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3020آبان ماه  93-99مشهد مقدس،   

 ی مختلفررسی سینتیک فرآیند خشک کردن هسته انگور سیاه شیراز در دماهاب
 
 

 3وشککی، حسین رحمانیان ک2کارپرورفرد نیحس دیس، 1کامران ملکی مجد

 های کشاورزی، بخش مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شیرازآموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشیندانش -1

 ی، بخش مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شیرازهای کشاورزدانشیار مکانیک ماشین -2

 های کشاورزی، بخش مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شیرازدانشجوی دکتری مکانیک ماشین -3

 
 (karparvr@shirazu.ac.ir)  مکاتبه کنندهآدرس پست الکترونیکی 

 

 چکیده

درجه  02و  72، 32، 12در این تحقیق سینتیک خشک کردن هسته انگور سیاه شیراز در چهار دما )

بررسی شد، هفت مدل ریاضی نیز برای برازش داده های تجربی انتخاب شد.  m/s 1/1سلسیوس( در سرعت 

مارگارت -برای برازش داده های آزمایش روی معادالت از تکنیک رگرسیون غیر خطی روش تقریب لیونبرگ

ضریب تبین، ریشه میانگین های آماری استفاده گردید، انتخاب بهترین برازش بر اساس مقایسه شاخص

درجه سلسیوس مدل  12مربعات خطاها، مربع کای و میانگین درصد نسبی تغییرات انجام شد. در دمای 

Midilli،  درجه سلسیوس مدل  32در دمایTwo Term درجه مدل  72، در دمایDiffusion 

Approach  درجه سلسیوس مدل 02و در دمای Midilli پارامترهای ضریب موثر دارای بهترین برازش بود .

اتتشار رطوبت و انرژی فعال سازی نیز محاسبه شده و سپس با استفاده از رابطه آرنیوس تغییرات انرژی فعال 

 سازی با دما تعیین گردید.

 هسته انگور  ،یموثر انتشار رطوبت، مدل ساز بیخشک کردن، ضر ،سازیفعال یانرژکلمات کلیدی: 

  مقدمه

های غذایی و انبار کردن مطمئن محصوالت کشاورزی عملیات واحد برای حفظ دانه خشک کردن موثرترین

های شیمیایی به حداقل برسد. برای انتخاب است. هدف اصلی این عملیات رساندن آب به میزانی که فساد و واکنش

جانبی  یک خشک کن مناسب باید آهنگ خشک شدن در دما و رطوبت معین مورد بررسی قرار گیرد. در محصول

 کند.هسته انگور حاصل از فرآیند آبگیری میوه انگور به منظور روغن گیری نیز این موضوع صدق می

ها برای خشک کردن محصوالت کشاورزی در فرآیندهای پس استفاده از هوای گرم یکی از رایج ترین روش

دن جریان خشک شدن محصول های این روش می توان به یکنواختی و همگن بوباشد. از ویژیگیاز برداشت می

توان به اشاره کرد. مطالعات زیادی در زمینه سینتیک خشک کردن محصوالت کشاورزی انجام شده است که می

اشاره  ] 3[، برنج مالزیایی ]1[، پوست کنجد ]0[، انجیر ]3[، خرما ]1[بررسی فرآیند خشک کردن انجیر هندی 

درجه  02و  72، 32، 12دن انگور سیاه شیراز در چهار دما )کرد. هدف از این تحقیق تعیین منحنی خشک کر

سلسیوس( و رطوبت اولیه طبیعی محصول و همچنین تعیین پارامترهای موثر خشک کردن مانند ضریب موثر 

 باشد. سازی میانتشار رطوبت و انرژی فعال

 ها مواد و روش

اغات شهر بیضا )استان فارس، شیراز، : محصول انگور رقم سیاه شیراز از بآماده سازی نمونه آزمایش

درجه سلسیوس انبار شد، تا همه محصول در شرایط  2 بخش بیضا( خریداری شد، سپس به مدت دو روز در دمای

یکسانی باشد. در روز سوم انگور برای آزمایش از سردخانه تحویل گرفته و حبه ها از خوشه انگور جدا گشت 
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3020آبان ماه  93-99مشهد مقدس،   

