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  قدمهم

شاورزي كمحصول  كسرمايه و زمان دو عامل مهم در توليد ي
براي مصرف خانواده  تنها نهميوه و سبزي را  ،شاورزك كي. هستند
شاورز ك ،ند. بنابراينك ه براي عرضه به بازار نيز توليد ميكخود بل

. او بايد محصول خـود را  دهد مي يلكبخشي از اقتصاد بازار را تش
از  درنهايـت هـاي مربوطـه را بازگردانـد و     ، هزينهبفروشددر بازار 

  فروش محصول سود ببرد. 
و  هـا  ميوه هكچراباال است.  ها سبزيو  ها ميوه اي تغذيهارزش 

. هستنداروتن كها و  منبع خوبي از مواد معدني، ويتامين ها سبزي
ري و يبـات عطـ  كسيدان، فيبر رژيمـي، تر كا داراي آنتي ،همچنين

  فالونوئيدها هستند. 
بـا مصـرف   در هنگام اتصال به گياه مادري  ها سبزيو  ها ميوه

. تنفس محصول، نندك ميتنفس  ربنك سيدكا ديسيژن و توليد كا
ــد رســيد   ــلول و فرآين ــاختمان س ــظ س ــراي حف ــرژي الزم ب  نان

  . ندك مي و رنگ) را فراهم طعم و عطر(گسترش 
از گيـاه   هـا  سـبزي و  ها ميوه شدن جداتنفس و تعرق پس از 

 هـا  سـبزي و  هـا  ميوه ،در اين حالت .ندك مي ادامه پيدا نيز مادري
 جايگزيني قابل، دهند ميه در اثر تنفس و تعرق از دست كآنچه را 

  نند. كنيست و بايد از ذخيره خود استفاده 
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ارزش  رفـتن  بين هرچه ميزان تنفس بيشتر باشد، منجر به از
 درنتيجـه تـر و   ضـعيف  طعـم  و عطـر ، فـروش  قابل، وزن اي تغذيه

  .شود مييفيت محصول كاهش ك
ضـايعات پـس از   . هستندفسادپذير  ها سبزيو  ها ميوهبيشتر 

در هنگـام   توسعه درحالشورهاي كدر  ها سبزيو  ها ميوهبرداشت 
  .گيرد مي، نگهداري و فرآوري صورت ونقل حمليي، جا جابه

يافته  شورهاي توسعهكدر  ها سبزيو  ها ميوهميانگين ضايعات 
درصـد   40-24 توسعه حال درشورهاي كدرصد و در  20-2بين 

شـورهاي  كه در كـ گزارش شده اسـت. ايـن بـدين معنـي اسـت      
تـا نصـف محصـول     چهارم كينظير ايران در حدود  توسعه درحال

اهش كـ  ،بنـابراين  .رسد نميننده ك مصرف دست بهتوليدي هرگز 
ننـدگان  ك مصرف نندگان وكضايعات در ميوه و سبزي براي توليد

  برخوردار است.از اهميت زيادي 
  

  ها سبزيو  ها ميوهداليل ضايعات پس از برداشت در 
به دليل عوامـل قبـل و بعـد از    د توان ميفساد پس از برداشت 

ن است قبل از برداشت و يـا در  كبرداشت باشد. ميوه و سبزي مم
اين آلودگي در هنگـام   طول برداشت داراي آلودگي پنهان باشند.

ن اســت كــنگهــداري محصــول تــازه مم، بازاريــابي و ونقــل حمــل
بايـد   ،بنـابراين  ند.كعالئم بيماري ظاهر و گسترش پيدا  صورت به

 پس از برداشت مناسبعمليات و  شاورزيك مناسبعمليات بـه  
  .توجه شود

يب مـواد معـدني موجـود در ميـوه و سـبزي در هنگـام       كتر 
ــش دارد.       ــوالت نق ــن محص ــداري اي ــت نگه ــت در قابلي برداش
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در محصول، زمـان نگهـداري   لسيم كاهش ميزان ك، مثال عنوان به
هـاي انبـاري    و محصـول را بـه ناهنجـاري   دهـد   مياهش كآن را 

برد ولي منجر  رد پياز را باال ميكازت هرچند عمل. ندك مي حساس
بـاال بـودن ميـزان    . شـود  مـي  آنهاي انباري  به افزايش پوسيدگي

و موجـب   نـد ك مـي  اتصـادر نيترات در پياز، محصول را غيرقابل 
ميزان بـاالي پتاسـيم، منيزيـوم و    . شود ميايجاد سرطان در افراد 

فسـفر در محصـول، قابليـت نگهـداري آن را      پـايين بور و مقـدار  
  . دهد مياهش ك

 دليل به ها سبزيو  ها ميوهضايعات پس از برداشت  ليكطور به
هــا  آني و محيطــي و فســاد كي، فيزيولــوژيكانيكــي مهــا آســيب

عوامـل   .نـد ك مـي  بـروز  ي كروبـي و بيولـوژي  كوسيله عوامـل مي  به
عوامـل  و شامل تنفس و تعرق در ميـوه و سـبزي    يكفيزيولوژي
همـان درجـه حـرارت و رطوبـت نسـبي محـيط        ،عمده محيطي

   .استنگهداري محصول 
ي هـا  سبزي مخصوصاًيفيت محصول كاتالف آب يا تعرق در 

يـدگي  كاهش وزن، چروكاتالف آب سبب  برگي اثر مهمي دارد.
و نرمي بافت محصـول   اي تغذيهش ارز رفتن بينو پژمردگي، از 

ميزان اتالف آب و اثر آن بسته به نوع محصول متفاوت . شود مي
ـ در درصد  3از ثر اتالف مجاز آب كحدااست. براي مثال،  اهو ك

البتـه پوشـش سـطحي     متفـاوت اسـت.   در پيـاز  درصـد  10تا 
ديدگي بافت از  محصول و آسيبمحصول، نسبت سطح به حجم 

بـراي مثـال،    .هستندآب محصول  دادن دستعوامل مؤثر در از 
ه داراي نسـبت سـطح بـه حجـم بيشـتري      كـ برگي  يها سبزي

. دهنـد  مـي تر از ميوه از دسـت   هستند، آب و وزن خود را سريع
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اليــه ســطحي   شــدن پــارهســبب  نيــز يكانيكــآســيب م
در  مسـتقيماً هاي زيرين  و اليه شود ميننده محصول ك محافظت

سريع آب  دادن دستگيرند. اين امر موجب از  برابر هوا قرار مي
  .شود ميتوسط محصول 

در اثـر   ايجادشـده ضـايعات  بـه   يكو بيولوژي روبيكميفسـاد  
، آفـات، جونـدگان و سـاير    ها ويروسها، مخمرها،  كپكها،  تريكبا

   دارد.اشاره حيوانات 
ـ سيب مآ ي نامناسـب  هـا  روشدر اثـر اسـتفاده از    يكانيك

 .آيـد  مـي  وجـود  بهنادرست  ونقل حملو  بندي بستهبرداشت و 
هايي  وزن ميوه، در ايجاد محلاهش كي عالوه بر كانيكآسيب م

 ها به داخل محصول نقش دارد. روارگانيسمكمي شدن واردبراي 
ــيب م ــآس ــيي را كانيك ــوان م ــه  ت ــب ــا لكش ــدگي و ه ي بري

ـ و  )1لك(شـ  شدگي سوراخ در ميـوه و   )2لك(شـ  شـدن  دار كل
  رد.  كسبزي مشاهده 

  

  
در  ها ميوهبه ساير  متصل يها ساقهدر اثر تماس با  شدگي سوراخ -1لكش

  ونقل حملهنگام 
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  هلوشدن ميوه  دار كل -2لكش

  
در اثر تماس پوست ميوه يا سبزي با وسـايل  ي كانيكآسيب م

، هـا  جعبـه ي درخـت و مـيخ   هـا  شـاخه ارگران، كـ برداشت، ناخن 
ـ . افتد مياتفاق  شدگي سوراخبريدگي و  و  هـا  ميـوه شـدن   دار كل

