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كسعلی ،ص ،.مينايی ،س ،.و عياری ،م .0 31 .بررسی تأثير فرآيند خش

كردن بر ويژگیهای رنگی گلبرگ زعففران بفا اسفتفاده از

ماشين بينايی .زراعت و فناوری زعفران.10-30 :)0(7 ،
چکيده
خش
خش

كردن يکى از روشهاى راي براى افزايش ماندگارى گياهان دارويی و محصوالت كشفاورزى اسفت .در ايفن پفژوهش ،فرآينفد

كردن گلبرگهای زعفران با خش

كن هوای داغ اليه نازک در پن سط دمای  011 ،11 ،11 ،11و  0 1درجفه سلسفيوس و سفه

سرعت هوای  0 ،1/0و  0/0متر بر ثانيه و تأثيرات آنها بر پارامترهای رنگی (مقادير  G ,Rو  )Bمورد بررسی قرار گرفت .به كم
ماشين بينايی ،تصاوير رنگی از نمونههای خش

سفامانه

شده گلبرگ زعفران ،دريافت و با استفاده از الگوريتمهای پردازش تصفوير ،مفورد پفردازش

قرار گرفت .ويژگیهای رنگی ) (RGBآنهفا نيفز اسفتخراج گرديفد .از سفوی ديگفر ميفزان آنتوسفيانين بفه روش  pHافتراقفی و ويژگفی
های * L*a*bنمونهها به منظور تعيين شرايط مناسب خش

كردن اندازهگيری شدند .دادههای حاصل با استفاده از آزمفايش فاكتوريفل در

قالب طرح كامال تصادفی مورد تجزيه و تحليل آمفاری قرار گرفتنفد .نتاي بررسی نشان داد بيشترين مقادير  RGBمربوط به محدوده دمای
 11تا  011درجه سلسيوس است كه نشان دهندهی بيشترين نسبت و شدت رنگهای قرمز ،سبز و آبی میباشد .همچنين در اين بازه دمايی
بيشترين ميزان آنتوسيانين ( 11 / 0ميلیگرم بر ليتر) و كمترين مقدار تغييرات رنگ ( )∆Eبدست آمد كه مطلوبيت نسفبی ايفن بفازه بفرای
خش

كردن گلبرگهای زعفران را نشان میدهد.
کلمات کليدی :آنتوسيانين ،بينايی ماشين ،تغييرات رنگ ،زعفران.L*a*b* ،

 -0دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی مکاني بيوسيستم ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران
 استاد گروه مهندسی مکاني بيوسيستم ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران استاديار گروه علوم باغبانی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران(* -نويسنده مسئول)minaee@modares.ac.ir :
DOI: 10.22048/jsat.2018.91656.1241

82

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،7شماره  ،1بهار 1931

اكسيژن ،حاللها و حضور آنزيمها فالونوئيدها ،پروتئينهاا و ياون-

مقدمه
ايران بزرگترين توليد كننده زعفران بهشمار مىآيد و بالغ بر

های فلزی بر پايداری آن مؤثرند (.)Stintzing & Carle, 2004

 31درصد زعفران دنيا در ايران توليد ماىشاود (.)Kafi, 2006

خش كردن يکى از روشهاى قديمى و رايا باراى افازايش

گيااه زعفاران ( )Crocus sativus L.كاه از كاللاههاای روی

ماندگاری به منظور كاهش محتواى رطوبات گياهاان دارويای و

مادگی گل آن ،گرانبهاترين ادويه جهان استحصاال مایشاود،

مواد غاايى با هدف كاهش سارعت فسااد ميکروباى و تغييارات

دارای گلهای بنفش رنگی است كه گلبرگهای آن پس از جادا

شيميايى و به تبع آن ،افزايش ماندگارى به همراه كاهش وزن و

كردن پرچم و مادگی ،به عنوان ضايعات دور ريلتاه مایشاوند.

