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 آفتابی کردنخشک طریق از اصفهان آلوچه ضایعات کاهش

 

 2آبادیحیدری سلطانو محسن  *1سعید ملک

 

 فهان،اص استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز کشاورزی، مهندسی و فنی تحقیقات بخش و استادیار مربی :2و  1

 ایران اصفهان، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان

 

 بیان مسأله و اهمیت موضوع

 هفتماای  تاا ، هاازار 413 حاادود تولیااد بااا شااودا ایاارانماای تولیااد جهااان در آلااو تاا  میلیااون 12 حاادود ساااه  

 اسااتان درختااان بااارور آلااو دررودا ساا ز زیاار کشاا  ماای شاامار باا  جهااان در دارهساات  میااو  ایاا  تولیدکننااد 

 80ا شااودتاا  ا ااواو میااو  آلااو تولیااد ماای  5008هکتااار اساا ا از ایاا  ساا ز، در حاادود   895اصاافهان باایش از 

کاردن اصاولی و مناسال آلاو و آلوعا ، با و  بار        شاودا خشا   درصد آلوی تولیدی ب  محصول خشا  تبادیم مای   

 محصااول ما ااد اری افاازایش اساا ، ساابل درصااد  اازارش شااد  40کاااهش یااایعات محصااول تاااز  کاا   اهااا  تااا 

 خورشااید، حرارتای  ا اریی  و   ااور بار  مبتنای  سانتی  کااردنخشا    ارددا روش ماای افازود   ارزش ایجااد  و خشا  

 کااردنخشاا  باارای ا ااریی منبااع تااری ایااران، مناساال  قااا  تمااا  در آن بااودن دسااتر  در و باا  دلیاام رای ااان

تااری  روش باارای  هزیناا تااری  و کاا  آسااانهاار عنااد   ساانتی کااردنکشاااورزی اساا ا خشاا    محصااوهت

کردن حج  زیاادی از محصاول آلوعا  در برابار  اور و  رماای خورشاید اسا ، اماا شارایش ییار بهداشاتی،             خش 

 اا جاماادماا  آن رفاات باای  از احتمااالی باا  افاا  کیفیاا  محصااول  هااایی و هااایو بااارش جااوی  ا هااا ی تغییاارات

کاردن،  کنتارل بهتار شارایش و افازایش سارب  خشا        فاد ،در اسات  ساهول   دلیام  با   خورشایدی  هایک خش 

با و  بار    اباشاند  زمای   روی خشاکا دن محصاول   سانتی  روش بارای  تمیاز  و سااد   مناسال،  جاای زینی  توا ندمی

 فرآیناد  کیفیا   و تاوان سارب   مای  ،(تیماار  پایش )مقادماتی   بملیاات  برخای  از  یاری بهار   کردن، باروش خش 

کااردن آلوعاا  باا  روش در ایاا  مقالاا ، بملیااات مناساال خشاا دادا  افاازایش م لااوبی  حااو باا  را کااردنخشاا 

 مقادماتی  بملیاات  برخای  همارا   با   خورشایدی  کا  از خشا   اساتفاد   سنتی )آفتاابی در هاوای بااز(، همننای     

 شد  اس ا  شرح داد 

 

 معرفی دستورالعمل 

 کردنسازی آلوچه برای خشکآماده

یکای از ارقاا  باا کیفیا  بارای       برقاا ی  اولی  قد  برای تهیا  آلوعا  خشا ، ا تخاام رقا  مناسال اسا ا آلوعا         

 تاا  48 حادود  در برقاا ی  آلوعا   میاو   هار  شاودا وزن کردن اس  کا  در منااطقی ما ناد کاشاان تولیاد مای      خش 

پااا از ا دارد شااد خشاا  محصااول ر اا  و طعاا  در ساازاییباا   یااز  قااش  میااو  رسااید یاساا ا   اار  30
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شااودا هااای خارام ا جااا  مای  هااای عیاد  شااد  )بادون د ( از درخاا ، بملیاات جداسااازی میاو     آوری میاو  جماع  

 باارای درختاان  یااز  بایاد   زیاار شاد   ریختاا  هاای میااو  ازا مناساال  یساتند  شادن خشاا   ااار  بارای  هاای میاو  

 پوسا   خاوردن با  د باال آن، تار     و ساقو   اثار  در زیارا ا اساتفاد  کارد   خشا   آلوعا   با   تبدیم کردن وخش 

 ا  یابدمی کاهش خش  محصول کیفی  و کرد   فوذ میو  درون ب  خارجی ذرات میو ،

رویا  اساترالیایی،   ا ور کارد یوطا   سارد،  اساترالیایی  رویا   را بایاد در  هاا کاردن، میاو   خشا   برای افزایش سرب 

