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 کردنخنککاهش ضایعات انار با روش پیش

 

 *آئینبه محمد علی

 

کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان  و آموزش استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات

 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

  

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

امنیاا  ااا،ایی، رفاااا ا ت ااا ی و  ضااایعات محالااوشت کشاااورزی یماای از م اااید مهااک تو یااد اساا  کاا      

هااا و هااای مو ااود، ضااایعات بااا از برداشاا  میااواکناادب باار اساااس  اازارشاقتالااادی را بااا  ااا ش رو باا  رو ماای

بزر تاری  تو یدکننادا اواار در    ، درصاد متییار اسا ب ایاران     55تاا   5های تازا بر اسااس واوم محالاوی بای      سبزی

( حااایز رتباا  اوی اساا ب 7901در سااای  تاا  هاازار 055یااد   هااان بااودا و از وناار تنااوم، ساا و زیاار کشاا  و تو 

هاای صاادراتی ایاران و از ونار اقتالاادی دارای اه یا        تاری  میاوا  ای  محالوی ب  د یاد کیییا  م باوز از مهاک    

میبیااون دشر باا  کشااورهای  75هاازار تاا  اوااار باا  ارزش  75، حاادود 7901کاا  در سااای فااراوان اساا   باا  طااوری

 77درصااد کااد تو یااد، مقاااپ اوی و بااا از آن اسااتان مرکاازی    55ان فااارس بااا دیگاار صااادر شاادا اساا ب اساات 

درصااد  6درصااد تو یااد( و ساا نان    1درصااد تو یااد(، یاازد    75درصااد تو یااد(، اراسااان رضااوی و اصاایهان    

اواادب میاازان ضااایعات بااا از برداشاا  محالااوی تو یااد( بیشااتری  مقاادار تو یااد کشااور را باا  اااود ااتالااا  دادا

رصاد  ازارش شادا اسا ب بارای  رضا  ااارل از فالاد میاوا اواار در بازارهاای داابای و ااار ی،              د 65اوار حدود 

تااری   وامااد  وگهااداری و کنتااری  وامااد ماااهر در کاااهش ضااایعات اوااار، اه یاا  زیااادی داردب یماای از مهااک     

ی، تأهیر ،ار بر   ار باا از برداشا  و کیییا  محالاوشت باابااوی، دماا اسا ب بارای حیاب کیییا  و بازارب اند            

کاردن  باارت   انا    بیاات بایش   بضروری اسا  کا  ایا  محالاوشت، بلفاصاب  باا از برداشا ، انا  شاوود         

و سااردکردن محالااوی بعااد از برداشاا  تااا قبااد از ح ااد و وقااد، اوبااارداری و    اساا  از کاااهش  رمااای مزر اا   

ای  ناوان مرحبا   کاردن با    انا  ساا  (ب بایش   52 حاداکرر   بندی در مادت زماان کوتااا بعاد از برداشا      ب ت 

دیری  دما اسا  کا  از ف ااد و بیاری محالاوی  باو یری کاردا و کااهش تانیا، افازایش   ار اوباارداری و             از م

در اا  سب اایوس  95تواوااد باا  باایش از حیااب کیییاا  محالااوشت کشاااورزی را باا  دوبااای داردب دمااای بااا  ماای 

ز طاوی بمشاد تاا محالاوی با  دماای       کاردن اواااپ وشاود، م ما  اسا   ناد رو      در بیشتر اوقات، ا ر انا  برسدب 

از دساا  رفاات  کیییاا  بااا از برداشاا ، در وتیااا  فرآیناادهای فیزیو ااو یمی و        وهااایی سااردااو  برساادب   

 دهاد کا  با  ازای هار    بیو و یمی اتیاا  افتاادا و میازان آن با  دماای محالاوی ب اتگی داردب م ا عاات وشاان مای          

هاای مختبیای بارای    یابادب روش ابار کااهش مای   بر 5-2در   سب یوس کااهش دماا، میازان تانیا محالاوی،       75

