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تجاريــة ،بشــرط التنويــه بمصــدر العمــل عــى نحــو مناســب .وفــي أي اســتخدام لهــذا العمــل ،ال
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مســؤولة عــن محتــوى أو دقــة هــذه الترجمــة .وســوف تكــون الطبعــة [طبعــة اللغــة] األصليــة
هي الطبعة المعتمدة”.
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منصــوص عليــه بخــاف ذلــك فــي هــذا الترخيــص .وتتمثــل قواعــد الوســاطة المعمــول بهــا فــي
قواعــد الوســاطة الخاصــة بالمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة http://www.wipo.int/amc/
 ،en/mediation/rulesوســيتم إجــراء أي تحكيــم طبقــا لقواعــد التحكيــم الخاصــة بلجنــة األمــم
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مــواد الطــرف الثالــث .يتحمــل المســتخدمون الراغبــون فــي إعــادة اســتخدام مــواد مــن هــذا العمــل
المنســوب إىل طــرف ثالــث ،مثــل الجــداول ،واألشــكال ،والصــور ،مســؤولية تحديــد مــا إذا كان
يلــزم الحصــول عــى إذن إلعــادة االســتخدام والحصــول عــى إذن مــن صاحــب حقــوق التأليــف
والنشــر .وتقــع تبعــة المطالبــات الناشــئة عــن التعــدي عــى أي مكــون مملــوك لطــرف ثالــث فــي
العمل عىل عاتق المستخدم وحده.
المبيعــات ،والحقــوق ،والترخيــص .يمكــن االطــاع عــى منتجــات المنظمــة اإلعالميــة عــى الموقــع
الشـ�بكي للمنظمـ�ة  http:/www.fao.org/publications/arويمكــن شــراؤها مــن خــال �publi
 .cations-sales@fao.orgوينبغي تقديم طلبات االستخدام التجاري عن طريق:
 .www.fao.org/contact-us/licence-requestوينبغــي تقديــم االستفســارات المتعلقــة
بالحقوق والترخيص إىل.copyright@fao.org :
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مقدمة عن التجفيف:

يعتبــر التجفيــف مــن أقــدم طــرق الحفــظ التــي عرفهــا االنســان ،فقــد قــام االنســان فــي الماضــي بحفــظ عــدد
مــن األغذيــة مثــل الحبــوب و الفواكــه و ذلــك بتركهــا لكــي تجــف فــي الشــمس .واألســاس العلمــي للحفــظ
بالتجفيــف هــو خفــض المحتــوى الرطوبــى لألغذيــة مــع المحافظــة قــدر اإلمــكان عــى صفــات المــادة الغذائية
حيــث تصــل نســبة الرطوبــة إىل الحــد الــذي ال تســتطيع معــه الميكروبــات المســببة للفســاد أن تزاول نشــاطها
و ذلــك امــا لعــدم وجــود المــاء كليــه او أن المــاء المتبقــي مرتبــط بمكونــات الغــذاء.
والتجفيــف قــد يتــم بطــرق طبيعيــة مثــل التجفيــف بالشــمس (ويعتبــر مــن أقــدم الطــرق لحفــظ الغــذاء)
أو بطــرق صناعيــة (بــدأت فــي القــرن الثامــن عشــر فــي فرنســا ثــم انتشــرت وتوســعت خــال وبعــد الحــرب
العالميــة الثانيــة) حيــث يتــم إزالــة الرطوبــة باســتعمال أجهــزة ميكانيكيــة تحــت ظــروف مســيطر عليهــا مــن
حــرارة ورطوبــة و حركــة الهــواء.
وهــذا الدليــل يتنــاول موضــوع تجفيــف الطماطــم عــن طريــق الشــمس حيــث يتــم االعتمــاد عــى الطاقــة
الشمســية كمصــدر للحــرارة فــي المناطــق التــي تتوافــر فيهــا درجــات الحــرارة العاليــة والرطوبــة الجويــة
المنخفضــة وتخلــو مــن هطــول االمطــار والريــاح المثيــرة لألتربــة خــال فتــرة التجفيــف .هــذا ويســتغرق
التجفيــف الشمســي للطماطــم فــي مصــر فــي حــدود  12 – 4يــوم حســب درجــات الحــرارة والرطوبــة الجويــة.

مميزات األغذية المجففة
يمكــن تخزيــن األغذيــة المجففــة لفتــرة طويلــة و ذلــك لتوقــف النشــاط الميكروبــي و االنزيمــي ،بالنســبة
للطماطــم المجففــة يمكــن تخزينهــا لمــدة عاميــن.
قلة تكاليف النقل و التداول و الخزن ألن الوزن منخفض.
مواصفات ثابتة عىل مدار العام.
مرونة في تشكيل المنتج المرغوب حسب السوق.
يعتبر الطعم المميز لألغذية المجففة أحد عوامل انتشار هذا النوع من األغذية.

1

دليل إنتاج الطماطم المجففة بالشمس

2

األهمية اإلقتصادية لتجفيف
الطماطم في مصر:

تعتبــر الطماطــم أهــم محاصيــل الخضــر فــي العالــم بصفــة عامــة وفــي مصــر بصفــة خاصــة وذلــك لألســباب
التالية:

	•أكبر مساحة منزرعة بالخضر (حوالي نصف مليون فدان سنويا).

	•تــزرع خــال العــروات الثــاث (صيفــي – شــتوي – نيلــي) وفــي جميــع المحافظــات وجميــع
أنــواع التربــة.

	•تتميز بتذبذب األسعار الشديد وبالتالي تزايد نسبة الفاقد فيها.
	•تزرع في جميع المساحات (صغيرة –متوسطة – كبيرة).

وبالرغــم مــن أن مصــر تحتــل المركــز الخامــس عالميــا فــي إنتــاج الطماطــم بحجــم إنتــاج ســنوي يقتــرب مــن
 9مليــون طــن ،فــإن تصنيــع الطماطــم فــي مصــر لــم يحظــى بالتطــور الكافــي الســتيعاب اإلنتــاج الزائــد
عــن االســتهالك الطــازج نظــرا لعــدم وجــود منظومــة تســويقية ثابتــة وكذلــك لضعــف منظومــة الزراعــة
التعاقديــة وارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج والــذي ال يتناســب مــع ســعر الشــراء لتصنيــع المركــزات .لــذا فقــد بــات مــن
الضــروري البحــث عــن وســائل آخــرى للتصنيــع خاصــة فــي مناطــق اإلنتــاج البعيــدة عــن األســواق الرئيســية
ومصانــع المركــزات فكانــت عمليــة تجفيــف الطماطــم أحــد هــذه الوســائل التــي تتميــز بســهولة التنفيــذ نظــرا
النخفــاض التكلفــة االقتصاديــة لهــا.
وإنتــاج الطماطــم المجففــة يتناســب مــع ظــروف مصــر الجويــة فــي الشــتاء (األقصــر وأســوان) وفــي الصيــف
(شــمال مصــر) ويمكــن ان تصــل فتــرة اإلنتــاج (التجفيــف) فــي مصــر اىل  8أشــهر فــي الســنه وهــى أطــول
فتــرة إنتاجيــة للطماطــم المجففــة فــي العالــم.
تعتبــر الطماطــم المجففــة مصــدر هــام للعملــة الصعبــة نظــرا للطلــب المتزايــد عليهــا مــن بعــض االســواق
العالميــة وأهمهــا الســوق االيطالــي وااللمانــي واالســباني فــي أوروبــا والســوق االمريكــي باالضافــة للبرازيــل.
والطماطــم المجففــة نمــوذج هــام جــدا فــي اظهــار القيمــة المضافــة للخضــر حيــث إن الطــن مــن الطماطــم
المجففــة يوفــر عــدد  45يوميــة عمــل (  30يوميــة عمــل للتقطيــع  12 +يوميــة عمــل للجمــع والفــرز والتعبئــة
 3 +يوميــة عمــل للخدمــات) باالضافــة إىل ذلــك فــإن الطماطــم المجففــة تســاهم فــي:
.1

تقليــل الفاقــد الكمــي والنوعــي فــي الطماطــم خاصــة فــي حالــة المواســم كثيفــة االنتــاج :فــي

الســنوات التــي يكــون فيهــا انتــاج الطماطــم بوفــرة نتيجــة زيــادة المســاحات تنخفــض االســعار

لدرجــة أن المزارعيــن قــد يلجــأوا إىل إزالــة النباتــات نظــرا الرتفــاع تكلفــة الحصــاد منفــردا أكثــر مــن
ســعر المنتــج.

