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Introduction 

Due to the disadvantages of using chemical materials as pretreatment before grape drying, application of 

non-chemical methods that not only take the environmental issues into account but also increase the 

drying rate and increase the quality of the produced raisins is vitally important. The high-humidity hot air 

impingement blanching (HHAIB) is one of the non-chemical methods that can be used as a suitable 

alternative for chemical pretreatment in grape drying. In this research, design, construction, and 

evaluation of a high-humidity hot air impingement blanching system is discussed in terms of drying 

kinetics of white seedless grape. The results are compared against control and chemical pretreatment. 

Materials and Methods 

High-humidity hot air impingement blanching (HHAIB) system 

The HAIB system composed of the steam generator, steam transfer pipes, side channel pump, closing and 

opening valves, air recycling channel, electric air heater, hot-humid air transfer channel, pretreatment 

chamber, hot-humid air distribution chamber and nozzles, temperature and humidity sensors and 

controllers. The performance of the system depends on the humid air temperature, the output fluid 

velocity from the nozzle, the distance of the nozzles from the product surface, as well as the diameter and 

arrangement of the nozzles. For the optimal design of the nozzles’ array, the relationships of the heat 

transfer coefficient, air mass flow, and blowing power were considered.  

Application of the HHAIB pretreatment and evaluation of its effect on the grape drying process  

Experiments were conducted to investigate the effect of temperature and duration of high-humidity hot air 

impingement blanching pretreatment on kinetics of grape drying. Two-factor completely randomized 

factorial design with three replications was used to analyze the data. 

According to the studies, the air at temperatures of 90, 100, and 110°C, velocity of 10 m s
-1

, and relative 

humidity in the range of 40%-45% was applied to the product. Pretreatment durations were also 

considered to be 30, 60, 90, 120, and 150 s. Experiments were conducted at three replicates and control 

treatment and acid pretreatment were also used to compare the drying process. Due to the high quality of 

shade-dried raisins, the process was studied using this method. 

The effect of the pretreatment duration on drying kinetics of white seedless grapes was assessed by 



 

 

 

variations in moisture ratio and drying rate with respect to time and determination of the effective 

diffusivity of water. 

For color evaluation of produced raisins, after measuring L
*
, a

*
, and b

*
 values, chroma (C), hue angle H°, 

and total color difference (ΔE) parameters were calculated. 

Results and Discussion 

The comparison of the drying process among control, chemical, and HHAIB showed the positive efficacy 

of the HHAIB on the drying rate of grapes. Compared to the fresh grapes, the increase in drying rate 

under the influence of the HHAIB varied from 8% for the duration of 30 s at 90 °C to 68% for the 

duration of 150 s at 110 °C. The values of diffusion coefficient of grapes for the HHAIB pretreatment at 

temperatures of 90, 100, and 110 °C and durations of 30, 60, 90, 120, and 150 s, as well as for the control 

and chemical pretreatments were determined. The values of the coefficient changed from 2.28×10
-10

 m
2
 s

-

1
 for 30 s of applying pretreatment at 90 °C to 3.53×10

-10
 m

2
 s

-1
 for 150 s of the application of the 

pretreatment at 110 °C. The highest value of this coefficient (7.46×10
-10

 m
2
 s

-1
) was related to the 

chemical pretreatment. The value of the diffusion coefficient increased with increasing the temperature 

and duration of the HHAIB pretreatment. In general, this increase in the drying rate and the diffusion 

coefficient can be attributed to the effect of the HHAIB pretreatment on the texture and destruction of the 

cell wall, as well as the microcracks created on the skin of the grapes. Moreover, the findings revealed 

that in comparison with the hot air temperature the duration of the HHAIB pretreatment was more 

effective in enhancing the drying rate. Moreover, based on the color analysis, temperature of 110 °C and 

duration range of 90-150 s were achieved as suitable conditions for applying pretreatment. 

Conclusion 

The HHAIB pretreatment by combining the benefits of the hot air blanching with jet technology affects 

the texture and skin of grapes and accelerates the drying process and increases the quality of the produced 

raisins. However, the correct application of this pretreatment is depended on the proper design of the 

system and appropriate conditions including duration, temperature, and relative humidity. The results of 

drying kinetics showed that the drying rate increased with increasing the temperature and duration of the 

pretreatment. The findings indicate that the HHAIB pretreatment could improve the color indices of the 

raisins. The resulted increase in the drying rate and acceptable quality of the final product provides a basis 

for use of the HHAIB in larger and industrial scales. 

Keywords: Drying rate, Grapes, High-humidity hot air impingement blanching, Nonchemical 

pretreatment, Organic product  

  



 

 

 

 داغ مرطوب یهوا یجت برخوردبالنچینگ ر یاثتحت ت دیدانه سف یانگور ب شدنخشک  کینتیس

 2، مرتضی صادقی1حسین رضائی
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 دانشیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران -2

  چکیده

آن،  خشک  ککردن  وردی هوای داغ مرطوب به انگور و مطالعه چگونگی تأثیر آن بر تسریع در روند تیمار جت برخ برای اعمال پیش

و  199، 09دماهکای  )تیمکار   اعمال پیش مدتدما و  تأثیر پژوهش در این ساخته شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. و طراحیای  سامانه

 درصکد  09و رطوبت نسبی  متر بر ثانیه 19سرعت جت هوای  ر( دثانیه 159و  129، 09، 09، 09 های مدت و سلسیوسدرجه  119

مورد خش   به روش سایهانگور  خش  شدن روندبر سه تکرار با تصادفی  طرح کامالًپایه  بر 0×5 در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل

از تیمار  پیش مدتبا افزایش  .بودتیمار  پیش مدت اعمال با افزایش دما و خش  کردن مدتنتایج بیانگر کاهش ارزیابی قرار گرفت. 

درصکد   05و درصد  5/03، درصد 01به تر تیب  خش  کردنسرعت  سلسیوسدرجه  119و  199، 09 دماهای ثانیه در 159به  09

هکای   در محکدوده  خشک  ککردن  افزایش سرعت تأثیر بیشتری بر  سبت به دمانتیمار  اعمال پیش مدت به عالوه،افزایش پیدا کرد. 

هوای تحت تأثیر جت برخوردی  خش  کردنافزایش سرعت  تیمار(، بدون اعمال پیششاهد ) در مقایسه با انگور .تداشاعمال شده 

درجکه   119 دمکای  ثانیکه در  159مدت  درصد برای 08تا  سلسیوسدرجه  09 دمای ثانیه در 09مدت درصد برای  8از  مرطوبداغ 

تیمار بهبکود پیکدا    اعمال پیش مدتو  دمابا افزایش تولیدی   کشمش یگهای رن شاخص ،بر اساس آنالیز رنگ .یافتتغییر  سلسیوس

 به دست آمد.تیمار  ثانیه به عنوان شرایط مناسب اعمال پیش 09-159 مدتمحدوده درجه سلسیوس و  119دمای  و کرد

  شدن خش  نرخ، محصول ارگانی ، هوای داغ مرطوب تیمار غیر شیمیایی، جت برخوردی پیشانگور،  کلیدی: های واژه

 مقدمه

، Cمحصول ارزشمندی است که دارای مواد معدنی، فیبرهای مغذی و ترکیبات مختلفکی ماننکد ویتکامین     (Vitis vinifera L)انگور 

  سکازمان خواربکار و کشکاورزی ملکل متحکد      . مطابق بکا آمکار  (Jayaprakasha et al., 2001) استها  اکسیدان و آنتیB6 ویتامین 

(FAO)   کشور اول جهان قرار دارد. 19ایران از نظر سطح زیر کشت و تولید انگور در زمره 

 خش  کردنحضور موم در کوتیکول پوست مانعی برای به هر جهت، . استتبدیل انگور به کشمش مهمترین روش فرآوری انگور 

شیمیایی به منظکور   تیمار پیش تر است. معموالً آن نسبت به سایر محصوالت بیولوژی  سخت نخش  کردباشد. بنابراین،  انگور می

شود. در این حالت انگور بکرای چنکد دقیقکه در یک       اصالح نفوذپذیری پوست انگور برای افزایش سرعت خش  شدن استفاده می

مقاومکت بکه    که در نتیجه الیه مومی حل شده و شود رده میب  فرو امولسیون آلکالین یا تیزاب )شامل اتیل اولئات و کربنات پتاسیم(



 

 

 

، معایبی نیز دارنکد  خش  کردنکند. به هر حال، این مواد ضمن رفع مسئله طوالنی بودن مدت  انتشار آب از پوست کاهش پیدا می

شکده   ده شیمیایی استفاده ها بقایای مواد شیمیایی در کشمش تولیدی و مشکل چگونگی برخورد با حجم زیادی از ما که از جمله آن