ها به سه اندازه )حبه بزرگ، متوسط و کوچک( دسته بندی گردید. د(. حبه)محصوالت کال و معیوب نیز جدا شدن

سپس محصول له شده و هسته از بافت گوشتی میوه جدا شد. برای از بین بردن گوشت باقیمانده روی هسته، 

آماده ماند،  نیز از فرآیند )که در این مرحله نیز تعدادی از هسته ها که روی آب شناور می هسته ها شسته شدند

های دو جداره سر بسته درجه سلسیوس داخل پالستیک 2سازی نمونه آزمایش خارج گشت(. نمونه در دمای

 72، 32، 12( در دمای  ± C˚0)کدگذاری شده( ذخیره شد. برای انجام آزمایش، با استفاده از خشک کن کابینی )

گرم  0ی رطوبتی خشک شدن، حدود قطهدرجه سلسیوس )در سه تکرار( نمونه تازه هسته انگور )در هر ن 02و 

ها از ترازوی دیجیتال با دقت خشک شد. برای توزین نمونه m/s 1/1هسته انگور استفاده شد( با سرعت 

درجه  91گرم استفاده گشت،الزم به ذکر است میزان آب )رطوبت اولیه( نیز بر اساس روش آون )دمای 221/2

 شد. گیری سلسیوس و در مدت شش ساعت( اندازه

نشان  1دادههای تجربی حاصل از آزمایش بر روی هفت مدل رایج که در جدول تحلیل داده های خشک کردن: 

های سنتیک خشک کردن بر اساس نسبت رطوبت ها مدلداده شده است برازش داده شد. در بیشتر پژوهش

(MR:تعریف شده است )  

                                                                                                 )1(  

MR : نسبت رطوبت 

eM :محتوای رطوبتی تعادلی 

oM :محتوای رطوبتی اولیه 

M :)محتوای رطوبتی در هر لحظه از فرآیند خشک کردن )گرم آب بر گرم ماده خشک 

 
 یهای تجربهای مورد استفاده برای برازش دادهمدل -1جدول 

 نام معادله مدل شماره مدل.

1 MR=exp(-kt) Newton 

0 MR=exp(-ktn) Page 

3 MR=a exp(-kt)+b exp(-gt) Two term 

2 MR= a exp(-kt)+(1-a)exp(-kbt) Diffusion approach  

1 MR= a exp(-kt)+(1-a)exp(-gt) Verma 

3 MR= a exp(-ktn)+bt Midilli 

 

توان از آن چشم پوشی کرد ادلی در مقایسه با رطوبت اولیه و رطوبت در هر لحظه میبا توجه به کوچکی رطوبت تع

 و نسبت رطوبت را به صورت زیر بازنویسی کرد:

                                                                                                      )0(  

، با 11مارگارت-های معادالت با استفاده از روش رگرسیون غیر خطی، تقریب لیونبرگتآهنگ خشک شدن و ثاب

های آماری ها، از شاخصتعیین گردید. برای انتخاب و ارزیابی بهترین مدل SPSS 16استفاده نرم افزار آماری 

( و مربع RSME) 10، ریشه میانگین مربعات خطاها  (MDE) 17(، درصد نسبی میانگین تغییرات2R) 13ضریب تعیین

 استفاده شد  (2χ) 19کای

                                                 

 

 
55 Levenberg-Marguardt  
56 Coefficient of determination  
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   
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                                                                     )3(  

                                                                    )2(  

                                                 )1( 

                                                                             )3(  ` 

pr,iMR نسبت رطوبت پیش بینی شده : 

exp,iMR  نسبت رطوبت تجربی : 

N  : تعداد مشاهدات 

n  : تعداد ثابت های معادالت برازش 

ها با هم از سایر اولیه انتخاب بهترین مدل استفاده شد، برای مقایسه این مدل ضریب تعیین به عنوان معیار

  ها استفاده گردید.شاخص

 

 نتایج و بحث

قرار  32خشک کردن بیشتر محصوالت کشاورزی در ناحیه آهنگ نزولی ضریب انتشار موثر و انرژی فعالسازی:

 . قانون دوم فیک در زیر نشان داده شده است: ]0[د شودارد و انتقال رطوبت به وسیله انتشار داخلی کنترل می

