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مقدمه :تعیین خصوصیات حرارتی مواد غذایی به منظور طراحی فرآیندهای حرارتی صورت میگیرد .از جمله مهمترین خواص حرارتی مواد
غذایی ،گرمای ویژه و هدایت حرارتی میباشد.
مواد و روشها :در این تحقیق ،گرمای ویژه و هدایت حرارتی پوره کدوتنبل در پنج سطح رطوبتی ( 40 ،35 ،30 ،25و  45درصد) ،پنج
سطح دمایی ( 50 ،45 ،35 ،25و  55درجه سانتیگراد) ،درصدهای وزنی مختلف نمک ( 1/5 ،1 ،0/5 ،0و  2درصد) و درصدهای وزنی
مختلف شکر ( 20 ،15 ،10 ،0و  25درصد) بررسی گردید.
يافتهها :نتایج نشان داد که درجه حرارت و درصد رطوبت سبب افزایش مقدار گرمای ویژه و هدایت حرارتی محصول میشود در حالیکه
افزودن نمک و شکر سبب کاهش مقدار گرمای ویژه و هدایت حرارتی در پوره کدو تنبل میشود .برای پیشبینی تغییرات گرمای ویژه و
هدایت حرارتی برحسب متغیرهای دما ،درصد وزنی رطوبت ،درصد وزنی نمک و درصد وزنی شکر از مدلهای رگرسیونی استفاده شد.
ضریب تعیین مدلهای خطی در مورد گرمای ویژه پوره کدوتنبل و متغیرهای دما ،درصد وزنی رطوبت ،درصد وزنی نمک و درصد وزنی
شکر به ترتیب برابر با  0/949 ،0/941 ،0/920و  0/961تعیین شد .ضریب تعیین مدل خطی در مورد هدایت حرارتی پوره کدوتنبل و
متغیرهای دما ،درصد رطوبت ،درصد نمک ،درصد شکر به ترتیب برابر با  0/956 ،0/962 ،0/851و  0/979میباشد.
نتيجهگيری :درجه حرارت و درصد رطوبت اثر مستقیم بر خواص حرارتی پوره کدو تنبل و میزان نمک و شکر اثر معکوس بر خصوصیات
حرارتی پوره کدو تنبل دارند.

واژههای کليدی :پوره کدوتنبل ،گرمای ویژه ،هدایت حرارتی
* نویسنده مسئول مکاتبات
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مقدمه

مواد و روشها

تعیین خواص حرارتی مواد غذایی در بررسی و کنترل
همچنین طراحی فرآیندهای حرارتی نظیر استرلیزاسیون،
خشک کردن و  ...بسیار حائز اهمیت است .خواص حرارتی
مواد غذایی تحت تأثیر ویژگیهای مختلف مواد نظیر میزان
رطوبت ،درصد ترکیبات و  ...قرار میگیرد ( Oniţa and
 .)Ivan, 2005شرایط فرآوریهای حرارتی مانند درجه
حرارت نیز بر این خواص مﺆثر است ( Kian Mehr et al.,
 .)2012; Roosta Poor et al., 2005استفاده از
مدلهای ریاضی به منظور تعیین میزان وابستگی خواص
حرارتی مواد غذایی با متغیرهایی نظیر درصد رطوبت توسط
برخی از محققین به کار برده شده است ( Razavi and

جهت بررسی تأثیر درصد رطوبت ،دما ،درصد وزنی
شکر و درصد وزنی نمک بر خواص حرارتی پوره کدو تنبل،
این خواص در پنج سطح درصد رطوبت ( 40 ،35 ،30 ،25و
 45درصد) ،و در پنج دمای ( 50 ،45 ،35 ،25و  55درجه
سانتیگراد) ،درصدهای وزنی نمک ( 1/5 ،1 ،0/5 ،0و 2
درصد) و درصدهای وزنی مختلف شکر ( 20 ،15 ،10 ،0و
 25درصد) انجام شد .بدین منظور ابتدا کدو تنبل از بازار
محلی تهیه گردید و توسط مخلوط کن (  BOSCHمدل
 )MMB42G0Bبه مدت  10دقیقه کامالً همزده شد.
بمنظور دستیابی به درصدهای رطوبت مورد نظر در آزمون،
نمونههای پوره کدو تنبل در داخل خشک کن در دمای 50
درجه سانتی گراد قرار داده شد تا نمونه تا اندازه دلخواه
خشک گردد .جهت تهیه پوره کدو تنبل با درصدهای
مختلف نمک ،سطحهای مختلف از نمک خوراکی (،1 ،0/5
 1/5و  2درصد) به پوره کدو تنبل اضافه گردید .درصدهای
شکر اضافه شده به فرموالسیون پوره کدو تنبل شامل (،0
 20 ،15 ،10و  25درصد) بود .متغیرهای مختلف مورد
بررسی در تحقیق در جدول  1نشان داده شده است.
برای تعیین رابطه بین گرمای ویژه و هدایت حرارتی با
متغیرهای مورد آزمون ،از روش مدل رگرسیونی استفاده
شد .جهت برازش کردن منحنی بر دادههای آزمایش،
خطای استاندارد رگرسیون ( )RSEو ضریب تعیین ()R2
بررسی شده و مدلی انتخاب شد که بیشترین میزان ضریب
تعیین R2و کمترین خطای استاندارد رگرسیون  RSEرا
داشته باشد (.)Kian Mehr et al., 2012

