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مقدمه :امروزه ،خشککردن محصوالت کشاورزی روشی توسعهیافته است که با حذف بخشی از رطوبت منجر به پایداری فیزیکوشیمیایی
محصول شده و همچنین باعث تولید محصوالت مختلف با خواص کیفی جدید و با ارزش غذایی و اقتصادی متفاوت میشود .ضریب نفوذ
رطوبت مهمترین ویژگی در محاسبات خشککردن است .در این پژوهش مدلسازی سینتیک خشک شدن صمغ دانه بالنگو در یک
خشککن فروسرخ بررسی شد.
مواد و روشها :تأثیر فاصله نمونهها از المپ پرتودهی در سه سطح  7/5 ،5و  94سانتیمتر و اثر ضخامت صمغ درون ظرف در سه سطح
 9/4 ،4/5و  9/5سانتیمتر بر سرعت انتقال جرم و ضریب نفوذ مؤثر رطوبت در طی فرآیند خشک شدن صمغ دانه بالنگو بررسی شد.
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 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
يافتهها :نتایج نشانداد فاصله نمونهها از المپ پرتودهی و ضخامت نمونهها بر سرعت انتقال جرم هنگام خشک شدن این صمغ اثر
معنیداری دارند .با افزایش فاصله نمونهها از منبع حرارتی از  5به  7/5سانتیمتر و از  7/5به  94سانتیمتر ،زمان خشک شدن صمغ دانه
بالنگو به ترتیب  29/01درصد و  95/24درصد افزایش یافت .اثر فاصله نمونه از المپ حرارتی فروسرخ و ضخامت نمونه بر تغییرات ضریب
نفوذ مؤثر رطوبت صمغ دانه بالنگو بررسی و نشانداد که با کاهش فاصله و افزایش ضخامت نمونهها مقادیر این ضریب افزایش مییابد .با
کاهش فاصله نمونه از المپ از  94به  5سانتیمتر ،مشاهده گردید که ضریب نفوذ مؤثر رطوبت از  0/22×94-1 m2s-1به 7/45×94-1 m2s-1
افزایش یافت.
نتیجهگیری :در مدلسازی فرآیند خشککردن صمغ دانه بالنگو مدل پیج نسبت به سایر مدلها با بزرگترین مقدار ضریب تبیین و
کوچکترین خطا ،نتایج نزدیکتری به دادههای آزمایش را داشت.
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مقدمه
گیاه بالنگو یکی از گیاهان بومی ایران میباشد که در
اکثر نقاط دنیا امکان کشت آن وجود دارد .در مقایسه با
سایر هیدروکلوئیدها ،صمغ حاصل از دانه بالنگو ویسکوزیته
ظاهری باالتری دارد ( .)Satorabi et al., 2021aدانههای
گیاه بالنگو دارای مقادیر زیادی صمغ با خواص عملکردی
مناسب هستند که بعد از استخراج از این دانهها و خشک
شدن ،میتوانند بهصورت پودر در فرموالسیون محصوالت
غذایی مختلف استفاده شود .صمغ استخراج شده از دانههای
بالنگو رطوبت باالیی داشته و بهشدت نسبت به فساد
حساس میباشد ،لذا باید سریعاً خشک شود .در مجموع،
هدف از فرآیند خشککردن این صمغها ،جلوگیری از فساد،
افزایش زمان ماندگاری ،کاهش وزن و صرفهجویی در
هزینه حمل و نقل است .در همین راستا پژوهشی توسط
 Amini Rastabiو  )2491( Nasirpourبر روی صمغ
فارسی انجام شده است .در این پژوهش اثر تیمار حرارتی