فضاى مورد نياز است ( .)Hassini et al., 2007يکى از راههاى

گلبرگ زعفران به طور متوساط  11/1درصاد وزنتار ياا 31/ 1

كاردن آفتاابى

درصد وزن خش

گل را تشکيل میدهاد ( Hemmati et al.,

.)1994

خش

كردن سبزىها و گياهان دارويى ،خشا

است .اين روش افزون بر ايجاد آلودگى حين فرايناد ،يا

روش

زمانبر بوده و تحت تأثير شرايط آب و هوايى منطقاه ماىباشاد

گلباارگهااای زعفااران حااااوی تركيبااات مفياادی چااون

( .)Gabel et al., 2006متااداولتاارين روش خش ا كااردن،

آنتوسايانينهاا ،تركيبات فالونوئيدی و گليکوزيادی مایباشاند.

استفاده از جرياان هاوای داغ اسات (.)Hassini et al., 2007

اين گلبرگها عالوه بر اين كاه مایتاوانند باه عنااوان منبااع

اين روش ،بهدليل استفاده از حرارتهای باال ممکن است اثارات

رناگ دهنادهی طبيعای اساتفاده شاوند ،در صاانايع داروياای،

ملربی بر روی كيفيت رنگ مواد غاايی خش شده داشته باشد.

شيرينیپزی و نوشابهسازی نيز كاربرد دارد .افزون بر اين ،شواهد

به طور معمول ،نلستين ويژگای كيفای موادغااايی كاه توساط

گوناگونى مبنى بر وجود تركيباتى باا اثارات داروياى در گلبارگ

مصرفكننده مورد توجه قرار میگيرد ،شکل ظاهری و رناگ آن

زعفران وجود دارد .در تحقيقات متعدد ويژگىهاى آنتىاكسيدانى،

است .رنگ يکی از جنبههای مهم و ظاهری موادغاايی است كه

ضااد التهااابى ( )Hosseinzadeh & Younesi, 2002ضااد

بر قابليت پايرش فرآورده توسط مصارفكنناده تاأثيرگااار مای

افسردگى ( )Basti et al., 2007و اثار مثبات عصااره گلبارگ

باشد ،بنابراين رنگهای غيرطبيعی ،به ويژه آنهايی كاه در اثار

زعفران بر فشار خون ( )Fatehi et al., 2003مورد بررسى قرار

رشد ميکروبها و يا در اثر از بين رفتن كيفيت مادهغاايی در آن

گرفته است .پژوهشگران خواص درمانی گوناگون گلبرگ زعفران

ايجاد میشوند ،قابليتپايرش محصول توسط مصرفكنندگان را

را مربوط به حضور تركيبهای فالونوئيدی از جمله آنتوسيانينها

كاهش میدهد .از ايانرو توليدكننادگان ماواد غااايی از اثارات

و ويژگیهای آنتیاكسيدانی آنها دانستهاند.
اغلب آنتوسيانينها كه عامل ايجاد رنگهای قرمز ،بنفش و

روانشناسی رنگ ،برای باال بردن ميزان فروش خود بهره مای-
جويند (.)Maskan, 2001

آبی در گلها ،ميوه و سبزیها هستند در دماهای باال ناپايدارند و

برای بررسی ميزان تغييرات ايجاد شده در ويژگیهای رنگی

پس از جدا شدن از ساختار ماده غاايی بسيار حسااس و آسايب-

مادهغاايی طی فرايند خش

شدن ،از پارامترها يا شااخ هاای

پايرند ( )Giusti & Wrolstad, 2001و عوامل ملتلفی چاون

رنگی بهرهگيری میشود .اين پارامترها شامل ميزان روشنايی يا

ساختار شيميايی ،pH ،دمای نگهاداری ،رطوبات ،غلظات ،ناور،

Lاز رنگ سياه ( )1تا سفيد ( ،)011ميزان قرمازی ياا  aاز سابز

بررسی تأثیر فرآیند خشک کردن بر ویژگیهای رنگی گلبرگ زعفران
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(مقادير منفی) تا قرمز (مقادير مثبت) و ميزان زردی يا  bاز آبای

