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چکیده
مقدمه :یکی از روشهای جدید در خشککردن مواد غذایی ،استفاده از تابش فروسرخ است که باعث افزایش سرعت خشککردن ،حفظ
کیفیت محصول نهایی و کاهش هزینههای فرآیند میشود.
مواد و روشها :در این پژوهش مدلسازی سینتیک خشک شدن توتفرنگی در یک خشککن فروسرخ بررسی شد .تأثیر توان المپ
پرتودهی ( 259 ،959و  375وات) و فاصله نمونه از المپ ( 7/5 ،5و  99سانتیمتر) بر زمان خشک شدن و ضریب نفوذ رطوبت در طی
فرآیند خشک شدن توتفرنگی بررسی شد .برای اندازهگیری وزن نمونهها در طی آزمایش بدون خروج آنها از خشککن ،سینی با نمونهها
بر روی ترازو دیجیتالی قرار گرفتند .مدلهای استاندارد (ونگ و سینگ ،هندسون و پابیس ،تقریب انتشار ،پیج ،پیج اصالحشده ،نیوتن،
میدیلی و لگاریتمی) جهت بررسی سینتیک خشک شدن بر دادههای آزمایشی برازش داده شد و کیفیت برازش آنها (ضریب تعیین و خطای
استاندارد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
يافتهها :با افزایش توان المپ فروسرخ از  959به  375وات زمان خشک شدن توتفرنگی  70/8درصد کاهش یافت .کاهش فاصله المپ
از سطح نمونه از  99به  5سانتیمتر باعث کاهش  49/9درصدی در زمان خشککردن شد .افزایش توان منبع حرارتی و کاهش فاصله مقدار
ضریب نفوذ مؤثر افزایش مییابد .ضریب نفوذ مؤثر رطوبت توتفرنگی بین  9/54×99-0تا  93/83×99-0مترمربع بر ثانیه بود.
نتیجهگیری :تأثیر توان المپ پرتودهی و فاصله بر فرآیند خشک شدن توتفرنگی معنیدار میباشد .مدلسازی فرآیند خشککردن
توتفرنگی نشان داد تمامی مدلها نتایج قابل قبولی را در بر داشتند ولی در کل مدل پیج نسبت به سایر مدلهای مورد بررسی با
بزرگترین مقدار ضریب تعیین ( )R2=0.999و کوچکترین خطا ( ،)>9/999نتایج نزدیکتری به دادههای آزمایش را داشت.
واژههای کلیدی :توتفرنگی ،خشک کردن ،ضریب نفوذ مؤثر ،فروسرخ ،مدلسازی سینتیکی ،مدل پیج
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مقدمه
2

9

 .)2011اشعه فروسرخ سبب ایجاد حرارت سریع و مستقیم
بر روی محصول میشود که نسبت به خشککنهای
همرفتی که درآن بخشی از حرارت توسط خروج هوا به هدر
میرود سریعتر است و راندمان باالتری دارد ( Salehi et
 .)al., 2017بیشتر اشعه فروسرخ توسط مولکولهای
سطحی جذب میشود .این پدیده سبب گرم شدن سریع
محصول شده و سبب کاهش تنشهای حرارتی در محصول
2
و در نتیجه حفظ کیفیت آن میشود (.)Salehi, 2019b
مدلسازی ریاضی فرآیند خشککردن برای طراحی،
بهبود سیستمهای خشککن موجود و حتی کنترل فرآیند
استفاده می شود ( .)Doymaz, 2007اخیراً مطالعات زیادی
برای توصیف رفتار خشک شدن میوهها و سبزیها مختلف
جهت یافتن بهترین مدل ریاضی صورت گرفته است.
 )2009( Doymazبا مدلسازی فرآیند خشککردن کیوی
در سه سطح دمایی  55 ،59و  09درجه سلسیوس و سرعت
هوای  2/4متربرثانیه و رطوبت نسبی  99تا  %25گزارش
کردند که مدل هنرسون و پابیس 3اصالح شده و مدل ورما 4و
همکاران نتایج بهتری نشان دادند Abe .و  )1997( Afzalبا
مدلسازی خشککردن الیه نازک شلتوک برنج با فروسرخ
مدلسازی کردند و مدل پیج5به عنوان بهترین مدل انتخاب
شد )2006( Togrul .خشک شدن هویج با فروسرخ در
محدوده  59تا  89درجه سلسیوس دریافتند که مدل میدلی 0را
جهت توصیف رفتار خشککردن پیشنهاد داد.
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
توتفرنگی در خشککن فروسرخ صورت نگرفته است .لذا
هدف این تحقیق بررسی اثر توان المپ پرتودهی فروسرخ
و فاصله المپ از نمونه بر خشککردن توتفرنگی و
مدلسازی سینتیک انتقال جرم آن میباشد.

