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 تاریخ برگزاری: 1396/ 02/09

  شماره جلســه: 31
 

 رئیس جلسه: شریعتی مقدم جناب آقای مهندس جناب آقای دکتر عیدی زادهدبیر:   ساعت شروع: 8:30 ساعت خاتمه: 10:45

        

 

 جلسه:دستورکار
  ده: شرکت ئه دهنارا)ارائه و بررسی استفاده از تکنولوژی ماکروویو در خشک کردن و افزایش عمر محصوالت کشاورزی و باغی

 کشاورزی ایروما( المللیبین

 ذایی وغصنایع  -تخصصی ذیل کمیسیون کشاورزی و آب )کارگروه دام و طیورهای پیگیری موضوعات طرح شده در کارگروه 

 ای(گلخانههای توسعه کشت

 نجات شرق کشور از بحران آبهای دریافت نظرات برای برگزاری همایش راهکارها و برنامه 
 

 اهم موارد مطرح شده:
ر ء حاضر دشریعتی مقدم ضمن عرض خیر مقدم به اعضا مهندس جناب آقای، رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و آب، در ابتدای جلسه -1

روز های تکنولوژیررسی بو  رائهابا اشاره به دستورکار اول جلسه بیان نمودند: ، جلسه و خوشامدگویی به آقایان آندریا فینکو و لوئیجی کامپلو

ین زمینه با اش رو در ط خود با کشورهای پیا گسترش روابباشد و باید بمی بخش ایناز ملزومات دنیا در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی 

 بهبود وضعیت کشاورزی کشور کمک کرد.

ین شرکت ن نمودند: ااین شرکت بیاهای با اشاره به فعالیت، ایروما المللیبینکندری مدیرعامل محترم شرکت دکتردر ادامه جناب آقای  -2

و صنایع  مختلف کشاورزیهای روز دنیا در حوزههای نوین و ارائه تکنولوژیهای فناوریتولید ، تحقیقات آکادمیکهای در حوزه المللیبین

 .دارد فعالیتلوژی استفاده از مایکروویو در خشک کردن محصوالت کشاورزی و باغی وو به طور تخصصی تکن تبدیلی

های فعالیتختند. ان پردارکت آروم یولی بر روی زعفربه حوزه تخصصی فعالیت شجی کامپلو از شرکت آروم یولی ایتالیا در ادامه یآقای لوئ -3

کت خرید اصلی این شرهای از برنامه .اشدبمی فرآوری و بهداشت زعفرانو  کاشت زعفران -روز زعفرانهای این شرکت در حوزه تکنولوژی

 باشد.می دانشگاه فردوسی مشهد همچونزعفران با کیفیت از ایران و همچنین ارتباط با مراکز تحقیقاتی دانشگاهی 

 13عمق  پیاز را درربات ، شود.می کامال مکانیزه انجام، رباتاین توسط  کاشت زعفران کرده است که عملیاتطراحی رباتی را این شرکت  -4

شت در ایتالیا کشود. می و به این روش در روز یک هکتار کشت پیاز زعفران انجام کندمی کشتسانتیمتری  10سانتیمتری و به فواصل 

 شود.می تولیدایتالیا  در کیلوگرم زعفران 500شود و سالیانه می انجام کشور مرکزی و جنوبهای زعفران در قسمت

 در پاسخ به: پرداختند اعضا حاضر در جلسه به بیان سواالت خود، شرکت آرو یولیهای ارائه توضیحات آقای کامپلو در خصوص فعالیتپس از  -5

ن برداشت ابیشترین میز خ دادند:آقای لوئیجی کاامپلو پاس، آب و هوا چه تاثیری بر کیفیت و میزان تولید زعفران در ایتالیا دارد این سوال که

 آید. می به دستای پایهباشد اما بهترین کیفیت زعفران در مناطق معتدل و کوهمی زعفران از مناطق ساحلی و در مجاورت دریا در ایتالیا

یا در ایتال :نداسخ دادپپاسخ به این سوال که روش خشک کردن تا چه اندازه بر میزان کیفیت زعفران تاثیر خواهد داشت ایشان همچنین در  -6

رین روش موث، صولحفظ کیفیت محبا شود که این روش در مدت زمان کوتاه و می از تکنولوژی مایکروویو در خشک کردن زعفران استفاده

 رزی و زعفران بوده است.الت کشاووصدر خشک کردن مح

خش کشاورزی بمده در عتکنولوژی مایکروویو دو کاربرد کندری بیان نمودند:دکتردر راستای استفاده از تکنولوژی مایکروویو جناب آقای  -7

توت ای، دلمهفلفل ، کاهو، کلم، چتا کنون بر روی محصوالت زیادی از جمله قارافزایش ماندگاری محصوالت کشاورزی و باغی که  -1دارد:

، زرشک، انخشک کردن محصوالت زراعی و باغی که این تکنولوژی در خشک کردن زعفر -2.. آزمایش و تایید شده است و .نگی وفر

 سبزیجات و میوه جات تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.