 .2تقليــل تكاليــف النقــل ( 1طــن مجفــف ينتــج مــن حوالــي  12طــن طــازج) وبالتالــي فهــو حــل
مثالــي لإلنتــاج فــي المنتاطــق البعيــدة عــن االســواق مثــل صعيــد مصــر.

 .3زيادة القيمة التسويقية للطماطم بمقدار  30 - 25في المئة.
 .4زيــادة اســتقرار األســعار فــي الســوق وتقليــل ظاهــرة التذبــذب التــي تحــدث بشــكل متكــرر فــي
الطماطــم بصفــة خاصــة وذلــك عــن طريــق تشــجيع الزراعــات التعاقديــة وســحب الكميــات الزائــدة
عــن طاقــة الســوق فــي التجفيــف.

 .5توفير فرص العمل في المناطق النائية
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شكل رقم  - 1أهم الدول المنتجة للطماطم
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
-

الهند

الصين

المصدر FAO stat-

3

الواليات
المتحدة
األمريكية

مصر

تركيا

إيران

إيطاليا

البرازيل

أهم األسواق العالمية 			
وحجم الطلب:

ال توجــد إحصائيــة دقيقــة تحــدد حجــم اإلنتــاج العالمــي وكذلــك حجــم التجــارة العالميــة للطماطــم المجففــة
ولكــن لدينــا بعــض االحصائيــات الرســمية مــن االتحــاد األوروبــي وبعــض االحصائيــات االجتهاديــة مــن مناطــق
اخرى.
أهم األسواق العالمية للطماطم المجففة:
 .1االتحــاد األوروبــي :وباالخــص ايطاليــا وألمانيــا واســبانيا بحجــم انتــاج ســنوي  16الــف طــن وحجــم
تجــارة ســنوية  33الــف طــن ونجــد مــن خــال االحصائيــات أن أهــم الــدول المصــدرة لالتحــاد
األوروبــي هــي تركيــا تليهــا تونــس ثــم الصيــن.
جدول رقم ( )1أهم الدول المنتجة للطماطم المجففة في العالم

2011

2012

2013

2014

2015

متوسط

تركيا

6 500

6 171

7 787

8 633

9 009

7 630

تونس

5 255

5 745

5 038

5 570

5 858

5 493

الصين

2 686

2 690

2 560

2 411

2 265

2 522

اسرائيل

592

458

349

235

354

398

المغرب

127

1

171

101

247

129

مصر

432

400

145

40

111

226

تشيلي

0

0

0

62

108

34

الواليات المتحدة

0

3

18

14

34

14

البانيا

0

0

0

1

16

3

128

91

41

11

14

57

اوزباكستان

2

5

4

6

5

4

السنغال

2

158

45

16

3

45

دول االتحاد األوروبي

15 821

15 807

16 247

17 131

18 029

16 607

اجمالي حجم السوق

33 606

33 541

34 418

36 245

33 162

33 162

الدولة

سويسرا

المصدر "بيانات االتحاد األوروبي"
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 .2الســوق االمريكــي :يعتبــر ثانــي أكبــر ســوق بعــد االتحــاد األوروبــي ويســتورد أيضــا كميــة كبيــرة
مــن الطماطــم المجففــة ونصــف المجففــة باألخــص مــن تركيــا والصيــن.
 .3سوق البرازيل :وهو ضمن أكبر ثالثة أسواق للطماطم المجففة.
 .4سوق روسيا.
 .5دول الخليج.
جدول رقم ( )2أهم الدول المنتجة المصدرة للطماطم المجففة ومتوسط األسعار

متوسط سعر الكيلو جرام في السوق
(باليورو)

الــدول المصــدرة للطماطــم المجففــة
للســوق االوروبــي
تركيا

3 104

تونس

2 316

الصين

341

اسرائيل

3 579

المغرب

3 619

مصر

2 232

تشيلي

2 387

الواليات المتحدة

7 118

البانيا

6 714

سويسرا

42
2 903

دول االتحاد األوروبي

4

مواصفات الطماطم
المجففة:

			

الطماطــم المجففــة لهــا مواصفــات تختلــف عــى حســب األســواق والغــرض مــن االســتخدام ولكــن بصفــة
عامــة يمكــن تلخيــص المواصفــات فــي العوامــل التاليــة:
 .1التجانس ويشمل اللون والشكل والحجم:
 اللــون  :أحمــر مكتمــل التلويــن وفــي حالــة الطماطــم المجففــة باســتخدام الكبريــت يكــون اللــونأحمــر المــع.
 الشــكل :تكــون فــي اغلــب األحيــان نصفيــن متســاويين (القطــع طولــي) مــا لــم يكــن طلــبالعميــل غيــر ذلــك (كأن تكــون شــرائح أو قطــع صغيــرة) – أال يكــون هنــاك خلــط بيــن االصنــاف
(يؤثــر عــى العمليــات التصنيعيــة فيمــا بعــد).
مواصفــات المنتــج النهائــي :المنتــج النهائــي للطماطــم المجففــة قــد يكــون فــي شــكل ( :ثمــار كاملــة –
أنصــاف ثمــار طوليــة – شــرائح طوليــة – مكعبــات بأشــكال مختلفــة)
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(أوال) الحد االدنى من المتطلبات التي يجب
توافرها في الطماطم المجففة:
البد من توافر المتطلبات التالية في المنتج النهائي وذلك في كل أشكاله التسويقية-:
• خاليــة مــن العيــوب فــي الشــكل وبخاصــة فــي حالــة األنصــاف (الخــدوش البســيطة والحــواف الممزقــة
واألضــرار الســطحية البســيطة ال تعتبــر عيــوب فــي الشــكل).
• خالية من األعفان والنموات األعفان.
• خالية من األعفان الغريبة.
• خالية من اآلفات الحشرية الحية في كافة اطوارها.
• خالية من األضرار الناتجة عن تواجد الحشرات الميتة والمخلفات.
• خالية من التخمرات.
• خالية من الرطوبة الحرة الخارجية.
• خالية من البقع والمناطق غير الملونة (ال تتجاوز نسبتها  5في المائة).
• خاليــة مــن الروائــح الغريبــة وكذلــك المــذاق الغريــب (فيمــا عــدا مــذاق الملــح ونســبة بســيطة مــن المــواد
الحافظــة إن وجــدت).
والحفــاظ عــى جــودة المنتــج يســاعد فــي تحمــل المنتــج لظــروف النقــل والتــداول ويزيــد مــن قابليــة المنتــج
فــي األســواق المختلفــة .