Taghizadeh, 2007; Shrivastava and Datta,
 .)1999نتایج حاصل از این گونه بررسیها جایگزین
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مناسبی برای مقادیر آزمایشی است و ابزار مفید و روش
آسانی برای پیش بینی خواص مواد غذایی در شرایط
مختلف را فراهم میکند .خواص حرارتی مواد غذایی
مختلف توسط محققین بررسی شده است از جمله آب لیمو
ترش ( ،)Roosta Poor et al., 2005پوره سیب زمینی
شیرین ( ،)Fasina, et al., 2003سویا ( Azadbakht et
14
 ،)al., 2013پوره پاپایا ( ،)Kurozawa et al., 2005انار
( .)Kian Mehr et al., 2012کدو تنبل محصولی است
که سطح تولید باالی جهانی دارد و دارای انواع ترکیبات
مغذی نظیر کاروتنوئیدها ،ویتامینها ،اسیدهای آمینه،
ترکیبات فنلی ،فعالیت آنتی اکسیدانی و اثرات ضد سرطانی
است .این محصول دارای ماندگاری طوالنی ،کالری کم و
میزان فیبر باالیی است ( .)Santos et al., 2017بررسی-
هایی در خصوص بررسی خواص حرارتی همچون گرمای
ویژه ،هدایت حرارتی و ضریب دیفوزیون حرارتی دانه
کدوتنبل انجام شده است ()Kocabiyik et al., 2009
ولی بررسی در خصوص خواص حرارتی پالپ کدو تنبل
انجام نشده است .هدف این مقاله تعیین گرمای ویژه و
هدایت حرارتی پوره کدوتنبل در فرموالسیونهای مختلف
(درصد رطوبت ،درصد نمک و درصد شکر) و نیز شرایط
مختلف فرآوری از نظر درجه حرارت و ارائه مدلهای تجربی،
جهت بررسی همبستگی بین ضرایب نامبرده با پارامترهای
دما و درصد رطوبت ،درصد وزنی نمک و درصد وزنی شکر
میباشد.

جدول  -1متغيرهای مختلف مورد بررسي پوره کدو تنبل
تيمار

پوره کدو
تنبل

رطوبت

دما

()%

()°C

25
30
35
40
45

25
35
45
50
55

نمک
خوراکي
()%
0
0/5
1
1/5
2

شکر
()%
0
10
15
20
25

 -تعيين درصد رطوبت

محتوای رطوبت پوره کدوتنبل توسط آون تعیین شد.

حدود  5تا  8گرم از نمونه درون آون با دمای102 ±2درجه
سلسیوس قرار داده شد .سپس میزان رطوبت تبخیر شده
محاسبه شده و محتوای رطوبتی بر حسب پایه تر به دست
آمد ( .)Kian Mehr et al., 2012برای هر نمونه سه
تکرار انجام شد.
 -تعيين گرمای ويژه

یکی از مناسبترین روشهای اندازهگیری گرمای ویژه،
روش مخلوط است که در این پژوهش نیز استفاده شده
است (.)Kian Mehr et al., 2012
 -تعيين ظرفيت حرارتي فالسک

جهت تعیین ظرفیت حرارتی فالسک ،میزان تغییر
دمای آب مقطر گرم موجود در فالسک پس از افزودن مقدار
مشخصی آب مقطر سرد به آن ،با فرض آدیاباتیک بودن
سامانه تعیین میشود .ظرفیت حرارتی فالسک طبق رابطه
ذیل تعیین میشود (.)Razavi and Taghizadeh, 2007
) 𝑒𝑇 𝑀𝑐𝑤 . 𝐶𝑤 (𝑇𝑒 − 𝑇𝑐𝑤 ) − 𝑀ℎ𝑤 . 𝐶𝑤 (𝑇ℎ𝑤 −
) 𝑒𝑇 (𝑇ℎ𝑤 −

