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 چکیده

باشد. می هامیوهپذیری زیاد و عمر کوتاه پس از برداشت از عوامل محدودکننده در بازار رسانی فساد

این تحقیق، هدف از لذا  باشد.ضایعات پس از برداشت، فرآوری محصول می کاهش هایی از راهکی

های میوه به در خشک کن آزمایشگاهی هوای گرم جهت تعیین سینتیک خشک  کردن ورقهخشک

ضریب پخش رطوبت مؤثر، انرژی فعالسازی، انـرژی ویـژه مصرفی، انرژی مصرفی، نسبت مصرف کردن، 

انجام  مورد بررسی قرار گرفت.  ایو انتشار گازهای گلخانه بازده اکسرژی ،افت اکسرژی ،انرژی

در سه و  m/s 8/1 و  2/1،  6/0و سه سطح سرعت  ٧0 C°و 60،  50هـا درسه سطح دمایی آزمـایش

 تعیین پارامترهای حرارتـی بـا استفاده از روابط ترمودینامیکی صورت گرفت.  تکرار صورت گرفت.

افـزایش دمای هوا و سرعت هوا،  مقدار ضریب پخش مؤثر، انرژی مصرفی و بـا  نتایج نشان داد که

 بین نسبت مصرف انرژی، بازده اکسرژی و افت اکسرژی افزایش یافت. مقدار ضریب پخش رطوبت موثر

دست آمد. باالترین مقدار انـرژی ویـژه مصرفی، انرژی مصرفی، به s/2m 10-9 ×18/1 تا 19/4 × 10-10

، kWh/kg  40/85 ، kj/s 0694/0نسبت مصرف انرژی و افت اکسرژی و بازده اکسرژی به ترتیب

882/0، kj/s044/0 ،8٧9/0 .میدیلی وهمکاران برای پیش بینی نسبت رطوبت با  مدل به دست آمد

و مدل انفیس  9993/0بود در صورتیکه مدل شبکه عصبی دارای ضریب تبیین  9992/0ضریب تبیین 

 و 2CO  ،XNOانتشار  زانیم نیباالتر ،یبه طور کلدارای عملکرد بهتری بودند.  999٧/0با ضریب تبیین 

2SO ( 48/39٧4و  04/1506، 2٧2595به ترتیب به مقدار  )یدر دما درگرم C°50  و( سرعت هوای ورودیm/s 6/0 )

صفر و  12/163، 2/38433به ترتیب به مقدار ) 2SO و 2CO  ،XNOانتشار  زانیمهمچنین پایین ترین  .به دست آمد

مدل انفیس نسبت به مدل  همچنین ..آمد( به دست m/s 8/1سرعت هوای ورودی )و  ٧0 °C یدر دماگرم( 

انرژی مصرفی و نسبت مصرف  نسبت رطوبت، شبکه های عصبی مصنوعی توانایی بهتری در پیش بینی

، 9986/0، 9988/0، 9989/0، 999٧/0 انرژی، بازده اکسرژی و افت اکسرژی به ترتیب با ضریب تبیین

 داشت.  99٧8/0

هوش  ای،گازهای گلخانه ،اکسرژیکردن، انرژی مصرفی ویژه، ، خشکمیوه به های کلیدی:واژه

 مصنوعی، انفیس.
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 مقدمه -1-1

چه بـه   خانواده سیب است. این میوه اگرعطر از مطعم و ای خوشمیوه، Cydonia oblongaبه، با نام علمی 

صورت خام نیز خوردنی است ولی اغلب، پخته آن را به صورت مربا و همچنین در غذاهایی همچـون خـورش و   

در سـال   .همچنـین قنـد و پپتـین اسـت     Cو  A ،Bهـای سرشار از ویتـامین  ،بهمیوه  .کنندخوراك مصرف می

هـزار هکتـار    282ای کشور )اعم از غیر بـارور و بـارور( حـدود    همیلیون هکتار سطح باغ 8٧/2از حدود  1395

هـای  درصد از کل سطح بـاغ  4/4که در بین میوه به با  داشته اختصاص داردانه هایمیوه درصد به 8/9معادل  

(. 1395ت )آمارنامـه کشـاورزی،   دار بعد از سیب و گالبی مقام سوم را به خود اختصاص داده اسـ های دانهمیوه

باشـد کـه از   می کردن آنمحصول به صورت خشک برداشت از فرآوری پس ضایعات، کاهش از راهکارهاییکی 

 شوند، استفاده نمود.هایی از سال که تولید نمیتوان محصوالتی را که در فصلاین طریق می

 

غذایی،  کشاورزی، شیمیایی، صنایع از قبیل مختلف صنایع در مهم و ضروری فرآیند یک کردنخشک

 محصول فروش یا و بندیاز بسته قبل و تولید مرحله آخرین عنوان به اغلب که است و داروسازی بیوتکنولوژی

 برای هاروش بهترین و ترینمرسوم از فرآیند یکی این (.2016و همکاران،  1هارچگانی-تورکی)شود می انجام

 نقل و حمل کاهش ضایعات، انبارداری، مدت افزایش باعث و است غذایی و محصوالت کشاورزی نگهداری

 سنتی هایروش هنوز چه اگر (.2016، 2)بیگیشود می این محصوالت مصرف در تنوع همچنین و ترآسان

 مورد کشاورزی محصوالت کردندر خشک اندك، هایهزینه و سادگی خاطر به سایه، و آفتاب از مانند استفاده

 و میکروبی هایفرآیند، آلودگی طوالنی زمان مدت قبیل از معایب برخی دلیل به گیرند، امامی قرار استفاده

