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Introduction 

Drying is one of the oldest methods of food preservation. In order to increase the efficiency of 

heat and mass transfer and maintain the quality of the product, the drying process must be 

scientifically and accurately investigated. It is possible to carry out experimental tests and trial 

and error in the drying process by spending time, cost and consuming energy resources. If it is 

possible to use the available software with technological progress and by designing a general 

model for drying food in different initial conditions, it will be possible to optimize the drying 

process. 

Materials and Methods 

This study was conducted with the aim of simulating heat transfer and mass transfer during 

refractance window drying for aloe vera gel. With the use of Comsol Multiphysics version 5.6, a 

three-dimensional model was created to solve the heat transfer and mass transfer equations. For 

this purpose, the differential equations of heat and mass transfer were solved simultaneously and 

interdependently. The above model is considered with initial conditions, water temperature of 

60, 70, 80 and 90 
◦
C and aloe vera gel thickness of 5 and 10 mm. The initial humidity and 

temperature of aloe vera is uniform and its initial temperature is 4 
◦
C, the initial humidity of 

fresh aloe vera samples is 110 gwater/gdry matter. Heat is supplied only by hot water from the 

bottom surface of the product. 

Results and Discussion 
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The results showed that the drying time needed to reduce the moisture content of aloe vera gel 

from 110 to 0.1 gwater/gdry matter during refractance window drying at water temperature of 60, 70, 

80 and 90 
◦
C for 5 mm thick aloe vera gel was 120, 100, 70 and 50 minutes respectively and for 

10 mm thick aloe vera gel was 240, 190, 150 and 120 minutes respectively. Also, the drying 

speed in hot water at 60, 70, 80 and 90 
◦
C for 5 mm thick aloe vera gel was 0.915, 1.099, 1.57 

and 2.198 gwater/min respectively. And for 10 mm thick aloe vera gel was 0.457, 0.578, 0.732 

and 0.915 gwater/min respectively. 

Conclusion 

According to the simulation results, the best model is with a water temperature of 90 
◦
C and a 

thickness of aloe vera gel of 5 mm. As a result, the modeling results are consistent with the 

results of experimental data. 
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 چکیده 

 افزارنرم کمک با. استانجام شده وراژل آلوئه یبرا ندورفرکتنس وی خشک کردن طول درانتقال حرارت و جرم  سازیهیمطالعه با هدف شب نیا

منظور  نیبد شد. جادیانتقال حرارت و جرم ا التحل معاد یبرا یمدل سه بعد کی( COMSOL Multiphysics) کسیزمولتی فی کامسول

درجه  06و  06، 06، 06آب  یدما ه،یاول طیشرامدل فوق با  زمان و وابسته به هم حل شدند.هم صورت انتقال حرارت و جرم به لیفرانسیمعادالت د

 یبرا ازنی مورد کردن زمان خشکنشان داد سازی حاصل از شبیهنتایج  است.شدهمتر در نظر گرفته میلی 06و  5ورا آلوئه ژل و ضخامت وسیسلس

درجه  06و  06، 06، 06 در دمای آب ندووی رکتنسرف کردن خشک طول در خشک ماده گرم بر آب گرم 0/6 به 006 از وراکاهش رطوبت ژل آلوئه
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، 246متر به ترتیب  میلی 06ورا با ضخامت و برای ژل آلوئه قهیدق 56و  06، 066، 026متر به ترتیب  میلی 5ورا با ضخامت برای ژل آلوئه وسیسلس

گرم آب  000/2و  50/0، 600/0، 005/6ترتیب متر بهمیلی 5ورا با ضخامت چنین سرعت خشک شدن برای ژل آلوئههم بود. قهیدق 026و 056، 006

-حاصل از  شبیه بنابراین نتایجگرم آب بر دقیقه بود.  005/6و  032/6، 500/6، 450/6ترتیب متر بهمیلی 06ورا با ضخامت بر دقیقه و برای ژل آلوئه

 شود.تر خشک میتر باشد، محصول سریعاست و هرچه دمای آب باالتر و ضخامت محصول کم مقاالت مشابه های تجربیسازی، مطابق داده

 سازیورا، شبیهدو، ژل آلوئه: انتقال حرارت، انتقال جرم، رفرکتنس وینهای کلیدی واژه

 قدمهم

از  ییمواد غذا دنخشککر کلی حالت دراست.  ییمواد غذا داریحفظ و نگه هایروش نترییمیاز قد یکیو است واحد  اتیعمل کیکردن  خشک

-یباعث م نچنی. همشدبا شتهکشور دا دراتصا یشافزدر ا یمهم نقش اندمیتو کیفیت با خشک تمحصولا تولید. ستا همیتدارای ا دیقتصاا نظر

محصوالت  لتبدی. شود ترارزان و ترمحصول خشک شده آسان یساز رهیو ذخ داریکم شود و حمل و نقل، نگه ییحجم و وزن ماده غذا شود

 یبرا تواندیت، بلکه ممناسب اس یاست که نه تنها از نظر عملکرد یمحصول جادیا یروش برا نموثرتری کردن،خشک قیبه پودر از طر یکشاورز

 است هاولمحص یمدت ماندگار شیو افزا عاتضای مقدار کاهش کردنخشک ندیاز فرا ییشود. هدف نها داریبدون خراب شدن نگه یمدت طوالن

(Franco et al,2019.) در  ییامروزه صرفه جو .است با مصرف انرژی باال یندیاست که فرآ نای کردنخشک هایندیمربوط به فرآ یاصل بیع

  (.Dev & Raghavan,2012) است بازار در هاآن یریمحصوالت و رقابت پذ دیمسئله در تول نتریمهم ،یبهره ور شیو افزا یمصرف انرژ

به خود جلب کرده  یادیمتعدد، توجه ز یهاتیمز لیبه دل ر،یاخ یها است که در سال نینو هایاز روش یکی 0ندویبه روش رفرکتنس و کردن خشک

حساس به حرارت،  های پوره جمله از محصوالت کردنخشک یبرا دیجد یحرارت ریروش غ کی ندویروش رفرکتنس و است. خشک کردن به 

رفرکتنس  کنخشک یشگاهیآزما یبه منظور بررس یادیتاکنون مطالعات ز (.Nindo et al, 2003) است جاتیو سبز ها وهیم یاه و خالل عاتیما

 ، استانجام شده ویندو

 ی( و دمامتر یلیم4/2و  0/0، 0/6ضخامت محصول ) ریکن رفرکتنس ویندو پرداخته اند. تأث با خشک یویزمان خشک شدن ک یابیبه ارزتحقیقی  در

در روش رفرکتنس  ییبه رطوبت نها دنیرس یشده است. زمان الزم برا یکردن بررس ( بر مدت زمان خشکوسیدرجه سلس 066و  06، 06آب )

 در(. Jafari et al, 2016بود ) ترکم قهیدق 046( وسیدرجه سلس 066 یو دما متریلمی 4/2 برش ضخامت) آون کردنسه با خشکیدر مقا ندویو

و 06، 05حرارت آب )( و درجه متر یلیم 4و  3، 2پرداخته اند. ضخامت پوره انبه ) ندووی رفرکتنس کنکردن انبه در خشک به خشک تحقیقی دیگر

زمان خشک شدن  نیتر کوتاه متر یلیانبه با ضخامت دو م کردنکه خشک  دادینشان م جیبود. نتا قیتحق نیمستقل ا یرهای( متغوسیدرجه سلس05
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Refractance Window (RW)  



 

 

 & Shende) شد نییتع متر یلیم 40/2با ضخامت  وسیدرجه سلس 05 یدر دما ندو،یرفرکتنس و ستمیانبه خشک شده با س نهیرا دارد. نمونه به

Datta, 2020 .) 

