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  چکیده
 بسـتر ثابـت بـا    کـن  در یک خشک single cross 704، رقم بذر ذرتهدف از این تحقیق، مطالعه سینتیک خشک شدن 

میـزان  بـا در نظـر گـرفتن     هـا  داري طراحی و ساخته شد و آزمـایش  کن سینی براي این منظور خشک. باشدهمرفت اجباري می
از خشک شدن جهـت از دسـت نـدادن رطوبـت در یخچـال       بذر ذرت قبل. رطوبت از دست داده در واحد زمان صورت پذیرفت

میـزان  . متـر بـر ثانیـه انجـام شـد      1درجه سانتیگراد وبا سرعت بـاد   43و  38، 33در سه سطح دمایی  هاآزمایش . نگهداري شد
افـزار   هـاي بدسـت آمـده در نـرم     داده. اي داده بـرداري شـد   دقیقـه  5رطوبت از دست داده هر تیمـار آزمایشـی در بـازه زمـانی     

MATLAB مشخص شد نگ است،سیکه مدل وانگ و  بذر ذرتو بهترین مدل براي خشک شدن  سازي شده مدل .  
  
  MATLABسازي و  سینتیک، مدل ذرت، کن، بذر، خشک :واژه کلید
 

  مقدمه
هاي صنعتی، مواد غذایی  قرنهاست که در سرتاسر جهان به منظور نگهداري فرآورده) دهیدراسیون(زدایی خشک کردن یا آب

هاي اصلی نگهداري مواد که به علت  در حال حاضر فرآیند خشک کردن یکی از روش. و محصوالت کشاورزي استفاده شده است
پذیرند، بوده و از مهمترین واحدهاي عملیاتی جهت استفاده در محدوده وسـیعی   واکنشپذیر و یا  رطوبت باال فسادپذیر، تخریب

 فسـاد  از جلـوگیري  بـر  عالوه کردن خشک در  ).2001و سامچارت،  2004وارنالیس، (باشد  از صنایع به ویژه صنایع غذایی می
 و حمـل  هاي هزینه در و یابد می کاهش غذایی ماده وزن شیمیایی، هاي واکنش یا ها میکروارگانیسم حمله از ناشی غذایی ماده
  . (koc et al. 2008)شود می جویی صرفه نگهداري و نقل

هاي تولید محصوالت زراعی است و تولید بذر داراي کیفیت باال هدف کلیه تولید کننـدگان بـذر    بذر یکی از مهمترین نهاده
درصـد   18-20بذر ذرت بـا رطوبـت     .Desai, 2004; McDonald and Copeland, 1997)(گردد  دورگ ذرت محسوب می

ها خـارج   کن درصد از خشک 13-14درجه سانتیگراد، با رطوبت  40تا  35وارد کارخانه شده و پس از خشک شدن تحت دماي 
   ).1384گازر، (شود می

ملکرد نقـش مهمـی داشـته    تواند در افزایش ع هاي اضافی می اي است که بدون صرف هزینه توان گفت که بذر تنها نهاده می
مطالعه انتقال جرم و حرارت در دانه به جاي بررسی توده دانه کمک بهتري بر بیان فرآیند خشک شدن و اثر آن بـر دانـه    .باشد
اي با خشک کردن توده بسـتر نـازك محصـوال     هاي سینتیک پخش رطوبت براي تفسیر پدیده خشک شدن مواد دانه مدل. دارد

سینتیک خشک کردن درباره تغییرات زمـانی مقـادیر متوسـط رطوبـت و درجـه حـرارت مـاده بحـث          .ودر کشاورزي به کار می
داشتن دانشی از سینتیک خشک شدن، تغییرات مقدار متوسط رطوبت و مقدار متوسط درجه حـرارت بـا زمـان، بـراي      .کند می

  ).1377استرامیلو و همکاران، ( ها الزم است کن طراحی خشک
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آهنگ تبخیر نیز به عنوان مقدار رطوبت خارج شده از . نسبت رطوبت در کنترل فرآیند خشک کردن حائز اهمیت است
نسبت رطوبت بی بعد . باشد شود و یکی از پارامترهاي مهم در توصیف فرآیند خشک شدن می محصول در واحد زمان تعریف می

کایا و آیدین، (شود  به صورت روابط زیر تعریف می) یلوگرم رطوبتک/ کیلوگرم ماده خشک  ×ثانیه (و آهنگ تبخیر بر حسب 
2009.( 

 

MR =
M − M

M − M  

DR =
M ∆ − M

∆t  
  

  هامواد و روش
گیـري و کنتـرل   کـن و ابزارهـاي انـدازه   ها، محفظه خشککندمنده، گرم مجهز بهکه آزمایشگاهی مورد مطالعه کن خشک

  .داده شده استنشان  1شکل باشد در  می

 
  در حال کار کن خشکنمایی از : 1شکل 

  
 8کـن الکتریکـی   یـک سیسـتم گـرم   سیستم گرمـایی شـامل   . سرعت جریان هوا به وسیله کنترل سرعت دمنده تنظیم شد

گرم روي سـینی قـرار داده شـده و داخـل محفظـه       100هاي ذرت به میزان  بذر .که درون مجرا قرارگرفته است کیلوواتی است
بـه   از آهـن گـالوانیزه   کن خشکمحفظه  .بندي شده از جنس آهن ساخته شده بود مشسینی از توري  .کن قرار داده شد خشک