كيفيت رنگی ماهی ( ،)Yagiz et al., 2009گوشت ( Larraín

(مقادير منفی) تا زرد (مقادير مثبت) می باشند ).(Guiné, 2006

 ،)et al., 2008مااوز ( )Mendoza & Aguilera, 2004و

شدن كه در اثر تجزياه

محصاوالت ديگار ( Sliwinska et al., 2014; Chen et al.,

رنگدانههای موجود در نمونههای غاايی اتفاق میافتد ،میتواناد

 .)2015كاربرد ماشينبينايی به عنوان روشی غيرملرب  ،ساريع

باعث افزايش ميزان ( ∆Eتغييار رناگ كلای) و در نهايات افات

و دقيق در ارزيابی كيفيت ميوهها ،سبزیها و مواد غاايی يکی از

كيفاای محصااول خش ا شااده شااود .همچنااين در بسااياری از

زمينههای پژوهش در ساالهاای اخيار باوده اسات .ايان روش

كاربردهای رنگسنجی از فضایرنگی  RGBو تباديالت خطای

بعنوان ي

ابزار رنگ سن ديجيتال ،كمهزينه و چند منظوره در

آن يعنی YIQ ، HSVو  YCbCrاستفاده میشود .توضايحات

ميان روشهای مرسوم مانند رناگ سانجی باه روش Hunter

بيشتر اين فضاهای رنگی در كتابها و مقااالت متعادد از جملاه

 Labقابل استفاده میباشد.

