg/100g DW
0.43a
0.33b
0.33b

* میانگینهای دارای حرفهای مشترک در هر ستون اختالف معنیداری در سطح 5درصد با هم ندارند.

Raisin production methods
Chemical drying
Sun drying
Shade drying

* Means within a column followed by the same letter are not significantly different at p ≤ 0.05.
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در بررسی دیگری روی تأثیر تیمارهای قلیایی و
روشهای خشککردن آفتابی و سایهخشک مشخص
شد ،کشمش تامسون بیدانه در روش آفتابی قندهای
احیایی بیشتر و کشمش رقم پرلت در روش قلیایی
قندهای احیایی بیشتری دارند ( Mandal & Thakur,
 .)2015در بررسی دیگر غلظت گلوکز ،فروکتوز و
ساکاروز کشمش در روش میکروویو و هوای گرم
مقایسه و مشخص شد که تأثیر روش بر غلظت گلوکز
تأثیری ندارد ولی غلظت فروکتوز و ساکاروز در روش
میکروویو دو برابر غلظت این قندها در کشمش
بهدستآمده در هوای گرم بود ( Carranza et al.,
 .)2012همچنین در مورد تأثیر پیش تیمارهای
خشککردن روی کیفیت تغذیهای و عملکرد کشمش
با ماکروویو و هوای گرم مشخص شد که خشککردن
انگور با سرعت بیشتر باعث افزایش میزان
اغلب قندهای محلول میشود ( Carranza et al.,
 )2012که با نتایج بهدستآمده در این بررسی
همخوانی داشت.
پروتئین کل

تأثیر روشهای مختلف خشککردن (سایهخشک،
آفتابی ،تیزابی) بر میزان پروتئین کل کشمش
بهدستآمده در سطح احتمال 1درصد معنیدار شد
(جدول  .)4بیشترین محتوای پروتئین مربوط به روش
تیزابی و کمترین آن مربوط به روش آفتابی بود (شکل
 .)2-Aاین نتیجه گویای تأثیر روشهای خشککردن
بر محتوای پروتئین کشمش است که با توجه به
مدتزمان تولید و تغییرات در محتوای آب میتواند
دستخوش تغییر شود یا به متابولیتهای دیگر تبدیل
شود که نیاز به تحقیق بیشتری دارد .در بررسی تأثیر
خشککردن بر شاخصهای کیفی کشمش دو رقم انگور
تامپسون و سوناکا ارزیابی و مشخص شد که تأثیر روش
خشککردن هوای گرم تأثیر معنیداری بر محتوای
پروتئین کل دارد (.)Lokhande & Sahoo, 2016
اسیدهای آلی

بنابر نتایج جدول  ،4روشهای خشککردن کشمش
(سایهخشک ،آفتابی ،تیزابی) بر میزان اسید تارتاریک،
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اسید مالیک و اسید آسکوربیک در سطح احتمال
1درصد معنیدار شد .بیشترین مقدار تارتاریکاسید
( 1948میلیگرم بر  100گرم کشمش) مربوط به
روش تیزابی و کمترین آن ( 1020/3میلیگرم بر 100
گرم وزن خشک) مربوط به روش سایهخشک است
(شکل  .)2-Bبیشترین مقدار مالیک اسید (369
میلیگرم بر  100گرم وزن خشک) مربوط به روش
تیزابی و کمترین آن ( 217میلیگرم بر  100گرم وزن
خشک) مربوط به روش سایهخشک است (شکل .)2-C
بیشترین غلظت اسید اسکوربیک ( 12/1میلیگرم بر
 100گرم وزن خشک) مربوط به روش سایهخشک و
کمترین آن ( 8/9میلیگرم بر  100گرم وزن خشک)
مربوط به روش تیزابی بود (شکل .)2-D
اسید تارتاریک یکی از اسیدهای آلی غالب در انگور و
کشمش تولیدی آن نقش به سزایی دارد به همین
خاطر حفظ و جلوگیری از تبدیل این اسید آلی در
فرایندهای تهیۀ کشمش اهمیت دارد .در روش تیزابی
چون زمان کمتری صرف تبدیل انگور به کشمش شده
به همین خاطر درصد ترکیبهای فنلی و اسیدهای
آلی (بهاستثناء اسید آسکوربیک) بیشتری در کشمش
بهدستآمده از روش تیزابی قابل اندازهگیری شد
( Parker et al., 2007; Carranza et al., 2012; Serio
 .)et al., 2004در مقایسۀ خشککردن انگور در
میکروویو یا خشککردن در هوای گرم میزان تارتاریک
اسید در روش میکروویو (1847میلیگرم در  100گرم
کشمش) بود که با مقدار این اسید در کشمش روش
هوای گرم ( 947میلیگرم در  100گرم کشمش)
اختالف معنیداری داشت (.)Carranza et al., 2012
برخالف اسید مالیک و اسید تارتاریک میزان پایداری
اسید اسکوربیک در روش سایهخشک بیش از دو روش
دیگر بود (شکل  .)2-Dتاکنون بررسی راجع به مقایسۀ
بین اسیدهای آلی کشمش در روشهای سایهخشک،
آفتابخشک و تیزابی دیده نشده ،ولی در بررسی
اسیدهای آلی کشمش بهدستآمده با دو روش
میکروویو و هوای گرم مقدار اسید اسکوربیک در روش
هوای گرم بیشتر از روش میکروویو بوده است که دلیل
آن را دمای باالتر در روش میکروویو عنوان کردهاند
(.)Carranza et al., 2012
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شکل  .2غلظت پروتئین کل ( ،)Aتارتاریک اسید ( ،)Bمالیک اسید ( )Cو آسکوربیک اسید ( )Dکشمش انگور بیدانۀ سفید
بهدستآمده از روشهای تیزابی ،آفتابخشک و سایهخشک .میانگینهای دارای حرفهای مشترک در هر ستون اختالف
معنیداری در سطح 5درصد با هم ندارند.
’Figure 2. (A) Total protein, (B) tartaric acid, (C) malic acid, (D) and ascorbic acid concentration of ‘Sultana
grapevine raisin obtained under chemical, sun and shade -drying methods. Means within a column followed by the
same letter are not significantly different at p ≤ 0.05.

