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  مقدمه-1-1

کارهاي مختلفی چون افزایش سطح زیر کشت، مایحتاج بشر راههر چه بیشتر به منظور افزایش  تولید و رفع 

ها، آبیاري، مدیریت عملیات زراعی شامل دفع آفات و بیماري ،یابی به ارقام برتردست ،افزایش عملکرد در واحد سطح

کمتر مورد  وو غیره وجود دارد. در این بین یکی از راهکارها که به دست فراموشی سپرده شده است  هرس  ،تغذیه

را  »برداشت مخفی«الح طگیرد کاهش ضایعات پس از تولید است که محققین به این بخش اصمی توجه قرار 

باال بودن درصد  به دلیلتی) و گل و گیاهان زین هاسبزي ،هامیوه(شامل کلیه اختصاص داده اند. محصوالت باغی 

باشند که گاهی داراي ضایعات بیشتري پس از برداشت می طبیعتاًخاصی که دارند  کیرطوبتشان و ماهیت فیزیولوژی

عوامل متفاوتی  مصرف خارج شود. دایره% محصول تولیدي به این طریق از 60بسته به نوع محصول ممکن است تا 

ر دوره پس از برداشت در شدت این پدیده مؤثر هستند. برخی از این عوامل هم در دوره قبل از برداشت و هم د

 قرار داده و بدین وسیله ضایعات را به حداقل تأثیرتحت  تحت کنترل بوده و انسان قادر است آنها را به نحو صحیح

 .برساند

شود. از مراحل زنجیره پس از برداشت محسوب می ینترمهمکردن اولیه یکی از  عوامل سرددر بین این 

عملیات پس از برداشت در کشاورزي است.  ترینینهپرهزطرفی، فرآیند سردکن اولیه  از لحاظ مصرف انرژي یکی از 

گیرد. در حال حاضر تجهیزات مناسبی براي سرد پیش از انتقال محصول به سردخانه انجام می معموالً این مرحله 

ت در مزرعه وجود ندارد. این در حالی است که دماي هوا در زمان برداشت اغلب محصوالت باغی، کردن محصوال

که  سردکنندهنیاز به استفاده یک واحد  یعتاً طبباشند، باال بوده که هاي خرداد تا مهر میدر طی ماه عمدتاًکه 

هاي که انرژي خود را  از خورشید سازد. کاربرد پیش سردکنرا ضروري می هستمنطبق با تابش انرژي خورشیدي 

براي سردکن سازگار باشد. و  در مزارع و باغات باعث کاهش ضایعات   یازموردن يانرژ باتواند کند. میمی ینتأم

وهم دهد گیري افزایش ماندگاري محصوالت را به طور چشم و مدتشود. ها کیفیت آن و حفظمحصوالت باغی 

شود. استفاده مستقیم از هاي نگهداري محصوالت کشاورزي میانرژي و هزینه در مصرف ییجوصرفهباعث  ینچن

اندك، و  محیطیزیست تأثیرها، به خاطر دسترس پذیري جهانی، خورشید به عنوان منبع اصلی انرژي سردکن

 هزینه مداوم سوخت اندك یا صفر، از نظر دوام پذیري جذاب است.

  کشاورزي در موقع پس از برداشت  کنترل و کاهش ضایعات  محصوالت  -1-2

عوامل متفاوتی هم در دوره قبل از برداشت و هم در دوره پس از برداشت در شدت این پدیده مؤثر هستند.  

ــدت نور  -1عبارتند .  این عوامل ــت  -5مدیریت تغذیه  -4آبیاري  -3انتخاب رقم -2ش تیمارهاي  -6زمان برداش

جابجایی -10 يبندبســـتهتکنولوژي  -9رداري تکنولوژي انبا -8زیکی  کنترل عوارض پاتولو -7پیش ســـرمادهی 

قرار داده و  تأثیررا به نحو صــحیح تحت  هاآنتحت کنترل بوده و انســان قادر اســت محصــول.برخی از این عوامل 
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ساند. ضایعات را به حداقل بر سیله  سرددر بین این  بدین و مراحل زنجیره پس از  ینترمهمکردن یکی از  عوامل 

