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تأثير فرکانسهای تلفيقی و زمان اعمال پيشتيمار امواج فراصوت روی جذب روغن طی سرخکردن قطعات
سيبزمينی
سميرا محمدعلینژاد ،1جالل دهقاننيا ،*2سيدحسين جاللی
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 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 .2دانشیار ،گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 .2مربی ،گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت - 1331/3/11 :تاریخ بازنگری - 1331/1/22 :تاریخ تصویب)1331/7/11 :

چکيده
در سال های اخیر ،استفاده از امواج فراصوت ،با توجه به اثرات مؤثر آن در فرآیندهای مختلف مواد غذایی رو به گسترش
می باشد .هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر تلفیقی فرکانسهای مختلف امواج فراصوت بهصورت پیشتیمار روی جذب
روغن طی فرآیند سرخ کردن عمیق قطعات سیب زمینی و تعیین زمان بهینه کاربرد این امواج بود .در این پژوهش ،از
امواج فراصوت تحت فرکانسهای  22و  01کیلوهرتز به صورت مجزا و تلفیقی به مدت  31دقیقه استفاده شد .استفاده از
امواج فراصوت در هر دو فرکانس به صورت مجزا و تلفیقی ،جذب روغن را کاهش داد .بهطوریکه استفاده از امواج
فراصوت با فرکانس  01کیلوهرتز به مدت  31دقیقه باالترین کاهش در جذب روغن را به میزان  %23/13از خود نشان
داد .همچنین ،مدل سازی جذب روغن بر حسب زمان ،محتوای رطوبت ،چروکیدگی و دانسیته ظاهری انجام شد و مدل-
هایی بر حسب دما و زمان سرخکردن و فرکانس و زمان امواج فراصوت ارائه شد.
واژههای کليدی :سرخکردن ،جذبروغن ،فراصوت ،مدلسازی
*

( Farinu

مقدمه

سیبزمینی با نام علمی سوالنوم توبروسوم ،1از خانواده
سوالناسه 2در حدود  %21کشورهای دنیا رشد میکند
( )Pedreschi, 2012و میزان تولید این محصول در ایران به
میزان  0011111تن در سال میرسد ) .(.FAO, 2013حدود
 %70سیبزمینی از آب تشکیل شده ( )Pedreschi, 2012و ماده
خشک آن شامل ترکیبات مختلفی از قبیل نشاسته ،قند،
پروتئین ،اسیدهای آلی ،ترکیبات فنلی ،ویتامینها ،مواد معدنی
و پلیساکاریدهای غیر نشاستهای میباشد (.)Kita, 2002
سیبزمینی حاوی درصد باالیی از ویتامین  Cبوده و میزان
پتاسیم آن از موز نیز باالتر است (.)Silver, 2013
سرخکردن یکی از فرآیندهایی است که بهطور گسترده در
صنعت غذا استفاده میشود و شامل غوطهور کردن قطعات ماده
غذایی در روغنهای داغ میباشد .در این فرآیند ،پدیدههای
انتقال جرم و حرارت بهطور همزمان رخ میدهند ( Krokida et
 .)al., 2000حرارت به روش کنوکسیونی از روغن به ماده غذایی

و به روش هدایت در داخل ماده غذایی منتقل میشود
 .)& baik, 2005رطوبت نیز از ماده غذایی به روش انتشار
مولکولی و جریان لولهموئین به روغن منتقل و بهطور همزمان
روغن جذب ماده غذایی میشود ) .(Ni & Datta, 1999از
دیدگاه مصرفکنندگان ،طعم منحصر به فرد ماده غذایی سرخ
شده مربوط به ویژگیهای حسی از جمله عطر ،طعم ،بافت و
ظاهر ماده غذایی میباشد ) .(Saguy & Dana, 2003سرخکردن
یک فرآیند آبگیری با سه ویژگی متمایز است؛ اول اینکه
دمای باالی سرخکردن باعث انتقال سریع حرارت و کاهش زمان
پخت میشود .دوم ،دمای محصول (به جز پوسته خارجی) به
بیش از  111درجه سانتیگراد نمیرسد و نهایتأ نشت مواد
3
مغذی محلول در آب در حداقل میزان ممکن میباشد Saguy
 .&) (Pinthus1995سرعت باالی انتقال حرارت ،به دلیل اختالف
دمای بین روغن و نمونه بوده و خروج سریع آب به شکل بخار از
محصول باعث افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی میشود
) .(Pedreschi et al., 2005حرارتدادن غذاهایی که در
روغنهای داغ غوطهور میشوند ،عالوه بر داشتن محاسنی نظیر

* نویسنده مسئولJ_dehghannya@tabrizu.ac.ir :
1. Solanum tuberosum
2. Solanaceae

3. Leaching
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رنگ ،عطر ،طعم و بافت مناسب ،دارای معایبی نیز هستند که از
جمله آنها میتوان به تشکیل مواد نامطلوب اشاره کرد که از
طریق واکنش مایالرد بهوجود میآیند .سمومی نظیر آکریالمید،
اتیلکاربامات ،فوران ،هتروسیکلیکآمینها ،هیدروکسیمتیل-
فورفورال و نیتروزآمین در اثر حرارت طی سرخکردن تولید
میشوند .بنابراین ،باید روشهایی ارائه شود که میزان جذب
روغن و مواد سمی را به حداقل رسانده و غذایی سالم و مغذی
با کیفیت باال فراهم کند ) .(Toxicants, 2007میزان جذب
روغن در فرآیند سرخکردن تابع عواملی نظیر کیفیت و ترکیب
روغن ،دما و زمان سرخکردن ،شکل هندسی نمونه ،محتوای
رطوبت ،پیشتیمارها ،کشش سطحی اولیه و تخلخل میباشد.
مقدار رطوبت ماده غذایی به طور عمده تعیینکننده میزان
جذب روغن میباشد؛ زیرا رطوبت خروجی سبب ایجاد فضاهای
خالی از طریق لولههای موئین برای ورود بعدی روغن میشود
) .(Pinthus et al., 1995مصرف روغن و چربیهای اشباع سبب
ایجاد چاقی ،سرطان و فشارخون باال میشود؛ از طرفی محتوای
روغن باال در محصوالت سرخشده سبب میشود ،فرآیند مورد
نظر مقرون به صرفه نباشد ) .(Karizaki et al., 2013در
سالهای اخیر ،پیشتیمارهای مختلفی برای کاهش جذب روغن
پیشنهاد شده است که از جمله این پیشتیمارها میتوان به
خشککردن مقدماتی ،استفاده از پوششهای هیدروکلوییدی
مانند متیلسلولز ،هیدروکسیپروپیلمتیلسلولز ،مایکروویو،
آبگیری اسمزی ،آنزیمبری و سرخکردن تحت خأل اشاره داشت
) .(Moyano & Pedreschi, 2006در پژوهشی اثر مالتودکسترین
به عنوان یک پوششدهنده در سه غلظت ( 1، 3و  0درصد) و