 باشد. می

شود. با توجه به روش تهیه محلول تیزاب، برای تولیکد ایکن    هزار تن کشمش تیزابی در ایران تولید می 299ساالنه به طور متوسط 

، باید شود. بنابراین میلیون لیتر محلول تیزاب نیاز است که پس از مصرف در محیط زیست رها می 29مقدار کشمش تیزابی بیش از 

خشک   های غیر شیمیایی ایمن، مؤثرتر و قابل کنترل بود که با در نظر گرفتن مالحظات زیست محیطی هم سرعت  به دنبال روش

  را افزایش دهند و هم باعث افزایش کیفیت کشمش تولیدی شوند. کردن

تیمکار   امواج مایکروویو، پالس الکتری ، پیش مانند (Dev et al., 2008)های غیر شیمیایی  تیمار عالوه بر مواد شیمیایی برخی پیش

 ,.Di Matteo et al)و همککاران   1. ماتئواند قرار گرفتهمورد مطالعه انگور  خش  کردنفیزیکی و بالنچینگ حرارتی برای تسریع 

انگور استفاده کردند. نتایج نشان داد که سرعت  خش  کردنتیمار فیزیکی قبل از  از خراش دادن پوست به عنوان ی  پیش (2000

 . تر گزارش شد اما محصول نهایی تیره بودهای شیمیایی یکسان  تیمار تقریباً با پیش خش  شدن

تیمار مایکروویو و پالس الکتری  را از نظر تأثیر بر سرعت خشک  شکدن و پارامترهکای     پیش (Dev et al., 2008) و همکاران 2دو

شکدن   . استفاده از ماده شیمیایی بیشکترین تکأثیر را بکر سکرعت خشک      کردندتیمار شیمیایی مقایسه  کیفی کشمش تولیدی با پیش

داری مکواد جامکد محلکول ککل      های پالس الکتری  و مایکروویو به طور معنی تیمار کشمش تولیدی با استفاده از پیشداشت، لیکن 

 .بیشتری داشته و از نظر ظاهر و بازارپسندی نیز بهتر بود

رای اثراتکی  ها و سبزیجات در دما و مکدت معکین قبکل از انجکام فرآینکدهای دیگکر دا       بالنچینگ حرارتی با حرارت دادن سریع میوه

های فاسدکننده، خارج کردن هوا از بافت گیکاه، ککاهش    شدن و کیفیت محصول، غیرفعال کردن آنزیم همچون افزایش نرخ خش 

های متکداول   باشد. روش ها، کاهش بار میکروبی و برخی اثرات دیگر می کش ای شدن، حذف بقایای سموم و آفت های قهوه واکنش

تی بالنچینگ آب داغ، بالنچینگ بخار داغ، بالنچینگ مایکروویو، بالنچینگ اهمی، بالنچینکگ  بالنچینگ حرارتی شامل روش سن

 . هستندامواج مادون قرمز و روش جدید بالنچینگ جت هوای داغ مرطوب، 

در طول دو دهه گذشته فناوری جت هوا در فرآیندهای تولید محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی بیش از پیش مورد توجکه واقکع   

تکر شکدن    است. سرعت باالی برخورد هوا به سطح محصول ی  بستر شبه سیال از هکوای داغ ایجکاد ککرده و موجکب نکاز        شده

 Xiao et al., 2010; Xiao and) دهکد  مکی افکزایش  را های مرزی حرارتکی شکده و بنکابراین، نکرخ انتقکال حکرارت و جکرم         الیه

Mujumdar, 2014) . 

جباری بیشتر است. در صورت تزریق های تولید هوای ا ضریب انتقال حرارت در روش جت برخوردی هوای داغ نسبت به سایر روش

                                                           

1- Matteo 
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 بخار به سامانه جت برخوری هوای داغ و ایجاد جت هوای داغ مرطوب این انتقال حرارت چندین برابر نیز خواهد شد 

(Schabel and Martin, 2010)شود که فوایکد بالنچینکگ    های غیر شیمیایی محسوب می . جت هوای داغ مرطوب یکی از روش

ت به بالنچینگ بکا بخکار بیشکتر و    بکند. ضریب انتقال حرارت در این روش نس هوای داغ را با تکنولوژی جت برخوردی ترکیب می

های سکرد بکه علکت اشکباش بکیش از حکد        ر روی دیوارهتر است. در نتیجه، این روش سبب میعان ب آن کم همچنین، نیاز به بخار در

 .استشود و با توجه به این مزایا برای صنعتی شدن بسیار مناسب  نمی

 ,.Olsson et al) ، پختن نان و کی (Sui et al., 2008)کردن ارد   سرخ، (Gao et al., 2008)زمینی  سرخ کردن چیپس سیب

، بالنچینگ محصوالت کشاورزی با ترکیب جت هوای داغ و بخکار  (Kondjoyan et al., 2010) ، پختن گوشت مرغ و گاو(2005

بالنچینکگ ککاهوی    ،(Bai et al., 2013b) فنل اکسکیداز  کردن پلی های میوه سیب برای غیر فعال گرم شامل بالنچینگ تکه  فوق

هکا، گیاهکان دارویکی و     بذرها، سکبزیجات، میکوه   خش  کردن، (Rico et al., 2008) خورده تازه برای افزایش عمر ماندگاری برش

 هستندز جمله کاربردهای جت هوا در کشاورزی و صنایع غذایی ا (Xiao and Mujumdar, 2014)غذاها 

های سیب زمینی مورد مطالعه قرار  تیمار برخورد جت هوای داغ مرطوب را بر تکه تأثیر پیش (Xiao et al., 2012)و همکاران  ژیائو

 . کند ها نیز افزایش پیدا می های سیب زمینی سفیدی آن دادند. نتایج نشان داد که عالوه بر افزایش سرعت خش  شدن تکه

 بکه  انگکور  هکای  حبکه  سکطح  به مرطوب داغ هوای یبرخورد جت غیرشیمیایی تیمار پیش از (Bai et al., 2013a)همکاران  و 0بای

ککه فقکط    بکود برابر وضعیتی  12 ضریب انتقال حرارت افزایش. در این روش کردند استفاده آن خش  کردن سرعت افزایش منظور

 بکه  تیمار پیش بکارگیری ثانیه 09 مدت و سلسیوس درجه 119 دمای در عملکرد . بهترینکرد میهوای داغ خالص به سطح برخورد 

 .کرد پیدا افزایش نیز تولیدی کشمش کیفیت بلکه شد، گوران شدن خش  سرعت در افزایش باعث تنها نه که آمد دست

، 189، 159، 129، 09، 09، 09های تأثیر  اثر جت برخوردی هوای داغ مرطوب با مدت (Wang et al., 2017a)و همکاران  0وان 

درصد را بر کیفیکت و نکرخ    05-09درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  119متر بر ثانیه، دمای  10هوای  ثانیه در سرعت 209و  219

رنگ، مقدار رنگدانه قرمز، ریز ساختار و بافت را اندازه گیری  خش  کردن فلفل قرمز مطالعه کردند. ایشان پارامترهای کیفی شامل

شد که باعت تسریع در روند خش   هایی در سطح فلفل ایجاد می تر   تیمار میکرو کردند. نتایج نشان داد که بعد از اعمال این پیش

کرد. نتایج نشان داد که بالنچینگ بیش از  یهای پلی فنل اکسیداز را غیر فعال م تیمار به طور مؤثری آنزیم شدند. این پیش شدن می

 . و محتوای رنگ دانه قرمز و خصوصیات بافت فلفل داشت خش  کردنتیمار اثر معکوسی بر نرخ  حد با این پیش

و  خشک  ککردن  هکای   در پژوهشی اثر جت برخکوردی هکوای داغ مرطکوب را بکر ویژگکی      (Liu et al., 2019)و همکاران  5لی یو

، دماهکای  ثانیکه  159و  129، 09، 09، 09هکای تکأثیر    های کلم بروکلی مطالعه کردند. در این تحقیکق مکدت   خصوصیات کیفی گل

                                                           

3- Bai 

4- Wang 

5- Liu 

https://pubag.nal.usda.gov/?q=%22Zi-Liang+Liu%22&search_field=author


 

 

 

تیمکار   متر بر ثانیه به عنوان متغیرهای اعمال پیش 12و  0، 0های هوای  درجه سلسیوس و سرعت 35و  39، 05، 09 خش  کردن

 خشک  ککردن  برای توصیف رفتکار   0یادگیری عمیقدر قالب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ماشین شد. ایشان از در نظر گرفته 

را بکه   خشک  ککردن  تیمار به صورت مناسب نه تنها سکرعت   نشان داد استفاده از پیشدند. نتایج تحت شرایط بیان شده استفاده کر

 های ظاهری محصول خش  شده نیز بهبود پیدا کرد. شدت افزایش داد بلکه پارمترهای کیفی و ویژگی

و  هیک ثان، 159، 129، 09، 09، 09 ریتأث یها مدت با مرطوب داغ یهوا یبرخورد جت اثر (Wang et al., 2019) همکاران و وانگ

قکرار   یمکورد بررسک   بیس یها کردن و رنگ تکه خش  یبر بافت، پارامترها را وسیدرجه سلس 89و  39، 09 کردنخش  یدماها

سرعت  ماریت شیپ نیااستفاده از  نی. همچنکند یم دایکاهش پ بافت یسفت ماریت شیپ ریمدت تأث شیبا افزانشان داد که  جینتادادند. 

