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خشک کردن ذرت در يک خشککن آزمايشگاهی بستر سيال -فراصوت
بهاره عبدلی ،1داريوش زارع ،*2آرش نورمحمدی مقدمی
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 .1دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،بخش مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز
 .2دانشیار ،بخش مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز
 .3دانشجوی دکتری ،بخش مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز
(تاريخ دريافت  – 1395/8/12 :تاريخ تصويب  – 1396/3/16 :تاريخ بازنگری )1396/2/26 :

چکيده
تاکنون چنـدين مطالعه درباره تجهیز خشـککن بستر سیال با رويکرد افزايش بازده و بهبود عملکرد انجـام
شده است که به منظور تحقق اين هدف ترکیب آن با تجهیزات فراصوت توان باال می تواند مناسب باشد .هدف
اصلی اين پژوهش بررسی تاثیر فراصوت توان باال بر روی خشککن آزمايشی بستر سیال در خصوص مدت
زمان خشک کردن و خصوصیات مکانیکی ذرت است که در سه سطح توان فراصوت ( 14/6 ،11/1و 17/8
کیلووات بر مترمکعب) ،چهار سطح فرکانس ( 28 ،25 ،20و  30کیلوهرتز) و سه سطح دمای ( 50 ،40و 60
درجه سلسیوس) به منظورکاهش رطوبت اولیه از مقدار اولیه  32 ±0/5درصد به رطوبت نهايی 17 ±0/5
درصد ( )% d. b.به آن پرداخته شده است .نتايج نشان داد در پايین ترين سطح دما ،فرکانس  25کیلوهرتز و
توان  14/6کیلووات بر مترمکعب موثرترين ترکیب از نظر زمان خشک کردن در میان تیمارهای آزمايش بوده
است .اين ترکیب در مقايسه با حالت بدون فراصوت ،زمان نهايی خشک شدن را  43درصد کاهش داد و
فراصوت به دلیل ايجاد پديده اسفنجی در محصول ،موجب کاهش مقاومت فشاری نهايی و چقرمگی گرديد.
نتايج نشان داد که انرژی چقرمگی در مقايسه با مقاومت فشاری نهايی شاخص مناسب تری برای مشخص
کردن مقاومت شکست دانه میباشد.
واژه های کليدی :خصوصیات مکانیکی ،فراصوت توان باال ،ذرت
*

مقدمه

ذرت ( )Zea mays Lبعد از گندم و برنج يکی از مهمترين غالت
شناخته شده ،که گاهی بر اين دو محصول پیشی گرفته و
جايگاه اول تولید را به خود اختصاص داده است ((FAO, 2014
و يکی از منابع مهم غله در جهان است و يک منبع پروتِئینی
کیفیت باال برای خوراک و برنامه غذايی است .اصوالً ذرت يک
گونه است ولی از ارقام و واريته های متفاوتی تشکیل شده است.
ذرت استفاده شده در اين آزمايش ذرت دندان اسبی ( (Zea
 mays var. indentataبود که اين نوع ذرت دارای مخلوطی از
نشاستهی نرم و سخت میباشد .از خصوصیات ظاهری دانه آن،
میتوان به وجود نقطه ای فرو رفته در طرف تاج دانه اشاره نمود
که به دلیل خشک شدن آندوسپرم نشاسته ای به وجود میآيد
( .)Wolf et al., 1952ذرت دندان اسبی يا ذرت دندانهای،1