همچنین زمان غوطهوری در محلول پوششدهنده ( 2و 0
دقیقه) ،دمای سرخکردن ( 121، 171و 131درجه سانتیگراد)
و زمان سرخکردن ( 0، 1و  7دقیقه) بر کاهش جذب روغن با
استفاده از روش سطﺢ پاسخ بررسی شد (Khezripour et al.,
) .2017نتایﺞ نشان داد که خاللهای سیبزمینی سرخشدهای
که با مالتودکسترین پوشش داده شده بودند ،از میزان روغن
کمتری برخوردار بودند؛ بهطوریکه استفاده از پوشش
مالتودکسترین ،میزان روغن را تا  33/01درصد کاهش داد.
خاللهای پوشش داده شده با مالتودکسترین (محلول  %0و
2دقیقه غوطه وری) که در  171درجه به مدت  1دقیقه سرخ
شده بودند ،کمترین مقدار روغن ( )%3/13را داشتند .در
پژوهشی دیگر ،اثر پلیساکارید محلول در آب سویا و صمغ عربی
به عنوان هیدروکلوئیدهای پوششدهنده در غلظتها و زمانهای
غوطهوری مختلف بر میزان جذب روغن چیپس سیبزمینی
بررسی گردید ) .(Torabi et al., 2017نتایﺞ نشان داد با افزایش
غلظت هیدروکلوئید و زمان غوطهوری رطوبت چیپس افزایش و
از میزان روغن آن بهطور همزمان کاسته شد .بیشترین میزان
کاهش جذب روغن توسﻂ پلیساکارید محلول در آب سویا (در
غلظت  1/0درصد و زمان  0دقیقه) به میزان  03/11درصد بر
اساس وزن مرطوب مشاهده شد .با پیشرفت فرآیند سرخکردن و
تبخیر آب از ماده غذایی ،روغن که اساسأ متشکل از تری-
گلیسیریدهاست ،در اثر وقوع واکنشهای هیدرولیتیک تجزیه
شده و به مخلوطی از مونوگلیسیریدها ،دیگلیسیریدها و صدها
ترکیب دیگر که تحت عنوان ترکیبات فعالسطحی از آنها یاد
میشود ،تبدیل میشوند (جدول .)1

جدول  .1عوامل مؤثر بر جذب روغن مواد غذايی طی فرآيند سرخکردن

عوامل مؤثر بر جذب روغن

منبع

افزايشدهنده
ترکیبات فعال سطحی حاصل از اکسیداسیون
دفعات سرخکردن
کاهش کشش سطحی بین روغن و ماده غذایی
کاهش ضخامت
سختی سطﺢ

)(Stier, 2000
)(Pinthus and Saguy, 1994
)(Pinthus and Saguy, 1994
)(Krokida et al., 2000
)(Rubnov and Saguy., 1997

