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بررسی تأثیر نوع طراحی جعبه و مشخصههای عملکردی روی فرآیند پیشسرمایش هلو در
سامانه طراحی شده بر اساس هوادهی اجباری
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چکیده
تکنولوژیهای پس از برداشت مانند عملیات پیشسرمایش و بستهبندی ،نقش مهمی در نگهدداری میدو هدا و سدی یهدای
فسادپذیر دارد .بنابراین طراحی صحیح جعیهها و تعیین مناسبترین مشخصات عملکردی عملیات پیشسدرمایش ،عوامد
تعیینکنند میباشند .در این تحقیق طرحهای مختلفی از جعیههای تجاری مورد استفاد برای بستهبندی هلو و نی سطوح
مختلف هوای سرد روی شاخصهای فرآیند پیشسرمایش شام متوسط زمان  3 4ام و  7 8ام سدرمایش و نید انحدرا
استاندارد زمان  3 4ام سرمایش در دبیهدا و جعیدههدای مختلدف مدورد ارزیدابی درار رفدت .بدر اسدا

نتدای تحقیدق

مشخصههای عملکردی عملیات و بهترین نوع جعیه انتخاب شد بطوریکه با اف ایش دبی هوای سرد از  1بده  1/5لیتدر در
ثانیه ،تاثیر معنیداری بر روی شاخص انحرا

استاندارد زمان  3 4ام سرمایش مشاهد نشد ولدی موجدب کداهش 11/5

درصد در زمان پیشسرمایش ردید .در محدود ی دبی  1لیتر در ثانیه ،متوسط زمدان  3 4ام سدرمایش هلدو و انحدرا
استاندارد آن در نقاط مختلف جعیهها به ترتیب برابر  87/74د یقه و  15/36بدست آمد .مقایسه نتای پیشسدرمایش سده
نوع جعیه متداول در ایران در بستهبندی هلو نشان داد که زمان  3 4ام سرمایش از  109/3تدا  94/10د یقده متغیدر بدود و
انحرا

استاندارد آنها نی از  11/55تا  22/22تغییر مییابد .علیرغم اینکده جعیده سده ردیفده و دو ردیفده میدو کمتدرین

زمان سرمایش را دارا بودند ولی با توجه به اینکه احتمال بروز صدمات مکانیکی در محصول حسا

هلو در این جعیهها

و نی غیریکنواختی سرمایش زیاد بود ،استفاد از جعیه تک ردیفه در دبی  1لیتدر در ثانیده ابدا زمدانهدای  3 4ام و  7 8ام
سرمایش به ترتیب برابر  101/3و  155د یقه) با پیشنهاد اصالح شانههای محافظ به منظور کاهش زمدان پدیشسدرمایش
توصیه شد و این موضوع از دید ا مصر

انرژی بسیار حائ اهمیت میباشد.

واژگان کلیدی :هلو ،یکنواختی سرمایش ،زمان  3 4ام سرمایش ،هوادهی اجیاری

28

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  28شماره  /2سال 1397

سیدلو ،نعلبندي و ...

مقدمه

مو عیدت آنهدا روی وجدو جعیددههدا ،اثدر معنددیداری در

تلفات محصدوتت بداغی بده دلید اسدتفاد از رو هدای

می ان افت فشار ،دبی هوای مورد نیاز ،یکندواختی توزید

نامناسددب در مرحلدده پددس از برداشددت ،بدده بددیش از 50

هوا در داخ جعیهها و بین پالتهدا و در نهایدت بدازدهی

درصد میرسد که از مهمترین عل این امدر مدیتدوان بده

فرآینددد پددیشسددرمایش دارد اوینیر ددر و تمیکددین 2007؛

عدم استفاد از جعیههای مناسدب بسدتهبنددی ،صددمات

پددادار و همکدداران 2012؛ نعلیندددی و همکدداران .)2016

مکانیکی در حین حم و نق محصول ،عدم انجدام سدری

بنددابراین بددرای انجددام سددری و یکنواخددت فرآینددد پددیش-

فرآیند پیشسدرمایش پدس از برداشدت محصدول و نید

سرمایش در داخ جعیهها و پالتهدا و نید بهینهسدازی

نگهددداری محصددول در شددرایط نامناسددب در س دردخانه
اشددار کددرد اکددادر  .)2002از طددر

دیگددر تکنولددوژی

مصر

انرژی ،باید طراحی جعیهها از نکته نظر هدوادهی

میددو هددا در فرآینددد پددیشسددرمایش مدددنظر ددرار یددرد

بستهبندی نقش مهمی در فرآیند پدیشسدرمایش ،حمد و

اویگنیولت و اموند .)1998

نق  ،نگهداری و بازاریابی میو ها و سی یهای فسادپذیر

در بعضی از محصوتت باغی مانندد تدوتفرنگدی و هلدو

دارد ادیکاسددترو و همکدداران 2006؛ نکوبددو و همکدداران

تاثیر فرآیند پیشسرمایش روی مدت انیارمانی و کداهش

 2012و2013؛ دلی و همکاران  2012و2013؛ نعلینددی و

تلفات مربوطه بسیار چشمگیر است .بر اسدا

تحقیقدات

همکدداران  .)2016در حددال حاضددر در ایددران غالیددا از

میدانی این رو پژوهشی در کشت و صدنعت مغدان ،در

جعیههای پلیاتیلنی برای بستهبندی میو ها استفاد مدی-

حال حاضر در باغدات کشدت و صدنعت مغدان بدا تولیدد

شددود .جعیددههددای پلددیاتیلنددی منفددذدار یکددی از مهمتددرین

ساتنه حدود 12ه ار تن هلو ،بخشدی از هلدوی برداشدت

نوآوریها در زمینه بستهبندی محصدوتت بداغی اسدت.