* نويسنده مسئول dzare@shirazu.ac.ir :
1 .Dent Corn

نوعی ذرت است که تاج دانه آن در حالت رسیدگی به علت از
دست دادن رطوبت خودش ،مقعر و دندانهدار است دانهها در
مرحله رسیدن مقداری از آب خود را از دست میدهند که باعث
متراکم شدن حجم بخش درونی آن میگردد و در نتیجه يک
گودی در رأس دانه تشکیل میگردد که به شکل دندان اسب
میباشد ) .(Jones, 1924نمونه تازه برداشت شده دانه ذرت در
باالترين سطح دارای  32تا  34درصد رطوبت ()% d. b.
میباشد که به منظور جلوگیری از زوال زودرس و حفظ کیفیت
محصول برای مدت زمان طوالنیتر بايد آن را به رطوبت در
حدود  17درصد پايه خشک رساند ).(Brooker et al., 1992
خشک کردن از مهمترين عملیات بعد از برداشت ذرت دانه ای
است که مصرف انرژی و خصوصیات کمی و کیفی محصول را
تحت تاثیر قرار می دهد ) .(Zare et al., 2006روش های خشک
کردن سنتی بر پايه ی هوای گرم می تواند کیفیت نهايی
محصول را خراب کند و موجب عطر و طعم ناخواستهی غذا،
ترکیب رنگ ،تخريب ويتامین و از دست دادن اسیدهای آمینهی
ضروری شود ( Jayaraman and Das Gupta, 1992; Mujumdar
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 .)and Menon, 1995خشککنهای بستر سیال مهمترين
خشککنهای محصوالت دانهای هستند که به طور يکنواخت
مواد را خشک میکند ولی به دلیل مدت زمان باالی خشک
کردن ،محققین به دنبال راهکاری به منظور بهبود بهرهوری و
عملکرد اين خشککنها بودهاند .بنابراين برخی از تحقیقات بر
روی خشککن بستر سیال به منظور تجهیز کردن به کمک
فنآوریهای جديد با هدف کاهش مصرف انرژی و بهبود
خصوصیات کمی و کیفی محصوالت انجام شده است که از اين
میان میتوان به فنآوری مايکروويو و مادون قرمز اشاره
کرد )Zare 2006; Zare et al., 2012, Ranjbaran et al., 2014
 .)et al.,در روشهای مذکور دمای داخلی محصول به دلیل باال
رفتن دمای رطوبت داخلی محصول و انتقال حرارت از اليههای
بیرونی به اليههای درونی افزايش می يابد که اين حالت برای
محصوالت حساس به گرما مناسب نیست چون خصوصیات
کیفی و ظاهری محصول را تحث تاثیر قرار می دهد ( De La
;Fuente-Blanco et al., 2006; Momenzadeh et al., 2011

 .)Barzegar et al., 2015; Jafari & Zare, 2016فراصوت توان
باال به عنوان يک عامل غیر حرارتی میتواند برای محصوالت
حساس به گرما مناسب باشد ( )Gallego-Juarez et al., 2007و
به عنوان يک منبع جديد ،موثر و منبع قدرت بی خطر برای
بسیاری از برنامههای کاربردی خشککنها در نظر گرفته شده
است ( .)Dolatowski et al., 2007اين تکنولوژی راه خود را به
عناوين مختلف پیدا کرده و در بسیاری از برنامههای کاربردی
محققان مزايای آن به اثبات رسیده است .در چندين پژوهش
انرژی فراصوت توان باال ( 1)HPUبه طور مستقیم بر روی
محصوالتی همچون هويج و ورق لیمو ( García-Pérez et al.,
 ،)2009سبزيجات ( ،)Gallego-Juárez et al., 2007سیب
زمینی ( ،)De la Fuente-Blanco et al., 2006سیب و ورقه
های دلمه قرمز ( ،)Schössler et al., 2012توت فرنگی
( ،)Garcia-Noguera et al., 2010خرمالو ( Cárcel et al.,
 )2007bو شلتوک ( ،)Jafari & Zare, 2016قارچ دلمه ای ،کلم
بروکلی و گل کلم ( ،)Jambrak et al., 2007موز (2007
 ،)Fernandes et al.,خربزه ) ،)Fernandes et al., 2008چیکو
( ،)Fernandes et al., 2008سويا ( ،)Karki, 2009آناناس (2009
 ،)Fernandes et al.,فلفل سبز ( )Szadzin´ska et al., 2017و
هويج ( )Chen et al., 2016استفاده شده است .در برخی
تحقیقات از صفحات پخشکننده تشعشع استفاده شده که
محصول آزمايشی آنها هويج ،ورق لیمو و آويشن بود ( Cárcel et
1. High Power Ultrasound

al., 2007a; Garcia-Perez et al., 2009; Rodríguez et al.,
 .)2014نتايج اين تحقیقات نشان داد که استفاده از انرژی

فراصوت می تواند زمان نهايی خشک کردن را کاهش دهد زيرا
امواج فراصوت می تواند موجب تناوب های سريع از انقباض ها و
انبساط ها در محصول شود و اصطالحا باعث ايجاد پديده
اسفنجی در محصول شود .نیروهای درگیر در اين مکانیزم می
تواند کانال میکروسکوپی ايجاد کنند که خروج رطوبت را آسان
تر می کند .عالوه بر اين فراصوت موجب تولید گودال(حفره) در
محصول شده که می تواند برتی حذف رطوبت مفید باشد .اثر
اسفنجی ايجاد شده توسط فراصوت به کار برده شده ،می تواند
مسئول ايجاد کانال های میکروسکوپی در مواد متخلخل مانند
میوه ها باشد ( De la Fuente-Blanco et al., 2006; Tarleton,
 .)1992; Tarleton & Wakeman, 1998از آنجايی که اطالعاتی
در مورد تاثیر و عملکرد فراصوت بر روی خشک کردن ذرت
وجود ندارد ،اين تحقیق با هدف بررسی  )1زمان خشک کردن
ذرت در يک خشککن بستر سیال -فراصوت و  )2خصوصیات
مکانیکی ذرت بعد از اعمال فراصوت انجام شده است.
مواد و روشها
آماده سازی نمونه

