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 چکیده

شدن، ضریب پخش رطوبت موثر، انرژي مصرفی ویژه، در این تحقیق، پارامترهاي مدت زمان خشک

هاي هویج برش ايو گازهاي گلخانه هاي کیفیت )رنگ، چروکیدگی و ضریب باز جذب(شاخص

 و ترکیبی هاي مایکروویو، مادون قرمزروش ،کردن هواي گرمتفاده از روش خشکشده با اسخشک

 پنجاده از پیش تیمار فراصوت مقایسه شد. از و استف مادون قرمز( -مایکرویو و هواي گرم -)هواي گرم

کردن هویج استفاده شد. نتایج بررسی کردن براي توصیف رفتار سینتیک خشکمدل ریاضی خشک

 و درصد( 73با کاهش مدت زمان )مایکرویو با پیش تیمار فراصوت  -هواي گرم کننشان داد که خشک

ترین و کن هواي گرم به ترتیب سریعه با خشک( در مقایسدرصد 23با کاهش مدت زمان ) مادون قرمز

به شدن ترین نرخ خشکهاي هویج بودند. باالترین و پایینکردن تکهکندترین تکنیک براي خشک

 –کن هواي گرم خشک هايترتیب در روشبه mindry matterkg /waterkg  11/0×و  61/0میزان 

12-9 آمد. بازه مقادیر ضریب نفوذ رطوبت از دستبههواي گرم  و با پیش تیمار فراصوت مایکرویو

ترین انــرژي مصرفی ویژه مورد متغــیر بود. باالترین و پایینمتر مربع بر ثانیه  1078/2-8تا  10/7

ترتیب بهمگاژول بر کیلوگرم  29/297 21/11و مگاژول بر کیلوگرم  75/23 22/2به میــزان نیاز 

مشاهده گردید. نتایج مربوط به شاخص  هواي گرم و مایکرویو با پیش تیمار فراصوت هايکندر خشک

شده در مربوط به نمونه خشک حفظ رنگ هویج،رنگ نشان داد که بهترین نمونه از نظر  تغییرات

است. همچنین کمترین  02/11 27/0 با میزان تغییرات مایکرویو با پیش تیمار فراصوت  کنخشک

به ترتیب مربوط درصد  23/62 77/1و درصد  8/31 1/1 و بیشترین مقدار چروکیدگی به میزان

بود. بیشترین  کن مایکرویو با پیش تیمار فراصوت و هواي گرمخشک شده با روشهاي خشکبه نمونه

 کنخشک روششده با هاي خشکو کمترین مقدار قابلیت جذب مجدد آب به ترتیب در نمونه

هاي هویج شدن تکهمشاهده شد. اگرچه زمان خشک بود مایکرویو با پیش تیمار فراصوت و هواي گرم

مایکرویو با پیش تیمار  ، کوتاهتر از روشمایکرویو با پیش تیمار فراصوت -ترکیبی هواي گرم در روش

 هاي تهیه شده با روشبود، اما تغییرات رنگی، چروکیدگی و انرژي مصرفی ویژه نمونه فراصوت

ا پیش مایکرویو ب -ترکیبی هواي گرم تر از روشداري پایینبطور معنی مایکرویو با پیش تیمار فراصوت

 مایکرویو با پیش تیمار فراصوت شود که استفاده از روشگیري میبود. بنابراین، نتیجه تیمار فراصوت

هاي کنهاي هویج در مقایسه با خشککردن تکهتواند به عنوان یک جایگزین مناسب براي خشکمی

 هاي ترکیبی استفاده نمود.هواي داغ، مایکروویو، مادون قرمز و روش

 فراصوت، ضریب بازجذب، انرژي مصرفی ویژه، کن ترکیبیخشک : هویج،کلیدی هایواژه
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 مقدمه -1-1

خانواده چتریان و داراي بافت ناهمگن است که در  و از Daucus carotaهویج گیاهی دو ساله با نام علمی 

سراسر جهان کشت می شود. این گیاه منبع مهم ویتامین، مواد معدنی و سایر مواد غذایی با ارزش است که 

هویج سرشار از کاروتنوئیدها، کلسیم،  .(2019و همکاران ،  1)کاوهباید در رژیم غذایی روزانه انسان قرار گیرد 

و همکاران،   2)خوتوانند در سالمت مؤثر باشند است که می E و D، C،B هاي ، ویتامین Aن پتاسیم، ویتامی

جات هها و ادویها، سسینیرخشک در سوپ ها، شی جمعموالً هوی  (.2018و همکاران،   3، دویماز2018

 .(2017و همکاران،  4)چناستفاده می شود 

 کشاورزي، شیمیایی، صنایع از قبیل مختلف صنایع در مهم و ضروري فرآیند یک کردنخشک

 فروش یا و بندياز بسته قبل و تولید مرحله آخرین عنوان به اغلب که است و داروسازي غذایی، بیوتکنولوژي

 بهترین و ترینمرسوم از فرآیند یکی این (.2016و همکاران،  5هارچگانی-تورکی)شود می انجام محصول

 کاهش ضایعات، انبارداري، مدت افزایش باعث و است غذایی و کشاورزيمحصوالت  نگهداري براي هاروش

-روش هنوز چه اگر (.2016، 6)بیگیشود می این محصوالت مصرف در تنوع همچنین و ترآسان نقل و حمل

 محصوالت کردندر خشک اندك، هايهزینه و سادگی خاطر به سایه، و آفتاب از مانند استفاده سنتی هاي

-فرآیند، آلودگی طوالنی زمان مدت قبیل از معایب برخی دلیل به گیرند، امامی قرار استفاده مورد کشاورزي

