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مقدمه
طبـق آمـار فائـو سـاالنه حدود 43/5 درصد از محصوالت کشـاورزی اساسـی در کشـورهای غیر توسـعه یافته در 
اثـر آفـات، بیماری هـا، علف هـای هـرز و خشکسـالی در مرحلـه پـس از برداشـت از بیـن می رونـد. در ایـران، بر 
اسـاس آخریـن برآوردهـای وزارت جهـاد کشـاورزی، حـدود 16 درصد از محصـوالت زراعی و حـدود 28 درصد 
از فرآورده هـای باغـی در مراحـل مختلـف تولیـد تـا مصـرف از بیـن می رونـد. از آن جـا کـه کاهـش ضایعات در 
حقیقـت نوعـی افزایـش بهـره وری منابـع تولید اسـت بنابراین از طریـق آن می توان تـا حد قابـل مالحظه ای بر 

چالـش امنیـت غذایی غلبـه نمود. 
ضایعـات محصـوالت کشـاورزی از دیـدگاه امنیـت غذایـی، اقتصـادی و سیاسـی قابـل عنایـت و تأمـل بوده 
و بایـد در قالـب یـک برنامـه جامـع راهبـردی و فرابخشـی نسـبت بـه پیاده سـازی سـاختارهای الزم در جهـت 
پیش گیـری، پایـش و کاهـش ضایعـات اقـدام نمـود. در ایـن راسـتا، ضمـن تدویـن برنامـه راهبـردی کاهـش 
ضایعـات محصـوالت کشـاورزی، راه کارهـای علمـی متعـددی نیز به منظـور عملیاتی نمـودن برنامه و دسـتیابی 

بـه اهداف تعیین شـده پیشـنهاد شـد. 
اثـر بخشـی دسـتاوردهای تحقیقاتـی حاصـل از به کارگیـری راه کارهای یادشـده قابـل تأمل بوده و توانسـته 
در چهـار محـور زیـر از طریـق بهینه سـازی فرآیندهای تبدیلـی و فناوری های پس از برداشـت منجـر به کاهش 

ضایعـات گـردد یـا حتی در مـواردی به تولیـد محصول و فرموالسـیون های جدیـد غذایی انجامیده اسـت.
فصل اول: بهينه سازی روش های نگهداری و انبارداری

فصل دوم: بهينه سازی روش های بسته بندی، فرآوری و تبديل
بـه  زائـدات  تبديـل  و  پسـماند ها  گياهـی،  باقيمانده هـای  از  بهينـه  اسـتفاده  فصـل سـوم: 

بيشـتر افـزوده  ارزش  بـا  و  قابـل مصـرف  فرآورده هـای 
فصل چهارم: گندم، آرد و نان
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عنوان دستاورد: انبارداری بذر غالت، حبوبات و دانه های روغنی خود مصرفی كشاورزان در مخازن 
نفوذ ناپذير به هوا و رطوبت

خالصه دستاورد: 
ــد محصــوالت اساســی  ــاز در تولی ــورد نی ــذر م ــا حــدود 23 از ب در کشــور م
کشــاورزی بــا روش هــای ســنتی کــه تابــع اســتاندارد خاصــی نیســتند تهیــه 
ــذر اســت. یکــی از  و توزیــع می شــود کــه از معایــب آن افــت قــوه نامیــه ب
روش هــای جایگزیــن، روش فیزیکــی کنتــرل اتمســفر اســت کــه بــا ایجــاد 
ــروژن در  ــن و نیت ــید کرب ــیژن، دی اکس ــی از گاز اکس ــای متفاوت غلظت ه
محل هــای نگهــداری و کنتــرل دیگــر پارامترهــای محیطــی می تــوان اقــدام 
بــه مهــار آفــات انبــاری و حفــظ قــوه نامیــه گنــدم بــدون نیــاز بــه روش هــای 
ــم پیشــتاز در  ــذری رق ــدم ب ــن گن ــدار 2 ت ــارداری مق شــیمیایی نمــود. انب
مخــازن نفوذناپذیــر بــه هــوا و رطوبــت و اتمســفر خــود اصــالح شــده بــرای 
مــدت 24 مــاه نشــان داد کــه قــوه نامیــه بــذر از 94% در شــروع انبــارداری 
ــال دوم  ــان  س ــه 88 % در پای ــال اول و ب ــان س ــن 91% در پای ــه میانگی ب
رســید کــه درصــد قابــل قبولــی از کاهــش در مقایســه بــا روش هــای ســنتی 

می باشــد.

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
کاهش ضایعات انبار داری محصوالت اساسی و استراتژیک زراعی •
ــزوده  • ــاد ارزش اف ــرآوری و ایج ــرای ف ــب ب ــاخت مناس ــر س ــاد زی  ایج

تولیــدات کشــاورزی و تولیــد انــواع بــذور بــا قــوه نامیــه قابــل قبــول توســط 
ــاورزان کش

خــود کفایــی کشــاورزان در تهیــه بــذور خــود مصرفــی در ســطح مناطــق  •
لید تو

ــوا و  • ــه ه ــر ب ــارداری در مخــازن نفوذ ناپذی ــاوری انب ــردی نمــودن فن کارب
رطوبــت بــا هــدف انبــار داری بلنــد مــدت بــذور بــدون اتــکاء بــه روش هــای 

شــیمیایی

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü سازمان تعاون روستایی و  شرکت های تهیه و تولید بذر

توصيه های ترويجی و فنی:
ــه  ــث قطــع وابســتگی کشــاورزان ب ــاوری حاضــر باع ــری فن ü به کارگی
ــذور خواهــد شــد.   ــواع ب واســطه ها و مراکــز تهیــه و توزیــع غیــر رســمی ان

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                            نام و نام خانوادگی محقق: رضا فامیل مؤمن
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

عنوان دستاورد: تعيين شرايط انبارداری مناسب و فنی سيب زمينی

خالصه دستاورد: 
ــود،  ــیب زمینی موج ــای س ــواع انباره ــی ان ــن بررس ــه ضم ــن مطالع در ای
ــت  ــه و در نهای ــا پرداخت ــی آنه ــاختاری و مدیریت ــص س ــی نواق ــه بررس ب
ــی  ــریه فن ــب نش ــی ها در قال ــن بررس ــده از ای ــتخراج ش ــای اس توصیه ه
اصــول فنــی نگهــداری ســیب زمینی در انبــار تدویــن و در دســترس 

بهره بــرداران قــرار گرفــت. 
اهم موضوعات مطرح شده در این دستورالعمل به شرح زیر است:   

عوامل تاثیرگذار بر ضایعات انباری سیب زمینی
نکات مهم در ساختمان انبار سیب زمینی

ــارداری  ــت انب ــار داری و مدیری ــرای انب مراحــل آماده ســازی ســیب زمینی ب
ســیب زمینی

مصرف انرژی در انبارهای سیب زمینی 
نگهداری سیب زمینی در فضای باز 

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü کاهش ضایعات وزنی و کیفی سیب زمینی در دوره نگهداری 

ü افزایش طول عمر نگهداری سالم محصول 
ü مدیریت بهتر مصرف انرژی در انبارهای نواحی سردسیر

ü مدیریت بهتر عرضه محصول به بازار 
ــذری در دوره  ــای ب ــی غده ه ــدرت رویش ــوان و ق ــظ ت ــه حف ــک ب ü کم

ــداری  نگه
ü جلوگیری از نابودی ساالنه 500 هزار تن محصول 

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü صنایع فرآوری و تبدیلی سیب زمینی 

ü انبارداران و سردخانه داران 
ü کشاورزان و تولیدکنندگان 

توصيه های ترويجی و فنی:
استفاده از شرایط مناسب و انبار فنی برای انبارداری سیب زمینی 

محل اجرا: مرکز همدان                                           نام و نام خانوادگی محقق: فرزاد گودرزی
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 عنوان دستاورد: استفاده از پوشش های نانوجاذب در بسته بندی گوجه فرنگی 
به منظور افزايش ماندگاری 

خالصه دستاورد:
گوجه فرنگــی بــه لحــاظ ارزش اقتصــادی دومیــن ســبزی مهــم دنیــا 
ــواد  ــته بندی از م ــش های بس ــاختار پوش ــه در س ــی رود. چنانچ ــمار م به ش
ــل از  ــای حاص ــه گازه ــود ک ــتفاده ش ــا اس ــو زئولیته ــر نان ــی نظی و ترکیبات
فعالیــت متابولیکــی آن را جــذب کنــد، قابلیــت مانــدگاری بــه مقــدار 
قابــل توجهــی افزایــش می یابــد. در ایــن مطالعــه اثــرات کارتن هــای 
ــا بســته های PET حــاوی  ــا کمــک ترکیبــات نانوزئولیتــی ی ســاخته شــده ب
ــای  ــر ویژگی ه ــی، ب ــاذب زئولیت ــو ج ــای نان ــوی گرانول ه ــه های محت کیس
کمــی و کیفــی و قابلیــت مانــدگاری گوجه فرنگــی رقــم شــیوا، هــر پنــج روز 
یکبــار خــواص فیزیکــی و شــیمیایی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. نتایج نشــان 
داد کــه نمونه هــای بســته بندی شــده در بســته های نانویــی از نظــر ســختی 
و اســتحکام و میــزان چروکیدگــی در مقایســه بــا نمونه هــای شــاهد برتــری 
داشــته و عــالوه  بــر ایــن فاکتــور رســیدگی در نمونه هــای بســته بندی شــده 
ــود. میــزان رشــد کپــک  در بســته های نانویــی کمتــر از نمونه هــای شــاهد ب
ــذب  ــت ج ــاهد و ظرفی ــای ش ــر از نمونه ه ــداری کمت ــر در دوره نگه و مخم
ــای  ــده در کارتن ه ــته بندی ش ــای بس ــی نمونه ه ــتحکام بافت ــی و اس رطوبت

ــود. ــاهد ب ــای ش ــتر از نمونه ه ــی بیش نانوی

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ــس از  • ــی پ ــی و فیزیولوژیک ــای متابولیک ــدت فعالیت ه ــش ش کاه

برداشــت 
افزایــش اســتحکام بافــت و پایــداری رنــگ محصــول در دوره  •

تگهــداری 
ــدگاری  • ــت مان ــش قابلی ــس از برداشــت و افزای ــات پ کاهــش ضایع

گوجه فرنگــی

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
واحدهای بسته بندی و نگهداری میوه و سبزی و سردخانه داران  •

توصيه های ترويجی و فنی:
ــش  ــبب کاه ــب س ــکاری مناس ــوان راه ــه عن ــد ب ــاوری می توان ــن فن ای
ــی  ــدگاری گوجه فرنگ ــت مان ــش قابلی ــت و افزای ــس از برداش ــات پ ضایع
ــات  ــه مالحظ ــردد. کلی ــرد کننده گ ــزات س ــه تجهی ــاز ب ــدون نی ــی ب حت
ایــن فنــاوری رعایــت  به کارگیــری  بهداشــتی و زیســت محیطی در 
شــده اســت و بــا توجــه بــه عــدم تمــاس مــواد نانوجــاذب بــا محصــول و 
ــرای  ــد و خطــری ب ــه تهدی ــا در محیــط هیچ گون ــش آنه ــز عــدم رهای نی

ــط زیســت نخواهــد داشــت.     ــده و محی ســالمت مصــرف کنن

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                      نام و نام خانوادگی محقق: حامد فاطمیان

N= نانوجاذب

Q= شاهد

N= نانوجاذب

Q= شاهد
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

عنوان دستاورد: افزايش عمر انبارداری سيب درختی با استفاده از 1-متيل سيکلوپروپن 

خالصه دستاورد:
1- متیــل ســیکلو پروپــن در حفــظ خصوصیــات کیفــی، مانــدگاری و 
ــر  ــی مؤث ــوان روش ــه عن ــد ب ــر دارد و می توان ــیب تأثی ــات س ــش ضایع کاه
ــا حفــظ بهتریــن کیفیــت،  جهــت افزایــش عمــر انبارمانــی ســیب همــراه ب
ــه کاهــش ضایعــات ایــن میــوه کمــک کــرده و موجــب افزایــش قابلیــت  ب

ــردد.  ــول گ ــن محص ــادرات و ارز آوری ای ص

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü ــت ــش کیفی ــیکلوپروپن در افزای ــل س ــزای 1- متی ــر به س تأثی

محصــوالت باغــی
üغیر سمی بودن برای انسان
üسمی نبودن از نظر مالحظات زیست محیطی
üسهولت کاربرد
üمقرون به صرفه بودن
üکارآمد بودن

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü سردخانه داران
ü باغداران سیب

توصيه های ترويجی و فنی:
ــک  ــل از پی ــیب قب ــت س ــت برداش ــه، الزم اس ــول نتیج ــرای حص ü ب
ــود و  ــل ش ــردخانه منتق ــه س ــت ب ــرع وق ــده و در اس ــام ش ــس انج تنف

ــرد. ــورت گی ــن ص ــیکلو پروپ ــل س ــا متی ــی ب تیمار ده
ــت و  ــل از برداش ــل قب ــه مراح ــبت ب ــداران نس ــح باغ ــوزش صحی ü آم
توجــه بــه زمــان مناســب برداشــت ســیب بــه منظــور افزایــش کیفیــت 
و عمــر انبارمانــی، دقــت در نحــوه برداشــت صحیــح و جلوگیــری از وارد 

ــه الزم و ضــروری اســت. آمــدن فشــار و ضرب

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                            نام و نام خانوادگی محقق: فروغ شواخی
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عنوان دستاورد: افزايش عمر انبارداری گوجه فرنگی با استفاده از 1- متيل سيکلوپروپن

خالصه دستاورد:
ــۀ  ــه 30 درصــد از گوجه فرنگــی تولیــدی کشــور در فاصل ســاالنه نزدیــک ب
ــن در  ــد اتیل ــاالی تولی ــت ب ــی رود. ظرفی ــن م ــرف از بی ــا مص ــت ت برداش
گوجه فرنگــی دلیــل اصلــی رســیدن ســریع ایــن محصــول پــس از برداشــت 
و خســارات کپکــی ناشــی از آن اســت. در ایــن مطالعــه نقــش ترکیــب 1- 
متیــل ســیکلوپروپن در کنتــرل ســرعت رســیدن ایــن محصــول در فاصلــه 
ــش  ــدف کاه ــا ه ــد ب ــن فرآین ــر در ای ــا مصــرف و تأخی ــی برداشــت ت زمان
ــج  ــد. نتای ــی ش ــت بررس ــس از برداش ــه پ ــی در مرحل ــات گوجه فرنگ ضایع
ــر اتیلــن  ــه کنتــرل اث ــادر ب نشــان داد کــه گاز 1- متیــل ســیکلو پروپــن ق
موجــود در هــوای اطــراف گوجــه فرنگــی، افزایــش تأخیــر در زمــان رســیدن، 
نــرم و قرمــز شــدن بافــت میــوه اســت. میــزان تغییــرات ایــن ویژگی هــا بــه 
ــورد  ــا گاز م ــوه ب ــان تمــاس می ــن و زم غلظــت گاز 1- متیــل ســیکلو پروپ
نظــر بســتگی دارد. بــا کاربــرد 1- متیــل ســیکلو پروپــن بــا غلظــت مســاوی 
یــا بیــش از 0/7 میکرولیتــر در لیتــر و زمــان تمــاس 24 ســاعت، تأخیــری 
ــود.  ــا ایجــاد می ش ــد رســیدگی گوجه فرنگی ه ــا 18 روز در رون ــر  15 ت براب
ایــن عملیــات در بــه تعویــق انداختــن رســیدگی میــوه کامــاًل موفــق اســت.

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü کاهش ضایعات پس از برداشت گوجه فرنگی

ü افزایــش مــدت نگهــداری گوجه فرنگــی در انبــار و تنظیــم متعــادل 
ــول  ــه محص عرض

ü قابلیت استفاده در انبارها و سردخانه های نگهداری میوه

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü سردخانه داران و انبارداران محصوالت کشاورزی 

ü واحدهای فرآوری محصول گوجه فرنگی

توصيه های ترويجی و فنی:
ــر  ــت 0/7 میکرولیت ــا غلظ ــن ب ــیکلو پروپ ــل س ــرد 1- متی ــا کارب ü ب
ــد  ــر 15 روز در رون ــری براب ــاعت، تأخی ــاس 24 س ــان تم ــر و زم در لیت
 1/2 از  بیــش  مقادیــر  می شــود.  ایجــاد  گوجه فرنگی هــا  رســیدگی 
میکــرو لیتــر در لیتــر ایــن گاز علی رغــم کنتــرل موفــق رســیدگی میــوه 
بــه دلیــل ایجــاد عــدم یکنواختــی در رنــگ قرمــز گوجه فرنگــی پــس از 

ــود. ــول می ش ــت محص ــش مطلوبی ــث کاه ــل، باع ــیدن کام رس
ü دمای مناسب برای انجام این عملیات 18 تا 22 درجه است. 

ــت  ــت و تح ــی برداش ــه نارنج ــل ب ــت زرد مای ــا درحال ü گوجه فرنگی ه
عملیــات قــرار گیرنــد.

محل اجرا: مرکز همدان                                         نام و نام خانوادگی محقق: فرزاد گودرزی
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

عنوان دستاورد: افزايش عمر انبارداری سيب زمينی به وسيله فرآيند پرتودهی 

خالصه دستاورد:
ــا مشــکالت عمــده ای  همــراه  نگهــداری ســیب زمینی پــس از برداشــت ب
ــاه  ــد م ــی چن ــور ط ــدی کش ــول تولی ــد محص ــاً 20 درص ــت. تقریب اس
ــه  ــیمیایی ن ــای ش ــتفاده از نگهدارنده ه ــی رود. اس ــن م ــداری از بی نگه
ــه  ــد، بلک ــار کمــک نمی کن ــداری مناســب محصــول در انب ــه نگه ــا ب تنه
ــد. در ایــن مطالعــه اثــر  ــه دنبــال دارن اثــرات جانبــی نامطلوبــی را نیــز ب
ــداری  ــدت نگه ــر م ــری ب ــا150 گ ــای 30 ت ــا دوزه ــا ب ــا و گام ــو بت پرت
غده هــای ســیب زمینی بــه مــدت 8 مــاه بررســی شــده اســت. بــر اســاس 
نتایــج به دســت  آمــده در هــر دو رقــم آگریــا و ســانته دوز 0/09 یــا 0/12 
کیلوگــری بــه شــکل معنــی داری )درســطح 5%( بیــش از دیگــر تیمارهــا 
ــت  ــی باف ــت و تیرگ ــت رطوب ــی، اف ــد جوانه زن ــا، درص ــد احی ــع قن تجم
ــر  ــی داری ب ــر معن ــی اث ــال پرتوده ــان اعم ــش داد. زم ــا کاه را در غده ه
ویژگی هــای یــاد شــده داشــت. اثــر پرتودهــی بــر نیتــرات غده هــا مبهــم 
بــود. روش مــورد مطالعــه بــرای نگهــداری غده هــای بــذری ســیب زمینی 
قابــل توصیــه نبــود. اجــرای ایــن روش می توانــد ضایعــات ســیب زمینی را 
تــا حداقــل 8% کاهــش دهــد. ارزش ریالــی ایــن میــزان کاهــش ضایعــات 

دســت کــم 1500 میلیــارد ریــال در ســال خواهــد بــود. 

