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فرآوری و( با سیبو  انگور، زردآلو، )گیالسهکارهای کاهش ضایعات محصوالت باغی را  

بندی مناسببسته   
 

 3، مهذی قیبفه داودی2، مهذی کریمی*1االسالمیزهرا شیخ 

 

دانطیبسان ثخص تحقیقبت فهی و مٍهذسی کطبوسصی، مشکض تحقیقبت و آمىصش کطبوسصی و مهبثع طجیعی خشاسبن سضىی،  :3و  2، 1

 سبصمبن تحقیقبت، آمىصش و تشویج کطبوسصی، مطٍذ، ایشان

 

 بیبن مسئله و اهمیت موضوع

ً   ثش ً  اساب  ثشنبما ً ٌابی ااا ی   تىساعً اابدسات ریشنیتای اص اوتىیا     ، اقتصابدی کطاىس   ٌابی تىساع ٌابی  ثشنبما

 خصااىظ ثاابری داسای اٌخیاا  خبااای  ثااًمحصااىیت کطاابوسصی   ،دس ثاایم محصااىیت ریشنیتاای  .اساا دوتاا  

خی اای صود کیییاا  خااىد سا اص  انااىات تاابصي ایاام محصااىیت ااش ااً داسای اسصآوسی خااىثی ٌسااتهذ وتاای    .ٌسااتهذ

 یکاای اص اىاماام مٍاا  و ذ.نضااىکطاابوسصان ماای صیاابن ثااشای ااابدسکههذابن و ضااشس ومىجاات  ودٌهااذ دساا  ماای

ٌاابی میااىي دس و ثبضااذاسایااً مهبساات آن ماای کیییاا  مو ااىة و ،دس تجاابست خاابسجی محصااىیت مخت اا  اسبساای

ٌاابی تاابصي دخیاام اىاماام متعااذدی دس کیاات کیییاا  میااىي .اساا  ایاام امااش اص اٌخیاا  ثیطااتشی ثشخااىسداس ،تاابصي

ً  نحاىي ثشداضا  میاىي،    : صمابن و اصناذ  ااجابست ٌاب  تاشیم آن ٌستهذ کً مٍا   مهبسات ساا اص   کابسایشی تیخبسٌابی   ثا

تااىان ماای ،. ثااب سابیا  نکاابت یصم دس مااىسد ٌشکااذام اص ایام مشاکاام  مهبساات نقاام کخام و  ثهااذی وثسااتً ثشداضا ، 

ساٌکبسٌاابی  ،مقبتااًایاام  . دسکااشدفااشاٌ   نیااض سا ٌاابصمیهااً ااابدسات آني ضاابیعبت ایاام محصااىیت سا کاابٌص داد 

ً فاشآوسی  کبسثشدی  ً  سایت و انواىس   صسدآتاى،  ٌاب ضابمم اای  ،   ثهاذی میاىي  و ثسات کابٌص ضابیعبت ایام    مهظاىس  ثا

 ضىد.معشفی و تجییم میمحصىیت 

 

 معرفی دستورالعمل

مااىاد میااضان و  pHصدااای، اساایذیتً،  خصىااایبت فیضیکىضاایخیبیی بسطىثاا ، افاا  وصن، آفاا   مقبتااًایاام دس  

ً ثاابفتی و کساای صسدآتااى، ااای    ،(ثااشیکابجبمااذ مح ااى   ثهااذی و نوٍااذاسی ضااذي دس   ، انوااىس و ساایت ثساات

دساا  اسااب  نتاابیج ثااً ثااش سااشدخبنً سا ثااب ٌااذی ثشسساای میااضان اخااش انجبسماابنی میااىي مااىسد اسصیاابثی قااشاس دادي و

ً سااشدساایصثشداضاا ، ضااذایىنی،   نحااىَدس استجاابب ثااب   صیااشٌاابی  آمااذي، دسااتىساتعخم  ثهااذی و  کااشدن، ثساات

 .ضىد اىست جذاابنً اسائً میثًٌب  یک اص میىي ٌشازاسی  سشدخبنً

 

   گیالس: 1دستورالعمل 

    ً ً  ،دس ٌهوابم ثشداضا    ثبیذ ثً کبساشان اکیاذا  تىاایً ضاىد کا  ،صدن ثاً میاىي اجتهابة کههاذ. ٌخ هایم     اص ضاشث