  به داليل زير است: ها سبزي
افتادن محصول روي سطوح سـخت و يـا ماليـده شـدن روي      -1

  .بندي بستهديگر محصوالت در هنگام برداشت و 
و يـا در طـول    اي فلـه ل كبـه شـ   ونقـل  حملفشردگي در هنگام  - 2

سـبب   بنـدي  بسـته ظـروف   نـدازه ا از بـيش ردن كنگهداري. پر 
). 3لكنند (شكه محصوالت رويي به زيرين فشار وارد ك شود مي

ديگر كـ ي محتوي محصـول روي ي ها ارتنك ندازها از بيشچيدن 
  .  شود مي ي ضعيف زيرينها ارتنك فرورفتندر هم منجر به 
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  فرنگي گوجهفشردگي در  -3لكش

  
، مـواد  ها ميوهخراشيدگي سطح محصول در اثر تماس با ديگر  -3

  .)4لك(ش بندي بسته، نوارهاي موجود در خطوط بندي بسته
يي جـا  جابـه دقتي در عمليات برداشـت،   ، هرگونه بيدرهرحال

در ايجـاد   ونقـل  حمـل محصول در مزرعه، بارگيري و تخليه بار و 
ضايعات در محصول نقش دارد. براي مثال، در مورد هندوانه بايـد  

 پرتـاب رد و روي بـار قـرار داد.   كآن را با دقت از روي زمين بلند 
هندوانه در اغلب مـوارد منجـر بـه افتـادن روي زمـين يـا        ردنك

افتـادن هندوانـه از ارتفـاع     ).5لك(شـ  شود ميغلتيدن روي بار 
) 6لكشدن داخل هندوانه (ش دار كلبب س متر سانتي 20حدود 

ـ    متر سانتي 31و افتادن از ارتفاع حدود  افتن آن كمنجـر بـه ش
  خواهد شد.
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  پوست رويي پياز در اثر خراشيدگي رفتن دستاز  -4لكش

  

  
  شود ميسبب آسيب به محصول هندوانه در هنگام بارگيري  پرتاب -5لكش
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  شدن خارجي دار كلتيرگي گوشت هندوانه در اثر  - 6لكش

  
  برداشت ميوه و سبزي
به دمـاي هـوا    كهنگام برداشت نزدي دماي ميوه و سبزي در

و زمـان   اسـت ، ميـزان تـنفس محصـول زيـاد     ي باالدر دما. است
بهتر است برداشت محصول  ،بنابراينم خواهد بود. كنيز نگهداري 

  روز انجام شود. كدر طول ساعات خن
مـي ديرتـر از صـبح زود    كدر مورد هندوانه بايد برداشت را 

  اهش يابد.كخوردگي در هندوانه  كتا تر انجام داد
موقـع   ازلحـاظ براي برداشت محصول بايـد شـرايط برداشـت    

فراهم باشد. در اين  ونقل حملارگر و وسيله كرسيدگي محصول، 
در مورد زمان شروع برداشت به شـرايط آب   گيري تصميمصورت 

  و هوايي و وضعيت بازار بستگي دارد.
در مزرعه نگه داشت و در مـوقعي   توان ميرا  اي ريشهمحصوالت 

  رد.كبه بازار عرضه  ،ه قيمت محصول در بازار مناسب استك
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برداشت ميوه و سبزي بسته به نـوع محصـول متفـاوت اسـت و     
برداشـت   معمـوالً ي انجـام شـود.   كانيكـ د با دست يـا روش م توان مي
روي زمـان   طور هم بهه محصول كيا در مواردي ي نرم و آبدار ها ميوه
در  مخصوصاًبرداشت با دست  .شود مي با دست انجام، رسد نميگياه 

   است. بر زمانبااليي دارد و  هزينه ،كوچكمورد محصوالت 
ارگر كپرداخت پول به ه كدر روش برداشت دستي بهتر است 

ايـن امـر سـبب     انجـام شـود.   روزانه، هفتگي يا ماهيانه صورت به
محصـول بـا دقـت بيشـتري صـورت گيـرد.        برداشت هك شود مي

تعداد جعبه يا گياه و يا رديـف   ازايارگر به كپول به  هك درصورتي
ارگران در هنگام برداشت دقت الزم كپرداخت شود،  شده برداشت

  را نخواهند داشت.
روزانـه نبايـد    ردنكـ  اركـ عمليات برداشت محصـول و زمـان   

ارگران در هنگام برداشـت  كم كطوالني باشد. همچنين استراحت 
محصول و يا برداشت در شرايط آب و هوايي خيلي سرد يـا گـرم   

   دارد. نامطلوبياثر  شده برداشتيت محصول فيكروي 
  

  قرار داد:  مدنظربراي برداشت ميوه و سبزي بايد موارد زير را 
ه كـ ، بهتـر اسـت   شود مياگر محصول به بازار محلي فرستاده  -1

. بــراي فرســتادن شــودصــبح زود انجــام برداشــت محصــول 
برداشـت محصـول   ه كبهتر است  ،محصول به بازارهاي دورتر

روز بعـد  و محصول در طول شب يا صـبح زود   در عصر انجام
ـ  گرمـاي بــاغ قبــل از   ردنكــ خــارج بــازار فرســتاده شـود.  هب

و ارسال محصـول بـه بـازار، موجـب عمـر بيشـتر        بندي بسته
  .گيرد ميي مختلف صورت ها روشه با ك شود ميمحصول 
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امل كمحصول را تا رسيدن  توان ميباشد،  كاگر بازار مقصد نزدي - 2
  روي درخت نگه داشت و نيازي به برداشت زودهنگام نيست.

را بايد تا زمان بارگيري در سايه درخت  شده برداشتمحصول  -3
اگر محصول در معرض مستقيم نـور   بان نگه داشت. سايه و يا

ـ  ميخورشيد قرار گيرد، دماي آن در هر دقيقه   كيـ د تـا  توان
  افزايش يابد. گراد سانتيدرجه 

ي روشـن مناسـب   هـا  پوشـش استفاده از برزنت روشـن و يـا   
نـد.  كد محصول را در برابر نور مستقيم خورشيد محافظت توان مي

حداقل بين پوشش و در اين حالت بايد اطراف پوشش باز باشد و 
فاصله باشد تـا هـوا بـين محصـول      متر سانتي 10دود حصول حم
  جريان يابد. آساني به
ســنگين ميـوه و ســبزي را نبايــد پــس از بــارش و يــا شــبنم   -4

 كه هـوا خشـ  كـ  يبراي مثال، پياز را بايد موقعرد. كبرداشت 
رطوبت  هك زمانيرد. برداشت پس از باران يا كاست، برداشت 

ي پس از برداشت ها بيماريهوا باال است، حساسيت پياز را به 
  .دهد ميافزايش 

اسـت، بايـد    كه سطح آن خشك برداشت هندوانه نيز هنگامي
خراشيدگي ايجادشده روي سطح هندوانه در  ،انجام گيرد. اين امر

  . دهد مياهش كاثر شن در هنگام برداشت را 
ــا ســبزي -5 را نبايــد در داخــل ظــرف  و فاســدخــراب  ميــوه ي

رد و كرا بايد در مزرعه رها ها  آنمحصول قرار داد.  آوري جمع
 رد و از بين بـرد. كاز مزرعه خارج  ،پس از اتمام زمان برداشت

ــا  ديــده آســيبمحصــوالت  يــا افتــاده روي زمــين را نبايــد ب
  رد. كمحصوالت ديگر مخلوط 
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تيـز و   ،دهاي برداشت بايد داراي انتهـاي گـر   چاقو و قيچي - 6
  د.  نبرنده باش

يي محصـول از  جـا  جابـه ارگران بايـد در هنگـام برداشـت و    ك -7
ارگران در مــورد كــبــه  ،ننــد. همچنــينكش اســتفاده كدســت

يي، آمـوزش الزم  جـا  جابه دربرداشت درست محصول و دقت 
  داده شود.