خشککردن مقدماتی
پوششدهی
پایین بودن محتوای رطوبتی

)(Krokida et al., 2000
)(Shih et al., 2001
)(Krokida et al., 2000

کاهشدهنده

افزايش يا کاهشدهنده
دمای سرخکردن

)(El-Dirani, 2002
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مونوگلیسیریدها و دیگلیسیریدها باعث افزایش خاصیت
کفکنندگی روغن میشوند .برخی از مواد حاصل از تجزیه روغن
سبب کاهش کششسطحی بین روغن و ماده غذایی شده و در
نتیجه سبب افزایش جذب روغن میشود .با افزایش دفعات
سرخکردن ،ترکیبات فعالسطحی به میزان بیشتری تولید شده و
جذب روغن افزایش مییابد ). )Dana & Saguy, 2006
صنایع غذایی مدرن همیشه به دنبال فناوریهای نوین
است .به عنوان مثال ،پیشرفتهای زیادی در زمینه استفاده از
امواج فراصوت در فرآیندهای مختلف مواد غذایی به وجود آمده
است .استفاده از این امواج ،نه تنها مزایای زیادی در زمینه تولید
و راندمان ،کاهش زمان فرآیند ،کیفیت باالتر محصوالت مختلف
و کاهش ریسکهای فیزیکی و شیمیایی دارد ،بلکه با محیﻂ
زیست نیز سازگار است .امواج فراصوت در فرآیندهایی نظیر
انجماد ،خشککردن ،استریلیزاسیون ،استخراج و  ...مورد
استفاده قرار میگیرد؛ بهطوریکه از مزایای آن در فرآیندهای
مواد غذایی میتوان به مخلوطکردن مؤثر ،انتقال جرم و انرژی
سریعتر ،کاهش دمای مورد نیاز برای فرآوری و تولید بیشتر
اشاره نمود .امواج صوتی ،امواج مکانیکی هستند که جهت عبور
به یک محیﻂ االستیک نیاز دارند .هنگام عبور امواج از روی
محیﻂ االستیک ،ذرات دچار تغییر مکان طولی میشوند
( .)Chemat et al., 2011امواج فراصوت به امواج صوتی با
فرکانس باالتر از  21کیلوهرتز گفته میشود .استفاده از امواج
فراصوت در صنایع غذایی بسته به فرکانس و شدت آن به دو
دسته طبقهبندی میگردد .دسته اول که به آن امواج فراصوت
تخریبی نیز گفته میشود ،دارای فرکانسهای پایین (21 - 211
کیلوهرتز) و توان (شدت) باال هستند .این دسته از امواج باعث
ایجاد تغییرات فیزیکی و شیمیایی در ماده غذایی میشوند.
دسته دوم که امواج فراصوت تشخیصی نیز نامیده میشوند،
دارای فرکانسهای باال ( 2 – 11مگاهرتز) و توان (شدت) پایین
هستند .از این دسته نیز در تکنیکهای آنالیزی استفاده می-
شود ) .(Tao & Sun, 2013امواج فراصوت ،باعث انقباض و
انبساطهای متوالی و تشکیل حباب (کاویتاسیون) 1در مواد
غذایی میشوند .انفجار حبابها ،باعث ایجاد اغتشاشات شدید
موضعی و تالطمهای گردآبگونه و در نتیجه سبب افزایش
انتقال جرم میگردد) .(Shotipruk, et al., 2001عالوه بر آن،
این امواج با ایجاد کانالهای ریز میکروسکوپی باعث کاهش الیه
مرزی انتشار و افزایش ضریب انتقال جرم میشود (De la
) .Fuente-Blanco et al., 2006به عبارت دیگر ،امواج فراصوت
1. Cavitation
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باعث کاهش مقاومت داخلی و خارجی در برابر انتقال جرم
میگردند ) .(Ozuna et al., 2011مطالعات زیادی در مورد
استفاده از امواج فراصوت در فرآیندهایی نظیر خشککردن
کنوکسیونی ،آبگیری اسمزی و  ...صورت گرفته است؛ اما منابع
محدودی در مورد استفاده از این امواج به عنوان پیشتیمار قبل
از فرآیند سرخکردن وجود دارد.
روشهای خشککردن سنتی از نظر اقتصادی مقرون به
صرفه بوده ،ولی حذف رطوبت از قسمتهای داخلی مواد غذایی
امری زمانبر است؛ بهعالوه ،استفاده از دماهای باال باعث آسیب
به غذا شده و در نتیجه ،رنگ ،طعم و ارزش غذایی محصول
خشکشده ،تغییر پیدا میکند ) .(Fernandes et al., 2008امواج
فراصوت با کاهش زمان و دمای خشککردن و به دلیل ماهیت
غیرحرارتی آن باعث بهبود ویژگیهای کیفی محصوالت خشک-
شده میشوند (Jambrak et al .)Garcia-perez et al., 2007
( ،)2007از امواج فراصوت به عنوان پیشتیمار در خشککردن
قارچ ،کلم بروکسل و گلکلم استفاده نموده و بدین نتیجه
رسیدند که این امواج باعث کاهش زمان فرآیندهای بعدی
کنوکسیونی و یا تصعید انجمادی شده و به دلیل تشکیل منافذ
در این نمونهها ،ویژگیهای جذب مجدد آب محصول نیز بهبود
مییابد  .در پژوهشی دیگر ،اثر تلفیقی امواج فراصوت و خشک-
کردن اسمزی قطعات سیبزمینی به عنوان پیشتیمار قبل از
سرخکردن سیبزمینی مورد مطالعه قرار گرفت (Karizaki et
) al., 2013قطعات سیبزمینی ( )0×0×7 mmدر محلولهای
اسمزی مختلف (محلول  %10سدیمکلرید و محلول  %10سدیم
کلرید  %01 /ساکارز) در سه دمای  00 ،20و  10درجه
سانتیگراد در زمانهای مختلف با و بدون امواج فراصوت مورد
فرآوری قرارگرفته و سپس در دمای  171درجه سانتیگراد به
مدت  0 ،2و  1دقیقه سرخ شدند .نتایﺞ نشان داد که استفاده از
امواج فراصوت و خشککردن اسمزی قبل از سرخکردن ،میزان
جذب روغن را  %12/0کاهش داد .در پژوهشی دیگر ،اثر امواج
فراصوت به عنوان پیشتیمار در خشککردن سیب مورد بررسی
قرار گرفت ) .(Nowacka et al., 2012در این بررسی ،تکههای
سیب داخل حمام فراصوت با دمای  20درجه سانتیگراد و
فرکانس  30کیلوهرتز در سه سطﺢ زمانی  21 ،11و  31دقیقه
قرار داده شدند .سپس ،تکههای سیب به روش کنوکسیونی در
دمای  71درجه سانتیگراد خشک شدند .نتایﺞ این پژوهش
نشان داد که امواج فراصوت باعث کاهش  31الی  01درصدی
زمان خشککردن میشود .همچنین ،ضریب انتشار مؤثر رطوبت
بعد از  11دقیقه فرآوری توسﻂ این امواج  ،2/112×11-3بعد از
-3
 21دقیقه فرآوری  2/102×11-3و بعد از  31دقیقه فرآوری
-3
 2/112×11مترمربع بر ثانیه و برای سیبهای شاهد
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 1/223×11مترمربع بر ثانیه بود .در این پژوهش ،نمونههایی که
تحت  31دقیقه فرآوری توسﻂ امواج فراصوت بودند ،سریعتر از
نمونههایی که تحت  11و  21دقیقه فرآوری بودند ،خشک
شدند؛ اما چروکیدگی سیبهای تیمار شده  3-11%بیشتر از
سیبهای شاهد بود .پژوهشهای متعدد نشان دادهاند که اثر
زمان سونیکاسیون بر مواد مختلف ،متفاوت است .به عنوان
مثال (2008) Fernandes et al ،اثر این پیشتیمار را در خشک-
کردن آناناس و موز بررسی کردهاند .در این پژوهش ،زمان
خشککردن بعد از  21دقیقه فرآوری سریعتر از  11و  31دقیقه
فرآوری بود .عواملی نظیر تخلخل در استفاده از امواج فراصوت
طی خشککردن دخیل میباشد ) .(Tao & Sun, 2013انقباض
و انبساطهای متوالی در مواد غذایی با تخلخل باال به دلیل وجود
فضاهای خالی بین سلولی ،شدیدتر است .از طرف دیگر ،مواد
غذایی که تخلخل پایینی دارند ،مقاومت باالتری در مقابل انتقال
جرم در داخل ماده غذایی نشان میدهند .بنابراین ،تجزیه و
تحلیل ساختار مواد غذایی اولین گام در هنگام استفاده از امواج
فراصوت است ).(Tao & Sun, 2013
مدلسازی شامل ساخت ابزاری با درجه دقت خوب و
کافی میباشد که بتواند ویژگیهای یک محصول یا فرآیند را
پیشگویی کند ) .(Trystram, 2012مدلسازی جذب روغن بر
حسب زمان ،محتوای رطوبتی ،چروکیدگی و دانسیته ظاهری
میتواند به بهبود شرایﻂ سرخکردن و به عبارت دیگر کنترل
بهینه شرایﻂ فرآیند و در نتیجه کنترل کیفی محصول نهایی
کمک کند .با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در مورد تعیین
زمان بهینه استفاده از امواج فراصوت با فرکانسهای مختلف در
فرآیند سرخکردن صورت نگرفته است و فقﻂ پژوهشهای اندکی
در مورد اثر امواج فوق در این فرآیند در دسترس است ،هدف از
این پژوهش ،مدلسازی و بررسی میزان جذب روغن و
همچنین تعیین زمان بهینه استفاده از امواج فراصوت با
فرکانسهای  22و  01کیلوهرتز طی سرخکردن عمیق قطعات
سیبزمینی بود.

مواد و روشها
سیبزمینی (رقم آگریا) از بازار محلی تهیه و در سردخانه باالی
صفر درجه نگهداری شد 20 .ساعت قبل از سرخکردن ،سیب-
زمینیها در محیﻂ آزمایشگاه قرار داده شدند تا با دمای محیﻂ
به تعادل برسند .محتوای رطوبت اولیه قطعات سیبزمینی %22
بود .روغن مورد استفاده در این مطالعه ،روغن بهار (مخلوطی از
روغنهای آفتابگردان ،سویا و پنبهدانه ،تهیه شده در شرکت
صنعتی بهشهر ،ساخت ایران) بود.