  شودبرداشت محسوب می

    محصوالت باغی کردنردس -1-3

کردن محصوالت باغی تا حد زیادي وابسته به فهم صحیح ما از بیولوژي این درك صحیح از عملیات سرد

فرایندهاي  عمالً دار، موجوداتی زنده هستند که ویژه محصوالت آبمحصوالت است. در واقع محصوالت کشاورزي ، به

داشتن این محصوالت تا ها جاري است. طی عملیات پس از برداشت نیز هدف زنده نگهبیولوژیک در ساختمان آن

گیرد برخی از مواد  داخل محصول طی فرایندهایی که در داخل محصول شکل میزمان مصرف یا فراوري خواهد بود. 

گویند. طی یک سري مراحل پیچیده این مواد غذایی می  1شوند که به این عمل تنفس محصولبه انرژي تبدیل می

اي از کربن شامل نشاسته و مواد قندي هستند ابتدا به یک سري اسیدهاي آلی و سپس به ترکیبات ساده عمدتاً که 

شود. همراه با این تولید می کربن اکسیديدشوند. طی این فرایند اکسیژن از محیط اطراف جذب و تبدیل می

  شود.گرما از محصول خارج می صورتبهشود که بخشی از آن قداري انرژي نیز تولید میفعالیت م

  د به عوامل زیر:جام این فرایند (تنفس) بستگی دارنحوه و شدت ان

  نوع محصول -1

  نوع رقم -2

  مرحله رسیدگی -3

  میزان صدمات مکانیکی در محصول -4

  دماي محصول -5

ک عامل قابل دارد و از طرفی به عنوان ی تأثیراست که بر نرخ تنفس  در این بین، دماي محصول عامل مهمی

  توان با تغییر آن تا حدي بر نرخ تنفس مدیریت نمود.کنترل توسط زارع می

 تواندیم هاآنخیلی از محصــوالت کشــاورزي در زمان برداشــت دمایی نزدیک به دماي هوا داشــته و دماي 

ـــدود برداشت  یابدیمو یا بیشتر باشد در این دما سرعت تنفس بسیار باال بوده و عمر نگهداري کاهش  c° 40 حـ

ـل از ـام قب ـوده و راه مقابله تواندیطلوع آفتاب م زود هنگ اي با این مشکل باشد که البته در مزارع بزرگ عملی نب

از محصول گرفته شود  تریعسررماي مزرعه گ هرچقدر .باشدیمدما در همین موقع هم باال  در منـاطق گرمـسیري

صول شود عمر  سرعتبه و دماي مح سرد کردن  .یابدیمفراورده افزایش  يانبارداربه دماي انبار کردن آن نزدیک 

  گویند.  می 2پري کولینگ را پس از برداشـت هافراورده

                                                
1 - Respiration 
2 - pre-cooling 
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 ییهاروشامل شــ درواقعو  شودیمم خنک کردن اولیه پیش از حمل و نقل، انبار کردن و یا فرآوري محصول انجا

ــراي کندیمپس از برداشت محصول را خنک  کوتاهیکه در مدت  است ــد يهافراورده. خنک کردن اولیه بـ  فاسـ

، تمشک، مارچوبه یفرنگتوتمثل  باشدیمهایی که سرعت تنفس باالیی دارند بسیار مفید ها و سبزيشدنی و میوه

ــته دارها مثل هلو و زردآلو. گفته  ــودیمو برخی هس ــاعت  ش ــرد کردن اولیه یرتأخکه چند س ــک و  براي س تمش

ســـــاندن یک روز کاهش دهد  عمر انباري این میوه را از یک تا دو هفته به تواندیم c° 5 به c° 25 دماي آن از ر

ودتر خنک شوند به سرد کردن اولیه ندارند اگر چه هر چقدر ز داراي عمر انباري باالیی هستند نیاز محصوالتی که

حســاس به  تمحصــوال يبراو  -4ا + ت5. دماي ســرد کردن اولیه براي محصــوالتی مقاوم به ســرما باشــدیمبهتر 