سلسیوس نشان داد درجه 06تا  06ویندو با دمای آب گرم  رفرکتنس کناستفاده از خشک اب ینیزم بیس یپورهکردن دو گونه نتایج حاصل از خشک

 وسیدرجه سلس 04آب  یو دما قهیدق 0/02 گرید یگونه یو برا قهیدق 5/26 ینیزم بیگونه س کی برای کردنخشک زمان مدت نهیبه طیشراکه 

ی در دما متریلیم 0انبه با ضخامت  یپورهکن رفرکتنس ویندو برای چنین نتایج تحقیقی مشابه از خشکهم(. Duarte‐Correa et al, 2021) بود

فرایند داشت و در طول  یعیسر شیافزا در ابتدا محصول یدما نشان داد که هیمتر بر ثان 0/6و سرعت هوا سلسیوس درجه 06و  05، 06، 05 آب گرم

گرم آب بر گرم ماده خشک در طول  25/6تا  33/5انبه از  یرهکاهش رطوبت پو یبرا ازیزمان خشک کردن مورد نچنین همثابت ماند.  خشک شدن

  (.Kumar et al,2022) ساعت بود 5/0و  0/5 نیب ندویخشک کردن رفرکتنس و

و  06، 06، 06) مختلف دماهای در ویندو رفرکتنس کنو خشکگرم  هوای کنخشککردن در خشکی پارامترهای مقایسهبه محققین در پژوهشی، 

تا  25  ندووی رفرکتنس کنخشککردن محصول در مدت زمان خشکنشان داد که  جیپرداختند. نتا بیس هایبرش روی( بر وسیدرجه سلس 06

یم ندووی رفرکتنس کردنمطالعه نشان داد که خشک نیاچنین هم. است کردنمشابه خشک طیگرم در شرا هوای کنخشکتر از درصد کم 5/30

با  سهمقای در ترمحصول به تیفیبا ک تریدر زمان کوتاه بیحساس به حرارت مانند س هایوهینازک م هایهالی کردنخشک یبه طور موثر برا تواند

 .(Rajoriya et al, 2019) شود ادهگرم استف هوای کردنخشک

 اهیگ کی 0وراآلوئهاست. شدهورا پرداختهکن رفرکتنس ویندو برای ژل آلوئهانتقال حرارت و جرم در خشک سازیشبیه به بررسی نحوه مطالعهدر این 

آب و هوای اگرچه در سراسر جهان در اکثر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری به دلیل توانایی آن برای سازگاری با ، است قایآفر بومی و تیخاصپر

 دارینگه توانیاز چند روز نم ترشیپس از برداشت، ب ادیداشتن آب ز لدلی به را وراعموال ژل آلوئهم(. Kumar et al, 2019) شودمختلف کشت می

 ورا،آلوئه کردنخشک یاصل لیدر صنعت دارد. از دال یاست که کاربرد متنوع محصولی شدهخشک وراآلوئه (.Añibarro-Ortega et al, 2019) کرد

-می وراآلوئه پودر نقلوو حمل بندیمربوط به بسته هاینههزی و کاهش وراو استفاده راحت از پودر آلوئه ترشیب یماندگار تیبا قابل یمحصول دتولی

 ها،یدنیمختلف مانند نوش ییغذا یندهایدر فرآ دهندهلیبه عنوان مواد تشکچنین و همپوست  یاغلب برا وراپودر آلوئه (.Antury et al, 2021باشد )

  (. Ayala-Aponte et al, 2021) شودمی استفاده ... و یبستن

-طیموثر مختلف در مح یدرجه حرارت و اثر پارامترها راتییهوا و تغ انیجر یالگوها ینبیشیپ یقدرتمند برا اریبس یابزار 2سازیو مدل سازیهیشب

-مدلکرد.  سازیشبیه محیط مجازی یک در را کردنخشک شرایط از وسیعی توان گسترهمی روش با اینها است.  کن کنترل شده مانند خشک های

 شیدر جهت افزا یصنعت یها کن خشک ردنک نهیبه یبرا نهیکم هز هایاز روش یکیمختلف خشک کردن  طیانتقال حرارت و جرم در شرا سازی

                                                           
 صبر زرد 1

2
 Simulation and Modeling 



 

 

در مبحث خشک شدن محصوالت کشاورزی هست  قدقی هاینظریه ازمندیامروز ن یجامعه علمو  است ییمحصول نها تیفیو بهبود ک یانرژ بازده

ها به دو روش کن سازی برای خشکطور کلی، مدلبه (.Zou et al., 2006) کند ینبیشیپ قیخشک شدن را به طور دق ندیطوری که بتوانند فرا

، روش استفاده کرد یمهندس هایحل مسئله یاز آن برا توانیکه مهای حل عددی است. یکی از روش)تحلیلی( انجام شدهتجربی و حل عددی 

 هستند رفتشیرو به پ کنندیکه با روش المان محدود کار م یمهندس لیتحل یهاافزارنرم، انهیو را فناوری رفتشیپبا است که  0المان محدود

(Milczarek and Alleyne, 2017.)  

حل  ینرم افزار برا نیرا دارد. ا یکیزیف دهیپد نچندی زمانهم لیتحل ییتوانا واست  یمهندس هاینرم افزار نتریشرفتهیاز پ یکیافزار کامسول  نرم

و  فتعری زمانمختلف را به صورت هم هایدهیمربوط به پد 2یجزئ لیفرانسیمعادالت د توانیم یمعادالت المان محدود است و به کمک آن به راحت

 در. دارد را جرم انتقال و حرارت انتقال زمانهم لیتحل تقابلی کردنخشک ندفرای در افزارنرم نیا (.Mahapatra and Tripathy, 2018) کرد لیتحل

با استفاده از نرم افزار کامسول  یشگاهیآزما یاسدر مق ندوویرفرکتنس کنخشک درانتقال حرارت و انتقال جرم  سازی شبیه یبه بررسمطالعه،  نیا

 . استشده پرداخته وراژل آلوئه یبراو به روش المان محدود  کسیزیف یمولت

، 06کن رفرکتنس ویندو با دمای آب گرم متر در خشکمیلی 5و  3با دو ضخامت  3ی معادالت تجربی بر روی فیجوآسازی بر پایهدر تحقیقی مدل

سلسیوس انجام شد. در این تحقیق، دوازده مدل تجربی مورد تجزیه و درجه 06و  06، 56رفتی با دمای کن همسلسیوس و خشکدرجه 06و  06

تر است و هر چه ضخامت محصول کن رفرکتنس ویندو بسیار کمکردن محصول در خشکتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدت زمان خشک

 Sánchezاست ) 5و میدیلی 4کن مدل لگاریتمیتجربی برای هر دو خشک ترین مدلچنین مناسبشود. همک میتر خشتر باشد محصول سریعکم

et al., 2020 .) 