 .کاهد یم شدن یا قهوه مقدار ازداده و  شیکردن را افزا خش 

 وسیسلس درجه 129 و 119، 199 یدماها ه،یثان 159 و 09، 09 ریتأث یها مدت باداغ مرطوب  یهوا یجت برخورد ماریت شیپ ریتأث

 3دیک فالونوئ یمحتکوا  و شدن یا قهوه شاخص رنگ، یها یژگیو کردن، خش   ینتیس بر درصد 05 و 05، 25 ینسب یها رطوبت و

 مدت ماریت شیپ نیامطالعه قرار گرفت. استفاده از  مورد (Dai et al., 2020)و همکاران  یخزنده توسط دا یگل داوود یسرها کل

 119 ییدمکا  طیدر شکرا  دیک فالونوئ یرشد محتوا نیشتریب .داد کاهش نخورده دست ماریت به نسبت درصد 52 حدود را کردن خش 

 .دش حاصل هیثان 159 ریتأث مدت و درصد 05 ینسب رطوبت وس،یسلس درجه

 اثکر  رنکد یگ یمک  قرار مرطوب داغ یهوا یبرخورد جت ماریت شیپ ریتأث تحت که یمحصوالت شدن خش  نرخ شیافزا لیدال از یکی

 ,.Deng et al)و همککاران   دنکگ  نکه یزم نیک ا در. باشد یم نیپکت جمله از یسلول وارهید یدهایساکار یپلبافت و  رب ماریت شیپ نیا

 یسکلول  وارهیک د نیپکتک  یدهایسکاکار  یپل بیبافت و تخر یشدگ باعث نرم مرطوب داغ یجت هوا ماریت شینشان دادند که پ (2018

 ریداغ مرطکوب تکأث   یهکوا  یبرخورد جتنشان دادند که  یپژوهش در (Zielinska et al., 2022) و همکاران 8نسکایلیززردآلو شد. 

   .دارد هیبامغالف  نیپکت یساختار و رئولوژ ت،یبر حالل یقابل توجه

و  خشک  ککردن  هوای داغ مرطوب با توجه به مزایایی ککه در افکزایش نکرخ    برخوردی تیمار جت  اساس مطالب ذکر شده، پیش بر

تیمکار   تیمار شیمیایی قابل استفاده است. برای اعمال پیش د، به عنوان جایگزینی مناسب برای پیشتواند داشته باش کیفیت انگور می

ککه   بودای مورد نیاز  آن، سامانه خش  کردنجت برخوردی هوای داغ مرطوب به انگور و مطالعه چگونگی تأثیر آن بر تسریع روند 

ای در  معین نیز قابل کنترل باشد. با توجه به عدم وجود چنین سامانههوای داغ، درصد رطوبت برخوردی در آن عالوه بر ایجاد جت 

ارزیابی به  ،تیمار مورد نظر در شرایط مختلف ه و سپس با اعمال پیشکشور، در این پژوهش ابتدا به طراحی و ساخت آن پرداخته شد

 . پرداخته شدوم تیمار مرس و مقایسه نتایج با پیش تیمار انگور تحت تأثیر پیش خش  شدنسایه روند 

                                                           

6- Deep learning 

7- Flavonoids 

8- Zielinska 



 

 

 

 ها مواد و روش

 هوای داغ مرطوب تیمار جت برخوردی طراحی و ساخت سامانه اعمال پیش

ایکن  هوای داغ مرطوب و قسمت های مختلف آن نشان داده شده اسکت.  برخوردی تیمار جت  نمای کلی از سامانه پیش 1در شکل 

های  تیمار، نازل دمنده، گرمکن الکترکی، محفظه اعمال پیش ر،یگ تقمش -ریگ انتگرال-یکنترل کننده تناسبسامانه شامل مولد بخار، 

 باشد.  های انتقال هوا، شیرها و سینی قرارگیری محصول می مدور، حسگر دما، حسگر کنترل رطوبت و دما، کانال

 

 -0 ،ای انتقال بخاره لوله-2مولد بخار، -1) داغ مرطوب یهوابرخوردی جت  ماریت شیسامانه اعمال پطرحواره  -الف -1 شکل

کانال انتقال هوای  -8، گرمکن برقی هوا -3هوا،  افتیکانال باز -0، بازکردن ریش -5، شیر بستن -0، کانال جانبی دمنده صنعتی
دما و  هایحسگر -12حسگر دما،  -11، ها داغ مرطوب و نازل یهوا عیمحفظه توز -19، تیمار محفظه اعمال پیش -0 ،داغ مرطوب

 سامانه ساخته شده -بو  (کننده دما کنترل -10 و رطوبت
Fig. 1. a- Schematic view of high-humidity hot air impingement blanching pretreatment system (1- steam 

generator, 2- steam transfer pipes, 3- side channel pump, 4- closing valve, 5- opening valve, 6- air 

recycling channel, 7- electric air heater, 8- high-humid hot air transfer channel, 9- pretreatment chamber, 

10- high-humid hot air distribution chamber and nozzles, 11- temperature sensor, 12- temperature and 

humidity sensors, and 13- temperature controller) and b- Fabricated system 

 

باشد که سیال عامل را با سرعت باال  ها می همانطور که اشاره شد سامانه جت برخوردی هوای داغ مرطوب دارای ی  سری از نازل

ها از سطح  ها و فاصله نازل ها، قطر نازل این سامانه به دمای هوا، سرعت هوای خروجی از نازلعملکرد . دمند میبه سطح محصول 

تیمار جت هوای داغ از روابط مربکو  بکه ضکریب     ا وابسته است. برای طراحی و ساخت سامانه پیشه محصول و نحوه چیدمان نازل

ها استفاده شد. با توجه به تزریکق بخکار بکه سیسکتم      انتقال حرارت، جریان جرمی هوا و توان دمنده برای طراحی بهینه سیستم نازل

تیمکار   بت به صورت جداگانه وجود دارد. در محفظه اعمال پیشجت برخوردی هوای داغ امکان تنظیم دمای هوای داغ و درصد رطو

بکه   هکا وجکود دارد.   نکازل   ها از یکدیگر با تعویض صفحه ها و همچنین تغییر نوش و فاصله نازل امکان تنظیم فاصله محصول از نازل

سازی شد. در ادامکه بکه معرفکی و     هاز آن در نرم افزار کامسول شبیهایی  بخش ،ساختقبل از  ،نحوه عملکرد دستگاه مطالعهمنظور 

 شود. های مختلف سامانه پرداخته می مراحل طراحی و ساخت قسمت

 

(b) (a) 



 

 

 

و بخکش مولکد بخکار    مرطکوب  هوای داغ  یتوان به بخش ایجاد کننده جت برخورد سامانه جت برخوردی هوای داغ مرطوب را می

ها نشان داده شده است.  ای از نازل با استفاده از آرایه مرطوب اصل اساسی ایجاد کردن جت هوای داغ 2بندی کرد. در شکل  تقسیم

گکرم   T0در ی  مبدل حرارتی تکا دمکای    Ta با دمای اولیه مرطوبباشد. هوای  های جت برخوردی می کن این بخش مشابه خش 

تیمکار بکه    ظور اعمال پکیش ها به من نیاز دارد. هوای گرم شده با دمنده و از طریق آرایه نازل 0Ḣ شود که این گرم شدن به انرژی می

  .شد محاسبه 2و  1 های از رابطه مرطوبهوای کردن  انرژی مورد نیاز برای گرمشود.  سطح محصول دمیده می

J kg) یژه متوسط بین دو دمکا ظرفیت گرمایی و cp، (K) هوای مرطوبدمای  Ta، (K) دمای هوای داغ مرطوبT0  که،
-1

 K
-1

)، V 

m) نرخ جریان حجمی هوای داغ مرطوب
3
 s

-1
kg m) چگالی مخلو  هوای خش  و بخار آب ρ0و  (

-3
) ،n  هکا،  تعداد نکازل d   قطکر

m s) ها سرعت تخلیه سیال از نازل wو  (m) ها نازل
-1

بکت موجکود در هکوای ورودی بکه     بر این اساس و با توجه بکه رطو . هستند (

 های مورد نیاز انتخاب و گرمکن طراحی و ساخته شد. المنت ،گرمکن

 

