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 33%
يتعّرض حوالي 33 في المائة من إجمالي األغذية الُمعّدة 

لالستهالك والُمنَتجة على المستوى العالمي إّما للَهدر 
أو للَفقد. ومن أهم الصعوبات التي تواجه المزارعين في 

منطقتنا العربية هي كيفية منع منتجاتهم من التلف. 
وتختلف الطرق المتوّفرة للمحافظة على األغذية وإطالة 
مدة صالحيتها كالتعليب والتجميد، ولكن تبقى الطريقة 

األسهل واألكثر مالءمة لحفظ معظم الفواكه والخضروات 
هي التجفيف.

 من إجمالي األغذية الُمعّدة لالستهالك
هي عرضة للفقد أو للهدر
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تشّجع اإلسكوا على استخدام هذا الدليل لتنظيم تدريبات 
لصغار المنتجين بهدف تعزيز استخدام المجففات الشمسية، 
وذلك الستدامة انتاجهم والمصادر الطبيعية في بيئتهم، إذ 

يزّود الدليل المدربين والمدربات بأساسيات التدريب ومستلزماته 
وبإرشادات حول كيفية إجرائه وتقييمه من أجل الوصول إلى 

أفضل النتائج.

كما تســعى اإلســكوا من خالل هذا الدليل إلى نشــر 
الوعــي حول أهميــة التكنولوجيات الخضراء، مثل 

التجفيــف بالمجففــات الشمســية، وتعميم الخبرات 
والتكنولوجيــات والمعلومات التقنيــة المتعلقة 

ببعــض الخضار والفواكــه المنتجة بكثرة في 
المنطقــة العربية.



6

1
الغرض 

من الدليل
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الغرض 
من الدليل

يشكل هذا الدليل مرجعًا في تدريب المزارعين 
والتصنيعية  الزراعية  والتعاونيات  المصّنعين  وصغار 

باستخدام  الفاكهة والخضار  على عمليات تجفيف 
اإلنتاجية  لتعزيز قدرتهم  الشمسية، وذلك  المجّففات 

وزيادة دخلهم والتقليل من هدر وفقد الطعام، 
باإلضافة إلى تعزيز استدامة الموارد الطبيعية. ويوفر 

األساسية حول  التقنية  المعلومات  والمدّربات  للمدّربين 
إلى  باإلضافة  الشمسية،  بالمجففات  التجفيف  عملية 
طرحه منهجيًة تعليميًة تشمل مجموعًة من األدوات 

والتمارين واألمثلة. كما يشمل الدليل أدوات مقترحة 
والمتدّربات ألهداف  المتدّربين  استيعاب  لتقييم 
التدريب. ويقّدر الوقت اإلجمالي الالزم لتغطية 

مواضيع التدريب بحوالي ست ساعات، ولهذا فإّنه 
باإلمكان إنجاز التدريب في يوم واحد يتخّلله عدة 
المختلفة، مع األخذ بعين  المواضيع  جلسات تغّطي 
االعتبار ضرورة إضافة عّدة استراحات تفصل بين 
المدّربـ/ـة  تقدير  المختلفة، وذلك بحسب  الجلسات 

والمتدّربات. المتدّربين  وحاجة 
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 إرشادات 
تعليمية
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 إرشادات 
تعليمية

يعتمد التدريب المهني على مبدأ تشارك المتدّربين 
للمعلومات بعضهم مع بعض، والبناء عليها بعد 

التصحيح أو التصويب الذي يقّدمه المدّرب. ويعتبر 
هذا األمر من أهم الركائز التي تساعد المتدّربين على 

ربط ما يتعلمونه بحاجات سوق العمل. وعلى هذا 
األساس، تهدف استراتيجية التدريب المّتبعة في هذا 
الدليل إلى إرشاد المتدّربين ومساعدتهم على الدخول 

في دورة اإلنتاج، وتحقيق االندماج السليم والفّعال في 
سوق العمل. لذلك يجب على المدّرب أن يحرص على 

اّتباع الخطوات التالية:

تشجيع المتدّربين على المناقشة والحوار وتبادل 
المعلومات والخبرات بشكل مفتوح.

احترام قوانين السالمة العاّمة وقواعد الصّحة 
وحماية البيئة.

اعتماد األسلوب االستنتاجي في التعليم ألّنه 
األنسب لهذا النوع من التدريب.

ربط الخطوات العملية بالخطوات النظرية.

الدمج بين المعلومات التقنية والعملية.

استخدام وسائل اإليضاح والُسُبل التعليمية 
المتعّددة لتسهيل عملية االستيعاب وخاّصة 

األفالم المتخّصصة في هذا المجال.

 التركيز على التمارين العملّية والمستقاة من 
تجارب سابقة.
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 نتائج 
 التعّلم 

المتوّقعة

3
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في نهاية التدريب، سوف يكتسب المتدّربون المعرفة 
الكافية حول الجوانب التقنية العتماد المجففات 

الشمسية في الحفاظ على أنواٍع محّددة من الخضار 
والفاكهة، باإلضافة إلى القدرة على:

تحديد أفضل تقنية تجفيف ممكنة ومناسبة.

اختيار درجة الحرارة المناسبة الالزمة لكّل 
محصول.

تحديد النسبة الصحيحة للرطوبة بالنسبة إلى كّل 
نوٍع من أنواع الفاكهة أو الخضروات.

تحديد الحجم األمثل للطعام.

تحديد السماكة المناسبة لشرائح الفاكهة 
والخضار.

اختيار المّدة المناسبة لتجفيف األنواع المختلفة 
للفاكهة والخضروات.

اختيار أسلوب التوضيب المناسب للحفاظ على 
المنتج بشكل أفضل.

اكتساب المعرفة حول تصنيع منتج نظيف خاٍل 
من األمراض والشوائب ومطابق للمواصفات 

الغذائية الجيدة.

كيفية استخدام الدليل وأنشطة مقترحة

يتضّمن دليل التدريب أدوات عملية وسلسلة من األنشطة 
التعليمّية التي يمكن للمدّرب استخدامها إلعداد تدريب 

تشاركي مع الحاضرين وجعل عملية التعّلم وتبادل المعرفة 
ممتعة. فهو يعطي المدّرب تفاصيل لوجستية وتقنية 

عن كيفية إعطاء الدورة وتوصيل المعلومات الصحيحة 
بصورة سلسلة ومفهومة للمشتركين. كما يحتوي على 

معلومات مفّصلة عن عمليات التجفيف، ويسّلط الضوء 
على خمسة أنواع من الخضار والفواكه المنَتجة في 

المنطقة العربية )والتي يكثر عليها الطلب لالستهالك(.

ينبغي  المقترحة،  التقنية  الجلسات  بعرض  البدء  قبل 
المدّرب أن يقّدم نفسه للحضور وأن يوّطد  على 

الجليد  لكسر  وذلك  والمشاركات،  المشاركين  مع  الصلة 
الذي يكون في بداية أّي لقاء بين أشخاص ال معرفة 

بينهم. سابقة 

نشاط مقترح لكسر الجليد )أين نصفي اآلخر؟(

ويحّفز  والتنّقل  الحركة  مبدأ  النشاط على  هذا  يقوم 
في  المشاركين  معظم  بين  السريع  المباشر  اللقاء 

أو رسومات تقسم  إلى صور  النشاط  النشاط. يحتاج 
بعشوائية  توّزع  ثم  وتخلط جيدًا  منتصفها   من 

المشاركين. على 

يبدأ المدّرب بشرح الهدف من النشاط الذي يجري على 
النسق التالي:

يحصل كّل مشارك على نصف صورة لشيئ ما )إذا 
كان عدد المشاركين فردّيًا، يأخذ المدرب نصف 

الصورة األخير المتبقي ويشارك بالنشاط( 

يتوّجب على كل مشارك ترك مقعده والبحث بين 
المشاركين على من يمتلك النصف الُمكمل للصورة 

التي في حوزته.

عندما يحّدد كل من المشاركين "نصفه اآلخر" 
يجلس الطرفان سوّيًا ويتحّدث كّل منهما 

لمدة دقيقتين عن نفسه بينما يسجل المستمع 
المعلومات. ُيحبذ أن ُتذكر المعلومات التالية:

االسم والمنطقة والمهنة والتعاونية )إن وجد( 	 
والبضائع المنَتجة أو المراد إنتاجها وسبب 

حضور التدريب.

بعد مضي أربع دقائق، يكون كّل من المشترَكين 	 
قد عّرف عن نفسه وقام اآلخر بتدوين كّل ما 

يلزم للتعريف عنه.

