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چکیده
برداشت اغلب محصوالت کشاورزي در رطوبتي صورت ميگيرد که مناسب انبارداري نميباشد .بنابراين به منظور
جلوگيري از فاسدشدن اين محصوالت ،عمليات خشککردن بر روي آنها صورت ميگيرد .در اين پژوهش ،از يک
خشککن بسترسيال مادونقرمز براي خشککردن مغز فندق استفاده شد .براي تعيين شرايط بهينه خشکشدن نمونههاي
فندق از روش سطح پاسخ طرح مرکب مرکزي مرکز سطح ( ،)Face-Centered Central Composite Designجهت بررسي
تأثير دماي هوا در سه سطح  65 ،45و  85درجه سلسيوس ،سرعت هوا در سه سطح  3/09 ،1/30و  4/87متر بر ثانيه و
توان مادون قرمز در سه سطح  1000 ،500و  1500وات بهعنوان متغيرهاي مستقل استفاده شد .از روش تجزيه و تحليل
واريانس (عامل عدم برازش و مقدار  )R2براي تعيين مطلوبيت مدل استفاده شد .سطوح پاسخ و منحنيهاي تراز براي
نشان دادن اثر متقابل متغيرهاي مستقل با متغيرهاي پاسخ (ضريب نفوذ مؤثر رطوبت ،انرژي مصرفي ،چروکيدگي و
تغييرات کل رنگ ( ))∆Eايجاد شد .بر اساس آزمايشهاي انجام شده ،شرايط بهينه جهت انتخاب مقادير بيشينه ضريب
نفوذ مؤثر رطوبت و انتخاب مقادير کمينه انرژي مصرفي ،چروکيدگي و تغييرات کل رنگ ( )∆Eاعمال شد .با توجه به
نتايج ،شرايط بهينه خشککردن فندق در خشککن بسترسيال مادون قرمز به ترتيب در دماي هواي  48/96درجه
سلسيوس ،سرعت هواي  1/53متر بر ثانيه و توان مادونقرمز  500وات تعيين گرديد .در اين نقطه بهينه ،مقادير
متغيرهاي پاسخ ضريب نفوذ مؤثر رطوبت ،انرژي مصرفي ،چروکيدگي و  ∆Eبه ترتيب  3/13×10-10مترمربع بر ثانيه،
 18/76کيلووات ساعت 11/17 ،درصد و  3/71بهدست آمدند.
واژگان کلیدی :بهينهسازي ،خشککن ،روش سطح پاسخ ،فندق ،مادون قرمز

مقدمه

( 15-17درصد) ،چربيها ( 60درصد) و ويتامينها از

در بين انواع دانهها ،فندق به دليل داشتن ترکيبات مغذي

اهميت بااليي برخوردار است (آلفان و همکاران.)1996 ،

خاص از جمله پروتئينها (15-19درصد) ،کربوهيدراتها

فندق عالوه بر ارزش غذايي باال از خواص درماني از
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قبيل کاهش خستگي روحي رواني ،محافظت از سيستم

بيشخشکشدن که باعث اتالف زمان و انرژي و احياناً

قلبي-عروقي ،درمان مشکالت پوستي و افزايش انرژي

افت کيفيت و در نهايت ضرر اقتصادي ميشود،

برخوردار است (فتحي آچاچلوئي و همکاران.)1387 ،

جلوگيري کرد.

فندق به دو گونه با پوست و بدون پوست در بازار

در اين ميان يکي از روشهاي جديد خشککردن مواد

موجود است .فندق يکي از مهمترين مواد خام مصرفي

غذايي و محصوالت کشاورزي ،استفاده از تابش مادون

در صنايع غذايي براي توليد شکالت ،بيسکوييت ،آبنبات،

قرمز است .تکنولوژي خشک کن مادون قرمز بر اساس

شيريني و بستني ميباشد (کونتيني و همکاران.)2008 ،

خاصيت دفع آب توسط اشعه مادون قرمز است.

به طور کلي  80درصد فندق توليد شده در صنايع غذايي

زمانيکه ماده در معرض اشعه مادون قرمز قرار

به صورت ماده خام استفاده ميشود و باقي آن براي

ميگيرد اشعه به سطح ماده برخورد کرده و به داخل آن

توليد روغن مورد استفاده قرار ميگيرد .عمدهترين

نفوذ ميکند و همين امر باعث ميشود که نوسان

مشکل فندق تازه ،ذخيرهسازي آن ميباشد.

مولکولها در داخل ماده افزايش يابد .علت اين افزايش

خشککردن يکي از روشهاي نگهداري صنعتي مواد

اين است که اشعه جذب شده باعث ميشود که به طور

غذايي است که در آن براي به حداقل رساندن تلفات

همزمان در اليههاي داخلي و سطح محصول دما افزايش

مواد ،با استفاده از هواي داغ مقدار آب و فعاليتها در

يابد و در نهايت رطوبت توسط هواي خشککردن جذب

داخل ميوهها و سبزيجات کاهش مييابد .خشککردن يک

شود و نرخ خشککردن افزايش يابد .عمق نفوذ اشعه به

فرآيند حرارتي پيچيده است که در آن به طور همزمان

داخل ماده غذايي ،به ترکيب و ساختار ماده غذايي و

انتقال حرارت و جرم ناپايدار اتفاق ميافتد (ساهين و

همچنين به طول موجهاي تابش مادون قرمز بستگي

دينسر .)2005 ،حذف رطوبت از محصوالت کشاورزي و

دارد .زمانيکه ماده غذايي در معرض تابش مادون قرمز

مواد غذايي يکي از مهمترين فرآيندهاي انرژيبر در

قرار ميگيرد انرژي موج الکترومغناطيس با از دست

صنايع مختلف است که از اهميت صنعتي بااليي

دادن مقدار انرژي کم به طور مستقيم توسط ماده غذايي

برخوردار ميباشد و بازده خشککردن نسبت به زمان و

خشک شده جذب ميشود (روئيز سلما و همکاران،

انرژي داراي اهميت اقتصادي است .فرآيند خشککردن

 .)2008استفاده از ترکيب اشعه مادون قرمز با ساير

بيش از  %15انرژي مورد نياز کل مصارف صنعتي را به

خشککنها براي افزايش کيفيت محصوالت خشک شده

خود اختصاص داده است .همچنين بازدهي انرژي اين

از جمله سفتي تکههاي موز خشک شده (نيمول و

فرآيند اغلب پايين ،بين  25تا  %50ميباشد .لذا مطالعه و

همکاران )2007 ،و براي محصوالتي با رطوبت باال

اقدام به کاهش انرژي مصرفي مورد نياز و زمان فرآيند،

مؤثرتر ميباشد (ميسو و همکاران .)2004 ،بنابراين با

جهت افزايش بازدهي فرآيند امري اجتناب ناپذير است

توجه به اهميت غذايي و دارويي فندق استفاده از

(چوا و همکاران .)2001 ،جهت دستيابي به اين اهداف

خشککن مناسب براي خشککردن فندق و تعيين شرايط

بايد به بحث مديريت خشککردن محصوالت کشاورزي

بهينه خشککردن ضروري به نظر مي رسد.