برای انجام آزمایشها توتفرنگی از گلخانهای در
استان همدان تهیه گردید .برای انجام فرآیند خشککردن
ابتدا توتفرنگیها به قطعاتی با ضخامت  9/5سانتیمتر

4

1
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توتفرنگی متعلق به تیره گلسرخیان و جنس فراگاریا
بوده و گیاهی علفی چند ساله میباشد .رشد این گیاه علفی
در آبوهوای معتدل گرم و در بستر غنی از گیاخاک و خاک
اسیدی بسیار خوب است .میوه توتفرنگی که بهصورت خام
و یا فرآوری شده استفاده میشود سرشار از ویتامینهای ،E
 Cو  Bو انواع آنتیاکسیدانها میباشد ( Samimi
 .)Akhijahani and Khodaei, 2011از جمله محصوالت
تولیدی از این میوه مغذی میتوان به فرآوردههایی مثل مربا،
شربت ،کمپوت ،ژل و طعمدهندهها اشاره کرد .توتفرنگی
به دلیل میزان تنفس باال ،مقدار آب فراوان ( حدود ،)% 09
فعالیت متابولیکی باال و حساسیت به فساد قارچی زمان
نگهداری کوتاهی دارد ( ;El-Beltagy et al., 2006
 .)Zhang et al., 2006از اینرو توسعه راهکارهایی که
بتواند سبب حفظ کیفیت فیزیکوشیمیایی آن همراه
باافزایش طول مدت نگهداری گردد ،بسیار حائز اهمیت
9
میباشد.
خشککردن محصوالت کشاورزی اهمیت زیادی در
محافظت و افزایش عمر و ماندگاری آنها دارد .با این
 990روش عالوه بر جلوگیری از فساد ماده غذایی به وسیله
میکروارگانسیمها و یا واکنشهای شیمیایی ،وزن ماده
غذایی کاهش یافته و صرفهجویی بسیاری در هزینههای
حمل و نقل و نگهداری حاصل میشود (.)Salehi, 2019a
توتفرنگی خشک میتواند به عنوان یک میان وعده غذایی
در نظر گرفته شود که منبع خوبی از ویتامینها و مواد
معدنی است .خشککردن میوهها به وسیله تابش خورشید
یک روش معمول برای کاهش رطوبت آنها محسوب
میشود .از آنجایی که استفاده از این روش نرخ انتقال
رطوبت از محصول بسیار کم است ،در نتیجه خشککردن
خورشیدی زمان بر است (.)Doymaz et al., 2008
استفاده از اشعه فروسرخ به ویژه به شکل الیه نازک جهت
خشک کردن این محصول استراتژیک میتواند روش
مناسبی باشد .در این روش حرارت در محصول بدون ایجاد
تغییرات نامطلوب ایجاد میشود ،در نتیجه کیفیت ساختاری
محصول نهایی ضمن کاهش ضایعات محصول ،افزایش و
هزینههای فرآیند خشک شدن کاهش مییابد ( Jun et al.,
Midilli
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 :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 ،9نسبت 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 رطوبت
نیازی بهاندازهگیری رطوبت تعادلی نیست ( Doymaz,
.)2007
M
MR  t
()2
Mo
-تعیین ضريب نفوذ مؤثر رطوبت

پدیدههای انتقال معموالً برحسب نفوذ فشاری ،نفوذ اجباری
و نفوذ معمولی (انتقال خالص ماده بدون حرکت سیال)
)Digital balance, LutronGM-300p (Taiwan

2

()3

X
2 X
 Deff
t
x 2

که در آن  Xمقدار رطوبت موضعی در مبنای خشکt ،

زمان و  xشاخص فضایی میباشد .مطالعهی انتشار قانون
دوم فیک بر نفوذ جرم در طی دورهی 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
2
بهصورت رابطه  4میباشد:
() 4
2
8 
1
2  Deff t
MR  2 n0
)exp( (2n  1
)

(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 (999 )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
 2 exp 

2
m0  me 
 4 L


MR 

ضریب نفوذ معموالً با رسم دادههای تجربی خشککردن
برحسب لگاریتم طبیعی نسبت رطوبت ( )LnMRنسبت به
زمان تعیین میگردد .هنگامی که نمودار مقدار LnMR
نسبت به زمان رسم گردد ،شیبخط بهدستآمده را در
معادله  0قرار داده تا ضریب نفوذ مؤثر به دست آید:
()0

 2 Deff
K0 
4L2

 K0شیبخط میباشد .برای هر تیمار از ضریب نفوذهای
بهدستآمده میانگین گرفته و نتیجه اعالم شد.