(ثانيا) المحتوى من الرطوبة داخل المنتج:
يختلــف محتــوى الرطوبــة فــي الطماطــم المجففــة عــى حســب متطلبــات العميــل وبالتالــي يختلــف القــوام
عــى حســب نســبة /محتــوى الرطوبــة بهــا

جدول رقم ( )3محتوى الرطوبة للطماطم المجففة

أقل نسبة مئوية

أعىل نسبة مئوية

القوام

عالي

25

50

لين ومرن

عادي

18

25

صلبة نوعا ما ولكنها مرنه

قليل

12

18

صلبه جدا

قليل جدا

6

12

صلبة جدا وهشة

درجة الرطوبة

(ثالثا) درجات الجودة:
يتــم تصنيــف الطماطــم المجففــة إىل ثــاث درجــات عــى حســب نســبة العيــوب المســموح بهــا لــكل درجــة
هــذه الدرجــات الثــاث هــي:
• الدرجة الممتازة
• الدرجة االوىل
• الدرجة الثانية
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جدول رقم ( )4مقاييس الجودة للدرجات الثالث:

نسبة السماح %

العيوب المسموح بها

الدرجة الممتازة

الدرجة االوىل

الدرجة الثانية

ال تزيــد نســبة اجمالــي المنتــج غيــر المطابــق فــي
الطاطــم المجففــة عــن

5

10

15

 .1التخمــرات – األعفــان – الفطريــات – ضرر الحشــرات
ال يزيــد عن

1

2

3

 -الفطريات

0.5

1

1

 -التخمرات

0.5

1

1

 .2الجــروح الميكانيكيــة – الخربشــة – عيــوب فــي
األنســجة أو نــدب فــي الثمــار الكاملــة أو األنصــاف

2

3

5

 .3تشــوهات الشــكل واللــون فــي الثمــار الكاملــة أو
األنصــاف

4

6

9

 .4الثمار الملوثة باألتربة أو الرمال

0

0

0

 .5الثمار اللين -بها ندب أو بثور أو عيوب سطحية

1

2

3

10

10

10

نسبة الثمار المخالفة للحجم المطلوب ال تزيد عن
نسبة العيوب االخرى
المــواد الغريبــة األجــزاء النباتيــة (أوراق – خشــب –
أعنــاق – ســيقان)
الحشرات الحية

0.5

1

1

0

0

0

(رابعا) طريقة عرض المنتج:
يتــم تعبئــة الطماطــم المجففــة فــي عبــوات قويــة تتحمــل النقــل والتــداول وتكــون نفــس الحجــم والــوزن،
والبــد مــن تجانــس المنتــج داخــل كل عبــوة بحيــث تكــون نفــس درجــة الجــودة ونفــس المنشــأ والحجــم.
 فــي حالــة الدرجــة الممتــازة البــد مــن تجانــس المنتــج مــن حيــث الشــكل والمظهــر وضــرورةتجانــس اللــون تمامــا.
 في الدرجة االوىل البد من وجود تجانس في اللون.التعبئة:
البد من تعبئة الطماطم المجففة بطريقة توفر الحماية للمنتج.
يراعــى نظافــة مــواد التعبئــة و أن تحافــظ عــى المنتــج مــن الضــرر ســواء مــن الخــارج أو الداخــل ويفضــل.
ً
ً
صحيــا.
ضــررا
اســتخدام الكرتــون وأال يســتخدم أحبــار أو غــراء ممكــن أن يســبب
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متطلبات خاصة بالسوق:
 تعريف المنتج وبيانات الشركة المنتجة. وصــف المنتــج (طماطــم مجففــة ) (طماطــم مجففــة بالشــمس) (طماطــم مجففــة صناعيــا) كذلــك هــلالمنتــج (كامــل – أنصــاف -شــرائح – مكعبــات) .
 ذكر بلد المنشأ. -درجة الجودة والحجم (إن وجد) وفترة الصالحية .

5

تخطيط عملية إنتاج
الطماطم المجففة:

			

 - 5.1اختيار األصناف المناسبة للتجفيف :
اختيــار الصنــف المناســب للتجفيــف مهــم جــدا لتلبيــة احتياجــات األســواق وكذلــك تحقيــق أربــاح مــن عمليــة
التجفيــف و يتوقــف اختيــار الصنــف المناســب للتجفيــف عــى عــدة عوامــل منهــا:
 اإلنتاجيــة :أهــم شــرط أن تجــود زراعــة الصنــف فــي مناطــق اإلنتــاج ،وأن تكــون اإلنتاجيــة عاليــة(ال تقــل عــن  30طــن للفــدان) حتــى يصبــح اقتصــادي.
 الصالبــة :يفضــل اختيــار األصنــاف ذات الصالبــة الجيــدة (اســهل فــي التقطيــع وتعطــيمواصفــات جيــدة فــي المنتــج النهائــي) .
 نســبة المــواد الصلبــة الذائبــة  : TSSوال تقــل فيهــا نســبة المــواد الصلبــة الذائبــة عــن  5فــيالمائــة (حتــى تعطــي إنتاجيــة عاليــة بمواصفــات جيــدة).
 اللــون :يفضــل األصنــاف جيــدة التلويــن مــن الخــارج والداخــل ونهتــم أكثــر باللــون فــي حالــةالظــروف الجويــة القاســية مثــل البــرودة الشــديدة وكذلــك الحــرارة العاليــة.
 ذات غــرف داخليــة أقــل :كلمــا قــل عــدد الغــرف كانــت جــودة المنتــج النهائــي أفضــل ( 2غرفــةافضــل نوعيــة).
 قابليــة الصنــف للميكنــه :كلمــا كان الصنــف قابــل للميكنــه (يعطــي انتــاج مــرة واحــدة) نتقــلتكاليــف الحصــاد وبالتالــي تزيــد االربــاح.
 ســرعة التجفيــف  :كلمــا كان الصنــف طويــل كان معــدل التجفيــف اســرع (حســب متطلبــاتاألســواق).
 حجــم الثمــار :تفضــل االصنــاف ذات االحجــام المتوســطة اىل الكبيــرة  150 – 80جــرام حيــثتعطــي انتاجيــة افضــل وكذلــك ســمك افضــل فــي المنتــج النهائــي (األحجــم األصغــر تســبب
خســائر للمنتــج واألحجــام األكبــر قــد يتســبب عنهــا صعوبــة التجفيــف وكثــرة األعفــان).
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أصناف الطماطم الطويلة التي تستخدم للتجفيف ©FAO/Bahaa Ismail

 - 5.2طرق التجفيف المختلفة:

يتم تجفيف الطماطم بعدة طرق منها:

• التجفيــف الشمســي :وهــو األكثــر شــيوعا النخفــاض التكاليــف وســهولة التنفيــذ ويعــاب عليــه
ارتفــاع فــرص التلــوث المــادي (تكلفــة المتــر المربــع مــن  10 – 8جنيهــات للمنشــر األرضــي و70
 -100جنيهــا للمتــر المربــع للطــاوالت حســب أســعار . )2018
• التجفيــف بالمجففــات الصناعيــة :وفيــه تســتخدم األفــران للتجفيــف وهــي تعمــل بعــدة طــرق
منهــا اســتخدام الســوالر كمصــدر للطاقــة أو اســتخدام الكهربــاء ،وهــذه الطريقــة تعطــي نتائــج
جيــده إال انــه يعــاب عليهــا ارتفــاع تكلفــة التجفيــف لــذا يفضــل اســتخدامها فــي حــاالت محــددة
مثــل الظــروف الجويــة غيــر المناســبة للتجفيــف أو فــي حالــة طلــب العميــل.
• التجفيــف بالمجففــات التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية :وهــي تتلخــص فــي اســتخدام وســيلة
لتجميــع حــرارة الشــمس واســتخدامها فــي التجفيــف ،وهــذه الطريقــة بالرغــم مــن أنهــا تعتبرأقــل
فــي التكلفــة مــن المجففــات الصناعيــة لكنهــا مازالــت عاليــة التكاليــف مقارنــة بالتجفيــف
الشمســي.
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وفــي هــذا الدليــل يتــم التركيــز عــى النظــام األول (التجفيــف الشمســي) نظــرا النــه أكثــر النظــم شــيوعا
النخفــاض التكاليــف وســهولة العمــل.
• التجفيف الشمسي للطماطم:
وفيــه يتــم االعتمــاد عــى حــرارة الشــمس فــي التجفيــف ونجــاح التجفيــف الشمســي يتوقــف عــى عــدة
عوامــل أهمهــا موقــع المنشــر وطبيعــة الموقــع الجغرافيــة ،والظــروف الجويــة الســائدة فــي المنطقــة:
لنجاح عملية التجفيف الشمسي يراعى االتي:
• أن يكون موقع المزرعة قريب جدا من مكان التجفيف؛
• أن يكــون مــكان التجفيــف قريــب مــن الطــرق وبــه مصــدر لميــاه الشــرب والكهربــاء ومخــازن
ودورات للميــاه؛
• يراعى؛
• ان تكون الطماطم صلبة عند الحصاد ومكتملة التلوين (الحصاد قرب درجة النضج)؛
• أثنــاء الصيــف يراعــى عــدم اســتعمال الطماطــم ذات اللــون الداكــن ،ألن اللــون ســيتحول إىل البنــي
اثنــاء التجفيــف نتيجــة الحــرارة العالية؛
• تغطيــة الخــام عنــد وصولــه لموقــع التجفيــف حتــى ال ترتفــع حرارتــه ويكــون عرضــة لحــدوث
تخمــرات؛
• استعمال أدوات نظيفة وسكاكين حادة.
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 - 5.3اختيار أماكن التجفيف:
اختيار مكان التجفيف يرتبط بعدد من العوامل األساسية أهمها:
 بعد الموقع عن الطرق الترابية أو الجبال الرملية. قرب المكان من أماكن اإلنتاج. قرب المكان من الطرق الرئيسية لسهولة النقل مع توافر وسائل النقل. توافرالعمالة بالقرب من مكان التجفيف بأعداد مناسبة وأجور منطقية. توافر مخازن مبردة بالقرب من الموقع. الرطوبة النسبية في الموقع (يفضل البعد عن المسطحات المائية). توافر مصدر لمياه الشرب أو مصدر للمياه نقي الستخدامه في الغسيل. أن يكــون المــكان بعيــد عــن الحظائــر وكذلــك األماكــن التــي تلقــى بهــا القمامــة والتــرع واألماكــنالخربة.
 -يفضل األ يكون مالصق للقرى وأماكن المعيشة للسكان.

 - 5.4انشاء منشر لتجفيف الطماطم:
إلنشــاء منشــر للتجفيــف يجــب أوال معرفــة حجــم الطلــب ومواصفــات األســواق باإلضافــة إىل ظــروف أماكــن
د مــن عوامــل الطقــس المختلفــة خــال موســم اإلنتــاج (حــرارة – رطوبــة نســبية – ريــاح – أمطــار) وظــروف
النقــل والتــداول والتخزيــن (ســيارات نقــل – مخــازن مبــردة) ،باإلضافــة لتوافــر العمالــة (عــدد العمالــة المتاحــة
– األجــور – التدريــب) مــع األخــذ فــي االعتبــار المعطيــات االتيــة:
 حســاب مســاحة المنشــر الكليــة :وتتــم مــن حســاب المطلــوب إنتاجــه مــن المنتــج النهائــي يوميــاوعــدد األيــام المطلوبــة لــدورة التجفيــف ثــم المســاحة الصافيــة أو الفعالــة للتجفيــف ( 60-70فــي
المئــة فــي المناشــر األرضيــة –  50فــي المائــة لمناشــر الطــاوالت)
 حســاب الكميــات اليوميــة المطلوبــة للتقطيــع :ويتــم ذلــك مــن خــال معرفــة الطاقــة اليوميــةللتجفيــف وهــي تأتــي مــن متوســط  12كيلــو فريــش إلنتــاج واحــد كيلــو جــاف.
 تحديد نوعية المنشر (أرضي  -طاوالت) وهذا يعتمد في المقام األول عىل توافر التكاليف. -إنتاجية العمالة اليومية :في المتوسط  400كيلو تقطيع للعامل يوميا.

ويتــم إنشــاء المنشــر (مــكان التجفيــف) بالقــرب مــن منطــاق اإلنتــاج ســواء باســتخدام أنــواع مــن الطــاوالت
يتــم تقطيــع الطماطــم عليهــا وتركهــا للتجفيــف ،أو بالتجفيــف عــى المناشــر األرضيــة عــن طريــق تجهيــز
مفــارش ســميكة مــن البالســتيك المغــزول ويمكــن االختيــار بيــن نظــم التجفيــف عــى الطــاوالت أو نظــم
التجفيــف األرضــي كمــا يــى:

10

دليل إنتاج الطماطم المجففة بالشمس

( - 5.4.1أوال) نظام التجفيف عىل طاوالت
تنتشــر تلــك الطريقــة للتجفيــف فــي كل مــن جنــوب إيطاليــا وتونــس والصيــن ،تســتخدم فيهــا طــاوالت
كل بطــول  50متــر وعــرض  1متــر واحــد وارتفــاع  80ســم ،والمســافة بيــن طاولتيــن مــن حوالــي  1متــر.
وتســتوعب الطاولــة الواحــدة حوالــي  500-600كيلــو جــرام فــي المتوســط مــن الطماطــم الطازجــة تتكــون
كل طاولــة مــن:

 .1عــدد  2حامــل مــن الحديــد ( 2وحــدة لــكل طاولــة) عبــارة عــن حديــد علــب ( 5*5ســم وســمك 3

مللــي) مصنــع ومدهــون دهــان حــراري جيــد أو بدهــان االليكتروســتاتيك (معــزول جيــدا) أبعادهــا
 1متــر عــرض و  80ســم ارتفــاع مــع وجــود عــوارض فــي القوائــم الراســية بعــرض  25ســم لمنــع
انــزالق الحديــد فــي التربــة – يمكــن اســتخدام الحديــد المواســير بــدال مــن العلــب مــع مراعــاة
الســمك .كمــا هــو مبيــن بالصــور التاليــة:
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 .2عــدد  2جانــش (لتثبيــت الحامــل األساســي فــي التربــة) والجانــش عبــارة عــن كتلــة خرســانية (40
*  25 * 40ســم) بهــا ســيخ حديــد  4لنيــة دوبــل  1م (يدهــن جيــدا بالدهانــات أو معــزول بخرطــوم
بالســتيك) وتدفــن عــى عمــق  70 – 60ســم مــن ســطح التربــة ويشــد بهــا البدايــات والنهايــات
للطــاوالت عــن طريــق ســلك صلــب مجلفــن  4مللــي المانــي حتــى يتــم تثبــت الطاولــة.
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 .3عــدد  35 - 24حامــل ســلك وهــو عبــارة عــن حامــل مــن الحديــد المصنــع والمدهــون دهــان
حــراري أو اليكتروســتاتيك لحمــل االســاك الصلــب وابعــاده  80ســم ارتفــاع و  102ســم عــرض،
ومــزود بعــوارض مثبتــة عــى القائــم الرأســي بعــرض  25ســم لمنــع انــزالق الحامــل فــي التربــة
ولديــه شــفة  2-3ســم مــن الجانبيــن الحــكام حركــة الســلك وكذلــك شــبك التجفيــف كمــا هــو
موضــح بالصــور.
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 .4عــدد  11ســلك بطــول الطاولــة صلــب ألمانــي مجلفــن بســمك  2مللــي تشــد جيــدا بشــداد مــع
بدايــة ونهايــة كل طاولــة وتثبــت عــى حوامــل الســلك بحيــث تكــون عــى ابعــاد  10ســم مــن بعضها
البعــض ليحمــل فوقهــا الشــبك.
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 .5عــدد  50مترمربــع شــبك للتجفيــف عبــارة عــن روالت يتــم فردهــا عــى الطــاوالت مــن البالســتيك
البيــور االبيــض بعــرض  1متــر وطــول  50متــر للطاولــة الواحــدة وال تزيــد الفتحــات عــن  1ســم
ومنتظــم المقطــع والســمك ويتــم تثبيــت الشــبك بالحوامــل الحديديــة والســلك باســتخدام افيــز
بالســتيك مــع وضــع  2خرطــوم بالســتيك عــى الجوانــب وتثبيتهــم بالســلك والشــبك لمنــع ســقوط
المنتــج مــن الطــاوالت.
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( - 5.4.2ثانيا) نظام التجفيف األرضي:
وهــذا النظــام هــو األكثــر شــيوعا فــي مصــر نظــرا النخفــاض التكاليــف اإلنشــائية لــه ،ولكــن يعــاب عليــه
ســهولة تعــرض المنتــج للملوثــات الفيزيائيــة ويتــم انشــاء المنشــر فــي هــذا النظــام طبقــا للخطــوات التاليــة:
 .1معرفة أبعاد األرض واتجاهاتها االساسية واتجاه دخول الخام بها.
 .2تجهيــز األرض إزالــة مــا بهــا مــن عوائــق بحيــث تكــون ناعمــة وفــي حالــة األرض الطينيــة يفضــل
الحــرث والتســوية ثــم ريهــا ريــة خفيفــة قبــل تركيــب المنشــر حتــى ال تتســبب فــي إثــارة األتربــة.
 .3تجهيــز مســتلزمات التركيــب مــن أوتــاد حديــد للتثبيــت فــي التربــة وســيقان خشــب وســلك
ومســامير صلــب باالضافــة لتجهيــز المفــرش بحيــث يكــون طــول القطعــة الواحــدة فــي حــدود
 50-60متــر طــوىل فقــط حتــى يســهل تجميعــه وتنظيفــه بعــد انتهــاء الموســم.
 .4تثبيــت قطــع المفــرش مــع التربــة أو األرضيــة باحــدى الطــرق (أمــا نســتخدم األوتــاد الحديديــة
أو المســامير)
 .5تركيــب الســور حــول المنشــر بارتفــاع  1متــر عــى األقــل ويفضــل أن يكــون الســور جــزء مــن
نهايــات قطــع المفــارش حتــى يكــون حاجــز فعــال لألتربــة والحشــرات والحيوانــات البريــة.
 .6يفضــل تقســيم المنشــر إىل أجــزاء حتــى يســهل العمــل والنظافــة ويمكــن فصــل األصنــاف
المختلفــة وتقــل فــرص حــدوث التلــوث المــادي وتســهيل عمليــات التتبــع.
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6