نبايد محصول را  ،شده برداشتبراي جلوگيري از آلودگي محصول  - 8
قرار داد. همچنين از تماس محصول با مواد  كروي خا مستقيماً

  سوختي و هرگونه ماده شيميايي جلوگيري شود. 
محصـول بايـد تميـز باشـد.      ونقل حملو  آوري جمعظروف براي  - 9

  رد.كظروف را بايد با آب با فشار زياد شستشو داده و ضدعفوني 
و نگهداري محصول بايد متناسب با نـوع   آوري جمعظروف  -10 

بسته به حساسـيت محصـول    ،ارتفاع ظروفمحصول باشند. 
ي هـا  ميـوه براي  مورداستفادهظروف . ندك مي به فشار تغيير

بـه   رسـيدن  آسـيب باشـند تـا از    مكـ داراي ارتفاع نرم بايد 
  ي زيرين جلوگيري شود. ها ميوه

محصول نبايد سطح زبر و ناهموار داشـته   آوري جمعظروف  -11
ظـروف  ي تيـز و برنـده باشـند.    هـا  گوشهباشند و بايد فاقد 

   پر شود. ازاندازه بيشبرداشت نبايد 
ي اضافي آن حـذف  ها برگ، تميز امالًكبايد  اي ريشهمحصوالت  - 12

  .شودو سپس حمل شوند تا از انتقال بار اضافي جلوگيري 
بــراي برداشــت ميــوه و ســبزي از ظــروف مختلفــي اســتفاده 

يي محصـول در  جـا  جابـه . ظروف مناسب براي برداشت و شود مي
را هـا   آنو قابل شستشو باشـند و بتـوان    كمزرعه بايد بادوام، سب
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 و چـوبي  يكي پالستيها جعبهاز  اي نمونهرد. كديگر سوار كروي ي
   نشان داده شده است. 7لكدر ش

  

  
 و انتقال محصول  آوري جمعبراي  مورداستفادهاز ظروف  اي نمونه -7لكش

  و بازار بندي بستهارگاه ك به
 

 تـوان  مـي نيز  كوچكهاي فلزي  ي يا سطلكاز ظروف پالستي
ل وزن پـر  كـ رد. كـ محصول در مزرعـه اسـتفاده    آوري جمعبراي 

ـ ك 20ظرف نبايد از  راحتـي بتـوان آن را    هيلوگرم بيشتر باشد تا ب
  رد.ك جا جابه
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ي بزرگ براي خيار، بادمجان و محصوالت كهاي پالستي بسته
افي براي رطوبـت و  كوقتي سوراخ  ويژه بهمشابه مناسب نيستند، 

برخي محصوالت گرماي توليدشده توسط محصول نداشته باشند. 
پـس از  شـيرين را   زمينـي  سـيب و  زمينـي  سيبمانند سير، پياز، 

رد. كــ دهــي التيــامقبــل از نگهــداري در انبــار بايــد برداشــت و 
پوسـت خـارجي    شـدن  كخشـ سـبب   ،در سير و پياز دهي التيام

 زميني سيب. در مورد شود ميهمراه با گسترش رنگ در محصول 
شدن پوسـت   فتمنجر به س دهي التيامشيرين نيز  زميني سيبو 

  . شود ميشده در محصول  هاي ايجاد و التيام زخم
هـاي مخصـوص انجـام     در مزرعه يا اتاق توان ميرا  دهي التيام

در هــا  آن دادن قــرارســير و پيــاز در مزرعــه بــا  دهــي التيــامداد. 
 گيـرد  مـي هفتـه يـا بيشـتر انجـام      كبراي ي اي پارچهي ها يسهك

را پـس از حـذف    هـا  غده توان مي زميني سيبدر مورد . )8لك(ش
  رد. كرها  كروز در خا 15-10براي مدت  ،شاخ و برگ گياه

استفاده شـود،   دهي التياماز اتاق مخصوص براي  هك درصورتي
درصد بـه   75-60، رطوبت نسبي گراد سانتيدرجه  45-35دماي 
سـير و   دهـي  التيـام روز با جريان هواي گرم بـراي   1 -5/0مدت 

   .شود ميپياز استفاده 
، رطوبـت  گراد سانتيدرجه  20- 15، دماي زميني سيبدر مورد 

    .شود ميروز پيشنهاد  10- 5درصد به مدت  90- 85نسبي 
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  اي پارچهي ها يسهكي پياز در ها غده دهي التيام -8لكش

  
  ردنك كخن پيش

دمـاي  ه كـ  شـود  مـي بـه عمليـاتي گفتـه     ردنك كخن پيش
و انبارداري  ونقل حملاي محصول پس از برداشت و قبل از  مزرعه
سـاعت پـس از    24مـدت  طـي  در  بايد محصول اهش يابد.ك فوراً

  شود.  كخن ،برداشت
ه فسـادپذيري  كـ در مورد برخي محصوالت مانند انواع توت 

اين  ساعت باشد. 3- 2زياد است، اين زمان بهتر است بين ها  آن
ــا وزن  محصــوالت بايــد در ظــروف ســوراخ ) 9لك(شــم كــدار ب

ه كـ . محصوالتي شوند و بالفاصله به سردخانه منتقل  بندي بسته
سـرعت   باال است، بايد پـس از برداشـت بـه   ها  آنسرعت تنفس 

  شوند. كخن
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  انواع توت بندي بستهم براي كدار با وزن  ظروف سوراخ -9لكش

  
ه بـه سـرمازدگي حسـاس هسـتند (محصـوالت      كمحصوالتي 

) بايـد بـر اسـاس    و انبـه مانند مـوز   گرمسيري نيمهگرمسيري و 
 گـراد  سـانتي درجه  12-10تا دماي حدود ها  آننيازهاي حرارتي 

را بايد تا حدود ها  آندر مورد ساير محصوالت، دماي شوند.  كخن
   اهش داد.ك گراد سانتيدرجه  5/4

ي مختلفـي  هـا  روش، هـا  سـبزي و  هـا  ميوه ردنك كخنبراي 
 كخنـ  پـيش ، )10لك(شـ  سرد هواياز:  اند عبارته كوجود دارد 

، تمـاس  سـرد  اسـتفاده از آب فشـرده)،  سرد دمشي (هواي  ردنك
 كخنـ  پـيش با تبخيـر و   ردنك كخن پيش، يخ خردهمستقيم با 

  .با خأل ردنك
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  ها سبزيردن ك كاستفاده از هواي سرد براي خن - 10لكش

  
بـراي محصـوالتي    )11لك(ش سرد با هواي ردنك كخن پيش

 ،ليكطـور  بـه  .استمناسب  ها ميوهو  زميني سيبمانند پياز، سير، 
و يـا داراي ميـزان    شوند ميه در فصل سرد برداشت كمحصوالتي 

بـا روش هـواي سـرد     ردنكـ  سـرد تنفس پايين هستند، مناسب 
ــتند ــورد    .هس ــرده و در م ــرد فش ــواي س ــتفاده از ه در روش اس

ي تهويه ها سوراخه كشده بايد توجه داشت  بندي بستهمحصوالت 
در افي كـ افي بزرگ باشند تـا هـوا بـه ميـزان     كقدر  ها به در بسته

  ها جريان يابد. درون بسته
صـورت   ردن با يـخ، يـخ خردشـده بـه    ك كخن در روش پيش

در ايـن   .شـود  مـي اليه در باالي محصول داخل جعبه ريختـه   كي
  درصـد) و يـخ خردشــده    40ن اسـت از مخلـوط آب (  كـ روش مم

  درصد) استفاده شود. 60(
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  ردن با هواي سردك كپيش خن - 11كلش

  
 .متغير باشد 4به  1تا  1به  1از ن است كنسبت آب به يخ مم

ي حمل محصـول و  ها اميونكها، سطوح انبار يا  شدن قفسه خيس
ي با اندازه بزرگ از عيوب ها جعبهها به علت نياز به  افزايش هزينه

  . آيد مي شمار بهاين روش 
ن اسـت بـه روش   كـ ه ممكـ  سـرد  آببـا   ردنكـ  كخن پيش