مراحل

در طي فرآيند خشککردن به دليل انتقال همزمان حرارت

شامل

چگونگي

خشککردن

محصوالت،

خشککردن ،کنترل دقيق عوامل مؤثر بر زمان

و جرم ،تنشهايي در داخل مواد غذايي ايجاد ميشود که

خشککردن و کنترل دقيق عوامل مؤثر بر کيفيت نهايي

منجر به تغييرات فيزيکي زيادي از قبيل :فروپاشي ديواره

محصول خشک شده توجه ويژهاي نمود تا بتوان روند

سلولي و چروکيدگي ميشود و اين تغييرات تعيين کننده

خشککردن را به طور صحيح پيش بيني کرد و از

خواص بافت مواد غذايي ميباشد (پرتچاياواراکرن و
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همکاران .)2008 ،پايداري کارتنوئيدها و ميزان قهوهاي

رطوبت اوليه در داخل کيسههاي پالستيکي قرار داده

شدن در طول فرآيند خشککردن و انبارداري مسئله

شدند و تا زمان انجام آزمايشها در داخل يخچال در

مهمي است که در افزايش کيفيت و بازارپسندي محصول

دماي  3±1درجه سلسيوس ذخيره شدند .براي

تأثيرگذار ميباشد (کوکا و همکاران .)2007 ،تغييرات

بهدستآوردن مقدار رطوبت اوليه نمونهها حدود  50گرم

ناشي از خشکشدن باعث ميشود که ويژگيهاي

از نمونهها در ظرف پتري ديش در داخل يک آون

سطحي ماده غذايي تغيير کند و در نهايت منجر به تغيير

خشککن با درجه تفکيک يک درجه سلسيوس

رنگ ماده غذايي شود.

دردماي 100درجه سلسيوس به مدت شش ساعت قرار

روش سطح پاسخ )RSM( 1مجموعهاي از روشهاي

داده شدند .در طول مدت خشککردن نمونهها ،هر يک

آماري و رياضي است که براي مدل کردن و تجزيه و

ساعت يکبار توسط يک ترازوي ديجيتال با درجه تفکيک

تحليل مسائلي که در آن متغير پاسخ تحت تأثير چندين

 0/001گرم وزن شدند و در پايان دو اندازهگيري متوالي

متغير مستقل ميباشد بسيار مفيد ميباشد و هدف از آن

(پنجم و ششم) زمانيکه تغييرات وزن کمتر از يک

بهينهکردن متغيرهاي پاسخ ميباشد (مونتگومري،

درصد شد ،آن به عنوان مقدار رطوبت اوليه در نظر

 .)2001روش سطح پاسخ يک ابزار مفيد براي توصيف

گرفته شد .مقدار رطوبت اوليه فندق بر پايه خشک با

شاخصهاي کيفي در طول فرآوري مواد غذايي ميباشد

استفاده از رابطه  1بهدست آمد (سيالن و آکتاش،

(تامپسون .)1982 ،در اين فرآيند پارامتر پاسخ در يک

.)2008

مقياس ثابت مورد ارزيابي قرار ميگيرد .در بيشتر

M  Md
[]1
MCdb  i
Md
که در آن  MCdbرطوبت بر پايه خشک M i ،وزن اوليه

بررسي قرار گيرند .در بهينهسازي به روش سطح پاسخ،

نمونه (کيلوگرم) و  M dوزن ثانويه نمونه (کيلوگرم)

متغيرهاي ورودي به عنوان متغيرهاي مستقل تعريف

بود .ميزان رطوبت اوليه  42درصد بر پايه خشک

ميشوند و تأثير اين متغيرها بر متغيرهاي خروجي

بهدست آمد.

(وابسته) مورد مطالعه قرار ميگيرد (سجادي.)1385 ،

تجهیزات

مزيت اصلي  RSMکاهش تعداد تکرارهاي آزمايشها

براي انجام آزمايشها از يک دستگاه خشککن بستر

براي ارزيابي پارامترهاي چندگانه و روابط متقابل

سيال مادون قرمز در مقياس آزمايشگاهي استفاده شد

آنهاست (اميري.)1388 ،

(شکل  .)1خشککن شامل :محفظه خشککن ،دمنده گريز

هدف اين پژوهش بررسي تأثير شرايط خشککردن

از مرکز ،المنتهاي حرارتي و واحد کنترل (شامل

بسترسيال مادون قرمز بر برخي ويژگيهاي فيزيکي و

اينورتور مدل  ،VFD-Mبا درجه تفکيک  0/1هرتز و

حرارتي فندق خشکشده و بهدست آوردن شرايط بهينه

ساخت تايوان براي کنترل سرعت دمنده و ترموستات

خشککردن آن به روش سطح پاسخ ميباشد.

آتبين ،با درجه تفکيک  ±0/1و ساخت ايران براي کنترل

مواد و روشها

دماي هواي ورودي) ميباشد .در طول انجام آزمايشها،

تهیه ،نگهداری و آمادهسازی نمونهها

براي اندازهگيري دماي محيط و رطوبت نسبي هوا از يک

نمونههاي فندق تازه از باغهاي شهرستان رحيم آباد،

دستگاه رطوبتسنج-دماسنج ()Lutron, YK-2005RH

استان گيالن تهيه شدند .نمونهها به منظور حفظ کيفيت و

ساخت تايوان استفاده شد .اين دستگاه قابليت

مسائل کاربردي بيش از يک عامل در کيفيت و عملکرد
يک محصول دخالت دارند که اين عوامل بايد مورد

Response surface methodology

1

اندازهگيري دماي محيط با درجه تفکيک  0/1درجه
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سلسيوس و رطوبت نسبي هوا با درجه تفکيک  %1را

خشککن استفاده از يک ترمومتر مدل آتبين مگا ساخت

دارد .همچنين براي اندازهگيري دماي هواي داخل محفظه

ايران با درجه تفکيک  0/1درجه سلسيوس ،استفاده شد.
8

6
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5

10

11

9
4
15

12
3
14

2
1

13

شکل  -1طرح شماتیک خشککن بستر سیال مادون قرمز
( -1دمنده و موتور الکتريکي -2 ،گرمکن الکتريکي -3 ،محفظه اختالط -4 ،ورودي نمونه ها -5 ،محفظه خشک کن -6 ،المپ هاي
مادون قرمز -7 ،سنسور دماي خروجي -8 ،سنسور سرعت هوا -9 ،رايانه -10 ،سنسور دماي هواي ورودي -11 ،ترموکوپل-12 ،
تابلو برق -13 ،ترموستات -14 ،اينورتر و  -15شاسي)

ضریب نفوذ مؤثر رطوبت

حسب کيلووات ساعت ميباشد (کويونکو و همکاران،

براي محاسبه ضريب نفوذ مؤثر رطوبت از قانون دوم

 .)2007انرژي مصرفي فندق خشک شده با خشککن

فيک استفاده شد .با توجه به کروي بودن فندق فرضياتي

بستر سيال مادون قرمز (  ،) Et  IRاز مجموع انرژي

در نظر گرفته شد که توزيع رطوبت در جرم ماده به

صرف شده توسط گرمايش مادون قرمز (  ، EIRکيلووات

صورت يکنواخت باشد (ارنتورک و همکاران.)2010 ،

ساعت) و گرمايش جابجايي (  ، Ecکيلووات ساعت)

