سینتیک کاهش رطوبت خرمالو در طي فرآيند خشککردن ترکیبي
هوای داغ -مادونقرمز
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تاریخ دریافت مقاله1394/5/30 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/9/11 :

مقدمه :بررسی سینتیک انتقال جرم و ضرایب نفوذ رطوبت میتواند یک ابزار سودمند برای کنترل شرایط فرآیند خشککردن و افزایش
کیفیت محصول باشد.
مواد و روشها :در این پژوهش مدلسازی سینتیک خشک شدن خرمالو در یک خشککن ترکیبی هوای داغ -مادونقرمز بررسی شد.
تأثیر دمای هوای داغ در سه سطح  65 ،55و  75درجه سانتیگراد و توان المپ پرتودهی در سه سطح  250 ،150و  375وات بر زمان و
آهنگ خشک شدن و ضریب نفوذ رطوبت در طی فرآیند خشک شدن خرمالو بررسی شد.
يافتهها :افزایش دمای خشککن از  55به  75درجه سانتیگراد باعث کاهش  36درصدی در زمان خشککردن شد .با افزایش توان المپ
مادونقرمز از  150به  375وات زمان خشک شدن خرمالو  68/4درصد کاهش یافت .اثر توان حرارتی مادونقرمز و دمای هوای داغ بر
تغییرات ضریب نفوذ مؤثر خرمالو نشانداد که با افزایش توان منبع حرارتی مادونقرمز مقدار ضریب نفوذ مؤثر افزایش مییابد .ضریب نفوذ
مؤثر رطوبت خرمالو بین  1/8×10-9تا  1/3×10-8مترمربع بر ثانیه بود.
نتیجهگیری :نتایج نشانداد تأثیر دمای هوای داغ و توان المپ پرتودهی بر فرآیند خشک شدن خرمالو معنیدار هست .در مدلسازی
فرآیند خشک کردن خرمالو مدل لگاریتمی همخوانی بهتری با نتایج آزمایشگاهی در مقایسه با سایر مدلها داشت.

واژههای کلیدی :خرمالو ،سینتیک ،ضریب نفوذ ،مدل لگاریتمی
* نویسنده مسئول مکاتبات

email: f.salehi@basu.ac.ir
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مقدمه
1

خرمالو با نام علمی  Diospyros kakiدارای واریتههای
مختلفی است .مناسبترین اقلیم برای کاشت این درخت
آب و هوای نیمه گرمسیری است ولی با وجود این در
نواحی سرد معتدل نیز میتوان برخی ارقام خرمالو را کشت
نمود .حدود  20هزارتن خرمالو در کشور تولید میشود
( .)FAO, 2013در برخی از واریتهها میوه کامالً کروی و
در برخی دیگر نسبتاً کشیده است .این میوه حاوی مقادیر
باالیی مواد قندی ،تانن و ویتامین است .رنگ آنها از
نارنجی و زرد روشن تا نارنجی و قرمز تیره متفاوت
میباشد .میوه خرمالو سرشار از مواد مغذی و بتاکاروتن
است ،بهطوریکه این میوه به میوه ضد بیماری معروف
است .میوه خرمالو به علت دارا بودن مواد معدنی ،برای رشد
و نمو بدن بسیار مفید است و آهن موجود در آن جهت
خونسازی و پتاسیم موجود در آن اشتهاآور است ( Itoo,
1980; Madanloo, 1987; Miller & Crocker,
.)1994

و  Minaeiدر سال  2010بررسیشده است .بر اساس نتایج
ارزیابی حسی ،برگه خرمالو خشکشده در سطح رطوبت 10
درصد جهت تولید و نگهداری بلندمدت این محصول
توصیهشده است .با کاهش رطوبت محصول ،طعم گسی آن
کمتر شده و محصول خشکشده شیرینتر به نظر میآید
(.)Hazbavi & Minaei, 2010
خشککردن بهوسیله اشعه مادونقرمز بهویژه به شکل
الیه نازک روش مناسبی است .در این روش حرارت در
محصول بدون ایجاد تغییرات نامطلوب ایجاد میشود،
درنتیجه کیفیت ساختاری محصول نهایی در مقایسه با سایر
روشهای خشک کردن باالتر بوده و هزینههای فرآیند
کاهش مییابد ( & Jun et al., 2011; Strumillo
 .)Kudra, 1987اشعه مادونقرمز سبب ایجاد حرارت
سریع و مستقیم بر روی محصول میشود که نسبت به
خشککنهای همرفتی که در آن بخشی از حرارت توسط
خروج هوا به هدر میرود سریعتر است و راندمان باالتری
دارد و کیفیت محصوالت خشکشده به این روش در
مقایسه با روش هوای داغ باالتر میباشد ( Afzal et al.,

