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ــه  ــد ب ــن می توان ــابقه که ــا س ــران ب ــته در ای ــت پس صنع
ــود و 20  ــل ش ــی تبدی ــر نفت ــادرات غی ــای ص ــی از پایه ه یک
درصــد از ایــن بخــش مهــم را بــه خــود اختصــاص دهــد. طبــق 
برنامــه پنجــم توســعه کشــور قــرار بــود صنعــت پســته کشــور 
بــا تولیــد چهــار صــد هــزار تــن، 4 میلیــارد دالر ارزآوری نصیــب 
کشــور کنــد کــه بــه دالیــل مختلــف از جملــه بحــران کمبــود 
آب وکاهــش تولیــد در برخــی اســتان ها ماننــد اســتان کرمــان 
ــزوده  ــاد ارزش اف ــب ایج ــته موج ــراوری پس ــد. ف ــق نش محق
ــان  بیشــتر در ایــن بخــش و ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای جوان
می شــود. اکنــون بیــش از 600 کارگاه فــراوری پســته در کشــور 
ــه دلیــل ســاختار  وجــود دارد امــا بســیاری از ایــن کارگاه هــا ب
ــول  ــد محص ــوان تولی ــتاندارد های الزم ت ــتن اس ــنتی و نداش س
ــه  ــی ک ــد. در صورت ــور ها را ندارن ــایر کش ــا س ــت ب ــل رقاب قاب
ایــن کارگاه هــا اســتاندارد الزم را دارا باشــند ارزش افــزود پســته 
صادراتــی افزایــش خواهــد یافــت. در ایــن دســتنامه ســعی شــده 
ــی  ــته، چگونگ ــرآوری پس ــین های ف ــا ماش ــب ب ــت مخاط اس
تنظیــم پارامترهــای عملکــردی آن هــا و چیدمــان صحیــح 

ــوند.  ــنا ش ــته آش ــرآوری پس ــین های ف ماش

مقدمه
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کلیات

خانــواده  از  گرمســیری  نیمــه  گیاهــی  پســته؛ 
Pistacia کــه در ســال 17٣7  Anacardiacea و جنــس 
ــی  ــگاه اصل ــد. رویش ــذاری ش ــه نام گ ــیله لین ــالدی به وس می
پســته مناطقــی بیــن مرزهــای ایــران، ترکمنســتان و افغانســتان 
ــورت  ــا به ص ــیعی از گونه ه ــوع وس ــق تن ــن مناط ــت. در ای اس
جنگل هــای وحشــی و خــودرو مشــاهده می شــود. از بیــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــته اهل ــط P. Vera پس ــف فق ــای مختل گونه ه
میوه هــای آن به انــدازه کافــی درشــت بــوده و ارزش اقتصــادی 
دارد. پســته اهلــی درختــی دوپایــه و خــزان کننــده اســت. مغــز 
پســته دولپــه اســت و دارای مشــخصات ذکــر شــده در جــدول 

ــت.  )1( اس

رنگ های خرمایی کم رنگ، سبز و سبز پسته ایرنگ مغز پسته
60-50 درصددرصد روغن 

22-18 درصددرصد پروتئین

17-16 درصددرصد قند

جدول 1- ترکیبات شیمیایی مغز پسته

گیاهشناسیپسته:
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ســرزمین های زیــادی به عنــوان رویشــگاه اصلــی اولیــن 
افغانســتان،  ایــران،  نــام  معرفی شــده اند.  پســته  درختــان 
ترکســتان، آســیای صغیــر، ســوریه، فلســطین و ســواحل 
مدیترانــه در ایــن  بیــن بــه چشــم می خــورد. به طورکلــی 
ــه  ــن کران ــه بی ــیا در فاصل ــاره آس ــده در ق ــرزمین های یادش س
ــه  ــه )در غــرب( ب ــا ســواحل مدیتران رود جیحــون )در شــرق( ت
ــا 40  ــه و بیــن ٣2 ت ــر قرارگرفت مســافت حــدود 6000 کیلومت

درجــه عــرض شــمالی واقع شــده اند. 

ــان،  ــان، خراس ــتان های کرم ــران در اس ــون در ای پســته اکن
ســمنان، فــارس، قــم، قزویــن، یــزد و اصفهــان کشــت می شــود. 
ــان،  ــرس، لبن ــه، اردن، قب ــوریه، ترکی ــورهای س ــا کش در دنی
ــول  ــکا دارای محص ــترالیا و آمری ــان، اس ــا، یون ــطین، ایتالی فلس

پســته هســتند. 

ــکا  ــا 2018 آمری ــال های 201٥ ت ــار حدفاصــل س ــق آم طب
اولیــن تولیــد کننــده پســته، ایــران دومیــن و ترکیــه ســومین 

تولیــد کننــده پســته در جهــان بــوده اســت. 
در ســال های اخیــر بهداشــت مــواد غذایــی به عنــوان یکــی از 
عوامــل مهــم کیفــی در ارزیابــی محصــوالت غذایــی مطرح شــده 
اســت. در همیــن راســتا خریــداران پســته بــا وســواس خاصــی 
ــد،  ــرار داده ان ــر ق ــول را مدنظ ــن محص ــتی ای ــائل بهداش مس
ــا ماشــین های مناســب و  ــرآوری بهداشــتی پســته ب ــن ف بنابرای
بــا حفــظ کیفیــت پســته و رعایــت بهداشــت مدنظــر قرارگرفتــه 
ــه پســته  ــران را ب ــداران اروپایــی، مصــرف پســته  ای اســت. خری

رویشگاههایپسته:
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ــه ســه ســایر کشــورهای جهــان به ویــژه آمریــکا حداقــل ب
 دلیل ترجیح می دهند که عبارت اند از؛ 

کیفیت و طعم بی نظیر پسته ایران. 1
راحتی پوست گیری آن . 2
عــدم اســتفاده از مــواد شــیمیایی در مراحــل فــرآوری . ٣

آن
فرآوریپسته

بیشــترین ســطح زیــر کشــت در کشــور و بنابرایــن بیشــترین 
ــن  ــان اســت. همچنی ــه اســتان کرم ــوط ب صــادرات پســته مرب
ــت و  ــر کش ــطح زی ــترین س ــه بیش ــد ک ــان می دهن ــا نش آماره
تولیــد پســته در دنیــا مربــوط بــه شهرســتان رفســنجان اســت. 
بــه همیــن دلیــل تحــوالت صنایــع و تجــارت پســته عمدتــاً طی 
ــرات  ــه ج ــان روی داده و ب ــتان کرم ــر در اس ــه ی اخی ــه ده س
می تــوان گفــت تمامــی ماشــین ها و تجهیــزات فــرآوری پســته 
ــه دســت صنعتگــران ایــن اســتان ساخته شــده کــه برخــی از  ب
آن هــا در صنایــع دیگــر و در دنیــا نظیــر نداشــته و بــرای اولیــن 
ــه همیــن دلیــل کلیــه  ــار مخصــوص پســته ساخته شــده اند. ب ب
ــتار  ــن نوش ــه در ای ــته ک ــرآوری پس ــین های ف ــل و ماش مراح
موردبحــث قــرار می گیــرد برگرفتــه از تجــارب مؤلــف از روش ها، 
ــن اســتان  ــه از صنعتگــران ای ــع نشــات گرفت ماشــین ها و صنای
اســت، اگرچــه کــه صنعــت پســته اکنــون در نقــاط دیگــر ایــران 
موردتوجــه قرارگرفتــه و برخــی ماشــین های فــرآوری پســته در 
ســایر اســتان ها نیــز تولیــد می شــوند امــا هنــوز اســتان کرمــان 
قطــب ســاخت و ســاز ماشــین های فــرآوری پســته اســت. 
ــون در  ــث اکن ــورد بح ــین های م ــه ماش ــود ک ــادآوری می ش ی
ــاط  ــه نق ــان ساخته شــده و ب ــتان کرم ــی اس ــای صنعت کارگاه ه
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مختلــف کشــور و برخــی کشــورهای خارجــی صــادر می شــود. 
اســامی و اصطالحــات بــکار رفتــه بــرای ماشــین ها و تجهیــزات 
موردبحــث، اســامی بومــی اســت کــه توســط ســازندگان بــه  کار 

رفتــه اســت. 
ــه کلیــه عملیاتــی کــه روی پســته برداشت شــده  فــرآوری ب
از درخــت تــا مرحلــه بســته بندی پســته خــام انجــام می گیــرد 
ــردن،  ــگ ک ــو دادن، رن ــامل ب ــف ش ــن تعری ــود. ای ــه می ش گفت
ــت پســته  ــای کیفی ــر دگرگونی ه ــا ترشــی زدن و دیگ نمــک ی
ــته  ــرآوری پس ــود. ف ــزه نمی ش ــو و م ــگ، ب ــت، رن ــد باف از دی
به طورکلــی بــه دودســته تقســیم می شــود کــه شــامل فــرآوری 
پســته تــر و فــرآوری پســته خشــک اســت. فــرآوری پســته تــر 
ــه  ــر، از مرحل ــته ت ــه روی پس ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه عملیات ب
ورود بــه کارگاه تــا مرحلــه کاهــش رطوبــت بــه کمتــر از شــش 
درصــد انجــام می گیــرد. فــرآوری پســته خشــک؛ بــه عملیاتــی 
ــش  ــر از ش ــت کمت ــا رطوب ــته ب ــه روی پس ــود ک ــه می ش گفت
درصــد تــا مرحلــه بســته بندی انجــام می گیــرد. در ایــن 
عملیــات کار جداســازی پســته های خنــدان و ناخنــدان، غربــال 
کــردن، گردگیــری، حــذف مــواد خارجــی، پــوک گیــری مجــدد، 
طبقه بنــدی و جداســازی نهایــی انجــام می گیــرد. در ایــن فصــل 
ــاز  ــین های موردنی ــر و ماش ــرآوری پســته ت ــف ف مراحــل مختل
ــث  ــل از مبح ــت. قب ــد گرف ــرار خواهن ــی ق ــث و بررس موردبح
ــده از  ــته برداشت ش ــال پس ــی انتق ــت چگونگ ــرآوری الزم اس ف

درخــت بــه کارگاه هــای فــراوری را موردبحــث قــرار دهیــم. 
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فرآوریپستهتر

ــه  ــه آن پایان ــه کارگاه فــرآوری کــه ب پــس از ورود پســته ب
ــز  ــته نی ــط پس ــط ضب ــته و خ ــط پس ــال ضب ــته، ترمین پس
گفتــه می شــود عملیــات فــرآوری پســته آغــاز می شــود. 
ــا در  ــت کار آن ه ــر اســاس ظرفی ــط پســته ب ترمینال هــای ضب
ــط ٥  ــال ضب ــال ترمین ــرای مث ــوند ب ــذاری می ش ــاعت نام گ س
ــر را  ــته ت ــن پس ــه ٥ ت ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه کارگاه ــن ب ت
در ســاعت فــرآوری می کنــد، بنابرایــن تمــام ماشــین های 
موجــود در کارگاه بایــد متناســب بــا ظرفیــت ٥ تــن در ســاعت 
ســاخته شــوند. عملیــات فــرآوری بایــد ســریعاً آغــاز شــود. یــک 
کارگاه کامــل فــرآوری پســته بایــد شــامل تجهیزاتــی باشــد کــه 

ــد.  ــرآورده کن ــر را ب اهــداف زی
پوست و خوشه را از پسته جدا کند. - 
مواد خارجی و ذرات پوست و خوشه را از پسته جدا کند. - 
ــول -  ــن خســارت در ط ــا کمتری ــال بهداشــتی پســته ب انتق

ــرد.  ــرآوری انجــام گی مســیر ف
حمــل پوســت، خوشــه و مــواد خارجــی بــه خــارج از - 

محوطــه کارگاه صــورت گیــرد. 
ــده -  ــاًل کن جــدا کــردن پســته هایی کــه پوســت آن هــا کام

ــده اند؛  ــت گیری ش ــاًل پوس ــه کام ــته هایی ک ــده از پس نش
ــد.  ــو« می گوین ــته ها »گ ــن پس ــه ای ــی ب ــالح محل در اصط

پسته های پوک و نیمه مغز را از محصول جدا کنند. - 
پســته های ریــز کــه کیفیــت محصــول قابل ارائــه بــه بــازار - 

را پاییــن می آورنــد جــدا شــود. 
شستشوی پسته های پوست گیری شده انجام شود. - 
نم گیری یا زدودن رطوبت ناشی از شستشو صورت گیرد. - 
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ــواد -  ــو، م ــود گ ــدم وج ــر ع ــول ازنظ ــی محص ــرل نهای کنت
ــول  ــم در محص ــکال نامنظ ــا اش ــته های ب ــی و پس خارج

ــرد.  ــورت گی ص
پسته تا میزان مناسب جهت انبارداری خشک شود. - 
درصد رطوبت پسته خروجی از خشک کن ها کنترل شود. - 

ــین های  ــا ماش ــزات ی ــوق تجهی ــداف ف ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ب
ــاز اســت. ــر موردنی زی

پوست کن ✓
تجهیزات انتقال مواد خارجی از کارگاه ✓
انتقال دهنده های پسته ✓
تجهیزات بوجاری پسته ✓
گو گیر ✓
تجهیزات جداسازی پسته های ریز ✓
تجهیزات شستشو ✓
نم گیر ✓
تجهیزات جداسازی پسته های پوک و نیمه مغز  ✓
خشک کن ✓

ـــه  ـــر  ب ـــته ت ـــرآوری پس ـــت ف ـــس از برداش ـــف پ ـــل مختل مراح
ـــت:  ـــل اس ـــب ذی ترتی

ـــرآوری . 1 ـــه ف ـــه پایان ـــال آن ب ـــس از برداشـــت پســـته و انتق پ
پســـته در پشـــت پوســـت کن دپـــو می شـــود. فـــرآوری 
ـــریعاً  ـــد س ـــود بای ـــروع می ش ـــت کنی ش ـــه از پوس ـــته ک پس
ـــا  ـــزه ب ـــای مکانی ـــته در کارگاه ه ـــرآوری پس ـــود. ف ـــاز ش آغ
ــط  ــک خـ ــود. یـ ــام می شـ ــددی انجـ ــین های متعـ ماشـ
ـــین هایی  ـــامل ماش ـــل ش ـــر حداق ـــته ت ـــرآوری پس ـــل ف کام
اســـت کـــه عمـــل پوســـت گیری، شستشـــو، جداســـازی 
مـــواد خارجـــی و پســـته های نامرغـــوب، رطوبت گیـــری، 
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گوگیـــری و خشـــک کـــردن پســـته را انجـــام می دهنـــد. 
ـــه ی  ـــتفاده در هم ـــورد اس ـــین های م ـــوع ماش ـــان و ن چیدم
ـــا  ـــوده و کارگاه ه ـــان نب ـــته یکس ـــرآوری پس ـــای ف کارگاه ه
اســـتفاده  مختلفـــی  چیدمان هـــای  و  ماشـــین ها  از 
الگوهـــای رایـــج چیدمـــان ماشـــین های  می کننـــد. 