 توجه واقع مورد صورت گسترده به صنعتی هایکنخشک از اخیر استفاده هایدهه در محصول، کیفیت افت

 که است صنعتی هایکنخشک ترین معایباصلی از یکی زیاد انرژی مصرف بسیار، مزایای علیرغم .است شده

 جمله از های صنعتی،کنخشک پایین انرژی راندمان و آب زیاد تبخیر نهان گرمای .گیرد قرار نظر مورد باید

 در هاچالش مهترین از یکی بنابراین، هستند. کردنفرآیند خشک در انرژی باالی مصرف عوامل مهمترین

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

                                                           
1 Torki-Harchegani 
2 Beigi 
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 الزم ایو گازهای گلخانه اکسرژی، انرژی هایتحلیل انجام ها،هزینه کاهش کردن وخشک شرایط سازیبهینه

کردن یک عمل کردن محصوالت کشاورزی موجب شده است که خشکاست. مصرف انرژی در صنعت خشک

هر نوع محصولی به منظور تعیین کمیت انرژی  با مصرف انرژی زیاد باشد. کاربرد آنالیز انرژی و اکسرژی برای

کردن و تعیین اتالف اکسرژی در هر مرحله از فرآیند است. تمرکز کردن روی آنالیز مورد نیاز برای خشک

 (.2019و همکاران،  3)سویک انرژی و اکسرژی اهمیت زیادی دارد

 

موز با استفاده از  شدنخشک به تحلیل انرژی و اکسرژی فرآیند( در تحقیقی 1396زارعی و همکاران )

ها نشان داد  با افزایش دمای هوا و سرعت هوا، میزان های آنکن هیبریدی پرداختند. نتایج بررسیخشک

مصرف انرژی، گرمای تبخیر شده، مجموع اکسرژی خروجی و اتالف اکسرژی افزایش یافت، درحالیکه بازده 

فرنگی را آنالیز انرژی و اتالف اکسرژی محصول گوجه (2014و همکاران ) 4زریافت. رامی اکسرژی کاهش

ها بر پایه شدن را تعیین کردند تا شاخص اکسرژی را تخمین بزنند. نتایج آنها رطوبت بعد از خشککردند. آن

درصد گزارش شد.  9و  ٧گراد و افزایش رطوبت نسبی درجه سانتی ٧/8و  8/12کاهش دما در مقادیر میانگین 

کن خشک یک در سیب قطعات کردنخشک فرآیند اگزرژی و انرژی در تحقیقی به تحلیل( 139٧بیگی )

کیلووات  543/1تا  324/0محدوده  در فرآیند انرژی مصرف نرخ گرم پرداخت و گزارش نمود متوسط هوای

یافت.  هوا افزایش سرعت و هوا دمای افزایش با اگزرژی بهبود قابلیت نرخ همچنین متوسطبدست آمد. 

ازك مداوم کن نیمه صنعتی الیه نزمینی در خشکتحلیل اکسرژی سیب( به 2008و همکاران ) 5آغباشلو

ها نشان داد که تلفات اکسرژی با افزایش نرخ تغذیه فرآورده، کاهش سرعت های آنپرداختند. نتیجه پژوهش

و کاهش دما سبب افزایش  یابد. همچنین کاهش نرخ تغذیه فرآورده، افزایش سرعت هواهوا و دما، کاهش می

 شود.بازده اکسرژی می

 

 هوش مزایای از مربوطه، افزارهای ایجاد نرم و ایرایانه پردازش هایفناوری سریع توسعه با امروزه

 حل برای  ،کندسان را تقلید میانکه تا حدی عملکرد ذهن و انفیس  مصنوعی  شبکه عصبی مانند مصنوعی

                                                           
3 Şevik 
4 Ramirez 
5 Aghbashlo 



6 
 

استفاد از شبکه(. 2015، 6)کاوه و چایجان شودمی استفاده فرآیندها و هاسیستمسازی مدل به مربوط مسائل

مطالعات متعددی یندهای غذایی در آرفسازی کشاورزی و مدل تدر تحقیقا و انفیس عصبی مصنوعیهای 

-بینی محتوای رطوبتی تکه( برای پیش2014و همکاران ) ٧است از جمله توکلی پور تهفمورد استفاد قرار گر

( 2014و همکاران ) 8های کدو سبز از طریق کاهش فرآیند رطوبت در زمان خشک کردن محصول، سرمسلی

کردن برگ آویشن و کیفیت محصول خشک شده، کاوه و بینی سینتیک خشکسازی و پیشبرای مدل

رای پیش بینـی ضـریب پخـش رطوبـت مـوثر، انرژی مصرفی ویژه، چروکیدگی، نرخ ( ب2015چایجان )

( 201٧) و همکـاران 9مهجوریـان، کن بـستر سـیالـشک کـردن و نـسبت رطوبت بنه با استفاده از خشکخ

 -همرفتی کیوی بـا اسـتفاده از خـشک کـنهای نمونهکردن بینـی نـرخ نـسبت رطوبت خشکبـرای پـیش

 .استفاده نمودند و انفیس هـای عصبی مصنوعیهوای داغ از شـبکه

 باشد.می صنعت غذا و کشاورزی در اهمیت حائز و مهم موضوعی کشاورزی محصوالت نمودن خشک

 حائز اهمیت ایران در باال تولید حجم با باغی محصوالت از یکی عنوان به میوه به، مورد در موضوع این اهمیت

 حال، این با کاست. محصول این ضایعات حجم از توانمی آن فرآوری برای انگیزه افزایش با زیرا .است

 ،به میوهکردن خشک فرآیند ای درو گازهای گلخانه اکسرژی ،انرژی هایتحلیل مورد در شده اطالعات گزارش

 لذا در این راستا پژوهش حاضر اهداف کلی زیر را به دنبال خواهد داشت: بسیار کم است.