أخيرًا، يقوم كّل مشارك بالرجوع إلى مقعده، 	 
ويتوّلى المدرب إدارة النشاط طالبًا من كّل 

مشارك تعريف المجموعة المشاركة على "نصفه 
اآلخر" وذلك لمدة دقيقة واحدة فقط.
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4
األدوات 

التعليمية 
الالزمة 
 للتدريب 
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يتوّجب على المدّرب استخدام أدوات تعليمية متنّوعة تساهم في تقليل صعوبات التعّلم لدى المتدّرب وتحفيزه على 
المشاركة بفعالية خالل التدريب. في هذا السياق، يتطلب التدريب وجود األدوات التالية:

لوح ورقيجهاز عرض LCD جهاز حاسوبدليل التد��ب 
لكتابة أفكار وتعليقات
المتدر�ين ومناقشتها

LCD

أدوات للدورة توّفر خدمة اإل�ترنت ُنسخ من المحاضرةمستلزمات قرطاسية
العملية

 مجّفف شمسي، فواكه
 وخضار طازجة، أوعية، سكاكين،

 وغيرها من األدوات والمواد
التي �رد ذكرها في الجلسات

 التقنية والعملية

 أو�اق وأقالم ودفا�ر
 لوح ورقي، ش��ط الصق،

  صور الستخدامها في نشاط
كسر الجليد، مقص

لتو��عها على المتدّر�ين
 بعد ا�تهاء التد��ب

 لتحميل أو عرض
الفيد�وهات التط�يقية
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5
جلسات 
التدريب
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تشمل هذه الجلسات الماّدة الرئيسّية في التدريب، وهي تغّطي خمس مراحل موّزعة على خمس جلسات:

إّن هذه المراحل ُيكمل بعضها بعضًا، ولذا فإّنه من 
الضروري أن يرّكز المدّرب على تلّقي المشاركين لجميع 

المعلومات الواردة فيها، وذلك للحصول على معرفة 

تفصيلّية أفضل حول الظروف المثلى للتجفيف، وجميع 
الخطوات المطلوبة لتجفيف الفواكه والخضروات 

والحصول على منتجات ذات جودة عالية.

الجلسة األولى
أساسيات التجفيف بواسطة المجّففات الشمسية.

الجلسة الثانية
تفصيل عملية التجفيف مع إعطاء أمثلة عن بعض

أنواع الخضار والفاكهة.

الجلسة الثالثة
عرض لعمليات مختلفة من التجفيف الشمسي

مع إب�از األخطاء التي قد تحصل خاللها.

الجلسة ال�ابعة
ش�ح توصيات سالمة الغذاء واإلج�اءات التي

يجب اّ�باعها لحفظ المنتجات الغذائية.

الجلسة الخامسة
التط�يق العملي بمشاركة المتدّر�ين.
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الجلسة األولى: أساسيات التجفيف ألف. 

أهداف الجلسة

التعّرف على المفاهيم األساسية للتجفيف.

 إعطاء المتدّر�ين معلومات مفّصلة حول
 اختيار مكان التجفيف وتع��فهم على
العوامل المؤّثرة على نجاح التجفيف.

الوقت المطلوب
إلتمام الجلسة

ساعة كاملة.

المنهجية
 يتّم تحضير عرض مفّصل يحتوي على

 كّل المعلومات الالزمة (انظر محتوى
 الجلسة أدناه)، ويتّم تقديمه أمام

 المتدر�ين. يلي العرض جلسة مناقشة
 يتخّللها أسئلة وأجوبة. خالل العرض،
 على المدّرب أن يسأل الحاض��ن عن

 المعلومات المعطاة وأن يأخذ �أ�هم
 فيها، وأن يحاورهم في مختلف

 الجوانب التي يتّم التعّرض لها، وأن
يسأل عن اقت�احا�هم الخاّصة.

أدوات التد��ب
الالزمة للقسم األول

 حاسوب.

.LCD جهاز عرض

لوح ورقي: لكتابة أفكار وتعليقات
المتدر�ين ومناقشتها.

 مستلزمات قرطاسية: أو�اق وأقالم
ودفا�ر ولوح ورقي، ش��ط الصق.

 نسخ من المحاضرة لتو��عها على
المتدّر�ين.

محتوى الجلسة

التجفيف؛  التالية: أهداف  البنود  تغطي هذه الجلسة 
الموقع األنسب  التجفيف؛  المّتبعة في  الطرق األساسية 

إنتاج  المؤّثرة على  العوامل  التجفيف؛  بعملية  للقيام 
منتجات ذات جودة عالية. خالل هذه الجلسة، يمكن 

للمدّرب عرض نموذج عن مجّفف شمسي )خاّص 
بأهداف التدريب( لكي يتعرف المتدربون عن كثب 
على هذه التقنية السهلة والتي يمكن أن تكون في 

الجميع. متناول 
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التجفيف الشمسي في الهواء الطلق: وهو األكثر شيوعًا، فهو غير مكلف وسهل التنفيذ، 
ولكن من أهم سلبّياته تعّرض المنتجات لفرص تلّوث عالية. ويتّم التجفيف في الهواء 

الطلق من خالل تعّرض الطعام ألشعة الشمس المباشرة والرياح عند وضعه في صواٍن أو 
أواٍن أو على رفوف أو على األرض. ميزة تجفيف المنتجات مباشرة في الهواء الطلق هي 

أّنه ال يتعين على المزارع إنفاق أي تكاليف للوقود أو األجهزة. ومع ذلك، غالبًا ما تكون 
المنتجات المجّففة ذات جودة منخفضة بسبب اختالف مستويات درجات الحرارة وتلّوث 

المنتجات بالغبار والحشرات واألوراق.

التجفيف في المجففات الشمسية: تسمح المجففات الشمسية بتقصير فترة التجفيف 
مما يحافظ على العناصر الغذائية المفيدة في المنتج وبالتالي الحصول على منتج ذي 

جودة أعلى. كما أّن هذه المجففات تحمي المنتجات من عناصر التلّوث الخارجية وتسمح 
بالتحّكم بالحرارة ومستوى الرطوبة داخلها. توجد عّدة أنواع من المجففات الشمسية 

التي تختلف باختالف طريقة عملها واعتمادها على تدّفٍق طبيعي أو قسري للهواء. لكّن 
المجففات الشمسية البسيطة ال تتطلب سوى استثمار صغير إلعدادها، وال تحتاج إلى وقود 

أو مصدر آخر للطاقة لتشغيلها غير الطاقة الشمسية.
التجفيف بالهواء بعيدًا عن أشعة الشمس: يمكن تجفيف أنواع مختلفة من الخضروات 

كالنباتات العشبية والفطر والفلفل الحار في الهواء لكن في الظّل بعيدًا عن أشعة الشمس. 
يتّم ذلك من خالل تثبيت المنتجات على حبل أو تجميعها على شكل حزم، ثّم تغطيتها 

بأكياس ورقية لحمايتها من الملوثات المختلفة وتعليقها داخل غرفة أو مكاٍن جّيِد التهوية، 
ثّم تترك كي تجّف كّلّيًا. تخّزن الخضروات داخل أوعية مغلقة أو أكياس بالستيكية، 

وتحفظ في مكان مظلم وجاف على درجات حرارة منخفضة.

التجفيف عبر المجففات الصناعية: وهي مجففات تعمل بعّدة طرق منها استخدام الوقود 
كمصدر للطاقة أو استخدام الكهرباء. تعطي هذه المجففات نتائج جيدة من حيث تقليص 

وقت التجفيف وإعطاء منتجات نهائية ذات نوعية جيدة، إاّل أّنها أكثر كلفة وليست 
صديقة للبيئة فهي تعتمد على الطاقة غير المتجّددة.

أهداف التجفيف

الفكرة الرئيسّية: كّلما خّفت كمّية المياه في المواد 
الغذائّية كّلما كانت إمكانّية الحفظ أكبر.

يعّد التجفيف من أولى العمليات التي استخدمها اإلنسان 
بقصد حفظ المواد الغذائّية، وذلك عبر وضع المواد 

الغذائّية تحت أشعة الشمس لعّدة أسابيع، حّتى تتبّخر 
معظم المياه الموجودة فيها بما يمنع نمو الميكروبات.

الشمسّية وسيلة جديدة تعتمد  المجّففات  حالّيًا، توّفر 
بتسريع  المتجّددة وتسمح  الشمسية  الطاقة  على 
عملّية التجفيف والحصول على منتج ذي نوعية 

الملّوثات الخارجية. جّيدة بعيدًا عن 

من أهم أهداف عمليات التجفيف:

الحفاظ على األطعمة.

تقليل الوزن والحجم لكي يسهل تصدير 
المنتجات وحفظها.

الحفاظ على المواد الفيتامينّية والمعدنّية 
والبروتينّية في الطعام.

تجفيف الطعام محلّيًا )وهو أقل كلفة من تجليده 
أو تعليبه أو استيراده(.

إطالة صالحية استهالك المنتجات، إذ تقّل إمكانّية 
نمو أنواع العفن والجراثيم فيها بنسبة كبيرة.

يعتمد التجفيف على خفض محتوى الرطوبة في 
الخضار إلى ما بين 4-6 في المائة ، وفي الفاكهة إلى ما 

بين 18-22 في المائة . يتّم ذلك خالل فترة محّددة وفي 
ظروف معّينة )درجة حرارة ورطوبة خاّصة بكل منتج(، 
وهو ما يساعد على إبطاء أو منع النشاطات الميكروبية 

والتفاعالت الكيميائية والتي تسّبب فساد األغذية 
وفقدانها لعناصر الجودة والقيمة الغذائية.

طرق التجفيف

توجد عّدة طرق للتجفيف، منها:
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اختيار موقع التجفيف

إّن اختيار الموقع والمكان المناسَبين إلنشاء المجفف يؤّثر 
بنسبة كبيرة على كمية وجودة المنتج النهائي. بالتالي، ال 

بّد من تحّري الدّقة عند اختيار موقع التجفيف إذ يجب 
أن تتوافر فيه الشروط التالية:

أن يكون معزواًل عن المناطق المحيطة به لمنع 
وصول القوارض والحشرات واآلفات.

أن تصل إليه أشعة الشمس في معظم فترات 
اليوم وأن يتمّتع برطوبة جوية منخفضة.

