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چکيده
جذب روغن طی فرایند سرخکردن از مهمترین جنبههای کیفی محصول است .هدف این پژوهش بررسی تأثیر دما بر
محتوای روغن محصول نهایی و استنباط آن توسط مدلهای تجربی بود .بدین منظور خاللهای سیبزمینی در اندازۀ
مشخص پس از آنزیمبری در سرخکن مجهز به کنترلکنندۀ دما در سه دمای  ،160 ،145و  175 °Cبهمدت ،120 ،60
 ،180و  240ثانیه سرخ شدند .با ثبت تغییرات دمای سطحی و مرکزی طی فرایند با ترموکوپل و دستگاه ثبت داده،
مراحل گوناگون آن از نظر زمانی تفکیک شد .روغن نمونهها نیز با روش سوکسله استخراج و تغییرات آن با مدلهای
سینتیکی (مدل  1و مدل  )2در نرمافزار  MATLABبرازش شد .مدلها با دو شاخص  R2و  RMSEو معادلۀ آرنیوس با
هم مقایسه شدند .نتایج نشان داد مقدار محتوای روغن تعادلی ( )Oeqبهدستآمده از برازش مدلها با دما رابطۀ معکوس
دارد که تأییدکنندۀ کاهش جذب روغن با افزایش دمای سرخکردن بود .با آنالیز آماری دادههای تجربی ،دمای بحرانی
برای کاهش جذب روغن نیز  160°Cبهدست آمد .محدودۀ زمانی پیش از اتمام مرحلۀ جوشش سطحی محصول،
بهمنظور کمترین جذب روغن ،حدود  160-180ثانیه برآورد شد.
کليدواژگان :جذب روغن ،دما ،سرخکردن ،مدل.MATLAB ،

مقدمه

1

مواد غذایی سرخشده حاوی مقدار شایان توجهی روغن ،در
برخی موارد تا یکسوم وزن کل محصول هستند که این امر از
نظر سالمتی میتواند برای مصرفکننده خطرساز باشد .در
دهههای اخیر تالش برای آشنایی هرچه بیشتر با چگونگی جذب
روغن و کاهش آن در محصوالت سرخشده افزایش یافته است.
فرایند سرخکردن از رایجترین عملیات واحد در صنایع غذایی
است که در دنیا ساالنه بیش از  20میلیون تن روغن سرخکردنی
را مصرف میکند ( .)Gertz, 2004سرخکردن فرایند آبزدایی
است که در روغنی با دمای باال (حدود  140تا 180درجۀ
سانتیگراد) انجام میگیرد اما با این حال ،درجه حرارت داخل
مادۀ غذایی از  100درجۀ سانتیگراد باالتر نمیرود ( Saguy et
 .)al., 1998این فرایند شامل چهار مرحلۀ پیشحرارتدهی
( )Preheatingیا حرارتدهی اولیه در زمانهای ابتدایی فرایند
شامل انتقال حرارت جابهجایی طبیعی و عدم تبخیر ،مرحله
* نویسنده مسئولhassansabbaghi@gmail.com :

