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  ده يچك
 انـرژي فعاليـت و    ,  ضـريب نفـوذ مـوثر        نيـي جهـت تع  , ن پژوهش   يدر ا .  پسته است  ير از مراحل مهم فرآو    يكي خشك كردن   

ـ ي مـدلها . و ساخته شدي طراح يشگاهيوسته آزما يال ناپ يبستر س ك خشك كن    ي, ك خشك شدن پسته   يتينيس  ي مختلفـ ي تجرب
 خشك كردن   دنيثر در فرآ   مو ين پارامتر ها  ين منظور مهمتر  ي بد . قرار گرفت  ي مورد بررس  يشگاهي آزما يجهت انطباق با داده ها    

smدرسـه سـطح   (ان هوا   يو سرعت جر   ) C025, 30 , 45, 60در چهار سطح مختلف     ( هوا ي دما يعني  يبررسـ  ) 10, 8 , 6 /
ـ   يضمن ا ,  اثر گذار بوده   ي بر زمان خشك شدن پسته به طور قابل توجه         ان هوا يدما و سرعت جر   . شد ر دمـا بـه مراتـب       ياثنكـه ت

910 ضريب نفوذ موثر پسته همچون  اغلب مواد غذايي بـين             .شتر است يان هوا ب  ينسبت به سرعت جر     تعيـين شـده   −1110 تـا  −
 كنتـرل    افتـد و   ي اتفاق مـ   ي توان گفت خشك شدن پسته در مرحله سرعت نزول         يج بدست آمده م   ينتا ن بر اساس  ي همچن .است

در  يافت كه مدل دو پارامتري توان دريج بدست آمده ميل نتايه و تحليبا تجز.  باشدينفوذ رطوبت م, ند خشك كردن يكننده فرآ 
 ين انطبـاق را بـا داده هـا        ي بـاال بهتـر    يان هـا  ي در دماها و سرعت جر     س  يبي پ – ش و مدل هندرسون   يتمام محدوده مورد آزما   

   . دارنديشيآزما
  

  يكيتيني سيمدلساز, پسته  ,  بستر سيالخشك كردن , انرژي فعاليت, ضريب نفوذ موثر:  يديكلمات كل

  
  مقدمه 

محصول پسته از زمانهاي قديم در ميان ايرانيان از ارزش و اهميت وااليي برخوردار بوده است و در نواحيي چـون خراسـان و                       
توجه به تجزيه بخشهاي وسيع و پهنـاوري از منـاطق           كشور ايران در طول سالهاي گذشته با        .ماورالنهر كشت مي شده است      

نه كاشـت آن  يشيـ در مورد منشاء و خاسـتگاه درختـان پـسته و پ   . پسته خيز خود باز عمده ترين توليد كننده پسته جهان است 
 سـخن  از اقوام و ملل مختلف,  شناخت و مورد استفاده قرار گرفتن پسته ي كه در چگونگ   يبه طور ,  وجود دارد  ينظرات متفاوت 

مي توان گفت هـيچ يـك از   . شده استين درختان پسته معرف يگهواره اول  , يار گسترده ا  ي بس ييايان آمده و بستر جغراف    يبه م 
مبدا هر درختي بطور مسلم رويشگاه طبيعـي        .ملل جهان سابقه و تجارت ايرانيان را در باب امور زراعت و تجارت پسته ندارند                

سرزميني كه بعد ها پارت و      .ريخي مبدا درختان پسته محدوده اي در قلمرو ايران بوده است            آن است ، با توجه به مستندات تا       
 قديمي تر ين اثري كه از پسته در جهان به دست آمده ، قطعه چـوب نـيم سـوخته اي اسـت                        .سپس خراسان نام گرفته است    

پيدا شده و هم اكنون در موزه       )  فارس استان( هزار سال پيش در اطراف شهرستان فسا          پنج مربوط به عصر حجر كه در حدود      
 يمـ ر اشـباع    يـ  چرب غ  يد ها يژه اس يبه و )  درصد 60تا50(ي چرب ي مقدار قابل توجه   يمغز پسته حاو  .شود پارس نگهداري مي  