= 𝑓𝐻

 :Hfظرفیت حرارتی فالسک ()Cal/ ºC؛  :Mcwجرم
آب سرد ()g؛  :Cwگرمای ویژه آب ()Cal/g. ºC؛  :Teدمای
تعادل ()ºC؛  :Tcwدمای آب سرد داخل فالسک()ºC؛ :Mhw
جرم آب گرم ()g؛  :Thwدمای آب گرم داخل فالسک (.)ºC

کپسول حاوی نمونهها (فرموالسیونهای مختلف پوره
کدوتنبل) هر کدام را به طور مجزا داخل فالسک حاوی آب
مقطر گذاشته و صبر کرده (بر حسب دمای آزمایش ،زمان
انتظار در محدوده  5تا  45دقیقه متغیر بود) تا با ثابت شدن
دما فرآیند تبادل دما به تعادل برسد .گرمای ویژه نمونه با
استفاده از رابطه ذیل محاسبه شد.
) 𝑒𝑇 (𝐻𝑓 +𝑀𝑐𝑤 . 𝐶𝑤 )(𝑇𝑒 − 𝑇𝑐𝑤 ) − 𝐻𝑐 (𝑇𝑚 −
× 4.1868
) 𝑒𝑇 𝑀𝑚 (𝑇𝑚 −

= 𝑃𝐶

 :Cpگرمای ویژه جسم ()KJ/KgºC؛  :Hfظرفیت
حرارتی فالسک ()Cal/ ºC؛  :Mcwجرم آب سرد()g؛ :Cw
گرمای ویژه آب ()Cal/g. ºC؛  :Teدمای تعادل ()ºC؛
:Tcwدمای آب سرد داخل فالسک()ºC؛  :Hcظرفیت
حرارتی کپسول ()Cal/ ºC؛  : Tmدمای نمونه ()ºC؛ :Mm
جرم نمونه (.)g
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 -تعيين هدايت حرارتي

در این پژوهش برای تعیین هدایت حرارتی نمونههای
پوره کدوتنبل از روش انتقال حرارت گذرا 1استفاده شد
(.)Kian Mehr et al., 2012
2

 -تجزيه و تحليل آماری

کپسول1

ظرفیت حرارتی کپسول آلومینیومی ( 55میلیمتر
ارتفاع 20،میلیمتر قطر داخلی و  2میلیمتر ضخامت
دیواره) به این صورت بدست آمد که تغییر دمای آب داخل
فالسک هنگامی که کپسول خالی با دمای باالتر داخل
فالسک قرار میگیرد را اندازه گیری کرده و از طریق رابطه
ذیل تعیین میشود:
)𝑤𝑐𝑇 (𝐻𝑓 + 𝑀𝑐𝑤 . 𝐶𝑤 )(𝑇𝑒 −
𝑒𝑇 𝑇𝑐 −

 -تعيين گرمای ويژه فرموالسيون پوره کدوتنبل

= 𝑐𝐻

بهمنظور بررسی ارتباط بین میزان گرمای ویژه و هدایت
حرارتی پوره کدو تنبل با متغیرهای مختلف (دما ،رطوبت،
درصد وزنی نمک و درصد وزنی شکر) از مدل رگرسیون
خطی استفاده گردید .در تحلیل رگرسیون ،گرمای ویژه و
هدایت حرارتی به عنوان متغیر وابسته و پارامترهای مختلف
(دما ،درصد رطوبت ،درصد وزنی نمک و درصد وزنی شکر)
به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد .معادله
رگرسیونی به صورت ذیل در میآید:
Y= B0+B1X

 :Hcظرفیت حرارتی کپسول ()Cal/ ºC؛  :Hfظرفیت
حرارتی فالسک ()Cal/ ºC؛  :Mcwجرم آب سرد ()g؛ :Cw

که  ، Xپارامترهای متغیر(دما ،رطوبت ،درصد وزنی
نمک و درصد وزنی شکر) و  Yمقادیر گرمای ویژه یا

1

1

Transient- State Heat Transfer

Transient- State Heat Transfer

علوم غذايي و تغذيه /تابستان  / 1399سال هفدهم  /شماره 3

 -تعيين ظرفيت حرارتي

گرمای ویژه آب ()Cal/g. ºC؛  :Teدمای تعادل ()ºC؛
:Tcwدمای آب سرد داخل فالسک ()ºC؛  :Tcدمای کپسول
(.)ºC
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هدایت حرارتی است .تمامی آزمایشها در سه تکرار صورت
گرفت.

