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فخرالدینصالحی،1اشرفگوهریاردبیلی *2

 -1گروه مهندسی ماشینهای صنایع غذایی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 -2گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.

تاریخ دریافت59/80/11 :

تاریخ پذیرش59/80/29 :

چكیده 
هلوی تازه از بیش از  09درصد آب تشکیلشده است و جزء غنیترین منابع ویتامینها و مواد معدنی است .بنابراین میبایست آن را
در طول سال بهصورت تازه یا خشک مصرف نمود .در این پژوهش مدلسازی سینتیک خشک شدن هلو در یک خشککن
فروسرخ بررسی شد .تأثیر توان المپ پرتودهی در سه سطح  298 ،198و  109وات و فاصله نمونه از المپ در سه سطح  0/9 ،9و
 18سانتیمتر بر زمان خشک شدن و ضریب نفوذ رطوبت در طی فرآیند خشک شدن هلو 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 کیفیت برازش آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشانداد تأثیر توان المپ
پرتودهی و فاصله بر فرآیند خشک شدن هلو معنیدار میباشد .با افزایش توان المپ فروسرخ از  198به  109وات زمان خشک
شدن هلو  90/5درصد کاهش یافت .کاهش فاصله المپ از سطح نمونه از  18به  9سانتیمتر باعث کاهش  19/9درصدی در زمان
خشککردن شد .اثر توان حرارتی فروسرخ و فاصله نمونه از المپ بر تغییرات ضریب نفوذ مؤثر هلو بررسی و نشانداد که با
افزایش توان منبع حرارتی و کاهش فاصله مقدار ضریب نفوذ مؤثر افزایش مییابد .ضریب نفوذ مؤثر رطوبت هلو بین 1/22×18-5
تا  9/01×18-5مترمربع بر ثانیه بود .در مدلسازی فرآیند خشککردن هلو مدل لگاریتمی نسبت به سایر مدلها با بزرگترین مقدار
ضریب تعیین ( )R2و کوچکترین خطا ،نتایج نزدیکتری به دادههای آزمایش را داشت.
واژههایکلیدی :پرتودهی ،ضریب نفوذ مؤثر ،مدلسازی ،هلو.


*مسوول مکاتباتAagohari@Yahoo.com :
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-1مقدمه 

فروسرخ توسط مولکولهای سطحی جذب میشود ( .)1این

هلوی تازه ( )Prunus persica L.از بیش از  09درصد

پدیده سبب گرم شدن سریع محصول شده و سبب کاهش

آب تشکیل شده است و جزء غنیترین منابع ویتامینها و

تنشهای حرارتی در محصول و در نتیجه حفظ کیفیت آن

مواد معدنی است .بنابراین میبایست آن را در طول سال به

میشود ( .)0مدلسازی ریاضی فرآیند خشککردن برای

صورت تازه یا خشک مصرف نمود ( .)1فصل برداشت هلو

طراحی ،بهبود سیستمهای خشککن موجود و حتی کنترل

کوتاه بوده و به دلیل نرم و حساس بودن بافت میوه در مرحله

فرآیند استفاده میشود ( .)5دیماز ( )2885خشککردن

پس از برداشت ،بهتر است جهت نگهداری طوالنیمدت

کیوی را مدلسازی نمود .آزمایشها در سه سطح دمایی ،98

فرآوری شود  .امروزه صنعت خشکبار در جهان بسیار بیشتر

 99و  98درجه سلسیوس و سرعت هوای  2/2متربرثانیه و

از گذشته رونق یافته و به یک تجارت  1228میلیون دالری

رطوبت نسبی  18تا  % 29انجام شد .در این تحقیق مدل

بدل شده است .در این بین دستیابی به بازارهای مصرف و

هنرسون و پابیس اصالح شده و مدل ورما و همکاران نتایج

افزایش درآمد تولیدکنندگان بخش کشاورزی منوط به

بهتری نشاندادند ( .)18طغرل ( )2889خشک شدن هویج را

افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و فرآوردههای

با فروسرخ در محدوده  98تا  08درجه سلسیوس مدلسازی

آنها است ( .)2-2میوه هلو را عالوه بر مصرف به شکل تازه،

کرد و مدل میدلی را جهت توصیف رفتار خشککردن

میتوان به صورت آبمیوه ،مربا و خشکشده نیز استفاده

پیشنهاد داد ( .)11در پژوهشی طغرل و پهلوان ()2882

نمود .بهینهسازی فرآیند تولید برگه هلو با استفاده از اسمز

سینتیک خشک کردن الیه نازک هلو تحت فرآیندهای

توسط صوتی خیابانی و همکاران ( )2881بررسیشده است.