فـــرآوری پســـته عبارت انـــد از: 
ـــو، -  ـــری، شستش ـــوک گی ـــت گیری، پ ـــویاول؛پوس الگ

نم گیـــری، گوگیـــری، بازرســـی نهایـــی، خشـــک 
کـــردن. 

الگـــویدوم؛ پوســـت گیری، پـــوک گیـــری، نخالـــه - 
ــی  ــری، بازرسـ ــری، گوگیـ ــو، نم گیـ ــری، شستشـ گیـ

نهایـــی، خشـــک کـــردن. 
و -  شستشـــو  پوســـت گیری،  ســـوم؛  الگـــوی

جداســـازی، نم گیـــری، گوگیـــری، بازرســـی، خشـــک 
ــردن.  کـ

ــری، -  ــه گیـ ــت گیری، نخالـ ــارم؛ پوسـ ــویچهـ الگـ
ــری،  ــردن، نم گیـ ــال کـ ــازی، غربـ ــو و جداسـ شستشـ

گوگیـــری، بازرســـی نهایـــی، خشـــک کـــردن. 

ــای . 2 ــه الگوهـ ــته بـ ــرآوری پسـ ــز کارگاه فـ ــرای تجهیـ بـ
چهارگانـــه یادشـــده بـــه ماشـــین های پوســـت کن، پـــوک 
ـــال،  ـــر، غرب ـــه گی ـــک، نخال ـــوض خش ـــر، ح ـــوض ت ـــر، ح گی
ــاز  ــک کن نیـ ــی و خشـ ــوار بازرسـ ــر، نـ ــر، گو گیـ نم گیـ

ـــکل 1(.  ـــت )ش اس
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فــرآوری پســته تــر بــا پوســت گیری پســته آغــاز می شــود. 
ــرم  ــت ن ــده و پوس ــه ش ــت کن ریخت ــل پوس ــه داخ ــته ب پس
آن از پوســت اســتخوانی جــدا می شــود. پســته خارج شــده 
از پوســت کن ســایر مراحــل فــراوری را به صــورت پیوســته 
طــی می کنــد. محصــول خروجــی از پوســت کن عبــارت اســت 
از پوســت و خوشــه های جداشــده از دانــه کــه ازیک طــرف 
پوســت کن خارج شــده و پســته پوســت شــده بــه همــراه 
برخــی دانه هــا کــه کامــاًل پوســت گیری نشــده اند )گــو(، 
پســته های پــوک، پســته های نیمــه مغــز، مقــداری ذرات 
ــارج  ــت کن خ ــر پوس ــرف دیگ ــه از ط ــی ک ــواد خارج ــت و م پوس

می شــوند.
ــواردی کــه  دانه هــای پســته پوســت گیری شــده و ســایر م
بــه همــراه آن هســتند ســپس وارد دســتگاه بوجــاری اولیــه یــا 
ــه  ــی ک ــا فشــار هوای ــه ب ــن مرحل ــوند. در ای ــر می ش ــوک گی پ

شکل 1- یکی از الگوهای چیدمان ماشین های فرآوری پسته در 

ترمینال ضبط پسته

خالصهمراحلمختلففرآوریپستهتر
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ــی  ــوک و برخ ــته های پ ــود دارد پس ــر وج ــوک گی ــل پ در داخ
ــس ازآن پســته وارد  ــواد خارجــی از پســته جــدا می شــوند. پ م
ــو  ــته شستش ــه پس ــن مرحل ــود. در ای ــو می ش ــه شستش مرحل
می شــود.  انجــام  مختلــف  طــرق  بــه  کار  ایــن  می شــود، 
ممکــن اســت دســتگاه شستشــو عمــل آشــغال گیری یــا 
جــدا کــردن پوســت های باقیمانــده روی برخــی دانه هــای 
ــه  ــتگاه نخال ــط دس ــن کار توس ــد. ای ــام ده ــز انج ــته را نی پس
گیــر انجــام می شــود کــه ممکــن اســت بــه آن دســتگاه 
ــل  ــر عم ــه گی ــین نخال ــود. در ماش ــه ش ــم گفت ــغال گیر ه آش
ــت کن،  ــه در پوس ــی ک ــرای دانه های ــت گیری ب ــی پوس تکمیل
پوســت گیری نشــده اند یــا قســمتی از پوســت روی آن هــا 
ــورت  ــغال گیری به ص ــو و آش ــل  شستش ــت، عم ــده اس باقی مان
تلفیقــی انجــام می شــود. در برخــی کارگاه هــای فــرآوری پســته 
بعــد از پوســت کن دســتگاه شــناوری پســته )حــوض تــر( قــرار 
دارد کــه در آن دانه هــای پســته در آب غوطــه ور می شــوند 
ــوک و  ــای پ ــه آب و دانه ه ــنگین در ت ــز و س ــای پرمغ و دانه ه
ــا جداســازی  ــه ب ســبک روی ســطح آب غوطــه ور می شــوند ک
ــز و  ــه مغ ــوک، نیم ــای پ ــازی دانه ه ــل جداس ــا عم ــن دانه ه ای
پرمغــز و همچنیــن شستشــوی دانه هــا انجــام می شــود. در 
برخــی کارگاه هــای فــرآوری، پســته پــس از شستشــو وارد غربال 
می شــود کــه دانه هــای ریــز از آن جداســازی می شــود. ســپس 
ــتفاده از  ــا اس ــر ب ــود. نم گی ــر می ش ــتگاه نم گی ــته وارد دس پس
ــت ناشــی از  ــانتی گراد رطوب ــرم حــدود 80 درجــه س ــوای گ ه
ــده اســت  ــای پســته باقی مان ــه روی دانه ه ــه شستشــو ک مرحل
ــه جــدا می کنــد. اگــر مرحلــه نم گیــری مــدت زیــادی  را از دان
ــداری از  ــته مق ــه پس ــت دان ــن اس ــد ممک ــول بیانجام ــه ط ب
ــه  ــپس دان ــد. س ــت بده ــز از دس ــود را نی ــی خ ــت طبیع رطوب
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وارد دســتگاه گو گیــر می شــود. ایــن دســتگاه پســته هایی 
کــه هنــوز مقــداری پوســت ســبز از آن هــا کنــده نشــده اســت 
را از دانه هــای کامــاًل پوســت شــده جــدا می کنــد. پســته 
پس ازایــن مرحلــه روی یــک تســمه انتقال دهنــده ریختــه 
شــده و ضمــن حرکــت تســمه انتقال دهنــده کــه نــوار بازرســی 
ــر  ــدادی کارگ ــروی تع ــته از روب ــای پس ــود دانه ه ــده می ش نامی
عبــور نمــوده و کارگــران بازرســی نهایــی را روی دانه هــا انجــام 
ــه  ــی ک ــردن گوهای ــدا ک ــامل ج ــه ش ــن مرحل ــد. ای می دهن
دســتگاه گو گیــر نتوانســته آن هــا را جــدا کنــد، مــواد خارجــی 
کــه احیانــاً در محصــول باقی مانــده، پســته های شکســته و 
ــی  ــود. در برخ ــر می ش ــی دیگ ــواد خارج ــه م ــکل و هرگون بدش
کارگاه هــا کــه سیســتم جداســاز حــوض تــر ندارنــد ممکن اســت 
قبــل از ایــن مرحلــه دســتگاهی بنــام حــوض خشــک در خــط 
ــز  وجــود داشــته باشــد کــه کار جداســازی دانه هــای پســته ری
ــن  ــد. ممک ــام می ده ــز را انج ــه مغ ــته های نیم ــودو( و پس )نخ
ــه  ــته در مرحل ــدن پس ــک ش ــد از خش ــل بع ــن عم ــت ای اس
فــرآوری خشــک انجــام شــود. اگــر در خــط فــرآوری پســته در 
مرحلــه شستشــوی پســته از دســتگاه حــوض تــر اســتفاده  شــده 
باشــد دیگــر نیــازی بــه اســتفاده از حــوض خشــک نیســت. پــس 
ــده و  ــک کن ها ش ــه وارد خش ــته بالفاصل ــده پس ــل یادش از مراح

می شــود. رطوبت گیــری 
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فرآوریپستهخشک

پــس از خشــک شــدن پســته کــه بــه طــرق مختلــف انجــام 
ــن کار  ــود، ای ــاز می ش ــک آغ ــرآوری خش ــل ف ــود، مراح می ش
ــد از خشــک شــدن پســته شــروع  ــه بع ــن اســت بالفاصل ممک
شــود و ممکــن اســت پــس از اتمــام فصــل برداشــت در وقــت 
ــن  ــه ای ــی ب ــامل مراحل ــراوری ش ــن ف ــود. ای ــت انجــام ش فراغ

شــرح اســت. 
ــف، . 1 ــدی پســته در ســایزهای مختل ــا درجه بن جداســازی ی

ــود.  ــام می ش ــورتر1  انج ــین های س ــط ماش ــن کار توس ای
ــه . 2 ــام داده و هرگون ــر انج ــه کارگ ــمی ک ــازی چش جداس

پســته بدشــکل، گــو، مغــز و پســته های شکســته را از 
محصــول جــدا می کنــد. 

ــی . ٣ ــکل ناش ــودری ش ــواد پ ــوص م ــی بخص ــواد خارج م
ــته  ــز پس ــر روی مغ ــود ب ــازک موج ــت ن ــزش پوس از ری

ــوند.  ــدا ش ج
ــان . 4 ــای ده ــان بســته از دانه ه ــردن پســته های ده جــدا ک

بــاز صــورت گیــرد. 
پسته های دهان بسته خندان شوند. . ٥
پسته بو داد شود و یا اینکه برشته شود. . 6
پســته های پــوک باقیمانــده در محصــول و پســته های . 7

ــوند.  ــدا ش ــر ج ــز از یکدیگ ــه مغ نیم
جداسازی پسته های ریز )نخودو( صورت گیرد. . 8
ــه خــالل . 9 ــردن و تهی ــز ک ــودادن، مغ ــردن، ب ــه برشــته ک ب

پســته توجــه شــود. 

1. Sorter
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مرحلهاولفرآوریپستهتر

پوســت گیری پســته بایــد در ســریع ترین وقــت ممکــن 
پوســت گیری  از  منظــور  شــود.  انجــام  برداشــت  از  بعــد 
ــت. در  ــاخی اس ــت ش ــته از پوس ــبز پس ــت س ــازی پوس جداس
ــردن  ــز ک ــل مغ ــن عم ــاخی ای ــت ش ــازی پوس ــورت جداس ص
ــع  ــت کن ها در صنای ــواع پوس ــود. ان ــده می ش ــته نامی ــه پس دان
ــک  ــت. هری ــده اس ــاورزی ساخته ش ــوالت کش ــرآوری محص ف
از ایــن پوســت کن ها بــه روش خــاص عمــل پوســت گیری 
ــرعت و  ــت س ــه عل ــد. ب ــام می دهن ــر را انج ــول موردنظ محص
ــی و  ــت کم ــداری اف ــوالً مق ــاالی پوســت کن ها معم ــت ب ظرفی
کیفــی محصــول در مقایســه بــا پوســت گیری بــا دســت در پــی 
ــا اســتفاده از ماشــین های پوســت کن علیرغــم  ــود. ام خواهــد ب
افــت یادشــده بــه دالیــل؛ ســرعت باال، هزینــه پایین تــر، 
ــی  ــام برخ ــقات کار، انج ــتن از مش ــب تر، کاس ــت مناس بهداش
ــود  ــا دســت وج ــکان آن ب ــاًل ام ــه اص مراحــل پوســت گیری ک
نــدارد و خــودکار یــا نیمه خــودکار بــودن ایــن دســتگاه ها 

ــه اســت.  توســعه یافت
ــواع  ــل از شناســایی پوســت کن های پســته الزم اســت ان قب
ــر پوســت شــدن  ــات آن هــا، عــوارض دی پوســت پســته، ترکیب
پســته، اثــرات پوســت روی مغــز و اســتفاده های ممکــن از 

ــم.  ــرار دهی پوســت پســته را موردبررســی ق

در ایــن مبحــث بــه اقدامــات الزم در مرحلــه اول فــرآوری پســته 
تــر پرداختــه می شــود. 