جوشش سطحی شامل تشکیل پوسته و انتقال حرارت جابهجایی
اجباری ،مرحلۀ نرخ کاهشی ( )Falling rateشامل افزایش
ضخامت پوسته ،طوالنیترین مرحله و در نهایت مرحله نقطۀ
پایان حباب ( )Bubble end pointاست (.)Alvis et. al, 2009
این چهار مرحله میتواند بهصورت دو فاز عدم جوشش (شامل
حرارتدهی اولیه و نقطۀ پایان حباب) و فاز جوشش (شامل
جوشش سطحی و مرحلۀ نرخ کاهشی) بیان شود ( & Seruga
 .)Budzaki, 2005در مراحل متفاوت سرخکردن ،جذب روغن
پدیدهای سطحی است و به مقدار آب جابهجاشده و میزان
رطوبت ازدسترفتۀ محصول بستگی دارد ( Ufheil & Escher,
.)1996
از مهمترین مکانیسمهای مؤثر در جذب روغن میتوان به
جایگزینی آب ،اثر فاز سردشدن ( ،)Cooling-phaseو عوامل
فعال در سطح اشاره کرد .اولین مکانیسم جذب روغن جایگزینی
آب بیان شده است .در طی فرایند ،رطوبت در داخل مادۀ غذایی
به بخار تبدیل میشود و این امر شیب فشار مثبت ایجاد میکند.
بخار آب از مادۀ غذایی خارج میشود و ایجاد خللوفُرَج و فشار
موئینگی میکند و درنتیجه روغن به داخل مادۀ غذایی نفوذ
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میکند .به همین ترتیب بخشهایی از محصول که کاهش
رطوبت در آنها بیشتر است جذب روغن بیشتری نشان
میدهند .برخی معتقدند که حجم کلی چربی جذبشده متعادل
با حجم آب خارجشده از محصول است (تعادل جرم) بهطور
غیرمستقیم افزایش تبخیر موجب آسیب بیشتر به پوسته
میشود و مشاهده شده است که تخلخل و جذب روغن بهطور
معکوس به محتوای رطوبت در مراحل گوناگون سرخکردن
بستگی دارند .با وجود این بخش عمدۀ جذب روغن در مرحلۀ
سردکردن است ( .)Rice & Gamble, 1989درواقع بیشترین
جذب روغن به محصول در زمان برداشتن از روی سرخکن،
ناشی از کندانسشدن بخار و ایجاد شرایط خأل در داخل
محصول است ( .)Gamble & Rice, 1987البته جذب روغن از
نظر ساختاربندی محصول میتواند مفید باشد ،زیرا روغن
جذبشده در حفرات ناشی از خروج آب ،ازطریق جلوگیری از
انقباض و چروکیدگی و بستهشدن منافذ ،تمامیت ساختاری
محصول را حفظ و به خروج آب از محصول نیز کمک میکند
( .)Moreira & Barrufet,1998ساختار متخلخل خالل
سیبزمینی موجب جذب روغن میگردد که تخلخل در حین
سرخکردن افزایش مییابد ولی در مرحلۀ سردکردن با جذب
روغن تخلخل محصول کاسته میشود (.)Ziaiifar et al., 2010
با توجه به اینکه روغن فقط از محلی که آب تبخیر شده
است میتواند نفوذ کند ،بنابراین نفوذ روغن فقط در جایی که
دمای آن به حد کافی زیاد است ،مانند پوسته اتفاق میافتد که
دمای آن باالتر از نقطۀ جوش مایع موجود در مادۀ غذایی است.
شواهد زیادی وجود دارد که روغن در هستۀ پختهشده بهسختی
نفوذ میکند و ساختار پوسته عامل عمدۀ تعیینکننده در جذب
روغن است که با پیشرفت فرایند سرخکردن در سطح محصول
گسترش مییابد ( .)Bingol et al., 2012با استفاده از روشهای
گرماسنجی مشخص شده است که پوستۀ خالل سیبزمینی
سرخشده تقریباً شش برابر بخش داخلی آن حاوی روغن است .با
روش میکرواسپکتروسکوپی مادون قرمز مشخص شده است که
عمق نفوذ روغن تقریباً  300-400میلیمتر است که بسیار
نزدیک به مرز تبخیر است ( )Pedreschi et al., 2008و در شکل
 1نشان داده شده است .عالوه بر استدالل تعادل جرم ،دلیل
دیگر برای تجمع روغن در سطح حضور چربی جامد است زیرا
روغن سرخکردنی ممکن است شامل بخش چرب (اشباع) باشد
که در اثر خنکسازی جامد میشود .اگر عامل انجماد چربی،
موجب سختترشدن نشت چربی از مادۀ غذایی شود محتوای
چربی محصول افزایش مییابد ،یا اگر در منافذ پوسته بهطور
عمیق نفوذ کند موجب کاهش محتوای روغن محصول میگردد.

بنابراین برای جذب روغن کل ،مجموع چربی نفوذکرده به پوسته
و کریستالیزاسیون چربی در سطح در نظر گرفته میشود
( .)Mellema, 2003عامل دیگر مؤثر در جذب روغن عوامل فعال
در سطح هستند .با پیشرفت فرایند سرخکردن ،روغن تجزیه و از
مخلوط خالصی از تریگلیسریدها ،به مخلوطی از صدها ترکیب
گوناگون تبدیل میشود .هرچقدر روغن در طی فرایند دچار
آسیب بیشتری شود ترکیبات فعال در سطح بیشتری تشکیل
میشود و ارتباط مادۀ غذایی و روغن افزایش مییابد و این امر
موجب خشکشدن بیش از حد مادۀ غذایی و تیرگی محصول
میشود ( .)Dobarganes et al., 2000تشکیل سورفکتانت تماس
بین غذا و روغن سرخکردنی را افزایش میدهد و درنتیجه
موجب جذب بیش ازحد روغن میشود .بنابراین غلظت
سورفکتانت بیشتر ،موجب تولید محصوالت مملو از روغن (Oil-
 )soaked productبا سطح خارجی بیش از حد پخته ،تیرهرنگ
و خشک ،و سطح داخلی نپخته میگردد ).(Blumenthal, 2001
عوامل متعددی روی جذب روغن در فشار اتمسفر مؤثرند
که از مهمترین این عوامل کیفیت و ترکیب روغن ،شکل
محصول ،دما و زمان سرخکردن ،محتوای رطوبت ،تخلخل اولیه،
و تیمارهای پیش و پس از فرایند را میتوان نام برد .برای فهم
بهتر جذب روغن طی فرایند سرخکردن میتوان آن را بهصورت
دو مرحلۀ سرخکردن و مرحلۀ ایجاد فشار ()Pressurization
بیان کرد .مرحلۀ اول شامل تشکیل پوسته ،جذب روغن ،و
اتفاقاتی است که حین سرخکردن روی میدهد و مرحلۀ دوم
بعد از خروج محصول از بستر روغن آغاز میشود که بهسرعت با
افزایش فشار منفی (خأل) در حفرات محصول روغن سطحی به
داخل مادۀ غذایی ،تا زمانی که فشار حفرههای با فشار اتمسفر
در حالت تعادل قرار گیرد ،نفوذ میکند که اثر اسفنجی
( )Sponge effectنام دارد (.)Troncoso & Pedreschi, 2009
امروزه تجهیزات طراحیشده براساس این روش سرخکردن با
هدف دستیابی به محصوالت سرخشده با حداقل روغن موجودند.
در روشی جدید به نام سرخکردن با هوای داغ ،با تماس مستقیم
بین امولسیون حاصل از پخش قطرات روغن در هوای داغ در
محفظۀ سرخکن ،محصول با سرعت ثابت از محفظه عبور میکند
تا تماس یکنواختی بین دو فاز بهوجود آید .محصول در این
حالت آبزدایی و پوستۀ معمول محصوالت سرخشده در آن
تشکیل میشود .میزان روغن مصرفشده در این روش به میزان
معنیداری از روش معمول سرخکردن عمیق کمتر است
درنتیجه محصولی با حداقل محتوای روغن تولید میشود
(.)Andres et al., 2012
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شکل .1تشکيل پوسته و جذب روغن در طی سرخکردن خالل سيبزمينی

