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چکیده
در این پژوهش ،تاثیر پیش تیمارهای اولتراسوند و آبگیری اسمزی روی میزان چروکیدگی قطعات سیبزمینی سرخشده
مورد بررسی قرار گرفت .قطعات سیبزمینی پیشتیمار شده با امواج اولتراسوند در دو فرکانس  28و  40 kHzو آبگیری
اسمزی در دو غلظت  2و  4%محلول نمك ،به مدت  180 ،120 ،60و  240ثانیه در سه دمای  170 ،150و  190°Cسرخ
شدند .همچنین ،به منظور کنترل بهینه شرایط فرآیند و افزایش کیفیت نهایی محصول سرخ شده ،تغییرات میزان
چروکیدگی بر حسب زمان سرخکردن ،محتوای روغن ،محتوای رطوبت بدون بعد و دانسیته ظاهری مدلسازی گردید.
پیشتیمار اولتراسوند در فرکانسهای  28و  40کیلوهرتز در دمای  150°Cباعث کاهش میزان چروکیدگی در مقایسه با
نمونه شاهد گردید .استفاده از پیشتیمار آبگیری اسمزی و تلفیق آن با پیشتیمار اولتراسوند افزایش میزان چروکیدگی را
در پی داشتند .عالوه بر این ،مدلهای پیشنهادشده دادههای آزمایشی را بر حسب چهار پارامتر زمان سرخکردن،
محتوای روغن ،محتوای رطوبت بدون بعد و دانسیته ظاهری با ضریب همبستگی باال به خوبی برازش نمودند.
واژگان کلیدی :آبگیری اسمزی ،اولتراسوند ،سرخکردن ،چروکیدگی ،مدلسازی

مقدمه

سرخشده یك محصول غذایی آماده مصرف با محتوای

سیبزمینی یکی از مهمترین مواد غذایی سرخکردنی

رطوبت حدود  40-50%میباشد (گرین فیلد و همکاران،

میباشد که معموال به دو شکل چیپس (برشهای گرد با

 )1984و شرایط زمان و دمای سرخکردن به گونهای

ضخامت کم) یا سرخکرده (خالل های با ضخامت زیاد)

انتخاب میشود که از پختهشدن قسمت مرکزی اطمینان

ال باید زمان و دمای سرخ کردن
عرضه میشود .معمو ً

حاصل شده و در عین حال رنگ رضایتبخش و بافت

چیپسها طوری تنظیم گردد که محتوای رطوبت محصول

دلپسندی بهدست آید (پراویسانی و کالولو.)1986 ،

به حدود  1-2%کاهش یابد (موتور  )1989تا محصول

سرخکردن عمیق فرآیندی پیچیده و مهم میباشد که به

ماندگاری باالیی داشته باشد؛ در حالی که سیبزمینی

شکل وسیعی در صنعت مواد غذایی مورد استفاده قرار
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میگیرد .این فرآیند ،شامل غوطهور ساختن ماده غذایی

پدیده چروکیدگی طی مراحل اولیه سرخکردن ،به دلیل

درون روغن داغ با دمای باالتر از نقطهجوش آب (معموالً

تنشهای ریزساختاری ناشی از مهاجرت آب آزاد از

 )200-150°Cمیباشد (فارکاس و همکاران  .)1996در

ناحیه متخلخل به سطح ماده غذایی بروز مینماید .به

فرآیند سرخکردن انتقال جرم و حرارت به صورت توام

دنبال چروکیدگی اولیه ،شکلگیری پوسته باعث ایجاد

صورت میگیرد .انتقال جرم به شکل خروج رطوبت و

مقاومت در برابر تغییر حجم بیشتر میشود و این امر

جذب روغن بوده (میربل و سالوادور  )2009و انتقال

ممکن است موجب کاهش سرعت وقوع چروکیدگی و

حرارت با ترکیبی از روشهای همرفت و جابجایی انجام

حتی توقف آن باشد .در مراحل انتهایی فرآیند سرخکردن

میپذیرد .طی سرخکردن ،واکنشهای شیمیایی و تغییرات

و در محتواهای رطوبت پایین ،افزایشی در حجم

فیزیکی مختلفی رخ میدهد .واکنشهای شیمیایی به شکل

محصول دیده میشود که از آن با عنوان پفکردن نام

تشکیل ژل نشاسته ،دناتوراسیون پروتئینها و ایجاد

برده میشود .با شروع شکلگیری پوسته در مراحل

عطر و طعم روی میدهد .تغییرات فیزیکی نیز به شکل

انتهایی سرخکردن ،به دلیل سخت شدن سطحی و بسته

کاهش محتوای رطوبت ،افزایش محتوای روغن ،ایجاد و

شدن منافذ در سطح محصول ،انتشار هوا و بخارآب از

گسترش پوسته و چروکیدگی یا تورم محصول ظاهر

داخل ماده غذایی محدود میشود .تجمع فشار حاصل از

میشود (فارکاس و همکاران  .)1996کیفیت سیبزمینی

انبساط گازی درون ماده ویسکواالستیك ،تنشهای

سرخشده به شکل عمده به ویژگیهای ساختاری آن از

داخلی ایجاد میکند که منجر به انبساط محصول و

جمله دانسیته و تخلخل بستگی دارد.

تشکیل حبابهای گاز در زیر پوسته شده و باعث پف-

طی سرخکردن مواد غذایی تغییر در حجم ماده سرخشده

کردن محصول میشود (یامسانگ سونگ و همکاران

به شکل دو پدیده چروکیدگی 1و پفکردن 2بروز میکند

.)2011

(کاواس و موریرا  .)2000تغییرات حجم وابسته به عوامل

چروکیدگی بر روی خواص فیزیکی مواد غذایی از جمله

مختلفی از جمله شکل (موریرا و همکاران  ،)2000شرایط

دانسیته و تخلخل تاثیر میگذارد که در انتقال جرم و

آزمایشی (مك مین و ماگی  )1996و روش سرخکردن

حرارت ویژگیهای مهمی محسوب میشوند .مشکالت

(کروکیدا و همکاران  )2000میباشد .پدیده چروکیدگی

انتقال جرم و حرارت در زمینه فرآوریهای غذایی اغلب

به واسطه از دست رفتن رطوبت و کاهش حفرات رخ

به چروکیدگی مواد غذایی ربط داده میشود .بنابراین ،به

میدهد .در محصوالتی مانند سیبزمینی ،تشکیل ژل

منظور درک و مدلسازی مکانیسمهای انتقال طی سرخ-

نشاسته و تورم خیلی سریع اتفاق میافتد؛ این امر باعث

کردن (خروج آب ،جذب روغن و انتقال حرارت) ،تجزیه و

میشود تا سلولهای سیبزمینی با محتوای نشاستهای

تحلیل و کمّیسازی تغییرات ساختاری ماده غذایی مثل

متراکم قادر باشند خروج آب را بدون ایجاد پارگی در

چروکیدگی از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد.

