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فهرست مطالب

مقدم ه

8

ی
فصل اول :بهینهسازی روشهای نگهداری و انباردار 
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ی
تعیین شرایط انبارداری مناسب و فنی سیبزمین 
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استفاده از پوششهای نانوجاذب در بستهبندی گوجهفرنگی به منظور افزایش ماندگار 
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افزایش عمر انبارداری سیب درختی با استفاده از  -1متیل سیکلوپروپ 
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افزایش عمر انبارداری گوجهفرنگی با استفاده از  -1متیل سیکلوپروپ 

14

ی
افزایش عمر انبارداری سیبزمینی بهوسیله فرآیند پرتوده 
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ع
افزایش عمر ماندگاری سیر با پرتوتابی الکترون سری 
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ی
افزایش عمر انباری سیبزمینی با استفاده از عصاره گیاهان داروی 
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ل
فصل دوم :بهینهسازی روشهای بستهبندی ،فرآوری و تبدی 
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ت
معرفی بستهبندی و حمل و نقل مناسب سبزیجات (خیار و بادمجان) به منظور کاهش ضایعا 

20

کاربرد  MAPدر بستهبندی و نگهداری خرم ا

21

تعیین فرآیند حرارتی و زمان فرآیند برای کمپوت میوهها و کنسرو سبزیه ا

22

تولید عصاره طبیعی میوهها بدون استفاده از مواد نگهدارند ه

23

تکنولوژی مناسب تولید پالپ ،اسالیس ،مارماالد ،بستنی و آبمیوه از خربز ه

24

ک
تولید آبمیوههای پروبیوتی 

25

ک
تولید ماست میوهای سین بیوتی 

26

ک
بهکارگیری پروبیوتیکهای آزاد و کپسول شده در فرآوردههای لبنی پروبیوتی 

27

ی
تولید شوریجات کم نمک تخمیر 
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فهرست مطالب

بهینهسازی روشهای خشک کردن انگو ر

29

بهینهسازی فرآیند تولید و نگهداری برگه و چیپس میو ه

30

بهینهسازی روش خشک کردن زردآلو برای تولید برگ ه

31

تولید انجیر نیمه مرطوب (پرسی )

32

تولید کنسانتره از انجیرهای خشک درجه 3

33

ت
تدوین دانش فنی تولید فیلم/پوشش خوراکی بر پایه پکتین در مقیاس صنعتی برای افزایش عمر نگهداری مرکبا 

34

ت 35
تهیه پوششهای خوراکی برای بستهبندی انواع میوه و سبزی با هدف افزایش کیفیت و ماندگاری و کاهش ضایعا 
استفاده از گیاهان دارویی برای تولید نوشابه فرسودمند کمبوج ا

36

تهیه فرآوردههای پروتئینی از نخو د

37

معرفی فرآیند تولید آجیل ذرت Corn Nut

38

ش
تولید اسالیس خشک لیمو تر 

39

ن
کاربرد آنزیم در صنایع روغنکشی زیتو 

40

فصل سوم :استفاده بهینه از باقیماندههای گیاهی ،پسماندها و تبدیل زائدات به فرآوردههای قابل مصرف و با ارزش
افزوده بیشت ر

41

ی
استفاده از باقیماندههای گیاهی و ضایعات محصوالت کشاورزی برای تولید و پرورش قارچ خوراک 

42

تولید شکالت خرما از خرماهای درجه  2و 3

43

ی
تولید پودر خرما از خرماهای ضایعات 

44

پاربویلینگ برنجهای پر محصول کشو ر

45

د
تولید پکتین و پکتیناز از تفاله سیب و پوست لیمو به روش تخمیر جام 

46

فهرست مطالب

ت
تولید نوشابه غیر الکلی از پسماند کارخانههای عصاره مال 

47

ی
تولید نیمهصنعتی محصوالت پروتئینی کانوال به روش فراغشایی از پسماند صنایع روغن کش 

48

طراحی وساخت بیوراکتور تولید سرکه به روش پیوسته از ضایعات میوهه ا

49

ن
فصل چهارم:گندم ،آرد و نا 

51

ی
کاهش ضایعات و تعویق بیاتی نان با بهکارگیری مواد افزودن 

52

ن
افزودن لسیتین و اسید اسکوربیک به نان برای کاهش بیاتی و بهبود حجم آ 

53

ی
بهبود خواص نانوایی آرد تازه بهوسیله فرآیندهای فیزیکی و شیمیای 

54

ح
بهکارگیری عصاره و آرد مالت گندم و جو برای بهبود کیفیت و تعویق بیاتی نانهاي مسط 

55

ت
بهینهسازی مرحله تهیه خمیر و تخمیر آن در نان سنتی جهت کاهش ضایعا 

56

ی
بهکارگیری روشهای تهیه خمیر به طریقه اسفنجی و بهبود کیفیت نانهای مسطح ایران 

57

ی
تعیین مقادیر استفاده از سبوس در تولید نان لواش ،تافتون و بربر 

58

ن
معرفی فرآیند تولید بیسکوئیت غنی شده با انواع ویتامین ،ید و آه 

59

تعیین مناسبترین روش تولید مالت (سمنو) از واریتههای مختلف تجاری گند م

60

ی
تولید مالتهای آنزیم 

61

بهینهسازی فرآیند تولید نان الیهدار تخمیری () Puff Pastry

62

بهبود دهنده آرد گندم سنزد ه

63

ع
مناب 
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مقدمه
طبـق آمـار فائـو سـاالنه حدود  43/5درصد از محصوالت کشـاورزی اساسـی در کشـورهای غیر توسـعهیافته در
اثـر آفـات ،بیماریهـا ،علفهـای هـرز و خشکسـالی در مرحلـه پـس از برداشـت از بیـن میرونـد .در ایـران ،بر
اسـاس آخریـن برآوردهـای وزارت جهـاد کشـاورزی ،حـدود  16درصد از محصـوالت زراعی و حـدود  28درصد
از فرآوردههـای باغـی در مراحـل مختلـف تولیـد تـا مصـرف از بیـن میرونـد .از آنجـا کـه کاهـش ضایعات در
حقیقـت نوعـی افزایـش بهـرهوری منابـع تولید اسـت بنابراین از طریـق آن میتوان تـا حد قابـل مالحظهای 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 پیادهسـازی سـاختارهای الزم در جهـت
پیشگیـری ،پایـش و کاهـش ضایعـات اقـدام نمـود .در ایـن راسـتا ،ضمـن تدویـن برنامـه راهبـردی کاهـش
ضایعـات محصـوالت کشـاورزی ،راهکارهـای علمـی متعـددی نیز بهمنظـور عملیاتی نمـودن برنامه و دسـتیابی
بـه اهداف تعیین شـده پیشـنهاد شـد.
اثـر بخشـی دسـتاوردهای تحقیقاتـی حاصـل از بهکارگیـری راهکارهای یادشـده قابـل تأمل بوده و توانسـته
در چهـار محـور زیـر از طریـق بهینهسـازی فرآیندهای تبدیلـی و فناوریهای پس از برداشـت منجـر به کاهش
ضایعـات گـردد یـا حتی در مـواردی به تولیـد محصول و فرموالسـیونهای جدیـد غذایی انجامیده اسـت.
فصل اول :بهینهسازی روشهای نگهداری و انبارداری
فصل دوم :بهینهسازی روشهای بستهبندی ،فرآوری و تبدیل
فصـل سـوم :اسـتفاده بهینـه از باقیماندههـای گیاهـی ،پسـماندها و تبدیـل زائـدات بـه
فرآوردههـای قابـل مصـرف و بـا ارزش افـزوده بیشـتر
فصل چهارم :گندم ،آرد و نان
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مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

عنوان دستاورد :انبارداری بذر غالت ،حبوبات و دانههای روغنی خود مصرفی کشاورزان در مخازن
نفوذناپذیر به هوا و رطوبت

خالصه دستاورد:
در کشــور مــا حــدود  2از بــذر مــورد نیــاز در تولیــد محصــوالت اساســی
3
کشــاورزی بــا روشهــای ســنتی کــه تابــع اســتاندارد خاصــی نیســتند تهیــه
و توزیــع میشــود کــه از معایــب آن افــت قــوه نامیــه بــذر اســت .یکــی از
روشهــای جایگزیــن ،روش فیزیکــی کنتــرل اتمســفر اســت کــه بــا ایجــاد
غلظتهــای متفاوتــی از گاز اکســیژن ،دی اکســید کربــن و نیتــروژن در
محلهــای نگهــداری و کنتــرل دیگــر پارامترهــای محیطــی میتــوان اقــدام
بــه مهــار آفــات انبــاری و حفــظ قــوه نامیــه گنــدم بــدون نیــاز بــه روشهــای
شــیمیایی نمــود .انبــارداری مقــدار  2تــن گنــدم بــذری رقــم پیشــتاز در
مخــازن نفوذناپذیــر بــه هــوا و رطوبــت و اتمســفر خــود اصــاح شــده بــرای
مــدت  24مــاه نشــان داد کــه قــوه نامیــه بــذر از  %94در شــروع انبــارداری
بــه میانگیــن  %91در پایــان ســال اول و بــه  % 88در پایــان ســال دوم
رســید کــه درصــد قابــل قبولــی از کاهــش در مقایســه بــا روشهــای ســنتی
میباشــد.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
•کاهش ضایعات انبارداری محصوالت اساسی و استراتژیک زراعی
• ایجــاد زیــر ســاخت مناســب بــرای فــرآوری و ایجــاد ارزش افــزوده
تولیــدات کشــاورزی و تولیــد انــواع بــذور بــا قــوه نامیــه قابــل قبــول توســط
کشــاورزان
•خــود کفایــی کشــاورزان در تهیــه بــذور خــود مصرفــی در ســطح مناطــق
تو لید
•کاربــردی نمــودن فنــاوری انبــارداری در مخــازن نفوذناپذیــر بــه هــوا و
رطوبــت بــا هــدف انبــارداری بلنــد مــدت بــذور بــدون اتــکاء بــه روشهــای
شــیمیایی
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üسازمان تعاون روستایی و شرکتهای تهیه و تولید بذر
توصیههای ترویجی و فنی:
 üبهکارگیــری فنــاوری حاضــر باعــث قطــع وابســتگی کشــاورزان بــه
واســطهها و مراکــز تهیــه و توزیــع غیــر رســمی انــواع بــذور خواهــد شــد.

محل اجرا :ستاد مؤسسه
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نام و نام خانوادگی محقق :رضا فامیل مؤمن

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینهسازی فرآیندهای تبدیلی و فناوریهای پس از برداشت

عنوان دستاورد :تعیین شرایط انبارداری مناسب و فنی سیبزمینی
خالصه دستاورد:
در ایــن مطالعــه ضمــن بررســی انــواع انبارهــای ســیبزمینی موجــود،
بــه بررســی نواقــص ســاختاری و مدیریتــی آنهــا پرداختــه و در نهایــت
توصیههــای اســتخراج شــده از ایــن بررســیها در قالــب نشــریه فنــی
اصــول فنــی نگهــداری ســیبزمینی در انبــار تدویــن و در دســترس
بهرهبــرداران قــرار گرفــت.
اهم موضوعات مطرح شده در این دستورالعمل به شرح زیر است:
عوامل تاثیرگذار بر ضایعات انباری سیبزمینی
نکات مهم در ساختمان انبار سیبزمینی
مراحــل آمادهســازی ســیبزمینی بــرای انبــارداری و مدیریــت انبــارداری
ســیبزمینی
مصرف انرژی در انبارهای سیبزمینی
نگهداری سیبزمینی در فضای باز

اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üکاهش ضایعات وزنی و کیفی سیبزمینی در دوره نگهداری
 üافزایش طول عمر نگهداری سالم محصول
 üمدیریت بهتر مصرف انرژی در انبارهای نواحی سردسیر
 üمدیریت بهتر عرضه محصول به بازار
 üکمــک بــه حفــظ تــوان و قــدرت رویشــی غدههــای بــذری در دوره
نگهــداری
 üجلوگیری از نابودی ساالنه  500هزار تن محصول
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üصنایع فرآوری و تبدیلی سیبزمینی
 üانبارداران و سردخانهداران
 üکشاورزان و تولیدکنندگان
توصیههای ترویجی و فنی:
استفاده از شرایط مناسب و انبار فنی برای انبارداری سیبزمینی

محل اجرا :مرکز همدان

نام و نام خانوادگی محقق :فرزاد گودرزی
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عنوان دستاورد :استفاده از پوششهای نانوجاذب در بستهبندی گوجهفرنگی
به منظور افزایش ماندگاری
خالصه دستاورد:
گوجهفرنگــی بــه لحــاظ ارزش اقتصــادی دومیــن ســبزی مهــم دنیــا
بهشــمار مــیرود .چنانچــه در ســاختار پوشــشهای بســتهبندی از مــواد
و ترکیباتــی نظیــر نانــو زئولیتهــا اســتفاده شــود کــه گازهــای حاصــل از
فعالیــت متابولیکــی آن را جــذب کنــد ،قابلیــت مانــدگاری بــه مقــدار
قابــل توجهــی افزایــش مییابــد .در ایــن مطالعــه اثــرات کارتنهــای
ســاخته شــده بــا کمــک ترکیبــات نانوزئولیتــی یــا بســتههای  PETحــاوی
کیســههای محتــوی گرانولهــای نانــو جــاذب زئولیتــی ،بــر ویژگیهــای
کمــی و کیفــی و قابلیــت مانــدگاری گوجهفرنگــی رقــم شــیوا ،هــر پنــج روز
یکبــار خــواص فیزیکــی و شــیمیایی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .نتایج نشــان
داد کــه نمونههــای بســتهبندی شــده در بســتههای نانویــی از نظــر ســختی
و اســتحکام و میــزان چروکیدگــی در مقایســه بــا نمونههــای شــاهد برتــری
داشــته و عــاوهبــر ایــن فاکتــور رســیدگی در نمونههــای بســتهبندی شــده
در بســتههای نانویــی کمتــر از نمونههــای شــاهد بــود .میــزان رشــد کپــک
و مخمــر در دوره نگهــداری کمتــر از نمونههــای شــاهد و ظرفیــت جــذب
رطوبتــی و اســتحکام بافتــی نمونههــای بســتهبندی شــده در کارتنهــای
نانویــی بیشــتر از نمونههــای شــاهد بــود.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
•کاهــش شــدت فعالیتهــای متابولیکــی و فیزیولوژیکــی پــس از
برداشــت
•افزایــش اســتحکام بافــت و پایــداری رنــگ محصــول در دوره
تگهــداری
•کاهــش ضایعــات پــس از برداشــت و افزایــش قابلیــت مانــدگاری
گوجهفرنگــی

 =Nنانوجاذب
 =Qشاهد

مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
•واحدهای بستهبندی و نگهداری میوه و سبزی و سردخانهداران
توصیههای ترویجی و فنی:
ایــن فنــاوری میتوانــد بــه عنــوان راهــکاری مناســب ســبب کاهــش
ضایعــات پــس از برداشــت و افزایــش قابلیــت مانــدگاری گوجهفرنگــی
حتــی بــدون نیــاز بــه تجهیــزات ســردکننده گــردد .کلیــه مالحظــات
بهداشــتی و زیســتمحیطی در بهکارگیــری ایــن فنــاوری رعایــت
شــده اســت و بــا توجــه بــه عــدم تمــاس مــواد نانوجــاذب بــا محصــول و
نیــز عــدم رهایــش آنهــا در محیــط هیچگونــه تهدیــد و خطــری بــرای
ســامت مصــرف کننــده و محیــط زیســت نخواهــد داشــت.

محل اجرا :ستاد مؤسسه
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 =Nنانوجاذب
 =Qشاهد

نام و نام خانوادگی محقق :حامد فاطمیان

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینهسازی فرآیندهای تبدیلی و فناوریهای پس از برداشت

عنوان دستاورد :افزایش عمر انبارداری سیب درختی با استفاده از -1متیل سیکلوپروپن
خالصه دستاورد:
 -1متیــل ســیکلو پروپــن در حفــظ خصوصیــات کیفــی ،مانــدگاری و
کاهــش ضایعــات ســیب تأثیــر دارد و میتوانــد بــه عنــوان روشــی مؤثــر
جهــت افزایــش عمــر انبارمانــی ســیب همــراه بــا حفــظ بهتریــن کیفیــت،
بــه کاهــش ضایعــات ایــن میــوه کمــک کــرده و موجــب افزایــش قابلیــت
صــادرات و ارز آوری ایــن محصــول گــردد.

اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
تأثیــر بهســزای  -1متیــل ســیکلوپروپن در افزایــش کیفیــت
محصــوالت باغــی
غیر سمی بودن برای انسان
سمی نبودن از نظر مالحظات زیست محیطی
سهولت کاربرد
مقرون به صرفه بودن
کارآمد بودن

مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üسردخانهداران
 üباغداران سیب

توصیههای ترویجی و فنی:
 üبــرای حصــول نتیجــه ،الزم اســت برداشــت ســیب قبــل از پیــک
تنفــس انجــام شــده و در اســرع وقــت بــه ســردخانه منتقــل شــود و
تیماردهــی بــا متیــل ســیکلو پروپــن صــورت گیــرد.
 üآمــوزش صحیــح باغــداران نســبت بــه مراحــل قبــل از برداشــت و
توجــه بــه زمــان مناســب برداشــت ســیب بــه منظــور افزایــش کیفیــت
و عمــر انبارمانــی ،دقــت در نحــوه برداشــت صحیــح و جلوگیــری از وارد
آمــدن فشــار و ضربــه الزم و ضــروری اســت.

محل اجرا :ستاد مؤسسه

نام و نام خانوادگی محقق :فروغ شواخی
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عنوان دستاورد :افزایش عمر انبارداری گوجهفرنگی با استفاده از  -1متیل سیکلوپروپن
خالصه دستاورد:
ســاالنه نزدیــک بــه  30درصــد از گوجهفرنگــی تولیــدی کشــور در فاصلــۀ
برداشــت تــا مصــرف از بیــن مــیرود .ظرفیــت بــاالی تولیــد اتیلــن در
گوجهفرنگــی 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
زمانــی برداشــت تــا مصــرف و تأخیــر در ایــن فرآینــد بــا هــدف کاهــش
ضایعــات گوجهفرنگــی در مرحلــه پــس از برداشــت بررســی شــد .نتایــج
نشــان داد کــه گاز  -1متیــل ســیکلو پروپــن قــادر بــه کنتــرل اثــر اتیلــن
موجــود در هــوای اطــراف گوجــه فرنگــی ،افزایــش تأخیــر در زمــان رســیدن،
نــرم و قرمــز شــدن بافــت میــوه اســت .میــزان تغییــرات ایــن ویژگیهــا بــه
غلظــت گاز  -1متیــل ســیکلو پروپــن و زمــان تمــاس میــوه بــا گاز مــورد
نظــر بســتگی دارد .بــا کاربــرد  -1متیــل ســیکلو پروپــن بــا غلظــت مســاوی
یــا بیــش از  0/7میکرولیتــر در لیتــر و زمــان تمــاس  24ســاعت ،تأخیــری
برابــر  15تــا  18روز در رونــد رســیدگی گوجهفرنگیهــا ایجــاد میشــود.
ایــن عملیــات در بــه تعویــق انداختــن رســیدگی میــوه کامـ ً
ا موفــق اســت.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üکاهش ضایعات پس از برداشت گوجه فرنگی
 üافزایــش مــدت نگهــداری گوجهفرنگــی در انبــار و تنظیــم متعــادل
عرضــه محصــول
 üقابلیت استفاده در انبارها و سردخانههای نگهداری میوه
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üسردخانهداران و انبارداران محصوالت کشاورزی
 üواحدهای فرآوری محصول گوجهفرنگی
توصیههای ترویجی و فنی:
 üبــا کاربــرد  -1متیــل ســیکلو پروپــن بــا غلظــت  0/7میکرولیتــر
در لیتــر و زمــان تمــاس  24ســاعت ،تأخیــری برابــر  15روز در رونــد
رســیدگی گوجهفرنگیهــا ایجــاد میشــود .مقادیــر بیــش از 1/2
میکــرو لیتــر در لیتــر ایــن گاز علیرغــم کنتــرل موفــق رســیدگی میــوه
بــه دلیــل ایجــاد عــدم یکنواختــی در رنــگ قرمــز گوجهفرنگــی پــس از
رســیدن کامــل ،باعــث کاهــش مطلوبیــت محصــول میشــود.
 üدمای مناسب برای انجام این عملیات  18تا  22درجه است.
 üگوجهفرنگیهــا درحالــت زرد مایــل بــه نارنجــی برداشــت و تحــت
عملیــات قــرار گیرنــد.

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

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینهسازی فرآیندهای تبدیلی و فناوریهای پس از برداشت

عنوان دستاورد :افزایش عمر انبارداری سیبزمینی به وسیله فرآیند پرتودهی
خالصه دستاورد:
نگهــداری ســیبزمینی پــس از برداشــت بــا مشــکالت عمــدهایهمــراه
اســت .تقریبــاً  20درصــد محصــول تولیــدی کشــور طــی چنــد مــاه
نگهــداری از بیــن مــیرود .اســتفاده از نگهدارندههــای شــیمیایی نــه
تنهــا بــه نگهــداری مناســب محصــول در انبــار کمــک نمیکنــد ،بلکــه
اثــرات جانبــی نامطلوبــی را نیــز بــه دنبــال دارنــد .در ایــن مطالعــه اثــر
پرتــو بتــا و گامــا بــا دوزهــای  30تــا 150گــری بــر مــدت نگهــداری
غدههــای ســیبزمینی بــه مــدت  8مــاه بررســی شــده اســت .بــر اســاس
نتایــج بهدســتآمــده در هــر دو رقــم آگریــا و ســانته دوز  0/09یــا 0/12
کیلوگــری بــه شــکل معنـیداری (درســطح  )%5بیــش از دیگــر تیمارهــا
تجمــع قنــد احیــا ،درصــد جوانهزنــی ،افــت رطوبــت و تیرگــی بافــت
را در غدههــا کاهــش داد .زمــان اعمــال پرتودهــی اثــر معنــیداری بــر
ویژگیهــای یــاد شــده داشــت .اثــر پرتودهــی بــر نیتــرات غدههــا مبهــم
بــود .روش مــورد مطالعــه بــرای نگهــداری غدههــای بــذری ســیبزمینی
قابــل توصیــه نبــود .اجــرای ایــن روش میتوانــد ضایعــات ســیبزمینی را
تــا حداقــل  %8کاهــش دهــد .ارزش ریالــی ایــن میــزان کاهــش ضایعــات
دســت کــم  1500میلیــارد ریــال در ســال خواهــد بــود.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üافزایش ماندگاری محصول تا  8ماه
 üکاهش ضایعات محصول به کمتر از  10درصد
 üعدم وجود باقیمانده نگهدارندههای شیمیایی در محصول
 üکنترل کامل جوانهزنی غده در انبار
 üامکان نگهداری سیبزمینی در انبارهای غیر فنی
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üصنایع فرآوری سیبزمینی
 üاتحادیهها و کانونهای تولید و عرضه سیبزمینی
توصیههای ترویجی و فنی:
 üپرتودهــی غدههــا بــا دوز  120گــری اشــعه بتــا یــا گامــا حداکثــر تــا
 1مــاه پــس از برداشــت انجــام شــود.

محل اجرا :مرکز همدان

نام و نام خانوادگی محقق :فرزاد گودرزی
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مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

عنوان دستاورد :افزایش عمر ماندگاری سیر با پرتوتابی الکترون سریع
خالصه دستاورد:
در ایــن پــروژه  30و  45روز پــس از برداشــت ســیر ســفید و صورتــی ،اثــر
دوزهــای  100 ،75 ،50 ،25 ،0و  150گــری پرتوهــای الکتــرون ســریع طــی
 10مــاه نگهــداری در دو شــرایط انبــار ســرد و غیــر فنــی بــر افــت کمــی و
کیفــی ســیر بررســی شــد.
تیمــار  30روز پــس از برداشــت ،مناس ـبترین زمــان بــرای انجــام عملیــات
پرتوتابــی ســیر تشــخیص داده شــد .بــا کمتریــن دوز پرتوتابــی یعنــی 25
گــری ،جوانهزنــی بهطــور کامــل مهــار شــد .افــت وزنــی بــا افزایــش دوز
پرتوتابــی کاهــش پیــدا کــرد .پرتوتابــی اثــری روی تنــدی ســیر و ســفتی
بافــت ســیرچهها نداشــت و رونــد فزاینــده تغییــرات رنــگ در ســیرچهها
اثر پرتوتابی بر جوانهزنی بیرونی
در مــدت نگهــداری بهویــژه در انبــار غیــر فنــی مهــار شــد .کمتریــن دوز
مناســب بــرای پرتوتابــی ســیر در صــورت نگهــداری در انبــار ســرد  50گــری سیر (سیرچههای پرتودیده در پایین
تصویر) و سیرچههای بدون پرتو در
و در انبــار غیــر فنــی  75گــری بــود.
باالی تصویر)
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
•عدم نیاز به مصرف مواد شیمیایی ضدجوانهزنی و
•کاهش  60تا  70درصدی حجم ضایعات سیر .
•امــکان نگهــداری ســیر پرتوتابــی شــده در انبــار ســرد تــا  10مــاه و در
انبــار غیــر فنــی تــا  8مــاه (در صورتــی کــه بــدون پرتوتابــی پــس از  8مــاه
نگهــداری در انبــار ســرد تمــام محصــول جوانــه میزنــد).
•افــت وزنــی کمتــر از یــک درصــد در هفتــه بــرای ســیرهای پرتوتابــی
شــده (ایــن مقــدار بــرای ســیر پرتــو ندیــده  1/4تــا  1/9درصــد در هفتــه
اســت).
•پرتوتابــی ســیر امــکان حمایــت از تولیــد کننــدگان داخلــی و نیــاز بــه
واردات محصــول را تــا حــد قابــل مالحظــهای مرتفــع میکنــد.
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
•کلیه تولید کنندگان و صادر کنندگان سیر
اثر پرتوتابی بر جوانهزنی درونی سیر
توصیههای ترویجی و فنی:
(سیرچههای پرتو دیده در پایین
•بــرای نگهــداری ســیر در مــدت زمــان  6تــا  8مــاه ،پرتوتابــی بــا دوز
 75گــری بــه همــراه نگهــداری در انبــار تحــت شــرایط محیطــی کفایــت تصویر) و (سیرچههای بدون پرتو در
باالی تصویر)
میکنــد.
•بــرای نگهــداری ســیر در مــدت زمــان بیــش از  8مــاه ،پرتوتابــی بــا دوز
 50گــری بــه همــراه نگهــداری در انبــار ســرد کافــی اســت.

محل اجرا :مرکز همدان
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عنوان دستاورد :افزایش عمر انباری سیبزمینی با استفاده از عصاره گیاهان دارویی
خالصه دستاورد:
ســاالنه حــدود  5میلیــون تــن ســیبزمینی در کشــور تولیــد میشــود.
تقریب ـاً  10تــا  22درصــد ایــن مقــدار طــی دوره نگهــداری بلنــد مــدت از
بیــن مـیرود .جوانــه زنــی ،ســهم بهســزایی در بــروز ایــن ضایعــات دارد کــه
گاه تــا  12درصــد از کل محصــول تولیــد شــده را در بــر میگیــرد .اگرچــه
اســتفاده از برخــی مــواد شــیمیایی ماننــد کلروپروفــام یــا فرآیندهــای
پرتودهــی بــرای کنتــرل جوانهزنــی ســیبزمینی در انبارهــا امکانپذیــر
اســت ،امــا بــروز برخــی مشــکالت کیفــی در ســیبزمینی و مهمتــر از
آن اقبــال روز افــزون بــه تولیــد و مصــرف فرآوردههــای غذایــی ارگانیــک،
کاربــرد ایــن روشهــا را بــا چالــش مواجــه کــرده اســت .در پاســخ بــه
ایــن نیــاز ،در ایــن پژوهــش ترکیبــی از عصــاره برخــی گیاهــان معطــر در
غلظتهــای مختلــف تهیــه شــد کــه کاربــرد آنهــا در فواصــل زمانــی منظــم،
قــادر بــه کنتــرل جوانهزنــی ســیبزمینی در انبارهــا باشــد ایــن عصــاره
ترکیبــی قــادر اســت جوانهزنــی ســیبزمینی را بــرای مــدت  2تــا  3مــاه
بــه تأخیــر بینــدازد.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
•قابلیــت اســتفاده در غدههــای ســیبزمینی بــذری ،امــکان اســتفاده در
تولیــد محصــوالت ارگانیــک و عــدم نیــاز بــه مــواد شــیمیایی ضدجوانهزنــی
•ایجــاد ارزش افــزوده بــاال در بخــش صنایــع تبدیلــی از طریــق قابلیــت
اســتفاده در تولیــد محصــوالت ارگانیــک
•کاهــش حجــم ضایعــات ســیبزمینی (طــی دوره نگهــداری) بــه میــزان
 8تــا  10درصد
•کنتــرل عــوارض ناشــی از جوانهزنــی ســیبزمینی از جملــه افزایــش
میــزان قنــد احیــا در ســیبزمینیها (مهــم در صنایــع فــرآوری
ســیبز مینی )
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üصاحبان صنایع بستهبندی ،فرآوری و انبارداران سیبزمینی
توصیههای ترویجی و فنی:
 üایــن عصــاره گیاهــی بــرای نگهــداری غدههــای بــذری و جلوگیــری
از پیــر شــدن غدههــای بــذری در انبــار مفیــد اســت.
 üایــن عصــاره گیاهــی بــرای نگهــداری غدههــای ســیبزمینی در
انبارهــای کارخانجــات فــرآوری ســیبزمینی (انــواع چیپــس ،نشاســته،
فرنــچ فرایــز و  ) ...مؤثــر اســت.

محل اجرا :مرکز همدان
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مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

بهینهسازی روشهای بستهبندی ،فرآوری و تبدیل

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

عنوان دستاورد :معرفی بستهبندی و حمل و نقل مناسب سبزیجات (خیار و بادمجان) به منظور کاهش ضایعات
خالصه دستاورد:
ایــن پژوهــش بــا هــدف بســتهبندی مناســب بــه منظــور افزایــش مانــدگاری
خیــار و بادمجــان بــه اجــرا درآمــد و دو نــوع تیمــار قبــل از بســتهبندی
شــامل  -1شستشــوی میــوه بــا غوط ـهوری در محلــول قارچکــش و ســپس
خشــک کــردن در معــرض هــوا  -2پیچیــدن میــوه در کاغــذ روغنــی و
تیمارهــای بســتهبندی شــامل  -1بســتهبندی در کیســه پالســتیکی
پلیاتیلــن منفــذدار  -2جعبــه چوبــی -3جعبــه کارتنــی بــود .وزن محصــول
در هــر بســته  5کیلوگــرم بــود .بســتهها در دمــای  9-11درجــه ســانتیگراد
نگهــداری شــدند .نتایــج نشــان داد کــه تیمارهــای بســتهبندی شــدة بــدون
ضدعفونــی و بــا ضدعفونــی از لحــاظ عمــر مانــدگاری خیــار و بادمجــان
تفاوتــی نداشــتند .عمــر مانــدگاری خیــار و بادمجــان در ایــن بســتهها
در انبــار ســرد  9-11درجــه ســانتیگراد بــه ترتیــب  14و  18روز بــود.
تغییــرات خــواص کیفــی ( ،pHدرصــد اســیدیته ،رطوبــت ،مــواد جامــد
محلــول ،درصــد قنــدکل) خیــار در طــی  14روز نگهــداری معن ـیدار نشــد
ولــی بررســی تغییــرات بــرای بادمجــان نشــان داد کــه  ،pHدرصــد اســیدیته
و درصــد مــواد جامــد محلــول بــا افزایــش زمــان نگهــداری در انبــار ســرد
افزایــش یافــت ولــی درصــد رطوبــت در طــی ایــن مــدت کاهــش یافــت.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üکاهش ضایعات و ایجاد ارزش افزوده
 üفراهمسازی امکانات صادرات محصول
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üصاحبان صنایع
 üکشاورزان پیشرو
توصیههای ترویجی و فنی:
 üبــرای بســتهبندی خیــار اســتفاده از جعبــه چوبــی یــا پالســتیکی منفذدار
و پیچیــدن میــوه در کاغذهــای روغنــی یــا همچنیــن کیســه پالســتیکی
منفــذدار بــدون اســتفاده از کاغذپیچــی میــوه قابــل توصیــه اســت.
 üبــرای بســتهبندی بادمجــان اســتفاده از کیســه پالســتیکی منفــذدار
توصیــه میشــود.
 üجعبههــای چوبــی بــرای حمــل و نقــل جــادهای مناســب هســتند.
همچنیــن ،بــرای حمــل و نقــل بهتــر کیس ـهها میتــوان از جعبههــای
پالســتیکی کــه روی هــم قفــل میشــوند اســتفاده کــرد.