تجهيزات

در این پژوهش ،از سرخکن خانگی ( Mulinexمدل  ،F430.Rبا
ظرفیت  2/2لیتر روغن ،ساخت فرانسه ،مجهز به سیستم تنظیم
دما در محدوده  101تا  131°Cو دارای سنسور دمایی
(ترموستات) توکار 1برای کنترل ترمواستاتیکی دما) ،آون
کنوکسیونی (مدل  121 ،BM120لیتری ،ساخت ایران ،شرکت
فن آزما گستر ،هوشمند و مجهز به فن سیرکوالسیون هوا) جهت
اندازهگیری محتوای رطوبت نمونهها ،کاتر دستی و دستگاه
حمام فراصوت ( ،AS ONE Corporationمدل ،US – 4R
ساخت ژاپن ،ظرفیت  3/0لیتر ،ابعاد( 31/0 :طول) × 31/0
(عرض) × ( 21/2ارتفاع) سانتیمتر مکعب ،فرکانس نوسان22 :
و  01کیلوهرتز ،توان خروجی در حداکثر فرکانس 111 :وات،
مجهز به سیستم تنظیم فرکانس و همچنین زمان
اولتراسونیکاسیون و بدون همزن) استفاده شد .دمای آب داخل
حمام اولتراسوند در دمای  20°Cثابت نگه داشته شد .افزایش
دما طی آزمایشها بعد از  31دقیقه فرآوری با اولتراسوند قابل
مالحظه نبود (کمتر از  .)2°Cنسبت وزنی نمونه به آب  11:1در
نظر گرفته شد.
تهيه نمونهها

سیبزمینیها بعد از شستشو پوستگیری شده و سپس قطعات
سیبزمینی توسﻂ کاتر دستی به ابعاد  ،0×1/2×1/2 cm3به فرم
مکعب مستطیل برش داده شدند .در مرحله بعد ،سیبزمینیها
به منظور حذف نشاسته سطحی با آب مقطر شسته شدند.
رطوبت سطحی نیز بهوسیله کاغذ رطوبتگیر گرفته شد .بر
اساس پیشتیمار صورتگرفته ،نمونهها به دستههای مختلف
تقسیم گردیدند (جدول.)2
شرايط سرخکردن

نمونهها پس از آمادهسازی در دستگاه سرخکنن بنا دمنای
 171 ،101و  131درجه سانتیگراد به مندت  271 ،121 ،31و
 311ثانیه سرخ شدند .ابتدا سرخکن با  1/0لیتر روغن پر شده و
دما و زمان سرخکن تنظیم شد .با رسیدن دمای روغن به دمنای
مورد نظر 111-121 ،گرم نمونه در آن قرار داده شده و قطعنات
سیبزمینی سرخشده با رسیدن زمان سرخکردن به زمنان منورد
نظر از سرخکن خارج شدند .پس از حذف روغن سطحی نمونهها
با کاغذ جاذب ،بالفاصنله آننالیزهنای مربوطنه روی آنهنا انجنام
گرفت .برای به حداقل رساندن تغییرات ویژگنیهنای روغنن بنه
دلیل تخریب آن در طی سرخکردن ،هر  1/0لیتر روغن فقﻂ بنه
مدت حدود  00دقیقه (هفت تا هشت بار سنرخکنردن) اسنتفاده
1.Built-in temperature sensor
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شد و سپس روغن جدید جایگزین گردیند ( Rahimi & Ngadi,

 .)2014آزمایشها در  2تکرار صورت گرفت.
جدول  .2تيمارهای مختلف و عالمتهای اختصاری آنها

ردیف
1
2
3
0
0
1

تیمار
شاهد
امواج فراصوت با فرکانس  22کیلوهرتز به مدت  31دقیقه ()U1
امواج فراصوت با فرکانس  01کیلوهرتز به مدت  31دقیقه ()U2
امواج فراصوت با فرکانس  22کیلوهرتز به مدت  10دقیقه  -امواج فراصوت
با فرکانس  01کیلوهرتز به مدت  10دقیقه ()U3
امواج فراصوت با فرکانس  22کیلوهرتز به مدت  21دقیقه  -امواج فراصوت
با فرکانس  01کیلوهرتز به مدت  11دقیقه ()U4
امواج فراصوت با فرکانس  22کیلوهرتز به مدت  11دقیقه  -امواج فراصوت
با فرکانس  01کیلوهرتز به مدت  21دقیقه ()U5

 :1نمونههای شاهد که بالفاصله در دما و زمان مورد نظر سرخ شدند.
 :2نمونههایی که تحت امواج فراصوت با فرکانس  22کیلنوهرتز بنه مندت 31
دقیقه قرار گرفتند.
 :3نمونههایی که تحت امواج فراصوت با فرکانس  01کیلنوهرتز بنه مندت 31
دقیقه قرار داده شدند.
 :0نمونههایی که ابتدا تحت امواج فراصوت با فرکانس  22کیلوهرتز بنه مندت
 10دقیقه قرار گرفته و بعد از اتمام این مدت ،تحت امنواج فراصنوت بنا فرکنانس 01
کیلوهرتز به مدت  10دقیقه قرار داده شدند.
 :0نمونههایی که ابتدا تحت امواج فراصوت با فرکانس  22کیلوهرتز بنه مندت
 21دقیقه قرار داده شده و بعد از اتمام این مدت ،تحت امواج فراصوت با فرکنانس 01
کیلوهرتز به مدت  11دقیقه قرار گرفتند.
 : :1نمونههایی که ابتدا تحت امواج فراصوت با فرکانس  22کیلوهرتز به مدت
 11دقیقه قرار گرفته و بعد از اتمام این مدت ،تحت امنواج فراصنوت بنا فرکنانس 01
کیلوهرتز به مدت  21دقیقه قرار داده شدند.
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 :Vtحجم ماده غذایی در لحظه (m3) t

دانسيته ظاهری

وزن واحد حجم یک ماده ،دانسیته ظاهری آن ماده نام دارد.
برای نمونههایی با شکل هندسی نامنظم ،حجم ظاهری با
استفاده از پیکنومتر مشخص شده و سپس با استفاده از رابطه
زیر دانسیته ظاهری بهدست میآید )Troncoso & Pedreschi,
:(2009

M
V

(رابطه )2
 :  apدانسیته ظاهری

ap 

3

( )g/cm

 :Mجرم ماده غذایی ()g
 :Vحجم ظاهری ماده غذایی ()cm3

حجم ظاهری با بهکارگیری تکنیک جابجایی حالل
(تولوئن) با استفاده از پیکنومتر شیشهای و مطابق فرمول ذیل
محاسبه گردید ( )Naghavi et al., 2013; Ziaiifar et al., 2010
M  M1  M 2
(رابطه )3
V