 

 اهداف پژوهش -1-2

)سینتیک، ضریب پخش رطوبت و انرژی بررسی تاثیر سرعت و دمای هوای ورودی بر خواص حرارتی  -1

 .کن هوای گرمدر خشک کردن میوه بهسازی( خشکفعال

 .کن هوای گرممیوه به در خشککردن خشک فرآیند سازی مدل -2

شدن میوه به با ای در طی فرآیند خشکتعیین میزان انرژی، اکسرژی و انتشار گازهای گلخانه -3

 کن هوای گرم.استفاده از  خشک

                                                           
6 Kaveh and Chayjan 
7 Tavakolipour 
8 Sarimeseli 
9 Mahjoorian 
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 از استفاده میوه به با کردنخشک در فرآیند ایسینتیک، انرژی، اکسرژی و گازهای گلخانهبینی پیش -4

 و انفیس.  مصنوعی عصبی هایشبکه

 

 کلیات -1-3

 میوه به و خواص مشخصات گیاهشناسی -1-3-1

دارای گوشت خشک و کرکی است که طعمی ترش و تقریباً  ،Cydonia oblongaبه، با نام علمی میوه 

دار هایش کركها که پشت برگدسته سیب ءدرختی است از تیره گل سرخیان، جز ،درخت به .داردگس 

ها به برای درمان بسیاری از بیماری. و همچنین قند و پپتین است C و  A،B هایبه سرشار از ویتامین .است

مجاری ادرار، تنگی نفس، ای و ورم حاد روده، اسهال مخصوصا از نوع خونی، سوزش های رودهاز جمله عفونت

 (.2012و همکاران،  10)نوشاد های مختلف مفید استسردردهای مزمن و التهاب

 

 محصوالت کشاورزی کردنخشک -1-3-2

 روش این اساس .است غذا صنعت در استفاده مورد عملیات ترین رایج و ترین مهم از کردن یکیخشک

 منجر که است؛ هاآن در آبی فعالیت کاهش دیگر عبارت به یا محصوالت کشاورزی آب کاهش بر کردنخشک

-می افزایش را غذایی مواد نگهداری عمر و شودمی بیوشیمیایی و شیمیایی میکروبی، فساد از جلوگیری به

 به رسیدن یابر امن، سحطی به رطوبت محتوای کاهش کشاورزی محصوالت کردن خشک اصلی هدف .دهد

 که بوده کردنخشک اهداف دیگر از نقل و حمل و بندی بسته هایهزینه کاهش .است ماندگاری حداکثر

 یکی، شیمیایی و فیزیکی اتتغییر دلیل به کردنخشک. آیدمی دستبه محصول وزن حجم کاهش یدرنتیجه

. خواص کیفی مانند رنگ، چروکیدگی و غیره اهمیت بسیار زیادی است غذا صنعت در پیچیده فرآیندهای از

 هایروش و شرایط به شده خشک محصوالت کیفیت نتیجه در ؛خشک شده دارد محصوالت بازارپسندیدر 

 (.2018و همکاران،  12کاوه؛ 2019و همکاران،  11لنتزو) دارد بستگی کردنخشک

 

                                                           
10 Noshad 
11 Lentzou 
12 Kaveh 
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 کردنخشک رايج هایروش انواع -1-3-3

 کردن خورشیدیخشک -1-3-3-1

 محصوالت کردنخشک برای استفاده مورد روش ترینقدیمی و ترینعمومی خورشیدی کردنخشک

 تلقی صرفه به مقرون و ارزان روشی انرژی، منبع عنوان به خورشید از استفاده خاطر به که است کشاورزی

 و آب شرایط ثبات عدم ،آلودگی معرض در محصول گرفتن قرار فرآیند، بودن گیر وقت دلیل به اما شودمی

 تولیدات کیفیت بهبود منظور به .است کارآمدی غیر روش باال کارگر نیروی به نیاز و حشرات هجوم هوایی،

 (.2018، 13سینگ) شود جایگزین گرم هوای یوسیله به کردنخشک با آفتابی کردنخشک روش بایستمی

 

 کردن با استفاده از روش هوای گرمخشک -1-3-3-2

 در. گیردمی قرار استفاده مورد تجاری سطح در گسترده طور به غذایی مواد کردنخشک برای روش این

 روش این اساس. گذاردمی شده خشک محصول کیفیت روی بر ایعمده تأثیر عملیات دمای هانکخشک این

 غذایی یماده به اطراف هوای از حرارت انتقال .است جرم و حرارت زمان هم انتقال طریق از رطوبت کاهش بر

 بخار فشار گرادیان فرآیند، این اثر در .شودمی سطحی رطوبت تبخیر و سطح در آب بخار فشار کاهش موجب

 تأمین را غذایی یماده از آب کردن خارج ی برا الزم رانشی نیروی که آیدمی وجود به غذایی یماده در آب

 نرخ از تر بیش غذایی یماده سطح در آب تبخیر نرخ شدن خشک فرآیند حین در غذایی مواد در .کندمی

 رطوبت انتقال برای مانع یک عنوان به و شده خشک خارجی های الیه لذا .است خارجی هایالیه به آب نفوذ

 ماده کیفیت کاهش موجب امر این که بماند ترمرطوب ماده داخلی هایالیه شودمی موجب و کرده عمل

 و شودمی شدن خشک فرآیند در تسریع سبب گرم هوای جریان هایکنخشک از استفاده .شودمی غذایی

 عالوه روش این اما کند؛یم فراهم کردنخشک سنتی هایروش به نسبت را بهداشتی شرایط رعایت امکان