 ها هوای داغ مرطوب با استفاده از آرایه نازلبرخوردی جت  -2شکل 
Fig. 2. High-humidity hot air impingement using array of nozzles 

 

سه متغیکر هندسکی قطکر    . دارد طراحی صحیح سامانه جت برخوردی بستگی بهش ایجاد ضریب انتقال حرارت یکنواخت در این رو

ابعکادی هسکتند ککه بایکد در ارتبکا        LTهکا   و فاصله مرکز تا مرکز نازل H، فاصله نازل تا صفحه برخورد Dهیدرولیکی نازل مدور 

مم برای ضریب انتقال جرم و حرارت بکرای  ی  مقدار ماکزیقدار بهینه یعنی مناسب با یکدیگر تعیین شوند. برای به دست آوردن م

و نسبت بهینه طولی دو بعد دیگر به  شدها ثابت در نظر گرفته  یکی از طول توان دمنده داده شده در واحد سطح انتقال حرارت  ی

به دالیل ایمنکی اغلکب فاصکله نکازل تکا       .(Martin, 1977; Schabel and Martin, 2010) دطول در نظر گرفته شده محاسبه ش

هکایی   . به صورت تجربی محکدوده (Schabel and Martin, 2010) باشد سازی می صفحه برخورد عامل محدود کننده مسئله بهینه

برابکر قطکر نکازل     8برابکر بکا    Hگکرفتن  بکا در نظکر    های انجام شده توسط محققین گزارش شده است برای این فاصله در پژوهش

(1) 
0 0 0 0( )        P aH V c T T   

(2) 2
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4

V n d w


  



 

 

 

(Sarkar and Singh, 2004) 0 و 0هکای   رابطهاستفاده از ها از یکدیگر به ترتیب با  ها و فاصله نازل مقادیر بهینه تقریبی قطر نازل 

 آمد.ای به دست  های دایره ای از نازل آرایهبرای 

کنواختی فرآیند بالنچینگ محصول مورد نظر تکأثیر بسکزایی دارد یکنکواختی    که توزیع همگن سیال عامل در بازده و ی به دلیل این

با اهمیت است. توزیع مناسب سیال عامل کامالً به ساختار محفظه توزیکع سکامانه   توزیع جریان هوای داغ مرطوب در بالنچر بسیار 

بررسی ساختارهای ساده و مناسکب بکرای ایجکاد     افزار کامسول به با استفاده از نرمدر این رابطه اعمال جت برخوردی وابسته است. 

ها پرداخته شد. به منظور توزیع یکنواخت جریکان هکوا از یک      یکنواختی در محفظه توزیع بخار و در نتیجه خروجی یکسان از نازل

ورد نظکر  تصویری از ساختار مک  0در شکل  ها استفاده شد. مانع و همچنین ی  صفحه مشب  در فاصله مناسب قبل از صفحه نازل

 شود. مشاهده می

ر واحکد سکطح   دحداقل توان مورد نیاز دمنکده  دمنده مورد نیاز برای ایجاد جت برخوردی با توجه به توان محاسبه شده انتخاب شد. 

 .شدمحاسبه  3تا  5 های از رابطه انتقال حرارت

kg m) نرخ جریان جرمی هوا بر واحد سطح انتقال حرارت G، (W) توان دمنده P که،
2
 s

-1
)،P Δ   اختالف فشکار دمنکده (Pa) و ρ 

kg m) ثابت چگالی هوا
3
kg s) نرخ جریان جرمی در واحد سطح انتقال حکرارت  ṁهستند.  (

-1
) ،A    سکطح انتقکال حکرارت (m

2
) ،f 

m s) سرعت هوای خروجی از نازل wضریب تخلیه و  CD نسبت سطح آزاد،
-1

 .هستند (

برای انتخاب دمنده، افت فشار ایجاد شده در سامانه با استفاده از نرم افزار کامسول برآورد شده و با توجه به سرعت سیال خروجی از 

مکدل،   1جکدول   .فاده شکد اسکت  2RB 710-7AA11مکدل   (GREENCO)گرینککو   کانکال جکانبی  ها از ی  دمنده صکنعتی   نازل

 دهد. تیمار را نشان می مشخصات فنی و کشور سازنده اجزاء تشکیل دهنده سامانه اعمال پیش

 تیمار محدوده کاری و کشور سازنده اجزاء تشکیل دهنده سامانه اعمال پیشفنی، مدل، مشخصات  -1جدول 

Table 1- Model, range of operation and technical specifications, and manufacturing country of the 

pretreatment application system of the components 
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 اجزاء

Components 

 مدل 
Model 

 محدوده کاری و مشخصات فنی
Range of operation and technical 

specs 

 کشور سازنده
Manufacturing 

country 

 دمنده
Blower 

GREENCO Side Channel  

2RB710-7AA11 

 کیلووات 2/2توان 
 مترمکعب بر ساعت 030حداکثر جریان 

 بار میلی 299حداکثر فشار 

 چین

 ها نازل

Nozzles 

 ایران متر یسانت 12متر و طول  یلیم 10قطر  نازل مدور

 حسگر دما
Temperature sensor 

Omega K type 

thermocouple 
 آمریکا درجه سلسیوس 039 تا 9

 حسگر دما و رطوبت

Temperature and Humidity 

sensor 

Hatol2015 
سلسیوسدرجه  125 تا -09دما از   

درصد 199 تا 9رطوبت از   

 ایران -سویس

 کنترلر دما

Temperature controller 

AUTONICS 

TCN4S-24R 

 و ترموکوپل یورودبا  PIDکنترلر 
 SSRخروجی

درجه  000تا  -159 یریاندازه گ محدودهو 
 سلسیوس

 کره جنوبی

 له حالت جامدر

Solid state relay (SSR) 
SSRFOTEK 50A 

 تایوان آمپر 59

 مولد بخار

Steam generator 

 ایران کیلووات  0سه فاز و توان  مولد بخارگرم صنعتی

 گرمکن

Heater 

 ایران واتی 599ت نالم ای ت پرهنالم

 

 

 

 و محصول انگورها  ها شامل مانع، صفحه مشب ، صفحه نازل محفظه نازل نمای -3شکل 
Fig. 3. View of nozzles’ chamber including barrier, perforated plate, nozzles’ plate, and grape product 

 

ترموکوپکل   در این سکامانه از  باشد. دما می PIDکنترل کننده  شامل حسگرها، دیتاالگر، اینورتر کنترل کننده سرعت وکنترل بخش 

OMEGA رطوبت  و دیتاالگر دما وHATOL ها استفاده شد. بکرای کنتکرل    برای پایش دما و رطوبت نسبی هوای خروجی از نازل

های گکرمکن دمکای هکوای مرطکوب      استفاده شده با کنترل المنت PIDاستفاده شد.  SSRو رله  PIDدما نیز از ی  کنترل کننده 



 

 

 

 کند. ها را روی دمای تنظیمی حفظ می خروجی از نازل

سکاخت  با پراب مجزا  BENETECH GM8903مدل  یم داغس یسنج باد سرعتاستفاه از ی   ها با ی از نازلسرعت سیال خروج

سکرعت سکیال خروجکی از     Mسکری   VFD075M43شد. با تنظیم دور دمنده با ی  دستگاه اینورتر سه فاز دلتا گیری  اندازهچین 

 شد.  ها در محدوده تعیین شده تنظیم  نازل

بکا تنظکیم    .شکد گکرم صکنعتی اسکتفاده    ی  دستگاه بخارسکاز  از تیمار،  با رطوبت نسبی باال در پیش هوای داغ زاستفاده ا با توجه به

شامل مجاری انتقال سیال، نیز اجزای جانبی سامانه ، رطوبت نسبی در محدوده مورد نظر تنظیم شد. شیرهای باز و بسته کردن بخار

 باشند. و بخارساز می های برق سه فاز مربو  به پمپ تابلو برق و کابل

 تیمار انگور تحت تأثیر پیش خشک شدنتیمار و ارزیابی روند  اعمال پیش

بکر سکینتی     تیمکار جکت برخکوردی هکوای داغ مرطکوب      اعمال پکیش مدت اثر دما و  مطالعهبه منظور های ارزیابی سامانه  آزمایش

نیز به  تیزاباز تیمار شاهد و تیمار  .تکرار انجام شد در سه و رنگ کشمش تولید شده پس از فرآیند خش  شدن کردن انگور  خش

