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 سنتیک خشک کردن تکه های فلفل دلمه ای در یک خشک کن بستر جهنده

 4، سعادت کامگار 3، مهرداد نیاکوثری 2، سعدی عزیزی 1مهدی مرادی

 استادیار بخش مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز 1
  دانش آموخته بخش مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز 2
 مهندسی صنایع غذایی دانشگاه شیرازاستاد بخش علوم و  3

 ضو هیئت علمی بازنشسته بخش مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیرازع4
 

 چکیده

 هنگام آن تیفیک افت و یریفسادپذ موجب که بوده درصد 95 حدود مزرعه از شده برداشت فلفل دلمه ای رطوبت یمحتوا

 یبررس به حاضر قیتحق در نیبنابرایکی از موثرترین روشها برای حفظ کیفیت آن خشک کردن است. . شودیم یسازرهیذخ

 پرداخته اثریب ذرات و قرمز مادون به مجهز جهنده بستر کنخشک کی از استفاده با یادلمهفلفل یهاورقه شدن خشک ندیفرا

 لیفاکتور قالب در یتصادف کامالً یشیآزماطرح  کنخشک در یادلمهفلفل یهاقطعه شدن خشک ندیفرا یابیارز منظور به. شودیم

 کنندهخشک یهوا یدما: از بودند عبارت کردن خشک یهاشیآزما در شده اعمال مستقل صفات. شد گرفته کار به در سه تکرار

سطح  یدرصد( و اندازه 50و  25، 0به جرم توده محصول ) ی(، نسبت جرم ذرات حامل انرژوسیدرجه سلس 70و  60، 50)

رطوبت  یکاهش محتوا یبرا ازیزمان مورد ن ،یریگاندازه مورد صفت(. مترمربعیسانت 84/7 و 24/3، 44/1) محصول یهاقطعه

ال شده بر زمان . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر همه صفات اعمبود تر اساس بردرصد  10درصد به  95محصول از 

  خشک شدن معنی دار می باشد.

 تجزیه واریانس، دمای هوا، ذرات بی اثر :کلمات کلیدی
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 . مقدمه1
 مزرعه، از شده برداشت یادلمهفلفل. شودیم هشتاک از مزارع دنیا یاگسترده سطح در باال یاهیتغذ ارزش علت به یادلمهفلفل

 کاهش سرعت به نامناسب، یسازرهیذخ یجهینت در آن یاهیتغذ ارزش و است ریپذفساد اریبس یکشاورز محصوالت گرید مثل

 آنها، پوست یرو یخوراک یهالمیف و هاپوشش جادیا لیقب از ییهاروش با ی راادلمهفلفل برداشت از پس عمر .]1[ ابدییم

 شیافزا محصول، رطوبت یمحتوا کنترل ای و شدهاصالح اتمسفر مثل یبندبسته یشرفتهیپ یهاروش ،یاخانهسرد یسازرهیذخ

 کی دریکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از فساد محصوالت تازه برداشت شده، خشک کردن آنها می باشد.  .]2[دهند می

 جینتا طبق که شد یبررس فلفل ییایمیش و یکیزیف ،یاهیتغذ ،یفیک یهایژگیو بر کردنخشک مختلف یهاروش اثر پژوهش

 نوع، نیبهتر ویکروویما با ههمرا خأل با کردن خشک و نیسیکاپسا حفظ یبرا روش نیبهتر یانجماد کردن خشک آمده،بدست

ذرات حامل انرژی به عنوان ذراتی که به انتقال سریعتر حرارت به ماده خشک شونده  .]3[ فلفل بود یاهیتغذ خواص حفظ جهت

در تحقیقی فرایند خشک شدن  .]7[، ]6[، ]5[، ]4[کمک شایانی می کنند، در تحقیقات مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است 

میلیمتر استفاده  4رژی از جنس فوالد با قطر دانه های ذرت در یک خشک کن پیوسته مورد بررسی قرار گرفت، از ذرات حامل ان

 . ]4[ می یابد ششد. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت ذرات حامل انرژی نرخ خشک شدن دانه های ذرت افزای

کن بستر سیال همراه با ذرات حامل ، رفتار خشک شدن ذرت و نخود سبز در یک خشک2006در مطالعه دیگری در سال 

( بررسی شد. در این بررسی اثر قطر ذرات جامد، نوع جنس ذرات، 7/2های استیل با قطر ای و گویهای شیشههرهانرژی بی اثر )م