محل اجرا :مرکزهرمزگان
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عنوان دستاورد :کاربرد  MAPدر بستهبندی و نگهداری خرما
خالصه دستاورد:
خرمــا در مرحلــة رطــب قابلیــت فســادپذیری باالیــی دارد ،زیــرا در ایــن مرحلــه
نــرم و لهشــونده بــوده و محتــوای رطوبتــی باالیــی دارد .بــه همیــن دلیــل ،عمــر
نگهــداری خرمــا در مرحلــه رطــب حتــی در شــرایط نگهــداری در ســردخانه و
یخچــال ،حــد اکثــر  4-5هفتــه اســت .از اینــرو جهــت افزایــش عمــر پــس از
برداشــت ایــن محصــول ،اســتفاده از فنــاوری بســتهبندی تحــت شــرایط اتمســفر
تعدیــل یافتــه ( )MAPتوصیــه میشــود .ایــن تکنولــوژی شــامل اســتفاده
از اتمســفرهای مختلــف و یــک پوشــش پلیمــری مناســب جهــت بســتهبندی
محصــول اســت .بدیــن منظــور میتــوان بــا خــارج نمــودن هــوای اطــراف محصــول
و ایجــاد خــاء (بســتهبندی وکیــوم) ،وارد نمــودن یــک ترکیــب گازی معیــن
بــه داخــل پوشــش (بــه صــورت فعــال) یــا حتــی تغییــر تدریجــی ترکیــب گازی
درون بســتهبندی در اثــر تنفــس محصــول (بــه صــورت غیــر فعــال) ،اتمســفر
گازی اطــراف محصــول و درون بســتهبندی را تغییــر داد .بــا اســتفاده از ایــن
بســتهبندی ،قابلیــت مانــدگاری رطــب در شــرایط نگهــداری در یخچــال ،از 4
هفتــه بــه  24هفتــه افزایــش مییابــد.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üکاهش ضایعات و افزایش قابلیت ماندگاری رطب ارقام مختلف خرما
 üمبــارزه غیــر شــیمیایی مؤثــر بــا میکروارگانیزمهــا و آفــات انبــاری رطــب
و خرمــا (بینیــاز شــدن بــه اســتفاده از ترکیــب ســمی متیــل برومایــد در
انبــارداری)
 üبهبود خواص کمی و کیفی رطب در طی انبارداری
 üافزایــش درآمــد تولیدکننــدگان ،از طریــق کاهــش ضایعــات ،بهبــود کیفیــت
و امکانپذیــر نمــودن صــادرات رطــب

وضعیت ظاهری رطب بستهبندی
شده با  MAPبعد از  24هفته

غلظت گاز  CO2در MAP
صفر درصد

غلظت گاز  CO2در MAP
 10درصد

غلظت گاز  CO2در MAP
 20درصد

مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üواحدهای صنعتی بستهبندی و صادرات خرما و رطب
توصیههای ترویجی و فنی:
ایــن فنــاوری میتوانــد بــه عنــوان جایگزیــن مناســبی بــرای نگهدارندههــای مضــر
نظیــر متیــل برومایــد معرفــی شــود .بــه ســبب محــدود کــردن عوامــل میکروبــی
و بیولوژیکــی مؤثــر در فســاد میتوانــد بــه میــزان قابــل توجهــی مانــدگاری و
انبارمانــی رطــب را افزایــش داده و از ضایعــات آنهــا بکاهــد .بــه عــاوه ،ســبب
ش تغذیـهای
بهبــود خــواص کمــی و کیفــی رطــب در طــی انبــارداری و حفــظ ارز 
آن میشــود

غلظت گاز  CO2در MAP
 30درصد

غلظت گاز  CO2در MAP

محل اجرا :ستاد مؤسسه
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عنوان دستاورد :تعیین فرآیند حرارتی و زمان فرآیند برای کمپوت میوهها و کنسرو سبزیها
خالصه دستاورد:
اغلــب واحدهــای فــرآوری قــادر بــه رســیدن بــه حــد اســتانداردهای
تعییــن شــده در بازارهــای بینالمللــی نبــوده و بــه همیــن دلیــل
در صــادرات محصــوالت خویــش ناتــوان هســتند کــه ایــن مشــکل
اثــر نامطلوبــی در تولیــد محصــوالت کشــاورزی در کشــور بهجــا
میگــذارد .جهــت حضــور فعــال صادرکننــدگان مــواد کنســرو شــده
در بازارهــای جهانــی ،نیــاز بــه ارائــه زمــان و درجــه حــرارت واقعــی
فرآینــد حرارتــی اســت .تولیــد محصــوالت کنســرو شــده در صنایــع،
اغلــب بــدون محاســبه و اندازهگیــری شــاخصها بهصــورت حدســی
بــوده و بیشــتر اوقــات ،حــرارت دادن چنــد برابــر زمــان واقعــی
مــورد نیــاز صــورت میگیــرد .از اینــرو ،تعییــن فرآینــد حرارتــی و
محاســبه زمــان فرآینــد الزامــی بهنظــر میرســد .طــی چنــد پــروژة
تحقیقاتــی ،فرآینــد حرارتــی و اندازهگیــری مقادیــر  Fo ،D ،Fو Z
بــرای میکروبهــای مقــاوم بــه حــرارت صــورت گرفــت.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üمعرفی فناوری تهیه کمپوت میوهها و کنسرو سبزیها
 üجلوگیــری از انهــدم پروتئینهــا ،ویتامینهــا و بافــت مــواد
غذایــی و حفــظ ارزش تغذیــهای
 üجلوگیری از مسمومیتهای غذایی
 üکاهش زمان فرآوری و در نتیجه بهینهسازی مصرف انرژی
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üکارشناسان و مروجان صنایع غذایی
 üواحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی
توصیههای ترویجی و فنی:
در فرآینــد حرارتــی مــواد غذایــی بــا  pHبــاالی  4/6انهــدام
میکروبهــای کلســتریدیوم بوتولینــوم بهمنظــور از دمــای بــاالی
 118درجــه ســانتیگراد اســتفاده گــردد.
 üدر فــرآوری مــواد غذایــی بــا  pHکمتــر از  4/4بــرای غیــر فعــال
نمــودن آنزیمهــا ،بــه فــرآوری در آب 100درجــه ســانتیگراد
میتــوان اکتفــا کــرد.
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینهسازی فرآیندهای تبدیلی و فناوریهای پس از برداشت

عنوان دستاورد :تولید عصاره طبیعی میوهها بدون استفاده از مواد نگهدارنده
خالصه دستاورد:
بهطــور کلــی ،اضافــه کــردن افزودنیهــای غیــر ضــروری ماننــد شــکر
و اســید بــه آبمیوههــا در مرحلــة بســتهبندی بســیار متــداول اســت .در
راســتای تولیــد عصــاره طبیعــی میــوه ،پــس از تهیــه آبمیــوه کل ،بــدون
کاربــرد هرگونــه افزودنــی ،غیــر فعــال نمــودن آنزیمهــا و میکــروب در pH
کمتــر از  4/4بــر اســاس فرآینــد حرارتــی ویــژه انجــام شــد.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üارتقاء ارزش تغذیهای فرآوردهها
 üجلوگیری از ضایعات میوه
 üارتقاء ارزش افزوده و توسعه صنایع کوچک
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
صنایع کوچک روستایی
صنایع آبمیوه و آشامیدنیها
توصیههای ترویجی و فنی:
 üبهکارگیری میوههای درجه دو و سه در صنایع آبمیوه و نوشیدنی
 üپــس از اســتحصال آبمیــوه و غیــر فعــال نمــودن آنزیمهــا و
میکروبهــای عامــل تخمیــر ،آنــرا در بطریهــای تمیــز ریختــه و
درببنــدی کــرده و پــس از حرارتدهــی در آب جــوش بالفاصلــه خنــک
شــود.

محل اجرا :ستاد مؤسسه
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عنوان دستاورد :تکنولوژی مناسب تولید پالپ ،اسالیس ،مارماالد ،بستنی و آبمیوه از خربزه
خالصه دستاورد:
خربــزه در اغلــب نقــاط کشــور کشــت داده میشــود .در میــان واریتههــای
خربــزه ،بعضــی از ارقــام بومــی ماننــد سوســکی و زابــل از عطــر و طعــم
بســیار مطلوبــی برخــوردار هســتند .بهدلیــل تنــوع و فراوانــی ایــن
محصــول در اغلــب اســتانها و عمــر کــم انبــارداری ،بیشــتر کشــاورزان
بــا تنــزل شــدید قیمــت محصــول و نهایت ـاً زیانهــای شــدید مالــی مواجــه
میشــوند pH .خربزههــای ایــران از  5/2 – 6/1متغییــر اســت .بــرای حفــظ
ارزش ارگانولپتیکــی و ســامت محصــول از نظــر میکروبــی در طــول فــرآوری
تهیــه کنســانتره و اســایس خربــزه ،نیــاز بــه کاهــش  pHاز غیــر اســیدی بــه
اســیدی اســت .فرآینــد حرارتــی اعمــال شــده بــر اســاس غیرفعــال نمــودن
آنزیمهــای طبیعــی ،پراکســیداز و پکتینمتیلاســتئاراز مقــاوم بــه حــرارت
اســت .نتایــج محاســبات فرآینــد حرارتــی ،محصــول را از نظــر غیرفعــال
کــردن آنزیمهــا و رشــد میکروبهــا ایمــن میســازد.
در ایــن پژوهــش ،فرموالســیونهای متنوعــی از خربــزه نظیــر مارمــاالد و
بســتنی نیــز معرفــی شــد.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
کاهش  50درصدی ضایعات
ارتقاء ارزش افزوده
ارائه فرموالسیونهای جدید غذایی
 üتوسعه صنایع تبدیلی و اشتغالزایی
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üصنایع تبدیلی
 üصنایع کوچک روستایی
توصیههای ترویجی و فنی:
اســتفاده از فرآیندهــای تبدیلــی پیشبینــی شــده بهمنظــور توســعة
فرموالســیونهای معرفــی شــده

محل اجرا :ستاد مؤسسه
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عنوان دستاورد :تولید آبمیوههای پروبیوتیک
خالصه دستاورد:
در حــال حاضــر اغلــب فرآوردههــای پروبیوتیــک موجــود در بــازار را
فرآوردههــای لبنــی پروبیوتیــک تشــکیل میدهــد .امــا در ســالهای
اخیــر تقاضــا بــرای محصــوالت پروبیوتیکــی بــر پایــه محصــوالت غیــر
لبنــی افزایــش یافتهاســت .اگــر جایگزیــن مناســبی بــرای محصــوالت
پروبیوتیــک بــر پایــه لبنــی بــرای افــراد گیاهخــوار وجــود نداشــته باشــد بــه
تدریــج پروبیوتیکهــا بــا وجــود خــواص دارویــی بســیار باالیشــان جایــگاه
خــود را در بیــن قشــر وســیعی از افــراد جامعــه از دســت خواهنــد داد.
آبمیوههــا میتواننــد فرصتهــای مهمــی را در ســامت جهانــی ایجــاد
کننــد و جایگزینــی بــرای محصــوالت لبنــی و مصــرف کنندگانــی اســت
کــه مایــل بــه مصــرف محصــوالت لبنــی نیســتند .لــذا آبمیــوه پروبیوتیــک
میتوانــد جایگزیــن مناســبی بــرای محصــوالت لبنــی پروبیوتیــک باشــد.
هــدف در ایــن دســتاورد ،اســتفاده از فرآینــد کپســوله کــردن در افزایــش
زندهمانــی پروبیوتیکهــا در آبمیــوه و تولیــد محصــول پروبیوتیــک بــا
خــواص درمانــی بــاال اســت.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
تعــداد پروبیوتیکهــای زنــده مانــده در مــاده غذایــی بایــد حداقــل 107
واحــد کلنــی در گــرم یــا در میلیلیتــر باشــد تــا در تأمیــن ســامتی مفیــد
واقــع شــود .از طرفــی pH ،آبمیوههــا کمتــر از  4اســت و  pHپایینتــر از 4
نیــز بــرای اغلــب کشـتهای پروبیوتیکــی زیــانآور اســت .بنابرایــن ،قابلیــت
زندهمانــدن و پایــداری پروبیوتیــک در اکثــر آبمیوههــا کاهــش مییابــد.
لــذا یکــی از روشهــای حفــظ پروبیوتیکهــا در آبمیوههــا اســتفاده از
فرآینــد کپســوله کــردن اســت .ایــن فرآینــد میتوانــد پروبیوتیکهــا را از
شــرایط نامســاعد در طــول نگهــداری آبمیوههــا حفــظ نمایــد.
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üکارخانجات تولیدکننده آبمیوهجات
توصیههای ترویجی و فنی:
 üبــرای تولیــد آبمیــوه پروبیوتیــک بــا خــواص درمانــی بــاال ،میتــوان از
پروبیوتیکهــای میکروکپســوله شــده اســتفاده نمــود.

محل اجرا :مرکز آذربایجان غربی
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عنوان دستاورد :تولید ماست میوهای سینبیوتیک
خالصه دستاورد:
بــا وجــود پیشــرفتهای چشــمگیر در تولیــد محصــوالت لبنــی پروبیوتیــک،
همــواره مشــکالتی نظیــر از دســت رفتــن زندهمانــی پروبیوتیکهــا در طــی
تولیــد و نگهــداری محصــوالت وجــود دارد .زنــده مانــدن پروبیوتیکهــا بــه
هنــگام رســیدن بــه روده شــرط الزم بــرای بــروز اثــرات درمانــی اســت.
ی هســتند کــه بهعنــوان منبــع کربــن بهوســیله
پریبیوتیکهــا مــواد مغــذ 
باکتریهــای خاصــی مصــرف میشــوند .اســتفاده از پریبیوتیکهــا در
مــواد غذایــی موجــب افزایــش زندهمانــی و رشــد پروبیوتیکهــا شــده کــه
ایــن باکتریهــا دارای اثــرات ســودمندی روی کاهــش کلســترول خــون
بــوده و ســبب کاهــش بیماریهــای قلبــی ،عروقــی و نارســاییهای روده
بهخصــوص ســرطان روده بــزرگ و ریســک ابتــاء بــه دیابــت میشــوند.
محصــوالت ســینبیوتیک حــاوی پروبیوتیــک و پریبیوتیــک بــه صــورت
تــوأم اســت.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
دارو درمانــیهزینــه زیــادی بــرای بیمــار و کشــور دارد و در صــورت
اشــتباه پزشــک یــا بیمــار ،آثــار ســوء و حتــی مــرگ را در پــی دارد .امــا
غــذا درمانــی ایــن مشــکالت را نــدارد .غــذا جنبــه پیشــگیری دارد و دارو
بیشــتر بــرای از بیــن بــردن مــرض بــهکار مــیرود .بنابرایــن اســتفاده از
غذاهــای ســینبیوتیک هــم از نظــر اقتصــادی و هــم از نظــر اجتماعــی
دارای اهمیــت اســت.
بــا اســتفاده از ترکیبــات پریبیوتیــک میتــوان زندهمانــی
پروبیوتیکهــا را در شــرایط نامســاعد در طــول فــرآوری و نگهــداری
محصــوالت غذایــی و در هنــگام عبــور از دســتگاه گــوارش بــه مقــدار الزم
بــرای ســامتی حفــظ نمــود.
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üکارخانجــات تولیــد کننــده محصــوالت لبنــی و کارخانجــات شــیر
پاســتوریزه کشــور
توصیههای ترویجی و فنی:
بــرای تولیــد ماســت میــوهای ســین بیوتیــک بــا خــواص درمانــی بــاال و
خــواص حســی مطلــوب ،میتــوان از فیبــر میوهجــات در حــدود  2درصــد
و مارمــاالد میــوه حــدود  25درصــد اســتفاده نمــود.