شد برای عرضه به بازار باید به مدت دو هفتده ذخیدر -

منافذ موجود در دیوار های این جعیدههدا موجدب انتقدال

سازی شود ولی متأسفانه به دلی کمیود سردخانه ،عددم

رمای حاص از تنفس محصول به محیط سردخانه می-

آ اهی از نحو صحیح نگهدداری و مهدمتدر از همده عددم

2007؛

انجام فرآیند پیشسرمایش روی محصول تاز برداشدت

تامسون و همکاران  .)2010با این وجود در حال حاضدر

شد و نی نیود جعیههای مناسب ،ساتنه مقدادیر زیدادی

بسیاری از جعیههای مورد اسدتفاد در صدنعت باغیدانی

ضایعات به همرا دارد.

در انجددام بهیندده فرآینددد پددیشسددرمایش محصددوتت

همچنین در حال حاضر در ایران از سه ندوع جعیده پلدی-

بستهبندی شد به دلی عدم طراحی صحیح آنهدا از نظدر

اتیلنی تک ردیفه ،دو ردیفه و سه ردیفه برای بسدتهبنددی

توزی یکنواخت جریان هوای سرد در داخد پالدت و نید

هلو استفاد میشود .در جعیههای تک ردیفه با ظرفیت 4

در هر جعیه منفرد ،کارایی کمتری دارند افوریدا و سدین

کیلو رم اشک  -1الف) ،به دلی حسا

بودن محصدول

 .)2007تنها معیار مهم لحاظ شد در طراحی این جعیهها

هلو به صدمات مکانیکی در حین حم و نق  ،از شانههای

به طور عمد مقاومدت مکدانیکی و سدهولت سداخت آنهدا

محافظ  15 ،18 ،20و  12تایی استفاد میشود اشدک -1

میباشد .بنابراین علیرغم انجام فرآیند پیشسرمایش در

ب) .جعیههدای دو ردیفده نید دارای ظرفیدت  8کیلدو رم

کشورهای دیگر ،هنوز تلفات پس از برداشت محصدوتت

بود که تعداد زیادی منافذ دایر ای شک در دیدوار هدای

باغی و نی انرژی مصرفی به دلید غیریکندواختی پدیش-

جانیی آن تعییده شدد اندد اشدک  -1ج) .جعیدههدای سده

سرمایش میو ها در جعیهها بات است .ذکر این نکته حائ

ردیفه با ظرفیت  12کیلو رم دارای منافذ مستطیلی شدک

اهمیت است که عواملی از یی مسداحت ،اندداز و شدک

در دیوار های جانیی خود هسدتند اشدک  -1د) .تزم بده

شود ادیکاسترو و همکاران 2005؛ هان و پدار

هدر کدددام از منافددذ جعیددههددا ،مسدداحت کد منافددذ و نید
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ذکر است در جعیههای دو ردیفه و سده ردیفده از شدانه-
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شکل  -1جعبههای رایج برای بستهبندی هلو در ایران؛ الف :تک ردیفه ،ب :شانه  15تایی ،ج :دو ردیفه ،د :سه ردیفه

در خصوص طراحی جعیه مناسب عملیات پیشسرمایش

دینامیک سدیاتت محاسدیاتی ا )CFDو نید بده صدورت

برای محصدوتت مختلدف و نید حصدول بهتدرین طدرح،

تجربی بررسی کردند .د ت شییهسازی آنها توسدط یدک

درصددد منافددذ بدداز ،الگددوی رار یددری منافددذ در سددطوح

آزمایش تجربی تائید شد .این محققین همچندین در سدال

مختلف جعیه ،الگوی مناسب جریان هوا در داخد جعیده،

 2014فرآیند پدیشسدرمایش بدا هدوادهی اجیداری را در

دبی و سدرعت هدوای سدرد و نهایتدا زمدان و یکندواختی

جعیههدای راید پرتقدال و ندارن و نید دو جعیده جدیدد

سرمایش محصول در شدرایط مختلدف و در کشدورهای

شییهسازی کرد و نشان دادند که آهن پدیشسدرمایش

مختلف تحقیقات زیادی صورت رفته است ولی تحقیقات

در جعیهی جدید طراحی شد  ،سری تر از جعیههای رای

کاربردی در این خصوص در داخ کشور بسیار محدود

بود و فرآیند پیشسرمایش با یکنواختی بیشتر و انرژی

و اغلب نتای آنها صرفا پژوهشی بود و ابلیت اجرایدی

کمتری انجام میشود .نتدای همده تحقیقدات انجدام شدد

ندارند .دینسر و همکاران ا )1992مشخصدههدای فرآیندد

نشان میدهد که اسدتفاد از جعیدههدای مناسدب ،ضدمن

پیشسرمایش با آب را برای زردآلدو ،آلدو و هلدوی تداز

بهیود فرآیند پیشسرمایش ،اندرژی مدورد نیداز را تحدت

برداشت شد در جعیههای  5الی  20کیلدو رمی بدا آب 1

تاثیر رار میدهد .بنابراین برای پیشسدرمایش هلدو نید

درجه سانتی راد تعیین کردند .آنان به این نتیجه رسیدند

باید مناسبترین جعیه انتخاب ردد .ذکر این نکته بسدیار

که اف ایش جرم محصول جعیههدا از  5بده  20کیلدو رم،

حائ اهمیت است که در طراحی جعیه عدالو بدر رعایدت

زمان نیمهی سرمایش را در زردآلو 17 ،درصد و در هلو

موارد مختلف طراحدی بدرای کداهش زمدان سدرمایش و

 39درصد اف ایش میدهدد .کدیم و همکداران ا )2003نید

یکنددواختی عملیددات ،بایددد جلددو یری از اعمددال صدددمات

کردندد کده تدنفس و تولیدد اتدیلن در هلدو پدیش-

مکددانیکی در طددی عملیددات نگهددداری و حم د و نق د بدده

سرمایش شد چهار برابر کمتر از میو ای است کده ایدن

محصول مد نظر رار یرد چرا که هدد

نهدایی افد ایش

فرآیند روی آن انجدام نشدد اسدت .دفرایدی و همکداران

ماند اری محصول میباشد.