                                                                                )7(  

با فرض توزیع یکنواخت رطوبت،  .]7[آید ضریب انتشار موثر که معموال از منحنی های رطوبت بدست می effDکه 

ثابت، چشم پوشی از تاثیر مقاومت داخلی، گردیان دمایی، چروکیدگی در حین خشک کردن در زمان  ضریب انتشار

t  به شعاع( و استوانه بودن نمونهr( معادله )توسط کرانک حل شد و اولین جمله این جواب به صورت زیر است 7 )

]2[: 

                                                                               )0( 

 می باشد با استفاده از عملگر لگاریتم رابطه باال به صورت زیر بازنویسی شد  2t/reffDعدد فیک و که برابر با  iFNکه 

                                                             )9( 

ثانیه و استخراج شیب خط، بدست  tدر برابر زمان  Ln(MR)رسم نمودار  ضریب انتشار رطوبت موثر را می توان با

 آورد به عبارت دیگر: 

                                                                                     )12( 

ز رابطه آرنیوس وابستگی ضریب انتشار توان با استفاده اضریب موثر انتشار رطوبت با تغییرات دما متغیر است می

 رطوبت موثر و دما را نشان داد: 

                                                                                     )11( 

                                                                                                                                           

 

 
57 Mean relative percent deviation  
58 Root mean square error 
59 Chi-square  
60 falling rate  
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زیداشت و پس از برداشت محصوالت کشاوربر  
ویمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض  

3020آبان ماه  93-99مشهد مقدس،   

جهانی ثابت  R( و Kدمای مطلق هوا ) T(،kJ/moleانرژی فعال سازی ) aE(،s2m/ضریب تابع نمایی ) oDکه 

( و استخراج شیب خط گذرا T/1در مقابل عکس دما ) effLn(D(با رسم نمودار . (kJ/mole 8.314)گازها 

نشان داده شده است.  0سازی در جدول گردد. مقادیر ضریب انتشار موثر و انرژی فعالسازی تعیین میانرژی فعال

 دست آمد: تغییرات ضریب انتشار موثر رطوبت با دما به صورت رابطه زیر ب

                                                             )10(  

  
 سازی هسته انگور سیاه شیرازضریب موثر انتشار رطوبت و انرژی فعال -2جدول 

 دما

 )درجه سلسیوس(

ضریب موثر انتشار رطوبت 

(/s2m) 

انرژی فعالسازی 

(kJ/mole) 

 ضریب تعیین

(2R) 

50 7.01×10-9 
  

60 7.95×10-9 
  

70 1.63×10-8 36.60 0.98 

80 2.15×10-8 
  

 

الف –3های آماری در جدول مدلهای مختلف با شاخص انتخاب مدل الیه نازک برای هسته انگور سیاه شیراز:

، (فال–3جدول ) Midilliدرجه سلسیوس مدل  12های آماری در دمای تا د گزارش شده است. با توجه به شاخص

 Diffusionدرجه مدل  72ب(، در دمای –3)جدول  Two Termدرجه سلسیوس مدل  32در دمای 

Approach  درجه سلسیوس مدل  02ج( و در دمای –3)جدولMidilli ( دارای بهترین برازش –3جدول )د

 است.
 درجه سلسیوس 50ای های تجربی در دمهای ریاضی برای برازش دادههای آماری محاسبه شده مدلشاخص-الف-3جدول 

 % R2 χ2 RSME EMD مدل

Newton 0.98 4.98×10-3 6.73×10-2 29.57 

Page 0.99 1.67×10-3 3.70×10-2 9.89 

Two term 0.99 7.23×10-4 2,14×10-2 6.85 

Diffusion approach 0.99 8.62×10-4 2.50×10-2 5.65 

Verma 0.97 4.53×10-3 5.74×10-2 23.10 

Midilli 0.99 2.33×10-4 1.22×10-2 3.86 

 
 درجه سلسیوس  60های تجربی در دمای های ریاضی برای برازش دادههای آماری محاسبه شده مدلشاخص -ب-3جدول 