توسط هوای داغ با دماهای  75 ،55و  25درجه سلسیوس،
دمای خشککن و غلظت محلول صمغ ورودی به
خشککن بر خصوصیات صمغ فارسی بررسی شده است.
بر اساس نتایج گزارش شده توسط این پژوهشگران،
ویسکوزیته صمغ بهشدت وابسته به دمای خشککن و
شدت تیمار حرارتی بوده است ،بهگونهای که با افزایش
دمای خشککن و تیمار حرارتی ویسکوزیته بهصورت خطی
کاهش یافته است .هیچکدام از عوامل تیمار حرارتی ،دمای
خشککن و غلظت محلول صمغ ورودی به خشککن در
سطح  Pکمتر از  4/45تأثیر معنیداری بر ظرفیت جذب آب
صمغ فارسی نداشتند؛ اما با افزایش دمای خشککن و
افزایش دمای تیمار حرارتی حاللیت افزایش یافته است.
در بین روشهای مختلف فرآوری ،خشککردن
فرآیندی است که طی آن فعالیت آبی ماده غذایی با حذف
آب از طریق پدیده تبخیر کاهش مییابد؛ اما کیفیت
محصوالتی که به روش سنتی خشک میشوند و به شکل
بارزی تحت تأثیر تغییرات طی تولید و نگهداری هستند،
نسبت به ماده غذایی اصلی کمتر است ( Khodadadi et
 .)al., 2017اشعه فروسرخ 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 .بیشتر اشعه فروسرخ توسط مولکولهای سطحی جذب
میشود .این پدیده سبب گرم شدن سریع محصول شده و
سبب کاهش تنشهای حرارتی در محصول و در نتیجه
حفظ کیفیت آن میشود .این موضوع میتواند زمان
خشککردن را کاهش دهد ،هزینۀ انرژی را پایین آورده و
همچنین دما در تمام نقاط نمونه به شکل یکسان توزیع
میشود که منجر به تولید محصول دارای کیفیت باالتری
میشود ( ;Farokhpour et al., 2021; Rastogi, 2012
.)Salehi, 2020
مدلسازی ریاضی فرآیند خشککردن برای طراحی،
بهبود سیستمهای خشککن موجود و حتی کنترل فرآیند
استفاده میشود ( .)Doymaz, 2011برای مثال،
 Senadeeraو همکاران ( )2424اثر دمای خشککن (،05
 54 ،55 ،54و  55درجه سلسیوس) و سرعت هوای
خشککن ( )2/3 m/sرا بر تغییر خصوصیات میوه خرمالو
بررسی کردند و مدلهای تجربی برای آن را یافتند .آنها
دریافتند که مدل پیج بهترین برازش را در رابطه با نسبت
رطوبت با دادههای آزمایشگاهی نشان داده است .در
پژوهشی دیگر Zojaji ،و همکاران ( )2495سینتیک
خشککردن توت سیاه در آون ماکروویو را بررسی کردند.
در این مطالعه برای فرآیند مدلسازی ریاضی 1 ،مدل
تجربی بر دادههای آزمایشگاهی برازش داده شد و نتایج
حاصل از تحلیل رگرسیونی مدلهای مورد بررسی نشان داد
که مدل میدیلی بهترین برازش را با دادههای به دست آمده
نشان میدهد.
تاکنون در ارتباط با بررسی سینتیک انتقال جرم و
محاسبه ضریب نفوذ مؤثر رطوبت هنگام خشککردن صمغ
دانه بالنگو با روش فروسرخ تحقیقی صورت نگرفته است؛
لذا ،هدف از این مطالعه ،بررسی اثر ضخامت الیه صمغ و
فاصله المپ از نمونه بر سرعت انتقال جرم در صمغ دانه
بالنگو و مدلسازی فرآیند با مدلهای تجربی میباشد.
مواد و روشها
 -استخراج صمغ دانه بالنگو