Infrared Heat Lamp (NIR), Noor Lamp Company, Iran.
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برش داده شدند .ورقههای توتفرنگی بالفاصله پس از
برش جهت پرتودهی توسط خشککن فروسرخ مورداستفاده
قرار گرفتند .جهت خشککردن نمونههای برش خورده با
خشککن فروسرخ از متغیرهایی شامل توانهای المپ
فروسرخ 9در سه سطح  259 ،959و  375وات و فاصله
المپ از نمونه در سه سطح  7/5 ،5و  99سانتیمتر استفاده
شد .تغییرات وزن نمونهها در طی خشک شدن هر یک
دقیقه توسط ترازوی دیجیتالی 92با دقت  ± 9/99گرم که در
خشککن تعبیه شده بود ،ثبت گردید.
آزمایشها در سه تکرار و در قالب فاکتوریل بر پایه
طرح کامالً تصادفی موردبررسی قرار گرفتند .برای رسم
نمودارها از برنامه ( Excel )2997و برای تجزیهوتحلیل
آماری از نرمافزار  Minitab 16در سطح معنیداری %5
استفاده شد.
جهت مدلسازی فرآیند خشک شدن ،ابتدا پارامتر
نسبت رطوبت در طی خشک شدن توتفرنگی با استفاده از
رابطه  9محاسبه گردید (:.)Doymaz, 2007
M  Me
MR  t
( )9
M0  Me

طبقهبندی میشود .قانون دوم فیک برای شرایط ناپایدار
میتواند انتقال رطوبت در مرحله نزولی فرآیند خشککردن
را توصیف کند:
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991

بهمنظور بررسی سینتیک و پیشبینی روند خشک شدن
توتفرنگی ،از مدلها و معادلههای مختلف خشککردن
استفاده گردید .معادلههای مورداستفاده برای مدلسازی
فرآیند خشککردن توتفرنگی در جدول  9به نمایش
درآمده است (.)Wong, 2001; Doymaz, 2007

يافتهها
نتایج حاصل از تجزیه واریانس تأثیر توان المپ فروسرخ
و فاصله بر زمان خشک شدن توتفرنگی آنالیز و در جدول
 2به نمایش درآمده است .کاهش فاصله المپ از سطح
نمونه از  99به  5سانتیمتر باعث کاهش زمان خشککردن
از  52دقیقه به  33دقیقه شد (توان  259وات) .با افزایش
توان المپ فروسرخ از  959به  375وات زمان خشک شدن
توتفرنگی  70/8درصد کاهش یافت.
اثر فاکتورهای موردبررسی در پژوهش بر تغییرات
رطوبت در واحد زمان در شکلهای  9و  2به نمایش درآمده
است .همانطور که مالحظه میشود با افزایش توان المپ

جدول  -9مدلهای رياضي مورداستفاده برای مدلسازی سینتیک خشک شدن توتفرنگي
معادله

MR  1  at  bt 2
)MR  a exp(kt

مدل

Model

ونگ و سینگ

Wang and Singh

هندسون و پابیس
تقریب انتشار
Approximation of diffusion
Henderson and Pabis

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

) MR  exp( kt n

Wong, 2001
Jain and Pathare, 2004
Doymaz, 2007
Jain and Pathare, 2004

پیج

Page

پیج اصالحشده

Modified Page –II

Doymaz, 2007

)MR  exp( kt

نیوتن

Newton

Jain and Pathare, 2004

MR  a exp(kt n )  bt

میدیلی

Midilli

MR  a exp( kt)  c

لگاریتمی

Logarithmic

) MR  exp(c(t / l 2 ) n
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فروسرخ ،سرعت خشک شدن و کاهش رطوبت توتفرنگی
افزایش مییابد (شکل.)9
بیشترین زمان خشک شدن مربوط به توان پرتودهی
 959وات و در فاصله  99سانتیمتری بود ( 00دقیقه).
کمترین زمان خشک شدن نیز مربوط به توان پرتودهی
 375وات و در فاصله  5سانتیمتری است که مدتزمان
ثبتشده برای این تیمار  92دقیقه به دست آمد.
شکل  3روند تغییرات لگاریتم طبیعی نسبت رطوبت
( )LnMRرا نسبت به زمان در توانهای متفاوت در فاصله
 7/5سانتیمتر را نشان میدهد .شکل  4نیز روند تغییرات
لگاریتم طبیعی نسبت رطوبت نسبت به زمان برای فواصل
مختلف المپ پرتودهی  959وات از سطح توتفرنگی را
نشان میدهد .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 و کاهش فاصله نمونه از المپ ضریب
نفوذ مؤثر رطوبت افزایش یافته است.