پهلوانزاده و همکاران ( )1392جهت کاهش زمان خشک
کردن محصوالت کشاورزی خشککن جابهجایی و
تشعشعی را ادغام نمودند .نتایج نشان داد که با ادغام این
دو روش تا  %58زمان خشک شدن میوه کاهش یافت.
صالحی و همکاران ( )1394به بررسی سینتیک انتقال
جرم در طی خشککردن ترکیبی هوای داغ -مادون قرمز
برشهای بادمجان پرداختند .تأثیر دمای هوای داغ در سه
سطح  70 ،60و  80درجه سلسیوس و توان المپ پرتودهی
در سه سطح  250 ،150و  375وات ،برزمان خشک شدن و
ضریب نفوذ رطوبت در طی خشک شدن برشهای
بادمجان بررسی شد .نتایج نشان داد تأثیر دمای هوای داغ
و توان المپ پرتودهی بر فرآیند خشک شدن برشهای
2
بادمجان معنیدار ( )P<0/05میباشد.
تأثیر توان المپ پرتودهی در سه سطح  238 ،204و
 272وات ،دمای هوای داغ در سه سطح  65 ،55و 75
درجه سلسیوس و ضخامت نمونهها در دو سطح  0/5و 0/7
سانتیمتر بر زمان ،سینتیک خشک شدن و ضریب نفوذ

1

1
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میوه سالم خرمالو بهصورت تازه خوری مصرف میشود
و یا بهصورت منجمد ،مربا ،کمپوت ،پودینگ و یا
خشکشده عرضه میشود (.)Miller & Crocker, 1994
40
 Safiyariو همکاران ( )2013گزارش کردند که با
افزایش زمان نگهداری میوههای تازه خرمالو ،خصوصیات
فیزیکی شامل طول ،عرض و ضخامت میوه به ترتیب از
 56/01به  54/19 ،52/57به  50/01و  36/72به 32/48
میلیمتر تغییر مییابد .ضریب کرویت نیز از  0/859به
 0/838کاهش یافت.
خشککردن محصوالت کشاورزی یکی از قدیمیترین
روشهای نگهداری و محافظت آنها بهحساب میآید .با
کاهش میزان آب موجود در محصوالت ،فعالیت میکروبی
در آنها کاهش مییابد .بهعالوه ،کاهش رطوبت
محصوالت باعث کاهش مقدار وزن و حجم آنها شده و
بازده جابهجایی و انبارداری محصوالت را افزایش میدهد.
در بعضی مواقع خشککردن بعضی تولیدات کشاورزی
برای آسانتر شدن مصرف آن توسط مصرفکننده است
(.)Singh & Heldman, 1993
ویژگیهای کیفی برگه خرمالو خشکشده در آون در
محدوده دمایی  55-65درجه سانتیگراد توسط Hazbavi
Persimmon

& 1999; Nimmol & Devahastin, 2011; Ratti
.)Mujumdar, 1995

Persimmon

)Digital balance, LutronGM-300p (Taiwan

2

مواد و روشها
-

خشککردن

برررای انجررام آزمررایشهررا خرمررالوی رقررم ژاپنرری
( )Diospyros kakiاز بازار گرگان تهیه گردید .برای انجام
فرآیند خشک کردن ابتدا خرمالوها به قطعاتی برا ابعراد 2×2
سررانتیمتررر و ضررخامت  1سررانتیمتررر برررش داده شرردند.
ورقههای خرمالو بالفاصله پر از بررش جهرت پرترودهی
توسط سامانه هوایداغ -مادونقرمز (شکل  )1مورد استفاده
قرار گرفتند .در این خشک کن امکان تغییر سررعت جریران
هوا ،دمای هوا ،فاصله و تروان المرپ وجرود دارد .سررعت
جریرران هرروا  2متربرثانیرره و فاصررله نمونررههررا از المررپ 5
سانتیمتر در نظر گرفته شد.