در این پژوهش دانههای بالنگو از استان کرمانشاه تهیه
و ناخالصی آنها کامالً جداسازی گردید .جهت استخراج
صمغ ،ابتدا دانههای بالنگو به مدت  24دقیقه درون آب با
دمای  25درجه سلسیوس و نسبت آب به دانه برابر  24به 9

قرار گرفتند ( .)Satorabi et al., 2021bسپس جهت جدا
کردن صمغ خارج شده از دانهها ،از دستگاه آبمیوهگیری
(ناسیونال ،مدل  ،MG-176NRژاپن) استفاده شد .برای
هر مرحله از خشککردن ،صمغ تازه استخراج و به
خشککن منتقل شد .در مرحله بعدی صمغ استخراج شده
درون ظروف آلومینیومی مخصوص خشککردن با سامانه
فروسرخ با ضخامتهای  9 ،4/5و  9/5سانتیمتر ریخته
شده و درون خشککن فروسرخ با ابعاد  00سانتیمتر طول،
 24سانتیمتر عرض و  04سانتیمتر ارتفاع قرار گرفت.
میانگین رطوبت اولیه صمغ استخراج شده توسط آون
(شیماز ،ایران) در دمای  945درجه سلسیوس (با دقت 9
درجه سلسیوس) اندازهگیری شد که  %11بر پایه مرطوب
به دست آمد.

محتوای رطوبت اولیه بر مبنای خشک و  Meمحتوای
رطوبت تعادلی (گرم آب بر گرم ماده خشک) است.
M  Me
MR  t
()9
M0  Me
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 بهاندازه گیری رطوبت تعادلی نمیباشد ( Doymaz,
.)2007
M
MR  t
()2
Mo
 -محاسبه ضريب نفوذ مؤثر رطوبت

 -فرآيند خشککردن

خشککردن مواد غذایی یک فرآیند پیچیده شامل
انتقال همزمان جرم و حرارت است که دچار تغییرات
متعددی در ترکیبات شیمیایی ،ساختاری و ویژگیهای
فیزیکی خود میشود .جهت خشککردن صمغ استخراج
شده از خشککن فروسرخ با توان  254وات استفاده گردید
و فاصله نمونهها از سطح المپ در سه فاصله  7/5 ،5و 94
سانتیمتر تنظیم شد.

در سراسر فرآیند خشککردن ،انتشار پدیدهی غالب
انتقال رطوبت از مرکز نمونه به سطح است ،بنابراین در این
مطالعه فضای انتقال جرم بهصورت یک صفحه تخت (تیغه)
در نظر گرفته شد و حذف رطوبت بر اساس قانون دوم
فیک ،طبق رابطهی  3محاسبه شد (.)Wong, 2001
() 3
2
8 
1
2  Deff t
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(
2
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1
)
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 -محتوای رطوبت
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MR 

 -نسبت رطوبت

پارامتر نسبت رطوبت در طی خشک شدن صمغ دانه
بالنگو با استفاده از رابطه  9محاسبه شد که در آن:MR ،
نسبت رطوبت (بدون بعد) Mt ،محتوای رطوبت بر مبنای
خشک در هر زمان ( tگرم آب بر گرم ماده خشک)M0 ،
1

تعداد عبارات در نظر گرفتهشده از معادله t ،زمان خشک
شدن ( )sو  Deffضریب نفوذ مؤثر ( )m2s-1میباشند.
بهصورت متداول ،جملهی اول این سری در نظر گرفته
میشود و معادلهی باال بهصورت رابطه  0ساده شده و
ضریب نفوذ مؤثر از طریق این رابطه و محاسبه شیب به
2
دست میآید.
()0
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mt  me
8
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2
m0  me 
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MR 

با گرفتن لگاریتم طبیعی از طرفین رابطه  ،0رابطه  5به
دست میآید:
()5

  2 Deff t 



 2 
4 L2 
8

ln MR  Ln

)Digital balance, LutronGM-300p (Taiwan
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در این رابطه L ،نصف ضخامت نمونه (برحسب متر)n ،

کاهش محتوای رطوبت صمغ استخراج شده از دانه
بالنگو ،بر مبنای خشک در برابر زمان خشککردن رسم و
تأثیر تیمارهای مختلف خشککردن بر آن مورد بررسی قرار
گرفت .تغییرات وزن نمونهها در طی خشک شدن هر یک
دقیقه توسط ترازوی دیجیتالی 9با دقت  ± 4/49گرم که در
زیر خشککن قرار گرفته بود ،ثبت گردید ( Satorabi et
.)al., 2021a

)Digital balance, LutronGM-300p (Taiwan
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سپس ضریب نفوذ مؤثر رطوبت از طریق شیب خط
لگاریتم طبیعیِ نسبت رطوبت دادههای تجربی ()LnMR
در مقابل زمان خشککردن و با استفاده از رابطه  5محاسبه
گردید.