پوستگیری:
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دانه پسته دارای سه نوع پوست به شرح زیر است: 
پوســت اول: بــه پوســت نــرم بیرونــی و خارجی تریــن 

پوشــش پســته گفتــه می شــود. 
پوســت دوم: بــه پوســت ســخت اســتخوانی )شــاخی( پســته 

گفتــه می شــود کــه زیــر پوســت اول قــرارداد. 
پوســت ســوم: بــه پوســت نازکــی گفتــه می شــود کــه مغــز 

پســته را می پوشــاند و زیــر پوســت اســتخوانی قــرار دارد. 
ــته و  ــت پس ــواع پوس ــکل ٣ ان ــته، ش ــه پس ــکل 2 دان ش
شــکل 4 مخلــوط پوســت نــرم، خوشــه و بــرگ پســته را نشــان 

می دهــد. 

شکل 2- دانه پسته
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شکل 3- انواع پوست پسته )سمت راست: پوست شاخی یا 

استخوانی  وسط: پوست نرم   سمت چپ: پوست روی مغز(

شکل 4- مخلوط پوست نرم پسته، خوشه و برگ
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ــت  ــت اول )پوس ــه پوس ــت ک ــینی اس ــته ماش ــت کن پس پوس
ــد.  ــدا می کن ــتخوانی ج ــت اس ــته را از پوس ــرم( پس ــبز و ن س
ــه  ــده اند ک ــی و ساخته ش ــته طراح ــت کن های پس ــواع پوس ان

ــرد.  ــته بندی ک ــر دس ــه روش زی ــه س ــا را ب ــوان آن ه می ت
دسته بندی بر اساس ظرفیت کارکرد ✓
دسته بندی بر اساس نحوه پوست گیری ✓
دسته بندی بر اساس نوع ساختمان ماشین ✓

پوســت کن ها را بــر اســاس ظرفیــت کارکــرد بــه 1 تــا 6 
ــدان معنــی اســت کــه ظرفیــت  ــن تقســیم می کننــد. ایــن ب ت
اســمی پوســت کنی ماشــین 1 تــا 6 تــن پســته تــر در ســاعت 
ــرم  ــادآوری می شــود به طــور متوســط از هــر ٣ کیلوگ اســت. ی
ــد.  ــه دســت می آی ــرم پســته خشــک ب ــک کیلوگ ــر ی پســته ت
بــر اســاس نحــوه پوســت گیری ایــن ماشــین ها را بــه دودســته 

ــرد.  ــیم ک ــوان تقس می ت
پوست کن هایی که به وسیله عمل برش عمل پوست گیری را . 1

انجام می دهند. 
پوست کن هایی که به وسیله عمل ضربه کار پوست گیری را . 2

انجام می دهند. 
ــه  ــرف دان ــت در دو ط ــالف جه ــای خ ــی نیروه ــواع برش در ان
پســته بــر آن وارد شــده و پوســت ســبز پســته بــا عمــل بــرش 
ــه ای  ــروی ضرب ــه نی ــا در عمــل ضرب ــه جــدا می شــود. ام از دان

ــود.  ــام می ش ــت گیری انج ــده و پوس ــت وارد ش ــر پوس ب
ــده را  ــت کن ساخته ش ــوع پوس ــی ٥ ن ــاختار فن ــاس س ــر اس ب

ــرد:  ــایی ک ــر شناس ــرح زی ــه ش ــوان ب می ت

پوستکنپسته:
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ایـن پوسـت کن پسـته کـه در اصطـالح محلی بـه آن »چرخ 
پسـته پوسـت کنی« نیـز می گوینـد، ماشـینی اسـت کـه اکنـون 
بـرای پوسـت گیری پسـته بیشـترین اسـتفاده را دارد. یـادآوری 
می شـود کـه برداشـت پسـته در محـدوده تقریبـاً یک تـا دو ماه 
انجام شـده و همان گونه که قباًل اشـاره شـد پسـته برداشت شـده 

باید سـریعاً پوسـت گیری شـود. 
ــل  ــرش عم ــه و ب ــل ضرب ــا دو عم ــی ب ــت کن های پیچ پوس
پوســت گیری را انجــام می دهنــد. شــکل )٥( نمــای کلــی یــک 
ــک  ــی ی ــزای اساس ــد. اج ــان می دهن ــی رانش ــت کن پیچ پوس

ــان شــده اســت.  پوســت کن پیچــی در نمــودار )1( بی

پوست کن های پیچی   . 1
پوست کن های سایشی. 2
پوست کن های تیغه ای   . ٣
پوست کن های الستیکی  . 4
پوست کن های دوقلو )پیچی-تیعه ای(. ٥

پوستکنهایپیچی:
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قیفتغذیه

استوانه

اجزایاساسییک
پوستکنپیچی

پیچهای
پوستکن

شاسی
دستگاه

تجهیزات
انتقالنیرو

الکتروموتور

دریچه
خروجپسته
پوستگیری

شده

دریچه
خروجپوست
وخوشه

ادواتتنظیم

تجهیزات
ایمنی

کانالهای
هدایتپسته

وپوست

نمودار 1- اجزای اساسی یک پوست کن پیچی

شکل 5- پوست کن پسته پیچی
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ــا ســطحی روکــش شــده از فــوالد  یــک اســتوانه توخالــی ب
ــب  ــت نص ــوراخ هایی جه ــون آن س ــر پیرام ــه ب ــگ1  ک ضدزن
ــمت  ــت قس ــده اس ــر  گرفته ش ــت در نظ ــده پوس ــای برن پیچ ه
پیــچ  تعــدادی  می دهــد.  تشــکیل  را  پوســت کن  گــردان 
شــش گوش در محــل ســوراخ های یادشــده قرارگرفتــه و از 
ــم  ــتوانه محک ــون اس ــر پیرام ــره ب ــط مه ــتوانه توس ــل اس داخ
شــده اند )شــکل 6(. پیچ هــا درواقــع قســمت برنــده دســتگاه را 
ــت  ــر دارای اهمی ــا از یکدیگ ــه پیچ ه ــد. فاصل ــکیل می دهن تش
ــه  ــف و فاصل ــک ردی ــر روی ی ــا ب ــه پیچ ه خاصــی اســت. فاصل
ردیف هــا از یکدیگــر هرکــدام به انــدازه یــک گام )به انــدازه 

قطــر ســر یــک پیــچ( اســت. 

شکل 6- استوانه پوست کن پیچی

1. Stinless Steel

نحوهکارکردپوستکنپیچی:
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مطابق شکل 7 استوانه در دو طرف دارای دو محور است که در 
بولبیرینگ که روی شاسی دستگاه تعبیه شده اند  داخل دو عدد 

قرارگرفته اند. 

یــک اتاقــک تغذیــه روی اســتوانه قرارگرفتــه و اطــراف 
ــک فضــای کاری  ــن اتاق ــع ای ــرده اســت. درواق ــه ک آن را احاط
پوســت کن را تشــکیل می دهــد. دو دیــواره اتاقــک کــه در 
ــی  ــه پایین ــوده و لب ــیب دار ب ــد ش ــتوانه قرارگرفته ان ــول اس ط
ــع  ــه درواق ــن فاصل ــه دارد. ای ــتوانه فاصل ــا اس ــدری ب ــا ق آن ه
دریچــه خــروج پســته پوســت شــده و پوســت و خوشــه اســت. 
ــیب داری  ــزی ش ــای فل ــده کانال ه ــای یادش ــروی دریچه ه روب
ــر  ــرف دیگ ــت از ط ــرف و پوس ــته ازیک ط ــت پس ــت هدای جه

ــکل 8(.  ــت )ش ــده اس ــرون تعبیه ش ــه بی ــتگاه ب دس

شکل 7- نمای جانبی استوانه پوست کن پیچی
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ـــدازه و  ـــته به ان ـــوان آن بس ـــه ت ـــور ک ـــک الکتروموت ـــروی ی نی
ـــه  ـــی ب ـــمه و پول ـــط تس ـــت توس ـــاوت اس ـــتگاه متف ـــت دس ظرفی
اســـتوانه انتقـــال می یابـــد. پولـــی ســـر اســـتوانه پوســـت کن 
بزرگ تـــر از پولـــی ســـرمحور موتـــور الکتریکـــی اســـت. 
ــا حـــدود 600-400 دور در  ــور تـ ــیله دور الکتروموتـ بدین وسـ
ـــا شـــروع چرخـــش اســـتوانه  ـــه کاهـــش داده شـــده اســـت. ب دقیق
پوســـت کن، پســـته کـــه بـــه همـــراه خوشـــه برداشت شـــده 
ـــن  ـــود. بنابرای ـــه می ش ـــه ریخت ـــک تغذی ـــل اتاق ـــه داخ ـــت ب اس
ــه  ــک لبـ ــه کمـ ــته بـ ــای پسـ ــه دانه هـ ــا بـ ــورد پیچ هـ برخـ
اتاقـــک تغذیـــه باعـــث کنده شـــده پوســـت از دانـــه می شـــود. 
بـــا ادامـــه چرخـــش اســـتوانه، پیچ هـــا بـــه دانه هـــای پســـته 
ـــه ای از  ـــود. الی ـــدا می ش ـــا ج ـــت آن ه ـــوده و پوس ـــورد نم برخ
ــا  ــراه پیچ هـ ــه همـ ــد بـ ــا نزدیک ترنـ ــه پیچ هـ ــه بـ ــه کـ دانـ
ـــن  ـــوند، بنابرای ـــده می ش ـــت ران ـــروج پوس ـــه خ ـــرف دریچ به ط

شکل 8- نمای باالیی استوانه پوست کن پیچی
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بـــه کمـــک ســـرپیچ ها و لبـــه اتاقـــک، پوســـت گیری شـــده 
و پوســـت در جهـــت چرخـــش اســـتوانه از دریچـــه خـــروج 
ـــت  ـــه پوس ـــته ای ک ـــود. پس ـــاب می ش ـــرون پرت ـــه بی ـــت ب پوس
آن کنده شـــده آرام آرام عقب نشـــینی کـــرده و در جهـــت 
ـــارج  ـــته خ ـــروج پس ـــه خ ـــتوانه از دریچ ـــش اس ـــف چرخ مخال
می شـــود. به طـــور خالصـــه می تـــوان گفـــت محصـــول 

خروجـــی از پوســـت کن شـــامل مـــوارد زیـــر اســـت: 
کامـــاًل . 1 پســـته های  پســـته؛  خـــروج  دریچـــه  از 

کامـــاًل  کـــه  پســـته هایی  شـــده،  پوســـت گیری 
ــه  ــز کـ ــته های ریـ ــو(، پسـ ــده اند )گـ ــت گیری نشـ پوسـ
ـــت گیری  ـــا را پوس ـــاًل آن ه ـــت کن کام ـــت پوس ـــن اس ممک
کـــرده باشـــد یـــا نـــه و مقـــدار کمـــی پوســـت و ذرات 
بـــه  پســـته  دانه هـــای  می شـــود.  خـــارج  خوشـــه 
ــه  ــدن بـ ــده شـ ــت کن و مالیـ ــش در پوسـ ــت چرخـ علـ
پوســـت کـــه بـــا ضربـــات پیچ هـــا شـــیره و آب از آن هـــا 
ـــت و  ـــت و ذرات پوس ـــیره پوس ـــه ش ـــوده ب ـــده آل خارج ش
ـــد،  ـــل بع ـــل در مراح ـــن دلی ـــه همی ـــتند و ب ـــه هس خوش
شستشـــوی دانه هـــا انجـــام می شـــود. درصورتی کـــه 
جداســـازی پوســـت و خوشـــه آن گونـــه کـــه بـــا دســـت 
ـــوی  ـــه شستش ـــازی ب ـــرد نی ـــورت گی ـــود ص ـــام می ش انج

ــود.  ــد بـ ــا نخواهـ دانه هـ
از دریچـــه خـــروج پوســـت؛ ذرات پوســـت، خوشـــه، . 2

ــی  ــواد خارجـ ــایر مـ ــده و سـ ــته خردشـ ــای پسـ دانه هـ
ــریعاً از  ــد سـ ــه بایـ ــود کـ ــارج می شـ ــرگ، خـ ــد بـ ماننـ

ــکل 9(.  ــوند )شـ ــارج شـ ــه کارگاه خـ محوطـ
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شکل 9- خروجی پوست ماشین پوست کن پسته
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بــه  پوســت کن اســتوانه الســتیکی چهارچوبــی شــبیه 
پوســت کن اســتوانه پیچــی دارد ولــی در ایــن دســتگاه برخــالف 
ــت کن های  ــایر پوس ــی و س ــتوانه پیچ ــت گیر اس ــتگاه پوس دس
ــا  ــزی ی ــای فل ــای پیچ ه ــتوانه به ج ــه ی اس ــزی، روی ــتوانه فل اس
ــا  ــا الســتیک آج دار پوشــیده شــده اســت. ب تیغه هــای برشــی ب
ــتوانه روی دانه هــای  چرخــش اســتوانه و مالــش رویــه ی اس
پســته پوســت ســبز پســته از پوســت شــاخی آن جــدا می شــود. 