[]2

Mt  Me
Mo  Me

MR 

  De n 2 2t 
1

 2 n 1 2 exp

n
r2




6

محاسبه شد (داس و همکاران:)2004 ،
[]3
EIR  IR  t
 IRتوان مصرف شده مادون قرمز (کيلووات) است.
Tin  Tam
C pa  C pv ha Qt
3.6  10 6 Vh

Ec 

که در آن  MRنسبت رطوبت است n ،تعداد جمالت

[]4

خشک کردن ( r ،)1,2,3...شعاع هندسي فندق (متر)،

 Tinو  Tamبه ترتيب دماي هواي ورودي به داخل

مقدار رطوبت

محفظه خشککن و دماي هواي محيط (درجه سلسيوس)،

تعادلي ) (d.b.است .مقدار  Meدر مقايسه با مقدار  M0يا

 Vhحجم مخصوص هوا (مترمکعب بر کيلوگرم) C pa ،و

 Mtبسيار کوچک است ،بنابراين از آن صرفنظر شدDe .

 C pvبه ترتيب ظرفيت گرماي ويژه هوا و بخار (با مقدار

ضريب نفوذ مؤثر رطوبت (متر مربع بر ثانيه) است.

 1004/16و  1828/8ژول بر کيلوگرم درجه سلسيوس)،

انرژی مصرفی

 haرطوبت مطلق هوا (کيلوگرم بخار بر کيلوگرم هواي

انرژي کل مورد نياز يک دستگاه خشککن براي عمليات

خشک) و  Qدبي هواي ورودي به محفظه خشککن

 M oمقدار رطوبت اوليه ) (d.b.و M e

خشککردن را انرژي مصرفي ميگويند که واحد آن بر
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(مترمکعب بر ثانيه) است ha .و  Vhاز طريق نمودار

استفاده شد .پارامتر * Lاز طيف سفيد تا مشکي در

سايکرومتريک به دست آمدند.

محدوده صفر تا  a* ،100از طيف سبز تا قرمز در

چروکیدگی

محدودة  -100تا  +100و * bاز طيف آبي تا زرد در

در هر آزمايش ،چروکيدگي مغزهاي فندق با استفاده از

محدودة  -100تا  +100توسط اين دستگاه اندازه گيري

روش تعيين حجم نمونهها قبل و بعد از خشک کردن

شدند (دويماز و همکاران .)2006 ،تغييرات در هر يک از

محاسبه شد .در اين پژوهش اندازهگيريها با استفاده از

شاخصهاي رنگ (* a* ،Lو * )bکاليبره شد و سپس با

يک کوليس ديجيتال ( )Groz EDF-6ساخت آمريکا با

استفاده از رابطههاي  9 ،8و  10محاسبه شدند:

درجه تفکيک  0/01ميليمتر انجام شد .به اين ترتيب که .

[]8

L*  L*  L*o

براي هر آزمايش ابعاد  25نمونه فندق (قطرهاي بزرگ،

[]9

*a *  a *  ao

متوسط و کوچک) ،قبل و بعد از خشککردن اندازهگيري

[]10

*b *  b *  bo

شد و ميانگين آنها در نظر گرفته شد .قطرهاي

تغييرات کلي رنگ از رابطه  11بهدست آمد (رمانو و

محصوالت دانهاي يک اندازه و يکنواخت نيستند ،ليکن

همکاران:)2008 ،

پيرامون يک قطر متوسطي از دانهها پراکنده هستند .غالب ًا

2
2
2
[]11
*E  L*  a*  b
که در آن  ΔEتغييرات کل رنگ دانههاي فندق قبل و بعد

ميشود ،از آنجا که فندق شبيه به کره بود براي بدست

از خشککردن ميباشد a* ،L* .و * bمقدار رنگ نمونهها

آوردن حجم اين شکل هندسي ،ميانگين قطر هندسي (قطر

بعد از خشککردن و  a 0* ، L*0و * b0مقدار رنگ نمونهها

معادل) از رابطه  5بهدست آمد (مؤمنزاده و همکاران،

قبل از خشککردن ميباشد.

:)1389

طراحی آزمایش و تجزیه و تحلیل آماری

شکل مواد غذايي مشابه شکلهاي هندسي در نظر گرفته

1

     

[]5
D  ( A  B  C) 3
که در آن  Dقطر ميانگين هندسي و  B ،Aو ( Cمتر) به

فاکتورها و برآورد بهترين شرايط بهينه فرآيند با

ترتيب قطرهاي بزرگ ،متوسط و کوچک بر حسب متر

کمترين تعداد آزمايش قابل اجراست .در اين پژوهش

ميباشد .حجم فندق قبل و بعد از خشککردن ( Voو )V

بهمنظور بررسي ارتباط بين متغيرهاي مستقل دماي

از رابطه  6بهدست آمد (ديسا و همکاران:)2010 ،

هواي خشککردن در سه سطح ( 65 ،45و  85درجه

4 D
[]6
V   
3 2
و در نهايت درصد چروکيدگي از رابطه  7بهدست

سلسيوس) ،سرعت هواي خشککردن در سه سطح
در سه سطح ( 1000 ،500و  1500وات) با متغيرهاي

آمد(ديسا و همکاران:)2008 ،

پاسخ (وابسته) ضريب نفوذ مؤثر رطوبت (مترمربع بر

3

[]7

V
)  100
VO

( Sh 

که  Shدرصد چروکيدگي و  ΔVتغييرات حجم فندق قبل و

روش سطح پاسخ ،جهت يافتن حالت بهينه برهمکنش

( 3/09 ،1/30و  4/87متر بر ثانيه) و توان مادون قرمز

ثانيه) ،انرژي مصرفي (کيلووات ساعت) ،چروکيدگي
(درصد) و تغييرات کل رنگ ( )ΔEاز معادله چندجملهاي
مرتبه دوم زير استفاده شد:

بعد از خشککردن است.
رنگ
از يک رنگسنج  HP-200ساخت چين براي اندازهگيري
رنگ نمونهها پس از خشککردن و در شرايط اوليه

k

k

j 1

j 1

y k   0    j x j    jj x 2j
[]12

k

   ij xi x j
i j
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که در معادلة فوق  y kپاسخهاي پيشبيني شدهxi ،

متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي پاسخ و عالمت منفي مدل

متغيرهاي کد شده متغيرهاي طبيعي (مستقل) k ،تعداد

به مفهوم تأثير غير مستقيم متغيرهاي مستقل بر

متغيرها  0 ،ثابت مدل  j ،ضرايب متغيرها jj ،

ضريب پارامتر درجه دوم و   ijضرايب اثرات متقابل

متغيرهاي پاسخ بود (چن و همکاران .)2008 ،همچنين
مقدار ضرايب نشاندهنده اين بود که آن متغير مستقل

متغيرها ميباشند (يانگ و همکاران .)2009 ،ضرايب 

بيشترين تأثير را بر مقدار متغير پاسخ دارد.

