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مطالعۀ اثر روشها و پيشتيمارهای گوناگون خشککردن بر سينتيک بازآبپوشی فلفل قرمز
چيلی ()capsicum annum
2

حميد توکلیپور ،*1محسن مختاريان

 .1گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار ،ایران
 .2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار ،ایران
(تاریخ دریافت  -1393/11/28 :تاریخ تصویب )1394/4/23 :

چکيده
هدف از این مطالعه بررسی تأثیر روش خشککردن به دو صورت خشککردن با هوای داغ و آفتابی و پیشتیمار
(آنزیم بری با آب داغ و تیمار شیمیایی) روی سینتیک انتقال جرم طی پدیدۀ بازآبپوشی فلفل قرمز چیلی بود .برای این
منظور قانون دوم فیک و مدل پلگ برای مدلسازی پدیدۀ بازآبپوشی فلفل قرمز چیلی بهکار گرفته شد .نتایج نشان داد
که مدل پلگ توانست با دقت باالیی پدیدۀ بازآبپوشی فلفل قرمز چیلی را پیشگویی کند ( .)R2≤0/9320مقادیر ضرایب
انتشار رطوبت در زمینۀ فلفل قرمز چیلی در دامنۀ  1/217×10-8 m2/sتا  5/540×10-8 m2/sقرار دارد .همچنین نتایج
نشان داد که پیشتیمار آنزیمبری با آب جوش در مقایسه با سایر پیشتیمارها میزان بازآبپوشی را کمی افزایش داده
است که بیشترین مقدار این پارامتر در دمای  55درجۀ سانتیگراد مشاهده شد.
کليدواژگان :پیشتیمارهای شیمیایی ،خشککردن ،سینتیک بازآبپوشی ،مدلسازی.

مقدمه

*
1

فلفل قرمز چیلی یکی از ارقام فلفل است که بهطور وسیعی در
جهان کشت و کار میشود .این محصول بهصورت تازه و
پختهشده مصرف میشود و بهطور معمول بیشتر بهصورت
ادویهای و طعمدهنده در موادغذایی و نیز در فرموالسیون انواع
سسها ،چاشنیها ،و فراوردههای کنسروی استفاده میشود
( .)Isiduro et al., 1995فلفل قرمز چیلی از منابع خوب
ویتامینهای آ و ث و غنی از بتاکاروتن و مواد معدنی چون
پتاسیم است (.)Akintunde, 2010
فلفل قرمز چیلی معموالً پس از برداشت خشک میشود.
خشککردن فلفل قرمز در ایران بهویژه در استان خراسان بیشتر
به روش سنتی توسط خشککردن در هوای آزاد و در معرض نور
خورشید انجام میشود .این عمل معموالً در مدت زمان طوالنی
حدود ده روز به طول میانجامد .بنابراین با توجه به ضعفها و
معایب روش خشککردن آفتابی از نظر بهداشتی همچون
آلودگی ثانویه و وقتگیربودن ،روشهای دیگر مانند
خشککردن خورشیدی و یا جابهجایی هوای داغ پیشنهاد
میشود (.)Akintunde, 2010

* نویسندۀ مسئولh.tavakolipour@gmail.com :
1. Chilli red pepper

بهکارگیری پیشتیمارهای گوناگون ،بهمنظور کاهش زمان
خشککردن و بهبود خواص تغذیهای خشکبار ،امروزه جایگاه
ویژهای در صنعت خشککردن مواد غذایی دارد .آنزیمبری،
آبگیری اسمزی ،و بهکارگیری ترکیبات شیمیایی
(پتاسیممتابیسولفات ،2هیدروکسیدپتاسیم و سدیم ،3کربنات
پتاسیم ،4امولسیونهای استر اتیل و متیل ،5اسیدسیتریک ،6و
اسیدآسکوربیک )7از پیشتیمارهایی است که در صنعت خشکبار
استفاده میشود ( .)Doymaz, 2010هدف از استفاده از
محلولهای پیشفرایند ،افزایش روند خشککردن و تولید
فراوردهای با کیفیت مطلوب است .یکی از روشهای سنجش
کیفیت فراوردۀ نهایی آزمون بازآبپوشی است .بازآبپوشی
فرایند پیچیدهای است که به بازگرداندن ویژگیهای مادۀ
میانجامد .بنابراین یک مادۀ غذایی بازآبپوشیشده،
خصوصیاتی مشابه با محصول تازه را نشان میدهد .بازآبپوشی
میتواند بهعنوان معیار سنجش تخریب مادۀ غذایی در حین
فرایند خشککردن در نظر گرفته شود .بازآبپوشی بافتهای
گیاهی خشک متشکل از سه فرایند همزمان شامل :جذب آب به
2. Potassium meta bisulphate
3. Potassium and sodium hydroxide
4. Potassium carbonate
5. Methyl and ethyl ester
6. Citric acid
7. Ascorbic acid