أن يتمّتع بدرجات حرارة تتراوح ما بين 20 و45 
درجة مئوية، علمًا أّن درجة الحرارة المحيطة تؤثر 

أيضًا على الفترة الالزمة للتجفيف.

أن يكون قريبًا من أماكن اإلنتاج حيث يتوّفر 
المنتج بكميات وافرة وبسعر مناسب.

أن يكون قريبًا من أماكن الفرز والتعبئة 
المبّرد. والتخزين 

أن يكون قريبًا من أماكن توافر العمالة.

أن يتوّفر فيه مصدر للمياه والكهرباء.

باإلضافة إلى ذلك، يتّم تحديد المساحة المطلوب 
استخدامها في التجفيف بناًء على: 

الكّميات المطلوب إنتاجها.

إنتاجية وحدة المساحة )تختلف بحسب حجم 
الثمار ولكّنها غالبًا ما تكون 5-10 كغم من الثمار 

الطازجة للمتر المربع في المتوسط(.

الزمنية ومدى مناسبة الظروف   الفترة 
للتجفيف. الجوية 

كفاءة استخدام المساحة )50 في المائة كمتوّسط 
عام( حيث ُيعَتَمد باقي المساحة كمنطقة خدماتية.

 Total محتوى الثمار من المواد الصلبة الذائبة
)suspended solids-)TSS؛ والقاعدة المّتبعة في 
هذا اإلطار تتلّخص في أّن وجود نسبة عالية من 
هذه المواّد يجعل التجفيف أسرع ويؤّدي إلى أن 

تكون الكميات المجّففة في الوحدة أكبر، وذلك ألن 
نسبة الرطوبة فيها تكون أقل. وتختلف نسبة المواد 

الصلبة الذائبة باختالف األنواع ونسبة النضوج 
بحسب تنّوع الفواكه والخضار. على سبيل المثال، 

يحتوي التفاح على حوالي 15-16 في المائة من 
المواد الصلبة الذائبة، فيما تحتوي الطماطم على 
نسبة 4-6 في المائة، وبالتالي تكون كمية التفاح 
المجّففة أكثر من كمية الطماطم عند استخدام 

وحدة التجفيف نفسها.

حجم الثمار )ازدياد نسبة المواد الصلبة الذائبة في 
الثمار – وبالتالي انخفاض نسبة الرطوبة فيها– كّلما 

تكون نسبة التجفيف أقّل وبالتالي تزداد إنتاجية 
وحدة المساحة(.

شكل الثمار )الثمار المستطيلة أسرع في التجفيف 
من الثمار المستديرة(.

العوامل المؤثرة على التجفيف

ثّمة عدة عوامل تؤّثر على التجفيف والتوّصل إلى منتج 
نهائي عالي الجودة. من أهم هذه العوامل:

طبيعة وحجم الغذاء: يؤثر التركيب الفيزيائي 
والكيميائي للماّدة وحجمها على الجودة النهائية.

طريقة التجفيف: تختلف النوعية باختالف 
الطريقة. ُيحاِفظ المنَتج على قيمته الغذائية إذا 
ف بمجففات ميكانيكية ولكن تكون النوعية  ُجفِّ

من حيث النكهة أقّل.

درجة حرارة الهواء: تتراوح درجات الحرارة 
التجفيف ما بين 50-70 درجة  المستخَدمة في 

مئوية داخل المجّفف. لكن، ال يجب أن تتخّطى 
به،  المسموح  الحد  المجّفف  الحرارة داخل 

النهائي. كما وتزداد سرعة  المنتج  وإاّل فسد 
الهواء في  التجفيف بازدياد سرعة مرور 

الشمسي. المجفف 

الرطوبة: يتم التجفيف بصورة أسرع عندما تكون 
رطوبة الهواء منخفضة.
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باء. الجلسة الثانية: أمثلة على عملية تجفيف الخضار والفاكهة

أهداف الجلسة
 تفصيل عملية التجفيف (�يان كيفّية سير الم�احل
 المختلفة) لخمسة منتجات ��اعية مختارة، وهي:

التفاح، الطماطم، الد�اق، الفلفل، اللو�ياء.

 إعطاء المتدّر�ين  معلوماٍت مفّصلة ودقيقة عن
 التجفيف باستخدام المجففات الشمسية لتمكينهم

من تط�يق الد�وس المستفادة الحقًا.

الوقت المطلوب
إلتمام الجلسة

ساعة ونصف.

المنهجية
 تحضيــر عرض تقديمي يحتوي على

 كل المعلومــات المفّصلة في
 محتوى الجلســة وعرضه على
 المتدّر�ين، على أن تليه جلســة

مناقشــة مع أسئلة وأجوبة.

أدوات التد��ب
الالزمة للقسم األول

حاسوب.

.LCD جهاز عرض

 لوح ورقي: لكتابة أفكار
وتعليقات المتدّر�ين ومناقشتها.

 مستلزمات قرطاسية: أو�اق،
   أقالم، دفا�ر، لوح ورقي.

 نسخ من المحاضرة لتو��عها
على المتدر�ين.

محتوى الجلسة

تغّطي هذه الجلسة الخطوات األساسية المعتمدة في 
التجفيف باستخدام المجففات الشمسية، وتورد أمثلة 

عملّية عن بعض أنواع الفاكهة والخضار )التفاح، الطماطم، 
الدراق، الفلفل، اللوبياء(. كما تقّدم هذه الجلسة معلومات 
عن: أهّم المعدات المستخدمة للتجفيف ولمراقبة نوعية 

المنَتج وخصائصه؛ لمحة عاّمة عن القيمة الغذائية 
فة. في نهاية تفصيل محتوى الجلسة،  للمنتجات الُمَجفَّ

يوّفر الدليل للمدّرب جدواًل شاماًل يلّخص المتطّلبات 
التقنية لتجفيف المحاصيل باإلضافة إلى نسخة فارغة منه 

الستخدامها خالل التمرين التطبيقي مع المتدّربين.
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خطوات التجفيف

ُيظهر مخّطط عملية التجفيف الوارد أدناه الخطوات 
األساسية المعتمدة في عملية التجفيف والتي تكون 
عادًة متشابهة بين مختلف أنواع الخضار والفاكهة. 
يمكن للمدّرب االستعانة بهذا المخّطط وعرضه على 

المتدّربين في بداية هذه الجلسة قبل الدخول في 
تفاصيل التجفيف الخاصة بكّل محصول والواردة الحقًا 

في األقسام المخصصة لكّل منها.

خطوات عملية التجفيف

 اختيار الفاكهة
الغسيلأو الخضار

 المعالجة
األولية

التعبئة
التخ��ن

التحضير

 معالجة ما بعد
التجفيف

التجفيف
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أّواًل. تجفيف التفاح

اختيار النوع

إّن إختيار الصنف المناسب للتجفيف هو من أهم 
العوامل التي يتوّقف عليها نجاح عملية التجفيف، 

ة منها. وتحقيق الجدوى االقتصادية المرجوَّ

يجب اختيار تّفاح قاٍس ناضج ذي جودة عالية ونسبة 
سكر عالية مثل الغاال )حوالي 16 في المائة مواد 

صلبة(، الفوجي أو بينك ليدي. كما ويجب أن تكون 
الثمرة صلبة وخالية من التشوهات والتشققات.

أيلول/سبتمبر-تشرين  للتجفيف:  األنسب  الفترة 
األول/أكتوبر.

     

 

الغسيل والتحضير

ُيغسل التفاح بمياه نظيفة ممزوجة بالخّل )250 مل من 
الخّل لكل ليتر ماء( وُيشطف جيدًا للتأّكد من خلّوه من بقايا 

األتربة. بعد ذلك تتّم إزالة الكدمات أو الشوائب من الثمار 
لتفادي حدوث تخمرات مكانها، خاّصًة مع ارتفاع الحرارة. 

بعدها ُيَقّطع التفاح على شكل دوائر بسماكة 2-5 ملم، وتتّم 
إزالة البذور من وسطه. يتم تقطيع الثمار بسكاكين حادة 

جّدًا حتى ال يحدث أّي تهتك في أنسجة الثمرة. وال داعي 
لتقشير التفاح إذ إّن القشر يعطيه طعمًا ممّيزًا، كما أنه 

يحتوي على الكثير من األلياف التي تشتهر بها هذه الفاكهة.

المعالجة األولية

الثمرة  لون  وتغّير  األكسدة  عملية  تأخير  بهدف 
أو  بالليمون  التفاح  معالجة  البني، يجب  اللون  إلى 

لكّن  الكبريت.  أو  األسكوربيك  الليمون، حمض  حامض 
الليمون  عصير  باستخدام  تكون  الطبيعية  الطريقة 

الليمون مع كوب  وفق ما يلي: ُيمزج كوب من عصير 
لمدة  الخليط  التفاح في  الماء، وُتوضع قطع  من 

إلى مصفاة وتوضع على قطعة  ثّم ترفع  عشر دقائق، 
أن توضع في  لتنشف قبل  الثمار  ُتترك  قماش نظيفة. 