از طريق انجام آزمايش و نهايتاً رگرسيون بدست آمدند.

تأثیر متغیرهای مستقل بر مقدار ضریب نفوذ مؤثر

برازش سطوح پاسخ و بهينهسازي فرآيند خشک کردن با

رطوبت

استفاده از نرمافزار ديزاين-اکسپرت نسخه  7انجام شد،

نتايج تجزيه و تحليل واريانس (جدول  )2نشان داد که اثر

و تجزيه واريانس ( )ANOVAبر روي ضرايب مدل

متغيرهاي خطي دماي هوا و توان مادون قرمز بر روي

درجه دوم با اين نرمافزار انجام شد .اين پژوهش ،به

ضريب نفوذ مؤثر رطوبت (به ترتيب در سطح  %1و )%5

روش کامالً تصادفي در قالب طرح مرکب مرکزي مرکز

معنيدار بود .عالوه بر آن اثر متقابل دماي هوا و توان

سطح ،بهينهسازي شد .هر فاکتور در طرح مرکب مرکزي

مادون قرمز و اثر عبارت درجهي دوم دماي هوا نيز

مرکز سطح ،در سه سطح مختلف ( 0 ،-1و  ،)+1دو نقطه

معنيدار بود (در سطح  .)%5اثر سرعت هوا ،عبارت

محوري ( +αو  )-αو شش تکرار در نقطه مرکزي براي

درجه دوم سرعت ،عبارت درجه دوم توان مادون قرمز،

تخمين خطاي آزمايش مطالعه شد .در صورتي که مقدار

اثر متقابل دماي هوا و سرعت هوا و اثر متقابل سرعت

نقاط محوري (  ) را برابر يک درنظر بگيريم ،نقاط

هوا و توان مادون قرمز معنيدار نبودند.

محوري بر سطح مماس شده و طرح مرکب مرکزي مرکز

عالمت مثبت ضرايب رگرسيون تخمين زده شده حاصله

سطح ( (Face-CCDايجاد ميشود .در بيشتر مسائل

از مدل طرح مرکب مرکزي (جدول  )2به مفهوم تأثير

 RSMمناسب است که متغيرهاي طبيعي به متغيرهاي کد

مستقيم دماي هوا و توان مادون قرمز بر ضريب نفوذ

شده  x1 , x2 ,..., xnتبديل شوند .در اين پژوهش ،مقدار

مؤثر رطوبت بود .همچنين مقدار ضرايب نشاندهنده اين

متغيرهاي مستقل بين  -1و  +1کدبندي شد .در طرح

بود که پارامتر دما بيشترين تأثير را بر مقدار ضريب

مکعب مرکزي  20واحد آزمايشي حاصل شد (جدول .)1

نفوذ مؤثر داشت .عالمت مثبت بيانگر اين بود که با
افزايش دما و توان مادون قرمز ضريب نفوذ مؤثر

نتایج و بحث

رطوبت افزايش يافت .مقدار باالي  R2نشاندهنده

در اين پژوهش از روش سطح پاسخ طرح مرکب مرکزي

مناسببودن مدلهاي  RSMبود.

مرکز سطح بهمنظور بهينهسازي خشککردن فندق با

براي تجسم اثرات متقابل دو متغير مستقل روي هر

خشککن بستر سيال مادون قرمز استفاده شد .براي هر

متغير پاسخ ،منحنيهاي تراز و رويه سطح پاسخ براي

متغير پاسخ يک مدل مرتبه دوم برازش شد .تجزيه و

هر مدل برازش شده ايجاد شد .در شکل  2الف و ب

تحليل رگرسيون و  ANOVAبراي برازش مدل و تعيين

بهترتيب با استفاده از رويه سطح پاسخ و منحنيهاي

معنيداري آماري متغيرهاي مدل انجام شد .ضرايب

تراز ،اثر متقابل دماي هوا و توان مادون قرمز بر ضريب

رگرسيون تخمين زده شده مدلهاي چندجملهاي مرتبه

نفوذ مؤثر رطوبت نمونههاي فندق خشکشده در

دوم و  ANOVAبه ترتيب در جدول  2داده شده است.

خشککن بستر سيال مادون قرمز ،نشان داده شده است.

عالمت مثبت ضرايب رگرسيون تخمين زده شده حاصله

بيشترين مقدار ضريب نفوذ مؤثر ( )1/50×9-10 m2/sدر

از مدل طرح مرکب مرکزي به مفهوم تأثير مستقيم

دماي هواي  85درجه سلسيوس وتوان مادون قرمز
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 1500وات و کمترين مقدار ضريب نفوذ مؤثر رطوبت

تأثیر متغیرهای مستقل بر مقدار انرژی مصرفی

( )4/60×10-10 m2/sدر دماي هواي  45درجه سلسيوس

نتايج تجزيه و تحليل واريانس (جدول  )2نشان داد که

و توان مادون قرمز  500وات مشاهده شد.

دماي هوا ،سرعت هوا و اثر متقابل دماي هوا و سرعت

تأثير دماي هوا و توان مادون قرمز بر ضريب نفوذ مؤثر

هوا (در سطح  )%1اثر معنيداري را بر انرژي مصرفي

رطوبت در صورتي که ساير متغيرها در سطح ميانه

داشتند .درحاليکه هيچ اختالف معنيداري براي توان

خود ثابت باشند ،به گونهاي بود که با افزايش دماي هوا

مادون قرمز ،اثر متقابل دماي هوا و توان مادون قرمز،

( 45تا  85درجه سلسيوس) و توان مادون قرمز ( 500تا

اثر متقابل سرعت هوا و توان مادون قرمز ،عبارت درجه

 1500وات) مقدار ضريب نفوذ مؤثر رطوبت به دليل

دوم دماي هوا ،عبارت درجه دوم سرعت هوا و عبارت

انتقال جرم به ترتيب از  2/34×10-10به 9- m2/s

درجهي دوم توان مادون قرمز مشاهده نشد ،همچنين

 1/49×10و از  5/98×10-10به  9×10-10 m2/sافزايش

مقدار  0/96 ،R2بهدست آمد .اين مقدار نشان دهنده اين

يافت .زمانيکه نمونهها در دماي باال خشک شدند،

بود که مدل پيشبيني شده براي پيشبيني مقدار انرژي

افزايش انرژي گرمايش باعث افزايش فعاليت مولکولهاي

مصرفي مناسب بود .منحنيهاي رويه سطح پاسخ و تراز

آب و در نهايت افزايش ضريب نفوذ مؤثر رطوبت شد

با استفاده از متغيرهاي معنيدار دماي هوا و سرعت هوا

(زيائو و همکاران .)2010 ،اين با نتايج بهدست آمده

براي انرژي مصرفي ايجاد شد.

