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مخاطبان وبهره برداران نشریهمخاطبان وبهره برداران نشریهمخاطبان وبهره برداران نشریه

هدفهاي آموزشیهدفهاي آموزشیهدفهاي آموزشی

مقدمهمقدمهمقدمه

  سیب درختی یکی از محصوالت مهم باغبانی ایران است. میزان تولید این محصول کشور ایران 

را در میان 10 کشور برتر تولیدکننده سیب در جهان قرار داده است. بر اساس آمار موجود 

کشاورزي، استان آذربایجانغربی مهم ترین استان  تولیدکننده سیب درختی در کل ایران است. 

از طرف دیگر، اهمیت مصرف سیب به صورت خام در سبد خانوادهها و ارزش غذایی و درمانی آن 

در حفظ سالمتی جامعه بسیار حائز اهمیت است. ذکر موارد فوق، اهمیت تولید این محصول و 

لزوم پایداري زنجیره تولید آن را به خوبی نشان میدهد. در سالهاي اخیر، افزایش هزینههاي 

تولید سیب بیش از پیش خود را نشان داده است. در این میان، توجه به صادرات با رعایت 

استاندارد کیفیت و کاهش هزینهها دو مسئله مهم در تولید سیب هستند. یکی از راه هاي فائق 

آمدن بر این مسائل، پیشگیري از بروز عوامل کاهش کیفیت محصول است. یکی از عوامل کاهش 

کیفیت سیب، وجود آسیبهاي مکانیکی پنهان است. بنابراین، اولین گام در این مسیر براي       

ذينفعان تولید سیب و صنایع مرتبط، شناخت صحیح آسیبها، عوامل بروز و  شیوههاي 

جلوگیري از بروز آنها است.

کلیه کارشناسـان، مروجان، مهندسـان صنایع غذایی، 

طراحان و سازندگان ماشینهاي درجهبندي مرتبط بـا 

تولید و عرضه سیب، میادین میوه و ترهبار شهرداري، و 

به ویژه کشاورزان و باغداران سیب

 شناخت آسیبهاي مکانیکی پنهان در سیب

 عوامل بروز آسیبهاي مکانیکی پنهان در سیب 

 پیامدها و زیانهاي آسیبهاي مکانیکی پنهان سیب

 روشهاي جلوگیري از آسیبهاي مکانیکی پنهان سیب
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عوامل بروز آسیب هاي مکانیکی پنهانعوامل بروز آسیب هاي مکانیکی پنهانعوامل بروز آسیب هاي مکانیکی پنهانآسیب هاي مکانیکی پنهان در سیبآسیب هاي مکانیکی پنهان در سیبآسیب هاي مکانیکی پنهان در سیب

  یکی از عوامل مهم در کاهش کیفیت در درجهبندي سیب، آسیبهاي مکانیکی پنهان است. به 

طوري که درصد و میزان این نوع آسیبها یکی از مهمترین شاخصهاي درجهبندي سیب (عالی، 

درجه یک، درجه دو و درجه سه) است. این نوع آسیب در سیبهایی با رنگ روشن (مانند سیب 

زرد) در صورت بروز بهتر قابل تشخیص است. هرچند در زمان آسیبدیدگی تشخیص آن 

مشکلتر است. معموالً این آسیب 24 تا 48 ساعت پس از وقوع خود را بهتر نشان میدهد. 

هرچند در انواع سیبهایی با رنگ تیره تر (مانند سیب قرمز) حتی پس از گذشت زمان ذکر شده 

هم به راحتی قابل تشخیص نیستند. بروز و عدم جلوگیري و کنترل این نوع از آسیب میتواند 

سبب تغییر رنگ، طعم و گسترش تلفات و حتی رشد قارچها در میوههاي مجاور در زمان 

انبارمانی، حمل و نقل و سیستمهاي نگهداري شود.

به طور کلی عوامل اصلی آسیبهاي مکانیکی پنهان در سیب به سه دسته تقسیم میشوند.

  ضـربه      

ضربه بیشترین آسیب مکانیکی را به محصول وارد میکند. ضربه ممکن است در هنگام برداشت 

محصول، نقل و انتقال جادهاي و غیرجادهاي، بستهبندي و به طور کلی در طی مسیر رسیدن 

محصول به مصرف کننده رخ دهد. اما آنچه مسلم است این عامل بیشتر در زمان نقل و انتقال به 

دلیل حرکت و برخورد میوهها با هم و یا با سایر اجسام پدید میآید. بنابراین جابجایی نامناسب 

سبب بروز آن است.

  فشار تماس انگشتان     

بافت درونی سیب به دلیل حساسیت ممکن است در اثر فشار انگشتان در زمان جدا شدن میوه 

از درخت و یا در مراحل دیگر دچار آسیب شده و در آن پدیده آسیب مکانیکی پنهان رخ دهد.

 بنابراین، فشار بیش از حد انگشتان روي سطح پوست سیب و یا نداشتن مهارت کافی در هنگام 

برداشت محصول میتواند عامل دیگري براي پدیده آسیب مکانیکی پنهان سیب باشد.
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  تراکم و انباشت    

عامل دیگر در بروز آسیب مکانیکی پنهان تراکم و انباشت بیش از حد سیب به ویژه براي مدت 

زمان طوالنی است. بدیهی است روي هم قرار گرفتن محصول با افزایش سطح ارتفاع سبب 

افزایش وزن و فشار بیشتر بر الیههاي پایینتر میشود. این فشار میتواند سبب بروز آسیب 

مکانیکی پنهان در الیههاي پایینتر شود.