ا )2013نی فرآیند پیشسرمایش را در یک جعیده راید و

در ایددن تحقیددق بددا توجدده بدده اینکدده هددیی وندده تحقیقددات

دو جعیدده جدیددد منفددذدار توسددط مدددل عددددی در محددیط

کدداربردی در زمیندده افد ایش عمددر محصددوتت بدداغی بددا

ار
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استفاد از شناخت پارامترهای عملکردی عملیدات پدیش-

مواد و روشها

سرمایش مختص محصوتت داخلی و نی طراحی جعیده-

طراحی سامانه پیشسرمایش

ها ،در داخ کشور به ویژ در کشت و صنعتها صورت

سامانه پدیشسدرمایش مدورد نیداز ،مطدابق بدا الگوهدای

نگرفته است با طراحی و ساخت سامانه پیشسرمایش به

تجاری ،در محیط نرماف ار کتیا طراحی و سدیس مراحد

هوادهی اجیاری ،تدأثیر ندوع جعیده در سده سدطح

ساخت آن انجام رفتده و در اتدا سدرد مسدتقر ردیدد.

رو

شام جعیههای تجاری تک ردیفه ،دو ردیفه و سه ردیفه

بدندده سیسددتم از ور سددفید ددالوانی

 1میلیمتددری و

محصول و متداول در کشور و دبی هدوای سدرد در سده

شاسی آن از نیشدی  30میلدیمتدری سداخته شدد .ابعداد

سطح ،روی فرآیند پیشسرمایش میو هلو تولیدی کشت

سطح مقط کانال هوا 550×1200 ،میلیمتدر و ارتفداع آن

و صنعت مغان بررسی شد تا بتوان بهترین نوع جعیده و

 2000میلیمتددر بددود اشددک  .)2دریچدده ورودی هددوا در

دبی هوای سرد را به منظور دستیابی بده کمتدرین زمدان

سامانه ،ابد تنظدیم سداخته شدد .بدر اسدا

طراحدی و

سددرمایش و حددداککر یکنددواختی فرآینددد سددرمایش هلددو

انتخاب ابعاد کانال ورودی هوا ،سامانه میتواند حدداککر

انتخاب و معرفی کرد.

تا  380کیلدو رم از اندواع محصدول را سدرد نمایدد .یدک
دمند محوری با دبی  4100مترمکعب در ساعت و تدوان
 0/5اسب بخار برای تأمین جریان هدوای مدورد نیداز بدر
روی سامانه نصب و برای تنظیم دبدی هدوای ورودی بده
داخ کانال ،از یک دستگا میدل تک فاز بده سده فداز بدر
روی مکند استفاد شد.

شکل  -2سامانه پیشسرمایش و اجزای مختلف آن در اتاق سرد

آمادهسازی نمونهها

مح تولید میو امغان) و مح انجام آزمایشها اتیرید )،

میددو هددای هلددوی مددورد نیدداز از ر ددم تجدداری اسددیرین

امکددان سددرمایش بالفاصددله پددس از برداشددت محصددول

کرست موجود در مجتم باغات شرکت کشدت و صدنعت

وجددود نداشددت .بنددابراین میددو هددا پددس از برداشددت بدده

و دامیدروری مغدان وا د در اسدتان اردبید  ،شهرسدتان

آزمایشددگا منتقدد و تددا زمددان انجددام آزمددایشهددا ،در

پار آباد مغان تهیه شدند .به دلید دوری مسدافت بدین

سردخانه در دمای 1 °Cو بدا رطوبدت نسدیی  85الدی90

بررسي تأثیر نوع طراحي جعبه و مشخصههاي عملکردي روي فرآیند پیشسرمایش هلو در سامانه طراحي شده بر اساس هوادهي اجباري

درصد نگهداری شدند .هد
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این تحقیق مطالعه یکنواختی

جعیهها با صفحات کارتنپالست پوشاند شد تا از ورود

فرآیند پیشسرمایش محصول در جعیههای مختلف بدود

هوا به این جعیهها ممانعت شود چرا که میدو تزم بدرای

و بررسی خصوصدیات کیفدی محصدول پدیشسدرمایش

پر کردن هر  27جعیه موجود نیود .نتدای تحقیقدات یلدی

شد آنی و مقایسه آن بدا کیفیدت محصدولی کده عملیدات

انجام شد توسط کیومرثی ا )1394نشان داد کده تفداوت

مذکور روی آن صورت نگرفتده و یدا بدا تداخیر صدورت

معنیداری بین زمان و نی یکنواختی سرمایش جعیههای

رفته اسدت ،مددنظر نیدود .بندابراین انتقدال میدو هدا بده

شمار ی  1الی  9وجود ندارد .بندابراین جعیده شدمار 5

دانشگا و انجام آزمایشها روی محصول نگهداری شد

برای مطالعه چگونگی انجام فرآیند پیشسرمایش میو ها

در سدردخانه ،تداثیری در نتدای تحقیدق نداشدت .بدا ایدن

و داد برداریهای تزم انتخاب شدد و  7عددد ترموکوپد

تدداثیر زمددان نگهددداری میددو هددا در

در مو عیدتهددای نشددان داد شدد در شددک  -4الددف در

وجددود ،بددرای حددذ

سردخانه بر روی نتای  ،آزمایشها به صورت بلو های

مرک میو ها و یک عدد ترموکوپ نی برای اندداز یدری

کامدد تصددادفی اجددرا شدددند .بنددابراین یدد از اجددرای

دمای هوای ورودی به جعیه نصب ردیدد .هدمچندین در

آزمایشها ،دمای محصول در محیط آزمایشدگا از  1بده

مو عیت  Aجعیده شدمار  5دو عددد ترموکوپد در زیدر

 25 °Cاف ایش داد شد.

پوست و مرک میو رار داد شدند تدا هدمزمدان دمدای

مشخصههای مورد ارزیابی و طرح آزمایشها

سددطح و مرکدد میددو هددا مددورد مطالعدده ددرار یددرد.

در این تحقیق اثر نوع جعیه در سه سطح شام جعیه تک

ترموکوپد هددا از نددوع  Kو بددا حساسددیت تقرییددی± 1 °C

ردیفه با شدانه  15تدایی ،دو ردیفده و سده ردیفده و دبدی

انتخاب و در دمای 30 °Cکالییر شدند.