تغيير مقادير * a* ،Lو * bهنگام خش

( )Du & Sun, 2005; Shafiee et al., 2014يافت میشود.
 RGBي

مدل رنگی اسات كاه بهمنظور نماايش رنااگ

گلبرگهای زعفران ،حاوی انواع آنتوسيانينها مایباشاند .در
پژوهشی ،خش

كردن گلبرگهای زعفران باا اساتفاده از روش

به كار میرود .اين مدل از سه عدد در دامنه  1تاا  00تاشکيل

پرتوتاااابی و هاااوای داغ و همچناااين در دماااای محااايط

شده ،نسبت و شادت ساه رناگ سبز ،آبای و قرمز را نشان می-

)(25°Cبررسی و تأثير اين روشها بر ميزان آنتوسيانين گلبارگ

دهد ،همچنين جهت ايجاد رناگهاای آبای ،قرماز ،زرد ،سافيد

ها مطالعه شد .بر اساس نتاي آمااری ،بيشاترين آنتوسايانين در

و ساير رناگهاا ماورد اساتفاده قارار مایگيارد .ايان مادل در

روش پرتوتااابی بااهدساات آمااد از نظاار دمااايی نياااز بيشاااترين

تلويزيون و صفحه نمايش كاامپيوتر باکااار ماایرود و نااسبتاد

آنتوسايانين ،مرباوط باه دماای  25°Cباود ( Aghaee et al.,

شبيه به سيستم دريافت رناگ در شابکيه چشام انساان اساات

 .)2014همچنين در مطالعهای ديگر به بررسی اثر دما و سارعت

(.)Nobbs & Connolly, 2000; Mendoza et al., 2006

جريان هوا بر تغييرات در پارامترهاای رناگ چاایسابز در طای

ويژگاایهااای * L*a*bرا ماایتااوان بااا اسااتفاده از روش

خش كردن با خش كن هوایداغ و بدست آوردن بهترين مدل

غيرتداخلی ،غيرملرب ،پيوساته (بررسای تغييار رناگ در طاول

برای خش

كن برای استفاده در سامانه ماشينبينايی ،و بررسی

پااردازش) و بااا اسااتفاده از تجهياازات كاام هزينااه انجااام داد

تغييرات رناگ پرداختاه شادهاسات (.)Shahabi et al., 2014

( )Arabhosseini et al., 2007روشی كاه اماروزه در صانعت

ميزان آنتوسيانين و فعاليت آنتیاكسيدانی ويژگیهايی هستند كه

موادغاايی كاربرد دارد سيستم ماشين بينايی است .باا پيشارفت

برای سالمت انسان بسيار مفيد میباشند و سنجش آنهاا ماورد

اين روش میتوان سرعت نظارت را افزايش و هزيناه را كااهش

توجه است .به عنوان مثال ،در مطالعهای به تعيين اين ويژگیهاا

داد و همچنين شاهد تصويربرداری برخط و غيرملرب باودن آن

در طول رسيدن گيالس با تركيب پردازش تصوير و شبکهعصبی

در مقايسه باا روشهاای ديگار باود (Khazaei et al., 2013

مصنوعی پرداخته شد ).(Taghadomi-saberi et al., 2014

.)Mahdavi

هدف اين پژوهش بررسی پارامترهای فرآيناد خشا كاردن

سامانههای ماشين بيناايی بطاور گساتردهای بارای تعياين

(دما و سرعت هوای عبوری خش كن) بار پاارامترهاای رنگای

كيفيت رنگ تعداد ملتلفی از مواد غاايی و بصورت بارخط بکاار

گلبرگ زعفران به منظور حفظ بيشترين مقدار ماده ماؤثر رنگای

گرفته شده است .مثالهايی از ايان ساامانه عبارتناد از :ارزياابی

آنتوساايانين و كمتاارين تغياارات رنگاای بااا اسااتفاده مقااادير

84

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،7شماره  ،1بهار 1931

رنگی ) (RGBنمونههای خش

شدهی گلبرگ زعفران بوسايله

سامانه ماشينبينايی است كه تاكنون گزارش نشده است.

درجه سلسيوس ،همچنين مقادير  0 ،1/0و  0/0متر بر ثانيه برای
سرعت هوای گرم بر اساس پژوهشهای انجام شده در گياهاان
دارويی انتلااب گردياد ( .)Shahabi et al., 2014وزن نموناه

مواد و روشها

استفاده شده برای هر بار خش كردن به منظور پلاش مناساب

آماده سازی نمونهها

نمونه روی توری و دريافت عکس مناسب 1/1 ،گرم بر ساانتی-

گل زعفاران ،در اوايال آذر مااه از مزرعاهای در شهرساتان
پاكدشت جمعآوری شده و گلهاا پاس از جادا كاردن پارچم و

متر مربع درنظر گرفته شد .آزماايشهاای خشا

كاردن ،در

تکرار و  00تيمار انجام گرفت.

مادگی ،درون محفظهای قرارگرفتاه و بالفاصاله باه آزمايشاگاه
منتقل شدند .گلبرگها تا زمان خش كردن ،در يلچال (دماای
 1درجه سلسيوس) تا حداكثر  0روز نگهداری شدند.

سامانه ماشین بینایی

اجزای اصلی اين سامانه شامل دوربين عکاسای ،منباع ناور،
سلتافزار و نرمافزار پردازش تصوير بود .پس از دريافت تصوير،
الگوريتمهای پردازش بر روی آن اعمال میشد تا اطالعات الزم

