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سٍ عملیات متفايت پس از برداشت میًٌ مرکبات

در یک وگاٌ

مقدمٍ
هیَُ هشکثات هاًٌذ تسیاسی اص هیَُّای دیگش تشای ایٌکِ اص ًظش
خػَغیات کیفی هاًٌذ ٍیتاهیيّا ٍ سایش تشکیثات هفیذ تِ حذ
هطلَب تشسذ تایستی اص ًظش فیضیَلَطیکی سسیذُ تاضذ ،کِ ایي تِ
ػٌَاى ضاخع صهاى تشداضت هیَُ هیتاضذ .دس حال حاضش حذٍد
پٌجاُ دسغذ اص تَلیذ هشکثات کطَس دس استاى هاصًذساى است کِ
ضاهل اسقام پشتقالً ،اسًگی هیتاضذ .قسوت اػظن اسقام تَلیذی
پشتقال هیاى سس ٍ دیشسس است .اها دس گشٍُ ًاسًگیّا ،قسوت ػوذُ
ًاسًگیّای کطت ضذُ دس سالّای اخیش اسقام پیص سس تَدُ است.

آًاى اص هیَُّای تا سًگ پَست طثیؼی (سًگ سثض دس اٍایل پائیض،
سًگ سثض ٍ صسد دس اٍاخش پائیض ،سًگ صسد دس صهستاى)ً ،یاص تِ ػولیات
سثضصدائی سا هٌتفی خَاّذ کشد.
استفادٌ از گاز اتیله یا اتفًن در سبس زدایی
هؼوَالً ػول سثضصدایی تشای اسقام دیشسس هشکثات هاًٌذ ٍالٌسیا،
ٍ ًاسًگیّای دیشسس اًجام هیضَد .دس تشخی اص اسقام پیصسس کِ اص
ًظش هیضاى قٌذ ٍ سایش خػَغیات کیفی قاتل تشداضت ّستٌذ ٍلی
پَست هیَُ ظاّشی سثض سًگ داسد هیتَاى تا استفادُ اص تشکیثات
هجاص هاًٌذ " گاص اتیلي" یا " اتفَى" سثضصدایی سا اًجام داد کِ تشای
ایي هٌظَس هیَُّای تشداضت ضذُ دس اتاقّای هخػَظ سثضصدایی
تیواس هیضًَذ کِ ایي اتاقّا داسای ظشفیت  100تي هیَُ یا تاالتش
هیتاضٌذ .دس ایي هشحلِ هیَُّای داسای پَست سثض دس آب دس
ضشایط دهای هحیط تا غلظتّای پاییي اتیلي تشای چٌذ دقیقِ یا
کوتش اًجام هیضَد.
اتیلي فقطط سٍی ظطاّش هیطَُ تطأثیش داضطتِ ٍ طؼطن ٍ هطضُ هیطَُ
سا تغییش ًویدّذ ٍ ػلطیسغطن تْثطَد کیفیطت ظطاّشی هیطَُ هَجطة
سسیذگی هیَُ هشکثات ًویضَد.

 -1عملیات روگآيری یا سبس زدائی :
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ایي ػولیات ّیچگًَِ اثشات هٌفی تْذاضتی سٍی هیَُ ٍ هػشف-
کٌٌذگاى ًخَاّذ داضت .لیکي هاًذگاسی هیَُ سا کاّص دادُ ٍ فساد-
پزیشی ،سشسیغتش اتفاق هیافتذ .لزا تْتش است کِ تا افضایص آگاّی
هػشفکٌٌذگاى ،هیَُّای هشکثات تا سًگطثیؼی پَست ،هػشف ضًَذ.
حتی هیَُّا سثض تا طؼن تاحذی تشضوضُ ،اسصش غزایی تاالئی تِ
لحاظ تأهیي اًَاع ٍیتاهیيّا تِ خػَظ ٍیتاهیي  Cخَاٌّذ داضت .تِ
طَسی کِ دس تسیاسی اص کطَسّا ،هیَُ هشکثات تا طؼن تا حذٍدی
تشضوضُ سا تشجیح هیدٌّذ .افضایص آگاّی هػشفکٌٌذگاى ٍ استقثال