 2 Deff
Slope 
4L2

()5

انجام و برای مقایسه میانگین پاسخهای مشاهده شده ،از
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  %15استفاده
شد .برای رسم نمودارها نیز از برنامه (Excel )2447
استفاده شد.

يافتهها
 -بررسي سینتیک انتقال جرم

در این رابطه Slope ،شیبخط میباشد.
 -مدلسازی سینتیکي

در این مطالعه ،بهمنظور بررسی سینتیک و پیشبینی
روند خشک شدن صمغ دانه بالنگو ،با کمک دادههای
تجربی و با استفاده از مدلهای تجربی مختلف
خشککردن ،مدلسازی سینتیکی انجام گردید .معادلههای
مورداستفاده برای مدلسازی فرآیند خشککردن صمغ دانه
بالنگو در جدول  9به نمایش درآمده است ( Salehi and
.)Satorabi, 2021
در این مطالعه بهمنظور مدل کردن دادههای تجربی
خشککردن و به دست آوردن ثابتهای مدلها ،از نرمافزار
 53متلب ویرایش  R2012aاستفاده شد.
 -تجزيه و تحلیل آماری

این پژوهش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کامالً
تصادفی و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  29مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .تمام آزمونها در سه تکرار

اشعه فروسرخ سبب ایجاد حرارت سریع و مستقیم در
محصول میشود که نسبت به خشککنهای همرفتی که
در آن بخشی از حرارت توسط خروج هوا به هدر میرود،
سریعتر است و بازده باالتری دارد ( Ratti and
 .)Mujumdar, 1995نتایج حاصل از تجزیه واریانس تأثیر
فاصله نمونهها از المپ فروسرخ و ضخامت صمغ موجود در
ظرف بر زمان خشک شدن صمغ دانه بالنگو آنالیز و در
جدول  2به نمایش درآمده است .همانگونه که در این
جدول مشاهده میشود اثر فاکتورهای فاصله و ضخامت در
سطح  5درصد معنیدار شده است ( )P>4/45اما اثر متقابل
آنها در سطح  %5معنیدار نشده است (.)P<4/45
در شکل  9اثر فاصله نمونهها از المپ فروسرخ و
ضخامت صمغ موجود در ظرف بر زمان خشک شدن صمغ
دانه بالنگو گزارش شده است .همانگونه که در این دیده
میشود ،با کاهش فاصله المپ از سطح نمونهها و همچنین
کاهش ضخامت نمونه ،سرعت خشک شدن نمونه افزایش
یافته است.

جدول  -1مدلهای رياضي مورد استفاده برای مدلسازی سینتیک خشک شدن صمغ دانه بالنگو
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Table 1- Mathematical models used to model the drying kinetics of Balangu seed gum

MR  1  at  bt 2
)MR  a exp(kt
)MR  a exp( kt)  (1  a) exp( kbt

مدل
ونگ و سینگ
هندسون و پابیس
تقریب انتشار

معادله

) MR  exp( kt n

پیج

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

پیج اصالحشده

)MR  exp( kt

نیوتن

Newton

MR  a exp(kt n )  bt

میدیلی

Midilli

MR  a exp( kt)  c

لگاریتمی

Model
Wang and Singh
Henderson and Pabis
Approximation of diffusion

 :MRنسبت رطوبت t ،زمان ) (minو  c ،l ،b ،k ،nو  ،aثابتهای مدلها میباشند.