هاای ریاز   درصاد( اسا ا ایا  رویا  باا ایجااد تار         8درصاد( و کربناات پتاسای  )    2)ترکیبی از آم، روی  زیتون 

در ایاا  روش،  دهااداشاادن را افاازایش ماایدر ساا ز میااو ، ساارب  خااروو رطوباا  و باا  تبااع آن ساارب  خشاا  

 45دقیقاا  در رویاا   اسااترالیایی در دمااای   2میااو  آلوعاا  در  ااروب مناساال )ترجیحااا  پ سااتیکی( باا  ماادت   

اساتفاد  کارد  و    اتیلنای پلای  مخاازن  تاوان از مای  بازر   هاای حجا   شاودا در ور میلسیو  یوط درج  س 30الی 

 درجاا  30 باا   اار  آم یااا داغ  ااردش بخااار  از اسااتفاد  دمااای محلااول رویاا  اسااترالیایی داخاام آن را بااا   

محصاول خشا    شادن بسات ی داردا   حج  رویا  ماورد  یااز با  مقادار میاو  قابام خشا          اسلسیو  افزایش داد

 رویاا (ا 1شااد  بااا ایاا  روش دارای ر اا  ط یاای بااود  و از بازارپسااندی مناساابی برخااوردار اساا  )شااکم        

 ا شودمی یاف  میو  کردنخش  مه  مراکز در  ا  همی  با استرالیایی

 

 
 استرالیایی روغن بدون (ب) استرالیایی روغن با( الف)سنتی.  روش شده بهآلوچه برقانی خشک - 1شکل 

 

 کردن آلوچهخشک

 کردن آلوچه در فضای بازخشک

 بساتر  آن از اساتفاد   کارد،  بارای پها  کاردن آلوعا  مهیاا      بهداشاتی   ظار  از مناسال  بساتری  بتاوان  ک صورتی در

ا دار مناسال هساتند  )ترجیحاا  باا پوشاش پ ساتیکی( و  یاز بساترهای تاوری        تمیاز  سایما ی  بساتر ا اس  صرف  ب 

هاا را باا ارتفاابی از سا ز     تاوان تاوری  دار با  منظاور جلاو یری از تماا  میاو  باا خاا  مای        تاوری در بسترهای 

 کااردن میااو  را ایجاااد کاارد  و خشاا  باارای  یاااز مااورد (ا بسااترهای تااوری، مساااح 2زماای  قاارار داد )شااکم 

 بارای خاروو   مناسابی  زهکاش  بار اد ی،  کننادا همننای  در صاورت   مای  ق اع  را خاا   باا  میاو   مساتقی   تما 
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 بساتر  بناوان  با   عاوبی  یاز   هاای تختا   از کشاورها  از بعضای  درا آیناد مای  شامار  هاا با   آم باران از اطاراب میاو   

 ا  شودمی استفاد 

  
 شدن در معرض نور خورشیدبستر توری و پوشش پالستیکی برای پهن کردن آلوچه تازه برای خشک  -2شکل 

 

 هاا  روی تمیااز بسااتر یاا  در شااد ، خشاا  هااایآلوعاا  روز 4 الاای 2 اساا  شاادن محصااول، هز پااا از خشاا 

 کم محصول یکنواخ  شودا  رد د تا رطوب  مخلو  بار عند و شد  ریخت 

 

 کن خورشیدیکردن آلوچه با خشکخشک

در  آلوعاا  شاادنفرآینااد خشاا  کنتاارل و بهداشاا  ربایاا  باا  توجاا  بااا هااای خورشاایدیکاا اسااتفاد  از خشاا 

 در کاا خشاا  باا  هااوای ورودی در من قاا  اصاافهان، دمااای ااساا  قاباام توصاای ساانتی،  روش باا   سااب  هااا آن

 رسااداسلساایو  ماای درجاا  00 حااداک ر باا  کاا از خشاا  خروجاای هااوای سلساایو  و دمااای درجاا  50 حاادود

 ویااعی   شااان ایاا ا یاباادافاازایش ماای سلساایو  درجاا  81 حااداک ر باا  میااو  درون در ایاا  شاارایش، دمااای 

درجا  سلسایو  تاا     48 حادود  را محایش  دماای  اسا   خورشایدی توا سات    کا  خشا   از اساتفاد   دهاد کا   مای 

هاای خورشایدی   کا  خشا   اشاود  صارب  شاد   تولیاد   رماای  بابا   ایهزینا   کا  آن افزایش دهد بادون  برابر دو

