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Ба шумо барои гузоштани хушккунак пораҳои 
тахта лозим мешавад. Дар асоси таҷрибаи мо, 
истифода намудани 8 адад тахтапораи “даҳ бар 
панҷ” (нигаред ба поён) бо дарозии 60 см ҳар 
кадоме беҳтар мебошад. Тахтапораҳои “даҳ бар 
панҷ” барои сохтмон дар Иёлоти Муттаҳидаи 
Амрико  истифода бурда мешаванд. Танаи онҳо 
одатан дорои 5 см ғафсӣ мебошад ва бари онҳо 
10 см аст. Андозаи воқеии ин тахтаҳо камтар аст, 
зеро чӯб ҳангоми омодасозӣ тарошида мешавад 
ва ҳаҷми чӯб дар вақти хушккунӣ камтар 
мешавад. Тахтапораҳои “даҳ бар панҷ” одатан 
паҳноии 8,9 см ва ғафсии 3,9 см доранд. Қолиби 
аз алюминий сохташудаи дорои вентиляторҳо 
беҳтар хоҳад буд, агар он хушккунакро тақрибан 
9 см баландтар аз сатҳи фарш нигоҳ дорад. 
Хушккунаки POD метавонад дар рӯи шағали реза, 
бетон ё брезент дар рӯи замин насб карда шавад. 
Насбкунии он дар рӯи замини сахти хокӣ тавсия 
дода намешавад, зеро имкониятии ифлосшавии 
маҳсулоти хушкшаванда бо гарду чанг ва дигар 
ифлосиҳои замин вуҷуд дорад.

Ҳамчунин панели офтобӣ, аккумулятор ва 
контролкунандаи заряд лозим мешавад. Дар 
шароити мавҷудияти нурҳои қавии офтоб панели 
офтобии дорои 30 Вт бояд вентиляторҳоро 
бо масрафи ками аккумулятор қувват диҳад. 
Вентиляторҳо метавонанд бо истифода аз панели 
офтобии дорои 25 ватт кор кунанд. Аммо баъзан 
иваз намудани аккумулятор бо аккумулятори 
пурра заряддодашуда  метавонад зарур шавад. 

Агар шумо ду панели офтобии дорои 25 ватт 
дошта бошед, метавонед дар ҳоле ки як панелро 
истифода мебаред, аккумулятори панели дигарро 
ҳамроҳ бо аккумулятор барои қувватдиҳии 
вентиляторҳо қувват диҳед. Аккумулятор ба 
панели офтобӣ ва вентиляторҳо тавассути 
контролкунандаи заряд пайваст мешавад. 
Дастурамал оид ба пайвасткунии аккумулятор ва 
панели офтобӣ ба вентиляторҳо дар Қисми II-и 
“Дастурамал оид ба васлкунӣ” оварда шудааст. 

Хушккунакро метавон бо истифода аз 6 
ДЕГДРАТОРи™ ширкати “Jua Technologies” васл 
кард. Аввал бояд сӯрохиҳои паҳлӯҳои табақҳо бо 
истифода аз наворҳои часпаки изолента ё скотч 
маҳкам карда шаванд (Расми 1). Скотч ба табақҳо 
мечаспад ва онҳоро якҷоя нигоҳ медорад.   Аммо, 
кандани скотч аз табақҳо метавонад мушкил 
бошад ва инчунин метавонад нишонаҳои ширеши 
скотч дар табақҳо боқӣ бимонад.

Хушккунак бояд тавре васл карда шавад, ки  
дарозтарин андозаи табақҳо ба самти шимол-
ҷануб гузошта шуда бошад. Ин бояд боиси он 
шавад, ки нурҳои ба клеёнка воридшавандаи 
офтоб ҳаворо дар тамоми дарозии хушккунак  
ба таври баробар гарм кунанд. 