محصول آزمايشی اين پژوهش ذرت دندان اسبی يا ذرت رقم
 704بود که از يکی از شهرستانهای استان فارس ،خريداری
شد .به منظور جلوگیری از کاهش رطوبت و حفظ آن ،نمونههای
پاک شده ذرت را با الکل ضدعفونی نموده و در کیسههای
نايلونی زيپ دار (زيپ کیپ) ريخته و سپس در يخچال با دمای
 4 ±0/5درجه سلسیوس نگهداری شدند .رطوبت اولیه ذرت به
کمک آون استاندارد  32 ±0/5درصد ( )% d. b.اندازهگیری
شد (.(ASABE, 2008b
ساختمان دستگاه و تجهيزات مورد نياز

خشککن بستر سیال با محفظه خشککن فراصوت توسط
جعفری و زارع ( )Jafari and Zare, 2016طراحی و ساخته شد
که طرحواره آن در شکل ( )1مشاهده میشود .به منظور بهبود
عملکرد و مناسبتر نمودن شرايط دستگاه جهت خشک کردن
نمونه ذرت ،تغییراتی اعمال گرديد .اين اصالحات عبارت بودند
از تغییر در :سیستم گرمايشی دستگاه ( اضافه کردن واحدهای
گرمکن برقی) ،سیستم برق رسانی (مطمئن تر کردن و ايمنتر
ساختن سیستم و استفاده از لوله سیمانی جهت سوار کردن
واحدهای گرمکن برقی و جلوگیری از ايجاد اتصال کوتاه در بین
واحدهای گرمايی) ،محل قرارگیری حسگر دما (قراردهی سنسور
در زير بستر نمونه) و يکنواختتر کردن گرمای ناشی از

عبدلی و همکاران :خشک کردن ذرت در يک خشککن آزمايشگاهی بستر...

گرمکنهای برقی (قراردهی گرمکنهای برقی متناسب با ظرفیت
گرمايی آنها ،به گونهای که گرمکن برقی قویتر در فاصله
دورتر از بستر نمونه و گرمکن برقی با توان گرمايی ضعیف تر در
فاصله نزديکتر به بستر نمونه قرار میگرفت و طرز قرارگیری
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واحدهای گرمکن برقی به گونهای بود که دور تا دور لوله نصب
گرديدند).

شکل .1طرحواره دستگاه خشککن بستر سيال -فراصوت

جريان هوا به کمک يک فن گريز از مرکز که موتور آن
توسط يک مبدل )N50-007SF -Korea)1کنترل میگرديد،
ايجاد شده و سرعت هوای عبوری توسط يک سرعت سنج
( (Testo 435-2با دقت  ±0/03متر بر ثانیه اندازه گیری شد.
برای رسیدن به دمای داخلی مورد نظر از يک مجموعه گرمکن
برقی که از واحدهای گرمايی 1و  2کیلووات و  ./5کیلووات
تشکیل شده بود ،استفاده شد .اين مجموعه توسط حسگر دما
( )SU-105IP, SamwonEngineering, Koreaکه با يک
ترموکوپل نوع  )K-type( Kبا دقت  ±1درجه سلسیوس تجهیز
شده بود ،کنترل میشد .لوله انتقال دهنده هوای گرم دارای قطر
داخلی  11سانتی متر و طول  3متر بود که به يک محفظه
خشککن وصل شده بود .رطوبت هوای عبوری و انتقال دهنده
به نمونه توسط دستگاه  Testo 435-2و پروب مخصوص آن
اندازهگیری شد .به منظور موثرتر کردن اثر فراصوت شدت باال
بر روی محصول و جلوگیری از افت انتقال فراصوت از يک
محفظه خشککن بستر سیال آلومینیومی (قطر داخلی
130میلیمتر ،حداکثر ارتفاع  260میلیمتر و ضخامت 10
میلیمتر) استفاده گرديد.
از يک دستگاه ژنراتور توان باال فراصوت ( (UCE
 Ulterasonic PBCساخت کشور چین با ولتاژ ورودی ± 10
 220ولت ،توان حداکثر  300وات و بازه کنترل توان صفر تا
 100درصد به منظور ايجاد فراصوت استفاده شد .اين دستگاه
قابلیت تولید جريان مناسب برای راهاندازی مبدل فراصوت توان
باال در سطوح مختلف توان را دارا بود و امپدانس را به صورت
اتوماتیک تنظیم میکرد .از چهار مبدل فراصوت توان باال برای
تولید فراصوت استفاده گرديد .مبدلهای فراصوت توان باال
1. Inverter