. دس اداماً  نیابص ثااً   ضاىنذ سابصی   ٌابی خابسجی ث فبااا ً ساا اص ثشداضا  ساب       دیاذي و آتاىدای   ٌابی آسایت   میاىي 
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ایاشد.   مای  ثبضاذ کاً ایام اماش ثاب ٌاذی کابٌص دمابی میاىي ااىست           مای کشدن سشدسیص ثشایاستیبدي اص آة و یخ 

کههاذي سشک اشیم    تاىان اص مابدي ضاذایىنی    مهظىس کابٌص میاضان آتاىدای و ثابس میکشوثای محصاى  مای       ثً ،ٌخ هیم

4   ً ً دسااذ ثا و ضااذایىنی کاشدن  سااشدسایص . سااا اص کاشد ثبنیاً اسااتیبدي   33 ثاشای صماابن میااىي  یوس اااىست رىطا

ً   ثب استیبدي اص جشیبن ٌاىا خطاک ضاىد. سا ا      میىيثبیذ  ً ثهاذی   نیابص ثاً ثسات ً  مهظاىس ثا اازاسی اکساب     ساشدخبن

اتاای م سااجک سوی آن ثااب سىضااص س اای و  ضااذياص ظااشوی ریشقبثاام انعواابی اسااتیبدي   ،ضااىد. ثااذیم مهظااىس  ماای

تااهیا ضااذت  ،خصااىظ دس دماابی ثاابیکااً دس مااذت صماابن نوٍااذاسی میااىي ثااًثااب تىجااً ثااً ایاام. ضااىدسىضاابنذي 

ابصٌاب   تجابد  ثاشای   سىضاص اکسایذ کاشثم وجاىد داسد و ااشفب  قبث یا  نیاىر       یبثذ، نیبص ثً مجبدتاً ثخابس آة و دی   می

متاش دس واکاذ ساو      می ای  2تعاذادی ساىساب ثاً قواش      ،سیطاویشی اص فسابد ضایخیبیی    ثاشای  ،ثهبثشایم.  نیس کبفی 

تعااذاد  ،ثااً استیاابت میااىي و یااب ثااً اجاابستی؛ کااً ثبیسااتی ضااىدایجاابد اتی هاای سااجک س اایسىضااص بمتااش مشثااع( دس 

ً        ضاىد  یذي ضذي دس ظشی نیض تىجاً  ٌبی  سدی  ٌابی کابوی دو    . دس استجابب ثاب میاىي اای   ثبیاذ ایا  کاً نخىنا

اااشاد انتظاابس    دسجااً ساابنتی  5و  3ضااذي دس دماابی    اااذد و نوٍااذاسی  133 مهیاازسدیاا  میااىي، ثااب تعااذاد    

 3ضاذي دس دمابی   اتجتاً نخىناً نوٍاذاسی    . سابصد  مای  فاشاٌ  ثابفتی و ظابٌشی    ٌابی ویژاای اص تحبظ سا کههذي  مصشی

ً  صیاشا میااضان آفاا   ،اااشاد نتیجاً ثٍتااشی خىاٌااذ داضاا   دسجاً ساابنتی  ااازاسی  صدااای و افا  وصن دس طاای سااشدخبن

 کختش اس .
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 زردآلو :2دستورالعمل 

ً ثبیااذ ثااً کاابساشان اکیااذا    کههااذ.  دس ٌهواابم ثشداضاا  خااىدداسی صدن ثااً میااىي  تىااایً ضااىد کااً اص ضااشث

ساابصی  و سااب  جااذاٌاابی خاابسجی سا ث فبااا ً سااا اص ثشداضاا   دیااذي و آتااىدای ٌاابی آساایت ٌخ هاایم ثبیااذ میااىي

انجاابم  ،دس مااىسد ااای   ضااش  دادي ضااذ کااً ثهااذی مواابث  ثااب آن ااًو ثسااتً ضااذایىنی ،کااشدنسااشدساایص. کااشد

ً     .ضىد ٌابی   ااىست تاک سدییاً و کابسثشد سىضاص ثاب تعاذاد ساىساب        دس استجبب ثب میىي صسدآتاى،  یاذن دس ظاشوی ثا

