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بررسي اثر دما، زمان و سرعت جريان هواي برشته كردن بر خصوصيات 

  بافتي مغزهاي پسته 
 

2، سيد محمد علي رضوي1تكتم محمدي مقدم
  4  آمنه سازگارنيا، 3، مسعود تقي زاده�

 

  ي دانشكده علوم پزشكي نيشابور دانش آموخته دكتري مهندسي علوم و صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد و استاديار گروه علوم و صنايع غذاي-1

   استاد گروه علوم و صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد-2

   استاديار گروه علوم و صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد-3

   دانشيار گروه فيزيك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد-4

 )19/3/93: رشيپذ خيتار  12/2/93: افتيدر خيتار(

 

  چكيده
 120، 90(در اين تحقيق اثر دما  .ي از متداول ترين شكل هاي فراوري دانه هاي پسته بوده و هدف از آن افزايش پذيرش كلي فراورده استبرشته كردن يك

نقطه شكست، (بر خصوصيات بافتي ) 5/2 و m/s5/0 ،5/1(برشته كردن  و سرعت جريان هواي)  دقيقه50 و 35، 20(، زمان ) درجه سانتي گراد150و 

افزايش دماي برشته كردن باعث كاهش نقطه . و رفتار رهايي تنش مغزهاي پسته مورد بررسي قرار گرفت) انرژي فشاري و مدول االستيسيته ظاهريسختي، 

). P<0.01(مغز دانه هاي پسته شد ) J80/130  تا J61/235 از (و انرژي فشاري ) N22/47 تا N15/78از (، سختي )N10/42 تا N95/71از (شكست 

افزايش دما، زمان و ). P>0.05(ايش زمان و سرعت جريان هواي برشته كردن اثر معني داري بر نقطه شكست، سختي و انرژي فشاري نشان نداد افز

دما، زمان و سرعت جريان (اثر متقابل سه فاكتور مورد بررسي ). P<0.01(سرعت جريان هواي برشته كردن باعث كاهش مدول االستيسيته ظاهري شد 

رابطه رگرسيوني نشان داد اثر خطي سرعت جريان هواي برشته كردن بر نيروي ). P<0.01(اثر معني دار بر نقطه شكست نشان داد )  برشته كردنهواي

-N 82نقطه شكست، سختي، انرژي فشاري و مدول االستيسيته ظاهري دانه هاي پسته برشته به ترتيب در دامنه . شكست بيشتر از ساير موارد مي باشد

54/25 ،N 76/82 - 59/37 ،J  73/280 - 18/101 و N.m-1 47 - 22/21نتايج آزمون رهايي تنش نشان داد مغزهاي پسته برشته شده داراي .  قرار داشتند

  .رفتار ويسكواالستيك جامد هستند

 
  آزمون فشاري، آزمون رهايي تنش، پسته، خواص بافتي:كليد واژگان

  

                                                 
  s.razavi@um.ac.ir: مسئول مكاتبات �
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 مقدمه - 1