(

PZT-8 20kHz100W, PZT-8 25kHz100W, PZT-8

 )PZT- 30kHz100W, 28kHz100Wدر چهار فرکانس (،20
 28 ،25و  30کیلوهرتز) مورد استفاده قرار گرفتند .مبدلها به
صورت تک به تک به ژنراتور متصل شده و جريان خروجی از
ژنراتور را به امواج مافوق صوت تبديل میکرد .حداکثر توان
مصرفی اين مبدلها  100وات و سطوح توانی استفاده شده در
اين پژوهش  14/6 ،11/1و  18/7کیلووات بر مترمکعب بود که
در شکل ( )2نمای دستگاه ژنراتور فراصوت توان باال و مبدلهای
فراصوتی آن مشاهده می شود.
شرايط آزمايش

بستر خشککن (ظرفی که نمونه در آن قرار میگرفت) به همراه
دانههای ذرت دارای وزن  830/74 ± 10گرم بود و رطوبت
داخلی نمونه ها  32 ±0/5درصد ( )% d. b.اندازهگیری شد.
ارتفاع دانههای ريخته شده درون بستر  4سانتی متر و حداقل
سرعت ،جهت بستر سیال کردن نمونه ها در حدود ± 0/21
 0/79متر بر ثانیه بود.آزمايش ها تا جايی ادامه میيافت که
رطوبت نهايی نمونه به  17 ±0/5درصد ( )% d. b.کاهش
پیدا کند .آزمايش ها در سه سطح دمايی ( 50 ،40و  60درجه
سلسیوس) ،چهار سطح فرکانسی ( 28 ،25 ،20و  30کیلوهرتز)
و سه سطح توان فراصوتی ( 14/6 ،11/1و  18/7کیلووات بر
مترمکعب) انجام و چندين آزمايش بستر سیال (تیمار شاهد)
جهت مقايسه با تیمارهای فراصوتی انجام پذيرفت.
تحليل آماری

برای بررسی آماری اين تحقیق از آزمايش فاکتوريل در قالب
طرح کامالً تصادفی استفاده شد .فاکتورهای مورد آزمايش شامل
دمای هوای خشک کننده(در سه سطح  60 ،50 ،40درجه
سلسیوس) ،توان فراصوت(در سه سطح 17/8 ،14/6 ،11/1
کیلووات بر مترمکعب) و فرکانس فراصوت(در چهار سطح ،20
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 30 ،28 ،25کیلو هرتز) بودند و آزمايش ها فراصوت و بدون
فراصوت (تیمار شاهد) در سه تکرار انجام و به طورکلی 117
تیمارآزمايشی مورد ارزيابی قرار گرفت .به منظور تعیین مقايسه
میانگین صفات زمان نهايی خشک کردن و خصوصیات مکانیکی

از آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد و نرم افزار
و  Excel 2010جهت تجزيه و تحلیل نتايج و رسم نمودارها
استفاده شد.
SAS 9.0

شکل  .2ژنراتور توان باالی فراصوت (تصوير سمت چپ) به همراه مبدلهای فراصوتی (تصوير سمت راست)

خصوصيات مکانيکی

بعد از اتمام فرآيند خشک کردن ،تعداد  20نمونه از دانههای
ذرت در هر آزمايش به منظور تعیین مقاومت فشاری نهايی و
انرژی چقرمگی هر تیمار در زير دستگاه چند منظوره اينستران
( )STM-20, SANTAM, Iranکه شامل يک لودسل (DBBP-
 )200, Taiwanو پروبی با شعاع  ./838میلی متر بود ،قرار گرفت
(شکل  .)3سرعت بارگذاری پروب به میزان  0/51متر بر ثانیه
تنظیم شد ( .(ASABE, 2008aنمودار رسم شده توسط
کامپیوتر ،تغییرات جابهجايی ناشی از نفوذ پروب در دانه ذرت را
بر حسب نیرو نشان میداد .میزان نفوذ پروب در دانه ذرت تا
زمانی ادامه میيافت که مقدار نیروی وارده بر آن به مقدار
بیشینه خود برسد .اين نیروی بیشینه حداکثر مقاومت فشاری
نهايی بود که بعد از وارد شدن آن ،دانه از هم گسیخته میشد و
نمودار به صورت نزولی افت میکرد و در نهايت آزمايش متوقف