 هـا  سـبزي وري يا دوش آب سـرد باشـد، بـراي بسـياري از      غوطه
و مارچوبه مناسب است. اين روش در ضـمن   فرنگي گوجه ازجمله

 اهش وزن را بـه همـراه نـدارد.   كـ ، ندك مي ه محصول را تميزكاين
ردن بايـد در صـفر و نـيم درجـه     ك كخن دماي آب براي پيش

وري بـراي محصـوالتي    سيستم غوطه .داشته شود نگه گراد سانتي
  تر است. ه دانسيته بيشتري نسبت به آب دارند، مناسبك

در سيستم دوش آب سرد، فاصله ريزش آب تا محصول بايد 
 تا به محصول آسيب وارد نشـود.  باشد متر سانتي 20-15متر از ك



 ها ها و سبزی كاهش ضايعات پس از برداشت در ميوه  ۲۲

مورد اسـتفاده   مجدداً توان ميردن را ك كشده براي خن آب مصرف
ــرار داد  ــروطق ــر اين مش ــب ــافه ك ــده  ص ــور از   ش ــس از عب و پ
لـر  ك لر (ميزانكمانند روبي كنشيني با مواد ضدمي هاي ته حوضچه

  ام) ضدعفوني شود.  پي پي 200-150آزاد در آب،
ـ  كخن پيشثيف را بايد قبل از كمحصوالت بسيار  بـا   ردنك

 سـرد  بـا آب  ردنكـ  كخنـ  پـيش  .با آب شستشو داد ،آب سرد
 اي ريشهي ها سبزيبراي محصوالتي نظير خربزه، هندوانه،  معموالً

  . شود مياستفاده  ها ميوهو برخي انواع  اي ساقهو 
 پيشپس از  ،ها توتمانند انگور و  اي دانهمحصوالت در مورد 

رد تـا از  كرا حذف ها  آنبا آب سرد بايد آب سطحي  ردنك كخن
  فساد جلوگيري شود.

جريان هـوا   دادن عبور صورت به ،با تبخير ردنك كخن پيش 
اين روش براي منـاطق بـا ميـزان     .استاز ميان محصول مرطوب 

  سودمند است.  پايينرطوبت نسبي 
، آب موجـود در  )12لك(شـ  خـأل بـا   ردنكـ  كخن پيشدر روش 
. محصـول در  نـد ك مـي  ننده عمـل كمـاده سـرد   كعنوان ي محصول به

. شود ميمتر جيوه) قرار داده  ميلي 5( اي بدون درز و تحت خأل محفظه
تبخيــر  گــراد ســانتيدرجــه  كيــآب در دمــاي  ،در ايــن شــرايط

 گـراد  سـانتي درجـه   پنجاهش هر ك ازاي. در اين روش به شود مي
آن را ه كيابد  اهش ميكدرصد از وزن محصول  كيدما، در حدود 

با پاشيدن آب روي محصول پيش از بستن محفظه خـأل   توان مي
رد. مزيـت ايـن روش   كـ ردن، جبـران  كـ  كبه پايان خن كيا نزدي

ه نسـبت  كـ ي برگي ها سبزينواختي آن است و براي كسرعت و ي
  سطح به حجم بااليي دارند، مناسب است.
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  ردن با خالءك كپيش خن كاتاق - 12لكش

  

  مدت  وتاهكنگهداري 
، زمينـي  سـيب  جملـه  از اي ريشـه اي و  برخي محصوالت غـده 

  در انبارهــاي تــوان مــيلــم و پيازهــا را كشــيرين،  زمينــي ســيب
 نحوي بهاين انبارها رد. كوتاه نگهداري كبراي مدت  شونده تهويه

هـا   آنخـوبي در   ه عمل تهويه و گردش هـوا بـه  ك اند شده طراحي
  .)13لك(ش گيرد ميصورت 

  

  
  در انبارهاي تهويه شونده زميني سيبنگهداري  - 13لكش
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ه كـ هاي ساده  در ساختمان توان ميي بذري را ها زميني سيب
، شـوند  مـي طبيعي تهويه طور  بهو ) 14لك(شهاي باز دارند  ديواره
هـا   Ĥنبراي پوشش سـقف ايـن سـاختم    توان ميرد. از علف كانبار 

بهتر اسـت در زيـر سـايه درختـان     ها  Ĥنرد. اين ساختمكاستفاده 
   ه درختان مانع از جريان هوا نشوند.كساخته شوند منوط به اين

و يا  زميني سيبافي پايين است، كحد  ه دما بهكدر مناطقي 
هـاي حفرشـده    صورت فله روي زمين يا در چاله به توان ميپياز را 

شـده   ي انباشـته ها زميني سيب ).15لك(ش ردكدر زمين نگهداري 
 .شـوند  مـي اه يـا حصـير پوشـانده    كـ اي از  صورت فلـه بـا اليـه    به
ه كـ  نحـوي  بـه  گيـرد  مـي هاي هوا در زير توده محصول قـرار   انالك
دادن دريچه در باالي  طرف آن خارج توده محصول باشد. قرار كي

ي هـا  زمينـي  سـيب توده محصـول، منجـر بـه تهويـه طبيعـي در      
  .شود مي شده انباشته

  

  
  ساده با ديوارهاي باز هاي ساختماندر  زميني سيبنگهداري  - 14لكش



  ۲۵  ها ها و سبزی كاهش ضايعات پس از برداشت در ميوه  

 

  
مربوطه،  . ميلهبه صورت توده روي زمين زميني سيبنگهداري  - 15لكش

  ندك مي گيري اندازهداخل توده را دماي 
  

 پـايين در مناطق بـا دمـاي    (انبايش) زميني سيب تودهارتفاع 
 ،ي بـاالتر امتـر و در دماهـ   2الـي   5/1) گراد سانتيدرجه  5-10(
   متر بايد باشد. كيمتر از ك

 كهاي چنـدتايي گـره زد و در يـ    در گروه توان ميرا سير و پياز 
   ).16لك(ش دركي مدت چند ماه نگهداري برا كفضاي سرد و خش

  

  ميوه و سبزي در مزرعه بندي بسته
را براي عرضه به بازار ها  آناز برداشت ميوه و سبزي بايد  پس

بنـدي   رد. در اين صورت بهتر است تا جداسـازي و درجـه  كآماده 
محصـوالت   اركـ  ايـن انجام گيرد. با اوليه ميوه و سبزي در مزرعه 

  . شوند ميجدا  كوچك، معيوب، آلوده و بسيار ديده آسيب
  



 ها ها و سبزی كاهش ضايعات پس از برداشت در ميوه  ۲۶

  
  نگهداري سيرهاي گره زده شده در انبار - 16لكش

  

انجـام داد.   در مزرعـه  تـوان  مياوليه را  ردنك تميز ،همچنين
 بـرس در پياز و سير و يـا   كي خشها برگ ردنك جدابراي مثال، 

اهو را بهتر است پـس از حـذف   ك. كمحصول براي حذف خا زدن
رد و بـه  كـ  بندي بسته ،ي مخصوصها ارتنكدر  پالسيدهي ها برگ

  ). 17لكبازار فرستاد (ش
  

  
  اهو در مزرعه براي فرستادن به بازاركسازي آماده - 17لكش



  ۲۷  ها ها و سبزی كاهش ضايعات پس از برداشت در ميوه  

 

اميون كـ در  اي فلـه صورت  را بهها  آنبسته به نوع ميوه و سبزي، 
اوليـه محصـول در مزرعـه     بنـدي  بسـته ه كو يا اين نندك ميگيري بار

هـاي   ل بستهكن است به شكدر مزرعه مم بندي بسته. گيرد ميانجام 
ميوه) و  يلوگرمك 5/1گرم تا  300ها ( حاوي  يفروش خردهتوزيع در 

هـا   يفروشـ  خردههاي توزيع در  بسته ونقل باشد. منظور حمل يا به
زمان  خانواده در مدت كه يكداراي همان مقدار محصولي هستند 