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü افزایش ماندگاری محصول تا 8 ماه 

ü کاهش ضایعات محصول به کمتر از 10 درصد
ü عدم وجود باقیمانده نگهدارنده های شیمیایی در محصول

ü کنترل کامل جوانه زنی غده در انبار  
ü امکان نگهداری سیب زمینی در انبارهای غیر فنی 

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü صنایع فرآوری سیب زمینی 

ü اتحادیه ها و کانون های تولید و عرضه سیب زمینی 
  

توصيه های ترويجی و فنی:
ü پرتودهــی غده هــا بــا دوز 120 گــری اشــعه بتــا یــا گامــا حداکثــر تــا 

1 مــاه پــس از برداشــت انجــام شــود. 

محل اجرا: مرکز همدان                                         نام و نام خانوادگی محقق: فرزاد گودرزی



مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
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عنوان دستاورد: افزايش عمر ماندگاری سير با پرتوتابی الکترون سريع 

خالصه دستاورد: 
در ایــن پــروژه 30 و 45 روز پــس از برداشــت ســیر ســفید و صورتــی، اثــر 
دوزهــای 0، 25، 50، 75، 100 و 150 گــری پرتوهــای الکتــرون ســریع طــی 
10 مــاه نگهــداری در دو شــرایط انبــار ســرد و غیــر فنــی بــر افــت کمــی و 

کیفــی ســیر بررســی شــد. 
تیمــار 30 روز پــس از برداشــت، مناســب ترین زمــان بــرای انجــام عملیــات 
ــی یعنــی 25  ــن دوز پرتوتاب ــا کمتری ــی ســیر تشــخیص داده شــد. ب پرتوتاب
ــش دوز  ــا افزای ــی ب ــت وزن ــد. اف ــار ش ــل مه ــور کام ــی به ط ــری، جوانه زن گ
ــری روی تنــدی ســیر و ســفتی  ــی اث ــی کاهــش پیــدا کــرد. پرتوتاب پرتوتاب
ــیرچه ها  ــگ در س ــرات رن ــده تغیی ــد فزاین ــت و رون ــیرچه ها نداش ــت س باف
ــن دوز  ــد. کمتری ــار ش ــی مه ــر فن ــار غی ــژه در انب ــداری به وی ــدت نگه در م
مناســب بــرای پرتوتابــی ســیر در صــورت نگهــداری در انبــار ســرد 50 گــری 

و در انبــار غیــر فنــی 75 گــری بــود.

اثر پرتوتابی بر جوانه زنی بیرونی 
سیر )سیرچه های پرتودیده در پایین 
تصویر( و سیرچه های بدون پرتو در 

باالی تصویر(

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
عدم نیاز به مصرف مواد شیمیایی ضدجوانه زنی و  •
کاهش 60 تا 70 درصدی حجم ضایعات سیر . •
ــاه و در  • ــا 10 م ــار ســرد ت ــی شــده در انب ــکان نگهــداری ســیر پرتوتاب ام

انبــار غیــر فنــی تــا 8 مــاه )در صورتــی کــه بــدون پرتوتابــی پــس از 8 مــاه 
ــد(. ــه می زن ــار ســرد تمــام محصــول جوان نگهــداری در انب

ــی  • ــیرهای پرتوتاب ــرای س ــه ب ــد در هفت ــک درص ــر از ی ــی کمت ــت وزن اف
ــا 1/9 درصــد در هفتــه  ــرای ســیر پرتــو ندیــده 1/4 ت شــده )ایــن مقــدار ب

اســت(.
ــه  • ــاز ب ــی و نی ــدگان داخل ــد کنن ــت از تولی ــکان حمای ــیر ام ــی س پرتوتاب

ــد.  ــع می کن ــه ای مرتف ــل مالحظ ــد قاب ــا ح ــول را ت واردات محص

اثر پرتوتابی بر جوانه زنی درونی سیر 
)سیرچه های پرتو دیده در پایین 

تصویر( و )سیرچه های بدون پرتو در 
باالی تصویر(

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
کلیه تولید کنندگان و صادر کنندگان سیر •

توصيه های ترويجی و فنی:
ــا دوز  • ــی ب ــاه، پرتوتاب ــا 8 م ــان 6 ت ــدت زم ــیر در م ــداری س ــرای نگه ب

ــت  ــار تحــت شــرایط محیطــی کفای ــه همــراه نگهــداری در انب 75 گــری ب
می کنــد.

بــرای نگهــداری ســیر در مــدت زمــان بیــش از 8 مــاه، پرتوتابــی بــا دوز   •
50 گــری بــه همــراه نگهــداری در انبــار ســرد کافــی اســت.

محل اجرا: مرکز همدان                                                         نام و نام خانوادگی محقق: فریبا بیات
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

عنوان دستاورد: افزایش عمر انباری سیب زمینی با استفاده از عصاره گیاهان دارویی

خالصه دستاورد: 
ــود.  ــد می ش ــور تولی ــیب زمینی در کش ــن س ــون ت ــدود 5 میلی ــاالنه ح س
ــا 22 درصــد ایــن مقــدار طــی دوره نگهــداری بلنــد مــدت از  تقریبــاً 10 ت
بیــن مــی رود. جوانــه زنــی، ســهم به ســزایی در بــروز ایــن ضایعــات دارد کــه 
گاه تــا 12 درصــد از کل محصــول تولیــد شــده را در بــر می گیــرد. اگرچــه 
ــای  ــا فرآینده ــام ی ــد کلروپروف ــیمیایی مانن ــواد ش ــی م ــتفاده از برخ اس
ــر  ــا امکان پذی ــیب زمینی در انباره ــی س ــرل جوانه زن ــرای کنت ــی ب پرتوده
ــر از  ــیب زمینی و مهم ت ــی در س ــکالت کیف ــی مش ــروز برخ ــا ب ــت، ام اس
ــی ارگانیــک،  ــد و مصــرف فرآورده هــای غذای ــه تولی ــزون ب ــال روز اف آن اقب
ــه  ــخ ب ــت. در پاس ــرده اس ــه ک ــش مواج ــا چال ــا را ب ــن روش ه ــرد ای کارب
ایــن نیــاز، در ایــن پژوهــش ترکیبــی از عصــاره برخــی گیاهــان معطــر در 
غلظت هــای مختلــف تهیــه شــد کــه کاربــرد آنهــا در فواصــل زمانــی منظــم، 
ــاره  ــن عص ــد ای ــا باش ــیب زمینی در انباره ــی س ــرل جوانه زن ــه کنت ــادر ب ق
ــاه  ــا 3 م ــدت 2 ت ــرای م ــی ســیب زمینی را ب ــادر اســت جوانه زن ــی ق ترکیب

بــه تأخیــر بینــدازد. 
 

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ــتفاده در  • ــکان اس ــذری، ام ــیب زمینی ب ــای س ــتفاده در غده ه ــت اس قابلی

تولیــد محصــوالت ارگانیــک و عــدم نیــاز بــه مــواد شــیمیایی ضدجوانه زنــی
ــت  • ــق قابلی ــی از طری ــع تبدیل ــاال در بخــش صنای ــزوده ب ــاد ارزش اف ایج

ــک  ــوالت ارگانی ــد محص ــتفاده در تولی اس
ــه میــزان  • کاهــش حجــم ضایعــات ســیب زمینی )طــی دوره نگهــداری( ب

8 تــا 10 درصد
ــش  • ــه افزای ــیب زمینی از جمل ــی س ــی از جوانه زن ــوارض ناش ــرل ع کنت

فــرآوری  صنایــع  در  )مهــم  ســیب زمینی ها  در  احیــا  قنــد  میــزان 
 ) مینی ســیب ز

 
مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:

ü صاحبان صنایع بسته بندی، فرآوری و انبارداران سیب زمینی

توصيه های ترويجی و فنی:
ــذری و جلوگیــری  ــرای نگهــداری غده هــای ب ü ایــن عصــاره گیاهــی ب

ــذری در انبــار مفیــد اســت.  از پیــر شــدن غده هــای  ب
ــیب زمینی در  ــای س ــداری غده ه ــرای نگه ــی ب ــاره گیاه ــن عص ü ای
ــواع چیپــس، نشاســته،  ــرآوری ســیب زمینی )ان انبارهــای کارخانجــات ف

ــر اســت.     ــز و ... ( مؤث ــچ فرای فرن

محل اجرا: مرکز همدان                                             نام و نام خانوادگی محقق: فرزاد گودرزی





کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

بهینه سازی روش های بسته بندی، فرآوری و تبدیل
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عنوان دستاورد: معرفی بسته بندی و حمل و نقل مناسب سبزيجات )خيار و بادمجان( به منظور كاهش ضايعات

خالصه دستاورد: 
ایــن پژوهــش بــا هــدف بســته بندی مناســب بــه منظــور افزایــش مانــدگاری 
ــته بندی  ــل از بس ــار قب ــوع تیم ــد و دو ن ــرا درآم ــه اج ــان ب ــار و بادمج خی
شــامل 1- شستشــوی میــوه بــا غوطــه وری در محلــول قارچ کــش و ســپس 
ــی و  ــذ روغن ــوه در کاغ ــدن می ــوا 2- پیچی ــرض ه ــردن در مع ــک ک خش
در کیســه پالســتیکی  بســته بندی  بســته بندی شــامل 1-  تیمارهــای 
پلی اتیلــن منفــذدار 2- جعبــه چوبــی3- جعبــه کارتنــی بــود. وزن محصــول 
در هــر بســته 5 کیلوگــرم بــود. بســته ها در دمــای 11-9 درجــه ســانتی گراد 
نگهــداری شــدند. نتایــج نشــان داد کــه تیمارهــای بســته بندی شــدة بــدون 
ــان  ــار و بادمج ــدگاری خی ــر مان ــاظ عم ــی از لح ــا ضدعفون ــی و ب ضدعفون
ــته ها  ــن بس ــان در ای ــار و بادمج ــدگاری خی ــر مان ــتند. عم ــی نداش تفاوت
ــود.  ــب 14 و 18 روز ب ــه ترتی ــانتی گراد ب ــه س ــرد 11-9 درج ــار س در انب
ــد  ــواد جام ــت ، م ــیدیته ، رطوب ــد اس ــی )pH، درص ــواص کیف ــرات خ تغیی
محلــول ، درصــد قنــدکل( خیــار در طــی 14 روز نگهــداری معنــی دار نشــد 
ولــی بررســی تغییــرات بــرای بادمجــان نشــان داد کــه pH، درصــد اســیدیته 
ــا افزایــش زمــان نگهــداری در انبــار ســرد  و درصــد مــواد جامــد محلــول ب

افزایــش یافــت ولــی درصــد رطوبــت در طــی ایــن مــدت کاهــش یافــت.

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü کاهش ضایعات و ایجاد ارزش افزوده

ü فراهم سازی امکانات صادرات محصول

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:  
ü صاحبان صنایع     

ü کشاورزان پیشرو 

توصيه های ترويجی و فنی:
ü بــرای بســته بندی خیــار اســتفاده از جعبــه چوبــی یــا پالســتیکی منفذدار 
ــتیکی  ــه پالس ــن کیس ــا همچنی ــی ی ــای روغن ــوه در کاغذه ــدن می و پیچی

منفــذدار بــدون اســتفاده از کاغذپیچــی میــوه قابــل توصیــه اســت. 
ــذدار  ــتیکی منف ــه پالس ــتفاده از کیس ــان اس ــته بندی بادمج ــرای بس ü ب

توصیــه می شــود.
ــرای حمــل و نقــل جــاده ای مناســب هســتند.  ــی ب ü جعبه هــای چوب
ــوان از جعبه هــای  ــرای حمــل و نقــل بهتــر کیســه ها می ت همچنیــن، ب

پالســتیکی کــه روی هــم قفــل می شــوند اســتفاده کــرد. 

محل اجرا: مرکز  هرمزگان                                          نام و نام خانوادگی محقق: ایران محمدپور
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

عنوان دستاورد: كاربرد MAP در بسته بندی و نگهداری خرما

خالصه دستاورد:
خرمــا در مرحلــۀ رطــب قابلیــت فســادپذیری باالیــی دارد، زیــرا در ایــن مرحلــه 
نــرم و له شــونده بــوده و محتــوای رطوبتــی باالیــی دارد. بــه همیــن دلیــل، عمــر 
ــردخانه و  ــداری در س ــرایط نگه ــی در ش ــب حت ــه رط ــا در مرحل ــداری خرم نگه
ــس از  ــر پ ــش عم ــت افزای ــرو جه ــت. از این ــه اس ــر 5-4 هفت ــد اکث ــال، ح یخچ
برداشــت ایــن محصــول، اســتفاده از فنــاوری بســته بندی تحــت شــرایط اتمســفر 
تعدیــل یافتــه )MAP( توصیــه می شــود. ایــن تکنولــوژی شــامل اســتفاده 
ــته بندی  ــت بس ــب جه ــری مناس ــش پلیم ــک پوش ــف و ی ــفرهای مختل از اتمس
محصــول اســت. بدیــن منظــور می تــوان بــا خــارج نمــودن هــوای اطــراف محصــول 
ــن  ــب گازی معی ــک ترکی ــودن ی ــوم(، وارد نم ــته بندی وکی ــالء )بس ــاد خ و ایج
بــه داخــل پوشــش )بــه صــورت فعــال( یــا حتــی تغییــر تدریجــی ترکیــب گازی 
ــفر  ــال(، اتمس ــر فع ــورت غی ــه ص ــول )ب ــس محص ــر تنف ــته بندی در اث درون بس
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــر داد. ب ــته بندی را تغیی ــول و درون بس ــراف محص گازی اط
ــال، از 4  ــداری در یخچ ــرایط نگه ــب در ش ــدگاری رط ــت مان ــته بندی، قابلی بس

ــد. ــش می یاب ــه افزای ــه 24 هفت ــه ب هفت

وضعیت ظاهری رطب بسته بندی 
شده با  MAP بعد از 24 هفته

MAP در CO2 غلظت گاز

صفر درصد

MAP در CO2 غلظت گاز

10 درصد 

  

MAP در CO2 غلظت گاز

20 درصد

MAP در CO2 غلظت گاز

30 درصد   

MAP در CO2 غلظت گاز

40 درصد   

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü کاهش ضایعات و افزایش قابلیت ماندگاری رطب ارقام مختلف خرما

ــاری رطــب  ــات انب ــا و آف ــا میکروارگانیزم ه ــر ب ــر شــیمیایی مؤث ــارزه غی ü مب
ــد در  ــل برومای ــمی متی ــب س ــتفاده از ترکی ــه اس ــدن ب ــاز ش ــا )بی نی و خرم

ــارداری( انب
ü بهبود خواص کمی و کیفی رطب در طی انبارداری

ü افزایــش درآمــد تولیدکننــدگان، از طریــق کاهــش ضایعــات، بهبــود کیفیــت 
و امکان پذیــر نمــودن صــادرات رطــب

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü واحدهای صنعتی بسته بندی و صادرات خرما و رطب

توصيه های ترويجی و فنی:
ایــن فنــاوری می توانــد بــه عنــوان جایگزیــن مناســبی بــرای نگهدارنده هــای مضــر 
نظیــر متیــل برومایــد معرفــی شــود. بــه ســبب محــدود کــردن عوامــل میکروبــی 
ــدگاری و  ــی مان ــل توجه ــزان قاب ــه می ــد ب ــاد می توان ــر در فس ــی مؤث و بیولوژیک
ــبب  ــالوه، س ــه ع ــد. ب ــا بکاه ــات آنه ــش داده و از ضایع ــب را افزای ــی رط انبارمان
بهبــود خــواص کمــی و کیفــی رطــب در طــی انبــارداری و حفــظ ارزش  تغذیــه ای 

آن می شــود

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                          نام و نام خانوادگی محقق: حامد فاطمیان



مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي22

عنوان دستاورد: تعيين فرآيند حرارتی و زمان فرآيند برای كمپوت ميوه ها و كنسرو سبزی ها
خالصه دستاورد:

ــه حــد اســتانداردهای  ــه رســیدن ب اغلــب واحدهــای فــرآوری قــادر ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــوده و ب ــی نب ــای بین الملل ــده در بازاره ــن ش تعیی
ــکل  ــن مش ــه ای ــتند ک ــوان هس ــش نات ــوالت خوی ــادرات محص در ص
اثــر نامطلوبــی در تولیــد محصــوالت کشــاورزی در کشــور به جــا 
ــواد کنســرو شــده  ــدگان م ــال صادرکنن ــذارد. جهــت حضــور فع می گ
ــان و درجــه حــرارت واقعــی  ــه زم ــه ارائ ــاز ب ــی، نی در بازارهــای جهان
فرآینــد حرارتــی اســت. تولیــد محصــوالت کنســرو شــده در صنایــع، 
ــی  ــورت حدس ــاخص ها به ص ــری ش ــبه و اندازه گی ــدون محاس ــب ب اغل
بــوده و بیشــتر اوقــات، حــرارت دادن چنــد برابــر زمــان واقعــی 
ــی و  ــد حرارت ــن فرآین ــرو، تعیی ــرد. از این ــورت می گی ــاز ص ــورد نی م
ــروژة  ــد پ ــد. طــی چن ــی به نظــر می رس ــد الزام ــان فرآین ــبه زم محاس
 Z و Fo ،D ،F تحقیقاتــی، فرآینــد حرارتــی و اندازه گیــری مقادیــر

ــت. ــورت گرف ــرارت ص ــه ح ــاوم ب ــای مق ــرای میکروب ه ب
 

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü معرفی فناوری تهیه کمپوت میوه ها و کنسرو سبزی ها

مــواد  بافــت  و  ویتامین هــا  پروتئین هــا،  انهــدم  از  ü جلو گیــری 
غذایــی و حفــظ ارزش تغذیــه ای

ü جلو گیری از مسمومیت های غذایی
ü کاهش زمان فرآوری و در نتیجه بهینه سازی مصرف انرژی 

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü کارشناسان و مروجان صنایع غذایی

ü واحد های صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی

توصيه های ترويجی و فنی:
انهــدام   4/6 بــاالی   pH بــا  غذایــی  مــواد  حرارتــی  فرآینــد  در 
میکروب هــای کلســتریدیوم بوتولینــوم به منظــور از دمــای بــاالی 

گــردد.  اســتفاده  ســانتی گراد  درجــه   118
ــال  ــر فع ــرای غی ــر از 4/4 ب ــا pH کمت ــی ب ــواد غذای ــرآوری م ü در ف
ســانتی گراد  100درجــه  آب  در  فــرآوری  بــه  آنزیم هــا،  نمــودن 

می تــوان اکتفــا کــرد.