مراحل إنتاج الطماطم 				
المجففة:
فحص الخام قبل
استالم الطماطم في المنشر

االستالم طبقا لالسواق
وطبيعة التجفيف

تستخدم مياه نقية
(مياه شرب) في الغسيل
ويراعى نظافة حوض

الغسيل

الغسيل أول بأول
يتم التقطيع طوليا
تقطيع الطماطم لنصفين

لنصفين متساويين في
منتصف المحور الطولي

يستخدم ملح
الطعام الجاف نمرة
 – 2أو ميتابيو سلفات

اضافة الملح أو الكبريت

الصوديوم أو البوتاسيوم
الفرز المبدئي يتم الجمع
جمع المنتج مع الفرز المبدئي

عند الوصول لدرجة
الجفاف المطلوبة

يتم التخزين عىل حرارة
 5درجة مئوية ورطوبة

التخزين في المخازن المبردة

نسبية منخفضة

التدريج والتعبئة

يفضل الشحن في
حاويات مبردة  5درجة
مئوي خاصة عند ارتفاع

الشحن

الحرارة والمسافات
الطويلة
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مراحل إنتاج الطماطم المجففة:
 - 6.1االستالم :
يتــم اســتالم الطماطــم فــي المناشــر طبقــا للصنــف (طويــل – مــدور) – نســبة اللــون األحمــر – خلــو الثمــار
مــن العيــوب الشــكلية واالصابــات الحشــرية والميكانيكيــة – خلوهــا مــن األعفــان – نســبة الصالبــة والمــواد
الصلبــة الذائبــة .....الــخ .ويتــم االســتالم عــن طريــق أخــذ عينــة عشــوائية مــن الحمولــة طبقــا لقانــون أخــذ
العينــات وفحصهــا لمعرفــة مــدى صالحيــة الثمــار للتجفيــف ،ويتــم التســجيل فــي نمــوذج خــاص باالســتالم
ويجــب أن يحضــر منــدوب مــن قبــل المــزارع أو المــورد لحضــور عمليــة الفحــص إقــراره بالنتائــج والتوقيــع عــى
ـاء عــى
النمــوذج ،مــع اآلخــذ فــي االعتبــار أنــه يمكــن خصــم نســبة العيــوب مــن القيمــة اإلجماليــة للشــحنة بنـ ً
نمــوذج الفحــص (اذا زادت نســبة العيــوب عــن  20فــي المائــة ال ينصــح بقبــول الشــحنة).
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 - 6.2الغسيل:
يتــم الغســيل فــي حــوض مخصــص لهــذا الغــرض ســواء كان جــزءا مــن خــط غســيل وفــرز كامــا ،أم كان
ً
ً
منفصــا فــي حالــة التجفيــف بطريقــة بســيطة ،وقــد يكــون الحــوض مصنوعــا مــن االســتانلس
حوضــا

اســتيل أو مــن مــواد البنــاء العاديــة ،مــع اآلخــذ فــي االعتبــار أال تتســبب هــذه الخطــوة فــي زيــادة التلــوث
المــادي للمنتــج .ويراعــى عنــد الغســيل أن تكــون الميــاه نظيفــة ومــن مصــدر لميــاه الشــرب ويفضــل وجــود
وســيلة لتقليــب الميــاه أثنــاء الغســيل لزيــادة كفــاءة عمليــة الغســيل .فــي حالــة التجفيــف بالكبريــت يمكــن
إضافــة « صوديــوم ميتابيــو ســلفات» لميــاه الغســيل حســب التركيــز الموصــى بــه.
بعــد تمــام الغســيل يتــم وضــع الثمــار فــي عبــوات مــن البالســتيك النظيــف ليتــم تصفيــة المــاء الزائــد
الملتصــق مــع الثمــار ،ويكــون ذلــك فــي مــكان مجــاور للحــوض (مــكان نظيــف وبــه نظــام لصــرف الميــاه)
ـاء أو ليــا وتتــرك الثمــار
ويمنــع وصــول التلــوث المــادي للثمــار ،وفــي أغلــب األحيــان تتــم خطــوة الغســيل مسـ ً
حتــى الصبــاح لتصفيــة الميــاه وبالتالــي ال تســبب بقــع عنــد التقطيــع نتيجــة الميــاه .ويمكــن أن تتــم خطــوة
إزالــة الميــاه الزائــد باســتخدام مــراوح عــى خــط الغســيل.
يراعــى تغييــر ميــاه الغســيل كل فتــرة عــى حســب كميــة األتربــة والملوثــات الماديــة الملتصقــة بالثمــار
وبخاصــة بقايــا التربــة.
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 - 6.3التقطيع :
بعــد الغســيل تتــرك الطماطــم فتــرة  5 – 3ســاعات لتصفيــة الميــاه ثــم يتــم توزيــع الصناديــق عــى مناطــق
العمــل فــي المنشــر مــع مراعــاة التوزيــع المناســب طبقــا الحتيــاج المســطح مــن عمالــة وثمــار ،وتقــوم العمالــة
فــي اليــوم التالــي للغســيل بتقطيــع ثمــار الطماطــم طوليــا مــن خــال المحــور الوســطى األتربــة نصفيــن
متســاويين غيــر منفصليــن (تتــرك القشــرة الخارجيــة فــي منطقــة القطــع ) ويراعــى عنــد التقطيــع مــا يلــي:
• يتــم التقطيــع باســتخدام ســكين حــادة حتــى ال تتهتــك أنســجة الثمــار أثنــاء التقطيــع وتتكــون
أماكــن لتجميــع الميــاه ،ممــا يــؤدي إىل نمــو الفطريــات وحــدوث األعفــان.
• أن يكون من المنتصف تماما حتى يسهل جفاف الثمار كلها بنفس المعدل ونفس الزمن.
• فرز أية ثمار مصابة وال تصلح للتجفيف قبل التقطيع.
• يفضل التدريج قبل التقطيع للحصول عىل تجانس في عملية التجفيف.
• اســتغالل المســطح الموجــود بأفضــل الطــرق حتــى يتســع ألكبــر كميــة مــع تــرك مســاحات
للمــرور أثنــاء المتابعــة.
• ال يتم الخلط بين األصناف المختلفة في التقطيع حتى ال تحدث مشاكل بعد ذلك.
• ال يتم التقطيع عىل طاوالت أو منشر غير نظيف.
• يجــب أن تــرص الثمــار بعــد التقطيــع جيــدا بــدون تــرك مســافات بينهــا حتــى ال يؤثــر عــى طاقــة
اإلنتــاج اليوميــة.
• التخلص أول بأول من الثمار التي بها إصابات أو ال تصلح للتجفيف.
• يمكــن أن يتــم تقطيــع الثمــار الكبيــرة إىل  4قطــع ولكــن تكــون فــي مــكان واحــد وعنــد الفــرز
تظــل فــي نفــس العبــوة.