 و خـشك كـردن      يريـ ژه مراحل پوست گ   ي بعد از برداشت به و     يع در فرآور  يتسر.  هستند ي ضرور ييم غذا ي رژ يباشد كه برا  
 يا در دسـت كـشور هـا   يـ  عمـده پـسته در دن  ديـ تول. [2] رددا ييمت محـصول نهـا  ي و قيابيبازار, ت يفي در ك  ياديت ز ياهم
 در مـورد  ياديقات و مطالعات زيتحق , يي غذايگر محصوالت و فرآورده هاي دن مانند يبنابر ا .  [1]استه  يكا و ترك  يامر,رانيا

صـورت  , ) 1982( كـه توسـط كـادر و همكـاران           يدر پژوهش . پسته و بخصوص خشك كردن آن انجام نشده است           يفرآور
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ـ  و سـپس جر    C0  93 شامل خشك كردن در    يت پسته در خشك كردن دو مرحله ا       يفينشان داده شد ك   ,گرفت ان هـوا بـا     ي
ن ييپاان يچرا كه سرعت جر, ح داده شدي باالتر ترجيان هوايگر سرعت جري ديدر پژوهش.[12] دط بهتر خواهد بوي محيدما

 يش دمـا ينكـه افـزا  يضـمن ا ,  دهـد يش مـ ي پسته را افزاياحتمال كپك زدگ, شدن زمان خشك كردن  يل طوالن يهوا به دل  
 از ارقـام    يكيند خشك كردن    يدر فرآ  . [11]زان خندان بودن پسته خواهد داشت       يش م ي در افزا  يير به سزا  يخشك كردن تاث  

ـ  , )  انتپ يرقم قاض ( هيپر محصول پسته ترك    ـ    فقط مرحل , خـشك كـردن   ندي فرآ يدر طـ  . [13] مـشاهده شـد    يه سـرعت نزول
. ابـد ي ير مـ  ييـ تغ,زان خنـدان بـودن پـسته      يـ سـرعت حـد و م     ,ب اصـطكاك  يضر, ابعاد, تهي همچون دانس  يكيزيات ف يخصوص

 ي نـسبت بـه روشـها      ي خشك شده در روش آفتـاب      ين پسته ها  يزان آفالتوكس يم, گزارش كردند   ) 1378(يها و راع  يرداماديم
وسـته  يال ناپ يك خشك كـن بـستر سـ       ي و ساخت    ين مطالعه پس از طراح    يهدف از ا  .  [3]شتر است يك كردن ب   خش يصنعت
  . باشديك خشك شدن پسته ميتينين سييتع , يشگاهيآزما

  ند خشك كردن ي فرآيكيتيني سيمدلساز
 ياديمطالعات ز, ح كنديند خشك كردن را تشريك فرآيتيني كه س يگر ارائه مدل  يده خشك كردن و به عبارت د      يف پد يجهت توص 

محـصوالت  , يي از مـواد غـذا  يعيف وسـ يـ نـد خـشك كـردن را در ط   ي ارائه شده فرآيمدل ها.  [4 ,6 ,7] صورت گرفته است
 ارائه شده توسط پژوهشگران مختلف      ياضي ر ين مدل ها  ي از مهمتر  يبرخ.  دهد ي پوشش م  يكيولوژي ب ي و فرآورده ها   يكشاورز

  . خالصه شده است) 1 (در جدول
  

  يي مواد غذا ك خشك شدنيتينين سيي جهت تع ارائه شده توسط پژوهشگران مختلفياضي ريمدلهان يمهمتر) 1(جدول            
فيرد  مراجع  مدليمعادله ارائه شده برا نام مدل 

1 Newton or Lewis )exp( ktMR −=  [27, 19] 

2 Page )exp( nktMR −=  [5,11] 

3 Modified page ))(exp( nktMR −=  [20,30] 

4 Henderson and Pabis )exp( ktaMR −=  [7,28] 

5 Logarithmic cktaMR +−= )exp(  [16] 

6 Two term )exp()exp( dtcbtaMR −+−=  [10, 26] 

7 Two term exponential )exp()1()exp( kataktaMR −−+−=  [23] 

8 Wang and Singh 21 btatMR ++=  [20] 

9 Thompson 2)]([)( MRLnBMRALnt +=  [21, 24] 

10 Diffusion approach )exp()1()exp( kbtaktaMR −−+−=  [29] 

11 Verma et al. )exp()1()exp( gtaktaMR −−+−=  [25] 

12 Modified Henderson and Pabis )exp()exp()exp( htcgtbktaMR −+−+−=
 

[14] 