ــه  ــادر نیســتند آن گون ــتیکی ق ــتوانه الس پوســت کن های اس
در  می کننــد  عمــل  پیچــی  اســتوانه  پوســت کن های  کــه 
یــک مرحلــه پوســت پســته را از آن جــدا کننــد. در ایــن 
ــه انجــام  ــازی پوســت در ســه مرحل پوســت کن ها عمــل جداس
ــه در یــک ماشــین  می شــود کــه ممکــن اســت هــر ســه مرحل
ــدا  ــه ابت ــراه خوش ــه هم ــته ب ــای پس ــد. دانه ه ــده باش تعبیه ش
ــه های  ــا از خوش ــوند و دانه ه ــر می ش ــه گی ــمت خوش وارد قس
ــه از  ــا ک ــپس دانه ه ــوند و س ــازی می ش ــده جداس ــت نش پوس
خوشــه جــدا شــده اند وارد پوســت کن شــده و پوســت آن جــدا 
می شــود. ســپس پســته پوســت شــده وارد قســمت جداکننــده 
پوســت از دانــه می شــود. در ایــن مرحلــه پوســت و نخاله هــا از 

ــود.  ــدا می ش ــته ج ــه پس دان

ــی  ــورد مصرف ــاًل م ــته فع ــت پس ــا پوس ــور م ــه: در کش  نکت
نــدارد ولــی می تــوان فرآورده هایــی ماننــد؛ غــذای دام و 

ــرد. ــد ک ــی را از آن تولی ــن آل ــگ و کرب ــود رن ــور، ک طی

پوستکناستوانهالستیکی:
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مرحلهدومفرآوریپستهتر

مرحلــه دوم فــرآوری پســته تــر خــود نیــز دارای مراحلــی اســت 
کــه در ادامــه بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت. 

ــه کــه اشــاره شــد اولیــن مرحلــه فــراوری پســته  همان گون
تــر پوســت گیری اســت. پوســت خروجــی از پوســت کن از 
ــت کن،  ــر پوس ــرف دیگ ــود. از ط ــارج می ش ــه کارگاه خ محوط
ــاًل  ــه کام ــا ک ــی دانه ه ــراه برخ ــه هم ــده ب ــت ش ــته پوس پس
ــته های  ــوک، پس ــته های پ ــو(، پس ــده اند )گ ــت گیری نش پوس
ــارج  ــی خ ــواد خارج ــت و م ــداری ذرات پوس ــز، مق ــه مغ نیم
دریچــه  از  خــروج  به مجــرد  مخلــوط  ایــن  می شــوند. 
ــوک  ــی پ ــدی یعن پوســت کن به طــور پیوســته وارد ماشــین بع
گیــر می شــود. کار انتقــال دانه هــا از یــک ماشــین بــه ماشــین 
بعــدی عمدتــاً بــه کمــک نــوار نقاله هــا انجــام می شــود کــه در 
ابعــاد و زوایــای مختلــف ساخته شــده و در کارگاه هــای فــراوری 

ــکل 10(.  ــد )ش ــرار می گیرن ــتفاده ق ــته مورداس پس

مرحلهپوکگیری:
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شکل 1۰- نقاله انتقال پسته

ــت  ــا کیفی ــته ب ــای پس ــراه دانه ه ــه هم ــاظ اینک ــه لح ب
مطلــوب دانه هــای پــوک، پوســت، بــرگ، دانه هــای نیمــه 
مغــز، دانه هــای ریــز، دانه هــای بدشــکل، دانه هایــی کــه هنــوز 
مقــداری پوســت ســبز روی آن هــا باقی مانــده اســت و دانه هــای 
شکســته در طــول فرآینــد فــرآوری پســته در محل هــای 
مختلــف و بــا اســتفاده از ماشــین های متفــاوت اقــدام بــه عمــل 
ــی  ــا دانه های ــی ی ــواد اضاف ــی م ــود. یعن ــته می ش ــاری پس بوج
ــود  ــی می ش ــول نهای ــت محص ــدن کیفی ــن آم ــث پایی ــه باع ک
از محصــول باکیفیــت مطلــوب جــدا می شــوند. اولیــن مرحلــه 
ــوک و  ــردن پســته های پ ــرآوری پســته، جــدا ک بوجــاری در ف
ــی اســت.  ــواد خارجــی دیگــر از محصــول اصل ــرگ و م ذرات ب

ــود.  ــام می ش ــر انج ــوک گی ــتگاه پ ــط دس ــن کار توس ای
ــا  ــه ب ــت ک ــاری اس ــین بوج ــک ماش ــع ی ــر در واق ــوک گی پ
ــرگ، پوســت  ــوک و ذرات ب اســتفاده از فشــار هــوا دانه هــای پ
ــکل 11(.  ــد )ش ــدا می کن ــی ج ــول اصل ــه را از محص و خوش
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ممکــن اســت برخــی دانه هــای نیمــه مغــز نیــز در ایــن مرحلــه 
از محصــول جــدا شــوند ولــی اصــوالً ماشــین پــوک گیــر بــه این 
منظــور بــکار نرفتــه و مــوادی بــا وزن مخصــوص نزدیــک بــه هم 
را نمی تــوان به ســادگی بــا فشــار هــوا جــدا کــرد. ایــن ماشــین 
باشــد می توانــد  در صورتی کــه طراحــی مناســبی داشــته 
ــا را از  ــه و برگ ه ــت، خوش ــوک، پوس ــای پ ــاً تمام دانه ه تقریب
ــه  ــه ب ــادآوری اســت ک ــه ی ــد. الزم ب ــای پســته جــدا کن دانه ه
دلیــل اینکــه دانه هــای پســته در داخــل پوســت کن شــدیداً بــا 
ــوند  ــده می ش ــز مالی ــر نی ــه یکدیگ ــرده و ب ــورد ک ــا برخ پیچ ه
ــده  ــا مالی ــه دانه ه ــده و ب ــته خارج ش ــت پس ــیرابه ای از پوس ش
ــد،  ــود می گیرن ــه خ ــس ب ــزج و خی ــت ل ــا حال ــده و دانه ه ش
بــه همیــن دلیــل ذرات ریــز پوســت و بــرگ و خوشــه بــه دانــه 
ــاد در پــوک گیــر نتــوان  ــا فشــار ب چســبیده و ممکــن اســت ب
ــان  ــداری راندم ــل مق ــن دلی ــه همی ــرد، ب ــن ذرات را جــدا ک ای
کارکــرد پــوک گیــر را پاییــن مــی آورد. دلیــل اینکــه پــوک گیــر 
ــول  ــه محص ــا هنگامی ک ــود ت ــرار داده نمی ش ــر ق ــد از نم گی بع
ــاری روی آن  ــل بوج ــود عم ــک می ش ــده و خش ــو ش شستش
انجــام شــود ایــن اســت کــه در ایــن صــورت عمــل فــرآوری کــه 
ــی شستشــو،  ــه بوجــاری انجــام می شــود یعن ــل از مرحل ــا قب ت
انجــام  نیــز  پــوک  پســته های  روی  نم گیــری  و  گوگیــری 
می شــود، ضمــن اینکــه در طــول ایــن مراحــل مقــداری بــرگ، 
ــه  پوســت و خوشــه کــه در مرحلــه شستشــو جــدا نمی شــود ب

ــود.  همــراه محصــول خواهــد ب
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شکل 11- پوک گیر پسته

ورودی دســتگاه پــوک گیــر بــه خروجــی پوســت کن متصــل 
ــه  ــته ب ــور پیوس ــت کن به ط ــی از پوس ــول خروج ــده و محص ش
کمــک یــک نــوار نقالــه وارد پــوک گیــر می شــود. محصــول در 
ــور  ــوری عب ــبکه ت ــک ش ــر از روی ی ــوک گی ــین پ ــل ماش داخ
کــرده و از زیــر شــبکه هــوا دمیــده می شــود. فشــار هــوا 
ــرف  ــی به ط ــواد خارج ــوک و م ــته های پ ــود پس ــث می ش باع
ــارج  ــتگاه خ ــال از دس ــک کان ــیله ی ــده و به وس ــاال پرتاب ش ب
شــوند. عاملــی کــه باعــث عبــور پســته از روی شــبکه می شــود 
ــورت  ــت. بدین ص ــده اس ــبکه داده ش ــه ش ــه ب ــت ک ــیبی اس ش
ــود فشــار  ــم وج ــنگین هســتند علیرغ ــه س ــای پســته ک دانه ه
هــوا بــه علــت وجــود شــیب در دســتگاه بــه مســیر خــود ادامــه 
ــان شــده در  ــر از اجــزای بی ــوک گی ــک دســتگاه پ ــد. ی می ده

ــکل 12( ــت )ش ــده اس ــودار )2( تشکیل ش نم
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ــین  ــن ماش ــون از ای ــته اکن ــرآوری پس ــای ف ــر پایانه ه در اکث
اســتفاده می شــود. عواملــی کــه در کارکــرد ایــن ماشــین 

از؛  عبارت انــد  مؤثرنــد 
میزان فشار و سرعت هوا- 
سطح توری، شیب توری- 
سرعت عبور محصول از روی توری - 
میــزان عبــور محصــول در دقیقــه از ماشــین )دبــی محصول - 

عبوری(. 

اجزادستگاهپوکگیر
کانالخروج

پستهپوکومواد
خارجی

کانالخروج
دانههایپسته

شبکهتوری

کانالورود
محصولبه
دستگاه

تجهیزات
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دریچهبازدیدالکتریکی

نمودار 2- اجزا دستگاه پوک گیر
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شکل 12- پوک گیر پسته

میــزان جریــان هــوا در جداســازی بهینــه دســتگاه تأثیــر زیــادی 
ــاب  ــد انتخ ــده بیش ازح ــوای دمن ــان ه ــزان جری ــر می دارد. اگ
شــود باعــث می شــود برخــی دانه هــای پســته مرغــوب نیــز بــه 
ــان  همــراه دانه هــای پــوک از دســتگاه خــارج شــوند. اگــر جری
کمتــر از میــزان موردنیــاز باشــد همــه دانه هــای پــوک و مــواد 
خارجــی از محصــول جــدا نخواهنــد شــد. جهــت تنظیــم میــزان 
ــه  ــرد ک ــل ک ــورت عم ــوان بدین ص ــوا می ت ــار ه ــب فش مناس
ــن  ــا اولی ــم ت ــاال می بری ــدر ب ــم آن ق ــدار ک ــوا را از مق ــار ه فش
ــر  ــوک گی ــوک از پ ــای پ ــراه دانه ه ــه هم ــته ب ــای پس دانه ه
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خــارج شــوند. ســپس مقــداری فشــار هــوا را کاهــش می دهیــم. 
ــود  ــث می ش ــر باع ــوک گی ــتگاه پ ــوری در دس ــم ت ــطح ک س
ــث  ــن باع ــد، ای ــور کن ــوده ای از روی آن عب ــورت ت ــته به ص پس
ــی عمــل جداســازی را انجــام  ــد به خوب می شــود کــه هــوا نتوان
ــس از  ــوری پ ــودن ت ــت ب ــت ثاب ــه عل ــه ب ــن اینک ــد. ضم ده
مدتــی کارکــرد، روزنه هــای شــبکه تــوری بنــد آمــده و عملکــرد 
ــتی  ــص بایس ــن نقای ــع ای ــرای رف ــد. ب ــش میاب ــتگاه کاه دس
ــی به صــورت متحــرک ســاخت  ــا ســطح کاف ــوری را ب شــبکه ت
به گونــه ای کــه پســته به صــورت تــک الیــه و آرام از برابــر 
هــوا عبــور کــرده و هــوا فرصــت کافــی بــرای جداســازی مــواد 
ــرزش شــبکه  ــا ل خارجــی از پســته را داشــته باشــد. حرکــت ی
ــن  ــاال و پایی ــاً ب ــا مرتب ــد دانه ه ــد ش ــث خواه ــز باع ــوری نی ت
ــد. همچنیــن  شــده و عملکــرد جداســازی دســتگاه افزایــش یاب

ــوری خواهــد شــد.  ــز شــدن شــبکه ت حرکــت باعــث تمی
ــوک  ــر؛ ازیک طــرف دانه هــای پ ــوک گی محصــول خروجــی از پ
ــده و  ــه کارگاه خارج ش ــه از محوط ــت ک ــی اس ــواد خارج و م
ــل و  ــته کام ــای پس ــر دانه ه ــرف دیگ ــوند و از ط ــع می ش دف
دانه هــای پســته نیمــه مغــز اســت کــه مســیر فــرآوری را ادامــه 

ــوند.  ــدی می ش ــین بع داده و وارد ماش
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مرحلهسومفرآوریپستهتر

ــه ســوم  در ایــن قســمت اقدامــات الزم جهــت انجــام مرحل
ــود.  ــان می ش ــر بی ــته ت ــرآوری پس ف

ــرای  ــد پســته را شستشــو داد. ب ــرآوری بای ــوم ف ــه س در مرحل
ایــن کار روش و ماشــین های متفاوتــی در کارگاه هــای فــرآوری 

ــد از:  ــه عبارت ان ــد ک ــرار می گیرن ــتفاده ق ــته مورداس پس
استفاده از حوض شناوری	. 
استفاده از دوش آب تحت فشارب. 
ــا دســتگاه شستشــوی ج.  ــر ی ــه گی ــتگاه نخال ــتفاده از دس اس

پســته

در ایـن روش دانه هـای پسـته خارج شـده از پـوک گیـر بـه 
کمـک یـک نـوار نقالـه بـه داخـل یـک حـوض شـناوری ریخته 
می شـود. حـوض شـناوری ممکـن اسـت بـا نـام حـوض تـر نیـز 
شـناخته شـود )شـکل 1٣(. این دسـتگاه یک حـوض آبی بزرگ 
اسـت کـه مخـزن آن بـا یـک شـیر آب پـر شـده و دائمـاً آب از 
بـاالی آن توسـط یـک کانال خروجی سـرریز می شـود و از ته آن 
نیـز مقـداری آب خـارج می شـود تـا آب داخـل حـوض همیشـه 
تمیـز و شـفاف باشـد. دانه هـای پسـته کـه وارد حوض می شـوند 
بـر اسـاس وزن مخصـوص در داخـل آب بـه سـه  طبقـه تقسـیم 
می شـوند. دانه هـای پسـته ای کـه پرمغـز و سـنگین تر هسـتند 
ته نشـین و باقی پسـته ها اعم از کال، پوک، سـبک وزن و مقداری 
مـواد خارجـی روی آب شـناور می شـوند. مـواد به طـور مجـزا از 
سـه خروجـی دسـتگاه خـارج می شـوند. پسـته پـوک یـا بـدون 

شستشووآشغالگیری:

روشاول:استفادهازحوضشناوری:
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مغـز )بـا وزن مغز زیر 10 گرم روی سـطح آب شـناور می شـوند( 
بـه کمـک جریان سـرریز آب از یک خروجی خارج شـده و بیرون 
ریختـه می شـوند. پسـته روی آبـی شـامل پسـته های نیـم مغـز 
کـه اندکـی زیـر آب قـرار می گیرنـد از داخـل حوض خارج شـده 
و مسـیر دیگـری را بـرای مغـز شـدن و اسـتفاده از مغـز آن طی 
می کننـد و پسـته رسـیده کـه از تـه دسـتگاه توسـط یـک نقاله 

باالبـر خارج شـده و مسـیر فـرآوری را ادامـه می دهـد. 

