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تاریخ پذیرش مقاله6936/3/63 :

چکیده
مقدمه :سرخ کردن بهعنوان قدیمیترین روش آمادهسازی مواد غذایی بهطور وسیع در مقیاس خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.
گسترش رنگ طی فرآیند سرخ کردن یک پدیده سطحی وابسته به دما و زمان فرآیند است .هدف این پژوهش بررسی تغییرات دمای مرکز،
تغییرات مساحت سطح نمونهها و توصیف رفتار تغییرات رنگ برشهای پیاز حین فرآیند سرخ کردن بهصورت یک مدل ریاضی در دماهای
مختلف است.
مواد و روشها :برشهای پیاز بهصورت استوانهای با ضخامت  6سانتیمتر در دماهای  681 ،661 ،641و  211درجه سلسیوس سرخ و
تغییرات دمای مرکز آنها با ترموکوپل دمایی نوع  Kبا ضخامت یک میلیمتر هر  5ثانیه ثبت شد .دمای سطحی محصول ،با استفاده از
دمانگار لیزری ثبت شد .شاخصهای رنگی شامل روشنایی (* ،)Lقرمزی (* ،)aزردی (* )bو تغییرات رنگ ( )ΔEدر طی زمان سرخ کردن
ثبت و تغییرات آنها در برابر زمان روی مدل سینتیکی برازش و ضرایب مدل گزارش شد.
يافتهها :دمای روغن تأثیر منفی روی روشنایی برش پیاز سرخشده نشان داد و با افزایش دمای فرآیند مقدار شاخص روشنایی در زمان
یکسان کاهش یافت .نتایج این آزمایش نشان داد که بخش عمده تغییرات رنگ در مراحل ابتدایی فرآیند رخ میدهد .دماهای باالتر باعث
افزایش زردی و قرمزی رنگ سطح برشهای پیاز به ترتیب از  64/24به  23/96و  5/39به  63/86شد .نمونههای سرخشده در دمای 211
درجه سلسیوس افت بیشتری از نظر اندازه سطح داشته ( 41/48درصد) و اندازه کوچکتری داشتند .در دمای  211درجه سلسیوس ،دمای
مرکز سریعتر به نقطهجوش آب نزدیک شده و بعد از کمی توقف در این دما با خروج کامل آب ،مجدد دمای مرکز افزایش یافت.
نتیجهگیری :سینتیک تغییرات شاخصهای رنگ سطح و تغییرات کلی رنگ ( )ΔEپیاز به ترتیب از تابعنمایی افزایشی و تابع توانی تبعیت
نمود.
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پیاز ( )Allium cepaبهصورت خام ،سرخشده و یا
خشکشده در تهیه انواع غذاها به عنوان یک چاشنی مورد
استفاده قرار میگیرد ( Abbasi et al., 2011; Ganjeh et
 .)al., 2013برخی از محققان در زمینه خشککردن پیاز
تحقیق نموده و خشککردن آن را راهی برای افزایش
ماندگاری ذکر کردهاند .برای مثال مدلسازی ریاضی فرآیند
خشککردن پیاز به کمک خشککن هوای داغ توسط
محققان بررسی شده است ( .)Abbasi et al., 2011در
پژوهشی دیگر مدلسازی سینتیک خشککردن پیاز در یک
خشککن بسترسیال مجهز به کنترلکننده رطوبت با
استفاده از روشهای رگرسیونی ،منطق فازی و شبکههای
عصبی مصنوعی توسط  Ganjehو همکاران ()2013
بررسی شده است ( .)Ganjeh et al., 2013روش متداول
برای استفاده و نگهداری پیاز سرخ کردن آن است .فرآیند
سرخ کردن از فرآیندهای پیچیده انتقال همزمان حرارت و
جرم بوده و به دلیل ایجاد خواص حسی منحصر به فرد در
ماده غذایی ،از جمله عطر ،طعم و رنگ ،استفاده میشود.
رنگ از مهمترین شاخصهای کیفی مواد غذایی است که
 17حتی قبل از مصرف ماده غذایی مورد توجه قرار میگیرد
(.)Choe and Min, 2007
رنگ محصول سرخشده از نظر سالمت محصول
اهمیت دارد .گسترش رنگ طی فرآیند یک پدیده سطحی
است که وابسته به دما و زمان فرآیند میباشد .آکریل آمید
از ترکیبات حاصل از واکنش بین اسیدآمینه آسپاراژین و
قندهای احیاکننده طی واکنش مایالرد است و کنترل دما و
زمان در حین فرآیند سرخ کردن تأثیر معنیداری بر کاهش
تشکیل آکریل آمید دارد ( .)Romani et al., 2009از
طرفی دمای سطحی محصول در تشکیل رنگ و
واکنشهای شیمیایی وابسته به آن ،اهمیت زیادی دارد .در
واقع تشکیل آکریل آمید عمدتاً در سطح و نزدیک سطح
محصول اتفاق میافتد .بنابراین ،کنترل زمان و دمای
سطحی محصول و شستشوی سطح برش خورده آن
میتواند تا حد زیادی تشکیل آکریل آمید را کاهش دهد
(.)Gökmen and Palazoğlu, 2008
ارزیابی ظاهری از نظر گسترش مناطق چرب و قهوهای
در سطح محصول ،میتواند بهمنظور برآورد نهایی کیفیت
محصول از نظر محتوای روغن و شدت رنگ و همچنین