محل اجرا :مرکز آذربایجان غربی
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عنوان دستاورد :بهکارگیری پروبیوتیکهای آزاد و کپسول شده در فرآوردههای لبنی پروبیوتیک
خالصه دستاورد:
پروبیوتیکهــا میکروارگانیســمهای زندهایهســتند کــه پــس از مصــرف،
در روده ســاکن شــده و اثــرات مفیــدی در ســامتی انســان بــر جــای
میگذارنــد .اثــرات ســامت بخشــی پروبیوتیکهــا شــامل کنتــرل
التهابــات رودهای ،عفونتهــا ،ســطح کلســترول ســرم و بهبــود سیســتم
ایمنــی بــدن ،بهبــود عــدم تحمــل الکتــوز ،فعالیــت ضــد ســرطانی و
جلوگیــری از آلــرژی اســت .تعــداد پروبیوتیکهــای زنــده مانــده در مــاده
غذایــی بایــد حداقــل  107واحــد کلنــی در گــرم یــا در میلیلیتــر باشــد تــا
در تأمیــن ســامتی مفیــد واقــع شــود .بــا اســتفاده از کپســوله کــردن بــا
آلژینــات ســدیم میتــوان پروبیوتیکهــا را از شــرایط نامســاعد در طــول
فــرآوری و نگهــداری محصــوالت غذایــی حفــظ نمــود.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
تعــداد پروبیوتیکهــای زنــده مانــده در مــاده غذایــی بایــد حداقــل 10
واحــد کلنــی در گــرم یــا در میلیلیتــر باشــد تــا در تأمیــن ســامتی مفیــد
واقــع شــود pH .پایینتــر از  4بــرای اغلــب کشــتهای پروبیوتیکــی
زیــانآور اســت .بنابرایــن ،یکــی از روشهــای حفــظ پروبیوتیکهــا اســتفاده
از فرآینــد کپســوله کــردن اســت .ایــن فرآینــد میتوانــد پروبیوتیکهــا را
از شــرایط نامســاعد در طــی نگهــداری فرآوردههــا حفــظ نمایــد
7

مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üکارخانجات تولیدکننده محصوالت لبنی
توصیههای ترویجی و فنی:
بــرای تولیــد محصــوالت لبنــی پروبیوتیــک بــا خــواص درمانــی بــاال،
میتــوان از پروبیوتیکهــای میکروکپســوله شــده اســتفاده نمــود.

محل اجرا :مرکز آذربایجان غربی
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عنوان دستاورد :تولید شوریجات کم نمک تخمیری
خالصه دستاورد:
بــا اســتفاده از گل کلــم ،کرفــس ،هویــج ،گیاه شــوید و نعناع 5 ،فرموالســیون
مختلــف تهیــه و بــا بهکارگیــری غلظتهــای متفــاوت نمــک 25 ،تیمــار
تخمیــری مختلــف حاصــل شــد .در زمانهــای  3 ،2 ،1و  4روز پــس از
شــروع تخمیــر ،از تمــام تیمارهــا بــرای شــمارش ریــز زندههــا نمونهبــرداری
شــد و بــه مــوازات آن  pHنیــز اندازهگیــری شــد .در زمانهــای مختلــف
پــس از تخمیــر ،آزمونهــای کیفــی نیــز انجــام شــد .شناســایی ریــز
زندههــا نیــز بــا اســتفاده از جداســازی و انجــام آزمونهــای ویــژه بعــد از
گذشــت  48 ،24و  72ســاعت از تخمیــر انجــام گرفــت .مشــاهده شــد کــه
در فرآینــد تخمیــر در  24ســاعت ابتدایــی عمومــاً ریــز زندههایــی نظیــر
الکتوباســیلوس دلبروکــی ،در  48ســاعت بعــد از تخمیــر ریــز زندههــای
پدیوکوکــوس دامنوســوس و لوکونســتوک اوئنــوس و در  72ســاعت بعــد
از تخمیــر نیــز ریــز زندههــای لوکونســتوک کرموریــس و اســترپتوکوکوس
الکتیــس را میتــوان جداســازی نمــود .در نهایــت ،بهتریــن شــور کمنمــک
تخمیــری ،تیمــار حــاوی گل کلــم ،کرفــس ،هویــج ،گیــاه شــوید و
نعنــاع همــراه بــا  3درصــد نمــک معرفــی شــد کــه هــم از نظــر نتایــج
آزمونهــای شــیمیایی و فیزیکــی و هــم از نظــر ارزیابیهــای حســی بســیار
مطلوب بود.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üکاهش مصرف نمک و ارتقاء سالمتی
توسعه صنایع تبدیلی و اشتغالزایی
 üکاهش ضایعات
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üواحدهای فرآوری سبزیجات و مشاغل خانگی و روستایی
توصیههای ترویجی و فنی:
 üبرای تهیة شوریجات از فرآیندهای تخمیری مناسب استفاده شود.

محل اجرا :ستاد مؤسسه
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عنوان دستاورد :بهینهسازی روشهای خشک کردن انگور
خالصه دستاورد:
انگــور عــاوه بــر مصــارف تازهخــوری ،بیشــتر آن خشــک شــده و بــه
صــورت کشــمش بــه خــارج از کشــور صــادر میشــود .در اکثــر مناطــق
کشــت انگــور ،کشــمش بــه صــورت ســنتی تهیــه شــده کــه گذشــته از
محصولــی بــا راندمــان کــم و رنــگ نامناســب ،اکثــرا ً در زمــان خشــک شــدن
بــا خــاک تمــاس داشــته کــه عــاوه بــر پوســیدگی دچــار آلودگــی کپکــی
نیــز میشــود .ایــن کشــمش بــه واســطه داشــتن رنــگ تیــره و قهــوهای
معمــوالً جنبــه صادراتــی نداشــته و بــه مصــارف داخلــی میرســد .بــا توجــه
بــه اینکــه اغــب بارگاههــای کشــمش بــه صــورت ســنتی و روی زمیــن
انجــام میگیــرد ،آلودگــی میکروبــی و مخلــوط شــدن اجســام خارجــی بــا
کشــمشها و مخصوص ـاً ســنگ ریزههــا ،یکــی از معضــات اصلــی کشــمش
اســت .لــذا بــه منظــور شــناخت و دســتیابی بــه بهتریــن روش تولیــد
کشــمش بــا کیفیــت بــاال و مطابــق بــا اســتانداردهای بینالمللــی ،ایــن
پــروژه بهمنظــور دســتیابی بــه اهــداف فــوق بــه مــدت دو ســال در کــرج
و اســتان قزویــن بــه اجــرا درآمــد .در راســتای بهبــود وضعیــت بارگاههــا و
جلوگیــری از آلودگیهــای جانبــی و خیسنشــدن در بارانهــای موســمی،
بارگاهــی طراحــی و بــه اجــرا درآمــد .ایــن بــارگاه بــه صــورت ایســتاده و بــا
پوشــش پالســتیکی اســت کــه رونــد خشــک کــردن را از  15روز متــداول
بــه  4روز رســانده و محصــول بــدون آلودگــی و بــا رنــگ بســیار روشــن و
قابــل پذیــرش بــود.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
کاهش زمان خشک کردن انگور ( 4تا  5روز)
ارتقاء سطح بهداشتی و بهبود خواص کیفی کشمش
کاهــش  50درصــدی ضایعــات در مرحلــة تولیــد و بهبــود راندمــان
تولیــد
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üباغداران انگور و واحدهای تولید کننده کشمش
توصیههای ترویجی و فنی:
 üاستفاده از بارگاههای عملآوری کشمش به جای روش سنتی

محل اجرا :ستاد مؤسسه
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عنوان دستاورد :بهینهسازی فرآیند تولید و نگهداری برگه و چیپس میوه
خالصه دستاورد:
ی هــوای داغ یکــی از فرآیندهــای رایــج بــرای
بهکارگیــری جریانهــا 
خشــک کــردن میوههــا و ســبزیها محســوب میشــود .محصــوالت
نهایــی حاصــل از ایــن روش دارای تخلخــل پاییــن ،تغییــرات زیــاد رنــگ
و ظرفیــت جــذب پائیــن آب هســتند .در ایــن روش مصــرف انــرژی بــرای
خشــک کــردن مــاده غذایــی افزایــش و کیفیــت محصــول نهایــی بــه لحــاظ
ویژگیهــای فیزیکوشــیمیایی ،ارگانولپتیــک و تغذیــهای شــدیدا ً کاهــش
مییابــد .بــه منظــور بهبــود خــواص کمــی و کیفــی محصــوالت خشــکباری
اســتفاده از فرآینــد اســمز بــه همــراه پوشــشهای خوراکــی بــر ســطح
محصــول توصیــه میشــود .فرآینــد آبگیــری بــه روش اســمزی منجــر بــه
بهبــود کیفیــت مــاده غذایــی و رشــد اقتصــادی قابــل مالحظــه و افزایــش
قابلیــت رقابتــی نســبت بــه فرآیندهــای انتخابــی بــرای مصــرف در بازارهــای
داخلــی و توســعه صــادرات میشــود .بــا اســتفاده از ایــن فرآینــد بخــش
مهمــی از رطوبــت اولیــه بــدون صــرف انــرژی حرارتــی از مــاده غذایــی
خــارج میشــود و مقــداری از مــواد جامــد محلــول بــه بافــت مــاده غذایــی
نفــوذ میکنــد .بــه همیــن دلیــل ،بــا بهرهگیــری از ایــن فرآینــد عالوهبــر
ارتقــاء ویژگیهــای کمــی و کیفــی محصــول نهایــی ،میتــوان  15-18در
صــد در مصــرف انــرژی صرفهجویــی نمــود.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
ارتقــاء ویژگیهــای کمــی و کیفــی و بــازار پســندی محصــول نهایــی و
افزایــش امــکان صــادرات خشــکبار میــوه
بینیــاز شــدن بــه اســتفاده از مــواد شــیمیایی نگهدارنــده نظیــر ترکیبــات
گوگــردی در فرآینــد تولیــد خشــکبار میوه
صرفهجویــی در مصــرف انــرژی حرارتــی بــه میــزان  15 -18درصــد در
تولیــد خشــکبار میــوه
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
تولید کنندگان صنعتی خشکبار میوه
توصیههای ترویجی و فنی:
اســتفاده از پوشــشهای خوراکــی ســبب میشــود کــه کارایــی فرآینــد
خشــک کــردن اســمزی میوهجــات بهطــور قابــل توجهــی افزایــش یابــد.
همچنیــن اســتفاده از پوشــشهای خوراکــی بــه همــراه فرآینــد آبگیــری
اســمزی ســبب میشــود کــه میــزان جــذب مــواد جامــد محلــول بــه
درون بافــت محصــول نهایــی بــا اســتفاده از پوشــش خوراکــی بــه نحــو
چشــمگیری کاهــش یابــد.

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

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینهسازی فرآیندهای تبدیلی و فناوریهای پس از برداشت

عنوان دستاورد :بهینهسازی روش خشک کردن زردآلو برای تولید برگه
خالصه دستاورد:
بــرایبهینهســازی خشــک کــردن زردآلــو 4 ،تیمــار :ســولفیتزنی و
خشــک کــردن ،ســولفیتزنی -آنزیمبــری و خشــک کــردن ،آنزیمبــری–
ســولفیتزنیو خشــک کــردن و در نهایــت ،ســولفیتزنی -خشــک کــردن
تــا  50درصــد رطوبــت اولیــه ،آنزیمبــری و خشــک کــردن نهایــی مــورد
بررســی قــرار گرفــت .ســطوح گوگــرد مــورد اســتفاده از  0تــا 1500 ppm
گاز  SO2و دمــای خشــک کــن  50تــا  74درجــه ســانتیگراد در نظــر
گرفتــه شــد .کیفیــت برگههــای تولیــدی بــر مبنــای میــزان ســفتی بافــت
و تیرگــی رنــگ ارزیابــی شــد.
بــر اســاس نتایــج بهدســت آمــده ،گوگــرد عامــل عمــده در کنتــرل کیفیــت
برگــه زردآلــو اســت .امــا کاهــش مقــدار باقیمانــده آن تــا ســطح کمتــر از
 150پــی پــیام ضــرورت دارد .میــزان گوگــرد مصرفــی اثــری بــر زمــان
خشــک شــدن محصــول نــدارد .آنزیمبــری زمــان الزم بــرای خشــک شــدن
محصــول را کاهــش داده امــا تأثیــر مؤثــر و مســتقیمی بــر رنــگ و یــا
ســفتی بافــت محصــول نــدارد .بــا افزایــش دمــای خشــک کــردن ،درصــد
گوگــرد باقیمانــده در محصــول کاهــش مییابــد .ســولفیتزنی و خشــک
کــردن ،همــراه بــا مصــرف  900 ppmگاز  SO2در دمــای  50تــا 68
درجــه ســانتیگراد منجــر بــه تولیــد محصولــی بــا متوســط ســفتی بافــت
 1/44 N/m2و تیرگــی رنــگ  0/071 Odمیشــود .در ایــن شــرایط نیــازی
بــه انجــام فرآینــد آنزیمبــری احســاس نمیشــود.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üکاهش مصرف گوگرد در تولید خشکبار
 üکاهــش مقــدار باقیمانــده گوگــرد در محصــول نهایــی بــه زیــر آســتانه
مجــاز
 üحفــظ رنــگ طالیــی و بافــت نــرم محصــول نهایــی علیرغــم کاهــش
شــدید گوگــرد مصرفــی
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üباغداران و تولیدکنندگان خشکبار
توصیههای ترویجی و فنی:
 üبــرای تولیــد برگــه ،ابتــدا فرآینــد ســولفیتزنی بــا غلظــت 900 ppm

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

محل اجرا :مرکز همدان

نام و نام خانوادگی محقق :فرزاد گودرزی
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عنوان دستاورد :تولید انجیر نیمهمرطوب (پرسی)
خالصه دستاورد:
اســتفاده از پیــش فرآیندهــای اســمز ســبب افزایــش کیفیــت محصــول در
حیــن خشــک کــردن میشــود .بهتریــن ترکیــب محلــول اســمزی بــرای
تولیــد ایــن محصــول مشــخص شــد .محصــول بهدســت آمــده طعــم و رنــگ
بهتــری نســبت بــه روش تولیــد ســنتی داشــته ،بــدون آلودگــی میکروبــی
بــوده و مانــدگاری آن نیــز  4برابــر محصــوالت تولیــد شــده در روشهــای
معمــول بــود .ایــن محصــول بــه دلیــل طعــم مناســب و ارزشــی کــه از
لحــاظ تغذی ـهای دارد میتوانــد بــه عنــوان یــک میانوعــده مناســب مــورد
اســتفاده افــراد مختلــف قــرار گیــرد .انجیرهــای بــا کیفیــت پاییــن بــرای
تولیــد ایــن محصــول مناســب بــوده و بدیــن ترتیــب ضایعــات تولیــد ایــن
محصــول بــا ارزش نیــز کاهــش مییابــد.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
üکاهش ضایعات محصول انجیر
üایجاد ارزش افزوده
üتولید محصول با کیفیت باالتر و آلودگی کمتر
üافزایش درآمد تولیدکنندگان و صاحبان صنایع انجیر

انجیرسیاه خشک بدون پیش فرآیند
اسمز

مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üزنان روستایی ،باغداران ،صاحبان صنایع و صادرکنندگان
توصیههای ترویجی و فنی:
اســتفاده از ایــن فرآینــد بســیاری از مشــکالت مربــوط بــه ضایعــات انجیر
را کاهــش داده و محصولــی بــا ارزش افــزوده بیشــتر ایجــاد مینمایــد.

محل اجرا :مرکز فارس
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انجیرسیاه خشک با پیش فرآیند اسمز

نام و نام خانوادگی محقق :ندا مفتونآزاد

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینهسازی فرآیندهای تبدیلی و فناوریهای پس از برداشت

عنوان دستاورد :تولید کنسانتره از انجیرهای خشک درجه 3
خالصه دستاورد:
بهتریــن روش اســتخراج عصــاره انجیــر و بهتریــن روش تغلیــظ از میــان
روشهــای مختلــف انتخــاب شــد .بهتریــن غلظــت هیدروکلوییــد و قنــد برای
بهدســت آوردن خصوصیــات رئولوژیــک مناســب تعییــن و بهتریــن شــرایط
نگهــداری ایــن محصــول مشــخص شــد .کنســانتره و نکتــار انجیــر عــاوه بــر
اســتفاده در صنایــع غذایــی ،از لحــاظ دارویــی نیــز کاربردهــای متعــددی
دارد .در صنایــع غذایــی میتوانــد بــه عنــوان مــاده ایجــاد کننــده رنــگ،
جانشــین قنــد در نانوایــی،شــیرینیجات و شــربتهای ایجــاد کننــده
طعــم میــوه در محصــوالت لبنــی (بســتنی و ماسـتهای میــوهای) اســتفاده
شــود.