میشد .بعد از اتمام فرآيند تست ،با استفاده از نرمافزار متلب،
مساحت سطح زير نمودار محاسبه میشد و از تقسیم آن بر
حجم اولیه نمونه مقدار چقرمگی محصول بدست میآمد .به
منظور مشخص کردن حجم اولیه نمونه از قطر ،تعداد  20دانه
ی ذرت به صورت تصادفی انتخاب و ابعاد آن به کمک کولیس
مدرج با دقت  ± 0/01جهت مشخص کردن قطر معادل  deاندازه
گیری شد .قطر معادل دانه ها به کمک میانگین هندسی به
وسیله ی سه ابعاد محوری (طول ،عرض و ضخامت) و به کمک
رابطه ی ( )1محاسبه و حجم اولیه دانه با استفاده از رابطهی
( )2محاسبه گرديد (: )Mohsenin, 1970
(رابطه)1
(رابطه)2

de = (LWT)1/3
d6
e

1
6

Ve 

شکل .3دستگاه اينستران به همراه سيستم ثبت داده ها (تصوير سمت چپ) و پروب مخصوص (تصوير سمت راست)

نتايج و بحث
زمان خشک کردن

طیف مشخصی از فرکانس در چگالی توانهای مختلف بمنظور

بررسی اثر فراصوت توان باال در خشککن بستر سیال -فراصوت
بررسی شد .جدول  1خالصه ای از تجزيه واريانس بررسی تاثیر
فاکتورهای مختلف بر روی زمان نهايی خشک کردن را در سطح
احتمال  5درصد نشان میدهد .همانطور که در جدول  1نشان

عبدلی و همکاران :خشک کردن ذرت در يک خشککن آزمايشگاهی بستر...

داده شده اثرهای اصلی دما ،توان و فرکانس به صورت مجز و در
مورد اثرهای متقابل چندگانه اين پارامترها در سطح  1درصد
معنیدار شده است .اين بررسی با ديد اين موضوع که تاثیرات
دمای هوای ورودی روی کاهش زمان نهايی خشک شدن امری
بديهی است ،صورت گرفت.اختالف میانگین پارامترهای فرکانس
و توان فراصوت در دماهای مختلف روی زمان نهايی خشک
شدن با آزمون دانکن ،سطح احتمال  5درصد در شکل ( )4و
( )5بررسی شده است.
جدول .1تجزيه واريانس اثرات فاکتورهای آزمايشی بر
روی زمان نهايی خشککردن

منابع تغييرات
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موجب تسريع فرآيند خشک شدن می شوند .که اين کانال های
میکروسکوپی برای اولین بار توسط فرناندز و همکاران در
میکروگراف از بافت خربزه بعد از خشک کردن توسط فراصوت
گزارش شد ( .(Fernandes et al., 2008عالوه بر اين فراصوت
می تواند پديده کاويتاسیون را ايجاد کند که ممکن است برای
خارج کردن مقدار زياد رطوبت مناسب باشد .ساير تاثیرات ديگر
فراصوت شامل تغییر گرانروی ،کشش سطحی و تغییر شکل
مواد جامد متخلخل میباشد که تغییر شکل مواد جامد متخلخل
باعث ايجاد کانال های میکروسکوپی ،کاهش انتشار اليههای
مرزی و افزايش جرم انتقالی در مواد غذايی می شود ( Tarleton,
1992; Tarleton et al., 1998; De la Fuente-Blanco et al.,
 .)2006; Fernandes et al., 2009نتايج نشان داد فراصوت در

F

درجه

مجموع

ميانگين

آزادی

مربعات

مربعات

دمای هوای ورودی

2

68/80022

34/40011

فرکانس مبدل

3

40 /5518

47/1839

توان مبدل

2

91/232

45/ 116

دمای هوای ورودی* توان
مبدل

4

59/224

15/56

17/16

دمای هوای ورودی*
فرکانس مبدل

6

57/ 18746

43/3124

84/899

توان مبدل* فرکانس مبدل

6

02/981

50/163

09**/47

دمای هوای ورودی*توان
مبدل*فرکانس مبدل

12

92/1709

49/142

04**/41

خطای آزمايش

72

00/250

47/3

3/11523

**

**

77/529

**

54/33

**

**

** در سطح احتمال  1درصد معنیدار است.
* در سطح احتمال  5درصد معنیدار است.
 :nsمعنی دار نيست

بهترين حالت از لحاظ موثر بودن فراصوت بر روی کاهش
زمان خشک کردن در دمای  40درجه سلسیوس ،فرکانس 25
کیلوهرتز و توان فراصوتی  14/6کیلووات بر مترمکعب بدست
آمد که زمان خشک کردن را به میزان  43درصد در مقايسه با
تیمار شاهد (بدون فراصوت) کاهش داد .فرکانسهای فراصوت
بخصوص فرکانسهای باالتر موجب از هم گسیختگی و ايجاد
حفرههايی درون ساختار سلول ماده میشود .در واقع زمانی که
امواج فراصوت با شدت باال به طور مستقیم وارد محصول می-
شود در مسیر انتقال به قسمت جامد محصول مجموعهای از
انبساطها و انقباضها رقم میخورد (حالت اسفنجی زمانی رخ
میدهد که فشردن و رها شدن به طور مکرر درون محصول
اتفاق بیفتد) که نیرویهای درگیر در اين مکانیزم مکانیکی
بیشتر از نوع کششی سطحی بوده و رطوبت درون لولههای
مويین محصول موجب تشکیل کانالهای میکروسکوپی شده که
به خروج راحت تر رطوبت از داخل محصول کمک میکنند و