بینی نرخ شدن محصول مورد توجه قرار گرفت و در نهایت برای پیشمقدار جرمی ذرات، سرعت هوا و دمای هوا روی نرخ خشک

ل خشک کردن، یک مدل ریاضی مطرح شد. آنها دریافتند که خشک شدن و تغییرات دمایی ذرات جامد کروی شکل در حا

دهد و کاهش قطر ماده جامد در حال خشک شدن، افزایش رسانایی حرارتی اثر نرخ خشک شدن را افزایش میحضور ذرات بی

بستر سیال، سرعت کن یابد. آنها همچنین دریافتند که در خشکاثر و افزایش دمای هوا، نرخ خشک شدن افزایش میی بیماده

اثر و سطح رطوبت اولیه تاثیر محسوسی روی نرخ خشک شدن نخواهد گذاشت. نتایج تجربی این تحقیق هوا، مقدار ذرات بی

 .]6[دهد اثر، نرخ خشک شدن را کاهش مینشان داد که افزایش نسبت جرمی مواد جامد در حال خشک شدن به جرم ذرات بی

اثر بررسی انجام گرفت، فرایند خشک شدن سوسپانسیون خون اسپری شده روی ذرات بی 2001در تحقیق دیگری که در سال 

شدن با موفقیت استفاده ها و تسریع فرایند خشکاثر به عنوان راهکاری برای نازک شدن این سوسپانسیونشد و از ذرات بی

 .]8[شد

بستر جهنده به منظور خشک کردن تکه های فلفل قیق حاضر به بررسی استفاده از ذرات حامل انرژی در یک خشک کن در تح

 دلمه ای پرداخته شده است.

 . مواد و روش ها2

در این تحقیق از یک خشک کن بستر جهنده مجهز شده به المپ مادون قرمز ، برای خشک کردن تکه های فلفل دلمه ای  

 (. 1استفاده شد )شکل 
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 شماتیک خشک کن مورد استفاده -1شکل 

الکتریکی است، کیلوواتی می باشد که هوای محیط را به کانال حرارتی که دارای گرم کن  3این دستگاه دارای یک فن دمنده 

می دمد. سپس هوای گرم شده به داخل خشک کن بستر جهنده که حاوی بستر محصول می باشد، وارد می شود. سرعت هوا به 

میلیمتر( مطابق مسیرهای نشان  5گونه ای تنظیم شد که تکه های فلفل دلمه ای و ذرات بی اثر )گوی های آلومینیومی با قطر 

جهش تکه های محصول همراه با ذرات بی اثر موجب برخورد بیشتر آنها با هم شده و از آنجایی داده شده جهش داشته باشند. 

که ذرات بی اثر آلومینیومی دارای رسانایی بیشتری هستند، نرخ خشک شدن افزایش خواهد یافت. هرچند که این تحلیل تئوری 

درصد( مورد استفاده  50و  25بی اثر به محصول )صفر، بوده و برای مشاهده نتایج عملی تحقیق، سه نسبت جرمی اختالط ذرات 

درجه سلسیوس اعمال شد.  70و  60، 50قرار گرفت. به منظور بررسی تاثیر دمای هوای خشک کننده نیز سه سطح دمای هوای 

ریل استفاده برای تجزیه و تحلیل تاثیر صفات مستقل بر مدت زمان خشک شدن آن از طرح آزمایشی کامال تصادفی در قالب فاکتو

شد. الزم به ذکر است که آزمایش ها در سه تکرار انجام شدند. برای اندازه گیری رطوبت اولیه تکه های فلفل دلمه ای در شروع 

گرم توزین شده و درون آون  001/0( با دقت A&D, Tokyo, Japanهر آزمایش، مقداری از محصول با ترازوی دقیق دیجیتال )

ساعت قرار داده شده و پس از وزن کردن خاکستر بدست آمده، محتوای  16درجه سلسیوس به مدت  105الکتریکی تحت دمای 

 ( محاسبه شد:1رطوبت اولیه محصول بر اساس وزن تر از رابطه )

𝑀𝐶 =
𝑀0−𝑀𝑑

𝑀0
× 100                                                                                                                    (1) 

 که در این رابطه:

MC ،)بر مبنای تر( 0: درصد رطوبتM و )گرم( جرم اولیه محصول :dM.می باشند )جرم نهایی محصول )گرم : 