Doymaz, 2007
Doymaz, 2009

 :MRنسبت رطوبت t ،زمان ) (minو  c ،l ،b ،k ،nو  ،aثابتهای مدلها میباشند.
در این مطالعه بهمنظور مدل کردن دادههای تجربی خشککردن و به دست آوردن ثابتهای مدلها ،از نررمافرزار  Curve Expertویررایش 9/34
(شرکت مایکروسافت ،آمریکا) استفاده شد.
جدول  -2نتايج تجزيه واريانس اثر متغیرهای توان المپ و فاصله بر زمان خشک شدن توتفرنگي
منابع تغییرات
توان
فاصله
توان × فاصله
خطا
کل

درجه آزادی
2
2
4
0
97

مجموع مربعات
92952/3
9033/3
893/3
00/9
94058/8

میانگین مربعات
0970/2
890/7
299/8
7/7

P

9/999
9/999
9/999
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375 W

10.0
8.0
6.0
4.0

)MC (kg water/kg dry matter

250 W

150 W
12.0
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40

60

0

20

)Time (min

شکل  -9اثر تغییر توان منبع حرارت دهي بر رطوبت توتفرنگي (در فاصله  7/5سانتيمتر)
14.0
7.5 cm

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0

)MC (kg water/kg dry matter

10 cm

5 cm
12.0

991

0.0
100

120

80

40

60
)Time (min

0

20

شکل  -2اثر تغییر فاصله المپ پرتودهي از سطح نمونه بر رطوبت توتفرنگي (المپ پرتودهي  951وات)

90

80

70

60

)Time (min
40
50

30

20

10

0
-2.0

-6.0
-8.0
150 W y = -0.0519x + 0.4582
R² = 0.9682

)Ln (MR

-4.0

-10.0
-12.0

250 W y = -0.1037x + 0.5443
R² = 0.9108

375 W y = -0.2039x + 0.6051
R² = 0.8349

-14.0
-16.0
-18.0

شکل  -3مقادير لگاريتم طبیعي نسبت رطوبت در مقابل زمان برای المپهای پرتودهي فروسرخ در فاصله  7/5سانتيمتر
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0.0

)Time (min
120

80

100

40

60

0

20

0.0
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R² = 0.9659

)Ln (MR
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-4.0
5 cm

y = -0.0519x + 0.4582
R² = 0.9682

7.5 cm

y = -0.0378x + 0.4415
R² = 0.9206

10 cm

-5.0
-6.0
-7.0
-8.0

شکل  -4مقادير لگاريتم طبیعي نسبت رطوبت در مقابل زمان برای فواصل مختلف المپ پرتودهي  951وات از سطح
توتفرنگي
جدول  -3مقادير ضريب نفوذ مؤثر در شرايط مختلف خشککردن
توان ()W
959

991
259
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375

فاصله المپ ()cm

ضريب نفوذ ()m2s-1

r

5

3/40×99-0

9/082

7/5

-0

9/084

99

-0
-0

2/93×99
9/54×99

9/050

5

4/42×99

9/058

7/5

4/20×99-0

9/054

99

3/42×99-0

9/075

5

93/83×99-0

9/047

7/5
99

مدلهای مورداستفاده جهت مدلسازی فرآیند خشک
شدن توتفرنگی در جدول  9گزارششده است .با توجه به
خطای کمتر حاصل از برازش دادههای آزمایشگاهی با مدل
پیج در طی بررسی سینتیک خشک شدن توتفرنگی ،نتایج
این مدل در جدول  4گزارششده است .در این جدول
ضریب تعیین ،خطای استاندارد و ضرایب این مدل ارائهشده
است.

بحث
خشککردن یکی از روشهای نگهداری مواد غذایی
محسوب میشود .علت توجه زیاد به این روش ،افزایش

-0

8/40×99
7/38×99-0

9/093
9/050

ماندگاری در مقایسه با سایر روشها ،تولید محصول با وزن
و حجم کمتر و عدم نیاز به سردخانه و کاهش هزینههای
جابهجایی و بستهبندی میباشد (.)Salehi et al., 2015
استفاده از روش فروسرخ برای خشک کردن باعث کاهش
زمان خشک کردن و باعث کاهش مصرف انرژی در طی
فرآیندهای حرارتدهی میشود (.)Zare et al., 2014
همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود اثر فاکتورهای
توان المپ ،فاصله و همچنین اثر متقابل آنها در سطح %5
معنیدار شده است .افزایش توان المپ باعث افزایش دمای
خشککن میگردد که ازطرفدیگر باعث افزایش ظرفیت