 جمله از هست؛ نیز معایبی دارای مستقیم تماس به نیاز عدم و دما دقیق کنترل امکان مانند مزایایی برداشتن

 است؛ نزولی سرعت یدوره طی محصول کردنخشک برای باالتر دمای و بیشتر زمان به نیاز معایب این

                                                           
13 Singh 



9 
 

 14کایاکان) شودمی باال انرژی مصرف و فرار ترکیبات کاهش ی،اتغذیه ارزش کاهش موجب باال دمای همچنین

 (.2018و همکاران،  15ناکاگاوا؛ 2018و همکاران، 

 

 اسمزی آبگیری روش به کردنخشک -1-3-3-3

 بر حیوانی یا گیاهی بافت آب از بخشی کردن خارج منظور به که است فرآیندی اسمزی کردنخشک

 دارای معموال محلول این .گیردمی صورت مناسب هیپرتونیک محلول یک در غذایی ماده وری غوطه اساس

 یدیواره فرآیند این در .هستند غذایی مواد سلولی محیط با مقایسه در کمتر آبی فعالیت و باالتر اسمزی فشار

 محلول بین غلظت گرادیان وجود علت به و کرده عمل تراوا نیمه غشای یک عنوان به غذایی یماده سلول

-مهم از. گرددمی ایجاد غذایی یماده از آب خروج برای الزم یمحرکه نیروی سلولی داخل مایعات و اسمزی

 .است قند جذب و آب دفع یعنی جرم انتقال دهدمی رخ اسمزی کردنخشک حین در که فیزیکی تغییر ترین

 سایر با مقایسه در انرژی مصرف به کمتر نیاز و محصول طعم و عطر رنگ، بهبود شامل اسمزی آبگیری فواید

 از استفاده با عمدتا) تکمیلی یافرآینده به نیاز شده اسمز غذایی محصوالت اما است؛ کردنخشک هایروش

 آبگیری صنعتی کاربرد این بر عالوه. هستند باالتر ماندگاری عمر به دستیابی برای (گرم هوای هایکنخشک

 مواد جذب کنترل و اسمزی محلول از مجدد یاستفاده در آن یعمده مشکل .است محدود هنوز اسمزی

 (.201٧، 1٧رامیا و جین؛ 2019همکاران،  16لو) است محصول داخل به نامطلوب جامد

 

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

. یابدمی گسترش غذایی یماده سراسر در گرمایش و کرده نفوذ غذا در ماکروویو امواج روش این در

 گیردمی قرار ماکروویو میدان در که یاماده در را گرما تولید که است مهمی مکانیسم دوقطبی چرخش

 جهت دارای عمدتا هامولکول ینا هستند، آب مانند قطبی هایمولکول حاوی غذایی مواد .کندمی توصیف

 میدان قطبیت با را خودشان هامولکول شودمی اعمال الکتریکی میدان که هنگامی اما هستند تصادفی گیری

 در بار 2450000) سرعت به قطبیت ماکروویو الکتریکی میدان یک در دیگر عبارت به کنند؛می جهت هم

                                                           
14 Kayacan 
15 Nakagawa 
16 Luo 
17 Ramya and Jain 
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 حال در سرعت به که قطبیتی راستای در تا کنندمی دوران قطبی هایمولکول نتیجه در کندمی تغییر (ثانیه

 .شودمی گرما تولید و اطراف محیط با اصطکاك ایجاد به منجر هامولکول چرخش این .گیرند قرار است تغییر

 کاربرد همچنین کند؛ رقابت گرم هوای روش به کردنخشک با تواندنمی باال یهزینه دلیل به روش این

 باید ویماکروو انرژی که شده پیشنهاد لذا شود؛می پایین باکیفیت محصوالتی تولید موجب ماکروویو نادرست

و همکاران،  18نیادهقان) شود استفاده کردنخشک عمل انتهای در پایین، رطوبت محتوای یمرحله در

2018.) 

 

 انجمادی کردنخشک -1-3-3-5

 روش این در . گیردمی صورت شده منجمد آب تصعید طریق از آب حذف اساس بر انجمادی کردنخشک

 تحت تصعید طریق از شده منجمد( است آب معموالً که) حالل سپس شده منجمد نظر مورد محصول ابتدا

 کنخشک اتاقک داخل از بخار، انژکتور یا خأل پمپ توسط شده تصعید یخ .شودمی خارج غذایی یماده از خأل

 آب حضور عدم دلیل به . شودمی تأمین تشعشع یا و هدایت طریق از تصعید نیاز مورد گرمای .شودمی مکیده

 موجب که شودمی متوقف میکروبیولوژی هایواکنش هاتخریب از بسیاری مرحله، ازین مورد کم دمای و مایع

 و بافت حفظ موجب انجمادی کردنخشک طول در آب جامد حالت .گرددمی عالی باکیفیت محصولی تولید

 کردنخشک فواید، یهمه رغم علی .شودیم آن یاولیه حجم در کاهش ترین کم با محصول یاولیه شکل

 نتیجه در شودمی معرفی شده خشک محصول تولید یمرحله رینتقیمت گران عنوان به همواره انجمادی

، 19فیسورو  هارگویندگوی) است پرهزینه و مشکل بسیار صنعتی مقیاس در روش این اجرای و سازیپیاده

 (.2019و همکاران،  20فان؛ 2019

 

 شده خشک محصول کیفی هایويژگی برآورد -1-3-4

 بیولوژیکی، فیزیکی خواص دیگر بر بلکه، نیست محصول رطوبت کاهش ساده فرآیند یک تنها کردنخشک