دما و فرکانس فراصوتی پايین تر بهتر در دانه ذرت نفوذ می
کند .هر چه فرکانس پايینتر باشد فراصوت دارای نفوذ بهتری
در دمای پايینتر می باشد و باعث تشکیل کانالهايی بین بافت
سلولی می گردد ( .)Fernandes et al., 2009وجود فرکانس باال
نه تنها به فرآيند خروج رطوبت کمک نکرده ،بلکه ساختار درونی
را دچار در هم ريختگی (بی نظمی) نموده و موجب تغییر و
تخريب در ساختار داخلی نمونه در مقايسه با تیمار شاهد شده
است و در نتیجه مدت زمان خشک کردن را هم افزايش داده
است ( Karki, 2009, Garcia- Noguera et al., 2010,
 )Nowacka et al., 2012, Abdoli, 2016همچنین وجود دمای
باال در هنگام فرآيند خشک کردن می تواند موجب آسیب به
ساختار داخلی و تخريب بعضی از قسمت های محصول شود
( .(Witrowa-Rajchert & Rzaca, 2009گارسیا نگورا در سال
 2010هم به اين نتیجه رسید که هر چه فرکانس کمتر باشد
زمان پیش تیمار برای خشک کردن توت فرنگی کاهش می يابد
( .(Garcia-Noguera et al., 2010با افزايش توان ،زمان خشک
کردن دارای مقدار کمتری در مقايسه با تیمار شاهد شد که در
واقع توان فراصوتی در شدتهای پايین تاثیر اندکی بر روی
سرعت خشک کردن داشته و به دلیل اينکه سرعت خشک
کردن افزايش داده شود از توان فراصوتی با شدت باالتر استفاده
شد ( .)GarcíaPérez et al., 2006در مقايسه تیمارهای فراصوتی
در دمای  50و  60درجه سلسیوس با تیمارهای شاهدشان،
کاهشی در زمان خشک کردن مشاهده نشد چون هرچه دما
پايین تر باشد اثرات فراصوتی راحت تر قابل مشاهده است.
هرچه دما باالتر باشد اثرآن ش به دلیل کاهش فشار جرئی هوا
غالب تر شده و محصول سريع تر خشک شده و مانع از
محسوس شدن اثرات فراصوتی میگردد ). (Abdoli, 2016
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شکل  .4مقايسه ميانگين زمان نهايی خشک کردن در سطوح مختلف دما و فرکانس ،توسط آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد،
حروف مشابه نشان دهنده عدم اختالف معنی داری و  Controlنشان دهنده تيمار شاهد است که ساير تيمار ها با آن مقايسه شده اند.

شکل  .5مقايسه ميانگين زمان نهايی خشک کردن در سطوح مختلف دما و توان ،توسط آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد،
حروف مشابه نشان دهنده عدم اختالف معنی داری و  Controlنشان دهنده تيمار شاهد است که ساير تيمار ها با آن مقايسه شده اند.

خصوصيات مکانيکی
جدول  2مربوط به تجزيه واريانس میانگین نیروی مقاومت
فشاری نهايی در متغیرهای آزمايشی دمای هوای خشک کننده،
توان فراصوتی و فرکانس های مختلف هر تیمار است .همانطور
که جدول تجزيه آنالیز واريانس مشخص است اثر توان معنی دار
نشده و اثرات دما و فرکانس هر کدام در سطح يک درصد معنی
دار شده اند و در مورد اثرات متقابل چندگانه ،فقط اثرات متقابل
دما و فرکانس بر روی هم معنی دار شده است.
در تیمارهای شاهد با افزايش دمای خشک کردن ،نکته
ضروری است که هر چه فرکانس باالتر باشد اثرات تخريبی
ساختار درونی و فیزيولوژيکی محصول بیشتر خواهد شد و باعث
کاهش کیفیت اولیه محصول میشود که نتیجه مطلوبی نیست،
چون حفظ کیفیت محصول هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ
ساختار داخلی مورد توجه است )Karki, , Abdoli, 2016
 .)2009, Nowacka et al., 2012پژوهش ( Nowacka et al.,
 )2012نشان داد که استفاده از فراصوت بر روی
میکروساختارهای میوهی سیب در مدت زمان طوالنی تر موجب
تخريب بیشتر بر ساختار سیب خشک شده و موجب تغییر
خواص جذب آب در مقايسه با نمونه شاهد شد ( Nowacka et