وکتٍ بسیار مُم :غلظت اتفَى هَسد استفادُ ًثایستی اص حذ هجاص
تاالتش تاضذ کِ تاػث تذ طؼن ضذى هیَُ خَاّذ ضذ ٍ ّوچٌیي دس
کاّص هاًذگاسی هیَُ ًیض هَثش خَاّذ تَد.
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 -3عملیات روگ آمیسی :
ػثاست اص پاضص هَاد سًگی خَساکی یا ضیویایی قشهض سًگ تش سٍی
پَست هیَُّای هشکثات تا ّذف تاصاسپسٌذ کشدى هیَُ تَدُ ،کِ اص
دیذگاُ هشاکض ػلوی ،تَغیِ ًویگشدد .تِ خػَظ اگش تا دٍص تاالتش اص
هقادیش تَغیِ ضذُ هػشف گشدًذ ،تِ دلیل ًفَر سًگ تِ صیش پَست
هیَُ ،کیفیت هیَُ کاّص یافتِ ٍ حتی تؼضاً کیفیت طؼن هیَُ ّن
کاّص هییاتذ .لزا هیتایست اص هػشف سًگّا ،خَدداسی گشدد .هگش
آًکِ اص سًگّای خَساکی هجاص ٍ هَسد تأییذ هؼاًٍت غزا ٍ داسٍی
داًطگاُ ػلَم پضضکی (فؼال سًگ هجاصی تِ ثثت ًشسیذُ) ٍ تا دٍصّای
هَسد تَغیِ استفادُ گشدد.

عملیات ياکس زوی میًٌ مرکبات :

ػثاست اص پاضص هَاد تشاق کٌٌذُ طثیؼی یا ضیویائی سٍی پَست
هیَُ تا ّذف جزاب کشدى ظاّش پَست هیَُ ٍ یا کاّص تلفات آب
هیَُ دس اًثاس دس دٍسُ اًثاسداسی هی تاضذ.

دس هجوَعّ ،ش سِ ػولیات فَق ،دس غَستی کِ تِ دسستی ٍ
ػلوی اًجام ًگیشًذ ،هَجة سلة اػتواد هػشفکٌٌذگاى گشدیذُ ٍ دس
ًْایت آسیة جذی غٌؼت هشکثات استاى هاصًذساى سا دس پی خَاٌّذ
داضت.
وکات مُم :
تا فشٌّگساصی هیتَاى هیَُّای تا پَست سثض سًگ سا کِ داسای
طؼن ٍ هضُ خَب تاضٌذ تذٍى استفادُ اص ّیچ گًَِ هَاد ضیویایی
استفادُ کشد .تٌاتشایي هالک هػشف هیَُ هشکثات ،کیفیت داخل هیَُ
هیتاضذ ًِ پَست هیَُ.
ٍ دس غَستی کِ هیَُای صسد سًگ ٍ داسای طؼن ًاهطلَب تاضذ
احتواالً یا اص دٍص تاالی اتفَى استفادُ ضذُ ٍ یا اص تش کیثات غیش هجاص
سًگی استفادُ ضذُ است .کیفیت هیَُّای سثضصدایی ضذُ تِ اًذاصُ
هیَُّای سسیذُ ًیست تٌاتشایي سثضصدایی فقط تش اساس ًَع سقن ٍ
تقاضای تاصاس ٍ هذت اًثاسهاًی هیَُّا اًجام ضَد.

اص آًجائی کِ هػشف ٍاکس اًثاسی تشای کاّص تلفات آب هیَُ ،تا
دٍص پائیي اًجام هیضَد ٍ دس غَستی کِ تا ٍاکسّای هجاص اًجام
گیشد ،هٌؼی ًخَاّذ داضت .لیکي هػشف ٍاکس تشاق کٌٌذُ تشای
ػشضِ تِ تاصاس هػشف ،دس غَستی کِ تا دٍص تاالتش اص حذ هجاص تاضذ ،تِ
مىع استفادٌ از مًاد شیمیایی برای روگ آيری میًٌَا:
استفادُ اص ّش گًَِ سًگ یا تشکیثات ضیویایی کِ سٍی سطح هیَُ
استفادُ هیضَد ٍ داسای اثشات هٌفی دس سالهت اًساى ٍ هحیط
صیست تاضذ ،دس هشکثات تاکٌَى دس ایشاى تِ ثثت ًشسیذُ ٍ هجاص
ًویتاضذ ٍ تٌْا سثضصدایی تا اتفَى تشای هیَُّایی کِ اص ًظش
فیضیَلَطیکی سسیذُاًذ ٍ پَستطاى سثض است هجاص است.
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دلیل تستي سٍصًِّای پَست هیَُ ،هاًذگاسی هیَُ سا کاّص دادُ ٍ
فساد آى سا تسشیغ هیکٌذ .ػالٍُ تش آى تِ دلیل هواًؼت اص خشٍج گاص
تٌفسی دیاکسیذ کشتي اص داخل هیَُ تِ خاسج اص آى ٍ تجوغ ایي گاص
دس دسٍى هیَُ ،طؼن هیَُ تِ طَس ًاهطلَتی تغییش یافتِ ٍ لزا هَسد
تَغیِ ًویتاضذ.
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