 درجه است.    12تا  10سرمازدگی 

 اولیه کردنردستعریف  ضرورت و -1-3-1

به منظور  برداشت شده و باعث حذف گرماي مزرعه از محصول تازهاین فرآیند شامل تمام اقداماتی است که 

آنزیم  ا تخریبب لیهاو کردنردس .شودیمانتقال یا انبارداري  کندکردن متابولیسم ها و کاهش ضایعات اولیه قبل از

شدن را  را به حداقل  کنندهیبخرتو دیگر فرآیندهاي  دهدیمتعرق را کاهش  ، تنفس و اندازدیم یقبه تعوها نرم 

ساندیم سطح نگه  به علتبنابراین  ، ر سیاري  تواندیم و داردیمکاهش از دست دهی آب ،کیفیت را در باالترین  ب

ین اتیلن رها نگهدارنده را برآورده کند . همچن شــیمیایی از اهداف کیفی مورد نظر در محصــوالت تراریخت و مواد

افزایش  را تاخیر انداخته و عمر گلجاي و طول دوره فروشهب نقل رســیدن را طی حمل و و در شــودیمشــده کم 

.  شودیمد فساد زوال و فرآین باعث کند شدن در رشد ارگانیسم هاي عامل فساد ، یرتأخ. پري کولینگ با  دهدیم

 یدتأکه اولی کردنردســ. محققان بســیاري بر ضــرورت  کندیم را کم تعرق همچنین پژمردگی حاصــل از تبخیر و

  .عنوان کلید موفقیت در انبارداري محصوالت باغی یاد شده است و از آن با اندکرده

عامل حفظ مرغوبیت ، تازگی و قابلیت  ینترمهماولیه  کردنردســ) اشــاره کردند،  1976( 2و گافنی 1بیرد 

ست صول ا ضایعات فیزیولوژیکی و ارزش فروش ،. فروش مح ست آمده از طریق کاهش  شه ارزش بد التر از با همی

 50تا  40درجه  2به  35از  هاتوتمقدماتی  کردنردساولیه است. انرژي مورد استفاده براي  کردنردس هايینههز

  . رسدیمدر هر روز درصد  5به  30ضایعات پس از برداشت از  ساعت براي هر تن است و یلوواتک

  اهمیت فاصله زمانی بین برداشت وسردکردن اولیه -1-3-2

صوالت حرارت مزرعه ضی از مح سریع بع صوالت پس از  شودیمباغی  باعث زوال  ست گرماي مح . مطلوب ا

به محدودیت  يااشارهبرداشت با حداکثر سرعت حذف شود. یک ابهام در میان تمام نویسندگان رایج است که هیچ 

                                                
1 - Baird 
2 - Gafney 
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ــرد کردن  ــت و س ــالیواناندنکردهزمانی بین زمان برداش وقتی کیفیت  گویدیم) 1996و همکاران( 1. در مقابل س

براي حفظ کیفیت محصــول تجاري مقرون به  هاروشســرد کردن اولیه در میان ســایر  شــودیممحصــول مطرح 

و کار  مؤثرسرمایشی زمانی  هايدستگاه) بیان کرد، 1979(2روش در دسترس است. فرنهام وهمکاران ینترصرفه

شوند. به عنوان یک راهنمایی میزان مدتر هستند که گل و محصوالت باغی قبل از ورود به سرد آ خانه پیش سرد 

ساعت در  ضایعات) یک  ست  c1°زوال یک هفته در  یزانبا مبرابر  C°25زوال( ضرورت  یکیناا سی  سا حقیقت ا

شان  سرد کن را ن صله یرتأخ. به عنوان مثال،  میزان تلفات توت فرنگی با دهدیمپیش  سرد  يفا شت و  بین بردا

دیده  روینازااست.  شدهدادهنشان  1در شکل  یفرنگتوتدر خنک کردن  یرتأخو اثرات  ت کردن بیش از یک ساع

که  شودیمفرنگی عرضه در صد میوه توت 80، تنها  c30ساعت در 2که حتی پس از یک زمان کوتاه از  شودیم