 صورت گسترده به صنعتی هايکنخشک از اخیر استفاده هايدهه در محصول، کیفیت افت و میکروبی هاي

 هايکنخشک معایبترین اصلی از یکی زیاد انرژي مصرف بسیار، مزایاي علیرغم .است شده توجه واقع مورد

هاي کنخشک پایین انرژي راندمان و آب زیاد تبخیر نهان گرماي .گیرد قرار نظر مورد باید که است صنعتی

 مهترین از یکی بنابراین، هستند. کردنفرآیند خشک در انرژي باالي مصرف عوامل مهمترین جمله از صنعتی،

 رو، این از است. هزینه ممکن کمترین با مطلوب کیفیت با محصوالت تولید کردن،صنعت خشک در هاچالش

فصلی بوده و در  هاي خاصی از سال موجود هستند، در نتیجهها در زمانسبزي از آنجایی که بیشتر منظور به

                                                           
1 Kaveh 
2 Xu 
3 Doymaz 
4 Chen 
5 Torki-Harchegani 
6 Beigi 
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هاي زیادي مشاهده شود. به این فروش، ممکن است خرابی ها به جهت عرضه فراوان و کاهش قیمتاین فصل

-آنها جلوگیري کرده و آنها را در فصل تواند از تلف شدنهاي فراوري و حفاظت میکارگیري روش به جهت

 هاي سودآوري عرضه کند. قیمت دسترس درهاي خارج از 

 هاي شیمیایی و کاهش فعالیتهـاي واکنش کردن محصوالت کشاورزي سبب کاهشخشک آبگیري یا

-. خشـک (2014، 7)دفرایـه  یابـد ت افزایش مـی محصوال گردد و مدت زمان نگهداري اینها میمیکروارگانیسم

-استفاده از حرارت، که ایـن حـرارت مـی    از حذف آب با است کشاورزي و مواد غذایی عبارت کردن محصوالت

بـه   (اهمی، اشعۀ خورشـید و غیـره   سامانۀخالء، گرما، اشعۀ فروسرخ، اشعۀ مایکروویو، )تلف خم تواند به اشکال

البتـه  . (2018و همکـاران،   8)سـون  افتددنبال آن خروج رطوبت از محصول اتفاق میبه  محصول انتقال یابد و

مانند )باالست  شدن در محصوالتی که محتواي قندي آنهاشکخ الزم به ذکر است که تغییرات در حین فرایند

روشـهاي   ازنـابراین الزم اسـت تـا بـا اسـتفاده      . بگرددبیشتري می ...رنگ، طعم و بافت، تغییرات سبب  (هویج

 مختلـف ایـن تغییـرات را بـه کمتـرین میـزان خـود رسـاند         تیمارهـاي کـارگیري پـیش  جمله با بـه  مختلف از

 .(2018و همکاران،  9)راماچاندران

 صنعت غذا و کشاورزي در اهمیت حائز و مهم موضوعیو مواد غذایی  کشاورزي محصوالتکردن خشک

حائز  ایران در باال تولید حجم با باغی محصوالت از یکی عنوان به ،هویج مورد در موضوع این اهمیت باشد.می

 حال، این با کاست. محصول این ضایعات حجم از توانمی آن فرآوري براي انگیزه افزایش با زیرا .است اهمیت

کردن، انرژي مصرفی ویژه، بازده انرژي، تغییرات کیفی زمان خشک هايتحلیل مورد در شده اطالعات گزارش

لذا در این راستا  بسیار کم است. ،هویجکردن خشک فرآیندطی  در )چروکیدگی، رنگ و ضریب باز جذب(

 پژوهش حاضر اهداف کلی زیر را به دنبال خواهد داشت:

 

                                                           
7 Defraeye 
8 Sun 
9 Ramachandran 
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 اهداف پژوهش -1-2

، ضریب پخش زمان خشک کردنبر خواص حرارتی )روش هاي مختلف خشک کردن بررسی تاثیر  -1

 هویجکردن خشک سازي(رطوبت و انرژي فعال

 هویج در خشک کن هاي مختلفکردن خشک فرآیند سازي مدل -2

با استفاده از   هویجشدن در طی فرآیند خشک گاز گلخانه ايمصرفی ویژه و  تعیین میزان انرژي -3

 و پیش تیمار فراصوت هاي مختلفکن خشک

با پیش تیمار  هاي مختلفکنمقایسه تغییرات چروکیدگی، ضریب بازجذب و رنگ هویج در خشک -4

 . فراصوت

 

 کلیات -1-3

 هویجمیوه  و خواص مشخصات گیاهشناسی -1-3-1

از خانواده چتریان و داراي بافت ناهمگن می  گیاهی است دو ساله و، Daucus carota، با نام علمی هویج

بنابراین  است ارزش با غذایی مواد سایر و معدنی مواد ویتامین، از مهم با توجه به اینکه این گیاه منبعی .باشد

 تشکیل. ریشه این گیاه از دو قسمت حلقه خارجی و حلقه داخلی گیرد قرار انسان روزانه غذایی رژیم باید در

 هاي سلول از اي الیه اپیدرم نازك، یک از خارجی حلقه)ریشه بخش خوراکی این گیاه می باشد(.  است شده

است  شده تشکیلو حلقه داخلی از آوند جوبی و مغز  اولیه آبکش از آوندهاي عریضی باند و اي پنبه چوب

 ایجاد متفاوت سلولی ساختار با قطعاتی جهات مختلف، در هویج برش بنابراین (.1396و همکاران،  10ماهانی)