بنادی،  کاردن محالاوشت کشااورزی و اود دارد کا  در متییرهاایی مراد طبیعا  محالاوی، واوم ب ات            ان بیش
 ali_behaeen@yahoo.com: م ئوی ۀوگارود *
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 اا،اری او یاا  و کااارایی اواار ی بااا هااک کااردن، ت اااس آز بااا محالااوی، کاااهش آز محالااوی، ساارمای زماان اناا  

کااردن در اتااا ، وای ساارد ا باااری  هااوای فشااردا(، اناا کااردن بااا هااهااا شااامد اناا تیاااوت دارواادب ایاا  روش

 کردن با یخ اس بان  کردن با آز وکردن در الء، ان ان 

 

 معرفی دستورالعمل

 برداشت انار

میوا اوار توسط کار ر و باا روش دساتی باا از  اراش باا دسا  با  سا   راسا  یاا  اج، از شااا   ادا              

هاایی کا    باکوتااا اواار در باا  مو اود باشاد، برداشا  باا یا  ویار و در باا           ک  ارقاپ (ب در صورتی7شود  شمد می

کا  یا  ویار اواار را از     شاود  با  طاوری   دراتان دارای  ر  بزرگ ه اتند، ایا  کاار با  وسایب  دو ویار اواااپ مای        

 االاو  بارای  رسااودب ومتا  مهاک در برداشا  اواار، با       ارتیام برداش  و ب  ویار دوپ بارای  ،اشات  در  عبا  مای     

-انا  شاود کا  بایش   اوبارداری و صادرات،  دپ ضرب  ب  میاوا اسا ب ضارب  وارد شادا با  بوسا  اواار با ا  مای         

کاردن اواار، هاوای سارد بایاد فقاط با         انا  کردن و اوبارداری میاوا باا مشامد موا ا  شاود   ارا کا  در بایش        

هااای تاارر اااوردا میااوا و بااا آن تبااادی  رمااایی داشاات  و وبایااد بااا داواا  و ق اا   کااردابوساا  میااوا براااورد 

 ت اس داشت  باشدب  
 

 
 برداشت انار به صورت دستی -1شکل 

 

 کردن میوه انارخنکپیش

از   بااو یری، کنناادافاسااد هااایمیمروار اوی ااک کااردن در مااورد اوااار بااا اهاادال کاااهش فعا یاا اناا باایش

 اواار را در باا    دماای   ا   ناان  یاردب  مای صاورت   ییبیوشای یا هاای  و کندشدن سار   واکانش   میوا شدناراز

 بااایی در اا  سب اایوس  75تااا را  میااوا ، بایااد دمااایسااردااو  باا  آن رساایدن محاا  باشااند، باا  واادادا کاااهش

ب  یاارد اواااپ  بناادیو ب ات   ، وگهاداری در سااردااو  بناادیدر ا  کااردن بایاد قبااد از  انا  ه چنای ، باایش آوردب 

شاودب  تار مای    دمای محالاوی باا سار   بیشاتری کااهش یاباد،   ار اوباارداری آن طاوشوی         بدیهی اس  ک  هر  

  ،ا اوار بای تی با از برداش ، سریع سرد شودب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - برداشت انار به صورت دستی1شکل 
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 کردنخنکقراردادن انار در زیر سایبان قبل از عملیات پیش -2شکل 

 

هااوای ساارد ا باااری  رم اایری ماونااد اوااار، اسااتیادا از کااردن در محالااوشت وی اا تااری  وااوم سااردمتااداوی

  یرواادب در  اهااایی کاا  اممااان   طااور یمنواااا  در معاار  هااوای ساارد قاارار ماای    هااا باا  اساا  کاا  میااوا  

دار و یااا زیاار سااایبان قاارار دادا هااا بایاد در زیاارزمی  یااا محااد ساق   کااردن اوااار و اود واادارد،  عباا  اناا بایش 