Page
Modified Page –II

Logarithmic

زمان در فواصل مختلف و ضخامت  9/5سانتیمتر را نشان
میدهد .شکل  3نیز روند تغییرات لگاریتم طبیعی نسبت
رطوبت نسبت به زمان برای ضخامتهای مختلف در فاصله
 7/5سانتیمتر را نشان میدهد .شیب این خطوط جهت
محاسبه ضریب نفوذ مؤثر استفاده گردید.

 -نتايج محاسبه ضريب نفوذ مؤثر رطوبت

بررسی سینتیک انتقال جرم و ضرایب نفوذ رطوبت
میتواند یک ابزار سودمند برای کنترل شرایط فرآیند
خشککردن و افزایش کیفیت محصول باشد .شکل  2روند
تغییرات لگاریتم طبیعی نسبت رطوبت ( )LnMRرا نسبت به

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس برای پارامترهای زمان خشککردن صمغ دانه بالنگو در طی خشک شدن با فروسرخ.
Table 2- Results of analysis of variance for drying time parameters of Balangu seed gum during drying by infrared
P
0.029
0.000
0.275

Sum of squares
2817.9
18307.9
1805.9
5822.7
28754.3

Mean square
1408.9
9153.9
451.5
323.5

Degrees of freedom
2
2
4
18
26

a
1 cm

1.5 cm

140

0.5 cm

bcd

bc

100
80

cde

de

de

10 cm

7.5 cm

60

e

40

)Drying time (min

120

b
bcd

Sources of changes
Distance
Thickness
Distance × Thickness
Error
Total
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20

53

0
5 cm

Mucilage distance
Figure 1- Average of Balangu seed gum drying time at different drying conditions by infrared system
Means with different superscripts differ significantly (P<0.05).

شکل  -1میانگین زمان خشک شدن صمغ دانه بالنگو در شرايط مختلف خشککردن با سامانه فروسرخ
50

-0.5
-1.0
-1.5
5 cm

-2.0

7.5 cm

-2.5

10 cm

-3.0

Natural logarithm of moisture ratio (Ln
))(MR

0.0

Figure 2- Variations of the natural logarithm of moisture ratio (Ln (MR)) values versus drying time of Balangu seed
gum at different samples distance (1.5 cm thickness).
شکل  -2تغییرات لگاريتم طبیعي مقادير نسبت رطوبت () )Ln (MRدر مقابل زمان خشک شدن صمغ دانه بالنگو در فواصل

مختلف نمونهها (ضخامت برابر  1/5سانتيمتر).
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1.5 cm
-3.5
Figure 3- Variations of the natural logarithm of moisture ratio (Ln (MR)) values versus drying time of Balangu seed
gum at different samples thickness (7.5 cm distance).
شکل  -3تغییرات لگاريتم طبیعي مقادير نسبت رطوبت () )Ln (MRدر مقابل زمان خشک شدن صمغ دانه بالنگو در فواصل

مختلف نمونهها (فاصله برابر  7/5سانتيمتر).

مقادیر مختلف میزان ضریب نفوذ مؤثر برای تیمارهای
تحقیق ،در جدول  3گزارششده است .همانطور که در این
جدول مالحظه میشود با کاهش فاصله نمونه از المپ و
 04افزایش ضخامت نمونهها ،به دلیل افزایش نفوذ پرتو
فروسرخ و افزایش سرعت انتقال حرارت ،ضریب نفوذ مؤثر
رطوبت افزایش یافته است .با کاهش فاصله نمونه از المپ
از  94به  5سانتیمتر ،مشاهده گردید که ضریب نفوذ
رطوبت از  0/22×94-1 m2s-1به 7/45×94-1 m2s-1
افزایش یافت (شکل .)0
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 -انتخاب بهترين مدل برای برازش دادهها