توسط ساير محققين مطابقت داشت از قبيل :روبرتز و
همکاران ( )2008براي دانههاي انگور در محدودهي دماي
 40تا  60درجه سلسيوس ،ميرزايي و همکاران ()2009
براي ميوه زردآلو در محدودهي دماي  40تا  80درجه
سلسيوس و آغباشلو و همکاران ( )2010براي ميوه
آلبالو در محدودهي دماي  60تا  80درجه سلسيوس در
گرمايش مادون قرمز ،ماده در معرض اشعه
الکترومغناطيس قرار ميگيرد .براي مواد بيولوژيک ،نفوذ
اشعه مادون قرمز به داخل ماده باعث نوسان
مولکولهاي آب ميشود .در اين حالت مولکولها براي
انتقال از مواد متخلخل به انرژي کمتري نياز خواهند
داشت ،بنابراين با افزايش توان مادون قرمز ضريب نفوذ
مؤثر رطوبت افزايش يافت (پتاره و شارما.)2006 ،
مقادير به دست آمده براي ضريب نفوذ مؤثر با مقادير
گزارش شده توسط ساير محققين قابل قياس بود از
جمله :شارما و همکاران ( )2005و کاگالر و همکاران
( )2009مقدار ضريب نفوذ مؤثر رطوبت را براي تکههاي
پياز و انگور بيدانه خشک شده با خشککن مادون
قرمز ،به ترتيب  0/62×10-10تا  3/5×10-10 m2/sو
 5/39×10تا  2/09×11-10 m2/sگزارش کردند.

10-
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جدول  -1نقشه آزمایشهای فرآیند خشک کردن فندق توسط نرمافزار  Design Expertبا مقادیر مشاهده شده و پیشبینی شده متغیرهای پاسخ
مقادیر کد شده متغیرهای مستقل(مقادیر واقعی)
واحد آزمایش

نوع نقاط

مقادیر مشاهده شده متغیرهای پاسخ

دمای هوا (درجه

سرعت هوا (متر بر

توان مادون قرمز

سلسیوس)

ثانیه)

(وات)

ضریب نفوذ

انرژی

مؤثر رطوبت

مصرفی

)(m2/s

)(kWh

چروکیدگی ()%

مقادیر پیشبینی شده متغیرهای پاسخ

∆E

ضریب نفوذ

انرژی

مؤثر رطوبت

مصرفی

)(m2/s

)(kWh

چروکیدگی ()%

∆E

1

حقيقي

)-1( 45

)-1( 1/3

)-1( 500

2/37×10-10

18/9

10/14

4/57

2/76×10-10

18/75

10/48

3/78

1/26×9-10

7/23

19/26

9/11

1/27×9-10

8/26

19/79

9/38

2

حقيقي

)+1( 85

)-1( 1/3

)-1( 500

3

حقيقي

)-1( 45

)+1( 4/87

)-1( 500

10-

4

حقيقي

)+1( 85

)+1( 4/87

)-1( 500

9-

10-

1/81× 10
1/36× 10

42/2
21/6

10/11
18/90

4/90
10/48

10-

1/85× 10
9-

1/33× 10
10-

45/00
20/14

10/60
18/69

5/01
9/81

5

حقيقي

)-1( 45

)-1( 1/3

)+1( 1500

4/65× 10

12/6

15/81

6/33

4/69× 10

15/10

15/97

6/65

1/87×9-10

5 /8

24/23

11/40

1/84×9-10

4/04

23/69

10/94

6

حقيقي

)+1( 85

)-1( 1/3

)+1( 1500

7

حقيقي

)-1( 45

)+1( 4/87

)+1( 1500

10-

8

حقيقي

)+1( 85

)+1( 4/87

)+1( 1500

9-

10-

2/57× 10
1/81× 10

44/6
18/00

14/98
21/29

5/07
7/51

10-

2/22× 10
9-

1/74× 10
10-

44/60
19/19

14/40
20/90

4/45
7/94

9

محوري

)-1( 45

)0( 3/09

)0( 1000

2/46× 10

39/3

11/53

3/43

2/34× 10

34/13

11/11

4/42

1/38×9-10

15/2

18/41

8/53

1/49×9-10

16/17

19/01

8/96

10

محوري

)+1( 85

)0( 3/09

)0( 1000

11

محوري

)0( 65

)-1( 1/3

)0( 1000

10-

12

محوري

)0( 65

)+1( 4/87

)0( 1000

1010-

8/28× 10
5/85× 10

11/2
32/8

17/69
15/16

6/65
5/70

10-

8/04× 10
10-

7/1× 10
10-

9/55
30/25

17/18
15/84

7/32
6/44

13

محوري

)0( 65

)0( 3/09

)-1( 500

6/23× 10

24/5

14/97

3/53

5/98× 10

22/25

13/82

4/62

7/75×10-10

21/9

16/35

4/80

9/01×10-10

19/95

17/68

5/13

14

محوري

)0( 65

)0( 3/09

)+1( 1500

15

مرکزي

)0( 65

)0( 3/09

)0( 1000

10-

16

مرکزي

)0( 65

)0( 3/09

)0( 1000

1010-

7/84× 10
6/43× 10

20/85
20/61

16/82
14/19

6/10
6/06

10-

7/26× 10
10-

7/26× 10
10-

22/13
22/13

15/25
15/25

5/60
5/60

17

مرکزي

)0( 65

)0( 3/09

)0( 1000

8/07× 10

20/62

14/24

6/09

7/26× 10

22/13

15/25

5/60

8/09×10-10

20/53

14/95
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)0( 1000
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)0( 1000

10-
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مرکزي
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)0( 3/09

)0( 1000

10-

7/43× 10
7/72× 10

21/2
20/65

15/14
16/56

6/08
6/07

10-
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10-
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جدول  -2تجزیه و تحلیل واریانس و ضرایب رگرسیون تخمین زده شده مدلهای چندجملهای مرتبه دوم برای متغیرهای پاسخ
ضرايب تخمين زده شده
متغیرها

درجه آزادی
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2/12ns

باقيمانده
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شکل  -2الف) منحنی رویه سطح پاسخ و ب) منحنی تراز برای اثر متقابل دمای هوا و توان مادون قرمز بر ضریب نفوذ مؤثر
رطوبت نمونههای فندق خشکشده در خشککن بستر سیال مادون قرمز