بهاترين    از محبوب ترين و گراندر حال حاضر پسته يكي

ها در بين مردم كشورهاي مختلف با ارزش غذايي و   آجيل

ارزش غذايي، خوشمزگي، هضم . شفابخشي بسيار عالي است

راحت و كالري باال از ويژگي هايي است كه آن را در ميان اكثر 

به عالوه انواع ويتامين ها و موادمعدني . ميوه ها برتر ساخته است

مغز پسته منبع ]. 1[ به حد قابل مالحظه اي وجود دارد در پسته

بوده و حاوي اسيدهاي چرب  %) 50- %60(خوبي از چربي 

براي ) اسيد اولئيك، لينولئيك و لينولنيك(غيراشباع و ضروري 

اين محصول در صنعت شيريني پزي، تنقالت، . باشد  انسان مي

فانه شرايط متأس]. 2[كاربرد فراواني دارد ... سازي و   بستني

هاي اخير، آفت زدگي و وجود سم   نامناسب جوي طي سال

گرش سنتي حاكم بر كشاورزي و فقر در باغداري آفالتوكسين، ن

بندي، نگهداري و صادرات عدم كنترل در زمينه بستهمكانيزه، 

 سال پيش مقام اول جهان را 5 ايران كه تا ،پسته باعث شده

 به .]3[ آمريكا دارد داشت، هم اكنون مقام دوم را پس از

كارگيري روش هاي نوين و مناسب جهت افزايش كيفيت پسته، 

بندي مناسب نقش مهمي را در باال   بهبود زمان ماندگاري و بسته

  . بردن ميزان صادرات پسته كشور ايفا خواهد كرد

برشته كردن يكي از متداول ترين شكل هاي فرآوري دانه هاي 

اين . زايش پذيرش كلي فراورده استپسته بوده و هدف از آن اف

فرايند باعث تغيير و بهبود معني دار عطر و طعم، بافت و ظاهر 

هاي خام   فراورده هاي حاصل نسبت به آجيل. دانه ها مي شود

برشته نمودن دانه هاي . بسيار خوشمزه تر و لذيذتر مي باشند

دون آجيلي در دماهاي پايين منجر به نفوذ تدريجي گرما در مغز، ب

 در نتيجه باعث كاهش .سوختگي در سطح دانه خواهد شد

هاي دما   استفاده از تركيب. شود  رطوبت و افزايش تردي مغز مي

 زمان نامناسب منجر به كاهش كيفيت فراورده، كاهش زمان -

بنابراين ]. 4[ماندگاري و از دست دادن عطر و طعم خواهد شد 

رات شاخص هاي پيش بيني شرايط برشته كردن و بررسي تغيي

از نظر مصرف . كيفي در طي فراوري و نگهداري ضروري است

بسياري از . كنندگان بافت ماده غذايي اهميت زيادي دارد

هاي بافتي دستگاهي با نتايج آزمون هاي حسي محصوالت   آزمون

ارتباط دارند و مي توانند براي پيشگويي ميزان پذيرش 

ه گيري ها مي توانند بر اين انداز. كنندگان به كار روند  مصرف

اندازه گيري هاي حسي ارجحيت داشته باشند؛ زيرا به آساني 

همچنين باعث كاهش نوسانات در ارتباط با . انجام مي گيرند

برخي از محققان اثر ]. 6، 5[قضاوت هاي حسي مي شوند 

پارامترهاي مختلف برشته كردن را بر خصوصيات بافتي دانه ها 

اثر برشته كردن ) 2006( 1كيتا و فيگيل.  اندمورد بررسي قرار داده

. در هواي داغ و روغن را بر بافت گردو مورد بررسي قرار دادند

نتايج بررسي ها نشان داد خصوصيات مكانيكي گردو به دما و 

با افزايش دما و زمان برشته كردن . زمان برشته كردن وابسته است

. اهش پيدا كردو همچنين با كاهش ميزان رطوبت، ميزان سختي ك

استفاده از هواي داغ و روغن جهت برشته كردن، اثر معني داري  

 اثر دما و زمان )2006( 2كاياگلو و كايا. بر بافت گردو نداشت

برشته كردن را بر خصوصيات بافتي كنجد مورد بررسي قرار 

نتايج بررسي ها نشان داد با افزايش دما و زمان برشته كردن . دادند

و سختي دانه هاي كنجد كاهش پيدا مي كند و نيروي شكست 

 به 3مدل كينتيكي مرتبه صفرم. كنجدها بافت تردتري پيدا مي كنند

خوبي توانست جهت توضيح كاهش ميزان سختي و نيروي 

 4نيك زاده و صداقت. هاي كنجد به كار رود  شكست دانه

 درجه 150 و 120، 90(اثر دماي برشته كردن ) 2008(

 بر بافت و خصوصيات حسي پسته واريته اوحدي را) گراد  سانتي

با افزايش دماي برشته كردن ميزان . مورد بررسي قرار دادند

 N 3/58از (و نيروي شكست ) N 36/51 تا N 73/76از (سختي 

عالوه بر اين . به طور معني داري كاهش پيدا كردند) N 24/34تا 

تي بافت استفاده از دماي باالي برشته كردن منجر به كاهش سف

گي هاي حسي و دستگاهي همبستگي ژنتايج نشان داد بين وي. شد

اثر ) 2011( و همكاران 5شاكر اردكاني. معني داري وجود دارد

 درجه سانتي گراد و زمان 90- 190(شرايط مختلف برشته كردن 

را بر سختي پسته كامل و پودر شده با روش سطح )  دقيقه5- 65

نتايج تحقيق نشان داد با افزايش . پاسخ مورد بررسي قرار دادند

نتايج . دما و زمان برشته كردن ميزان سختي كاهش پيدا مي كند

حاصل از روش سطح پاسخ نشان داد سختي مي تواند جهت 

                                                 
1. Kita and Figiel 
2. Kahyaoglu and Kaya 
3.The zero-order kinetic model 
4. Nikzadeh and Sedaghat 
5. Shakerardekani 
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ميزان سختي دانه هاي  .كنترل فرايند برشته كردن به كار برده شود

گانه و ي.  قرار داشتN  91/91 – 31/26پسته برشته در دامنه 

توسط ) واريته احمدآقايي(برشته كردن پسته ) 2013 (6سترامتري

 5- 30 درجه سانتي گراد و زمان 160 تا 110دماي (هواي داغ 

در . را با برشته كردن در روغن مورد مقايسه قرار دادند) دقيقه

فرايند برشته كردن در روغن داغ،  نيروي شكست مغزهاي پسته 

 نيوتن 750 و 860، 780تا  نيوتن براي پسته خام 2008برشته از 

 2130 و 1930، 1460، 930كاهش پيدا كرد؛ سپس مقدار آن به 

.  درجه سانتي گراد افزايش يافت180و 170، 160، 140نيوتن در 

  . نتايج مشابهي براي برشته كردن در هواي داغ مشاهده شد

بررسي منابع نشان داد در اكثر تحقيقات انجام شده فقط اثر دما و 

شته كردن بر خصوصيات پسته مورد بررسي قرار گرفته زمان بر

اما تاكنون هيچ تحقيقي مبني بر بررسي همزمان سه فاكتور . است

دما، زمان و سرعت جريان هواي برشته كردن بر خصوصيات 

بنابراين هدف از اين . بافتي پسته برشته شده منتشر نشده است

ه كردن بر تحقيق بررسي دما، زمان و سرعت جريان هواي برشت

سختي، نيروي شكست، انرژي فشاري و (خصوصيات بافتي 

و رفتار رهايي تنش مغزهاي پسته بوده ) مدول االستيسيته ظاهري

 .است

 