خشک کردن

در اين پژوهش برای خشا كاردن گلبارگهاای زعفاران،

استلراج شوند .تصاوير توسط دوربين ديجيتاال HI-Tech-PK

خشا كاان هاوای داغ اليااه ناازک (شااکل  ،)0باا تغيياارات و

مدل  PK-331Fبا ريزبينی  01مگا پيکسل گرفتهشد .نورپردازی

بهسازی شامل اضاافهكاردن سيساتم روشانايی ،اتصاال تارازو،

به كم

قاب كه در

اتصال دوربين و واسنجی سامانه (تنظيم دماا و سارعت هاوای

زير دوربين درون محفظه قرار گرفتهاناد انجاام شاد .دورباين در

ورودی خش كن و تنظيمات مربوط به دورباين) ماورد اساتفاده

ارتفاع و فاصله مناسب (بارای جلاوگيری از انعکااس ناور) روی

قرار گرفت .اين خش كن شاامل دمناده ،گارمكان الکتريکای،

سط بااليی خش كن نصب گرديد و پس از حصول اطمينان از

قفسهی اصلی خش كن و تابلو فرمان (محفظاه كنتارل كنناده

عدم لرزش مجموعه نگاهدارناده دورباين و ناورپردازی مناساب

دمااا و ساارعت) اساات .ابعاااد محفظااه اصاالی خشاا كاان

محيط ،تصويربرداری حين فرآيند خشا شادن نموناههاا و باه

 01×01×11cm3بوده و نمونهها بر روی تورى  01×01cmقرار

فاصله زمانی يا

دقيقاه صاورت گرفات .در تصاويربارداری از

گرفت .توری از طريق پايههايى بار روى تارازو ديجيتاال مادل

نمونهها ،دوربين در راستای عمودی نمونهها قرار داشاته ،فاصاله

( GF-6000با دقت  1/10گرم( شركت  ANDمتصل شده بود،

بين دوربين و همچنين منبع نور با سط نمونه  1ساانتیمتار در

دقيقاه باه صاورت

نظر گرفته شد .كليه تصااوير باه وضاوح  0 11×0111پيکسال

آنالين با اتصال كابل  RS232به كامپيوتر و با استفاده از برنامه

توسط دوبين ضابط گردياد پاس از انتقاال تصااوير باه راياناه،

كردن نمونهها تاا رسايدن

الگوريتم پيادهسازی شده در نرم افزار متلب 0بر روی آن اجرا شد.

كاهش وزن نمونهها در فواصل زماانى يا
 RScom ver.2.43ثبت شد .خش

 10عدد المپ  LEDدر قسمت باالی ي

به رطوبت ثابت (رطوبت نهايی حدود  01درصد ،بار مبناای وزن
تر) ادامه يافت .نمونههاا باه صاورت الياه ناازک (ضالامت 0
سانتیمتر) روی توری قرار گرفته و جريان هوا موازی با محصول
میباشد .سطوح انتلابی دما عبارتناد از 011 ،11 ،11 ،11 :و0 1

1- The Math Works Inc., Natick, MA, USA, R2012a

بررسی تأثیر فرآیند خشک کردن بر ویژگیهای رنگی گلبرگ زعفران

85

شکل  -1خشک کن هوای داغ مجهز به سامانه ماشين بينايی
Figure 1- Hot air dryer equipped with the machine vision systems.

به آن بررسی شد .در نهايت تغيير رنگ كلی ( ) :ميزان تغييار

پردازش تصاویر

پيشپردازش تصاوير شامل واسنجی ساامانه ماشاينبيناايی،

رنگ نمونه ها يا ميزان تيره شدن ماده غااايی بعاد از خشا

-

تهيه تصوير و بکارگيری روشهای مناسب بهبود تصاوير انجاام

شدن بر اساس معادله  0محاسابه گردياد ( Tahmasbpour et

گرفت .به منظور حاف بلشهای اضافه تصاوير و نياز كااهش

.)al., 2014

حجم كار پردازش ،در ابتدا برشی از تصاوير با اساتفاده از دساتور
برش نرمافزار متلب ) (imcropبهدست آمد .بلش پيشپردازش
تصااوير دريافات شاده و مقاادير  RGBتصااوير باا اساتفاده از
مياانگين مقاادير  RGBكال پيکسالهاای موجاود در تصاوير
محاسبه شد .ماتريس مقادير  RGBو كليه مراحل دريافت ،پيش
پردازش ،پردازش و ذخيرهسازی مقادير رنگی با استفاده از نارم-
افزار متلب نسله  R2016aانجام گرفت .مقادير رنگی )(RGB

آخرين تصوير بدست آمده از نمونههای خش

شاده باه منظاور

تجزيه و تحليل آماری مورد استفاده قرار گرفت.

()0
در رابطه  ،0عالمت) (ₒنشانگار پارامترهاای رنگای نموناه
شاهد میباشد.
استخراج عصاره و اندازهگیری کمی آنتوسییانین -روش
pHافتراقی

استلراج عصارهی گلبرگ زعفران پس از انجام آزمونهاای
اوليه با كم

روش خيساندن صورت گرفت .گلبرگهای خش

شده با آسياب ،خرد و با ال

)مش  )11غربال شده و در ظاروف

تيره كامالد بسته ،نگهداری شدند .به منظور استلراج آنتوسايانين
بررسی تغییرات رنگ

برای تعيين ويژگیهای رنگی شامل شاخ های *( Lميزان

كل ازحالل اتااانول  01درصااد اسيدی استفاده شد ( Khazaei

 .)et al., 2015به اين ترتيب كاه پودر گلبرگ زعفران و حاالل

روشنی)( a*،ميزان سرخی) و* bميزان (زردی) از دستگاه رنگ-

به نسابت ( 1: 0وزنای  :حجمای) بااهم مللوط شد و اختالط

سن ) (Hunter Lab, colorFlex 45/0استفاده شاد .نموناه

به مدت  1ساعت در دماای محايط روی شاايکر انجاام شاد.