خشک کن خورشیدی را مدلسازی نمودند ( .)12مدلسازی

روش اسمز با استفاده از محلولهای ساکاروز ،شربت گلوکز

ریاضی و شبکه عصبی خشک کردن الیه نازک برشهای

و مخلوط آنها در مدتزمان  9ساعت انجام شد و استفاده از

هلو توسط یزدانی و همکاران ( )2811انجام شده است .ابتدا

این روش بهعنوان یک فرآیند جهت افزایش کیفیت

برشهای هلو در دماهای مختلف ( 08 ،98 ،98 ،28و 08

محصول قبل از خشککردن در هوای آزاد توصیهشدهاست

درجه سلسیوس) و سرعتهای  1/9 ،1و  2متر بر ثانیه خشک

خصوصیات

شدند .نتایج نشانداد که مدل میدلی در تمامی شرایط

فیزیکوشیمیایی هلو ورقه شده در طی پیشتیمار و آبگیری

آزمایش در مقایسه با سایر مدل ها نتایج بهتری را ارائه

اسمزی را بررسی نمودند .شرایط بهینه خشک کردن و

مینماید ( .)R2=0.998شبکه پرسپترون چندالیه جهت

خصوصیات محصول خشکشده گزارششده است (.)9

مدلسازی سینتیک خشک کردن استفاده شد .بر اساس نتایج

کینگسلی و همکاران ( )2880اثر پیشتیمار (متاپتاسیم ،بی

شبکهای با ساختار  1-9-2-1بهترین کارایی را در مدلسازی

سولفیت و اسید آسکوربیک) و دمای هوای خشک کردن

خشک کردن هلو با هوای داغ داشت (.)11( )R2=0.999

( 99و  99درجه سلسیوس) بر رفتار خشک شدن برشهای

با توجه به بررسی منابع منتشرشده مشخص شد که تاکنون

هلو را بررسی نمودند ( .)1جرمر و همکاران ( )2818اثر دما

پژوهشی در خصوص مدلسازی سینتیک انتقال جرم و

و غلظت شربت ساکاروز بر آبگیری اسمزی هلو را ارزیابی

ضریب نفوذ مؤثر رطوبت در طی خشککردن هلو در

نمودند ( .)0اشعه فروسرخ سبب ایجاد حرارت سریع و

خشککن فروسرخ صورت نگرفته است .لذا هدف این

مستقیم بر روی محصول میشود که نسبت به خشککنهای

تحقیق بررسی اثر توان المپ پرتودهی فروسرخ و فاصله

همرفتی که در آن بخشی از حرارت توسط خروج هوا به

المپ از نمونه بر خشککردن هلو و مدلسازی سینتیک

هدر میرود سریعتر است و راندمان باالتری دارد .بیشتر اشعه

انتقال جرم آن میباشد.

(.)9

صحرایی

و

همکاران

()2889
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روشها

-2موادو

 :MRنسبت رطوبت (بدون بعد) :Mt ،رطوبت نمونهها در

خشککردن 

-1-2

هرلحظه بر پایه خشک ( :Me ،)d.bرطوبت تعادلی نمونهها

برای انجام آزمایشها هلو از استان همدان تهیه گردید .برای

( )d.bو  :M0رطوبت اولیه نمونهها ( )d.bمیباشند .با توجه

انجام فرآیند خشککردن ابتدا هلوها به قطعاتی با ضخامت

به رابطه ،1نسبت رطوبت به رطوبت اولیه ،رطوبت تعادلی و

 8/9سانتیمتر برش داده شدند .مقدار رطوبت اولیه هلوها

رطوبت نمونهها در هرلحظه در طی خشک شدن وابسته

برابر  00/2درصد بر پایه مرطوب بدست آمد .برشهای هلو

است .برای زمانهای طوالنی خشک شدن ،مقادیر  Meدر

بالفاصله پس از برش جهت پرتودهی توسط خشککن

مقایسه با مقادیر  Moو  Mtبسیار کوچک میباشد؛ بنابراین

فروسرخ مورداستفاده قرار گرفتند (شکل  .)1جهت

میتوان معادله نسبت رطوبت در طی خشک شدن را

خشککردن نمونههای برش خورده با خشککن فروسرخ

بهصورت رابطه  2ساده نمود و برای محاسبه نسبت رطوبت

از متغیرهایی شامل توانهای المپ فروسرخ 1در سه سطح

نیازی بهاندازه گیری رطوبت تعادلی نیست (.)19

 298 ،198و  109وات و فاصله المپ از نمونه در سه سطح
 0/9 ،9و  18سانتیمتر استفاده شد .تغییرات وزن نمونهها در