 10به کمتر از   تقریباًکه خنک کردن بالفاصــله پس از چیدن میزان تلفات را  شــدهداده)،  نشــان 1-1در شــکل(

  ).1995وهمکاران، 3(نونز  دهدیمدرصد کاهش 

       
  )2001، 5و ون سان 4برازان(یفرنگتوت: اثر تاخیر خنک کردن بر روي کیفیت 1-1شکل 

باعث کاهش یک روز از عمر فروش  کردنردسدر  یرتأخطورکلی هر یک ساعت بهبیان کرد 1997 6کانت ول

به تنفس و سایر فرآیندها  . شودیمبه دالیل زیر باعث افت سریع در کیفیت محصول  سدکردندر  یرتأخ. شودیم

و باعث مصرف قندها ، اسیدها و سایر ترکیبات و  دهدیماجازه ادامه  باالیی در حال انجام هستند به سرعتکه 

آب  . البته کاهششودیمدهی آب و ظاهر تازه و براق  از دستباعث افزایش . شودیمعمر گلجاي  کوتاه شدن

مکانیکی در حین انتقال بهتر است مقداري  هايیبآسبراي کاهش  تازه برداشت شده همیشه مضر نیست ، در هویج

  .تواند مشکل خمیدگی را حل کندمی آب از دست دهد . کمی کاهش آب در پیازچه

                                                
1 - Sullivan 
2 - Frenham.et 
3 - NUNES 
4  -Brosnan 
5 - Wen Sun 
1- Cantwell 
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  اهمیت پیش سرد کن در تنفس محصول -1-3-3

ــرد کردن پس از برداشــت  ــبزیجات و  هایوهمس براي نگهداري  حداکثر کیفیت یک امر ضــروري  هاگلو س

براي حذف گرما درســـت قبل از  ســـردکندرجه حرارت اســـت، پیش  تأثیرجا که نرخ تنفس تحت  آناســـت. از 

سرعت تنفس را کاهش سازيیرهذخ ساس کاهش خواهد یا روینازاو  دهدیم،  به دلیل نرخ  فت. ضایعات بر این ا

ـــاخه گل ـــول ، تحمل آن به گرما کم بوده به همین دلیل ش ـــدهیدهبرهاي باالي تنفس محص در دماي مزرعه  ش

صوالت افزایش  يهاکنندهخنکبرخی از  روینازا شوندیمخراب  سرعتبه ست تا عمر گل یا مح ضروري ا سریع 

شت آوري براي فن ینترمهمکردن اولیه یکی از  سردکنیابد.  صله زمانی کوتاه پس از بردا کاهش نرخ تنفس در فا

 یفیتو کدر انگور نرخ تنفس را نصــف،  گرادســانتیدرجه  5/9) نشــان داد که کاهش دماي 1994(1اســت. پرانگ

 دو برابر کرده است. شدهانجامنگهداري آن در تحقیقات 

  سردکن شیپبهدر نیاز  هایو بررس مالحظاتترین مهم -1-3-4

سی  مالحظات  ضرورتهاي مختلفی و برر صوالت باغی در زیر  در  سریع مح  شدهیانبنیاز به خنک کردن 

  است. 

  در زمان فروش ازیموردن محصول کیفیت -1-3-4-1

صادي  یتازگکیفیت و  ست. کیفیت تنها عامل مهم اقت ضروري خدمات ا صر  صول تحویل داده یک عن از مح

اســت. نیاز به کیفیت محصــوالت  شــدهگزارشاســت که به عنوان داشــتن یک رابطه معنادار با رضــایت مشــتري 

فته در نظر گر یازموردناز محصول به محصول متفاوت است و بستگی به نوع استفاده و سطح کیفیت  یفاسدشدن

ست که یک شودیم صول به عنوان یکی از خدمات مهم ا سایی و نگهداري کیفیت مح شنا صول  کنندهینتأم.  مح

ممکن است تنها  سردکن) فراهم کند. که براي بسیاري از محصوالت پیش فروشیوهمبراي یک فروشنده( تواندیم

 یازموردن کنندهخنکدر سطح مشتري باشد.  یازموردنکیفیت  و حفظام در افزایش عمر مفید محصول گ ینترمهم