13 Simplified Fick's diffusion 
(SFFD) equation 

)]/(exp[ 2LtcaMR −=  [8] 

14 Modified Page equation-2 ])/(exp[ 2 nLtkMR −=  [9] 

15 Midilli and Kucuk  
btktaMR n +−= )exp(  

[18] 
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با ) يتمي لگارج اصالح شده ويپ, ج ي پ,وتن ين ,هندرسون  , ي دو پارامتر(ن مدل ها ين اي مورد از مهمتر6ن مطالعه انطباق   ي در ا 
 ي نسبت رطوبت اسـت كـه پـارامتر      MR ؛  )1(  ارائه شده در جدول    يدر مدل ها   . شد يش بررس ي بدست آمده از آزما    يداده ها 

  : گردد ين ميير تعيبدون بعد بوده و براساس معادله ز
                  )     1    (                                                             )/()( 0 eqeq MMMMMR −−=  

.  باشـد  ين مـ  ي مقدار متوسط رطوبت نمونه در لحظـه تـوز         M و   ي رطوبت تعادل  eqM, هي رطوبت اول  0M, كه در رابطه فوق   
  .ديا و همكاران استفاده گردين مطالعه از معادله تي ارائه شده است كه در ايوبت تعادلزان رطين ميي جهت تعيروابط مختلف

          )            2    (                                                                 ]).
.

21065exp[( 25.1−−
= eqM

TR
RH  

  : توان نوشت ي ميا بر حسب رطوبت تعادلي
                   )  3               (                                                                 8.0]

)ln(..
21065[

RHTR
Meq

−
=  

  . هواستيرطوبت نسب,   در روابط فوق RHكه
  

  مواد و روشها
   نمونهيآماده ساز

 مقـدار  يريـ كنواخت جدا شده و نمونه ها بعـد از انـدازه گ  يكسان و يه  با انداز  يپسته ها ,ه پسته از بازار   ين مطالعه پس از ته    يدر ا 
ه نمونه پسته با قرار دادن در يمقدار رطوبت اول.  شدنديخچال نگهداري و در يه بسته بنديلن دو الي اتيدر پاكت پل, هيرطوبت اول
C02103 يآون با دما   ثبت ±133%ه نمونه ها يشات رطوبت اولير تمام آزما شد كه ديري ساعت اندازه گ15 به مدت حدود ±
  .شده است

  دستگاه خشك كن
 ي مورد استفاده جهت خشك كـردن محـصوالت و فـرآورده هـا             ين خشك كن ها   ي از مهمتر  يكيال  ي بستر س  يخشك كن ها  

ـ از  ,  پسته    خشك كردن  ين مطالعه برا  يدر ا .  باشند ي م يي و دارو  يكيولوژيب, يكشاورز , ييغذا ال يك خـشك كـن بـستر سـ        ي
  .استفاده شد,  نشان داده شده است) 1 ( كه در شكليشگاهيوسته آزمايناپ

  
  يشگاهيوسته آزمايال ناپي خشك كن بستر س) 1 (شكل

 بـه   يابيجهـت دسـت   .  محفظه خشك كن   -3,  گرم كن  – 2 , دمنده هوا  – 1:  هستند ي سه قسمت اصل   ين خشك كن ها دارا    ي ا
ـ د شـدت جر يـ ت توليك دمنده با قابل ي  از    m/s 10 – 6هوا در دامنه    ان  يسرعت جر  در  (min/3m 2,85نه يشيـ  بيان هـوا ي
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CTKPaP 025,3.101  بـا   ي  با استفاده دو المنت حرارت      C0 60 – 25 هوا در دامنه     يدن دما يامكان رس . استفاده شد ) ==
mm5006060شه و با ابعاد ي خشك كن از جنس شيمحفظه اصل. ديت فراهم گرد   وا 3000و  2000توان    . ساخته شـد ××