الشمسي. المجفف 

التجفيف

توضع قطع التفاح على الصواني ويتّم إدخالها إلى 
المجفف الشمسي. ُتقّلب القطع مّرة واحدة على األقل 

يومّيًا حتى تجّف نهائّيًا. يمكن فحص التفاح يدوّيًا للتأكد 
من نسبة جفافه وذلك عبر طي شريحة التفاح المجففة: 

في حال عدم التصاقها ببعضها، تكون قد جفت بشكل 
صحيح. للحصول على دقة أعلى، يمكن استعمال ميزان 

الرطوبة )إذا توّفر( لمعرفة نسبة جفاف التفاح الذي 
ينتهي تجفيفه عندما تصل نسبة الرطوبة فيه إلى 18- 20 
فات. في المائة، عندها يتّم جمع التفاح المجّفف من الُمجفِّ

يقدر الوقت المطلوب للتجفيف بحوالى 5-7 أيام 
وذلك بحسب الطقس.

نسبة التجفيف: 500 كغم طازج    100 كغم 
مجّفف تقريبًا وذلك بحسب نوع التفاح.

درجة الحرارة القصوى المسموح بها: 70 °م.

معالجة ما بعد التجفيف

يوضع التفاح المجّفف في عبوات زجاجية أو 
بالستيكية. ُتغّطى العبوات برفق وُتخزن في مكان 

جاّف جيد التهوئة، مع تحريك أو رّج العبوة يومّيًا لمدة 
أربعة أيام. إذا تكّثفت الرطوبة في العبوة، ُتعاد الفاكهة 

ف. إلى الُمَجفِّ

فة بالشمس إلى عالج لقتل أي  تحتاج الفواكه المجفَّ
حشرة وبيضها. وثّمة طريقتان معتمَدتان للبسترة:

استخدام الثاّلجة )الفريزر(: حيث يوضع التفاح 
المجّفف لمدة 84 ساعة على األقل.

استخدام الفرن: حيث ُيوضع التفاح على طبقة 
واحدة في صينية أو في إناء مسّطح في فرن 

مسخن مسبقًا على 70 °م لمدة 30 دقيقة.

الفوجيالغاال
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التعبئة

بالحشرات، كما يمكن  للتلوث  المجفف عرضة  التفاح 
له أن يعيد امتصاص الرطوبة. لذلك يجب تعبئته 

في زجاج أو بالستيك أو أكياس ألومينيوم صالحة 
لألطعمة ومحكمة اإلغالق، ويجب تخزينه بشكل 
 صحيح على الفور )يجب االنتباه إلى أّنه في كل 
 مرة يتم فيها إعادة فتح العبوة، يتعرض التفاح 

للهواء والرطوبة التي يمكن أن تقلل من جودته 
وتؤدي إلى تلفه(.

التخزين

يجب تخزين التفاح المجفف في مكان بارد وجاّف 
ومظلم. وتكون مدة صالحيته حوالي 6 أشهر.

ثانيًا. تجفيف الطماطم

اختيار النوع

إّن األصناف البلحية للطماطم )مثاًل روما( هي األفضل 
للتجفيف ألّن نسبة المواد الصلبة فيها عالية )6-5 

في المائة( وتحتوي على بذور أقّل، وهي تبقى صلبة 
ومتماسكة بعد التجفيف. وفي كّل األحوال فإّنه يجب 

انتقاء منتج ناضج، سليم ونظيف، ويفّضل أن يكون من 
محصول شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس.

الغسيل والتحضير

يتم غسل الطماطم بمياه نظيفة خالية من الملوثات 
وممزوجة بالخل )250 مل من الخّل لكّل ليتر ماء(، ثّم تترك 
لتنشف. تقّطع الثمار طولّيًا إلى نصفين متساويين بسكاكين 

حادة جّدًا. تترك قشرة الثمرة كي ال تلتف أثناء التجفيف.

المعالجة األولية

بعد التقطيع، ترّش الطماطم بالملح مباشرًة بمعدل 2 
كغم لكّل 100 كغم طماطم طازجة، وذلك لتسهيل عملّية 

التجفيف )يمتّص الملح الماء( وإبعاد الذباب.

التجفيف

يتم رص قطع الثمار جنبًا إلى جنب على الصواني 
بحيث يكون اتجاه الَقطع لألعلى حتى يساعد ذلك 

في التجفيف بصورة أسرع، ويتّم ادخالها بعد ذلك إلى 
المجّفف الشمسي. ُتقلب الشرائح مّرًة واحدًة على األقل 

يومّيًا حتى تجف. تترك من 5 إلى 7 أيام في المجّفف 
حتى تجف وتصبح نسبة الرطوبة فيها حوالي 10 في 

المائة. ينتهي التجفيف عندما يكون ملمس الطماطم 
مثل ملمس الجلد وغير دبق.

نسبة التجفيف: 1500 كغم طازج    100 كغم 
مجّفف بحسب النوع.

درجة الحرارة القصوى المسموح بها: 60 °م.

التعبئة

ُتحفظ الطماطم المجّففة في وعاٍء زجاجي محكم 
اإلغالق أو في أكياس بالستيكية صالحة لألطعمة 

مفرغة من الهواء.

التخزين

تخزن الطماطم المجّففة في األكياس المخّصصة 
للتخزين، أو في وعاٍء زجاجي محكم اإلغالق. يجب 
تجّنب استخدام األوعية المصنوعة من المعدن ألّنها 

تتفاعل مع الطماطم وتتسبب بفسادها، كما يجب 
التخّلص من الهواء بشكٍل كامل داخل أكياس التخزين 

قبل إغالقها. يتم وضع الطماطم المجّففة والموّضبة في 
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مكان بارد ومظلم، حيث يمكن االحتفاظ بها لمّدٍة قد 
تصل إلى سنة، كما يمكن وضعها في الثالجة.

ويمكن أيضًا تخزين الطماطم المجففة في زيت الزيتون 
لمّدٍة قد تمتّد من سنة إلى سنتين طالما أّن العبوة 

مغلقة ولم يتم فتحها بعد. ولكن بمجرد أن يتم فتح 
العبوة، يجب حفظها في الثالجة فورًا وتبقى صالحًة 

لالستخدام لمدٍة قد تصل إلى ستة أشهر )مع االنتباه إلى 
بقائها مغمورة دائمًا بالزيت(.

ثالثًا. تجفيف الدّراق

اختيار النوع

يجب اختيار ثمار دراق طازجة، ناضجة وخالية من 
البقع أو عالمات التعّفن والتلف، ولكن يجب أاّل تكون 
ُمفرطة الُنضج. إذا كان الدّراق قاسيًا جّدًا، َفلن تكون 

نكهته جّيدة بعد التجفيف، أّما إذا كان شديد النضج فإّنه 
يصبح كاإلسفنج بعد التجفيف.

ل استخدام األنواع ذات اللب األصفر، كما يجب  ُيفضَّ
االنتباه إلى عملية األكسدة واختيار أنواع مقاومة لتغيير 

 .)Elberta( اللون مثل ألبيرتا

تكون فترة التجفيف في نصف موسم اإلنتاج، أي في 
شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس.

الغسيل والتحضير

ُتغسل ثمار الدّراق جّيدًا بمياه نظيفة خالية من الملّوثات 
وممزوجة بالخّل )250 مل من الخّل لكل ليتر ماء(، ثم 
تترك لتنشف. بعد ذلك تقّطع الثمار إلى نصفين وُتزال 
النواة منها. ويمكن تقطيعها أيضًا إلى شرائح بسماكة 

سنتمتر واحد إذا كانت الثمرة كبيرة.

المعالجة األولية

بهدف الحفاظ على لون شرائح الدّراق ومنع تأكسدها 
وتغّير لونها إلى الُبني، توضع في مزيج مكّون من كوب 
عصير الليمون وكوبين من الماء وُتترك فيه بضع دقائق.

التجفيف

ُترّتب شرائح الدراق على الرفوف أو الصواني في 
المجّفف الشمسي مع وجوب التنويه إلى أّن درجة 

الحرارة المحيطة في المكان يجب أن ال تقّل عن 30 

درجة مئوّية، بينما يجب أن تبقى نسبة الرطوبة عند 
حدود 30 في المائة.

يتم التحقق من جفاف الفاكهة وحالتها بين الحين واآلخر. 
وتقّلب شرائح الدراق مرة في اليوم وتترك حتى تجف 

تمامًا، وُيعرف ذلك من ظهور ما ُيشبه التجاعيد على 
قشرتها، وتكون نسبة الرطوبة داخلها 18- 20 في المائة.

نسبة التجفيف: 727 كغم طازج    100 كغم 
مجّفف بحسب النوع.

وقت التجفيف: 4-7 أيام بحسب الطقس.

درجة الحرارة القصوى المسموح بها: 65 °م.

التعبئة

يجب وضع شرائح الدّراق الُمجّففة في أوعية محكمة 
اإلغالق، أو في أكياس بالستيكية صالحة لألطعمة.

التخزين

يجب تخزين الدّراق المجّفف في مكان بارد وجاّف في 
الظل، ويبقى صالحًا لالستهالك لمّدة 6 أشهر.
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رابعًا. تجفيف الفلفل

اختيار النوع

ثّمة نوعان من الفلفل الصالح للتجفيف: الفلفل الحلو 
)األخضر واألحمر واألصفر( الذي ال َحراَفة فيه )طعمه 
يف )الفلفل الحّر( المتوّفر  يخلو من الحّر( والفلفل الِحرِّ

بعدة أنواع. والنوعان األكثر استهالكًا في الدول العربية 
هما الثمرة الطويلة ذات اللون األحمر، أو ما يعرف بـ 

"قرن الغزال"، وثمرة الياالبينو Jalapeno ذات الطعم 
يف )الَحّر( جّدًا. الِحرِّ

يجب أن تكون ثمار الفلفل المراد تجفيفها طازجة وال 
تحتوي على أّي ضربات أو آثار تلف بفعل الحشرات.