يافتهها
 -گرمای ويژه

به منظور سنجش اثر فاکتورهای مختلف (دما ،درصد
رطوبت ،درصد وزنی نمک و درصد وزنی شکر) بر میزان
گرمای ویژه پوره کدوتنبل از مدل رگرسیونی ساده استفاده
گردیده و از روش کمترین مربعات خطا که یکی از
روشهای متداول در برآورد پارامترهای مدل میباشد،
جهت برآورد ضرایب رگرسیون استفاده میشود .برازش

جدول  - 2خالصه نتايج مدلهای رگرسيوني بين متغير وابسته  Cpپوره کدو تنبل وهر يک از متغيرهای مستقل دما،
درصدرطوبت ،درصد وزني نمک و درصد وزني شکر
ضرايب

ضريب استاندارد

مقدار

مدل

(ميزان تأثير)

آماره t

ثابت
رگرسیون

2/347

---

34/500

0/000

دما

0/019

0/959

12/200

0/000

ثابت
رگرسیون

2/316

---

45/887

0/000

رطوبت

0/020

0/970

14/432

0/000

متغير
وابسته

16
CP

پوره
کدوتنبل
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مدل رگرسیونی بین متغیرهای مستقل دما ،رطوبت،درصد
وزنی نمک و درصد وزنی شکر و متغیر وابسته (گرمای
ویژه) توسط نرم افزار آماری انجام و خالصهای از نتایج در
جدول  2گزارش شده است.
اثر فاکتورهای مختلف شامل درجه حرارت ،درصد
رطوبت ،درصد نمک و درصد شکر مطابق معادالت
رگرسیونی جدول  3میباشد .نتایج حاصل از معادالت
رگرسیونی بیانگر اثرات مثبت دما و رطوبت بر میزان گرمای
ویژه کدو تنبل دارد در حالی که افزایش درصد نمک و
درصد شکر اثر معکوسی بر میزان گرمای ویژه کدو تنبل
دارد.

Pvalue

ثابت
رگرسیون

2/837

---

214/122

0/000

درصد نمک

-0/168

-0/974

-15/528

0/000

ثابت
رگرسیون

2/835

---

161/839

0/000

درصد شکر

-1/919

-0/981

-17/988

0/000

مقدار آماره
F

148/836

208/294

241/107

323/922

ضريب
Pvalue

رديف
1
2
3
4

متغير
دما ()ºC
درصد رطوبت
درصد وزنی نمک
درصد وزنی شکر

(2

)R

0/000

0/000

0/000

0/000

جدول  -3معادالت رگرسيون ارتباط خصوصيات مختلف پوره کدوتنبل و ميزان گرمای ويژه
معادله رگرسيون
Cp= 2/347 +0/019 T
Cp=2/316 + 0/02 M
Cp=2/837 - 0/168 W1
Cp=2/835 -1/919 W2

تعيين

خطای استاندارد رگرسيون )(RSE

0/05060
0/06897
0/02472
0/06589

 :Cpگرمای ویژه ( :T ،)kj.kg-1.ºC-1درجه حرارت( :M ،)ºCدرصد رطوبت :W1 ،درصد وزنی نمک :W2 ،درصد وزنی شکر

0/920

0/941

0/949

0/961

شکل  1نشان دهنده اثر عامل درصد نمک بر میزان
گرمای ویژه کدو تنبل است .افزایش درصد نمک سبب
کاهش میزان گرمای ویژه کدو تنبل میگردد (.)p<0.01
تغییرات میزان گرمای ویژه در درصدهای وزنی مختلف
شکر در شکل  2نشان داده شده است .با افزایش درصد
وزنی شکر ،گرمای ویژه در پوره کدو تنبل کاهش پیدا
میکند (.)p<0.01

17
شکل  -1گرمای ويژه پوره کدوتنبل بر حسب درصد وزني نمک
(خط مرکزی نشانگر خط معادله اصلی رگرسیون و خط چین نشانگر  ±انحراف معیار است)

شکل  -2گرمای ويژه پوره کدوتنبل بر حسب درصد وزني شکر
(خط مرکزی نشانگر خط معادله اصلی رگرسیون و خط چین نشانگر  ±انحراف معیار است)
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 -هدايت حرارتي

بررسی اثر فاکتورهای مختلف (دما ،رطوبت ،درصد
وزنی نمک و درصد وزنی شکر) بر میزان هدایت حرارتی
پوره کدوتنبل با استفاده از مدل رگرسیونی ساده انجام شد.
روش کمترین مربعات خطا ،جهت برآورد ضرایب رگرسیون
استفاده میشود .برازش مدل رگرسیونی بین متغیرهای
مستقل دما ،رطوبت ،درصد وزنی نمک و درصد وزنی شکر
و متغیر وابسته (هدایت حرارتی) در جدول  4نشان داده شده
است.
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درصد رطوبت پوره کدو تنبل بر میزان هدایت حرارتی
پوره تأثیر گذار است به طوری که با افزایش درصد رطوبت،
میزان هدایت حرارتی افزایش پیدا نمود ()p<0.01
(شکل.)3