  ها روش و مواد - 2
كه در ) اوحدي(مواد اوليه شامل پسته خشك واريته فندقي 

هاي خشكبار مشهد   كننده   از يكي از توليد1391شهريور 

 درصد 9/99نمك طعام خوراكي با درجه خلوص خريداري شد؛ 

و % 66نسبت درصد وزني مغز به دانه پسته ها . و آب بودند

در ابتدا ناخالصي هاي .  درصد بود9/2ميانگين رطوبت آن ها 

موجود در پسته ها شامل دانه هاي شكسته، پوك و نارس به 

ها تا زمان اعمال فرايند در   روش دستي حذف شده، سپس نمونه

قبل از انجام فرايند، نمونه ها از يخچال . چال نگهداري شدنديخ

. ها به درجه حرارت محيط رسانيده شد خارج شده و دماي آن

. نمك طعام تهيه شد% 20براي برشته كردن نمونه ها ابتدا محلول 

 دقيقه در 20 كيلوگرم پسته به مدت 1سازي هر نمونه   براي آماده

در طي اين مدت ]. 12[ت  ليتر محلول آب نمك قرار گرف5

                                                 
6. Yeganeh and Trystram 

در . ها  به آرامي و با سرعت يكنواخت هم زده مي شدند  نمونه

ها آب كشي شدند تا آب نمك اضافه آن ها   مرحله بعد، نمونه

سپس خشك كردن پسته ها با فيلتر پارچه اي به . خارج شود

، 90(برشته كردن پسته ها در دما .  دقيقه انجام گرفت10مدت 

و )  دقيقه50 و 35، 20(، زمان )انتي گراد درجه س150 و 120

انجام ) 5/2 و m/s 5/0 ،5/1(سرعت هاي مختلف جريان هوا 

 ساخت CFS400ها توسط آون   برشته كردن نمونه]. 9[گرفت 

اين آون به سيستم . شركت فن آزما گستر تهران انجام گرفت

بعد از برشته كردن . كنترل سرعت جريان هوا مجهز شده بود

. سرد شدند) گراد   درجه سانتي20±2( تا دماي محيط نمونه ها

سپس بسته بندي شده و تا زمان انجام آزمايش ها نگهداري 

  . شدند

.   اسـتفاده شـد  7براي انجام آزمون فشاري از دسـتگاه بافـت سـنج    

ــر    ــه قط ــكل ب ــتوانه اي ش ــروب اس ــرعت   35پ ــا س ــر، ب  ميليمت

mm.min-1 30 قرار گرفت ميليمتر مورد استفاده 2 و عمق نفوذ .

 دستگاه بافت سنج و پروب به كـار رفتـه جهـت آزمـون               1شكل  

بعـد  (دانه هاي پسته از قـسمت تعـادل         . فشاري را نشان مي دهد    

براي تعيين سرعت و    . مورد آزمون فشاري قرار گرفتند    ) ضخامت

بـراي  . هاي ابتدايي انجام گرفـت     عمق نفوذ مورد استفاده، آزمون    

-mm.min تا   mm.min-1  10اين منظور سرعت هاي مختلف      

سـپس  .   ميليمتـر اسـتفاده شـد       5 تـا    1هاي نفوذ     و عمق  100  1

منحني مقدار سختي نمونه ها در سرعت هـا و عمـق هـاي نفـوذ       

سرعت و عمق نفوذي كه در آن سـختي بـه           . مختلف رسم گرديد  

صورت خطي و مستقل از عمق و سرعت بود به عنوان سرعت و             

پارامترهـاي مكـانيكي بـافتي بـه        . دعمق نفوذ بهينه انتخاب گردي    

، مـدول االستيـسيته     9، سـختي  8دست آمده شامل نيروي شكـست     

 مقـدار  [N]نيـروي شكـست  .  بودنـد 11و انرژي فشاري10 ظاهري

نيرو در شروع شكست مي باشد كه اين نيرو طبـق تعريـف نـرم                

 درصد در مقدار نيرو در طي آزمون 5افزار دستگاه كاهش بيش از 

در ) هـدف (كثر نيرو در تغيير شكل نهـايي      حدا [N]سختي. است

 [N.m-1]مـدول االستيـسيته ظـاهري     .  زمان اسـت   -منحني نيرو   

                                                 
7. QTS, CNS Farnell Com., U.K. 
8. Fracture force 
9. Hardness 
10. Apparent modulus of elasticity  
11. Compression energy 
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انرژي فشاري  . نسبت نيرو به زمان در محدوده االستيك مي باشد        