تكون فترة التجفيف في نصف موسم اإلنتاج أي في 
شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس.

الغسيل والتحضير

ممزوجة  نظيفة  بمياه  جيدًا  الفلفل  قرون  تغسل 
بالخّل )250 مل من الخل لكل ليتر ماء( وُتترك 
من  )الحّر(  يف  الِحرِّ الفلفل  قرون  تقّطع  لتنشف. 

الحلو فيقطع  الفلفل  أما  إلى دوائر.  أو  النصف طولّيًا 
البذور خالل عملية  إلى عدة شرائح، وتزال  طولّيًا 

بها  االحتفاظ  يمكن  الثمرة صغيرة  كانت  إذا  التقطيع. 
بالكامل. وتجفيفها  بشكلها 

التجفيف

يتم وضع الفلفل )ثمرة كاملة أو شرائح( جنبًا إلى جنب 
على الصواني ويكون اّتجاها إلى األعلى لتجف بشكل 

أسرع، ثّم توضع في المجّفف الشمسي. يحتاج الفلفل 
إلى ما بين 3 إلى 5 أيام، بحسب الطقس، لكي يجّف مع 

تقليب يومّي للشرائح.

خالل التجفيف، يبدأ الفلفل باالنكماش والجفاف ويمّر 
بمرحلة وسطّية، حينها يصبح أكثر ليونة مما كان عليه 

قبل التجفيف. تنتهي عملية التجفيف عندما يصبح 
الفلفل قاسيًا لدرجة يمكن كسره باليد، عندها يكون قد 

بلغ مرحلة اليباس وهي المرحلة التي نريد الوصول 
إليها. عند االنتهاء من عملية التجفيف تكون نسبة 

الرطوبة حوالي 5 في المائة.

نسبة التجفيف حوالي 1357 كغم طازج   100 
كغم مجّفف بحسب النوع.

درجة الحرارة القصوى المسموح بها: 55 °م.

التعبئة والتخزين

ُتخّزن ثمار وشرائح الفلفل المجّفف داخل وعاء محكم 
اإلغالق في مكان بعيٍد عن الرطوبة، بارٍد وُمظلم، وذلك 

ليبقى المنتج صالحًا لالستهالك لمّدة سنة كاملة.

يمكن أيضًا اللجوء إلى طحن الفلفل المجّفف وذلك عبر:

الطحن الناعم: يتّم طحن الفلفل الخالي من البذور 
باآللة أو بالمدّق اليدوي للحصول على مسحوق 

بهار البابريكا.

 الطحن الخشن: يتّم طحن الفلفل مع البذور 
 بآلة طحن متقطع سريع للحصول على بهار 

بابريكا مجروش.



25 استخدام المجففات الشمسية في تجفيف الفاكهة والخضار

خامسًا. تجفيف اللوبياء

اختيار النوع

يجب اختيار النوع المناسب من اللوبياء للتجفيف 
والتخزين، كاللوبياء البادرية مثاًل أو غيرها من األنواع 

التي يكثر عليها الطلب. تكون فترة التجفيف في نصف 
موسم اإلنتاج أي في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس.

الغسيل والتحضير

تغسل اللوبياء الخضراء بمياه نظيفة ممزوجة بالخّل 
)250 مل من الخّل لكل ليتر ماء(، ومن ثم تزال رؤوسها 

وخيوطها الجانبية. يتّم تقطيعها إلى الحجم المطلوب أو 
تركها كاملة كما هي.

)Blanching( المعالجة األولية – السلق

يتّم غمر اللوبياء الخضراء في وعاء يحتوي على الماء 
المغلي ويضاف ملعقة خل، وتترك في القدر لمدة ثالث 

دقائق، فذلك يساعد على الحفاظ على نكهة اللوبياء 
الطازجة، ولونها األخضر، وملمسها الناعم. بعدها يتّم 

رفعها من الماء المغلي وتصفيتها ثّم غمرها مباشرًة 
في ماء شديد البرودة يحتوي على مكعبات ثلج حتى 

تتوّقف عملّية الطهي. تترك اللوبياء في الماء البارد لتبرد 
لبضع دقائق، ومن ثم تصّفى مرة أخرى، وتترك لتنّشف 

على منشفة نظيفة.

التجفيف

ثّمة طريقتان لتجفيف اللوبياء:

الطريقة األولى في المجّفف الشمسي:

توضع اللوبياء المحضرة على الصواني.	 

تقلب عدة مرات باليوم حتى تجّف.	 

ينتهي التجفيف عندما تصبح نسبة الرطوبة 	 
حوالي 6 في المائة.

نسبة التجفيف: 314 كغم طازج   100 كغم مجّفف 
بحسب النوع.

درجة الحرارة القصوى المسموح بها: 60 °م.

الطريقة الثانية عبر استخدام إبرة كبيرة تشبه 
إبرة التطريز مع خيط المطبخ:

يتّم وصل قرون اللوبياء بعضها ببعض وُتَعلَّق 	 
بالخيط بعد ثقبها باإلبرة على بعد 2.5 سم من 

أسفل الثمرة.

تترك مسافة حوالي 1.30 سنتيمتر بين القرن 	 
واآلخر لضمان وصول الهواء إليها جميعها. عند 

االنتهاء تتم إزالة اإلبرة، وربط عقدة عند آخر 
قرن اللوبياء.

يتّم تعليق اللوبياء في مكان جاّف لتتعّرض 	 
للهواء من جميع الجوانب، وتترك حتى تجف. 

قد تستغرق عملية التجفيف بهذه الطريقة 
حوالي أسبوع كامل.

التعبئة والتخزين

تخزن اللوبياء المجّففة داخل وعاء أو كيس ورقي 
محكم اإلغالق في مكان بعيدًا عن الرطوبة، بارد وُمظلم، 

ليبقى صالحًا لالستخدام لمّدة طويلة.
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معّدات مستخدمة خالل عملية التجفيف

مجّفف شمسي   .1

المجفف التقليدي من المعدات األساسية للقيام بعملية 
التجفيف السريعة والفعالة، وهو عبارة عن صندوق 

يخزن حرارة الشمس ليجفف الفواكه والخضار. يتأّلف 
المجّفف من وعاء ذي قاعدة معزولة حرارّيًا وغطاء 

شفاف، ويفّضل أن تكون جوانبه معزولة أيضًا بواسطة 
مادة عازلة كاإلسفنج أو األلومينيم الصالح لألطعمة وذلك 

للحفاظ على الحرارة بالداخل. وتتسّرب أشعة الشمس 
عبر الغطاء فتمتصها السطوح الداخلّية السوداء، وترتفع 

درجة الحرارة في الداخل بفضل المواد العازلة. وُتحفر 
ثقوٌب في قاعدة المجّفف إلدخال الهواء النقي، كما ُتحفر 

ين.  ثقوب في أعلى الجدار الخلفي والجداَرين الجانبيَّ
ومع ارتفاع درجة الحرارة، يخرج الهواء عبر هذه الثقوب 

العليا وفقًا لقانون الحمل الحراري الذي يقضي بارتفاع 
الغاز الحاّر وهبوط الغاز البارد. وهو ما يخلق فراغًا جزئّيًا 
يجذب الهواء النقي إلى الداخل عبر القاعدة. وبالنتيجة، 

ُيوَلد مجرى هوائي ثابت حول المواد المعدة للتجفيف 
والموضوعة على أطباق أو صواني شبكية داخل المجفف. 
وهذا المجرى يحمل معه الرطوبة من داخل المواد المعدة 

للتجفيف إلى خارج المجّفف. 

ميزان حرارة  .2

يستخدم ميزان الحرارة لقياس درجة الحرارة داخل 
المجفف الشمسي ومعرفة ما إذا كان ثّمة من حاجٍة للتدخل 

لتخفيضها والحفاظ على نوعية المنتج. من الطرق التي 
يمكن اعتمادها لتخفيض درجة الحرارة داخل المجفف:

 تغطية المجفف الشمسي بغطاء أبيض يعكس 
أشعة الشمس.

فتح غطائه الزجاجي ووضع منخل لتغطية 
المنتجات ومنع دخول الحشرات.

 )moisture analyser( ميزان لقياس الرطوبة  .3

وهو جهاز يستعمل لقياس رطوبة المنتج المجفف 
لتحديد موعد نهاية عملية التجفيف.

يحدد الجهاز رطوبة العّينة عن طريق تسخينها 
وتجفيفها باألشعة ما تحت الحمراء، ويعرض محتوى 

الرطوبة المقاس من التغّيرات في الكتلة بسبب التبخر.

نموذج مجفف شمسي، صورة التقطتها استشارية اإلسكوا.
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ميزان لقياس الرطوبة، صور التقطتها استشارية اإلسكوا.