 .)al., 2012در بررسی مقاومت فشاری در دمای  50و  60درجه
سلسیوس به دلیل اينکه اثر دما غالب تر بوده و مانع از بروز
اثرات فراصوت بر روی تیمارها شده است ،در اين دماها تفاوت
چندانی در مقايسه با تیمار شاهدشان مشاهده نمیشود و با
وجود اينکه سعی شد از دانههای هم شکل و هم اندازه جهت
تعیین خواص مکانیکی استفاده شود ولی مقاومت فشاری
نمیتواند شاخص خوبی جهت تعیین خصوصیات مکانیکی
دانههای ذرت باشد به اين علت که مواد غذايی و بیولوژيکی
دارای خاصیت ويسکواالستیکی هستند که در اثر وارد شدن
نیروی فشاری به آنها دارای رفتار غیرخطی شده و در هنگام
شکستن و از هم گسیختن نمونه ها بر اثر نیروی فشاری ،در
بعضی از نمونه ها نقطه تسلیم 1و نقطهی از هم گسیختن 2بر
روی يکديگر منطبق می شوند و از همديگر قابل تمايز نبوده و
نمیتوان به طور دقیق نیروی الزم جـهت از هم گسیختن آنها را
تعیین کـرد (. (ASABE, 2008a; Abdoli, 2016

1.Bio yield
2 . Rupture
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جدول  .2تجزيه واريانس اثرات فاکتورهای آزمايشی بر روی مقاومت فشاری نهايی دانه های ذرت

F

منابع تغييرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

دمای هوای ورودی

2

89/12040

45/6020

فرکانس مبدل

3

23/5017

41/1672

توان مبدل

2

16/481

58/240

0/69

دمای هوای ورودی* توان مبدل

4

24/1706

55/426

23/1

دمای هوای ورودی* فرکانس مبدل

6

70/12038

45/2006

77/5

توان مبدل* فرکانس مبدل

6

84/986

47/164

47/0

ns

دمای هوای ورودی*توان مبدل*فرکانس مبدل

12

40/1706

20/142

41/0

ns

خطای آزمايش

565

70/196446

69/347

17/32
81/4

**

**

ns
ns

**

** در سطح احتمال  1درصد معنی دار است.
* در سطح احتمال  5درصد معنی دار است.
 nsمعنی دار نيست.

a
101.18

b
91.40

cb
71.21

دما )(C°

ef 69.91

edf

72.48

63.41

69.02 70.29

69.2 f
60.68

cde

edf
73.32

69.17

80.00
60.00

40
50

40.00

60

مقاومت فشاری نهايی ()N

cd
edf edf 78.19
71.64

ed

edf

100.00

83.22

edf edf

120.00

20.00
0.00

30

28

25
فرکانس ()kHz

20

Control

شکل  .6مقايسه ميانگين مقاومت قشاری نهايی در سطوح مختلف دما و فرکانس ،توسط آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد ،حروف
مشابه نشان دهنده عدم اختالف معنی داری و  Controlنشان دهنده تيمار شاهد است که ساير تيمارها با آن مقايسه شده اند.

جدول  3نتايج مربوط به تجزيه واريانس تعیین انرژی
چقرمگی دانه های ذرت در سطوح مختلف دما ،توان و فرکانس
است که همان گونه در جدول مشخص است اثر جداگانه ی
فرکانس و دما و اثرات دوگانه ناشی از دما و فرکانس در سطح 1
درصد معنی دار شده است و در مورد تاثیر توان و اثرات ناشی از
آن اثرات چندگانه معنی دار نشده است.
همانطور که در شکل ( )7مشاهده می شود ،بیشترين
میزان اختالف انرژی چقرمگی در مقايسه با تیمار شاهد در
دمای  40درجه سلسیوس و فرکانس های  28و  30کیلوهرتز
بدست آمد که در مقايسه با تیمار شاهد به ترتیب کاهشی به
میزان  79/66و  79/23درصد در چقرمگی مشاهده شد .اعمال
فراصوت بخصوص در فرکانسهای باالتر موجب از هم

گسیختگی بافتهای درونی محصول و ايجاد حفره هايی درون
ساختار سلول ماده می شود که اين امر باعث ايجاد حالت
اسفنجی و پوکی شدن در محصول شده و در نتیجه موجب شده
برای از هم گسیختن و شکستن محصول بر اثر نیروی فشاری
نیروی کمتری نسبت به حالت عادی مورد نیاز باشد .تشکیل
کانال میکروسکوپی اصوال همراه با شکستن سلول های متراکم
شده و با کاهش چسبندگی و اتصال بین سلولی همراه است
( Gallant et al., 1972; Tarleton, 1992; Tarleton et al.,
1998; De la Fuente-Blanco et al., 2006; Fernandes et al.,
 .)2009; Nowacka et al., 2012با در نظر داشتن اينکه انرژی

چقرمگی مجموع حاصل ضرب نیروهای فشاری در میزان
جابجايی مربوطه (نفوذ) نمونه است ،مجموع انرژی در واحد
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تیمارهای فراصوتی با تیمار شاهد الزم است.