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                                  نام و نام خانوادگی محقق: اصالن عزیزی
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

 عنوان دستاورد: توليد عصاره طبيعی ميوه ها بدون استفاده از مواد نگهدارنده
خالصه دستاورد:

ــکر  ــد ش ــروری مانن ــر ض ــای غی ــردن افزودنی ه ــه ک ــی، اضاف ــور کل به ط
ــت. در  ــداول اس ــیار مت ــته بندی بس ــۀ بس ــا در مرحل ــه آبمیوه ه ــید ب و اس
راســتای تولیــد عصــاره طبیعــی میــوه، پــس از تهیــه آب میــوه کل، بــدون 
 pH ــه افزودنــی، غیــر فعــال نمــودن آنزیم هــا و میکــروب در ــرد هرگون کارب

ــژه انجــام شــد. ــی وی ــر اســاس فرآینــد حرارت کمتــر از 4/4 ب

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü ارتقاء ارزش تغذیه ای فرآورده ها

ü جلو گیری از ضایعات میوه
ü ارتقاء ارزش افزوده و توسعه صنایع کوچک

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
üصنایع کوچک روستایی
üصنایع آبمیوه و آشامیدنی ها

توصيه های ترويجی و فنی:
ü به کارگیری میوه های درجه دو و سه در صنایع آبمیوه و نوشیدنی

ü پــس از اســتحصال آب میــوه و غیــر فعــال نمــودن آنزیم هــا و 
میکروب هــای عامــل تخمیــر، آنــرا در بطری هــای تمیــز ریختــه و 
درب بنــدی کــرده و پــس از حرارت دهــی در آب جــوش بالفاصلــه خنــک 

ــود.  ش

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                               نام و نام خانوادگی محقق: اصالن عزیزی



مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي24

عنوان دستاورد: تکنولوژی مناسب توليد پالپ، اساليس، مارماالد، بستنی و آبميوه از خربزه

خالصه دستاورد:
ــزه در اغلــب نقــاط کشــور کشــت داده می شــود. در میــان واریته هــای  خرب
ــم  ــر و طع ــل از عط ــکی و زاب ــد سوس ــی مانن ــام بوم ــی از ارق ــزه، بعض خرب
ایــن  بســیار مطلوبــی برخــوردار هســتند. به دلیــل تنــوع و فراوانــی 
ــاورزان  ــتر کش ــارداری، بیش ــم انب ــر ک ــتان ها و عم ــب اس ــول در اغل محص
بــا تنــزل شــدید قیمــت محصــول و نهایتــاً زیان هــای شــدید مالــی مواجــه 
می شــوند. pH خربزه هــای ایــران از 6/1 – 5/2 متغییــر اســت. بــرای حفــظ 
ارزش ارگانولپتیکــی و ســالمت محصــول از نظــر میکروبــی در طــول فــرآوری 
تهیــه کنســانتره و اســالیس خربــزه، نیــاز بــه کاهــش pH از غیــر اســیدی بــه 
اســیدی اســت. فرآینــد حرارتــی اعمــال شــده بــر اســاس غیر فعــال نمــودن 
ــه حــرارت  ــاوم ب آنزیم هــای طبیعــی، پراکســیداز و پکتین متیل اســتئاراز مق
ــال  ــر غیر فع ــول را از نظ ــی، محص ــد حرارت ــبات فرآین ــج محاس ــت. نتای اس

ــازد. ــن می س ــا ایم ــد میکروب ه ــا و رش ــردن آنزیم ه ک
ــاالد و  ــر مارم ــزه نظی ــی از خرب ــیون های متنوع ــش، فرموالس ــن پژوه در ای

بســتنی نیــز معرفــی شــد.

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
üکاهش 50 درصدی ضایعات
üارتقاء ارزش افزوده
üارائه فرموالسیون های جدید غذایی

ü توسعه صنایع تبدیلی و اشتغال زایی

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü صنایع تبدیلی

ü صنایع کوچک روستایی
 

توصيه های ترويجی و فنی:
اســتفاده از فرآیندهــای تبدیلــی پیش بینــی شــده به منظــور توســعۀ 

شــده معرفــی  فرموالســیون های 

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                               نام و نام خانوادگی محقق: اصالن عزیزی
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

عنوان دستاورد: توليد آب ميوه های پروبيوتيک
خالصه دستاورد:

در حــال حاضــر اغلــب فرآورده هــای پروبیوتیــک موجــود در بــازار را 
فرآورده هــای لبنــی پروبیوتیــک تشــکیل می دهــد. امــا در ســال های 
ــر  ــوالت غی ــه محص ــر پای ــی ب ــوالت پروبیوتیک ــرای محص ــا ب ــر تقاض اخی
ــوالت  ــرای محص ــبی ب ــن مناس ــر جایگزی ــت. اگ ــش یافته اس ــی افزای لبن
پروبیوتیــک بــر پایــه لبنــی بــرای افــراد گیاه خــوار وجــود نداشــته باشــد بــه 
ــا وجــود خــواص دارویــی بســیار باالیشــان جایــگاه  تدریــج پروبیوتیک هــا ب
ــد داد.  ــت خواهن ــه از دس ــراد جامع ــیعی از اف ــر وس ــن قش ــود را در بی خ
ــاد  ــی ایج ــالمت جهان ــی را در س ــای مهم ــد فرصت ه ــا می توانن آب میوه ه
ــت  ــی اس ــرف کنندگان ــی و مص ــوالت لبن ــرای محص ــی ب ــد و جایگزین کنن
کــه مایــل بــه مصــرف محصــوالت لبنــی نیســتند. لــذا آب میــوه پروبیوتیــک 
ــد.  ــک باش ــی پروبیوتی ــرای محصــوالت لبن ــبی ب ــن مناس ــد جایگزی می توان
ــش  ــد کپســوله کــردن در افزای ــن دســتاورد، اســتفاده از فرآین هــدف در ای
ــا  ــک ب ــول پروبیوتی ــد محص ــوه و تولی ــا در آب می ــی پروبیوتیک ه زنده مان

ــاال اســت. ــی ب خــواص درمان

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ــل 107   ــد حداق ــی بای ــاده غذای ــده در م ــده مان ــای زن ــداد پروبیوتیک ه تع
واحــد کلنــی در گــرم یــا در میلی لیتــر باشــد تــا در تأمیــن ســالمتی مفیــد 
واقــع شــود. از طرفــی،  pH آب میوه هــا کمتــر از 4 اســت و pH پایین تــر از 4 
نیــز بــرای اغلــب کشــت های پروبیوتیکــی زیــان آور اســت. بنابرایــن، قابلیــت 
ــد.  ــش می یاب ــا کاه ــر آب میوه ه ــک در اکث ــداری پروبیوتی ــدن و پای زنده مان
ــتفاده از  ــا اس ــا در آب میوه ه ــظ پروبیوتیک ه ــای حف ــی از روش ه ــذا یک ل
ــا را از  ــد پروبیوتیک ه ــد می توان ــن فرآین ــردن اســت. ای ــد کپســوله ک فرآین

شــرایط نامســاعد در طــول نگهــداری آب میوه هــا حفــظ نمایــد.

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü کارخانجات تولید کننده آب میوه جات

 
توصيه های ترويجی و فنی:

ü بــرای تولیــد آب میــوه پروبیوتیــک بــا خــواص درمانــی بــاال، می تــوان از 
پروبیوتیک هــای میکروکپســوله شــده اســتفاده نمــود.

محل اجرا: مرکز آذربایجان غربی                                     نام و نام خانوادگی محقق: شهین زمردی
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عنوان دستاورد: توليد ماست ميوه ای سين بيوتيک
خالصه دستاورد:

بــا وجــود پیشــرفت های چشــمگیر در تولیــد محصــوالت لبنــی پروبیوتیــک، 
همــواره مشــکالتی نظیــر از دســت رفتــن زنده مانــی پروبیوتیک هــا در طــی  
تولیــد و نگهــداری محصــوالت وجــود دارد. زنــده مانــدن پروبیوتیک هــا بــه 
ــت.  ــی اس ــرات درمان ــروز اث ــرای ب ــرط الزم ب ــه روده ش ــیدن ب ــگام رس هن
پری بیوتیک هــا مــواد مغــذی  هســتند کــه به عنــوان منبــع کربــن به وســیله 
باکتری هــای خاصــی مصــرف می شــوند. اســتفاده از پری بیوتیک هــا در 
ــی و رشــد پروبیوتیک هــا شــده کــه  مــواد غذایــی موجــب افزایــش زنده مان
ــون  ــترول خ ــش کلس ــودمندی روی کاه ــرات س ــا دارای اث ــن باکتری ه ای
ــایی های روده  ــی و نارس ــی، عروق ــای قلب ــش بیماری ه ــبب کاه ــوده و س ب
ــوند.  ــت می ش ــه دیاب ــالء ب ــک ابت ــزرگ و ریس ــرطان روده ب ــوص س به خص
ــورت  ــه ص ــک ب ــک و پری بیوتی ــاوی پروبیوتی ــین بیوتیک ح ــوالت س محص

تــوأم اســت. 

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü ــار و کشــور دارد و در صــورت ــرای بیم ــادی ب ــه زی ــی  هزین دارو درمان

ــا  ــی دارد. ام ــی مــرگ را در پ ــار ســوء و حت ــا بیمــار، آث اشــتباه پزشــک ی
ــه پیشــگیری دارد و دارو  ــدارد. غــذا جنب ــن مشــکالت را ن ــی ای ــذا درمان غ
ــتفاده از  ــن اس ــی رود. بنابرای ــه کار م ــرض ب ــردن م ــن ب ــرای از بی ــتر ب بیش
ــی  ــر اجتماع ــم از نظ ــادی و ه ــر اقتص ــم از نظ ــین بیوتیک ه ــای س غذاه

ــت. ــت اس دارای اهمی
ü زنده مانــی می تــوان  پری بیوتیــک  ترکیبــات  از  اســتفاده  بــا 

پروبیوتیک هــا را در شــرایط نامســاعد در طــول فــرآوری و نگهــداری 
محصــوالت غذایــی و در هنــگام عبــور از دســتگاه گــوارش بــه مقــدار الزم 

ــود. ــظ نم ــالمتی حف ــرای س ب

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü کارخانجــات تولیــد کننــده محصــوالت لبنــی و کارخانجــات شــیر 

پاســتوریزه کشــور

توصيه های ترويجی و فنی:
ــاال و  ــی ب ــواص درمان ــا خ ــک ب ــین بیوتی ــوه ای س ــت می ــد ماس ــرای تولی ب
ــوان از فیبــر میوه جــات در حــدود 2 درصــد  ــوب، می ت خــواص حســی مطل

و مارمــاالد میــوه حــدود 25 درصــد اســتفاده نمــود.

محل اجرا: مرکز آذربایجان غربی                                   نام و نام خانوادگی محقق: شهین زمردی
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

عنوان دستاورد: به كارگيری پروبيوتيک های آزاد و كپسول شده در فرآورده های لبنی پروبيوتيک

خالصه دستاورد:
ــرف،  ــس از مص ــه پ ــتند ک ــم های زنده ای هس ــا میکروارگانیس پروبیوتیک ه
ــای  ــر ج ــان ب ــالمتی انس ــدی در س ــرات مفی ــده و اث ــاکن ش در روده س
کنتــرل  شــامل  پروبیوتیک هــا  بخشــی  ســالمت  اثــرات  می گذارنــد. 
ــتم  ــود سیس ــرم و بهب ــترول س ــطح کلس ــا، س ــات روده ای، عفونت ه التهاب
ــرطانی و  ــد س ــت ض ــوز،  فعالی ــل الکت ــدم تحم ــود ع ــدن، بهب ــی ب ایمن
ــاده  ــده در م ــده مان ــرژی اســت. تعــداد پروبیوتیک هــای زن جلوگیــری از آل
غذایــی بایــد حداقــل 107 واحــد کلنــی در گــرم یــا در میلی لیتــر باشــد تــا 
ــا  ــا اســتفاده از کپســوله کــردن ب در تأمیــن ســالمتی مفیــد واقــع شــود. ب
ــرایط نامســاعد در طــول  ــا را  از ش ــوان پروبیوتیک ه ــات ســدیم می ت آلژین

ــود. ــظ نم ــی حف ــداری محصــوالت غذای ــرآوری و نگه ف

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ــل 107  ــد حداق ــی بای ــاده غذای ــده در م ــده مان ــای زن ــداد پروبیوتیک ه  تع
واحــد کلنــی در گــرم یــا در میلی لیتــر باشــد تــا در تأمیــن ســالمتی مفیــد 
واقــع شــود. pH پایین تــر از 4 بــرای اغلــب کشــت های پروبیوتیکــی 
زیــان آور اســت. بنابرایــن، یکــی از روش هــای حفــظ پروبیوتیک هــا اســتفاده 
ــا را  ــد پروبیوتیک ه ــد می توان ــن فرآین ــردن اســت. ای ــد کپســوله ک از فرآین

ــد ــظ نمای ــا حف ــداری فرآورده ه ــرایط نامســاعد در طــی نگه از ش

 

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü کارخانجات تولیدکننده محصوالت لبنی

توصيه های ترويجی و فنی:
ــاال،  ــی ب ــواص درمان ــا خ ــک ب ــی پروبیوتی ــوالت لبن ــد محص ــرای تولی ب

نمــود. اســتفاده  شــده  میکروکپســوله  پروبیوتیک هــای  از  می تــوان 

محل اجرا: مرکز آذربایجان غربی                                      نام و نام خانوادگی محقق: شهین زمردی
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 عنوان دستاورد: توليد شوريجات كم نمک تخميری
خالصه دستاورد:

بــا اســتفاده از گل کلــم، کرفــس، هویــج، گیاه شــوید و نعناع، 5 فرموالســیون 
ــار  ــک، 25 تیم ــاوت نم ــای متف ــری غلظت ه ــا به کارگی ــه و ب ــف تهی مختل
ــس از  ــای 1، 2، 3 و 4 روز پ ــد. در زمان ه ــل ش ــف حاص ــری مختل تخمی
شــروع تخمیــر، از تمــام تیمارهــا بــرای شــمارش ریــز زنده هــا نمونه بــرداری 
ــف  ــای مختل ــد. در زمان ه ــری ش ــز اندازه گی ــوازات آن pH نی ــه م ــد و ب ش
پــس از تخمیــر، آزمون هــای کیفــی نیــز انجــام شــد. شناســایی ریــز 
ــد از  ــژه بع ــای وی ــام آزمون ه ــازی و انج ــتفاده از جداس ــا اس ــز ب ــا نی زنده ه
گذشــت 24، 48 و 72 ســاعت از تخمیــر انجــام گرفــت. مشــاهده شــد کــه 
ــر  ــی نظی ــز زنده های ــاً ری ــی عموم ــاعت ابتدای ــر در 24 س ــد تخمی در فرآین
ــای  ــز زنده ه ــر ری ــد از تخمی ــاعت بع ــی، در 48 س ــیلوس دلبروک الکتوباس
ــد  ــاعت بع ــوس و در 72 س ــتوک اوئن ــوس و لوکونس ــوس دامنوس پدیوکوک
ــس و اســترپتوکوکوس  ــز زنده هــای لوکونســتوک کرموری ــز ری ــر نی از تخمی
الکتیــس را می تــوان جداســازی نمــود. در نهایــت، بهتریــن شــور کم نمــک 
تخمیــری، تیمــار حــاوی گل کلــم، کرفــس، هویــج، گیــاه شــوید و 
ــج  ــر نتای ــم از نظ ــه ه ــد ک ــی ش ــک معرف ــد نم ــا 3 درص ــراه ب ــاع هم نعن
 آزمون هــای شــیمیایی و فیزیکــی و هــم از نظــر ارزیابی هــای حســی بســیار 

مطلوب بود. 

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
  ü کاهش مصرف نمک و ارتقاء سالمتی

üتوسعه صنایع تبدیلی و اشتغال زایی
 ü کاهش ضایعات

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü واحدهای فرآوری سبزیجات و مشاغل خانگی و روستایی

توصيه های ترويجی و فنی:
ü برای تهیۀ شوریجات از فرآیندهای تخمیری مناسب استفاده شود.

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                            نام و نام خانوادگی محقق: اصالن عزیزی
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

 عنوان دستاورد: بهينه سازی روش های خشک كردن انگور
خالصه دستاورد:

ــه  ــده و ب ــک ش ــتر آن خش ــوری، بیش ــارف تازه خ ــر مص ــالوه ب ــور ع انگ
ــق  ــر مناط ــود. در اکث ــادر می ش ــور ص ــارج از کش ــه خ ــمش ب ــورت کش ص
ــته از  ــه گذش ــده ک ــه ش ــنتی تهی ــورت س ــه ص ــمش ب ــور، کش ــت انگ کش
محصولــی بــا راندمــان کــم و رنــگ نامناســب، اکثــراً در زمــان خشــک شــدن 
بــا خــاک تمــاس داشــته کــه عــالوه بــر پوســیدگی دچــار آلودگــی کپکــی 
ــوه ای  ــره و قه ــگ تی ــتن رن ــطه داش ــه واس ــمش ب ــن کش ــود. ای ــز می ش نی
معمــوالً جنبــه صادراتــی نداشــته و بــه مصــارف داخلــی می رســد. بــا توجــه 
ــن  ــنتی و روی زمی ــورت س ــه ص ــمش ب ــای کش ــب بارگاه ه ــه اغ ــه اینک ب
ــا  انجــام می گیــرد، آلودگــی میکروبــی و مخلــوط شــدن اجســام خارجــی ب
کشــمش ها و مخصوصــاً ســنگ ریزه هــا، یکــی از معضــالت اصلــی کشــمش  
ــد  ــن روش تولی ــه بهتری ــتیابی ب ــناخت و دس ــور ش ــه منظ ــذا ب ــت. ل اس
ــن  ــی، ای ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــق ب ــاال و مطاب ــت ب ــا کیفی ــمش ب کش
ــه مــدت دو ســال در کــرج  ــوق ب ــه اهــداف ف ــروژه به منظــور دســتیابی ب پ
و اســتان قزویــن بــه اجــرا درآمــد. در راســتای بهبــود وضعیــت بارگاه هــا و 
ــای موســمی،  ــی و خیس نشــدن در باران ه ــای جانب ــری از آلودگی ه جلوگی
بارگاهــی طراحــی و بــه اجــرا درآمــد. ایــن بــارگاه بــه صــورت ایســتاده و بــا 
ــد خشــک کــردن را از 15 روز متــداول  پوشــش پالســتیکی اســت کــه رون
ــگ بســیار روشــن و  ــا رن ــدون آلودگــی و ب ــه 4 روز رســانده و محصــول ب ب

ــود.  قابــل پذیــرش ب

 

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü )کاهش زمان خشک کردن انگور )4 تا 5 روز
ü ارتقاء سطح بهداشتی و بهبود خواص کیفی کشمش
ü ــان ــود راندم ــد و بهب ــۀ تولی ــات در مرحل کاهــش 50 درصــدی ضایع

تولیــد 

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü باغداران انگور و واحدهای تولید کننده کشمش

توصيه های ترويجی و فنی:
ü استفاده از بارگاه های عمل آوری کشمش به جای روش سنتی 

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                             نام و نام خانوادگی محقق: اصالن عزیزی



مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي30

 عنوان دستاورد: بهينه سازی فرآيند توليد و نگهداری برگه و چيپس ميوه
خالصه دستاورد:

به کارگیــری جریان هــای  هــوای داغ یکــی از فرآیند هــای رایــج بــرای 
خشــک کــردن میوه هــا و ســبزی ها محســوب می شــود. محصــوالت 
ــگ  ــاد رن ــرات زی ــن، تغیی ــن روش دارای تخلخــل پایی ــی حاصــل از ای نهای
ــرای  ــرژی ب ــن روش مصــرف ان و ظرفیــت جــذب پائیــن آب هســتند. در ای
خشــک کــردن مــاده غذایــی افزایــش و کیفیــت محصــول نهایــی بــه لحــاظ 
ــش  ــدیداً کاه ــه ای ش ــک و تغذی ــیمیایی، ارگانولپتی ــای فیزیکوش ویژگی ه
می یابــد. بــه منظــور بهبــود خــواص کمــی و کیفــی محصــوالت خشــکباری 
ــطح  ــر س ــی ب ــش های خوراک ــراه پوش ــه هم ــمز ب ــد اس ــتفاده از فرآین اس
ــه  ــه روش اســمزی منجــر ب ــری ب ــد آبگی ــه می شــود. فرآین محصــول توصی
بهبــود کیفیــت مــاده غذایــی و رشــد اقتصــادی قابــل مالحظــه و افزایــش 
قابلیــت رقابتــی نســبت بــه فرآیندهــای انتخابــی بــرای مصــرف در بازارهــای 
ــش  ــد بخ ــن فرآین ــتفاده از ای ــا اس ــود. ب ــادرات می ش ــعه ص ــی و توس داخل
ــی  ــاده غذای ــی از م ــرژی حرارت ــرف ان ــدون ص ــه ب ــت اولی ــی از رطوب مهم
خــارج می شــود و مقــداری از مــواد جامــد محلــول بــه بافــت مــاده غذایــی 
ــر  ــد عالوه ب ــن فرآین ــری از ای ــا بهره گی ــل، ب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــوذ می کن نف
ــوان 18-15 در  ــی، می ت ــول نهای ــی محص ــی و کیف ــای کم ــاء ویژگی ه ارتق

ــود. ــی نم ــرژی صرفه جوی ــرف ان ــد در مص ص
 

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü ارتقــاء ویژگی هــای کمــی و کیفــی و بــازار پســندی  محصــول نهایــی و

افزایــش امــکان صــادرات خشــکبار میــوه
ü بی نیــاز شــدن بــه اســتفاده از مــواد شــیمیایی نگهدارنــده نظیــر ترکیبــات

گوگــردی در فرآینــد تولیــد خشــکبار میوه
ü صرفه جویــی در مصــرف انــرژی حرارتــی بــه میــزان 18- 15 درصــد در

تولیــد خشــکبار میــوه

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
üتولید کنندگان صنعتی خشکبار میوه

توصيه های ترويجی و فنی:
ــد  ــی فرآین ــه کارای ــود ک ــبب می ش ــی س ــش های خوراک ــتفاده از پوش اس
ــد.  ــش یاب ــی افزای ــل توجه ــور قاب ــات به ط ــمزی میوه ج ــردن اس ــک ک خش
ــری  ــد آبگی ــراه فرآین ــه هم ــی ب ــش های خوراک ــتفاده از پوش ــن اس همچنی
ــه  ــول ب ــد محل ــواد جام ــذب م ــزان ج ــه می ــود ک ــبب می ش ــمزی س اس
ــو  ــه نح ــی ب ــش خوراک ــتفاده از پوش ــا اس ــی ب ــول نهای ــت محص درون باف

ــد.  ــش یاب ــم گیری کاه چش

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                            نام و نام خانوادگی محقق: حامد فاطمیان



31 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

عنوان دستاورد: بهينه سازی روش خشک كردن زردآلو برای توليد برگه
خالصه دستاورد:

بــرای  بهینه ســازی خشــک کــردن زردآلــو، 4 تیمــار: ســولفیت زنی و 
ــری– ــردن، آنزیم ب ــک ک ــری و خش ــولفیت زنی- آنزیم ب ــردن، س ــک ک خش
ســولفیت زنی  و خشــک کــردن و در نهایــت، ســولفیت زنی- خشــک کــردن 
ــورد  ــی م ــردن نهای ــک ک ــری و خش ــه، آنزیم ب ــت اولی ــد رطوب ــا 50 درص ت
 1500 ppm بررســی قــرار گرفــت. ســطوح گوگــرد مــورد اســتفاده از 0 تــا
ــانتی گراد در نظــر  ــک کــن 50 تــا 74 درجــه س گاز SO2 و دمــای خش
گرفتــه شــد. کیفیــت برگه هــای تولیــدی بــر مبنــای میــزان ســفتی بافــت 

ــی شــد. ــگ ارزیاب و تیرگــی رن
بــر اســاس نتایــج به دســت آمــده، گوگــرد عامــل عمــده در کنتــرل کیفیــت 
ــا ســطح کمتــر از  ــده آن ت ــو اســت. امــا کاهــش مقــدار باقیمان برگــه زردآل
ــان  ــر زم ــری ب ــی اث ــرد مصرف ــزان گوگ ــرورت دارد. می ــی ام ض ــی پ 150 پ
خشــک شــدن محصــول نــدارد. آنزیم بــری زمــان الزم بــرای خشــک شــدن 
ــا  ــگ و ی ــر رن ــتقیمی ب ــر و مس ــر مؤث ــا تأثی ــش داده ام ــول را کاه محص
ــا افزایــش دمــای خشــک کــردن، درصــد  ــدارد. ب ســفتی بافــت محصــول ن
ــک  ــولفیت زنی و خش ــد. س ــش می یاب ــول کاه ــده در محص ــرد باقیمان گوگ
کــردن، همــراه بــا مصــرف  ppm 900 گاز SO2  در دمــای 50 تــا 68 
ــا متوســط ســفتی بافــت ــی ب ــه تولیــد محصول  درجــه ســانتی گراد منجــر ب
ــازی  ــن شــرایط نی ــگ Od 0/071 می شــود. در ای ــی رن N/m2 1/44 و تیرگ

ــود.  ــاس نمی ش ــری احس ــد آنزیم ب ــام فرآین ــه انج ب

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü کاهش مصرف گوگرد در تولید خشکبار

ــر آســتانه  ــه زی ــی ب ــده گوگــرد در محصــول نهای ü کاهــش مقــدار باقیمان
مجــاز 

ü حفــظ رنــگ طالیــی و بافــت نــرم محصــول نهایــی علیرغــم کاهــش 
شــدید گوگــرد مصرفــی 

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü باغداران و تولیدکنندگان خشکبار

توصيه های ترويجی و فنی:
 900 ppm بــرای تولیــد برگــه، ابتــدا فرآینــد ســولفیت زنی بــا غلظــت ü

و سپس  خشک کردن در دمای  68 درجه سلسیوس انجام شود. 

محل اجرا: مرکز همدان                                                 نام و نام خانوادگی محقق: فرزاد گودرزی



مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي32

 عنوان دستاورد: توليد انجير نيمه مرطوب )پرسی(
خالصه دستاورد:

اســتفاده از پیــش فرآیندهــای اســمز ســبب افزایــش کیفیــت محصــول در 
ــرای  ــمزی ب ــول اس ــب محل ــن ترکی ــود. بهتری ــردن می ش ــن خشــک ک حی
تولیــد ایــن محصــول مشــخص شــد. محصــول به دســت آمــده طعــم و رنــگ 
ــدون آلودگــی میکروبــی  ــه روش تولیــد ســنتی داشــته، ب بهتــری نســبت ب
ــر محصــوالت تولیــد شــده در روش هــای  ــز 4 براب ــدگاری آن نی ــوده و مان ب
ــه از  ــی  ک ــب و ارزش ــم مناس ــل طع ــه دلی ــول ب ــن محص ــود. ای ــول ب معم
لحــاظ تغذیــه ای دارد می توانــد بــه عنــوان یــک میان وعــده مناســب مــورد 
ــرای  ــن ب ــا کیفیــت پایی ــرد. انجیرهــای ب ــرار گی ــف ق ــراد مختل اســتفاده اف
تولیــد ایــن محصــول مناســب بــوده و بدیــن ترتیــب ضایعــات تولیــد ایــن 

ــد. ــش می یاب ــز کاه ــا ارزش نی ــول ب  انجیرسیاه خشک بدون پیش فرآیندمحص
اسمز

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
üکاهش ضایعات محصول انجیر

üایجاد ارزش افزوده
üتولید محصول با کیفیت باالتر و آلودگی کمتر

üافزایش درآمد تولید کنندگان و صاحبان صنایع انجیر

انجیرسیاه خشک با پیش فرآیند اسمز

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü زنان روستایی، باغداران، صاحبان صنایع و صادرکنندگان

توصيه های ترويجی و فنی:
اســتفاده از ایــن فرآینــد بســیاری از مشــکالت مربــوط بــه ضایعــات انجیر 

را کاهــش داده و محصولــی بــا ارزش افــزوده بیشــتر ایجــاد می نمایــد.

محل اجرا: مرکز فارس                                                نام و نام خانوادگی محقق: ندا مفتون آزاد



33 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

 عنوان دستاورد: توليد كنسانتره از انجيرهای خشک درجه 3
خالصه دستاورد:

ــان  ــظ از می ــن روش تغلی ــر و بهتری ــاره انجی ــتخراج عص ــن روش اس بهتری
روش هــای مختلــف انتخــاب شــد. بهتریــن غلظــت هیدروکلوییــد و قنــد برای 
به دســت آوردن خصوصیــات رئولوژیــک مناســب تعییــن و بهتریــن شــرایط 
نگهــداری ایــن محصــول مشــخص شــد. کنســانتره و نکتــار انجیــر عــالوه بــر 
ــددی  ــای متع ــز کاربرده ــی نی ــی، از لحــاظ داروی ــع غذای اســتفاده در صنای
ــگ،  ــده رن ــاد کنن ــاده ایج ــوان م ــه عن ــد ب ــی می توان ــع غذای دارد. در صنای
جانشــین قنــد در نانوایــی،  شــیرینی جات و شــربت های ایجــاد کننــده 
طعــم میــوه در محصــوالت لبنــی )بســتنی و ماســت های میــوه ای( اســتفاده 

شــود.
 

کنسانتره انجیر
اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:

ü کاهش ضایعات محصول انجیر
ü ایجاد ارزش افزوده

ü افزایش درآمد تولید کنندگان و صاحبان صنایع انجیر
ü کاربرد در سایر فرآورده های غذایی به عنوان افزودنی سالم

انجیر خشک درجه 3

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü زنان روستایی، باغداران، صاحبان صنایع و صادرکنندگان

توصيه های ترويجی و فنی:
اســتفاده از ایــن فرآینــد بســیاری از مشــکالت مربــوط بــه ضایعــات انجیــر را 

کاهــش داده و محصولــی بــا ارزش افــزوده ایجــاد می نمایــد.

محل اجرا: مرکز فارس                                                 نام و نام خانوادگی محقق: ندا مفتون آزاد



مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي34

 عنوان دستاورد: تدوين دانش فنی توليد فيلم/پوشش خوراكی بر پايه پکتين در مقياس صنعتی
برای افزايش عمر نگهداری مركبات

خالصه دستاورد:
ــث  ــات باع ــوه مرکب ــن روی می ــر پکتی ــت تجزیه پذی ــش زیس ــرد پوش کارب
ــش  ــس، کاه ــرعت تنف ــش س ــوه، کاه ــگ می ــظ رن ــت وزن، حف ــش اف کاه
تولیــد اتیلــن و حفــظ ســفتی بافــت میــوه می گــردد. پوشــش اثــر نامطلوبــی 
ــق  ــه تعوی ــوه را ب ــیدگی می ــی رس ــور کل ــدارد و به ط ــی ن ــواص حس ــر خ ب
ــات را در  ــی مرکب ــات کمــی و کیف ــش و ضایع ــدگاری را افزای ــه، مان انداخت
ــث  ــش باع ــن پوش ــرد ای ــالوه، کارب ــد. به ع ــش می ده ــداری کاه دوره نگه
کاهــش آلودگی هــای محیــط زیســت بــا به کارگیــری بســته بندی های 
ــرای محصــوالت  ــه ب ــم  هزین ــه بســته بندی مناســب و ک ــر و ارائ تجدیدپذی
باغــی می شــود. دســتگاه پوشــش دهنده فیلــم زیســت تجزیه پذیــر طراحــی 

دستگاه پوشش دهنده فیلم خوراکی و ســاخته شــده اســت.
روی میوه

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü کاهش ضایعات مرکبات و

ü کاهش آلودگی های زیست محیطی
ü افزایش ماندگاری محصول و افزایش بازارپسندی

ü قابل استفاده برای سایر فرآورده های باغی

میوه های بدون پوشش )سمت راست( 
و میوه های پوشش دار )سمت چپ( در 

دمای C° 5 )روز یازدهم نگهداری(

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü باغداران، سردخانه داران و صادرکنندگان

توصيه های ترويجی و فنی:
ــات و  ــش ضایع ــث کاه ــر باع ــت تجزیه پذی ــش های زیس ــتفاده از پوش اس

افزایــش درآمــد باغــداران و تولید کننــدگان می شــود.

محل اجرا: مرکز فارس                                               نام و نام خانوادگی محقق: ندا مفتون آزاد



35 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

 عنوان دستاورد: تهيه پوشش های خوراكی برای بسته بندی انواع ميوه و سبزی با هدف افزايش
 كيفيت و ماندگاری و كاهش ضايعات

خالصه دستاورد:

 بســته بندی مناســب میوه جــات و ســبزیجات بــه دلیــل مصــرف تازه خــوری، 
قابلیــت پاییــن انبارمانــی و فســادپذیری بــاال از اهمیــت ویــژه ای در افزایــش 
ــرد مــواد بســته بندی  ــدگاری برخــوردار اســت. طــی ســالیان اخیــر کارب مان
زیســت تخریب پذیــر بــه منظــور افزایــش مانــدگاری و بهبــود کیفیــت مــواد 
غذایــی مــورد توجــه زیــادی قــرار گرفته انــد. پوشــش های خوراکــی عمدتــاً 
ــد،  ــه چغندرقن ــاورزی )تفال ــدات کش ــر و زائ ــی تجدیدپذی ــع گیاه از مناب
ــی  ــش های خوراک ــد. پوش ــت می آین ــی و...( به دس ــای روغن ــه دانه ه کنجال
ــد  ــرار می گیرن ــبزی ها ق ــا و س ــطح میوه ه ــر س ــی ب ــه محافظ ــورت الی بص
ــد. از  ــل می کنن ــده عم ــالح ش ــفر اص ــا اتمس ــته بندی های ب ــد بس و همانن
خــواص عملکــردی ایــن پوشــش ها عبارت انــد از: محافظــت محصــول در برابر 
نفــوذ گازهــا و بخــارآب، کاهــش افــت وزن محصول،کاهــش جــذب اکســیژن 
ــات،  ــا و صیفی ج ــدگاری میوه ه ــش مان ــول، افزای ــس محص ــزان تنف و می
محافظــت فیزیکــی محصــوالت، بهبــود خــواص ظاهــری محصــول، قابلیــت 
برگشــت  بــه طبیعــت، عــدم تأثیــر منفــی روانــی بــر روی مصــرف کننــده بــا 

توجــه بــه حفــظ کامــل مشــخصات ظاهــری در محصــول.

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü بهینه ســازی روش هــای نگهــداری و بســته بندی محصــوالت باغــی و

ــی ــبزی و صیف س
ü کاهــش ضایعــات فرآورده هــای باغــی، ســبزی و صیفــی، به ویــژه در مرحلــه

انبارداری
ü افزایــش مــدت نگهــداری محصــول و ارتقــاء کیفیــت و بهبــود بازارپســندی

ل محصو
ü کاهــش آلودگی هــای محیــط زیســت بــا به کارگیــری بســته بندی های

ــر تجدیدپذی
ü امــکان نگهــداری و انبــارداری کوتــاه مــدت محصــوالت باغــی در دماهــای

معمولــی بــدون نیــاز بــه ســردخانه

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت باغی و میادین میوه و تره بار

توصيه های ترويجی و فنی:
ü بهینه ســازی روش هــای نگهــداری و بســته بندی، کاهــش ضایعــات و

ــی ــبزی و صیف ــی و س ــوالت باغ ــت محص ــاء کیفی ارتق
ü ــاری محصــوالت باغــی و کاهــش و کنتــرل آلودگــی و افزایــش عمــر انب

ــی  فســاد میکروب

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                                نام و نام خانوادگی محقق: فوژان بدیعی



مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي36

 عنوان دستاورد: استفاده از گياهان دارويی برای توليد نوشابه فراسودمند كمبوجا
خالصه دستاورد:

نوشــابه کومبوجــا عبــارت اســت از مجموعــه ای از میکروارگانیســم ها کــه بــه 
صــورت همزیســتی توســط قــارچ کومبوجــا در محیــط چــای و کربوهیــدرات 
ــا  ــری کومبوج ــژه تخمی ــابه فراوی ــد نوش ــرده و تولی ــت ک ــه فعالی ــروع ب ش
ــن توســط میکروارگانیســم های  ــن و تان ــلولز، کافئی ــروژن، س ــد. نیت می نمای
ــک اســید  ــد اســتیک اســید و گلوکونی ــث تولی ــه باع ــوازی ک اســتوباکتر ه
 Pellicle می گردنــد، مــورد مصــرف قــرار می گیــرد. در ایــن مجموعــه، قــارچ
 Saccharomyces بــا کمبوجــا همیشــه همــراه بــوده و cellulose
 boulardi کــه بــه صــورت هــوازی یــا غیرهــوازی تولیــد الــکل می نمایــد 
نیــز یافــت می شــود. میکروارگانیســم های Acetobacter الــکل را بــه 
  anaerobic و Brettanomyces aerobic  .ــد ــل می کنن ــید تبدی اس
ــه  ــن مجموع ــه در ای ــد همیش ــید می کنن ــتیک اس ــکل و اس ــد ال ــه تولی ک
ــیرین  ــرش و ش ــزه ت ــا م ــا 16 روز ب ــن 14 ت ــچ اول بی ــوند. ب ــت می ش یاف
ــا  ــدی ب ــای بع ــی بچ ه ــد ول ــول انجامی ــز به ط ــای ری ــا حباب ه ــراه ب هم
ــا 9 روز  ــن 6 ت ــط بی ــازگاری محی ــکوبی و س ــت اس ــر و ضخام ــش قط افزای
ــدار  ــش مق ــا افزای ــدی ب ــای بع ــد در بچ ه ــزان تولی ــید. می ــام رس ــه اتم ب
ــا افزایــش میــزان دمــا،  ــد. ب مــواد اولیــه از حجــم بیشــتری برخــوردار بودن
ــه  ــن نشــانگر آن اســت ک ــت. ای ــش یاف ــد گاز و اســیدیته افزای شــدت تولی
ــاالی 25 درجــه ســانتی گراد رشــد ســریع، کاهــش pH از 5/7  ــای ب در دم
ــی،  ــد صنعت ــراه اســت. در نتیجــه در تولی ــش اســیدیته هم ــه 2/5 و افزای ب
افزایــش درجــه حــرارت، کاهــش میــزان آلودگــی و افزایــش ظرفیــت تولیــد 