41

شکل -1سامانه هوای داغ  -مادونقرمز جهت
خشککردن خرمالو

جهت خشککردن نمونههای برش خرورده برا سرامانه
هوای داغ -مادون قرمز از متغیرهایی شامل دمای هوای داغ
در سه سطح  65 ،55و  75درجه سرانتیگرراد و تروانهرای
المپ مرادونقرمرز 1در سره سرطح  250 ،150و  375وات
استفاده شد .تغییرات وزن نمونهها در طی خشک شدن هرر
یک دقیقه توسط ترازوی دیجیتالی 2با دقرت  ± 0/01گررم
که درون خشک کن قرار داشت ،ثبت گردید.
آزمایشها در سه تکرار و در قالب فاکتوریل بر پایه
طرح کامالً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت .برای رسم
نمودارها از برنامه ( Excel )2007و برای تجزیه و تحلیل
آماری از نرمافزار  Minitab 16در سطح معنیداری %5
2

Infrared Heat Lamp (NIR), Noor Lamp Company, Iran.

1
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رطوبت در طی خشک شدن کدوحلوایی در قالب طرح
کامالً تصادفی توسط حسینیقابوس و همکاران ()1394
بررسی شد .توان  272وات ،دمای  75درجه سلسیوس و
ضخامت  0/5سانتیمتر به عنوان بهترین شرایط
خشککردن کدو گزارش شده است .اثر توان حرارتی
مادونقرمز و دمای هوای داغ بر تغییرات ضریب نفوذ مؤثر
کدوحلوایی بررسی و مشخص شد که مقدار ضریب نفوذ
مؤثر با افزایش توان منبع حرارتی و دمای هوای داغ
افزایش مییابد .در مدلسازی فرآیند خشک شدن نیز مدل
نیوتن خطای کمتری در مقایسه با سایر مدلها داشته است.
مدلسازی سینتیک خشک شدن الیهنازک و همچنین
محاسبه انرژی فعالسازی و ضریب نفوذ مؤثر رطوبت برخی
از محصوالت کشاورزی توسط محققان انجامگرفته است.
 )1984( Li and Moreyبا خشککردن ذرت بهصورت
الیهنازک به این نتیجه رسیدند که دما ،سرعت جابهجایی و
رطوبت نسبی هوا و رطوبت اولیه محصول تأثیر مستقیمی
بر سرعت خشک شدن دارد .نتایج مدلسازی سینتیک
خشک شدن الیهنازک شلتوک رقم فجر نشانداد که مدل
تقریب انتشار در خشککردن الیهنازک شلتوک رقم فجر
نسبت به سایر مدلها از دقت باالتری برخوردار است ولی
به دلیل دقت قابلقبول و سادگی معادله پیج ،این مدل
برای مدلسازی سینتیک خشک شدن شلتوک توصیهشده
است (Gazor and Minaee .)Omid et al., 2010
( )2008تأثیر تغییرات دما و سرعت جابهجایی هوا بر
سینتیک خشک شدن کلزا را مطالعه کردند و نشاندادند که
در مدلسازی فرآیند خشک شدن کلزا ،مدل پیج دارای
برازش بهتری بوده ،ولی به دلیل کمتر بودن ضرایب ثابت
در مدل نیوتن و اختالف جزئی شاخصهای مورد ارزیابی،
کاربرد مدل نیوتن را توصیه کردند .در مطالعه دیگری
مدلسازی خشک شدن الیهنازک برنج در دماها و
سرعتهای مختلف هوا بررسیشد .بر اساس نتایج ،مدل
میدیلی مناسبترین مدل برای پیشبینی رفتار خشک شدن
1
الیهنازک برنج بود (.)Doymaz & Pala, 2003
با توجه به بررسی منابع منتشرشده مشخص شد که
تاکنون پژوهشی در خصوص مدلسازی سینتیک انتقال
جرم و ضریب نفوذ مؤثر رطوبت در طی خشککردن
خرمالو در خشککن ترکیبی هوای داغ  -مادونقرمز

صورت نگرفته است .لذا هدف این تحقیق بررسی اثر دمای
فرآیند و توان المپ پرتودهی مادونقرمز بر خشککردن
خرمالو و مدلسازی سینتیک انتقال جرم آن میباشد.
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استفاده شد.
در طی خشک کردن خرمالو ،مدتزمان رسیدن رطوبت
نمونه ها به رطوبت  10درصد (بر پایه مرطوب) یادداشرت و
بهعنوان زمان خشک شدن استفاده گردیرد ( & Hazbavi
 .)Minaei, 2010جهت مدلسازی فرآیند خشرک شردن،
ابتدا پارامتر نسبت رطوبت در طی خشک شردن خرمرالو برا
استفاده از رابطه  1محاسبه گردید (:)Doymaz, 2007
M  Me
MR  t
()1
M0  Me