 می شده خرد محصول فیزیولوژي در و شیمیایی هايفعالیت تغییر باعث ساختاري این تفاوت .کرد خواهد

و  11)ایزومی اند داده گزارش قطعات فیزیولوژي تغییرات بر را هویج برش شکل اثر شده انجام قیقاتتح .شود

 بر طالبی و تربچه کدو، هویج، مانند محصوالتی شکل برش اثر زمینه در مطالعاتی همچنین (.1996همکاران، 

 برش از داري معنی طور به طولی هاي در برش تنفس میزان داد نشان نتایج و شد انجام قطعات میزان تنفس

                                                           
10 Mahani 
11 Izumi 
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( نشان دادند که اثر 2016و همکاران ) 13(. نقی پور2014و همکاران،  12است )سوواناركبیشتر  عرضی هاي

  جهت برش بر کیفیت هویج خشک کشده اثر گذار می باشد.

 

 محصوالت کشاورزی کردنخشک -1-3-2

شود که از می ها میوه در مقیاس صنعتی به کار بردهیندهاي زیادي براي حفظ و نگهداريفرا

میان، براي  توان به کنسرو کردن، منجمد کردن و خشک کردن اشاره کرد. در اینمهمترین ها آن می

-خشک کشورهاي در حال توسعه که با امکانات تأسیساتی ضعیف براي تأمین دماهاي پایین مواجه هستند،

و جبران  پس از برداشتکردن روشی مناسب است. این فرایند راهکاري مؤثر و عملی جهت کاهش ضایعات 

محصوالت پس از  فراوري و حفاظتی از فرایندهاي مهم در یک .کندها فراهم مید در عرضه میوهکمبو

کردن محصوالت کشاورزي است که یکی از اهداف اصلی آن افزایش انبارداري تولیدات برداشت، خشک

-شدن فعالیتل در فرآیند خشککاهش رطوبت محصو . با(2020و همکاران،  14)دجبلی باشدکشاورزي می

یابد. اهمیت محصوالت خشک به عنوان هاي میکروارگانیسمی کاهش یافته و ماندگاري محصول افزایش می

کردن تأمین کننده بخشی از غذاي بشر باعث شده است تا همواره مطالعات بسیاري در زمینه خشک

هاي متفاوت د انجام شود. ویژگیسازي فرآینشدن و مدلمحصوالت کشاورزي، بررسی سینتیک خشک

 15)قنبریانشود شدن آنها میمحصوالت مانند اندازه، شکل و بافت درونی آن ها باعث تفاوت در فرآیند خشک

 .(2020و همکاران، 

گیرند، کن صنعتی که امروزه به صورت تجاري مورد استفاده قرار مینوع خشک 50در میان بیش از 

گرم، مادون قرمز و مایکرویو بیشترین کاربرد در صنایع مختلف از قبیل هواي خورشیدي، هاي کنخشک

کاربرد وسیع  صنایع غذایی و کشاورزي، صنعت کاغذ، صنعت نساجی، صنایع شیمیایی و غیره را دارند. علیرغم

-ها داراي مزایا و محدودیتروش هر یک ازکردن محصوالت مختلف، ها در خشککناستفاده از این خشک

زیاد و افت کیفیت محصول خشک شده مصرف انرژي بسیار  از قبیل زمان طوالنی فرآیند، بازدهی پایین،هایی 

                                                           
12 Suwannarak 
13 Naghipour 
14 Djebli 
15 Ghanbarian 
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هاي جدید در ترکیب . بنابراین، الزم است تا با استفاده از فناوري(2016و همکاران،  16)تورکی هرچگانیاست 

ها را رفع و عملکرد آنها را کنخشکها، ضمن استفاده از مزایاي متعدد آنها، معایب این نوع کنبا این خشک

تیمار فراصوت به عنوان فناوري جدید به منظور تولید محصوالت بهبود بخشید در این راستا سیستم پیش

خشک با کیفیت باال و هزینه پایین مورد توجه قرار گرفته است. توان ماوراي صوت یکی از جدیدترین 

هاي مختلف )هواي گرم، مایکریو، خالء و مادون قرمز( کن ها است که معموالً در ترکیب با خشکفناوري

و  17)کوالسکیشود و هدف اصلی آن افزایش سرعت فرآیند و بهبود کیفیت محصول نهایی است استفاده می

. امواج ماوراي صوت با ایجاد اثرات مکانیکی و بدون تولید انرژي گرمایی زیاد، باعث افزایش (2016همکاران، 

کردن ترکیبی هاي خشکشوند. بنابراین، استفاده از امواج ماوراي صوت در روشت مواد میسرعت دفع رطوب

محصول اولویت اصلی است، پیشنهاد  به صورت ویژه براي شرایطی که حفظ کیفیت ظاهري و ارزش غذایی

 (.2020و همکاران،  19؛ روجاس2014، 18)سیوسینسکا و کونوپکاشده است 

 

 کردنخشک جرای هایروش انواع -1-3-3

 استفاده از پیش تیمار فراصوت -1-3-3-1

 غوطه شامل فراصوت امواج از استفاده با کردن میوه ها و سبزیجات، خشک از قبل پیش تیمار اعمال

 مکمل روش هاي به عنوان فراصوت امواج از است. استفاده آبی هایپرتونیک فاز یک در یا آب در انها کردن ور

 کاهش و رطوبت نفوذ فزایش ضریبا  سبب داغ، مایکرویو، مادون قرمز و خالء(، خشک کردن )هواي کالسیک

پیش  از شود. استفادهخشک کردن و انرژي مصرفی، افزایش خواص کیفی و خواص تعذیه اي می فرایند زمان