اغذي يـا  كي ها يسهك. براي اين منظور از ندك مي وتاهي مصرفك
استيرن پوشانده شـده در   هايي از جنس پلي يا سيني ي وكپالستي
). ميـوه و سـبزي   18لك(شـ  شود ميي استفاده كپالستيهاي  فيلم
ه هواي كي در محلي قرار گيرد شفرو خردهشده بايد در  بندي بسته

  و به چرخش درآيد. يده شودكدميده و از باال م پايينسرد از 
  

 
  نندهكهاي ميوه براي مصرف بسته - 18لكش

  

ه بسته كرد ك بندي بسته) 19لكارتن (شكدر  توان ميهندوانه را 
. از دهـد  ميعدد هندوانه را در خود جاي  5يا  4، 3اندازه هندوانه،  به

عـدد هندوانـه نيـز     50متوسـط  طور  بهي چوبي با گنجايش ها جعبه



 ها ها و سبزی كاهش ضايعات پس از برداشت در ميوه  ۲۸

 اي فلـه صـورت   . هندوانه بهشود ميهندوانه استفاده  بندي بستهبراي 
. در شـود  مـي ي معمـولي بـارگيري   ها اميونكنيز در مزرعه و داخل 

ي فروشـ  خـرده مرتبه هندوانه از مزرعـه تـا    5، حداقل اي فلهسيستم 
مرحله  كارتن، حداقل يكهندوانه در  بندي هبست. در شود مي جا جابه

مرحلـه از   كگرفته، حـذف يـ   ي انجامها بررسيطبق  .شود ميحذف 
 هـاي  اهش در ضايعات براي هندوانهكدرصد  33يي منجر به جا جابه
  .شود ميارتن يا جعبه كشده در  بندي بسته

  

  
  هندوانه بندي بسته - 19لكش

  

محصـوالت فسـادپذيرند و در هنگـام     ازجملهطالبي و خربزه 
فشـار و ضـربه سـبب    شـوند.   جـا  جابـه بايـد بـا دقـت     ونقل حمل
 ،. بنـابراين شـود  مـي خـراش در ايـن محصـوالت     و ديـدگي  ضرب
ه فشارهاي عمودي كاي باشد  گونه بايد بهها  آني محتوي ها جعبه

آسـيب نرسـاند.   هـا   آنو تماس و خراش از محصوالت مجـاور بـه   



  ۲۹  ها ها و سبزی كاهش ضايعات پس از برداشت در ميوه  

 

امـل از بـين   كطـور   بـه ه هـوا  كـ بايد به نحـوي باشـد    بندي بسته
  ند. كمحصول عبور 

ـ    لكش يكهاي دو خربزه ل خوابيـده در بسـته   كبايـد بـه ش
ـ ي گرد و پهن بايد از قسمت قاعده روي ها ميوه قرارگيرند. ف ك

خربزه و طالبي بهتـر   بندي بسته. )20لك(ش قرار داده شوند بسته
  رديف انجام گيرد.  كاست در ي

  

  
  ف بستهكهاي گرد از قسمت قاعده روي  قرار دادن طالبي - 20لكش

  

ل و اندازه محصوالتي مانند خربزه و طالبي متفاوت است. كش
بـراي   و غيـره  اغـذ كبايد از موادي مانند پوشال چوب يا  ،بنابراين

رد تا اين كها و فضاهاي خالي درون بسته استفاده  فاصله ردنكپر
 متـري شـوند  ك، دچار آسيب ونقل حملمحصوالت در طول مسير 

   ).21لك(ش
ه بـه  كـ بسته به مسافت يا اين را ها سبزيو  ها ميوه ،درهرحال

 بندي بسته متفاوتيدر ظروف بايد ، شوند ميچه منظوري مصرف 
ي، ك، پالسـتي اي پارچـه ي ها يسهكاين محصوالت در  معموالًرد. ك



 ها ها و سبزی كاهش ضايعات پس از برداشت در ميوه  ۳۰

ــتي ــوري پالس ــي، كت ــا ارتنك ــوايي و ه ــهي مق ــا جعب ي چــوبي ه
  .)22لك(ش شوند مي بندي بسته
 بنـدي  بستهه كـ ه بايد به آن توجه داشت اين است كاي  تهكن
را در  افي براي محافظت ميوه و سـبزي كام كقدرت و استح بايد

  يي و حمل داشته باشد.جا جابهطول 
  

  
  درون بسته ها خربزهبين خالي ردن فضاي كپر  - 21لكش

  

ام كاسـتح  ،تأثير رطوبـت شدن و تحت  در اثر خيس ،همچنين
در  پـايين ام كاز بسـته بـا اسـتح    اي نمونـه خود را از دست ندهد. 

ها در  بسته ازاندازه بيش ردنك پر نشان داده شده است. 23لكش
    .ردكه بايد از آن اجتناب كمزرعه مورد ديگري است 

  

  ونقل ميوه و سبزي  حمل
در مزرعه  بندي بستهسازي اوليه و  ميوه و سبزي پس از آماده

اميون بارگيري شده و به بـازار يـا   ك، در داخل بندي بستهيا بدون 
حـذف   ه اشـاره شـد،  كـ طور . همانشوند ميز توزيع فرستاده كمرا



  ۳۱  ها ها و سبزی كاهش ضايعات پس از برداشت در ميوه  

 

ـ ونقـل در   قبل از حمـل  هاي زائد از ميوه و سبزيقسمت اهش ك
   اهش آلودگي و ضايعات نقش دارد.كونقل و نيز  هاي حمل هزينه

 بنـدي  بسـته هاي  ارگاهكن است به كهمچنين، ميوه و سبزي مم
   حمل شوند.

  

  
  هاي مختلف در بسته ها سبزيو  ها ميوه بندي بسته - 22لكش

  

  
  شوند مي رساندن به محصول سبب آسيب مكام كي مقوايي با استحها ارتنك - 23لكش



 ها ها و سبزی كاهش ضايعات پس از برداشت در ميوه  ۳۲

منطقه توليد يا  كه در نزديكبهتر است  بندي بستههاي  ارگاهك
بارگيري و تخليه بار از  ،درهرحالباشند.  هاي اصلي ها و بزرگراه جاده

   .است ها سبزيو  ها ميوهيي پس از برداشت جا جابهمراحل مهم در 
 ونقـل  حملي بدون يخچال براي ها اميونكاز  معموالًدر ايران 

تـا   شـود  مـي اين امـر سـبب   . شود مياستفاده  ها سبزيو  ها ميوه
انـد، در معـرض    بـارگيري شـده   اي فله صورت بهه كي خام ها ميوه

ـ بافـت يـا    شدن نرمو منجر به گيرد  قراردماي باال   شـدن  دار كل
  شود. ها  آن

بـراي   دار يخچـال ي هـا  اميونكان استفاده از كام هك درصورتي
مجهـز   دار سايباني ها اميونكاز  هك نباشد، بهتر است ونقل حمل

ميوه و سبزي  ،ها پوششاين استفاده شود.  ي برزنتيها پوششبه 
را از تابش نـور مسـتقيم خورشـيد، بـاران و جريـان شـديد هـوا        

  . ندك مي محافظت
ت كـ شـوند. حر  ونقـل  حمـل بايد بـا دقـت    ها سبزيو  ها ميوه

هـاي   افتادن و برخورد با ديواره پايينديگر، باال و كمحصول روي ي
بـه   رسيدن آسيبمنجر به  ونقل حملدر هنگام  بندي بستهظرف 

  . شود ميمحصول 
پوشـال يـا    نـدادن  قرارها و  بستهامل ك ردنكن پر ،بنابراين
ـ  مـي  ،ننده در بين محصوالت داخـل بسـته  كصفحات جدا د توان

   شود. ونقل حملدر طول به محصول  رسيدن آسيبسبب 
ت ناگهـاني  كـ ، توقف يا شـروع بـه حر  هاي ناهموار وجود جاده

و هـاي نـاهموار    در جـاده  ردنكـ  تكـ حروسيله نقليه و با سرعت 
رسـاندن بـه    د در آسـيب توان ميفنري ضعيف وسيله نقليه  سامانه

  محصول نقش داشته باشد. 