در مطالعات انجامگرفته در زمینۀ جذب روغن طی
سرخکردن اختالف مشاهده میشود .جذب روغن خاللها و
چیپسهای سیبزمینی سرخشده در دماهای پایین در مقایسه
با دماهای باالتر بیشتر است ( .)Kita et al., 2007اگرچه این امر
به عوامل دیگری مانند زمان فرایند و نوع روغن نیز ارتباط داده
شده است و در برخی مطالعات نیز دماهای باال موجب افزایش
روغن محصول شده یا حتی تأثیری بر آن نداشته است ( Dana
 .)& Saguy, 2006عالوه بر انتشار ،سیال میتواند با توجه به
ساختار ماده توسط جریان کاپیالری و شیب هیدرودینامیک نیز
منتقل شود و احتماالً این فاکتورها بهطور کامل توسط ضریب
مؤثر انتشار در انتقال جرم در نظر گرفته نمیشوند .به این دالیل
و چون تئوری انتشار برخی جنبههای ساختاری مهم را برای
محصول مانند چروکیدگی در نظر نمیگیرد ،مدلسازی با کمک
توابع تجربی میتواند بیان جامعی از پدیدهشناسی جذب روغن
طی سرخکردن باشد (.)Troncoso & Pedreschi, 2009
 (2000) Krokida et al.کاهش آب و جذب روغن در
خالل سیبزمینی را بهعنوان تابعی از زمان بهصورت نمایی
افزایشی بررسی کردند .نتایج نشان داد که دمای روغن و
ضخامت خاللهای سیب زمینی تأثیر معنیداری روی جذب
روغن و کاهش آب خاللهای سیبزمینی داشتند .در حالیکه
استفاده از روغن هیدروژنه تأثیری بر پدیدههای انتقال جرم در
طی فرایند نداشت .کاهش آب و جذب روغن در دماهای باال و
نمونههایی با ضخامت کوچکتر شدت بیشتری نشان داد.
 (2009) Troncoso & Pedreschiمدلسازی کاهش آب و
جذب روغن در طی سرخکردن سیبزمینی در شرایط اتمسفری
و خأل را انجام دادند .جذب روغن در طی سرخکردن تحت خأل با
افزایش زمان فرایند افزایش یافت و به میزان معنیداری
تحتتأثیر نوع پیشتیمار محصول بود .جذب روغن در
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نمونههایی که بالنچ و خشک شدند ،طی سرخکردن تحت خأل
تقلیل یافت.
 (2009) Rosi et al.تناسب بین زاویۀ تماسی بهعنوان
شاخصی برای پدیدۀ تجزیۀ روغن و جذب روغن خاللهای
سیبزمینی طی سرخکردن را بررسی کردند .ارتباط معنیداری
بین زاویۀ تماسی و جذب روغن در خالل سیبزمینی برای
روغن آفتابگردان مشاهده شد که با افزایش زاویۀ تماسی جذب
روغن آفتابگردان کاهش یافت.
 (2006) Pedreschi & Moyanoنیز جذب روغن طی
سرخکردن را بهصورت مدل تابع کسری بیان کردند که در
زمانهای ابتدایی فرایند رفتار خطی نشان میداد .حداکثر روغن
جذبشده با افزایش دمای فرایند کاهش یافت ولی مقایسهای با
مدلهای دیگر صورت نگرفت.
در این پژوهش با توجه به گستردگی وسیع مصرف
خاللهای سیبزمینی بهعنوان محصول فرایند سرخکردن ،سعی
شده است تا جذب روغن طی سرخکردن در مراحل گوناگون
فرایند بررسی شود و مدلهای بیانکنندۀ جذب روغن با یکدیگر
مقایسه شوند .افزون بر آن با توجه به اختالف بیان محققان در
ارتباط با تأثیرات فرآوری در دمای باال روی جذب روغن این امر
نیز بررسی گردد و همچنین زمان و دمای بحرانی جذب روغن
برای کنترل فرایند از نظر این فاکتور کیفی بهدست آید.

مواد و روشها
آمادهسازی خاللهای سيبزمينی

سیبزمینی واریتۀ آگریا ( )Agriaپاییزه از بازار محلی در استان
گلستان تهیه گردید و در دمای حدود  8°Cو دور از نور برای
جلوگیری از جوانهزنی نگهداری شد .پس از شستشو
پوستگیری شد و به روش دستی بهصورت خاللهایی در ابعاد
 5×5×50mm3درآمد .سپس خاللها شستشو داده شد تا
نشاستۀ آزاد آن خارج شود .قبل از سرخکردن عملیات آنزیمبری
در آب با دمای  85°Cبهمدت  3/5دقیقه مطابق با روش
( )AOAC, 1995انجام شد.
عمليات سرخکردن