دارد  دنبال به را خشک محصول تولید شدن، کاهش هزینه هاي خشک زمان کاهش به دلیل تیمار فراصوت

 .(2011و همکاران،  20)اورتونو

                                                           
16 Torki-Harchegani 
17 Kowalski 
18 Ortuno 
19 Siucińska and Konopacka 
20 Rojas 
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 کردن با استفاده از روش هوای گرمخشک -1-3-3-2

 ترین فرایندهاي نگهداري مواد غذایی ورایج کردن با هواي داغ به عنوان یکی ازامروزه خشک

نتقال جرم و حرارت در این فرایند . اشودها شناخته میها و سبزيکردن میوهپرکاربردترین روش خشک

ماده جامد در معرض جریان هواي داغ قرار گرفته، رطوبت از مرکز . بوده و با تغییر فاز همراه است همزمان

منتقل شده، و با تبخیر رطوبت از سطح ماده غذایی و پراکنده شدن بخار آب در هواي اطراف  ماده به سطح

 در اثر گرادیان رطوبت ایجاد شده بین ماده غذایی کند. آبمی آن ادامه پیدا

 شود. دمايیابد و در سطح ماده غذایی تبخیر میمیسطح ماده غذایی و بخش داخلی آن به سطح انتشار 

 کند. افزایش میمحصول، سرعت انتشار آب درون ماده و همچنین سرعت تبخیر آب در سطح ماده را تعیین 

-واکنش عث افزایششود، اما این افزایش دما همچنین بادماي هوا منجر به افزایش سرعت خشک کردن می

سایر ترکیبات  زا وی سطح و از بین رفتن ترکیبات طعمشدگکننده کیفیت مانند سفتنامطلوب و تخریب هاي

، یدگی باالروش هواي داغ میتوان به چروک شده باز دیگر معایب محصوالت خشک. احساس به حرارت میشود

کردن به خصوص در دوره طوالنی خشککم انرژي و مدت زمان  وريمجدد، بهره کاهش ظرفیت آبگیري

 ،محصوالت کشاورزي کردن خشک تجاري هاي روش از یکی اشاره کرد. مزایاي این روش نیز سرعت نزولی

 هواي شرایط هاکنخشک این در. باشدمی هواي گرم هايکنخشک در محصول روي از هواي گرم دادن عبور

 ورد)م مطلوب بافت محصول، غذایی ارزش بر عالوه که شود انتخاب ايبگونه بایدهوا(  سرعت و دما) ورودي

 .نماید حفظ محصول در را( مشتري پسند

 

 روش مادون قرمز به کردنخشک -1-3-3-3

استفاده از گرماي امواج مادون قرمز است. امواج مغناطیسی ساطع شده کردن براي خشک هایکی از روش

در محصول باعث  نفوذ کند. انرژي جذب شده در محصول است به صورت مستقیم از منبع مادون قرمز قادر

و همکاران،  21)آداك باعث تولید گرما در محصول می شود افزایش برخورد مولکول ها شده به طوري که

 امواج مادون قرمز داراي برخی خواص است که استفاده از آن براي خشک کردن موجب کاهش (.2017

                                                           
21 Adak 
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 aو همکاران، 22)اونوده شودو افزایش کیفیت محصول نهایی میمصرف انرژي، کاهش مدت زمان خشک شدن 

2019) .  

 محصوالت از بسیاري کردنخشک براي حرارتی منبع انرژي عنوانبه قرمز مادون اشعه از استفاده امروزه

 بر و بوده خورشید نور طیف الکترومغناطیسی از بخشی قرمز مادون است. اشعه قرارگرفته توجه غذایی مورد

 4/1میکرومتر، مادون متوسط با دامنه  4/1تا  75/0دامنه  با نزدیک قرمز مادون سه دسته به طول موج اساس

 (.2010و همکاران،  23)جانمیکرومتر تقسیم می شود  1000تا  3میکرو متر و مادون دور با دامنه  3تا 

  

 ماکروویو از استفاده با کردنخشک -1-3-3-4

 جلب خود به را محققین از بسیاري توجه که امروزه بوده ارزان نسبتا روشی مایکروویو با کردنخشک روش

 مایکروویو امواج نشانگر گیگا هرتز 300مگا هرتز تا  300 بسامدهاي بین الکترومغناطیسی طیف است. نموده

 محصول سراسر در گرمایش و کرده نفوذ ماده در مایکروویو امواج رایج، گرمایشی هايسیستم برخالف. است

 یک میدان در که مادهاي در را گرما تولید که است مهمی کار ساز و دوقطبی چرخش .یابدمی گسترش

 مولکول ها این. هستند آب مانند قطبی هاي مولکول غذایی حاوي میدهد. مواد توضیح میگیرد قرار مایکروویو

ها مولکول شودمی اعمال الکتریکی میدان یک که اما هنگامی باشند می تصادفی گیري جهت یک داراي عموما

-مولکول. کندمی تغییر سرعت به قطبیت میدان مایکروویو یک در. دهندمی قرار میدان جهت در را خودشان

 چرخش این. گیرند قرار است تغییر حال سرعت در به که قطبیتی راستاي در تا کنند می دوران هاي قطبی

 امکان به توانمی روش این معایب از حال، عین در .شودمی گرما تولید و اصطکاك ایجاد به منجر هامولکول

 کرد اشاره غذایی داخل ماده به امواج نفوذ محدودیت و بافت تخریب

 