  ۳۳  ها ها و سبزی كاهش ضايعات پس از برداشت در ميوه  

 

ــه  ــر هندوان ــورد محصــوالتي نظي ــزه  در م ــو خرب ــدون ك ه ب
اميون، كف كبايد در ، شوند ميحمل  اي فله صورت بهو  بندي بسته
 پوشـال قـرار داد   اليـه  كيـ اميون كـ و ديوارهـاي   محصوالتبين 
ورقه  كه از يكخاص  حائلاز ديوارهاي  توان مي. البته )24لك(ش

 اي فلهدر بارگيري  رد.كاستفاده  نيز ،اند شده يلكتشاليه  تخته سه
 ازاندازه از محصول پـر نشـود   اميون بيشكه كبايد توجه داشت 

. در طول مسير ندك مي زيرا دما در محصوالت زيرين افزايش پيدا
افي صورت گرفته و هوا بـين محصـوالت   كونقل، بايد تهويه  حمل

  جريان داشته باشد. 
  

  
  ف خودرو حمل هندوانهكاليه پوشال در  كوجود ي - 24لكش

  
  از:  اند عبارتسبزي  ميوه و ونقل حملدر خصوص موارد ديگر 

روي  ،اميونكـ و تخليه بار در  زدن بارارگران نبايد در هنگام ك -1
   .)25لك(ش محصول نشسته يا راه بروند



 ها ها و سبزی كاهش ضايعات پس از برداشت در ميوه  ۳۴

  
  بار زدن نامناسب هندوانه - 25لكش

  

شـود زيـرا سـبب     زده آبمحصول تازه نبايد قبل از بـارگيري   -2
  پوسيدگي و فساد در محصول خواهد شد.

و دور از آفتاب باشـد و  در سايه  بايد اميونك ،هنگام تخليه بار -3
   .)26لك(ش تخليه شود سريعاً

  

  
  آفتابمحصول در ي ها اميونكتوقف  - 26لكش



  ۳۵  ها ها و سبزی كاهش ضايعات پس از برداشت در ميوه  

 

، ميوه را بايد در محلي خـاص و مجـزا از   بندي بستهارگاه كدر  -4
  رد.كتخليه  بندي بسته سالن

  
  محصوالت فرازگرا و نافرازگرا

 ،هـا  سـبزي و  هـا  ميـوه ي در كهاي مهم متابولي ي از فعاليتكي
بـه  هـا   آنسيدشدن قندها و تبـديل  كتنفس است. تنفس همان ا

. در طـي تـنفس،   اسـت آنـزيم   كمـ كو آب بـه   ربنك سيدكا دي
  . شود ميحرارت و انرژي نيز توليد 

تـنفس را  . بااليي هستندداراي ميزان تنفس نارس ي ها ميوه
. شدت تنفس دهند ميقرار  ارزيابيمورد  ،شدت تنفسشاخص با 

شدت تـنفس   ،مثال عنوان بهدر محصوالت مختلف متفاوت است. 
و پيازها  ها غدهها،  ها، ريشه دانه در ليكطور بهدر خربزه، خيار و 

 .اسـت است و در ذرت شيرين، برگ جعفري و اسفناج باال  پايين
ه داراي شـدت تـنفس   كـ سان، محصوالتي كدر شرايط ي ،بنابراين
تـري   طـوالني  زمـان  مـدت بـراي   تـوان  مـي هسـتند را   تـري  پايين

ي وارده به محصول نيـز منجـر بـه    كانيكآسيب م رد.كنگهداري 
بر اسـاس   ها سبزيو  ها ميوهآن خواهد شد. افزايش شدت تنفس 

 1ه در جـدول  ك ،شوند ميبندي  گروه طبقه ششتنفس به  شدت
  آورده شده است. 

  
  
  
  
  



 ها ها و سبزی كاهش ضايعات پس از برداشت در ميوه  ۳۶

  بندي ميوه و سبزي بر اساس شدت تنفس طبقه - 1جدول 

 شدت تنفس
5تنفس در دماي ميزان

  گراد سانتيدرجه 
)mg co2/kg.hr( 

  محصول

  كي خشها ميوهارقام خرما، آجيل،  5متر ازك پايينخيلي

  10-5  پايين
و، يـ د سيب، انگور، هندوانـه، طـالبي هـاني   

رفس، كـ ، چغندر، سير، پياز، خربزه درختي
  رسيده زميني سيبشيرين، زمينيسيب

  20-10  متوسط
شليل، زردآلو، موز، طالبي، انجير، زيتون، 
هلو، گالبي، آلو، گيالس، گلم برگ، هويج 

، فلفل، تربچـه سـرزده،   سبز خيارسرزده، 
  نارس زمينيسيب،فرنگيگوجه

، بـرگ ، هـويج بـا   كفرنگي، تمشـ توت  40-20  باال
  اهو (برگ)ك، برگفرنگي، تربچه با تره

لم فندقي، پيازهاي سبز، كلم زينتي،ك  60-40  خيلي باال
  ، باميه، شاهي آبيفرنگينگرك

 نخود، ذرتمارچوبه، جعفري، اسفناج،   60بيش از   شدت باال به
 شيرين، قارچ

  
بر اساس شدت تنفس به دو گروه فرازگرا و  ها سبزيو  ها ميوه
. شدت تنفس در محصوالت فرازگـرا  شوند ميبندي  طبقه نافرازگرا

ثر موسـوم بـه مرحلـه    كمرحلـه حـدا   كدر مراحل رشد داراي يـ 
ــده ــه اســت باالرون ــ نحــوي ب ــه  هك ــت تپ  اي دارد منحنــي آن حال

بـا رسـيدن محصـول و سـاختن      معمـوالً . اين مرحلـه  )27لك(ش
محصوالت فرازگرا قادر به توليد گاز اتيلن همراه است.  ها دانه رنگ

در محصوالت فرازگرا رسيدن طبيعي بدون وجـود گـاز   هستند. 
براي مثال، بدون گـاز اتـيلن، گسـترش    . اتيلن انجام نخواهد شد

. افزايش زيـاد  گيرد ميصورت ن فرنگي گوجهرنگ و نرمي بافت در 
و  شـود  ميتنفس در مرحله رسيدن در محصوالت نافرازگرا ديده ن

نسبتاً ثابت اسـت و يـا تغييـر جزئـي دارد.     ها  آنشدت تنفس در 
. ننـد ك مـي مـي توليـد   كمحصوالت نافرازگرا ميزان گاز اتـيلن  
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ه كـ  حتـي زمـاني   فرنگـي  گوجهبنابراين، محصوالت فرازگرا مانند 
ي برداشت شوند، رنـگ  كپس از رسيدن فيزيولوژيصورت سبز و  به

ي هـا  ميـوه در ). 28لكدسـت خواهنـد آورد (شـ    امل را بهكقرمز 
پس از برداشـت، جزئـي   ها  آناي، رنگ  نافرازگرا مانند فلفل دلمه

ه محصـول بـه گيـاه    ك امل فقط زمانيك. رنگ قرمز ندك مي تغيير
  ).29لك(ش آيد ميدست  مادري متصل است، به

  

  
  منحني شدت تنفس محصوالت فرازگرا - 27لكش

  

  
   فرنگي گوجهمراحل رسيدگي در  - 28لكش
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  .گيرد ميصورت ن رسيدگي ،از برداشت پس. اي دلمه مرحله رسيدگي در فلفل - 29لكش

  

لي محصـوالت رسـيده داراي عمـر پـس از برداشـت      كطـور  به
ـ ي فرازگرا را بهتـر اسـت   ها ميوه تري هستند. بنابراين، وتاهك ه ك

رد. فهرستي از محصوالت ك برداشت كفيزيولوژيپس از رسيدن 
  آورده شده است. 2فرازگرا و نافرازگرا در جدول 