نظارت بر فرآیند مفید باشد .معموالً در صنعت و حتی در
مراکز تحقیقاتی ،کنترل کیفیت و بررسی آن بهوسیله
اندازهگیری شدت رنگ بعد از سرخ کردن با استفاده از
بازرسی چشمی بر اساس جدولهای رنگ استاندارد و در
بهترین حالت با کمک روشهای پردازش تصویر انجام
میشود (.)Rodriguez-Saona and Wrolstad, 1997
میزان تغییرات رنگ و متناسب با آن سطح آکریل آمید با
افزایش زمان و دمای فرآیند زیاد میشود ( Michalak et
 .)al., 2011بهطور کلی یک روغن مناسب برای سرخ
کردن باید مقاومت اکسیداتیو باال ،نقطه دود باال (سطح
پایین اسیدهای چرب آزاد) و حداقل تیره شدن رنگ را در
اثر فرآیند نشان دهد .هر دو عامل میزان دمای سرخ کردن
و ثبات دمایی روغن در محدوده زمانی موردنظر به حفظ
کیفیت محصول کمک میکند .هرگونه نوسان دمایی
میتواند تأثیر منفی بر روی کیفیت رنگ محصول و کنترل
آن داشته باشد .از طرفی همانطور که زمان تماس بین غذا
و روغن سرخکردنی افزایش مییابد ،حرارت بیشتری از
روغن سرخکردنی به غذا منتقلشده و در نتیجه واکنشهای
تجزیهای در سطح و مهاجرت آب از مرکز به بیرون ماده
غذایی ،بیشتر میشود .ضریب انتقال حرارت در طی فاز
جوشش میتواند دارای نقش بحرانی در تشکیل ویژگیهای
حسی محصول ،سرعت بخشیدن به واکنشهای قهوهای
شدن غیرآنزیمی (واکنش مایالرد) و کاراملیزه شدن ،که
موجب پخش شدن کامل عطر و طعم ،رنگ و بافت ماده
غذایی میشوند ،باشد (.)Farkas and Hubbard, 2000
با وجود اینکه تحقیقات زیادی در زمینه بررسی و کنترل
رنگ خالل سیب زمینی انجام شده است ،اما بررسی
سینتیکی تغییرات رنگ پیاز مورد توجه قرار نگرفته است.
 Moyanoو همکاران ( )2112سینتیک تغییرات رنگ
پوسته خاللهای سیبزمینی را بررسی کردند .در پژوهشی
دیگر  Krokidaو همکاران ( )2116تأثیر دمای روغن ،نوع
روغن و ضخامت نمونه را روی تغییرات رنگ خالل
سیبزمینی حین سرخ کردن با استفاده از یک مدل
سینتیکی نمایی بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که
دمای روغن و ضخامت ماده غذایی از شاخصهای مهم
فرآیند هستند که تأثیر معنیداری بر سرعت تغییر رنگ
محصول دارند ،در حالیکه استفاده از روغن هیدروژنه به
جای روغن غیرهیدروژنه تأثیری بر تغییرات رنگ نداشته

