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 چکیدُ 

هدیسیت پس  اش  فٌاٍزی ّای یکی اش هْوتسیي  هؼیي،پاییي ٍ  تًگْدازی آًْا دز دزجِ حساز تداٍم ٍ هحصَالت تاشُ کشاٍزشی کاّش سسیغ دهای

دز بسداشست شسدُ   تاشُ هحصَالت  سسد کسدى اٍلیِ یا پیش سسهایش بٌابسایي، .زا بِ دًبال دازد کاّش ضایؼات ٍ فسادپریسی آًْا بَدُ کِبسداشت 

دز طی هساحل پ  اش بسذاشت بِ ٍیطُ بسای هحصَالتی  فساد پریستاشُ  هحصَالت هاًدگازیافصایش کیفیت ٍ بْبَددز  کلیدیزٍشی  ،اقل شهاىحد

ِ  پیش سسهایش نسیست ٍ ًصب طساحی دز شهیٌِشدُ  بِ اقداهات اًجام تحقیق دز ایي. استتَت فسًگی  سسػت تٌف  بسیاز باال ًظیس با  ٍ سسد خاًس

 .دُ استپسداختِ شهاًدگازی تَت فسًگی اى کسدستاى بِ هٌظَز افصایش ػوستَت فسًگی دز بسخی اش هصازع است

 تَت فسًگی ، پیش سسد کي ، ػولیات پ  اش بسداشت ، دهای ًگْدازی : ٍاضگاى کلیدی

 

 هقدهِ 

هْوتاشیي  یکای اص  ،فشا سَد هٌذی تاا   خاصیت تاضاساص ٍیتاهیي ّا ٍاهالح تَدُ ٍهیَُ آى سش.اسٍپاست گیاُ تَت فشًگی ػلفی،چٌذ سالِ ٍتَهی

دسصاذتَت فشًگای کاش کطاَسسا تاِ خاَد        80تایص اص   ،ّاضاس تاي   30ایي استاى تا تَلیذ حاذٍد  . استاى کشدستاى استهحصَ ت کطاٍسصی 

ایاي  .طت تَت فشًگی تِ سقن کشدساتاى اختصااظ داسد  دسصذ اص اسقام تحت کطت هضاسع ک 65حذٍد (.1388آهاس ًاهِ ، )اختصاظ دادُ است 

اصاالح اسقاام   .ػواش ًگْاذاسی کَتااّی داسد    تا  تذلیش ًشهی تافت ٍ فساد پزیشی هغلَب،سقن ػلی سغن عؼن هغثَع ٍ ضیشیي ٍ تاصاس پسٌذی 

کاس گیشی پیص سشهایص صاحی  پایص اص   کطت ٍخایگضیٌی آى تا اسقام دیگشهثش کَییي الیضا ، پاسٍس کاهاسٍسا ، پاخاسٍ ٍ دیاهٌت ٍ ّوچٌیي ت

هْوتاشیي  . اًتقال تِ سشد خاًِ ٍ حوش ًٍقش سشد اص اقذاهاتی است کِ دس حفظ کیفیت ٍ هشغَتیت ایي هحصَل دس استاى تکاس گشفتِ ضذُ است

ًدام پیص ساشهایص ،  هضسػِ تا اگشهای تشداضت دس هشحلِ تلَؽ کاهش فیضیَلَطیک ، کاّص سشیغ ،حفظ کیفیت هحصَ ت تاصُ کطاٍسصی ػاهش

خلَ گیشی اص صذهات فیضیکی تا تستِ تٌذی هٌاسة ، حوش ٍ ًقش هتٌاسة تا ًَع هحصَل ٍ دس ًْایت تکاس گیشی ضشایظ هٌاسة ًگْاذاسی دس  

 ػولیات پس اص تشداضت دسصًدیشُ ساشد هشحلِ پیص سشهایص اٍلیي  .Aswaney, 2007))اًثاسّای سشد ٍ تِ دًثال آى دس هشاکض ػشضِ است 

دس هشاحش قثاش اص رخیاشُ   سشد کشدى اٍلیِ یا پیص سشهایص هحصَ ت تاصُ تشداضت ضذُ دسحذاقش صهاى تِ ػٌَاى یک گلَگاُ . است ًگْذاسی

تاِ تااصاس    دّذ تا هحصَل سا تا حذاقش ضایؼات ٍ تْتشیي کیفیت ٍػغشٍعؼن هی ایي سٍش تِ تَلیذ کٌٌذُ اخاصُ. استل تِ تاصاسَصٍػشضِ هح