دیواره سلولی و به شکل بروز پدیده چروکیدگی متحمل

چروکیدگی محصول بیشتر به شکل تغییر در حجم و به

شوند .بنابراین ،روغن به جای نفوذ به داخل سلولها،

صورت تابعی از محتوای رطوبت ماده غذایی گزارش

وارد حفرات بینسلولی میشود که با خروج آب و در اثر

شده است .بین چروکیدگی و محتوای رطوبت در

از بین رفتن نیروهای چسبندگی ایجاد شدهاند (آگوئیلرا

محدودههای رطوبت باال ،رابطه خطی (کیل پاتریك و

و همکاران .)2001

همکاران  )1955و در محدودههای رطوبت پایین ،رابطه
غیرخطی وجود دارد (لوزانو و همکاران 1983و رحمان
Shrinkage
Puffing

1
2

و پوتلوری .)1990
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طی دهههای اخیر برای حفظ سالمت مصرفکنندگان،

سیبزمینی شیرین سرخشده در دمای  170°Cمورد

تالش شده است با بهکارگیری روشهایی مانند استفاده

بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که چروکیدگی

از پیشتیمارهای مختلف ،محتوای روغن در سیبزمینی-

نمونههای شاهد کمتر از نمونههای پیشتیمار شده بود.

های سرخشده کاهش داده شود .از جمله این

چروکیدگی نمونهها با افزایش زمان سرخ کردن افزایش

پیشتیمارها میتوان به آبگیری اسمزی اشاره کرد که

پیدا کرد تا به بیشترین میزان خود در  120ثانیه رسید و

برای تولید محصوالت سرخشده کمچرب بسیار مورد

پس از آن کاهش یافته و یا متوقف گردید .همچنین،

توجه میباشد .آبگیری اسمزی با هدف کاهش محتوای

ضیاییفر و همکاران ( )2010پدیده چروکیدگی در قطعات

رطوبت اولیه ماده خام از طریق غوطهور ساختن در

سیبزمینی سرخشده را به شکل تابعی از زمان سرخ-

محلول هیپرتونیك انجام میگیرد .طی این فرآیند با حذف

کردن و محتوای رطوبت مورد مطالعه قرار دادند .نتایج

بخش بزرگی از آب موجود و ورود ماده جامد به شبکه

نشان داد که در مراحل اولیه سرخ کردن ،چروکیدگی به

ماده غذایی ،ویژگیهای ساختاری ماده اولیه از جمله

سرعت رخ میدهد ،سپس با ادامه فرآیند از سرعت آن

دانسیته ظاهری و تخلخل دستخوش تغییراتی میشوند.

کاسته میشود و با رسیدن به محتوای رطوبت  3گرم

عالوه بر این پیشتیمار ،استفاده از امواج

اولتراسوند3

آب بر گرم ماده خشك متوقف میشود .دلیل متوقف

نیز در دهههای اخیر در فرآیندهای صنایع غذایی مورد

شدن چروکیدگی به شکلگیری پوسته سفت مقاوم در

توجه قرار گرفته است .پژوهشهای انجامشده در زمینه

برابر کاهش حجم بیشتر ،ارتباط داده شد .همچنین ،در

استفاده از پیشتیمار اولتراسوند در فرآیند خشكکردن،

این مطالعه مشاهده شد که سرخکردن در دماهای باالتر

نتایجی مانند افزایش ضریب انتشار مؤثر رطوبت ،کاهش

منجر به چروکیدگی بیشتر در زمانهای یکسان میگردد.

چروکیدگی و بهبود خصوصیات ظاهری و حسی

با وجود مطالعات اندک انجام شده در زمینه بررسی

محصول نهایی به همراه داشته است .دلیل این امر به

چروکیدگی طی فرآیند سرخکردن ،در ارتباط با

شکلگیری کانالهای میکروسکوپی در ماده غذایی در اثر

مدلسازی این تغییرات ،اطالعاتی در منابع وجود ندارد.

انقباض و انبساطهای متوالی ایجاد شده توسط امواج

بدیهی است تجزیه و تحلیل و مدلسازی تغییرات

اولتراسوند نسبت داده میشود که باعث تسهیل خروج

ساختاری از جمله چروکیدگی میتواند ابزار مفیدی برای

آب از ماده غذایی میگردد (فرناندز و همکاران  .)2009با

پیشبینی شاخصهای کمی و کیفی ماده غذایی سرخشده

اینکه تاکنون مطالعهای در زمینه تاثیر پیشتیمار

مانند میزان خروج آب ،جذب روغن و دانسیته باشد.

اولتراسوند بر ویژگیهای فیزیکی محصوالت نهایی در

بنابراین ،هدف این مطالعه بررسی تاثیر پیشتیمارهای

فرآیند سرخکردن انجام نشده است ،ولی انتظار میرود

اولتراسوند و آبگیری اسمزی بر میزان چروکیدگی و

به دلیل وجود شباهتهایی در زمینه خروج رطوبت در

مدلسازی ریاضی آن طی سرخکردن عمیق سیبزمینی

دو فرآیند خشكکردن و سرخکردن ،نتایج مشابهی نیز

بود.

در زمینه تغییرات ساختاری به دست آید.
تایوو و بایك ( ،)2007اثرات پیشتیمارهای مختلف

مواد و روشها

(آنزیمبری ،انجماد ،خشك کردن در هوا و آبگیری

مواد

اسمزی) را بر روی چروکیدگی و ویژگیهای ساختاری

مواد خام مورد استفاده در این پژوهش سیبزمینی و
روغن سرخکردنی بود .سیبزمینیهای خریداری شده از

Ultrasound

3

بازار محلی در سردخانه تاریك نگهداری شدند .روغن
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سرخکردنی مورد استفاده مخلوطی از روغنهای

ماده خشك محاسبه گردید .سپس ،محتوای رطوبت بدون

آفتابگردان ،سویا و پنبهدانه بود.

بعد با استفاده از رابطه  1حساب شد:

برای آمادهسازی نمونهها ،ابتدا سیبزمینیها شسته
شده و پس از پوستگیری ،با استفاده از یك کاتر دستی
به قطعاتی به شکل مکعب مستطیل به ابعاد
( 4×1/2×1/2cmارتفاع×عرض×طول) برش داده شدند.
قطعات برش داده شده به منظور حذف نشاسته سطحی
با آب مقطر شستشو داده شدند و آب اضافی سطحی نیز

m t - me
m0 - me

()1

= Mt

 :Mtمحتوای رطوبت بدون بعد
 :mtمقدار رطوبت در لحظه tام )(g water/g dry basis
 :m0رطوبت اولیه سیب زمینی )(g water/g dry basis
 :meرطوبت تعادلی )(g water/g dry basis

توسط یك کاغذ خشكکن گرفته شد.