بکا توجکه بکه کیفیکت بکاالی      تیمار مرسوم استفاده شکد.   تیمار جت هوای داغ مرطوب و پیش پیش خش  شدنمنظور مقایسه روند 

تکا رسکیدن    آزمایشکگاه  در سایه و در دمکای محکیط  ها  ی  از نمونه کردن روزانه هر با وزن خش  شدنروند خش ،  کشمش سایه

 قرار گرفت. مطالعهمورد درصد بر پایه تر  10ها به حدود  رطوبت نمونه

تهیکه شکدند. بکرای انجکام      درصد بر پایه تکر  39با رطوبت اولیه در حدود های انگور از شهرستان مالیر و انگورهای ی  باغ  نمونه 

 تیمکار جکت برخکوردی    اعمکال پکیش   منظوربه اب شوند. ها سعی شد که انگورهای هم اندازه با شرایط رسیدگی مشابه انتخ آزمایش

پکتین به عنوان  قرار داده شد.های ساخته شده  پس از جداسازی از خوشه در سینی دانه سفید بی گرم انگور 299 هوای داغ مرطوب

 Moelants et) کنکد  بافت محصوالت کشاورزی ایفا می و چسبندگی ساکارید دیواره سلولی نقش مهمی در استحکام مهمترین پلی

al., 2014). شود باعث افزایش نفوذپذیری دیواره سلولی نسبت به رطوبت می در اثر حرارت پذیری پکتین تخریب و افزایش انحالل 

(Swati and Ashim, 2014). ،در فرآیندهای  سلسیوسدرجه  89 از دماهای باالتر ناشی از اًتخریب حرارتی پکتین اساس به عالوه

هوای داغ مرطوب در  ،صورت گرفتهمطالعات  بنابراین، با توجه به مطالب بیان شده و .(De Roeck et al., 2008) باشد میحرارتی 

محصکول   بکه  درصکد  09-05محکدوده  متر بر ثانیه و رطوبت نسبی در  19درجه سلسیوس، سرعت هوای  119 و 199، 09 یهادما

 ;Deng et al., 2018) ثانیه در نظر گرفته شکد  159و  129، 09، 09، 09 نیز برابر با مقادیر تیمار اعمال پیشهای  مدتاعمال شد. 

Wang et al., 2019).  

ثانیکه در محلکول قکرار داده شکد. در      09گرم انگور به مدت  299وری انجام شد. برای این کار  به روش غوطهب اتیزاعمال محلول 

کیلوگرم کربنکات پتاسکیم و    5لیتر روغن سبزه،  2کیلوگرم انگور شامل  1999کردن  وری محلول مورد نیاز برای تیزابی روش غوطه

 .(Doulati Baneh, 2016)باشد  داشتی میلیتر آب تمیز و به 199



 

 

 

 شود. می تیمار جت برخوردی هوای داغ مرطوب مشاهده  اول و دوم بعد از اعمال پیش هایها در روز از نمونه تصاویری 0در شکل 

 

 تیمار جت برخوردی هوای داغ مرطوب اول و دوم بعد از اعمال پیش هایها در روز نمونه تصویر -4شکل 
Fig. 4. The image of the samples on the first and second days after applying high-humidity hot air 

impingement blanching pretreatment 

 

ثانیکه مشکاهده    159و  129، 09، 09، 09 های مدت تیمار در های تولیدی مربو  به اعمال پیش تصاویری از کشمشنیز  5  در شکل
 شود می

 ثانیه 159و  129، 09، 09، 09 های مدتدر به ترتیب مار تی های تولیدی مربو  به اعمال پیش کشمش تصویر -5شکل 
Fig. 5. The image of the produced raisins related to durations of 30, 60, 90, 120, and 150 s of applying 

pretreatment, respectively 

 

بکا   خش  کردنهای مقادیر نسبت رطوبت و نرخ انگور با رسم نمودار خش  کردنتیمار بر سینتی   اعمال پیش مدتمطالعه تأثیر 

 .(Thorat et al., 2012) شدمحاسبه  8از رابطه  (MR) انگور 0شد. نسبت رطوبتگیری ضریب نفوذ انجام  زمان و اندازه

kgH2O kg) خشک  ککردن  هکای انگکور در هکر زمکان از      محتوای رطوبت نمونکه  Mt، که
-1

dry matter)،M0     محتکوای رطوبکت اولیکه     

(kgH2O kg
-1

dry matter)  وMe محتوای رطوبت تعادلی (kgH2O kg
-1

dry matter) هستند. 

 . شدمحاسبه  0استفاده از رابطه با نیز  خش  کردنی های انگور ط نمونه خش  کردننرخ 

                                                           

9- Moisture ratio 
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 t2و  t1ی هکا  های انگکور در زمکان   محتوای رطوبت نمونه Mt2و  Mt1 و (h) ردنخش  کفرآیند طی  شدنخش   مدت t2 و t1که، 

(kgH2O kg
-1

dry matter) باشند. می 

طکور گسکترده   به  (19 نفوذ )معادلهشود. قانون دوم فی  مربو  به  نفوذ داخلی کنترل می عمدتاً با خش  کردنانتقال رطوبت طی 

 شود. در محدوده نرخ نزولی رطوبت برای محصوالت کشاورزی استفاده می خش  کردنبرای توصیف فرآیند 

خشک   هکای طکوالنی    و برای زمکان  (Crank, 1979)حل شده است معادله نفوذ برای مختصات کروی با در نظر گرفتن فرضیاتی 

 .(Ah-Hen et al., 2013) شود یان میب 11تمی به صورت معادله لگاری کردن

m) ضریب نفوذ مؤثر رطوبت Deff، که
2
 s

-1
)، r های انگکور  شعاش معادل حجم نمونه (m) و t   خشک  ککردن  زمکان (s)  از هسکتند .

بکه  مربکو   ) 12به دست آمد که با استفاده از معادلکه   kدر برابر زمان ی  خط مستقیم با شیب  LnMR با ترسیم نمودار 11له دمعا

 .(Bai et al., 2013a)ضریب نفوذ تعیین شد  (شیب خط

با  سیکول  یبا استفاده از  عدد حبه 09طولی و قطر عرضی قطر میانگین به منظور محاسبه ضریب نفوذ، ابعاد انگور  نییتع یبرا

برابر با  10از رابطه  یشد. سپس قطر معادل حجم یریگ اندازه متر 91008/9و  91502/9به ترتیب برابر با  متر یلیم 91/9دقت 

 .(Wang et al., 2017b) محاسبه شد متر 910/9

 باشند. ( میmدر راستای جانبی )قطرها  dy و dxو  (mطولی)قطر  dz که،

 یدیتول یها کشمش رنگ یابیارز

قرار  مطالعهمورد ( Lab) یرنگ یفضا در های تولیدی کشمش مشخصات رنگیتیمار جت برخوردی هوای داغ مرطوب بر  تأثیر پیش

Lریمقادگرفت. 
*، a

bو  *
. به ایکن منظکور بکا تبکدیل     شد یریگ اندازه نرم استفاده ازو انگور و با  ها با تهیه تصاویر رنگی از کشمش *

Lفضای رنگی تصاویر به فضای 
*
a

*
b

مقدار  های تصاویر محاسبه شد. های جدا شده مقادیر میانگین پیکسل برای هر ی  از کانال *
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H ویه هیزاو ،(C) کروما سپس، مقادیر. بود یریگ اندازهبار  5 نیانگیم ،شاخص رنگی هر
اسکتفاده   با زین (ΔE) کل رنگ اختالف و °

 رنکگ  صیتشکخ  یبکرا  یمتراپکار  ویک ه هیزاو و باشد یم رنگ اشباش مقدار دهنده نشان کروما. شدند محاسبه 10و  15، 10از روابط 

0 هیزاو های شاخص با یکشاورز محصوالت
60رنگ قرمز،  یراب °

120رنگ زرد،  یبرا °
240 و قرمز رنگ یبرا °

 یرنگ آب یبرا °

. شود یم استفاده تازه و شده خش  نمونه نیب کل رنگ اختالف یابیارز یبرا که است یپارامترنیز  ΔE کل رنگ اختالف. باشد یم

L0 ) تازه انگورهای رنگی  شاخص
*، a0

b0و  *
رنکگ کمتکر    رییتغ بیانگر ΔE ترکم ریو مقاد شود یعنوان مرجع در نظر گرفته م به( *

مورد تجزیه و تحلیکل قکرار    SPSSنرم افزار های به دست آمده با استفاده  داده .استشدن نسبت به نمونه تازه  از خش  نمونه پس

 انجام شد. 95/9ها با آزمون دانکن در سطح  گرفت. مقایسه میانگین

 آنالیز آماری

شدن و  تیمار جت برخوردی هوای داغ مرطوب بر مدت خش  در این پژوهش، به منظور مطالعه تأثیر دما و مدت اعمال پیش

با سه تکرار ها در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل با طرح پایه کامالً تصادفی  های رنگی کشمش تولیدی، آنالیز واریانس داده شاخص

شدن با  های مدت خش  تجزیه و تحلیل شدند. مقایسه میانگین داده SPSSافزار  های به دست آمده با استفاده از نرم دادهانجام شد. 