 :Vحجم ظاهری ()cm3
 :Mوزن نمونه ()g
 :M1وزن پیکنومتر خالی و حالل ()g
 :M2وزن پیکنومتر حاوی حالل و نمونه ()g
 : دانسیته تولوئن ()kg/m3
مدلسازی جذب روغن

محتوای روغن

میزان روغن نمونههای سرخشده ،بهوسیله استخراج با حالل
پترولیوم اتر در دستگاه سوکسله اندازهگیری شد ( AOAC,
 )1995و نتایﺞ به شکل گرم روغن بر گرم ماده خشک گزارش
گردید.
محتوای رطوبت

محتوای رطوبت نمونهها از طریق خشککردن آنها در آون با
دمای  110±1°Cتا رسیدن به وزن ثابت انجام گرفت ( AOAC,
.)1995

ميزان چروکيدگی

اثر زمان سرخکردن بر کاهش حجم محصول (چروکیدگی) به
صورت زیر بیان شد ):(Ziaiifar et al., 2010
V0 - Vt
S(t) 
(رابطه )1
V0
) :S(tدرصد چروکیدگی در لحظه ( tبدون بعد)
 :V0حجم اولیه ماده غذایی )(m3

یکی از مدلهای بهکار برده شده در این پژوهش ،مدل
 ،Krokida et alبرای پیشبینی روند جذب روغن بود:

)(2000

)) Y  Ye (1  exp( Kt

(رابطه )0
 :Yمحتوای روغن در زمان ( tگرم روغن بر گرم ماده جامد
خشک)
 :Yeمحتوای روغن تعادلی (گرم روغن بر گرم ماده جامد
خشک)
 :Kثابت سرعت جذب روغن ()1/s
 :tزمان سرخ کردن ()s
مدل تجربی دیگری که به مدل مویانو و پدرسچی معروف
است ،برای توصیف روند جذب روغن در طی سرخکردن استفاده
شد بر اساس این مدل ،محتوای روغن طی سرخکردن به صورت
زیر بیان میشود ):(Moyano & Pedreschi, 2006
(رابطه )0

*O  Oeq  O

(رابطه )1

*O
 ( Kt ) 1
O
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Oeq Kt

O

(رابطه )7
1  Kt
 :Oمحتوای روغن در زمان ( tگرم روغن بر گرم ماده جامد
خشک)
 :Oeqمیزان روغن در زمان ∞=( tگرم روغن بر گرم ماده
جامد خشک)
* :Oمحتوای روغن جذب شده در فاصله زمانی  tتا ∞=t
 :Kثابت سرعت جذب روغن ()1/s
 :tزمان سرخ کردن ()s
عالوه بر این دو مدل ،از  0مدل دیگر نیز استفاده شد که
در جدول  3ارائه شده است .این مدلها دادههای تجربی حاصل
از آزمایش را با باالترین ضریب تبیین ( )R2و کمترین ریشه
میانگین مربعات خطا ( )RMSEبرازش کردند .برازش دادهها با
MATLAB (Version 7.14.0.739,
استفاده از نرمافزار
) R2012aانجام شد .ضرایب مدلها با استفاده از تجزیه و تحلیل
رگرسیونی چندمتغیره توسﻂ نرمافزار  EXCEL 2010بهدست
آمدند .این ضرایب وابسته به شرایﻂ فرآیند (دما و زمان سرخ-
کردن ،فرکانس و زمان امواج فراصوت) بودند.
تجزيه و تحليل آماری

جهت بررسی تأثیر تلفیقی فرکانسهای مختلف امواج فراصوت
روی جذب روغن ،آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی پیاده شد 1 .تیمار نشاندادهشده در جدول  2در

سه دمای  131 ،171 ،101درجه سانتیگراد و چهار زمان
سرخکردن  271 ،121 ،31و  311ثانیه در دو تکرار
( )1×3×0×2=100سرخ شده و تأثیر هر کدام از پیشتیمارها
روی جذب روغن آنالیز شد .تجزیه و تحلیلهای آماری توسﻂ
نرمافزار  SAS 9.1و مقایسه میانگینها نیز براساس آزمون دانکن
در سطﺢ احتمال  )P > 1/10( %0انجام شد.

نتايج و بحث
تأثير فرکانسهای تلفيقی و زمان اعمال امواج فراصوت بر
جذب روغن

با افزایش دما از  101به  131درجه سانتیگراد ،جذب روغن در
نمونههای شاهد و پیشتیمارشده بهطور معنیداری افزایش
یافت (جدول  .)0اثر دما روی جذب روغن یک بحث چالش-
برانگیز است ،)2005( Pedreschi et al .گزارش کردند که
افزایش دما باعث کاهش جذب روغن میشود و علت آن را
تشکیل پوسته سفت و سخت در دماهای باال دانستند که به
عنوان مانعی در برابر جذب روغن میباشد )1999( Raoult .به
این نتیجه رسید که دما اثر مستقیم روی جذب روغن طی
سرخکردن ندارد و بیشتر تحت تأثیر محتوای رطوبت ماده
غذایی میباشد .پژوهشگران مختلفی نیز افزایش جذب روغن با
افزایش دما را گزارش کردهاند El-Dirani, 2002;) (Alipour et
al., 2009; Alizadeh zinab et al., 2013

جدول  .1مدلهای رياضی مورد استفاده برای بررسی تغييرات محتوای روغن قطعات سيبزمينی با گذشت زمان ( )3-1و برحسب محتوای رطوبت ،چروکيدگی و
دانسيته ظاهری طی فرآيند سرخکردن

شماره
1

مدل

a.b.t
1  b.t

O

منبع
)(Moyano & Pedreschi, 2006

2

) O  a.(1  exp( b.t
a.t
O
t b
O  a.t b
1 t
O
a.t  b
) O  exp( a.t b

)(Razzagh pour et al., 2014

7

) O  a.(1  M tb

)(Razzagh pour et al., 2014

2

O  a.S
O  a. 2  b.  c

)(Alizadeh zinab et al., 2013

3
0
0
1

3

b

شکل  -1الف ،محتوای روغن نمونههای شاهد سرخشده
در سه دمای  171 ،101و  131درجه سانتیگراد و  0زمان،
 271 ،121و  311ثانیه را نشان میدهد .محتوای روغن نمونهها

)(Krokida et al., 2000
)(Razzagh pour et al., 2014
)(Razzagh pour et al., 2014
)(Naghavi et al., 2013