 %R2 χ2 RSME EMD مدل

Newton 0.97 6.71×10-3 7.73×10-2 33.92 

Page 0.99 3.8.1×10-3 5.52×10-2 18.90 

Two term 0.99 1.03×10-3 2.49×10-2 6.79 

Diffusion approach  0.99 3.83×10-3 5.18×10-2 10.61 

Verma 0.96 7.80×10-3 7.39×10-2 31.88 

Midilli 0.99 2.14×10-3 3.58×10-2 8.86 

 

 درجه سلسیوس 70های تجربی در دمای های ریاضی برای برازش دادههای آماری محاسبه شده مدلشاخص -ج-3جدول 

 % R2 χ2 RSME EMD مدل

Newton 0.98 4.02×10-3 5.97×10-2 31.85 

Page 0.99 2.73×10-3 4.60×10-2 18.88 

Two term 0.99 1.16×10-3 2.54×10-2 6.39 

Diffusion approach  0.99 1.31×10-3 2.96×10-2 5.38 

Verma 0.97 4.94×10-3 5.74×10-2 30.31 

Midilli 0.99 1.36×10-3 2.75×10-2 5.76 
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 درجه سلسیوس 80های تجربی در دمای های ریاضی برای برازش دادههای آماری محاسبه شده مدلشاخص -د-3جدول 

 % R2 χ2 RSME EMD مدل

Newton 0.99 2.19×10-3 4.38×10-2 26.07 

Page 0.99 1.44×10-3 3.29×10-2 15.13 

Two term 0.99 8.75×10-4 2.09×10-2 5.68 

Diffusion approach  0.99 8.61×10-4 2.31×10-2 4.68 

Verma 0.98 2.62×10-3 4.04×10-2 23.83 

Midilli 0.99 9.9×10-4 2.09×10-2 3.24 

 

عالوه بر حداقل بودن دو شاخص مربع  MDE برای انتخاب بهترین برازش شاخص درصد نسبی میانگین تغییرات

(، %12کمتر از  MDEدر نظر گرفته شد )کای و ریشه میانگین مربعات به عنوان شاخص بحرانی و تعیین کننده 

 گزارش شده است. 2های هر یک از معادالت نیز در جدول ثابت

 
 های ریاضیهای محاسبه شده برای هر یک از مدلثابت-4جدول 

 T (˚C) a b k g n مدل

Newton 

50 - - 0.028 - - 

60 - - 0.046 - - 

70 - - 0.069 - - 

80 - - 0.087 - - 

Page 

50 - - 0.067 - 0.737 

60 - - 0.100 - 0.715 

70 - - 0.118 - 0.775 

80 - - 0.128 - 0.830 

Two term 

50 0.556 0.502 0.013 0.098 - 

60 0.342 0.736 0.010 0.104 - 

70 0.377 0.715 0.021 0.155 - 

80 0.421 0.649 0.036 0.186 - 

Diffusion 

approach 

50 0.485 0.158 0.075 - - 

60 0.702 0.083 0.107 - - 

70 0.749 0.136 0.107 - - 

80 0.708 0.135 0.211 - - 

Verma 

50 0.914 - 0.023 13.605 - 

60 0.923 - 0.039 13.605 - 

70 0.942 - 0.062 13.605 - 

80 0.940 - 0.079 13.605 - 

Midilli 

50 1.019 1.526×10-4 0.055 - 0.795 

60 1.399 2.885×10-4 0.281 - 0.505 

70 1.557 2.967×10-4 0.393 - 0.492 

80 1.259 4.194×10-4 0.259 - 0.648 

نمودار آهنگ خشک شدن هسته انگور نشان داده شده است، با گذشت زمان سرعت خشک شدن  1در شکل  

تغییرات نسبت رطوبت در زمان  0 یابد، در شکلکمتر و با افزایش دما نیز نمونه آهنگ خشک شدن افزایش می

 گزارش

 شده است. 
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نسبت رطوبت بر حسب زمان  راتییتغ -2تغییرات رطوبت بر حسب زمان در چهار دما)شکل سمت چپ(، شکل  -1شکل  

مدل  نیبدست آمده از بهتر هایمعرف داده PREو  یتجرب هایمعرف داده EXP) )شکل سمت راست(.در چهار دما

 دما(. برازش شده در هر
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