شکل  3الف و ب اثر متقابل دماي هوا و سرعت هوا را بر

افزايش سرعت هوا موجب ميشد تا سرعت انتقال

انرژي مصرفي در خشککن بستر سيال مادون قرمز

حرارت از داخل محفظه خشککن به محيط افزايش يافته،

نشان ميدهد .مطابق شکل ،بيشترين مقدار انرژي

دماي محفظه و به تبع آن نرخ خشکشدن نمونهها کم و

مصرفي ( 39/39کيلووات ساعت) در محدوده دماي هوا

انرژي مصرفي زياد شود .اين افزايش انرژي مصرفي در

 45تا  52درجه سلسيوس و در محدوده سرعت هواي

سرعت هواي ورودي باال به نظر ميرسد ،با وجود اينکه

 3/82تا  4/86 m/sو کمترين مقدار انرژي مصرفي

افزايش تابش مادون قرمز باعث افزايش نرخ خشک شدن

( 13/60کيلووات ساعت) در محدوده دماي هواي  54تا

و کاهش زمان خشک شدن شده است ،اما باعث افزايش

 85درجه سلسيوس و در محدوده سرعت هواي  1/31تا

در انرژي مصرفي نيز شده است .از اينرو ميتوان

 2/47 m/sبهدست آمد .از اين شکل مي توان دريافت که

نتيجه گرفت که سرعت هواي پايين و دماي هواي باال به

با افزايش دماي هوا و کاهش سرعت هوا انرژي مصرفي

علت کاهش مصرف انرژي ،مناسب بود .افضل و

کاهش يافت .دليل آن ميتوانست اين باشد که در دماي

همکاران ( )1999در بررسي انرژي مصرفي جو در

باال و سرعت هواي پايين ،آب آزاد محصول سريعتر

خشککن ترکيبي مادون قرمز-جابجايي دريافتند که

تبخير شده و زمان خشککردن بهطور قابل توجهي

استفاده از خشککن ترکيبي مادون قرمز-جابجايي باعث

کاهش يافته و در نهايت منجر به کاهش انرژي مصرفي

کاهش مقدار انرژي مصرفي نسبت به نمونههاي

شد (افضل و همکاران .)1999 ،در سرعت هواي پايين،

خشکشده با خشککن جابجايي در دماهاي مختلف شد،

تماس مؤثر بين هوا و نمونههاي فندق افزايش يافت و

آنها همچنين مشاهده کردند که با کاهش سرعت هوا به

منجر به کاهش انرژي مصرفي شد .در اين خشک کن به

علت کاهش زمان خشککردن ،مقدار انرژي مصرفي

دليل قرار گرفتن المپهاي مادون قرمز در خروجي

کاهش يافت .نتايج مشابه ديگري نيز توسط ساير

خشککن با افزايش سرعت هواي ورودي ،نرخ خشک

محققين گزارش شده است از جمله :خوش تقاضا و

شدن کاهش و زمان خشک شدن افزايش پيدا کرد.

استفاده از روش سطح پاسخ جهت بهينهسازي خشککردن فندق در بسترسيال مادونقرمز
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همکاران ( )2007براي برنج و آغباشلو و همکاران

و توان مادون قرمز نسبت مستقيم داشت .همچنين مقدار

( )2008براي زرشک به اين نتيجه رسيدند.

ضرايب تخمين زده شده نشان داد که دماي هوا نسبت به

کويونکو و همکاران ( )2007براي خشکککردن ميکوه زالزالکک

توان مادون قرمز بيشترين تأثير را بر مقدار چروکيدگي

( (Crataegus monogyna Jacq.گککزارش کردنککد کککه بککا

داشت.

افزايش دما ،مقدار انرژي مصرفي کاهش يافت .همچنين نيمول

شکل  4الف و ب به ترتيب اثر دماي هوا و توان مادون

و همکاران ( )2007بکراي خشکککردن مکوز از يکک خشکککن
ترکيبي سوپرهيت-مادون قرمکز اسکتفاده کردنکد .آنهکا مقکدار
انرژي مصرفي پمپ خک را در فشکار هفکت کيلوپاسککال بکين
 2/75و  4/63کيلووات ساعت گزارش کردند و بکه ايکن نتيجکه
رسيدند که با افزايش دماي هوا انرژي مصرفي کاهش يافت.

تأثیر متغیرهای مستقل بر چروکیدگی
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل واريانس جهت بررسي
اثر دماي هوا ،سرعت هوا و توان مادون قرمز بر مقدار
چروکيدگي نمونههاي فندق خشکشده با خشککن بستر
سيال مادون قرمز در جدول  2ارائه شده است .نتايج
نشان داد که فقط دماي هوا و توان مادون قرمز (در
سطح  )%1اثر معنيداري بر مقدار چروکيدگي داشتند،
همچنين مقدار  0/94 ،R2بهدست آمد .عالمت مثبت
ضرايب تخمين زده شده مدل پيشبيني شده براي
چروکيدگي نمونههاي فندق خشکشده ،نشاندهنده اين
بود که مقدار چروکيدگي با متغيرهاي مستقل دماي هوا

قرمز را بر چروکيدگي نشان ميدهد .همان گونه که
مشخص است هر دو متغير مستقل ،اثرهاي افزاينده بر
چروکيدگي داشتند .در صورتي که تمام متغيرها در
سطح ميانه خود ثابت باشند ،با افزايش دماي هوا از 45
به  85درجه سلسيوس و توان مادون قرمز از  500به
 1500وات مقدار ميانگين چروکيدگي بهترتيب از ٪11/11
به  ٪ 19/01و از  %13/82به  %17/68افزايش يافت.
بيشترين چروکيدگي در دماي هواي  85درجه سلسيوس
و توان مادون قرمز  1500وات و کمترين چروکيدگي در
دماي هواي  45درجه سلسيوس و توان مادون قرمز
 500وات اتفاق افتاد .افزايش توان مادون قرمز باعث
افزايش دماي سطح محصول شد و اين افزايش دما
منجربه افزايش انتقال جرم و فروپاشي ساختار سلولي
شد و در نهايت ميزان چروکيدگي فندق افزايش يافت
(روئيزلوپز و همکاران.)2012 ،

شکل  -3الف) منحنی رویه سطح پاسخ و ب) منحنی تراز برای اثر متقابل دمای هوا و توان مادون قرمز بر انرژی مصرفی
نمونههای فندق خشکشده در خشککن بستر سیال مادون قرمز
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%

%

شکل  -4درصد چروکیدگی نمونههای فندق به عنوان تابعی از الف) دمای هوا و ب) توان مادون قرمز در خشککن بستر سیال
مادون قرمز
تأثیر متغیرهای مستقل بر تغییرات رنگ

هواي  3/09متر بر ثانيه و توان مادون قرمز  1000وات

شاخص روشني (* ،)Lشاخص قرمزي (* aمثبت( و

بهدست آمد.

شاخص زردي (* bمثبت( دانههاي فندق تازه استفاده

نتايج تجزيه و تحليل واريانس (جدول  )2نشان داد که

شده در خشککن بستر سيال مادون قرمز به ترتيب

دماي هوا (در سطح  ،)%1اثر متقابل سرعت هوا و توان

 15/18 ،59/71و  20/21به دست آمدند .تغيير رنگي که

مادون قرمز و عبارت درجه دوم سرعت هوا (در سطح

در ميوهها و سبزيجات در طول فرآيند خشککردن رخ

 )5%تأثير معنيداري بر تغييرات کل رنگ ( )∆Eنمونههاي

ميدهد تنها بهعلت تبخير آب سطح محصول نيست بلکه

فندق داشتند .همچنين مقدار  0/91 ،R2بهدست آمد.

بهدليل واکنشهاي خاصي از قبيل واکنشهاي قهوهاي

ضريب مثبت (جدول  )2بيانگر اين بود که با افزايش

شدن آنزيمي ،قهوهاي شدن غيرآنزيمي و واکنشهاي

دماي هوا تغييرات کل رنگ ( )∆Eافزايش يافت.