اندازهگیری محتوای روغن

پیشتیمارها

محتوای روغن نمونهها با بکارگیری روش استخراج

نمونهها بر حسب نوع پیشتیمار انجام شده ،به گروههای

سوکسله ( )1994 AOACبا استفاده از حالل پترولیوم

مختلف بر اساس جدول  1تقسیم شدند.

اتر اندازهگیری شده و بر حسب گرم روغن بر گرم ماده

شرایط سرخ کردن

خشك گزارش گردید.

در این پژوهش ،از یك سرخکن خانگی ( Mulinexمدل

اندازهگیری میزان چروکیدگی

 ،F430.Rساخت فرانسه ،مجهز به سیستم تنظیم دما در

میزان چروکیدگی نمونههای سرخشده با استفاده از

محدوده  150تا  )190°Cاستفاده شد .سرخکردن در سه

رابطه  2محاسبه شد (ضیاییفر و همکاران :)2010

دمای  170 ،150و  °190Cو به مدت زمانهای ،120 ،60
 180و  240ثانیه تا سرخ شدن کامل نمونهها انجام
گردید .برای این منظور ،سرخکن با  2لیتر روغن
سرخکردنی پر شده و بعد از رسیدن روغن به دمای
مورد نظر  7قطعه سیبزمینی داخل سبد مشبك قرار
گرفته و به شکل اتوماتیك تا زمان موردنظر سرخ شدند.
روغن سطحی نمونههای سرخشده بالفاصله پس از
خروج از سرخکن با کاغذ خشكکن گرفته شد .پس از هر
 2ساعت سرخکردن ،روغن داخل دستگاه تعویض گردید.
تمام آزمایشات  2بار تکرار شده و مقادیر گزارششده
میانگین دادههای حاصل از آزمایشات میباشند.
اندازهگیری محتوای رطوبت
محتوای رطوبت سیبزمینیهای سرخشده با خشكکردن
در یك آون کنوکسیونی (مدل  120 ،BM120لیتری،
ساخت ایران ،شرکت فن آزما گستر ،هوشمند و مجهز به
فن سیرکوالسیون هوا) تا رسیدن به وزن ثابت در دمای
 °105Cاندازهگیری شده و بر حسب گرم آب بر گرم

)V0 - V(t

()2

V0

= )S(t

) :S(tدرصد چروکیدگی
 :V0حجم ظاهری نمونه تازه ()cm3
) :V(tحجم ظاهری نمونه پس از سرخشدن ()cm3
حجم ظاهری نمونهها با بکارگیری تکنیك جابجایی حالل
با استفاده از حالل تولوئن به کمك یك پیکنومتر
شیشهای اندازهگیری و با استفاده از رابطه  3محاسبه
گردید (ضیاییفر و همکاران :)2010
()3

M M1  M 2
V
ρ

 :Vحجم ظاهری نمونه
 :Mوزن نمونه
 :M1وزن پیکنومتر خالی و حالل
 :M2وزن پیکنومتر حاوی نمونه و حالل
 :ρدانسیته تولوئن
اندازهگیری دانسیته ظاهری
دانسیته ظاهری قطعات سیبزمینی سرخشده نیز از
طریق رابطه  4حساب شد (ضیاییفر و همکاران :)2008
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M
V

()4

ρ

 :ρدانسیته ظاهری محصول ()g/cm3
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 :Mجرم محصول ()g
 :Vحجم ظاهری محصول ()cm3

جدول  –1عالئم اختصاری مورد استفاده برای تیمارهای مختلف
ردیف

تیمار

عالمت اختصاری

1

شاهد

Control

2

اولتراسوند با فرکانس  28کیلوهرتز

U28

3

اولتراسوند با فرکانس  40کیلوهرتز

U40

4

آبگیری اسمزی با محلول نمك 2%

O2

5

آبگیری اسمزی با محلول نمك 4%

O4

6

اولتراسوند با فرکانس  28کیلوهرتز – آبگیری اسمزی با محلول نمك 2%

U28 – O2

7

اولتراسوند با فرکانس  40کیلوهرتز – آبگیری اسمزی با محلول نمك 2%

U40 – O2

8

اولتراسوند با فرکانس  28کیلوهرتز – آبگیری اسمزی با محلول نمك 4%

U28 – O4

9

اولتراسوند با فرکانس  40کیلوهرتز – آبگیری اسمزی با محلول نمك 4%

U40 – O4

( )1نمونههای شاهد
( )2و ( :)3نمونههای قرار گرفته در معرض اولتراسونیکاسیون با استفاده از دستگاه حمام اولتراسوند (مدل  ،USD–4Rمجهز به سیستم تنظیم
فرکانس و زمان اولتراسونیکاسیون) در فرکانسهای  28و  40 kHzو به مدت زمان  15دقیقه
( )4و ( :)5نمونههای آبگیری شده اسمزی با استفاده از محلول نمك در دو غلظت  2و  4درصد وزنی /وزنی در دمای  °40Cو نسبت  10:1نمونه
به محلول اسمزی به مدت  3ساعت
( )8( ،)7( ،)6و ( :)9نمونههای حاصل از تلفیق پیشتیمارهای اولتراسوند و آبگیری اسمزی که ابتدا در دستگاه حمام اولتراسوند در معرض
فرکانسهای  28و  40 kHzبه مدتزمان  15دقیقه قرار گرفته و سپس با استفاده از محلولهای نمك در دو غلظت  2و  4درصد وزنی /وزنی در
دمای  °40Cبه مدت زمان  3ساعت تحت آبگیری اسمزی واقع شدند.

مدلسازی ریاضی

انجام شد .مدلهایی که دارای  R2باالتر و RMSE

در این مطالعه ،میزان چروکیدگی نمونههای سیبزمینی

پایینتری بودند به عنوان مدل پیشنهادی انتخاب

طی فرآیند سرخکردن عمیق برحسب چهار پارامتر زمان،

گردیدند.

محتوای روغن ،محتوای رطوبت بدون بعد و دانسیته

آنالیز آماری

ظاهری مدلسازی شد .مدلهای پیشنهادی از طریق

در این مطالعه  9تیمار نشان داده شده در جدول  ،1در

برازش دادههای حاصل از آزمایش با استفاده از نرم-

سه دمای  170 ،150و  °190Cو چهار زمان ،120 ،60

افزار)MATLAB (Version 7.12.0.635, R2011a

 180و  240ثانیه در دو تکرار ( )9×3×4×2=216سرخ

به دست آمد 6 .مدل برای بررسی میزان چروکیدگی

شدند .برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرمافزار

قطعات سیبزمینی با گذشت زمان (مدلهای  1-6جدول

 SAS 9.1و برای مقایسه میانگینها از آزمون

 )3و  3مدل برای بررسی میزان چروکیدگی نمونهها بر

بونفرونی( 4استیل و همکاران  )1996در سطح احتمال

حسب محتوای روغن ،محتوای رطوبت بدون بعد و

 %5بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای

دانسیته ظاهری پیشنهاد گردید (مدلهای  7-9جدول .)3

کامل تصادفی استفاده شد.