 436مهندسی بيوسيستم ايران ،دورة  ،46شمارة  ،4زمستان 1394

آب و کاهش انتشار مواد جامد میشود.
تأثیر شرایط خشککردن را روی سینتیک بازآبپوشی اسفناج
خشکشده با مایکروویو بررسی کردند .نتایج نشان داد که مدل
پلگ بهتر توانست شرایط آبگیری مجدد اسفناج را برازش کند.
هدف از این تحقیق ،بررسی تأثیر روشهای پیشتیمار،
دما ،و زمان خشککردن بر سینتیک بازآبپوشی فلفل قرمز
چیلی است.

داخل مادۀ خشک ،متورمشدن محصول بازآبپوشیشده ،و
تراوش مواد محلول جامد به محیط بازآبپوشی است (Vega-
 .)Gálvez et al., 2009معادالت تجربی بسیاری برای مدلسازی
سینتیک انتقال جرم طی فرایند بازآبپوشی ارائه شدهاند که
برای بهینهسازی فرایند بازآبپوشی مفید است .اکثر مدلهای
استفادهشده برای توصیف بازآبپوشی ،براساس مدل انتشاری
قانون دوم فیک برای اشکال هندسی گوناگون هستند .در میان
معادالت تجربی ،مدل پیشنهادی ) Peleg (1988به نسبت سایر
مدلها اهمیت بیشتری دارد.
بازآبپوشی تحتتأثیر فاکتورهای متفاوتی شامل
فاکتورهای ذاتی 1و درونی (ترکیب شیمیایی فراورده ،پیشتیمار
خشککردن ،فرموالسیون محصول ،شرایط و روش خشککردن،
روش پس از خشککردن ،2و مانند اینها) و غیرذاتی 3چون
ترکیب محیط غوطهوری (آب ،شیر  ،آبمیوه ،و مانند اینها)،
دما ،و شرایط هیدرودینامیک قرار میگیرد ( Taiwo et al.,
 .)2002; Debnath et al., 2004محققان پژوهشهای گوناگونی
در زمینۀ آبگیری مجدد محصوالت متفاوت انجام دادهاند که در
ادامه به بررسی چند مورد پرداخته میشودJiao et al. (2014) .
مدلسازی آبگیریـبازآبپوشی برنچ فوری را در روش ترکیبی
خشککردن با مایکروویوـهوای داغ مطالعه کردند .نتایج نشان
داد که استفادۀ ترکیبی از مایکروویو و هوای داغ به نسبت
استفاده از آنها بهصورت مجزا ،سبب کاهش زمان خشککردن
شد .همچنین استفاده از توان  300وات در ترکیب با دمای
هوای خشککردن  80درجۀ سانتیگراد ،سبب بهینهشدن زمان
خشککردن شد Cunningham et al. (2008) .سینتیک
بازآبپوشی قطعات استوانهای سیبزمینی را مطالعه کردند .برای
این منظور نمونههای سیبزمینی در آون جابهجایی هوای داغ
(دمای  60درجۀ سانتیگراد) و یا در آون مایکروویو (توانهای
 ،440 ،250و  600وات) خشک و سپس در حمام آب در دمای
بین  20و  80درجۀ سانتیگراد بازآبپوشی شد .نتایج نشان داد
که سینتیک بازآبپوشی نمونه به دما ،نسبت مواد جامد به مایع،
ابعاد نمونه ،پیشآنزیمبری ،روش خشککردن ،و پیشخیساندن
(سورفاکتانت یونی و نمک طعام) وابسته است .همچنین همزدن
و سورفاکتانت غیریونی تأثیری بر فرایند بازآبپوشی نمونهها
نداشت Rastogi et al. (2004) .تأثیر پیشتیمارهای اسمزی را
روی ویژگیهای بازآبپوشی هویج مطالعه کردند .نتایج نشان
داد که تیمار باالتر از  10درجۀ بریکس منجر به افزایش انتشار