[J]    زمان مي باشد كه بيانگر مقـدار كـار   - سطح زير منحني نيرو 

ن انرژي فـشاري نـشان دهنـده ميـزا        . الزم براي تغيير شكل است    

  ].13[قدرت پيوندهاي بين ملكولي در ماده است 

  
  )الف

  

  
  )ب

پروب مورد استفاده جهت ) دستگاه بافت سنج و ب)  الف1شكل 

 .اندازه گيري خصوصيات بافتي مغز پسته برشته شده

 مغزهـاي پـسته     12جهت بررسـي خـصوصيات ويـسكواالستيك       

ونـه  در ايـن آزمـون نم     .  تنش انجام گرفـت    رهاييبرشته، آزمون   

سـپس مقـدار   . تحت يك تغيير شكل سريع و معين قرار مي گيرد    

گيري   تنش به عنوان تابعي از زمان در يك تغيير شكل ثابت اندازه

طي اين آزمون مقدار تنش مواد ويسكواالستيك با زمان         . مي شود 

                                                 
12. Viscoelastic 

 بـراي انجـام     .]13[كاهش يافته و به سمت صفر ميـل مـي كنـد             

 ميليمتـر،  35اي شكل به قطـر   تنش، پروب استوانه   رهاييآزمون  

 ثانيه و در  عمـق نفـوذ   200، به مدت   mm.min-1 40با سرعت   

بـراي توصـيف    .  ميليمتر به مغزهاي پسته نيرو وارد مي كـرد         2/0

 تنش و تعيين ويژگيهـاي ويـسكواالستيك مغزهـاي          رهاييرفتار  

  ]:14[ بر اساس روابط ذيل استفاده شد 13پسته برشته از مدل پلگ

  

                            )1رابطه (
0

0 )(
)(

F

tFF
ty

−
=

  

)                                   2رابطه (
bt

abt
ty

+
=

1
)(  

  

 نيرو در F(t) نيرودر زمان صفر، F0زمان آزمون، t در رابطه باال  

  .ثابت هاي مدل هستند  b و aزمان مشخصو 

مالً تصادفي با آرايـش     در اين تحقيق داده ها با استفاده از طرح كا         

خـصوصيات  . فاكتوريل مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند        

جهـت تعيـين روابـط بـين        . بافتي در چهار تكـرار انجـام شـدند        

مـورد  ) Minitab)Version 16پارامترهاي مختلف، نرم افـزار  

براي تعيين اثر سه گانه متقابل بين پارامترهاي . استفاده قرار گرفت

 ,StataSE) Version 10, Texasتي، نرم افـزار  مكانيكي باف

USA (    ميـانگين تكرارهـا توسـط نـرم افـزار          . به كار گرفته شـد

MSTATC) Version 1.42, Michigan State 

university (    اي دانكـن و در سـطح        در قالب آزمون چند دامنه

جهـت بـرازش داده هـاي       . مورد مقايسه قـرار گرفتنـد     % 5آماري  

مـورد اسـتفاده قـرار      14CurveExpertار  افـز  رهايي تـنش نـرم    

  .گرفت

 

  بحث و جينتا - 3
اثر دما، زمان و سرعت جريان هواي برشته كردن و اثر متقابل 

 آورده 1  گانه آن ها بر خصوصيات بافتي مغز پسته در جدول  سه

  .شده است

                                                 
13. Peleg 
14. A comprehensive curve fitting system for Windows, version 
1.4 
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  ..ي مغز پسته برهم كنش سه گانه دما، زمان و سرعت جريان هواي برشته كردن بر خصوصيات بافت1جدول 

  

  