 C01± و بـا دقـت     ي خشك كردن به صـورت دسـت       ين و كنترل دما   ييان سنج هوا تع   يك جر يان هوا با استفاده از      يسرعت جر 
  . رفتيانجام پذ

  شيروش انجام آزما
ـ ن منظـور آزما   يبـد . ان هوا بر خشك شدن پسته بوده اسـت        ي درجه حرارت و سرعت جر     يش بررس يماهدف از انجام آز    شات در  ي

sm(ان هوا   يز سه سطح سرعت جر    يو ن ) C025،30،45،60(چهار سطح مختلف دما      قبل از شـروع هـر      . انجام شد ) 6،8،10 /
C0123(طي محي شده جهت همدما شدن با دما   يريه آنها اندازه گ   يبت اول  كه رطو  يينمونه ها , ش  يآزما خچـال خـارج و   ياز , ) ±

قه روشـن شـده تـا حالـت     ي دق 30 – 40ش حدود   يدستگاه خشك كن قبل از انجام هر آزما       . شگاه قرار داده شدند   يط آزما يدر مح 
قه از محفظه خشك كن خـارج و وزن        ي دق 10نمونه ها هر    , خشك كردن   ند  ين فرآ يدر ح .ش فراهم گردد  ي آزما مدار جهت انجا  يپا

 7 تا   5 پسته حدود    يدن به رطوبت مطلوب محصول كه برا      يش تا رس  يانجام آزما .  شد يري اندازه گ  يتاليجي د ينمونه توسط ترازو  
C02103 ينمونه ها در آون با دما     ,  حاصله ييد رطوبت نها  ييجهت تا . افتيادامه  ,  باشد   يدرصد م   ساعت  5 و به مدت حدود      ±

  . گرم برسد0,001رات وزن آنها به كمتر از ييقرار گرفتند تا كامال خشك شده و تغ
  ج و بحثينتا

  .ان هوا را ارائه كرده استيط مختلف دما و سرعت جرياز جهت خشك شدن پسته در شراي زمان مورد ن) 2 (جدول
ن بر زمان خشك شدنط مختلف خشك كردي شرا اثر) 2 (جدول  

  )min(زمان خشك كردن  )m/s(ان هوايسرعت جر  )C0(درجه حرارت  شيشماره آزما
1 25 6 450 
2 25 8 400 
3 25 10 380 
4 30 6 380 
5 30 8 340 
6 30 10 320 
7 45 6 280 
8 45 8 260 
9 45 10 240 
10 60 6 220 
11 60 8 190 
12 60 10 170 

  

افتـه بـا    ين  يـ ا. ان هوا دارد  ي نسبت به سرعت جر    يشتري خشك كردن اثر به مراتب ب      ي دهد كه دما   يج بدست آمده نشان م    ي نتا
 كـرده  ي در خشك كردن معرفي هوا را به عنوان پارامتر اصل  ي كه دما  يي غذا ير فرآورده ها  يگر پژوهشگران در مورد سا    يج د ينتا
   )1996, ؛ مادامبا و همكاران2004,لي نژاد و تبي ؛ كاشان2004,زي مايو؛ د1981,نانيچ. ( مطابقت دارد, اند

  اثر درجه حرارت بر خشك شدن پسته 
smV يان هـوا  ي مختلف و سرعت جر    ي رطوبت نمونه پسته با زمان را در دماها        يرات محتوا يي تغ ) 2 (شكل  ي نـشان مـ    =6/
كه با افزايش دماي خشك كردن در يك سرعت جريان هواي ثابت ؛ زمان خشك                نتايج نشان داده شده حاكي از آن است          .دهد

smVاثر دما در سرعت جريان هواي       . شدن به طور قابل توجهي كاهش مي يابد        smVو=8/   نيز بررسي شد كه نتايج     =10/
ن در دماهـاي مختلـف و سـرعت جريـان هـواي             شدت خشك كردن بـر حـسب زمـا         , )3( شكل. بدست آمده مشابه فوق است    

smV افزايش مـي   ,  را به تصوير كشيده است كه با توجه به نمودار مي توان دريافت شدت خشك كردن با افزايش دما                     =6/
؛  ه است يافت درصد كاهش    75 مي توان دريافت كه زمان خشك كردن به حدود            [2] از مقايسه با نتايج ديگر محققين       و نيز  يابد