 تأثیرگذار نیز محصول مطبوعیت و طعم سختی، گرانروی، میکروبی، فساد آنزیمی، فعالیت جمله از شیمیایی و

                                                           
18 Dehghannya 
19 Harguindeguy and Fissore 
20 Fan 
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 بو بافت، رنگ، تغییر شامل بیوشیمیایی و شیمیایی تغییر و تبلور، چروکیدگی شامل فیزیکی تغییر این .است

 و شود غذایی ارزش و خوراکی کیفیت کاهش موجب واندتمی چنین هم کردنخشک. است غذا دیگر خواص

 حداقل به کردن،خشک تجهیزات طراحی از هدف .کند ایجاد غذا در برگشت غیرقابل ساختاری هایآسیب

. شود می محقق غذایی ماده کردنخشک برای مناسب شرایط انتخاب با که است نامطلوب تغییر این رساندن

 ترکیبات تولید به مجبور را محققین از بسیاری زندگی، کیفیت بهبود به کنندگان مصرف روزافزون عالقه

 مانند مغذی اجزاء با همراه زیستی ترکیبات از محصوالتی .است کرده سالمت یهدهند ارتقا ویژگی با جدید

 هایبیماری به ابتال خطر کاهش در بسزایی نقش ترکیبات این مصرف .غیره و هااکسیدان آنتی پروتئین، فیبر،

 ومیر مرگ اصلی علل عنوان به هابیماری این که دارند؛ سرطان و عروقی و قلبی هایبیماری ویژه به مختلف

 طورکلی به شده خشک محصوالت کیفیت .اند شده شناخته مدرن جوامع در واگیر غیر هایبیماری طریق از

 با باید کردنخشک فرآیند که است معنی بدان این. گیردمی قرار کردنخشک فرآیند شرایط تأثیر تحت

 نظر از صرفه به مقرون و باال عملکرد با فرآیندی به دستیابی منظور به فرآیند متغیرهای دقیق انتخاب

 خشک، محصوالت هایویژگی بررسی برای مقاالت در استفاده مورد موارد بین از .شود سازیبهینه اقتصادی،

 :گیردمی قرار استفاده مورد زیر های ویژگی عمدتاً

 

 

 رنگ -1-3-4-1

 گرفته نظر در کلی کیفیت شاخص یک عنوان به و است غذایی مواد کیفی هایویژگی از اولویت یک، رنگ

 در آن توانایی طور همین و شودمی رؤیت آن در ماده که محیطی به بستگی غذایی ماده یک رنگ .شودمی

 کردن،خشک فرآیند طی شده حاصل اکسیداسیون و گرما .دارد خود از نور عبور و جذب تفرق، انعکاس،

 شده ذکر هایویژگی که داشت انتظار باید نظر این از دهدمی تغییر را ماده شیمیایی و فیزیکی های ویژگی

-خشک عملیات چقدر هر شود.می یریتغ دستخوش غذایی ماده رنگ جهینت در و نمونه نور انعکاس بخصوص

 اند،شده خشک بهینه شرایط تحت که غذایی مواد .است بیشتر هادانه رنگ اتالف امکان باشد، ترطوالنی کردن
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است  رتبیش شده خشک محصول کیفیت نتیجه در است کمتر کردنخشک فرآیند در هاآن رنگ تغییر

 (.2016، 22؛ آرال و بسه2019و همکاران،  21دنگ)

 

 چروکیدگی -1-3-4-2

 از که است چروکیدگی کردن،خشک طول در گیاهی بافت ساختار در فیزیکی اتتغییر ترینمهم از یکی

 ساختار به وابسته چروکیدگی کردن،خشک طول در .شودمی شروع کردنخشک فرآیند اولیه مراحل همان

 سلولی ساختار در تنش ایجاد موجب شدن گرم و آب دادندست از .است غذایی ماده رطوبت مقدار و بافت

 مواد کردنخشک طی در .است آن ابعاد کاهش و شکل تغییر حالت این نتیجه که گرددمی غذایی مواد

 جمله از ترموفیزیکی هایویژگی و ماده فیزیکی هایویژگی و افتدمی اتفاق مداوم طور به چروکیدگی غذایی،

 محصول کیفیت و بافت روی چروکیدگی بنابراین دهد؛می قرار تأثیر تحت را گرما و جرم انتقال هایپدیده

 می محسوب کننده مصرف نظر از منفی ویژگی یک موارد اکثر در حجم کاهش و شکل تغییر. است تأثیرگذار

 شودمی کردنخشک فرآیند طی ،محصول در سطحی هایترك ایجاد موجب یکنواخت غیر چروکیدگی .شود

 قابلیت کاهش ،چروکیدگی پدیده دیگر نتایج از .شودمی مواد شکست و نامتعادل فشارهای ایجاد به منجر که

 پارامترهای و کردنخشک روش به وابسته چروکیدگی مقدار همچنین. است خشک محصول مجدد آبگیری

 پارامتر یک که خشک ماده تخلخل میزان بر چروکیدگی اندازه .است کردنخشک سرعت و دما مانند فرآیند

-نمونه چروکیدگی میزان تعیین برای. است تأثیرگذار است، ماده بافت و مکانیکی خواص جرم، انتقال در مهم

دنگ و همکاران، )شود  می استفاده یشاآزم انتهای و ابتدا در هانمونه حجم تغییر شاخص از شده خشک های

 (.2016؛ آرال و بسه، 2019

 

 شدنخشک آهنگ هایمنحنی -1-3-5

 . کندمی بحث ماده حرارت درجه و رطوبت میانگین مقادیر زمانی، تغییر مورد در شدنخشک سینتیک