پیشفرایندهای استفادهشده برای خشککردن فلفل قرمز چیلی
به این صورت انتخاب شد:
4
آنزیمبری با آب داغ ( :)WBنمونههای فلفل در آب داغ
با دمای  90درجۀ سانتیگراد بهمدت  3دقیقه آنزیمبری شدند و
سپس روی یک توری فلزی قرار گرفتند تا آب اضافی آنها خارج
شود.
5
تیمار شیمیایی ( :)CTنمونههای فلفل بهطور جداگانه در
محلول 2درصد اتیل اولئات و 5درصد کربنات پتاسیم بهمدت 1
دقیقه در دمای اتاق فروبری شد.

1. Intrinsic factors
2. Post-drying procedures
3. Extrinsic factors

)4. Water blanching (WB
)5. Chemical treatment (CT

)Dadali et al. (2008

مواد و روشها
مواد

بهمنظور انجام این پژوهش فلفل واریته
بهعنوان مادۀ اولیه از فروشگاهی محلی در شهر نیشابور
خریداری شد .میزان رطوبت اولیۀ فلفلهای تازهخریداریشده
( 6/29مبنای خشک) اندازهگیری شد .همچنین مواد شیمیایی
استفادهشده مشتمل بر اتیل اولئات (دارای خلوص 98درصد) و
کربنات پتاسیم (دارای خلوص 99درصد) ساخت شرکت مرک
آلمان بودند.
capsicum annum

روشها
آمادهسازی مواد اوليه

پس از خریداری ،فلفل بهمنظور کاهش فعالیتهای تنفسی و
بیولوژیکی تا زمان آزمایش در یخچال در دامنۀ دمایی7/2ـ4/6
درجۀ سانتیگراد با رطوبت نسبی  80تا 90درصد بهمدت  7روز
نگهداری شد .پس از خروج از یخچال نمونهها تمیز و مواد
خارجی جدا شدند .در هر آزمون  30گرم فلفل استفاده شد
(تعداد تکهها در هر آزمون تقریباً  60عدد بود) که فلفلها در
جهت طولی به تکههای  2/5×2/5سانتیمتر برش داده شدند.
پيشفرايندها
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نمونۀ اسالیسشده :)SC( 1فلفلها در جهت طولی به
تکههای  2/5×2/5سانتی متر برش داده شدند.
نمونۀ شاهد :)B( 2هیچگونه تیماری روی آنها انجام
نگرفت.

نیشابور نشان میدهد .همچنین میانگین حداکثر سرعت باد طی
این ماه طبق دادههای ایستگاه هواشناسی منطقه 7 ،متربرثانیه
ثبت شد .در هر یک از آزمایشها خشککردن در سه تکرار
انجام شد.
رطوبت نسبی

خشککردن

میانگین دما

70

خشککردن در آفتاب (خشککردن سنتی)

نمونههای فلفل پیشفرایندشده به هر سه روش و شاهد ،روی
یک پارچۀ متقال تمیز در مقابل تابش مستقیم نور خورشید
بهمدت  4روز تا رسیدن به محتوای رطوبت نهایی حدوداً 0/111
(مبنای خشک) قرار داده شد .هر ساعت نمونهها توزین و
تغییرات وزن محاسبه شد .توزین نمونهها از ساعت  9صبح تا 5
بعدازظهر انجام گرفت .چون طی ساعتهای  5بعدازظهر تا 9
صبح کاهش رطوبت چندانی مشاهده نمیشد (البته گاهی
تغییرات محتوای رطوبت در ساعات سردتر شبانهروز منفی بود
یعنی بهصورت بازجذب رطوبت) .شایان توضیح است که
آزمایشهای خشککردن آفتابی در مهرماه انجام شد که شکل 1
میانگین دما و رطوبت نسبی در طول روز را در این ماه در شهر
)1. Slice (SC
)2. Blank (B