  .خشك شدن پسته در منطقه سرعت نزولي مي باشد, ضمن اينكه يافته ديگري كه از نمودار حاصل مي شود 
  



 ٥

  
  )V=6m/s( رطوبت نمونه پسته ي اثر درجه حرارت بر محتوا) 2 (شكل

  
  )V=6 m/s( اثر درجه حرارت بر شدت خشك شدن نمونه پسته ) 3 (شكل

  ن پستهان هوا بر خشك شدياثر سرعت جر
 را C025 ي رطوبت نمونه پسته و شدت خشك شدن آن در دمايان هوا بر محتواياثر سرعت جر ,  )5(و شكل)  4 (شكل

   . دهدينشان م
, كـردن  مشابه و حاكي ازاين اسـت كـه در يـك دمـاي ثابـت خـشك        ) C0,30،45،60(نتايج بدست آمده براي دماهاي ديگر       

ضمن اينكـه   , افزايش سرعت جريان هوا ؛ كاهش مدت زمان خشك شدن و افزايش شدت جريان خشك شدن را به دنبال دارد                   
مي توان دريافت اثر دما بر زمان و شدت خشك شدن بـه مراتـب نـسبت بـه سـرعت                     , از مقايسه نتايج اين بخش با بخش قبل       

  . نيز اثر گذار بوده استاگرچه كه سرعت جريان هوا, جريان هوا بيشتر است 

  
  ) C0T=25( رطوبت نمونه پسته يان هوا بر محتواي اثر سرعت جر– 4شكل 
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  ) C0T=25(ان هوا بر شدت خشك شدن نمونه پسته ي اثر سرعت جر) 5 (شكل

   خشك كردن پستهيكيتيني سيمدلساز
 حاصله از   يج آمار ينتا.  شد ي بررس ي مختلف ياضي ر يج با مدلها  يانطباق نتا , ش  يدست آمده از آزما    ب يل داده ها  يه و تحل  يدر تجز 

ـ  , ج يمدل پ, وتن يمدل ن , س  يبي پ – مدل هندرسون  , يمدل دو پارامتر  (ن مدل ها  ي مورد از مهمتر   6برازش داده ها با      ج يمـدل پ
  .گزارش شده است)4و3(در جدول) يتمياصالح شده و مدل لگار

  
 ) لگاريتميپيبيس و-هندرسون, مدل دو پارامتري ( هاي رياضينتايج آماري حاصله از برازش داده هاي آزمايشي با مدل) 3(ولجد

Run Two term model 
 
R2                   SSE 

Henderson and Pabis 
model 
 
R2                     SSE 

Logarithmic model 
 
R2                     SSE 

T=25 C0  , V=6m/s 0.997                0.00218 0.990                  0.00998 0.920                   0.0999 

T=25 C0  , V=8m/s 0.998                0.00213 0.991                  0.00498 0.911                   0.0598 

T=25 C0  , V=10m/s 0.996                0.00301 0.900                  0.00789 0.890                   0.0889 

T=30 C0  , V=6m/s 1.000                0.00364 0.995                  0.00458 0.895                   0.0558 

T=30 C0  , V=8m/s 0.998                0.00065 0.995                  0.00142 0.885                   0.0442 

T=30 C0  , V=10m/s 0.997                0.00176 0.992                  0.00598 0.872                   0.0698 

T=45 C0  , V=6m/s 0.998                0.00008 0.992                  0.00059 0.892                   0.0592 

T=45 C0  , V=8m/s 1.000                0.00009 1.000                  0.00059 0.8880                 0.0692 

T=45 C0  , V=10m/s 1.000                0.000009 0.999                  0.000086 0.900                   0.0866 

T=60 C0  , V=6m/s 0.999                0.00008 0.995                  0.00076 0.886                   0.0786 

T=60 C0  , V=8m/s 0.999                0.000005 0.998                  0.000046 0.889                   0.0496 

T=60 C0  , V=10m/s 0.998                0.000002 0.998                  0.000035 0.901                   0.0735 

  