ــت. ــد داش ــال خواه را به دنب

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü ارائــه فرموالســیون های مناســب بــه منظــور تولیــد محصــوالت

ــه ای ــاء ارزش تغذی ــدف ارتق ــا ه ــژه ب ــی فراوی ــد غذای جدی
üارتقاء ارزش افزوده
üتوسعه صنایع تبدیلی و اشتغال زایی

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü کارخانجات تولید نوشابه

توصيه های ترويجی و فنی:
اســتفاده از فرآیندهــای صنایــع تبدیلــی، به منظــور توســعه فرموالســیون های 

غذایــی و ارتقــاء ارزش افزوده 

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                                 نام و نام خانوادگی محقق: اصالن عزیزی



37 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

عنوان دستاورد: تهيه فرآورده های پروتئينی از نخود
خالصه دستاورد:

دانــه بقــوالت منبــع بســیار خــوب و ارزانــی از مــواد مغــذی و دومیــن منبــع 
ــع  ــویا منب ــن س ــه پروتئی ــا اینک ــد. ب ــمار می رون ــان به ش ــی انس ــم غذای مه
ــی  ــی محصــوالت پروتئین بســیار مهمــی از پروتئین هــای گیاهــی اســت ول
ــه عنــوان افزودنــی  ــه پروتئیــن بقــوالت نیــز ب نظیــر آرد، کنســانتره و ایزول
ــویا  ــن س ــرای پروتئی ــبی ب ــن مناس ــد جایگزی ــرا می توانن ــی عمل گ غذای
ــه پروتئیــن نخــود از نظــر  ــج نشــان داد کــه کنســانتره و ایزول باشــند. نتای
برخــی خــواص عملکــردی نظیــر میــزان جــذب آب و جــذب روغــن مشــابه 
پروتئیــن ســویا هســتند. ایزولــه پروتئیــن نخــود از نظــر قــدرت تشــکیل کف 
ــر کنســانتره پروتئیــن ســویا برتــری  و پایــداری آن و قــدرت تشــکیل ژل ب
ــوان  ــه عن ــوان ب ــود می ت ــن نخ ــای پروتئی ــانتره ها و ایزوله ه دارد. از کنس
اجــزای تشــکیل دهنده انــواع گوناگونــی از مــواد غذایــی نظیــر فراورده هــای 
گوشــتی، لبنــی و نانوایــی اســتفاده کــرد. فیلم هــای تهیــه شــده از پروتئیــن 
ــته بندی های  ــه بس ــرای تهی ــذا ب ــد ل ــل در آب محلول ان ــور کام ــود به ط نخ
محلــول در آب مناســب اند. افــزودن چربــی بــه ایــن فیلم هــا و تهیــه فیلــم 
ــود  ــت بهب ــر رطوب ــا را در براب ــت آنه ــد مقاوم ــت( می توان ــب )کامپوزی مرک

بخشــد و کاربردهــای صنعتــی آنهــا را افزایــش دهــد. 

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü استفاده مطلوب و تجاری از پروتئین نخود در صنعت غذایی کشور

ü تولید نیمه صنعتی کنسانتره ها و ایزوله های پروتئین نخود 
ü تهیه محصوالت پروتئینی نخود به عنوان افزودنی غذایی عمل گرا 

ــویا در بســیاری از  ــن س ــای پروتئی ــود به ج ــن نخ ــی پروتئی ü جایگزین
ــا  کاربرده

ü بهبــود مقاومــت فیلم هــای پروتثینــی نخــود در برابــر رطوبــت بــا افــزودن 
چربــی بــه آن و تهیــه فیلــم مرکــب )کامپوزیــت( 

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
üکارخانه های تولید فراورده های گوشتی، صنایع لبنی و نانوایی
üکارخانه های تولید فرآورده های سرخ شده

توصيه های ترويجی و فنی:
ü ایجاد کارگاه های فرآوری و استخراج پروتئین نخود

ü اجــرای برنامه هــای مناســب در جهــت ایجــاد کارگاه هــای تولیــد 
فرآورده هــای پروتئیــن نخــود و معرفــی محصــوالت غذایــی جدیــد از 

پروتئیــن نخــود و ترویــج اســتفاده از آن

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                            نام و نام خانوادگی محقق: فوژان بدیعی
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 Corn Nut عنوان دستاورد: معرفی فرآيند توليد آجيل ذرت
خالصه دستاورد:

آجیــل ذرت بــه دلیــل فیبــر بــاال اثــر بســیار تعیین کننــده ای در 
عــدم  به دلیــل  همچنیــن  و  دارد  روده ای  بیماری هــای  از  جلوگیــری 
ــدارد و  ــز ن ــروق نی ــب و ع ــی روی قل ــر منف ــترول در آن اث ــود کلس وج
به دلیــل دارا بــودن طیــف وســیعی از مــواد مــورد نیــاز بــدن می توانــد تــا 
حــد باالیــی جایگزیــن غــذای کامــل ســالم شــود. تحقیقــات اخیــر نشــان 
ــم غذایــی دارای حجــم باالیــی از ذرت آجیلــی  داده اســت کــه یــک رژی
ــی  ــی و عروق ــراض قلب ــرطان، ام ــل س ــی از قبی ــد از بیماری های می توان
و همچنیــن دیابــت جلوگیــری نمایــد. در ایــن پــروژه بــا هــدف بررســی 
بهتریــن روش تولیــد، تأثیــر چهــار عامــل تعییــن کننــده در کیفیــت ایــن 
محصــول شــامل نــوع ذرت، درصــد آهــک در آب خیســاندن ذرت، زمــان 
خیــس کــردن و زمــان ســرخ کــردن روی فاکتورهــای کیفــی شــیمیایی و 
حســی محصــول مــورد بررســی قــرار گرفــت. نتایــج بیانگــر متأثــر بــودن 

ــود. کیفیــت آجیــل تولیــد شــده از همــه تیمارهــا ب

 

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü دســتیابی بــه روش تولیــد آجیلــی ســالم بــه عنــوان محصولــی جدیــد 
و قابــل رقابــت بــا محصــول خارجــی بــا ارزش تغذیــه ای و کیفیــت حســی 

بــاال و قابــل رقابــت بــا انــواع خارجــی
ü ایجاد تنوع در محصوالت غذایی 

ــادرات  ــکان ص ــی و ام ــدگان داخل ــت تولیدکنن ــوان رقاب ــردن ت ــاال ب ü ب
محصــول

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü صنایع آجیل و خشکبار

توصيه های ترويجی و فنی:
ــه  ــل ذرت ک ــد آجی ــرای تولی ــده ب ــی ش ــد معرف ــری فرآین ــه کارگی ü ب

ــرآورده اســت. ــن ف ــواع خارجــی ای ــا ان ــت ب ــل رقاب قاب

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                  نام و نام خانوادگی محقق: کاووس رشمه کریم
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

عنوان دستاورد: توليد اساليس خشک ليمو ترش
خالصه دستاورد:

ــالیس  ــردن اس ــک ک ــرایط خش ــن ش ــور تعیی ــه منظ ــش، ب ــن پژوه در ای
ــه  ــر س ــد. اث ــتفاده ش ــی اس ــک کن آزمایشــگاهی کابینت ــک خش ــو از ی لیم
فاکتــور دمــای خشــک کــردن، ســرعت هــوای خشــک کــردن و ضخامــت 
ــی  ــتفاده از متاب ــر اس ــپس تأثی ــت. س ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــالیس م اس
ــگ اســالیس لیمــو  ــرات رن ــر تغیی ــری ب ــد آنزیم ب ســولفیت ســدیم و فرآین
طــی خشــک کــردن مــورد بررســی قــرار گرفــت. نتایــج نشــان داد کــه در 
خشــک کــردن اســالیس لیمــو تــرش دوره نــرخ ثابــت وجــود نــدارد و کل 
ــد.  ــی رخ می ده ــرخ نزول ــول در دوره ن ــن محص ــردن ای ــک ک ــد خش فرآین
دمــای خشــک کــردن و ضخامــت اســالیس لیمــو تــرش پارامتــر مؤثــری در 
فرآینــد خشــک کــردن ایــن محصــول اســت. تأثیــر دمــا، ضخامــت اســالیس، 
اثــر درجــه دوم دمــا و ســرعت هــوای خشــک کــردن نیــز بــر زمــان خشــک 
کــردن بســیار معنــی دار بــود. بــا افزایــش دمــا، زمــان خشــک کــردن کاهــش 
ــدار  ــد. مق ــش می یاب ــدن افزای ــک ش ــان خش ــت، زم ــش ضخام ــا افزای و ب
ــازه  ــوی ت ــردن و لیم ــک ک ــای خش ــف دم ــطوح مختل ــن ث در س ویتامی
ــای 70  ــن ث در دم ــزان ویتامی ــی داری داشــت و بیشــترین می ــاوت معن تف
ــو  ــالیس های لیم ــدگاری اس ــج مان ــد. نتای ــاهده ش ــانتی گراد مش ــه س درج
نشــان داد کــه نگهــداری در دمــای 4 درجــه ســانتی گراد نســبت بــه ســایر 

ــه خــود اختصــاص داد. ــگ را ب دماهــا کمتریــن تغییــرات رن

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü ــاال از تولیــد فــرآورده ای جدیــد از لیمــو تــرش کــه دارای کیفیــت ب

نظــر رنــگ و عطــر و طعــم اســت
üکاهش ضایعات و افزایش قابلیت صادرات

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü باغداران و صنایع تبدیلی کشاورزی

توصيه های ترويجی و فنی:
اســتفاده بهینــه از ضایعــات اجبــاری محصــوالت و به کارگیــری فناوری هــای 
مناســب پــس از برداشــت، به منظــور ارتقــاء ارزش افــزوده، بهبــود کیفیــت 

و کاهــش ضایعــات 

محل اجرا: مرکز فارس                                             نام و نام خانوادگی محقق: مریم شاه امیریان



مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي40

عنوان دستاورد: كاربرد آنزيم در صنايع روغن كشی زيتون
خالصه دستاورد:

ــک  ــرب ت ــیدهای چ ــاالی اس ــبت ب ــود نس ــطه  وج ــه واس ــون ب ــن زیت روغ
غیراشــباعی بــه چنــد غیــر اشــباعی و مقادیــر زیــاد آنتی اکســیدان ها 
ــوده و  ــاوم ب ــیار مق ــیون بس ــه اکسیداس ــبت ب ــرول(، نس ــا و توکوف )فنل ه
تعــداد بســیار کمــی از رادیکال هــای آزاد )کــه بســیار ســمی بــوده و ســالمتی 
ــوه  ــود در می ــای موج ــد. آنزیم ه ــد می نمای ــد( را تولی ــد می نماین را تهدی
ــد.  ــال می  گردن ــن غیرفع ــتخراج روغ ــد اس ــی فرآین ــوالً در ط ــون معم زیت
ــران  ــم، آن را جب ــش آنزی ــا افزای ــی ب ــام روغن کش ــان انج ــد در زم ــذا بای ل
ــواره  ــت دی ــا شکس ــی ب ــط آب ــن در محی ــی روغ ــتخراج آنزیم ــود. در اس نم
ــن  ــن، پروتئی ــامل روغ ــه ش ــلولی ک ــات س ــم، ترکیب ــط آنزی ــلولی توس س
و پلی ســاکاریدها می باشــند بــه فــاز آبــی منتقــل و ســپس توســط 
ســانتریفوژ بــه تفکیــک جــدا می گردنــد. اســتفاده از آنزیــم در روغن کشــی 
زیتــون و افزایــش آنزیــم در زمــان اســتخراج روغــن باعــث تســهیل عملیــات 
پــرس، افزایــش راندمــان اســتخراج روغــن توســط حالل و تســهیل اســتخراج 
آنزیمــی- آبــی و در نتیجــه باعــث افزایــش راندمــان روغن کشــی می شــود. از 
دیگــر مزایــای ایــن روش، عــدم اســتفاده از هرگونــه حــالل آلــی و عــدم نیــاز 

ــرای جداســازی حــالل اســت. ــه فرآیندهــای بعــدی ب ب

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü ارتقاء ارزش تغذیه ای روغن زیتون 

ü افزایش بهره وری و راندمان صنایع روغن کشی

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü صنایع روغن کشی زیتون

توصيه های ترويجی و فنی:
اســتفاده از آنزیــم در روغن کشــی زیتــون باعــث افزایــش راندمــان اســتخراج 
روغــن توســط حــالل و تســهیل اســتخراج آنزیمــی- آبــی و در نتیجــه باعــث 

ــان روغن کشــی می شــود. ــش راندم افزای

 محل اجرا: مرکز گلستان                                             نام و نام خانوادگی محقق: علیرضا قدس ولی
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

  استفاده بهینه از باقیمانده های گیاهی،
 پسماندها و تبدیل زائدات به فرآورده های

قابل مصرف و با ارزش افزوده بیشتر

فصل سوم



مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي42

عنوان دستاورد: استفاده از باقيمانده های گياهی و ضايعات محصوالت كشاورزی برای توليد و 
پرورش قارچ خوراكی

خالصه دستاورد:
ــس  ــه جن ــق ب ــه PLEUROTUS متعل ــا گون ــی و ی ــارچ صدف ق
ــرایط  ــارچ در ش ــن ق ــت. ای ــه اس ــواده آگاریکاس ــوس خان پلوروت
ــد.  ــد می کن ــک رش ــاخه های خش ــا ش ــان ی ــی روی درخت طبیع
ــد  ــت، تولی ــه کامپوس ــاز ب ــدم نی ــل ع ــه به دلی ــن گون ــرورش ای پ
زیــاد در واحــد ســطح و قــدرت ســاپروفین بــاال و غیــره آســان تر 
اســت. مــواد زائــد کشــاورزی متعــددی بــرای کشــت قــارچ مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه و در هرکــدام از مــواد زایــد، مقــدار لیگنیــن 
و ســلولز قبــل و بعــد از کشــت مــورد مطالعــه قرارگرفــت. ســوش 
ایــن گونــه صدفــی در ســال 1370 از مرکــز تحقیقــات بیــن المللی 
صنایــع غذایــی میســور هنــد بــه ایــران آورده شــد. به دلیــل عــدم 
وجــود اســپان، امــکان کشــت ایــن گونــه در کشــور میســر نبــود. 
ــد کشــاورزی  پــس از اجــرای طــرح ملــی “به کارگیــری مــواد زای
ــگان  ــترس هم ــپان در دس ــد اس ــارچ” روش تولی ــد ق ــرای تولی ب
ــه در  ــن زمین ــز در ای ــددی نی ــت و پایان نامه هــای متع قرارگرف
دانشــگاه های کشــور انجــام پذیرفــت. ایــن طــرح عامــل شــکوفایی 

ــارچ در کشــور شــد. ــرورش ق ــع تولیــد و پ صنای

اقتصــادی  و  فنــی  مزيت هــای  كاربــرد،  اثربخشــی، 
دســتاورد:

ü استفاده بهینه از ضایعات و زائدات اجباری
üارتقاء ارزش افزوده

üتوسعه صنایع تبدیلی و اشتغال زایی

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
üواحدهای تولید قارچ خوراکی

توصيه های ترويجی و فنی:
در تولیــد قــارچ همــواره اطمینــان از خالــص بــودن اســپان شــرط 

اصلــی موفقیــت اســت.

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                              نام و نام خانوادگی محقق: اصالن عزیزی
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

عنوان دستاورد: توليد شکالت خرما از خرماهای درجه 2 و 3

خالصه دستاورد: 
پــس از خمیــر کــردن خرمــا آزمایش هــای فیزیکوشــیمیایی و بافتــی اولیــه 
روی آن انجــام گرفــت. ســپس آزمایــش در قالــب طــرح کامــاًل تصادفــی بــه 
صــورت اســپلیت پــالت در زمــان اجــرا شــد. فاکتــور اصلــی در ســه ســطح 
ــور  ــی و  فاکت ــواد افزودن ــف م ــا درصدهــای مختل شــامل مغــزی شــکالت ب
فرعــی شــامل زمــان نگهــداری محصــول در چهــار ســطح 0، 2، 4  و 6  مــاه 
ــاق )±5  ــی ات ــرایط دمای ــال و 0، 15، 30 و 45 روز در ش ــرایط یخچ در ش
ــا  ــف مغزی ه ــات مختل ــار، ترکیب ــر تیم ــود. در ه ــانتیگراد( ب ــه س 25 درج
بــا شــکالت پوشــش داده شــد و پــس از خنــک شــدن، بســته بندی و 
ــرداری،  ــه از نمونه ب ــر مرحل ــد. در ه ــداری ش ــی نگه ــرایط دمای در دو ش
خصوصیــات رطوبــت، پروتئیــن خــام، فعالیــت آبــی، خاکســتر، قنــد، مــواد 

ــه بافــت ارزیابــی شــد. ــی و تجزی معدنــی میکــرو و ماکــرو، چرب

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü تولید فرآورده جدید با ارزش تغذیه ای باال و ارزش افزوده بیشتر
ü ــد ــل، قن ــای کارام ــه ج ــیرین کننده ب ــوان ش ــه عن ــا ب ــتفاده از خرم اس

و ...
üده برابر بودن ارزش صادراتی این فرآورده نسبت به خرمای تازه

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
تعاونی ها، صنایع کوچک و کارخانجات شکالت سازی

توصيه های ترويجی و فنی:
ü استفاده از فرموالسیون معرفی شده برای تهیۀ شکالت خرمایی
ü شــکالت خرمایــی در شــرایط دمایــی منطقــه بــه مــدت دو هفتــه و در

یخچال به مدت 3-3/5 ماه قابلیت نگهداری دارد.  