شکل 13- حوض شناوری پسته )حوض تر(
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ــر  ــوک گی ــروج از پ ــد از خ ــته بع ــای پس ــن روش دانه ه در ای
ضمــن عبــور از یــک اســتوانه مشــبک شستشــو داده می شــوند. 

در ایــن روش دانه هــای پســته بعــد از خــروج از پــوک 
گیــر وارد دســتگاه نخالــه گیــر شــده و ضمــن تکمیــل فراینــد 
پوســت گیری و جــدا شــدن ذرات پوســت، شستشــو می شــوند 
)شــکل 14(. نخالــه گیــر کــه بــا نــام آشــغال گیر هــم شــناخته 
ــل  ــه عم ــت ک ــته اس ــت کن پس ــک پوس ــع ی ــود در واق می ش
پوســت گیری دانه هایــی کــه هنــوز مقــداری پوســت یــا 
انجــام  را  اســت  باقی مانــده  آن هــا  روی  کــرک  اصطالحــاً 
ــه  ــوان ب ــا پوســت کن را می ت ــن دســتگاه ب ــاوت ای ــد. تف می ده

ــر بیــان کــرد:  شــرح زی
ــت  ✓ ــتگاه دارای ضخام ــن دس ــه در ای ــکار رفت ــای ب پیچ ه

به گونــه ای  اســت،  پوســت کن ها  بــه  نســبت  کمتــری 
ــا  ــد ت ــرار می ده ــایش ق ــورد س ــا را م ــع دانه ه ــه درواق ک
ــود.  ــدا ش ــا ج ــده روی دانه ه ــرک باقیمان ــا ک ــت ی پوس

ــی  ✓ ــوازی مســیر حرکــت پســته، یعن دســتگاه به صــورت م
ــود.  ــب می ش ــی نص ــت کن اصل ــور پوس ــر مح ــود ب عم

در حیـن کار دسـتگاه، آب توسـط آبپاش هایـی روی دانه هـا  ✓
پاشـیده می شـود. ایـن عمـل موجـب بهبـود کار دسـتگاه 
انجـام می شـود.  دانـه  روی  مقدماتـی  و شستشـوی   شـده 

روشدوم:استفادهازدوشآبتحتفشار

ــا ــری ــهگی ــتگاهنخال ــتفادهازدس ــوم:اس روشس
دســتگاهشستشــویپســته
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ایــن ماشــین شــامل یــک اســتوانه فلــزی اســت کــه  بــه کمــک 
یــک موتــور الکتریکــی و تســمه و پولــی بــه چرخــش در می آید. 
ــه پوســت کن نتوانســته  ــای پســته ای ک ــن ماشــین دانه ه در ای
اســت تمــام پوســت ســبز آن  را جــدا ســازد بــه علــت چرخــش 
ایــن  از  پوســت گیری می شــوند.  گیــر  نخالــه  در دســتگاه 
ــه  ــل مرحل ــود؛ تکمی ــتفاده می ش ــه منظــور اس ــه س ــتگاه ب دس
پوســت کنی پســته، شــفاف و ســفید شــدن پوســت اســتخوانی 
پســته و شستشــوی مقدماتــی. پیچ هایــی کــه روی توپــی ایــن 
ــا پیچ هــای دســتگاه پوســت کن پســـته  ــد ب ــرار دارن دســتگاه ق
ــتند. در  ــوردار هس ــری برخ ــت کمت ــوده و از ضخام ــاوت ب متف
برخــی خطــوط فــرآوری به منظــور آســیب نرســیدن بــه 
دانه هــای پســته پوســت گیری شــده، قبــل از ورود دانه هــا 
بــه نخالــه گیــر عمــل جداســازی دانه هایــی کــه در پوســت کن 
ــای پوســت گیری  ــو( از دانه ه ــاًل پوســت گیری نشــده اند )گ کام
ــده  ــت گیری نش ــای پوس ــپس دانه ه ــود س ــام می ش ــده انج ش

ــود.  ــر می ش ــه گی وارد نخال



راهنمای ماشین های فرآوری پسته تر 47

شکل 14- دستگاه نخاله گیر

در برخــی از کارگاه هــای فــرآوری پســته؛ دانه هــای پســته ای 
ــل  ــه داخ ــده اند ب ــت گیری نش ــاًل پوس ــت کن کام ــه در پوس ک
دســتگاه دیگــری بــه نــام کرکــی )کــرک شــو( ریختــه می شــوند 
کــه ضمــن چرخــش پســته در یــک اســتوانه مشــبک عمــودی 
ــته  ــت پس ــوده و پوس ــدا نم ــته ج ــت را از پس ــده پوس باقیمان
شــفاف و ســفید می شــود. اســتفاده از ایــن نــوع دســتگاه 
ممکــن اســت باعــث آســیب رســیدن بــه دانه هــا و مغــز شــدن 

آن هــا شــود )شــکل 1٥(. 
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اســتوانه  از  گیــر  نخالــه  از  اســتفاده  به جــای  گاهــی 
شستشــوی پســته کــه خــود نوعــی نخالــه گیــر هــم بــه شــمار 
ــک  ــتگاه ی ــن دس ــکل 16(. ای ــود )ش ــتفاده می ش ــی رود اس م
ــور و  ــک الکتروموت ــک ی ــه کم ــه ب ــت ک ــبک اس ــتوانه مش اس
تســمه و پولــی بــه چرخــش در می آیــد. دانه هــای پســته پــس 
ــی  ــه داخل ــوند. در روی ــر وارد آن می ش ــوک گی ــروج از پ از خ
ــه همــراه  ــی تعبیه شــده اســت کــه پســته را ب اســتوانه پاروهای
ــت  ــن حرک ــد. ضم ــش در می آورن ــه چرخ ــتوانه ب ــش اس چرخ
دانه هــای پســته در داخــل اســتوانه، اندکــی از پوســت های 
باقی مانــده روی برخــی دانه هــا کنده شــده و پســته ســفید 

شکل 15- دستگاه کرک شو
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ــتگاه  ــن دس ــته در ای ــش پس ــن چرخ ــود. ضم ــفاف می ش و ش
دانه هــای ریــز و آشــغال و مــواد خارجــی نیــز از روزنه هــا 
خــارج می شــوند. هم زمــان بــا چرخــش پســته عمــل شستشــو 

ــود.  ــام می ش ــز انج نی
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شکل 16- دستگاه شستشوی پسته
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مرحلهچهارمفرآوریپستهتر

بعــد از جداســازی دانه هــای پــوک، پوســت گیری تکمیلــی، 
آشــغال گیری و شستشــو؛ دانه هــای پســته وارد دســتگاه پیــش 
خشــک کن یــا نم گیــر می شــوند. نم گیرهــا از تعــدادی محفظــه 
ــه  ــده اند ک ــکل( ساخته ش ــره ای ش ــای دای ــا روزنه ه ــبک )ب مش
به صــورت پلکانــی در کنــار یکدیگــر قرارگرفته انــد. هــر قســمت 
از نم گیــر بــه کمــک یــک سیســتم لنــگ، دارای حرکــت رفــت 
ــر  ــا یکدیگ ــه ای ب ــات به گون ــت قطع ــت. حرک ــتی اس و برگش
ــاز  ــی اختالف ف ــر اندک ــا یکدیگ ــه ب ــت ک ــده اس ــگ ش هماهن
ــای  ــگ، دانه ه ــتم لن ــدن سیس ــت درآم ــه حرک ــا ب ــته و ب داش
ــرم  ــوای گ ــا ه ــر محفظه ه ــد. از زی ــو می رانن ــه جل ــته را ب پس
ــای  ــده و دانه ه ــر ش ــای نم گی ــن وارد فض ــک ف ــک ی ــه کم ب
پســته را کــه بــه کمــک سیســتم لنــگ آرام آرام به طــرف جلــو 
ــک  ــه کم ــوا ب ــد. ه ــری می کن ــتند رطوبت گی ــت هس درحرک
یــک هیتــر بــا ســوخت گاز طبیعــی یــا گازوئیــل تــا 80 درجــه 
نم گیــر  در  پســته  دانه هــای  می شــود.  گــرم  ســانتی گراد 
رطوبتــی کــه در قســمت شستشــو جــذب کرده انــد را از دســت 
می دهنــد و بــرای ورود بــه ماشــین های بعــدی و خشــک 

ــکل 17(.   ــوند )ش ــاده می ش ــی آم ــدن نهای ش
ــر و ســرعت  ــه طــول نم گی ــت بســتگی ب درصــد کاهــش رطوب
انتقــال پســته دارد. ممکــن اســت دمــای هــوا و زمان مانــدگاری 
دانه هــا در نم گیــر به گونــه ای تنظیــم شــود کــه دانه هــا 

مقــداری از رطوبــت طبیعــی خــود را نیــز از دســت بدهنــد.

مرحلهنمگیری:
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شکل 17- نم گیر پسته
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مرحلهپنجمفرآوریپستهتر

ـــرم  ـــت ن ـــداری از پوس ـــه مق ـــته ای ک ـــه پس ـــالح ب در اصط
ـــطح کل  ـــد س ـــش از 2٥ درص ـــا بی ـــده و ی ـــدا نش ـــی آن ج روی
ـــود.  ـــه می ش ـــو« گفت ـــد »گ ـــه باش ـــخت را در برگرفت ـــت س پوس
ــه  ــته ها از دانه هایـــی کـ ــری، ایـــن پسـ ــو گیـ ــه گـ در مرحلـ
بـــه  می شـــوند.  جـــدا  شـــده اند  پوســـت گیری  کامـــاًل 
ماشـــینی کـــه ایـــن دانه هـــا را از محصـــول جـــدا می کنـــد 

ــد.  ــر می گوینـ ــو گیـ گـ
ــی  ــه بخشـ ــتند کـ ــی هسـ ــاً دانه هایـ ــو عمدتـ ــای گـ دانه هـ
یـــا همـــه ی پوســـت ســـبز بـــه پوســـت شـــاخی چســـبیده و 
ــته  ــاخی پسـ ــت شـ ــدن از پوسـ ــدا شـ ــل جـ ــادگی قابـ به سـ
ـــون  ـــوند چ ـــدا ش ـــول ج ـــد از محص ـــا بای ـــن دانه ه ـــت. ای نیس
بازارپســـندی پســـته را پاییـــن آورده و حتـــی ممکـــن اســـت 
ــر باشـــد. ایـــن  ــر از دانه هـــای دیگـ ــا پایین تـ کیفیـــت آن هـ
دانه هـــا ممکـــن اســـت بـــه کمـــک تجهیـــزات دیگـــر ماننـــد 
ـــدا  ـــا ج ـــت آن ه ـــه و پوس ـــایش قرارگرفت ـــورد س ـــر م ـــرک گی ک
ـــی  ـــته، خـــط کوچک ـــرآوری پس ـــای ف ـــی کارگاه ه ـــود. در برخ ش
از ماشـــین های فـــرآوری پســـته مخصـــوص ایـــن گوهـــا 
ـــی،  ـــت گیری تکمیل ـــژه کار پوس ـــورت وی ـــه به ص ـــود دارد ک وج

مرحلــه پنجــم فــرآوری پســته تــر نیــز دارای مراحلــی بــه شــرح 
ــت.  ذیل اس

زمانی که پوست سبز کاماًل از پوست شاخی جداشده باشد.. 1

گوگیری:
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شستشـــو و ســـایر مراحـــل فـــرآوری ایـــن نـــوع از دانه هـــا را 
ــت  ــه پوسـ ــا کـ ــن دانه هـ ــی از ایـ ــد. برخـ ــام می دهنـ انجـ
سبزشـــان خشـــکیده اســـت یـــا هنـــوز کال هســـتند قابـــل 
پوســـت گیری نیســـتند بنابرایـــن مغـــز شـــده و در صنعـــت 