صوالت تفاو صیات یتوجهقابلت تمام مح صو شراارزش  ،دارند و بر خ ستگی دارد .  یطو  صوالت ب ماندگاري  مح

گزارش دادند که براي محصوالتی که در معرض آسیب به سرما هستند خنک کردن به تنها  1988 3و پنزر 2رایال

 یشپبهنیازي  کدوتنبل،موز، زمینییبســی خواهد بود. محصــوالتی مانند ســیب ،کاف گرادیســانتدرجه  13تا 10

صوالتی مانند  سردکن شد.مح شت در دماي باال مفید با ست در موقع بردا ، یفرنگتوت و مارچوبهندارند اما ممکن ا

باید با بیشترین  هستند و یفاسدشدنتر شاخه بریده بسیار  يهاگل، کلم و  داربرگانگور، هلو، گیالس و سبزیجات 

سریع به عنوان حفظ کیفیت محصول ضروري است. بدون  کنندهخنکسرعت ممکن پس از برداشت خنک شوند.

                                                
1 - Prange 
2 - Ryall  
3 - Pentzer  
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صوالت که براي بازار در نظر  سردکنپیش  ستاندارد شدهگرفتهاین مح شت و به طبع آن  یازموردن، ا را نخواهند دا

  .شودیمتضعیف  کنندگانمصرفعمده خسارات را متحمل و اطمینان  یدکنندگانتول

  و تقاضانوسانات در شرایط بازار  -1-3-4-2

و یعنی دتواند تفاوت زیادي در هر می همیشه در تعادل نیست و یفاسدشدنعرضه و تقاضا براي محصوالت 

محســـوب  به بازار یک عمل بســیار مهم در یرفســادپذهاي کمیت و قیمت به وجود بیاید. که تنطیم جریان میوه

دکن باید در رابطه با که پیش سر شودیممداوم در حال تغییر است توصیه  طوربه. بازار براي محصوالت  شودیم

  مقابله با حداکثر تقاضا استفاده شود. منظورمدیریت درجه حرارت به 

  نگهداري طیو شرارشدونمو، برداشت محصول، توزیع  -1-3-4-3

و به شرایط کشت، زمان و روش مناسب برداشت و توزیع  یفاسدشدنکیفیت و طول عمر از محصول  ظاهراً

نگهداري پس از آن بستگی دارد. اگر برداشت محصول در دماي باال اتفاق افتد خنک کردن سریع براي به  یطشرا

و در جعبه  توانیم و محصــولحداقل رســاندن زیان کیفیت ضــروري اســت. شــرایط توزیع بســیار متفاوت اســت 

شد.  یخچالیا بی  یخچالیا در وسایل نقلیه عایق یا غیر عایق،  بارسبکمختلف حمل ونقل به صورت  هايروش با

ستفاده از  شد، عمر مفید  تواندیمکه در حمل نقل  سردکنمختلف پیش  هايروشبا ا سترس با  تريیطوالندر د

صوصبه شرایط کنترل درجه حرارت م خ صوالت، اما حتی دماي شودیممکن با  شد پیش  مح مجاز به افزایش با

صوالت قبل از  ست.  ونقلحملحفظ دماي مطلوب در طول  منظوربه ونقلحملسرد کردن برخی از مح ضروري ا

صول در دماي پایین و حتی با  سردکنبدون پیش  ست.  کنندهخنکاز  يمندبهرهحفظ مح شوار ا سیار د مداوم ب

در حفظ کیفیت  سردکنتا باعث به رسمیت شناختن پیش  شدهمطرح هایدگاهداین نظر مطابق با بسیاري از دیگر 

  .)2،1995و توونن 1پس از برداشت شود (گلیز

حصــوالت مپرورش محصــوالت باغی در طول دهه قبل به دلیل اســتانداردهاي زندگی بهبود یافته  که بازار  

ست به همان اندازه گسترش یاب سبزیجات ممکن ا ست ، بازار براي  سعه ا  همچنین ،دباغی به طور دائم در حال تو

ــراســر جهان کنندهمصــرف يهاو خواســتهافزایش رقابت  ــفارش در س براي  اســت افزایش در حال و نیاز براي س