پس از وزنکردن خالل سیبزمینی و ثبت وزن اولیۀ آن ،فرایند
سرخکردن روی خاللهای سیبزمینی در یک سرخکن ( Deep
 )fryer: Model BDZ-5A-1حاوی دو لیتر روغن آفتابگردان و
مجهزشده به کنترلکنندۀ دما دارای ترموکوپل نوع  Kدر دمای
 ،160 ،145و  175°Cبهمدت  ،180 ،120 ،60و  240ثانیه
انجام شد .پس از اتمام فرایند سرخکردن نمونه حدود  2دقیقه
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روی کاغذ جاذب قرار گرفت تا روغن سطحی آن خارج شود.
سپس خالل سیبزمینی سرخشده توزین و برای اندازهگیری
رطوبت آونگذاری شد .بهمنظور فراهمسازی شرایط معین برای
بررسی فرایند سرخکردن ،ترکیب شیمیایی و مقطع برش عرضی
برای هر خالل سیبزمینی یکسان فرض شد.
ثبت تغييرات دمای محصول در حين سرخکردن

بهمنظور جداسازی مراحل گوناگون سرخکردن و تبخیر آب
محصول از روش مستقیم مطالعۀ حرارتی با قراردادن ترموکوپل
در داخل خالل سیبزمینی استفاده شد (.)Sahin et al., 1999
بدین منظور یک ترموکوپل نوع  Tدر سطح و دیگری در مرکز
محصول قرار گرفت .دمای مرکز محصول در مدت  240ثانیه با
فاصلۀ زمانی  2ثانیه با دستگاه ثبتداده (Model TC-08 “RS-
 )232” Pico technologyو نرمافزار پیکوالگ ( )PicoLogدر
کامپیوتر ثبت شد .با توجه به تغییرات دمای مرکزی محصول
مراحل گوناگون فرایند از هم تفکیک شدند.
اندازهگيری رطوبت و روغن محصول

بهمنظور سنجش رطوبت ،خاللهای سیبزمینی سرخشده طبق
روش ( )AOAC, 1995دستورالعمل مخصوص اندازهگیری
رطوبت نمونههای چرب ،در آون  103 °Cبهمدت  16ساعت قرار
گرفت .نمونۀ خشک حاصل از اندازهگیری رطوبت برای
اندازهگیری روغن به روش سوکسله با حالل پترولیوم اتر بهمدت
 6ساعت طبق روش مدون ( )AOAC, 1995استفاده شد .جرم
رطوبت و روغن محصول برحسب مادۀ خشک فاقد روغن ( g/g,
 )db.-Oilگزارش شد.
بررسی سينتيک جذب روغن

در این پژوهش دو مدل سینتیکی تجربی برای توصیف جذب
روغن حین سرخکردن با هم مقایسه شدند .در مدل اول محتوای
روغن طی سرخکردن میتواند بهصورت رابطۀ  1باشد:
O t O eq O
(رابطۀ )1
در اینجا  Otمحتوای روغن در زمان ( tبرحسب مادۀ
خشک فاقد روغن) Oeq ،محتوای روغن در شرایط تعادلی یا
حداکثر محتوای روغن در زمان بینهایت (برحسب مادۀ خشک
فاقد روغن) است (از نظر ریاضی حد تابع جذب روغن به سمت
زمان بینهایت برابر این مقدار میشود) و در زمان طوالنی
سرخکردن محتوای روغن برابر با میزان تعادلی ( Equilibrium
 )valueمیباشد O .محتوای روغن جذبشده بین زمان  tو زمان
بینهایت است .فرض شده است که نسبت  Oبر  Otوابستگی
معکوس با زمان فرایند دارد.

O
( رابطۀ )2
( Kt ) 1
Ot
با قراردادن رابطۀ  2در رابطۀ  1به رابطۀ  3خواهیم رسید
که در این پژوهش مدل اول نام دارد و توسط & Moyano
) Pedreschi (2006بیان شد.

O eq Kt

O

(رابطۀ )3
1 Kt
در رابطۀ  3ثابت  Kنرخ ویژۀ جذب روغن برحسب عکس
ثانیه است .برای زمان کوتاه این مدل رفتار خطی دارد ولی برای
زمانهای طوالنی رفتار مستقل از زمان را نشان میدهد .در مدل
دوم که بهصورت رابطۀ  4است و  (2001) Krokida et al.بیان
کردند همین متغیرها در رابطۀ نمایی افزایشی بیان شدهاند .در
هر دو مدل در زمان  t=0محتوای روغن محصول صفر است.

(رابطۀ )4

O O eq 1 – exp - Kt
( Curve fitting

با استفاده از جعبۀ ابزار برازش منحنی
 )toolboxدر نرمافزار  MATLABو با تکنیک تکرار ()Iteration
مدلهای مورد نظر روی دادههای تجربی جذب روغن با سطح
اطمینان 95درصد برازش شد و پارامترهای مدل محاسبه
گردید .دو پارامتر مربوط به مناسببودن برازش بهصورت ضریب
همبستگی R^2و ریشۀ میانگین مربعات خطا  RMSEمطابق
رابطۀ  5برای مقایسۀ دو مدل استفاده شد.