است .شدت تغییرات رنگی با افزایش دما و کاهش ضخامت
زیاد میشود ولی رفتار تغییرات رنگی و نوع تابع همواره
بهصورت نمایی افزایشی است (.)Moyano et al., 2002
یکی از مهمترین الزامات جهت کنترل یک ویژگی
کیفی ،مانند رنگ ،آگاهی از روند تغییرات آن طی فرآوری
است .با توجه به منابع منتشرشده مشخص شد تاکنون
پژوهشی در خصوص بررسی تغییر دمای مرکز و مدلسازی
سینتیک تغییرات رنگ در طی فرآیند سرخ کردن پیاز
صورت نگرفته است .لذا هدف این تحقیق بررسی اثر دما و
زمان فرآیند سرخ کردن بر سرعت انتقال حرارت و تغییرات
رنگ پیاز و مدلسازی سینتیکی آن میباشد .مدل به دست
آمده از این پژوهش توصیف کننده رفتار تغییرات رنگ حین
فرآیند سرخ کردن پیاز ،میباشد.

رنگی آبی تا زرد) میباشد ( Salehi, 2017; Salehi and

 .)Amin Ekhlas, 2018مقادیر تغییر رنگ ( )ΔEدر
مقایسه با نمونه تازه ،با استفاده از معادله  6محاسبه شد.
()6

E  L *2 a *2 b *2

سطح برشهای پیاز در طی سرخ کردن با استفاده از
روش پردازش تصویر و با استفاده از اسکنر اندازهگیری شد.
درصد تغییر اندازه سطح برشها که معیاری از چروکیدگی و
کاهش سطح محصول است با استفاده از معادله  2محاسبه
و گزارش شد.

A0  At
 100
()2
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 :A0سطح نمونه در زمان صفر ()cm
 :Atسطح نمونه در زمان )s( t
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مواد و روشها
برای انجام آزمایشها پیاز سفید با قطر متوسط 5
سانتیمتر از استان همدان تهیه گردید .برای انجام فرآیند
سرخ کردن ابتدا پیازها به قطعاتی به شکل استوانه با قطر 5
سانتیمتر و با ضخامت  6سانتیمتر با استفاده از کاتر برش
داده شدند .برشهای پیاز بالفاصله جهت سرخ کردن در
چهار سطح دمای  681،661 ،641و  211درجه سلسیوس
قرار گرفتند .جهت سرخ کردن از روغن آفتابگردان (الدن،
ایران) استفاده شد.

جهت اندازهگیری دمای روغن و مرکز نمونهها ،از
دماسنج دیجیتالی تماسی دو کاناله لوترون 2با دامنه دمایی
 -51تا  6291درجه سلسیوس با دقت  ±1/6درجه
سلسیوس و ترموکوپل دمایی نوع  Kبا ضخامت یک
میلیمتر استفاده گردید .جهت اندازهگیری تغییرات دمای
سطحی از دمانگار لیزری 9با دامنه دمایی  -92تا 6151
درجه سلسیوس با دقت  ±1/6درجه سلسیوس استفاده شد
(.)Salehi, 2018

 -بررسي تغییرات رنگ سطحي

 -مدلسازی سینتیک تغییر شاخصهای رنگي

جهت بررسی تغییرات رنگ سطح نمونهها از روش
پردازش تصویر استفاده شد .در این روش از یک اسکنر
اچپی ،6جهت تصویربرداری استفاده شد .ابتدا تصاویر با
فرمت  JPGو در فضای رنگی  RGBذخیره شدند .تصاویر
گرفتهشده توسط نرمافزار Image J software ( Image J
 )version 1.42e, USAو برنامه آن (– Color –Space
 )Converterاز فضای رنگی  RGBبه *  L* a* bتبدیل
گردیدند ( .)Salehi, 2017مدل رنگی  Labمرکب از جزء
روشنایی (مقدار  Lکه دامنهای از صفر تا  611را دارد) و دو
جزء رنگی (دامنهای از  -621تا  )+621که شامل جزء *a
(دارای طیف رنگی سبز تا قرمز) و جزء*( bدارای طیف