التقطيع في حالة الطاوالت أفضل بكثير لمعظم فئات العمالة من التقطيع عىل المناشر األرضية.
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 - 6.4إضافة الملح والمعامالت الخاصة بالكبريت:
يجــب أن تتــم عمليــة إضافــة الملــح أو الكبريــت بعــد التقطيــع مباشــرة وال ينصــح بتأخيرهــا خاصــة فــي
الحــرارة العاليــة حتــى ال يجــف الســطح العلــوي للطماطــم وبالتالــي ال تســتجيب إلضافــة الملــح أو الكبريــت،
وهــذا يؤثــر عــى عمليــة التجفيــف بالســلب وقــد يتســبب فــي انتشــار الفطريــات وظهــور األعفــان ،ويراعــى عنــد
إضافــة الملــح أو الكبريــت العوامــل اآلتيــة:
 -أن تتم العملية بسرعة في خالل  20 – 15دقيقة بعد التقطيع.

ً
ً
جيــدا عــى كيفيةاإلضافــة والمعــدل الــذي يجــب
تدريبــا
 -أن يكــون القائــم بالعمليــة مــدرب

اســتخدامه.
 درجة الملح المستخدم ملح مطبخ نمرة  2جاف وكذلك الكبريت خشن. يراعى استخدام مصفاة إلضافة الملح أو الكبريت لتجانس التوزيع. في حالة نشاط الرياح يراعى أن تكون إضافة الملح أو الكبريت من مستوى منخفض. فــي حالــة اســتخدام الملــح الخشــن يتســبب فــي حــروق بالثمــار نظــرا لســوء توزيعــه وكذلــك الملــحالناعــم غيــر الجاف.
 عــدم وصــول الملــح لبعــض الثمــار ينتــج عنــه مشــاكل  ،أهمهــا ارتفــاع نســبة اإلصابــة بالفطريــاتوظهــور األعفــان ،كذلــك ســهولة المهاجمــة بالحشــرات خاصــة الذبــاب المنزلــي باإلضافــة إىل زيــادة
الفتــرة الزمنيــة الالزمــة للتجفيــف.
 اإلشــراف الفنــي عــى اضافــة الملــح مهــم جــدا للتأكــد مــن إضافتــه خــال  15دقيقــة مــن التقطيعوالتأكــد مــن تجانــس توزيــع الملــح أن تكــون الكميــات المضافــة فــي حــدود  15-25كيلــو لــكل
طــن طماطــم طازجــة.
 إضافــة كميــة كبيــرة مــن الملــح غيــر المرغوبــة مــن قبــل العمــاء واســتخدام نســبة بســيطة مــنالملــح قــد تزيــد مــن حــدوث األعفــان وتقلــل مــن ســرعة التجفيــف.
 مــن المهــم جــدا تخزيــن الملــح فــي مــكان نظيــف وعــدم تركــه فــي العــراء حتــى ال ينتقــل إليــهملوثــات فيزيائيــة ومــن ثــم تصــل للمنتــج فيمــا بعــد.
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 فــي حالــة هطــول األمطــار بغــزارة خــال  24ســاعة مــن بعــد التقطيــع ورش الملــح يتــم إضافــةالملــح مــرة آخــرى ،أمــا فــي حالــة مــرور أكثــر مــن  24ســاعة أو فــي حالــة إغــاق المســام الخاصــة
بالمنتــج فــا جــدوى مــن إضافــة الملــح مــرة ثانيــة.
 البــد مــن تقســيم المنشــر إىل وحــدات وترقيمهــا لتســهيل عمليــة تتبــع المنتــج و معرفــة معــدالتاإلنتــاج اليومــي و يتــم حفــظ ســجل برقــم وتاريــخ و منطقــة القطــع ويتــم التحقــق يوميً ــا مــن
منطقــة القطــع إىل أن يتــم التأكــد مــن وصــول الطماطــم إىل درجــة التجفيــف المناســبة والمرغوبــة
لــدى العميــل.
تبــدأ الطماطــم فــي فقــد الســوائل حســب طبيعــة المنــاخ ودرجــة الحــرارة بعــد نصــف ســاعة مــن التمليــح،
ويمكــن مالحظــة ذلــك بســهولة فــي الطماطــم المجففــة عــى طــاوالت ،أمــا فــي حالــة الطماطــم المجففــة
عــى األرض فمــن الصعــب مالحظــة فقــد الســوائل.
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 - 6.5جمع المنتج:
يتــم جمــع المنتــج النهائــي بعــد الوصــول لدرجــة الجفــاف المطلوبــة عىل حســب متطلبات األســواق ويســتغرق
ذلــك  4-5أيــام فــي الصيــف وقــد تصــل اىل  12-15يــوم فــي الشــتاء ،وفــي فتــرات الصيــف الحــار جــدا يراعــى
فحــص المنتــج باســتمرار  ،ألن معــدل التجفيــف يكــون أســرع فمــن الممكــن أن يكــون المنتــج غيــر جاهــز فــي
الصبــاح وبعــد وقــت قليــل يكــون المنتــج قــد وصــل لدرجــة الجفــاف المطلوبــة.
ويراعــى أن تتــم عمليــة تنظيــف المنشــر أو الطــاوالت بعــد جمــع المنتــج النهائــي مباشــرة بحــرص شــديد
وكفــاءة عاليــة.
يتــم نقــل الطماطــم المجففــة فــي صناديــق بالســتيكية (برانيــك) مخصصــة لهــذه المرحلــة ،و يفضــل تــرك
الطماطــم لمــدة ليلــة كاملــة فــي مــكان مظلــم وجيــد التهويــة .وفــي صبــاح اليــوم التالــي ســوف تكــون
الطماطــم قــد فقــدت الحــرارة أثنــاء الليــل ،ويتــم وضعهــا فــي الثالجــة عنــد درجــة حــرارة بيــن  5إىل  10درجــة
مئويــة.

©FAO/Bahaa Ismail
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 - 6.6الفرز األولي:
وتتــم هــذه العمليــة أثنــاء جمــع المنتــج النهائــي وهــي عمليــة تصنيــف مبدئيــة للمنتــج إىل درجــات مختلفــة
عــى حســب المواصفــات الفنيــة الخاصــة بــكل ســوق.

