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ذخيرهسازی گندم و اهميت کنترل کيفی در طول نگهداری
سیستم ذخیرهسازی ،مکانی جهت ذخیره سازی کاال با اصول تعیین شده ،در جهت حفظ خواص اصلی و جلوگیری از تغییر آن است.
مسئووییت ذخیرهسئازی الت و نگهداری از آن طی دوره زمانی مورد نظر ،به منظور ارسال آن در زمان های مختلف برای استفاده
صئنعتی ،صادرا و مرر میباشد .نگهداری و ذخیرهسازی گندم پروسه ای پیچیده و فعال است؛ به دییل اینکه دانه گندم پس از
برداشئت نی میتواند به عنوان یک ارگانیسئم زنده ،کلیه ا عمال حیاتی مانند تنفس ،متابوییسم و رشئئئئد را ان ام دهد و در معر
تغییرا شیمیایی و بیویوژیکی مانند کاهش قوه نامیه ،اف ایش اسیدیته ،تضعیف گلوتن ،ت یه آن یماتیکی ،از دست رفتن مواد مغذی
و تغییرا ظاهری مانند شئکسئتگی و سئوراد شدن و جوانه زدن قرار گیرد .از سوی دیگر ضایعا ناشی از جاب ایی گندم ،کسری
ناشئی از خکئک شئدن طییعی و افت رطوبی گندم و ضایعا مربوه به فعاییت میکروارگانیسمها و یا فعاییت آفا انیاری از جمله
عواملی اسئئت که من ر به افت کمی و کیفی گندم حین ذخیرهسئئازی خواهد شئئد .به طورکلی هد اصئئلی در طول انیار کردن و
ذخیرهسازی حفظ کمیت وکیفیت گندم است بطوریکه در زمان ذخیرهسازی خواص اصلی دانه حفظ گردد.
مراکز ذخيرهسازی:
محلهای ذخیرهسازی گندم عموماً به دو دسته سیلو و انیار تقسیم میشوند .تفاو اصلی سیلو با انیار؛ ت هی سئئئئیلوها به مواردی
چون ت هی ا بوجاری ،خکئئک کردن و هوادهی ،کنترل دما و رطوبت ،جمعآوری گرد و الیار و آفتزدایی و ضئئدعفونی میباشئئد.
سیلوهای بتونی و فل ی ،از ظرفیتهای استاندارد و قطعی برای نگهداری الت محسوب میشوند.
ت هی ا و امکاناتی که در سئئیسئئتمهای ذخیرهسئئازی اعم از انیار یا سئئیلو پیشبینی و طراحی میگردد ،میبایسئئت موارد زیر را
دربرگیرد تا به طور مؤثری مککت و چایشهای ذخیرهسازی بلندمد را تحت کنترل درآورد:
 ت هی ا مناسئئت تخلیه و بارگیری که ضئئمن حفظ و نگهداری کمی الله و جلوگیری از ری
نماید؛
 ت هی ا بهینه تهویه و هوادهی؛
 وجود شئرای و امکانا الزم جهت پیکئگیری یا کنترل آیودگی حکرا  ،شامل تعییه دستگاهها یا سیستمهائی جهت تمی
سیلوها و انیارها و ماشینآال ؛
 امکان بازرسی و ثیت آیودگی و الیرقابل نفوذ و هوابند کردن انیار جهت اجرای موفق عملیا ضدعفونی.

 ،از صئئدمه دیدن دانهها جلوگیری

نمودن

بدیهی است بدون وجود زیرساختها ،ان ام صحیح عملیا ذخیرهسازی امکانپذیر نخواهد بود و با انتخاب و تأسیس سیستمهای
ذخیرهسازی استاندارد و استفاده از ت هی ا مناست ،فضا و بستری مطلوب برای حفظ گندم ای اد میشود .به دنیال آن ،اقداما
بهداشتی ،بازرسی و کنترل منظم دما و رطوبت و ستمت گندم انیار شده که توس بخش کنترل کیفیت ،قیل و حین ذخیرهسازی
گندم ان ام میشود هد اصلی ذخیرهسازی که همان حفظ کیفیت و به حداقل رساندن ضایعا است ،قابل وصول خواهد بود.
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