جدول  -4ضريب تعیین ،خطای استاندارد و ضرايب مدل پیج

959

5

9/993

9/49

9/000

9/990

7/5

9/990
9/990

9/30
9/37

9/000

9/997

9/008

9/993

5

9/929

9/49

9/008

9/994

7/5

9/994

9/59

9/000

9/992

99

9/993

9/49

9/000

9/990

5

9/935

9/89

9/008

9/997

7/5

9/990

9/74

9/008

9/998

99

9/993

9/82

9/000

9/992

99

259

375

جذب رطوبت هوا به دلیل افزایش اختالف دما بین هوا و
محصول شده و باعث گرم شدن سریعتر محصول و تبخیر
بهتر آب از آن میشود؛ و درنتیجه زمان خشک شدن
کاهش مییابد ( Gorjian, 2009; Doymaz and Pala,
.)2003
با گذشت زمان خشک شدن و به تبع آن کاهش رطوبت
نمونهها نرخ خشکشدن کاهش مییابد .با افزایش توان
پرتودهی ،دمای سطح نمونهها افزایش یافته و در نتیجه
فشار بخار در داخل نمونهها افزایش مییابد .در نتیجه با
افزایش اختالف فشار بین سطح و داخل نمونهها نرخ
خشک شدن نمونهها بیشتر شده است .نتایج مشابهی برای
خشک شدن برشهای پیاز ( )Jain et al., 2004و تفاله
سیب ( )Wang et al., 2007گزارششده است .بعالوه
 Hebbarو همکاران ( )2004از یک خشککن ترکیبی
فروسرخ با هوای داغ در سه حالت ترکیبی ،فروسرخ
بهتنهایی و هوای داغ بهتنهایی برای خشککردن
سیبزمینی و هویج استفاده کردند .نتایج بهدستآمده حاکی
از کاهش زمان خشک شدن و کاهش انرژی مصرفی در
خشککن ترکیبی نسبت به فروسرخ و هوای داغ بود.
بررسی سینتیک انتقال جرم و ضرایب نفوذ رطوبت
میتواند یک ابزار سودمند برای کنترل شرایط فرآیند
خشککردن و افزایش کیفیت محصول باشد .مقادیر ضریب
نفوذ مؤثر برای تیمارهای تحقیق ،در جدول  3گزارششده
است .با افزایش توان المپ از  959به  375وات ،مشاهده
گردید که ضریب نفوذ رطوبت از  2/93×99-0 m2s-1به

 8/40×99-0 m2s-1افزایش یافت (فاصله  7/5سانتیمتر).
نتایج مشابهی برای خشککردن برشهای انبه
-0
-0
 9/09 ×99تا  0/29 ×99مترمربع بر ثانیه )Jaya et
 (al., 2003و برشهای پیاز  9/32 ×99-99تا 9/90 ×99-0
مترمربع بر ثانیه ( )Mitra et al., 2011گزارش شد .میزان
ضریب نفوذ مؤثر برای خشککردن ذرت در یک خشککن
هوای داغ در محدوده دمایی  09تا  79درجه سلسیوس برابر 991
 3/4×99-99 m2s-1تا  7/3×99-99 m2s-1گزارششده است
(.)Abbasi et al., 2014
در مدلسازی فرآیند خشککردن توتفرنگی تمامی
مدلها نتایج قابل قبولی را در برداشتند ولی در کل مدل
پیج نسبت به سایر مدلها با بزرگترین مقدار ضریب تعیین
( )R2و کوچکترین خطا ( ،)SEنتایج نزدیکتری به
دادههای آزمایش را داشت .لذا استفاده از این مدل برای
بررسی فرآیند خشککردن محصوالت کشاورزی با استفاده
از سامانه فروسرخ توصیه میشود.
 Salehiو همکاران ( )2997با خشککردن قارچ
دکمهای بهصورت الیهنازک به این نتیجه رسیدند که توان
پرتودهی فروسرخ ( 959تا  375وات) تأثیر مستقیمی بر
سرعت خشک شدن و کیفیت نهایی محصول خشکشده
دارد .این محققان از  0مدل سینتیکی جهت بررسی فرآیند
خشک شدن استفاده کردند که از بین آنها مدل پیج
بهترین کارایی را در مدل کردن فرآیند داشت .مقدار ضریب
نفوذ رطوبت گزارششده توسط این محققان نیز در محدوده
 9/83×99-0 m2s-1تا  2/33×99-0 m2s-1میباشد.
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توان ()W
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n
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