درصد  5های رنگی کشمش تولیدی با آزمون دانکن در سطح  های شاخص درصد و مقایسه میانگین داده 1آزمون دانکن در سطح 

 انجام شد.

 نتایج و بحث

دما و  ،مطابق نتایجآورده شده است.  2شدن انگور در جدول  خش  مدت تیمار بر تأثیر دما و مدت اعمال پیشنس نتایج آنالیز واریا

اثر متقابل دما و مدت اعمال  ، لیکنندشتدرصد دا 1در سطح شدن  خش  مدتداری بر  معنیبسیار  تأثیرتیمار  مدت اعمال پیش

 .دار نبود معنیشدن  خش  مدتتیمار نیز بر  پیش

 

 

 

 

(10) * *C a b   

(15) 
*

*
tan( )

b
H

a


 

(10) * * 2 * * 2 * * 2

0 0 0( ) ( ) ( )E L L a a b b      
 



 

 

 

 تیمار  دما و مدت اعمال پیشتأثیر انگور تحت  شدن مدت خش تجزیه واریانس  - 2جدول 

Table 2- Analysis of variance of grape drying duration affected by pretreatment temperature and duration  

 بع تغییرامن
Sources of variation 

 درجه آزادی
Degree of freedom 

 مربعات میانگین
Mean square 

 دما
Temperature (°C) 

2 41.867** 

 تیمار )ثانیه( مدت پیش
Pretreatment duration (s) 

4 128.633** 

 تیمار مدت پیش × دما

Temperature × Pretreatment duration 
8 0.783 ns 

 خطا
Error 

30 2.356 

 درصد 1احتمال دار در سطح  معنی الفاخت **
**

Significant difference in 1% probability level 
ns دار عدم اختالف معنی 

ns
 No significant difference 

 

دهد. مطابق انتظار با افزایش دما، مدت  انگور را نشان میشدن  خش  مدتتیمار بر  مقایسه میانگین اثر دمای پیشنتایج  0  جدول

درجه سلسیوس  119و  199سطوح دمایی  بینکاهش این در  داری اختالف معنی خش  شدن کاهش یافته است. هر چند که

داری وجود داشت. از مقایسه میانگین اثر  درجه سلسیوس و سطوح دمایی ذکر شده اختالف معنی 09بین دمای  و تنها مشاهده نشد

تیمار بر  ت اعمال پیشافزایش مددار  معنی( نیز مشاهده شد که بیشترین تأثیر 0شدن )جدول  خش  مدتتیمار بر  مدت اعمال پیش

 تیمار داشت. داری با سایر سطوح مدت اعمال پیش ثانیه بود که اختالف معنی 159 اعمال شدن مربو  به مدت خش  مدتکاهش 

 تیمار مدت خش  شدن انگور تحت تأثیر دمای پیشمیانگین مقایسه  -3جدول 

Table 3- Comparison of drying duration mean affected by pretreatment temperature 

 )روز( شدن خشک مدت

Drying duration (day) 

 دما
Temperature (°C) 

30.60a 90 

28.73b 100 
27.27b 110 
 بر اساس آزمون دانکن نیستند.% 1 سطح در دار معنی اختالف کوچ  انگلیسی مشابه دارای مقادیر دارای حروف

Values followed by the common lower case letter do not differ statistically at 1% probability level. 

 

 تیمار میانگین مدت خش  شدن انگور تحت تأثیر مدت اعمال پیشمقایسه  -4جدول 

Table 4- Comparison of drying duration mean affected by pretreatment duration 

 )روز( شدن خشک مدت

Drying duration (day) 

 )ثانیه(تیمار  مال پیشاع مدت
Pretreatment duration (s) 

33.22a 30  

31.89a 60  

28.67b 90  

26.56c 120  

24d 150  

 بر اساس آزمون دانکن نیستند.% 1 سطح در دار معنی اختالف کوچ  انگلیسی مشابه دارای مقادیر دارای حروف
Values followed by the common lower case letter do not differ statistically at 1% probability level. 

 

نمودارهای نسبت رطوبت  ،انگور خش  کردنبر روند هوای داغ مرطوب تیمار جت برخوردی  پیش یو دما مدتمقایسه تأثیر  برای



 

 

 

کلکی ککاهش    رونکد  مشکخص اسکت   هکا نمودار طور که از همان اند. نشان داده شده 3و  0های  در شکل خش  شدندر برابر زمان 

الزم بکرای ککاهش   مکدت   0شککل  مطکابق  . هوای داغ مرطوب اسکت  تیمار جت برخوردی پیشمدت اعمال رطوبت متأثر از دما و 

 برابکر بکا   به ترتیکب  تیمار جت برخوردی اعمال پیش از ثانیه 159و  129، 09، 09، 09 تأثیر های در مدت رطوبت به مقدار مورد نظر

، 09، 02و درجه سلسیوس  199برای دمای روز  20و  20، 20، 01، 00 ،درجه سلسیوس 09ای دمای بر روز 20و  28، 09، 00، 05

مدت  ،ثانیه 159به  09تیمار از  اعمال پیشمدت با افزایش  ،بنابراین .تعیین شد درجه سلسیوس 119 دمای برای روز 22و  25، 23

  کند. پیدا می کاهشدرصد  05 و 03، 09به ترتیب در حدود  خش  کردن

تیمارهای شاهد، شیمیایی و جکت برخکوردی هکوای داغ مرطکوب      بین پیش خش  شدنو مقایسه روند  0بررسی نمودارهای شکل 

باشد. در مقایسه بکا انگکور تکازه مقکدار      انگور می خش  کردننشان دهنده مؤثر بودن جت برخوردی هوای داغ مرطوب بر سرعت 

درجکه   09ثانیکه در دمکای    09درصد برای شکرایط   8ردی هوای داغ مرطوب از تحت تأثیر جت برخو خش  کردنافزایش سرعت 

خشک   کند. به طور کلی ایکن افکزایش نکرخ     درجه سلسیوس تغییر می 119ثانیه در دمای  159درصد برای حالت  08سلسیوس تا 

تیمار بر بافت و تخریب دیواره  شتوان ناشی از تأثیر این پی حاصل از اعمال پیش تیمار جت برخوردی هوای داغ مرطوب را می شدن

هکای قبلکی    پکژوهش  هکای  یافتههای انگور دانست. این نتایج مشابه با  های ایجاد شد بر پوست حبه ها و همچنین میکروتر  سلول

و وانکگ   گل کلم بروکلیو همکاران برای  (Liu et al., 2019) برای هویج، لی یو (Deng et al., 2018) توسط دنگ و همکاران

 باشد. تیمار جت برخوردی هوای داغ مرطوب می برای محصول فلفل قرمز تحت تآثیر پیش (Wang et al., 2017a)و همکاران 

 

، 09 های مدت بهب شاهد، شیمیایی و جت برخوردی هوای داغ مرطو هایتیمار زمان برای پیش بانسبت رطوبت  تغییر -6 شکل

 درجه سلسیوس 119و  199، 09 دماهای وثانیه  159و  129، 09، 09
Fig. 6. Variation in moisture ratio with time for pretreatments of control, chemical, and high-humidity hot 

air impingement blanching at durations of 30, 60, 90, 120, and 150 s and temperatures of a) 90°C, b) 

100°C, and c) 110°C 
 

درجه سلسکیوس در هکر یک  از     119و  199، 09نمودارهای سینتی  خش  کردن برای هر سه دمای که  نشان می دهد 3شکل 

مشکاهده  یمکار  ت ثانیه اعمال پیش 159با بررسی نمودار مربو  به مدت  .هستندمنطبق  یکدیگرتیمار تقریباً بر  های اعمال پیش مدت

 

(a) 

 

(b) 

 

 

(c) 



 

 

 

های  یافتهکند.  درصد افزایش پیدا می 13در حدود  خش  شدندرجه سلسیوس، ثابت سرعت  119به  09شود که با تغییر دما از  می

تیمار جت برخوردی هوای داغ  که در بین دما و مدت اعمال پیش کردن بیانگر آن است بررسی نمودارهای سینتی  خش حاصل از 

پکارامتر  تیمکار   . بنابراین، مدت اعمال پکیش باشد می شدنخش  تیمار عامل مؤثرتری بر افزایش سرعت  مرطوب، مدت اعمال پیش

 تر به خوبی کنترل شود. مطلوبمهمی است که باید برای نتیجه 

 