سط برابر     ساس رطوبت اولیه تکه های فلفل دلمه ای به طور متو ست آوردن      95بر این ا شد. در ادامه برای بد % اندازه گیری 

صل زمانی          صول در فوا شدن، تکه هایی از مح شک  صول حین خ ستگاه بیرون آورده   10رطوبت لحظه ای مح دقیقه از داخل د

شدند. ف     ستفاده از ترازوی مذکور وزن  شدن تا رسیدن رطوبت برگ ها به     شده و با ا شک  صد )برمبنای تر( ادامه    10رایند خ در

 استفاده شد.   SPSS 16یافت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

 ساخت کشور آلمان Nicer Dicer کنخرد برای شروع آزمایش ها فلفل دلمه ای تازه از بازار تهیه شده و با استفاده از دستگاه

سانتیمتر مربع تبدیل شده و پس از راه اندازی دستگاه خشک کن  84/7دلمه ای به تکه هایی با اندازه یکسان و سطح فلفل 

دقیقه رطوبت محصول را بدست آورده و خشک کردن تا زمانیکه محصول  10درون آن قرار داده شده و با توزین نمونه ها در هر 
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، ادامه یافت. برای هر آزمایش زمان خشک کردن )زمانی که رطوبت محصول از درصد )برمبنای تر( برسد 10به رطوبت تقریبی 

 درصد برسد( اندازه گیری و ثبت شد. 10درصد به  95حدود 

 . نتایج و بحث3

 84/7و  24/3و  44/1های محصول )قطعه درجه سلسیوس(، اندازه 70و  60و  50تجزیه واریانس سطوح مختلف حرارتی )

( نشان داده شده 1درصد( در سه تکرار در جدول ) 50و  25و  0اثر به محصول )متر مربع( و سه درصد جرمی ذرات بیسانتی

اند داری داشتهاثر، بر زمان خشک شدن اثر معنیهای محصول و درصد جرمی ذرات بیاست. سه متغیر مستقل دما، اندازه قطعه

دار شد. تقل بر زمان خشک شدن محصول، معنیهای مسی متغیردار بود. همچنین اثر متقابل همهو متغیر تکرار فاقد اثر معنی

 انجام گرفت. %1مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال 

 یادلمه فلفل یهاقطعه شدن خشک زمان انسیوار هیتجز -1 جدول

 F مربعات نیانگیم مربعات مجموع یآزاد درجه راتییتغ منبع

 93/9528** 3651229 7302458 2 دما

 63/1118** 428630 857260 2 محصول یقطعه اندازه

 12/5945** 2278009 4556018 2 اثریب ذرات یجرم درصد

 18/266** 101994 407976 4 اندازه x دما

 97/1044** 400405 1601619 4 اثریب ذرات x دما

 86/75** 5/29068 116274 4 اثریب ذرات x اندازه

 56/43** 4/16689 133515 8 اثریب ذرات x دما x اندازه

  17/383 33/20691 54 شیآزما یخطا

   45/15143897 80 کل

 دار است.معنی %99**در سطح 

 نمودار یبررس با ؛شودیم همشاهد شدن خشک یینها زمان یرو ،یانرژ حامل ذرات درصد و دما متقابل اثر( 1) شکلنمودار  در

 تفاوت تر، در سطوح ذرات حامل انرژی مختلف،های پاییندما نسبت باالتر به یهادما در که کرد مشاهده توانیم(، 2شکل )

و به عبارت دیگر با افزایش دما، اثر ذرات حامل انرژی بر زمان خشک شدن کاهش یافته  است شده شدن کمتر خشک زمان

 ذرات یتوده دو هر نمودن گرم جهت آن بودن یکاف و کنخشک محفظه در موجود حرارت باال بودن از یناش تواندیم که است؛

 ذرات درصد مختلف سطوح یهمه در ،شودمشخص می شکل از که گونههمان همچنین .باشد محصول یهاقطعه و یانرژ حامل

 نرخ شیافزا در دما شیافزا مثبت اثر که ابدییم کاهش شدن خشک یبرا ازین مورد زمان دما، سطح شیافزا با ،یانرژ حامل

 با سهیمقا در شاهد یهاماریت یبررس. ]9[، ]6[ ی مشابهی دست یافتندسایر تحقیقات نیز به نتیجه. دهدیم نشان را شدن خشک