 (ا 4ا ااد )شااکم تشااکیم شااد  کاا خشاا  اتاقاا  بناادی شااد  و یاا حرارتاای بااای  کننااد معمااوه  از یاا  جمااع

 ما نااد  رهاااییخورشاایدی، حااا کاا خشاا  در آلوعاا  شاادنخشاا  شاارایش کنتاارل و ساانجش منظااورباا 

 ترموکوپام  خروجای  اتصاال  باا ا اسا    صال  قابام  میاو   در حتای  و کا  خشا   مختلا   هاای قسم  در ترموکوپم

  رماای  یکناواختی  ایجااد  بارای  ااسا   ثبا   قابام  پیوسات   صاورت  با   دماا  رایا ا ،  و( هاداد  ثب  مدول) مبدل ب 

 جملاا  ازا کاارد اسااتفاد  حرارتاای کننااد جمااع خروجاای هااایی درتیغاا  تااوان ازماای کاا خشاا  اتاقاا  باا  ورودی

اساا ا باارای افاازایش  رفیاا     کاا خشاا  کاا  هااای خورشاایدی،  رفیاا  کاا اسااتفاد  از خشاا   مشااک ت

کا   خشا   بنادی کاردا با  بناوان م اال،  رفیا       را طبقا   اتاقا   داخلای  تاوان سا ز  ک  خورشیدی مای خش 

متار،  ساا تی  130ات و آماوزش کشااورزی و مناابع طبیعای اصافهان باا اتااقکی با  طاول          موجود در مرکاز تحقیقا  

 40کا ،  اسا ا در هار طبا  خشا      تااز   آلوعا   کیلاو ر   120 طبقا ،  عهاار  تعاداد  متار و باا  ساا تی  180برض 
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 روز 10 الاای 13 ماادت کاا  در یااردا آلوعاا  در ایاا  خشاا کیلااو ر  میااو  تاااز  باا  صااورت یاا  هیاا  قاارار ماای 

 بااا شاد   خورشاایدی بهینا   کا  خشا   باا   یااز  محصاول،  بیشاتر  کاردن مقااادیر خشا   باارای ا شاود مای  خشا  

هااای تااوان باار اسااا   رفیاا  مااورد  یاااز، از شاارک هااای خورشاایدی را ماایکاا خشاا  ااساا  بیشااتر  رفیاا 

 اکار اهی ساخ  ساد  امکا ات از استفاد  با توانها را میک ساز د  تهی  کردا از طرفی ای  خش 

 

 
 کناتاقک خشک -2کننده حرارتی جمع -1کن خورشیدی. خشک -9شکل 

 

 شدنگیری رطوبت آلوچه در حال خشکاندازه

هاای تااز  معماوه  دارای    شاد ، رطوبا   هاایی آن اسا ا آلوعا      یکی از فاکتورهای مها  در کیفیا  آلوعا  خشا     

درصااد  18هااا باا  حاادود رطوباا  آنشاادن، درصااد هسااتند کاا  در پایااان بملیااات خشاا  50-90رطوباا  اولیاا  

هاای  تاوان باا اساتفاد  از منحنای    شادن را مای  رسادا رطوبا  آلوعا  در حاال خشا      مای  (مرطاوم  وزن برمبنای)

دسا   هاای با   باا داد   3(ا شاکم  3شادن تخمای  زد )شاکم    رطوبتی همان محصاول و در شارایش یکساان خشا     

و کاا  خورشاایدی واقااع در مرکااز تحقیقااات شاا کااردن آلوعاا  برقااا ی کاشااان بااا اسااتفاد  از خآمااد  در خشاا 

 رساااا  شااااد  اساااا ا از طریاااا  ایاااا  منحناااای   آمااااوزش کشاااااورزی و منااااابع طبیعاااای اصاااافهان  

ای از آلوعا  و مقایسا  باا وزن اولیا  آن، میازان رطوبا  آلوعا          یاری وزن  مو ا   توان در هار زماان باا ا اداز     می

 ار  آلوعا  تااز  پاا از      100ن م اال، ا ار   شادن محصاول آ اا  شادا با  بناوا      را تخمی  زد و از ویعی  خشا  

خواهااد بااودا روی محااور افقاای از   100/80=8/0 سااب  تغییاار وزن آن  ، اار  رسااید 80روز باا  وزن  8 ذشاا  

شااودا  ق اا  تقاااطع ایاا  خااش بااا منحناای، درصااد رطوباا    خ اای مااوازی محااور بمااودی رساا  ماای  8/0باادد 

 ار  ا جاا     1/0تاوان باا یا  تارازو باا دقا        مای  دهادا روش ماذکور را  درصاد  شاان مای    50محصول را برابار باا   