( o P)2
(رابطۀ )5
n p
در رابطۀ  o 5و  Pبه ترتیب مقدار مشاهدهشده و مقدار
پیشبینیشده است n .تعداد مشاهده و  pتعداد پارامترهای مدل
است.
RMSE

بررسی ارتباط دما با محتوای نهايی روغن محصول

ارتباط بین میزان محتوای روغن تعادلی با دمای سرخکردن با
توجه به معادلۀ آرنیوس مطابق رابطههای  6و  7بهدست آمد.
Ea
(رابطۀ )6
RT
Ea
(رابطۀ )7
K
A K .exp
RT
در معادالت  6و  Ea ،7انرژی فعالسازی برحسب kj/mol
است و  Rثابت جهانی گازهای ایدهآل برابر با kj/kgmol. °C
 8/314است .با خطیسازی رابطههای  6و  7بهصورت معادالت
لگاریتمی پایۀ نمایی ،رابطۀ  8و رابطۀ  9بهدست میآید.
Ea
Ln O eq Ln A o
(رابطۀ )8
RT
A o.exp

O eq
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Ea
(رابطۀ )9
RT
با رسم تغییرات خطی  Ln Oeqو  Ln Kدر برابر عکس دما و

مییابد .درواقع پس از اتمام آب سطحی محصول و تشکیل
پوسته ،دمای سطحی شروع به افزایش بهسمت دمای روغن
میکند که از ثانیۀ  160تا پایان فرایند ادامه دارد (ناحیۀ .)C
هرچه دمای فرایند بیشتر باشد طول دورۀ دمای ثابت در
پروفایل دمایی کاهش مییابد .در شرایط معمول سرخکردن
مرحلۀ چهارم به نام نقطۀ پایان حباب بهندرت مشاهده میشود

بدین منظور متغیرهای تجربی رطوبت و روغن بهصورت آماری
مورد بررسی قرار گرفت .آنالیز آماری با نرمافزار SPSS-19
بهصورت طرح کامالً تصادفی ) (CRDدر قالب فاکتوریل با سطح
اطمینان 99درصد با فاکتور دما و زمان انجام شد و مقایسۀ
میانگین بهصورت آزمون دانکن انجام شد.

(.)Sahin et. al, 1999a

K

Ln A

Ln K

بهدستآوردن شیب و عرض از مبداء به ترتیب مقادیر  Eaو
محاسبه شد.

A

تعيين دما و زمان بحرانی جذب روغن

120
100

C
B

60

نتايج و بحث
دماي روغن°C

تفکيک مراحل گوناگون سرخکردن

بهمنظور جداسازی مراحل گوناگون فرایند سرخکردن از نظر
زمانی بررسی تغییرات دمای سطحی و مرکزی محصول الزم
است دمای مرکزی محصول برای هر سه دمای روغن پس از
رسیدن به نقطۀ جوش آب تا پایان بهصورت یکنواخت ثابت ماند.
همانطور که از شکل  2مشخص است ،براساس تغییرات دمای
سطحی ،مرحلۀ پیشحرارتدهی (ناحیۀ  )Aهمزمان با ورود
محصول به روغن آغاز میشود و طی آن دمای سطحی محصول
کمتر از نقطۀ جوش آب است ( .)Lioumbas et al., 2012به
عبارت دیگر افزایش محسوس دما قبل از رسیدن به تبخیر در
دمای ثابت ،مرحلۀ حرارتدهی اولیه است .با پیشرفت فرایند
سرخکردن و رسیدن دمای مرکزی محصول به نقطۀ جوش ،این
مرحله محدود میشود که در شرایط این آزمایش حدود 60
ثانیه ابتدایی برآورد شد .با رسیدن دمای محصول به حدود نقطۀ
جوش آب ،در ابتدا بهدلیل فشار بخار ناشی از تبخیر و حبس
حبابهای بخار در محصول بهدلیل تشکیل پوسته ،نقطۀ جوش
آب طبق قوانین ترمودینامیکی با زیادشدن فشار ناشی از وجود
بخار ،افزایش مییابد .با کاهش نرخ تبخیر آب و فاز جوشش،
نقطۀ جوش آب کاهش مییابد اما بهدلیل وجود اجزای محلول
اندکی بیش از  100°Cباقی میماند ( Budzaki & Seruga,
 .)2004بنابراین مرحلۀ دوم بهصورت جوشش سطحی است که با
توجه به سینتیک دمایی ثبتشده در بازه زمانی 60-160ثانیه
(حدود  100ثانیه) به طول میانجامد (ناحیۀ  .)Bمرحلۀ سوم که
طوالنیترین مرحله است به نام مرحلۀ کاهش نرخ آبزدایی یا
مرحلۀ نرخ کاهشی است که در این مرحله دمای سطحی شروع
به افزایش میکند و ناحیۀ کامالً آبگیریشدۀ پوسته توسعه

40
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A

دماي س طحي م ح صول ) (°C
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زمان سرخ ک ردن )(s

شکل  .2تغييرات دمای سطحی محصول طی سرخکردن در سه دمای متفاوت
و مناطق تقريبی مراحل حرارتدهی اوليه ( ،)Aجوشش سطحی ( ،)Bنرخ
کاهشی ()C

دماهای گوناگون روغن از نظر مرحلۀ نرخ کاهشی (ناحیۀ )C
اختالف نشان دادند که این امر مربوط به سرعت تشکیل پوسته
است .پوسته میتواند در جذب روغن نیز بهعنوان مانعی مؤثر
باشد ( .)Duran et al., 2007دما فقط در مواد غذایی که بهطور
کامل خشک شده باشند به حدود باالی نقطۀ جوش آب میرسد
(.)Claeys et al., 2005