بهمنظور بررسی سینتیک و پیشبینی روند تغییرات
رنگ پیاز در طی فرآیند سرخ کردن ،از مدل  Krokidaو
همکاران ( )2116با کمی تغییرات استفاده و همبستگی این
مدل سینتیکی با دادههای تجربی بررسی گردید ( Krokida
 .)et al., 2001از ویژگیهای عمده این مدل میتوان
بهسادگی و شکل درجه یک آن اشاره نمود که بیان سادهای
از تغییرات رنگ خواهد داشت .بر این اساس رفتار تغییرات
رنگ طی سرخ کردن از یک مدل نمایی تبعیت میکند که
با دادههای تجربی بهدستآمده سازگاری دارد .سینتیک
تغییرات شاخصهای رنگی بهصورت معادالت  9و  4بیان
میشود (:)Krokida et al., 2001; Salehi, 2019
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 -فرآيند سرخ کردن

 -اندازهگیری تغییرات دما
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)   exp(  K c t


در معادالت فوق  Cمقدار شاخص رنگی ( a ،Lیا  )bدر
زمان مشخص Ce ،مقدار شاخص در زمان بینهایت یا
مقدار تعادلی (بدون بعد) است KC .ثابت سینتیکی تغییرات
هر یک از شاخصها (برحسب عکس ثانیه) و  tزمان
برحسب دقیقه میباشد .در لحظه صفر هر شاخص مقدار
اولیه خود یعنی  Ciرا داشته و با توجه به تغییرات نمایی بعد
از زمان صفر میتوان معادله  5را بهعنوان مدل تجربی کلی
و بیانی دیگر از معادله  4در نظر گرفت.
)) C  Ci  a.(1  exp( K C t
()5
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حرف  aدر معادله  5شاخص مدل مییباشید .بیا حیل و
برازش معادله  5روی میانگین دادههای تجربی شاخصهای
رنگی ،تغییرات شاخصهای رنگی نسبت به زمیان KC ،و a
قابل محاسبه خواهند بود (.)Sabbaghi et al., 2017
مقادیر ΔEنیز برای دماهای مختلف در طی زمان سرخ
 17کردن محاسبه شد و دادههای تجربی حاصل از آن با
مدلهای سینتیکی  6و  3برازش شدند .معادله  6بهصورت
سه شاخصی میباشد و حروف  b3 ،b2 ،b1ثابتهای معادله
میباشند .در معادله  ،3حرف  aشاخص مدل و  KEثابت
سینتیکی برحسب عکس ثانیه میباشد .معادله  8نیز یک
مدل توانی میباشد که  aو  bثابتهای معادله و  tزمان
برحسب ثانیه میباشد.
()6

t 
E  b1  b2 exp  
 b3 

()3

)) E  Ee (1  exp(  K E t

()8

E  at

b

در این مطالعه بهمنظور مدل کردن دادههای تجربی
سرخ کردن و به دست آوردن ثابتهای مدلها ،از
نرمافزار Curve Expertویرایش  6/94استفاده شد .دما
بهعنوان متغیر مستقل و تغییر دمای مرکز ،شاخصهای
رنگ و سطح بهعنوان متغیرهای وابسته انتخاب شدند.
آزمایشها در سه تکرار و در قالب فاکتوریل بر پایه طرح
کامالً تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند .برای رسم
نمودارها از برنامه ( Excel )2113استفاده شد.