-می طول کوتاهی مدت گیردمی قرار کردنخشک شرایط تحت و کنخشک درون غذایی یماده که هنگامی

 بدون و یکنواخت میزان به مدتی برای شدنخشک عمل آن از بعد .برسد مرطوب حرارت درجه به تا کشد

                                                           
21 Deng 
22 Aral and Beşe 
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 معنی این به بودن ثابت حالت این. گویندمی شدنخشک ثابت سرعت را دوره این، کندمی پیدا ادامه تغییر

 سطح به درون از آب بخار نسبت همان به شود،می گرفته غذایی ماده سطح از آب بخار اندازه هر که است

 هوا از الیه یک همواره ثابت دوره در که گفت توانمی عبارتی به. گرددمی رفته دست از بخار جایگزین و آمده

 از آب تبخیر نظیر مرحله این در آب شدن جدا اساساً .دارد وجود ماده سطح در شده اشباع آب بخار از که

 غذایی سامانه با محیط در موجود جامد اجزاء نوع از مستقل و بوده آب زیادی مقدار حاوی که محیط یک

 . (c2018؛ کاوه و همکاران ، 1398)کاوه و همکاران،  است مربوطه

 

 رطوبت انتشار ضريب -1-3-6

 داخل شرایط به بستگی آن مقدار و است رطوبت انتشار ضریب جرم، انتقال پارامترهای رینتاصلی از یکی

 مثل کندمی توصیف را ماده در رطوبت حرکت ممکن هایمکانیسم یهمه مؤثر، رطوبت پخش .دارد ماده

 شامل که رطوبت حرکت. هیدرودینامیک جریان و کاپیالری جریان سطحی، پخش بخار، پخش مایع، پخش

 انتقال پارامترهای ترینمهم از یکی. است یاپیچیده یمرحله دارای است، جامد یماده در رطوبت پخش

 -غلظت منحنی نفوذپذیری، (Dتعیین ) بر مبتنی هایروش توسط تواندمی که است انتشار ضریب جرم،

 معموال انتقال یپدیده. گردد تعیین کردنخشک هایداده و دفع و جذب دمای هم هایمنحنی و فاصله

 ضریب تعیین برای روش رینتمعمول شود.می ندیبطبقه معمولی نفوذ و اجباری نفوذ فشاری، نفوذ برحسب

 این در .است کردنخشک هایداده و دفع و جذب دمای هم هایمنحنی بر مبتنی روش رطوبت، مؤثر انتشار

 حل با ترتیب، این به .شودمی استفاده رطوبت انتشار فرآیند توصیف برای فیک انتشار دوم قانون از روش،

 ضریب وانتمی مختلف هندسی اشکال با موادی برای و پایا غیر انتشار حالت در فیک دوم قانون تحلیلی

 در فرآیندها، اکثر در انتشار ضریب. کرد محاسبه و برآورد کردنخشک نزولی مرحله در را رطوبت مؤثر انتشار

 قابل تأثیر که است انتشار ضریب بر مؤثر عوامل از یکی دما. نیست ثابتی مقدار و کندمی تغییر یندآفر طی

 از رطوبت انتشار ضریب تخمین .یابدمی افزایش انتشار ضریب دما افزایش با معموالدارد.  آن مقدار بر توجهی

 تجربی هایمنحنی مقایسه از یا و کردنخشک منحنی شیب از یا تواندمی غذایی ماده کردنخشک هایداده
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شنده د )یآمی دستبه فیک قانون عددی یا و تحلیلی حل از حاصل یشده ینیبشیپ هایداده با کردنخشک

 (.2019و همکاران،  24کومار؛ 2019، 23و داتا

 

 مصرفی انرژی -1-3-7

 از برداریبهره ضرورت همچنین و اقتصادی فرآیندهای رشد و گیریشکل در انرژی منابع روزافزون اهمیت

 در جوییصرفه موضوع، اجتماعی و اقتصادی پایدار توسعه و محیطی زیست مالحظات پایه بر منابع این

 .است کرده مطرح دنیا در انرژی بخش گذاران سیاست توجه شایان و مهم مسئله عنوان به را انرژی مصرف

 بنابراین ،است غذا صنعت در انرژی پرمصرف فرآیندهای از یکی کردنخشک شد گفته قبال که طور همان

 قابل بهبود کردن،خشک مناسب روش انتخاب اثر در انرژی مصرف در جوییصرفه کوچکی درصد حتی

 (.201٧، 26رامیا و جین؛ 201٧و همکاران،  25راپونی) کندمی ایجاد انرژی کارایی  در را توجهی

 

 

 کردنخشک فرآيند سازی مدل -1-3-8

 تجهیزات و کردنخشک یندهایآفر ریاضیی سازمدل کردن،خشک ی فنّاور مهم هایجنبه از دیگر یکی

 فرایند برای مطلوب شرایط انتخاب هایی،سازیمدل چنین انجام از هدف .است زمینه این در استفاده مورد

 با تنها و هاییسازیمدل چنین نتایج از گیریبهره با. است کنخشک مناسب ابعاد انتخاب و کردنخشک

 هایکنخشک در زمان از تابعی عنوان به را فرایند پارامترهای توانمی کردن،خشک ابتدایی شرایط از استفاده

 تقسیم تجربی و تئوری نیمه تئوری، دسته سه به کردنخشک فرایند ریاضی هایمدل .نمود ینیپیش متفاوت

 را کردنخشک فرایند با مرتبط هایپدیده از بهتری درك که قادرند استفاده مورد تئوری هایمدل. شوندمی

 بر زمان و دشوار تجربی و تئوری نیمه هایمدل با مقایسه در هاییمدل چنین از استفاده ولی نمایند، فراهم