هااى تایي تشداضات ٍپایص ساشهایص ، دهاای اٍلیاِ        اص قثیش هذت ص هغلَب دسگشٍػَاهلی سشهایصیک پیص . (Bower, 2007)ػشضِ ًوایذ

هحصَل تشداضت ضذُ، تٌاسة ًَع ٍظشفیت سیستن خٌک کٌٌذُ تا هحصَل ، حفظ تْذاضت هحیظ داخلی اتاقک خٌک کٌٌاذُ ٍ ساشد خاًاِ ٍ    

پیص سشهایص تستِ تِ ًَع هحصَل تِ سٍضْایی اص قثیاش ّاَای ساشد    . (1378 ،ضوطیشی)حفظ دهای تَصیِ ضذُ پس اص پیص سشهایص است 

 ، غَعِ ٍسی یاا اسایشی  ( سیة صهیٌی ، فلفش ، گَخِ فشًگی ٍ چغٌذس ، کلن)، اتاق سشد(تَت فشًگی ، َّیح ، تشخی اص سثضیْا ٍ خیاس)فطشدُ 

کاَّ تاِ  )ٍ سشد کشدى تِ کوک خالء ( چِ ، کلن تشٍکلی ٍ تشُ فشًگیرست ضیشیي ، تشت)، سشد کشدى تا یخ ( ، کلن تشٍکلی ٍ کلنلَتیا)آب سشد 

 . (kienholz et al., 2002) قاتش اخشا است( هٌظَس صادسات
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 طساحی سسد خاًِ  ٍ پیش سسد کي 

هضسػاِ   پیص اص عشاحی پیص سشد کي تَت فشًگی دس استاى کشدستاى اتتذا ػولیات ظشفیت سٌدی دستگاّی تا تشسسی ػولکشد تشداضات چٌاذ  

حذاکثش ػولکشد تشداضات  تشسسی ّا.گشدیذ اًدام (آتاد ٍ هشیَاى ٍ، سٌٌذج ، سش کاهیاساى)ن دس ًقاط تَت فشًگی خیض استاى تَت فشًگی کٌاس ّ

خصَصایات فیضیَلاَطیکی تاَت فشًگای ٍ     دس ًظشگشفتي تا . دسًظش گشفتِ ضذ دستگاّی کِ تِ ػٌَاى هؼیاسعشاحی سا ًطاى دادتي دس ساػت  1

تؼٌَاى یک سٍش هٌاساة خْات حازف گشهاای      (4/0ضشیة اًشطی )سشد فطشدُ  سشد کشدى تِ سٍش َّای ،دستگاّی حذاقش اًشطی هصشف

صی هٌغقِ دس فصاَل غیاش   سٍتسیاسی اص هحصَ ت کطا دسسشدکشدىطشدُ تا تَخِ تِ ایٌکِ سٍش سشد کشدى تا َّای ف .گشدیذهحصَل اًتخاب 

         تاشای ساایش  دس فصَل دیگاش  تِ ػٌَاى یک سیستن چٌذ هٌظَسُ عشاحی ضذُ دستگاّی لزا ػوالً سیستن  ،کاستشد داسدًیض ت تَت فشًگیاص تشداض

دسخاِ سااًتی   +(  10)تاا   (-20)قاتلیت تٌظین دها تایي  تي ٍ 8خاًِ ًگْذاسی تا ظشفیت سشدّوچٌیي . خَاّذ تَدقاتش استفادُ سثضیْا هیَُ ّا ٍ

ایي سشد خاًِ تَسیلِ یک دسب تاا تخاص پایص ساشدکي دس     . دسصذعشاحی گشدیذ 75-98 ًَع هحصَلاتش تٌظین تا گشاد ٍ سعَتت هٌاسة ٍق

تاتَخاِ تاِ ایٌکاِ ػواش      .(1ضاکش  )ى تواس تا َّای تیشٍى هستقیواً تِ سشد خاًاِ هٌتقاش ضاَد   ٍاستثاط است تا هحصَل پس اص خٌک ضذى تذ

  .سٍص دس ًظش گشفتِ ضذ 3ًگْذاسی تَت فشًگی دس ضشایظ هٌاسة دها ٍ سعَتت کَتاُ هی تاضذ ، حذاکثشصهاى هاًذگاسی دس سشد خاًِ 

کاشدى سا داضاتِ تاضاذ ٍ دس دٍسُ ّاای صهااًی       یک سیستن سشها صا تایستی ظشفیت  صم تشای فشاّن کشدى صهاى هٌاسة حضَس هحصَل ٍسشد