   نيروي شكست- 3-1
آناليز واريانس نشان داد اثر دماي برشته كردن بر نيروي شكست 

 مشاهده 2همانطور كه در شكل ). P>0.01(معني دار است 

شود، افزايش دماي برشته كردن باعث كاهش نيروي شكست   مي

هاي پسته شكننده   طي فرايند برشته كردن، دانه. شده است

هاي برشته   خصوصيات فراوردهشوند كه اين ويژگي يكي از   مي

اثر زمان و سرعت جريان هواي برشته كردن بر ]. 15[شده است 

اما برهم كنش ). P<0.05(نيروي شكست معني دار نبود 

گانه دما، زمان و سرعت جريان هواي برشته كردن بر نيروي   سه

  دما

)C°( 

  زمان

)min( 

  سرعت جريان هوا

)m/s( 
 (J)انرژي فشاري (N.m-1)مدول ظاهري االستيسيته  (N)سختي  N)(نيروي شكست 

90 20 5/0  90/44 ± 12/11   95/76 ± 68/7  65/37 ± 62/5  55/230 ± 22/28  

90 20 5/1  29/71 ± 13/11   70/71 ± 42/7  00/47 ± 54/6  60/171 ± 29/26  

90 20 5/2  02/73 ± 10/13   59/73 ± 32/8  07/38 ± 47/6  32/240 ± 30/29  

90 35 5/0  48/75 ± 12/12   50/77 ± 59/7  94/39 ± 98/5  56/232 ± 98/27  

90 35 5/1  98/81 ± 50/13   76/82 ± 21/8  27/43 ± 78/5  73/280 ± 12/30  

90 35 5/2  77/77 ± 00/12   21/79 ± 68/7  50/38 ± 99/6  70/242 ± 25/31  

90 50 5/0  15/78 ± 11/13   42/80 ± 59/7  59/41 ± 68/6  09/243 ± 56/29  

90 50 5/1  96/64 ± 54/12   42/80 ± 55/7  39/41 ± 35/5  28/247 ± 68/28  

90 50 5/2  00/80 ± 69/12   76/80 ± 12/8  78/30 ± 78/5  65/231 ± 36/29  

120 20 5/0  90/76 ± 12/13   28/81 ± 26/8  10/40 ± 32/6  98/253 ± 32/27  

120 20 5/1  05/59 ± 54/12    92/63 ± 32/8  37/41 ± 54/5  06/199 ± 45/27  

120 20 5/2  45/46 ± 10/13    27/73 ± 45/7  63/36 ± 55/6  75/194 ± 56/27  

120 35 5/0  38/60 ± 45/12   91/61 ± 75/8  60/31 ± 65/7  80/188 ± 67/28  

120 35 5/1  86/65 ± 25/13    06/68 ± 80/7  98/24 ± 32/7  31/189 ± 29/30  

120 35 5/2  13/56 ± 35/12   12/63 ± 53/7  76/21 ± 66/5  90/166 ± 96/29  

120 50 5/0  35/41 ± 57/12    86/59 ± 45/7  92/28 ± 35/6  68/154 ± 68/29  

120 50 5/1  54/59 ± 11/13    86/69 ± 25/7  15/33 ± 45/5  52/200 ± 72/29  

120 50 5/2  68/56 ± 45/12   97/56 ± 32/8  68/21 ± 63/6  51/151 ± 60/30  

150 20 5/0  59/46 ± 19/12    04/48 ± 65/7  89/28 ± 24/6  52/127 ± 46/27  

150 20 5/1  61/35 ± 04/13    52/43 ± 54/7  18/22 ± 22/5  98/119 ± 63/25  

150 20 5/2  14/43 ± 21/12    17/47 ± 66/8  25/24 ± 35/6  10/117 ± 45/29  

150 35 5/0  05/40 ± 06/13    97/44 ± 54/7  72/23 ± 65/5  13/125 ± 65/29  

150 35 5/1  72/58 ± 12/13    69/59 ± 21/7  61/23 ± 32/5  36/158 ± 89/27  

150 35 5/2  33/39 ± 87/12    26/45 ± 23/7  28/22 ± 45/7  21/144 ± 54/28  

150 50 5/0  57/39 ± 56/12    62/43 ± 00/8  54/23 ± 55/6  92/134 ± 32/29  

150 50 5/1  32/50 ± 13/13    10/55 ± 95/6  15/27 ± 44/6  80/148 ± 00/30  

150 50 5/2  54/25 ± 25/12  59/37 ± 75/6  22/21 ± 54/7  18/101 ± 23/29  
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رابطه رگرسيوني ). 1جدول ) (P>0.01(شكست معني دار بود 