رطوبت نسبی ()%

نمونههای فلفل که پیشفرایند روی آنها صورت گرفته است و یا
نمونۀ شاهد در سه دمای  ،65 ،55و  75درجۀ سانتیگراد در
یک خشککن جابهجایی هوای داغ مجهز به فن گردش هوا با
سرعت  1متربرثانیه (ساخت شرکت گروک ،ایران) تا رسیدن به
محتوای رطوبت نهایی حدوداً ( 0/111مبنای خشک) خشک
شدند .شایان ذکر است که دانسیتۀ سطحی نمونۀ تازۀ فلفل
قرمز روی سینی (ابعاد سینی خشککن به ترتیب طول و عرض
سینی  50×50سانتیمتر ،مقدار فلفل ورودی به خشککن در
هر نوبت  30گرم بود) خشککن  120g/m2اندازهگیری شد.
قبل از انجام هر آزمایش بهمدت سی دقیقه دستگاه خشککن
روشن شد تا به دمای مورد نظر برسد .در طی خشکشدن وزن
نمونهها در فواصل زمانی 15دقیقهای با ترازوی دیجیتال با دقت
 0/001اندازهگیری شد .در انتها بهمدت  15دقیقه نمونهها تا
دمای محیط خنک و در کیسههای پلیاتیلنی بستهبندی شد.
میزان رطوبت نهایی فلفلهای خشک با روشهای آفتابی و
خشککردن با جابهجایی هوای داغ بهطور میانگین به ترتیب
( 0/1862مبنای خشک) و ( 0/092مبنای خشک) اندازهگیری
شد .هر کدام از آزمایشها در سه تکرار انجام شد.
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شکل  .1ميانگين دما و رطوبت نسبی در طول روزهای مهر در شهر نيشابور
طی فرايند خشککردن فلفل قرمز در آفتاب

سينتيک بازآبپوشی
تعيين بازآبپوشی

برای تعیین نسبت بازآبپوشی 1 ،گرم نمونۀ فلفل خشکشده
بهمدت  50دقیقه در  10سیسی آب مقطر (نسبت  )1:10که
دمای آن با استفاده از بن ماری به  60درجۀ سانتیگراد رسیده
بود ،قرار داده شد (نمونۀ تازهاستفادهشده برای خشککردن به
تکههای  2/5×2/5سانتیمتر برش داده شد) .در فواصل زمانی ده
دقیقه نمونهها از محلول خارج و با کاغذ صافی رطوبت سطحی
اضافی آنها گرفته ،توزین و سپس دوباره در آب  60درجۀ
سانتیگراد قرار داده شدند .دمای آب با ترمومتر اندازهگیری و
کنترل شد .سپس با رابطۀ  1نسبت افزایش وزن محاسبه و
نمودار آن در برابر زمان بازآبپوشی رسم شد .آزمایشها در سه
تکرار انجام شد (.)Doymaz & Ismail, 2011
W W d
(رابطۀ )1
RR  t
Wt
در این معادله RR :نسبت بازآبپوشی ( Wd ،)g/gوزن
نمونه قبل از بازآبپوشی ( ،)gو  Wtوزن نمونه بعد از
بازآبپوشی در لحظۀ  )g( tاست .شایان ذکر است که مقدار
رطوبت نمونهها طی فرایند بازآبپوشی ازطریق روابط موازنۀ
جرم 3تعیین شد (.)Tavakolipour, 2008

3. Mass Balance
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مدلسازی سينتيک بازآبپوشی

تجزيه و تحليل آماری

برای تخمین ضرایب انتشار رطوبت در طول دورۀ بازآبپوشی از

آنالیز آماری با استفاده از طرح کامالً تصادفی و مقایسۀ میانگین
داده با استفاده از آزمون  LCDدر سطح احتمال 95درصد انجام
گرفت .برای آنالیز آماری از نرمافزار  Statistixنسخۀ  8استفاده
شد.

