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مقدمة
يلعب القطاع الفالحي دورا كبريا يف تنمية االإقت�ساد الوطني، حيث ي�سغل اأكرث 
من 21% من اليد العاملة، فمنذ الثمانينات والقطاع الفالحي ي�سهد تغريات و 
جتديدات خا�سة بعد حترير املنتوجات الفالحية، و كذا حترير التجارة الداخلية 
واخلارجية، و لقد اأولت احلكومة اجلزائرية اأهمية كبرية للقطاع الفالحي، حيث 
الغذائي  االإ�ستقرار  و  التوازن  حتقيق  اإىل  خاللها  من  ترمي  عملية  خطة  ر�سمت 
الذي مير عرب ت�سجيع الفالحة و توفري الت�سهيالت الالزمة للفالحني حتى يتمكنوا 

من تخطي ال�سعوبات التي يواجهونها )1(. 
مع العلم اأن القطاع الزراعي يف اجلزائر غالبا ما يعتمد على اأ�سحاب احليازات 
التكنولوجيا  وا�ستخدام  امليكنة  انخفا�ص  يف  رئي�سي  ب�سكل  وتتميز  ال�سغرية 
البدائية. وباالإ�سافة اإىل ذلك يواجه القطاع خ�سائر كبرية يف املحا�سيل الزراعية 
احل�ساد  بعد  واملناولة  النقل  رداءة  عن  عادة  تنتج  التي  والفاكهة(  )اخل�سار 

والتخزين ف�سال عن عدم كفاية حفظ االأغذية وممار�سات التخزين.
هذه العرثات هي التحديات الرئي�سية التي تواجه االأمن الغذائي يف اجلزائر، ومن 
امل�سلم به على نطاق وا�سع اأن كميات كبرية من املنتجات الزراعية يف البلدان 
النامية مثل اجلزائر متثل نحو 50% من جميع اخل�سروات والفواكه ونحو %25 
من احلبوب تذهب �سيئة قبل الو�سول اإىل ال�سوق، ولذلك باالإ�سافة اإىل حت�سني 
نظم االإنتاج الغذائي فمن ال�سروري ا�ستخدام و�سائل موثوق بها للحفاظ على 

املواد الغذائية ما بعد احل�ساد و�سمان االأمن الغذائي)2(.
وبناء على هذا فاإن جتفيف املنتجات الغذائية يعترب من اأف�سل طرق احلفظ والتي 
ت�ستخدم على مدى وا�سع مقارنة بالطرق االأخرى، ومن بني االأ�سباب التى تعزز 
االإهتمام بعمليات التجفيف هو اإرتفاع معدالت الرف�ص ال�ستخدام الكيماويات 
يف حفظ االأغذية، ومطالبة احلد من ا�ستخدام الطاقة واحلفاظ على البيئة )3(. 

وقتا طويال  يتطلب  الذي  الطبيعي  التجفيف  مثل  للتجفيف  هناك عدة طرق  و 
واالأتربة،  والطيور  والقوار�ص  احل�سرات  منها  عدة  لعوامل  املنتج  فيه  يتعر�ص 
بال  �سيوؤدي  الذي  االأمر  الوقود،  ت�ستخدم  التي  التقليدية  الطريقة  اأي�سا  وهناك 
�سك اإىل ا�ستهالك كمية كبرية من الوقود وتلويث البيئة، وهناك الطريقة االأكرث 
اقت�سادية وهي التدوير الق�سري للهواء ال�ساخن يف املجمع ال�سم�سي الذي يقوم 
اأعلى،  تدوير  ومعدالت  اأعلى  هواء  حرارة  ودرجة  التجفيف  معّدل  بزيادة 
واخل�سار  فالفواكه  املجفف  املنتج  نوع  على  يعتمد  للتجفيف  احلراري  واحلمل 
بحدود للهواء  عالية  تدفق  ون�سبة   )°C  70-50( من  حرارة  درجة   تتطلب 
)m3/s 1(، علما اأن معظم املنتجات الزراعية حت�سد وجتّفف يف ف�سل ال�سيف 