کنسانتره انجیر

اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üکاهش ضایعات محصول انجیر
 üایجاد ارزش افزوده
 üافزایش درآمد تولید کنندگان و صاحبان صنایع انجیر
 üکاربرد در سایر فرآوردههای غذایی به عنوان افزودنی سالم

مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üزنان روستایی ،باغداران ،صاحبان صنایع و صادرکنندگان
توصیههای ترویجی و فنی:
اســتفاده از ایــن فرآینــد بســیاری از مشــکالت مربــوط بــه ضایعــات انجیــر را
کاهــش داده و محصولــی بــا ارزش افــزوده ایجــاد مینمایــد.

محل اجرا :مرکز فارس

انجیر خشک درجه 3

نام و نام خانوادگی محقق :ندا مفتون آزاد
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عنوان دستاورد :تدوین دانش فنی تولید فیلم/پوشش خوراکی بر پایه پکتین در مقیاس صنعتی
برای افزایش عمر نگهداری مرکبات
خالصه دستاورد:
کاربــرد پوشــش زیســتتجزیه پذیــر پکتیــن روی میــوه مرکبــات باعــث
کاهــش افــت وزن ،حفــظ رنــگ میــوه ،کاهــش ســرعت تنفــس ،کاهــش
تولیــد اتیلــن و حفــظ ســفتی بافــت میــوه میگــردد .پوشــش اثــر نامطلوبــی
بــر خــواص حســی نــدارد و بهطــور کلــی رســیدگی میــوه را بــه تعویــق
انداختــه ،مانــدگاری را افزایــش و ضایعــات کمــی و کیفــی مرکبــات را در
دوره نگهــداری کاهــش میدهــد .بهعــاوه ،کاربــرد ایــن پوشــش باعــث
کاهــش آلودگیهــای محیــط زیســت بــا بهکارگیــری بســتهبندیهای
م هزینــه بــرای محصــوالت
تجدیدپذیــر و ارائــه بســتهبندی مناســب و کــ 
باغــی میشــود .دســتگاه پوش ـشدهنده فیلــم زیســت تجزیهپذیــر طراحــی
و ســاخته شــده اســت.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üکاهش ضایعات مرکبات و
 üکاهش آلودگیهای زیست محیطی
 üافزایش ماندگاری محصول و افزایش بازارپسندی
 üقابل استفاده برای سایر فرآوردههای باغی
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üباغداران ،سردخانهداران و صادرکنندگان
توصیههای ترویجی و فنی:
اســتفاده از پوشــشهای زیســت تجزیهپذیــر باعــث کاهــش ضایعــات و
افزایــش درآمــد باغــداران و تولیدکننــدگان میشــود.

محل اجرا :مرکز فارس
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دستگاه پوششدهنده فیلم خوراکی
روی میوه

میوههای بدون پوشش (سمت راست)
و میوههای پوشش دار (سمت چپ) در
دمای ( 5 °Cروز یازدهم نگهداری)

نام و نام خانوادگی محقق :ندا مفتون آزاد

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینهسازی فرآیندهای تبدیلی و فناوریهای پس از برداشت

عنوان دستاورد :تهیه پوششهای خوراکی برای بستهبندی انواع میوه و سبزی با هدف افزایش
کیفیت و ماندگاری و کاهش ضایعات
خالصه دستاورد:
بســتهبندی مناســب میوهجــات و ســبزیجات بــه دلیــل مصــرف تازهخــوری،
قابلیــت پاییــن انبارمانــی و فســادپذیری بــاال از اهمیــت ویــژهای در افزایــش
مانــدگاری برخــوردار اســت .طــی ســالیان اخیــر کاربــرد مــواد بســتهبندی
زیســت تخریبپذیــر بــه منظــور افزایــش مانــدگاری و بهبــود کیفیــت مــواد
غذایــی مــورد توجــه زیــادی قــرار گرفتهانــد .پوش ـشهای خوراکــی عمدت ـاً
از منابــع گیاهــی تجدیدپذیــر و زائــدات کشــاورزی (تفالــه چغندرقنــد،
کنجالــه دانههــای روغنــی و )...بهدســت میآینــد .پوشــشهای خوراکــی
بصــورت الیــه محافظــی بــر ســطح میوههــا و ســبزیها قــرار میگیرنــد
و هماننــد بســتهبندیهای بــا اتمســفر اصــاح شــده عمــل میکننــد .از
خــواص عملکــردی ایــن پوشـشها عبارتانــد از :محافظــت محصــول در برابر
نفــوذ گازهــا و بخــارآب ،کاهــش افــت وزن محصول،کاهــش جــذب اکســیژن
و میــزان تنفــس محصــول ،افزایــش مانــدگاری میوههــا و صیفیجــات،
محافظــت فیزیکــی محصــوالت ،بهبــود خــواص ظاهــری محصــول ،قابلیــت
برگشـت بــه طبیعــت ،عــدم تأثیــر منفــی روانــی بــر روی مصــرف کننــده بــا
توجــه بــه حفــظ کامــل مشــخصات ظاهــری در محصــول.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
بهینهســازی روشهــای نگهــداری و بســتهبندی محصــوالت باغــی و
ســبزی و صیفــی
کاهــش ضایعــات فرآوردههــای باغــی ،ســبزی و صیفــی ،بهویــژه در مرحلــه
انبارداری
افزایــش مــدت نگهــداری محصــول و ارتقــاء کیفیــت و بهبــود بازارپســندی
محصو ل
کاهــش آلودگیهــای محیــط زیســت بــا بهکارگیــری بســت هبندیهای
تجدیدپذیــر
امــکان نگهــداری و انبــارداری کوتــاه مــدت محصــوالت باغــی در دماهــای
معمولــی بــدون نیــاز بــه ســردخانه
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üتولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت باغی و میادین میوه و ترهبار
توصیههای ترویجی و فنی:
بهینهســازی روشهــای نگهــداری و بســتهبندی ،کاهــش ضایعــات و
ارتقــاء کیفیــت محصــوالت باغــی و ســبزی و صیفــی
افزایــش عمــر انبــاری محصــوالت باغــی و کاهــش و کنتــرل آلودگــی و
فســاد میکروبــی
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عنوان دستاورد :استفاده از گیاهان دارویی برای تولید نوشابه فراسودمند کمبوجا
خالصه دستاورد:
نوشــابه کومبوجــا عبــارت اســت از مجموعـهای از میکروارگانیسـمها کــه بــه
صــورت همزیســتی توســط قــارچ کومبوجــا در محیــط چــای و کربوهیــدرات
شــروع بــه فعالیــت کــرده و تولیــد نوشــابه فراویــژه تخمیــری کومبوجــا
مینمایــد .نیتــروژن ،ســلولز ،کافئیــن و تانــن توســط میکروارگانیســمهای
اســتوباکتر هــوازی کــه باعــث تولیــد اســتیک اســید و گلوکونیــک اســید
میگردنــد ،مــورد مصــرف قــرار میگیــرد .در ایــن مجموعــه ،قــارچ Pellicle
 celluloseبــا کمبوجــا همیشــه همــراه بــوده و Saccharomyces
 boulardiکــه بــه صــورت هــوازی یــا غیرهــوازی تولیــد الــکل مینمایــد
نیــز یافــت میشــود .میکروارگانیســمهای  Acetobacterالــکل را بــه
اســید تبدیــل میکننــد Brettanomyces aerobic .و anaerobic
کــه تولیــد الــکل و اســتیک اســید میکننــد همیشــه در ایــن مجموعــه
یافــت میشــوند .بــچ اول بیــن  14تــا  16روز بــا مــزه تــرش و شــیرین
همــراه بــا حبابهــای ریــز بهطــول انجامیــد ولــی بچهــای بعــدی بــا
افزایــش قطــر و ضخامــت اســکوبی و ســازگاری محیــط بیــن  6تــا  9روز
بــه اتمــام رســید .میــزان تولیــد در بچهــای بعــدی بــا افزایــش مقــدار
مــواد اولیــه از حجــم بیشــتری برخــوردار بودنــد .بــا افزایــش میــزان دمــا،
شــدت تولیــد گاز و اســیدیته افزایــش یافــت .ایــن نشــانگر آن اســت کــه
در دمــای بــاالی  25درجــه ســانتیگراد رشــد ســریع ،کاهــش  pHاز 5/7
بــه  2/5و افزایــش اســیدیته همــراه اســت .در نتیجــه در تولیــد صنعتــی،
افزایــش درجــه حــرارت ،کاهــش میــزان آلودگــی و افزایــش ظرفیــت تولیــد
را بهدنبــال خواهــد داشــت.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
ارائــه فرموالســیونهای مناســب بــه منظــور تولیــد محصــوالت
جدیــد غذایــی فراویــژه بــا هــدف ارتقــاء ارزش تغذیــهای
ارتقاء ارزش افزوده
توسعه صنایع تبدیلی و اشتغالزایی
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üکارخانجات تولید نوشابه
توصیههای ترویجی و فنی:
اســتفاده از فرآیندهــای صنایــع تبدیلــی ،بهمنظــور توســعه فرموالســیونهای
غذایــی و ارتقــاء ارزش افزوده

محل اجرا :ستاد مؤسسه

36

سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي

نام و نام خانوادگی محقق :اصالن عزیزی

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینهسازی فرآیندهای تبدیلی و فناوریهای پس از برداشت

عنوان دستاورد :تهیه فرآوردههای پروتئینی از نخود
خالصه دستاورد:
دانــه بقــوالت منبــع بســیار خــوب و ارزانــی از مــواد مغــذی و دومیــن منبــع
مهــم غذایــی انســان بهشــمار میرونــد .بــا اینکــه پروتئیــن ســویا منبــع
بســیار مهمــی از پروتئینهــای گیاهــی اســت ولــی محصــوالت پروتئینــی
نظیــر آرد ،کنســانتره و ایزولــه پروتئیــن بقــوالت نیــز بــه عنــوان افزودنــی
غذایــی عملگــرا میتواننــد جایگزیــن مناســبی بــرای پروتئیــن ســویا
باشــند .نتایــج نشــان داد کــه کنســانتره و ایزولــه پروتئیــن نخــود از نظــر
برخــی خــواص عملکــردی نظیــر میــزان جــذب آب و جــذب روغــن مشــابه
پروتئیــن ســویا هســتند .ایزولــه پروتئیــن نخــود از نظــر قــدرت تشــکیل کف
و پایــداری آن و قــدرت تشــکیل ژل بــر کنســانتره پروتئیــن ســویا برتــری
دارد .از کنســانترهها و ایزولههــای پروتئیــن نخــود میتــوان بــه عنــوان
اجــزای تشــکیلدهنده انــواع گوناگونــی از مــواد غذایــی نظیــر فراوردههــای
گوشــتی ،لبنــی و نانوایــی اســتفاده کــرد .فیلمهــای تهیــه شــده از پروتئیــن
نخــود بهطــور کامــل در آب محلولانــد لــذا بــرای تهیــه بســتهبندیهای
محلــول در آب مناس ـباند .افــزودن چربــی بــه ایــن فیلمهــا و تهیــه فیلــم
مرکــب (کامپوزیــت) میتوانــد مقاومــت آنهــا را در برابــر رطوبــت بهبــود
بخشــد و کاربردهــای صنعتــی آنهــا را افزایــش دهــد.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üاستفاده مطلوب و تجاری از پروتئین نخود در صنعت غذایی کشور
 üتولید نیمهصنعتی کنسانترهها و ایزولههای پروتئین نخود
 üتهیه محصوالت پروتئینی نخود بهعنوان افزودنی غذایی عملگرا
 üجایگزینــی پروتئیــن نخــود بهجــای پروتئیــن ســویا در بســیاری از
کاربردهــا
 üبهبــود مقاومــت فیلمهــای پروتثینــی نخــود در برابــر رطوبــت بــا افــزودن
چربــی بــه آن و تهیــه فیلــم مرکــب (کامپوزیــت)
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
کارخانههای تولید فراوردههای گوشتی ،صنایع لبنی و نانوایی
کارخانههای تولید فرآوردههای سرخ شده
توصیههای ترویجی و فنی:
 üایجاد کارگاههای فرآوری و استخراج پروتئین نخود
 üاجــرای برنامههــای مناســب در جهــت ایجــاد کارگاههــای تولیــد
فرآوردههــای پروتئیــن نخــود و معرفــی محصــوالت غذایــی جدیــد از
پروتئیــن نخــود و ترویــج اســتفاده از آن
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عنوان دستاورد :معرفی فرآیند تولید آجیل ذرت Corn Nut

خالصه دستاورد:
آجیــل ذرت بــه دلیــل فیبــر بــاال اثــر بســیار تعیینکننــدهای در
جلوگیــری از بیماریهــای رودهای دارد و همچنیــن بهدلیــل عــدم
وجــود کلســترول در آن اثــر منفــی روی قلــب و عــروق نیــز نــدارد و
بهدلیــل دارا بــودن طیــف وســیعی از مــواد مــورد نیــاز بــدن میتوانــد تــا
حــد باالیــی جایگزیــن غــذای کامــل ســالم شــود .تحقیقــات اخیــر نشــان
داده اســت کــه یــک رژیــم غذایــی دارای حجــم باالیــی از ذرت آجیلــی
میتوانــد از بیماریهایــی از قبیــل ســرطان ،امــراض قلبــی و عروقــی
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
کیفیــت آجیــل تولیــد شــده از همــه تیمارهــا بــود.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üدســتیابی بــه روش تولیــد آجیلــی ســالم بــه عنــوان محصولــی جدیــد
و قابــل رقابــت بــا محصــول خارجــی بــا ارزش تغذیـهای و کیفیــت حســی
بــاال و قابــل رقابــت بــا انــواع خارجــی
 üایجاد تنوع در محصوالت غذایی
 üبــاال بــردن تــوان رقابــت تولیدکننــدگان داخلــی و امــکان صــادرات
محصــول
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üصنایع آجیل و خشکبار
توصیههای ترویجی و فنی:
 üبــه کارگیــری فرآینــد معرفــی شــده بــرای تولیــد آجیــل ذرت کــه
قابــل رقابــت بــا انــواع خارجــی ایــن فــرآورده اســت.