ر همزمان دما، زمان و سرعت جريان هواي توانست اث) 3رابطه (

به خوبي توضيح دهد ) FF(برشته كردن را بر نيروي شكست 

)9814/0 =R2 .( در اين رابطهT ،دما tزمان و v سرعت جريان 

  .          هواي برشته كردن مي باشد

  
  نشان مي دهد اثر زمان و سرعت جريان هواي برشته3رابطه 

برهم كنش سرعت . طي استكردن بر نيروي شكست غيرخ

جريان هواي برشته كردن با زمان برشته كردن مثبت و با دماي 

بر هم كنش دما و زمان هم بر نيروي . برشته كردن منفي است

اثر زمان و سرعت جريان هواي برشته . شكست منفي مي باشد

همانطور كه در رابطه . كردن به صورت درجه دوم و خطي است

 - خطي سرعت جريان هواي برشته كردن شود اثر   مشاهده مي3

 بر نيروي شكست بيشتر از ساير -به علت ضريب باالي آن 

نيروي شكست مغزهاي برشته شده در دما، . موارد بوده است

- N 82زمان و سرعت هاي جريان هواي مختلف، در دامنه 

 و همكاران ١٥ساكالر اين نتايج مشابه نتايج.  قرار داشت54/25

شته كردن دانه هاي فندق در دما، زمان و سرعت براي بر) 1999(

براي ) 2004 (16جريان هاي هواي مختلف، دوگان و كرونين

برشته كردن دانه هاي فندق در دما و زمان هاي مختلف و 

براي برشته كردن دانه هاي پسته در ) 2008(زاده و صداقت   نيك

اين محققان گزارش دادند طي برشته . دماهاي مختلف مي باشد

  . كند  ردن دانه ها نيروي شكست كاهش پيدا ميك

  
  . اثردماي برشته كردن بر نيروي شكست مغزهاي پسته2شكل 

                                                 
15. Saklar  
16. Dogan, and Cronin 

   سختي- 3-2

كي از پارامترهاي مهم كه بايد طي فرايند برشته كردن كنترل ي

سختي مغزهاي برشته شده در دما، زمان و . شود؛ سختي است

 N 76/82 - 59/37هاي جريان هواي مختلف، در دامنه   سرعت

 اثر شرايط مختلف برشته كردن را بر سختي 1جدول . قرار داشت

افزايش دماي برشته كردن باعث . دهد  مغزهاي پسته نشان مي

كاهش سختي نمونه ها شد كه نشان دهنده كاهش در قدرت 

  ). 3شكل (باشد   ها مي  دانه

  
  . اثر دماي برشته كردن بر سختي مغزهاي پسته3شكل 

 مقدار m/s 5/1رعت جريان هواي برشته كردن تا با افزايش س

سختي افزايش پيدا كرد، در حالي كه مقدار آن با افزايش سرعت 

 كاهش پيدا m/s  5/2تا m/s5/1جريان هواي برشته كردن از 

افزايش زمان ). P<0.05(اما اين تغييرات معني دار نبود . كرد

ا شد؛ در  دقيقه باعث افزايش سختي دانه ه35برشته كردن تا 

 دقيقه كاهش 50 دقيقه تا 35حاليكه مقدار آن با افزايش دما از 

اثر همزمان دما، زمان و سرعت جريان ). P<0.05(پيدا كرد 

هواي برشته كردن بر سختي نمونه هاي پسته معني دار نبود 

)0.05>P) ( برشته كردن دانه هاي آجيلي منجر به ). 1جدول

نتيجه باعث كاهش رطوبت و نفوذ تدريجي گرما در مغز و در 

كاهش در ميزان سختي . شود  سختي و افزايش تردي مغز مي

نمونه ها به علت دماي باالي برشته كردن توسط محققان ديگر 

  ].10، 9، 7[هم گزارش شده است 

   مدول االستيسيته ظاهري- 3-3

 زمان نشان دهنده -منحني نيرو ) ابتدايي(شيب ناحيه خطي 

اين مدول قبل از ايجاد هر گونه . ك مي باشد االستييمدول ظاهر
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گيري مي شود و وابسته به ميزان سفتي نمونه   شكست اندازه

افزايش دما و سرعت جريان هواي برشته كردن ]. 18[  باشد  مي

باعث كاهش مدول االستيسيته ظاهري مغزهاي پسته شد 

)0.01<P) ( 5 و 4شكل هاي.(  

  
 . برشته كردن برمدول االستيسيته ظاهري مغزهاي پستهاثر دماي 4شكل 

  

  
  

 اثر سرعت جريان هواي برشته كردن برمدول االستيسيته ظاهري 5شكل 

  .مغزهاي پسته

 دقيقه باعث كاهش مدول 35 تا 20 افزايش زمان برشته كردن از 

االستيسيته ظاهري مغزهاي پسته شد؛ در حالي كه افزايش زمان 

 دقيقه ميزان آن را تغيير چنداني نداد 50 تا 35برشته كردن از 

  ).6شكل (

  
 . اثر زمان برشته كردن برمدول االستيسيته ظاهري مغزهاي پسته6شكل 

  

 - N.m-1 47ها در دامنه    مقدار مدول االستيسيته ظاهري نمونه

اثر همزمان دما، زمان و سرعت جريان هواي .  قرار داشت22/21

يسيته ظاهري نمونه ها معني دار نبود برشته كردن بر مدول االست

)0.05>P) ( 1جدول .(  

   انرژي فشاري- 3-4
 اثر دماي برشته كردن را بر انرژي فشاري مغزهاي پسته 7شكل 

  . نشان مي دهد

  
  . اثر دماي برشته كردن برانرژي فشاري مغزهاي پسته7شكل 

  

ژي رهمانطور كه مالحظه مي گردد با افزايش دماي برشته كردن ان

مقدار انرژي فشاري مغزهاي پسته در . فشاري كاهش پيدا مي كند

با افزايش سرعت جريان .  قرار داشتJ 73/280 - 18/101دامنه 

 انرژي فشاري افزايش پيدا كرد، m/s 5/1هواي برشته كردن تا 

در حالي كه اين مقدار با افزايش سرعت جريان هواي برشته 

اما اين تغييرات . فت كاهش ياm/s 5/2 تا m/s 5/1كردن از 

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


 ...بررسي اثر دما، زمان و سرعت جريان هواي برشته كردنتكتم محمدي مقدم و همكاران                                                 

 84

 دقيقه 35افزايش زمان برشته كردن تا ). P<0.05(معني دار نبود 

در حالي كه اين مقدار با افزايش . باعث افزايش انرژي فشاري شد

). P<0.05( دقيقه كاهش پيدا كرد 50 دقيقه تا 35زمان از 

كنش سه گانه بين دما، زمان و سرعت جريان هواي برشته   برهم

 ) P<0.05(  نبود   معني دار ها   دانه  فشاري نرژي ا كردن بر

 ).1جدول (

 