سخاطمینان از  صرفیی به نیاز گوپا ستفاده ا راهکنندهم صول  سردکنپیش  از منجر به ا . تمایل فعلی کندیممح

حصول نیاز مکنندگان طوالنی مدت و رضایت بهتر مصرف سازيیرهذخبراي رسیدن به بازارهاي دور دست حفظ و 

کلید در  ینترمهم. در این مورد مدیریت درجه حرارت مناسب از باشدمیرد کردن سریع و یکنواخت محصول به س

می جا صادرات موفق محصوالت است با این حال ، جاي تعجب است که هنوز استفاده از پیش سردکن به طور رس

  نیافتاده است.

                                                
1 - Gillies 
2 - Toivonen 
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  حضات اقتصاديمال -1-3-4-4

ممکن است   سردکن، ارزش بازار محصول ارزش اقتصادي پیش سازيیرهذختوزیع و  کنندهخنکهاي هزینه

ضافه درآمداز طریق  سالیوان و همکاران( شدها شود.  صوالت جبران  شاره کردن که پیش  1996در برخی مح ) ا

صول به عنوان  ستیابی ارزش افزوده و خدمات بازار ترینيضرورسرد کردن مح سایی ه شنا ستفاده.   روش  و ا

  ه را بهبود دهد، و نتایج بهتري بدست آید.تواند بازده هزینن اولیه مناسب با محصوالت مختلف میکردخنک

ستگی روش سه به اولیه کردنخنک روش انتخاب شت هنگام فراورده دماي -1.  دارد ب  فیزیولوژي -2بردا

 متابولیکی هايیتفعال میزان-3محصول

 اولیه کردن خنک مختلف هايروش -1-3-5

   کردن در انبارخنک -1

   خنک کردن با هواي فشرده(هواي سریع)-2

  خنک کردن با آب -3

 یخ(تماسی) با کردن خنک -4 

  تبخیر با کردن خنک -5

 خالء در کردن خنک-6

 

 

 

 

 

 

 

  

  میزان و سرعت خنک کردن -1-3-5-1

 :دارد بستگی عامل چند به فراورده یک کردن خنک سرعت و میزان              
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 .دارد بستگی فراورده اندازه و شکل به که کنندهخنک ماده به فراورده از حرارت انتقال میزان -1 

 .فراورده و کنندهخنک ماده بین دماي اختالف -2

 . فراورده با کنندهخنک ماده تماس میزان -3

 .کنندهخنک ماده یکنندگخنک سرعت -4

 کنند خنک ماده نوع و ماهیت -5
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Abstract 

Horticultural products naturally involves to more losses due to high rate of moisture 
content and their physiological nature. Many different factors are involved in this 
phenomenon, both from pre-harvest and post-harvest stages. In this relation, temperature 
is one of important factors which affect on shelf life of horticultural products. Therefore, 
it should be consider that pre-cooling has a significant effect in post-harvest procedures. 
In this research, for eliminating crop temperature, to preserving product quality and 
reducing future losses, an absorption water- ammonia cooling system which equipped with 
a solar panel, was designed and fabricated. Designing the system was done according to a 
series of calculations over portable cooler, solar panel power and battery capacity and their 
instrumentation. After preparation the equipment, a series of primary tests were carried 
out for determining its optimal performance. Then, the effect of panel horizontal 
direction(To the south and the stew) and vertical angle(0-10-15-20-30-35-90), on rate of 
producing energy, was investigated. The results of analysis of variance showed that the 
effect of panel horizontal direction and vertical angle on received solar energy was 
significant at 1% of statistical level. Also, it was noticed that by situating the panels in 
direction to sun, total received energy will increase 25 to 40%, in comparison to situating 
to south direction. Also the effect of type of product was significant on thermal loads of 
cooler at 5% of statistical level. Generally, the designed solar cooler could decrease 
temperature of fresh horticultural product between 16 to 18 degrees of centigrade. 

 

Keywords: Solar cooling, Solar panel, Horticultural crops, Water- Ammonia absorption 

cycle 
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