يافتهها
بهطورکلی برشهای روشن و طالیی پیاز نسبت به
رنگ تیره ترجیح داده میشوند .تغییر رنگ و سطح
برشهای پیاز در طی سرخ شدن در مدتزمان  231ثانیه
(هر  91ثانیه یک عکس) در شکل  6به نمایش درآمده
است .در تمامی دماها چنین تغییراتی مشاهده شد ،اما شدت
آن با افزایش دما افزایش مییافت .اثر دما بر تغییر شاخص
روشنایی (* )Lطی سرخ کردن پیاز در شکل  2گزارششده
است .دمای روغن تأثیر منفی روی روشنایی برش پیاز
سرخشده نشان داد و با افزایش دمای فرآیند میزان شاخص
روشنایی از  44/66به  91/53کاهش یافت .کاهش این
شاخص بهعنوان یک عامل منفی در رنگ محصول در نظر
گرفته میشود .با توجه به جذب روغن کمتر در دماهای
باال ،کنترل رنگ بهعنوان یکی از ویژگیهای کیفی در این
شرایط اهمیت زیادی دارد.

شکل -9تغییر رنگ و سطح برشهای پیاز در طي سرخ شدن

اثر دما بر تغییر شاخص زردی (* )bطی سرخ کردن
پیاز در شکل  4گزارششده است .مقدار این شاخص با
افزایش دمای روغن و زمان فرآیند از  64/24به 23/96
افزایش یافت.

شکل  9تغییرات شاخص قرمزی (* )aرنگ سطح پیاز
را در برابر زمان در دماهای مختلف سرخ کردن نشان
میدهد .مقدار این شاخص با افزایش دمای روغن و زمان
فرآیند از  5/39به  63/86افزایش یافت.
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مقادیر ضرایب مدل سینتیکی تغییر شاخصهای رنگی
برشهای پیاز در شرایط مختلف سرخ کردن در جدول 6
گزارششده است .با استفاده از این ضرایب و مدل مربوطه
میتوان تغییر شاخصهای رنگی (* a* ،Lو * )bرا در طی
سرخ کردن پیاز در زمانهای مختلف پیشبینی نمود.
مطابق این جدول مقدار  KCشاخص روشنایی برای
دماهای  681 ،661 ،641و  211درجه سلسیوس به ترتیب
برابر  1/141 ،1/193 ،1/193و  1/133محاسبه شد.
اثر دمای سرخکن بر سینتیک شدت تغییر رنگ سطح
برشهای پیاز در شکل  5به نمایش درآمده است.
همانطور که مالحظه میشود ،با افزایش دمای سرخکن،
شیب نمودار افزایشیافته و تغییر رنگ سطحی نمونهها با
سرعت بیشتری رخ میدهد .مقدار این تغییرات رنگ با
افزایش دما  641به  211درجه سلسیوس شدت گرفت و

مقدار آن از  95/36به  56/48افزایش یافت .برشهای پیاز
در حین سرخ شدن تیرهتر شده که این امر با افزایش ΔE
در حین سرخ کردن مشخصشده است .باگذشت زمان
فرآیند ،شدت تغییرات رنگ با سرعت ثابت ادامه یافت.
دادههای مربوط به تغییر رنگ پیاز در طی سرخ شدن
با هر سه مدل سینتیکی ذکر شده در بخش مواد و روشها
برازش شدند .با توجه به روند تغییرات دادههای مربوطه که
بهطور توانی تغییر میکردند ،مشخص شد که مدل توانی
برای توصیف روند تغییر دادهها مناسب است؛ لذا ضرایب
این مدل برای دماهای مختلف محاسبه و در جدول 2
گزارش شد .با استفاده از دادههای ذکر شده در این جدول
میتوان سرعت تغییر رنگ پیاز در طی سرخ کردن را در
زمانهای مختلف پیشبینی نمود.

جدول  -9مقادير ضرايب مدل سینتیکي تغییر شاخصهای رنگي در شرايط مختلف سرخ کردن
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از دست داد و دمای مرکزی محصول برای این دمای روغن
پس از این مرحله افزایش یافت.