خش شده در دمای اتاق به عنوان شاهد و ديگر نمونهها نسابت

سپس فيلتراسيون با استفاده از كاغا صاافی واتمان شاماره ي
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پمپ خأل انجام گرديد.

در گلها ،ميوه و سبزیها هستند و در دماهای باال نااپايدارناد،

و قي بوخنر به كم

روش  pHافتراقی برای اندازهگيری كمی ميزان آنتوسايانين

دراين پژوهش تأثير فرآيند خش كردن بر مقادير رنگای RGB

رقيقسازی نموناه

بهمنظور حفظ بيشترين ميزان ماده مؤثر رنگی آنتوسيانين موجود

در بافرهای  0و  1/0و قرائت ميزان جاب آن در طول موجهاای

در گلبرگ زعفران باا اساتفاده از ساامانه ماشاين بيناايی ماورد

موجود در نمونههای گلبرگ زعفران به كم
 0 1و  711نانومتر به كم

جاب سنجی باا دساتگاه االيازا

بررسی قرارگرفت.

ريدر مدل  Epochبهكار گرفته شد (.)Lee et al., 2008
مقدار جاب نمونه ( ) به كم

نتاي بدست آمده نشان میدهد كه اثر دما و اثر متقابل دما و

معادله و ميزان آنتوسيانين

سرعت هوای خش كن بر مقاديررنگی  RGBدر سط احتماال

منومری بر حسب ميلیگرم در ليتر عصاره با معادلاه محاسابه

 0درصد معنیدار میباشاد (جادول  ،)0درحاالی كاه اثار تغييار

شد (:)Lee et al., 2005

سرعت هوا بر اين مقادير معنیدار نيست .به علت معنیدار نشدن

()

اثر سرعت هوای خش كن بر مقادير  RGBتصاوير نمونههاای

()

شده ،اثار سارعت هاوا در آزماايشهاای بعادی (ميازان

خش
 :مقدار جاب نمونه،

آنتوسيانين و مقادير* )L*a*bدر نظر گرفته نشده و فقط اثر دما

 :وزن مولکولی سايانيدين

تری گليکوزيد (بر اساس گرم بر مول(،

 :فاكتور رقات،

:

مورد بررسی قرار گرفت.

 1311كه برابر جاب مولی سيانيدين تری گليکوزياد : ،قطار

مقادير  RGBدر بازه دماايی  11تاا  011درجاه سلسايوس

سل (بر حسب سانتیمتر) و  0111جهت تبديل گرم به ميلیگرم

دارای بيشترين مقدار بوده (شکل ) و كمتارين تغييارات رنگای

میباشد.

( )∆Εنيز مربوط به اين بازه میباشد (شکل ) .هماانگوناه كاه
انتظار میرفت ،مقادير  RGBمربوط به خش كردن در دماهای

طرح آماری آزمایشها

پايين ( 11و 11درجه سلسيوس) كمتر بوده و با افزايش دماا (11

به منظور بررسی اثر خش كردن بر پارامترهای رنگی تصوير

تا  011درجه سلسيوس) اين مقادير افزايش يافته ولی با افزايش

شده ،از آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كامل

دمای بااالتر از  011درجاه ساليوس مقاادير  RGBتمايال باه

تصادفی در سه تکرار توسط نارم افازار  SAS 9.0بارای آنااليز

كاهش داشته و به كمترين مقدار خود رسيده است ،كاه احتمااالد

دادهها بهرهگيری شد.