Mt
Mo

طی خشک شدن هر یک دقیقه توسط ترازوی دیجیتالی 2با

MR 

دقت  ± 8/81گرم که در خشککن تعبیه شده بود ،ثبت
-2-2تعیینضریبنفوذمؤثررطوبت 

گردید (.)12

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:
X
2 X
 Deff
t
x 2
که در آن  Xمقدار رطوبت موضعی در مبنای خشک t ،زمان

شکل -1شماتیک خشککن فروسرخ.

و  xشاخص فضایی میباشد .مطالعهی انتشار قانون دوم فیک
آزمایشها در سه تکرار و در قالب فاکتوریل بر پایه طرح

بر نفوذ جرم در طی دورهی سرعت نزولی خشککردن

کامالً تصادفی موردبررسی قرار گرفتند .برای رسم نمودارها

محصوالت کشاورزی داللت دارد ( .)19حل معادله فیک

از برنامه ( Excel )2880و برای تجزیهوتحلیل آماری از

برای یک تیغه بهصورت رابطه  2میباشد:

نرمافزار  Minitab 16در سطح معنیداری  %9استفاده شد.
جهت مدلسازی فرآیند خشک شدن ،ابتدا پارامتر نسبت
رطوبت در طی خشک شدن هلو با استفاده از رابطه  1محاسبه
گردید (:)19

Mt  Me
M0  Me

MR 

2
1
2  Deff t
(exp

(
2
n

1
)
)

 2 n0 (2n  1) 2
4 L2


8

MR 

در اینجا L ،نصف ضخامت تیغه (برحسب متر) n ،تعداد
عبارات در نظر گرفتهشده از معادله t ،زمان خشک شدن ()s
2 -1

و  Deffضریب نفوذ مؤثر (  )m sمیباشند .ضریب نفوذ
مؤثر از طریق محاسبه شیب معادله  9به دست میآید:

1- Infrared Heat Lamp (NIR), Noor Lamp
Company, Iran.
)2 - Digital balance, LutronGM-300p (Taiwan
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 2 Deff
4L2

   2 Deff t 
mt  me
8
MR 

exp 

2
m0  me  2
 4 L


K0 

 K0شیبخط میباشد .برای هر تیمار از ضریب نفوذهای

ضریب نفوذ معموالً با رسم دادههای تجربی خشککردن

بهدستآمده میانگین گرفته و نتیجه اعالم شد.

برحسب لگاریتم طبیعی نسبت رطوبت ( )LnMRنسبت به

بهمنظور بررسی سینتیک و پیشبینی روند خشک شدن هلو،

زمان تعیین میگردد .هنگامی که نمودار مقدار LnMR

از مدلها و معادلههای مختلف خشککردن استفاده گردید.

نسبت به زمان رسم گردد ،شیبخط بهدستآمده را در

معادلههای مورداستفاده برای مدلسازی فرآیند خشککردن

معادله  9قرار داده تا ضریب نفوذ مؤثر به دست آید:

هلو در جدول  1به نمایش درآمده است (.)19 ,19


جدول  -1مدلهاي ریاضی مورداستفاده براي مدلسازي سینتیک خشک شدن هلو.

معادله

مدل

Model

MR  1  at  bt 2
)MR  a exp(kt

ونگ و سینگ

Wang and Singh

()19

هندسون و پابیس

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

تقریب انتشار

) MR  exp( kt n

پیج

Henderson and Pabis
Approximation of
diffusion
Page

()10

()10

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

پیج اصالحشده

Modified Page –II

()19

)MR  exp( kt

نیوتن

Newton

()10

MR  a exp(kt n )  bt

میدیلی

Midilli

()19

MR  a exp( kt)  c

لگاریتمی

Logarithmic

()18

()19

 :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 نرمافزار  Curve Expertویرایش 1/43
استفاده شد.