 بدون ماست و برای شیر رفرکتنس ویندو کردنخشک طول در زمانبه صورت هم جرم و حرارت انتقال برای دوبعدی ریاضی مدل یکمحققی، 

 انرژی حد از بیش مصرف مانند مشکالتی و کندمی فراهم را صنعت در مختلف فرآیندهای مطالعه امکان ریاضی هایمدلاجرا کرد و دریافت  چربی

 زمان کردن،های خشکروش سایر به نسبت رفرکتنس ویندو کنخشک چنین نتایج نشان دادو هم. رساندمی حداقل به را تجهیزات فرسودگی و

  (.Herrera Ardilaتری دارد )کم مصرفی انرژی تر وکوتاه کردنخشک

سازی شد. در این تحقیق، دو کن رفرکتنس ویندو شبیهی کدوتنبل در خشکحرارت بین فیلم مایالر و پوره انتقال در تحقیقی، یک مدل با بررسی

دمای فیلم مایالر و دمای آب گرم به افزار کامسول طراحی شد و برای تعیین شرایط مرزی ی فیلم مایالر و محصول به صورت دو بعدی در نرمالیه

                                                           
1 Finite Element Method (FEM) 
2
 Partial Differential Equation (PDE) 

3 Feijoa 
4 logistic 
5
 Midilli  
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ی کدوتنبل در سلسیوس انجام شد. مطابق نتایج مدت زمان خشک شدن پورهدرجه 05و  05، 55سازی در سه دمای صورت برابر فرض شد. شبیه

 (.Ortiz-Jerez et al., 2015ثانیه بود ) 056و  366، 566ترتیب سلسیوس بهدرجه 05و  05، 55فیلم مایالر با دمای 

ی هر چهار الیهبرای  بعدیسه مدلدر این مطالعه،  .استکن رفرکتنس ویندو انجام شدهسازی خشکتحقیقات کمی در حوزه مدل طور کلی،به

مورد ورا ی آلوئهنحوه انتقال حرارت و جرم در آن برای پوره وایجاد شد افزار کامسول در نرم در مقیاس آزمایشگاهی رفرکتنس ویندو کنخشک

 بررسی قرار گرفت.

 ها مواد و روش

 کن رفرکتنس ویندوخشک

 ورق با آب سطح کنخشک نی. در اشودیکه با آب پر م شودیم لیتشک یکیاستات یحمام حرارت کیاز  ندویرفرکتنس و کنخشکطور کلی به

 یپوره رو ای یریاغلب به صورت خم شده است. محصول دهیپوش متریلیم 25/6( با ضخامت 0الریما استریپل لمی)ف شفاف مادون قرمز یکپالستی

 نیرا از ب شودیم جادیکه در اثر خشک شدن محصول ا یتا بخار آب ردگیمی قرار فن چند کردنر خشکی. در مسشودیپخش م الریما ییسطح باال

کن رفرکتنس خشک 0در شکل .(Kudra & Mujumdar, 2009بازنگردد ) محصول به مجدد و شود خارج کنببرد و بخار آب از محفظه خشک

 است.ویندو و شماتیک آن نشان داده شده

 

 (  یرضو یعی خراسانو منابع طب یکشاورز یقاتمرکز تحقکن رفرکتنس ویندو )واقع در الف( شکل واقعی خشک .1شکل

 و قسمت های مختلف آن ندووی رفرکتنس کنخشک کیشماتب( 

                                                           
1
 The polyester plastic film(Mylar) 



 

 

Figure 1. A) The actual shape of the Refractance Window dryer (Located in the Khorasan Razavi Agriculture and 

Natural Resources Research Center) B) Schematic of Refractance Window dryer and its different parts 

 الریما لمیف یمحصول مرطوب رو یتا انتقال حرارت به روش تشعشع به داخل آب بازتاب شود وقت شودیو سبب م الریما لمفی کنخشک نیدر ا

. افتد یاتفاق م یآن انتقال حرارت تشعشع قیکه از طر کندیعمل م نجرهپ کیرطوبت موجود در آن جاذب مادون قرمز است و مانند  ردگییقرار م

 شود، یآب در محصول منتقل م یها به مولکول مایگرما مستق .رسد یم الریما لمیف یشده بر روبه محصول پخش  یاز کل تشعشع حرارت یمیحدودا ن

 دایبه سمت منبع آب گرم شکست پ یتشعشع یو انرژ شود یشدن بسته م خشک ی پنجره دهد، یکه محصول رطوبت خود را از دست م طوریهمان

 رسانایی ضریب پلیمری فیلم که جاباشد و از آنانتقال حرارت به صورت رسانش می روش. در این حالت تنها شودیو مجدد به آب بازتاب م کندیم

 ندیفرآ انیدر پا(. Shende et al., 2019) شودپایینی دارد، از وارد شدن حرارت اضافی و بروز صدمه حرارتی به محصول خشک  شده، جلوگیری می

محصول به فیلم مایالر  یتا از چسبندگ شوندیو محصول خنک م کندیمخزن آب خنک حرکت م کی روی شده خشک محصول کردن،خشک

 (. Shende and Datta, 2019) آن آسان شود دنیشود و خراش یریجلوگ

 هندسه و فرضیات مسئله 

در کن که شامل چهار الیه است، ابتدا محفظه خشک ویندو،کن رفرکتنس سازی انتقال حرارت و جرم در خشک، به منظور شبیهدر این مطالعه

های مختلف این اندازه و ابعاد قسمتاست، طراحی شده 0/5نسخه  کسیزیف مولتیافزار کامسول نرم Geometryدر فضای  مقیاس آزمایشگاهی

 است.شده نشان داده 2افزار در شکلکن رفرکتنس ویندو در این نرمچنین مدل هندسی خشکاست. همذکر شده 0مدل هندسی در جدول

 کن رفرکتنس ویندوهای مختلف خشکاندازه و ابعاد قسمت .1جدول
Table 1. The size and dimensions of the different parts of the Refractance window dryer 

 منبع  (mm)         افزار کامسولنرم work planeکن طراحی شده در قسمت ابعاد هندسی محفظه خشک