)(Razzagh pour et al., 2014

در تمامی دماها با افزایش زمان سرخکردن بهطور معنیداری
افزایش پیدا کرد (جدول  .)0همانطور که مالحظه میشود،
میزان جذب روغن در ابتدا به طور سریع افزایش یافت و با
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گذشت زمان و در مراحل بعدی تقریباً ثابت ماند
) .2000در زمانهای ابتدایی فرآیند با افزایش دما رطوبت
بیشتری از محصول خارج شده و با باز شدن منافذ موئین ،فضای
الزم برای ورود بعدی روغن فراهم میشود و در نتیجه جذب
روغن افزایش مییابد اما با گذشت زمان به دلیل کاهش محتوای
رطوبتی و کاهش تخلخل جذب روغن تقریباً ثابت میماند
) .(Soorgi et al., 2012با توجه به شکل  -1ب ،افزایش دما
باعث کاهش رطوبت ماده غذایی و در نهایت سبب افزایش جذب
روغن شد ) .)Alizadeh zinab et al., 2013باال بودن محتوای
رطوبت ماده غذایی باعث افزایش خروج رطوبت طی سرخکردن
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و ایجاد ساختار متخلخل در مواد غذایی میشود .با گذشت
زمان ،رطوبت سطحی ماده غذایی کاهش مییابد و با توجه به
اینکه در ابتدای فرآیند ،محتوای رطوبت نمونهها و سرعت
خروج رطوبت باالست ،بهدلیل خروج رطوبت ،تخلخل افزایش
یافته و جذب روغن بیشتر میگردد .با گذشت زمان و کاهش
رطوبت ماده غذایی ،سرعت خروج رطوبت و به تبع آن ایجاد
تخلخل در ماده غذایی کاهش یافته و این امر نیز به نوبه خود
باعث کاهش سرعت جذب روغن در ادامه فرآیند میگردد
).(Sumnu & Sahin, 2010; Soorgi et al., 2012

(Gupta et al.,

جدول  .9مقايسه ميانگين جذب روغن در دماها ،زمانها و پيشتيمارهای مختلف طی سرخکردن

دما ()ºC

101

171

131

محتوای روغن (گرم روغن بر گرم ماده خشک)

c

1/1031

b

a

1/1730

1/1307

زمان (ثانیه)

31

121

271

311

محتوای روغن (گرم روغن بر گرم ماده خشک)

d

c

b

a

1/1271

1/1113

1/1330

1/2171

تیمار

شاهد

U1

U2

U3

U4

U5

محتوای روغن (گرم روغن بر گرم ماده خشک)

a

ab

c

a

bc

a

1/1223

1/1707

1/1001

1/1200

1/1002

1/1202

حروف مشابه در هر سطر ،نشانگر عدم اختالف معنیدار در سطﺢ پنﺞ درصد است.

شکل  .1محتوای روغن قطعات سيبزمينی سرخشده (شاهد) با گذشت زمان (الف) و محتوای رطوبتی طی سرخکردن عميق در دماهای
 174 ،134و  144درجه سانتیگراد (ب)

92

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،94شماره  ،2بهار 1147

میانگین جذب روغن در نمونههای شاهد نسبت به تمام
نمونههای پیشتیمار شده با امواج فراصوت بیشتر بود (جدول
 .)0مطابق جدول  ،2پیشتیمارهای  U4 ،U3 ،U2 ،U1و  U5به
ترتیب باعث کاهش  12/37 ،2/ ،23/13 ،1/33و  1/10درصدی
در جذب روغن شدند .کاهش در محتوای روغن نمونههایی که
تحت پیشتیمارهای  U2و  U4قرار گرفته بودند ،نسبت به
نمونههای شاهد از لحاظ آماری معنیدار بود ( .)P<1/10امواج
فراصوت ،باعث ایجاد انبساط و انقباضهای متوالی (اثر
اسفنجی )1در ماده غذایی میشوند .نیروهای درگیر در این
مکانیزم فیزیکی بر کشش سطحی که سبب حفظ رطوبت در
داخل ماده غذایی میشود ،غلبه کرده و با تشکیل کانالهای ریز
میکروسکوپی سبب تسهیل خروج رطوبت از ماده غذایی (از
طریق این کانالها) میشود .در اثر ایجاد کانالها ،ساختار
میکروسکوپی ماده غذایی متخلخل تغییر میکند و در نهایت
سبب کاهش الیه مرزی انتشار و افزایش انتقال جرم میشود.
انبساط و انقباضهای متوالی سبب تشکیل حباب
(کاویتاسیون )2شده و انفجار این حبابها باعث ایجاد فشار
موضعی میگردد و در نهایت سهولت خروج رطوبت را بهدنبال
خواهد داشت ( De la fuenete-blanco et al., 2006; Shamaei
 .)et al., 2012بنابراین ،میتوان انتظار داشت که بهکاربردن
پیشتیمار فراصوت با ایجاد تغییرات ساختاری و ایجاد کانالهای
ریز میکروسکوپی در سیبزمینی سبب افزایش ضریب انتشار
مؤثر رطوبت شود .از اینرو ،میتوان کاهش جذب روغن در حین
فرآیند را به باال بودن فشار بخار در داخل ماده غذایی نسبت داد
که از ورود روغن به درون سیبزمینی جلوگیری میکند
( .)Razzagh pour et al., 2014همچنین ،استفاده از امواج
فراصوت در فرآیند سرخکردن سیبزمینی از طریق افزایش
ضریب انتشار مؤثر رطوبت و کاهش زمان سرخکردن ،باعث
کاهش جذب روغن میشود (.)Razzagh pour et al., 2014
شکل  ،2منحنی تغییرات محتوای روغن در تیمارهای
شاهد و همچنین پیشتیمار شده با امواج فراصوت در دو
فرکانس  22و  01کیلوهرتز (به صورت مجزا) و تیمار شده با
فرکانسهای تلفیقی امواج فراصوت (مطابق جدول  )2و سپس
سرخشده در دماهای  171 ،101و  131درجه سانتیگراد را
نشان میدهد .در حالت کلی ،نمونههای شاهد بیشترین و نمونه-
های پیشتیمار شده با امواج فراصوت با فرکانس  01کیلوهرتز