محل اجرا: مرکز خوزستان                                       نام و نام خانوادگی محقق: لیال بهبهانی



مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي44

عنوان دستاورد: توليد پودر خرما از خرماهای ضايعاتی 
خالصه دستاورد:

خرمــا از محصــوالت عمــده کشــاورزی ایــران اســت کــه می توانــد ســهم قابل  
توجهــی از صــادرات غیرنفتــی کشــور را بــه خــود اختصــاص دهــد. هــر ســال 
رقــم قابــل مالحظــه ای از خرمــای تولیــد شــده کشــور در مراحــل مختلــف 
پــس از برداشــت از بیــن مــی رود. یکــی ازکاربردهــای مهــم خرمــای ضایعاتی 
ــادی،  ــع قن ــر صنای ــف نظی ــع مختل ــا اســت کــه در صنای ــودر خرم ــه پ تهی
نانوایــی و تهیــه بســتنی کاربــرد دارد. مشــکل اصلــی تولیــد پــودر میوه هــا 
چســبندگی طــی خشــک کــردن، انتقــال و نگهــداری آن اســت. بــرای تهیــه 
پــودر خرمــا و اســتفاده از آن در صنایــع غذایــی بایــد از چســبندگی آن در 
شــرایط محیطــی جلوگیــری نمــود. نقطــه قــوت ایــن دســتاورد، آن اســت 
کــه پــودر از کل میــوه خرمــا تهیــه شــده و بنابرایــن کلیــه ترکیبــات خرمــا 
ــداری باالیــی  ــودر در شــرایط محیــط پای در آن حفــظ شــده اســت. ایــن پ
ــا ارزش  ــذی خرم ــواد مغ ــظ م ــر و حف ــود فیب ــل وج ــی به دلی دارد. از طرف
تغذیــه ای باالیــی داشــته و افــزودن آن بــه فرموالســیون محصــوالت غذایــی، 
ارزش تغذیــه ای محصــول نهایــی را افزایــش می دهــد و جایگزیــن مناســبی 

ــرای قنــد نیــز می باشــد. ب

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü دســتیابی بــه تکنولــوژی تولیــد پودر خرمــا و ایجــاد اشــتغال در مناطق

لید تو
ü ــاده اولیــه ســالم و طبیعــی در تولیــد ــوان م ــا به عن ــودر خرم تولیــد پ

ــد از  ــی جدی ــوالت غذای ــد محص ــوآوری در تولی ــوالت و ن ــایر محص س
خرمــا
üایجاد انگیزه در افزایش تولیدات خام محصوالت کشاورزی
ü جابگزینــی پــودر خرمــا به عنــوان مــاده غذایــی ســالم، طبیعــی و مغذی

بــا  شــکر در صنایــع تبدیلی و فــرآوری

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü  کارگاه های فرآوری خرما

ü  صنایع شیرینی پزی، نوشابه سازی و نانوایی

توصيه های ترويجی و فنی:
ü بررسی و اصالح روش های خشک کردن خرما
üکنترل شرایط محیطی و انباری برای نگهداری پودرخرما
üاجرای برنامه های مناسب در جهت کاهش ضایعات خرما

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                           نام و نام خانوادگی محقق: فوژان بدیعی



45 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

عنوان دستاورد: پاربويلينگ برنج های پر محصول كشور

خالصه دستاورد:
شــلتوک حاصلــه از بوجــاری، دارای رطوبتــی بیــن 25-18 درصــد اســت که 
ایــن رطوبــت بایــد جهــت انبــارداری و ســایر مراحــل فــرآوری بــه حداقــل 
ــی  ــی در ط ــی و عمل ــائل فن ــردن مس ــت نک ــد. رعای ــد برس 14-13 درص
خشــک کــردن در ســایر مراحــل منجــر بــه شکســته شــدن و خــرد شــدن 
ــه برنــج می شــود. بنابرایــن، مراحــل خشــک کــردن بایــد طــور  بیشــتر دان
طراحــی شــود کــه منجــر بــه شکســته شــدن برنــج نگــردد. بــا توجــه بــه 
معرفــی ارقــام جدیــد برنج هــای پــر محصــول و بــاال بــودن میــزان درصــد 
ــردن روش  ــفید ک ــت گیری و س ــرآوری، پوس ــی ف ــا در ط ــتگی آنه شکس
ــج  ــی از شکســته شــدن برن ــل توجه ــدار قاب ــه مق ــد ب ــگ می توان پارابویلین
ــاًل میــزان وابســتگی بــه واردات را کاهــش دهــد.  جلوگیــری نمایــد و متقاب
ارقــام مناســب بــرای  پاربویلینــگ بــه ترتیــب اهمیــت، رقــم آمــل، مازنــد، 
ســپیدرود و هــراز هســتند و مقایســه تیمــار خیســاندن در دمــای 70 درجــه 
ســانتی گراد بــه مــدت 3 ســاعت و بخاردهــی بــه مــدت 5-7 دقیقــه تحــت 
فشــار اتمســفر و خشــک کــردن در هــوای 40 الــی 45 درجــه ســانتی گراد 

ــرا ه داشــت. ــه را به هم ــن نتیج بهتری

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü کاهش درصد شکستگی دانه

ü افزایش درآمد سرانه روستاییان
ü بهبود اقتصاد کشاورزی مناطق تولید برنج
ü پیشگیری از آفت زدگی در انبارداری برنج

ü ایجاد صنایع جدید و حرکت در جهت توسعه صنعتی

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü صنایع کشاورزی

ü واحدهای صنایع غذایی
ü واحدهای نیمه فعال شالیکوبی

توصيه های ترويجی و فنی:
ü استفاده از روش های صحیح فرآیند پاربویلینگ 

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                                نام و نام خانوادگی محقق: اصالن عزیزی



مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي46

عنوان دستاورد: توليد پکتين و پکتيناز از تفاله سيب و پوست ليمو به روش تخمير جامد
خالصه دستاورد:

ــه  روش  ــه ســیب  ب ــر تفال ــا کشــت ســویه مناســب آســپرژیلوس نیجــر ب ب
ــرم  ــک کیلوگ ــه ازای  هــر ی ــرم اســید ســیتریک ب ــد پنجــاه گ ــر جام تخمی
ــاده  ــن م ــد پروتئی ــن درص ــد و همچنی ــد ش ــیب تولی ــوب س ــه مرط تفال

ــت.    ــش یاف ــش از 14% افزای ــه بی ــد ب ــک درص ــر از ی ــک آن از کمت خش
ــر پوســته لیمــو  ــا کشــت ســویه مناســب آســپرژیلوس نیجــر ب همچنیــن ب
تــرش آبگیــری شــده بــه  روش تخمیر جامــد 700 واحــد فعالیــت اندوپکتیناز 
بــه ازای  هــر کیلوگــرم پوســته مرطــوب تولیــد شــد و پروتئیــن مــاده خشــک 

آن نیــز بــه بیــش از 10% وزنــی افزایــش یافــت. 

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü افزایش پروتئین تفاله ها برای مصرف دام
ü تولید آنزیم پکتیناز قابل استفاده در صنایع غذایی
üتولید اسید سیتریک قابل استفاده در صنایع غذایی
üافزایش ارزش پسماندهای کم ارزش صنایع غذایی

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ــد در  ــی و تولی ــش فن ــل دان ــرای تکمی ــان ب ــش بنی ــرکت های دان ü ش

ــوت  ــاس پایل مقی

توصيه های ترويجی و فنی:
اســتفاده بهینــه از ضایعــات و زائــدات اجبــاری بــرای تولیــد محصــوالت بــا 

ارزش افــزودة بیشــتر.

محل اجرا: مرکز اصفهان                                        نام و نام خانوادگی محقق: مرتضی خان احمدی



47 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

عنوان دستاورد: توليد نوشابه غیر الکلی از پسماند کارخانه های عصاره مالت
خالصه دستاورد:

ــه عنــوان  ــت و ماء الشــعیر ب ــع تولیــد عصــاره  مال اســتفاده از پســماند صنای
بســتر تثبیــت ســلول های مخمــر بــه جــای اســتفاده رایــج از آن در خــوراک 
دام، ضامــن ایجــاد ارزش افــزوده  بیشــتر بــرای واحــد تولیــدی خواهــد بــود. 
مــواد مــورد اســتفاده بــرای بســتر بایــد دارای ویژگی هایــی از جملــه قیمــت 
ــت  ــی، ظرفی ــول نهای ــم محص ــر و طع ــر در عط ــاد تغیی ــدم ایج ــن، ع پایی
ــت  ــاال و قابلی ــت ب ــتن مقاوم ــا، داش ــت روی آنه ــل تثبی ــی عم ــاال و راحت ب
ــری در  ــت به کارگی ــز قابلی ــی و نی ــه غذای ــتن درج ــیون، داش استریلیزاس
ــرح  ــتاوردهای ط ــد. دس ــف باش ــای مختل ــدد و در بیوراکتوره ــات متع دفع
ــه  ــی ب ــر الکل ــی غی ــد نوشــابه مالت ــرای تولی ــد ب ــه روشــی جدی شــامل ارائ
ــگام  ــت. در هن ــود اس ــع خ ــماند صنای ــتفاده از پس ــا اس ــه ب ــع مربوط صنای
ــد طعمــی  ــی ب ــل اصل ــه از عوام ــا ک ــکل، آلدئیده ــدون ال ــد آبجــوی ب تولی
ورت هســتند توســط آنزیــم الــکل دهیدروژنــاز مخمرهــا احیــا شــده و طعــم 
مطلــوب آبجــو بــدون تولیــد اتانــول و یــا بــد طعمی هایــی مثــل دی اســتیل 

ــود. ــاد می ش ایج

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü اســتفاده از روش تخمیــر محــدود و عــدم تولیــد بــد طعمــی در آبجــوی 

بــدون الــکل
ــذا ارزش  ــت و ل ــاره مال ــد عص ــع تولی ــماند صنای ــه از پس ــتفاده بهین ü اس

ــر ــزوده باالت اف

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü صنایع تولید کننده نوشابه

توصيه های ترويجی و فنی:
 ایــن روش بــا اســتفاده از مــواد ارزان قیمــت و پســماند کارخانجــات محصولی

بــا مزایــای فــراوان و ارزش افــزوده بــاال تولیــد می نمایــد.

محل اجرا: مرکز گلستان                                               نام و نام خانوادگی محقق: علیرضا قدس ولی



مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي48

عنوان دستاورد: تولید نیمه صنعتی محصوالت پروتئینی کانوال به روش فراغشایی از پسماند صنایع روغن کشی
خالصه دستاورد:

کنجالــه کلزا/انــوال، محصــول فرعــی فرآینــد اســتخراج روغــن، حــاوی تــا 50 
درصــد پروتئیــن اســت. فاکتورهایــی که اســتفاده از پروتئیــن کلــزا را در مصارف 
انســانی توجیــه می کنــد شــامل: پروفیــل اســید آمینــه ای بســیار قابــل توجــه، 
محصــوالت پروتئینــی کلزا/کانــوال دارای خصوصیــات عملکــردی یا کاری بســیار 
ــواع فرموالســیون مــواد غذایــی  ــرای اســتفاده در ان ــوده کــه آنهــا را ب موفــق ب
قابــل قبــول می ســازد. اســتفاده از کلزا/کانــوال بــه عنــوان منبــع پروتئینــی برای 
ــاد و فاکتورهــای  ــاف زی ــل وجــود الی ــه دالی مصــارف انســانی و خــوراک دام ب
ضــد تغذیــه ای از جملــه گلوکزینــوالت، پلی فنل هــا و اســید فیتیــک محــدود 
ــر اســاس  ــوال ب می شــود. فرآینــد پیشــنهادی جهــت جداســازی پروتئیــن کان
غیــر محلــول نمــودن پروتئیــن کنجالــه چربی زدایــی شــده کلزا/کانــوال و بازیابی 
پروتئیــن بــه عنــوان یــک ایزوله پروتئینی توســط ترســیب اســت. ایــن پروتئین 
 می توانــد توســط عملیــات فراپاالیــش قبــل از دیافیلتراســیون تخلیــص 

و تغلیظ گردد. 

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
 روش هــای تجـــاری استخـــراج قلیایــی و ترســیب ایزوالکتریکــی، منتهــی بـــه
 بازیافــت پاییــن پروتئیــن )25درصــد( و باقــی گذاشــتن میــزان زیاد فیتـــات در
 مقایســـه بــا ایزوله هــای پروتئینــی ســویا می شــود. فرآینــد فــرا غشــایی بــدون
 ایجــاد صدمــات قــادر بــه تولیــد ایزولــه ای پروتئینــی بــا کیفیــت و راندمــان بــاال
ــد ــاالی 90 درصــد می توان ــا خلــوص ب  می باشــد. پروتئیــن جداســازی شــده ب
 عنــوان مــاده اولیــه مصرفــی صنایــع غذایــی بــا تکنولــوژی ویــژه و دارای کارآیی
 بــاال و نیــز کاربــرد در تغذیــه تکمیلــی جهــت اســتفاده اقشــار متفــاوت نظیــر

ورزشــکاران، نوجوانــان )در مرحلــه رشــد( مــورد اســتفاده واقــع شــود.

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü صنایــع نانوایــی و قنــادی؛ صنایــع گوشــت؛ صنایــع مکمل هــای غذایــی؛ 

صنایــع ســس مایونــز؛ صنایــع خــوراک طیــور

توصيه های ترويجی و فنی:
 فرآینــد پیشــنهادی جهــت جداســازی پروتئیــن کانــوال بــر اســاس غیــر محلول
 نمــودن پروتئیــن کنجالــه چربی زدایــی شــده کلزا/کانــوال و بازیابــی پروتئیــن به
 عنــوان یــک ایزولــه پروتئینــی توســط ترســیب اســت. ایــن پروتئیــن می توانــد

توســط عملیــات فراپاالیــش قبــل از دیافیلتراســیون تخلیــص و تغلیــظ گردد.

محل اجرا: مرکز گلستان                                              نام و نام خانوادگی محقق: علیرضا قدس ولی
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

 عنوان دستاورد: طراحی و ساخت بيوراكتور توليد سركه به روش پيوسته از ضايعات ميوه ها

خالصه دستاورد:
ســرکه از محصوالتــی اســت کــه در اغلــب خانواده هــا مــورد اســتفاده 
قرارمی گیــرد. متأســفانه مشــاهده شــده اســت کــه از رقیــق کــردن 
اســید اســتیک بــه میــزان 4 درصــد و اضافــه کــردن کارامــل بــه آن و 
بســته بندی در بــازار بــه فــروش می رســد. ایــن ســرکه نــه تنهــا هیــچ 
ــدارد بلکــه باعــث از بیــن رفتــن دندان هــا می شــود.  ارزش غذایــی ن
در روشــی دیگــر، از تخمیــر الــکل در مجــاورت میکروب هــای اســتو 
ــر از ســرکه اســیدی  ــن ســرکه بهت ــه ای ــرآوری می شــود ک ــر ف باکت
بــوده ولــی ارزش غذایــی نــدارد. در راســتای تولیــد ســرکه بــا ارزش 
ــایر  ــور و س ــا و انگ ــیب، خرم ــد س ــای مانن ــاال، از میوه ه ــی ب غذای
ــد. در  ــتفاده ش ــور اس ــری بیورآکت ــا به کارگی ــد دار ب ــی قن میوه های
ایــن فرآینــد از میکروب هــای عامــل تبدیــل مــواد قنــدی بــه الــکل 
و الــکل بــه ســرکه در شــرایط غیــر هــوازی و هــوازی اســتفاده شــد.

 
اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:

ü تولید سرکه با ارزش غذایی باال 
ü تولید محصول بدون آلودگی

ü به کارگیری میوه های درجه دو و سه

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü واحدهای تولیدی صنایع غذایی

ü واحدهای کوچک روستایی

توصيه های ترويجی و فنی:
بــرای تولیــد  از ضایعــات و زائــدات اجبــاری  اســتفاده بهینــه 

بیشــتر افــزودة  ارزش  بــا  محصــوالت 

محل اجرا: ستاد مؤسسه                                                نام و نام خانوادگی محقق: اصالن عزیزی
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 گندم، آرد و نان
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عنوان دستاورد: كاهش ضايعات و تعويق بياتی نان با به كارگيری مواد افزودنی
خالصه دستاورد:

کاربــرد افزودنی هــا از مناســب ترین راهکارهــای بهبــود کیفیــت محصــوالت 
ــبکه  ــت ش ــت، تقوی ــود باف ــور بهب ــه منظ ــه ب ــتند ک ــت هس ــع پخ صنای
ــورد  ــی م ــن بیات ــق انداخت ــه تعوی ــی و ب ــی، یکنواخت ــاد نرم ــی، ایج گلوتن
اســتفاده قــرار می گیرنــد و نانــی بــا مانــدگاری باالتــر و کیفیــت مناســب تر 
تولیــد می کننــد. هــدف از ایــن پژوهــش، بررســی اثــر امولســیفایرهای داتــم، 
ــن،  ــای پلی پروپیل ــالت و E471 و هموکتانت ه ــتئاروئیل 2-الکتی ــدیم اس س
گلیســیرین و پلی ســوربات 60 و مقایســه بــا نمونــه شــاهد )فاقــد افزودنــی( 
بــر خصوصیــات کمــی و کیفــی نــان بربــری نیمه حجیــم بــود. نتایــج نشــان 
ــش  ــبب افزای ــوق س ــای ف ــک از افزودنی ه ــر ی ــودن ه ــه نم ــه اضاف داد ک
رطوبــت، حجــم مخصــوص، تخلخــل و پذیــرش کلــی نمونه هــا در مقایســه 
بــا نمونــه شــاهد شــد و از میــزان ســفتی و بیاتــی نــان کاســته شــد. نتایــج 
ارزیابــی پــردازش تصاویــر نشــان داد کــه اســتفاده از افزودنی هــا در بهبــود 

رنــگ نیــز مؤثــر بــود. 

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü  افزایش ماندگاری و بهبود کیفیت نان مصرفی در کشور

ü کاهش ضایعات نان 
ü صرفه جویی در مصرف آب برای تولید گندم اضافی در کشور

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü تولید کننده های نان سنتی و نان صنعتی

توصيه های ترويجی و فنی:
ــود  ــث بهب ــی باع ــأ طبیع ــا منش ــاز ب ــای مج ــود دهنده ه ــتفاده از بهب اس
کیفیــت و مانــدگاری نــان شــده و عالوه بــر صرفه جویــی در مصــرف 
ــان باعــث  ــرژی در تولیــد آرد و ن نهاده هــای تولیــد گنــدم و صرفه جویــی ان

ــود. ــز می ش ــوا نی ــرای نان ــد ب ــش درآم افزای

محل اجرا: مرکز خراسان                                          نام و نام خانوادگی محقق: مهدی کریمی
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عنوان دستاورد: افزودن لسيتين و اسيد اسکوربيک به نان برای كاهش بياتی و بهبود حجم آن
خالصه دستاورد: 

ــل  ــن عام ــر مهمتری ــط خمی ــداری گاز توس ــی نگه ــن و توانای ــدرت گلوت ق
تعییــن کننــده در کیفیــت نانوایــی آرد حاصــل از گنــدم اســت. در برخــی 
مــوارد به دلیــل شــرایط داشــت و برداشــت گنــدم و همچنیــن رقــم 
تولیــدی، کیفیــت آرد حاصــل از گنــدم ضعیــف بــوده و قابلیــت پخــت الزم 
را نخواهــد داشــت. همچنیــن، افزایــش تــازه مانــدن و طــراوت نــان یکــی از 
ضروریــات صنعــت پخــت به شــمار مــی رود. هــدف از ایــن تحقیــق، بررســی 
اثــرات اســید اســکوربیک و لســیتین بــرای بــرآورده کــردن نیازهــای مــورد 
ــر و  ــه کشــش خمی ــت ب ــه مقاوم ــج نشــان داد ک ــود. نتای ــان ب ــاره در ن اش
همچنیــن انــرژی مــورد نیــاز بــرای مخلــوط کــردن خمیــر در اثــر افــزودن 
اســید اســکوربیک بهبــود یافــت و خــواص نانوایــی آرد بهتــر شــد. همچنیــن، 
ــان مســطح  ــی ن ــش تازگ ــث افزای ــع باع ــزودن 0/5 درصــد لســیتین مای اف

ایرانــی شــد.