 هوای گرم -هوای گرم و مادون قرمز -ترکیبی مایکرویو کردنخشک -1-3-3-5

کردن مورد استفاده قرار مایکروویو به تنهایی در فرآیند خشککن خشکبه ندرت دیده شده است که 

گردد. این مسئله به  کردن استفاده میهاي خشکصورت ترکیبی با سایر تکنیک به هاگیرد و معموالً این روش

                                                           
22 Onwude 
23 Jun 
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 و همکاران، 24)هوروزدر حین فرآیند و بهبود کیفیت آن است  دلیل جلوگیري از گرمایش بیش از حد محصول

a2017) . هاي یکی از این روش، با هواي داغ کردندر خشک مایکروویو به صورت مکمل کنخشکاستفاده از

 جریان هوا در سیستم مایکروویو، به حذف مستمر رطوبت از اطرافچرخش و است. استفاده از نوین ترکیبی 

کند. همچنین، دماي محصول نیز شدن افزایش پیدا می محصول کمک کرده و به موجب آن، سرعت خشک

 .(2018، 25)دپیکا و ساتور یابدتبخیري حاصل در حین فرآیند کاهش می رمایشدر نتیجه س

باشد  یعوارض جانب نیا کاهش تیظرف يخشک کردن که دارا دیجد يها يتوسعه فن آورتوجه به با 

و همچنین بهبود کیفیت و کاهش انرژي در صنعت خشک  دیجد هیبا توجه به ظهور مواد اول مهم است. اریبس

هوشمندانه )به عنوان مثال  ایشده  نهیشده و به بیترکجدید  يها يفناورموجب به وجود آمدن ، کردن

. ادغام موفق خشک کن ها با توجه (2014، 26)درفرایه ی( شده استبیترک وي چند مرحله ا يخشک کن ها

خشک کردن سبب ساخت و طراحی یک  به مزایاي قابل توجه آنها نسبت به خشک کن تکی در صنعت

در خشک کردن به روش ترکیبی ( در این مطالعه شد. هواي گرم -ترکیبی مادون قرمزخشک کن جدید )

و چرخش تابش مادون قرمز  ،هواي گرم هواي گرم انتقال گرما به طور همزمان از طریق جریان -مادون قرمز

هوا قبل از عبور از روي  در اثر تابش مادون قرمز،صورت میگیرد؛ یعنی ضمن گرم شدن سطح نمونه محصول 

محیط )بدون گرم کردن(، بر  محصول، گرم میشود، برخالف خشک کردن به روش تابش مادون قرمز که هواي

 .یابد روي محصول جریان می

 

 رنگ، چروکیدگی و ضریب بازجذب -1-3-4

 آن توسط مصرف کننده تأثیر گذار میپذیرش  به طور معمول، اولین ویژگی کیفی غذا که بر روي قابلیت

 شود می داده یتواول مزه است و در بسیاري از موارد حتی بر طعم و محصولظاهري و رنگ  باشد، شکل

مهم کیفیت مواد غذایی نشانگر ویژگیهاي  عنوان یکی از شاخصهاي رنگ به. (2017و همکاران،  27)جیانگ

آن نقش موثري داشته پسندي  بازار تواند در باشد و می بیوشیمیایی و میکروبیولوژي محصول می شیمیایی،

                                                           
24 Defraeye 
25 Defraeye 
26 Deepika and Sutar 
27 Jiang 
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 اي شدن آنزیمی بیشترین نقشمیالرد و قهوههاي رنگ پیگمان ها، واکنش  .(2018و همکاران،  28)یانگ باشد

غیر  را در تغییرات رنگ محصول طی خشک کردن ایفا یم کنند. ارزیابی رنگ میتواند با روشهاي مخرب یا

یا با  ارزیابی پیگمان هاي رنگی استخراج شده به روش اسپکتروفوتومتري روش مخرب بامخرب انجام شود. 

میزان  روش دیگر روش غیر مخرب است که بهاستفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی باال انجام میشود. 

ک کردن یند خشآفر  (.2010 ،و همکاران 29جانگام (بیشتري توسط محققان مورد استفاده قرار گرفته است

محصول خشک شده می شود  موجب ایجاد تغییراتی در بافت، عطـر و طعـم، ارزش تغذیـه اي و رنـگ نهـایی

 نکات قابل توجه در خشک کردن و بررسی میزان ایـن تغییـرات و سـعی در کـاهش اثـر نـامطلوب فرآیند، از

 تغییرات فیزیکی که در زمان خشکترین کی از مهم. ی(2016و همکاران،  30)انووده محصوالت غذایی است

دهد، کاهش حجم پوسته خارجی یـا ماده غذایی رخ می از شدن مواد غذایی همراه با نفوذ رطوبت بخارج

شدن  خشک همزمان در هنگام انتقـال جـرم و حـرارت (.2019و همکاران،  31)بوالوانگ باشدچروکیـدگی می

 منجر به تغییر شکل و چروکیدگی کند کـهغـذایی ایجـاد میهایی در ساختار سلولی مواد  مواد غذایی، تنش

به منظور تعیین قابلیت مواد خشک  آبگیري مجدد یک فرآیند پیچیده .(2018و همکاران،  32وانگ) شودمی

باشد. خشک کردن باغث ایجاد تغییراتی در ساختار و ترکیب هاي ماده غذایی اولیه میشده در تجدید ویژگی

توان از میزان بنابراین میشود. هاي اولیه میو در نتیجه عدم قابلیت برگشت و به ویژگی بافت هاي گیاهی

)کالیسکان آبگیري مجدد به عنوان شاخصی از شدت اعمال فرآیند و آسیب به بافت هاي غذایی استفاده نمود 