 ی رطوبتیمحتوا دارای محصوالت باشد. برای محصوالت اتالف کاهش برای جایگزین روش یک تواندمی مایکروویو توسط کردن خشک  -8

 سریع ایکروویوم انرژی آب الکتریک دی های ویژگی علت به زیرا، است مناسب و حتی زرشک و زعفران کلم و قارچ، هویج، نظیر باال

 طی حصولم داخل در شده تولید حرارت .است متداول روش از متفاوت مایکروویو کردن خشک در فیزیکی هایشود. مکانیسممی جذب

 . دهدمی انتقال سطح به را رطوبت نتیجه در و شده بخار فشار افزایش باعث، مایکروویو تیمار
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 افزایش بدون شدن خشک سرعت افزایش، بنابراین .شودنمی رطوبت مشاهده پمپ اثر علت به مایکروویو تیمار در سطحی شدن خشک -9

 برای نزولی سرعت مرحله طی اساساً، مایکروویو کردن خشک. شودمی مشاهده محصول کیفی های ویژگی بهبود و سطح حرارت درجه

 از ناشی مقاومت، کردن خشک سرعت کاهش طی در .شودمی گرفته کار به محصول رطوبتی محتوای دقیق کنترل یا کردن خشک اتمام

 بر مستقیما مایکروویو .کندمی محدود تبخیر برای را محصول سطح به رطوبت خروج و است سرعت کننده محدود عامل جامد مواد

، بعالوه .شود رطوبت مهاجرت سرعت افزایش باعث تواندمی مایکروویو کردن خشک، بنابراین. کندمی اثر آب مانند قطبی لکولهایوم

 .گرددمی سطحی شدن ای قهوه و سطحی کردن خشک از مانع، غذایی ماده مرطوب های قسمت انتخابی دهی حرارت

، غلظت رادیانتگ بر عالوه گردد.می تولید حجمی صورت به حرارت و داده برهمکنش غذایی مواد با مستقیم طور به مایکروویو امواج  -10

توسط  کردن خشک در فرآوری کوتاه زمان کند.می ایفا مایکروویو حرارت دهی طی رطوبت انتقال در مهمی نقش نیز فشار گرادیانت

 است.  سودمند، فسادپذیر محصوالت برای ویژه به، کیفیت اتالف کاهش در انجماد رفع و استریلیزاسیون، مایکروویو

 .باشدمی استفاده از تکنولوژی مایکروویو کمک به تولید ارگانیکهای یکی دیگر از مزیت  -11

ل کشور بیان زی به داخکشاورنوین در عرصه های فناوریجدید و های در ادامه جناب آقای شریعتی مقدم با تاکید بر لزوم انتقال تکنولوژی -12

یر ین برجسته ساز محققاتواند نقش موثری داشته باشد و در سطح وسیع تر می نمودند: در این حوزه کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی

نوین های ژیولوتکن مختلف دعوت بالعمل آورد تا در قالب یک همایش یا سمینار تخصصی به طور کاربردی در حوزههای کشورها و در حوزه

 بخش کشاورزی و صنعت غذا و انتقال آن به داخل کشور اقدام شود.

آب  شور از بحرانکنجات شرق های در ادامه ایشان با اشاره به دستور کار دیگر جلسه در خصوص پیشنهاد برگزاری همایش راهکارها و برنامه -13

دات رات و پیشنهانظ، نهب شرق کشور و لزوم برنامه ریزی جدی در این زمیاز اعضای محترم کمیسیون درخواست نمود تا با توجه به بحران آ

 را و معاونینضور وزهمایش با ح، خود را در خصوص برگزاری همایش به دبیرخانه کمیسیون ارجاع دهند تا در صورت تایید نهایی برگزاری

 رد.نه برداقدمی ارزنده در این زمیبحران آب  ریاست جمهوری برگزار گرددو خراسان رضوی به عنوان متولی نجات شرق کشور از
 

 مصوبات جلسه:

 یا یشدر قالب هما یتخصص یاجلسه یافن آور پو یروماا المللیبینشرکت  یو آب با همکار یکشاورز یسیونکم گردید مقرر .1

 .یدو صنعت غذا برگزار نما یدر بخش کشاورز یاروز دن هاییدر حوزه انتقال تکنولوژ یتخصص ینارسم

نجات  یهاراهکارها و برنامه یشهما یخود را در خصوص برگزار یشنهاداتنظرات و پ یسیوناعضاء محترم کم یدگرد مقرر .2

در خصوص  یینها یریگ یمتصم یسیونکم یارجاع دهند تا در جلسه آت یسیونکم یرخانهشرق کشور از بحران آب به دب

 .یردآن انجام پذ یبرگزار
 

 جلسه: حاضرین
، وسی پورم، موسوی فرد، ییکدخدا، مظفری، اردکانیان، خسروی، اوئیجی کامپلو، آندریا فینکو، عیدی زاده، صادقی، لبافی، شریعتی مقدم آقایان:

 سلطانی، رضازاده، صادقیان، تازه دل، رضوی خبیر

 سبزواری ها:خانم

 :جلسه غایبین
 موسوی نژاد، یریم، مروارید، مصدق، مرادی، کاللی، کدخدایی، قدمی، فرامرزی، فارسی، صراف، دوراندیش، داوری، دانشور، اشرفیآقایان: 

 سراج احمدی، حسینی، سنوئی، بناییها: خانم

 :جلسه میهمانان
 اکبری، عامری، حاجی امیری، کهرم، محتشمی، انیسی، رأفتی