کاردن  انا  ر ساردااو ، بایاد بایش   هاا د (ب با  محا  رسایدن اواار از باا  و قباد از  یادن  عبا         5شوود  شمد 

 اوااپ  یردب
 

 کردن انارخنکتجهیزات مورد نیاز در پیش

هاا با  صاورت با ا  در اتاا  انا ، با  وحاوی قارار          هاایی متشامد از  عبا    کردن اواار، ردیا   ان در بیش

اواداات  هاوا از   هاا ایاااد شاودب بارای با   ریاان       شوود ک  ی  فضاای ااا ی با  شامد توواد در بای  آن      دادا می

هاای  ریاان محاوری،    بنما  و اب  با  بنما     شاودب ایا    ها از ی  بنم  قابد ح اد اساتیادا مای   توود و بی   عب 

واوم محالاوی، مقادار محالاو ی کا  بایاد سارد شاود و ترتیا           دارای صدای ک تری اسا ب واوم بنما ، بار اسااس      

دار میاوا  باور کاردا    هاای روزوا    عبا   شاودب هاوای انا  باا فشاار بنما  از درون      قرار یری محالوی اوتخاز مای 

شااودب باارای اسااتیادا بهتاار از هااوای و بااا از تبااادی  رمااایی بااا میااوا، از طریااو یاا  بنماا  ارو اای اااارل ماای

تااوان بااا یاا  بوشااش از  اانا برزواا  هااای اوااار را ماایاناا ، اوتهااا و باااشی تووااد ایااااد شاادا در باای   عباا 

 ، از طریااو یاا  کاوااای هااوا، قابااد بر شاا  باا  سی ااتک   (ب ه چناای  هااوای ارو اای از بنماا 9بوشاااود  شاامد 

درصااد ساار    55-25کااردن، ساار   بنماا  را بای ااتی باا  میاازان  کنناادا اساا ب در اوتهااای دورا اناا  اناا 

کاردن بااا ایا  روش، باا    اناا او یا  کاااهش دادب ماوارد شکاار شادا، در کاااهش مالارل اواار ی مااهر اساا ب بایش      

هاای اواار قاباد ا ارا     هاای میاوا از   با  باا      ا،اری کاک، در ت ااپ باا     کردن تووبی معرول بودا و با سرمای ان 

-65 ،هااا و سااق متاار و باای   عباا ساااوتی 75-95هااای میااوا و دیوارهااا اساا ب در ایاا  روش، فاصااب  باای   عباا 

هاای اواار باا تو ا  با  ارقااپ اواار متیااوت باودا و در حا ا            ابعااد  عبا   شاودب  متار در ونار  رفتا  مای    ساوتی 25

هااای مناساا  باارای  بااور هااوا باشاادب  متاار بااودا و بایااد دارای روزواا  ساااوتی 97×55×5/75ابعاااد  عباا ،  کباای،

 یاردب شزپ با  شکار    تواود بلستیمی یا از  انا مقاوا باودا و یا  ردیا  محالاوی در  عبا  قارار مای         ها می عب 

هاا،   هاا در آن روزوا   وادازا هاای مقاوایی باا تو ا  با  تعاداد و ا      هاای بلساتیمی از  عبا    اس  ک  اساتحماپ  عبا   

 بیشتر اس ب 
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 کردن میوه انارخنکواره و یک اتاق خنک برا  پیشطرح -3شکل 

 

 کار  انارسرعت هوا  سرد در پیش خنک

کنناادا در تااری   امااد تعیاای  کنااد، مهااک ساار   مناساا  هااوای سااردی کاا  از روی میااوا  بااور ماای     

کاردن اواار توصای     انا  دامنا  سار تی اسا  کا  بارای بایش      متار برهاویا ،    7-5کردن اسا ب سار     ان بیش

هشااتک  –هااای وی اا  ساارد شاادن و هیاا  شااودب هاار  اا  میاازان ساار   هااوای اناا  بیشااتر باشااد، زمااان ماای