با توجه به خطای کمتر حاصل از برازش دادههای
آزمایشگاهی با مدل پیج در طی بررسی سینتیک خشک
شدن صمغ دانه بالنگو ،نتایج این مدل در جدول 0
گزارششده است .در این جدول ضریب تعیین ،خطای
استاندارد و ضرایب این مدل ارائهشده است .در مدلسازی
فرآیند خشککردن صمغ دانه بالنگو مدل پیج نسبت به
سایر مدلها با بزرگترین مقدار ضریب تبیین و
کوچکترین خطا ،نتایج نزدیکتری به دادههای آزمایش را
داشت .لذا استفاده از این مدل برای بررسی فرآیند
خشککردن این نوع صمغها با استفاده از سامانه فروسرخ
توصیه میشود .در شکل  5نیز دادههای به دست آمده

توسط مدل پیج با نتایج تجربی مقایسه شده است .این
شکل بهخوبی توانایی مدل پیج برای مدلسازی و
پیشبینی رفتار خشک شدن صمغ دانه بالنگو را نشان
میدهد.

بحث
 -بررسي سینتیک انتقال جرم

با کاهش فاصله المپ پرتودهی فروسرخ از سطح نمونهها،
دمای سطح نمونهها سریعتر افزایش یافته و این افزایش
دما باعث افزایش فشار بخار در داخل نمونه و در نتیجه
افزایش سرعت خروج رطوبت از محصول میگردد .با
کاهش فاصله المپ از سطح نمونهها از  94به  5سانتیمتر،
زمان خشک شدن صمغ دانه بالنگو  57/1درصد کاهش
یافت .بیشترین زمان خشک شدن مربوط به نمونه با
ضخامت  9/5سانتیمتر بود که در فاصله  94سانتیمتری از
سطح المپ قرار داشت و کمترین زمان خشک شدن نیز
مربوط به نمونه با ضخامت  4/5سانتیمتر بود که در فاصله
 5سانتیمتری از سطح المپ قرار داشت که میانگین
مدتزمان خشک شدن برای این تیمار  37دقیقه به دست
آمد .این نتایج همراستا با نتایج  Aminiو همکاران ()2424
برای خشککردن موسیالژ دانه ریحان با خشککن

نوید گودینی و همكاران

 این پژوهشگران گزارش کردهاند که تغییر.فروسرخ است
فاصله المپ حرارت دهی فروسرخ از سطح نمونههای

) صمغ دانه بالنگو در شرايط مختلف خشککردن فروسرخDeff(  مقادير ضريب نفوذ مؤثر-3 جدول
Table 3- Effective moisture diffusivity values (Deff) of Balangu seed gum at different infrared drying conditions
Distance (cm)

Effective diffusivity (m2s-1)

Thickness (cm)

-9

r

5

0.5

2.44×10

0.981

5

1.0

7.03×10-9

0.972

5

1.5

-8

1.17×10

0.975

7.5

0.5

2.21×10-9

0.976

7.5
7.5

1.0
1.5

-9

5.67×10
9.17×10-9

0.979
0.974

10

0.5

1.93×10-9

0.983

10

1.0

5.52×10-9

0.942

10

1.5

-9

0.972

Effective diffusivity (m2s-1)
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مرطوب بر زمان خشک شدن آنها اثر معنیداری دارد و با
. زمان خشک شدن کاهش مییابد،کاهش فاصله المپ

7.02×10

0.5 cm

a

1.2E-08

1.5 cm

b

1.0E-08
8.0E-09

bc

bc
c

6.0E-09
4.0E-09

1 cm

d

c

d

d

7.5 cm

10 cm

2.0E-09
0.0E+00
5 cm

Gum distance
Figure 4- Average of effective moisture diffusivity values (Deff) of Balangu seed gum at different infrared drying
conditions
Means with different superscripts differ significantly (P<0.05).
) صمغ دانه بالنگو در شرايط مختلف خشککردن فروسرخDeff(  میانگین ضريب نفوذ مؤثر-1 شکل
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 ضرايب مدل پیج برای صمغ دانه بالنگو در شرايط مختلف خشککردن فروسرخ-1 جدول
Table 4- Page model constants for Balangu seed gum at different infrared drying conditions
Distance (cm)
5
5
5
7.5
7.5
7.5
10
10
10