 و عملی موارد مانند)  باشد نظر مورد کردنخشک نمودارهای توصیف تنها که شرایطی در بنابراین است؛

                                                           
23 Shende and Datta 
24 Kumar 
25 Raponi 
26 Ramya and Jain 
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 نیمه و تجربی هایمدل. است مطلوب تئوری نیمه و تجربی هایمدل از استفاده (کردنخشک فرایند کاربردی

 نظر مد کردنخشک فرایند طی را هوا و غذایی ماده بین رطوبت انتقال به نسبت بیرونی مقاومت تنها تئوری

 ییپارامترها به و بوده بر زمان کمتر تئوری هایمدل با مقایسه در هاییمدل چنین بنابراین ،دهندمی قرار

 قانون از عموماً تئوری نیمه هایمدل. نیستند وابسته آن هدایت و جرم انتقال محصول، هندسی شکل مانند

 زمان و نمونه رطوبت مقدار بین رگرسیون، آنالیز از استفاده با نیز تجربی هایمدل و شوندمی مشتق فیک دوم

 (.2018و همکاران،  کاسترو ؛2019و همکاران،  2٧کاسترو) کنندمی برقرار مستقیمی رابطه کردنخشک

 

 مفاهیم انرژی، اکسرژی و آنتروپی -1-3-9

های مختلف علوم، باشد که در شاخهو محوری ترمودینامیک میانرژی، اکسرژی و آنتروپی از مفاهیم اصلی 

 باشد. ای برخوردار میفنی و مهندسی و به ویژه کشاورزی از اهمیت ویژه

 

 

 مفهوم انرژی -1-3-9-1

ک و پتانسیل انرژی به برای اولین بار توسط نیوتن ارائه گردید. سینتی مفهوم انرژی از لحاظ مکانیکی

تواند مشاهده شود اما های موجود وابسته است. انرژی یک کمیت عددی است که به طور مستقیم نمیسیستم

گیری مقدار گیری مناسب مورد بررسی و آنالیز قرار گیرد. اندازهتوان با ابزار اندازهبه صورت غیر مستقیم می

-)عرب شودبندی میبه دو قسمت تقسیمباشد. اثر متقابل انرژی برای یک سیستم مطلق انرژی مشکل می

 : (2019و همکاران،  28حسینی

 الف( مقدار گرمای مصرف شده

 ب( مقدار کار انجام شده

 

                                                           
27 Castro 
28 Arabhosseini 
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 اکسرژی مفهوم -1-3-9-2

در رود که ای از قانون دوم ترمودینامیک به شمار میکه شاخه شاخص اکسرژی یک کمیت کاربردی است

توان ماکزیمم کار محوری که در کند. اکسرژی را میهای انرژی کمک بسزایی میآنالیز و بررسی سیستم

توان انجام داد، تعریف کرد. اکسرژی را با افزایش میزان کار انجام شده بر روی سیستم سیستم مورد نظر می

همه فرآیندهای رخ داده در یک  ماند کهتوان افزایش داد. اکسرژی شاخصی است که زمانی پایدار میمی

توان انتقال پذیر باشد. همانند انرژی، اکسرژی را از میان مرز سیستم میسیستم و محیط پیرامون آن برگشت

و یا تغییر داد. برای هر نوع تبدیل یا انتقال انرژی یک تغییر یا انتقال اکسرژی در طرف مقابل آن وجود دارد. 

روش آنالیز انرژی با قانون اول باشد که به دمای محیط وابسته است. قال گرما میانتقال اکسرژی همراه با انت

-پذیر است، این در حالی است که روش آنالیز اکسرژی با این قانون داری محدودیت میترمودینامیک امکان

آنالیز اکسرژی به بایست با قوانین اول و دوم ترمودینامیک انجام داد. باشد. بنابراین آنالیز اکسرژی را می

تواند به سمت بهبود عملکرد نیز کشد و میهای افت انرژی را در طی یک فرآیند به تصویر میروشنی موقعیت

-پیش برود. هدف اصلی آنالیز اکسرژی تعیین راندمان اکسرژی و دالیل و میزان اکسرژی از دست رفته می

ای برخوردار است و دلیل آن دور بودن از میت ویژهباشد. تشخیص تمایز و تفاوت بین انرژی و اکسرژی از اه

و  30سانسانیوال؛ 2019و همکاران،  29المیدیباشد )های گرمایی میسردرگمی در حین آنالیز سیستم

 (. 2018همکاران، 

 

 آنتروپی مفهوم -1-3-9-3

سیستم دارای باشد. یک یک مقیاسی از کمیت بی نظمی مولکولی در داخل یک سیستم میشاخص آنتروپی، 

توان به وسیله انتقال انرژی از میان مرز باشد. آنتروپی یک سیستم را مینظمی مولکولی میدرجه باالیی از بی

در هر انتقال یا تبدیل انرژی در داخل یک سیستم بسته، آنتروپی و یا به سیستم افزایش و یا کاهش داد. 