ارزیابی مدلها با استفاده از دو معیار ضریب
همبستگی( )R2و ریشه میانگین مربعات خطا ()RMSE
Bonferroni

4
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نتایج و بحث

شکل  ،1میزان چروکیدگی نمونههای شاهد را با گذشت

تأثیر شرایط فرایند و پیشتیمارها بر چروکیدگی

زمان طی سرخشدن در سه دمای  170 ،150و190°C
نشان میدهد .در تمامی دماها ،میزان چروکیدگی با

0.35

الف
0.3
0.25

0.15

میزان چروکیدگی

0.2

0.1
0.05
0

180

240

120

60

0

زمان ثانیه
190°C

170°C

150°C

شکل  -1میزان درصد چروکیدگی قطعات سیبزمینی شاهد سرخشده به صورت تابعی از زمان طی فرآیند سرخکردن عمیق
در دماهای مختلف

گذشت زمان افزایش یافت .در مراحل اولیه سرخکردن،

رطوبت در دماهای باالتر می باشد .تجزیه و تحلیل

چروکیدگی به سرعت رخ میدهد ،سپس کند شده و به

آماری نیز نشان داد که تاثیر دما بر روی کاهش یا

حالت تعادلی نزدیك میشود .کند شدن آهنگ وقوع

افزایش حجم نمونهها معنیدار نیست .نتایج مشابهی از

چروکیدگی را میتوان به تشکیل یك پوسته سفت و

مطالعات بایك و میتال ( ،)2005تایوو و بایك ( )2007و

مقاوم در برابر کاهش حجم بیشتر نسبت داد .همچنین،

ضیایی فر و همکاران ( )2010به دست آمده است.

سرخکردن در دماهای باالتر ( 170و  )190°Cنسبت به
دمای پایین ( )150°Cمنجر به چروکیدگی بیشتر در
زمانهای یکسان شد .دلیل این امر ،افزایش آهنگ انتقال
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جدول  –2میزان چروکیدگی قطعات سیبزمینی سرخشده به صورت تابعی از محتوای رطوبت طی فرآیند سرخکردن عمیق در
دمای  150°Cدر پیشتیمارهای مختلف طبق جدول 1
تیمار

Control

U28

U40

O2

O4

U28 – O2

U40 – O2

U28 – O4

U40 – O4

زمان (ثانیه)

محتوای رطوبت (گرم آب بر گرم ماده خشک)

درصد چروکیدگی

0

4/9077 ± 0/09778

0

60

3/8553 ± 0/07100

0/2311 ± 0/0053

120

3/3412 ± 0/05741

0/2670 ± 0/0095

180

3/1264 ± 0/07418

0/3096 ± 0/0074

240

2/9161 ± 0/11396

0/3302 ± 0/0145

0

5/1042 ± 0/08727

0

60

4/0108 ± 0/20370

0/1948 ± 0/0165

120

3/4013 ± 0/08520

0/2517 ± 0/0024

180

3/1368 ± 0/14517

0/2948 ± 0/0037

240

2/8223 ± 0/12009

0/3272 ± 0/0132

0

5/2264 ± 0/07889

0

60

4/0368 ± 0/04917

0/2118 ± 0/0202

120

3/4846 ± 0/07161

0/2640 ± 0/0140

180

3/0405 ± 0/09387

0/3055 ± 0/0030

240

2/7451 ± 0/08223

0/3185 ± 0/0021

0

4/1092 ± 0/09839

0

60

3/0162 ± 0/03675

0/3175 ± 0/0020

120

2/5142 ± 0/09591

0/3431 ± 0/0051

180

2/3859 ± 0/06285

0/3652 ± 0/0073

240

2/0940 ± 0/05994

0/3497 ± 0/0060

0

3/4068 ± 0/09315

0

60

2/3391 ± 0/10095

0/4562 ± 0/0122

120

1/9222 ± 0/05711

0/4880 ± 0/0010

180

1/7379 ± 0/04382

0/4917 ± 0/0132

240

1/5498 ± 0/11236

0/4492 ± 0/0195

0

3/6709 ± 0/08491

0

60

2/7484 ± 0/12542

0/3502 ± 0/0082

120

2/4227 ± 0/07666

0/4209 ± 0/0071

180

2/1782 ± 0/12471

0/3963 ± 0/0084

240

1/9558 ± 0/05011

0/3607 ± 0/0064

0

3/8638 ± 0/06516

0

60

2/9185 ± 0/11415

0/3109 ± 0/0046

120

2/7475 ± 0/080368

0/3395 ± 0/0029

180

2/5172 ± 0/06882

0/3471 ± 0/0052

240

2/2786 ± 0/06017

0/3626 ± 0/0022

0

2/7727 ± 0/09781

0

60

2/4167 ± 0/05935

0/3485 ± 0/0040

120

2/2764 ± 0/09247

0/3576 ± 0/0006

180

2/1014 ± 0/07854

0/3732 ± 0/0047

240

1/9939 ± 0/07816

0/3832 ± 0/0008

0

3/1687 ± 0/10904

0

60

2/6424 ± 0/07639

0/2704 ± 0/0075

120

2/3523 ± 0/04789

0/3365 ± 0/0013

180

2/0954 ± 0/08712

0/3612 ± 0/0071

240

1/9513 ± 0/03482

0/3829 ± 0/0039
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جدول  ،2میزان چروکیدگی نمونههای شاهد و پیشتیمار