هاایی اسا  کا  اااتلل بای       هشاتک سردشادن، زماان    –افتادب زماان وی ا  و هیا      تر اتیاا  مای  سردشدن سریع

هشاتک،   –هشاتک دماای او یا  برسادب رسایدن با  دماای هیا           –دمای محالوی و هوای سرد با  والا  یاا هیا      

در کارهااای تااااری و صااادراتی کاااربرد بیشااتری داردب ساار    ریااان هااوای ساارد، بااا اسااتیادا از یاا  بادساانج   

تاوان از یا  دی ار ا متروویمای در     شاودب ه چنای  بارای تیییار سار  ، مای       یاری مای  سیک دا   آو ومتر(، اودازا

متار   9/7کاردن باا سار      (، انا  2(ب در اواار رقاک شاهوار  شامد     5ادا کارد  شامد   کننادا اساتی  سی تک انا  

هاای اواار از   با  مرکاز آن، انا       اوااماد تاا ت ااپ ق ا      دقیقا (، با  طاوی مای     755هاویا     1555بر هاویا ،  

ر متاار باار هاویاا ، تااأهی 9/7دقیقاا (، ساار   هااوای  755هاویاا    6555شااودب ا بتاا  بایااد تو اا  داشاا  کاا  بعااد از 

تاوان سار   هاوای سارد را تاا یا  متار بار هاویا  کااهش دادا و از           کاردن محالاوی داشات  و مای    ک ی در انا  

متار بار هاویا ، مادت      9/7( باا سار    ریاان هاوای سارد      2اتلل اور ی  بو یری کردب در اوار رقک ربااز  شامد   

 2555کار اسا  کا  بعاد از     کشاد تاا میاوا اواار انا  شاودب شزپ با  ش       دقیقا (، طاوی مای    05هاوی    5555زمان 

تااوان ساار   را باا  یاا  متاار باار هاویاا  کاااهش داد   اارا کاا  ایاا  کاااهش ساار   هااوای ساارد، تااأهیر  هاویاا  ماای

 شودب ویی میشدن وهایی میوا وداشت  و در مالرل اور ی صرف  نداوی در ان 
 

 
 انار رقم شهوار )سمت راست( و رقم رباب )سمت چپ( -4شکل 
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 سنج )آنمومتر( سیم داغ و قطعه الکترونیکی تغییر سرعت هوا  سرد )دیمر(سرعت -5شکل 
 

 میزان دبی و دما  هوا  سرد  

 یتاار باار هاویاا  باا  ازای هاار   7-9کااردن محالااوشت و از   باا  اوااار،  میاازان دباای  ریااان هااوا باارای اناا  

هشاتک سردشادن    –کیبو رپ محالاوی اسا ب باا افازایش دبای تاا سا  متار ممعا  بار هاویا ، مادت زماان هیا                

کاردن میاوا   انا  یابادب دماای هاوای سارد در ونار  رفتا  شادا بارای بایش         درصد کاهش مای  95-25محالوی، 

 در   سب یوس اس ب 1-8اوار، 
 

 رطوبت نسبی در اتاق سرد و کاهش وزن میوه 

درصااد باشاادب ا بتاا  ایاا  رطوباا    05-05کااردن، بای ااتی در محاادودا اناا رطوباا  و اابی در اتااا  باایش

بریادا کا  و اب  سا و با  حااک بااشیی دارواد، با  کاار           هاای شااا   های بر ای و  اد  و بی، بیشتر برای سبزی

هاا باایی  اسا ، رطوبا  و ابی در طای   بیاات        سا و با  حااک آن    هایی مرد اوار کا  و اب   رودب برای میوامی

هاا،  کاردن باا هاوای سارد در میاوا     انا  کردن ب  د ید سر   زیااد آن، اه یا   ناداوی واداردب بایش     ان بیش