درصد شکر در میزان هدایت حرارتی پوره کدو تنبل
مﺆثر است و افزایش درصد شکر سبب کاهش میزان هدایت
حرارتی پوره کدو تنبل میگردد (شکل .)4

جدول  -4خالصه نتايج مدلهای رگرسيوني بين متغير وابسته  Kپوره کدو تنبل و هر يک از متغيرهای مستقل دما ،رطوبت،
درصد وزني نمک و درصد وزني شکر
ضرايب

ضريب استاندارد

مقدار

مدل

(ميزان تأثير)

آماره t

ثابت رگرسیون

0/438

---

19/895

0/000

دما

0/004

0/922

8/613

0/000

ثابت رگرسیون

0/430

---

42/920

0/000

درصد رطوبت

0/005

0/981

18/050

0/000

ثابت رگرسیون

0/563

---

427/528

0/000

درصد وزنی
نمک

-0/18

-0/978

-16/859

0/000

ثابت رگرسیون

0/564

---

430/889

0/000

درصد وزنی
شکر

-0/196

-0/989

-24/663

0/000

متغير
وابسته

Pvalue

مقدار آماره
F

ضريب
Pvalue

تعيين
() R2

74/189

0/000

0/851

325/795

0/000

0/962

K

کدو تنبل
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284/217

608/273

شکل  -3هدايت حرارتي پوره کدو تنبل بر حسب درصد رطوبت
(خط مرکزی نشانگر خط معادله اصلی رگرسیون و خط چین نشانگر  ±انحراف معیار است)

0/000

0/000

0/956

0/979

جدول  5معادالت رگرسیون و ارتباط بین متغیرهای
مورد بررسی (درجه حرارت ،درصد رطوبت ،درصد وزنی
نمک و درصد وزنی شکر) با مقدار هدایت حرارتی پوره
کدوتنبل را نشان میدهد .همانطور که از معادالت
رگرسیونی مشخص است دو فاکتور درجه حرارت و درصد
رطوبت اثر مثبتی بر میزان هدایت حرارتی پوره کدو تنبل
دارد و افزایش دما و درصد رطوبت ،سبب افزایش میزان
هدایت حرارتی میگردد و بالعکس در مورد افزایش درصد
وزنی نمک یا درصد وزنی شکر ،میزان هدایت حرارتی
کاهش پیدا میکند (جدول .)4

بحث

دما بر گرمای ویژه پوره کدو تنبل ،بترتیب  148 /836و
 0/000تعیین شد .مقادیر مذکور در مورد درصد رطوبت
پوره کدوتنبل به ترتیب برابر با  208/294و  0/000است.
این مقادیر بیانگر وجود یک رابطه خطی بین متغیرهای
مستقل(دما و درصد رطوبت) با متغیر وابسته (گرمای ویژه)
میباشد .همچنین مقادیر آزمون  tاستودنت و مقدار احتمال
معنیداری به دست آمده ( )P-Valueبرای هریک از
ضرایب رگرسیون ،مشخص میکند که ثابت رگرسیون
(عرض از مبداء) و متغیرهای دما و درصد رطوبت در مدل
معنیدار میباشند .مقدار ضریب تعیین رگرسیون ( )R2در
مورد متغیرهای دما و رطوبت به ترتیب  0/920و 0/941
است.

همانطور که نتایج گزارش شده در جدول  2نشان
میدهد ،مقدار آمارهی  Fو  P-Valueدر مورد اثر متغیر
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زهره دیدار

شکل  -4هدايت حرارتي پوره کدوتنبل بر حسب درصد شکر
(خط مرکزی نشانگر خط معادله اصلی رگرسیون و خط چین نشانگر  ±انحراف معیار است)
جدول  -5معادالت رگرسيون ارتباط خصوصيات مختلف پوره کدوتنبل و ميزان هدايت حرارتي
رديف
1
2
3
4

متغير
درجه حرارت ()ºC
درصد رطوبت
درصد وزنی نمک
درصد وزنی شکر

معادله رگرسيون
K =0/438 + 0/004 T
K = 0/430 +0/005 M
K =0/563 - 0/18 W1
K =0/564 -0/196 W2