 - 100 طول مخزن آب گرم 

 - 100 عرض مخزن آب گرم

 - 20 ضخامت مخزن آب گرم

 - 100 طول فیلم مایالر 

 - 100 عرض فیلم مایالر

 (Ayala-Aponte et al., 2021) 0.25 ضخامت فیلم مایالر

 (Ayala-Aponte et al., 2021) 25  وراطول ژل آلوئه

 (Ayala-Aponte et al., 2021) 15 وراعرض ژل آلوئه

 (Ayala-Aponte et al., 2021) 10-5 وراضخامت ژل آلوئه



 

 

 
 مترمیلی06ورا متر ب( ضخامت ژل آلوئهمیلی5ورا الف(ضخامت ژل آلوئه افزار کامسولمدل هندسی ترسیم شده در نرم .2شکل

Figure 2. Geometrical model drawn in Comsol software A) thickness of aloe vera gel 5 mm  

B) thickness of aloe vera gel 10 mm 

در تعریف شد.  Materialsافزار از قسمت کن رفرکتنس ویندو برای نرمهای مختلف خشکسازی بعد از رسم مدل هندسی، مواد الیهدر این شبیه

در قسمت کتابخانه مواد به صورت روابطی بر حسب به صورت پیش فرض ی آب و هوا پارامترهای مورد نیاز برای حل مسئله در دو الیهافزار این نرم

-Ayalaدرجه سلسیوس است ) 06تا  56کن حدود چنین با توجه به مقدار دمای آب در این مطالعه، دمای هوای خشکاست. همدما تعریف شده

Aponte et al., 2021 .) ورا در دو فاز گرمایی ویژه و ضریب هدایت حرارتی فیلم مایالر، ژل آلوئهاما خصوصیات ترموفیزیکی شامل چگالی، ظرفیت

-چنین در این شبیههم. افزارشدوارد نرم 2را مطابق جدولاست و مقادیر آن تعریف نشدهدر قسمت کتابخانه مواد ورا مایع و جامد و تخلخل ژل آلوئه

است. و در طول فرایند خشک کردن ابعاد ژل نشدهر فشار در محفظه در نظر گرفتهاست و تغییشدهداشتهکن ثابت نگهسازی، فشار محفظه خشک

 متر بر ثانیه در حال حرکت است.  0/6هوا در سطح باالی محصول در یک جهت با سرعت  است.ورا ثابت فرض شدهآلوئه

 (Ayala-Aponte et al., 2021)مقادیر اولیه و خصوصیات ترموفیزیکی  .2جدول
Table 2. Initial values and Thermophysical properties  

 واحد مقدار پارامتر

 kg/m3 1430 چگالی فیلم مایالر

 J/kg.K 1600 ظرفیت گرمایی ویژه فیلم مایالر

 W/m.K 0.19 ضریب هدایت حرارتی فیلم مایالر

 - 0.99 (φورا )تخلخل ژل آلوئه

 ℃ 4 ورادمای اولیه ژل آلوئه

 gwater/gsolid 110 وراآلوئهرطوبت اولیه ژل 

 gwater/gsolid 0.1 وراژل آلوئه نهاییرطوبت 

 چگالی

 وراژل آلوئه 
ρ Water = 1001.4 – 0.1276 T – 0.0029 T فاز مایع )آب(

2
 

kg/m3 
 ρ solid = 720 فاز جامد )ماده خشک(

 ظرفیت گرمایی ویژه

 وراژل آلوئه 
Cp,Water = 4176.2 – 0.0909 T + 5.4731× 10 فاز مایع )آب(

-3
 T

2
 

J/kg.K 
 Cp,solid =2946 فاز جامد )ماده خشک(

ضریب هدایت 
 حرارتی 

KWater = 0.57109 + 1.762× 10 فاز مایع )آب(
-3

 T – 6.7036× 10
-6

 T
2

 
W/m.K 

 Ksolid =0.34 فاز جامد )ماده خشک(



 

 

 وراژل آلوئه

 کن رفرکتنس ویندوی خشکهای انتقال در محفظهپدیده

 یجر-زیاورت؛  2660و تانگ ،  ندونی)دهد یرخ م یانتقال مختلف هایدهیپد ندووی رفرکتنس کنی خشکمحفظه در محصول کردنخشک ندیدر فرا

انتقال نشان داده شده  هایدهیپد کیشمات 3شکل دراست و شده سازیهیار کامسول شبافزدر نرم ریپژوهش موارد ز نی(. که در ا2605و همکاران ، 

 :است

 کن و محصول ی خشکهای محفظهتمام الیه نیب یانتقال حرارت رسانش 

 کن و محصولی خشکهای محفظهتمام الیه نیب یانتقال حرارت تشعشع 

 سطح مشترک محصول و هوا نیب رفتیانتقال حرارت هم 

  نفوذ( محصول یاز درون محصول به سطوح خارج جرمانتقال( 

 تبخیر سطحی( رطوبت در سطوح مشترک محصول و هوا ریتبخ( 

 
 ندویو رفرکتنس کنخشکی محفظهانتقال در  یهادهیپد کینمودار شمات .3شکل

Figure 3. Schematic diagram of transfer phenomena in refractance window dryer 

 کن رفرکتنس ویندومعادالت انتقال حرارت در خشک

خشک  ندیفرآدهد. به طور کلی کن رفرکتنس ویندو رخ میو تشعشع در خشک قال حرارت به سه روش رسانش همرفتشد انت طور که بیانهمان

شرایط مرزی انتقال حرارت در (، Ortiz-Jerez, 2015) ردیپذیتوسط انتقال حرارت از آب داغ به محصول انجام م کنخشکدر این محصول  کردن

 زیر است: کتنس ویندو به شرحرکن رفخشک

 هیطبق قانون فور هاهیال نیب یانتقال حرارت رسانش یمعادله حاکم براکن: خشکی محفظههای تمام الیه درتبادل حرارت به روش رسانش  .1

  (:Kumar et al., 2022شود)یم فتعری 0یابطهمطابق ر

(0) 
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KTKq














 

W.mی)شار حرارت q  (،◦K) ماد گرادیان    (،0) که در روابط
W.m.°Kضریب هدایت حرارتی ) K( و 2-

 به منظوردر این پژوهش، هستند. ( 1-

است، این ماژول شدهاستفاده  "Heat Transfer in Solids and Fluids" ماژول کن ازخشکی محفظهدر  رسانشی انتقال حرارت سازیهیشب



 

 

 آب و هوا هایهیال الیقسمت س یدامنه یو برا الریما لمیف یهیقسمت جامد ال 3یدامنه یماژول برا نیدر ااست.  2و سیال 0شامل دو قسمت جامد

هایی است های آبی رنگ، مرزقسمت 4که در شکل .شد فیتعر متخلخل طیقسمت مح کبه عنوان ی( ورامحصول)آلوئه یهیالاست، و انتخاب شده