©FAO/Bahaa Ismail

 - 6.7الفرز والتدريج والتعبئة:
قبــل الشــحن بفتــرة كافيــة تتــم عمليــة الفــرز النهائــي والتدريــج وتعبئــة المنتــج ويراعــى عنــد الفــرز والتعبئــة
مــا يلــي:

 أن تتم العملية في مكان نظيف تتوافر به الشروط الصحية لسالمة الغذاء. تتوافر إضاءة جيدة حيث إن الطماطم المجففة صعبة جدا في الفرز. تدريب العاملين عىل هذه العملية بعناية وتشديد االشراف عليهم. فرز الطماطم يكون من الجهتين وليس من جهة واحدة. التعبئــة تكــون فــي عبــوات كرتــون ســعة  10كجــم (قــوي ويتحمــل ظــروف النقــل والتــداول) أوأكيــاس مــن الكرتــون ســعة  10-15كجــم.
 يمكــن اســتعمال التعبئــة تحــت تفريــغ لالســتفادة مــن فــراغ الشــحن ( 50فــي المائــة زيــادة)وكذلــك تحافــظ عــى جــودة المنتــج النهائــي.

©FAO/Bahaa Ismail
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 - 6.8الحفظ المبرد:
تحفــظ الطماطــم فــي كل المراحــل بعــد اإلنتــاج عــى درجــة حــرارة  5درجــة مئويــة ورطوبــة نســبية منخفضــة
ويمكــن أن تظــل بحالــة جيــدة لمــدة  24شــهرا.

©FAO/Bahaa Ismail

 - 6.9الشحن:
يفضــل شــحن الطماطــم فــي حاويــات مبــردة عــى نفــس درجــة حــرارة التخزيــن خاصــة فــي حالــة المســافات
البعيــدة فــي الشــحن وفــي بعــض األحيــان يمكــن شــحن الطماطــم المجففــة فــي حاويــات غيــر مبــردة ولكــن
هــذا فيــه مخاطــرة كبيــرة خاصــة إذا حــدث تأخيــر للمركــب أو ايــة ظــروف غيــر مواتيــة.

الطماطم النصف مجففة:

7

الطماطــم النصــف مجففــة هــي منتــج آخــر مــن الطماطــم تزايــد الطلــب عليه فــي األونــه األخيرة من األســواق
العالميــة ،ويتــم إنتاجــه بطريقــة مختلفــة عــن الطماطــم المجففــة حيــث تســتخدم األفــران الصناعيــة فــي
معظــم األحيــان لإلنتــاج وبعــد الوصــول لدرجــة التجفيــف المطلوبــة يتــم تجميــد المنتــج بأحــد طــرق التجميــد
الســريع ثــم تخزيــن المنتــج فــي درجــة حــرارة التجميــد .والمراحــل التاليــة تبيــن كيفيــة إنتــاج الطماطــم نصــف
المجففة:
 .1اســتقبال الثمــار والتأكــد مــن مطابقتهــا للغــرض (حجــم الثمــار صغيــرة إىل متوســطة – الصالبــة
عاليــة – اللــون أحمــر كامــل).
 .2غسل الثمار جيدا وتركها لتجف من بقايا الغسيل.
 .3تقطيــع الثمــار إىل  4أو  6أو ثمانيــة أجــزاء طوليــا عــى حســب حجــم الثمــار وتوضــع فــي صوانــي
التجفيــف بحيــث يكــون اتجــاه القشــرة الخارجيــة ألســفل.
 .4إضافة الملح الجاف بتجانس وبمعدالت  15كجم  /طن.
 .5توضــع الصوانــي فــي الفــرن عــى درجــة حــرارة  80-90درجــة مئويــة لمــدة  4-5ســاعات مــع
التأكــد مــن تجانــس تــوزع الهــواء للحصــول عــى نفــس معــدل التجفيــف فــي كل الثمــار.
 .6تفــرغ محتويــات الصوانــي فــي برانيــك نظيفــة وتذهــب فــورا إىل وحــدة التجميــد الســريع ثــم اىل
الحفــظ بالتجميــد.
 .7فــي حالــة التصديــر يتــم تصديرهــا معبــأة فــي كراتيــن  10كجــم (مخصصــة لهــذا الغــرض) وفــي
حاويــات تجميــد ،أمــا فــي حالــة التصنيــع يتــم تركهــا فتــرة  2-4ســاعات حتــى نتخلــص مــن التجميــد
ثــم مراحــل التصنيــع.
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نبذة عن تصنيع واستخدامات 		
الطماطم المجففة:

إن الطماطم المجففة لها العديد من االستخدامات الصناعية أهمها:
• صناعــة المخلــات :وهــي األكثــر شــيوعا حيــث يتــم تصنيــع أفخــم أنــواع المخلــات مــن الطماطــم
المجففــة وتعبئتهــا باســتخدام الزيــت (زيــت الزيتــون أو دوار الشــمس) مــع بعــض اإلضافــات مثــل
األعشــاب والثــوم.
• صناعة البيتزا والمكرونات :حيث تدخل كمكون أساسي في بعض البلدان في هذه الصناعة.
• المركزات  :مثل صوص الطماطم المجففة ومركز الطماطم المجففة.
• صناعــة بــودرة الطماطــم  :تدخــل كمكــون أساســي فــي صناعــة بعــض انــواع الشــوربة وكذلــك
اللحــوم المصنعــة.
• استخراج الليكوبين :صبغة نباتية تستخدم في صناعة بعض أنوع األدوية.
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المرفقات :

 - 9.1دراسة مبدئية عن اقتصاديات تجفيف الطماطم (باستخدام مسطح  1فدان):
 - 9.1.1تكلفة إنشاء فدان (42×100م )2عىل نظام التجفيف عىل المفارش
الفــدان عبــارة عــن  4 200متــر مربــع (نفتــرض مســاحة  70 * 60متــر) فــي حالــة إنشــاء المنشــر األرضــي
فيجــب تغطيــة المســطح بأكملــه بشــرائح المنشــر ،وبالتالــي فــإن الشــرائح عبــارة عــن  62متــر طولــي (شــامل 1
متــر مــن الجانبيــن للســور) *  4متــر عــرض (الفعــى  3,8متــر عــرض حتــى يحــدث تالقــي للشــريحتين فال تتســرب
األتربــة) وبالتالــي يكــون المســطح المطلــوب مــن الشــرائح هــي  4 600متــر مربــع تقريبــا (فــي حــدود  1طــن
مفــرش) ويحتــاج أيضــا اىل  2 000وتــد حديــد ( 25ســم ) للتثبيــت وحوالــي  90وتــد خشــبي ارتفــاع متريــن
لعمــل الســور وحوالــي  250مســمار صلــب ووردة.
جدول رقم ()5

عدد

المدخل

التكلفة بالجنيه المصرى

تفاصيل

1طن

مفرش بالستيك

معالج ضد أشعة الشمس فوق
البنفسجية (شامل الضريبة والنقل)

45 000

2 500

أوتاد حديدية

تكرر كل  1,5م طولي  -وعرض المفرش
في حدود 4متر) الوتد  0.25كيلو جرام (5
جنيها شامل

12 500

90

قوائم خشبية

 10جنيهات للقائم بارتفاع  2متر وسمك
 5سم

900

 5أيام عمل

عمالة

يومية العامل  150جنيه مصرى

700

إجمالي تكلفة انشاء المفرش

65 056

 +10%هادر

 - 9.1.1.1نموذج تكلفة تقديرية لمشروع تجفيف عىل نظام المفارش عىل مساحة فدان:
نقوم بتقدير التكاليف عىل األسس اآلتية:
• مــكان اإلنتــاج :منطقــة بنجــر الســكر مــع األخــذ فــي االعتبــار الظــروف الجويــة حســب مواســم
اإلنتــاج والتــي قــد تختلــف مــن مــكان آلخــر حيــث إن دورة التجفيــف خمســة أيــام وعــدد أيــام العمــل
فــي الســنة  90يــوم.
• وحدة اإلنتاج :فدان يستوعب مسطح تجفيف فعلي  70في المائة ( 2 940متر مربع).
• تكلفة إنشاء المتر المربع  15.5جنيها (متر التجفيف  22جنيها).
• معدل التجفيف ( 1:11المتر المربع يستوعب في المتوسط  14كيلو طازج).
• متوسط إنتاجية العامل  400كيلو  /يوم واألجر اليومي  120جنيها.
• ايجار األرض  10 000جنيه  /سنه.
• متوســط ســعر الطماطــم الطازجــة  1 500جنيهــا للطــن وســعر الطماطــم المجففــة 28 000
جنيهــا فــي المنشــر.
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جدول رقم ()6