تاا  .  گاشدد  تأخیش دسسشد کشدى تَت فشًگی هَخة کاّص سشیغ تاصاس پسٌذی هیَُ های ت تشداضت ٍ ًگْذاسی سا کٌذ ًکٌذ،صیشا ساى ، ػولیایک

تٌا تاش ایاي   ، هاِّ صَست هی پزیشد ٍتشاکن کاسی صیادی دس هضسػِ ٍخَد داسد 3ٍ حذاکثش  2تَخِ تِ ایٌکِ تشداضت تَت فشًگی دس یک دٍسُ 

دهاای اٍلیاِ هحصاَل    اختالف  حضَستَت فشًگی دساتاق ّای پیص سشد کي تا سسیذى دهای تافت داخلی هیَُ تِ ّفت ّطتن صهاى  صم تشای

تاشای سسایذى تاِ دسخاِ     پیص سشدکي قشاس گشفت سیس تَت فشًگای  اساس عشاحی دستگاُ  ٍدهای هٌاسة ًگْذاسی تشداضت ضذُ اص هضسػِ

ٍ ایي ػوش صشفِ خَیی دس هصشف اًشطی تشق سا ًیض تاِ دًثاال   خَاّذ ضذِ یا اتاق سشد هٌتقش تِ سشد خاً (دسخِ ساًتی گشاد 1)حشاست تْیٌِ 

کاِ دس   اسات دسخِ ساًتی گاشاد   30دهایحذاکثش دهای هحصَل دس هَقغ تشداضت دس هضاسع استاى پیص تیٌی  .(,Bower 2007)خَاّذ داضت

دقیقاِ   75-85فشًگی تِ دهای چْاسٍّفت دّن دسخِ سااًتی گاشاد    ایي صَست حذاکثش صهاى تَقف دس پیص سشد کي تشای سسیذى تافت تَت

، دس صهااى  تاشا کان کااسی    ٍ صشفِ خَیی دس هصشف اًشطی  تا تَخِ تِ اّویت کاّص صهاى تَقف هحصَل دس پیص سشد کي .تشآٍسد هی گشدد

  .دس هضسػِ تسیاس ضشٍسی هی تاضذ  س اٍایش صث  ٍ قثش اص افضایص دهاتشداضت هحصَل دتَخِ تِ 

 

 
 پیص سشدکي ٍسشدخاًِ ًصة ضذُ دس هضسػِ تَت فشًگی سٍستای ًطَس استاى کشدستاىًوای . 1ضکش 
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، هضسػِ یا دهای هحصَل تشداضت ضاذُ  دسهحاسثِ هیضاى تشٍدت  صم تشای پیص سشد کي تَت فشًگی فاکتَس ّای گشهای صم تِ رکش است کِ 

ا دیَاسُ ّا ، سفات ٍ  ، گشهای ًاضی اص ٍسٍد َّای تیشٍى دس اثش تاص ٍتستِ کشدى دسّا ٍ یَُؼثِ ّا، گشهای ًاضی اص تٌفس هیگشهای تستِ تٌذی خ

 .  Harris,2007)) ّا هذ ًظش قشاس گشفت حشکت في ٍ، چشاغْا آهذ کاسگشاى
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ذگاسی هحصاَ ت ٍحفاظ   هحسَس هحصَ ت تاصُ کطاٍسصی دس هحش هضسػِ تاِ خْات افاضایص ػوشهاًا    تا تَخِ تِ اّویت حزف گشهای  

طکش ضاایؼات ٍ  حش ه تشای یهٌاسث ذ ساُ گطایتکاسگیشی ٍ تَسؼِ سٍضْای هغلَب پیص سشدکي دس هحش هضسػِ هی تَاً ،اسصش غزایی آًْا

افات  ٍ استفادُ اص سٍضْای هغلَب پیص سشهایص دس هحش ضوي کاّص سشػت فسااد تیاَ ضایویایی ٍ هیکشٍتای     لزا . کوک تِ صادسات تاضذ

   .داضتخَاّذ  دس اًشطی سا ًیض دس پی صشفِ خَیی ،ضایؼات
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Rapid lowering of fresh agricultural products temperature and then maintaining them at a constant 

low temperature is one of the most postharvest management techniques that minimizes the spoilage 

losses. Therefore, pre-cooling in a short time is the key component in the preservation of quality for 

perishable fresh products in post-harvest systems especially for those types with naturally high 

respiration rates as a strawberry. In this research, designs for pre-cooling and cold storage facility 

in some Kurdistan strawberry farms, in order to improve the shelf life, are discussed. 

 

Keywords: Strawberry, Pre-cooling, Postharvest, Storage temperature.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