پیشتیمار اولتراسوند ،نمونههای پیشتیمار شده با

شده طبق جدول  1را بر حسب محتوای رطوبت آنها ،به

آبگیری اسمزی میزان چروکیدگی بیشتری از خود نشان

ترتیب در زمانهای مختلف سرخکردن ( 180 ،120 ،60و

دادند .تجزیه آماری نشان داد که اختالف معنیداری بین

 240ثانیه) از شروع فرآیند در دمای  150°Cنشان

میزان چروکیدگی نمونههای شاهد و پیشتیمارشده با

میدهد .میزان چروکیدگی نمونههای شاهد و پیشتیمار

آبگیری اسمزی و همچنین بین دو سطح غلظت  2و 4%

شده با امواج اولتراسوند در هر دو فرکانس  28و kHz

وجود دارد .این افزایش در میزان چروکیدگی را میتوان

 40با کاهش محتوای رطوبت افزایش یافت .در مورد

به کاهش حجم نمونهها طی آبگیری اسمزی پیش از

نمونههای پیشتیمار شده با آبگیری اسمزی ،میزان

سرخکردن نسبت داد که در اثر خروج بخش زیادی از

چروکیدگی در مراحل اولیه سرخکردن با کاهش محتوای

محتوای رطوبت آنها رخ میدهد .با بررسی شکل -2ب

رطوبت افزایش یافت ولی در محتواهای رطوبت کمتر از

نیز دیده میشود که تمامی پیشتیمارهای تلفیقی باعث

 2/5گرم آب بر گرم ماده خشك بدون روغن ،حجم

افزایش میزان چروکیدگی نمونهها در مقایسه با

نمونهها در اثر پدیده پفکردن افزایش پیدا کرد .دلیل این

نمونههای شاهد گردیدند .از نقطهنظر آماری ،اختالف

امر ،تجمع فشار بخار در زیر پوسته تشکیلشده میباشد

بین این نمونهها با نمونههای شاهد معنیدار بود ولی

که با ایجاد حبابهایی باعث افزایش حجم ماده غذایی

اختالف معنیداری بین چهار پیشتیمار با یکدیگر

میشود .یامسانگ سونگ و موریرا ( ،)2002تایوو و

مشاهده نگردید .در این نمونهها نیز به دلیل استفاده از

بایك ( )2007و یامسانگ سونگ و همکاران ( )2011در

پیشتیمار آبگیری اسمزی که باعث چروکیدگی قابل

مطالعات خود به نتایج مشابهی دست یافتند .در این

توجهی در نمونهها پیش از فرآیند سرخکردن میشود،

نمونهها آهنگ تغییرات چروکیدگی در برابر محتوای

میزان چروکیدگی افزایش یافت.

رطوبت ،رفتار غیر خطی از خود نشان دادند .نمونههای

با توجه به شکل -2پ دیده میشود که در دمای 170°C

پیشتیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی به

پیشتیمار اولتراسوند در هر دو فرکانس  28و 40 kHz

صورت تلفیقی نیز رفتاری مشابه نمونههای پیشتیمار

باعث افزایش میزان چروکیدگی نسبت به نمونههای

شده با آبگیری اسمزی از خود نشان دادند.

شاهد گردید .در نمونههای پیشتیمارشده با اولتراسوند

شکل  ،2تغییرات میزان چروکیدگی در نمونههای شاهد و

در فرکانس  40 kHzاختالف معنیداری با نمونههای

پیشتیمارشده را در زمانهای سرخ کردن ،120 ،60

شاهد مشاهده نشد؛ در حالیکه این اختالف در مورد

 180و  240ثانیه و در دماهای  170 ،150و 190°C

نمونههای پیشتیمارشده با اولتراسوند در فرکانس kHz

نشان میدهد .همانطور که در شکل -2الف مشاهده

 28معنیدار بود .افزایش میزان چروکیدگی در این

میشود ،پیشتیمار اولتراسوند در هر دو سطح فرکانس

نمونهها را میتوان به افزایش میزان خروج رطوبت به

 28و  40 kHzدر مقایسه با نمونههای شاهد باعث

دلیل تسهیل خروج رطوبت از این نمونهها نسبت داد .در

کاهش میزان چروکیدگی شد .با اینحال ،اختالف

این دما نیز پیشتیمار آبگیری اسمزی در هر دو سطح

معنیداری بین میزان چروکیدگی نمونههای شاهد و

غلظت  2و  4%نمك باعث افزایش میزان چروکیدگی این

پیشتیمار شده با امواج اولتراسوند و همچنین بین دو

نمونهها در مقایسه با نمونههای شاهد گردید.

سطح فرکانس  28و  40 kHzمشاهده نشد .بر خالف
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0.2
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0
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0

0
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میزان چروکیدگی

0.3

0.3

120

0
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Fit - U40
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0
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Fit - U28 - O2
Fit - U28 - O4
Exp - U28 - O2
Exp - U28 - O4

شکل  -2تغییرات میزان چروکیدگی حاصل از آزمایش ( )Expو برازششده ( )Fitبا مدل  1جدول  ،3طی سرخکردن عمیق قطعات
سیبزمینی با گذشت زمان ،در دماهای  150الف و

170 ،

و ت و  190°Cث و

در پیشتیمارهای مختلف طبق جدول 1
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جدول  -3مدلهای مورد استفاده برای بررسی تغییرات

مدلسازی چروکیدگی

میزان چروکیدگی قطعات سیبزمینی بر حسب زمان (،)t

تغییرات میزان چروکیدگی در قطعات سیبزمینی سرخ

محتوای روغن ( ،)Oمحتوای رطوبت بدون بعد ( )Mtو
دانسیته ظاهری ()ρ
ردیف

شده در دماهای مختلف به صورت تابعی از زمان سرخ
کردن ( ،)tمحتوای روغن ( ،)Oمحتوای رطوبت بدون

مدل ریاضی

مرجع

[]1

S (t) = at + bt 1/3

پژوهش حاضر

[]2

S (t) = at 2 + bt 1/4

پژوهش حاضر

[]3

)S(t) = at/(t + b

پژوهش حاضر

[]4

)S(t) = a exp(t - b/t + 1

پژوهش حاضر

[]5

)S(t) = t exp(at - b

پژوهش حاضر

[]6

S (t) = at 2 + bt + c

پژوهش حاضر

[]7

)S(t) = aO/(b + O

پژوهش حاضر

[]8

S(t) = aM 2t + M t + b

پژوهش حاضر

[]9

] S(t) = a exp [-( - b/c) 2

پژوهش حاضر

با وجود اینکه از لحاظ آماری تاثیر آبگیری اسمزی در
غلظت  4%نمك بر میزان چروکیدگی معنیدار بود،
آبگیری اسمزی در غلظت  2%نمك به استثنای زمان 60
ثانیه تاثیر معنیداری از خود نشان نداد .همچنین در
دمای  170°Cنیز اختالف معنیداری بین دو غلظت  2و
 %4نمك وجود داشت .با توجه به شکل -2ت دیده
میشود که پیشتیمارهای تلفیقی باعث افزایش میزان
چروکیدگی نسبت به نمونههای شاهد شدهاند که این
افزایش تنها در زمانهای ابتدایی فرآیند سرخ کردن
معنیدار بود.
همچنین ،از لحاظ آماری چهار پیشتیمار تلفیقی اختالف
معنیداری در مقایسه با یکدیگر از خود نشان ندادند.
با بررسی شکلهای  -3ث و ج دیده میشود که تغییرات
میزان چروکیدگی نمونههای شاهد و پیشتیمار شده با
اولتراسوند ،آبگیری اسمزی و تلفیقی از این دو
پیشتیمار در دمای  190°Cاز روندی مشابه با دمای
 170°Cبرخوردار میباشد .کمترین میزان چروکیدگی
در این دما ،مربوط به نمونههای پیشتیمارشده با امواج
اولتراسوند در فرکانس  40 kHzو شاهد بود.