در این بررسی پایداری بیشتر اسید اسکوربیک
ممکن است به دلیل دمای کمتر روش سایهخشک و
همچنین آسیب کمتر پوست و در نتیجه اکسایش
کمتر آن در مجاورت اکسیژن در مقایسه با کشمش
بهدستآمده از دو روش دیگر -که در شرایط
آفتابخشک و تیزابی تهیه شدهاند -باشد .بهخوبی
مشخصشده ،اسید اسکوربیک بهطورجدی تحت تأثیر
دمای باال قرار میگیرد (.)Vikram et al., 2005
مقادیر کمتر اسید اسکوربیک بهویژه در روش تیزابی با
آبشویی بیشتر در حین غوطهوری و تجزیۀ آن در
محیط قلیایی و ایجاد منافذ بیشتر در پوست حبه و
اکسایش بیشتر در ارتباط است ( )Fennema, 1993که
تأییدی بر نتایج این بررسی است.

عنصرهای کشمش

اختالف معنیداری بین مقادیر آهن و پتاسیم کشمش
بهدستآمده از روشهای مختلف خشککردن کشمش
(سایهخشک ،آفتابی ،تیزابی) بهترتیب در سطح
احتمال 5درصد و 1درصد مشاهده شد .ولی بین میزان
روی و منیزیم کشمش بهدستآمده از این روشها
اختالف معنیداری مشاهده نشد (جدول  .)6بیشترین
غلظت آهن مربوط به روش تیزابی و کمترین غلظت
این عنصر مربوط به روش سایهخشک بود که اختالف
معنیداری با غلظت آهن کشمش در روش آفتابی
نداشت .همچنین کشمش بهدستآمده از روش تیزابی
پتاسیم بیشتری در مقایسه با کشمش بهدستآمده از
دو روش آفتابخشک و سایهخشک داشت (جدول.)7
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میوههای خشکشده ازجمله کشمش منبع غنی از
عنصرهای ضروری و ترکیبهای زیستی فعال محرک
سالمتی برای بدن هستند که چربی و سدیم کمی
داشته و بدون چربیهای ترانس و کلسترول بوده و
منبع خوبی از عنصرهای تغذیهای مانند آهن ،منیزیم،
فسفر و پتاسیم می باشند (.)Carughi, 2009

عنصرهای غذایی است ( )Serio et al., 2014که این
یافته با نتایج دیگران مبنی بر غلظت باالتر عنصرهای
غذایی در تیمار قلیایی سرد به دلیل فعالیت کمتر
آنزیمهای اکسیدکنندة ترکیبهای درونی و یا سرعت
بیشتر خشک شدن میوه همخوانی دارد ( Carranza et
.)al., 2012; Doymaz & Pala, 2002

جدول  .6تجزیۀ واریانس تأثیر روشهای خشککردن
(تیزابی ،آفتابخشک و سایهخشک) بر عنصرهای کشمش
انگور بیدانۀ سفید

جدول  .7تأثیر روشهای خشککردن (تیزابی ،آفتابخشک و
*
سایهخشک) بر غلظت عنصرهای کشمش انگور بیدانۀ سفید

Table 6. Analysis of variance of drying methods
effect (chemical, sun and shade-drying) on nutrient
elements of raisin of ‘Sultana’ grapevine
Mean of squares
Fe
Zn
K
Mg
7.5* 0.019ns 9.3* 0.64ns
0.64 0.052 0.86 0.55
1.4
1.67
0.5 0.48

df

Source of variation

Treatment
2
Error
6
)Coefficient of variation (%

 * ،nsو ** :نبود اختالف معنیدار و معنیدار در سطح  5و  1درصد.
ns, *, **: Non-significantly difference and significantly differences
at 5 and 1% of probability levels, respectively.