  تنشيي رها آزمون - 4
 زمان آزمون رهايي تنش مغز -  نمونه اي از منحني نيرو 8شكل 

همانطور كه مشاهده مي شود . پسته برشته شده را نشان مي دهد

رفتار وابسته به زمان در مغزهاي پسته وجود دارد كه نشان دهنده 

همچنين مشاهده . باشد   بودن نمونه ها مي17الستيكويسكوا

شود پس از گذشت زمان، مقدار نيرو به حالت تعادل   مي

ناشي از استرس  (18رسد كه نشان دهنده وجود رفتار االستيك  مي

گزارش ) 1991 (20شلف و محسنين. است) 19نهايي يا باقي مانده

انه ها  باربرداري خاصيت پالستيك د- دادند طي فرايند بارگذاري 

. شود  به تدريج كاهش يافته و رفتار آن مشابه مواد االستيك مي

عالوه بر اين دانه هايي كه داراي رطوبت كمتري هستند، بيشتر 

رفتار االستيك دارند و دانه هاي با رطوبت باالتر از خود رفتار 

همچنين طي ]. 21، 20[ نشان مي دهند 21 پالستيك-االستيك 

تر سريع تر از   رداري دانه هاي خشك بارب-فرايند بارگذاري 

  ].22[انواع مرطوب رفتار پالستيك خود را از دست مي دهند 

  
 زمان آزمون رهايي تنش مغزهاي پسته برشته - منحني نيرو 8شكل 

  .شده

                                                 
17. Viscoelastic 
18. Elastic 
19. Residual stress 
20. Shelef L., Mohsenin 
21. Elastic- plastic 

ويسكواالستيك مغزهاي پسته برشته از مدل  جهت بررسي رفتار

ف مدل پلگ توانست جهت توصي. استفاده شد) 1رابطه (پلگ 

). R≤85/0(رفتار رهايي تنش مغزهاي پسته برشته به كار رود 

پلگ را براي مغزهاي پسته برشته تحت    پارامترهاي مدل2جدول 

 بزرگي و aدر اين مدل، پارامتر  .دهد  شرايط مختلف نشان مي

 صفر باشد، ماده aاگر . ميزان كاهش استرس را نشان مي دهد

اد جامد مانند مو( نمي رسد 22هيچ وقت به حالت رهايي

رسد و    برابر يك باشد ماده به حالت رهايي ميaاگر ). الستيك

 بين صفر و يك باشد، aو اگر مقدار ) مايعات(تابع زمان است 

 مشاهده 2همانطور كه در جدول . ماده ويسكواالستيك است

 براي مغزهاي پسته برشته در دامنه صفر aشود، مقدار پارامتر   مي

نشان دهنده ويسكواالستيك بودن مغزهاي و يك قرار دارد كه 

افزايش دما، زمان و سرعت جريان هواي . پسته برشته است

داري نشان نداد   برشته كردن بر ميزان اين ثابت اثر معني

)05/0>P .( مقدار پارامترa 72/0 مغزهاي پسته برشته در دامنه – 

 را نشان 23 در مدل پلگ سرعت كاهشbپارامتر.  قرار داشت08/0

.  صفر باشد ماده هيچ وقت به رهايي نمي رسدbاگر . دهد  يم

 كوچك باشد سرعت رهايي كم است و اگر مقدار آن bاگر مقدار 

ماده (زياد باشد به اين معناست كه سرعت رهايي باال است 

افزايش زمان و سرعت جريان هواي برشته كردن بر ). ويسكوز

افزايش ). P<05/0(داري نشان نداد   ميزان اين ثابت اثر معني

 مقدار آن را افزايش داد C 120° تا C90°دماي برشته كردن از 

)05/0<P( اما با افزايش دما از ،°C120 تا °C150 مقدار اين 

 مغزهاي پسته bمقدار پارامتر ). P>05/0(ثابت كاهش پيدا كرد 

با توجه به كوچك .  قرار داشتt-1 47/0 – 03/0برشته در دامنه 

 اين مي توان گفت رفتار b و aامترهاي بودن مقدار پار

ويسكواالستيك مغزهاي پسته برشته به ماده ويسكواالستيك جامد 

  .نزديك است

  

  

                                                 
22. Relax 
23. Decay rate 
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 اثر دما، زمان و سرعت جريان هواي برشته كردن بر 2جدول 

 .ثابت هاي مدل پلگ

  

  دما

)C°( 

  زمان

)min( 

  سرعت جريان هوا

)m/s( 
a 

b  
(t-1) 