 :MRنسبت رطوبت (بدون بعد) :Mt ،رطوبت نمونهها
در هرلحظه بر پایه خشک ( :Me ،)d.bرطوبت تعادلی
نمونهها ( )d.bو  :M0رطوبت اولیه نمونهها ( )d.bمیباشند.
با توجه به رابطه ،1نسبت رطوبت به رطوبت اولیه ،رطوبت
تعادلی و رطوبت نمونهها در هرلحظه در طی خشک شدن
وابسته است .برای زمانهای طوالنی خشک شدن ،مقادیر
 Meدر مقایسه با مقادیر  Moو  Mtبسیار کوچک میباشد؛
بنابراین میتوان معادله نسبت رطوبت در طی خشک شدن
را بهصورت رابطه  2ساده نمود و برای محاسبه نسبت
 42رطوبت نیازی به اندازهگیری رطوبت تعادلی نیست
(.)Doymaz, 2007
M
MR  t
()2
Mo
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-

تعیین ضريب نفوذ مؤثر رطوبت

مکانیسمهای انتقال رطوبت ،متعدد و اغلب پیچیده است.
پدیدههای انتقال معموالً برحسب نفوذ فشاری ،نفوذ اجباری
و نفوذ معمولی (انتقال خالص ماده بدون حرکت سیال)
طبقهبندی میشود .قانون دوم فیک برای شرایط ناپایدار
میتواند انتقال رطوبت در مرحله نزولی فرآیند خشککردن
را توصیف کند:
()3

X
2 X
 Deff
t
x 2
که در آن  Xمقدار رطوبت موضعی بر مبنای خشکt ،

زمان و  xشاخص فضایی میباشد .مطالعه انتشار قانون دوم
فیک بر نفوذ جرم در طی دوره سرعت نزولی خشککردن
محصوالت کشاورزی داللت دارد ( .)Wong, 2001برای

بکار بردن قانون فیک فرض میگردد که فرآورده غذایی
تکبعدی است ،رطوبت اولیه یکنواختی دارد و دارای حرکت
درونی رطوبت مانند مقاومت عمده در برابر انتقال رطوبت
است .حل معادله فیک برای یک تیغه بهصورت رابطه 4
میباشد:
()4

 2 Deff t
8 
1
2
MR 
)exp((2n  1
)
 n 0
2
(2n  1)2
4 L2

در اینجا L ،نصف ضخامت تیغه (برحسب متر) n ،تعداد
عبارات در نظر گرفتهشده از معادله t ،زمان خشک شدن ()s
و  Deffضریب نفوذ مؤثر ( )m2s-1میباشند .ضریب نفوذ
مؤثر از طریق محاسبه شیب معادله  5به دست میآید:
()5

   2 Deff t 
mt  me
8
MR 

exp 

2
m0  me  2
 4 L


ضریب نفوذ معموالً با رسم دادههای تجربی
خشککردن برحسب  LnMRنسبت به زمان تعیین
میگردد .هنگامی که نمودار مقدار  LnMRنسبت به زمان
رسم گردد ،شیبخط بهدستآمده را در معادله  6قرار داده تا
ضریب نفوذ مؤثر به دست آید:
()6

 2 Deff
K0 
4L2

 K0شیبخط میباشد .برای هر تیمار از ضریب
نفوذهای بهدستآمده میانگین گرفته و نتیجه اعالم شد.
بهمنظور بررسی سینتیک و پیشبینی روند خشک شدن
خرمالو ،از مدلها و معادلههای مختلف خشککردن استفاده
گردید .معادلههای مورد استفاده بررای مردلسرازی فرآینرد
خشککردن خرمالو در جدول  1بره نمرایش درآمرده اسرت
(.)Wong, 2001; Doymaz, 2007
در این مطالعه به منظور مدل کرردن دادههرای تجربری
خشککردن و به دست آوردن ثابتهای مدلها ،از نرمافزار
 Curve Expertویرایش  1/34استفاده شد.