 انتخاب شده برقرارخواهد شد.  هایهیتمام ال نیب یماژول انتقال حرارت رسانش نیا فتعری با است.که انتقال حرارت رسانشی در آن تعریف شده

 
 شرایط مرزی انتقال حرارت رسانشی .4شکل

Figure 4. Boundary conditions of Conductive heat transfer 

ی مواد )جامد، مایع و گاز( در دمای مهاز هبه طور کلی : محصول و هوا بین آب، فیلم مایالر، مشترک مرزهایتبادل حرارت به روش تشعشع در  .2

-یبه نقطه جوش را م کینزد یدما با آبکن رفرکتنس ویندو در خشک. شودمیباالتر از صفر مطلق از طریق امواج الکترومغناطیسی انرژی ساطع 

 شودیم فیتعر 2یمطابق رابطه 4بولتزمن-تفانقانون اسطبق و میزان انرژی تشعشعی ساطع شده از یک جسم سیاه ،  در نظر گرفت اهیجسم س توان

(Kumar et al., 2022): 

(2) )( 44
TTq amb   

W.m)شار حرارتی q ،(2ی )در رابطه که
-2) ،ε صدور سطح جسم بیضر (ε=1) ،σ 10  5.67) ثابت استفان بولتزمن

-8
 W/m

2
K

4)، Tamb وT  به

، "Heat Sources" از قسمت یانتقال حرارت تشعشع سازیشبیه به منظوردر این پژوهش،  است. (◦K) دماو  (K◦298ف )اطرا یهوا یدماترتیب، 

شد، بخش انتخاب  نیدر ادهد، یرخ م هادر آن یکه انتقال حرارت تشعشع هاییو مرز شد انتخاب "Surface-to-Ambient Radiation" ماژول

 .استکه انتقال حرارت تشعشعی در آن تعریف شدههایی است های آبی رنگ، مرزقسمت  5که در شکل

 
 شرایط مرزی انتقال حرارت تشعشعی .5شکل

Figure 5. Boundary conditions of Radiation heat transfer  

                                                           
1
 Solid 

2
 Fluid 

3
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4
 Stefan-Boltzman 



 

 

میزان انتقال حرارت همرفتی بین دو سطح جامد و سیال به میزان اختالف : مشترک محصول و هوا مرزهای تبادل حرارت به روش همرفت در .3

 3یمطابق رابطه وتنین شیطبق قانون سرما همرفتیانتقال حرارت  یمعادله حاکم برادمای دو سطح و مساحت سطح تماس آن بستگی دارد. 

  (: Durigon et al, 2017) شودیم فیتعر

(3) )( TThq ambt  

W.m)شار حرارتی q ،(3ی )رابطهکه در 
-2) ،ht همرفتی ) انتقال حرارت بیضرW.m

-2
.K

-1 ،)Tamb وT و دما اطراف یهوا یدما(K◦) .بیضر است 

 (:Ayala-Aponte et al., 2021)شود میمحاسبه  5و  4ی رابطه به ترتیب از کنخشک نیا ردو آشفته آرام  انیجر یبرا رفتیانتقال حرارت هم
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-1

.K
-1 ،)Re 0نولدزیعدد ر، Pr و  2عدد پراندتلL ضخامت محصول (m) .است 

  (.Ayala-Aponte et al., 2021) شودیمحاسبه م 0و  0 پراندتل از روابط و نولدزیعدد ر ریمقاد

(0) 

air

airairp
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Re  

kg.m) هوا یچگال  ρair، (Pa.s) هوا یکینامید تهیسکوزوی  μair،(0( و )0ط )که در رواب
-3) ،kair  هوا یحرارتضریب هدایت (W.m

-1
.K

-1،) Cp,air 

j.kg) هوا ژهیو ییگرما تیظرف
-1

.K
m.s 0.7) الیسرعت س V( و 1-

طبق با توجه به مقادیر عدد رینولدز (. Ayala-Aponte et al., 2021) است( 1-

 رفتی در محدوده جریان آرام است.انتقال حرارت هم بیضر، 3جدول

 کننده آندر دماهای مختلف و پارامترهای تعیین رفتیضریب انتقال حرارت هم .3جدول
Table 3. Convective heat transfer coefficient at different temperatures and its determining parameters 

 دمای آب ℃  60 70 80  90

1.062 1.072 1.082 1.092  (kg.m
-3) ρair    

1007.62 1007.10 1006.57 1006.04  (j.kg
-1

.K
-1) Cp,air 

0.028 0.028 0.028 0.027  (W.m
-1

.K
-1

) Kair 

2 1.99 1.97 1.96  air 10
-5

 (Pa.s) 

929.28 943.20 957.45 972.04 Re 

                                                           
1
 Reynolds number )Re( 

2
 Prandtl number )Pr( 



 

 

0.70 0.70 0.71 0.71 Pr 

100.87 100.93 101 101.06 5mm 
 (W.m

-2
.K

-1) ht 
50.43 50.46 50.50 50.53 10mm 

 دهد،یدر آن رخ م رفتیکه انتقال حرارت هم یو مرز شدهاستفاده  "Heat Flux"ماژول از  رفتی،انتقال حرارت هم سازیشبیه یبرادر این مطالعه، 

 است. رفتی در آن تعریف شدههایی است که انتقال حرارت همهای آبی رنگ، مرزقسمت  0در شکل شوند،یبخش انتخاب م نیدر ا

 
 همرفتی شرایط مرزی انتقال حرارت  .6شکل

Figure 6. Boundary conditions of Convective heat transfer  

-افزار کامسول به صورت رابطهی آن در نرمشود،که معادلهقانون کلی برای تمام فرایندهای انتقال حرارت بر اساس قانون اول ترمودینامیک ارائه می

 (:Kumar et al., 2022) شودیم فتعری 0ی
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J.kg)ژهیو ییگرما تیظرف CP (،s)مانتغییرات ز t∂ (،◦K) ماتغییرات د ∂T (،0) یابطهکه در ر
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(0 W.m
-1 ،)q ی)شار حرارتW.m

 7-10 5سرعت جریان ) u( و 2-
m.s

 هستند.  ( 1-

 کن رفرکتنس ویندودر خشک انتقال جرممعادالت 

 گیرد. رفتی صورت میرسانشی )نفوذ( و انتقال جرم همکردن رفرکتنس ویندو به دو صورت انتقال جرم انتقال جرم در پدیده خشک

بر اساس قانون دوم  .شدانتقال جرم در محصول استفاده  یبررس یبرا کیمنظور از معادله ف نیبه ا :دهددر محصول رخ میکه انتقال جرم نفوذ  .1

 شود:تعریف می 0یمیزان شار جرمی در محصول متناسب با گرادیان غلظت است و طبق رابطه ک،یانتشار ف

(0) CDJ eff 

mol.m) غلظت رطوبت محصولگرادیان    ، (0ی)ابطهکه در ر
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2
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mol.mی )ار جرمش   ، (1-
-2

.s
 هستند.( 1-

 (: Rasoli et al., 2011شود )یمحاسبه م 06یاز رابطه های آزمایشگاهی ومعموال با استفاده از داده موثر نفوذ رطوبت بیمقدار ضر
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-1،) t(زمانs) وD ضخا(مت محصولm) .مؤثر نفوذ  بیضرو مقدار  است

ترین عوامل موثر در مقدار کن یکی از مهمبر این، دمای هوای خشک شود. عالوهبر زمان تعیین می 0از شیب نمودار لگاریتم نسبت رطوبت رطوبت

 (: Compaoré et al., 2019) کند( ارتباط بین این دو پارامتر را بیان می00است، معادله آرنیوس )رابطه مؤثر نفوذ رطوبت بیضر
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 Ayala-Aponte et) است 4مطابق جدولفوق  بطواو طبق ر مطالعه نیموثر نفوذ رطوبت در ا بیمقدار ضر است. (1-

al., 2021.) 