هاا شاودب در ماورد میاوا اواار، باا تو ا  با  بوسا  ضاخی ی کا  دارد، کااهش             م م  اس  با ا  کااهش وزن آن  

 7-5طااور متوسااط درصااد وزن میااوا اساا   در اوااار رقااک رباااز و شااهوار باا  57/5حاادود وزن ب اایار اواادر و در 

تاوان ایا    کاردن اواار، باا اط یناان مای     انا   رپ کاهش وزن میوا برآورد شدا اس (ب باا تو ا  با  مزایاای بایش     

 کاردن، انا   یاری رطوبا  و ابی و دماای محاد بایش        د را بدون کااهش وزن میاوا اواااپ دادب بارای اوادازا     

شااودب در ایاا  وساایب ، در اهاار تیییاار رطوباا  هااوا،  ریااان ا متریماای تو یااد شاادا  از ترموهیاادرومتر اسااتیادا ماای

 (ب6متناس  با رطوب  مو ود در هوا اس   شمد 
 

 
 ترموهیدرومتر دیجیتالی -6شکل   
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 کارگیر / نحوه اجرایی شدنفرآیند به

 ا،اری کاک در باا  ااود     تواوناد باا ااتالاا  اتااقی  اایو باا سارمای        تو یدکنند ان و صادرکنند ان اواار مای  

هااای میااوا هاادای  کنااد،   ااد  کااار یری یاا  بنماا  و یخچااای سااادا کاا  هااوای ساارد را باا  درون  عباا   و باا 

تواواد باا اوار ی    کردن محالاوی را اواااپ دهنادب هاوای سارد باا از  باور از روی محالاوی، دوباارا مای          ان بیش

هااای هااوا از روی محالااوی  بااور کنااد تااا کنناادا، از طریااو کاوااایدن در ساااماو  اناا ک تااری و بااا از سردشاا

 در   سب یوس برسدب  75دمای محالوی در وهای  ب  

 

 مزایا و اثربخشی

درصااد  55بهتااری  روش وگهااداری و صااادرات اوااار، اسااتیادا از سااردااو  اساا ب وگهااداری اوااار در سااردااو ،  

شاودب  و ی داشات  و کیییا  اواار در ساردااو  با  مراتا  بهتار حیاب مای         اف  ک تار را و اب  با  اوبارهاای مع ا     

کاردن روی اواار باودا تاا     انا  طور ک  بیان شد، وگهاداری اواار در ساردااو ، م اتبزپ اواااپ   بیاات بایش       ه ان

هازار تا  اواار در ساای      055های فیزیو و یمی میاوا کااهش یابادب باا تو ا  با  تو یاد        میزان تنیا و سایر فعا ی 

میبیااارد  59فروشاای باا  میاازان  هااد هاازار ریااای، سااودی در حاادود و قی اا  هاار کیبااو رپ اوااار در   اادا 7901

 شودبریای در اهر کاهش ضایعات حاصد می

 

 هزار  055× درصد  65هزار = 585میزان ضایعات با از برداش  اوار در سای  ت (                 

 هزار  585× هزار  25میبیون = 59255مببغ ضایعات با از برداش  اوار در سای  ریای(           

 

وسایب  حیواواات اهبای    دیادن اواار با    وگهداری اوار در سردااو  با ا  کااهش افا  وزن میاوا، کااهش صادم       

کاااهش  شااودب ق اا تی از هااای اوباااری ماای و وحشاای و کاااهش ضااایعات واشاای از کاارپ  بو اااا و بوسااید ی   

کاردن اواار اسا ب ایا    بیاات،      انا  هاای اقتالاادی باا از برداشا ، مرباوع با    بیاات بایش        ضایعات و زیان

برابار کااهش دادا و با  د یاد کااهش مرحبا  با  مرحبا  دماای محالاوی، میاوا             2-8میزان تنیا محالوی اوار را 

  کندباوار را م تعد وگهداری در سردااو  می
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