 .(2017، 33و دیریم

 

                                                           
28 Yang 
29 Onwude 
30 Jangam 

31 Bualuang 

 
32 Wang 

 
33 Caliskan and Dirim 
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 شدنخشکفرایند  -1-3-5

فرایند خشک کردن شامل دو مرحله است. در مرحله اول که محصول غذایی خیلی مرطـوب اسـت و   

محتواي درون و روي سطح آن مشابه است. در این مرحله رطوبت به عنوان یک سطح آزاد آبـی موجـود اسـت    

که این پدیده را تبخیر سطحی گویند. به محض اینکه روي سـطح محصـول خشـک شـد، مرحلـه دوم فراینـد       

شروع می شود و رطوبت باید از درون به سـطح محصـول منتقـل مـی شـود، جـایی کـه بتوانـد تبخیـر شـود           

شده و آب پـس   هواي داغ از روي محصول، حرارت به سطح آن منتقل با عبور. (2012و همکارن،  34)سشوسلر

بـه خـارج نفـوذ    ا هـو ید. بخار آب از میان یک الیۀ مـرزي  آبخار در می صورت از دریافت گرماي نهان تبخیر به

د. انرژي مورد نیاز براي مرحله دوم، نسبت به انرژي به کار رفته در تبخیر سطحی، خیلـی مهمتـر اسـت    کنمی

 .(2018، 35)دیباگر و چایجان

 

 ضریب پخش رطوبت موثر -1-3-6

آید که حرکـت رطوبـت، ماننـد پخـش     می حسابشدن مواد مرطوب بهفرایند اصلی در خشک انتشار

-گیـرد را کنتـرل مـی   شدن صـورت مـی  خشک در مرحلۀ نزولی که بخار و جریان هیدرودینامیکی پخشمایع، 

 قانون دوم فیک کـه مادة مورد نظر در نرخ نزولی، از  در (رطوبت یا آب)منظور موازنۀ جرم یک عنصر به. نماید

 ضریب پخش رطوبـت مـؤثر   با استفاده از. (2017و همکاران،  36)گوو گرددهمان نظریۀ نفوذ است، استفاده می

سـازي  فعـال  باشد. همچنین انرژيشدن قابل توصیف میخشک ، انتقال آب در محصول در حال(پدیدة انتشار)

-دمـاي خشـک   شدن است که تحت تأثیر ضریب پخش مؤثر وشکخ نیز حداقل انرژي الزم براي شروع فرایند

هـاي  ها و طراحی پروسهسازيمدل توانند درمیسازي و انرژي فعالپخش رطوبت موثر  کردن قرار دارد. ضریب

 .(2015و همکاران،  37)چایجان انتقال جرم مورد استفاده قرار گیرند کردن وخشک

                                                           
34 Schössler 

 
35 Dibagar and Chayjan 

 
36 Guo 

37 Chayjan and Kaveh 
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  مصرفی انرژی -1-3-7

انرژي  %30 الی 20 اى که حدودآید به گونهمی کردن یک فرایند با مصرف انرژي باال به حسابفرایند خشک

این رو  از. (2016و همکاران،  38)سیاکومار گرددکردن مواد میفرایند خشک صنعت جهان، صرف مصرفی در

بتواند انرژي مصرفی را به میزان قابل توجهی کاهش  هاي جدید کهکنطراحی، ساخت و به کارگیرى خشک

هاي جهان، در چند سال اخیر روش بسیار حائز اهمیت است. با توجه به محدودیت منابع انرژي در دهد،

هاي مناسب با اعمال روش .و انرژي مصرفی مورد توجه محققان قرارگرفته است متعددي براي کاهش زمان

توان مقادیر زیادي از خسارت که در مراحل بعدي )مانند حمل نقل و نگهداري( به محصول کردن میخشک

یی الها نیازمند مصرف انرژي باکاربرد این سامانه .(2013و همکاران،  39)پورکایاستاشود را کاهش داد وارد می

د صدر 60 حدود به طور متوسط تاي کلی، فرآیند خشک کردن غالمقایسه در. خشک کردن استصنعت در 

ژي، در راین میزان مصرف ان .(2019و همکاران،  40)متولی  میدهدص کل انرژي تولیدي را به خود اختصا

 6د(، برداشت )صدر12داشت )  کاشت و، (صددر 16) ورزيخاكمراحل  مصرف انرژي در مقایسه با متوسط

دهد که نتایج نشان می ین. ا(1992و همکاران،  41)بروکر د( قابل توجیه استصدر 6ل و نقل )مد( و حصدر

 .نیز دارد عتیصني الیت بامراه است ولی اهمبا مصرف انرژي زیاد ه کشاورزي التخشک کردن محصو

 ایگازهای گلخانه -1-3-8

شـده و در   زمـین  کـره  جـو  از گرمـا  خـروج  مانع سد، یک به عنوان کهاي، گازهایی هستند گازهاي گلخانه

جـو   در ايگلخانـه  گازهاي تجمع نتیجه گذشته سال 100 طول شوند. درنتیجه باعث گرم شدن کره زمین می

 آینده در زمین ياقلیم کره روي بر نامعلومی تأثیر افزایش این که است شده زمین يکره دماي افزایش سبب

هـا،  اکسیدکربن، متان، نیتروس اکسید، هیدروفلورو کربناي مهم عبارتند از ديشش گاز گلخانه .داشت خواهد

                                                           
38 Sivakumar 

39 Purkayastha 

40 Motevali 

 
41 Brooker 
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هـاي فسـیلی   . سوختن سوخت(2013و همکاران،  42)خوشنویسان ها و هگزافلوریدسولفورپر هیدروفلورو کربن