1. Sponge effect
2. Cavitation

به مدت  31دقیقه ( ،)U2کمترین میزان جذب روغن را در
مقایسه با سایر پیشتیمارها از خود نشان دادند .میزان ایجاد
حباب یا افزایش انبساط و انقباضهای متوالی در نتیجه اعمال
امواج فراصوت وابسته به فرکانس آن است ( Shamaei et al.,
 .)2012استفاده از امواج فراصوت با فرکانس  01کیلوهرتز به
مدت  31دقیقه سبب افزایش انبساط و انقباضهای متوالی شده
و کانالهای ریز متعددی در ماده غذایی ایجاد میشود ( Simal
 )et al., 1998و این امر سبب افزایش ضریب انتشار موثر رطوبت
و در نتیجه کاهش محتوای رطوبت اولیه سیبزمینی شده و
متعاقب آن باعث کاهش میزان جذب روغن میشود ( Karizaki
 .)et al., 2013در مقابل ،امواج فراصوت با فرکانس  22کیلوهرتز
در زمان  31دقیقه اثر معنیداری روی کاهش جذب روغن
نداشت ( .)U1در استفاده از امواج فراصوت با فرکانس حدود 20
کیلوهرتز بیان شده است که این امواج توسﻂ محیطی که ماده
غذایی را احاطه کرده ،جذب میشوند و به مقدار جزیی در ماده
غذایی نفوذ میکنند ()Garcia-Noguera et al., 2010؛ بنابراین،
روی ماده غذایی تأثیر قابل مالحظهای از خود بر جای نمی-
گذارند.
در فرکانسهای تلفیقی نیز ،استفاده از امواج فراصوت با
فرکانس  01کیلوهرتز در زمانهای  10و  21دقیقه (به ترتیب
در پیشتیمارهای  U3و  ،)U5اثر معنیداری روی کاهش جذب
روغن نداشت .علت این امر ،احتماالً به دلیل تشکیل ناکافی
کانالهای ریز در ماده غذایی باشد .همچنین ،در این تیمارها به
دلیل اینکه از امواج فراصوت با فرکانس  22کیلوهرتز به مدت
زمان کمتری ( 10و  11دقیقه ،به ترتیب در پیشتیمارهای U3
و  )U5استفاده شده است ،احتماالً تغییرات ساختاری قابل
توجهی در ماده غذایی ایجاد نشده و تخریبی به وجود نیامده
است (.)Fernandes et al., 2008; Shamaei et al., 2012
با بررسی کلی نمونههای پیشتیمارشده با امواج فراصوت
به صورت مجزا و تلفیقی مالحظه میشود که استفاده از امواج
فراصوت با فرکانس  22کیلوهرتز به مدت  10 ،11و  31دقیقه
اثر معنیداری روی جذب روغن نداشت اما استفاده از این امواج
به مدت  21دقیقه ( )U4نتیجه بهتری در کاهش جذب روغن
حاصل کرد .این نتیجه ،در تطابق با نتایﺞ حاصل از پژوهش
 )2008( Fernandes et alبود .محققان مذکور از امواج فراصوت
به عنوان پیشتیمار در خشککردن آناناس استفاده نمودند .در
این پژوهش ،قطعات آناناس تحت امواج فراصوت با فرکانس 20
کیلوهرتز قرار گرفتند .نتایﺞ نشان داد که استفاده از امواج
فراصوت به مدت  21دقیقه در مقایسه با مدت  11و  31دقیقه،
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تأثیر بیشتری در افزایش ضریب انتشار مؤثر رطوبت و کاهش
زمان خروج رطوبت داشت .پس از فرآوری قطعات آناناس با
امواج فراصوت به مدت  21 ،11و  31دقیقه ،زمان الزم برای
کاهش  %31میزان رطوبت محصول به ترتیب  137 ،123و 113
دقیقه بود .این امر احتماالً به تأثیرات نامطلوب فرکانس 22
کیلوهرتز به مدت  31دقیقه روی ساختار سلولی ماده غذایی و
در نتیجه کاهش ضریب انتشار مؤثر رطوبت مرتبﻂ باشد.
بنابراین ،با توجه به نتایﺞ این پژوهش و پژوهشهای مشابه
دیگر ،میتوان زمان بهینه استفاده از فرکانس  22کیلوهرتز را
 21دقیقه در نظر گرفت.
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سرعت ویژه جذب روغن ( )Kبا افزایش دما از  101به 171
درجه سانتیگراد از لحاظ آماری در سطﺢ  %0معنیدار نبود
(جدولهای  1و  .)7ولی ،همانطور که قبأل نیز ذکر شد ،با
افزایش دما محتوای روغن تعادلی افزایش یافت (جدولهای  1و
 .)7این رفتار با این واقعیت که دماهای باال باعث افزایش جذب
روغن میشوند ،مطابقت دارد.

مدلسازی جذب روغن در نمونههای پيشتيمارشده با
فرکانسهای تلفيقی امواج فراصوت در زمانهای مختلف و
معتبرسازی آن

شکل  2عالوه بر تأثیر امواج فراصوت روی جذب روغن ،منحنی
برازش دادههای آزمایشی محتوای روغن نمونههای شاهد و
پیشتیمارشده در سه دمای  171 ،101و  131درجه سانتی-
گراد در زمانهای  271 ،121 ،31و  311ثانیه را با مدل 1
جدول  (Moyano & Pedreschi, 2006) 3نشان میدهد .جدول
 ،3مدلهای ریاضی مورد استفاده برای بررسی تغییرات محتوای
روغن قطعات سیبزمینی به صورت تابعی از زمان ( )1-1و
محتوای رطوبت ،چروکیدگی و دانسیته ظاهری را نشان میدهد
( .)7-3بررسی پارامترهای آماری این مدلها (داده ها نشان داده
نشدهاند) نشان داد که تمامی مدلها دارای  R2باال و RMSE
پایین بوده و به خوبی قادر به برازش دادههای آزمایشی هستند
و در شرایﻂ عملیاتی مختلف میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
در مرحله بعد ،با هدف بهدستآوردن رابطه بین ضرایب
مدلها و پارامترهای فرآیند (دما و زمان سرخکردن ،فرکانس و
زمان امواج فراصوت) تجزیه و تحلیل رگرسیونی چندمتغیره
صورت گرفت .جدول  0مدلهای بهدستآمده از این طریق را
نشان میدهد .با استفاده از معادالت جدول  0میتوان ضرایب a
و  bرا بر حسب دما و زمان سرخکردن و همچنین فرکانس و
زمان فراصوت بهدست آورد و با جایگذاری این ضرایب در مدل-
های جدول  ،3جذب روغن را محاسبه کرد.
مطابق رابطههای  0و  ،7پارامترهای  aو  bدر مدلهای 1
و  2جدول  3به ترتیب بیانگر محتوای روغن تعادلی (حداکثر
روغن جذب شده در زمانهای طوالنی فرآیند) و سرعت ویژه
جذب روغن میباشند .سرعت ویژه جذب روغن به عواملی نظیر
نوع محصول ،نوع روغن ،شرایﻂ سرخکردن و پیشتیمارهای
انجامشده بستگی دارد ( .)Rahimi & Ngadi, 2014تغییر در