حيث يكون معدل االإ�سعاع ال�سم�سي عاليا )4(.
ويهدف هذا البحث املقدم اإىل عر�ص تقنية جتفيف املحا�سيل الزراعية )اخل�سار 
ال�سم�سية كم�سدر حراري جماين  الطاقة  ا�ستخدام  تعتمد على  التي  والفاكهة( 
اأمام  اآفاقا جديدة  التقنية �سيفتح  ا�ستعمال هذه  اأن  املوؤكد  ونظيف ودائم، ومن 
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املزارعني وماّلك املزارع لزيادة االإنتاج وجتفيفه بطرق علمية حديثة توفر عليهم 
الوقت واملال وتك�سبه جودة كبريه متكنه من اأن يواجه املناف�سة يف اخلارج، اأي 

قابال للت�سدير.
تكنولوجيا التجفيف ال�سم�سي

لتجفيف  بعيد  زمن  منذ  املفتوح  الهواء  يف  ال�سم�سي  التجفيف  ا�ستخدم  لقد 
من  وغريها  واخل�سب،  واالأ�سماك،  واللحوم  والفواكه  والبذور،  النباتات 
املنتجات الزراعية و الغابية كو�سيلة للحفظ، اإال اأنه يجدر القول اأن هذه التقنية 
مل ت�ستخدم على نطاق وا�سع، وذلك ملا تتطلبه من م�ساحات وا�سعة بعيدة عن 
احليوانات  واإ�سطبالت  ال�سناعية  واملناطق  املغرّبة  الهوائية  والتيارات  الطرق 
اإنتاج املواد الغذائية وكذلك ارتفاع  اأن تكون قريبة من  واالأو�ساخ، كما يجب 
التجفيف،  عملية  يف  التحكم  على  القدرة  وعدم  العاملة،  االأيدي  تكاليف 
امليكروبيولوجية،  اأو  احليوية  الكيميائية  التفاعالت  ب�سبب  حمتمل  وتدهور 
احل�سرات، وهلم جرا. وزيادة على ذلك فاإن املدة الالزمة لتجفيف حم�سول 
معني ميكن اأن تكون طويلة جدا ممّا يوؤدي اإىل خ�سائر ما بعد احل�ساد )اأكرث من 

.)%30

ومن اأجل اال�ستفادة من م�سادر الطاقة املتجددة التي توفرها ال�سم�ص هناك اجتاه 
واأ�سكال  بت�ساميم  تكون  التي  ال�سم�سية  باملجففات  ماي�سمى  ال�ستخدام  حديث 
حيث  حرارية،  م�سعات  بوا�سطة  ال�سم�سية  الطاقة  من  االإ�ستفادة  ميكنها  خمتلفة 
ترفع من درجة حرارة الهواء الداخل اإىل حيز التجفيف بطريقة تيارات احلمل، 
وقد  واالأو�ساخ،  االأتربة  عن  ومبعزل  الظل  ويف  ب�سرعة  التجفيف  عملية  وتتم 
بذل الباحثون عدة حماوالت يف ال�سنوات االأخرية لتطوير التجفيف ال�سم�سي 

ُوّجهت اأ�سا�سا للحفاظ على املنتجات الزراعية والغابية.
ت�سنيف املجففات ال�سم�سية

ت�سّنف اأنظمة التجفيف بالطاقة ال�سم�سية يف املقام االأّول وفقا الأ�ساليب الت�سخني 
والطريقة التي يتم فيها االإ�ستفادة من حرارة ال�سم�ص، اإىل جمموعتني رئي�سيتني 

وهما كالتايل:
)Active( )معظم االأنواع التي  الن�سطة  ال�سم�سية  بالطاقة  التجفيف  اأنظمة   •

غالبا ما ت�سّمي باملجففات ال�سم�سية الهجينة(.
)Passive( )وهو ما  )ال�سلبية(  ال�ساكنة  ال�سم�سية  بالطاقة  التجفيف  • اأنظمة 

ي�سمي عرفا باأنظمة التجفيف ذات احلركة الطبيعية للهواء ال�ساخن(. 
تتمّيز عن االأنظمة الن�سطة بعدم وجود  اأن االأنظمة ال�ساكنة  اأن نقول  وهنا ميكن 
الهند�سة  مع  �سمني  ب�سكل  متكاملة  تكون  و  مراوح  اأو  ميكانيكية  م�سّخات 

املعمارية.
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خمطط ت�سنيف جتفيف املحا�سيل با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية )5(.