اثر دمای سرخکن بر تغییر اندازه سطح برشهای پیاز
در شکل  6به نمایش درآمده است .همانطور که مالحظه
میشود ،با افزایش دمای سرخکن ،شیب نمودار
افزایشیافته و تغییر سطح نمونهها با سرعت بیشتری رخ
میدهد .نمونههای سرخشده در دمای  211درجه سلسیوس
افت بیشتری از نظر اندازه سطح داشته و اندازه کوچکتری
داشتند .با افزایش دمای سرخکن از  641به  211درجه
سلسیوس مقدار تغییرات سطح از  94/63درصد به 41/48
درصد افزایش یافت.
اثر دمای روغن بر تغییر دمای مرکز برشهای پیاز در
طی سرخ کردن در شکل  3گزارششده است .در این
پژوهش تغییرات دمای مرکز تا زمان  251ثانیه و هر 5
ثانیه ثبت شد (مدتزمان الزم برای سرخشده برش پیاز).
با رسیدن دمای مرکزی محصول به حدود نقطهجوش آب،
در ابتدا به دلیل فشار بخار ناشی از تبخیر و حبس
حبابهای بخار در محصول ،به دلیل تشکیل پوسته،
نقطهجوش آب طبق قوانین ترمودینامیکی افزایش مییابد.
در این مطالعه ،در مدت  35ثانیه و دمای  211درجه
سلسیوس روغن ،محصول آب خود را در مرکز بهطور کامل

بحث
 Baikو  )2115( Mittalنشان دادند که تغییرات
شاخص قرمزی در دماهای باالی سرخ کردن شدیدتر بوده
و سپس به مقدار ثابت میرسد و از یک تابعنمایی تبعیت
میکند Pedreschi .و همکاران ( )2115نیز گزارش کردند
که میزان این شاخص در نمونههای سیبزمینی آنزیم بری
شده نسبت به نمونههای آنزیم بری نشده در حین سرخ
کردن کمتر است .همچنین بیان کردند که شاخص
روشنایی و شاخص زردی در طی سرخ کردن تغییر چندانی
نکرده و رنگ سیبزمینی در طی سرخ کردن تابع شاخص
قرمزی است که تغییرات آن بیشتر است .با مقایسه تغییرات
دمای سطحی و تغییرات شاخص قرمزی با یکدیگر ،علت
افزایش شاخص قرمزی با افزایش دما قابل توجیه خواهد
بود .در واقع در دماهای کمتر افزایش دمای سطحی بعد از
اتمام تبخیر سطحی کمتر بوده و در نتیجه واکنش قهوهای
شدن در نتیجه افزایش حرارت ،کمتر اتفاق میافتد.
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 Bingolو همکاران ( )2162گزارش کردند که با
افزایش ضخامت پوسته ،که روغن بخش عمده
تشکیلدهنده آن میباشد ،غلظت ترکیبات ماده خشک
افزایشیافته و این امر موجب افزایش شاخص زردی و البته
قرمزی محصول میگردد .این افزایش زردی میتواند ناشی
 17از جذب سطحی کاروتنوئیدهای موجود در بستر روغن نیز
باشد .با وجود نامطلوب بودن افزایش شاخص قرمزی در
دماهای باال ،شاخص زردی تغییرات مطلوبی را در دماهای
باال نشان میدهد .بنابراین با توجه به روند مشابه تغییر
شاخصهای رنگی در زمانهای ابتدایی سرخ کردن،
میتوان با ایجاد فرآیند با دمای باال و زمان کم ویژگیهای
کیفی رنگ محصول را حفظ کرد .از طرفی مشخصشده
است که جذب روغن در دماهای باال کاهش مییابد
( .)Ahromrit and Nema, 2010درواقع هرچه دمای
روغن افزایش یابد تغییرات جذب روغن منظمتر و در نتیجه
قابلکنترل است .حداکثر روغن جذب شده به زمانهای
طوالنیتر فرآیند و محتوی رطوبت کم محصول مربوط
میشود که این امر میتواند به دلیل ایجاد خلل فرج در
محصول باشد ( .)Durán et al., 2007بنابراین با کاهش
زمان فرآیند میتوان سالمت محصول را از نظر رنگ،
محصوالت جانبی نامطلوب ناشی از فرآیندهای طوالنی و
همچنین جذب روغن بهبود بخشید.
 Sahinو همکاران ( )6333گزارش کردند هرچه دمای
فرآیند بیشتر باشد طول دوره دمای ثابت در پروفایل دمایی