هاي کشاورزي و مسـکونی و همچنـین   اتع به زمینها و مرمانند گازوئیل و بنزین، تغییر کاربري زمین از جنگل

انجام یکسري از فرآیندهاي پس از برداشت از محصوالت کشـاورزي از دالیـل عمـده افـزایش انتشـار گازهـاي       

 . (2018و همکاران،  43)سامانی شونداي محسوب میگلخانه

 

 کردنخشک سینتیک سازی مدل -1-3-9

 تواند می کردن خشک منحنی مدل نازك، الیه کردن خشک هاي آزمایش از حاصل تجربی هاي داده اساس بر

 زیر استفاده شود: مورددو  در

 ها دانه از الیه یک یا و خشک هواي معرض در واحد محصول یک (1

  الیه چند صورت به ها دانه از ضخامتی (2

 زیستی مواد کردن خشک سینتیک بینی پیش براي مفید ابزارهایی ریاضی هاي مدل که رسد می نظر به

 کردن، خشک فرایند در مناسب مدل تعیین رايب (.2008و همکاران،  44)چین باشند حرارت به حساس

 گیرند قرار تحلیل و تجزیه مورد شده داده شرایط تحتد توانن می کردن خشک رطوبت نسبت هاي منحنی

 به که است ریاضی معادالت از اي مجموعه کارگیري به اساس بر سازي مدل فرایند اصل. (2007، 45)دیکباسان

 از جامع هاي مدل .(.2010و همکاران،  46)یوسل کنند توصیف را هایسیستمیویژگ تواند می کافی اندازه

 ها آن معادالت و چروکیدگی و غذایی مواد خواص متغیرهاي با همراه حرارت و جرم همزمان انتقال معادالت

 می استفاده است، جزئی مشتقات با دیفرانسیل معادالت با همراه دو، درجه غیرخطی سیستم یک داراي که

 و مختلف محصوالت کردن خشک زمان برآورد براي نازك الیه معادالت از. (2010و همکاران،  47)یوسل کنند

 خشک روش ارزیابی و انتخاب براي ها مدل این، بر الوه. عشود می استفاده کردن خشک زمان منحنی تعمیم

 الیه کردن خشک سازي مدل مطالعات گرچه. اباشند می نیاز مورد خاص محصول یک براي مناسب کردن

 بنابراین،. ندارد وجود کند یکی را محاسباتی و عملی پارامتر دو هر که نظري مدل هیچ اما است، مهم نازك

                                                           
42 Khoshnevisan 
43 Samani 
44 Chin 
45 Dikbasan 
46 Yucel 
47 Yucel 
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 در مهم ابزاري نازك الیه کردن خشک معادالت و هستند مهم نازك الیه کردن خشک در تجربی مطالعات

 .(2010، 48)ارباي و ایسیر است کردن خشک ریاضی سازي مدل

 

 

 مروری بر تحقیقات گذشته -4-1

هواي گرم و  -کردن هواي گرم، مایکرویواثر سه روش خشک(، 2019و همکاران ) 49میرزاو  

کردن و ضریب پخش کردن، نرخ خشکشدن )زمان خشکهاي خشکهواي گرم را بر ویژگی -فراصوت

کردن انرژي مصرفی ویژه، چروکیدگی و رنگ هویج بررسی نمودند. آنها گزارش دادند که خشکرطوبت موثر(، 

شدن و کاهش قابل هواي گرم و نیز استفاده از پیش تیمار فراصوت منجر به افزایش نرخ خشک -در مایکرویو

ردن هواي کشدن و انرژي مصرفی ویژه گردید. چروکیدگی و تغییرات رنگ در طی خشکمالحظه زمان خشک

 4را با استفاده از  توت فرنگیمیوه   (،2016و همکاران ) 50سزادزینسکاها بود. کنداغ بیشتر از سایر خشک

فراصوت( خشک  -هواي گرم -فراصوت، مایکرویو -هواي گرم، هواي گرم -کن )هوا گرم، مایکرویونوع خشک

ها سبب کاهش انرژي مصرفی ویژه، کنخشککردند و نشان دادند که استفاده از انرژي فراصوت در هر یک از 

شود. همچنین انها بیان کردند که کمترین کن میتغییرات رنگ و زمان خشک کردن نسبت به همان خشک

مایکرویو به دست آمد در حالی که کمترین مقدار  -کن ترکیبی هوا گرممیزان انرژي مصرفی ویژه در خشک

( یک سیستم 2019دست آمد. عباسپور گیالنده و همکاران ) فراصوت به -کن هواي گرمتغییرات در خشک

 کن هواي گرمدقیقه( با خشک 40و  20، 10هاي مختلف )تیمار در زمانماوراي صوت را به عنوان پیش

 630و  450، 270درجه سانتی گراد( و سه سطح توان مایکرویو ) 60و  50، 40سطح ) 3آزمایشگاهی در 

کردن، انرژي مصرفی ویژه و خواص کیفی گردو استفاده کردند. نتایج آنها وات( براي مقایسه خواص خشک

شدن دار زمان خشککن باعث کاهش معنینشان داد که استفاده از سیستم ماوراي صوت در هر دو نوع خشک

 ها و انرژي مصرفی ویژه در مقایسه با روش بدون استفاده از سیستم ماوراي صوت شد.نمونه

                                                           
48 Erbay and Icier 
49 Mierzwa 
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کردن براي محصوالت هاي مختلف خشکاي اخیر محققان زیادي از روشههمچنین در سال