قانون دوم فیک استفاده شد .این معادله برای یک تیغۀ نامحدود
بهصورت رابطۀ  2بیان میشود ( Crank, 1975; García-Pascual

.)et al., 2006
(رابطۀ )2

نتايج و بحث

D t

8
1
exp  (2n  1)2  2 eff ,w2 
2
2
) n 0 (2n  1
4L 

در این معادله Xt :مقدار رطوبت مواد طی بازآبپوشی

خشککردن فلفل قرمز چیلی در شرایط خشککردن با هوای

( )kg water/kg dbدر لحظۀ  Xi ،tمقدار رطوبت مواد خشک

داغ و آفتابی همراه با پیشتیمارهای گوناگون ،بررسی شد .مقدار

( Xe ،)kg water/kg dbمقدار رطوبت تعادلی مواد

رطوبت اولیۀ فلفل تازه 6/29درصد (بر مبنای خشک) تعیین

بازآبپوشیشده ( t ،)kg water/kg dbزمان بازآبپوشی (دقیقه)،

شد .منحنی تغییرات محتوای رطوبت برحسب زمان

 Lنیمضخامت تیغه برحسب متر ،و  Deffضریب نفوذ مؤثر رطوبت

خشککردن در شکل  2نشان داده شده است .همانطور که

(برحسب  )m2/sاست .با درنظرگرفتن جملۀ اول بسط معادلۀ 2

مالحظه میشود ،تغییرات رطوبت فلفل قرمز چیلی دربرابر زمان

داریم:

خشککردن از روندی نزولی تبعیت کرده است .بهطوری که



) X t  X e  (X i  X e

شیب منحنی خشککردن فلفل قرمز چیلی در نمونۀ تیمارشده

(رابطۀ )3
 D
t
exp  eff ,w2


4L


مدل پیشنهادی توسط) Peleg (1988برای توصیف انتقال
2

فرايند خشککردن

8

2

) X t  X e  (X i  X e

رطوبت طی بازآبپوشی بوده که دوپارامتری و غیرنمایی است.
t
[Xt  Xi 
]
(رابطۀ )4
A  B.t
با سادهسازی داریم:
t
[ Xt  Xi 
]
(رابطۀ )5
A  B.t
در این معادله Xt :مقدار رطوبت مواد طی فرایند
بازآبپوشی ( Xi ،)kg water/kg dbمقدار رطوبت مواد خشک
( t ،)kg water/kg dbزمان بازآبپوشی ( A ،)minثابت نرخ
پلگ )min.kg db /kg water( 1بوده و به آهنگ انتقال جرم در
لحظۀ ابتدایی مرتبط است ( )t=t0و  Bثابت ظرفیت پلگ( 2

kg

با اتیل اولئات ،تندتر است ( .)p>0/05نتایج

در زمینۀ خشککردن فلفل با پیشتیمارهای گوناگون نشان داد
که فلفلهای خشکشده با اتیل اولئات 2درصد آهنگ
خشککردن را تسریع و زمان خشککردن را کوتاهترکرد .این
حالت بهعلت واکنش حلکنندگی اتیل اولئات است که پوستۀ
مومی و دیوارۀ

برای مدلسازی از نرمافزارهای سیگماپالت 3نسخۀ  11و نرمافزار
صفحهگستر اِکسل 4نسخۀ  2003استفاده شد.

1. Peleg rate constant
2. Peleg capacity constant
3. Sigma Plot
4. Excel

ۀ

کاهش زمان خشککردن فلفل قرمز میشود (

Tavakolipour,

.)2010
محتوای رطوبت تعادلی در انتهای فرایند خشککردن
برای پیشتیمارهای گوناگون در جدول  1ارائه شده است .این
مقادیر نشاندهندۀ
آبپوشی است.
جدول  .1محتوای رطوبت تعادلی فلفل قرمز چيلی در پايان فرايند

Xi

یعنی مقدار رطوبت مواد خشک ( )kg /kg dbاست .همچنین

میکند و

سبب کاهش مقاومت در برابر انتقال جرم(رطوبت) و درنتیجه

 )db /kg waterبوده و به حداکثر ظرفیت جذب آب مرتبط
است .شایان ذکر است که در لحظۀ اولیه ( Xt ،)t=0برابر

)Doymaz (2002

خشککردن

تیمار
شاهد
آنزیمبری با آب جوش
کربنات پتاسیم
اتیل اولئات

رطوبت تعادلی (مبنای خشک)
55

65

0/098
0/1
0/075 0/086
0/098 0/098
0/1 0/104

75

آفتابی

0/095
0/098
0/098
0/097

0/185
0/190
0/188
0/185
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(ب)