 دادا

کاردن آلوعا  بیشاتر با  روش تجربای و باا رسایدن آلوعا  با  رطوبا   هاایی            زمان تقریبی پایاان فرآیناد خشا    

شادن آلوعا ، آزماون با  ها  عسابیدن دو میاو         شاودا یا  روش بارای تعیای  پایاان بملیاات خشا        تعیی  می
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شادن کاافی، ایا  دو    شاو دا در صاورت خشا    شاد  با  ها  فشاار داد  مای     اس ا در ایا  روش، دو میاو  خشا    

 شااو دا عساابند ی بیشااتر،  شااا    اااق   میااو  باا  هاا  عساابید  و بااا یاا  یاارب  یااعی  از هاا  جاادا ماای     

شاادن آلوعاا ، شاادن خواهااد بااودا پااا از خشاا هااا  شااا   زیاااد  از حااد خشاا شاادن و  نساابیدن میااو خشاا 

محصاول   اشاود مای  ا جاا   تاود   هاای بخاش  تماا   در رطوبا   مقادار  نشاد  یکنواخا   کردن برای مشرو  بملیات

شاود تاا رطوبا  در کام تاود  یکساان و یکنواخا         شد  در عناد  وبا  و با  فاصال  یا  روز مخلاو  مای       خش 

  رددا

 
 شدنمنحنی رابطه رطوبت و وزن آلوچه طی فرآیند خشک -0شکل 

 بندی آلوچهبسته

 هاای کیسا   در آلوعا   بنادی بنادی اساتا دارد آن اسا ا بسات     بسات  تاری  روش   هاداری آلوعا  خشا ،     مناسل

شاود  مای  ا جاا   خا    تحا   امکاان  صاورت  در یاا  و معماولی  صاورت با   هیا   سا   یا دو هایپوشش یا و اتیلنیپلی

 ایا   شاودا در ای، موجال افا  کیفیا  و افازایش یاایعات محصاول مای       صاورت فلا     هداری آلوع  با   ا(8)شکم 

  ااس  یروری هامیکروار ا یس  سایر و ا باری آفات  فوذ از حفا   و بهداشتی  کات ربای  ،صورت

 

 
 بندی آلوچه خشکای از ظروف بستهنمونه -5شکل 
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نسبت وزن آلوچه در حال خشک شدن به وزن اولیه   
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 نحوه اجرایی شدن کارگیری/فرآیند به 

اسا ا  دستورالعمم حایار قابام اساتفاد  بارای بایاداران، تولیدکنناد ان و صااحبان صانایع تولیاد آلوعا  خشا             

دار الزاماای اساا ا کااردن آلوعاا  در فضاااهای روباااز، تهیاا  بسااترهای تمیااز ساایما ی و یااا تااوریدر صااورت خشاا 

میاو ، رطوبا   هاایی محصاول      دو عسابیدن  ها   با   رطاوبتی و آزماون   توا ناد باا اساتفاد  از منحنای    کاربران می

 شد  را تخمی  بز ندا خش 

 

 مزایا و اثربخشی

کااردن، کاردن آلوعا  م ااب  دساتورالعمم حایار، سارب  خشا        ساترالیایی در خشا   باا تهیا  و کااربرد رویا  ا    

 هااای خورشاایدی وکاا کااردن آلوعاا  در آفتااام و خشاا  اجاارای اصااول خشاا  یاباادا درصااد افاازایش ماای  20

هماارا  ربایا  اصااول بهداشاتی و فناای توصاای     با   فرآینااد سارب   افاازایش بارای  مقاادماتی بملیاات  کااار یریبا  

توا ااد باا  صااورت مسااتقی  موجاال کاااهش یااایعات در فرآینااد تولیااد آلوعاا  خشاا  و  ماایشااد  در ایاا  مقالاا  

 5008 و ا  کا  اشاار  شاد، در اساتان اصافهان ساااه         ایجااد ارزش افازود  بارای محصاول تولیادی شاودا هماان       

 بااارزش  محصاول  ایا   از تا   2448 یاایعات،  درصاد  40 حادود  فارض  باا  شاود کا   ت  ا واو میو  آلاو تولیاد مای   

 از اسااتفاد  یااا و آفتااابی کااردنخشاا  هزیناا کاا  بملیاااتا شااودماای خااارو تولیااد ز جیاار  و از شااد  یااایع

 محصاول  ما اد اری  محصاول را کااهش دهادا قابلیا      ایا   یاایعات  میازان  توا اد مای  خورشایدی،  هاای ک خش 

   ایابدمی افزایش توجهی قابم میزان ب  حج  آن، کاهش و رطوب  مقدار شدن ک  با  هایی خش 
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