در بررسی تأثیر دو روش خشککردن با میکروویو
و هوای گرم در حضور تیمار هیدروکسید سدیم بر
کیفیت تغذیهای کشمش مشخص شد ،غلظت
عنصرهای غذایی منیزیم ،کلسیم ،فسفر و پتاسیم
کشمش در مقایسه با میوه افزایش یافت ( Carranza et
 .)al., 2012در این میان عنصرهای پتاسیم و کلسیم
بهطور معنیداری در روش هوای گرم و هیدروکسید
سدیم در مقایسه با میکروویو افزایش یافت که به دلیل
آسیب رخداده در دیوارة ( )Miranda et al., 2010و
نفوذ آن به درون حبهها ممکن است دلیل افزایش
غلظت این عنصرها باشد .در این بررسی مقادیر بیشتر
پتاسیم در کشمش تیزابی ممکن است به دلیل ماهیت
تیمار محلول قلیایی سرد (کربنات پتاسیم) بوده که
ضمن ایجاد روزنههای ریز در پوسته حبهها باعث
جذب بخشی از پتاسیم به درون بافت کشمش شده
باشد .از سوی دیگر غلظت باالتر آهن در کشمش
تیزابی میتواند با خشک شدن کشمش در بازة زمانی
کمتر و فرصت کم برای اکسایش آهن در روش تیزابی
در مقایسه با دیگر روشها مرتبط باشد .ظرفیت
پاداکسندگی باالتر کشمش تیزابی در این بررسی
تأییدی بر اکسایش کمتر ترکیبهای درونی ازجمله

Table 7. Effects of drying methods (chemical, sun
and shade-drying) on nutrient element concentrations
*of raisin of ‘Sultana’ grapevine
Mg
)(%

K
)(%

Zn
)(µg/kg

Fe
)(µg/kg

1.53b

1.92a

13.6a

58.2a

1.53b
1.52b

1.87b
1.86b

13.7a
13.6a

56.6b
55.3b

Raisin production
methods
Chemical
solution
Sun drying
Shade drying

* میانگینهای دارای حرفهای مشترک در هر ستون اختالف معنیداری در
سطح 5درصد با هم ندارند.
* Means within a column followed by the same letter are not significantly
different at p ≤ 0.05.

نتیجهگیری کلی

بنابر نتایج مشخص شد ،روشهای مختلف خشککردن
تأثیر معنیداری بر زمان الزم برای تهیۀ کشمش ،سرعت
خشک شدن و عملکرد کشمش تولیدی دارند که این
اختالف در سرعت خشک شدن روی بسیاری از
شاخصهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی کشمش تأثیر
میگذارد .کشمش تیزابی در مقایسه با کشمش دو
روش دیگر محتوای ترکیبهای فنلی و فالونوئید و
ظرفیت پاداکسندگی بیشتری داشت که ممکن است با
سرعت خشک شدن سریعتر و در نتیجه اکسایش
کمتر ترکیبهای فنلی و پاداکسندگی در مقایسه با دو
روش دیگر مرتبط باشد .بیشترین مقدار قندهای
محلول ،تارتاریک اسید و مالیک اسید مربوط به روش
تیزابی و کمترین مقدار این ترکیبها مربوط به روش
سایهخشک بود .در مقابل روش سایهخشک محتوای
اسید آسکوربیک بیشتری در مقایسه با دو روش دیگر
داشت که با توجه به پایداری این اسید در دمای حاکم
بر روش سایهخشک در مقایسه با دمای باالتر دو روش
دیگر (بهواسطۀ نور آفتاب) و نیز حساسیت این اسید
به اکسایش بهواسطۀ آسیبدیدگی پوست حبهها در
دو روش اخیر قابل توجیه است .در پایان با توجه به
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پاسخگوی سلیقههای مصرفی متنوعتری هم به لحاظ
غذایی و هم دارویی باشد که البته نیازمند تحقیقات
.تکمیلی دقیقتر و کاربردیتری در این زمینه است
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، عنصرهای کانی،تفاوت مشاهدهشده در غلظت قندها
اسیدهای آلی و ترکیبهای پاداکسندگی انواع مختلف
 این فرآوردهها میتواند،کشمش مورد بررسی
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