Маҳсулотро метавон ба рӯи табақҳо пеш аз 
гузоштан ва бо ҳам пайваст кардани табақҳо 
гузошт. Аммо, вақте ки қолибҳо гузошта 
мешаванд, маҳсулот бояд муваққатан гирифта 
шавад. (Нигаред ба Расми 4 ва тавзеҳот.)

Се паҳлуи дигарро 
ҳам маҳкам кунед

Маҳкамкунии 
сӯрохиҳо дар як 
тарафи табақ бо  
скотч.

Расми 1. Маҳкамкунии 
сӯрохиҳои ДЕГИДРАТОР™ бо 
истифода аз изолентаи кабуд 
(инчунин метавон аз скотч 
истифода кард).
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Сипас 8 дона тахтапораро бо чордонагӣ дар ду 
қатор бо 4 дона дар ҳар як қатор ҷойгир кардан 
мумкин аст. (Эзоҳ: тахтапораҳои дар расми 
2 овардашуда дарозии баробар надоранд). 
Табақҳоро ин тахтапораҳо нигоҳ хоҳанд дошт. 
Нусхаи прототипи табақ дар таги табақ  “теға” 
надошт. Ин теғаҳо ба табақҳо бештар қувват 
медиҳанд ва аз ин рӯ таги табақ бар асари вазни 
маҳсулоти даруни он хам намезанад. Табақҳое, 
ки ба Тоҷикистон фиристода мешаванд, бояд 
теға дошта бошанд. Тахтаҳо бояд тарзе гузошта 
шаванд, ки ҳангоми тамос бо теғаҳои табақ онҳо 
низ  табақҳоро ҳангоми хушккунии зардолу ё  
дигар меваҷот ва сабзавот мустаҳкам бидоранд.

Расми 2. 
Тахтапораҳои 
(“даҳ бар панҷ”) 
дар ду қатор 
ҷойдодашуда. 
Табақҳо 
дар болои 
тахтапораҳо 
гузошта 
мешавад.

Фосилаи 
хурд дар 
байни 
тахтапораҳо 
зарур аст

Расми 3. Хушккунаки васлкардашуда 
бо истифода аз 6 ДЕГИДРАТОР дар 
рӯи ду қатор тахтапораҳо. Табақҳои 
ҳампаҳлу бо истифода аз изолента ё 
скотч маҳкам карда мешаванд, то ки 
барои гузаштани ҳаво тарқиш набошад. 
Ҳамаи ҳаво бояд тавассути сӯрохиҳо 
ба даруни табақҳо дарояд. Қолиби 
вентилятор низ бо истифода аз скотч ба 
табақҳо маҳкам карда мешавад. Тарафи 
чап: Намои пеш. Тарафи рост: Намои 
паҳлу.

Табақҳои ҳампаҳлу 
бо ҳамдигар бо 
истифода аз скотч 
маҳкам карда 
шудаанд

Дар Расми 3 шаш ДЕГИТРАТОР нишон дода 
шудааст, ки бо истифода аз изолента бо ҳамдигар 
маҳкам карда шудаанд. Метавон ба ҷои изолента 
аз скотч истифода кард.   Тавре дар боло зикр 
гардид, скотч метавонад табақҳоро маҳкамтар 
нигоҳ дорад, вале аз он метавонад баъзе 
нишонаҳои ширеш боқӣ бимонад. Баъд аз он, 
ки табақҳо бо ҳамдигар маҳкам карда шуданд, 
қолиби вентиляторро метавон қад-қади паҳлуи 
табақҳо ҷойгир кард. Он  дар рӯи ду табақи байн 
“хоҳад хобид” ва каме аз гӯшаҳои баромадани 
он аз ду тараф дар рӯи ду табақи дигари паҳлу 
аз ҳарду тараф хоҳанд буд.   Қолиби вентилятор 
дар қисмати таги худ як канора ё лаби ба берун 
баромада дорад.  Ин канора бояд дар кунҷи 