شـــیرینی و کیـــک پـــزی از آن هـــا اســـتفاده شـــود. 
ـــدا  ـــول ج ـــردن از محص ـــک ک ـــد خش ـــل از فراین ـــد قب ـــو بای گ
شـــود زیـــرا پوســـت باقیمانـــده روی برخـــی دانه هـــا باعـــث 
ــود.  ــده می شـ ــت شـ ــای پوسـ ــت دانه هـ ــدن رؤیـ ــره شـ تیـ
پایین تـــر  پوســـت کن  پوســـت گیری  راندمـــان  هرقـــدر 
ـــود  ـــت ش ـــب1 ، برداش ـــان مناس ـــر از زم ـــته زودت ـــا پس ـــد ی باش
ــار  ــه و بـ ــت کن افزایش یافتـ ــده از پوسـ ــو خارج شـ ــدار گـ مقـ
ماشـــین های گـــو گیـــر نیـــز افزایـــش میی یابـــد. بـــه دلیـــل 
ــد  ــدا کننـ ــو را جـ ــام گـ ــد تمـ ــا نمی تواننـ ــه گوگیرهـ اینکـ
ممکـــن اســـت در خـــط فـــرآوری از دو گـــو گیـــر اســـتفاده 
شـــود. گـــو گیـــر اول پـــس از پـــوک گیـــر و گـــو گیـــر دوم 
پـــس از نم گیـــر قـــرار داده می شـــود. الزم بـــه تذکـــر اســـت 
ـــم  ـــرآوری بازه ـــط ف ـــر در خ ـــو گی ـــتگاه گ ـــود دو دس ـــه باوج ک
ـــی  ـــول باق ـــو در محص ـــای گ ـــدادی از دانه ه ـــت تع ـــن اس ممک
ـــت  ـــا دس ـــر ب ـــط کارگ ـــر دوم توس ـــو گی ـــس از گ ـــه پ ـــد ک بمانن
ــوع  ــه دو نـ ــوان بـ ــا را می تـ ــوند. گوگیرهـ ــازی می شـ جداسـ

ـــرد.  ـــدی ک ـــیم بن ـــر تقس زی
1.   گوگیرهای سوزنی 

2.   گوگیرهای اصطکاکی
زمانی که پوست سبز کاماًل از پوست شاخی جداشده باشد.. 1
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ـــتوانه  ـــی، اس ـــامل؛ شاس ـــی ش ـــوزنی از اجزای ـــای س گوگیره
ـــزات  ـــی و تجهی ـــور الکتریک ـــوزنی، موت ـــتوانه س ـــتیکی، اس الس
در  تشکیل شـــده اند.  پولـــی(  و  )تســـمه  نیـــرو  انتقـــال 
ایـــن دســـتگاه دو اســـتوانه بـــا محورهـــای مـــوازی روبـــروی 
ــتوانه ها  ــی از اسـ ــون یکـ ــر پیرامـ ــد. بـ ــر قرارگرفته انـ یکدیگـ
ــر از  ــتوانه دیگـ ــرار دارد اسـ ــی قـ ــز و کوتاهـ ــوزن های تیـ سـ
ـــتوانه  ـــن دو اس ـــن ای ـــول از بی ـــت. محص ـــتیک اس ـــس پالس جن
عبـــور کـــرده و ســـوزن ها بـــه داخـــل پوســـت ســـبز و نـــرم 
گوهـــا فـــرو مـــی رود. گوهـــا بـــه همـــراه اســـتوانه ســـوزنی 
ــد. در قســـمت  ــاال حرکـــت می کننـ ــرف بـ ــده و به طـ چرخیـ
ـــو را از ســـوزن ها جـــدا  ـــرس ســـیمی گ ـــک ب ـــی دســـتگاه ی فوقان
ـــن  ـــود. ای ـــدا می ش ـــول ج ـــو از محص ـــورت گ ـــرده و بدین ص ک
ـــردن  ـــه گیرک ـــب ازجمل ـــرد نامناس ـــل عملک ـــه دلی ـــا ب گوگیره
پســـته البـــه الی ســـوزن ها و آسیب رســـانی بـــه مغـــز پســـته 
و راندمـــان کارکـــرد پاییـــن اکنـــون تقریبـــاً منسوخ شـــده اند 

ـــد.  ـــی داده ان ـــای اصطکاک ـــه گوگیره ـــود را ب ـــای خ و ج

گوگیرهـای اصطکاکی خود بر دو نـوع؛ گوگیرهای اصطکاکی 
عمـود بـر جریـان پسـته و گوگیرهـای اصطکاکی مـوازی جریان 
پسـته تقسـیم می شـوند. این گوگیرها بیشـترین کارایـی را برای 
جداسـازی پسـته هایی کـه بـه هر علتی1  پوسـت نشـده اند دارند. 
ضمـن آن کـه آسـیب مکانیکی هم بـه محصـول وارد نمی کنند. 

نارسی، خشکیدگی، زود خندانی و غیره. 1
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ــر  ــود ب ــوع عم ــه از ن ــم از اینک ــی اع ــای اصطکاک گوگیره
ــل  ــاس اص ــر اس ــند ب ــته باش ــان پس ــوازی جری ــا م ــان ی جری
تفــاوت ضریــب اصطــکاک بیــن پوســت ســخت پســته بــا فلــزات 
ــوع عمــود  ــا فلــزات کار می کننــد. در ن و پوســت ســبز پســته ب
ــی  ــا ســطحی صیقل ــزی ب ــک اســتوانه فل ــان پســته، ی ــر جری ب
ــر  ــود ب ــود عم ــاخته می ش ــم س ــس آلومینی ــوالً از جن ــه معم ک
مســیرحرکت پســته در خــط فــرآوری قــرار داده می شــود. 
پســته روی ایــن اســتوانه کــه موافــق بــا مســیر حرکــت پســته 
ــر  ــود. قط ــه می ش ــت ریخت ــردش اس ــی در گ ــرعت آرام ــا س ب
ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــر در نظ ــک مت ــش از ی ــتوانه بی ــن اس ای
پســته هایی کــه کامــاًل عــاری از پوســت ســبز هســتند بــه علــت 
ــتوانه  ــه اس ــد ب ــتوانه دارن ــطح اس ــا س ــه ب ــی ک ــکاک کم اصط
ــده و از روی  ــش درنیام ــه چرخ ــا آن ب ــن ب ــبند بنابرای نمی چس
ــه  ــه ریخت ــک نقال ــاده و روی ی ــن افت ــه پایی ــورده ب ــز خ آن لی
ــی  ــدان معن ــن ب ــد ای ــه می دهن ــود را ادام ــت خ ــیر حرک و مس
اســت کــه مؤلفــه نیــروی وزن دانــه بیشــتر از نیــروی اصطــکاک 
ــا پســته هایی کــه دارای  ــه پســته اســت. ام بیــن اســتوانه و دان
ــی  ــت اصطکاک ــه عل ــو( ب ــتند )گ ــبز هس ــت س ــداری پوس مق
ــا ایجــاد  ــزی و پوســت ســبز آن ه کــه بیــن ســطح اســتوانه فل
می شــود در لحظــه کوتاهــی بــه اســتوانه چســبیده و بــا تبعیــت 
ــد و از ســمت  ــه چرخــش درمی آین ــه همــراه آن ب از اســتوانه ب
ــای  ــه و از دانه ه ــه ریخت ــوار نقال ــک ن ــتوانه روی ی ــر اس دیگ
ــی  ــدان معن ــن ب ــوند. ای پســته پوســت گیری شــده جــدا می ش

گوگیرهایاصطکاکیعمودبرجریانپسته:
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اســت کــه مؤلفــه نیــروی وزن دانــه کمتــر از نیــروی اصطــکاک 
ــه اســت.  بیــن اســتوانه و دان

ــته  ــان پس ــر جری ــود ب ــی عم ــر اصطکاک ــو گی ــک گ ــزای ی اج
ــاد و ســطح صیقلــی،  ــا قطــر زی ــد از؛ اســتوانه فلــزی ب عبارت ان
ــرو  ــال نی ــزات انتق ــی، تجهی ــور الکتریک ــتگاه، موت ــی دس شاس
ــال هدایــت گــو و  ــال خــروج پســته، کان ــی(، کان )تســمه و پول
پــرده کنــد کننــده. پارامترهــای عملکــردی ایــن دســتگاه کــه 

ــد از؛  ــد عبارت ان ــر دارن ــرد آن تأثی ــر عملک ب
قطر استوانه ✓
سرعت خطی استوانه ✓
یکنواختی پخش شدن پسته برروی استوانه ✓
محل ریزش پسته بر روی استوانه ✓
مدت زمان درگیر بودن پسته با استوانه ✓
میزان پسته ورودی به دستگاه ✓
طول استوانه ✓

ــتوانه  ــاالی اس ــم در ب ــر ک ــا قط ــره ای ب ــتوانه کنگ ــک اس ی
اصلــی قــرار دارد کــه کار پخــش کــردن پســته روی اســتوانه را 
ــا اســتوانه  ــن باعــث می شــود پســته بهتــر ب ــر عهــده دارد. ای ب
ــور  ــر مســیر عب ــه در براب ــده ک ــد کنن ــرده کن ــر شــود. پ درگی
دانه هــای پســته قــرار دارد باعــث می شــود کــه ســرعت 
حرکــت پســته کاســته شــده و مدت زمــان زیادتــری در اختیــار 
ــردازد.  ــا بپ ــازی گوه ــه جداس ــا ب ــود ت ــرار داده ش ــتوانه ق اس
درصورتی کــه ســرعت اســتوانه زیادتــر از حــد باشــد گوهــا نیــز 
فرصــت چســبیدن بــه ســطح اســتوانه و جداســازی را نخواهنــد 
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ــود  ــاب ش ــد انتخ ــر از ح ــرعت کمت ــه س ــت. درصورتی ک یاف
ــته ها  ــت پس ــن اس ــتگاه ممک ــت کار دس ــش ظرفی ــن کاه ضم

ــرآوری خــارج شــوند.  ــه همــراه گوهــا از مســیر ف ــز ب نی
محــل ریــزش پســته روی اســتوانه بایســتی درســت انتخــاب 
ــه  ــه مؤلف ــود ک ــث می ش ــل باع ــودن مح ــو ب ــاد جل ــود. زی ش
نیــروی وزن دانــه کــه آن هــا بــر روی اســتوانه به طــرف پاییــن 
می کشــد افزایش یافتــه و اصطــکاک بیــن گــو و اســتوانه کمتــر 
از ایــن نیــرو باشــد بدیــن ترتیــب همــه ی دانه هــا از روی 
اســتوانه پاییــن ریختــه و عمــل جداســازی انجــام نخواهــد شــد. 
ــودن محــل ریــزش همیــن مشــکل را در جهــت  ــاد عقــب ب زی
ــد در  ــتگاه بای ــه دس ــته ورودی ب ــد. پس ــاد می کن ــر ایج دیگ
ــا اســتوانه  حــدی باشــد کــه تمــام دانه هــا فرصــت درگیــری ب
ــد در  ــد کوتاهــی داشــته باشــند و بتوانن ــدت هرچن ــرای م را ب
ــا اســتوانه  ــه ب ــا ســایر قســمت های دان ــد ت ــن مــدت بچرخن ای
برخــورد داشــته باشــد، ایــن عامــل مهمــی در تشــخیص گــو از 
طــرف اســتوانه اســت. درصورتی کــه دانــه فرصــت کافــی بــرای 
ــت  ــت پوس ــن اس ــد ممک ــته باش ــتوانه نداش ــدن روی اس غلتی
ــه  ــه کــه در قســمت دیگــری از دان ــه دان ــر بدن ســبز موجــود ب
ــتوانه  ــرده و اس ــدا نک ــاس پی ــتوانه تم ــا اس ــز ب ــده هرگ واقع ش
ــد  ــد. طــول اســتوانه بای ــد آن هــا حــس کــرده و جــدا کن نتوان
ــوری از  ــته عب ــوی پس ــه جوابگ ــود ک ــاب ش ــه ای انتخ به گون
یــک خــط فــرآوری پســته باشــد و ســطح الزم جهــت درگیــری 