کاراملي نيز ميباشد (واديومبال و جاياز .)2007 ،مقدار

شکل -5الف اثر دماي هوا بر تغييرات کل رنگ ()∆E

* Lنمونههاي فندق خشک شده نسبت به مقدار *L

نمونههاي فندق را نشان ميدهد .مطابق شکل ،دماي هوا

نمونههاي تازه کاهش يافت و خشککن بستر سيال

يک اثر افزاينده بر تغييرات کل رنگ ( )∆Eداشت .در

مادون قرمز باعث تيرهتر شدن نمونهها شد .کاهش در

صورتيکه تمام متغيرها در سطح ميانه خود ثابت باشند،

* Lنشاندهندهي تيرهترشدن نمونههاي فندق به علت

با افزايش دماي هوا از  45به  85درجه سلسيوس ∆E

تشکيل رنگدانههاي قهوهاي از طريق واکنش مايالرد بود.

از 4/42به  8/96افزايش يافت .مطابق نتايج ،دماي هوا

مقدار * aو* bنيز نمونههاي فندق خشک شده نسبت به

مؤثرترين عامل در تيرهتر شدن دانههاي فندق بود .در

مقدار * aو* bنمونههاي تازه افزايش يافت .بيشترين

اکثر موارد ،تخريب ترکيبات رنگدانهها در دماهاي باال

مقدار تغييرات کل رنگ ( )∆Eدانههاي فندق ( )11/40در

بيشتر است .همچنين در شکل -5ب اثر متقابل سرعت

دماي هواي  85درجه سلسيوس ،سرعت هواي  1/30متر

هوا و توان مادون قرمز در دماي ثابت  65درجه

بر ثانيه و توان مادون قرمز  1500وات و کمترين مقدار

سلسيوس بر تغييرات کل رنگ ( )∆Eمشاهده شد .بر اين

آن ( )3/43در دماي هواي  45درجه سلسيوس ،سرعت

اساس افزايش سرعت هوا تا ميزان مشخص  3/93متر
بر ثانيه ∆E ،را کاهش داد ولي بعد از آن  ∆Eرا افزايش

استفاده از روش سطح پاسخ جهت بهينهسازي خشککردن فندق در بسترسيال مادونقرمز
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داد که اين افزايش در توان مادون قرمز  1500وات

قرمز بهتر بود .سازيليک و يونال ( )2005شرايط مطلوب

بسيار مشهود ميباشد ،بهطوري که بيشترين مقدار ∆E

شاخصهاي رنگ * Lو * aتکههاي سير در طول فرآيند

در اين شکل به محدودهي سرعت  1/30تا  1/54متر بر

آبزدايي را گزارش کردند .آنها مقادير بيشتر * Lو

ثانيه و توان مادون قرمز  958تا  1500وات تعلق گرفت.

مقادير کمتر * aرا در دماي  40درجه سلسيوس به عنوان

همچنين کمترين مقدار  ∆Eنمونههاي فندق هم در

شرايط مطلوب گزارش کردند ،در حقيقت نمونههاي

محدودهي سرعت  1/67تا  3/93متر بر ثانيه و توان

روشنتر را با قرار دادن تکههاي سير در دماي پايين

مادون قرمز  500وات بدست آمد ،که بيانگر اين است که

بهدست آوردند .همچنين پات و همکاران ( )2005گزارش

که در هر دوي سرعت پايين هوا (1/30متر بر ثانيه) و

کردند که دماي هواي باال و خشککردن بيش از حد

سرعت باالي هوا (4/87متر بر ثانيه) ،با افزايش توان

باعث افزايش قابل توجه قرمزي (شاخص * )aدر تکههاي

مادون قرمز تغييرات کل رنگ نمونههاي فندق به طور

انبه خشکشده شدند.

مشخص افزايش يافت .با افزايش توان مادون قرمز،

بهینهسازی

حرارت بيشتري در داخل مغز فندق ايجاد شده و منجربه

با استفاده از روش تابع مطلوبيت (با استفاده از نرمافزار

افزايش دماي هوا شد .واکنشهاي قهوهاي شدن آنزيمي،

ديزاين اکسپرت نسخه  ،)7ده راهحل براي تعيين شرايط

غيرآنزيمي ،سوختگي و سياهشدن سطحي نمونهها

بهينه با مقدار شاخص مطلوبيت  0/92براي دادههاي

افزايش يافت و همين امر منجربه افزايش تغييرات رنگ

آزمايشي حاصله از خشککن بستر سيال مادون قرمز،

شد .در طي فرآيند خشککردن ،اکسيداسيون کاروتن نيز

ارائه شد .راهحلهاي پيشنهاد شده با استفاده از تابع

صورت ميگيرد .در نتيجه اين اکسيداسيون از شدت

مطلوبيت نشان داد که شرايط بهينه خشککردن فندق در

رنگ کاروتن کاسته ميشود و در اثر حرارت ممکن است

خشککن بستر سيال مادون قرمز در دماي هواي 48/96

رنگدانه سبز کلروفيل تبديل به فئوفتين شود که رنگ

درجه سلسيوس ،سرعت هواي  1/53متر بر ثانيه و توان

زيتوني مايل به قهوهاي دارد .به طور کلي ،زمانيکه دما

مادون قرمز  500وات بهدست آمد .نرمافزار شرايط

افزايش مييابد ظرفيت نگهداري رنگدانه نيز کاهش

بهينه متغيرهاي مستقل را بر اساس هدف ماکزيممسازي

مييابد (فاطمي .)1391 ،عمدتاً اين تغيير در رنگ دانهها

يا مينيممسازي متغيرهاي پاسخ تعيين کرد و در اين

ميتواند به علت تأثير حرارت بر روي ترکيبات حساس

پژوهش ،شرايط بهينهاي بر اساس بيشينه مقدار متغير

به حرارت از قبيل کربوهيدراتها ،پروتئينها و

پاسخ ضريب نفوذ مؤثر رطوبت و کمينه مقادير

ويتامينها باشد که همين امر منجر به تغيير در رنگ در

متغيرهاي پاسخ انرژي مصرفي کل ،چروکيدگي و

طول فرآيند خشککردن ميشود .بايسال و همکاران

تغييرات کل رنگ ( )∆Eبود .در اين نقاط بهينه مقادير

( )2003خشککردن سير را با سه خشککن ميکروويو،

متغيرهاي پاسخ ضريب نفوذ مؤثر رطوبت ،انرژي

مادون قرمز و هواي داغ گزارش کردند .آنها به اين نتيجه

مصرفي ،چروکيدگي و  ∆Eبه ترتيب3/13×10-10

رسيدند که هيچ اختالفي در مقدار روشنايي سير

مترمربع بر ثانيه 18/76 ،کيلووات ساعت 11/17 ،درصد

خشکشده با هر سه خشککن نسبت به نمونههاي تازه

و  3/71بهدست آمدند .در شکل  6يکي از منحنيهاي

وجود نداشت اما مقدار قرمزي و زردي بهطور

مطلوبيت بر حسب متغيرهاي مستقل و پاسخ نشان داده

معنيداري کاهش يافت .آنها همچنين گزارش کردند که

شده است .مقادير پيشبيني شده مشخصههاي

کيفيت رنگ سير در خشککن هواي داغ در دماي 70

خشککردن در اين شرايط بهينه براي پيشبيني ضريب

درجه سلسيوس نسبت به خشککن ميکروويو و مادون

نفوذ مؤثر رطوبت ،انرژي مصرفي ،چروکيدگي و
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تغييرات کل رنگ ( )∆Eاستفاده شد و نتايج در جدول 3

بيشتري نسبت به ساير متغيرهاي پاسخ برخوردار

نشان داده شده است .از آنجايي که در بهينهسازي

بودند ،لذا توجه بيشتري روي جوابهايي که کمترين

خشککردن فندق ،چروکيدگي و تغييرات رنگ از اهميت

مقدار چروکيدگي و بيشترين مقدار  ∆Eرا داشتند ،شد.