(الف)

(د)

(ج)

شکل  .2تغييرات محتوای رطوبت نمونههای فلفل قرمز چيلی برحسب زمان خشککردن همراه با پيشتيمارهای گوناگون :الف) دمای  55درجۀ سانتیگراد ،ب)
دمای 65درجۀ سانتیگراد ،ج) دمای 75درجۀ سانتیگراد ،و د) آفتابی

تأثير دمای هوای خشککردن بر تغييرات نسبت بازآبپوشی

منحنی تغییرات نسبت بازآبپوشی دربرابر زمان بازآبپوشی در
شکل  3نشان داده شده است .همانطور که مالحظه میشود،
تغییرات نسبت بازآبپوشی همۀ نمونهها دربرابر زمان صعودی
است ،بهطوری که تقریباً پس از  10دقیقه تماس نمونه با آب
شیب منحنی بهسرعت افزایش مییابد که نشانۀ نفوذ سریع آب
در لولههای مویین فلفل خشک است و سپس نفوذ رطوبت با
روند آهستهتری ادامه مییابد و شیب منحنی مالیم میشود و
پس از گذشت حدود یک ساعت به تعادل میرسد (.)p>0/05
) Vega-Gálvez et al. (2009فرایند بازآبپوشی گیاه آلوئهورا را
مطالعه کردند .آنها نتایج مشابه را در این خصوص ارائه و بیان
کردند که باالترین روند جذب آب بهطور ویژهای در آغاز فرایند
بازآبپوشی مشاهده شد .این پژوهشگران دلیل جذب سریع آب
را بهدلیل پُرشدن لولههای مویین سطحی آزاد و فضاهای
درونسلولی نمونه گزارش کردند .همانطور که از نمودارها
مشاهده میشود در دماهای پایینتر ( 55و  65درجۀ
سانتیگراد) شدت تخریب منافذ و لولههای مویین نسبتاً کمتر و

نسبت بازآبپوشی بیشتر است ولی در روش آفتابی بهدلیل زمان
خشککردن بسیار طوالنی منافذ و لولههای مویین فلفل قرمز
دستخوش تخریب بسیار شدید شده است(2009) Vega- .
 Gálvez et al.نتایج مشابهی ارائه کردند .آنها گزارش کردند که
روش خشککردن فرایندی برگشتناپذیر است و تخریب
ساختاری ایجادشده طی فرایند خشککردن به اُفت ظرفیت
بازآبپوشی نمونهها میانجامد .همچنین نتایج Giri & Prasad
) (2002در زمینۀ خشککردن قارچ توسط مایکروویو با خأل و
جابهجایی هوای داغ نیز در راستای پژوهش حاضر است .در این
پژوهش تأثیر فشار ،توان مایکروویو ،و دمای هوای خشککن
روی تغییرات بازآبپوشی نمونه بررسی شد .نتایج نشان داد که
میزان بازآبپوشی نمونۀ قارچ خشکشده با مایکروویو بهتر از
(در توان  200وات و فشار  15کیلوپاسکال) روش خشککردن
با خشککن جابهجایی هوای داغ (دمای خشککردن  60درجۀ
سانتیگراد) بود .همچنین نتایج این پژوهشگران نشان داد که
کاهش فشار سبب افزایش میزان بازآبپوشی نمونهها شد .روند
تغییرات میزان بازآبپوشی نمونهها با افزایش توان مایکروویو نیز
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افزایشی بود .بررسی نتایج ) Dadali et al. (2008در زمینۀ
بازآبپوشی اسفناج خشکشده نشان داد که نمونههای
خشکشده نتوانستند میزان رطوبت اولیۀ خود را طی
بازآبپوشی بهدست آورند .آنها گزارش کردند که تخریب ساختار
بافتی و چروکیدگی سلولها طی خشککردن سبب اُفت
بازآبپوشی شد .بهطور کلی بررسی منابع علمی گوناگون
انجامشده درخصوص فرایند بازآبپوشی محصوالت خشکشده

(الف)

(ج)

نشان داد که بیشترین تغییرات بازآبپوشی در مراحل ابتدایی
فرایند است و با گذشت زمان و پرشدن لولههای مویین و
رسیدن محصول به تعادل با محیط آبی ،از شدت این تغییرات
کاسته میشود .همچنین نتایج دیگری که در این پژوهشها
مشاهده شد ،تأثیر دمای هوای خشککردن روی شدت
بازآبپوشی محصول بود که توضیحات تکمیلی داده شد.