  مي توان دريافت كه مدل دو پارامتري در تمام محدوده آزمايش و مدل SSE ,R-squareبا توجه به دو مشخصه آماري 
ضرايب بهينه دو مدل مذكور براي . هندرسون در دماها و سرعت جريان هاي باال بهترين انطباق را با داده هاي تجربي دارند

 نتيجه حاصل از برازش 7 و6ضمن اينكه نمودار هاي , ارائه شده است  ) 6 و5(رعت جريان هوا در جداولشرايط مختلف دما و س
  .اين دو مدل را با داده هاي آزمايشگاهي به تصوير كشيده است
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  ) مدل نماييمدل پيج اصالح شده و, مدل پيج (نتايج آماري حاصله از برازش داده هاي آزمايشي با مدل هاي رياضي) 4(جدول     
  

Run Page model 
      
R2                   SSE 

Modified page model 
 
R2                    SSE 

Exponential  model 
 
R2                    SSE 

T=25 C0  , V=6m/s 0.900                0.0198 0.910                0.00999 0.899                 0.00991 

T=25 C0  , V=8m/s 0.911                0.0198 0.921                0.00998 0.901                 0.00908 

T=25 C0  , V=10m/s 0.920                0.0189 0.900                0.00909 0.900                 0.00983 

T=30 C0  , V=6m/s 0.915                0.0158 0.912                0.00978 0.912                 0.00958 

T=30 C0  , V=8m/s 0.905                0.0142 0.935                0.00932 0.903                 0.00942 

T=30 C0  , V=10m/s 0.902                0.0198 0.942                0.00958 0.912                 0.00998 

T=45 C0  , V=6m/s 0.902                0.01059 0.912                0.00954 0.903                 0.00959 

T=45 C0  , V=8m/s 0.913                0.01059 0.910                0.00955 0.902                 0.00959 

T=45 C0  , V=10m/s 0.909                0.01086 0.904                0.00984 0.903                 0.00986 

T=60 C0  , V=6m/s 0.901                0.00976 0.903                0.00975 0.905                 0.00976 

T=60 C0  , V=8m/s 0.908                0.009046 0.906                0.009046 0.907                 0.009146 

T=60 C0  , V=10m/s 0.904                0.009035 0.914                0.009038 0.908                 0.009435 

  

  
  (T=25,V=6m/s) پيبيس و مدل دو پارامتري در شرايط خشك كردن ثابت –پيش بيني محتواي رطوبت توسط  مدل هندرسون ) 6( شكل
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  )(T=60,V=6m/s)( پيبيس و مدل دو پارامتري در شرايط خشك كردن ثابت –پيش بيني محتواي رطوبت توسط  مدل هندرسون ) 7( شكل
  

    
 ان هوايط مختلف دما و سرعت جري شراي براي پارامترنه مدل دوي ضرائب به) 5(جدول

Run First coefficient 
(a) 

2th coefficient 
(b) 

3th  coefficient   
(c) 

4th  coefficient    
(d) 

T=25 C0  , V=6m/s 0.83 -0.00504 0.18 -0.0024 

T=25 C0  , V=8m/s 0.1035 -0.02598 0.8926 -0.004474 

T=25 C0  , V=10m/s 0.1179 -0.0312 0.8034 -0.004419 

T=30 C0  , V=6m/s 0.03524 -0.02363 0.9565 -0.004735 

T=30 C0  , V=8m/s 0.2252 -0.01639 0.7765 -0.0045 

T=30 C0  , V=10m/s 0.234 -0.03234 0.7701 -0.00483 

T=45 C0  , V=6m/s -0.07322 -4.139e-005 1.076 -0.005573 

T=45 C0  , V=8m/s -0.06493 0.000218 1.006 -0.006044 

T=45 C0  , V=10m/s -0.06379 0.000292 0.9988 -0.006624 

T=60 C0  , V=6m/s -0.03976 0.001475 1.038 -0.007328 

T=60 C0  , V=8m/s -0.114 -0.001391 1.081 -0.008094 

T=60 C0  , V=10m/s -0.06092 0.0004972 0.9954 -0.009893 
  

  
  
  
  
  
  