ناشی از تلريب حرارتی رنگدانههای موجود در گلبرگ زعفاران

نمونههای خش

است.
نتايج و بحث
تأثیر فرآیند خشک کردن بر پارامترهای رنگی ()RGB

امروزه در كنترل كيفيت مواد غاايی و محصوالت كشاورزی

عرب حسينی و همکاران در پژوهشی تاأثير شارايط خشا
كردن را بر روی بارگ گيااه ترخاون بررسای كاردهاناد .درايان
پژوهش پارامترهای رنگ در برگهای تازه و خشا

باهوسايله

از ويژگیهای ملتل رنگی از جملاه مقاادير  ،RGBتباديالت

دستگاه رنگسن اندازهگيری شدند ،كمتارين تغييارات رناگ در

خطی آنها و همچنين ويژگیهای * L*a*bاستفاده مایشاود.

دمای  31درجه سلسيوس كاه كمتارين زماان خشا

شادن را

با توجه به اينکه آنتوسيانينها يکی از عوامل اصلی ايجااد رناگ

داشت اتفاق افتاد ( .)Arabhosseini et al., 2011به طور كلی

بررسی تأثیر فرآیند خشک کردن بر ویژگیهای رنگی گلبرگ زعفران

خش

كردن در دمای بااال باه دليال كااهش ساريع رطوبات،
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بيش از حد دما موجب تلريب رنگدانههای گياهی میشود.

كمترين ميزان تغييررنگ را در بردارد و از سوی ديگار ،افازايش
جدول  -1تجزيه واريانس دادههای  RGBنمونههای خشک شده گلبرگ زعفران در سطوح مختلف دما و سرعت هوای خشک کن
Table 1- Analysis of variance (mean squares) of RGB data for dried saffron petals at different levels of air temperature and
velocity
درجه

ميانگين مربعات

**

Source of
variation

df

G
**

تغيير

آزادی

Mean squares
B

منابع

R
**

1785.15

1656.97

1941.30

4

9.74ns

43.56ns

23.02ns

2

234.85

8

*

167.58

**

264.47

**

دما
)Tempreture (° C

سرعت هوا
)air velocity(m.s-1
×دما

سرعت هوا
Tempreture
(* air velocity

 *،nsو**  :به ترتيب غير معنیدار ،معنیدار در سط  0درصد و معنی دار در سط  0درصد.
ns, * and **: Non significant, significant at 5% and 1% respectively.

شکل -2تأثير فرآيند خشک کردن بر مقادير  RGBگلبرگ زعفران
Figure 2- Effect of drying process on RGB values of saffron petals.

88

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،7شماره  ،1بهار 1931

شکل  -3تأثير فرآيند خشک کردن بر تغييرات رنگ ( )∆Εگلبرگ زعفران
Figure 3- Effect of drying process on the color changes )∆Ε( of saffron petals.

تأثیر خشک کردن گلبرگ زعفران بر میزان ماده موثر رنگی

رنگدانه در گلبرگ زعفران باالتر از بسياری از رنگ دهنادههاای

(آنتوسیانین)

طبيعی میباشد ( .)Hemmati et al., 1994فرآيند خش كردن

آنتوسيانينها زير گروهی از فالونوئيدها هستند كاه يکای از
عوامل اصلی ايجاد رنگهای قرمز ،بنفش و آبی در گلها ،مياوه

يکی از مهمترين عواملی است كه بر ثبات آنتوسيانين تأثير می-
گاارد.

و سبزیها میباشند .در تحقيقی مشابه كه بار روی آنتوسايانين
گلبرگ زعفران به منظور مقايسهی ميزان آنتوسيانين موجاود در

دادههای مربوط به اثر خش كن بر ميزان آنتوسيانين و زمان
خش

شدن گلبرگ زعفران در جدول ارائه داده شده است.