69

табақ аз тарафи берун хобонида шавад. Ин лаби 
қолиби вентилятор бо скотч маҳкам кардани 
қолиб ба табақҳоро осонтар мекунад. Дар ҳар 
як вентилятор пораи хурди навор бо расми 
доирача дар рӯи он ва як нуқта дар байни ин 
доира мебошад. Ин доира ва нуқта бояд дар он 
тарафи қолиб бошанд, ки лаб ё канораи ба берун 
баромадаи қолиб ҷойгир аст ва он ба паҳлуи 
табақҳо бо скотч маҳкам карда шудааст. Тире, 
ки дар қисмати зери қолиби вентилятор ҷойгир 
аст, гайкаи қанотдор дорад ва он имкон медиҳад, 
то баландии қолиб дар сатҳе, ки дар он табақҳо 
ҷойгиранд, каме идора карда шавад.  
Баъд аз он, ки табақҳо ва қолиби вентилятор 
маҳкам карда шуданд, бояд қолибҳое, ки  
клеёнкаро нигоҳ медоранд, дар табақҳо ҷойгир 
карда шаванд. Ҳар як қолиби нигоҳдоранда 
аз тахтачаи борики дарозтари кундаланг 
гузошташуда ва ду тахтачаи борики кутоҳтари 
ба сифати пояҳо хизматкунанда, ки ба тахтачаи 
дарозтар бо часпак маҳкам карда шудаанд, иборат 
мебошад. Пояҳо қад мешаванд ва кунҷи ростро 
ҳамроҳ бо тахтачаи кундаланг гузошташуда 
ташкил медиҳанд. Тахтачаи борики дарози 
уфуқӣ тавассути сӯрохии ҳар як поя мегузарад, 

то ки пояҳоро рост нигоҳ дорад ва имкон диҳад, 
ки қолибҳо ба канорҳои табақҳо маҳкам карда 
шаванд. Тахтачаи дарози уфуқӣ ба сӯрохӣ ба 
таври хеле зич медарояд ва пояҳоро мустаҳкам 
нигоҳ медорад. Ин имкон медиҳад, ки қолиб 
устувор бошад ва нарезад. Тахтачаи борики 
дарози уфуқиро ба сӯрохии яке аз пояҳо тавре 
халонед, ки аз тарафи дигари он сари дюбел 
аз 2 то см барояд. Сипас қолибро тавре нигоҳ 
доред, ки ҳарду пояҳо бо тахтачаи борики дарози 
уфуқӣ кунҷҳои рост дошта бошанд. Тахтачаи 
борики дарози уфуқиро тавассути сӯрох дар пояи 
аввал бозпас кашед ва охири дигари тахтачаи 
дарозро ба сӯрохии пояи дуввум халонед.   Вақте 
ки тахтачаи борики дарози уфуқӣ дар мавқеи 
дуруст ҷой мегирад, кунҷҳои он аз сурохии 
пояҳо аз дуввуним то чоруним сантиметр берун 
мебароянд (нигаред ба Расми 4 аз тарафи рост). 
Агар тахтачаи борики дарози уфуқӣ хеле осон аз 
сӯрохиҳио пояҳо гузарад, метавон дар тахтачаи 
борики дароз аз ду тарафи сӯрохиҳои пояҳо 
фишордиҳак ё зажими хурди 1,9 сантиметриро 
часпонд, то ки онҳо тахатачаи дарозро дар ҳолати 
дуруст нигоҳ доранд.   Чор қолиби нигоҳдоранда 
дар Расми 4 дар рӯи табақҳо нишон дода шудаанд.

Расми 4. Тарафи чап: Чор қолиби нигоҳдоранда дар рӯи табақҳо ҷой дода шудаанд. 
Тарафи рост: як охири қолиби нигоҳдоранда, ки бо изолента маҳкам карда шудааст.