کاهش مییابد .در اینجا با افزایش زمان فرآیند دمای
سطحی محصول برای دماهای باالتر سرخ کردن ،زودتر به
سمت دمای روغن افزایش مییابد و مسلماً تغییرات رنگی
در این محدوده میتواند سریعتر رخداده و نقش اساسی در
کاهش کیفیت رنگی محصول خواهد داشت .درواقع شروع
پدیده افزایش دمای سطحی به سمت دمای روغن،
نشاندهنده افزایش شدت تغییرات رنگ نامطلوب به دلیل
کاهش آب سطحی است .با محاسبه شاخصهای رنگی
مشخص شد که بخش عمده تغییرات شاخصهای رنگی در
زمانهای ابتدایی میباشد.
با افزایش دما سرعت انتقال حرارت به مرکز پیاز
افزایشیافته و دمای مرکز سریعتر افزایشیافته است .در
طی سرخ کردن ،همزمان پدیده انتقال حرارت و انتقال جرم
رخ میدهد که با افزایش دمای سرخکن ،سرعت خروج
رطوبت از نمونهها افزایشیافته که این موضوع منجر به
افزایش سریع دمای مرکز نمونهها میشود .دمای مرکز
محصول ابتدا نزدیک به نقطهجوش آب رسیده و برای زمان
کوتاهی ثابت میماند و پس از اتمام آب محصول و تشکیل
پوسته ،شروع به افزایش به سمت دمای روغن میکند .در
دمای  211درجه سلسیوس ،دمای مرکز سریعتر به
نقطهجوش آب نزدیک شده و بعد از کمی توقف در این دما
با خروج کامل آب ،مجدد دمای مرکز افزایشیافت.
 Farkasو همکاران ( )6336بیان کردند که در سرخ کردن
انتقال حرارت با وجود دو مرحله حرارتی صورت میگیرد.
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اولین مرحله حرارتی بهصورت حرارت محسوس است که
موجب افزایش دمای محصول از دمای اولیه به نقطهجوش
 این مرحله حرارتی با پیشرفت فرآیند سرخ.آب میشود
کردن و رسیدن دمای مرکزی محصول به نقطهجوش
 دومین مرحله حرارتی مربوط به حد واسط.محدود میگردد
هسته میباشد که آب در این نقطه تبدیل به بخار/پوسته
 نتایج.میشود و در سرتاسر سرخ کردن حفظ میشود
حاصل از بررسی روابط سینتیکی انتقال جرم نمونههای
 وKhalilian بادمجان طی فرایند سرخ کردن عمیق توسط
) نشان داد که محتوی روغن نمونههای2163( همکاران
 درجه681 بادمجان طی فرایند سرخ کردن عمیق در دمای
 در اوایل فرایند سرخ کردن به حداکثر مقدار خود،سلسیوس
 محتوی. روند کاهشی میباشد،رسیده و بعد از آن در ادامه
رطوبت نمونههای بادمجان نیز در اوایل فرایند سرخ کردن
 سرعت کاهش محتوی،بهسرعت کم شده و پس از آن
. نیز کاهش مییابد،رطوبت نمونهها

نتیجهگیری
)a*(  قرمزی، ) کمترL*( دماهای باال موجب روشنایی
 شدت تغییرات.) بیشتر گردیدb*( بیشتر و زردی
 درجه سلسیوس از سایر211 شاخصهای رنگی برای دمای
 دمای.دماها شدیدتر و شیب نمودارهای این دما بیشتر بود
مرکز برشهای پیاز در دماهای باال سریعتر افزایشیافته و
 مدل نمایی.زودتر به سمت دمای روغن افزایش مییابد
برازش شده بهخوبی تغییرات شاخصهای رنگی را با توجه
) بهدستآمدهSE( ) و خطای استانداردR( به ضریب تبیین
 همچنین معادله توانی. توصیف میکند،برای برازش
) را مدل نمود و ضرایبΔE( بهخوبی شاخص تغییر رنگ
آن نیز جهت پیشبینی شاخصهای رنگی در سایر شرایط
.سرخ کردن گزارش شد
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