يافته ها
نتایج حاصل از تجزیه واریان تأثیر دمای هوای داغ و
توان المپ مادونقرمز بر زمان خشک شدن خرمالو آنالیز و
در جدول  2به نمایش درآمده است.

مادونقرمز ،سرعت خشک شدن و کاهش رطوبت خرمالو
افزایش مییابد (شکل.)2

اثر فاکتورهای مورد بررسی در پژوهش بر تغییرات
رطوبت در واحد زمان در شکلهای  2و  3به نمایش درآمده
است .همانطور که مالحظه میشود با افزایش توان المپ

جدول  -1مدلهای رياضي مورداستفاده برای مدلسازی سینتیک خشک شدن خرمالو
مدل
معادله

)) MR  a exp( c(t / t 2

انتشار فیک

)MR  a exp(kt)  (1  a) exp(kbt

تقریب انتشار

1
2

) MR  exp( kt n

پیج

) MR  exp( c(t / l 2 ) n

پیج اصالحشده

3
4

)MR  exp(kt

نیوتن

MR  a exp( kt n )  bt

میدیلی

MR  a exp(kt)  c

لگاریتمی

5
6
27

 :MRنسبت رطوبت t ،زمان ) (minو  c ،l ،b ،k ،nو  ،aثابتهای مدلها میباشند
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جدول  -2نتايج تجزيه واريانس اثر متغیرهای دمای هوای داغ و توان المپ بر زمان خشک شدن خرمالو
منابع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

P

2
2
4
9
17

18995/1
4200/4
3110/2
66/0
26371/8

1295/12
286/39
106/03

0/000
0/000
0/000

توان
دما
توان × دما
خطا
کل

43

375 W

2.5
2.0
1.5
1.0

)MC (kg water/kg dry matter

250 W

150 W
3.0

0.5
0.0
200

250

100

150

50

0

)Time (min

شکل  -2اثر تغییر توان منبع حرارت دهي بر رطوبت خرمالو ( 55درجه سانتيگراد)

Midilli

6

Newton

5

Modified Page –II

4

Page

3

Approximation of Diffusion

2

Fick's Diffusion
Logarithmic

1
7
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3.5

75°C

65°C

55°C

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
60

50

40

30

20

10

0

)Time (min

شکل  -3اثر تغییر دمای هوای داغ بر رطوبت خرمالو (المپ پرتودهي  375وات)

بیشترین زمان خشک شدن مربوط به دمرای  55درجره
سانتیگراد و توان  150وات بود ( 163دقیقه) .کمترین زمان
خشک شدن نیز مربوط به دمرای  75درجره سرانتیگرراد و
توان  375وات است که مدتزمان ثبتشده برای این تیمار
 30دقیقه به دست آمد.
شکل  4روند تغییرات ) Ln (MRرا نسبت به زمان در
توانهای متفاوت در دمای  55درجه سانتیگراد را نشان
 44میدهد .شیب این خطوط جهت محاسبه ضریب نفوذ مؤثر
استفاده گردید .مقادیر مختلف میزان ضریب نفوذ مؤثر برای
تیمارهای تحقیق ،در جدول  3گزارششده است .همانطور
که در این جدول مالحظه میشود با افزایش توان المپ
پرتودهی ضریب نفوذ مؤثر رطوبت افزایش مییابد .با
افزایش توان المپ از  150به  375وات ،مشاهده گردید که
ضریب نفوذ رطوبت از  3/5×10-9 m2s-1به1/3×10-8 m2s-1
افزایش مییابد (دمای  75درجه سانتیگراد).
مدلهای مورد استفاده جهت مدلسازی فرآیند خشرک
شدن در جدول  1گزارششده اسرت .برا توجره بره خطرای
کمترر حاصررل از برررازش دادههرای آزمایشررگاهی بررا مرردل
لگاریتمی در طی بررسی سرینتیک خشرک شردن خرمرالو،
نتایج این مدل در جدول  4گزارششده است .در این جدول
ضریب تبیین ،خطای استاندارد و ضررایب ایرن مردل ارائره
شده است.
علوم غذايي و تغذيه  /بهار  / 1396سال چهاردهم  /شماره 2