  
  هاي رسيدگي در ميوه و سبزي شاخص

در هنگام برداشت، در فساد پـس   ها سبزيو  ها ميوهرسيدگي 
در مرحلـه   هـا  سـبزي و  هـا  ميـوه نقش دارد. اگر ها  آناز برداشت 

به مقدار ها  آنيفيت كميت و كمناسب رسيدگي برداشت نشوند، 
  رود. زيادي از بين مي

 هــا ســبزيو  هــا ميــوهلي ســه مرحلــه در دوره زنــدگي كطــور بــه
، رسيدن براي كاز: رسيدن فيزيولوژي اند عبارته كتشخيص است  قابل

ه ميوه يـا  كبيانگر اين است  كمصرف، پيري. مرحله رسيدن فيزيولوژي
رسـيدن  امل خود رسـيده و آمـاده برداشـت اسـت.     كسبزي به رشد 

  ).30لك(ش افتد مياتفاق بعد از اتمام رشد و نمو ميوه  كفيزيولوژي
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  محصوالت فرازگرا و نافرازگرا - 2جدول 
  نافرازگرا  فرازگرا

سيب، زردآلو، شليل، هلـو، گالبـي،
ــو،  ــهآل ــي گوج ــر، فرنگ ــوز، انجي ، م

يــوي، انبــه، خربــزه،   كادو، كــآوو
  خربزه درختيخرمالو، 

، فـروت  گريپليمو، نارنگي، پرتقال، 
انار، آناناس، خرما، زيتون، هندوانه، 

، سـبز  خيـار فرنگـي،   ، تـوت كتمش
بادمجــان، گــيالس، نخــود، فلفــل،  

  انگور

  
  

  يفيت حسي ميوه در رابطه با مرحله رسيدگيك - 30لكش
  

 كمرحله رسيدن براي مصرف، پس از مرحله رسيدن فيزيولوژيـ 
ن كـ خوردن است. اين مرحله مم است و در اين مرحله، محصول قابل

آخـرين   ،پيـري باشد يا نباشد.  كبا رسيدن فيزيولوژيزمان  هماست 
مرحله در رشد ميوه و سبزي است. اين مرحله با تجزيه طبيعي ميوه 

   .، بافت و ...)طعم و عطر رفتن بيناست (از همراه و سبزي 
قبـل از  رسـيدن  ، سبز خياردر مورد محصوالتي مانند نخود و 

 هك زمانيهر ميوه يا سبزي . ندك مي بروز رشد و نموپايان مرحله 

 كزيولوژيرسيدن في

كيف
ت حسي

ي
 

 رسيدن براي مصرف )خوردني رشد و نمو (غير  رسي بيش
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يـا چنـد عالمـت     كرسـد، يـ   مـي  كفيزيولوژيـ مرحله رسيدن به 
در فلفل، بذرها شـروع بـه   ، مثال عنوان به به همراه دارد.ظاهري را 

دهـد   مـي تغيير رنـگ  داخلي فلفل  قسمتو  نندك ميشدن  سفت
   ).31لك(ش

  

  
  اي ي در فلفل دلمهكبلوغ فيزيولوژي - 31لكش

  (بذرهاي سفت، همراه با تغيير رنگ قسمت داخلي)
  

رسي بعد از مرحله رسيدن براي مصـرف اسـت. در ايـن     بيش
طعم خود  و هاي عطر و بخشي از ويژگي شود ميهنگام، ميوه نرم 

  ). 30لك(شدهد  ميرا از دست 
(ماننـد  ننـدگان  ك هـاي حسـي مطلـوب بـراي مصـرف      ويژگي

ولـي   يابد ميبا رسيدگي محصول افزايش طعم)  و شيريني و عطر
، ميـوه سـيب   مثال عنوان به. شود ميم كقابليت نگهداري محصول 

م، كـ داراي مقدار نشاسته  شود ميامل برداشت كه در رسيدگي ك
زيـادي اسـت ولـي عمـر      طعـم  و عطـر مواد جامد محلول بـاال و  

  وتاهي دارد. كنگهداري 
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برخـي   متفاوت اسـت.  ها سبزيو  ها ميوهعالئم رسيدگي در 
ل و كنظير رنگ پوسـت، شـ   ها سبزيو  ها ميوهعالئم رسيدگي در 

  اندازه، خارجي و ظاهري هستند.
 هـاي  دانـه  رنـگ لروفيـل و سـنتز   كنتيجه تجزيـه   ،تغيير رنگ

 شـدن  ظـاهر لروفيـل اجـازه   كدر ميوه ليمو، تجزيـه   خاص است.
  . دهد ميدر ميوه وجود داشته،  قبالًه كزرد را  دانه رنگ

در اوج بايـد   ه نـافرازگرا هسـتند،  كـ بات به دليل اينكميوه مر
بـات بـا رسـيدگي    كرسيدگي برداشت شوند. مقدار عصـاره در مر 

   يابد. اهش ميكميوه روي درخت افزايش و ميزان اسيديته 
بـات شـامل رنـگ، ميـزان     كشاخص رسيدگي در ميـوه مر 

 به اسيد ل مواد جامد محلول)ك(درصد  و نسبت قند دهي عصاره
دســتگاه ل مــواد جامــد محلــول بــا اســتفاده از كــدرصــد اســت. 

  ).32لك(ش است گيري اندازه تومتر قابلكرفرا
  

  
درصد  گيري اندازهبراي ) پايينر دستي (باال) و ديجيتال (تكتوكرفرا - 32لكش

  ل مواد جامد محلولك
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دهنـده رسـيدگي در ميـوه     نشـان ه كـ حداقل ميـزان عصـاره   
  هــا، درصــد، ســاير پرتقــال 30بــات اســت، در پرتقــال نــاول، كمر
  ،نـارنگي درصـد و   25درصـد، ليمـو،    35، فروت گريپدرصد،  35
  درصد است. 33

بـا روش سـاده    تـوان  مـي را  هـا  سـبزي و  هـا  ميوهاسيديته در 
ار و دسـتي  كرد. دستگاه تيتراسيون خودك گيري اندازهتيتراسيون 

اسـيد غالـب در گـيالس،    نشـان داده شـده اسـت.     33لكدر ش
 كماليـ  اسـت.  اسـيد  كسيتري، فرنگي گوجهبات و كآناناس، مر

ها است.  ، اسيد اصلي در سيب، موز، گالبي، انبه، هلو و فلفلاسيد
وزن اسـيدهاي   نيز اسيد اصلي در انگور اسـت. اسيد  كتارتاري
 075/0و  067/0، 064/0 ترتيـب  به كو تارتاري ك، ماليكسيتري
  است.واالن  يكا ميلي
  

  
   گيري اندازه) براي چپار (ك) و خودراستتيتراسيون دستي ( - 33لكش

  ها سبزيو  ها ميوهميزان اسيديته در 
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 )34لك(شـ  اندازه و رنگ پوست ،سبز خياردر  شاخص رسيدگي
براي ساالد  مورداستفاده سبز خيار .است اندازه، هويجو در مورد 

 متـر  سـانتي  15-6و  15و ترشي بهتر است به ترتيـب در انـدازه   
ها شامل رنگ، انـدازه،   فلفلدر شاخص رسيدگي برداشت شـود.  
سـيب و گالبـي بـا    در ). 35لكاست (ش بذر رشدسفتي بافت و 

 تـوان  مـي ميـزان سـفتي بافـت و مقـدار نشاسـته       گيري اندازه
 گيـري  انـدازه  روش ساده بـراي  كيرد. كرا تعيين ها  آنرسيدگي 

ميـوه بـا دسـت اسـت. در هنگـام       دادن فشـار بافت ميوه، سفتي 
  . شود ميتر  بافت ميوه نرم رسيدگي،

  

  
  هستند سبز خيارر درسيدگي  مهمهاي  اخصاندازه و رنگ پوست، از ش - 34لكش
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  است ها رسيدگي در فلفلتغيير رنگ و رشد بذر از عالئم  - 35لكش
  