 ان هوايط مختلف دما و سرعت جري شرايس  برايبي پ–نه مدل هندرسون ي ضرائب به)6(جدول

  Run First coefficient (a) 2th coefficient (b) 
T=25 C0  , V=6m/s 1.009 -0.00425 

T=25 C0  , V=8m/s 0.9569 -0.004807 

T=25 C0  , V=10m/s 0.8704 -0.004825 

T=30 C0  , V=6m/s 0.9889 -0.00485 

T=30 C0  , V=8m/s 0.9597 -0.005442 

T=30 C0  , V=10m/s 0.9143 -0.005836 

T=45 C0  , V=6m/s 1.016 -0.006405 

T=45 C0  , V=8m/s 0.9544 -0.006966 

T=45 C0  , V=10m/s 0.9483 -0.007644 

T=60 C0  , V=6m/s 1.011 -0.008177 

T=60 C0  , V=8m/s 0.9792 -0.009551 

T=60 C0  , V=10m/s 0.9478 -0.01141 
  

نشان مي دهد كه زمان خشك شدن پسته بـا اسـتفاده از              ,[2,17]مقايسه نتايج حاصل از اين تحقيق با نتايج ديگر پژوهشگران         
روش خشك كردن بستر سيال نسبت به روشهاي سنتي و معمول و حتي برخي روشهاي صنعتي چـون اسـتفاده از خـشك كـن          

  . به وضوح اين نكته را تاييد مي كند) 9 (و) 8 (وجود در شكل هاينتايج مقايسه م.به طرز چشمگيري كاهش مي يابد,ثقلي 
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CT(مقايسه زمان خشك شدن پسته در خشك كن بستر سيال با خشك كن ثقلي ) 8(شكل  025=(  

  
CT(مقايسه زمان خشك شدن پسته در خشك كن بستر سيال با خشك كن ثقلي  ) 9( شكل 045=(  

   ضريب نفوذ موثر و انرژي فعاليت اسبهمح
از قانون دوم فيك جهت تـشريح فرآينـد خـشك    , با توجه به اينكه پديده خشك شدن پسته در منطقه نزولي تشخيص داده شد   

  :  سانتي متر خواهيم داشت 0,6با در نظر گرفتن پسته به عنوان يك جسم كروي با قطر متوسط . كردن بهره مي گيريم
                                                                             ∑

∞

=

−=
−

−
=

1
2

22

22
0

)exp(16
n

eff

eq

eq t
R

Dn
nMM

MM
MR

π
π

  

)/(, كه در رابطه فوق      smDeff      ضريب نفوذ موثر و )(mR        شعاع پسته مي باشد ازرگرسيون خطي )ln(MR    بر حسب  
  . آمده است)7 ( ؛ ضريب نفوذ موثر محاسبه مي شود كه نتايج حاصله براي شرايط مختلف در جدولt)(زمان 

  ضريب نفوذ موثر پسته در شرايط خشك كردن مختلف)7(جدول 

Run Effective Diffusivity( sm /2 ) 
T=25 C0  , V=6m/s 101002.7 −×  
T=25 C0  , V=8m/s 101012.9 −× 

  T=25 C0  , V=10m/s 91032.1 −× 
T=30 C0  , V=6m/s 101098.7 −× 
T=30 C0  , V=8m/s 101095.9 −× 

  T=30 C0  , V=10m/s 91056.1 −× 
T=45 C0  , V=6m/s 101087.8 −× 
T=45 C0  , V=8m/s 91045.1 −× 

  T=45 C0  , V=10m/s 91049.2 −× 
T=60 C0  , V=6m/s 101036.9 −× 
T=60 C0  , V=8m/s 91003.2 −× 

  T=60 C0  , V=10m/s 91034.3 −× 
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راي اغلب مواد غـذايي ضـريب نفـوذ مـوثر بـين              نشان مي دهد كه ب     [2,17]مقايسه نتايج بدست آمده با كار ديگر پژوهشگران       
  . خواهد بود−1110 تا −910

 تعيـين مـي     aEحال با داشتن ضريب نفوذ موثر و در نظر گرفتن رابطه آرنيوس براي بيان رابطه ضريب نفوذ با انرژي فعاليت ؛                    
  :شود 