درجه  119و  199، 09دماهای  تیمار جت برخوردی هوای داغ مرطوب در زمان برای پیش بانسبت رطوبت  تغییر -7 شکل

 ثانیه  159و  129، 09، 09، 09های  مدت و یوسسلس
Fig. 7. Variation in moisture ratio with time for high-humidity hot air impingement blanching 

pretreatment at temperatures of 90, 100, and 110 °C and durations of a) 30 s, b) 60 s, c) 90 s, d) 120 s, and 

e) 150 s 
 

شاهد، شیمیایی و جت برخوردی هوای داغ مرطکوب در   هایتیمار پیشبرای در برابر زمان  خش  شدننرخ  هاینمودار 8شکل  در

خشک   نکرخ   نمودارها بیانگر ککاهش  نشان داده شده است.ثانیه  159و  129، 09، 09، 09 های مدتو  سلسیوسدرجه  119دمای 

تر  سریع خش  شدنزمان در ابتدای از دست دادن رطوبت  نرخر که مشخص است هستند. همچنین، همانطومتناسب با زمان  شدن

راحکت تکر جکدا    دارند سست پیوندهای رطوبتی که مقاومت به از دست دادن رطوبت کمتر است و  خش  شدندر ابتدای . باشد می

آب از  انتقکال بکا ککاهش    شکده و  باقیمانده بیشتر و قوی تر محدودرطوبت ، خش  شدنادامه کاهش محتوای رطوبت با با شود  می

  .(Earle, 2013) گیرد قرار میتأثیر تحت  خش  شدنداخل به سطح محصول سرعت 
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(c) 

 

(d) 
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تیمار جت برخوردی هوای داغ  تیمار شیمیایی و همچنین پیش تیمار شاهد، پیشبرای زمان  با خش  شدننرخ تغییر  -8شکل 

 ثانیه 159و  129، 09، 09، 09 های مدتدرجه سلسیوس و  119مرطوب در دمای 
Fig. 8. Variation in drying rate with time for control treatment, chemical pretreatment, and high-humidity 

hot air impingement blanching pretreatment at temperature of 110 °C and durations of 30, 60, 90, 120, 

and 150 s. 

 

مختلف برای شرایط های  مدتدر هوای داغ مرطوب شاهد، شیمیایی و جت برخوردی  هایتیمار پیشانگور برای نفوذ   مقادیر ضریب

برای مترمربع بر ثانیه  28/2×19-19 از. مقادیر این ضریب شده استارایه  3تا  5در جداول  سلسیوسدرجه  119و  199، 09دمایی 

 دمایتیمار در  ثانیه اعمال پیش 159برای مترمربع بر ثانیه  50/0×19-19 تا سلسیوسدرجه  09 دمایتیمار در  ثانیه اعمال پیش 09

تیمکار   مربکو  بکه پکیش   ( مترمربع بر ثانیکه  00/3× 19-19) همچنین بیشترین مقدار ضریب نفوذ .کند تغییر می سلسیوسدرجه  119

 ,.Madamba et al) مکواد غکذایی قکرار دارنکد    ضریب نفوذ برای مترمربع بر ثانیه  19-19تا  19-0 یکه در محدوده کلبود ایی یشیم

اومکت بکه انتقکال    مق آنو نکرم ککردن    بافت انگورهوا از  خارج کردنبا  جت برخوردی هوای داغ مرطوب تیمار اعمال پیش. (1996

بنابراین، همانطور که مشخص است مقدار ضریب نفکوذ بکا   . (Dai et al., 2020) دهد دیواره سلول را کاهش میو رطوبت از غشاء 

 ماریت شیپ شد اشاره قبال که همانطور .کرده استتیمار جت برخوردی هوای داغ مرطوب افزایش پیدا  افزایش دما و مدت تأثیر پیش

 بیضکر  شیبر افرا ییبسزا ریتأثرو  نیو از ا دهد یبه انتشار آب از آن را کاهش م مقاومت پوست یموم هیال کردن حل با ییایمیش

و آب داغ بکر نکرخ    ییایمیشک  یمارهایت شیاثر پ یبا بررس (Ayoubi et al., 2015) همکاران و یوبیا شدن دارد. نفوذ و نرخ خش 

 مقکدار  نیشکتر یب ککه  آوردنکد  دست به هیبر ثان مترمربع 05/8×19-19 تا 02/0×19-19نفوذ را در محدوده بیضر ریکردن مقاد خش 

موناکا تحت  دانه یدن انگور بکر روند خش  یبا بررس زین (Xiao et al., 2010)و همکاران  ائویژ .بود ییایمیش ماریت شیپ به مربو 

   تکا  82/1×19-19محکدوده  در را نفکوذ  بیضکر  ریمقاد یکن جت برخورد خش   ی درهوا  انیمختلف جر یها دماها و سرعت ریتأث

 مار،یت شینوش پ .باشد یحاضر م قینفوذ در تحق بیضر آمده بدستکه مشابه با محدوده  کردند نییتع هیمربع بر ثان متر 80/5×19-19

نظکر   نیک ککه از ا  دارنکد  شکدن  خشک   نرخ جهینت در و نفوذ بیضر مقدار بر یدار یمعن اثر کردن خش  روش نیانگور و همچن مرق

 .مورد توجه قرار داد توان ینفوذ را م بیمتفاوت ضر یها محدوده



 

 

 

در  هوای داغ مرطوب شاهد، شیمیایی و جت برخوردی هایتیمار پیشانگور برای نفوذ ضریب مقادیر  -5 جدول

 سلسیوسدرجه 119 و دمایمختلف های  مدت
Table 5- Values of grape diffusion coefficient for control, chemical and high-humidity hot air 

impingement blanching pretreatments at different durations and temperature of 110 °C  

 مترمربع بر ثانیه( ×11-11) نفوذضریب  

Diffusion Coefficient (×10-10 m2 s-1)  

 ضریب تعیین

R2 

 معادله
Equation 

 تیمار )ثانیه( مدت اعمال پیش
Pretreatment duration (s) 

2.19 0.9858 LnMR=-4.41×10-5t+0.0824 
 تیمار شاهد

Control treatment 

2.46 0.9955 LnMR=-4.95×10-5t+0.0432 30 

2.53 0.9985 LnMR=-5.09×10-5t-0.0063 60 

2.82 0.9982 LnMR=-5.67×10-5t-0.0527 90 

3.10 0.9899 LnMR=-6.23×10-5t-0.1145 120 

3.53 0.9808 LnMR=-7.11×10-5t-0.1537 150 

7.46 0.9939 LnMR=-15.01×10-5t+0.0201 
 تیمار شیمیایی پیش

Chemical pretreatment 

 

دمای  وهای مختلف  جت برخوردی هوای داغ مرطوب در مدت رتیما انگور برای پیشمقادیر ضریب نفوذ  -6 جدول

 درجه سلسیوس199
Table 6- Values of grape diffusion coefficient for high-humidity hot air impingement blanching 

pretreatment at different durations and temperature of 100 °C  

 بر ثانیه(مترمربع  ×11-11ضریب نفوذ ) 

Diffusion Coefficient (×10-10 m2 s-1)  

 ضریب تعیین

R2 

 معادله
Equation 

 تیمار )ثانیه( مدت اعمال پیش
Pretreatment duration (s) 

2.38 0.9962 LnMR=-4.79×10-5t+0.0365 30 

2.40 0.9978 LnMR=-4.83×10-5t+0.0042 60 

2.64 0.9974 LnMR=-5.32×10-5t-0.0447 90 

2.88 0.9938 LnMR=-5.79×10-5t-0.0973 120 

3.22 0.9833 LnMR=-6.47×10-5t-0.1419 150 

 

 09دمای  وهای مختلف  تیمار و جت برخوردی هوای داغ مرطوب در مدت مقادیر ضریب نفوذ انگور برای پیش -7 دولج

 درجه سلسیوس
Table 7- Values of grape diffusion coefficient for high-humidity hot air impingement blanching 

pretreatment at different durations and temperature of 90 °C  

 مترمربع بر ثانیه( ×11-11ضریب نفوذ )

Diffusion Coefficient (×10-10 m2 s-1)  
R2 

 معادله
Equation 

 تیمار )ثانیه( مدت اعمال پیش
Pretreatment duration (s) 

2.28 0.9953 LnMR=-4.58×10-5t+0.0432 30 



 

 

 

2.34 0.9960 LnMR=-4.71×10-5t+0.0268 60 

2.56 0.9964 LnMR=-5.16×10-5t-0.0071 90 

2.69 0.9963 LnMR=-5.41×10-5t-0.0655 120 

2.85 0.9884 LnMR=-5.74×10-5t-0.1402 150 

 