 شاهد، ماریت با سهیمقا در یانرژ حامل ذرات %25 ماریت ها،دما یهمه در که دهدیم نشان ،یانرژ حامل ذرات یدارا یهاماریت
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 ییگرما تیظرف و ومینیآلوم یباال ییگرما یرسانندگ به مربوط تواندیم دهیپد نیا علت که بود کردن خشک زمان نیترکم یدارا

 ماریت به نسبت، یانرژ حامل ذرات %50 حضور هنگام کهیحال در باشد؛ یادلمهفلفل یهابا قطعه اسیآن در ق نییپا 1یژهیو

 است ممکن دهیپد نیا علت. است افتهی شیافزا محصول شدن خشک زمان ،یانرژ حامل ذرات %25 ماریت به نسبت و شاهد

 کنخشک داخل یدمابا  یذرات حامل انرژ یتوده و فلفل یتوده شدن دماهم جهت کنخشک در موجود حرارت میتقس ینحوه

 خصوص)به  کنخشک داخل حرارت جذب در ذرات نیا سهم ،یانرژ حامل ذرات یتوده جرم شیافزا با که یمعن نیا به باشد؛

 ریتأخ به شدن خشک ندیفرا و است مانده یباق فلفل یتوده شدن خشک یبرا یترکم حرارت و شده شتریب( ترنییپا یدماها در

 یذرات حامل انرژ ینسبت جرم ریانجام شد، تأث ریکف یمویل اهیگ یهابرگ شدن خشک یرو بر که قیتحق کی در .است اُفتاده

 یپژوهش در. ]10[گزارش کردند یذرات حامل انرژ ینرخ خشک شدن را با کاهش نسبت جرم شیافزا ال،یدر خشک کن بستر س

 یکننده رهیذخ عنوان به یانرژ حامل ذرات از ال،یس بستر کنخشک در جیهو یااستوانه یهاکردن قطعه خشک یبرا گرید

 یمثبت ریثتأ که شد استفاده کردن خشک ندیفرا در کن،خشک در موجود مواد یتوده تیالیس یکننده لیتسه نیهمچن و یانرژ

 ]11[ داشتند کردن خشک زمان کاهش بر

 

 یادلمهفلفل یهازمان خشک شدن قطعه نیانگیبر م یو ذرات حامل انرژ دما متقابل اثر -2شکل

 

با بررسی . است شده داده نشان شدن خشک یینها زمان یرو بر ،یادلمه فلفل یهاقطعه اندازه و دما متقابل اثر( 3) شکل در

تری بر کاهش زمان خشک شدن داشته است محصول اثر کمی های باالتر، کاهش اندازهشود که در دمااین نمودار مشاهده می

شونده بیشتر شده و اثر افزایش تواند به این دلیل باشد که با افزایش دما، حرارت انتقال یافته به ماده خشککه این پدیده می

 دما،سطوح  یهمه در رفت،یم انتظار که گونههمان و شکلاین  به توجه با تر شده است. همچنینسطح تماس محصول کمرنگ

 محصول قطعات اندازه کاهش مثبت اثر که ابدییم کاهش شدن خشک یبرا ازین مورد زمان محصول، یهاقطعه اندازه کاهش با

 در محصول، حجم به خوردهبرش سطح نسبت شیافزا لیدل به احتماالً دهیپد نیا دهد؛یم نشان را شدن خشک نرخ شیافزا در

 تحقیقی در .است شده شدن خشک زمان کاهش و شدن خشک نرخ شیافزا موجب که بوده یادلمهفلفل کوچکتر یهااندازه

زمان خشک شدن را  نیترکوتاه محصول، ضخامت نیترکم مختلف، یهاضخامت با جیهو یهابرش شدن خشک ندیفرا در مشابه

 .]12[داشت یدر پ
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 یادلمهفلفل یهاقطعه شدن خشک زمان نیانگیم بر محصول یو اندازه اثر متقابل دما -3شکل

 شدن خشک یها زمانذرات حامل انرژی در سطوح مختلف بر  درصدهای محصول و ی قطعهاثر متقابل اندازه( 4) شکل در

انرژی نسبت به درصد ذرات حامل  25شود که در تیمار با بررسی این نمودار مشاهده می ؛است شده داده نشان یادلمهفلفل

تر شده است، که احتماالً ناشی از نرخ انتقال ی محصول بر زمان خشک شدن کمتیمار بدون ذرات حامل انرژی، اثر کاهش اندازه

درصد ذرات حامل انرژی نیز از آنجاییکه  50باشد. همچنین در تیمار ذرات حامل انرژی می %25حرارت رسانایی باال در تیمار 