 موثر نفوذ رطوبت بیمقدار ضر .4جدول

Table 4.  The value of the Diffusivity coefficient 

 

 

 

دامنه،  یبخش برا نیدر ا برای تعیین شرایط مرزی .شداستفاده  "Transport of Diluted Species" از ماژول نفوذ انتقال جرم سازیهیشب یبرا

ای است که انتقال جرم رسانشی در آبی رنگ، الیه قسمت  0دهد، که در شکلیدر محصول رخ م انتقال جرم رایز کردهمحصول را انتخاب  یهیال

 است. آن تعریف شده

 
 شرایط مرزی انتقال جرم رسانشی  .7شکل

Figure 7. Boundary conditions for conductive mass transfer   

حرکت هوا نقش زیادی در خشک کردن و دهد ورا و سیال متحرک )هوا( رخ میجرمی که بین سطح ژل آلوئهانتقال رفتی: انتقال جرم هم .2

 شودیحاسبه مم 02از رابطهمقدار آن و  شود )تبخیر سطحی(صورت بخار از سطح محصول خارج میمحصول و انقال جرم دارد و رطوبت به

(Kumar et al., 2022:) 
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 ضخامت نمونه 
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m) انتقال جرم بیرض hm شار جرم،    ،(02) یکه در رابطه
2
.s

-1) ،Cb  1222.2) فغلظت رطوبت اطرا mol.m
 رفتیانتقال جرم هم بیضر است. (3-

با توجه به مقدار عدد رینولدز در این مطالعه، جریان آرام است  .شودمحاسبه می 04و  03یطبق رابطه زینکن برای جریان آرام و آشفته در این خشک

 (:Ayala-Aponte et al., 2021)است  5و مقادیر ضریب انتقال جرم همرفتی مطابق جدول
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 کننده آندر دماهای مختلف و پارامترهای تعیین رفتیضریب انتقال جرم هم .5جدول
Table 5. Convective mass transfer coefficient at different temperatures and its determining parameters 

Sc  (m  وراضخامت آلوئه (mm)  دمای آب ℃ 
2
.s

-1) hm  10
-4

 

60 
5 2571.93 1.9 

10 1384.88 1.4 

70 
5 2030.87 2.3 

10 1075.16 1.7 

80 
5 1427.23 2.9 

10 773.08 2.2 

90 
5 991.16 3.8 

10 697.48 2.4 

به عنوان شرایط سطح مشترک محصول و هوا استفاده شد.  "    "کن رفرکتنس ویندو از ماژولرفتی در خشکسازی انتقال جرم همبرای شبیه

 است. در آن تعریف شدهرفتی هایی است که انتقال جرم هم، مرز0های آبی رنگ در شکلمرزی تعیین شد. قسمت

 
 رفتیشرایط مرزی انتقال جرم هم .8شکل

 Figure 8.  Boundary conditions of convective mass transfer 

 

 (:Kumar et al., 2022) کرد فیتعر 00یابطهمطابق ر توانیرا م افزار کامسولمعادله کلی انتقال جرم در نرم
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mol.m) غلظت محصولتغییرات    ، (00ی)ابطهکه در ر
رفتی انتقال جرم هم بیرض hm و رطوبت دیتول ایمصرف   ،  (s) مانتغییرات ز   ،  (3-

(m.s
 هستند.( 1-

 مش بندی )شبکه بندی(

مثلثی و مربعی شکل با دو  هایمنظور از المان نی. بدشودیبندی ممتقسی ترکوچک هایالمان ایشده به قسمت  جادیا یمرحله مدل هندس نیدر ا

های مش از شد، در هر حالت برای اطمینان از درستی مش ایجاد شده، کیفیت الماناستفاده  "Extremely fine"و  "Normal"اندازه عنصر 

به عنوان  "Extremely fine"ثلثی شکل با اندازه عنصر م هایالماناست. و در نهایت ارزیابی شده " Adaptive Mesh Refinement"قسمت 

 ایجاد میوه داخل در آب گرم توسط توجهی قابل گرمای مسئله، مقدار حل ابتدای در که این به توجه با ، بندی انتخاب شد.بهترین حالت برای مش

شود. جهت همگرایی می حل واگراشدن موجب سلول 066666 از کمتر با بندیدهد، تغییرات پارامترها بسیار زیاد است و مششود و تبخیر رخ میمی

  0سازی شده در شکلبندی نمونه مدلاست و مش 0در آخر تعداد المان و رئوس مش مطابق جدولبندی به اندازه کافی کوچک شد. مسئله مش

 شده است.نشان داده

 کن رفرکتنس ویندوخشکسازی انتقال حرارت و جرم تعداد المان و رئوس مش در شبیه .6جدول
Table 6. The number of mesh elements and vertices in the simulation of heat and mass transfer of Refractance window 

 1رئوس مش المان وراضخامت ژل آلوئه

 0046205 004606 مترمیلی 5
 0050260 000202 مترمیلی 06

 

 
 افزار کامسولدر نرم شده سازینمونه مدل یمش بند .9لشک

Figure 9. Modeled sample meshing in Comsol software 

برای این کار شوند، یحل م یگام زمان کیمعادالت برای تر بیان شد، که پیششده  نییمرزی تع طیبا توجه به شرابندی، ی مشسپس بعد از مرحله

سازی انتقال است. در این مطالعه، شبیهانتخاب شده" Time Dependent"نوع آنالیز  با توجه به فیزیک مسئله،  "Select Study"ی از پنجره

 366در یک بازه زمانی دما و محتوی رطوبت آن ی وابسته به زمان است. به این ترتیب، کن رفرکتنس ویندو یک مسئلهحرارت و انتقال جرم خشک

                                                           
1 Mesh vertices 

 



 

 

و مجدد  شوندیمدر نظر گرفته هیاول طیگام قبل به عنوان شرا جیگام  نتاهر در  گیری و ثبت شد.افزار کامسول اندازهرمدقیقه توسط ن 5دقیقه در هر 