هوای سدرد در سده سدطح شدام  1 ،0/5و  1/5لیتدر در

در هر آزمایش جرم میو های چید شد در داخ جعیه-

ثانیه به ازای هر کیلو رم محصدول روی متوسدط زمدان

ها توزین شد .با توجه به اینکه آزمدایشهدا در سده دبدی

 7 8ام و  3 4ام سددرمایش هلددو و نی د یکنددواختی فرآینددد

 1 ،0/5و  1/5لیتر در ثانیه به ازای هر کیلو رم محصدول

پیشسرمایش میو ها در داخ جعیدههدا مدورد ارزیدابی

اجراء شدند ،دبی ک مورد نیاز در هر آزمدایش از رابطده

رار رفت .آزمایشها به صورت فاکتوری در الب طرح

ا )1محاسیه شد .در این رابطه  qiدبی مدورد اسدتفاد در

بلو های کام تصادفی با  2فداکتور و هدر آزمدایش در

هر آزمایش ا m ،)L/s.kgpجرم محصدول اسدتفاد شدد

سه تکرار انجدام شددند .هدمچندین دمدای زیدرپوسدتی و

ا Qtotal ،)kgدبددی تنظیمددی مکنددد ا )m3/hو  3/6ضددریب

مرک ی میو ها نی در طول آزمایشها انداز یری و ثیت

تیدی میباشد .برای تنظیم دور مکند جهت حصول دبدی

شد.

محاسیه شد  ،انداز یری سرعت جریان هوا و متناسدب

نحوه انجام آزمایش

با آن دبی مورد نظدر در مقطد ورودی هدوای سدرد بده

جعبه تک ردیفه

سامانه و نی خروجی آن صورت رفته و بدا تغییدر دور

برای ارزیابی فرآیند سرمایش هلدو در داخد جعیدههدای

دورانی موتور مکند از طریق تغییر فرکانس جریان بدر

میو ی تک ردیفه ،این جعیهها در الب دو پالت در طرفین

ورودی ،دبیهای مورد نظر به دست آمد .هدمچندین اتدا

کانال و هر کدام متشک از  3ستون جعیه ا R2 ،R1و)R3

سرد روی دمای 1 °Cو رطوبت نسیی  70تدا  80درصدد

در مقاب سامانه پیشسرمایش چید شدند اشک  .)2هدر

تنظیم ردید.

پالت حاوی  27عدد جعیه بدود 9 .جعیده در هدر پالدت بده

پددس از شددروع عملیددات پددیشسددرمایش ،تغییددرات دمددای

شمار های  1الی  ،9با میو هدایی بدا اندداز مشدابه روی

میو ها و نی فضای سردخانه در طول فرآیند بده وسدیله

شانههای  15تایی پر شدند اشک  .)3دیوار بیرونی بقیه

یک دستگا دیتات ر مدل  DL2در فواص زمانی  5د یقه
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ثیت ردید .آزمایشها تا زمان رسیدن دمای مرک میو -

ا)1

ها به حدود دمدای  7 8ام سدرمایش ادامده یافدت .دمدای

ا)2

ردید .در این روابط  Tiدمدای اولیده میدو و  Tairدمدای

ا)3

 7 8ام و  3 4ام سدددرمایش از روابدددط  2و  3محاسدددیه
هوای سرد میباشد.

(ب)

(الف)

Qtotal  qi  m  3.6
7
) T7  Ti  (Ti  Tair
8
8
3
) T3  Ti  (Ti  Tair
4
4

(ج)

شکل  -3ترتیب قرارگیری جعبههای هلو در مقابل سامانه پیشسرمایش الف :جعبه تک ردیفه ،ب :جعبه دو ردیفه ،ج :جعبه سه
ردیفه

شکل  -4محل نصب ترموکوپل :الف :جعبه تک ردیفه ،ب :جعبه دو ردیفه ،ج :جعب سه ردیفه

پس از اتمام فرآیند ،منحندیهدای سدرمایش میدو هدا بده

هر لحظه بر دمای اولیه آنها محاسدیه شدد .هدمچندین بده

صورت تغییرات متوسط دمای مرکد میدو هدا امتوسدط

دلی بروز انحرافات ج یی در منحندیهدای سدرمایش در

دمای مرک همه میو ها) در هر کدام از تیمارها در برابدر

مراح پایانی فرآیند و عدم حصدول د یدق دمدای  7 8ام

اثدر اخدتال -

سرمایش در همه آزمدایشهدا ،اجیدارا از زمدان رسدیدن

های ج یی در دمای اولیه میو ها در تیمارهدای مختلدف،

دمای مرک میو ها به دمای  3 4ام سدرمایش ارابطده )3

نمودارهای دما  -زمان به صورت نسدیت دمدا در مقابد

که معادل نسیت دمای  0/25میباشد برای مقایسه تیمار-

زمان ترسیم شدند .نسیت دما از تقسیم دمای میو هدا در

ها استفاد شد .میانگین زمان  3 4ام سرمایش میو هدای

زمان سرمایش ترسیم ردید .برای حدذ

بررسي تأثیر نوع طراحي جعبه و مشخصههاي عملکردي روي فرآیند پیشسرمایش هلو در سامانه طراحي شده بر اساس هوادهي اجباري

اسدتاندارد زمدان  3 4ام

داخ جعیه شمار  5و انحدرا
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سطح و مرک میو هدا نید مشدابه جعیده تدک ردیفده در

سرمایش ارابطه  )4میو هدای موجدود در نقداط مختلدف

مو عیت  Aانجام شد.

جعیه به عنوان شاخصهای ارزیابی یکنواختی سدرمایش

آزمون جعبه سه ردیفه

در هر جعیه مورد استفاد درار رفتده و اثدر تیمارهدای

تعداد  9عدد جعیهی سه ردیفه مطابق شدک  -3ج در هدر

مورد مطالعه روی آنها بررسی شد .تحلی آماری داد ها

پالت چید شد .در ایدن جعیدههدای بددون شدانه محدافظ

و تج یه واریانس با استفاد از نرم اف ارهای MSTATC

میو ها در سه ردیف به صدورت  24تدایی چیدد شددند.