3.5
)MC (kg water/kg dry matter

Food Technology & Nutrition / Spring 2017 / Vol. 14 / No. 2

سینتیک کاهش رطوبت خرمالو در طی فرآیند خشککردن

بحث
خشککردن یکی از روشهای نگهرداری مرواد غرذایی

محسوب میشود .علت توجه زیراد بره ایرن روش ،افرزایش
ماندگاری در مقایسه با سایر روشها ،تولید محصول با وزن
و حجم کمتر و عدم نیاز به سردخانه و کاهش هزینرههرای
جابهجایی و بستهبندی میباشد (.)Salehi et al., 2001
همررانگونرره کرره در جرردول  2مشرراهده مرریشررود اثررر
فاکتورهای دمای هوای داغ و توان المرپ و همچنرین اثرر
متقابل آنها در سرطح  %5معنریدار شرده اسرت .افرزایش
دمای خشک کرن از  55بره  75درجره سرانتیگرراد باعرث
کاهش زمان خشک کردن از  47دقیقه بره  30دقیقره شرد.
همچنین با افزایش توان المپ مادونقرمز از  150بره 375
وات زمان خشک شدن خرمالو  68/4درصد کراهش یافرت.
افزایش توان المپ باعث افزایش دمای خشککن میگردد
که از طرف دیگر باعث افزایش ظرفیت جذب رطوبرت هروا
به دلیل افزایش اختالف دما برین هروا و محصرول شرده و
باعث گرم شدن سریعتر محصول و تبخیرر بهترر آب از آن
میشود؛ و در نتیجه زمان خشرک شردن کراهش مرییابرد
(Hebbar .)Gorjian, 2009; Doymaz & Pala, 2003
و همکاران ( )2004از یک خشککن ترکیبی مادون قرمز با
هوای داغ در سه حالت ترکیبی ،مرادونقرمرز برهتنهرایی و
هوای داغ بهتنهایی برای خشککردن سیبزمینی و هرویج
استفاده کردند .نتایج بهدستآمرده حراکی از کراهش زمران
خشک شدن و کاهش انرژی مصرفی در خشککن ترکیبی
نسبت به مادونقرمز و هروای داغ برود ( Hebbar et al.,
.)2004

)Time (min
2.0
0.0
200

250

100

150

0

50

-4.0
150 W y = -0.0113x - 0.0549
R² = 0.9943

-6.0

250 W y = -0.0323x + 0.4894
R² = 0.9067

-8.0

y = -0.0397x + 0.035
R² = 0.9934

)Ln (MR

-2.0

375 W
-10.0

شکل  -4مقادير ) Ln (MRدر مقابل زمان برای المپهای پرتودهي مادونقرمز در دمای  55درجه سانتيگراد
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جدول  -3مقادير ضريب نفوذ مؤثر در شرايط مختلف خشککردن
توان ()W