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü یکسان سازی کیفیت آرد مصرفی در نانوایی ها 

ü افزایش کیفیت آرد نانوایی تولیدی در کارخانه آرد
ــی ســنتی و  ــدی در نانوای ــان مســطح تولی ــی ن ــراوت و تازگ ــش ط ü افزای

صنعتــی

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü نانوایان سنتی و صنعتی 

ü کارخانه های تولید آرد

توصيه های ترويجی و فنی:
üیکسان ســازی کیفــت آرد تولیــدی بــا افــزودن اســید اســکوربیک بــه آرد 

در کارخانــه
üبهبود کیفیت نان با افزودن لسیتین مایع در نانوایی ها

محل اجرا: مرکز خراسان                                              نام و نام خانوادگی محقق: مهدی کریمی
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عنوان دستاورد: بهبود خواص نانوايی آرد تازه به وسيله فرآيندهای فيزيکی و شيميايی
خالصه دستاورد:

ــان حاصــل در  ــا آرد، کیفیــت پخــت ن در طــول مــدت  نگهــداری گنــدم ی
ــن و  ــا، گلوت ــوص چربی ه ــه خص ــدة آرد ب ــکیل دهن ــزاء تش ــر اج ــر تغیی اث
ــیدن آرد،  ــبب رس ــرات س ــن تغیی ــوع ای ــد. مجم ــود می یاب ــا بهب آنزیم ه
ــی آرد می شــود.  ــود خــواص نانوای ــر و بهب ــن در خمی ــزان گلوت ــش می افزای
ــدم  ــرای گن ــی ب ــل و انفعاالت ــن فع ــرای چنی ــاز ب ــورد نی ــان م ــن زم لیک
حداقــل دو مــاه و بــرای آرد حداقــل 10 روز اســت کــه در شــرایط صنعتــی 
امــروز دشــوار اســت. در ایــن تحقیــق از روش هــای فیزیکــی و شــیمیایی و 
مقایســه آنهــا در جهــت رســاندن آرد اســتفاده شــد. نتایــج نشــان داد کــه 
ــواص  ــود خ ــت آرد و بهب ــدرت پخ ــدن ق ــر ش ــث قوی ت ــداری آرد باع نگه
نانوایــی آن شــده کــه ایــن امــر در روش نگهــداری فلــه در ســیلوی طراحــی 
شــده مجهــز بــه همــزن، ســریع تر و مؤثرتــر بــوده و ایــن روش نگهــداری بــا 
افــزودن مــواد شــیمیایی مــورد اســتفاده در رســاندن آرد قابــل رقابــت اســت.

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü ایجاد امکان استفاده سریع از گندم و آرد بدون نیاز به سیلوکردن

ü کاهش  هزینه های سیلوسازی و سیلو کردن گندم و آرد
ü کاهش ضایعات ناشی از مصرف آرد تازه

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü شرکت مادر تخصصی غله کشور

ü کارخانه های آرد 

توصيه های ترويجی و فنی:
ü خــواب گنــدم و آرد باعــث بهبــود کیفیــت فرآورده هــای حاصــل 

. د می شــو
ــت الزم  ــه کیفی ــی آرد را ب ــای فیزیک ــتفاده از روش ه ــا اس ــوان ب ü می ت

ــا افــزودن مــواد شــیمیایی رســاند. مشــابه ب

محل اجرا: مرکز خراسان                                              نام و نام خانوادگی محقق: مهدی کریمی



55 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

عنوان دستاورد: به كارگيری عصاره و آرد مالت گندم و جو برای بهبود كيفيت و تعويق بياتی 
نان های مسطح

خالصه دستاورد: 
مالــت غــالت در صنایعــی ماننــد نوشابه ســازی، محصــوالت نانوایــی، غــذای 
کــودک، غــالت صبحانــه ای، بیسکوئیت ســازی و همچنیــن بــه عنــوان 
افزودنــی )شــیرین کننــده، طعــم دهنــده و رنــگ دهنــده( مــورد اســتفاده 
ــش  ــت افزای ــه جه ــی اســت ک ــی از افزودنی های ــت، یک ــرد. مال ــرار می گی ق
عمــر مانــدگاری و عــالوه بــر آن، بهبــود کیفیــت نــان مــورد اســتفاده قــرار 
ــدم و  ــت گن ــودر مال ــاره و پ ــزودن عص ــر اف ــش، اث ــن پژوه ــرد. در ای می گی
جــو بــر افزایــش مانــدگاری نــان مســطح نشــان داد کــه تیمارهــای حــاوی 1 
درصــد عصــاره مالــت جــو، 0/5 درصــد پــودر مالــت جــو، 1 درصــد عصــاره 
مالــت گنــدم و 0/5 درصــد پــودر مالــت گنــدم بــه ترتیــب بیشــترین تأثیــر 

را در افزایــش مانــدگاری نــان بربــری داشــتند.

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü بهبود رنگ و عطر و طعم نان

ü به تعویق انداختن بیاتی
ü کاهش ضایعات نان 

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü کارخانه های آرد

ü نانوایان سنتی و صنعتی

توصيه های ترويجی و فنی:  
ü اســتفاده از پــودر و عصــاره مالــت گنــدم و جــو بــرای بهبــود عطــر و 

رنــگ نــان و مانــدگاری آن بســیار مؤثــر اســت.

محل اجرا: مرکز خراسان                                               نام و نام خانوادگی محقق: مهدی کریمی
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 عنوان دستاورد: بهينه سازی مرحله تهيه خمير و تخمير آن در نان سنتی جهت كاهش ضايعات
خالصه دستاورد:

ــان تأثیــر به ســزایی دارد،  یکــی از حســاس ترین مراحلــی کــه در کیفیــت ن
ــن  ــح در ای ــت اصــول صحی ــا رعای ــر اســت. ب ــر و تخمی ــه خمی ــه تهی مرحل
ــن  ــود. در ای ــری نم ــان جلوگی ــزون ن ــات روز اف ــوان از ضایع ــل می ت مراح
تحقیــق، اثــر زمــان تخمیــر، درجــه حــرارت مخلــوط کــردن، درجــه حــرارت 
ــی  ــواص رئولوژیک ــر خ ــرش( ب ــر ت ــا خمی ــر ی ــر )مخم ــوع تخمی ــر، ن تخمی
ــان حاصــل از آرد 86/5 درصــد اســتخراج بررســی شــد  خمیــر و کیفیــت ن
و نتایــج نشــان داد کــه اســتفاده از مخمــر در کنتــرل تخمیــر مناســب تر از 
خمیــر تــرش اســت. همچنیــن، اســتفاده از میــزان متوســط خمیــر تــرش 
ــر در  ــدل تخمی ــر دو م ــرای  ه ــر ب ــه تخمی ــای 45 دقیق ــر و زمان ه و مخم
درجــه حــرارت 37 درجــه ســانتی گراد بهتریــن کیفیــت را حاصــل می کنــد.

اثربخشی، كاربرد، مزيت های فنی و اقتصادی دستاورد:
ü بهبود کیفیت و عطر و طعم نان حاصل 

ü کاهش ضایعات از طریق تازه ماندن نان در اثر تخمیر مناسب

مخاطبان پيش بينی شده برای استفاده از دستاورد:
ü نانوایی های سنتی و صنعتی 

ü تولید کننده های مخمر و خمیر ترش

توصيه های ترويجی و فنی:
انتخــاب کشــت شــروع کننــده تخمیــر نــان و رعایــت زمــان، درجــه حــرارت 
و نحــوه صحیــح تخمیــر ســبب بهبــود عطــر، طعــم و بافــت نــان و افزایــش 

مانــدگاری آن خواهــد شــد.

محل اجرا: مرکز خراسان                                   نام و نام خانوادگی محقق: زهرا شیخ االسالمی
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

٤٧ 
 

  
  هاي مسطح ايراني اي تهيه خمير به طريقه اسفنجي و بهبود كيفيت نانهشكارگيري روهعنوان دستاورد: ب

 
  خالصه دستاورد:

اوري در تـرين فرآينـدهاي زيسـت فنـاز قديمي نان، در خميرترش استفاده از
خمير اسفنجي به عنوان روش مشابه تهيه خمير مواد غذايي است. استفاده از 

، امكان ورآوري خمير نان با افزودن مقـدار ترش كه قابليت صنعتي شدن دارد
هـاي خميـر بهبـود شـود، ويژگـيكم يا بدون افزودن مخمر نانوايي فراهم مي

با نان ورآمده توسط مخمر يابد و بافت، عطر و طعم چنين ناني در مقايسه مي
زمـان مانـدگاري همچنـين، ، اسفنجينانوايي برتر خواهد بود. با افزودن خمير

 افتـد.تأخير مـيبه شود و در نان كپك زدگي و فساد طنابي تر مينان طوالني
 و پژوهش كيفيـت، خـواص رئولـوژيكي (حجـم مخصـوص و سـفتي) اين در

آوري (تخميـر ه روش مختلف عملس تأثير نظر از نان بربري حسي هايويژگي
 سـاعت) مـورد 4و  3، 2( تخمير مايع، خميرترش  و خمير اسفنجي) و زمان

آوري خميـر گرفت. نتـايج نشـان داد كـه اسـتفاده از روش عمـل قرار بررسي
هـاي داري حجم مخصوص نان را در مقايسه بـا نمونـهاسفنجي؛ به طور معني

ها مايع افزايش و سفتي و بياتي آنآوري خمير به روش تخمير حاصل از عمل
آوري خمير با خميرترش و خمير اسـفنجي را كاهش داد.  نان حاصل از عمل

  شاهد نشان داد.  خواص حسي بهتر و پذيرش بيشتر نسبت به نان
  

 
 

  

 اثربخشي، كاربرد، مزيت هاي فني و اقتصادي دستاورد:
 تازگي نان طعم و بهبود عطر و  
 ي نان از نظر بياتي وميكروبيافزايش ماندگار  

 امكان توليد صنعتي نان كاهش ضايعات نان و  
  

 

  

 مخاطبان پيش بيني شده براي استفاده از دستاورد:
 هاي نان صنعتيتوليد كننده  
 هاي نان سنتيتوليد كننده  
  

 توصيه هاي ترويجي و فني:
جي باعـث بهبـود اي نوين تخمير نان نظير تهيه خمير اسفنهشاستفاده از رو

  تازگي نان و افزايش سرعت توليد آن مي شود. طعم و عطر و

 
  نام و نام خانوادگي محقق: مهدي كريمي                                                              محل اجرا: مركز خراسان        
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٤٨ 
 

  لواش، تافتون و بربري عنوان دستاورد: تعيين مقادير استفاده از سبوس در توليد نان
 

  خالصه دستاورد:
درصد  82الي  80با درصد استخراج حدود » ستاره«طور معمول از آرد به

كه نتايح حاصل از ارزيـابي شود در حاليبراي تهيه نان بربري استفاده مي
حسي و آزمون بياتي نشان دادند كه براي تهيه نان بربـري آرد بـا درجـه 

تر است. در تهيه نان تافتون امـروزه بيشـتر از بدرصد مطلو 88استخراج 
درصـد اسـتفاده  86تـا  85با درجه استخراج حدود » سبوس گرفته«آرد 
كه در اين پژوهش مشخص شـد كـه آردهـاي بـا درجـه شود در حاليمي

باشـند. در تهيـه تر ميدرصد براي پخت نان تافتون مناسب 90استخراج 
 85با درجه استخراج حـدود » گرفته سبوس«نان لواش نيز بيشتر از آرد 

شود. در اين خصوص، نتـايج پـژوهش نشـان داد درصد استفاده مي 86تا 
تـر درصد براي پخت نان لواش مطلـوب 88كه آردهاي با درجه استخراج 

  هستند. 
  

  

 اثربخشي، كاربرد، مزيت هاي فني و اقتصادي دستاورد:
 بهبود كيفيت نان  
 ناناي ارتقاء ارزش تغذيه  
 كمك به ارتقاء سالمت جامعه  
 به تعويق افتادن بياتي  
 كاهش ضايعات آرد و نان  
  

  

 بيني شده براي استفاده از دستاورد:مخاطبان پيش
 صنايع پخت نان  
 كارخانجات آردسازي  
  

 توصيه هاي ترويجي و فني:
 ل مـورد اسـتفاده بـه در فرموالسيون تهيه نان بربري، به آردهاي معمو

  درصد سبوس گندم اضافه گردد. 8تا  6ميزان 
  در فرموالسيون تهيه نان تافتون، به آردهاي معمول مورد اسـتفاده بـه

  درصد سبوس گندم اضافه شود. 5تا  4ميزان 
  در فرموالسيون تهيه نان لواش، به آردهاي معمول مـورد اسـتفاده بـه

 فه گردد.درصد سبوس گندم اضا 3تا  2ميزان 
  

  نام و نام خانوادگي محقق: عادل ميرمجيدي                                      محل اجرا: ستاد مؤسسه                              
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

٤٨ 
 

  لواش، تافتون و بربري عنوان دستاورد: تعيين مقادير استفاده از سبوس در توليد نان
 

  خالصه دستاورد:
درصد  82الي  80با درصد استخراج حدود » ستاره«طور معمول از آرد به

كه نتايح حاصل از ارزيـابي شود در حاليبراي تهيه نان بربري استفاده مي
حسي و آزمون بياتي نشان دادند كه براي تهيه نان بربـري آرد بـا درجـه 

تر است. در تهيه نان تافتون امـروزه بيشـتر از بدرصد مطلو 88استخراج 
درصـد اسـتفاده  86تـا  85با درجه استخراج حدود » سبوس گرفته«آرد 
كه در اين پژوهش مشخص شـد كـه آردهـاي بـا درجـه شود در حاليمي

باشـند. در تهيـه تر ميدرصد براي پخت نان تافتون مناسب 90استخراج 
 85با درجه استخراج حـدود » گرفته سبوس«نان لواش نيز بيشتر از آرد 

شود. در اين خصوص، نتـايج پـژوهش نشـان داد درصد استفاده مي 86تا 
تـر درصد براي پخت نان لواش مطلـوب 88كه آردهاي با درجه استخراج 

  هستند. 
  

  

 اثربخشي، كاربرد، مزيت هاي فني و اقتصادي دستاورد:
 بهبود كيفيت نان  
 ناناي ارتقاء ارزش تغذيه  
 كمك به ارتقاء سالمت جامعه  
 به تعويق افتادن بياتي  
 كاهش ضايعات آرد و نان  
  

  

 بيني شده براي استفاده از دستاورد:مخاطبان پيش
 صنايع پخت نان  
 كارخانجات آردسازي  
  

 توصيه هاي ترويجي و فني:
 ل مـورد اسـتفاده بـه در فرموالسيون تهيه نان بربري، به آردهاي معمو

  درصد سبوس گندم اضافه گردد. 8تا  6ميزان 
  در فرموالسيون تهيه نان تافتون، به آردهاي معمول مورد اسـتفاده بـه

  درصد سبوس گندم اضافه شود. 5تا  4ميزان 
  در فرموالسيون تهيه نان لواش، به آردهاي معمول مـورد اسـتفاده بـه

 فه گردد.درصد سبوس گندم اضا 3تا  2ميزان 
  

  نام و نام خانوادگي محقق: عادل ميرمجيدي                                      محل اجرا: ستاد مؤسسه                              

٤٩ 
 

   انواع ويتامين، يد و آهنشده بايغنتيسكوئيبديتولفرآيند يمعرفعنوان دستاورد: 
 

  خالصه دستاورد:
 كيباال در حال حاضر به عنوان  ييبا توجه به ارزش غذا ه،هاي غني شدبيسكوئيت

جامعـه محسـوب  هيـتغذ يسـازيغنـبـراي  يمعمول يهاتيسكوئيمهم ب نيجانش
را  مصرف كننـدگانبه نحوي كه بتواند مقداري از ويتامين مورد نياز بدن  شونديم
حصـوالت م رينسبت به سا اين بيسكوئيت كيو ارگانولپت يحس تيفيمين كند. كأت

 يغنـ تيسـكوئيب ديتول يمناسب برا يتكنولوژ نييعمي باشد. تباالتر  اريمشابه بس
از جملـه اهـداف  ديـمناسب تول يدانش فن يمعرفي و شده با توجه به دانش جهان

همچنين يد و آهن   A ،2B ،6B ،12Bهاي اين پروژه بود. در اين پروژه انواع ويتامين
به شـكالت اضـافه شـده و از غذايي روزانه افراد،  ده براي جيرهدر مقادير توصيه ش

طريق روكش شدن بيسكوئيت با آن به محصول اضافه گرديد. نتايج نشـان داد كـه 
 30ميزان تغييرات در ويتامين و مواد معدني افزوده شده با روكش شكالت بعـد از 
ان از روز معني دار نبوده و لذا با اين روش مي توان بيسكوئيت غني شده با اطمينـ

  .نظر توليد نمودكيفيت حسي، فيزيكي و تغذيه اي مورد حفظ 

  
  
  
  

 
  

 اثربخشي، كاربرد، مزيت هاي فني و اقتصادي دستاورد:
  سازي سبد غذايي افراد هاي معمولي و غنيجايگزيني بيسكوئيت  
 هاي غني شده با حفظ خـواص حسـي و تعيين فرموالسيون مناسب بيسكوئيت

  ها و ايجاد تنوع در محصوالت غذاييفيزيكوشيمايي آن
  ،كــاهش ابــتال بــه كمبــود ريــز باعــث اســتفاده مــداوم در جيــره غــذايي افــراد

ــه عــوارض مــزمن آن و كــاهش هيمغــذ ــتال ب ــدن و كــاهش اب اي ضــروري ب
 هاي درماني و دارويي هزينه

  

  

  

 مخاطبان پيش بيني شده براي استفاده از دستاورد:
 الت آردي، به ويژه بيسكوئيتتوليدكنندگان محصو  
  

 توصيه هاي ترويجي و فني:
 بيسكوئيت  توانها، يد و آهن ميا شامل انواع ويتامينهيبا اضافه نمودن ريزمغذ

  سازي نمود.وعده رايج در جامعه غنيرا به عنوان يك ميان
  ــدت ــه م ــده، ب ــد ش ــكوئيت تولي ــت و 30بيس ــا و رطوب ــرايط دم  روز در ش

و  اي و خـواص حسـيبـدون از دسـت دادن ارزش تغذيـه ي معمـولاهيبندستهب
  مي باشد.بل نگهداري قا فيزيكي پيش بيني شده

         
  نام و نام خانوادگي محقق: كاووس رشمه كريم                                                ستاد مؤسسه                   محل اجرا: 
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٥٠ 
 

  هاي مختلف تجاري گندم رين روش توليد مالت (سمنو) از واريتهتسبعنوان دستاورد: تعيين منا
 

  خالصه دستاورد:
سمنو يا مالت گندم، از دسرهاي سنتي ايران است كه به دليل ارزش غذايي 
بااليي كه دارد مصرف آن در حال گسترش است. براي تهية سمنو از عصارة 