خطای استاندارد رگرسيون)(RSE

0/01445
0/00761
0/002946
0/004776

 :Kهدایت حرارتی پوره کدوتنبل ( :T ،) W.m-1. C-1درجه حرارت ( :M ،)ºCدرصد رطوبت :W1 ،درصد وزنی نمک :W2 ،درصد وزنی شکر
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بررسیها نشان میدهد افزایش درجه حرارت و نیز
افزایش درصد رطوبت سبب افزایش میزان گرمای ویژه در
پوره کدوتنبل میگردد .با افزایش دما از  25تا  55درجه
سانتیگراد میزان گرمای ویژه در پوره کدوتنبل از  2/89به
 3/42 kj.kg-1.ºC-1افزایش پیدا میکند Saenmuang .و
همکاران ( )2017نیز با بررسی اثر عوامل مختلف بر
خصوصیات حرارتی قارچ بیان داشتهاند ،افزایش درجه
حرارت منجر به افزایش میزان گرمای ویژه در این محصول
شده است بهطوری که در دمای  10و  90درجه سانتیگراد،
میزان گرمای ویژه در این محصول به ترتیب
 1/48 kj.kg-1.ºC-1و  2/85بوده است .افزایش رطوبت نیز
از مقدار  %25به  %45سبب افزایش میزان گرمای ویژه از
 2/89به  3/21 kj.kg-1.ºC-1میگردد .دلیل این پدیده ،این
است که آب دارای گرمای ویژه باالیی است
( )Saenmuang et al., 2017در نتیجه افزایش میزان آب
ماده غذایی ،سبب افزایش گرمای ویژه در ماده غذایی
میگردد .اثرات افزایش دما و رطوبت حاصله در این
تحقیقات با نتایج به دست آمده در پژوهشهای مشابه
مطابقت دارد Azadbakht .و همکاران ( )2013با بررسی
میزان مقاومت حرارتی غالف سویا گزارش نمود که میزان
20
گرمای ویژه در این محصول تحت تأثیر درصد رطوبت و
میزان درجه حرارت است .افزایش درجه حرارت سبب
افزایش میزان گرمای ویژه و نیز هدایت حرارتی میگردد.
تحقیق  Shrivastavaو همکاران ( )1999نشان داد که
خصوصیات گرمایی قارچ تحت تأثیر حرارت و رطوبت
هستند و مطابق این گزارش اثر رطوبت بیشتر از حرارت
است Kurozawa .وهمکاران ( )2005نشان دادند که
میزان گرمای ویژه و هدایت حرارتی پوره پاپایا تحت تأثیر
دما است و افزایش دما سبب افزایش میزان هدایت حرارتی
در این فرآورده میشود .مطابق گزارش  Fasinaو همکاران
( )2003گرمای ویژه پوره زرشک با افزایش دما با روند
خطی ،افزایش پیدا میکند Aghbashlo .و همکاران
( )2008با برررسی میزان گرمای ویژه زرشک تازه با
درصدهای رطوبت بین  19/3تا  %74/3و در دماهای
 50-70° Cبیان داشت که کمترین مقدار گرمای ویژه این
محصول در دمای  50°Cو رطوبت  ،%19/3برابر با
 1/9653 kj.kg-1.ºC-1و بیشترین مقدار گرمای ویژه این

محصول در دمای 70 ° Cو رطوبت  %74/3میباشد
(.)3/2811 kj.kg-1.ºC-1
مطابق تحقیق حاضر ،افزودن نمک سبب کاهش میزان
گرمای ویژه در پوره کدوتنبل شده است .گرمای ویژه در
مورد افزودن نمک از  2/89به 2/53 kj.kg-1.ºC-1کاهش
پیدا کرده است (شکل .)1کاهش در میزان گرمای ویژه پوره
با افزایش درصد نمک را میتوان به کم شدن میزان آب
موجود در ماده غذایی در اثر باال رفتن درصد نمک اضافه
شده توجیه نمود و چون آب دارای گرمای ویژه باالتری
نسبت به ترکیبات جامد ماده غذایی است در نتیجه کاهش
میزان آب منجر به کم شدن گرمای ویژه گردیده است.
 Carvalhoو همکاران ( )2015با بررسی ویژگیهای
حرارتی محلولهای نمکی با غلظتهای مختلف گزارش
دادند که افزایش غلظت نمک سبب کاهش میزان گرمای
ویژه محلولهای نمکی میشود به طوری که در غلظت
 0/04وزنی /وزنی از کلرید سدیم مقدار گرمای ویژه برابر با
 3/99و با افزایش غلظت محلول نمکی تا 0/24درصد،
گرمای ویژه کاهش پیدا کرده و به  3/322 cal/gºCرسیده
است.
افزودن شکر نیز سبب کاهش میزان گرمای ویژه در
پوره کدوتنبل شده است به طوری که از میزان  2/89به
 2/37 kj.kg-1.ºC-1کاهش پیدا کرده است (شکل .)2
جدول  2نشان دهنده وجود رابطه خطی بین درصد
وزنی نمک و یا شکر اضافه شده به پوره کدوتنبل و مقدار
گرمای ویژه این فرآورده دارد .در خصوص فرموالسیون
حاوی درصدهای مختلف نمک ،مقدار آماره  Fو P-Value
حاصله به ترتیب برابر با  241/107و  0/000در مورد
فرموالسیونهای پوره کدوتنبل حاوی درصدهای وزنی
مختلف شکر ،مقدار آماره  Fو  P-Valueبه ترتیب برابر با
 323/922و  0/000بود .همچنین مقادیر آزمون  tاستودنت
و مقدار احتمال معنیداری به دست آمده ( )P-Valueبرای
هریک از ضرایب رگرسیون ،مشخص میکند که ثابت
رگرسیون (عرض از مبداء) و متغیرهای درصد وزنی نمک و
درصد وزنی شکر در مدل معنیدار میباشند .مقدار ضریب
تعیین رگرسیون ( )R2در مورد متغیرهای درصد وزنی نمک
و درصد وزنی شکر به ترتیب  0/949و  0/961است .جدول
 3معادالت رگرسیون و ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی
با مقدار گرمای ویژه پوره کدوتنبل را نشان میدهد.