 

 

 بروز آسیبهاي مکانیکی پنهان سیب میتواند در نهایت پیامدها و زیانهاي ثانوي داشته باشد.  

این پیامدها میتواند شامل: کاهش کیفیت، ضایع شدن محصول، از دست رفتن سرمایه و نیز 

منجر به از بین رفتن فرصتهاي شغلی نیز بشود. با این حال، برخی از این پیامدهاي ظاهري و 

قابل دید در محصول (متناسب با میزان و شدت آسیب) به شرح زیر میباشند.

پیامدها و زیان هاي آسیب هاي مکانیکی پنهانپیامدها و زیان هاي آسیب هاي مکانیکی پنهانپیامدها و زیان هاي آسیب هاي مکانیکی پنهان

  

       تغییر رنگ و طعم سیب

تغییر رنگ به قهوهاي تیره و تغییر طعم ناشی از آسیب بافتهاي زیر پوست میوه متناسب با 

شدت آسیب میتواند در سطح و عمق گسترش یابد.

 

       از دست رفتن آب درون بافتی

قسمتی از سیب که آسیب مکانیکی پنهان دیده، آب درون بافتهاي آن از دست میرود. در این 

حالت امکان و احتمال پالسیدگی زود هنگام میوه بیشتر میشود.
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       فراهم شدن زمینه رشد قارچ

پس از طی مدت زمانی از بروز آسیب مکانیکی پنهان امکان رشد قارچ ها میتواند فراهم شود. 

برخی از مهمترین روشهاي جلوگیري از آسیبهاي مکانیکی پنهان سیب به شرح زیر است:

     برداشت محصول با دستکش یا ابزارهاي کمکی مناسب با رعایت اعمال کمترین فشار به 

سطح میوه سیب

        جلوگیري از ریزش و برخورد میوه با شاخه ها، تنه درخت و یا با دیگر میوه ها

        جلوگیري از سقوط یا پرتاب سیب روي سطوح سخت تا حد ممکن

        جلوگیري از حرکت نسبی میوهها درون جعبه ها و خودروها و وسایل حمل و نقل سیب

        استفاده از جعبه ها و بسته بندي هاي مناسب

        ارتقاء کیفیت و بهبود سیستم هاي حمل  و نقل و جابجایی سیب

       لزوم توجه به آموزش شناختی به ذينفعان تولید و عرضه سیب و افزایش مهارت کارگران و 

کارکنان مرتبط

       ترویج روشهاي صحیح برداشت و پس از برداشت سیب و به ویژه حمل و نقل

 روش هاي جلوگیري از آسیب هاي مکانیکی پنهان سیبروش هاي جلوگیري از آسیب هاي مکانیکی پنهان سیبروش هاي جلوگیري از آسیب هاي مکانیکی پنهان سیب

   اگرچه اصطالح مکانیزاسیون به معنی استفاده از ماشین و یا ماشینی کردن یک فرآیند است. 

اما هر ماشینی مناسب هرکاري نیست. لذا باید توجه داشت که استفاده از لودر و یا بیل 

(مکانیکی، هیدرولیکی و یا دستی) براي جابجا کردن سیب منجر به صدمات مکانیکی و به ویژه 

آسیبهاي پنهان میشود. این کار و یا حمل و نقل نامناسب سیب توسط خودروهاي 

غیراستاندارد درجه مرغوبیت سیب را حداقل یک درجه کاهش میدهد.

 

استان آذربایجان غربی به عنوان قطب تولید سیب کشور با تولید حدود یک سوم سیب کشور 

میتواند با بهره گیري مناسب از دانش روز جهانی، الگویی براي سایر استانهاي تولیدکننده 

سیب باشد.

براي صادرات و افزایش بازارپسندي، درجه بندي سیب و رعایت استاندارد کیفی و کمی سیب و 

شناخت عوامل مؤثر در ایجاد و جلوگیري از آسیبهاي احتمالی ضرورت دارد.

توصیه هاي ضروريتوصیه هاي ضروريتوصیه هاي ضروري
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نتیجه گیرينتیجه گیرينتیجه گیري

 علیرغم صرف هزینههاي فراوان براي تولید سیب، رعایت نکردن اصول برداشت و پس از 

برداشت از جمله حمل و نقل مناسب آن میتواند محصول درجه یک تولید شده را به محصول 

درجه سه و یا ضایعات تبدیل کند. بدیهی است با شناخت مسائل مرتبط، آموزش و افزایش 

مهارت و استفاده از ماشینهاي مناسب در زنجیره تولید و عرضه میتوان کیفیت محصول عرضه 

شده را ارتقاء داده و افزایش بازارپسندي و حتی رقابتی نمودن آن را هم فراهم نمود. لزوم 

آموزش و استفاده از مشاوران متخصص به دلیل حساسیت موضوع بسیار ضروري و قابل توصیه 

است.

   

 

جهت کسب اطالعات بیشتر به واحدهاي فنی زیر مراجعه شود:

 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان غربی

 

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي
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