محل اجرا :ستاد مؤسسه
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نام و نام خانوادگی محقق :کاووس رشمه کریم

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینهسازی فرآیندهای تبدیلی و فناوریهای پس از برداشت

عنوان دستاورد :تولید اسالیس خشک لیمو ترش
خالصه دستاورد:
در ایــن پژوهــش ،بــه منظــور تعییــن شــرایط خشــک کــردن اســایس
لیمــو از یــک خشــککن آزمایشــگاهی کابینتــی اســتفاده شــد .اثــر ســه
فاکتــور دمــای خشــک کــردن ،ســرعت هــوای خشــک کــردن و ضخامــت
اســایس مــورد بررســی قــرار گرفــت .ســپس تأثیــر اســتفاده از متابــی
ســولفیت ســدیم و فرآینــد آنزیمبــری بــر تغییــرات رنــگ اســایس لیمــو
طــی خشــک کــردن مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه در
خشــک کــردن اســایس لیمــو تــرش دوره نــرخ ثابــت وجــود نــدارد و کل
فرآینــد خشــک کــردن ایــن محصــول در دوره نــرخ نزولــی رخ میدهــد.
دمــای خشــک کــردن و ضخامــت اســایس لیمــو تــرش پارامتــر مؤثــری در
فرآینــد خشــک کــردن ایــن محصــول اســت .تأثیــر دمــا ،ضخامــت اســایس،
اثــر درجــه دوم دمــا و ســرعت هــوای خشــک کــردن نیــز بــر زمــان خشــک
کــردن بســیار معنـیدار بــود .بــا افزایــش دمــا ،زمــان خشــک کــردن کاهــش
و بــا افزایــش ضخامــت ،زمــان خشــک شــدن افزایــش مییابــد .مقــدار
ویتامیــن ث در ســطوح مختلــف دمــای خشــک کــردن و لیمــوی تــازه
تفــاوت معن ـیداری داشــت و بیشــترین میــزان ویتامیــن ث در دمــای 70
درجــه ســانتیگراد مشــاهده شــد .نتایــج مانــدگاری اســایسهای لیمــو
نشــان داد کــه نگهــداری در دمــای  4درجــه ســانتیگراد نســبت بــه ســایر
دماهــا کمتریــن تغییــرات رنــگ را بــه خــود اختصــاص داد.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
تولیــد فــرآوردهای جدیــد از لیمــو تــرش کــه دارای کیفیــت بــاال از
نظــر رنــگ و عطــر و طعــم اســت
کاهش ضایعات و افزایش قابلیت صادرات
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üباغداران و صنایع تبدیلی کشاورزی
توصیههای ترویجی و فنی:
اســتفاده بهینــه از ضایعــات اجبــاری محصــوالت و بهکارگیــری فناوریهــای
مناســب پــس از برداشــت ،بهمنظــور ارتقــاء ارزش افــزوده ،بهبــود کیفیــت
و کاهــش ضایعــات

محل اجرا :مرکز فارس

نام و نام خانوادگی محقق :مریم شاه امیریان

سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي

39

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

عنوان دستاورد :کاربرد آنزیم در صنایع روغنکشی زیتون
خالصه دستاورد:
روغــن زیتــون بــه واســط ه وجــود نســبت بــاالی اســیدهای چــرب تــک
غیراشــباعی بــه چنــد غیــر اشــباعی و مقادیــر زیــاد آنتیاکســیدانها
(فنلهــا و توکوفــرول) ،نســبت بــه اکسیداســیون بســیار مقــاوم بــوده و
تعــداد بســیار کمــی از رادیکالهــای آزاد (کــه بســیار ســمی بــوده و ســامتی
را تهدیــد مینماینــد) را تولیــد مینمایــد .آنزیمهــای موجــود در میــوه
زیتــون معمــوالً در طــی فرآینــد اســتخراج روغــن غیرفعــال میگردنــد.
لــذا بایــد در زمــان انجــام روغنکشــی بــا افزایــش آنزیــم ،آن را جبــران
نمــود .در اســتخراج آنزیمــی روغــن در محیــط آبــی بــا شکســت دیــواره
ســلولی توســط آنزیــم ،ترکیبــات ســلولی کــه شــامل روغــن ،پروتئیــن
و پلیســاکاریدها میباشــند بــه فــاز آبــی منتقــل و ســپس توســط
ســانتریفوژ بــه تفکیــک جــدا میگردنــد .اســتفاده از آنزیــم در روغنکشــی
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 روغنکشــی میشــود .از
دیگــر مزایــای ایــن روش ،عــدم اســتفاده از هرگونــه حــال آلــی و عــدم نیــاز
بــه فرآیندهــای بعــدی بــرای جداســازی حــال اســت.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üارتقاء ارزش تغذیهای روغن زیتون
 üافزایش بهرهوری و راندمان صنایع روغنکشی
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üصنایع روغنکشی زیتون
توصیههای ترویجی و فنی:
اســتفاده از آنزیــم در روغنکشــی زیتــون باعــث افزایــش راندمــان اســتخراج
روغــن توســط حــال و تســهیل اســتخراج آنزیمــی -آبــی و در نتیجــه باعــث
افزایــش راندمــان روغنکشــی میشــود.

محل اجرا :مرکز گلستان
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فصل سوم

استفاده بهینه از باقیماندههای گیاهی،
پسماندها و تبدیل زائدات به فرآوردههای
قابل مصرف و با ارزش افزوده بیشتر
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عنوان دستاورد :استفاده از باقیماندههای گیاهی و ضایعات محصوالت کشاورزی برای تولید و
پرورش قارچ خوراکی
خالصه دستاورد:
قــارچ صدفــی و یــا گونــه  PLEUROTUSمتعلــق بــه جنــس
پلوروتــوس خانــواده آگاریکاســه اســت .ایــن قــارچ در شــرایط
طبیعــی روی درختــان یــا شــاخههای خشــک رشــد میکنــد.
پــرورش ایــن گونــه بهدلیــل عــدم نیــاز بــه کامپوســت ،تولیــد
زیــاد در واحــد ســطح و قــدرت ســاپروفین بــاال و غیــره آســانتر
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  1370از مرکــز تحقیقــات بیــن المللی
صنایــع غذایــی میســور هنــد بــه ایــران آورده شــد .بهدلیــل عــدم
وجــود اســپان ،امــکان کشــت ایــن گونــه در کشــور میســر نبــود.
پــس از اجــرای طــرح ملــی “بهکارگیــری مــواد زایــد کشــاورزی
بــرای تولیــد قــارچ” روش تولیــد اســپان در دســترس همــگان
قرارگرفــت و پایاننامههــای متعــددی نیــز در ایــن زمینــه در
دانشــگاههای کشــور انجــام پذیرفــت .ایــن طــرح عامــل شــکوفایی
صنایــع تولیــد و پــرورش قــارچ در کشــور شــد.
اثربخشــی ،کاربــرد ،مزیتهــای فنــی و اقتصــادی
دســتاورد:
استفاده بهینه از ضایعات و زائدات اجباری
ارتقاء ارزش افزوده
üتوسعه صنایع تبدیلی و اشتغالزایی
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
üواحدهای تولید قارچ خوراکی
توصیههای ترویجی و فنی:
در تولیــد قــارچ همــواره اطمینــان از خالــص بــودن اســپان شــرط
اصلــی موفقیــت اســت.

محل اجرا :ستاد مؤسسه
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عنوان دستاورد :تولید شکالت خرما از خرماهای درجه  2و 3
خالصه دستاورد:
پــس از خمیــر کــردن خرمــا آزمایشهــای فیزیکوشــیمیایی و بافتــی اولیــه
روی آن انجــام گرفــت .ســپس آزمایــش در قالــب طــرح کامـ ً
ا تصادفــی بــه
صــورت اســپلیت پــات در زمــان اجــرا شــد .فاکتــور اصلــی در ســه ســطح
شــامل مغــزی شــکالت بــا درصدهــای مختلــف مــواد افزودنــی و فاکتــور
فرعــی شــامل زمــان نگهــداری محصــول در چهــار ســطح  4 ،2 ،0و  6مــاه
در شــرایط یخچــال و  30 ،15 ،0و  45روز در شــرایط دمایــی اتــاق (±5
 25درجــه ســانتیگراد) بــود .در هــر تیمــار ،ترکیبــات مختلــف مغزیهــا
بــا شــکالت پوشــش داده شــد و پــس از خنــک شــدن ،بســتهبندی و
در دو شــرایط دمایــی نگهــداری شــد .در هــر مرحلــه از نمونهبــرداری،
خصوصیــات رطوبــت ،پروتئیــن خــام ،فعالیــت آبــی ،خاکســتر ،قنــد ،مــواد
معدنــی میکــرو و ماکــرو ،چربــی و تجزیــه بافــت ارزیابــی شــد.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
تولید فرآورده جدید با ارزش تغذیهای باال و ارزش افزوده بیشتر
اســتفاده از خرمــا بــه عنــوان شــیرینکننده بــه جــای کارامــل ،قنــد
و ...
ده برابر بودن ارزش صادراتی این فرآورده نسبت به خرمای تازه
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
تعاونیها ،صنایع کوچک و کارخانجات شکالتسازی
توصیههای ترویجی و فنی:
استفاده از فرموالسیون معرفی شده برای تهیة شکالت خرمایی
شــکالت خرمایــی در شــرایط دمایــی منطقــه بــه مــدت دو هفتــه و در
یخچال به مدت  3/5-3ماه قابلیت نگهداری دارد.

محل اجرا :مرکز خوزستان
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عنوان دستاورد :تولید پودر خرما از خرماهای ضایعاتی
خالصه دستاورد:
خرمــا از محصــوالت عمــده کشــاورزی ایــران اســت کــه میتوانــد ســهم قاب 
ل
توجهــی از صــادرات غیرنفتــی کشــور را بــه خــود اختصــاص دهــد .هــر ســال
رقــم قابــل مالحظـهای از خرمــای تولیــد شــده کشــور در مراحــل مختلــف
پــس از برداشــت از بیــن مـیرود .یکــی ازکاربردهــای مهــم خرمــای ضایعاتی
تهیــه پــودر خرمــا اســت کــه در صنایــع مختلــف نظیــر صنایــع قنــادی،
نانوایــی و تهیــه بســتنی کاربــرد دارد .مشــکل اصلــی تولیــد پــودر میوههــا
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
در آن حفــظ شــده اســت .ایــن پــودر در شــرایط محیــط پایــداری باالیــی
دارد .از طرفــی بهدلیــل وجــود فیبــر و حفــظ مــواد مغــذی خرمــا ارزش
تغذیـهای باالیــی داشــته و افــزودن آن بــه فرموالســیون محصــوالت غذایــی،
ارزش تغذی ـهای محصــول نهایــی را افزایــش میدهــد و جایگزیــن مناســبی
بــرای قنــد نیــز میباشــد.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
دســتیابی بــه تکنولــوژی تولیــد پودر خرمــا و ایجــاد اشــتغال در مناطق
تو لید
تولیــد پــودر خرمــا بهعنــوان مــاده اولیــه ســالم و طبیعــی در تولیــد
ســایر محصــوالت و نــوآوری در تولیــد محصــوالت غذایــی جدیــد از
خرمــا
ایجاد انگیزه در افزایش تولیدات خام محصوالت کشاورزی
جابگزینــی پــودر خرمــا بهعنــوان مــاده غذایــی ســالم ،طبیعــی و مغذی
بــا شــکر در صنایــع تبدیلی و فــرآوری
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üکارگاههای فرآوری خرما
 üصنایع شیرینیپزی ،نوشابهسازی و نانوایی
توصیههای ترویجی و فنی:
بررسی و اصالح روشهای خشک کردن خرما
کنترل شرایط محیطی و انباری برای نگهداری پودرخرما
اجرای برنامههای مناسب در جهت کاهش ضایعات خرما

محل اجرا :ستاد مؤسسه
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینهسازی فرآیندهای تبدیلی و فناوریهای پس از برداشت

عنوان دستاورد :پاربویلینگ برنجهای پر محصول کشور
خالصه دستاورد:
شــلتوک حاصلــه از بوجــاری ،دارای رطوبتــی بیــن  18-25درصــد اســت که
ایــن رطوبــت بایــد جهــت انبــارداری و ســایر مراحــل فــرآوری بــه حداقــل
 13-14درصــد برســد .رعایــت نکــردن مســائل فنــی و عملــی در طــی
خشــک کــردن در ســایر مراحــل منجــر بــه شکســته شــدن و خــرد شــدن
بیشــتر دانــه برنــج میشــود .بنابرایــن ،مراحــل خشــک کــردن بایــد طــور
طراحــی شــود کــه منجــر بــه شکســته شــدن برنــج نگــردد .بــا توجــه بــه
معرفــی ارقــام جدیــد برنجهــای پــر محصــول و بــاال بــودن میــزان درصــد
شکســتگی آنهــا در طــی فــرآوری ،پوســتگیری و ســفید کــردن روش
پارابویلینــگ میتوانــد بــه مقــدار قابــل توجهــی از شکســته شــدن برنــج
جلوگیــری نمایــد و متقاب ـ ً
ا میــزان وابســتگی بــه واردات را کاهــش دهــد.
ارقــام مناســب بــرای پاربویلینــگ بــه ترتیــب اهمیــت ،رقــم آمــل ،مازنــد،
ســپیدرود و هــراز هســتند و مقایســه تیمــار خیســاندن در دمــای  70درجــه
ســانتیگراد بــه مــدت  3ســاعت و بخاردهــی بــه مــدت  7-5دقیقــه تحــت
فشــار اتمســفر و خشــک کــردن در هــوای  40الــی  45درجــه ســانتیگراد
بهتریــن نتیجــه را بههمــرا ه داشــت.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üکاهش درصد شکستگی دانه
 üافزایش درآمد سرانه روستاییان
 üبهبود اقتصاد کشاورزی مناطق تولید برنج
 üپیشگیری از آفتزدگی در انبارداری برنج
 üایجاد صنایع جدید و حرکت در جهت توسعه صنعتی
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üصنایع کشاورزی
 üواحدهای صنایع غذایی
 üواحدهای نیمهفعال شالیکوبی
توصیههای ترویجی و فنی:
 üاستفاده از روشهای صحیح فرآیند پاربویلینگ

محل اجرا :ستاد مؤسسه
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عنوان دستاورد :تولید پکتین و پکتیناز از تفاله سیب و پوست لیمو به روش تخمیر جامد
خالصه دستاورد:
بــا کشــت ســویه مناســب آســپرژیلوس نیجــر بــر تفالــه ســیب بــهروش
ی هــر یــک کیلوگــرم
تخمیــر جامــد پنجــاه گــرم اســید ســیتریک بــه ازا 
تفالــه مرطــوب ســیب تولیــد شــد و همچنیــن درصــد پروتئیــن مــاده
خشــک آن از کمتــر از یــک درصــد بــه بیــش از  %14افزایــش یافــت.
همچنیــن بــا کشــت ســویه مناســب آســپرژیلوس نیجــر بــر پوســته لیمــو
تــرش آبگیــری شــده بـه روش تخمیر جامــد  700واحــد فعالیــت اندوپکتیناز
بــه ازای هــر کیلوگــرم پوســته مرطــوب تولیــد شــد و پروتئیــن مــاده خشــک
آن نیــز بــه بیــش از  %10وزنــی افزایــش یافــت.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
افزایش پروتئین تفالهها برای مصرف دام
تولید آنزیم پکتیناز قابل استفاده در صنایع غذایی
تولید اسید سیتریک قابل استفاده در صنایع غذایی
افزایش ارزش پسماندهای کم ارزش صنایع غذایی
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üشــرکتهای دانــش بنیــان بــرای تکمیــل دانــش فنــی و تولیــد در
مقیــاس پایلــوت
توصیههای ترویجی و فنی:
اســتفاده بهینــه از ضایعــات و زائــدات اجبــاری بــرای تولیــد محصــوالت بــا
ارزش افــزودة بیشــتر.

محل اجرا :مرکز اصفهان
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عنوان دستاورد :تولید نوشابه غیر الکلی از پسماند کارخانههای عصاره مالت
خالصه دستاورد:
اســتفاده از پســماند صنایــع تولیــد عصــاره مالــت و ماءالشــعیر بــه عنــوان
بســتر تثبیــت ســلولهای مخمــر بــه جــای اســتفاده رایــج از آن در خــوراک
دام ،ضامــن ایجــاد ارزش افــزود ه بیشــتر بــرای واحــد تولیــدی خواهــد بــود.
مــواد مــورد اســتفاده بــرای بســتر بایــد دارای ویژگیهایــی از جملــه قیمــت
پاییــن ،عــدم ایجــاد تغییــر در عطــر و طعــم محصــول نهایــی ،ظرفیــت
بــاال و راحتــی عمــل تثبیــت روی آنهــا ،داشــتن مقاومــت بــاال و قابلیــت
استریلیزاســیون ،داشــتن درجــه غذایــی و نیــز قابلیــت بهکارگیــری در
دفعــات متعــدد و در بیوراکتورهــای مختلــف باشــد .دســتاوردهای طــرح
شــامل ارائــه روشــی جدیــد بــرای تولیــد نوشــابه مالتــی غیــر الکلــی بــه
صنایــع مربوطــه بــا اســتفاده از پســماند صنایــع خــود اســت .در هنــگام
تولیــد آبجــوی بــدون الــکل ،آلدئیدهــا کــه از عوامــل اصلــی بــد طعمــی
ورت هســتند توســط آنزیــم الــکل دهیدروژنــاز مخمرهــا احیــا شــده و طعــم
مطلــوب آبجــو بــدون تولیــد اتانــول و یــا بــد طعمیهایــی مثــل دی اســتیل
ایجــاد میشــود.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üاســتفاده از روش تخمیــر محــدود و عــدم تولیــد بــد طعمــی در آبجــوی
بــدون الــکل
 üاســتفاده بهینــه از پســماند صنایــع تولیــد عصــاره مالــت و لــذا ارزش
افــزوده باالتــر
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üصنایع تولید کننده نوشابه
توصیههای ترویجی و فنی:
ایــن روش بــا اســتفاده از مــواد ارزان قیمــت و پســماند کارخانجــات محصولی
بــا مزایــای فــراوان و ارزش افــزوده بــاال تولیــد مینمایــد.