Thickness (cm)
0.5
1.0
1.5
0.5
1.0
1.5
0.5
1.0
1.5

k

n

SSE

r

RMSE

0.0104
0.0038
0.0023
0.0040
0.0020
0.0025
0.0050
0.0009

1.4770
1.5477
1.5577
1.6387
1.6513
1.4953
1.5930
1.7970

0.0108
0.0108
0.0224
0.0063
0.0056
0.0329
0.0093
0.0442

0.998
0.999
0.999
0.999
0.999
0.998
0.999
0.997

0.0168
0.0122
0.0148
0.0106
0.0080
0.0160
0.0066
0.0239

0.0021

1.5090

0.1120

0.995

0.0213

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

Predicted moisture ratio
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0.2
y = 0.989x + 0.013
r= 0.998
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1.0

0.4
0.6
0.8
Experimental moisture ratio

0.2
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Figure 5- Comparison of fitted data by Page model with experimental results (7.5 cm distance and 1.0 cm thickness).

شکل  -5مقايسه دادههای برازش شده توسط مدل پیج با نتايج تجربي ( 7/5سانتيمتر فاصله و  1/0سانتيمتر ضخامت)

 -نتايج محاسبه ضريب نفوذ مؤثر رطوبت
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با افزایش ضخامت نمونههای صمغ دانه بالنگو از
 4/5به  9و از  9به  9/5سانتیمتر ،مشاهده گردید که
ضریب نفوذ رطوبت به ترتیب از  2/91×94-1 m2s-1به
 5/47×94-1 m2s-1 04و از  5/47×94-1 m2s-1به
 1/21×94-1 m2s-1افزایش مییابد .این بخش از نتایج
همراستا با نتایج  Mohamadiو همکاران است .این
پژوهشگران بهینهسازی ضریب نفوذ مؤثر رطوبت و
مدلسازی ریاضی سینتیک خشککردن برشهای میوه
"به" را بررسی و گزارش کردند که با افزایش ضخامت در
تمامی دماهای موردمطالعه ،ضریب نفوذ رطوبت دارای روند
افزایشی بوده است Amini .و همکاران ( )2422تأثیر
خشککردن فروسرخ بر سینتیک خشک شدن موسیالژ
(صمغ) دانه مرو را بررسی کردند .در این مطالعه ،تأثیر
پارامترهای سیستم خشککن فروسرخ شامل توان فروسرخ،
فاصله صمغ از سطح المپ و ضخامت موسیالژ بر سینتیک
خشک شدن صمغ دانه مرو در سیستم خشککن فروسرخ
بررسی شده است .این پژوهشگران گزارش کردهاند که
متوسط نفوذ مؤثر رطوبت ( )Deffبا افزایش توان المپ از
 954به  375وات از  0/59×94-1به  95/2×94-1مترمربع
بر ثانیه افزایش یافته است ،اما با افزایش فاصله صمغ از 0
به  92سانتیمتر و کاهش ضخامت صمغ از  9/5به 4/5

سانتیمتر ،این ضریب به ترتیب از  90/0×94-1به
 5/95×94-1مترمربع بر ثانیه و از  93/2×94-1به
 0/39×94-1مترمربع بر ثانیه کاهش یافته است.
 -انتخاب بهترين مدل برای برازش دادهها