بعد ( )Mtو دانسیته ظاهری ( )ρبا استفاده از روابط
پیشنهادی که در جدول  3آورده شده است ،مدلسازی
گردید .ضرایب و مقادیر  R2و  RMSEمربوط به مدلها
در جدول  4آورده شده است .تمامی مدلهای پیشنهادی
با داشتن  R2باال و  RMSEپایین به خوبی توانستند
دادههای آزمایشی را برازش نمایند .شکل  ،2برازش
داده های حاصل از آزمایش را با مدل پیشنهادی شماره
 1در شرایط مختلف دما و زمان در نمونههای شاهد و
پیشتیمارهای مختلف نشان میدهد .این مدل به دلیل
داشتن  R2باالتر و  RMSEپایینتر نسبت به بقیه مدلها
به منظور برازش دادههای تجربی مورد استفاده قرار
گرفت .همچنین ،شکل ( 3الف ،ب و پ) منحنیهای حاصل
از برازش دادههای آزمایشی میزان چروکیدگی را بر
حسب محتوای روغن ،محتوای رطوبت بدون بعد و
میزان دانسیته ظاهری به ترتیب با مدلهای پیشنهادی ،7
 8و  9جدول  3در نمونههای شاهد و دماهای 170 ،150
و  ،190°Cبه ترتیب در زمانهای مختلف سرخکردن
( 180 ،120 ،60و  240ثانیه) از شروع فرآیند نشان
میدهد.
با استفاده از این مدلها به راحتی میتوان میزان
چروکیدگی را با داشتن مقادیر مختلف محتوای روغن،
محتوای رطوبت بدون بعد و دانسیته ظاهری بهدست
آورد .همچنین ،با استفاده از چنین مدلهایی میتوان
زمان مناسب برای دستیابی به یك نمونه سرخشده با
میزان چروکیدگی معین و مناسب را محاسبه نموده و
نمونه غذایی را تنها تا زمان مورد نظر سرخ کرد .از
طرف دیگر ،با بدست آوردن چنین مدلهایی ،لزوم انجام
آزمایشات پرهزینه در شرایط مختلف ذکر شده در
فرآیند سرخکردن کاهش پیدا میکند.

جدول  -4پارامترهای آماری حاصل از مدلهای  1-9جدول  3برای دماها و تیمارهای مختلف طبق جدول 1
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دما °C