محل اجرا :مرکز گلستان
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عنوان دستاورد :تولید نیمهصنعتی محصوالت پروتئینی کانوال به روش فراغشایی از پسماند صنایع روغنکشی

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 میکنــد شــامل :پروفیــل اســید آمینـهای بســیار قابــل توجــه،
محصــوالت پروتئینــی کلزا/کانــوال دارای خصوصیــات عملکــردی یا کاری بســیار
موفــق بــوده کــه آنهــا را بــرای اســتفاده در انــواع فرموالســیون مــواد غذایــی
قابــل قبــول میســازد .اســتفاده از کلزا/کانــوال بــه عنــوان منبــع پروتئینــی برای
مصــارف انســانی و خــوراک دام بــه دالیــل وجــود الیــاف زیــاد و فاکتورهــای
ضــد تغذی ـهای از جملــه گلوکزینــوالت ،پلیفنلهــا و اســید فیتیــک محــدود
میشــود .فرآینــد پیشــنهادی جهــت جداســازی پروتئیــن کانــوال بــر اســاس
غیــر محلــول نمــودن پروتئیــن کنجالــه چربیزدایــی شــده کلزا/کانــوال و بازیابی
پروتئیــن بــه عنــوان یــک ایزوله پروتئینی توســط ترســیب اســت .ایــن پروتئین
میتوانــد توســط عملیــات فراپاالیــش قبــل از دیافیلتراســیون تخلیــص
و تغلیظ گردد.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
روشهــای تجـــاری استخـــراج قلیایــی و ترســیب ایزوالکتریکــی ،منتهــی بـــه
بازیافــت پاییــن پروتئیــن (25درصــد) و باقــی گذاشــتن میــزان زیاد فیتـــات در
مقایســـه بــا ایزولههــای پروتئینــی ســویا میشــود .فرآینــد فــرا غشــایی بــدون
ایجــاد صدمــات قــادر بــه تولیــد ایزولـهای پروتئینــی بــا کیفیــت و راندمــان بــاال
میباشــد .پروتئیــن جداســازی شــده بــا خلــوص بــاالی  90درصــد میتوانــد
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 پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üصنایــع نانوایــی و قنــادی؛ صنایــع گوشــت؛ صنایــع مکملهــای غذایــی؛
صنایــع ســس مایونــز؛ صنایــع خــوراک طیــور
توصیههای ترویجی و فنی:
فرآینــد پیشــنهادی جهــت جداســازی پروتئیــن کانــوال بــر اســاس غیــر محلول
نمــودن پروتئیــن کنجالــه چربیزدایــی شــده کلزا/کانــوال و بازیابــی پروتئیــن به
عنــوان یــک ایزولــه پروتئینــی توســط ترســیب اســت .ایــن پروتئیــن میتوانــد
توســط عملیــات فراپاالیــش قبــل از دیافیلتراســیون تخلیــص و تغلیــظ گردد.

محل اجرا :مرکز گلستان
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عنوان دستاورد :طراحی و ساخت بیوراکتور تولید سرکه به روش پیوسته از ضایعات میوهها
خالصه دستاورد:
ســرکه از محصوالتــی اســت کــه در اغلــب خانوادههــا مــورد اســتفاده
قرارمیگیــرد .متأســفانه مشــاهده شــده اســت کــه از رقیــق کــردن
اســید اســتیک بــه میــزان  4درصــد و اضافــه کــردن کارامــل بــه آن و
بســتهبندی در بــازار بــه فــروش میرســد .ایــن ســرکه نــه تنهــا هیــچ
ارزش غذایــی نــدارد بلکــه باعــث از بیــن رفتــن دندانهــا میشــود.
در روشــی دیگــر ،از تخمیــر الــکل در مجــاورت میکروبهــای اســتو
باکتــر فــرآوری میشــود کــه ایــن ســرکه بهتــر از ســرکه اســیدی
بــوده ولــی ارزش غذایــی نــدارد .در راســتای تولیــد ســرکه بــا ارزش
غذایــی بــاال ،از میوههــای ماننــد ســیب ،خرمــا و انگــور و ســایر
میوههایــی قنــددار بــا بهکارگیــری بیورآکتــور اســتفاده شــد .در
ایــن فرآینــد از میکروبهــای عامــل تبدیــل مــواد قنــدی بــه الــکل
و الــکل بــه ســرکه در شــرایط غیــر هــوازی و هــوازی اســتفاده شــد.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üتولید سرکه با ارزش غذایی باال
 üتولید محصول بدون آلودگی
 üبهکارگیری میوههای درجه دو و سه
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üواحدهای تولیدی صنایع غذایی
 üواحدهای کوچک روستایی
توصیههای ترویجی و فنی:
اســتفاده بهینــه از ضایعــات و زائــدات اجبــاری بــرای تولیــد
محصــوالت بــا ارزش افــزودة بیشــتر

محل اجرا :ستاد مؤسسه
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مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

گندم ،آرد و نان

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

عنوان دستاورد :کاهش ضایعات و تعویق بیاتی نان با بهکارگیری مواد افزودنی
خالصه دستاورد:
کاربــرد افزودنیهــا از مناس ـبترین راهکارهــای بهبــود کیفیــت محصــوالت
صنایــع پخــت هســتند کــه بــه منظــور بهبــود بافــت ،تقویــت شــبکه
گلوتنــی ،ایجــاد نرمــی ،یکنواختــی و بــه تعویــق انداختــن بیاتــی مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد و نانــی بــا مانــدگاری باالتــر و کیفیــت مناس ـبتر
تولیــد میکننــد .هــدف از ایــن پژوهــش ،بررســی اثــر امولســیفایرهای داتــم،
ســدیم اســتئاروئیل -2الکتیــات و  E471و هموکتانتهــای پلیپروپیلــن،
گلیســیرین و پلیســوربات  60و مقایســه بــا نمونــه شــاهد (فاقــد افزودنــی)
بــر خصوصیــات کمــی و کیفــی نــان بربــری نیمهحجیــم بــود .نتایــج نشــان
داد کــه اضافــه نمــودن هــر یــک از افزودنیهــای فــوق ســبب افزایــش
رطوبــت ،حجــم مخصــوص ،تخلخــل و پذیــرش کلــی نمونههــا در مقایســه
بــا نمونــه شــاهد شــد و از میــزان ســفتی و بیاتــی نــان کاســته شــد .نتایــج
ارزیابــی پــردازش تصاویــر نشــان داد کــه اســتفاده از افزودنیهــا در بهبــود
رنــگ نیــز مؤثــر بــود.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üافزایش ماندگاری و بهبود کیفیت نان مصرفی در کشور
 üکاهش ضایعات نان
 üصرفهجویی در مصرف آب برای تولید گندم اضافی در کشور
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üتولید کنندههای نان سنتی و نان صنعتی
توصیههای ترویجی و فنی:
اســتفاده از بهبــود دهندههــای مجــاز بــا منشــأ طبیعــی باعــث بهبــود
کیفیــت و مانــدگاری نــان شــده و عالوهبــر صرفهجویــی در مصــرف
نهادههــای تولیــد گنــدم و صرفهجویــی انــرژی در تولیــد آرد و نــان باعــث
افزایــش درآمــد بــرای نانــوا نیــز میشــود.

محل اجرا :مرکز خراسان
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عنوان دستاورد :افزودن لسیتین و اسید اسکوربیک به نان برای کاهش بیاتی و بهبود حجم آن
خالصه دستاورد:
قــدرت گلوتــن و توانایــی نگهــداری گاز توســط خمیــر مهمتریــن عامــل
تعییــن کننــده در کیفیــت نانوایــی آرد حاصــل از گنــدم اســت .در برخــی
مــوارد بهدلیــل 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 بهشــمار مـیرود .هــدف از ایــن تحقیــق ،بررســی
اثــرات اســید اســکوربیک و لســیتین بــرای بــرآورده کــردن نیازهــای مــورد
اشــاره در نــان بــود .نتایــج نشــان داد کــه مقاومــت بــه کشــش خمیــر و
همچنیــن انــرژی مــورد نیــاز بــرای مخلــوط کــردن خمیــر در اثــر افــزودن
اســید اســکوربیک بهبــود یافــت و خــواص نانوایــی آرد بهتــر شــد .همچنیــن،
افــزودن  0/5درصــد لســیتین مایــع باعــث افزایــش تازگــی نــان مســطح
ایرانــی شــد.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üیکسانسازی کیفیت آرد مصرفی در نانواییها
 üافزایش کیفیت آرد نانوایی تولیدی در کارخانه آرد
 üافزایــش طــراوت و تازگــی نــان مســطح تولیــدی در نانوایــی ســنتی و
صنعتــی
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üنانوایان سنتی و صنعتی
 üکارخانههای تولید آرد
توصیههای ترویجی و فنی:
üیکسانســازی کیفــت آرد تولیــدی بــا افــزودن اســید اســکوربیک بــه آرد
در کارخانــه
üبهبود کیفیت نان با افزودن لسیتین مایع در نانواییها

محل اجرا :مرکز خراسان
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مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

عنوان دستاورد :بهبود خواص نانوایی آرد تازه بهوسیله فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی
خالصه دستاورد:
در طــول مــدت نگهــداری گنــدم یــا آرد ،کیفیــت پخــت نــان حاصــل در
اثــر تغییــر اجــزاء تشــکیل دهنــدة آرد بــه خصــوص چربیهــا ،گلوتــن و
آنزیمهــا بهبــود مییابــد .مجمــوع ایــن تغییــرات ســبب رســیدن آرد،
افزایــش میــزان گلوتــن در خمیــر و بهبــود خــواص نانوایــی آرد میشــود.
لیکــن زمــان مــورد نیــاز بــرای چنیــن فعــل و انفعاالتــی بــرای گنــدم
حداقــل دو مــاه و بــرای آرد حداقــل  10روز اســت کــه در شــرایط صنعتــی
امــروز دشــوار اســت .در ایــن تحقیــق از روشهــای فیزیکــی و شــیمیایی و
مقایســه آنهــا در جهــت رســاندن آرد اســتفاده شــد .نتایــج نشــان داد کــه
نگهــداری آرد باعــث قویتــر شــدن قــدرت پخــت آرد و بهبــود خــواص
نانوایــی آن شــده کــه ایــن امــر در روش نگهــداری فلــه در ســیلوی طراحــی
شــده مجهــز بــه همــزن ،ســریعتر و مؤثرتــر بــوده و ایــن روش نگهــداری بــا
افــزودن مــواد شــیمیایی مــورد اســتفاده در رســاندن آرد قابــل رقابــت اســت.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üایجاد امکان استفاده سریع از گندم و آرد بدون نیاز به سیلوکردن
ش هزینههای سیلوسازی و سیلو کردن گندم و آرد
 üکاه 
 üکاهش ضایعات ناشی از مصرف آرد تازه
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üشرکت مادر تخصصی غله کشور
 üکارخانههای آرد
توصیههای ترویجی و فنی:
 üخــواب گنــدم و آرد باعــث بهبــود کیفیــت فرآوردههــای حاصــل
میشــو د .
 üمیتــوان بــا اســتفاده از روشهــای فیزیکــی آرد را بــه کیفیــت الزم
مشــابه بــا افــزودن مــواد شــیمیایی رســاند.

محل اجرا :مرکز خراسان
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عنوان دستاورد :بهکارگیری عصاره و آرد مالت گندم و جو برای بهبود کیفیت و تعویق بیاتی
نانهای مسطح
خالصه دستاورد:
مالــت غــات در صنایعــی ماننــد نوشابهســازی ،محصــوالت نانوایــی ،غــذای
کــودک ،غــات صبحانــهای ،بیسکوئیتســازی و همچنیــن بــه عنــوان
افزودنــی (شــیرین کننــده ،طعــم دهنــده و رنــگ دهنــده) مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .مالــت ،یکــی از افزودنیهایــی اســت کــه جهــت افزایــش
عمــر مانــدگاری و عــاوه بــر آن ،بهبــود کیفیــت نــان مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .در ایــن پژوهــش ،اثــر افــزودن عصــاره و پــودر مالــت گنــدم و
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  0/5درصــد پــودر مالــت گنــدم بــه ترتیــب بیشــترین تأثیــر
را در افزایــش مانــدگاری نــان بربــری داشــتند.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üبهبود رنگ و عطر و طعم نان
 üبه تعویق انداختن بیاتی
 üکاهش ضایعات نان
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üکارخانههای آرد
 üنانوایان سنتی و صنعتی
توصیههای ترویجی و فنی:
 üاســتفاده از پــودر و عصــاره مالــت گنــدم و جــو بــرای بهبــود عطــر و
رنــگ نــان و مانــدگاری آن بســیار مؤثــر اســت.

محل اجرا :مرکز خراسان
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عنوان دستاورد :بهینهسازی مرحله تهیه خمیر و تخمیر آن در نان سنتی جهت کاهش ضایعات
خالصه دستاورد:
یکــی از حســاسترین مراحلــی کــه در کیفیــت نــان تأثیــر بهســزایی دارد،
مرحلــه تهیــه خمیــر و تخمیــر اســت .بــا رعایــت اصــول صحیــح در ایــن
مراحــل میتــوان از ضایعــات روز افــزون نــان جلوگیــری نمــود .در ایــن
تحقیــق ،اثــر زمــان تخمیــر ،درجــه حــرارت مخلــوط کــردن ،درجــه حــرارت
تخمیــر ،نــوع تخمیــر (مخمــر یــا خمیــر تــرش) بــر خــواص رئولوژیکــی
خمیــر و کیفیــت نــان حاصــل از آرد  86/5درصــد اســتخراج بررســی شــد
و نتایــج نشــان داد کــه اســتفاده از مخمــر در کنتــرل تخمیــر مناس ـبتر از
خمیــر تــرش اســت .همچنیــن ،اســتفاده از میــزان متوســط خمیــر تــرش
و مخمــر و زمانهــای  45دقیقــه تخمیــر بــرایهــر دو مــدل تخمیــر در
درجــه حــرارت  37درجــه ســانتیگراد بهتریــن کیفیــت را حاصــل میکنــد.
اثربخشی ،کاربرد ،مزیتهای فنی و اقتصادی دستاورد:
 üبهبود کیفیت و عطر و طعم نان حاصل
 üکاهش ضایعات از طریق تازه ماندن نان در اثر تخمیر مناسب
مخاطبان پیشبینی شده برای استفاده از دستاورد:
 üنانواییهای سنتی و صنعتی
 üتولید کنندههای مخمر و خمیر ترش

توصیههای ترویجی 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
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نام و نام خانوادگی محقق :زهرا شیخاالسالمی

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینهسازی فرآیندهای تبدیلی و فناوریهای پس از برداشت

ﻋﻨﻮان دﺳﺘﺎورد :ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي روشﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﻔﻨﺠﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎنﻫﺎي ﻣﺴﻄﺢ اﻳﺮاﻧﻲ
ﺧﻼﺻﻪ دﺳﺘﺎورد:

اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤﻴﺮﺗﺮش در ﻧﺎن ،از ﻗﺪﻳﻤﻲﺗـﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي زﻳﺴـﺖ ﻓﻨـﺎوري در
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤﻴﺮ اﺳﻔﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ
ﺗﺮش ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن دارد ،اﻣﻜﺎن ورآوري ﺧﻤﻴﺮ ﻧﺎن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻘـﺪار
ﻛﻢ ﻳﺎ ﺑﺪون اﻓﺰودن ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷـﻮد ،وﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎي ﺧﻤﻴـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ،ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺎن ورآﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﻤﺮ
ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺧﻤﻴﺮاﺳﻔﻨﺠﻲ ،ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ،زﻣـﺎن ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري
ﻧﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد و در ﻧﺎن ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ و ﻓﺴﺎد ﻃﻨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣـﻲاﻓﺘـﺪ.
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ،ﺧـﻮاص رﺋﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ )ﺣﺠـﻢ ﻣﺨﺼـﻮص و ﺳـﻔﺘﻲ( و
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﻧﺎن ﺑﺮﺑﺮي از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻞآوري )ﺗﺨﻤﻴـﺮ
ﻣﺎﻳﻊ ،ﺧﻤﻴﺮﺗﺮش و ﺧﻤﻴﺮ اﺳﻔﻨﺠﻲ( و زﻣﺎن ﺗﺨﻤﻴﺮ ) 3 ،2و  4ﺳـﺎﻋﺖ( ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻋﻤـﻞآوري ﺧﻤﻴـﺮ
اﺳﻔﻨﺠﻲ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲداري ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎي
ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻞآوري ﺧﻤﻴﺮ ﺑﻪ روش ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﺎﻳﻊ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﻔﺘﻲ و ﺑﻴﺎﺗﻲ آنﻫﺎ
را ﻛﺎﻫﺶ داد .ﻧﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻞآوري ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮﺗﺮش و ﺧﻤﻴﺮ اﺳـﻔﻨﺠﻲ
ﺧﻮاص ﺣﺴﻲ ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داد.
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ،ﻛﺎرﺑﺮد ،ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي دﺳﺘﺎورد:
 ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ و ﺗﺎزﮔﻲ ﻧﺎن
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﺗﻲ وﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎن و اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺎن

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎورد:
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻧﺎن ﺻﻨﻌﺘﻲ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻧﺎن ﺳﻨﺘﻲ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ و ﻓﻨﻲ:

اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻧﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ اﺳﻔﻨﺠﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮد
ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ و ﺗﺎزﮔﻲ ﻧﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﻬﺪي ﻛﺮﻳﻤﻲ

ﻣﺤﻞ اﺟﺮا :ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮاﺳﺎن
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ﻋﻨﻮان دﺳﺘﺎورد :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن ﻟﻮاش ،ﺗﺎﻓﺘﻮن و ﺑﺮﺑﺮي
ﺧﻼﺻﻪ دﺳﺘﺎورد:

ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از آرد »ﺳﺘﺎره« ﺑﺎ درﺻﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﺪود  80اﻟﻲ  82درﺻﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎن ﺑﺮﺑﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺢ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﻳـﺎﺑﻲ
ﺣﺴﻲ و آزﻣﻮن ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎن ﺑﺮﺑـﺮي آرد ﺑـﺎ درﺟـﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج  88درﺻﺪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ اﺳﺖ .در ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎن ﺗﺎﻓﺘﻮن اﻣـﺮوزه ﺑﻴﺸـﺘﺮ از
آرد »ﺳﺒﻮس ﮔﺮﻓﺘﻪ« ﺑﺎ درﺟﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﺪود  85ﺗـﺎ  86درﺻـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ آردﻫـﺎي ﺑـﺎ درﺟـﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج  90درﺻﺪ ﺑﺮاي ﭘﺨﺖ ﻧﺎن ﺗﺎﻓﺘﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ .در ﺗﻬﻴـﻪ
ﻧﺎن ﻟﻮاش ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آرد »ﺳﺒﻮس ﮔﺮﻓﺘﻪ« ﺑﺎ درﺟﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺣـﺪود 85
ﺗﺎ  86درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ،ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد
ﻛﻪ آردﻫﺎي ﺑﺎ درﺟﻪ اﺳﺘﺨﺮاج  88درﺻﺪ ﺑﺮاي ﭘﺨﺖ ﻧﺎن ﻟﻮاش ﻣﻄﻠـﻮبﺗـﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ،ﻛﺎرﺑﺮد ،ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي دﺳﺘﺎورد:
 ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎن
 ارﺗﻘﺎء ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻧﺎن
 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎدن ﺑﻴﺎﺗﻲ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت آرد و ﻧﺎن

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

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ و ﻓﻨﻲ:

 در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎن ﺑﺮﺑﺮي ،ﺑﻪ آردﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ
ﻣﻴﺰان  6ﺗﺎ  8درﺻﺪ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد.
 در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎن ﺗﺎﻓﺘﻮن ،ﺑﻪ آردﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ
ﻣﻴﺰان  4ﺗﺎ  5درﺻﺪ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
 در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎن ﻟﻮاش ،ﺑﻪ آردﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ
ﻣﻴﺰان  2ﺗﺎ  3درﺻﺪ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد.
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺤﻘﻖ :ﻋﺎدل ﻣﻴﺮﻣﺠﻴﺪي

ﻣﺤﻞ اﺟﺮا :ﺳﺘﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪ
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ﻋﻨﻮان دﺳﺘﺎورد :ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖ ﻏﻨﻲﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ،ﻳﺪ و آﻫﻦ
ﺧﻼﺻﻪ دﺳﺘﺎورد:

ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑـﺮاي ﻏﻨـﻲﺳـﺎزي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪاري از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن را
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ .ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﻲ و ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻚ اﻳﻦ ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼـﻮﻻت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺴـﻜﻮﺋﻴﺖ ﻏﻨـﻲ
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴـﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻫـﺪاف
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎي  B12 ،B6 ،B2 ،Aﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺪ و آﻫﻦ
در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﺷـﻜﻼت اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه و از
ﻃﺮﻳﻖ روﻛﺶ ﺷﺪن ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ
ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات در وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﺎ روﻛﺶ ﺷﻜﻼت ﺑﻌـﺪ از 30
روز ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده و ﻟﺬا ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن از
ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد.
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ،ﻛﺎرﺑﺮد ،ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي دﺳﺘﺎورد:

 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻏﻨﻲﺳﺎزي ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺮاد
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺧـﻮاص ﺣﺴـﻲ و
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ و اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ
 اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﺪاوم در ﺟﻴــﺮه ﻏــﺬاﻳﻲ اﻓــﺮاد ،ﺑﺎﻋــﺚ ﻛــﺎﻫﺶ اﺑــﺘﻼ ﺑــﻪ ﻛﻤﺒــﻮد رﻳــﺰ
ﻣﻐــﺬيﻫﺎي ﺿــﺮوري ﺑــﺪن و ﻛــﺎﻫﺶ اﺑــﺘﻼ ﺑــﻪ ﻋــﻮارض ﻣــﺰﻣﻦ آن و ﻛــﺎﻫﺶ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ و داروﻳﻲ

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎورد:
 ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت آردي ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ و ﻓﻨﻲ:

 ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن رﻳﺰﻣﻐﺬيﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ،ﻳﺪ و آﻫﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻴﺎنوﻋﺪه راﻳﺞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﻨﻲﺳﺎزي ﻧﻤﻮد.
 ﺑﻴﺴــﻜﻮﺋﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺷــﺪه ،ﺑــﻪ ﻣــﺪت  30روز در ﺷــﺮاﻳﻂ دﻣــﺎ و رﻃﻮﺑــﺖ و
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻣﻌﻤـﻮل ﺑـﺪون از دﺳـﺖ دادن ارزش ﺗﻐﺬﻳـﻪاي و ﺧـﻮاص ﺣﺴـﻲ و
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻞ اﺟﺮا :ﺳﺘﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺤﻘﻖ :ﻛﺎووس رﺷﻤﻪ ﻛﺮﻳﻢ
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ﻋﻨﻮان دﺳﺘﺎورد :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻟﺖ )ﺳﻤﻨﻮ( از وارﻳﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎري ﮔﻨﺪم
ﺧﻼﺻﻪ دﺳﺘﺎورد:

ﺳﻤﻨﻮ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﺖ ﮔﻨﺪم ،از دﺳﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ دارد ﻣﺼﺮف آن در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﺔ ﺳﻤﻨﻮ از ﻋﺼﺎرة
ﺟﻮاﻧﺔ ﺗﺎزة ﮔﻨﺪم و آرد ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ،از اﻳﻦرو ﮔﻮﻧﺔ ﮔﻨﺪم
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در زﻣﺎن
ﺟﻮاﻧﻪزﻧﻲ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ آرد ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﻨﺪم اوﻟﻴﻪ ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﺔ ﮔﻨﺪم )ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ و ﻃﺒﺴﻲ( و
ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي اﺧﺘﻼط آرد )ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺴﺒﺖ آرد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮔﻨﺪم اوﻟﻴﻪ( در دو
ﺳﻄﺢ  1:2و  1:3ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻤﻨﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﮔﻨﺪم و ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط آرد ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﻌﻨﻲداري ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪه دارﻧﺪ.
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ،ﻛﺎرﺑﺮد ،ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي دﺳﺘﺎورد:

 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼط آرد ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﮔﻨﺪمﻫـﺎي
ﺟﻮاﻧﻪزده
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻋﻤﻠﮕﺮ و ﻓﺮاوﻳﮋه از ﮔﻨﺪم
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﮔﻨﺪم
 اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ
 ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎورد:
 ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ
 ﻋﻤﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ و ﻓﻨﻲ:

 اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻨﺪم )ﮔﻮﻧﺔ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ( در ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻨﻮ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط آرد ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ) 1:2دو ﻗﺴﻤﺖ آرد ﺑـﻪ
ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻨﺪم اوﻟﻴﻪ(.

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺤﻘﻖ :ﻋﺎدل ﻣﻴﺮﻣﺠﻴﺪي

ﻣﺤﻞ اﺟﺮا :ﺳﺘﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪ
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ﻋﻨﻮان دﺳﺘﺎورد :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻟﺖﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ
ﺧﻼﺻﻪ دﺳﺘﺎورد:

ﻛــﺎرﺑﺮد ﺟــﻮ ﻣــﺎﻟﺘﻲ در ﺻــﻨﺎﻳﻊ ﭘﺨــﺖ و ﻧــﺎﻧﻮاﻳﻲ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺧﻤﻴــﺮ
وﻳﺴﻜﻮاﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺷﺒﻴﻪ ژل ﺑﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري آب و ﺣﺒﺎبﻫـﺎي ﮔـﺎز در
ﺧﻤﻴﺮ و ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧـﺎﻧﻮاﻳﻲ
اﺳﺖ .ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪهي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺼﺎرهي ﻣﺎﻟﺖ ،ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهاي اﺳﺖ
ﻛﻪ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻤّﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺳـﺎﻳﺮ ﺻـﻨﺎﻳﻊ از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﺨـﺖ و
ﻗﻨﺎدي ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪهي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺨﺖ و ﻗﻨﺎدي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣـﺎده اوﻟﻴـﻪ و ﻳـﺎ
ﻣﺎدة اﻓﺰودﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻛﻴﻔﻴّﺖ ﻻزﻣﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ
را در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ .دﺳـﺘﺎورد ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل
ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺗـﺎﺛﻴﺮ آﻧـﺰﻳﻢﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻟﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺨﺖ را از واردات ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﺰﻳﻤﻲ و
ارزﺑﺮي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ رﻫﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﺤﺼﻮل ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم
ﺷﺪهي ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ و ﻛﻴﻔﻴّﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و در ﻛﻨـﺎر آن از ﺧـﺮوج ﻣﺒـﺎﻟﻎ
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 ﺑﺎﻻﺗﺮ

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎورد:
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ و ﻗﻨﺎدي

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ و ﻓﻨﻲ:

دﺳﺘﺎورد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻟـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺑﻬﻴﻨـﻪ
از ﺗــﺎﺛﻴﺮ آﻧــﺰﻳﻢﻫــﺎي ﻣﻮﺟــﻮد در ﻓﺮآﻳﻨــﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺎﻟــﺖ واﺣــﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴــﺪ
ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﭘﺨــﺖ را از واردات ﻣﻨــﺎﺑﻊ آﻧﺰﻳﻤــﻲ و ارزﺑــﺮي ﻣــﻮاد اوﻟﻴــﻪ رﻫــﺎﻳﻲ
ﺑﺨﺸــﻴﺪه و ﺑــﻪ ﺗﺒــﻊ آن ﻣﺤﺼــﻮل ﺧــﻮد را ﺑــﺎ ﻗﻴﻤــﺖ ﺗﻤــﺎم ﺷــﺪة ﭘــﺎﻳﻴﻦﺗﺮ و
ﻛﻴﻔﻴّﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺤﻘﻖ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺪس وﻟﻲ

ﻣﺤﻞ اﺟﺮا :ﻣﺮﻛﺰ ﮔﻠﺴﺘﺎن
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ﻋﻨﻮان دﺳﺘﺎورد :ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن ﻻﻳﻪدار ﺗﺨﻤﻴﺮي)Pastry

(Puff

ﺧﻼﺻﻪ دﺳﺘﺎورد:

در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻻﻳﻪدار ﻧﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻳﺠـﺎد ﺗﻨـﻮع
ﺑﺴﻴﺎري را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻛﺸﻮر از رواج ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﺗـﺎ ﺣـﺪ
زﻳﺎدي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ درﺻﺪي از ﻧﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ
ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺎنﻫﺎي ﻻﻳﻪدار و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺤﺼـﻮل ﻧﻬـﺎﻳﻲ ،ﻳﻜـﻲ از
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز
در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟـﻮد آن در ﻛﺸـﻮر و اﺳـﺘﻔﺎده از
آﻧﻬﺎ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ،ﺿﻤﻦ
ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﻮاع ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬـﺎ
را ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارداده و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ اراﺋـﻪ ﺷـﻮد .در اﻳـﻦ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮاد اوﻟﻴـﻪ روي ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺣﺴـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار
ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺗﺮي ﻳﺎ ﻧﺰول آن ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳـﺖ آﻣـﺪه،
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﻴﻨﻪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪدﺳﺖ
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 ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن ﻻﻳﻪ دار ﺗﺨﻤﻴﺮي در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎورد:
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت آردي و ﻗﻨﺎدان
ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ و ﻓﻨﻲ:

ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن اﺻﻼح ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻲ ﺗـﻮان ﻧـﺎنﻫـﺎي ﻻﻳـﻪدار
ﺗﺨﻤﻴﺮي ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺤﻞ اﺟﺮا :ﺳﺘﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺤﻘﻖ :ﻛﺎووس رﺷﻤﻪ ﻛﺮﻳﻢ
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ﻋﻨﻮان دﺳﺘﺎورد :ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه آرد ﮔﻨﺪم ﺳﻦزده
ﺧﻼﺻﻪ دﺳﺘﺎورد:

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاص وﻳﺴﻜﻮاﻻﺳﺘﻴﻚ ﺧﻤﻴﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار
ﻣﻲدﻫﻨﺪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﮔﻨﺪم ﺑﺎ آﻓﺎت و از ﺟﻤﻠـﻪ ﺣﺸـﺮه ﺳـﻦ اﺳـﺖ .ﭘﺮوﺗﺌـﺎز
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺰاق ﺣﺸﺮه ﺳﻦ در آرد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ،ﺑﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ،ﮔﻠﻮﺗﻦ را
ﻫﻀﻢ ﻛﺮده ،ﺧﻤﻴﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﺷﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻣﻌﻀـﻞ،
ﻛﻨﺘﺮل آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﺎز و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺒﻜﻪ ﮔﻠﻮﺗﻨﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷـﺪه ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎر در اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﻬﺒـﻮد دﻫﻨـﺪه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ  1/5 ،1 ،0/5درﺻﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﺧـﻮاص ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،
رﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﭘﺨﺖ آرد ﮔﻨﺪم ﺳﻦزده ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﺑﻬﺒـﻮد
دﻫﻨﺪه ﺛﺒﺎت ﺧﻤﻴﺮ ،ﻛﺸـﺶ ﭘـﺬﻳﺮي و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ ﻛﺸـﺶ ﺧﻤﻴـﺮ را ﺑﻬﺒـﻮد
ﺑﺨﺸﻴﺪ .ﺧﻮاص ﻇﺎﻫﺮي ،ﺣﺠﻢ و ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎن ﺣﺎﺻﻞ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ.

اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ،ﻛﺎرﺑﺮد ،ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي دﺳﺘﺎورد:

ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﺿﻌﻒ ﮔﻠﻮﺗﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در آرد ﮔﻨﺪمﻫﺎي ﺳﻦزده ﻛـﻪ در اﺛـﺮ
ﺣﻤﻠﻪ ﺣﺸﺮه ﺳﻦ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص وﻳﺴﻜﻮاﻻﺳﺘﻴﻚ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷـﻞ ﺷـﺪن
ﺧﻤﻴﺮ ،ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺧﻤﻴﺮ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ آرد ﮔﻨﺪم ﺳﻦزده
و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭼﻨﻴﻦ آردﻫﺎﻳﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري
ﻧﺎن ،ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻓﺖ و ﺣﻔﺮات ﻧﺎن ﺣﺎﺻﻞ از آردﻫﺎي ﮔﻨﺪمﻫﺎي ﺳﻦزده ،ﺑﻬﺒـﻮد و
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب آب آردﻫﺎي ﮔﻨﺪمﻫﺎي ﺳﻦ زده ،اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻤﻴﺮ و ﺗﻌﺪاد
ﻧﺎن ﭘﺨﺖ ﺷﺪه .در اﻳﺮان ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آن ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎورد:

 ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آرد
 واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت آردي و ﺷﺮﻛﺖ ﻏﻠﻪ

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻛﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪي

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ و ﻓﻨﻲ:

اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ﺛﺒﺎت ﺧﻤﻴﺮ ،ﻛﺸﺶ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺶ
ﺧﻤﻴﺮ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﺧﻮاص ﻇﺎﻫﺮي ،ﺣﺠﻢ و ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎن ﺣﺎﺻﻞ را و ارﺗﻘﺎ
ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺤﻘﻖ :زﻫﺮا ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﻲ

ﻣﺤﻞ اﺟﺮا :ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮاﺳﺎن
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منابع:
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