شکل  .2نمودارهای جذب روغن قطعات سيبزمينی تيمارهای مختلف
مطابق جدول  2بر اساس دادههای آزمايشی ) (Expو دادههای حاصل از
برازش ( )Fitبا مدل  1جدول  (Moyano & Pedreschi, 2006) 1در دماهای
( 134ºCالف)( 174ºC ،ب) و ( 144ºCج)
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جدول  .3مدلهای چندمتغيره برای ثابتهای مدلهای ( )1-3جدول  1بر حسب شرايط فرآيند
a.b.t
ضرايب مدل 1  b.t

R2

O
a  0.00014 Fu1  0.00015t1  0.003232 Fu 2  0.00108t 2  0.001085T

1/370

b  3.24 E  05Fu1  0.00034t1  3E  05Fu 2  5.94 E  05t 2  8.21E  05T

1/330
R2

ضرايب مدل ) O  a.(1  exp( b.t

a.t
ضرايب مدل t  b

a  7.31E  05 Fu1  0.00087t1  0.002374 Fu 2  0.00038t 2  0.000885T

1/321

b  3.98E  05Fu1  0.00019t1  3.7 E  05Fu 2  5.8E  05t 2  6.64 E  05T

1/310
R2

O
a  0.00013Fu1  0.00013t1  0.003232 Fu 2  0.00107t 2  0.001083T

1/370

b  1.13833Fu1  3.247337t1  0.965278 Fu 2  0.78933t 2  0.44711T

1/220
R2

ضرايب مدل O  a.t b

1 t
ضرايب مدل a.t  b

a  0.00319 Fu1  0.0041t1  0.001903 Fu 2  0.000431t 2  0.000944T

1/312

b  0.00671Fu1  0.00502t1  0.00303 Fu 2  0.001t 2  0.000636T

1/377
R2

O

a  0.00132 Fu1  0.005231t1  0.04356 Fu 2  0.0059751t 2  0.030804T

1/313

b  3.16574 Fu1  12.34174t1  1.59815 Fu 2  0.50492t 2  2.272568T

1/301
R2

ضرايب مدل ) O  exp( a.t b

a  0.02305 Fu1  0.094118t1  0.023241Fu 2  0.03191t 2  0.025109T

1/302

b  0.0002825 Fu1  0.0025t1  0.00157 Fu 2  0.001074t 2  0.00082T

1/311

t1 ،Fu2 ،Fu1و  t2و  Tبه ترتیب بیانگر فرکانس اولیه ،فرکانس ثانویه ،زمان فرکانس اولیه ،زمان فرکانس ثانویه و دمای سرخکردن میباشد .پیشتیمارهای
 U1و  U2به صورت دو زمان  10دقیقهای در نظر گرفته شدند.
جدول  .3مقايسه ميانگين سرعت ويژه جذب روغن ( )Kو محتوای روغن تعادلی ( )Oeqمدل  1جدول  1در دماها و پيشتيمارهای مختلف
طی سرخکردن

دما ()ºC
)K(s-1

101
a

171
a

131
a

1/1121

1/1131

)Oeq(g oil/g dry solid

1/2033a

1/2210a

1/2300a

تیمار

شاهد

U1

U2

)K(s-1
)Oeq(g oil/g dry solid

a

a

1/1117

1/1127

1/2213ab

1/2201ab

a

1/1111
U3
a

U4
a

U5
a

1/1112

1/1123

1/1133

1/133

1/2010a

1/2211ab

1/2210b

1/3133a

حروف التین متفاوت در هر سطر بیانگر اختالف معنیدار در سطﺢ  %0است.
جدول  .7مقايسه ميانگين سرعت ويژه جذب روغن ( )Kو محتوای روغن تعادلی ( )Oeqمدل  2جدول  1در دماها و پيشتيمارهای مختلف
طی سرخکردن

دما ()ºC
)K(s-1

101
a

171
a

131
a

1/1112

1/1122

)Oeq(g oil/g dry solid

1/1313b

1/2130a

1/2307a

تیمار

شاهد

U1

U2

)K(s-1
)Oeq(g oil/g dry solid

a

a

1/1132

1/1123

1/2231a

1/2232ab

a

1/1113
U3
a

1/1137

1/1117

1/1200bc

1/2271a

حروف التین متفاوت در هر سطر بیانگر اختالف معنیدار در سطﺢ  %0است.

U4
a

1/1111

1/1213c

U5
a

1/1121

1/2002a
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 از میان مدلهای.)0  کاهش نشان داد (جدول23/13% شاهد
 بهتر از سایر مدلها توانست روند3  جدول0  مدل،بررسی شده
-جذب روغن قطعات سیبزمینی طی فرآیند سرخکردن را پیش
 با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیونی چندمتغیره.بینی کند
مدلهایی بر حسب دما و زمان سرخکردن و فرکانس و زمان
امواج فراصوت ارائه شد که با استفاده از این مدلها میتوان
.جذب روغن را در هر لحظه پیشبینی کرد

 قطعات سیبزمینی ابتدا،بهمنظور معتبرسازی مدلها
12/0  کیلوهرتز به مدت22 تحت امواج فراصوت با فرکانس
 دقیقه قرار17/0  کیلوهرتز به مدت01 دقیقه و سپس فرکانس
 درجه سانتیگراد171  نمونهها در دمای، در مرحله بعد.گرفتند
 نتایﺞ حاصل از. ثانیه سرخشدند311  و271 ،121 ،31 به مدت
برازش مقادیر جذب روغن حاصل از آزمایش با مقادیر جذب
 (به عنوان یک مدل3  جدول0 روغن پیشبینیشده با مدل
، با توجه به شکل. نشان داده شده است3 نمونه) در شکل
انطباق مناسبی بین دادههای تجربی و دادههای حاصل از این
.)R² = 0/3023( مدل وجود داشت

نتيجهگيری

 برازش جذب روغن حاصل از آزمايش با دادههای.1 شکل
1  جدول9 حاصل از مدل

نتایﺞ این پژوهش نشان داد که تلفیق فرکانسهای مختلف امواج
فراصوت به عنوان پیشتیمار قبل از فرآیند سرخکردن میتواند
-به طور مؤثری منجر به تولید سیبزمینیهای سرخشده کم
 امواج فراصوت در کلیه نمونهها جذب روغن را.چرب شود
22  زمان بهینه استفاده از امواج فراصوت با فرکانس.کاهش داد
 میزان جذب. دقیقه بود31  و21  کیلوهرتز به ترتیب01 و
روغن در نمونه بهینه (نمونههایی که تحت امواج فراصوت با
،) دقیقه قرار گرفته بودند31  کیلوهرتز به مدت01 فرکانس
 گرم روغن بر گرم ماده خشک بود و در مقایسه با نمونه1/1001
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