تغييرات محتوای روغن و رطوبت طی فرايند

با توجه به شکل  3با شروع فرایند سرخکردن نرخ کاهش
رطوبت محصول زیادتر است .با کاهش رطوبت محصول ،بهتدریج
تغییرات رطوبتی به میزان ثابت میرسد .همانطور که انتظار
میرود تبخیر آب در دماهای باالی سرخکردن سریعتر اتفاق
میافتد و شدت آن در  60ثانیه ابتدایی فرایند یعنی مرحلۀ
حرارت محسوس بیشتر است که بهدلیل تبخیر ناگهانی آب آزاد
سطحی محصول است ( .)Yildiz et. al, 2007در حین
سرخکردن اختالف فشار بخار جزئی بین محصول و روغن باعث
تبخیر آب میشود .این اختالف فشار جزئی مسلماً در ابتدای
فرایند بیشتر است ( .)Sahin et al., 1999بنابراین
پیشخشککردن محصول با کاهش آب آزاد در دسترس موجب
کاهش زمان تکمیل فرایند میشود (.)Krokida et al., 2001
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نمایی (مدل  )2در شکل  5نشان داده شده است .شایان ذکر
است که مدل  1نیز تغییراتی مشابه را نشان داد و اطالعات
مربوط به برازش در جدول  1مشخص شده است.
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شکل  .4تغييرات محتوای روغن خالل سيبزمينی طی سرخکردن در سه
دمای متفاوت به همراه انحراف معيار

شکل  4تغییرات محتوای روغن محصول طی فرایند
سرخکردن را نشان میدهد .کاهش رطوبت در محصول با ایجاد
خللوفرج باعث جذب روغن میشود .جذب روغن با افزایش
زمان سرخکردن زیاد میشود .جذب روغن افزایشی نسبتاً سریع
را در  60ثانیه ابتدایی آغاز فرایند نشان میدهد که دلیل آن
میتواند جانشینی آب تبخیرشده از محصول باشد .بنابراین
مرحلۀ اول فرایند سرخکردن یعنی حرارت محسوس میتواند از
نظ ر تغییرات محتوی رطوبت و روغن محصول شایان توجه باشد.
در مراحل دیگر فرایند بهصورت مرحلۀ جوشش سطحی و نرخ
کاهشی ،شدت تغییرات روغن بهتدریج کمتر شد .درواقع در
بخشهای انتهایی نمودار جذب روغن برای هر سه دما ،کاهش
میزان روغن جذب شده طی زمان مشاهده شد که علت آن
میتواند ساختار فشرده شدۀ محصول باشد که بهعنوان مانعی
برای نفوذ روغن عمل میکند .طی سرخکردن با محدودشدن
محتوای آب ،جذب روغن افزایش مییابد .در دماهای باالتر
سرخکردن جذب روغن اغلب کاهش مییابد ،زیرا با کوتاهترشدن
مدت زمان فرایند ،دمای باال موجب تشکیل سریع پوسته
میشود که بهعنوان مانعی فیزیکی در برابر نفوذ روغن عمل
میکند ( .)Dobarganes et al., 2000از نظر تجربی افزایش
دمای روغن نیز موجب کاهش جذب روغن شده است ( & Kita
.)Lisinska, 2005

سينتيک جذب روغن محصول

شکل  5منحنی مدلهای برازششده روی دادههای تجربی
روغن برای دماهای گوناگون را نشان میدهد .از آنجاکه هر دو

شکل  .5برازش مدل نمايی سينتيک جذب روغن (مدل  )2روی دادههای
تجربی در دماهای متفاوت طی فرايند سرخکردن

برای مقایسۀ مدلهای برازششده از دو معیار  R2و
 RMSEاستفاده شد .از نظر رگرسیون غیرخطی ،مدلی که دارای
 R2باال و  RMSEپایین باشد ،دادهای تجربی جذب روغن را
بهخوبی برازش کرده است .مطابق جدول  1هر دو مدل
بهکاررفته در این پژوهش برازش مطلوبی را روی دادههای
تجربی نشان دادند اما اطالعات مربوط به مدل  1بهخصوص
برای دماهای باال (دمای  )175°Cاندکی مطلوبتر بهنظر
میرسد .این مدل نشان میدهد که جذب روغن طی سرخکردن
در زمانهای کوتاه رفتار خطی دارد ولی برای زمانهای طوالنی
رفتار مستقل از زمان نشان میدهد .با اینکه دو مدل مطلوبیت
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خللوفرج در محصول باشد .بنابراین برای داشتن محصولی با
محتوای روغن کمتر شرایط فرایند بهصورت دمای باال و زمان
کم توصیه میشود .تا زمانی که تبخیر شدت داشته باشد نرخ
مهاجرت روغن به داخل محصول تقریباً متوقف میشود .نرخ
تبخیر آب وابسته به اختالف دمای بین روغن و نقطۀ جوش آب
و همچنین محتوای آب محصول است که هرچه بیشتر باشد،
شدت تبخیر افزایش مییابد ( .)Vitrac et al., 2002در این
پژوهش مشاهده شد که نرخ نفوذ روغن با شروع تبخیر مرکزی
(رسیدن دمای مرکز به  )100°Cحدوداً از ثانیۀ  60به بعد در
مقایسه با ابتدای فرایند ،کمتر شد .بنابراین با توجه به
مشاهدات ،بهترین زمان برای خروج محصول از بستر روغن ،قبل
از شروع مرحلۀ نرخ کاهشی است که تبخیر همچنان با شدت
زیاد ادامه داشته و پوسته تشکیل شده و هستۀ داخلی نیز کامالً
پخته و ژالتینه شده است و شدت تبخیر از نفوذ روغن میکاهد
( .)Farkas et al., 1996برای رسیدن به این شرایط میزان
بارگزاری محصول در سرخکن اهمیت دارد و نیازمند بررسی
است.
ارتباط بین میزان محتوای روغن تعادلی و ثابت سینتیکی
جذب روغن با دمای سرخکردن با کمک معادلۀ آرنیوس بررسی
شد و نمونهای از خطیسازی معادلۀ آرنیوس برای تغییرات
محتوای روغن تعادلی در شکل  7نشان داده شده است.
ثابتهای آرنیوسمحاسبهشده برای هر یک از پارامترهای  Oeqو
 Kدر جدول  2نشان داده شده است .انرژی فعالسازی منفی
برای محتوای تعادلی روغن نیز نشاندهندۀ ارتباط معکوس این
پارامتر با دمای روغن است .نتایج این تحقیق با مشاهدۀ
 Moyanoو  )2006( Pedreschiمطابقت دارد.