-3نتایجوبحث 

است .همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود اثر

اشعه فروسرخ سبب ایجاد حرارت سریع و مستقیم در

فاکتورهای توان المپ ،فاصله و همچنین اثر متقابل آنها در

محصول میشود که نسبت به خشککنهای همرفتی که در

سطح  %9معنیدار شده است .کاهش فاصله المپ از سطح

آن بخشی از حرارت توسط خروج هوا به هدر می رود،

نمونه از  18به  9سانتیمتر باعث کاهش زمان خشککردن از

سریعتر است و بازده باالتری دارد ( .)10نتایج حاصل از

 08دقیقه به  91دقیقه شد (توان  298وات) .با افزایش توان

تجزیه واریانس تأثیر توان المپ فروسرخ و فاصله بر زمان

المپ فروسرخ از  198به  109وات زمان خشک شدن هلو

خشک شدن هلو آنالیز و در جدول  2به نمایش درآمده

 90/5درصد کاهش یافت.
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جدول -2نتایج تجزیه واریانس اثر متغیرهاي توان المپ و فاصله بر زمان خشک شدن هلو.
منابع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

P

توان

2

6963/1

3434/1

0/000

فاصله

2

2046/1

1016/9

0/000

توان × فاصله

3

1044/6

256/5

0/000

خطا

6

20/5

2/4

کل

14

12461/9

اثر توان المپ پرتودهی و فاصله بر تغییرات رطوبت در واحد

برشهای پیاز ( )10و تفاله سیب ( )21گزارش شده است.

زمان در شکلهای  2و  1به نمایش درآمده است .همانطور

بیشترین زمان خشک شدن مربوط به توان پرتودهی 198

که مالحظه میشود با افزایش توان المپ فروسرخ ،سرعت

وات و در فاصله  18سانتیمتری ( 112دقیقه) (شکل  )2و

خشک شدن و کاهش رطوبت هلو افزایش مییابد (شکل

کمترین زمان خشک شدن نیز مربوط به توان پرتودهی 109

 .)2افزایش توان المپ باعث افزایش دمای خشککن

وات و در فاصله  9سانتیمتری بود که مدتزمان ثبتشده

میگردد که ازطرفدیگر باعث افزایش ظرفیت جذب

برای این تیمار  21دقیقه به دست آمد.آنالیز فرآیندهای

رطوبت هوا به دلیل افزایش اختالف دما بین هوا و محصول

خشک کردن متداول هلو توسط گولیسز و همکاران ()2811

شده و باعث گرم شدن سریعتر محصول و تبخیر بهتر آب از

بررسی شده است .آزمایشهای خشک کردن در دماهای

آن میشود؛ و درنتیجه زمان خشک شدن کاهش مییابد

 98 ،98و  08درجه سلسیوس و در سرعت جریانهای  1و

( .)28 ,15با افزایش توان پرتودهی المپ مادون قرمز ،دمای

 1/2متر بر ثانیه انجام گرفته است .نتایج حاکی از تأثیر بیشتر

سطح نمونهها افزایش یافته و این افزایش دما باعث افزایش

دمای هوا نسبت به سرعت جریان هوا بر سرعت خشک شدن

فشار بخار در داخل نمونه میگردد .در این پژوهش با

هلو بوده است .افزایش دمای هوای خشک کن باعث کاهش

افزایش اختالف فشار بین سطح و داخل نمونهها ،نرخ خشک

زمان خشک کردن شده است (.)22

شدن نمونهها بیشتر شد .نتایج مشابهی برای خشک شدن
8.0
250 W
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شکل -2اثر تغییر توان منبع حرارت دهی بر رطوبت هلو (در فاصله  11سانتیمتر).

)MC (kg water/kg dry matter

375 W

150 W
7.0
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شکل -3اثر تغییر فاصله المپ پرتودهی از سطح نمونه بر رطوبت هلو (المپ پرتودهی  373وات).