-را در گام یخروج یرهایآخر متغ درتا با گذشت زمان مسئله به جواب قابل قبول برسد.  ابدییصورت ادامه م نیکار به هم نی. اشودیمسئله حل م

 .استشدهنشان داده 06پژوهش در شکل نیشده در ا دهو راهکار استفا سازیهیروش شباست. شدهاستخراج  جیاز قسمت نتا مشخص یزمان های

 
 کامسول افزاردر نرم ندووی رفرکتنس کنانتقال حرارت و جرم خشک سازیهیشب تمیالگور .11شکل

Figure 10. Algorithm for simulation of heat and mass transfer of refractance window dryer in Comsol software 

 نتایج و بحث 

 قیمدل از طر یابارزی و وراالمان محدود خشک شدن آلوئه سازیهیخشک شدن، عوامل مؤثر بر آن، شب کینتیمربوط به س جینتا بخش نیدر ا

 ارائه خواهد شد. گریمقاالت د جیبا نتا سهیمقا

 وراخشک کردن آلوئه ندیبر فرا و ضخامت محصول آب گرم یاثر دما

آب  دمای در وراآلوئه گرم آب بر گرم ماده خشک 0/6به رطوبت  دنیرس برای الزم زمان که، داد نشان شدنخشک ندیفرا سازیهیحاصل از شب جینتا

و 056، 006، 246 متریلیم 06ضخامت  یو برا قهیدق 56و  06، 066، 026 متریلیم 5ضخامت  یبرا بیبه ترت وسیدرجه سلس 06، و 06، 06، 06

 شدنسرعت خشک ندیهنگام شروع فرا د،کنییمالحظه ممتر میلی 06و  5به ترتیب برای ضخامت  02و  00که در شکل طورهمان .بود قهیدق 026

 . ابدیمی کاهش شدنسرعت خشک گذرد،می محصول شدنخشک ندیاست، هرچه از فرا ترشبی محصول

در طول  رازی داد، رخ ورادر صفحات آلوئه زمان هم بود که ییباال یانتقال جرم و انرژ جهینت ندوویرفرکتنس کنآب توسط خشک عیدست دادن سر از

 نیغالب است، در ا یانتقال حرارت رسانش گرید هایکنهر سه حالت انتقال حرارت فعال هستند. اگرچه در خشک ندو،ویرفرکتنس کردنخشک

 مشترک فصل در رفتو هم الریما لمیف قیرسانش و تشعشع از طر ،الریما لمفی و گرم آب مشترک فصل در تشعشع و رفتهم نش،رسا کنخشک

باالتر  یآب ممکن است با اختالف دما یدما ریتأث لدلی به محصول شدنزمان خشک کاهش (.Raghavi et al, 2018دهد )می رخ هوا و محصول

، دیگر پژوهشگران با توجه به آثار. کندیآب از محصول کمک م عسری حذف به که شود،داده حتوضی ورامنبع گرما )آب( و صفحات ژل آلوئه نیب

یخشک م ترعیمحصول سر تیو در نها شودیو انتقال آب از داخل محصول به سطح آن م ریانتقال حرارت، سرعت تبخ شیدما باعث افزا شیافزا

 دهد یآب اجازه م یها به مولکول جهی. در نتشودیگرم م ترعسری نمونه باشد، ترضخامت نمونه کم هرچه(. Kaur et al, 2017 ; Beigi, 2019شود )

 جهیشده و در نت یجرم انیضخامت محصول باعث کاهش در جر شیافزا ن،یشوند. بنابرا ریبه سطح نمونه رفته و تبخ یتر تا در مدت زمان کوتاه

 شود.می ترنرخ خشک شدن کم



 

 

 

 مترمیلی 5 ضخامت با سلسیوس درجه 06 و 06 ،06 ،06گرم آب دمای در وراآلوئه ژل شدن خشک نمودار. 11شکل

Figure 11. Aloe vera gel drying diagram in hot water temperature of 60, 70, 80 and 90 degrees Celsius with a thickness 

of 5 mm 

 

 مترمیلی 06درجه سلسیوس با ضخامت  06و  06، 06، 06ورا در دمای آب گرمنمودار خشک شدن ژل آلوئه .12شکل

Figure 12. Aloe vera gel drying diagram in hot water temperature of 60, 70, 80 and 90 degrees Celsius with a thickness 

of 10 mm 

 اعتبار سنجی مدت زمان خشک شدن محصول

های ظور از نتایج حاصل آزمایشبرای این منافزار کامسول به منظور قابل اعتماد بودن بایستی اعتبارسنجی شوند. سازی انجام شده توسط نرمشبیه

گرم آب بر گرم جامد، در صفحات  0/6 ییبه رطوبت نها دنیرس یبرا این تحقیق دریافتند در( استفاده گردید. 2620آیال و همکاران )ی مقالهتجربی 

 وراصفحات ژل آلوئه یو برا وسیسلسدرجه 06و  06، 06، 06یدر دما قهیدق 55و  00، 026، 045به مدت زمان  متریلمی 5 ضخامت با وراژل آلوئه

طبق نتایج حاصل مدت زمان خشک . است ازین وسسلسیدرجه 06و  06، 06، 06یدر دما قهیدق 045و  006، 226، 206به متریلیم 06با ضخامت 

  است.شدهنشان داده 03سازی برخوردار بودند که این تطابق در شکلشدن محصول از تطابق خوبی با نتایج حاصل از شبیه

 



 

 

 

 06درجه سلسیوس،)ب(  06متر در آب گرم با دمای )الف(میلی 06و  5اعتبارسنجی مدت زمان خشک شدن محصول برای ضخامت . 13شکل

 درجه سلسیوس 06درجه سلسیوس و )د(  06درجه سلسیوس ،)ج( 

Figure 13. Validation of product drying time for thickness of 5 and 10 mm in hot water with temperature (A) 60 

degrees Celsius, (B) 70 degrees Celsius, (C) 80 degrees Celsius and (D) 90 degrees Celsius 

 محصول یدما نیانگیبر م و ضخامت محصول آب داغ یاثر دما

 جی. نتاافتی شیمحصول افزا دمای شدنخشک ندیبود و با شروع فرا)دمای یخچال(  وسسلسی درجه 4 ورا ژل آلوئه هیاول ی، دماسازیشبیه نیا در

به   بیبه ترت متریلمی 5 ضخامت با وراژل آلوئه یبرا وسیدرجه سلس 06و  06، 06، 06 یدما با محصول در آب گرم دمای که، دادنشان  سازیهیشب

و  .افزایش می یابد وسیدرجه سلس 05و  03، 55، 40به  بیبه ترت متریلمی 06 ضخامت با وراژل آلوئه یو برا وسیدرجه سلس 00و  03، 50، 50

 است. تربیشتر باشد، دمای محصول در طول فرایند خشک کردن ورا کمطبق نتایج هر چه ضخامت ژل آلوئه