البند /جنيه مصرى

السنة األوىل السنة الثانة السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة

إنشاء وصيانة المفرش

6 505.6

6 505.6

6 505.6

6 505.6

6 505.6

يومية عمالة ()120×1260

151 200

166 320

182 951

201 247.2

22 1 371.92

1 343 100

1 477 410

1 625 151

النقل  500 * 148جنيه

74 000

81 400

89 540

98 494

108 343.4

ايجار األرض

10 000

11 000

6 050

6 655

7 320

مصروفات إدارية ()10%

141 000

155 100

170 610

187 671

206 438.1

اجماىل المصروفات

1 551 256

1 641 326

1 798 758

1 977 983

2 175 130

اإليرادات

2 757 831.5 2 507 119.5 2 279 199.6 2 071 999.6 1 883 636

طــن
740
تكلفــة
طماطــم طازجــة * 1500

1 221 000 1 110 000

الدخل

332 380

اإليرادات

2 012 471.33 1 829 519.4 1 663 199.45 1 511 999.5 1 374 545

الدخل

82 425

430 674

302 668

480 442

341 104

529 137

377 335

582 701

417 189

 - 9.1.2نموذج تكلفة طاولة تجفيف
بالنســبة للمنشــر المكــون مــن الطــاوالت فيكــون طــول الطاولــة  50متــر وعرضهــا  1متــر وبيــن كل طاولــة
وأخــرى  90ســم وبالتالــي تكــون المســاحة حوالــي  2100متــر مربــع (حوالــي  42طاولــة) .
جدول رقم ()7

المدخل

عدد

التكلفة بالجنيه المصرى

تفاصيل

2

جنشات خرسانية

شدادة لتثبيت األسالك في األطراف
الطولية للطاولة

200

2

حامل أساسى

مصنع من حديد علب  3مم سمك كما
بالصور

760

23

حامل من الحديد

الحامل حديدى من  3متر حديد  4لنية

2 070

583متر

سلك

 20كجم من السلك بسمك 2مم

شبكة

من البالستيك البيور المعالج بطول 50
متر ،وعرض متر

أجور العمالة

للتركيب

50م

2

370
1 600
300
5 300

اجماىل تكلفة الطاولة
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 - 9.1.2.1نموذج تكلفة تقديرية لمشروع تجفيف عىل نظام الطاوالت عىل مساحة فدان
(4200 = 55×76م: )2
نقــوم بتقديــر التكاليــف عــى األســس االتيــة :وأخــرى  90ســم وبالتالــي تكــون المســاحة حوالــي  2100متــر
مربــع (حوالــي  42طاولــة).
• مــكان اإلنتــاج :منطقــة بنجــر الســكر مــع األخــذ فــي االعتبــار الظــروف الجويــة حســب مواســم
اإلنتــاج والتــي قــد تختلــف مــن مــكان آلخــر حيــث إن دورة التجفيــف خمســة أيــام وعــدد أيــام العمــل
فــي الســنة  90يــوم.
• وحدة اإلنتاج :فدان يستوعب  40طاولة ( 500متر مربع).
• تكلفة إنشاء المتر المربع  106جنيها.
• معدل التجفيف ( 1:11المتر المربع يستوعب في المتوسط  14كيلو طازج).
• متوسط انتاجية العامل  400كيلو  /يوم واألجر اليومي  120جنيها.
• ايجار األرض  10 000جنيه  /سنه.
• متوســط ســعر الطماطــم الطازجــة  1 500جنيهــا للطــن وســعر الطماطــم المجففــة 30 000
جنيهــا فــي المنشــر.
جدول رقم ()8

البند /جنيه مصرى

السنة األوىل السنة الثانة السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة

إنشاء وصيانة الطاوالت

212 000

21 200

21 200

21 200

21 200

يومية عمالة ()120×1260

151 200

166 320

182 952

201 247.2

221 371.92

تكلفــة  540طــن
طماطــم طازجــة * 1500

756 000

831 600

914 760

1 006 236

1106859.6

النقل  500 * 100جنيه

50 000

55 000

60 500

66 550

73 205

إيجار األرض

10 000

11 000

6 050

6 655

7 320

مصروفات إدارية ()10%

112 920

124 212

136633.2

150 296

165 326

1 322 095

1 452 185

1 595 283

اجماىل المصروفات
اإليرادات
الدخل

1 209 332 1 292 0120

2 012 471.33 1 829 519.4 1 663 199.45 1 511 999.5 1 374 545
82 425

302 668
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341 104

377 335

417 189
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 - 9.1.3مقارنة بين النظامين:
جدول رقم ()9

مقارنة بين النظامين

نظام التجفيف عىل المفارش

نظام التجفيف عىل الطوالت

تكلفة اإلنشاء

 15جميها للمتر المربع

من  106جنيها للمتر المربع

كفاءة استخدام اإلنشاءات

70%

100%

العمر االفتراضي

 5سنوات

 10سنوات

سهولة العمل

أسهل من ناحية توزيع المنتج وجمع
المحصول ولكنها أصعب في التعامل
من ناحية التقطيع

أسهل في عملية التقطيع

إنتاجية العامل

 400كيلو في المتوسط

في المتوسط 500 - 400
كجم  /يوم

تأثيرها عىل سالمة الغذاء

تسبب عديد من مشاكل التلوث الفيزيائي

أفضل في المحافظة عىل
سالمة المنتج

جودة وكفاءة التجفيف

متوسط

عالية جدا

 - 9.2نموذج فحص الخام عند االستالم:
 -نموذج فحص الخام -لمحصول الطماطم

					
الشركة:

إسم المفتش:

			
اليوم:

		
الساعة:

		
إسم  /كود المورد:

منطقة االنتاج:

			
كود المنشر:

مدير المنشر:

		
رقم  /وزن كارتة الميزان:

قبل التحميل:

بعد التحميل:

			
الكمية:

		
رقم السيارة:

اسم السائق:

العيوب
طماطم غير مكتملة التلوين

الوزن الصافي:

نسبة العيوب
عينة 1

عينة 2

عينة 3

طماطم صغيرة الحجم (أقل من  50جرام)
طماطم بها اصابات حشرية جافة
طماطم بها اصابات حشرية حية
طماطم زائدة النضج
طماطم بها تشوهات
طماطم بها اصابات ميكانيكية  /تشققات
طماطم بها اصابات فطرية  /أعفان
بقايا نباتية
بقايا التربة
أخرى
حالة السيارة
مالحظات عامة:

توقيع المفتش:
إعتماد المورد /من ينوب عنه:
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عينة 4

عينة 5

المتوسط العام
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 10الدليل المصور:
 - 10.1أهم المشاكل الشائعة التي تواجه تجفيف الطماطم :
 -عدم االهتمام بنظافة مكان التجفيف باستمرار عقب كل دورة تجفيف وبكفاءة عالية:

©FAO/Bahaa Ismail

 -هبوب الرياح وبخاصة المحملة باألتربة:

©FAO/Bahaa Ismail

 -وجود أماكن ينتشر بها الظل معظم فترات اليوم:

©FAO/Bahaa Ismail

 -زيادة معدل إضافة الملح:

FAO©/Bahaa Ismail

 -الحصاد قبل اكتمال اللون طبيعيا:

©FAO/Bahaa Ismail
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