1

Uvaia

نتيجهگيری
متغیرهای دمای فرآیند ،درصد رطوبت ،درصد وزنی
نمک و درصد وزنی شکر بر خواص حرارتی پوره کدوتنبل
شامل گرمای ویژه و هدایت حرارتی تأثیر معنیداری دارند
بطوری که افزایش دما و درصد رطوبت ،سبب افزایش

Uvaia

1
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بررسیهای مربوط به اثر متغیرهای مختلف بر میزان
هدایت حرارتی پوره کدو تنبل نشان داد که افزایش دما سبب
افزایش مقدار هدایت حرارتی در این محصول شده است به
طوری که با افزایش دما از  25به  ،55 ° Cهدایت حرارتی نیز
از مقدار  0/567به  W/m ºC 0/697رسیده است .میزان
هدایت حرارتی بستگی به فعالیت اتمها در ماده دارد که
فعالیت اتمها ،تابع میزان دما است .با افزایش دما ،میزان
فعالیت اتمهای ماده افزایش پیدا نموده در نتیجه توانایی
بیشتری در انتقال حرارت پیدا میکنند که منجر به افزایش
هدایت حرارتی در ماده میگردد ( Mahapatra et al.,
 Villa-Vélez .)2011و همکاران ( )2012نشان دادند
افزایش دما سبب افزایش هدایت حرارتی در پوره اوائیا1
میشود (از مقدار  0/499به  )W/m ºC 0/515افزایش پیدا
میکند .مدل رگرسیونی به دست آمده ضریب تعیین مدل
( )R2برازش شده درجه حرارت برابر با  0/851است.
افزایش درصد رطوبت نیز اثر مشابهی بر مقدار هدایت
حرارتی پوره کدو تنبل دارد و افزایش درصد رطوبت از مقدار
 25به  ،%45منجر به افزایش هدایت حرارتی از مقدار 0/567
به  W/m ºC 0/657شده است (شکل  .)3مدل رگرسیونی به
دست آمده ضریب تعیین مدل ( )R2برازش شده درصد رطوبت
برابر با  0/962است .در سایر گزارشات نیز افزایش میزان
هدایت حرارتی با افزایش درصد رطوبت ارائه شدهاند از جمله
 Mahapatraو همکاران ( )2011با بررسی اثر درصد رطوبت
و درجه حرارت بر میزان هدایت حرارتی و ضریب دیفوزیون
حرارتی آرد برنج گزارش نمودند هر قدر درصد رطوبت بیشتر
باشد ،هدایت حرارتی بیشتر خواهد بود .دلیل افزایش میزان
هدایت حرارتی با افزایش درصد رطوبت به دلیل افزایش
غلظت یونها و ترکیبات دوقطبی با افزایش درصد رطوبت
ماده غذایی است که سبب تسهیل انتقال حرارت در ماده
غذایی در نتیجه افزایش هدایت حرارتی ماده غذایی میشود
(.)Yu et al., 2015
میزان هدایت حرارتی پوره کدوتنبل تحت تأثیر درصد
نمک اضافه شده به فرموالسیون قرار میگیرد .هر قدر درصد
نمک اضافه شده بیشتر باشد ،میزان هدایت حرارتی در پوره
کدوتنبل کاهش بیشتری نشان میدهد به طوری که هدایت
حرارتی پوره کدو تنبل بدون افزودن نمک و با افزودن دو