 هر چهار دمای آب گرم بررسی شده دردر به طور کلی  ،شودیمالحظه ممتر میلی 06و  5ضخامت به ترتیب برای  05و  04که در شکل طورهمان

آب  یو به دما ماندیثابت م باًهمان دما تقری کردنخشک ندیدارد و پس از آن در طول فرآ یعیسر شافزای محصول در ابتدا  دما کردن،خشک ندیفرآ

 ،یابدکاهش میرطوبت محصول گذرد، رفرکتنس ویندو هرچه از زمان خشک کردن محصول میکن های خشکزیرا طبق ویژگی .رسدیگرم نم

 ماند.شود و دمای محصول در همان مقادیر ثابت میتر میانتقال حرارت نیز کم



 

 

 

 متریلیم 5با ضخامت   یوسدرجه سلس 06و  06، 06، 06آب گرم  یدماورا در نمودار دما ژل آلوئه .14شکل

Figure 14. Temperature diagram of aloe vera gel in hot water temperature of 60, 70, 80 and 90 degrees Celsius with a 

thickness of 5 mm 

 

 متریلیم 06با ضخامت  یوسدرجه سلس 06و  06، 06، 06آب گرم  یدماورا در نمودار دما ژل آلوئه .15شکل

Figure 15. Temperature diagram of aloe vera gel in hot water temperature of 60, 70, 80 and 90 degrees Celsius with a 

thickness of 10 mm 

 رطوبت عیتوز نییمدل در تع یابیارز

 داشته رطوبت  یممکن است محصول ظاهرا در سطح خشک به نظر برسد، اما مقدار قابل توجه رایمهم است ز اریرطوبت بس یمحتوا عیتوز درک

 Khan) است یرطوبت در محصول ضرور عیتوز یبررس ن،یبنابراگذارد. یم ریمحصول تأث یینها تیفیاختالف رطوبت در داخل محصول بر ک. باشد

et al, 2017 .) 

صورت مقاطع به یرطوبت سه بعد عیتوز 00و  00. شکلردمحاسبه ک افزار کامسولتوان توسط نرمی میرطوبت را در کل محصول در هر مرحله زمان

 00طور که در شکلهماندهد. می نشان مترمیلی 06و  5به ترتیب برای ضخامت   قهیدق 066 از پس را ورادر سراسر ژل آلوئهمختلف طولی 

سلسیوس است و میزان رطوبت ژل درجه 06دقیقه از شروع فرایند خشک شدن در قسمت)الف( دمای اب گرم  066شود، بعد از گذشت مالحظه می

مکعب رسیده و با مول بر متر 36و  35، 46مکعب رسید در قسمت)ب(، )ج( و )د( میزان رطوبت به ترتیب به حدود مول بر متر 45ورا  به حدود لوئهآ



 

 

مکعب مول بر متر 46و یا حدود  گرم آب بر گرم جامد 0/6 ورادر ژل آلوئه(، میزان رطوبت نهایی 2620طبق مقاله آیال و همکاران ) توجه به اینکه

دقیقه از شروع فرایند  066متر است و بعد از گذشت میلی 06ورا ضخامت ژل آلوئه 00ورا خشک شده است. در شکلدر این سه قسمت آلوئه، است

سلسیوس به درجه 06و  06 ،06، 06کنید که در قسمت)الف(، )ب(، )ج( و )د( میزان رطوبت به ترتیب برای دمای آب گرم خشک شدن مالحظه می

 است.ورا کامال خشک نشدهمکعب رسید و ژل آلوئهمول بر متر 55و  05، 05، 05حدود 

کردن در طول خشکشود مالحظه می 00و  00طور که در شکلهمانبود، اما  کنواختی وراوئهرطوبت در سراسر ژل آل زانمی کردن،خشک شروع در 

زمان  کیمختلف در  هایرطوبت در مکان زانی. تفاوت در مابدییکاهش م رخمی سطح سمت به ژل رطوبت دقیقه( 066محصول )بعد از گذشت 

ی ژل با توجه به اینکه بخش عمده باالتر در سطح، با سرعت انتشار رطوبت قابل توجه به سمت سطح محصول است. رینرخ تبخ لیخاص به دل

 توزیع رطوبت در هر دو ضخامت به صورت یکنواخت است. است در طول خشک کردنورا از آب تشکیل شدهآلوئه
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Figure 16. Moisture distribution of aloe vera gel with a thickness of 5 mm in 100 minutes when the water temperature 

is (A) 90 ◦C, (B) 80 ◦C, (C) 70 ◦C and (D) 60 ◦C 
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Figure 17. Moisture distribution of aloe vera gel with a thickness of 10 mm in 100 minutes when the water temperature 

is (A) 90 ◦C, (B) 80 ◦C, (C) 70 ◦C and (D) 60 ◦C 

 ری کلیگی هنتیج

آب گررم   یمختلف مانند دما یورود یهامتغیردرک و تجسم اثر  یبرا بعدی سه یمدلافزار کامسول مولتی فیزیکس از نرمدر این پژوهش، با استفاه 

دمرا و   عیر نسربت بره توز   یبهتر درکشده  یسازهیشب جنتای. سازی شدشبیهرطوبت در کل محصول  عیدما و توز عیتوز یو ضخامت محصول بر رو

 ترین نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر است:مهم .دادرطوبت در کل محصول نشان 

رطوبرت قابرل    یخشک بود، مرکز و کرف آن دارا  بایو تقر نییکه رطوبت سطح محصول پا یکه در حال دهدینشان متوزیع رطوبت  .0

 . اندمقاالت مشابه نشان داده هایبا داده یشده مطابقت خوب سازیهیرطوبت شب نحوه توزیعبودند.  یتوجه

متر در آب میلی 5ورا با ضخامت افزار کامسول سرعت خشک شدن برای صفحات ژل آلوئهبا توجه به بررسی توزیع رطوبت در نرم .2

گرم آب بر دقیقه و برای صفحات ژل  000/2و  50/0، 600/0، 005/6ترتیب درجه سلسیوس به 06و  06، 06، 06گرم با دمای 

 005/6و  032/6، 500/6، 450/6ترتیب درجه سلسیوس به 06و  06، 06، 06متر در آب گرم با دمای میلی 06ورا با ضخامت آلوئه

تر باشد محصول توان نتیجه گرفت هرچه دمای آب گرم باالتر و ضخامت محصول کمباشد. از نتایج حاصل میگرم آب بر دقیقه می

 شود.تر خشک میسریع

خشرک شردن    ندیمعادالت انتقال جرم و حرارت در مدل المان محدود در طول فرا حلبا دما درون  محصول  عیبت و توزرطو عیتوز .3

  کندیمختلف کمک م ییانتقال حرارت و انتقال جرم در طول خشک کردن مواد غذا سمیبه درک مکان سازیهیشب نیا .آیدبدست می

 .کندیفراهم م ییمواد غذا یصنعت فرآور یکارآمدتر را برا هایکنتوسعه خشک کانو ام
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