و  EXCELانجام شد.

تعداد  3عدد جعیه انتخاب و دیوار جانیی بقیه جعیهها با
2

ا)4



 T3  T3 
 4 4
S
n 1

کدده در آن  Sو  T3بدده ترتیددب انحددرا

اسددتاندارد زمددان

4

 3 4ام سرمایش میو های موجود در هدر جعیده و زمدان
 T3ام سددرمایش میدددو هددا T3 ،متوسدددط زمدددان  3 4ام
4

4

سرمایش میو ها و  nتعدداد ترموکوپد هدا یدا مشداهدات

صفحات کارتن پالست مسددود شدد .در نهایدت تغییدرات
دمای میو های مورد نظر اشک  -4ج) در جعیه شمار 2
توسط ترموکوپ ها ثیت شد .هدمچندین دمدای سدطحی و
مرک ی میو وا

در مو عیت  Aنید همانندد آزمدایش-

های یلی ثیت شد.
نتایج و بحث
منحنیهای فرآیند پیشسرمایش

میباشد.

منحنی سرمایش هلو در جعیهها و دبیهای مختلف هوای

آزمون جعبه دو ردیفه

سرد در شک  5نشدان داد شدد اسدت .تغییدرات دمدای

تعداد  15عدد جعیه دو ردیفه در هر پالت چید شدد .ایدن

میو ها در برابر زمان سرمایش از یک تاب نمایی تیعیدت

جعیهها فا د شانه محافظ بودند و احتمال لهیدد ی میدو -

میکند که نشان میدهد کاهش دمای میو هدا در مراحد

های ردیف بات در هنگام چیدن جعیهها روی همددیگر ،از

اولیه فرآیند پیشسرمایش سریعتر صورت می یرد ولدی

معایب آنها میباشد .در این جعیهها میو ها در دو ردیف

با ذر زمان آهن سرمایش میو ها کندتر میشود .یکدی

به صورت  24تایی چید شدند .مشابه پالتهای با جعیه-

از عل این امر ،کاهش اخدتال

بدین دمدای هلدو و هدوای

های تک ردیفه ،در پالتهای با جعیدههدای دو ردیفده نید

خنککنند با پیشدرفت فرآیندد پدیشسدرمایش اسدت کده

فقط از  3عدد جعیه برای مطالعه تغییرات دمایی محصول
در طول پیشسرمایش مطابق شدک  -3ب اسدتفاد شدد.

منجر به کاهش آهن

انتقال رمای همرفتی بدین میدو و

هوای خنککنند میشود .همچنین نمودارها نشدان مدی-

همانند جعیههای تک ردیفه ،دیوار جانیی بقیه جعیهها بدا

دهد که در همه جعیهها با اف ایش دبی هوای سرد از 0/5

صفحات کارتن پالست مسدود شد تدا از کنار دذر شددن

بدده  1لیتددر در ثانیدده بدده ازای هددر کیلددو رم محصددول،

هوای سرد به دلی پدایین بدودن افدت فشدار در آن نقداط

سرمایش میو ها تدا رسدیدن بده دمدای  3 4ام سدرمایش

جلددو یری شددود .بدده دلی د نیددود تفدداوت معنددیدار بددین

سری تر انجام شد است .ولی اف ایش بیشتر دبدی هدوای

سددرمایش جعیددههددای شددمار ی  1الددی  ،3بددرای مطالعدده

سددرد از  1بدده  1/5لیتددر در ثانیدده بدده ازای هددر کیلددو رم

یکنواختی سرمایش ،جعیه شمار ی  2مورد ارزیابی رار

سدرمایش میدو هدا

رفت و  10عدد ترموکوپ در ردیفهای بات و پایین بده
میو هلو متص شدند اشک  -4ب) .اندداز یدری دمدای

محصول تغییر محسوسی در آهند
مشاهد نشد.
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شکل  -5منحنیهای سرمایش هلو در جعبههای متفاوت و دبیهای مختلف هوای سرد

نتایج تجزیه واریانس تاثیر نوع جعبه و دبیی هیوای

 1/5لیتر در ثانیده موجدب کداهش  11/5درصددی زمدان

سرد بر متوسط زمان  3 4ام سرمایش هلو

فرآیند شد اسدت .افد ایش سدرعت هدوای سدرد موجدب

نتای حاص از تج یده واریدانس اثدر ندوع جعیده و دبدی

اف ایش ضریب انتقدال رمدای سدطحی شدد و نید اثدر

هوای سرد روی متوسط زمان  3 4ام سرمایش میو ها و

مقاومت بیرونی در برابر انتقال رما را کداهش مدیدهدد.

انحرا

استاندارد زمان  3 4ام سرمایش آنها در جدول 1

لذا آهن

انتقال رمای همرفتی بین میو و هدوای خندک-

آورد شد است .مشاهد میشود کده اثدر ندوع جعیده و

کنند اف ایش یافته و میو ها سریعتر خنک میشوند .ولی

دبی هوای سرد روی متوسط زمدان  3 4ام سدرمایش در

با اف ایش دبی هوای سرد ،از روندد تداثیر آن بدر کداهش

سطح احتمال  %1و اثر متقاب آنها در سدطح احتمدال % 5

زمان سرد شدن کاسته میشود و مقاومت دروندی میدو

معنیدار بود است .بر اسا

نتای  ،اف ایش دبدی هدوای

در انتقال رما ،عام کنترل کنند ندر سدرد شددن مدی-

سرد منجر به کاهش زمان پیشسرمایش هلو شدد .نتدای

باشد.