                                                                                                                 )exp(0
a

a
eff RT

E
DD −=  

)(در اينجا نيز از رگرسيون خطي        effDLn  بر حسب 
aT

را )aE(نيز انـرژي فعاليـت   و )0D( مي توان به سادگي ثابت نفوذ1

  :تعيين كرد
                                                                                                            )1.3460exp(3.9

a
eff T

D −−=  

  .اق خوبي دارد انطب[17 ,2]كه مقادير به دست آمده با مقادير گزارش شده در ساير مقاالت
  
  يريجه گينت

ج بدست آمده به ي نتايشگاهيوسته آزمايال ناپيند خشك كردن پسته با خشك كن بستر سيبر اساس مطالعه انجام شده در فرآ
  :ر است يشرح ز

  .شده استن يي تع−1110 تا −910ب نفوذ موثر پسته همچون  اغلب مواد غذايي بين ي ضر– 1
  . درجه حرارت و سرعت جريان هوا تاثير به سزايي در خشك كردن پسته خواهند داشت– 2
 و اثر آن  بودهياما درجه حرارت فاكتور مهمتر, ند خشك كردن پسته قابل توجه استيان هوا بر فرآير سرعت جر ي اگرچه تاث  – 3

  .شتر استيبه مراتب ب
, ند خشك كـردن ي توان گفت كه كنترل كننده فرآ ين م ي افتد ؛ بنابر ا    ي اتفاق م  ي خشك كردن پسته در منطقه سرعت نزول       – 4

  . باشدينفوذ رطوبت م
)exp()exp((ي مدل دو پارامتر   – 5 dtcbtaMR  سيبـ ي پ -ش و مـدل هندرسـون     يدر تمـام محـدوده آزمـا      ) =−+−
))exp( ktaMR نـد خـشك كـردن    يك فرآيتيني در مورد س راينيش بين پيبهتر,  باال يان ها يدر دماها و سرعت جر    ) =−

  .پسته خواهند داشت
  

  يتشكر و قدر دان
 دكتـر   ين منظـور از جنـاب آقـا       يبـد . ن شد ي مشهد تام  ي دانشگاه فردوس  ين پروژه از محل اعتبارات پژوهش     ي انجام ا  ينه ها يهز
.  شـود  ي مـ  يرح قـدردان   طـ  يص بودجـه الزم جهـت اجـرا       يد در تخـص   يـ  دكتـر مو   ي و جناب آقا   يي دكتر فنا  يجناب آقا , ينوع
 مهنـدس زردسـت و سـركار خـانم مهنـدس            يجناب آقا ,ي محراب ري م ين مراتب سپاس خود را از جناب آقا       يهمچن, سندگان  ينو

  .  دارنديزات و نصب دستگاه اعالم ميتجه, ه قطعاتي در تهي به خاطر مساعدت و همكاريجعفر
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Abstract 
Knowledge of desorption kinetics is essential to predict the behavior of the material during the drying 
process and to design dryer equipment .The main objective of this study is to obtain the effective 
diffusivity coefficient and activation energy of shelled pistachio. another goal is to find drying kinetics 
of shelled pistachio in fluidized bed dryer and ,for this, thin-layer characteristics of shelled pistachios 
were determined experimentally as a function of temperature and air velocity .Accordingly, 6 
mathematical models (Two term model, Exponential model, Logarithmic model, Page model, Modified 
page model and Henderson & Pabis model) for describing the thin-layer drying behavior of shelled 
pistachios were investigated. Tests were conducted using four air temperature (25,30,45 and 60 C) ,and 
three air velocities (6, 8 & 10m/s).Out of the 6 models considered ,the two term model were considered 
to be the most suitable for describing the drying behavior of the shelled pistachios .Also, for high air 
temperature and velocity, Henderson-Pabis model proved good suitable .Results showed that air 
velocity and operating temperature enhanced the kinetics of drying of shelled pistachio and the drying 
air temperature had a great effect on the drying kinetics. By using of  Fick’s second Law the effective 
diffusivity coefficient and activation energy of pistachio was determined.      

 
Keywords : Effective Diffusivity Coefficient, Activation Energy, Drying Kinetics, Fluidized Bed 
Dryer, Pistachio Drying 
 
 
 
 