(ب)

(د)

شکل  .3تغييرات بازآبپوشی نمونههای فلفل قرمز چيلی برحسب زمان بازآبپوشی :الف) شاهد ،ب) آنزيمبری با آبجوش ،ج) کربنات پتاسيم ،و د) اتيل اولئات

تأثير نوع پيشفرايند بر تغييرات نسبت بازآبپوشی

تأثیر نوع پیشفرایند بر تغییرات نسبت بازآبپوشی فلفل قرمز
چیلی در شکل  4نشان داده شده است .همانطور که مالحظه
میشود ،تغییرات نسبت بازآبپوشی همۀ نمونهها در طی زمان
بازآبپوشی صعودی است ،بهطوری که این تغییرات بهشدت
تحتتأثیر نوع پیشفرایند است .همچنین پیشتیمار آنزیمبری با
آبجوش در مقایسه با سایر پیشتیمارها نسبتاً میزان
بازآبپوشی را افزایش داده است ( .)p>0/05نتایج
تحقیقات ) Mazza (1983نشان داد که بهکارگیری پیشتیمار

(آنزیمبری در آب و سولفیتاسیون )1قبل از خشککردن ،به
بهبود و افزایش ظرفیت بازآبپوشی محصول منجر شد.
همچنین در پژوهشی مشابه گزارش شد که استفاده از
پیشتیمار محلول نمکی بهدلیل انباشت بلورهای نمک روی
فراورده ،سبب کاهش بازآبپوشی شد (.)Evranuz et al., 1986
) Kaymak-Ertekin (2002در پژوهشی سینتیک خشککردن و
بازآبپوشی فلفل قرمز و سبز را مطالعه کرد .این محقق تأثیر
دما و سرعت هوا و پیشتیمار (آنزیمبری با آب داغ،

1. Sulphiting
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سولفیتاسیون ،و آبگیری در محلول کلرید سدیم) را روی فرایند
بازآبپوشی محصول تولیدی خشکشده مطالعه و گزارش کرد

(الف)

441

که بهکارگیری پیشتیمار قبل از خشککردن سبب بهبود
خصوصیات بازآبپوشی نمونههای شد.

(ب)

(د)

(ج)

شکل  .4تغييرات بازآبپوشی نمونههای فلفل قرمز چيلی برحسب زمان بازآبپوشی :الف) دمای  55درجۀ سانتیگراد ،ب) دمای  65درجۀ سانتیگراد ،ج) دمای
 75درجۀ سانتیگراد ،و د) آفتاب

برازش منحنیهای بازآبپوشی

در این پژوهش منحنیهای بازآبپوشی فلفل قرمز چیلی ،برای
پیشبینی مقدار رطوبت جذبشده طی بازآبپوشی ،توسط مدل
تجربی پلگ برازش شد .مقادیر ضرایب ثابت این مدل برای هر
یک از تیمارهای بهکارگرفتهشده بهمنظور خشککردن فلفل
قرمز چیلی ،در جدول  2ارائه شده است .در همۀ حاالت مقدار
 ،R2بیشتر از  0/9320محاسبه شد .مقادیر ضرایب انتشار
رطوبت فلفل قرمز طی بازآبپوشی در جدول  2ارائه شده است.
نتایج نشان داد که این پارامتر درفلفل قرمز چیلی در دامنۀ
 1/217×10-8 m2/sتا  5/540×10-8 m2/sقرار دارد .بیشترین
مقدار ضریب انتشار رطوبت مربوط به نمونۀ فلفل قرمز چیلی
خشکشده در دمای  55درجۀ سانتیگراد با پیشتیمار
آنزیمبری با آب جوش است .نتایج مشابه را )Kaymak- (2002
 Ertekinگزارش کرد .مقادیر ضریب انتشار رطوبت توسط این
محقق در فلفل قرمز بازآبپوشیشده در دمای  25درجۀ