  سـفتي بافـت محصـول    گيـري  انـدازه هايي نيز بـراي   دستگاه
نشـان داده شـده    36لكدر شـ هـا   آناز  اي نمونـه  هكدارند  وجود

اي (پـروب)، بـه سـطح     هـا، از طريـق ميلـه    است. در اين دسـتگاه 
. با نفوذ ميله به داخل محصول، نيروي شود ميمحصول نيرو وارد 

   است. مشاهده قابلوارده روي صفحه نمايشگر 
ي سيب ها ميوهمعيار رسيدگي در ه اشاره شد، كطور همان

البته اين روش براي همه  است.ها  آنو گالبي، مقدار نشاسته 
رده كنصف اربرد نيست. در اين روش، ميوه را به دو كها قابل  رقم
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د غوطـه    كپتاسـيم و يـ   درصـد يديـد   4و در محلول  ور  درصـد يـ
ه نشاسته وجـود دارد، رنـگ آبـي تيـره     كهايي  نند. در محلك مي

درصد سطوح برش در ميـوه، رنـگ    70-65شود. اگر  مشاهده مي
  ).37لكمناسب براي برداشت ميوه است (شبگيرد، زمان 

  

  

  

  
  سفتي بافت گيري اندازههاي  ستگاهد - 36لكش

  )آزمايشگاهي: پايين، در باغ استفاده قابل(باال: 
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  وري در محلول يد هاي گالبي پس از غوطه رنگ آبي تيره در برش - 37لكش

  
، زمـان  ميـزان روغـن   گيري اندازهادو، با كميوه آوودر مـورد  

ادو در زمـان  كـ . ميوه آووشود ميمناسب برداشت محصول تعيين 
  درصد وزني روغن داشته باشد.  8متر از كبرداشت نبايد 

ـ    ي كشاخص رسيدگي در سير و پياز، انـدازه محصـول، خش
 ).38لكاست (شـ  روي محصول شدن قسمت بااليي، گردن و خم

با  ها غدهس درصد ، زمان مناسب برداشت بر اسازميني سيب در مورد
زمـان   ).39لك(شـ  گيـرد  مـي انجـام   ها برگشرايط  اندازه مناسب و

ه قـرار اسـت نگهـداري    كـ يي هـا  زميني سيب بهينه برداشت براي
از بـين برونـد. برداشـت     هـا  ساقهو  ها برگه كشوند، موقعي است 
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ه پوســت كــ شــود مــيســبب  هــا زمينــي ســيبزودهنگــام ايــن 
يي و جـا  جابهي ناشي از ها آسيبمتري به ك، مقاومت زميني سيب

ـ  شـود  ميذرت شيرين موقعي برداشت  برداشت داشته باشد. ه ك
  ها پر بوده و خيلي شيري نباشند. دانه

  

  
  پيازهاي آماده برداشت - 38لكش

  

  
  ي با اندازه مطلوبها غدهبر اساس درصد  زميني سيبشاخص رسيدگي در  - 39لكش



 ها ها و سبزی كاهش ضايعات پس از برداشت در ميوه  ۴۸

ردن دشـوار  ك بدون مزهدر مورد هندوانه، تعيين رسيدگي آن 
يفيـت  ك توان مياست. از طريق ظاهر پوست خارجي نيز هميشه ن

رد. بنـابراين،  كـ بينـي   امل آن را پيشك گوشت داخلي و رسيدگي
براي تعيين رسيدگي هندوانـه  ه كيفي مهم كتنها شاخص 

 ل هندوانـه كمدنظر قرار داد، مقدار قند  توان ميدر مزرعه 
ــه   ــراي ايــن منظــور، چنــد هندوان ــهاســت. ب تصــادفي از طــور  ب

بـا دسـتگاه   ها  آنهاي مختلف مزرعه برداشت و مقدار قند  قسمت
  ).40لك(ش شود مي گيري اندازهتومتر كرفرا

  

  

  
  

  مقدار قند  گيري اندازهتعيين رسيدگي در هندوانه با  - 40لكش
  تومتركبا دستگاه رفرا
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ز كبه مر كدر قسمت گوشتي نزدي خوبيفيت كهاي با  هندوانه
البته، عالئم ظـاهري   درصد يا بيشتر قند هستند. 10هندوانه داراي 

  از:  اند عبارته كديگري نيز داللت بر رسيدگي هندوانه دارند 
نار ميوه، پژمرده شده و رنـگ آن از سـبز بـه    ك كقسمت پيچ -1

  ).41لك(ش ندك مي تغييراي  قهوه
مي هندوانـه از رنـگ   كدر قسـمت شـ  هاي زمينـه   هكخال يا ل -2

ايـن محلـي    ).42لك(شـ  ننـد ك ميسفيد به زرد روشن تغيير 
ه هندوانـه روي زمـين قـرار گرفتـه و در معـرض نـور       كاست 

  رسد. خورشيد مي
را هـا   آنانگشـتان   كبـا نـو   تـوان  مـي ه كاي  هاي دنده نگرهك -3

  شيده هندوانه وجود دارند.كرد، در طول بدنه كاحساس 
 ،رسـيده هـاي   بـه هندوانـه  وتـاه و متـوالي   ك زدن ضربهدر اثر  -4

، شـود  مـي شـنيده  ) تـاپ  تـاپ ( مانندي طبلآهسته و صداي 
) تق تقزير و بلند (هاي نابالغ داراي صداي  هندوانه هك درحالي
  .هستند

  
 نار ميوهك رنگ اي قهوه كسبزرنگ (باال) نشانه نارسي و پيچ كپيچ - 41لكش

  است هندوانه گيرسيد) نشانه پايين(
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  مي هندوانه رسيده زرد رنگ استكش قسمت - 42لكش

  

 صـورت  بهآن  دارنده نگههندوانه رسيده، ضربه دست را به دست  - 5
، ولي هندوانه نارس، ايـن انـرژي را تلـف    ندك مي لرزشي منتقل

ند. با قراردادن هندوانه روي دست چـپ و  ك رده و منتقل نميك
به رسـيده بـودن    توان مينار آن با دست راست كبه  زدن ضربه

 هندوانه پي برد. اگر لرزش منتقل شد، هندوانـه رسـيده اسـت.   
ـ  زمـاني ي هستند و كبرخي از ارقام گيالس داراي رنگ خا  هك

 دهند ميرسد، تغيير رنگ  ثر رشد و نمو خود ميكميوه به حدا
  ).43لك(ش

  

  
  تغيير رنگ گيالس در اثر رسيدگي - 43لكش
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  بندي جمع
 ونقـل  حمـل در مزرعه و  محصول ييجا جابهعمليات برداشت، 

و  هـا  ميـوه نقش زيادي در فساد پـس از برداشـت و ضـايعات در    
ي وارده به محصـول در هنگـام   كانيكي مها آسيبدارند.  ها سبزي

ــوژيازآن پــسبرداشــت و  ي و محيطــي و فســاد ك، عوامــل فيزيول
ترين داليل ضـايعات   مهمي از كروبي و بيولوژيكوسيله عوامل مي به

رسـيدگي   آيند. به شمار مي ها سبزيو  ها ميوهپس از برداشت در 
ه كـ در هنگام برداشت نيز عامل ديگري اسـت   ها سبزيو  ها ميوه

و  بسـته بـه نـوع ميـوه    نقش دارد. ها  آناز برداشت  پسدر فساد 
بايـد نسـبت بـه     ،و شـرايط بـازار  ها  آني كمتابولي ، فعاليتسبزي

با آمـوزش   ،بنابراينرد. كاقدام  ها سبزيو  ها ميوهموقع  برداشت به
شـاورزي  كتوليد و عرضه محصـوالت   متصديانليه كشاورزان و ك

ــي ن ــت برخ ــدر رعاي ــاده و ك ــت،  كات س ــورد برداش ــدي در م لي
در انجـام  هـا   آنو دقت  ها سبزيو  ها ميوه ونقل حمليي و جا جابه

گونه محصوالت  ضايعات پس از برداشت اين توان مي ،اين عمليات
  اهش داد. كرا به مقدار زيادي 
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