التي  الن�سطة وال�ساكنة و  ال�سم�سي  التجفيف  فئات فرعية متمّيزة الأنظمة  ثالث 
تختلف اأ�سا�سا يف ترتيب ت�سميم مكونات النظام  وطريقة االإ�ستفادة من حرارة 

ال�سم�ص وهي:
1. جمففات �سم�سية مبا�سرة

2. جمففات �سم�سية غري مبا�سرة 
3. جمففات �سم�سية خمتلطة

يو�سح ال�سكل التايل الت�سنيف املنهجي الأنظمة التجفيف بالطاقة ال�سم�سية:

م�ساهمة املجففات ال�سم�سية يف التنمية االقت�سادية
لالإن�سان  الغذاء  اأ�سا�ص  تعترب  التي  املختلفة  الزراعية  النباتات واملحا�سيل  ت�سكل 
والطعم  والرائحة  اللون  )اأي  الرئي�سية:  بالغة وكذا خ�سائ�سها  اأهمية  واحليوان 
جودتها  يف  تعتمد  التي  االأخرى(،  وحمتوياتها  الغدائية،  والقيمة  وال�سكل 
اعتمادا كبريا على التغريات احلرارية و االإمت�سا�سية وكذلك على الفرتة الزمنية 
املنتجات  جودة  رفع  يف  ال�سم�سي  التجفيف  اأداء  حت�سني  وي�ساهم  للتجفيف، 
املجففة، والتي بدورها لها تاأثري على االقت�ساد من خالل زيادة القدرة الت�سويقية 

والدخل االإنتاجي الذي ميكن حتقيقه من خالل نوعية اأف�سل. 
1.1 بيانات التجفيف لبع�ص املنتجات الزراعية من احلبوب  و يو�سح اجلدول 
الرطوبي  املحتوى  من  جتفف  اأن  اإىل  احلبوب  حتتاج  بحيث  والبقوليات، 
لت�سل  رطب  اأ�سا�ص  على   )%30( م�ستوى  من  احل�ساد  مو�سم  يف  االأويل 
يتم  والفواكه  اخل�سراء  الورقية  للخ�سار  بالن�سبة  اأّما   ،)%12( م�ستوى  اإىل 
وذلك   )%25-10( اإىل   )%80-60( من  االأويل  الرطوبي  املحتوى  تخفي�ص 
بني ما  للتجفيف  االآمنة  احلرارة  درجة  ترتاوح  كما  اآمن،  تخزين  اأجل   من 
يف  اأعلي  هذه  احلرارة  درجة  تكون  املنتجات  لبع�ص  وبالن�سبة   )°C  60-35(

نهاية مرحلة التجفيف.
جدول 1.1 بيانات التجفيف لبع�ص املنتجات الزراعية)6(.

املنتجات
املحتوى الرطوبي على اأ�سا�ص 

رطب ]%[
درجة حرارة 

الهواء املجّفف 
]°C[ النهائياالأويل

801570املوز

40-1182-1813-20ال�سعري

10-7514-85ال�سمندر

45-801050حّبهان

621770املنيهوت

35-902040الفلفل احلار

45-651150بذور القهوة

35-75540جوز الهند

43-1082-2813-32حبوب ذرة

5-257-35قطن

70575الفا�سوليا الفرن�سية

80455ثوم

50-741860-78عنب

10-8014-90االأعالف اخل�سراء

35-1245-3016-60تنب

7520عني التنني

35-851150النباتات الطبية

43-1282-2013-25خرطال

80850-85ب�سل

451335-50الفول ال�سوداين

801055فليفلة

1070-7514-85البطاط�ص

10-7013ح�سي�سة احلمى

251243اأرز

11-1613-20اجلاودار

43-1082-3013-35الذرة

61-201167-25فول ال�سويا

8010اأوراق ال�سبانخ

75775بطاطا حلوة

75550�ساي

43-1182-1814-20قمح
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