رو گونة گندم د، از اينشوجوانة تازة گندم و آرد كامل گندم استفاده مي
هاي فيزيولوژيكي در زمان مورد استفاده از نظر مقدار نشاسته و برخي ويژگي

كار رفته از جمله چنين نسبت آرد كامل به گندم اوليه بهزني و همجوانه
هاي كمي و كيفي محصول نهايي خواهند ترين عوامل مؤثر بر ويژگيعمده

تأثير گونة گندم (هيرمند و طبسي) و  همين دليل در اين پژوهش،بود. به
هاي اختالط آرد (بر مبناي نسبت آرد به مقدار گندم اوليه) در دو نيز نسبت

هاي فيزيكي و شيميايي سمنو بررسي شد. بر برخي ويژگي 1:3و  1:2سطح 
گندم و نسبت اختالط آرد با عصاره تأثير  نتايج نشان داد كه گونة

  گيري شده دارند.دازههاي انداري بر ويژگيمعني
  

  
  

 اثربخشي، كاربرد، مزيت هاي فني و اقتصادي دستاورد:
 هـاي تعيين بهترين ميزان اختالط آرد كامل با عصاره استحصالي از گندم

  زدههجوان
 معرفي يك غذاي عملگر و فراويژه از گندم  
 توسعه صنايع تبديلي گندم  
 يافزايش راندمان كمي و كيفي محصول نهاي  
 ارتقاء امنيت و بهداشت غذايي جامعه  
  

  

  
  

  

 بيني شده براي استفاده از دستاورد:مخاطبان پيش
 هاي توليدي و صنايع كوچككارگاه  
  عموم توليدكنندگان  
  

 توصيه هاي ترويجي و فني:
 استفاده از ارقام مناسب گندم (گونة هيرمند) در تهيه و توليد سمنو  
 دو قسمت آرد بـه  1:2ختالط آرد با عصاره، بر مبناي نسبت ا استفاده از)

  .يك قسمت گندم اوليه)
 

  محل اجرا: ستاد مؤسسه                                                          نام و نام خانوادگي محقق: عادل ميرمجيدي
  
  



61 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

٥١ 
 

 هاي آنزيميتوليد مالتعنوان دستاورد: 
 

  خالصه دستاورد:
ــاربرد جــو ــالتي  ك ــانوايي م ــه منظــور در صــنايع پخــت و ن ــر ب تشــكيل خمي

هـاي گـاز در ويسكواالستيك با ساختاري شبيه ژل براي نگهـداري آب و حباب
خمير و ژالتينه شدن محدود نشاسته به منظو بهبود عملكرد محصوالت نـانوايي 

 است ايفرآورده توليد عدم مالت، يعصاره توليد هايواحد يعمده مشكل. است
و  پخـت جملـه از صـنايع سـاير نظـر مـورد كيفي و كمّي خصوصيات داراي كه

 يـا و اوليـه مـاده با همواجه قناديو  پخت صنايع يعمده شكلباشد و م قنادي
 مشكالتي بالطبع و نبوده قبول قابل و الزمه كيفيّت داراي كه است افزودني ةماد
حاضـر بـا كنتـرل  رددسـتاو. داشـت خواهند خود محصوالت توليد فرآيند در را

هـاي موجـود در هره برداري بهينه از تـاثير آنـزيمشرايط توليد مالت به منظور ب
 و آنزيمي منابع واردات از را پخت محصوالت توليد واحدهايتوليد مالت  فرآيند
 تمـام قيمـت بـا را خـود محصول آن تبع به و بخشيده رهايي اوليه مواد ارزبري
و در كنـار آن از خـروج مبـالغ  نماينـدمي عرضه التربا كيفيّت و ترپايين يشده

  .زيادي ارز از كشور جلوگيري خواهد شد
  

  
  

  
  

  

 اثربخشي، كاربرد، مزيت هاي فني و اقتصادي دستاورد:
 منبع آنزيمي مناسب در صنايع نانوايي و قنادي 
 قدرت و فعاليت آنزيمي باالتر    

  

  
  
  
  
  
  

 از دستاورد:بيني شده براي استفادهمخاطبان پيش
 صنايع نانوايي و قنادي   

  

 توصيه هاي ترويجي و فني:
دستاورد حاضر با كنترل شرايط توليـد مالـت بـه منظـور بهـره بـرداري بهينـه 

 توليــد واحــدهايتوليــد مالــت  فرآينــدهــاي موجــود در از تــاثير آنــزيم
ــابع واردات از را پخــت محصــوالت ــري و آنزيمــي من ــواد ارزب ــه م ــايي اولي  ره

ــه و شــيدهبخ ــع ب ــا را خــود محصــول آن تب ــام قيمــت ب ــايين ةشــد تم  و ترپ
 .نمايندمي عرضه باالتر كيفيّت

  
  نام و نام خانوادگي محقق: عليرضا قدس ولي                                                                    مركز گلستان محل اجرا: 
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٥٢ 
 

 
  )Puff Pastry(يريدار  تخمهينان ال ديتول فرآيند يسازنهيبهعنوان دستاورد: 

 
  خالصه دستاورد:

كـه قابليـت ايجـاد تنـوع دار ناني در سالهاي اخير مصرف محصوالت اليه
ي برخوردار شده و تـا حـد يدر كشور از رواج باالباشند، بسياري را دارا مي

اط بـين بـارت زيادي جايگزين درصدي از نان مصرفي كشور گرديده است.
يكـي از  ،ييدار و كيفيـت محصـول نهـاهاي اليهاوليه موجود در نانمواد 
در  باشد.است كه در توليد اين دسته از محصوالت مطرح مي اصلي عوامل

يك از مواد اوليه مورد نيـاز  ره شنقدر مورد  اين پژوهش با مطالعه كامل
 در توليد اين محصوالت و تعيين انواع موجـود آن در كشـور و اسـتفاده از

هاي مختلف به ميزان استاندارد يا توصيه شده، ضمن آنها در فرموالسيون
مناسب استفاده از آنهـا  مقدارمطلوب اين محصول، معرفي انواع با كيفيت 

در ايـن ارائـه شـود. بررسي قرارداده و دانش فني مـورد نظـر  نيز موردرا 
 روي كيفيـت فيزيكـي و حسـي بررسـي مواد اوليـهبررسي تأثير همزمان 

هاي مختلف روي كيفيت تأثير گذار گرديد و مشخص شد كه فرموالسيون
دسـت آمـده، بهشوند. با توجه به نتايج بوده و باعث برتري يا نزول آن مي

دست هكه محصول ببهترين مواد اوليه با ميزان بهينه، تعيين شد به طوري
 آمده بهترين كيفيت فيزيكي نظير ارتفاع و حجم مخصوص، ميزان جـذب

  آب خمير را داشته و همزمان بهترين معدل خواص حسي را دارا باشد. 
  

  
  

  

  
  

 اثربخشي، كاربرد، مزيت هاي فني و اقتصادي دستاورد:
  معرفي برترين فرموالسيون توليد نان اليه دار تخميري در جهت توليد

  محصولي با باالترين كيفيت حسي و فيزيكي و ماندگاري  
  

 
 

  

 يني شده براي استفاده از دستاورد:مخاطبان پيش ب
 و قنادان  توليد كننده محصوالت آردي كارخانجات  
  

 هاي ترويجي و فني:توصيه
دار هـاي اليـهبا كاربرد فرموالسيون اصالح شده پيشنهادي مي تـوان نـان

  تخميري با برترين كيفيت حسي و فيزيكي و ماندگاري را توليد نمود.
  

  س رشمه كريمونام و نام خانوادگي محقق: كاو                                       ه                          ستاد مؤسسمحل اجرا: 
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  زدهبهبود دهنده آرد گندم سنعنوان دستاورد: 
 

  خالصه دستاورد:
عواملي كه خواص ويسكواالستيك خمير را تحت تاثير قرار  نيمهمتر از يكي

 پروتئـاز. اسـت سـن حشـره جملـه از و آفات با گندم دنيد بيآس دهندمي
 را گلوتن شده، منتقل خمير به باقيمانده، آرد در سن حشره بزاق در موجود
 ،معضـل نيـا بـر غلبه براي كند.مي ايجاد شل و چسبنده خمير كرده، هضم

 بـه شـده بيتخر يگلوتن شبكه يبازساز و ينيگزيجا پروتئاز و ميآنز كنترل
بهبـود دهنـده  تـاثير. گرفت قراراستفاده  مورد فناوري نيا رد راهكار عنوان

 شـيميايي، خـواص بهبـود بر درصد 5/1  ،1 ،5/0 سطح سه در معرفي شده
بهبـود  نيـا از اسـتفاده كـه داد نشـان زدهسن گندم آرد پخت و رئولوژيكي

 بهبـود را خميـر كشـش بـه مقاومـت و پـذيري كشـش خمير، ثبات دهنده
بـا نمونـه فاقـد   درمقايسه حاصل نان بافت و حجم ظاهري، خواص. بخشيد

  .يافت بهبودمحصول 
  

 
 
  
  
  
 

  
  
  

 اثربخشي، كاربرد، مزيت هاي فني و اقتصادي دستاورد:
 اثـر در كـه زدهسن يهاگندم آرد در شده جاديا گلوتن ضعف كردن برطرف
 شـدن شـل از يريجلوگ و كيسكواالستيو خواص بهبودو  سن حشره حمله
 زدهسن گندم آرد يينانوا اتيخصوص بهبود، ريخم يچسبندگ شكاه ،ريخم
 يماندگار شيافزا يي،آردها نيچن از مختلف يهانان ديتول تيقابل شيافزا و
 و هبـود، بزدهسن يهاگندم يآردها از حاصل نان حفرات و بافت بهبود، انن

 تعداد و ريخم راندمان شيافزا، زده سن يهاگندم يآردها آب جذب شيافزا
   شود.پخت شده. در ايران ميزان مصرف آن صد هزار تن برآورد مي نان

  

  
  
  
  
  
  

  

  
  

  تاثير بر حجم كيك توليدي

 بيني شده براي استفاده از دستاورد:مخاطبان پيش
 كارخانجات آرد  
 شركت غلهو  واحدهاي صنعتي توليد كننده نان و ساير محصوالت آردي  
  

 توصيه هاي ترويجي و فني:
 كشش به مقاومت و پذيري كشش خمير، ثبات بهبود دهنده نيا از ادهاستف
را و ارتقا  حاصل نان بافت و حجم ظاهري، خواص ه وبخشيد بهبود را خمير

   مي دهد.
  

  سالمينام و نام خانوادگي محقق: زهرا شيخ اال                         محل اجرا: مركز خراسان                                  
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شـماره فروست 43384. 

رشـمه کریـم. ک. بهینه سـازی فرآینـد تولیـد نـان الیـه دار  تخمیـری )Puff Pastry(. 1392. گـزارش نهایی 
به شـماره فروسـت 43375. 

رشـمه کریـم. ک. معرفـی فرآیند تولید بیسـکوئیت غنی شـده بـا ویتامین های گـروه A، C، B2، B6، B12، ید 
و آهـن . 1392. گزارش نهایی به شـماره فروسـت 43385. 

زمـردی. ش. بررسـی مانـدگاری الکتوباسـیلوس اسـیدوفیلوس آزاد و کپسـوله شـده و تأثیـر آنهـا بر خواص 
شـیمیایی و حسـی آب سـیب. 1394. گـزارش نهایی به شـماره فروسـت 47420. 

زمـردی. ش. بهینه سـازی مقادیـر فیبـر هویـج و مارمـاالد زردآلـو در ماسـت میـوه ای پروبیوتیـک حـاوی 
الکتوباسـیلوس اسـیدوفیلوس بـا اسـتفاده از روش سـطح پاسـخ. 1393. گـزارش نهایـی بـه شـماره فروسـت 
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زمـردی. ش. بررسـی مانـدگاری پروبیوتیک هـای آزاد و کپسـوله شـده و تأثیـر آنهـا بـر خواص شـیمیایی و 

حسـی ماسـت و دوغ. 1392. گـزارش نهایـی به شـماره فروسـت 43170. 
شـاه امیریان. م. بررسـی اثـر شـرایط خشـک کـردن بـر خصوصیـات فیزیکوشـیمیایی و ماندگاری اسـالیس 

)برگـه ( لیمـو. 1394. گـزارش نهایـی به فروسـت 47419 .
شـواخی. ف. تأثیـر -1 متیـل سـیکلو پروپن بـر خواص کیفـی، مانـدگاری و کاهش ضایعات سـیب درختی. 

1392. شـماره گـزارش نهایی به فروسـت 44453 .
شیخ االسـالمی. ز. بررسـی امـکان بهینه سـازی مرحلـه تهیه خمیـر و تخمیرآن در نان سـنتی مشـهد جهت 

کاهـش ضایعـات. 1377. گزارش نهایی به شـماره فروسـت 77/669. 
عزیـزی. ا. تعییـن فرآینـد حرارتـی و زمان پروسـس بـرای پالپ و اسـالیس خربزه. 1386. گـزارش نهایی به 

شـماره فروست 86/1265 .
عزیـزی. ا. تعییـن فرآینـد حرارتـی و زمـان پروسـس برای کنسـرو کرفـس. 1387. گزارش نهایی به شـماره 

. فروست 87/852 
عزیـزی عزیـز. ا. بررسـی امـکان تولیـد شـوریجات رژیمـی کـم نمـک تخمیـری. 1390. گـزارش نهایـی به 

شـماره فروسـت 41647 .
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت

عزیزی. ا. بهینه سازی روش سنتی خشک کردن انگور. 1382. گزارش نهایی به شماره فروست 82/482.
عزیـزی. ا. اسـتفاده از گیاهـان دارویـی بـرای تولیـد نوشـابه فرسـودمند کمبوجـا. 1394. گـزارش نهایی به 

شـماره فروسـت 46891 .
عزیـزی. ا. اسـتفاده از باقی مانده هـای گیاهـی و ضایعـات محصـوالت کشـاورزی بـرای تولید و پـرورش قارچ 

خوراکـی. 1374. گـزارش نهایی به فروسـت 74/301. 
عزیزی. ا. استحصال روغن از سبوس برنج. 1382. به شماره فروست 82/481 . 

فاطمیـان. ح. بسـته بندی رطـب بـا اسـتفاده از اتمسـفر تغییریافتـه و تعیین فلـور میکروبی محصـور در طی 
فرآینـد. 1390. گـزارش نهایی به شـماره فروسـت 90/215 .

فاطمیان. ح. بهینه سازی فرآیند تولید و نگهداری چیپس میوه. 1392. 
فامیـل مؤمـن. ر. انبـارداری بـذر گنـدم و جـو خـود مصرفـی زارعیـن در مخـازن بـا اتمسـفر تغییـر یافتـه. 

1389. گـزارش نهایـی بـه شـماره فروسـت 89/1744 .
قـدس ولـی. ع. بررسـی فرآینـد آنزیمـی- آبـی در اسـتخراج روغـن ارقـام زیتـون اسـتان گلسـتان. 1387. 

گـزارش نهایـی بـه شـماره فروسـت 87/1601 . 
قـدس ولـی. ع. تکویـن دانـش فنـی تولید نیمه صنعتـی محصـوالت پروتئینی کانـوال به روش فراغشـایی از 

پسـماند صنایـع روغن کشـی. 1393. گـزارش نهایی به شـماره فروسـت 45491. 
کریمـی. م. بهبـود خـواص نانوایی آرد تازه به وسـیله فرآیندهـای فیزیکی وشـیمیایی. 1378. گزارش نهایی 

به شـماره فروست 78/383. 
کریمـی. م. بررسـی تاثیرافـزدون عصـاره و پـودر مالت بـه آرد گندم جهت به تأخیـر انداختن بیاتـی و بهبود 

کیفیـت نان هـای مسـطح. 1377. گزارش نهایی به شـماره فروسـت 77/670. 
کریمـی. م. به کارگیـری روش هـای تهیـه خمیـر بـه طریقـه اسـفنجی و بهبـود کیفیـت نان هـای مسـطح 

ایرانـی. 1383. گـزارش نهایـی بـه شـماره فروسـت 83/1393. 
کریمی شـهری. م. ر. بررسـی امکان افزدون لسـیتین و اسیداسـکوربیک به نان درجهت بیاتی و بهبودکیفیت 

آن. 1379. گزارش نهایی به به شـماره فروسـت 79/116.
گـودرزی. ف. اسـتفاده از روش خشـک کـردن اسـمزی در تولیـد برگـه زردآلـو. 1382. گـزارش نهایـی بـه 

شـماره فروسـت 82/872 . 
گـودرزی.  ف. تعییـن شـرایط انبـارداری مناسـب و فنـی سـیب زمینی. 1382. گـزارش نهایـی بـه شـماره 

فروسـت 82/513 .
گـودرزی. ف. افزایـش عمـر انبـارداری گوجه فرنگـی بـا اسـتفاده از -1 متیـل سـیکلوپروپن. 1392. گزارش 

نهایـی به شـماره فروسـت 43172.
 گـودرزی. ف. اثـر دوزهـای مختلـف پرتـو گامـا و CIPC بـر تغییـرات کمی و کیفـی سـیب زمینی طی دوره 

انبـارداری. 1388. گـزارش نهایی به شـماره فروسـت 88/1208 .
گـودرزی. ف. تأثیـر عصـاره برخـی گیاهان معطر اسـتان همـدان  بر کنتـرل جوانه زنی سـیب زمینی. 1393. 

گزارش نهایی به شـماره فروسـت 46192.
 محمدپـور. ا. بررسـی اثـرات نـوع بسـته بندی در عمرمانـدگاری خیـار و بادمجـان بـه جهـت حمـل و نقـل 

جاده ای. 1383. گزارش نهایی به شماره فروست 83/70 .
مفتـون آزاد. ن. اسـتفاده از محلول هـای اسـمزی و هوای گـرم در تهیه انجیر نیمه مرطوب )پرسـی(. 1392. 

گزارش نهایی به شـماره فروسـت 43548.
مفتون آزاد. ن. بهینه سـازی تولید کنسـانتره از انجیرهای خشـک درجه 3 منطقه اسـتهبان. 1393. گزارش 
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نهایی به شـماره فروسـت 45675.
میرمجیـدی. ع. تعییـن مقادیـر اسـتفاده از سـبوس در تولیـد نـان لـواش. 1387. گـزارش نهایی به شـماره 

فروسـت 87/854 .
میرمجیـدی. ع. بررسـی و تعییـن مقادیـر اسـتفاده از سـبوس در تولیـد نان تافتـون. 1387. گـزارش نهایی 

به شـماره فروسـت 87/851 .
میرمجیـدی. ع. بررسـی و تعییـن مقادیر اسـتفاده از سـبوس در تولید نـان بربری. 1387. گـزارش نهایی به 

شـماره فروست 87/850 .
میرمجیـدی. ع. تعییـن مناسـب تریـن روش تولیـد مالـت )سـمنو( از واریته هـای مختلـف تجـاری گنـدم و 

ارزیابی خواص کمی و کیفی آن. 1393. گزارش نهایی به شماره فروست 46411.  