دمای هوای داغ ()°C

ضريب نفوذ ()m2s-1

r

55

1/8×10-9

0/997

65

-9

0/984

75

-9

3/5×10

0/995

55

5/5×10-9

0/939

65

3/8×10-9

0/997

75

5/0×10-9

0/996

55

-9

6/5×10

0/996

65

9/8×10-9

0/993

75

1/3×10-8

0/975

150

250

375

4/2×10

45

توان ()W
150

250

375

دمای هوای داغ ()°C

a

k

c

r

SE

55

0/935

0/011

0/009

0/998

0/012

65

1/106

0/016

-0/106

0/999

0/007

75

1/002

0/022

0/010

0/999

0/011

55

1/171

0/015

-0/166

0/999

0/006

65

1/062

0/020

-0/027

0/998

0/014

75

1/019

0/026

-0/034

0/999

0/012

55

1/064

0/032

-0/075

0/999

0/009

65

1/237

0/037

-0/221

0/999

0/007

75

1/258

0/040

-0/247

0/999

0/008
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میزان ضریب نفوذ مؤثر برای خشککردن ذرت در یک
خشک کن هوای داغ در محردوده دمرایی  60ترا  70درجره
سلسرریوس برابررر  3/4×10-11 m2s-1تررا 7/3×10-11 m2s-1
گزارششده اسرت ( .)Abbasi et al., 2014همچنرین در
مطالعه دیگری ،ضریب نفوذ مرؤثر بررای ذرت در محردوده
دمایی  40تا  80درجه سلسیوس ضریب نفوذ رطوبرت برین
 3/6×10-11 m2s-1تا  8/3×10-11 m2s-1گزارششرده اسرت
(.)Mujumdar, 2000
در خشک کردن ترکیبی با مرادون قرمرز -هروای داغ،
انتقال حرارت ناشی از جریران همزمران هروای داغ و پرترو
مادون قرمز است .در حالی که سرطح مراده غرذایی توسرط
پرتو مادون قرمز حرارت میبیند ،هوای داغ از مجاور نمونره
عبور نموده و باعث افزایش راندمان میشود .توان یا شردت
پرتو مادونقرمز ،در خشرککرردن ترکیبری مرادونقرمرز و
هوای داغ ،از طریرق ترأثیر برر زمران خشرککرردن ،روی
منحنی خشککردن تأثیر میگذارد و شدت خشککرردن را
تغییرر مریدهرد ( Motevali et al., 2005; Sharma et
 .)al., 2005افزایش شدت پرتو مادونقرمز باعث افرزایش
شدت خشککردن میشود؛ بنابراین زمان خشرککرردن را
کوتاه میکند .با این حال ،از آن جایی که شدت پرتو براالتر
دمای محصول را افزایش میدهد ،میتواند اثرر منفری روی
کیفیررت محصررول داشررته باشررد Zbicinski .و همکرراران
( )1992ترکیرررب مرررادونقرمرررز -هررروای داغ را بررررای
خشککردن مواد حساس به حرارت پیشنهاد دادند .اسرتفاده
از روش ترکیبی حرارتدهی مادونقرمز -هروای داغ بررای
مواد متخلخل ضخیم ،محصولی با کیفیرت سرطحی خروب
تولید میکند (.)Dostie et al., 1989
نتایج حاصل از برازش دادههای آزمایشرگاهی برا مردل
لگاریتمی نشانداد که ایرن مردل جهرت بررسری سرینتیک
خشک کردن خرمالو در یک خشککن ترکیبی هروای داغ-
مادونقرمز مناسب بوده و ضریب تبیرین ( )rبراال و خطرای
استاندارد ( )SEپایینی را در هنگام برازش کرردن دادههرای
تجربی از خود نشانداد .لذا استفاده از این مدل برای بررسی
فرآیند خشک کرردن محصروالت کشراورزی برا اسرتفاده از
سامانه هوای داغ-مادونقرمز توصیه میشود.
 Yaghobiو همکاران ( )2012سینتیک افت رطوبت و
مدلسازی ریاضی خشککردن سیبزمینی در یک
خشککن هوای داغ را با استفاده از آنالیز رگرسیون بررسی

کردند .آزمایشها در دو دمای  65و  70درجه سلسیوس
انجام گردید .سه مدل ریاضی سینتیکی نیوتنی ،پیج و
هندرسون بر دادههای تجربی برازش داده شدند .نتایج
نشانداد که مدل پیج نسبت به سایر مدلها ،مراحل خشک
شدن برش سیبزمینی را بهتر ارزیابی میکند .همچنین در
مطالعهای استفاده از مدل لگاریتمی را برای پیشبینی
نسبت رطوبت ذرت در طی خشککردن با هوای داغ را
توصیه نمودهاند (.)Abbasi et al., 2014

نتیجهگیری
یکی از روشهای کاهش هزینه جابره جرایی و افرزایش
انبارمانی میوهها و محصوالت کشاورزی خشککردن آنهرا
می باشد .در ایرن پرژوهش خشرککرردن خرمرالو در یرک
خشککن ترکیبی هوای داغ  -مرادون قرمرز بررسری شرد.
تأثیر تغییر دمای هوای داغ و توان المرپ مرادونقرمرز برر
سینتیک خشک شدن خرمرالو بررسری و ضررایب مربوطره
گزارش شد .افزایش دمای خشککن و توان المپ موجرب
افزایش سرعت خشک شدن و کاهش مدتزمان آن گردید.
ضررریب نفرروذ مررؤثر رطوبررت برررای خرمررالو در محرردوده
 1/8×10-9 m2s-1تا  1/3×10-8 m2s-1به دست آمد کره برا
افزایش دمرای هروا و تروان المرپ مرادون قرمرز افرزایش
مییافت .برای مدلسازی سینتیک خشک شدن خرمرالو ،از
مدل هرای مختلفری اسرتفاده گردیرد کره در نهایرت مردل
لگاریتمی به دلیل باال بودن شاخص ضریب تبیین و پرایین
بودن خطای استاندارد ،جهت بررسی سینتیک و پریشبینری
روند خشک شدن انتخاب گردید.
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