مدل 1
پیشتیمار

607

150
a

170
R2

b

RMSE

Control

-0/0002

0/0062 0/99 0/061

a

190
R2

b

-0/0002

RMSE

0/0035 0/99 0/062

5-

a

R2

b

-0/0004

RMSE

0/0030 0/99 0/070

U28

-0/0001

0/0011 0/99 0/048

-1/1× 10

0/0058 0/99 0/063

-0/0004

0/0157 0/99 0/078

U40

-0/0001

0/0053 0/99 0/057

-0/0003

0/0051 0/99 0/066

-0/0004

0/0066 0/99 0/068

O2

-0/0010

0/0064 0/99 0/096

-0/0013

0/0094 0/99 0/105

-0/0013

0/0192 0/99 0/107

O4

-0/0019

0/0059 0/99 0/145

-0/0016

0/0174 0/99 0/132

-0/0015

0/0082 0/99 0/125

U28 – O2

-0/0015

0/0177 0/99 0/117

-0/0015

0/0094 0/99 0/118

-0/0011

0/0132 0/99 0/103

U40 – O2

-0/0009

0/0083 0/99 0/091

-0/0010

0/0135 0/99 0/092

-0/0017

0/0100 0/99 0/120

U28 – O4

-0/0011

0/0141 0/99 0/102

-0/0017

0/0095 0/99 0/124

-0/0017

0/0058 0/99 0/125

U40 – O4

-0/0007

0/0179 0/99 0/085

-0/0015

0/0096 0/99 0/113

-0/0015

0/0082 0/99 0/115

دما °C

مدل 2
پیشتیمار

150
a×6-10

170
R2

b

RMSE

a×6-10

190
R2

b

RMSE

a×6-10

R2

b

RMSE

Control

0/158

0/082

0/0049 0/99

-0/182

0/083

0/0022 0/99

-0/392

0/091

0/0037 0/99

U28

0/890

0/071

0/0059 0/99

0/721

0/108

0/0051 0/99

-0/011

0/102

0/0142 0/99

U40

0/283

0/078

0/0077 0/99

-0/087

0/088

0/0070 0/99

-0/364

0/087

0/0058 0/99

O2

-1/71

0/114

0/0069 0/99

-2/34

0/121

0/0121 0/99

-2/43

0/123

0/0193 0/99

O4

-3/54

0/166

0/0070 0/99

-3/09

0/153

0/0136 0/99

-2/82

0/145

0/0033 0/98

U28 – O2

-2/91

0/135

0/0129 0/99

-2/89

0/134

0/0100 0/99

-1/93

0/122

0/0110 0/99

U40 – O2

-1/31

0/110

0/0103 0/99

-1/58

0/108

0/0165 0/99

-3/19

0/134

0/0143 0/99

U28 – O4

-1/70

0/120

0/0170 0/99

-3/26

0/137

0/0175 0/99

-3/14

0/140

0/0132 0/99

U40 – O4

-1/27

0/105

0/0162 0/99

-2/78

0/128

0/0103 0/99

-2/90

0/130

0/0144 0/99

دما °C

مدل 3
پیشتیمار

150
R2

170
RMSE

190
R2

RMSE

R2

RMSE

a

b

a

b

a

b

0/377

31/67

0/0027 0/99

0/391

43/28

0/0082 0/99

Control

0/380

41/75

0/0104 0/99

33/65

0/0182 0/99

57/48

0/0123 0/99

0/444

U28

0/420

74/01

0/0071 0/99

0/469

0/0081 0/99

0/0028 0/99

0/351

27/08

U40

0/386

50/98

0/0051 0/99

0/396

40/31

0/367

3/097

0/0213 0/99

O2

0/374

10/54

0/0085 0/99

0/360

2/853

0/0103 0/99

6/197

0/0201 0/99

O4

0/479

2/014

0/0210 0/99

0/458

5/166

0/0273 0/99

0/444

0/0178 0/99

U28 – O2

0/401

5/963

0/0301 0/98

0/389

2/758

0/0211 0/99

0/404

11/94

U40 – O2

0/377

13/09

0/0039 0/99

0/349

7/406

0/0076 0/99

0/368

-1/537

0/0210 0/99

U28 – O4

0/390

7/792

0/0064 0/99

0/369

-3/854

0/0112 0/99

0/391

-1/178

0/0125 0/99

U40 – O4

0/385

22/84

0/0195 0/99

0/371

2/448

0/0206 0/99

0/360

-1/808

0/0101 0/99
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°C دما

190
RMSE

R

4 مدل

170

2

b

a

0/0034 0/99

23/40

0/135

0/0193 0/99

23/98

0/0091 0/99

RMSE

R

608

150

2

b

a

RMSE

0/0103 0/99

29/16

0/137

0/158

0/0154 0/99

35/42

20/24

0/126

0/0035 0/99

0/0216 0/99

3/462

0/136

0/0200 0/99

5/106

0/0177 0/99

R

2

پیشتیمار

b

a

0/0122 0/99

28/26

0/133

Control

0/160

0/0110 0/99

41/93

0/139

U28

28/24

0/140

0/0070 0/99

33/21

0/134

U40

0/0111 0/99

3/391

0/134

0/0084 0/99

8/732

0/137

O2

0/163

0/0273 0/99

4/344

0/169

0/0222 0/99

3/319

0/180

O4

9/974

0/148

0/0216 0/99

3/360

0/145

0/0301 0/98

5/001

0/148

U28 – O2

0/0243 0/98

2/84

0/142

0/0076 0/99

6/004

0/128

0/0041 0/99

10/72

0/138

U40 – O2

0/0175 0/99

2/923

0/150

0/0208 0/99

2/633

0/145

0/0065 0/99

6/296

0/143

U28 – O4

0/0161 0/99

2/831

0/139

0/0211 0/99

3/333

0/138

0/0188 0/99

18/41

0/140

U40 – O4

°C دما
190
RMSE

R2

170
b

a

RMSE

R2

5 مدل

150
b

a

RMSE

R2

b

پیشتیمار

a

0/0214 0/98 5/251

-0/0057

0/0234 0/98 5/313

-0/0055

0/0249 0/97 5/374

-0/0052

Control

0/0399 0/95 5/149

-0/0054

0/0281 0/97 5/343

-0/0047

0/0179 0/99 5/590

-0/0043

U28

0/0292 0/96 5/291

-0/0058

0/0185 0/99 5/304

-0/0054

0/0176 0/99 5/451

-0/0050

U40

0/0373 0/96 4/824

-0/0074

0/0344 0/96 4/838

-0/0074

0/0299 0/97 4/941

-0/0069

O2

0/0276 0/98 4/664

-0/0073

0/0318 0/98 4/614

-0/0074

0/0361 0/98 4/511

-0/0076

O4

0/0266 0/98 4/873

-0/0069

0/0256 0/98 4/718

-0/0077

0/0140 0/99 4/727

-0/0075

U28 – O2

0/0297 0/98 4/688

-0/0080

0/0383 0/95 4/978

-0/0069

0/0350 0/96 4/994

-0/0066

U40 – O2

0/0365 0/97 4/656

-0/0078

0/0386 0/96 4/658

-0/0080

0/0432 0/95 4/881

-0/0069

U28 – O4

0/0363 0/96 4/734

-0/0078

0/0247 0/98 4/761

-0/0077

0/0114 0/99 5/064

-0/0064

U40 – O4

°C دما
190
RMSE

R2

c

170
b

a×6-10 RMSE

R2

c

6 مدل

150
b

a×6-10 RMSE

R2

c

b

a×6-10

پیشتیمار

0/0428 0/95 0/02 0/004

-9/90

0/0427 0/95 0/02 0/003

-8/44

0/0436 0/95 0/02 0/003

-8/23

Control

0/0654 0/92 0/03 0/004

-10/0

0/0458 0/96 0/02 0/003

-8/43

0/0300 0/97 0/01 0/003

-6/71

U28

0/0510 0/92 0/02 0/003

-9/04

0/0376 0/96 0/02 0/003

-9/49

0/0325 0/97 0/01 0/003

-8/10

U40

0/0727 0/90 0/03 0/005

-14/9

0/0732 0/89 0/03 0/005

-14/4

0/0631 0/92 0/03 0/004

-13/3

O2

0/0736 0/92 0/03 0/006

-17/9

0/0760 0/93 0/04 0/006

-19/0

0/0915 0/91 0/04 0/006

-20/3

O4

0/0593 0/94 0/03 0/005

-14/7

0/0736 0/91 0/03 0/005

-16/5

0/0606 0/94 0/03 0/005

-17/2

U28 – O2

0/0810 0/88 0/04 0/005

-16/5

0/0736 0/87 0/03 0/004

-12/0

0/0678 0/90 0/03 0/004

-12/1

U40 – O2

0/0870 0/88 0/04 0/005

-17/0

0/0903 0/86 0/04 0/005

-16/6

0/0806 0/88 0/04 0/004

-13/3

U28 – O4

0/0824 0/87 0/04 0/005

-15/6

0/0710 0/91 0/03 0/005

-15/8

0/0362 0/97 0/02 0/004

-12/8

U40 – O4
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°C دما
190

RMSE

170

R2

b

a

RMSE

0/0034 0/99

156/0

246/2

0/0186 0/99