القيمة الغذائية للُمَجَفَفات

المجّففة  للمنتجات  الغذائية  القيمة  المدّرب  يعرض 
التي تحتوي على مضادات األكسدة وعلى نسبة 

مرتفعة جّدًا من األلياف. كما أنها ُتعتبر مصدرًا أساسّيًا 
أ، والفيتامين ك، ومصدرًا هاّمًا لمعادن  للفيتامين 

والبوتاسيوم، والمغنيسيوم كما يظهر في  الحديد، 
الجدول أدناه. باإلضافة إلى ذلك، يتضمن الدليل في 
الملحق التابع له بعض الوصفات التي تحتوي فواكه 

مجّففة. وخضار 

القيمة الغذائية للفاكهة والخضار المجففة

اللوبياء الفلفل الدّراق الطماطم التّفاح

100 غ 100 غ 100 غ 100 غ 100 غ الكمية

467 281 239 258 243  الوحدات الحرارية
cal

6.7 غ 12 غ 3.6 غ 14 غ 0.9 غ البروتين

70 غ 51 غ 61 غ 59 غ 66 غ الكربوهيدرات

17 غ 8.2 غ 0.8 غ 3 غ 0.3 غ الدهون

17 غ 22 غ 8.2 غ 12 غ 8.7 غ ألياف

133 ملغ 61 ملغ 28 ملغ 110 ملغ 14 ملغ الكالسيوم

2.4 ملغ 10.93 ملغ 4.06 ملغ 9.1 ملغ 1.4 ملغ حديد

غير متوفر 2411 ملغ 996 ملغ 3427 ملغ 450 ملغ البوتاسيوم

غير متوفر 2 ملغ 4.8 ملغ 39.2 ملغ 3.9 ملغ فيتامين سي

 Nutritional Significance of Fruit and Fruit Products in the Average Polish Diet. Department of Food Market and Consumer  :المصدر
.Research, Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences, 07-787 Warsaw, Poland, 2021
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ملّخص متطّلبات التجفيف

اللوبياء الفلفل الدّراق الطماطم التّفاح
نوع 
المحصول

 متطّلبات 
التجفيف

 النوع المرغوب
 في السوق؛
لوبياء بادرية

 الفلفل الحلو
 )األخضر، األحمر

 واألصفر( والفلفل
يف )الحّر( الِحرِّ

 ألبيرتا )األنواع
 المقاومة
لألكسدة(

األصناف الَبلحية الغاال، الفوجي النوع

 اختيار
 الفاكهة

أو الخضار

 ثمار طازجة ال
 تحتوي على

 أّية ضربات أو
 آثار تلف بفعل

الحشرات

 ثمار طازجة ال
 تحتوي على أّية

 ضربات أو آثار تلف
بفعل الحشرات

 األنواع ذات
 اللب األصفر

 الخالية من
 البقع أو عالمات

التعّفن والتلف

 منتج ناضج، سليم
ونظيف

 فاكهة صلبة
 ذات نسبة سكر

 عالية، خالية
 من التشّوهات

والتشققات

النوعية

ناضج وقاٍس ناضج وصلب  طازج غير ُمفرط
الُنضج ناضج وقاٍس ناضج وقاٍس درجة النضج

ثمرة طويلة
 فلفل حلو: كبير

الحجم
 فلفل حّر: طويل

أو صغير
ثمرة كبيرة ثمرة طويلة وكبيرة ثمرة كبيرة الحجم

ماء وخل ماء وخل ماء وخل ماء وخل ماء وخل  المواد
المستخدمة الغسيل

 مقطع أو كامل
 إذا كانت الثمرة

صغيرة
ماء وخل مقطع مقطع مقطع  مقّطع أو ثمرة

كاملة

التحضير

3-4 سنتم 
فلفل حلو مقطع
 فلفل حر صغير غير

مقطع
سنتمتر واحد قطعتان 2-5 ملم حجم التقطيع

 على طول
الثمرة على طول الثمرة

على شكل دوائر 
إذا كانت الثمرة

على طول 
الثمرة إذا كانت 

صغيرة 

على طول الثمرة  على شكل
دوائر طريقة التقطيع

كال كال نعم كال كال تقشير

كال نعم نعم كال نعم إزالة النواة/
البذور

نعم كال نعم نعم نعم بحاجة لمعالجة
 المعالجة

سلقاألولية - عصير الليمون الملح عصير الليمون طريقة المعالجة

 شمسي أو
بالهواء شمسي شمسي شمسي شمسي

 طريقة التجفيف
 )شمسي،

هوائي(

التجفيف
60° م 55° م 65° م م° 60 الحرارة 70 °م

2-4 أيام 3-5 أيام 4-7 أيام 5-7 أيام 5-7 أيام الوقت

%6 %5 %20-18 %10 %20-18
 نسبة التجفيف

 )الرطوبة
المتبقية(

 توضع الفاكهة المجففة في عبوات زجاجية أو بالستيكية. تغطى العبوات برفق وتخزن في
 مكان جاف جيد التهوية، مع تحريك أو رج العبوة يومّيًا لمدة أربعة أيام. إذا تكّثفت الرطوبة في

العبوة، تعاد الفاكهة إلى المجّفف.
طريقة المعالجة

 المعالجة
 بعد

التجفيف
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 داخل وعاء أو
 كيس ورقي

محكم اإلغالق
 وعاء محكم

اإلغالق

 وعاء زجاجي
 محكم اإلغالق
 أو في أكياس

 بالستيكية
صالحة لألطعمة

 وعاء زجاجي
 محكم اإلغالق
 أو في أكياس

 بالستيكية صالحة
لألطعمة

زجاج أو بالستيك 
أو أكياس 
ألومينيوم 

صالحة لألطعمة

 نوعية
المستوعب التعبئة

 مكان بعيد عن
 الرطوبة، بارد

وُمظلم

 مكان بعيد عن
 الرطوبة، بارد

وُمظلم

 مكان بعيد عن
 الرطوبة، بارد

وُمظلم

 مكان بعيد عن
 الرطوبة، بارد

 وُمظلم، أو في
الزيت

مكان بعيد عن 
الرطوبة، بارد 

وُمظلم

 الظروف
 المالئمة

 )حرارة، رطوبة،
شمس...(

التخزين

نموذج فارغ لجدول متطّلبات التجفيف

اللوبياء الفلفل الدّراق الطماطم التّفاح
 نوع 

المحصول
 متطّلبات 
التجفيف

النوع

 اختيار
 الفاكهة

أو الخضار

النوعية

درجة النضج

الحجم

المواد المستخدمة الغسيل

مقّطع أو ثمرة كاملة

التحضير

حجم التقطيع

طريقة التقطيع

تقشير

إزالة النواة/البذور

بحاجة لمعالجة  المعالجة
طريقة المعالجةاألولية

 طريقة التجفيف
)شمسي، هوائي(

التجفيف
الحرارة

الوقت
 نسبة التجفيف )الرطوبة

المتبقية(

طريقة المعالجة
 المعالجة

 بعد
التجفيف

نوعية المستوعب التعبئة
الظروف المالئمة 

)حرارة، رطوبة، 
شمس...(

التخزين
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جيم. الجلسة الثالثة: أمثلة على األخطاء الشائعة خالل عملية التجفيف الشمسي

أهداف الجلسة
 توفير ش�ح تط�يقي لعملية

التجفيف للمتدّر�ين.

 ترسيخ متطّلبات التجفيف لكّل منتج
 والتم�يز �ين العمليات التصنيعية

الصحيحة و�ين العمليات الخاطئة.

الوقت المطلوب
إلتمام الجلسة

ساعة كاملة.

المنهجية
 عرض فيلــم يفّصل عملية تحضير

 مجّففات الفاكهة والخضار. يشــ�ح
 الفيلــم األخطاء التي يمكن أن تحصل
 خــالل م�احل التجفيف. خالل العرض،

 يطلــب المدّرب من الحاض��ن إبداء
 الــ�أي حول اإلج�اءات التصحيحية

للتجفيف بط��قة ســليمة.

 إّن هذا القســم مهم في التد��ب
 فهــو يترجم من خالل الصورة

 المعلومــات النظ��ة إلى تط�يقات
 عمليــة، وذلك لكي يتمكن

المشــتركون من تط�يقها الحقًا.

أدوات التد��ب
الالزمة للقسم األول

حاسوب.

.LDC جهاز عرض

 توّفر خدمة اإل�ترنت لتحميل أو
عرض الفيد�وهات التط�يقية.

محتوى الجلسة

يشرح الفيلم طريقة تجفيف خمسة أنواع من الخضار 
والفاكهة )تفاح، دراق، طماطم، فلفل، لوبياء( بواسطة 

المجففات الشمسية. ويشرح الفيلم كّل المراحل المبّينة 
أعاله )اختيار النوع، الغسيل، التقطيع( ويتضّمن 

تفصياًل حول األخطاء التي يمكن أن تقع خالل العملّية 
كّلها. ترّسخ هذه الجلسة متطّلبات التجفيف عند 

المتدّربين خاصة عند مشاهدتهم األخطاء واالنتباه 
إليها ومحاولة تصحيحها.



31 استخدام المجففات الشمسية في تجفيف الفاكهة والخضار

.https://youtu.be/8myE-eZcFJY   :رابط الفيديو

ب(: األخطاء الموجودة في الفيديو )مالحظات للمدرِّ

مرحلة الغسيل: يجب استخدام الماء والخل.

المعالجة األولية للطماطم: األفضل رّص القطع ثم 
رّش الملح عليها.

وضع الفواكه والخضار في المجّفف: ُيفّضل 
عدم خلط األنواع إذ إّن مدة التجفيف تختلف 

النوع. بحسب 

دال. الجلسة الرابعة: توصيات سالمة الغذاء

أهداف الجلسة
 تع��ف المتدّر�ين على المفاهيم األساسية

لسالمة الغذاء.