سانتیگراد ،در دامنۀ  4/174×10-12 m2/sتا 5/246×10-12 m2/s
تعیین شد ( .)R2>0/972در این پژوهش بیشترین و کمترین
ضریب انتشار (در دمای  25درجۀ سانتیگراد) به ترتیب برای
-12
 )5/246×10و اسمزیشده (m2/s
نمونههای کنترل (m2/s
 )4/174×10-12گزارش شد .البته تغییرات ضریب انتشار از روند
مشخصی پیروی نمیکرد .بهطوری که در زمینۀ فلفل قرمز
بازآبپوشیشده در دمای  45درجۀ سانتیگراد ،بیشترین و
کمترین ضریب انتشار به ترتیب برای نمونههای غوطهورشده در
-12
 )5/840×10و اسمزیشده (m2/s
سولفور (m2/s
 )4/459×10-12گزارش شد .البته الزم به ذکر است که در دمای
 45درجۀ سانتیگراد ،میزان ضریب انتشار نمونههای
پیشتیمارشده به روش آنزیمبری با آب داغ (m2/s
 )5/797×10-12اختالف چشمگیری با نمونههای غوطهورشده در
سولفور نداشت؛ در حالیکه در دمای  25درجۀ سانتیگراد این
اختالف زیاد بود (.)4/825×10-12 m2/s
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جدول  .2ضرايب ثابت مدل پلگ و مقادير انتشار مؤثر آب طی بازآبپوشی

پیشفرایند

شاهد

آنزیمبری با آب
جوش

کربنات پتاسیم

اتیل اولئات

دمای خشککردن
()oC
55
65
75
آفتابی
55
65
75
آفتابی
55
65
75
آفتابی
55
65
75
آفتابی

ضریب انتشار رطوبت
()×10-8 m2/s

A

B

R2

4/843
3/378
2/960
2/541
5/540
3/600
4/329
3/518
4/995
5/324
4/823
1/217
3/790
3/714
4/107
3/093

1/5772
1/8091
3/2980
4/2702
2/7701
1/3808
3/0915
2/3675
2/4925
2/8702
2/6016
6/5651
2/6816
3/7971
2/8653
3/3372

0/1361
0/1346
0/1422
0/1470
0/1659
0/1514
0/2021
0/1530
0/2111
0/1547
0/2440
0/0303
0/1563
0/1850
0/1870
0/2106

0/9937
0/9961
0/9972
0/9920
0/9910
0/9899
0/9945
0/9911
0/9957
0/9973
0/9976
0/9320
0/9978
0/9998
0/9908
0/9922

نتيجهگيری
نتایج این پژوهش به شرح زیر است:
 .1بیشترین آهنگ جذب رطوبت در تمامی نمونهها ،طی
 10دقیقۀ اول فرایند است که نشانۀ نفوذ سریع آب در لولههای
مویین فلفل خشک است و سپس نفوذ رطوبت با آهنگ
آهستهتری ادامه مییابد و شیب منحنی مالیم میشود و پس از
گذشت حدود یک ساعت به تعادل میرسد.
 .2مدل سینتیکی پلگ توانست با دقت باالیی مقدار جذب
رطوبت را طی فرایند بازآبپوشی پیشبینی کند (.)R2≤0/9320
 .3مقادیر ضرایب انتشار رطوبت حین بازآبپوشی در
-8
-8
فلفل قرمز چیلی در دامنۀ  1/217×10 m2/sتا m2/s

مدل پلگ

 5/540×10قرار دارد.
 .4پیشتیمار آنزیمبری با آب جوش در مقایسه با سایر
پیشتیمارها میزان بازآبپوشی را نسبتاً افزایش داده است که
بیشترین مقدار این پارامتر در دمای  55درجۀ سانتیگراد
مشاهده شد.
بهطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که بهکارگیری
پیشتیمارهای گوناگون قبل از خشککردن فلفل قرمز میتواند
از نظر بهبود خصوصیات کیفی محصول سودمند باشد بهطوری
که با این روش میتوان کیفیت مطلوب محصول اولیه را در
مدت زمان کوتاهتری بازیابی کرد.
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