به شکل زیر توضیح توان قانون دوم ترمودینامیک را میکند. نتیجه نظمی سیستم افزایش پیدا میعبارتی بی

 (:2011و همکاران،  32باکشی؛ 201٧، و همکاران 31زیزوپولوس)داد 

                                                           
29 Lamidi 
30 Sansaniwal 
31 Zisopoulos 
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 در حین انتقال یا تبدیل انرژی یک سیستم در حالت طبیعی میل به افزایش آنتروپی دارد. (1

باشد. آنتروپی یک سیستم در ناپذیر مییابد، برگشتکند یا تغییر میهمه انرژی که انتقال پیدا می (2

ای که در حالت با آنتروپی پایین باشد، به گونهبعضی از حاالت یک مقیاس از احتمال وقوع آن می

افتد، دلیل آن آنتروپی بخشی باشد. در سیستم باز تغییر انرژی که اتفاق میاحتمال وقوع آن کم می

باشد. یک سیستم در هر حالت مثبت میاز سیستم است که کاهش پیدا کرده است. مقدار آنتروپی 

بایستی آنتروپی آن کم باشد، این در حالی است که در حالت طبیعی این امر رخ آل میدر حالت ایده

 دهد.نمی

 

 ایگازهای گلخانه -1-3-10

 اکسید کربن را به عنوان معرف اینآشنا هستند، دی "ایگازهای گلخانه"تقریباً همه کسانی که با اصطالح 

 اکسید کربن تنها یکی از گازهاییشناسند. البته این دیدگاه نادرست هم نیست، اما دگروه از گازها می

نیتروژن اکسید )گاز  دی اکسید کربن،ای شامل دیگازهای گلخانه .کندای است که انسان تولید میگلخانه

شوند که فضای ای نامیده میلخانهاین گازها به این دلیل گازهای گ .خنده(، متان، بخار آب و ازت هستند

شود اما به دلیل جداره ها نور خورشید وارد محیط میکنند. در گلخانهها را در اطراف زمین ایجاد میگلخانه

تر  گردد. به این ترتیب فضای داخل گلخانه از بیرون گرممی ای، بخشی از آن دوباره به درون گلخانه برشیشه

رسند، های خورشید به سطح زمین میدهد. وقتی اشعهتفاق مشابهی روی میدر جو زمین هم ا .شودمی

در  زمین بسیار سردتر از خورشید است کند، زیرا سطحشود و سطح زمین را گرم میها جذب میبخشی از آن

های خورشید هم پس از برخورد اشعه .کندنتیجه امواج را با طول موج بلندتری نسبت به خورشید منتشر می

تر شوند. از طرف دیگر جو زمین امواج با طول موج بلندتر را راحتا زمین با طول موج بلندتری منتشر میب

شود. جذب این امواج سبب گرم کند. به این ترتیب این امواج بازگشتی از زمین جذب اتمسفر میجذب می

ای در سر راه این امواج انهاین عمل به خودی خود مضر نیست. اما زمانی که گازهای گلخ .شودشدن جو می

 د.شوگیرند، مضرات بیشتر میرار میبازگشتی ق

 

                                                                                                                                                                          
32 Bakshi 
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 شبکه عصبی مصنوعی -1-3-11

اند که به صورت موازی کنار هم عمل ای ساخته شدههای عصبی مصنوعی از عناصر عملیاتی سادهشبکه

های عصبی طبیعت، عملکرد شبکهاند. در های عصبی زیستی الهام گرفته شدهکنند. این عناصر از سیستممی

های توان یک ساختار مصنوعی به تبعیت از شبکهشود. بنابراین میاز طریق نحوه اتصال بین اجزا تعیین می

طبیعی ساخت و با تنظیم مقادیر هر اتصال، تحت عنوان وزن اتصال، نحوه ارتباط بین اجزای آن را تعیین 

های عصبی واقعی هستند که کاربرد فراوانی در انگارانه از سیستم سازی سادههای عصبی نوعی مدلکرد. شبکه

 ها حل مسایل مختلف در علوم دارند. حوزه کاربرد این شبکه
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Prediction kinetic, energy, exergy and greenhouse gases of 

quince fruit under hot air dryers using ANN and ANFIS 

 

Yousef Abbaspour-Gilandeh, Ahmad Jahanbakhshi, Mohammad Kaveh 

 
Abstract 

The high corrosivity and short life after harvest are the factors limiting the market for 

fruits. One way to reduce post-harvest lesions is to process the product. Therefore, the 

aim of this study was to prediction kinetic, energy, exergy and greenhouse gases of 

quince fruit under hot air dryers using artificial neural networks (ANN) and ANFIS. The 

experiments at an input temperature of 50, 60 and 70°C and three levels of air velocity 

of 0.6, 1.2 and 1.8 m/s was performed. The thermal parameters were determined using 

thermodynamic relations. The results showed that with increasing air temperature and 

air velocity resulted in an increase in the effective diffusion coefficient, energy 

utilization, energy utilization ratio, exergy efficiency and exergy loss. The value of the 

effective moisture diffusivity (Deff) was 4.19×10-10 to 1.18×10-9. The highest amount of 

specific energy consumption, energy utilization, energy utilization ratio and exergy loss 

and exergy efficiency were calculated 85.40 kwh/kg, 0.0694 kj/s, 0.882, 0.044 kj/s and 

0.879, respectively. Midilli et al. model, neural network model and ANFIS model, with 

determination coefficient (R2) of 0.9992, 0.9993 and 0.9997 provided the best 

performance for predicting the moisture content of quince fruit. In general, the highest 

NOx, CO2 and SO2 emissions were 272595 g, 1506.04 g and 3974.48 g, respectively, at 

50°C using an air speed of 0.6 m/s. The lowest NOx, CO2 and SO2 emissions were also 

38433.2 g, 163.12 g and 0 g, respectively, at 70°C using an air speed of 1.8 m/s. Also, 

the ANFIS model in comparison with the artificial neural network model, was better 

able to predict moisture ratio, energy utilization, energy utilization ratio, exergy 

efficiency and exergy loss, with the determination coefficient of 0.9997, 0.9989, 0.9988, 

0.9986 and 0.9978, respectively. 

Keywords: Quince fruit, Drying, Special energy consumption, Exergy, Greenhouse 

gases, Artificial intelligence, ANFIS. 
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