برازش تقریباً برابری را نشان میدهند اما در تخمین پارامترهای
تابع جذب روغن بهصورت محتوای تعادلی روغن (محتوای روغن
در زمان بینهایت) و ثابت سینتیکی جذب روغن تفاوت دارند.
در هر دو مدل با افزایش دمای بستر فرایند میزان ثابت سینتیک
جذب روغن  Koنسبتاً زیاد میشود ولی این افزایش معنیدار
نیست (.)P≤ 0/05
از طرفی میزان تعادلی روغن  Oeqبا افزایش دمای
سرخکردن کاهش مییابد که مدل  2این اختالف را بهصورت
معنیدار نشان نمیدهد در حالیکه مدل  1این اختالف را
معنیدار نشان میدهد و دمای  160°Cمرز معنیداری است و
بهعنوان دمای بحرانی میتواند مشخص گردد .میزان محتوای
تعادلی روغن پیشبینیشده توسط مدل  1در مقایسه با مدل 2
برای دماهای متفاوت بیشتر است (محتوای روغن تعادلی 0/45
در برابر  0/3گرم روغن برحسب مادۀ خشک بدون چربی در
دمای .)145 °Cتغییرات ثابت سینتیک جذب روغن در مقایسه
با محتوای تعادلی روغن با افزایش دما میزان ناچیزی است که
این امر نشان میدهد محتوای نهایی روغن محصول وابستگی
بیشتری به پارامتر  Oeqدر مقایسه با  Koدارد .بنابراین مجموع
اطالعات حاصل از برازش منحنی ،کاهش جذب روغن در
دماهای باال را تائید میکند .بسیاری از محققان مانند )(2010
 Nema & Ahromritگزارش کردند که جذب روغن محصول
نهایی با افزایش دمای سرخکردن محدود میشود .ازطرفی شکل
 5نمودار توپوگرافی تغییرات روغن جذبشده را بهعنوان تابعی
از زمان و محتوای رطوبت محصول در دماهای باال نشان میدهد.
آنچه از این شکل استنباط میشود این است که حداکثر روغن
جذبشده به زمانهای طوالنیتر فرایند و محتوای رطوبت کم
محصول مربوط میشود که این امر میتواند بهدلیل ایجاد

جدول .1اطالعات برازش مدلهای سينتيکی روی دادههای تجربی جذب روغن
برازش

مدل 1

مدل 2

دمای روغن ()°C

پارامترهای مدل
)Oeq (g/g, db

)K (1/s

SSE

R2

RMSE

145

0/45±0/07a

0/004871±0/002a

0/0006939

0/9819

0/01521

160

0/39±0/05ab

0/004819±0/002a

0/0001

0/9963

0/005795

a

b

175

0/32±0/03

145

0/30±0/168a

0/006886±0/0066a

160

0/26±0/066a

0/006645±0/00318a

175

a

0/22±0/058

* حروف مقایسۀ بین ردیفها در هر مدل هستند.

a

141

0/0055±0/003

0/00007

0/9966

0/004852

0/000694

0/9819

0/01521

0/0001

0/9961

0/00593

0/00723±0/0038

0/00011

0/9947

0/006057
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شکل  .6توپوگرافی تغييرات جذب روغن و رطوبت در دمای  160°Cطی سرخکردن

شکل  .7مدل خطی معادلۀ آرنيوس برازششده روی لگاريتم نمايی دادههای  Oeqو  Kحاصل از مدل  1و  2در برابر عکس دما
جدول  .2پارامترهای معادلۀ آرنيوس محاسبهشده برای ميانگين متغيرهای مدل جذب روغن
پارامتر
Oeq
K

مدل جذب
روغن
مدل 1
مدل 2
مدل 1
مدل 2

انرژی فعال
سازی ()kj/mol
-17667/25
-16087/59
6218/872
2657/154

تعيين دما و زمان بحرانی

بهمنظور تعیین دمای بحرانی تغییرات جذب روغن ،محتوای
رطوبت و روغن در زمانهای گوناگون بهصورت آماری بررسی
شد .جدول  3مقایسۀ میانگین دادههای حاصل از رطوبتسنجی
را بههمراه انحراف معیار برحسب گرم آب بر گرم مادۀ خشک
بدون روغن با سطح اطمینان 99درصد نشان میدهد .با توجه

ثابت A

R2

RMSE

0/002825
0/002949
0/028467
0/014450

0/9874
0/9958
0/6655
0/3607

0/02716
0/01416
0/06005
0/04818

به جدول اختالف بین دمای  175°Cبا دماهای  160و 145°C
معنیدار شد ،در حالیکه اختالف تأثیر دمای  160و 145°C
روی محتوای رطوبت محصول در زمانهای متفاوت معنیدار
بهدست نیامد .بنابراین دمای  175 ºCبهعنوان دمای باالی
فرایند سرخکردن موجب کاهش سریعتر رطوبت محصول
میشود .درواقع میتوان گفت حداقل دمای الزم برای فراوری در

صباغی و همکاران :ارزيابی مدل های رياضی در بيان تاثير دما بر...