کیاات و کتاای مهظااىس افااضایص اخااش انجاابسداسی، اد ثااًاااش دسجااً ساابنتی 3ٌااب دس دماابی  اااذد و نوٍااذاسی آن 133

 .ضىدتىایً می صسدآتى ثٍجىد ثبف ، خصىایبت فیضیکىضیخیبیی و کسی میىي

 

  
 

 لوآسردکردن و برداشت زردپیش-2شکل 

 انگور: 3 دستورالعمل

. اص ثشداضاا  انوىسٌااب دس سوصٌاابی ثشداضاا  ضااىد (اااج  صود و یااب اصااشثبیااذ دس ٌهواابم خهکاای ٌااىا ب انوااىس 

ثبسانی و یب خی ی اشم خىدداسی ضاىد. اخام ثشداضا  ثبیاذ ثاب  ابقى یاب قی ای تیاض و ثاب کاذاکوش طاى  دم خىضاً              

ً    ثبیذ ایشد. اىست  نتٍابی  ااشفتم ا ثاب   جابیی ًجبثا و ٌاش اىناً    کاشد ٌابی انواىس خاىدداسی     اص تخاب  دسا  ثاب کجا

 ،. اص طشفای خىاٌاذ یبفا   صداای میاىي افاضایص     ، آفا  نطاىد  اً ایام ماىاسد سابیا       هابن  .اىست ایاشد دم خىضً 

و  ثبفاا طااىس جضئاای،  ٌااب کتاای ثااً ٌاابی انوااىس داسای سىضااص واکساای ٌسااتهذ. دس اثااش ساابییذي ضااذن خىضااً کجااً

ضاىد. انوىسٌابی دسجاً     میاىي فسابد   وٌاب   میکاشوة تغییاش کاشدي و مخکام اسا  کاً مهجاش ثاً  نیاىر          ظبٌش انواىس 

ثاشای نوٍاذاسی    ،یک، دسض  و ثذون ایت ثب ظبٌشی ثبصاسسساهذ کاً اص کیاب کجاً ساش اماب ناً صیابد فطاشدي ثبضاهذ          

ً   . دس ااىستی ٌساتهذ صداای مهبسات    ثب کاذاقم آفا    ٌاب صیابد ثبضاذ و ثاً     ً ٌاب سوی ثعیای اص خىضا    کاً تاشاک  کجا

    ً ثبیاذ اثتاذا آن سا ثاً نحاىی تهاک کاشد کاً اص یاک          ،کههاذ ٌاب سا نیاض نوٍاذاسی     دیی ی ثخىاٌهاذ ایام قجیام خىضا

ً    طشی ٌىا ثتىانذ ثً ً  ،ٌابی سوی خىضاً ثشساذ و اص طاشی دیواش      ساکتای ثاً تخابم کجا مهظاشي   ٌاب تخا  و ثاذ    خىضا

  ً ً   نطىد. اااش خىضا و ٌاب سا ثاب دقا      ثبیاذ آن  ،اهذیاذي، تشکیاذي و خطاک ثبضاذ    ٌابی نابس ، تٍیاذي،     ٌاب داسای کجا

 ً و ضااذایىنی میااىي، نیاابص ثااً  کااشدن سااشدساایصٌااب، جااذا کااشد. سااا اص   ثااذون واسد آوسدن اااذمً ثااً ساابیش کجاا

ً ثهااذی  ثسااتً کااً یصم ثااً یاابدآوسی اساا   میااىي انوااىس   ااازاسی اساا . دس خصااىظ نوٍااذاسی  ثااشای سااشدخبن
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مهظااىس ثااً ،. ٌخ هاایماااشاد( مهبساات ٌسااتهذ دسجااً ساابنتی 3و  1ب ٌاابی نوٍااذاسی ضااذي دس ٌااش دو دمااب  نخىنااً

 133اتی هاای ثااب کااذود  صدااای، سىضااص س اای کصااى  کااذاقم کاابٌص سطىثاا  و افاا  وصن و کختااشیم میااضان آفاا 

 د.  ضى سیطهٍبد می مهیز

 

  
 بنذی انگوربستهبرداشت و  -3شکل

 

 سیب: 4 دستورالعمل

کهتاش  تاهیا و جازة اابص      ثاشای ستبسای  سشمهوهابت   اساتیبدي اص  و ضاذایىنی میاىي،   کاشدن  ساشد سیصسا اص 