گلبرگ زعفران با ديگر منابع آنتوسيانينی انجام شد ،ميازان ايان
جدول  -2اثر دمای خشککردن بر ميزان آنتوسيانين گلبرگ زعفران
Table 2- Effect of drying temperature on anthocyanin content of saffron petals

دمای خشک کن اليه نازک

زمان خشک شدن

ميزان آنتوسيانين

)Thin layer drying temperature (° C
40
60
80
100
120

)Drying time (min
136
92
63
34
22

)Anthocyanin content (mg.L-1
369.45
405.53
463.75
482.21
416.64

همانگونه كه مشاهده میشاود خشا
پايين نياز به زمان بيشتری برای خش

كاردن در دماهاای

خش

كردن نياز به زمان كمتری داشته و تلريب حرارتی كمتر

شادن داشاته ،و ميازان

شده اسات و ميازان آنتوسايانين در دماهاای  11و  011درجاه

آنتوسيانين موجود در گلبرگ زعفران در اين دماها (11و 11درجه

سلسيوس به بيشترين مقدار خود رسيده است .در دماهای بااالتر

سلسيوس) كمترين مقدار را دارد كه احتماالد به دليل فعاليتهای

از  011درجه سلسيوس ميزان آنتوسيانين رو به كاهش مینهاد

آنزيمی است كه باعث تجزيه بيولوژيکی آنتوسيانينها مایشاود

(شکل )1كه احتماال ناشی از تلريب حرارتی در دماهای باالست

( .)Williams et al., 1986طباق جادول باا افازايش دماا،

( ،)Wlazly & Targonski, 2000اين نتيجه توسط حيادری و

بررسی تأثیر فرآیند خشک کردن بر ویژگیهای رنگی گلبرگ زعفران

همکاران نيز بدست آمده است ( .)Heydarii et al., 2014طبق

خش

نتاي مطالعه حاضر ،گلبرگ زعفران در دمای بهيناه  011درجاه

تركيبات آنتوسيانين پايدارترند.
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كردن در مادت زماان كوتااهتاری صاورت مایگيارد و

سلسيوس دارای باالترين ميزان آنتوسيانين بوده زيرا در اين دماا

شکل  -4تأثير فرآيند خشک کردن بر ميزان آنتوسيانين گلبرگ زعفران
Figure 4- Effect of drying process on anthocyanin content of saffron petals.

تغييرات مربوط باه مقاادير  RGBنموناههاای خشا

نتيجهگيری

شاده در

با توجه به نتاي بدست آماده ،بايشتارين مقاادير  RGBو

دماهای باالتر از  011درجه سلسيوس نيز به همين صورت می-

باالترين ميزان آنتوسايانين اساتلراج شاده از گلبارگ زعفاران

باشد .نتاي حاصل از اين پژوهش نشاان داد كاه مقاادير رنگای

مربوط به دمای  11تا  011درجاه سلسايوس باوده و همچناين

شده به خوبی

كمترين تغييرات رنگ ( )∆Εنيز مربوط به اين بازه دمايی میباشد
كه بهترين شرايط خش

كردن برای اين منظور را نشاان مای-

دهد .بنابر نتاي بدست آمده ،ميازان آنتوسايانين تاا دماای 011

استلراج شده از تصاوير دريافتی نمونههای خش
قادر به تعيين دمای بهينه خش

كاردن گلبارگ زعفاران (011

درجه سلسيوس) به منظور حفظ بيشترين ماده مؤثر آنتوسايانين
و كمترين تغييرات رنگ در فرآيند خش

كردن بوده است.

درجه سلسيوس افزايش يافته و پس از آن رو به كاهش مینهد،
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Abstract
Drying is one of the methods commonly used to increase the shelf life of medicinal plants and
agricultural products. In this study, the drying process of saffron petals with a thin layer hot air
dryer at five levels at 40, 60, 80, 100 and 120 °C and three air flows of 0.5, 1 and 1.5 m/s and their
impacts on color parameter (amounts R, G and B) have been studied. By using machine vision
system, color images of saffron dried petals were taken, and analyzed using image processing
algorithms. Feature colors (RGB) were also obtained. In addition, the anthocyanin content, (using
differential pH method) and L*a*b* characteristics were measured in order to determine the proper
drying conditions of the samples. The data were analyzed using factorial experiment based on
randomized complete design. The results showed that maximum RGB values were at the
temperature range of 80 to 100°C, representing the greatest ratio and intensity of red, green and
blue colors. Also, in this temperature range, the highest anthocyanin content (482.21mg/l) and
lowest color changes (ΔE) were obtained which indicate the relative desirability of this range for
drying saffron petals.
Keywords: saffron, color changes, L * a * b *, vision machine, anthocyanins
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