0/087

0/0118 0/99

7 مدل

150

R2

b

a

0/0041 0/99

34/27

55/09

0/527

0/0173 0/99

0/143

162/1

203/3

0/0056 0/99

0/0213 0/99

0/022

0/414

0/0198 0/99

0/059

0/0211 0/99

RMSE

R2

پیشتیمار

b

a

0/0106 0/99

0/377

0/942

Control

0/634

0/0065 0/99

0/217

0/756

U28

2/293

3/742

0/0016 0/99

0/287

0/750

U40

0/0109 0/99

0/010

0/379

0/0109 0/99

0/040

0/465

O2

0/610

0/0272 0/99

0/020

0/512

0/0212 0/99

0/003

0/487

O4

0/318

0/473

0/0208 0/99

0/005

0/403

0/0316 0/97

0/005

0/406

U28 – O2

0/0208 0/99

0/005

0/355

0/0069 0/99

0/018

0/385

0/0030 0/99

0/024

0/427

U40 – O2

0/0124 0/99

-0/003

0/383

0/0116 0/99

-0/005

0/360

0/0077 0/99

0/006

0/398

U28 – O4

0/0100 0/99

-0/004

0/350

0/0210 0/99

0/002

0/371

0/0199 0/99

0/031

0/455

U40 – O4

°C دما
190
RMSE

R2

170
b

a

RMSE

8 مدل

150

R2

b

a

RMSE

R2

b

پیشتیمار

a

0/0047 0/99

0/104

-1/104

0/0096 0/99

0/106

-1/108

0/0141 0/99

0/127

-1/124

Control

0/0274 0/98

0/157

-1/164

0/0180 0/99

0/162

-1/164

0/0159 0/99

0/093

-1/100

U28

0/0199 0/98

0/076

-1/079

0/0144 0/99

0/101

-1/098

0/0539 0/99

0/091

-1/092

U40

0/0320 0/97

-0/156

-1/144

0/0316 0/97

-0/153

-1/138

0/0285 0/97

0/166

-1/151

O2

0/0108 0/99

0/236

-1/233

0/0325 0/98

0/258

-1/246

0/0510 0/96

0/319

-1/296

O4

0/0164 0/99

0/171

-1/166

0/0400 0/96

0/191

-1/171

0/0562 0/92

0/233

-1/206

U28 – O2

0/0542 0/92

0/198

-1/171

0/0323 0/96

0/148

-1/131

0/0256 0/98

0/216

-1/203

U40 – O2

0/0712 0/88

0/329

-1/288

0/0881 0/80

0/305

-1/244

0/0732 0/85

0/422

-1/366

U28 – O4

0/0561 0/91

0/171

-1/135

0/0651 0/88

0/191

-1/147

0/0475 0/92

0/210

-1/177

U40 – O4

°C دما
190
RMSE

R2

c

0/0086 0/98 0/16

170
b

a

RMSE

R2

c

9 مدل

150
b

a

RMSE

R2

c

b

a

پیشتیمار

0/97 0/34

0/0059 0/99 0/18 0/98 0/34

0/0200 0/93 0/16 1/03 0/34

Control

0/0429 0/74 1/88 -2/86 27/3

0/0078 0/99 0/07 1/07 0/46

0/0178 0/97 0/05 1/05 0/41

U28

0/0157 0/92 0/51

0/81 0/34

0/0135 0/97 0/10 1/03 0/34

0/0329 0/84 0/09 1/03 0/32

U40

0/0300 0/39 0/42

0/95 0/37

0/0136 0/55 0/42 0/97 0/36

0/0135 0/84 0/22 1/02 0/36

O2

0/0057 0/98 0/31

0/92 0/46

0/0010 0/99 0/36 1/01 0/48

0/0081 0/95 0/37 1/07 0/50

O4

0/0166 0/88 0/26

0/97 0/39

0/0276 0/47 0/38 1/05 0/40

0/0458 0/34 0/23 1/07 0/40

U28 – O2

0/0256 0/51 0/72

1/09 0/38

0/0137 0/70 2/45 0/56 0/49

0/0072 0/96 0/36 0/93 0/37

U40 – O2

0/0059 0/93 0/55

1/05 0/41

0/0057 0/95 0/42 1/08 0/40

0/0067 0/94 0/69 0/83 0/41

U28 – O4

0/0069 0/86 0/55

0/99 0/38

0/0215 0/66 0/38 0/99 0/38

0/0315 0/78 0/12 0/97 0/40

U40 – O4
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الف

0.35

نتیجهگیری

0.3

میزان چروکیدگی محصول با افزایش دمای فرآیند

0.2

میزان چروکیدگی

0.25

0.15
0.1

0.25

0.15

0.2

0.05

0.1

0

پوسته و ممانعت از خروج بخارآب ،پدیده پفکردن یا

0

افزایش حجم دیده شد .پیشتیمار اولتراسوند در

( گرم روغن بر گرم ماده خشك بدون روغن)

فرکانسهای  28و  40کیلوهرتز در دمای  150باعث
کاهش غیر معنیدار میزان چروکیدگی در مقایسه با
0.3

2و  4%باعث افزایش معنیدار چروکیدگی در مقایسه با

0.25

نمونه شاهد شد .پیشتیمارهای تلفیقی نیز تاثیری مشابه

میزان چروکیدگی

0.35

نمونه شاهد گردید .آبگیری اسمزی نیز در غلظتهای

0.2

0.15

0.1

0.05
0

1

0.8

0.9

0.6

0.7

پیشتیمار آبگیری اسمزی از خود نشان دادند .مدلهای
پیشنهادی در این مطالعه با داشتن ضریب همبستگی باال
و ریشه میانگین مربعات خطای پایین به خوبی توانستند
دادههای آزمایشی میزان چروکیدگی را بر حسب زمان،
محتوای روغن ،محتوای رطوبت بدون بعد و میزان

0.4

محتوای رطوبتی بدون بعد
Fit - 170°C
Exp - 150°C
Exp - 190°C

محتوای رطوبت از سرعت وقوع آن کاسته شد؛ به-

0.05

Fit - 150°C
Fit - 190°C
Exp - 170°C

0.5

ابتدایی سرخکردن به سرعت رخ داده و با کاهش
طوریکه در محتواهای رطوبت پایین به دلیل تشکیل

محتوای روغن
Fit - 170°C
Exp - 150°C
Exp - 190°C

سرخکردن افزایش یافت .پدیده چروکیدگی در مراحل

دانسیته ظاهری برازش نمایند .مدلهای پیشنهاد شده

Fit - 150°C
Fit - 190°C
Exp - 170°C

در این مطالعه ،میتوانند مدلهای مفیدی جهت استفاده
0.35

در فرآیند سرخکردن عمیق در شرایط دمایی و زمانی
مختلف باشند و با پیشبینی روند تغییرات میزان

میزان چروکیدگی

0.3

0.25

0.2
1.15

1.1

1.05

1

0.95

0.9

دانسیته ظاهری (گرم بر سانتیمتر مکعب)
Fit - 170°C
Exp -150°C
Exp - 190°C

Fit - 150°C
Fit - 190°C
Exp - 170°C

شکل  -3تغییرات میزان (درصد) چروکیدگی حاصل از آزمایش
( )Expو برازششده ( )Fitبا مدلهای  8 ،7و  9جدول  3بر اساس
محتوای روغن (الف) ،محتوای رطوبت بدون بعد (ب) و دانسیته
ظاهری (ج) در دماهای مختلف در نمونههای شاهد

چروکیدگی طی فرآیند سرخکردن ،به کنترل کیفیت
محصول نهایی کمك کنند.
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Abstract
In this study, effect of ultrasound and osmotic dehydration pretreatments on shrinkage of fried
potato strips was examined. Potato strips pretreated with ultrasound at 28 and 40 kHz frequencies
and osmotic dehydration at salt solution concentrations of 2 and 4% were fried for 60, 120, 180 and
240 seconds at temperatures of 150, 170 and 190°C. Also, in order to control the optimal process
conditions and improve the final quality of fried product, changes in the shrinkage were modeled in
terms of frying time, oil content, dimensionless moisture content and apparent density. Ultrasound
pretreatment at 28 and 40 kHz frequencies at 150°C led to a decrease in shrinkage compared to
control samples. Application of osmotic dehydration and its combination with ultrasound
pretreatment increased the shrinkage. In addition, experimental data were well fitted by proposed
models in terms of frying time, oil content, dimensionless moisture content and apparent density
parameters having high correlation coefficients.
Keywords: Osmotic dehydration, Ultrasound, Frying, Shrinkage, Modeling