∆E
∆E

شکل  -5الف) تغییرات کل رنگ ( )∆Eبه عنوان تابعی از دمای هوا و ب) منحنی سطح پاسخ  ∆Eبه عنوان تابعی از دمای هوا
و سرعت هوای نمونههای فندق خشکشده در خشککن بستر سیال مادون قرمز

شکل  -6منحنی مطلوبیت در توان مادون قرمز  500وات در دما و سرعتهای هوای مختلف

با توجه به شرايط بهينه مشاهده شد ککه کمتکرين مقکدار

جوابهاي پيشکنهاد شکده توسکط نرمافکزار ،تکوان مکادون

چروکيدگي و  ∆Eمربوط بکه دمکاي هکوا ،سکرعت هکوا و

قرمکککز در کمتکککرين مقکککدار ( 500وات) ،دمکککاي هکککوا در

توان مادون قرمز پايين بود .دماهاي باال تکأثير منفکي بکر

محدودهي  45تا  51/94درجه سلسکيوس و سکرعت هکوا

تغييککرات رنککگ نمونککههاي فنککدق خشککک شککده گذاشککت.

در محدودهي  1/44تا  1/90متر بر ثانيه قکرار داشکت .بکا

دماهاي باال اگرچه باعث کاهش زمان خشککردن شد اما

توجه به شرايط بهينهاي که توسط نرمافزار پيشنهاد شد،

از طرفي افزايش تغييرات رنگ را در پي داشکت .در اکثکر

ميتوان از نتايج بدست آمده چنين برداشت نمود که بهتر
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است خشککردن دانههاي فنکدق بکراي افکزايش کيفيکت و

( )2007شرايط بهينه تکههاي سيبزميني آبزدايي شده

افزايش بازارپسندي در دماي هکوا ،سکرعت هکوا و تکوان

با خشککن ترکيبي مادون قرمز-انجمادي را دماي هواي

مادون قرمز پايين صورت گيرد.

 34تا  37درجه سلسيوس ،ضخامت تکههاي سيبزميني

تحقيقات زيادي براي تعيين شرايط بهينه محصوالت

 7تا  8ميليمتر و فاصله  50ميليمتر از اشعه مادون قرمز

کشاورزي صورت گرفته است از جمله :مادامبا ()1997

را گزارش کردند .کارگزاري و همکاران ( )1390شرايط

از روش سطح پاسخ براي تعيين شرايط بهينه سير

بهينه خشککردن اسمزي هويج را دماي هواي  30درجه

خشکشده استفاده کرد .دماي هوا ،ضخامت ،رطوبت

سلسيوس ،زمان  227/119دقيقه ،غلظت شربت گلوکز

نسبي و سرعت جريان هوا به عنوان متغيرهاي مستقل و

 43/315و غلظت نمک  5درصد براي دستيابي به

* ،Lشاخص نوري ( ،)OIنسبت بازجذب مجدد آب ()RR

محتواي رطوبتي مادهي غذايي ( 66/97گرم بر  100گرم

و مقدار رطوبت نهايي ( )Mfبه عنوان متغيرهاي وابسته

نمونهي تازه) ،کاهش وزن ( 4/475گرم بر  100گرم

انتخاب شدند .شرايط بهينه خشککردن سير به روش

نمونهي تازه) ،جذب مواد جامد از محلول اسمزي 62/52

اليه نازک ،دماي هواي  70درجه سلسيوس و ضخامت

(گرم بر  100گرم نمونهي تازه) و فعاليت آبي 0/789

دو ميليمتر تکههاي سير گزارش شد .لين و همکاران

گزارش کردند.

جدول  -3نتایج بهینهسازی فندق خشکشده با خشککن بستر سیال مادون قرمز با روش سطح پاسخ
شماره

دمای

سرعت

جواب

هوا

هوا

بهینه

()°C

()m/s

1

48/96

1/53

توان
مادون
قرمز

ضریب نفوذ

انرژی

مؤثر رطوبت

مصرفی

()m2/s

()kWh

چروکیدگی
()%

∆E

شاخص
مطلوبیت

)(W
500/00

3/13×10-10

18/76

11/17

3/71

0/92

2

49/05

1/54

500/00

3/14×10-10

18/84

11/17

3/70

0/92

3

48/85

1/54

500/01

3/11×10-10

18/95

11/12

3/69

0/92

4

49/07

1/56

500/05

3/13×10-10

18/97

11/16

3/69

0/92

5

48/64

1/49

500/02

3/11×10-10

18/53

11/14

3/73

0/92

6

48/93

1/59

500/00

3/10×10-10

19/29

11/09

3/66

0/92

7

50/10

1/64

500/00

3/24×10-10

19/19

11/31

3/67

0/92

8

50/45

1/71

500/01

3/26×10-10

19/63

11/32

3/63

0/92

9

51/94

1/90

500/00

3/42×10-10

20/45

11/48

3/59

0/92

10

45/00

1/44

509/36

2/68×10-10

20/09

10/33

3/69

0/92
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در اين پژوهش تأثير دماي هوا ،سرعت هوا و توان
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Abstract
Most of agricultural products are harvested in high moisture level which is not suitable for storage.
Therefore, to prevent deterioration, drying operations are performed on them. In this study, hazelnut
kernels were dried in an infrared fluidized bed dryer. To determine the optimized conditions of the
hazelnut samples, response surface methodology and Face-Centered Central Composite Design
(Face-CCD) were used to investigate the effect of temperature levels (45, 65 and 85 °C), air
velocity levels (1.30, 3.09 and 4.87 m/s) and infrared power levels (500, 1000 and 1500 W) under
infrared fluidized bed dryer. The adequacy and accuracy of the fitted models (lack of fit and R 2)
were checked with analysis of variance (ANOVA). Response surfaces and contour plots were
created to show the interaction between the independent variables and the response variables
(effective moisture diffusivity, consumption energy, shrinkage and the total color difference). Based
on the experiments, the optimum conditions for the maximum values of effective moisture
diffusivity and minimize values of consumption energy, shrinkage and ∆E (total color difference)
were applied. According to the results in infrared fluidized bed dryer, the optimum conditions were
determined at air temperature of 48.96°C, air velocity of 1.53 m/s and infrared power of 500W. The
optimum values of the response variables affecting the effective moisture diffusivity, consumption
energy, shrinkage and the total color difference (∆E) were obtained 3.13×10-10 m2/s, 18.76 kWh,
11.17% and 3.71, respectively.
Key words: Drying, Hazelnut, Infrared, Optimization, Response surface methodology