ــد.  ــه و اســتوانه را فراهــم کن مناســب بیــن دان
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ــر  ــود بـ ــواع عمـ ــد انـ ــز هماننـ ــا نیـ ایـــن نـــوع گوگیرهـ
ـــن  ـــکاک بی ـــب اصط ـــاوت ضری ـــاس تف ـــر اس ـــته ب ـــیر پس مس
پوســـت ســـخت پســـته بـــا فلـــز و پوســـت ســـبز پســـته بـــا 
فلـــز کار می کننـــد، بـــا ایـــن تفـــاوت کـــه بجـــای اســـتوانه 
ـــانتیمتر  ـــدود 10 س ـــر ح ـــا قط ـــتوانه های ب ـــاد از اس ـــر زی ـــا قط ب
ـــتفاده  ـــته اس ـــت پس ـــیر حرک ـــوازات مس ـــی به م ـــورت جفت به ص
ـــر  ـــک مت ـــدود ی ـــول ح ـــا ط ـــتوانه ب ـــن اس ـــت. چندی ـــده اس  ش
ــال  ــر در حـ ــت یکدیگـ ــالف جهـ ــت خـ ــورت جفت جفـ به صـ
ـــتوانه  ـــن زوج اس ـــی بی ـــیار کم ـــه بس ـــتند. فاصل ـــش هس چرخ
ــه  ــتوانه ریختـ ــن دو اسـ ــته بیـ ــای پسـ ــود دارد. دانه هـ وجـ
ــده  ــتوانه ها داده شـ ــه اسـ ــه بـ ــیبی کـ ــر شـ ــر اثـ ــده و بـ شـ
به طـــرف پاییـــن حرکـــت می کننـــد. در حیـــن حرکـــت 
ـــتوانه  ـــش اس ـــت چرخ ـــبیده و در جه ـــتوانه چس ـــه اس ـــا ب گوه
ــت گیری  ــای پوسـ ــا دانه هـ ــوند. امـ ــارج می شـ ــیر خـ از مسـ
ـــود  ـــیرحرکت خ ـــده و مس ـــتوانه باقی مان ـــن دو اس ـــده در بی ش
ـــتوانه  ـــت اس ـــد جف ـــد. چن ـــه می دهن ـــتوانه ادام ـــن دو اس را بی
ـــر  ـــار یکدیگ ـــتگاه در کن ـــت کاری دس ـــردن ظرفی ـــاال ب ـــت ب جه
قـــرار داده شـــده اســـت. یـــک پـــرده کنـــد کننـــده نیـــز در 
ــو  ــوع گـ ــن نـ ــت. در ایـ ــده اسـ ــتوانه ها واقع شـ ــن اسـ طرفیـ
ــت  ــا نیسـ ــده دانه هـ ــتوانه پخش کننـ ــه اسـ ــازی بـ ــر نیـ گیـ
زیـــرا دانه هـــای پســـته در بیـــن دو اســـتوانه به صـــورت 
تـــک الیـــه حرکـــت می کننـــد. بـــه علـــت مشـــکالت ناشـــی 

گوگیراصطکاکیموازیجریانپسته:
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ـــون  ـــر اکن ـــکالت دیگ ـــی مش ـــتوانه ها و برخ ـــه اس ـــروده  ب از نی
انـــواع عمـــود بـــر مســـیرحرکت پســـته جـــای ایـــن ماشـــین 
را در خطـــوط فـــرآوری پرکـــرده و ایـــن گوگیرهـــا در حـــال 
ـــو  ـــن گ ـــه ای ـــرد ک ـــادآوری ک ـــد ی ـــتند. بای ـــدن هس ـــوخ ش منس
ــرد آن  ــده و عملکـ ــر نصب شـ ــس از نم گیـ ــوالً پـ ــر معمـ گیـ
ـــن  ـــته در ای ـــودن پس ـــس ب ـــل خی ـــه دلی ـــر ب ـــوک گی ـــس از پ پ
ـــت  ـــن حال ـــته در ای ـــای پس ـــرا دانه ه ـــت، زی ـــن اس ـــه پایی مرحل
ــد.  ــت کننـ ــرخورده و حرکـ ــتوانه ها سـ ــد روی اسـ نمی تواننـ
ـــت.  ـــر اس ـــرح زی ـــه ش ـــتگاه ب ـــن دس ـــکیل دهنده ای ـــزای تش اج

زوج استوانه با قطرکم. 1
موتور الکتریکی. 2
تجهیزات انتقال نیرو. ٣
پرده های کند کننده. 4
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مرحلهششمفرآوریپستهتر

در مرحــل ششــم فــرآوری پســته تــر اقدامــات ذیــل صــورت 
می گیــرد. 

ــه دانه هــا پــس از خــروج از گــو گیــر روی یــک  در ایــن مرحل
نــوار نقالــه می ریزنــد کــه بــه آن نــوار بازرســی گفتــه می شــود 
)شــکل 18(. دانه هــای پســته روی ایــن نــوار، از مقابــل تعــدادی 
کارگــر عبــور می کننــد )شــکل 19( و کارگــران دانه هــای 
ــود در  ــی موج ــم خارج ــوع جس ــر ن ــو و ه ــز، گ ــکل، ری بدش
محصــول را جداســازی می کننــد تــا محصــول پســته یکدســت 
و خوش رویــت بــرای مرحلــه خشــک کــردن و مرحلــه فــرآوری 

نهایــی یــا فــرآوری خشــک آمــاده شــوند. 

شکل 18- نوار بازرسی پسته

بازرسینهاییدانههایپسته:
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شکل 19- بازرسی پسته توسط کارگران
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مرحلههفتمفرآوریپستهتر

در ادامــه ایــن مبحــث توضیحــات الزم در خصــوص مرحلــه 
ــر بیــان می شــود.  هفتــم فــرآوری پســته ت

رطوبــت دانــه پســته در زمــان برداشــت بســته بــه رقــم بیــن 
40 تــا 60 درصــد بــر پایــه ی خشــک گزارش شــده اســت. بــراي 
خشــک کــردن پســته از روش هــای مختلفــي اســتفاده می شــود 

کــه به طورکلــی بــه شــرح ذیــل اســت: 
خشک کردن در مجاورت آفتاب ✓
خشک کردن در خشک کن ها  ✓
خشــک کــردن در دو مرحلــه؛ ابتــدا در خشــک کن و  ✓

ســپس در مجــاورت آفتــاب
ــزان  ــته1 ، می ــت پس ــر رؤی ــته ب ــدن پس ــک ش ــی خش چگونگ
خنــدان شــدن یــا بــاز شــدن دهانــه پســته2 ، طعــم و مــزه، بــو، 
کیفیــت و میــزان مــواد مغــذی و حتــی مــدت مانــدگاری پســته 
ــذاری  ــی در قیمت گ ــر بســیار مهم ــن پارامت ــر دارد، بنابرای تأثی
و بازارپســندی پســته محســوب می شــود. دانه هــای پســته 
ــتند  ــر هس ــته و خندان ت ــفاف تر داش ــن و ش ــگ روش ــه رن ک
ــگ و  ــه پســته تیره رن ــری نســبت ب بازارپســندی و قیمــت باالت
دهــان بســته دارنــد. منحنــي رطوبــت آزادشــده برحســب زمــان 
ــف  ــار نقطــه مختل ــه چه ــد ک ــواد نشــان می ده ــر م ــراي اکث ب
ــد از،  ــه عبارت ان ــود دارد ک ــری وج ازلحــاظ ســرعت رطوبت گی

مرحله گرم شدن ✓
مرحله خشک شدن با سرعت ثابت ✓

رنگ و شکل ظاهری. 1
عدد خندانی. 2

خشککردندانههایپسته:
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مرحله اول خشک شدن با سرعت نزولي  ✓
مرحله دوم خشک شدن با سرعت نزولي ✓

در فرآینـد خشـک شـدن پسـته، در مرحلـه اول و دوم بـه دلیـل 
رطوبـت بـاالی پسـته می تـوان دانـه پسـته را بـا حـرارت باالتری 
خشـک نمـود، چـون دمـای دانـه پسـته زیـاد بـاال نرفتـه و دانـه 
آسـیب نمی بینـد امـا در مراحل سـوم و چهـارم که رطوبـت دانه 
بـرای  بـاال  دمـای  از  اسـتفاده  در صـورت  اسـت،  کاهش یافتـه 
خشـک کـردن پسـته، دمـای دانـه بـاال رفتـه و ممکـن اسـت 
دانـه دچـار سـوختگی و تیرگی رنگ شـده و کیفیـت و رؤیت آن 
آسـیب ببینـد. بنابرایـن تحقیقـات متعـدد نشـان داده اسـت که 
در صـورت اسـتفاده از خشـک کن ها بـرای خشـک کردن پسـته 
 ایـن کار بایـد بـا درجـه حـرارت متفـاوت در مراحـل مختلـف 

خشـک کـردن انجام شـود. 
در کشـور مـا در روش خشـک کـردن آفتابی، پسـته به مدت 
چنـد روز در معـرض آفتاب روی سـکوهای تمیز و بهداشـتی 
کـه بـه همیـن منظـور ساخته شـده اند پهن شـده و تـا زمـان 
رسـیدن رطوبـت دانـه به 6-4 درصـد، فرآیند خشـک کردن 
ادامـه می یابـد. پخـش کـردن دانه هـای پسـته روی سـطح 
میـدان و بـه کمـک واگـن پسـته پـاش انجـام می شـود کـه 
کارگـران بـه کمـک ایـن ماشـین دانه هـا را در یک الیـه ی 
نـازک در معـرض آفتاب پهن می کنند )شـکل 20، 21و22(. 
در حیـن فرآینـد خشـک کـردن رعایـت مسـائل بهداشـتی 
ماننـد ممانعـت از حضور پرندگان، حشـرات و حتی نشسـتن 
گردوغبـار و مراقبـت در خصـوص بارش موسـمی بـاران الزم 

ست.  ا
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شکل 2۰- واگن پسته پاش
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شکل 21- میدان خشک کردن آفتابی پسته
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شکل 22- جمع آوری پسته خشک شده

ــه  ــا را ب ــه روزه دانه ه ــران هم ــردن، کارگ ــک ک ــدت خش در م
کمــک پاروهــای مخصــوص بــه هــم می زننــد تــا دانه هــا 
به صــورت یکنواخــت و ســریع تر خشــک شــوند. دانه هــای 
پســته خشک شــده در مجــاورت آفتــاب رنــگ طالیــی زیبایــی 

داشــته و به صــورت یکنواخــت خشــک می شــوند. 
ازآنجاکــه پســته در مــدت کوتاهــی برداشــت و فرآوری می شــود 
امــکان خشــک کــردن حجــم زیــادی پســته در معــرض آفتــاب 
وجــود نــدارد و ایــن کار بــه زمــان زیــادی نیــاز دارد. همچنیــن 
ــدازه ای  ــط به ان در برخــی مناطــق کشــور درجــه حــرارت محی
ــرای نگهــداری  ــت مناســب ب ــا رطوب نیســت کــه محصــول را ت
ــک کن های  ــتفاده از خش ــذا اس ــد، ل ــک کن ــد( خش )6-4 درص
ــته  ــای پس ــت دانه ه ــن اس ــت. ممک ــده اس ــج ش ــی رای صنعت
ــا  ــپس ب ــاب و س ــاورت آفت ــدا در مج ــی ابت ــه یعن در دو مرحل
در خشــک کن های  انتهــا  تــا  ابتــدا  از  یــا  و  خشــک کن ها 
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صنعتــی خشــک شــوند. مزیــت اســتفاده از خشــک کن ها 
ــول در  ــادی از محص ــم زی ــردن حج ــک ک ــرعت باالی خش س
مــدت کوتــاه اســت. از طرفــی بــروز برخــي مشــکالت بهداشــتي 
ــز در اســتفاده از  ــاد و گردوخــاک نی ــر بارندگــي و وزش ب در اث
ــتفاده  ــی اس ــت. ول ــرده اس ــاد ک ــت ایج ــی محدودی روش آفتاب
خریــد  اولیــه  هزینــه  تأمیــن  مســتلزم  خشــک کن ها  از 
خشــک کن ها و هزینــه انــرژی اســت و همچنیــن ممکــن اســت 
ــی پســته  ــی روش آفتاب ــد به خوب برخــی از خشــک کن ها نتوانن
را به صــورت یکنواخــت خشــک کننــد کــه در ایــن صــورت الزم 
اســت دانه هــا در شــرایط ویــژه ای بــه رطوبــت دلخــواه برســند. 
در هــر یــک از ایــن روش هــا، خشــک کن هایی بــا درجــه 
ــاوت  ــری متف ــوه رطوبت گی ــواي ورودي و نح ــده ه ــرارت، ب ح
ــه  ــکا پســته در دو مرحل ــد. در ایاالت متحــده آمری ــکار می رون ب
خشــک می شــود، در مرحلــه اول پســته تــا رطوبــت 12 درصــد 
در خشــک کن خشک شــده و ســپس در ســیلوهایي بــا دمیــدن 
ــه  ــد ک ــه 6-4 درص ــت آن را ب ــه، رطوب ــه دان ــط ب ــواي محی ه
ــه آن  ــراي انبــارداري مناســب اســت، تقلیــل می دهنــد کــه ب ب

ــد.  ــی1  می گوین ــل هواده عم
کــردن  خشــک  بــرای  متنوعــي  خشــک کن های   
ــرداری از ســایر صنایــع ساخته شــده اســت امــا  ــا الگوب پســته ب

اســت.  زیــر  الگــوي  چهــار  آن هــا  رایج تریــن 
1-  خشک کن واگني متناوب

2-  خشک کن عمودي دوجداره پیوسته
٣-  خشک کن عمودي استوانه ای پیوسته

4-  خشک کن دهش مکشی پیوسته
خشــک کن های دیگــری به صــورت مــوردی ساخته شــده و 

1. Tempering
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مــورد اســتفاده قرارگرفته انــد کــه به صــورت تجــاری گســترش 
ــته اند  ــه داش ــی ک ــم و عیوب ــت ک ــل ظرفی ــه دلی ــا ب ــه ی نیافت
تالش هایــی  حذف شــده اند.  اســتفاده  و  تولیــد  چرخــه  از 
ــد خشــک کن خــأ،  ــن مانن ــای نوی ــرای اســتفاده از فناوری ه ب
ــج  ــوز رای ــه هن ــت ک ــان اس ــیدی در جری ــو و خورش ماکرووی

نشــده اند. 

ــتفاده را در  ــترین اس ــاوب بیش ــی متن ــک کن های واگن خش
ــت  ــی اس ــن معن ــه ای ــودن ب ــاوب ب ــد. متن ــت پســته دارن صنع
کــه خشــک کن از پســته پــر شــده و خشــک می شــود، ســپس 
ــود  ــر می ش ــر پ ــته ت ــاره از پس ــده و دوب ــک کن تخلیه ش خش
و ایــن فرآینــد به صــورت متنــاوب ادامــه می یابــد. خشــک 
کــردن پســته در ایــن خشــک کن پیوســته نیســت و اصطالحــاً 
ــا وعــده ای  وعــده ای اســت بنابرایــن خشــک کن ها را متنــاوب ی

می نامنــد )شــکل 2٣(. 