درصد نمک به ترتیب  0/567و  W/m ºC0/529است.
مشابه درصد نمک ،درصد شکر نیز در فرموالسیون پوره
کدوتنبل بر میزان هدایت حرارتی این فرآورده مﺆثر است.
ارتباط معکوسی بین درصد شکر اضافه شده با مقدار هدایت
حرارتی در این محصول وجود دارد به طوری که در %0
شکر ،میزان هدایت حرارتی  W/m ºC 0/567و با افزایش
درصد شکر اضافه شده تا  ،%25میزان هدایت حرارتی به
 W/m ºC 0/519میرسد (شکل .)4با حل نمودن شکر و
نمک ،درصد مواد محلول در پوره کدوتنبل افزایش پیدا می-
کند و در نتیجه سبب کاهش مقدار هدایت حرارتی فرآورده
میشود .خصوصیات حرارتی محصوالت غذایی عمدتاً نتیجه
مقدار آب موجود در آنها و ساختار این ترکیبات است
( Carvalho .)Tansakul and Lumyong, 2007و
همکاران ( )2014در بررسی خواص حرارتی محلولهای آبی
حاوی کلرید سدیم با غلظتهای مختلف گزارش نمودند
افزایش درصد نمک سبب کاهش میزان هدایت حرارتی می-
گردد به طوری که میزان هدایت حرارتی در غلظت  0/04و
 0/2درصد نمک به ترتیب  0/583و W/m ºC 0/513
تعیین گردیده است Villa-Vélez .و همکاران ( )2012نشان
دادند افزودن مالتودکسترین ( )28-0%به پوره اوائیا سبب
کاهش میزان هدایت حرارتی میگردد به طوری که میزان
هدایت حرارتی از  0/499به  W/m ºC 0/408در دمای 20
درجه سانتیگراد کاهش مییابد .جدول  5ارتباط رگرسیون
بین متغیرهای آزمون (درجه حرارت ،رطوبت ،درصد نمک و
درصد شکر) و میزان هدایت حرارتی پوره کدوتنبل را نشان
میدهد .همانطور در جدول  5میتوان مشاهده نمود
فاکتورهای درجه حرارت و رطوبت اثر مستقیمی با میزان
هدایت حرارتی پوره کدوتنبل دارند درحالیکه درصد وزنی
نمک و درصد وزنی شکر سبب کاهش میزان هدایت حرارتی
میگردد2 .
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زهره دیدار

بررسی اثر عوامل مختلف بر هدایت حرارتی و گرمای ویژه پوره کدوتنبل

میزان گرمای ویژه و هدایت حرارتی این محصول میشوند
در حالیکه با افزایش درصد وزنی نمک و درصد وزنی
 مقدار گرمای ویژه و هدایت حرارتی فرآورده کاهش،شکر
 رابطه رگرسیون بین خصوصیات حرارتی پوره.مییابد
 درصد،کدوتنبل و متغیرهای مورد بررسی شامل دما
 درصد وزنی نمک و درصد وزنی شکر ارائه گردیده،رطوبت
 ضریب تعیین مدلهای خطی در مورد گرمای ویژه.است
، درصد نمک، درصد رطوبت،پوره کدوتنبل و متغیرهای دما
 و0/949 ،0/941 ،0/920 درصد شکر به ترتیب برابر با
 ضریب تعیین مدل خطی در مورد هدایت. تعیین شد0/961
، درصد رطوبت،حرارتی پوره کدوتنبل و متغیرهای دما
،0/962 ،0/851  درصد شکر به ترتیب برابر با،درصد نمک
. میباشد0/979  و0/956
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Introduction: For the precise designing of thermal processes, determination of thermal
properties of foods is necessary. The specific heat and thermal conductivity are the two main
thermal properties of food products.
Materials and Methods: In this research, the thermal properties of pumpkin purée in five
levels of moisture (25, 30, 35, 40 and 45 percent), five temperature levels (25, 35, 45, 50 and
55ºC), different percentages of salt (0, 0.5, 1, 1.5 and 2%) and different percentages of sugar
(0, 10, 15, 20 and 25%) were investigated.
Results: The experiments showed that temperature and moisture caused increases in specific
heat and thermal conductivity in pumpkin puree whereas the addition of salt and sugar caused
reductions in both specific heat and thermal conductivity of pumpkin puree. In order to
predict the effect of moisture, temperature, salt and sugar content on thermal properties of
pumpkin puree, regression modes are used. Coefficient of Determination (R2) of specific heat
capacity for temperature, moisture content, salt content and sugar content were 0.920, 0.941,
0.949 and 0.961, respectively. Coefficient of Determination (R2) of thermal conductivity for
temperature, moisture content, salt content and sugar content were 0.851, 0.962, 0.956 and
0.979, respectively.
Conclusion: Temperature and moisture content have direct effect on thermal properties while
salt and sugar contents have reverse effect on thermal properties of pumpkin puree.
Keywords: Pumpkin Puree, Specific Heat Capacity, Thermal Conductivity.
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