بررسی سینتیک انتقال جرم و ضرایب نفوذ رطوبت میتواند

همانطور که در این جدول مالحظه میشود با افزایش توان

یک ابزار سودمند برای کنترل شرایط فرآیند خشککردن و

المپ پرتودهی و کاهش فاصله نمونه از المپ ،به دلیل

افزایش کیفیت محصول باشد .شکل  2روند تغییرات لگاریتم

افزایش دمای سطح نمونه و افزایش فشار بخار داخلی،

طبیعی نسبت رطوبت ( )LnMRرا نسبت به زمان در توان-

ضریب نفوذ مؤثر رطوبت افزایش یافته است .با افزایش توان

های متفاوت در فاصله  18سانتیمتر را نشان میدهد .شکل 9

المپ از  198به  109وات ،مشاهده گردید که ضریب نفوذ

نیز روند تغییرات لگاریتم طبیعی نسبت رطوبت نسبت به زمان

رطوبت از  2/10×18-5 m2s-1به  9/98×18-5 m2s-1افزایش

برای فواصل مختلف المپ پرتودهی  298وات از سطح هلو

یافت (فاصله  0/9سانتیمتر) .نتایج مشابهی برای خشککردن

را نشان میدهد .شیب این خطوط جهت محاسبه ضریب نفوذ

برشهای انبه  1/98 ×18-5تا  5/28 ×18-5مترمربع بر ثانیه

مؤثر استفاده گردید .مقادیر مختلف میزان ضریب نفوذ مؤثر

( )21و برشهای پیاز  1/12 ×18-18تا  1/85 ×18-5مترمربع

برای تیمارهای تحقیق ،در جدول  1گزارششده است.

بر ثانیه ( )22گزارش شد.

مدلسازی سینتیک خشک شدن هلو با استفاده از خشککن فروسرخ 190
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شکل -4مقادیر لگاریتم طبیعی نسبت رطوبت در مقابل زمان براي المپهاي پرتودهی فروسرخ در فاصله  11سانتیمتر.
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شکل -3مقادیر لگاریتم طبیعی نسبت رطوبت در مقابل زمان براي فواصل مختلف المپ پرتودهی  231وات از سطح هلو.
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جدول -3مقادیر ضریب نفوذ مؤثر در شرایط مختلف خشککردن.

توان ()W

فاصله المپ ()cm
9

ضریب نفوذ ()m2s-1
2/92×18-5

8/512

198

0/9

2/10×18-5

8/591

18

1/22×18-5

8/590

9

2/91×18-5

8/528

0/9

2/29×18-5

8/529

18

-5

2/21×18

8/510

9

9/01×18-5

8/528

0/9

9/98×18-5

8/052

18

2/00×18-5

8/005

298

109

r

با توجه به خطای کمتر حاصل از برازش دادههای

( ،)SEنتایج نزدیکتری به دادههای آزمایش را داشت .لذا

آزمایشگاهی با مدل لگاریتمی در طی بررسی سینتیک

استفاده از این مدل برای بررسی فرآیند خشککردن

خشک شدن هلو ،نتایج این مدل در جدول  2گزارششده

محصوالت کشاورزی با استفاده از سامانه فروسرخ توصیه

است .در این جدول ضریب تعیین ،خطای استاندارد و

میشود ( .)29در مطالعه دیگری مدلسازی خشک شدن

ضرایب این مدل ارائهشده است .در مدلسازی فرآیند

الیهنازک برنج در دماها و سرعتهای مختلف هوا

خشککردن هلو مدل لگاریتمی نسبت به سایر مدلها با

بررسیشد .بر اساس نتایج ،مدل میدیلی مناسبترین مدل

بزرگترین مقدار ضریب تعیین ( )R2و کوچکترین خطا

برای پیشبینی رفتار خشک شدن الیهنازک برنج بود (.)28

جدول -4ضریب تعیین ،خطاي استاندارد و ضرایب مدل لگاریتمی.
توان ()W

250

445

0/0063

فاصله المپ ()cm

c
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k
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a
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0/6665
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195 مدلسازی سینتیک خشک شدن هلو با استفاده از خشککن فروسرخ
 ضریب نفوذ مؤثر رطوبت برای هلو در محدوده.گردید
2 -1

 جهگیری
 نتی-4

2 -1

 به دست آمد که9/01×18 m s  تا1/22×18 m s

میوه هلو خشکشده میتواند به عنوان یک میان وعده غذایی

.با افزایش توان المپ فروسرخ و کاهش فاصله افزایش یافت

 در این.غنی از ویتامینها و مواد معدنی در نظر گرفته شود

 از مدلهای،برای مدلسازی سینتیک خشک شدن هلو

پژوهش سینتیک خشککردن برشهای هلو در یک

مختلفی استفاده گردید که درنهایت مدل لگاریتمی به دلیل

 تا198 خشککن آزمایشگاهی فروسرخ در محدوده توان

باال بودن شاخص ضریب تعیین و پایین بودن خطای

 سانتیمتر مورد مطالعه قرار18  تا9  وات و فواصل109

 جهت بررسی سینتیک و پیشبینی روند خشک،استاندارد

 افزایش توان المپ و کاهش فاصله آن از سطح نمونه.گرفت
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