دمای باال دمای  160°Cاست .این رفتار معنیدارشدن ،مشابه
با رفتار مدل (مطابق جدول  )1برای جذب روغن در زمان
بینهایت است (1988) Guillaumin .نیز بیان کرد که دمای
بین  150تا  180 °Cتأثیر معنیداری روی میزان روغن
جذبشده توسط مادۀ غذایی ندارد .با مقایسۀ زمانهای
آزمونشده برای دماهای گوناگون فاصلۀ زمانی  120-180ثانیه
در دماهای متفاوت زمان بحرانی برای تغییرات معنیدار رطوبت
محصول طی فرایند بهدست آمد که این امر نشان میدهد که
مطابق با تقسیمبندی انجامشده براساس تغییرات دمایی ،با توجه
به دادههای رطوبتی نیز پایان مرحلۀ جوشش سطحی قبل از
زمان 180ثانیه است .برای دادههای مربوط به روغن (برحسب
گرم روغن بر گرم مادۀ خشک ثابت) نیز برای دماهای
آزمایششده اختالف معنیدار مشابه دادههای رطوبتسنجی
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مشاهده شد .نتایج این مقایسه در جدول  4نشان داده شده
است .از مقایسۀ دو جدول  3و  4نتیجهگیری میشود که زمان
بحرانی مشاهدهشده برای رطوبت یعنی  120-180ثانیه در
معنیدارشدن اختالف محتوای روغن در طول فرایند نیز مؤثر
است ،زیرا از دقیقۀ سوم به بعد اختالف محتوای روغن طی
فرایند برای هیچ یک از دماها معنیدار نشد و با توجه به جدول
در زمانهای ابتدایی فرایند جذب روغن تا زمان  180ثانیه
همواره با گذشت زمان افزایش معنیداری در دماهای گوناگون
داشته است .این نتایج تثبیتکنندۀ تأثیر مثبت فرآوری دمای
باال با زمان کوتاه در کاهش جذب روغن است .با توجه به شکل
توابع مدل جذب روغن میتوان گفت که محتوای روغن در هر
لحظه براساس محتوای روغن تعادلی سنجیده میشود ( Duran
.)et al., 2007

جدول  .3ميانگين محتوای رطوبت از محصول بههمراه انحراف معيار(آلفا= )0/01
دمای روغن ()°C

زمان ()s
60

3/33±0/205Aa
2/603±0/33Ba
2/312±0/257Ba

180

120

2/163±0/301Ab
1/903±0/305Bb
1/606±0/11Bb

2/896±0/254Aa
2/296±0/28Ba
2/163±0/236Ba

240

1/926±0/327Ab
1/723±0/205Bb
1/476±0/194Bb

* حروف بزرگ مقايسۀ بين دماها و حروف کوچک مقايسۀ بين زمانها (حروف يکسان اختالف معنیدار ندارند).
جدول  .4ميانگين محتوای روغن محصول بههمراه انحراف معيار (آلفا= )0/01
زمان ()s

دمای روغن ()°C
0/109±0/007Aa
0/09±0/014ABa
0/083±0/009Ba

0/15±0/024Ab
0/135±0/026ABb
0/126±0/02Bb

0/23±0/015Ac
0/186±0/011ABc
0/153±0/01Bc

0/238±0/018Ac
0/206±0/009ABc
0/186±0/011Bc

* حروف بزرگ مقايسۀ بين دماها و حروف کوچک مقايسۀ بين زمانها (حروف يکسان اختالف معنیدار ندارند).

نتيجهگيری

در این پژوهش ،تأثیر دما بر پدیدۀ جذب روغن طی فرایند
سرخکردن با استفاده از دو مدل ریاضی بررسی شد و مراحل
گوناگون فرایند از این نظر تفکیک شدند .در هر دو مدل
بررسیشده در این پژوهش ،با افزایش دمای فرایند محتوای
روغن تعادلی کاهش نشان داد ،اما این روند برخالف مدل  ،1در
مدل  2برای دماهای گوناگون آزمونشده معنیدار نبود .بنابراین
با توجه به معنیدارنبودن اختالف مقادیر محاسبهشده برای
محتوای روغن تعادلی در مدل  2با افزایش دما ،میتوان گفت از

نظر ریاضی مدل نمایی (مدل  )2توجیه مناسبی برای نشاندادن
تأثیر فرایند با دمای باال بر کاهش جذب روغن نیست .مراحل
گوناگون فرایند سرخکردن با اندازهگیری تغییرات دمایی در
مرکز و سطح بهصورت مرحلۀ حرارتدهی اولیه (حدود  60ثانیۀ
ابتدایی) ،جوشش سطحی ( 60-160ثانیه) ،و نرخ کاهشی
( 160-240ثانیه) تفکیک شد .بیشترین جذب روغن در
زمانهای ابتدایی فرایند است ،بنابراین دمای باال با افزایش
شدت تبخیر و کاهش زمان فرایند میتواند در کاهش روغن
نهایی محصول طی سرخکردن در شرایط اتمسفری مؤثر باشد.
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