 تع��ف المتدّر�ين على تط�يق توصيات سالمة
الغذاء خالل التجفيف في المجّففات الشمسية.

 تبادل الخب�ات �ين المتدّر�ين حول موضوع
 سالمة الغذاء وتط�يقا�ه في استخدام

المجّففات الشمسية.

الوقت المطلوب
إلتمام الجلسة

نصف ساعة.

المنهجية
 تحضير عرض تقديمي حول المعلومات
 المتعّلقة بسالمة الغذاء خالل م�احل

 التجفيف باستخدام المجففات
 الشمسية. يلي العرض جلسة مناقشة

 مع أسئلة وأجوبة بهدف إش�اك
 المتدّر�ين في التحليل وإيجاد األجوبة

على اإلشكاالت المط�وحة.

أدوات التد��ب
الالزمة للقسم األول

حاسوب.

.LDC جهاز عرض
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محتوى الجلسة

تغّطي هذه الجلسة المفاهيم األساسية لسالمة الغذاء 
خاّصة ما يرتبط بالفاكهة والخضار المجّففة. كما تقّدم 

هذه الجلسة للمدّرب معلومات عن تطبيق توصيات 
سالمة الغذاء خالل التجفيف في المجّففات الشمسية.

مقّدمة

يمّثل الطعام غير اآلمن – وتداعياته على صحة اإلنسان 

– مشكلة قديمة تواجهها المجتمعات في كّل أنحاء 

العالم. وعلى الرغم من جهود الحكومات لتحسين 

سالمة اإلمدادات الغذائية، فإّن األمراض المنقولة عن 

طريق األغذية ما زالت تمثل مشكلة صحية كبيرة في 

كّل من البلدان المتقدمة والنامية على حدٍّ سواء.

تهدف هذه التوصيات إلى إنتاج منتج مجّفف ذي 
نوعية جيدة، نظيف وخاٍل من الملّوثات، وذلك لضمان 

سالمته والقضاء على األسباب والمخاطر المرتبطة 
بالظروف غير الصحية مثل التلوث الجرثومي.

تغّطي هذه الجلسة معلومات هاّمة حول أسباب فساد 
الغذاء وطرق السيطرة عليها.

أسباب فساد الغذاء وطرق السيطرة عليها

ثّمة عدة أسباب لفساد الغذاء، من أهّمها:

العوامل الخارجية: التلّوث باألحياء المجهرية 
مثل البكتيريا، األعفان، الخمائر والفطريات.

التنفس،  الداخلية: ومنها عمليات  العوامل 
البلوغ والنضوج، الحصاد وحرارة الحقل ودور 

وعملها. األنزيمات 

تنتقل األحياء المجهرية بواسطة اإلنسان والحيوان 
والهواء، وتنمو وتتكاثر على درجة حرارة بين 15°م 

و45 °م. كما وتتأثر نشاطاتها بالعوامل الخارجية 
المحيطة بها، خاّصة العوامل الطبيعية )الحرارة 

– األكسجين – النشاط المائي – الجفاف – الضوء 
الشمسي واإلشعاعات(.

بهدف التخّلص من التلوث باألحياء المجهرية ومسبباتها 
في األغذية، يجب الحرص على:

تنظيف الخضار والفاكهة عند استالمها مع مراعاة 
نظافة وتعقيم الماء المستعمل.

االنتباه خالل عمليات التجهيز المختلفة إلى 
عدم وجود التلّوث المتبادل واستعمال األدوات 

واألجهزة المناسبة لكّل مرحلة )التقطيع، التقشير، 
إزالة البذور وما إلى هنالك(.

االنتباه إلى النظافة الشخصية وارتداء المالبس 
المالئمة )مريول – غطاء الرأس – القفازات(.

حماية المجففات الشمسية من القوارض والحشرات.

تنظيف وتعقيم المعّدات المستعملة.

للمزيد حول أسباب فساد الغذاء وطرق السيطرة عليها 
يرجى استشارة المصادر التالية )ُيمكن للمدّرب طباعة 

ما ُيناسبه من هذه التوصيات على شكل ملصقات 
كبيرة توضع في مكان التدريب(:

قواعد الممارسات الدولية الموصى بها والمبادئ 1. 
العامة لسالمة األغذية، منظمة األغذية والزراعة.

الوصايا الخمس لضمان مأمونية الغذاء، منظمة 2. 
العالمية. الصحة 

https://www.fao.org/3/y1579a/y1579a02.htm#bm2.11
https://www.fao.org/3/y1579a/y1579a02.htm#bm2.11
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66735/WHO-SDE-PHE-FOS-01.1-ara.pdf?sfvrsn=1ca8e329_2
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66735/WHO-SDE-PHE-FOS-01.1-ara.pdf?sfvrsn=1ca8e329_2
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النقاط المطلوبة في سالمة الغذاء في المؤسسات 3. 
الغذائية، وزارة الصحة العامة في لبنان.

برنامج التدريب على أساسيات سالمة الغذاء، هيئة 4. 
 أبو ظبي للزراعة والسالمة الغذائية.

دليل إرشادات سالمة الغذاء: التطبيق والتدقيق. 5. 

هاء. الجلسة الخامسة: التطبيق العملي

أهداف الجلسة
تط�يق المعلومات التي وردت في الجلسة النظ��ة.

 التعلم من األخطاء التي يمكن أن تقع عند البدء بعملية
التجفيف خاصة من حيث تحضير المنتج قبل التجفيف.

 التشارك ومناقشة ط�ق التجفيف �ين المتدر�ين
وتبادل الخب�ات.

الوقت المطلوب
إلتمام الجلسة
ساعة إلى ساعة ونصف.

المنهجية
 يتّم تقسيم المتدّر�ين إلى مجموعات بحسب

عدد المنتجات الم�اد تجفيفها.

 يتّم وضع األدوات وأنواع المحاصيل المختلفة
 على الطاولة وُيطلب من كل مجموعة أن تختار

 نوعًا واحدًا منها وأن تختار األدوات والمواد
 الالزمة لتحضيرها لعملية التجفيف (تختلف

 األدوات باختالف النوع وعلى كل مجموعة
معرفة حاجتها من األدوات والمواد).

 تبدأ كل مجموعة بتحضير المنتج (اختيار، تقطيع،
 معالجة أولية وغيرها من خطوات التجفيف)
 وتوّثق هذه العملية على لوح ورقي. عندما

 �نتهي كل المجموعات من التحضير، تبدأ
المجموعات بتقديم �تائجها للحضور.

 يلي تقديم الع�وض مناقشة �ين الحضور
ومشاركة للمعلومات.

أدوات التد��ب
مجفف شمسي.

فواكه وخضار طازجة.
مواد التحضير: ملح، حامض، ماء، خل...

 أدوات التحضير: أوعية، سكاكين،
غاز، وعاء طبخ...

لوح ورقي وأقالم.

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/FoodSafety/FoodInspection.pdf
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/FoodSafety/FoodInspection.pdf
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/PolicyAndLegislations/Documents/EFST-ar.pdf
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/PolicyAndLegislations/Documents/EFST-ar.pdf
http://www.johotels.org/Photos/Files/0c7b75cc-bb55-4b82-8233-c83da2a486f2.pdf
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أسئلة 
اختبار 

المعلومات 
المكتسبة 

وأدوات 
تقييم 
الدورة

6
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أهداف الجلسة
تق�يم الدورة التد���ية.

تق�يم المعلومات التي حصل عليها المتدّربون.
 تحسين الدو�ات الالحقة من خالل معرفة وتحليل

نقاط الضعف.

الوقت المطلوب
إلتمام الجلسة

 الختبار المعلومات: نصف ساعة
 في أّول الدورة ونصف ساعة في

آخر الدورة.

 لتق�يم الدورة التد���ية:
ربع ساعة.

المنهجية
 يتّم االعتماد على ط��قتين لتق�يم الدورة

والمتدّر�ين:

 الط��قة األولى: اختبار معلومات
 المتدّر�ين في موضوع التجفيف
باستخدام المجّففات الشمسية

 يتضّمن اختبار المعلومات (الوارد في آخر

 أدوات التد��ب
و�ق، أقالم.

استما�ات التق�يم واالختبار.

 الدليل) حوالي عش��ن سؤاًال تقنّيًا مرتبطًا بالدورة تّمت تغطيتها واإلجابة عليها خالل
 التد��ب. الهدف من هذا االختبار هو تق�يم مستوى اكتساب المعلومات لدى المتدر�ين
 ومعرفة ما إذا كان هذا التد��ب قد حّقق النتائج المتوّقعة منه. يمكن للمدّرب استخدام
 االختبار نفسه قبل البدء بالدورة بهدف معرفة المستوى التقني للمتدّر�ين في ما يخّص

 موضوع التد��ب. عند تحضير األسئلة، من المستحسن األخذ بعين االعتبار المستوى
العلمي للمشاركين في الدورة.

الط��قة الثانية: تق�يم الدورة التد���ية
 ُيطلب من المتدّر�ين تعبئة استمارة تق�يمية للدورة (الواردة أيضًا في آخر الدليل) والتي تشمل

أسئلة حول أداء المدرب، والمحتوى التد��بي، والمناخ التد��بي، والتق�يم العام للدورة.
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نموذج عن أسئلة االختبار

اختاروا اإلجابة/اإلجابات الصحيحة

يسمح تجفيف الخضار والفاكهة عن طريق:  .1

 استهالكها سريعًا بعد القطاف.