R 

90 20 5/0 19/0 07/0 98/0 

90 20 5/1 43/0 15/0 97/0 

90 20 5/2 28/0 18/0 90/0 

90 35 5/0 47/0 24/0 90/0 

90 35 5/1 22/0 29/0 96/0 

90 35 5/2 08/0 03/0 96/0 

90 50 5/0 29/0 13/0 95/0 

90 50 5/1 33/0 06/0 94/0 

90 50 5/2 53/0 35/0 89/0 

120 20 5/0 42/0 24/0 91/0 

120 20 5/1 30/0 19/0 96/0 

120 20 5/2 33/0 06/0 96/0 

120 35 5/0 26/0 42/0 85/0 

120 35 5/1 38/0 19/0 85/0 

120 35 5/2 14/0 15/0 94/0 

120 50 5/0 72/0 47/0 86/0 

120 50 5/1 48/0 14/0 88/0 

120 50 5/2 26/0 42/0 85/0 

120 20 5/0 23/0 03/0 91/0 

150 20 5/1 54/0 11/0 90/0 

150 20 5/2 20/0 06/0 97/0 

150 35 5/0 14/0 11/0 92/0 

150 35 5/1 26/0 08/0 98/0 

150 35 5/2 25/0 10/0 92/0 

150 50 5/0 13/0 11/0 94/0 

150 50 5/1 31/0 09/0 95/0 

150 50 5/2 42/0 26/0 89/0 

  

و تعداد )  درصد7/6 - 18(اثر رطوبت ) 2005(خزائي و مان 

را بر رفتار رهايي تنش نخود )  سيكل بارگذاري9 تا 1(بارگذاري 

اين محققان از مدل هاي ماكسول، . مورد بررسي قرار دادند

ماكسول تعميم يافته، پلگ و ناسينويچ براي بررسي رفتار نخودها 

نتايج بررسي ها نشان داد دانه هاي نخود داراي . استفاده كردند

عنوان بهترين رفتار ويسكواالستيك هستند و مدل ماكسول به 

با . ها شناخته شد  مدل جهت توضيح رفتار رهايي تنش آن

در . افزايش تعداد بارگذاري رفتار االستيك در دانه ها بيشتر شد

نتيجه براي رسيدن به يك تغيير شكل ثابت نيروي بيشتري نياز 

در تمام رطوبت ها و بارگذاري ها، در سرعت هاي نسبي . بود

اي در بافت   رگيري نيرو، پراكندگي عمدهپايين و در ابتداي به كا

 . دانه هاي نخود مشاهده شد

 

   نتيجه گيري- 5
در اين تحقيق اثر دما، زمان و سرعت جريان هواي برشته كردن 

بر خصوصيات مكانيكي و رفتار رهايي تنش مغزهاي پسته مورد 

نتايج آزمون مكانيكي بافتي نشان داد افزايش . بررسي قرار گرفت

رابطه . شود  ه كردن باعث كاهش نيروي شكست ميدماي برشت

رگرسيوني نشان داد اثر زمان و سرعت جريان هواي برشته كردن 

كنش سرعت جريان   برهم. بر نيروي شكست غيرخطي است

هواي برشته كردن با زمان برشته كردن مثبت و با دماي برشته 

هم كنش دما و زمان بر نيروي شكست منفي   بر. كردن منفي بود

 اثر زمان و سرعت جريان هواي برشته كردن به صورت درجه و

اثر خطي سرعت جريان هواي برشته كردن بر . دوم و خطي بود

افزايش دماي برشته . نيروي شكست بيشتر از ساير موارد بود

ها شد كه نشان دهنده كاهش در   كردن باعث كاهش سختي نمونه

ن و انرژي فشاري بين دماي برشته كرد. باشد  استحكام دانه ها مي

نتايج آزمون رهايي تنش نشان داد . رابطه معكوس مشاهده شد

مغزهاي پسته برشته شده داراي رفتار ويسكواالستيك جامد 

با توجه به ارتباط خصوصيات بافتي دستگاهي با . باشند  مي

خواص حسي، نتايج به دست آمده در اين تحقيق مي تواند براي 

اي پسته برشته شده و تعيين پيشگويي خصوصيات بافتي مغزه

 .شرايط بهينه برشته كردن پسته كاربرد داشته باشد
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Roasting is the common shape of pistachio nuts processing and the purpose of this process is to increase 
the total acceptability of products. The aim of this study was the effects of hot air roasting temperatures 
(90, 120 and 150°C), times (20, 35 and 50 min) and air velocities (0.5, 1.5 and 2.5 m/s) on textural 
attributes (fracture force, hardness, apparent modulus of elasticity and compression energy) and stress 
relaxation behavior of pistachio kernels. Increasing the temperature of roasting decreased the fracture 
force (from 71.95 N to 43.10 N), hardness (from 78.15 N to 47.22 N) and compression energy (from 
235.61 J to 130.80 J) of pistachio kernels (P<0.01). To increase the time and air velocity of roasting didn't 
show significant effects on fracture force, hardness and compression energy (P>0.05). Increasing the 
temperature, time and air velocity of roasting decreased the apparent modulus of elasticity (P<0.01). The 
triple interactions between three factors (temperature, time and air velocity of roasting) showed 
significant effects on fracture force (P<0.01). The regression equation showed that the linear effect of air 
velocity on fracture force is higher than other parameters. Fracture force, hardness, apparent modulus of 
elasticity and compression energy were at the range 25.54-82 N, 37.59-82.76 N, 101.18-280.73 J and 
21.22-47 N/m, respectively. The results of stress relaxation test showed the roasted pistachio kernels have 
solid-viscoelastic behavior. 
 
Keywords: Compression test, Stress relaxation test, Pistachio, Textural properties. 
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