Lهای رنگی کشمش تولید شده ) شاخصنتایج تجزیه واریانس 
* ،C ،H

ر جدول دتیمار  دما و مدت اعمال پیشتحت تأثیر  (ΔEو  °

Lپارامترهای رنگی داری بر  معنی تأثیرتیمار  دما و مدت اعمال پیشهر دو متغیر که  شود مشاهده میشده است.  ارائه 8
* ،C ،H

و  °

ΔE  درصد  5ذکور در سطح تیمار بر پارامترهای رنگی م اعمال پیش مدت. همچنین اثرهای متقابل دما و داشتنددرصد  5در سطح

 دار بود.  معنی

 تیمار دما و مدت اعمال پیشهای رنگی کشمش تولیدی تحت تأثیر  شاخصتجزیه واریانس  - 8جدول 

Table 8- Analysis of variance of color indices of raisins affected by pretreatment temperature and 

duration 

 میانگین مربعات

Mean square 
 جه آزادیدر

Degree of freedom 
 منابع تغییر

Sources of variation 
ΔE H (°) L* C 

 دما 2 *817.886 *523.138 *113.375 *142.608

Temperature (°C) 
 مدت پیش تیمار 4 *82.529 *13.591 *22.189 *16.173

Pretreatment duration (s) 
 پیش تیمارمدت  ×دما  8 *181.999 *7.248 *15.949 *2.611

Temperature × Pretreatment duration 
 خطا 60 0.332 0.331 0.974 0.188

Error 
 درصد 5دار در سطح احتمال  معنی الفاخت *

*
Significant difference in 5% probability level 

C، L*، H و ΔE رنگ کل هستند. به ترتیب کروما، روشنایی، زاویه هیو و اختالف 
C, L*, H, and ΔE are chroma, lightness, hue angle, and total color difference, respectively. 

 

Lپارامترهای رنگی میانگین مقادیر 
* ،C ،H

تیمار جت برخوردی هوای  های تولیدی تحت تأثیر شرایط مختلف پیش کشمش ΔEو  °

تر، وضوح بهتر، قرمزی کمتر و داشتن  نگ روشنهای با ر کشمشبه طور کلی، داده شده است. نشان  0جدول داغ مرطوب در 

Lپارامتر  ،شخص استم 0ل همانطور که از جدو .(Dehbooreh and Esmaiili, 2009) باشند رنگی متمایل به زرد مطلوب می
* 

کرده داری افزایش پیدا  معنی تیمار در دماهای باالتر به صورت با افزایش زمان اعمال پیش به عنوان شاخصی از روشنایی ها کشمش

 .بوددرجه سلسیوس  119 یتیمار در دما اعمال پیش ثانیه 159مربو  به ( 01/03)این شاخص بیشترین مقدار  به طوریکه است،

در  Cرسد. شاخص  تر به نظر می واضحباالتر،  C شاخصبا  محصول مطرح است و به عنوان شاخصی از وضوح( C)کروما  پارامتر

بیشترین مقدار  و کرده استپیدا  داری افزایش به طور معنیتیمار  اعمال پیش مدتبا افزایش سلسیوس   درجه  119و  199دماهای 



 

 

 

مقادیر بیشتر زاویه هیو به عنوان  .به دست آمددرجه سلسیوس  119تیمار در دمای  ثانیه اعمال پیش 09 ( طی10/28)این پارامتر 

و  09در دماهای بر اساس نتایج، های تولیدی است.  در کشمش زردیفزایش تمایل به شاخصی از رنگ بیانگر کاهش قرمزی و ا

نتایج  به هر جهت، .داری در مقادیر زاویه هیو مشاهده نشد تیمار اختالف معنی اعمال پیش مدتدرجه سلسیوس با افزایش  199

ه نیثا 159مربو  به  (13/51°)که بیشترین زاویه به طوری ،باشد میدرجه سلسیوس  119دمای  بیانگر مقادیر بیشتر زاویه هیو در

اثر ی  از دماها  تیمار در هر اعمال پیش مدتافزایش  0جدول با توجه به  .بوددرجه سلسیوس  119تیمار در دمای  پیش اعمال

به . دادرامتر نشان کاهش پا داری بر افزایش دما اثر معنی ثابت، تیمار اعمال پیش در ی  مدتاما  .نداشت ΔEکاهش  داری بر معنی

 کلی به طور .بوددرجه سلسیوس  119تیمار در دمای  پیش  اعمال ثانیه 159 مربو  بهΔE (31/21 )کمترین مقدار شاخص  عالوه،

به  کرد،تیمار بهبود پیدا  اعمال پیش مدتو  دمابا افزایش  های تولیدی کشمش های رنگ شاخص انجام شدهبر اساس آنالیز رنگ 

تیمار در نظر  ثانیه را به عنوان شرایط مناسب اعمال پیش 09-159مدت محدوده درجه سلسیوس و  119ان دمای تو طوریکه می

 گرفت.

Lپارامترهای رنگی  -9جدول 
* ،C ،H

تیمار جت برخوردی  تحت تأثیر شرایط مختلف پیشهای تولیدی  کشمش ΔEو  °

 هوای داغ مرطوب

Table 9- Color parameters L
*
, C, H

°
 and ΔE of produced raisins under influence of different 

conditions of high-humidity hot air impingement blanching pretreatment  

ΔE H (°) C L* 
 مدت )ثانیه(

Duration (s) 

 دما
Temperature (°C) 

0a 86.64a 35.02a 48.48a** - - 

29.74i 44.99efg 17.15h 32.32h 30  90 
29.10gh 44.28fg 16.56hi 34.20fg 60  90 
28.60fg 45.93de 16.84hi 34.25fg 90  90 
28.55fg 43.76ghi 17.29h 35.14ef 120  90 
28.47f 43.96gh 16.85hi 35.49de 150  90 

29.30hi 46.01de 16.13i 33.30gh 30  100 
29.26hi 42.65hi 17.05h 34.37fg 60  100 
29.09gh 40.78j 18.20g 35.19def 90  100 
28.11f 42.37di 19.27f 35.87de 120  100 
26.74e 45.87de 19.87f 36.30d 150  100 

26.07d 46.76cd 23.24e 35.75de 30  110 
25.25c 48.07c 24.71d 36.08de 60  110 
24.90c 45.55def 28.14b 38.89c 90  110 
24.84c 46.63d 25.31cd 38.10c 120  110 
21.71b 51.17b 25.50c 41.47b 150  110 

 بر اساس آزمون دانکن نیستند.% 5 سطح در دار معنی اختالف دارایها  در ستونکوچ  انگلیسی مشابه  حروفمقادیر دارای 
Values followed by the common lower case letter in the columns do not differ statistically at 5% probability level. 

 مقادیر این سطر مربو  به انگور تازه هستند. **
**

 Values of this row are for fresh grapes 

 گیری نتیجه

بکه   انگکور  خشک  شکدن  بر رونکد  تیمار جت برخوردی هوای داغ مرطوب  مختلف اعمال پیشهای  مدت وژوهش تأثیر دما ن پیا در

 ،تیمکار  پکیش مکدت اعمکال   نشان داد که با افزایش دمکا و   خش  کردننتی  نتایج سیقرار گرفت. مطالعه مورد  سایه خش  روش



 

 

 

بیشکترین  باشکد.   مکی  خشک  ککردن   مکدت تری در کاهش  پارامتر مهممدت بکارگیری کند و  افزایش پیدا می خش  کردنسرعت 

درصکد   08فکزایش  بکا ا  سلسکیوس درجه  119تیمار در دمای  ثانیه اعمال پیش 159 مدت مربو  به خش  کردنسرعت  افزایش در

تیمار مشاهده شد که با افزایش دمکا و   های مختلف اعمال پیش برای حالت نفوذبا محاسبه مقادیر ضریب نسبت به انگور شاهد بود. 

خشک   ، این افزایش در پارامترهای مربو  به سرعت . با توجه به نتایجکند ضریب افزایش پیدا میاین تیمار مقدار  اعمال پیش مدت

تیمکار   پیشتحت تأثیر های انگور  پوست و افزایش نفوذپذیری دیواره سلول های ایجاد شده در توان ناشی از میکروتر  را می کردن

غیکر شکیمیایی   . را بهبود ببخشد تولیدی کشمش یرنگ اتیتواند خصوص یم ماریت شیکه اعمال پ دادنشان ها  افتهی نیهمچن دانست.

زمینکه را بکرای اسکتفاده از جکت      خشک  ککردن  افکزایش نکرخ    ،بخار استفاده شدهکم  تیمار، حجم اعمال پیش باالی بودن، سرعت

 کند. و صنعتی فراهم میهای بزرگتر  برخوردی هوای داغ مرطوب در مقیاس
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