شکل 23- خشک کن واگنی

خشککنواگنی:



70راهنمای ماشین های فرآوری پسته تر 

ــته  ــای پسـ ــده دانه هـ ــک کن های یادشـ ــواع خشـ ــه ی انـ همـ
را بـــا دمیـــدن هـــوای گـــرم خشـــک می کننـــد. خشـــک کن 
ـــه  ـــوره ب ـــک ک ـــه درون آن ی ـــر اســـت ک ـــک هیت ـــی دارای ی واگن
ــود.  ــرارت داده می شـ ــا گاز حـ ــل یـ ــوخت گازوئیـ ــک سـ کمـ
ـــری آن  ـــطح درگی ـــه س ـــت ک ـــی اس ـــوره دارای پره های ـــن ک ای
را بـــا هـــوای محیـــط افزایـــش می دهـــد. هـــوا بـــه کمـــک 
ـــورد  ـــا برخ ـــود و ب ـــده می ش ـــوره دمی ـــداره ک ـــه ج ـــن ب ـــک ف ی
ــک  ــیله یـ ــده و به وسـ ــا داغ شـ ــا پره هـ ــوره یـ ــه کـ ــه بدنـ بـ

کانـــال بـــه ســـمت واگـــن پســـته هدایـــت می شـــود. 
ــوای  ــده و هـ ــبک ساخته شـ ــی مشـ ــک کن واگنـ ــف خشـ کـ
گـــرم از کـــف خشـــک کن وارد تـــوده پســـته می شـــود 
ـــن  ـــته ضم ـــوده پس ـــه ت ـــده ب ـــرم واردش ـــوای گ ـــکل 24(. ه )ش
ــارج می شـــود.  ــا از ســـطح تـــوده خـ رطوبت گیـــری از دانه هـ
ـــران  ـــط کارگ ـــتی توس ـــای دس ـــط پاروه ـــاوب توس ـــا به تن دانه ه
ــت  ــورت یکنواخـ ــا به صـ ــا دانه هـ ــود تـ ــم زده می شـ ــه هـ بـ
ـــی انجـــام  ـــد به آرام ـــته بای ـــم زدن پس ـــه ه ـــوند. ب خشـــک ش
ـــورت  ـــود. درهرص ـــا نش ـــدن دانه ه ـــز ش ـــب مغ ـــا موج ـــود ت ش
ــل  ــوند. عمـ ــز می شـ ــد مغـ ــن فرآینـ ــا در ایـ ــی دانه هـ برخـ
ـــدوده  ـــه مح ـــت ب ـــیدن رطوب ـــا رس ـــا ت ـــردن دانه ه ـــک ک خش
6-4 درصـــد ادامـــه می یابـــد. ممکـــن اســـت خشـــک کـــردن 
ـــه و  ـــا 90 درج ـــدود 80 ت ـــاال ح ـــای ب ـــا دم ـــدا ب ـــول ابت محص
ـــا  ـــود ت ـــام ش ـــه انج ـــر 60-٥0 درج ـــای کمت ـــا دم ـــه ب در ادام

دانه هـــا دچـــار ســـوختگی نشـــوند. 
ممکـــن اســـت هرچنـــد واگـــن خشـــک کن پســـته توســـط 
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شکل 24- طرحواره خشک کن واگنی

ـــن  ـــه در ای ـــکل 2٥( ک ـــوند )ش ـــه ش ـــن تغذی ـــوره و ف ـــک ک ی
ـــی  ـــت هواده ـــوره و ظرفی ـــی ک ـــت حرارت ـــد ظرفی ـــورت بای ص
فـــن بـــا ظرفیـــت خشـــک کن ها متناســـب باشـــد. طوالنـــی 
شـــدن بیش ازحـــد فرآینـــد خشـــک کـــردن پســـته در انـــواع 
بـــوی  و  دانه هـــا  شـــدن  تیـــره  موجـــب  خشـــک کن ها 

ــود. ــول می شـ ــوع محصـ نامطبـ
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شکل 25- خشک کن واگنی

ایــن خشــک کن ها کــه در خشــک کــردن دانه هــا نیــز 
ــع پســته هــم بومی ســازی شــده و  اســتفاده می شــوند در صنای
ــورت  ــک کن ها به ص ــن خش ــد. ای ــرار گرفته ان ــتفاده ق ــورد اس م
ــا ارتفــاع زیــاد ســاخته می شــوند و حالــت دوجــداره  عمــودی ب
ــاال وارد  ــر از ب ــک باالب ــک ی ــه کم ــته ب ــای پس ــد. دانه ه دارن
قــرار  خشــک کن  دوجــداره  بیــن  و  می شــوند  خشــک کن 
ــداره  ــوی از ج ــن ق ــک دو ف ــه کم ــرم ب ــوای گ ــد. ه می گیرن
داخلــی کــه مشــبک اســت وارد تــوده پســته شــده و از جــداره 
خارجــی خــارج می شــود. فراینــد خشــک کــردن پســته ممکــن 
اســت ســاعت ها بــه طــول انجامــد )حــدود 8 ســاعت(. ممکــن 
ســری  به صــورت  خشــک کن ها  ایــن  از  واحــد  دو  اســت 
ــس از خــروج از  ــا پ ــه دانه ه ــد ک ــرار گیرن ــم( ق )پشــت ســر ه
ــت  ــی اس ــوند. بدیه ــک کن دوم می ش ــک کن اول وارد خش خش

خشککنعموديدوجدارهپیوسته:
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فرآینــد خشــک کــردن در خشــک کن اول بــا دمــای باالتــر و در 
ــن  ــود. ممک ــام می ش ــر انج ــای پایین ت ــا دم ــک کن دوم ب خش
ــی  ــن پایین ــتر از ف ــی بیش ــای باالی ــای فن ه ــی دم ــت حت اس
باشــند چــون پســته در بــدو ورود بــه خشــک کن دارای رطوبــت 
باالتــری اســت و طــی فراینــد خشــک کــردن دمــای دانــه زیــاد 
بــاال نمــی رود. شــکل 26 طــرح واره اجــزاء و چگونگــی کارکــرد 
ایــن خشــک کن ها  نشــان می دهــد.  را  ایــن خشــک کن ها 
ــورت  ــک کن به ص ــری خش ــل بارگی ــوده و عم ــودکار ب تمام خ
ــام  ــر انج ــر و باالب ــک حس گ ــک ی ــه کم ــاال و ب ــته از ب پیوس
می شــود. دانه هــای خشک شــده، از زیــر خشــک کن و بــه 
ــارج  ــک کن خ ــی آرام آرام از خش ــتم لرزش ــک سیس ــک ی کم
می شــوند. به محــض خــروج مقــداری دانــه از خشــک کن، 
تغذیــه  دســتور  خشــک کن  بــاالی  در  موجــود  حس گــر 
ــه کار می افتــد  ــه ب محصــول تــر بــه خشــک کن را صــادر و نقال
)شــکل 27(. دانه هــای پســته آرام آرام از بــاالی خشــک کن 
ــا  ــد و ب ــت می کنن ــن حرک ــمت پایی ــه س ــی ب ــروی ثقل ــا نی ب
عبــور هــوای گــرم از تــوده محصــول خشــک می شــوند. فشــار 
ــرار دارد  ــه در داخــل خشــک کن ق ــادی محصــول ک ــدار زی مق
ــی  ــردن اندک ــک ک ــد خش ــود در فرآین ــث می ش ــم باع روی ه
ــته  ــا بس ــه دانه ه ــه و دهان ــا کاهش یافت ــی دانه ه ــدد خندان ع
ــدن  ــاز ش ــتر ب ــث بیش ــه باع ــی ک ــس روش آفتاب ــود، برعک ش

دهانــه دانه هــا می شــود. 
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شکل 26- طرحواره خشک کن عمودی پیوسته

شکل 27- خشک کن عمودی پیوسته
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ــه  ــه شــکل اســتوانه ســاخته می شــود ک ــن خشــک کن ب ای
ــا  ــاال ت ــه دو از ب ــه دوب ــت ک ــبکی اس ــای مش ــامل مخروط ه ش
ــک کن  ــاالی خش ــته از ب ــد. پس ــک کن قرارگرفته ان ــن خش پایی
روی اولیــن مخــروط ریختــه و هــوای گــرم از پایین وارد اســتوانه 
می شــود. دانه هــای پســته به تنــاوب روی پشــت یــک مخــروط 
و داخــل مخــروط دوم ریختــه و در طــی مســیر بــاال تــا پاییــن 
ــان هــوای گــرم خشــک می شــوند. هــوای وارد  ــه کمــک جری ب
ــود.  ــارج می ش ــک کن خ ــاالی خش ــک کن از ب ــه خش ــده ب ش
به طــور  خشــک کن ها  ایــن  تخلیــه  و  بارگیــری  عمــل 
ــود.  ــام می ش ــا انج ــا و حس گره ــک نقاله ه ــه کم ــک ب اتوماتی
ــک کن ها  ــن خش ــد از ای ــد واح ــود چن ــت الزم ش ــن اس ممک
ــه خروجــی  ــا دان ــد ت به صــورت ســری در کنــار هــم قــرار گیرن
از یــک خشــک کن وارد خشــک کن بعــدی شــود. معمــوالً 
ــه ی  ــر از هم ــک کن باالت ــن خش ــه اولی ــوای ورودی ب ــای ه دم
خشک کن هاســت و دمــای کارکــرد خشــک کن های بعــدی 
ــل  ــروی ثق ــتفاده از نی ــا اس ــته ب ــد. پس ــش می یاب ــرور کاه به م
ــاًل  ــن خشــک کن کام در داخــل خشــک کن حرکــت کــرده و ای
اتوماتیــک بــوده و نیــازی بــه کارگــر نــدارد. ایــن خشــک کن ها 
کــه در خشــک کــردن دانه هــا نیــز اســتفاده می شــود در صنایــع 
ــد  ــتفاده قرارگرفته ان ــده و مورداس ــازی ش ــم بهینه س ــته ه پس

ــکل 28 و 29(.  )ش

خشککنعمودياستوانهایپیوسته:
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شکل 28- طرحواره خشک کن عمودی استوانه ای پیوسته
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شکل 29- خشک کن عمودی استوانه ای پیوسته

در محفظــه مکعبــی ایــن خشــک کن ها کانال هایــی بــا 
مقطــع مثلــث وجــود دارد کــه به صــورت متنــاوب ورودی 
هــوای گــرم و خروجــی هــوای خنــک شــده هســتند. بنابرایــن 
ــوده  ــک را وارد ت ــرم و خش ــوای گ ــا، ه ــف از کانال ه ــک ردی ی
پســته کــرده و ردیــف بعــدی هــوای خنــک و مرطــوب را خــارج 
ــه  ــد. ب ــدا می کن ــه پی ــاوب ادام ــت به تن ــن وضعی ــد. ای می کنن
همیــن دلیــل بــه ایــن خشــک کن ها دهــش مکشــی می گوینــد. 
پســته از بــاالی خشــک کن واردشــده و از زیــر خــارج می شــود 
ــوا خشــک  ــای ورود و خــروج ه ــه الی کانال ه ــور از الب ــا عب و ب

ــکل ٣0(.  ــود )ش می ش

خشککندهشمکشیپیوسته:
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معمــوالً پســته خروجــی از خشــک کن های صنعتــی، بــه دلیــل 
ــک  ــت خش ــورت یکنواخ ــا به ص ــه ی دانه ه ــه هم ــه اینک اینک
نشــده اند بعــد از عملیــات خشــک کــردن در ســیلوهای بــا کــف 
ــه  ــا دان ــوند ت ــی می ش ــاعت هواده ــد س ــبک چن ــه مش ــا بدن ی
رطوبــت دانه هــا یکنواخــت شــود. الزم بــه یــادآوری اســت کــه 
یکــی از آزمایش هایــی کــه ســازمان اســتاندارد روی پســته های 
ــون  ــت دانه هاســت، چ ــون رطوب ــد آزم ــام می ده ــی انج صادرات
ــرد  ــر می ب ــه س ــتی ب ــادی را در کش ــان زی ــول مدت زم محص
ــه  ــرای مثــال محموله هــای صادراتــی ب ــه مقصــد برســد، ب ــا ب ت
ــه  ــد ب ــه بای ــت دان ــن رطوب چیــن ٣٥ روز در راه هســتند بنابرای
حــدی پاییــن باشــد کــه محمولــه دچــار آســیب نشــود. بــا پایان 
ــه  ــا ب ــت دانه ه ــردن پســته و رســیدن رطوب ــد خشــک ک فرآین
6-4 درصــد محصــول بــرای انبــارداری آمــاده می شــود. مرحلــه 
ــای  ــردن دانه ه ــدا ک ــامل ج ــه ش ــک ک ــته خش ــرآوری پس ف

شکل 3۰- خشک کن دهش مکشی
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دهــان بســت، درجه بنــدی پســته، برشــته کــردن، بســته بندی 
و ســایر فرآیندهاســت می توانــد بالفاصلــه بعــد از خشــک شــدن 
ــای  ــردن پســته در فرصت ه ــار ک ــد از انب ــا بع ــود و ی ــام ش انج

بعــد در انبــار انجــام شــود. 
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