و  51جانکویرا ها با هم مقایسه کردند.کناند و انها انواع خواص را در این خشککشاورزي مختلف استفاده نموده

کن هواي گرم، مایکرویو و شده با خشکشکتکه هاي کدو تنبل خ زمان و خواص کیفی (، 2019همکاران )

هاي مختلف را مورد بررسی قرار دادند. نتایج هواي گرم با دما، سرعت هواي ورودي و توان -بی مایکرویوترکی

ها بود. بیشترین مقدار کنتر از سایر خشکبا مایکرویو سریع تکه هاي کدو کردنآنها نشان داد که خشک

ست آمد درحالی که کن مایکرویو به دضریب پخش رطوبت و کمترین مقدار ضریب باز جذب در خشک

 (2019و همکاران ) 52خو کن هواي گرم محاسبه شد.کمترین چروکیدگی و بیشترین تغییرات رنگ در خشک

خالء و ترکیبی  -کردن هواي داغ، انجمادي، خالء، مایکرویورا با استفاده از خشک کلم بروکلی محصول 

ت حرارتی و فیزیکی محصول را مورد هواي گرم در شرایط مختلف خشک کردند و برخی خصوصیا -مایکرویو

کن مایکرویو کمترین مقدار بود در ارزیابی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد انرژي مصرفی ویژه در خشک

کن انجمادي بیشترین مقدار به دست آمد. بیشترین و کمترین مقدار تغییرات حالی که این پارامتر در خشک

کن هواي گرم و انجمادي حاصل شد. ضریب باز جذب در رتیب در خشکفیزیکی )رنگ و چروکیدگی( به ت

  کن انجمادي باالترین مقدار بود.خشک

ضـریب  زمـان خشـک کـردن،    بررسـی  تاثیر پیش تیمارهاي مختلف بـر   زمینۀ پژوهشهاي فراوانی در

محصـوالت  کـردن  خشـک  در ، انرژي مصرفی ویـژه، رنـگ و چروکیـدگی   سازيانرژي فعال موثر، پخش رطوبت

کـردن  در خشـک ( 2018aو همکاران،  53)کاوه نتایج پژوهش. غذایی انجام شده است مختلف کشاورزي و مواد

 داد که ضریب نفوذ مؤثر رطوبت بـین  نشانالتراسونیک تیمار استفاده از پیش با بادام در خشک کن هواي گرم

9-1081/1  10-9تا70/9  تـا   35/26 سـازي از مقادیر انرژي فعال کند. همچنینتغییر میمتر مربع بر ثانیه

به دست آوردند. آنها نشان دادند که بیشترین و کمترین مقدار انرژي مصرفی ویژه بـه   بر مول کیلوژول 44/36

گی در بـاالترین  بود. بیشترین تغییرات رنگ و چروکیـد کیلووات ساعت بر کیلوگرم  88/169و  72/561ترتیب 

 دما و زمان اعمال توان فراصوت به دست آمد.
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اسیدسـیتریک و بالنچینـگ بـه     هـاي تیماربا اسـتفاده از پـیش   (2010) 54دویماز در پژوهش دیگري

حاصـل از ایـن    کن جریان هواي گرم پرداخـت. نتـایج  یک خشک درالیه هاي سیب قرمز کردن بررسی خشک

 متر مربع بـر ثانیـه   1006/6-10تا  1093/2-10 پخش رطوبت موثر بینمقدار ضریب پژوهش نشان داد که 

، پـیش تیمـار   کیلوژول بـر مـول(   06/22)می باشد. همچنین مقدار انرژي فعال سازي براي نمونه کنترل شده 

 به دست آورد.    کیلوژول بر مول( 47/14) و اسید سیتریک کیلوژول بر مول( 93/18) بالنچینگ
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Comparison of qualitative properties, drying, energy 

and greenhouse gases of carrots in different dryers 

 

Yousef Abbaspour-Gilandeh and Mohammad Kaveh 

 
Abstract 

In this study, the drying time, effective moisture diffusivity, specific energy 

consumption, and quality (color, shrinkage, and rehydration) of the ultrasound-

pretreated (US) carrot slices were compared when dried by hot air drying (HD), 

microwave drying (MWD), infrared drying (INFD), and hybrid methods (MW-HD and 

INF-HD). Five mathematical models were considered to describe the drying kinetics in 

the carrots. The results showed that US+MW-HD and INFD were the fastest and the 

slowest drying techniques compared to the HD technique with 73% and 23%, drying 

time decline, respectively. The moisture diffusivity parameter ranged from 7.1210-9 to 

2.7810-8 m2/s. The highest and lowest specific energy consumptions were 297.29

11.21 and 23.75 2.22 MJ/kg, which were observed in HD and US+MWD, 

respectively. The color variation indices indicated that the best sample in terms of color 

stability was the one dried by US+MW-HD with the color variation of 11.02 0.27. The 

lowest and highest shrinkage values were also observed in the samples dried by 

US+MWD and HD (31.8 1.1% and 62.23 1.77%), respectively. Samples dried by 

US+MWD and HD possessed the highest and lowest rehydration, respectively. 

Although the carrot slices dried at a higher pace by US+MW-HD (compared to 

US+MWD), the shrinkage and specific energy consumption of the samples dried by 

US+MWD were significantly lower than the US+MW-HD (p<0.05). Therefore, it can 

be concluded that the application of the US+MWD method can be considered as a 

proper alternative for drying the carrot slices (when compared with HD, MWD, INFD, 

and hybrid methods). 

 

Keywords: Carrot, Drying, Energy consumption, Quality, Ultrasound pretreatment 
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