 تقليل الوزن والحجم.

 تسهيل نمو العفن والجراثيم.

على المصّنع )أي الشخص الذي سيقوم بعملّية التجفيف(:  .2

 اختيار الفواكه غير الصالحة للبيع للتجفيف.

 اختيار درجة الحرارة المناسبة الالزمة لكل محصول.

 اختيار طريقة التجفيف المناسبة الالزمة لكل محصول.

أي طريقة تجفيف ال تستهلك وقودًا أو كهرباء؟  .3

 التجفيف الشمسي.

 التجفيف بواسطة مجفف شمسي.

 التجفيف عبر االستعانة بفرن كهربائي.

ال يؤثر حجم الفاكهة والخضار على التجفيف:  .4

 صح.

 خطأ.

يجب معالجة التفاح قبل التجفيف:  .5

 بالملح.

 بعصير الحامض.

 بالماء.

ال يجب غسل الفاكهة والخضار قبل التجفيف:   .6

 صح.

 خطأ.

تخّزن الفاكهة المجففة:  .7

 في مكان بارد.

 في الشمس.

 في مكان مكشوف في الهواء الطلق.

"غاال" من أنواع التفاح الصالحة للتجفيف:  .8

 صح.

 خطأ.
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يجب معالجة الطماطم قبل التجفيف:  .9

 بالملح.

 بعصير الحامض.

 بالماء.

10.  ال تؤثر حرارة ورطوبة الهواء على التجفيف في المجفف الشمسي:

 صح.

 خطأ.

11. يجب معالجة اللوبياء قبل التجفيف:

 بالملح.

 بعصير الحامض.

 بالسلق.

12. يجب أن يكون موقع التجفيف:

 قريبًا من أماكن اإلنتاج.

 قريبًا من أماكن توافر العمالة.

 تصل إليه أشعة الشمس ساعة واحدة في النهار.

13.  ال تعتبر المعالجة األولية أساسية في تجفيف الدراق:

 صح.

 خطأ.

14.  يمكن تعبئة الخضار والفاكهة المجففة في:

 أكياس محكمة الغلق.

 عبوات من الزجاج.

 كيس ورق مفتوح. 

15.  كل أنواع الخضار والفاكهة بحاجة لمعالجة أولية:

 صح.

 خطأ.

16.  كل أنواع الخضار والفاكهة تأخذ الوقت إلتمام علمية التجفيف:

 صح.

 خطأ.

17. يمكن تجفيف كل أنواع الخضار والفاكهة في المجففات الشمسية:

 صح.

 خطأ.
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18. خالل عملية التجفيف توضع شرائح الخضار أو الفاكهة فوق بعضها البعض:

 صح.

 خطأ.

19. خالل عملية التجفيف يجب االنتباه إلى:

 النظافة الشخصية.

 نظافة المكان.

 نظافة المنَتج.

20. عندما تنتهي عملية تجفيف الفلفل تكون نسبة الرطوبة فيه فوق 10 في المائة.

 صح.

 خطأ.
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إجابات أسئلة االختبار

يسمح تجفيف الخضار والفاكهة عن طريق:  .1

 استهالكها سريعًا بعد القطاف.

 تقليل الوزن والحجم.

 تسهيل نمو العفن والجراثيم.

على المصّنع )أي الشخص الذي سيقوم بعملّية التجفيف(:  .2

 اختيار الفواكه غير الصالحة للبيع للتجفيف.

 اختيار درجة الحرارة المناسبة الالزمة لكل محصول.

 اختيار طريقة التجفيف المناسبة الالزمة لكل محصول.

أي طريقة تجفيف ال تستهلك وقودًا أو كهرباء؟  .3

 التجفيف الشمسي.

 التجفيف بواسطة مجفف شمسي.

 التجفيف عبر االستعانة بفرن كهربائي.

ال يؤثر حجم الفاكهة والخضار على التجفيف:  .4

 صح.

 خطأ.

يجب معالجة التفاح قبل التجفيف:  .5

 بالملح.

 بعصير الحامض.

 بالماء.

ال يجب غسل الفاكهة والخضار قبل التجفيف:   .6

 صح.

 خطأ.

تخّزن الفاكهة المجففة:  .7

 في مكان بارد.

 في الشمس.

 في مكان مكشوف في الهواء الطلق.

"غاال" من أنواع التفاح الصالحة للتجفيف:  .8

 صح.

 خطأ.
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يجب معالجة الطماطم قبل التجفيف:  .9

 بالملح.

 بعصير الحامض.

 بالماء.

10.  ال تؤثر حرارة ورطوبة الهواء على التجفيف في المجفف الشمسي:

 صح.

 خطأ.

11.  يجب معالجة اللوبياء قبل التجفيف:

 بالملح.

 بعصير الحامض.

 بالسلق.

12.  يجب أن يكون موقع التجفيف:

 قريبًا من أماكن اإلنتاج.

 قريبًا من أماكن توافر العمالة.

 تصل إليه أشعة الشمس ساعة واحدة في النهار.

13.  ال تعتبر المعالجة األولية أساسية في تجفيف الدراق:

 صح.

 خطأ.

14.  يمكن تعبئة الخضار والفاكهة المجففة في:

 أكياس محكمة الغلق.

 عبوات من الزجاج.

 كيس ورق مفتوح. 

15. كل أنواع الخضار والفاكهة بحاجة لمعالجة أولية:

 صح.

 خطأ.

16. كل أنواع الخضار والفاكهة تأخذ الوقت إلتمام علمية التجفيف:

 صح.

 خطأ.

17. يمكن تجفيف كل أنواع الخضار والفاكهة في المجففات الشمسية:

 صح.

 خطأ.



41 استخدام المجففات الشمسية في تجفيف الفاكهة والخضار

18. خالل عملية التجفيف توضع شرائح الخضار أو الفاكهة فوق بعضها البعض:

 صح.

 خطأ.

19. خالل عملية التجفيف يجب االنتباه إلى:

 النظافة الشخصية.

 نظافة المكان.

 نظافة المنَتج.

20. عندما تنتهي عملية تجفيف الفلفل تكون نسبة الرطوبة فيه فوق 10 في المائة.

 صح.

 خطأ.
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نموذج عن تقييم دورة تدريبية

الرأي
البند مجال 

ال أعرفالتقييم
معترض 

جّدًا
معترض محايد موافق

موافق 
جّدًا

 التزم المدرب بالحضور في
الموعد المحّدد

المدّربـ/ـة

  عرض المادة التدريبية
بصورة جيدة

  انعكست خبرة المدرب
على أدائه

 استخدم المدرب أساليب
تدريبية متنوعة

 سيطر المدرب جيدًا على سير
العملية التدريبية

 يتقبل المدرب االقتراحات
والنقد

 كانت المادة التدريبية واضحة
ومفهومة

المحتوى 
التدريبي

 غطت المادة التدريبية
موضوعات الدورة

المعلومات غير مكررة

 سادت روح المشاركة والتفاعل
بين المتدربين المناخ 

التدريبي
كانت قاعة التدريب مناسبة

حققت الدورة توقعاتي منها

تقييم 
عام

 سألتحق بدورات في المجال
نفسه في المستقبل

 بشكل عام، يمكن القول إّن
الدورة كانت ناجحة
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بعض 
الوصفات 

التي تحتوي 
على فواكه 

وخضار 
مجففة

المرفق



44

الوصفة األولى

الوصفة: رقائق التفاح المغطاة بالشوكوال والقرفة.

الكمية: 50 قطعة.

طريقة التحضير المكونات
ُتذّوب الشوكوال السوداء.

 ُتغّطى رقائق التفاح بالشوكوال عبر استخدام 
فرشاة الطعام.

ترّش القرفة على الرقائق وتترك لتجّف.

رقائق تفاح مجّففة - 50 قطعة
شوكوال أسود بنسبة % 65  - 500 غرام

قرفة مطحونة - 5 غرام

الوصفة الثانية

الوصفة: معجون الطماطم المجففة مع الحبق.

الكمية: مرطبان سعة 200 غرام.

طريقة التحضير المكونات
تمزج المكّونات جميعها في الخالط اليدوي 

حتى تصبح متماسكة وطرية.
طماطم مجّففة - 150 غرام

زيت زيتون - 100 غرام
فلفل حار مجّفف - 2 غرام

حبق مجّفف - 8 غرام

الوصفة الثالثة

الوصفة: مزيج الزعتر والتفاح المجفف، والطماطم وبذور الكّتان.

الكمية: مرطبان سعة 670 غرام.

طريقة التحضير المكونات
تمزج المكّونات جميعها. زعتر - 150 غرام

سماق - 100 غرام
سمسم محّمص - 250 غرام

ملح - 10 غرام
تّفاح مجّفف - 80 غرام

طماطم مجّففة - 80 غرام
بذور كّتان - 20 غرام
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الوصفة الرابعة

الوصفة: صلصة الكزبرة والفلفل الحارة والحلوة.

الكمية: مرطبان سعة 250 غرام.

طريقة التحضير المكونات
تمزج المكّونات جميعها. كزبرة خضراء - 20 غرام

فلفل حار مجّفف - 20 غرام
فلفل حلو مجّفف - 100 غرام

ملح - 5 غرام
زيت زيتون - 100 غرام

ثوم - 10 غرام
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