مقایسه میانگینها اجدول  )2نشان میدهدد کده طدوتنی-

نتای بدست آمد در این تحقیدق بدا نتدای

ترین زمان سرمایش معادل  133د یقه ،در دبی  0/5لیتدر

توسط اغلب محققین مطابقدت دارد .فدرازر ا )1998زمدان

در ثانیه به ازای هر کیلو رم محصول حادث شد ولی بدا

 7 8ام سرمایش هلدو بده رو

هدوادهی اجیداری را در

اف ایش دبی هوای سرد از  0/5به  1لیتر در ثانیده ،زمدان

دبیهای هوای سرد  1و  0/5لیتدر در ثانیده بده ازای هدر

سرمایش میو هدا بده  87/74د یقده رسدید و تقرییدا 34

کیلو رم محصدول 120 ،الدی  360د یقده د ار

نمدود.

درصد کاهش یافته است .اف ایش دبی هوای سرد از  1به

نعلیندی و همکاران ا )2014نید نشدان دادندد کده حددا

د ار

شدد

بررسي تأثیر نوع طراحي جعبه و مشخصههاي عملکردي روي فرآیند پیشسرمایش هلو در سامانه طراحي شده بر اساس هوادهي اجباري
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زمان  7 8ام سرمایش تدوتفرنگدی در حدداککر سدرعت

بطوریکه زمان سرمایش جعیههای سه ردیفه ،دو ردیفده

هوای خنککنند به دست آمد ولدی اثدر افد ایش سدرعت

و تک ردیفه به ترتیدب برابدر بدا  95/04 ، 94/10و 109/3

هوا از  0/08بده  0/16متدر بدر ثانیده روی کداهش زمدان

د یقه به دست آمد و جعیدههدای دو ردیفده و سده ردیفده

پیشسرمایش نسیت به اف ایش آن از  0/16به  0/24متدر

کمترین زمان سرمایش را دارا بودند اجدول  .)3بندابراین

بر ثانیه اب توجهتر بدود .تامسدون ا ،)2002ویگنولدت و

انتخاب جعیه سه ردیفه و دو ردیفه از نظدر صدرفا زمدان

همکداران ا )2006و دینسددر ا )1995نید نتددای مشددابهی

خنکشدن محصول به نوع دیگر ارجحیت دارند .ذکر ایدن

برای آلو ،طالیی ،سیب و انگور

ار

نکته حائ اهمیت است که متوسط زمان  7 8ام سدرمایش

کردند.

نتای جدول  1میتوان اظهار نمود کده

میو ها در دبی هوای سرد  0/5لیتدر در ثانیده در جعیده-

سرمایش میو ها در همه جعیهها از لحاظ متوسط زمدان

های تک ردیفه ،دو ردفده و سده ردیفده بده ترتیدب برابدر

 3 4ام سرمایش به صدورت متعدادل صدورت نمدی یدرد

 185 ،200و 180د یقه بود.

همچنین بر اسا

جدول  -1تجزیه واریانس اثر نوع جعبه و دبی هوای سرد روی متوسط زمان  3 4ام سرمایش و انحراف استاندارد زمان
 3 4ام سرمایش
منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات

متوسط زمان 4

انحراف استاندارد

 3ام سرمایش

بلو

2

78/188 ns

61/06ns

نوع جعیه

2

**648/318

** 293/364

دبی هوا

2

**7820/126

**622/855

دبی هوا × نوع جعیه

4

183/519

10/889

خطا

16

41/309

12/065

** و * به ترتیب بیانگر وجود اختال
 nsعدم وجود اختال

ns

معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد میباشد.

معنیدار

جدول  -2مقایسه میانگین اثر دبی هوای سرد روی متوسط زمان  3 4ام سرمایش و انحراف استاندارد زمان  3 4ام سرمایش
دبی هوای سرد
()L/s kgp

میانگین

متوسط زمان 4

سرمایش ()min
a

0/5
1
1/5

 3ام

انحراف استاندارد

b
c

133

87/74

a

27/39

b

15/36

b

77/65

11/42

حرو متفاوت بیانگر وجود اختال معنیدار بودن در سطح احتمال  %5میباشد.
مطالعه اثر متقاب نوع جعیه و دبی هدوای سدرد بدر روی

اختالفی با یکدیگر نداشتند .بنابراین استفاد از جعیههدای

زمان  3 4ام سرمایش نشدان داد کده جعیده دو ردیفده در

دو ردیفدده و سدده ردیفدده صددرفا و مجددددا از نظددر زمددان

دبی  1/5لیتر در ثانیه با  70/83د یقه و جعیه سده ردیفده

سرمایش کمینه ،مدورد تائیدد درار رفدت ،ولدی بایدد در

در دبی  1لیتدر در ثانیده بدا زمدان  72/13د یقده کمتدرین

انتخدداب نهددایی عددالو بددر زمددان سددرمایش یکنددواختی

زمان سرمایش را دارا بودند .این جعیهها از نظدر آمداری

سرمایش هم مورد توجه رار یرد.
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نتیجه مشابهی توسط ویگنیولدت و همکداران ا )2009نید
ار

انگور در مقیا های  4/5کیلو رم 5 ،کیلو رم روبداز و 5

شد است .آنان نشان دادند در جعیههایی کده در

کیلو رم دربدار را بررسی کردند .آنها نشدان دادندد کده

آنها میو ها توسط مدواد بسدتهبندی پالسدتیکی یدا کاغدذ

آستر پالستیکی و الگوی بسدتهبندی ،تدأثیر زیدادی روی

پیچیددد شددد انددد ،جریددان هددوا محدددود شددد و زمددان

مقاومت به جریان هوا و الگوهدای جریدان هدوا در داخد

سرمایش اف ایش مییابد که این نتیجه با نتای حاصد از

جعیههای انگور دارد .نعلیندی و همکداران ا )2016نشدان

در جعیه تدک

دادند که نوع جعیه ،الگوی منافذ و نحو هوادهی تاثیر بده

ردیفدده دارای شددانه پالسددتیکی مطابقددت دارد .هددمچنددین

سد ایی در کدداهش زمددان پددیشسددرمایش تددوتفرنگددی و

نکوبو و همکداران ا )2012نید عملکدرد سده طدرح جعیده

اف ایش یکنواختی آن دارد.