حجم کمتری برای از هم گسیختن کامل محصولی که حالت
حفره حفره در آن ايجاد شده است ،الزم است .به همین دلیل
در فرکانسهای باالتر میزان انرژی چقرمگی کمتری در مقايسه

جدول  .3تجزيه واريانس اثرات فاکتورهای آزمايشی بر روی تعيين نيروی چقرمگی دانه ذرت

درجه آزادی

منابع تغييرات

مجموع مربعات

ميانگين مربعات
F
**159/92
**60/67

دمای هوای ورودی
فرکانس مبدل

2
3

0/98
0/56

0/49
0/19

توان مبدل

2

0/0018

0/00089

دمای هوای ورودی* توان مبدل

4

0/022

0/0056

دمای هوای ورودی* فرکانس مبدل

6

1/74

0/29

توان مبدل* فرکانس مبدل

6

0/025

0/0041

ns

دمای هوای ورودی*توان مبدل*فرکانس مبدل

12

0/055

0/0046

ns

خطای آزمايش

399

1/22

0/0031

0/29

ns

ns

1/83

**94/77
1/35
1/51

** در سطح احتمال  1درصد معنی دار است.
* در سطح احتمال  5درصد معنی دار است.
 nsمعنی دار نیست.

در دماهای  50و  60درجه سلسیوس ،تیمارهای فراصوتی
دارای اختالف قابل مالحظهای با تیمار شاهد بودند که اين
مسئله نشان دهنده اين است که علیرغم غالب بودن اثر دما و
مانع شدن از ايجاد تمايز میان تیمارهای فراصوتی در اين
محدوده دمايی ،وجود فراصوت در ساختار داخلی نمونه بی تاثیر
نبوده و کاهش انرژی چقرمگی در مقايسه با تیمار شاهد را در

پی دارد .به طور کلی در بررسی خصوصیات مکانیکی دانه ذرت
بايد گفت چقرمگی شاخص مناسبی جهت تعیین انرژی الزم
برای از هم گسیختن دانه میباشد زيرا مجموع نیروهايی که تا
لحظه شکستن دانه به آن وارد میشود را به طور دقیق مشخص
میکند ).(Abdoli, 2016

شکل  .7مقايسه ميانگين انرژی چقرمگی در سطوح مختلف دما و فرکانس ،توسط آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد ،حروف
مشابه نشان دهنده عدم اختالف معنی داری و  Controlنشان دهنده تيمار شاهد است که ساير تيمارها با آن مقايسه شده اند.

نتيجهگيری کلی
نتايج نشان داد در مقايسه دماها و فرکانس های موثر بر روی

روند خشک کردن دانه های ذرت هر چه دمای هوای داخلی
خشککن و فرکانس پايینتر باشد ،انرژی فراصوت تاثیر بیشتری
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نهايی محصول به عنوان غذای انسان يا خوراک دام و طیور
بستگی دارد زيرا در تهیه خوراک دام هر چه مواد اسفنجی باشد
انرژی کمتری صرف خرد و آسیاب کردن محصول صرف می
 از طرفی در بحث ذخیره سازی دانه سالم.شود که مطلوب است
 کامیون ها و يا کشتی بارگیری داته،و يا انتقال مواد به سیلوها
 بنابراين بحث تعیین تیمار.های مقاوم به شکستگی مطلوب ترند
 بستگی به استفاده نهايی محصول دارد،بهینه از لحاظ کیفیت
.که بايستی مورد توجه قرار گیرد

بر روی خشک کردن نمونه های ذرت دارد و موجب کاهش
 عالوه بر اين هر چه.معنی داری در زمان خشک کردن میشود
فرکانس باالتر و دما پايینتر باشد مقاومت فشاری نهايی و
چقرمگی کاهش میيابد که اين امر به جهت ايجاد پديده
.اسفنجی و تشکیل کانالهای میکروسکوپی در محصول میباشد
انرژی چقرمگی در مقايسه با مقاومت فشاری نهايی میتواند
پارامتر مناسب تری جهت مشخص کردن از هم گسیختگی و
 ويژگی کیفی دانه ذرت به استفاده.شکستن دانه ذرت باشد
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