رطوبـت اولیـه    .شدمتر ارتفاع ساختهسانتی 30و  متر عرضسانتی 30متر طول، سانتی 300مستطیل به ابعاد یک مکعب صورت 
درصـد کـه    13درصد کم میشد تا رطوبـت بـه    5/4درصد بر پایه تر بوده است و از این مقدار رطوبت میبایست  5/17بذر ذرت 

درجه سـانتیگراد بـه مـدت     108ا قرار دادن آن در آون در دماي رطوبت اولیه بذر ب .رطوبت مناسب جهت انبارداري است برسد
  .ساعت تعیین شد 24

  .داشته شود در هنگام آزمایش سعی شد شرایط اولیه محصول از لحاظ رطوبت ثابت نگه
و  -50گیـري دمـا بـین    ، ساخت کشور کره بارنج انـدازه Su-105IPمدل  SAMWONگیري دما ترمومتر دیجیتال براي اندازه

 ، ساخت  SU-503Bمدل SAMWON گیري رطوبت نسبی هوا رطوبت سنج دیجیتالدرجه سلسیوس، براي اندازه 150
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  مدل  PROVAدیجیتال اي گیري سرعت باد، سرعت سنج پره،براي اندازه100%تا  0گیري رطوبت بین کشور کره بارنج اندازه

AVM-303 براي تنظـیم سـرعت فـن، اینـورتر      متربرثانیه، 30تا  0گیري سرعت بین با رنج اندازهHYUNDAI  مـدل ،N50-
015 SF منبـع تغذیـه متغییـر     کن خشکبراي تنظیم دماي ورودي به محفظه  و کیلووات، ساخت کشور کره 5/1، با توانAc ،

دیجیتـال  به وسیله تـرازوي  دست رفته نیز  مقدار وزن از .مورد استفاده قرار گرفت VA5000 با ماکزیمم توان Gold starمدل 
  .باشد می single cross 704رقم ذرت آزمایش شده  .ثبت شد ANDکیلوگرم، مدل  30گرم و ماکزیمم ظرفیت  1/0با دقت 

  
  نتایج و بحث

MRنسبت رطوبت از طریق فرمول   Mرطوبـت تعـادلی و    t  ،푀رطوبـت محصـول در زمـان     푀که در آن  =
푀با توجه به اختالف ناچیز فرمول اصلی با. شود محاسبه می، همه بر پایه تر )t=0در زمان (رطوبت اولیه M⁄    از ایـن فرمـول

  .براي محاسبه رطوبت نسبی استفاده شد
  موجود براي مدل کردن مقدار آب از دست داده نمونه الیه نازك در هاي  مدل

داري آماري ضریب رگرسیونی، اندازه  هاي آماري مانند معنی انتخاب بهترین مدل بر اساس شاخص. ارائه شده است 1 جدول
  .انجام شد (RMSE)خطا  مربعاتو میانگین  (R2)ضریب تبیین مدل 

RMSE  تر استهرچه مقدار آن کمتر باشد، مطلوب کهر خطاست مقدا گیري شاخصی براي اندازه.  
  

 RMSEو  푅،  معادالت خشک کردن: 1جدول 
شماره 

  مدل
  43: دما  38: دما  33: دما  مدل  نام مدل

RMSE RMSE RMSE 

/8883  7378/0  7671/0  5231/0  نیوتن  1
0  

7846/0  8228/
0  

04755/0  138/2  -5107/0  378/2  - 557/0  پیج  2
-  

819/1  

هندرسون و   3
  پابیس

7993/0  4989/0  747/0  875/0  7946/0  8056/
0  

/5657  8943/0  264/0  9438/0  وانگ و سینگ  4
0  

8504/0  6875/
0  

/MR577/1 -  117/1  6793/0  9878  لگاریتمی   5
0  

7207/0  942/0  

  
با ضـریب   ثانیهبرمتر 1درجه سلسیوس و سرعت باد  33دماي براي تیمار   بهترین مدلهاي آماري ذکر شده  براساس بررسی

کـه   4در ایـن آزمـون بعـد از مـدل      .بدست آمـد 4/26% مقدار 4براي مدل  RMSEمقدار . بدست آمد 4 مدل ،9438/0تبیین 
  .   مناسب است% RMSE 89/49و R2 (7993/0(با ضریب تبیین 3  را داراست، مدل  R2بهترین 

برابـر  کـه  )  R2( داراي بیشـترین مقـدار ضـریب تبیـین      4 ثانیـه مـدل  بـر متر1درجه سلسیوس و سرعت باد  38در دماي 
  R2کـه بهتـرین    4در این آزمون بعد از مدل . بدست آمد 57/56%مقدار  4براي مدل  RMSE. محاسبه شدباشد، می 8943/0

  .مناسب است% RMSE 5/87و  R2 (747/0(با ضریب تبیین 3  را داراست، مدل
باشـد،  مـی  8504/0که برابـر  را  بیشترین مقدار 4مدل براي  R2ثانیه نیز برمتر1درجه سلسیوس و سرعت باد  43در دماي 

 در  .باشدمی 4مدل  نیز این حالتبنابراین بهترین مدل براي . محاسبه شدو 75/68%مقدار  4براي مدل  RMSE. بدست آمد
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مناسـب  % RMSE 56/80و  R2 (7946/0(بـا ضـریب تبیـین    3  را داراست، مـدل   R2که بهترین  4این آزمون بعد از مدل 

  .است
این با توجه به ضریب تبیین بدست آمده در هر سه آزمون مشخص شد که بهترین رابطه براي خشک شـدن بـذر ذرت   بنابر
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