اف ایش زمان سرمایش برای میو های وا

جدول  -3مقایسه میانگین اثر نوع جعبه روی انحراف استاندارد و زمان  3 4ام سرمایش
نوع جعبه

انحراف استاندارد زمان

4

زمان 4

 3ام سرمایش

 3ام سرمایش

جعیه تک ردیفه با شانه محافظ

11/55 b

109/3 a

جعیه دو ردیفه

22/22 a

95/04b

جعیه سه ردیفه

a

b

20/39

94/10

حرو متفاوت بیانگر وجود اختال معنیدار بودن در سطح احتمال  %5میباشد.
نتایج تاثیر نوع جعبه و دبی هوای سرد بر یکنواختی

به ترتیب برابر  15/04و  10/88میباشد .بطوریکه دبدی

سرمایش هلو

 0/5لیتر در ثانیه با  2دبی دیگدر اخدتال

نتای تج یه واریانس اثر نوع جعیه و دبی هوای سرد بدر

سطح احتمال  5درصد دارد .ایدن مطلدب نشدان مدیدهدد

استاندارد زمان  3 4ام سرمایش میو هدای

اف ایش بیشتر دبی هوای خنککنندد از  1لیتدر در ثانیده،

در نقاط مختلف جعیهها در جدول  1نشان مدیدهدد

هددمچنانکدده تغییددرات زیددادی در متوسددط زمددان  3 4ام

که تاثیر هر دو متغیدر بدر روی ایدن شداخص ،در سدطح

سرمایش میو ها ایجاد نکرد احددود 10د یقده) ،بدر روی

احتمال یک درصد معنیدار بدود ولدی اثدر متقابد آنهدا

انحددرا

اسددتاندارد نید تدداثیر کمتددری دارد .بنددابراین از

روی شاخص مذکور از نظر آماری معندیدار نمدیباشدد.

لحاظ مدیریت مصر

روی انحرا
وا

معندیداری در

انرژی استفاد از دبیهای بیش از

اسدتاندارد بده عندوان شداخص

 1لیتر در ثانیه به ازای کیلو رم محصول برای سرمایش

یکنواختی سرمایش میو ها در نقاط مختلف جعیده مدورد

هلددو از نظددر هددر دو مشخصدده مددورد مطالعدده ،توجیدده

استفاد رار می یرد .زیرا این شاخص ،پراکند ی داد ها

ا تصادی ندارد.

را حول نقطه میانگین نشان میدهد و هر اندداز انحدرا

مطددابق نتددای جدددول  ،1تدداثیر نددوع جعیدده نی د بددر روی

چنانکه بیان شد انحدرا

اسددتاندارد زمددان  3 4ام سددرمایش میددو هددا در

استاندارد کوچکتر باشد سرمایش میو ها و بده تید آن

انحددرا

سرمایش ک یک جعیده ،بدا یکندواختی بیشدتری صدورت

سطح احتمال  1درصد معندیدار مدیباشدد و جعیده تدک

می یرد .مطدابق جددول  2بدا افد ایش دبدی هدوای سدرد

استاندارد  11/55و جعیده دو ردیفده بدا

ردیفه با انحرا

استاندارد کاهش و یکنواختی سرمایش میدو هدا

مقدار  22/22به ترتیب از بیشدترین و کمتدرین یکندواختی

اسدتاندارد در دبدی  0/5لیتدر

سرمایش برخوردار بودند .چنانکه نتای مقایسه میانگین-

در ثانیه برابر  29/28و در دبیهای  1و  1/5لیتر در ثانیه

اسدتاندارد

انحرا

اف ایش یافته است .انحرا

ها اجدول )3نی نشان مدیدهدد بدین انحدرا
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جعیه تک ردیفه با جعیههای دو ردیفه و سه ردیفه تفاوت

هددای ارزیددابی عملیددات سددرمایش مددد نظددر ددرار یددرد.

معنیداری در سطح احتمال  %1وجود دارد ،ولدی جعیده-

بطددورکلی در تجددارت میددو هددای حسددا

بدده صدددمات

های دو ردیفه و سه ردیفه از لحاظ یکندواختی سدرمایش

مکانیکی همیشه از جعیدههدای دارای شدانههدای محدافظ

شددرایط مشددابهی دارنددد .دلیدد پددایین بددودن انحددرا

استفاد میشود تا از مید ان صددمات و ضدایعات میدو

استاندارد ،یا به عیارت دیگر ،یکنواخت انجام شدن فرآیند

جلو یری شود .بنابراین کاهش صدمات میدو و بده تید

پدیشسددرمایش هلددو در جعیددهی تددک ردیفدده ،اسددتفاد از

آن کاهش ضایعات هلو ،اف ایش ه ینههای اندرژی ناشدی

شانهی محافظ است .این شانه با ایجاد فضای خالی بدین

از  14تا  15د یقه سرمایش طوتنیتر را توجیه مدیکندد.

میو ها مسیری را برای عیور جریان هوا ایجاد میکندد و

بنابراین جعیه تک ردیفه بدا دبدی هدوای سدرد  1لیتدر در

کدافی بدا هدوای سدرد داشدته و

ثانیدده بدده ازای هددر کیلددو رم محصددول بددا زمددان  3 4ام

لذا همه میدو هدا تمدا

یکنواختتر خنک میشوند .ا ر جعیهها صرفا بدر اسدا

سرمایش معادل  101/3د یقه و انحرا

استاندارد زمدان

ابلیددت آنهددا در یکنددواختی سددرمایش محصددول مقایسدده

 3 4ام سرمایش برابدر  6/09بده عندوان بهتدرین جعیده و

شوند جعیه تک ردیفه مناسبترین نوع جعیه خواهد بدود

دبی هوا برای پیشسرمایش هلو انتخداب و معرفدی مدی-

ولی در انتخاب جعیه و دبی هوای سرد مناسدب بایسدتی

ردد .زمان  7 8ام سرمایش به دست آمد در این دبی و

عدالو بددر یکندواختی سددرمایش ،بده کمیندده بدودن زمددان

در جعیه تدک ردیفده در حددود  155د یقده حاصد شدد.