با بهکارگیری مدلهای ریاضی میتوان با صرف هزینه
و زمان کمتر به درک بهتر از فرآیند خشککردن بهعنوان
تابعی از متغیرهای گوناگون دست یافت .با محاسبه مقدار
نسبت رطوبت برای تمامی تیمارهای مورد مطالعه در طی
فرآیند خشککردن صمغ دانه بالنگو (با استفاده از رابطه
شماره  )2و برازش نقاط حاصل از ترسیم نمودارهای نسبت
رطوبت-زمان ،بهوسیله مدلهای مذکور ،نتایج برای هر
مدل مورد بررسی قرار گرفت .بهترین مدل میبایست دارای
بیشترین مقدار ضریب تبیین و حداقل مقادیر خطا باشد.
نتایج نشان داد که بهترین مدل با باالترین برازش ،مطابق
با شرایط ذکر شده ،در مورد فرآیند خشککردن صمغ دانه
بالنگو ،مدل پیج است.
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 نتایج این پژوهش نشان دادند که جهت.مطالعه قرار گرفت
به حداقل رساندن زمان خشککردن و سرعت بخشیدن به
 فاکتورهای ضخامت نمونه و فاصله،فرآیند خشککردن
نمونه از منبع پرتودهی اثر معناداری طی فرآیند داشته و
باید طی خشککردن صمغ دانه بالنگو با خشککن
 بیشترین زمان.فروسرخ به این دو فاکتور توجه کرد
9/5  دقیقه) مربوط به نمونه با ضخامت912( خشک شدن
 سانتیمتری از سطح المپ94 سانتیمتر بود که در فاصله
 دقیقه) نیز32( قرار داشت و کمترین زمان خشک شدن
 سانتیمتر بود که در فاصله4/5 مربوط به نمونه با ضخامت
 با کاهش فاصله. سانتیمتری از سطح المپ قرار داشت5
 به دلیل افزایش،نمونه از المپ و افزایش ضخامت نمونهها
 ضریب،نفوذ پرتو فروسرخ و افزایش سرعت انتقال حرارت
 با کاهش فاصله.نفوذ مؤثر رطوبت افزایش یافته است
 مشاهده گردید که، سانتیمتر5  به94 نمونه از المپ از
-1 2 -1
-1
m s  به0/22×94 m2s-1 ضریب نفوذ رطوبت از
 برای مدلسازی سینتیک خشک. افزایش یافت7/45×94
 از مدلهای مختلفی استفاده گردید،شدن صمغ دانه بالنگو
که درنهایت مدل پیج به دلیل باال بودن شاخص ضریب
 جهت بررسی،تبیین و پایین بودن خطای محاسبه شده
سینتیک و پیشبینی روند خشک شدن این صمغ انتخاب
.گردید
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Introduction: Today, drying of agricultural products is a developed method that removes part
of the moisture leads to physicochemical stability of the product, also, produces different
products with new qualitative properties and different nutritional and economical value.
Moisture diffusivity coefficient is the most crucial property in drying calculations.
Materials and Methods: In this study, drying kinetics modeling of Balangu seed gum in an
infrared dryer was investigated. The effect of samples distance from the radiation lamp in
three levels of 5, 7.5 and 10 cm and the effect of gum height in the container in three levels of
0.5, 1.0 and 1.5 cm on the mass transfer rate and effective moisture diffusivity coefficient
during the dry process of Balangu seed gum was investigated. Standard models (Wang and
Singh, Henderson and Pabis, Approximation of diffusion, Page, Modified Page, Newton,
Midilli, and Logarithmic) were fitted to experimental data to study the drying kinetics and
was analyzed.
Results: The results showed that samples distance from the radiation lamp and samples
thickness had significant effect on the mass transfer rate during drying of gum. By increasing
samples distance from the heat source from 5 to 7.5 cm and from 7.5 to 10 cm, the drying time
of Balangu seed gum increased by 21.49% and 15.20%, respectively. The effect of sample
distance from infrared heat lamp and sample thickness on changes in effective moisture
diffusivity coefficient of Balangu seed gum was investigated and results showed that this
coefficient values were increased with decreasing in distance and increasing samples thickness.
By reducing sample distance from the lamp from 10 to 5 cm, it was observed that the effective
moisture diffusivity coefficient increased from 4.82×10-9 m2s-1 to 7.05×10-9 m2s-1.
Conclusion: In drying process modeling of Balangu seed gum, the Page model with the
highest coefficient of determination and the lowest error, had closer results to the
experimental data than the other models.
Keywords: Balangu Seed Gum, Effective Moisture Diffusivity Coefficient, Mass Transfer,
Page Model.
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