    ً ً ضاى  ضاذای میاىي دس طای صمابن نوٍاذاسی سیطاهٍبد مای        اتی م و مخبنع  اص سسایذای ثایص اص کاذ و تا طاىس   د. ثا

ً    ثشای ،یک  میاىي  کاً   اازاسی و کیات کخیا  و کیییا  سایت ثٍتاش اسا         کصى  ثٍتشیم نتیجاً ساا اص ساشدخبن

ً    دسجً سابنتی  3دس دمبی   ،اىناً تیخابسدٌی  ایام ضاىد.  قاشاس دادي  ااىست تاک سدیا  دس جعجاً     ااشاد نوٍاذاسی و ثا

دس طاای میااىَ انوااىس  (ثااشیکابمااىاد جبمااذ مح ااى  میااضان ، اساایذیتً و pHکیاات میااضان سطىثاا ، وصن،  مىجاات

صدي و کابٌص میاضان سایتی ثبفا ، دسخطاهذای و       و ثاب افاضایص اناذکی وصن آفا      خىاٌاذ ضاذ  ضص مبي نوٍاذاسی  

   امتیبص طع  و سنگ باص مبي  ٍبسم ثً ثعذ( قبث ی  اشضً ثً ثبصاس مصشی سا خىاٌذ داض .
 

  
 بنذی سیبسردکردن و بستهپیش -4شکل
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 ی/ نحوه اجرایی شذنریکبرگ فرآینذ به

کههاذابن و اابدسکههذابن اناىات     ، سخاص ثاضس   ٌابی ثاب  داسان  تىاناذ ثاشای ثاب    ٌبی رکش ضاذي مای  دستىساتعخم

سااشمبیص، ضااذایىنی و میااىي تعخاای  یبثااذ و دس نٍبیاا  کاابٌص ضاابیعبت میااىي اص طشیاا  ثشداضاا  مهبساات، ساایص 

وسی اقتصاابدی ایجاابد  ثٍااشيٌااب سا فااشاٌ  کااشدي و  ثهااذی اااحی  و افااضایص مبنااذابسی آن، امکاابن ااابدسات آنثسااتً

 .کهذ

 

 اثربخشی  مسایب و 

ااشاد    دسجاً سابنتی   5و  3ااذد مهیاز و دمابی نوٍاذاسی      133ثهاذی دو سدییاً اای   ثاب تیابی کابوی      ثستً

ً     ،کههذي سا تأمیم کشدي و ثاذیم طشیا    انتظبس مصشی یبثاذ.  مابي افاضایص مای    ماذت یاک  قبث یا  انجبسمابنی اای   ثا

 3اااذد مهیااز و دماابی نوٍااذاسی  133اااىست تااک سدییااً ثااب تیاابی کاابوی ثااً ،صسدآتااىی  یااذي ضااذي دس ظااشوی

تاىان  صداای و ثٍتاشیم ثبفا  و سناگ اسا . دس ایام کبتا  مای         اشاد نیاض داسای کختاشیم میاضان ک اک     دسجً سبنتی

ااشاد ثاشای نوٍاذاسی انواىس ثٍتاش اص      دسجاً سابنتی   3و  1بي نوٍاذاسی کاشد. دمبٌابی    ما  صسدآتى سا ثاشای ماذت یاک   

مهبساات  ،ماابي نوٍااذاسی ثهااذی انوااىس ثااشای یااک ثااشای ثسااتً، مهیااز 133دماابی یخ ااب  ثااىدي و سىضااص کاابوی 

اساا . ستبساای  سشمهوهاابت اثااش موجاا  ثااش خصىااایبت فیضیکىضاایخیبیی و ثاابفتی میااىي ساایت دس طاای ضااص ماابي   

ً    دسجاً سابنتی   3ٌابی سایت نوٍاذاسی ضاذي دس دمابی      ٌابی میاىي  ویژاای  نوٍذاسی داسد. ااىست تاک   ااشاد کاً ثا

تاب ساىمیم مابي نوٍاذاسی تغییاش قبثام        ،سدی   یاذي ضاذي و تحا  تیخابس ستبسای  سشمهوهابت قاشاس اشفتاً ثبضاهذ         

  کهذ. خینای م کظً
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