سرمایش نی توجه شود.

پیشددنهاد مددیشددود مطالعددات بیشددتری روی شددانههددای

نتای جدول  3نشان میدهد جعیدهای کده دارای کمتدرین

محافظ انجام شود تا از تاثیر منفی آنهدا در فرآیندد پدیش

زمددان سددرمایش اسددت اجعیدده سدده ردیفدده) از انحددرا

سرمایش تا حد امکان کاسته شود.

استاندارد بیشتری برخوردار بود و سدرمایش میدو هدا

نتایج دمای مرکز و سطح میوهها

در آن غیر یکنواختتر انجام میشود .پایین بدودن زمدان

چنانکه بیان شد بدرای مطالعده تغییدرات دمدایی مرکد و

سرمایش از لحاظ مصر

انرژی و پایین بودن انحدرا

سطح میو ها در هر جعیه یک عدد ترموکوپ در مو عیت

استاندارد نی از لحاظ کیفیت انجام عملیات پیشسرمایش

 Aمطابق شک  5رار داد شد .همانطوریکه نمودارهدای

حائ اهمیت است .بنابراین جعیهای که به عندوان بهتدرین

شک  6نشان میدهند در هر دو دبی هوای سرد ،در هدر

مقادیر مربوط به

لحظه دمای مرک میو بیشتر از دمای سطح آن بود ولی

اسددتاندارد باشددد .بطددورکلی

در دبیهای پایین ا 0/5لیتر در ثانیه) ایدن تفداوت بسدیار

نتای میین آن است که جعیه تک ردیفده بده دلید داشدتن

ناچی بود و با اف ایش دبی هوای سرد تفاوت بین دمای

اسددتاندارد از یکنددواختی سددرمایش

سطح و مرک میو ها بیشتر میشود .برای سایر جعیهها

جعیه انتخاب میشود باید دارای حدا
زمدان سددرمایش و انحددرا
کمتددرین انحددرا

بیشتری برخوردار است؛ ولی زمان سرمایش میو هدا در

نی نتای مشابهی بدست آمد.

این جعیه  14تا  15د یقه طوتنیتر از سایر جعیهها مدی-

نعلیندی ا )1393نی نتای مشابهی را برای دمای سطح و

باشد که از نظر عددی تفاوت فاحشی نمیباشد .از طدر
دیگر هلو از میو های حسا

به صدمات مکدانیکی اسدت

لذا تاثیر جعیهها در کاهش صددمات مکدانیکی و لهیدد ی
میو در حین حم و نق نی بایسدتی در کندار شداخص-

مرک توتفرنگی

ار

کردند .بطوریکده در دبدی هدوا

 0/4لیتر بر ثانیه به ازای هر کیلدو رم محصدول ،تفداوت
بین دمای مرک و سطح میو ها محسو

نیود.
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شکل  -6تغییرات دمای مرکز و سطح هلو در دبیهای مختلف در جعبه تک ردیفه

نشان داد که تاثیر نوع جعیه روی زمان  3 4ام سدرمایش

نتیجهگیری
در این تحقیق فرآیند پیشسدرمایش هلدو در سده جعیده

میددو هددای وا دد در آنهددا و نیدد یکنددواختی سددرمایش

رای برای بستهبندی هلو در سه دبی مختلف هوای سدرد

محصول در هر جعیه معنیدار میباشد .بدا لحداظ اصد

مددورد مطالعدده ددرار رفددت و متوسددط زمددان  3 4ام

محافظددت محصددول حساسددی ماننددد هلددو از صدددمات

اسدتاندارد زمدان  3 4ام

مکانیکی و نی یکنواختی سرمایش محصول در هر جعیده

سرمایش میو ها و نی انحدرا

سرمایش میو ها به عنوان شاخصهای ارزیابی اسدتفاد

و ل وم پایین بودن زمان سرمایش ،جعیده تدک ردیفده در

شدند .نتای نشان داد اف ایش دبدی هدوای سدرد موجدب

دبی هوای  1لیتر در ثانیه به ازای هر کیلدو رم محصدول

کاهش هر دو شداخص مدورد ارزیدابی مدی دردد و دبدی

به عنوان بهترین جعیه برای پیشسدرمایش هلدو معرفدی

هوای  1لیتر در ثانیه به ازای هدر کیلدو رم محصدول بده

ردید.

عنوان بهترین دبی انتخداب شدد .نتدای تحقیدق هدمچندین
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Abstract
Postharvest technologies such as precooling process and packaging have an important effect in the
storage and marketing of fruits and vegetable. Proper designing of package and determination of
performance parameters of precooling process affect these technology. In this research, the various
design of commercial packages as well as three levels of cooling airflow rate were studied and their
effects were evaluated on the 3 4 th, 7 8 th cooling time and standard deviation of 3 4 th cooling time.
According to the results, the functional parameters and the best package was selected. Increasing in
the airflow rate from 1 to 1.5 L/s kgp had no significant effect on the standard deviation of 3 4 th
cooling time and decreased cooling time just 11.5%. Therefore, the airflow rate of 1 L/s kgp was
selected as the optimum airflow rate in which the 3 4 th cooling time and that's standard deviation
were 87.74 min and 15.36, respectively. The results of precooling process of peach using the
commercial packages indicated that the 3 4 th cooling time of fruit was in the range of 109.3 to
94.10 min and the standard deviation of 3 4 th cooling time were varied from 11.55 to 22.22. The
two and three layers packages had the lowest cooling time, however, using of this package is not
proper because of the high probability of fruit mechanical damage and heterogeneity of cooling
process. Using the one layer packages in the airflow rate of 1 L/s kgp (with 101.3 and 155 min of
3 4 th and 7 8 th cooling time, respectively) is advisable with modifying its tray to reduce the
precooling time because of the energy consumption.
Key words: Cooling Uniformity, Forced Air Cooling, Peach, 7 8 th Cooling Time