ی محصول اثر بهتری بر زمان خشک شدن ت به دیگر سطوح ذرات حامل انرژی افزایش یافته، کاهش اندازهزمان فرایند نسب

 مثبت اثر که است افتهی کاهش شدن خشک یبرا ازین مورد زمان ،های محصولقطعه اندازه کاهش با داشته است. همچنین،

 25 سطح در یانرژ حامل ذرات مطابق این شکل، .دهدیم نشان را شدن خشک نرخ شیافزا بر محصول یهاقطعه اندازه کاهش

 خشک زمانتأثیر منفی بر  درصد 50 لی ذرات حامل انرژی در سطحو تأثیر مثبت داشته شدن خشک زمان کاهش بر درصد

  .دارد شدن

 

 یادلمهفلفل یهاقطعه شدن خشک زمان نیانگیم بر یانرژ حامل ذرات و محصول یاندازه متقابل اثر-4شکل
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در دماهای  شود،گونه که مشاهده میهای آزمایش نشان داده شده است. همانی حالتزمان خشک شدن همه ،(5) شکل در

باالتر، تأثیر ذرات حامل انرژی بر زمان خشک شدن کمتر شده است که این پدیده احتماالً به این دلیل است که در دماهای 

تر شده است. رنگجایی کافی بوده و اثر انتقال حرارت رسانایی ذرات حامل انرژی کمباالتر، انتقال حرارت به ماده به روش جابه

تواند ناشی از تر شده است و این میی محصول بر کاهش زمان خشک کردن کمهمچنین در دماهای باالتر، اثر کاهش اندازه

تری بر تسریع فرایند ی محصول اثر کمکاهش اندازهافزایش ضریب نفوذ مؤثر رطوبت در دماهای باالتر باشد که موجب شده که 

 25توان دریافت که با حضور ذرات حامل انرژی در سطح کاهش رطوبت ماده، داشته باشد. همچنین با بررسی این نمودار می

تواند می داد نیزی محصول بر زمان خشک شدن نسبت به تیمار شاهد کمتر شده است، این رخی  قطعهدرصد، اثر کاهش اندازه

به این دلیل باشد که با حضور ذرات حامل انرژی، انتقال حرارت رسانایی به منابع انتقال حرارت به ماده افزوده شده و اثر انتقال 

درصد  50های با تر شده است و در نهایت تیماری محصول است، کمرنگجایی که بیشتر تحت تأثیر اندازهحرارت به روش جابه

ی محصول درصد، کاهش اندازه 25)با توجه به ناکارآمدی آنها در کاهش زمان فرایند(، نسبت به تیمار شاهد و  ذرات حامل انرژی

 اثر بیشتری بر کاهش زمان خشک کردن داشته است.

 

 یادلمهفلفل شدن خشک یینها زمان یرو شده اعمال یهاماریت یهمه یکل یسهیمقا -5شکل

 نتیجه گیری. 4

حاضر از یک خشک کن بستر جهنده مجهز به المپ مادون قرمز به منظور بررسی فرایند خشک شدن تکه های در تحقیق 

فلفل دلمه ای استفاده شد. اثرهای دما و نسبت ذرات حامل انرژی بر زمان خشک شدن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد 

تغییر نسبت اختالط ذرات بی اثر به تکه های محصول از صفر به  که با افزایش دما، زمان خشک شدن کاهش یافته و همچنین با

 درصد زمان خشک شدن افزایش نشان داد. 50به  25درصد، زمان خشک شدن کاهش یافته ولی از  25
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Abstract 

Moisture content of harvested green bell pepper is about 95 % (wet basis) which cause to deteriorate 

and reduce its quality during storage. Drying is one of the most effective methods for maintenance of 

agricultural products. Therefore, in the present study, drying process of green bel pepper slices in an Ir-

assisted spouted bed dryer with heat carrier inert particles was investigated. In order to evaluate the 

drying process, a completely randomized factorial design with three replications was used. Independent 

factors in the drying experiments were drying air temperature (50, 60, and 70 C), mass percentage of 

inert particle to the drying slice (0, 25, and 50 %) and slice size of green bell pepper (1.44, 3.24, and 

7.84 cm2). Measured factor was drying time of green bell pepper slices to reduce their moisture content 

from 95 % to 10 % (wet basis). analysis of variance showed all independent factors had significant on 

the drying time. 

Keywords: Analysis of variance, Air temperature, Inert particle. 

 