Қолибҳои нигоҳдоранда                                    
медорад Скотч, ки қолиби 

нигоҳдорандаро 
рост нигоҳ 
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Баъд аз он, ки қолибҳои нигоҳдоранда дар рӯи 
табақҳо ҷой дода шуданд, онҳо бояд бо иҳолента 
ё скотч маҳкам карда шаванд.   Як пораи скотчро 
дар маркази тахтачаи борики дароз гузоред.   
Ҳангоми гузоштани пораи скотч ё изолента 
тахтачаи борики дарозро фишор надиҳед. Сипас 
порчаҳои скотчро ба таги ҳар як поя гузоред, то 
ки пояҳоро рост нигоҳ доранд. Агар онҳо бо скотч 
маҳкам карда нашаванд, вақте шумо клеёнкаро 
ба рӯи онҳо мекашед, қолибҳо меғалтанд. Агар 
қолибҳо ғалтанд, онҳо клеёнкаро нигоҳ нахоҳанд 
дошт. Қолибҳои нигоҳдоранда ҳангоми оғоз 
намудани хушккунии маҳсулот одатан зарур 
намешаванд, зеро маҳсулоти хушкшаванда таги 
табақҳоро мепӯшонанд ва ба дам шудани клеёнка 
бар асари фишори ҳаво мусоидат мекунанд. Аммо, 
вақте маҳсулот хушк мешавад ва ҳаҷми онҳо 
камтар мешавад, баъзе сӯрохиҳо озод мешаванд 
ва ҳаво барои фишор додани клеёнка нокофӣ 
мегардад.   Қолибҳо клеёнкаро медоранд ва ҳамин 
тариқ вентиляторҳо метавонанд ҳаворо ба рӯи 
ҳамаи табақҳо тела диҳанд.

Агар маҳсулоти хушкшаванда ҳануз дар рӯи 
табақҳо гузошта нашуда бошад, пас онҳоро бояд 
дар ҳамин марҳилаи раванди васлкунии дастгоҳ 
ба табақҳо гузошт. Агар табақҳо қабл аз ба 
ҳамдигар маҳкам кардани табақҳо гузошта шуда 
бошанд, пас бояд зардолуҳои канорҳо ба мобайн 
тела дода шаванд ва қолибҳо дар рӯи табақҳо бо 
скотч маҳкам карда шаванд.

Қадами навбатӣ ин кашидани клеёнка дар рӯи 
табақҳо мебошад. Ду пораи клеёнка истифода 
хоҳад шуд. Клеёнкаи сиёҳ аз таг ва клеёнкаи 
шаффоф аз боло кашида мешавад. Клеёнкаи 
шаффоф дар рӯи клеёнкаи сиёҳ аз даромадани 
нурҳои аз ҳад зиёди офтоб ба даруни хушккунак 
дар таги клеёнкаҳо ҷилавгирӣ мекунад. Аз 
пораҳои клеёнкаи бо дарозии 3 метр ва бари 
1,3 метр истифода бурда мешавад. Канораҳои 
пораҳои зиёдатии клеёнка бо дарозии тақрибан 
30 см бояд аз ду гӯшаи маҷмӯи табақҳо ба берун 
баромада бошад. Кунҷи дарози клеёнка бояд аз 
рӯи қолиби вентилятор тақрибан 5 см овезон 
бошад.

Пораи дарози тахтачаи борикро гиред ва ба рӯи 
он “қисми болоии қолиб” навишта, дар болои 
қолиби вентилятор якқад дар таги келёнка 
гузоред. Охири клеёнкаро, ки аз рӯи қолиби 
вентилятор дар таги тахтачаи борики дарози 
чӯбин  овезон мебошад, тавре қат кунед, ки 
он дар гирди тахтачаи борики дароз печонида 
шавад. Тахтачаи борики дарозро, ки охири 
клеёнка дар болои қолиби алюминий дар гирди 
он печонида шудааст, бо зажим  маҳкам кунед. 
Нигаред ба Расми 5 дар поён.

Сипас метавонед аз ду тахтачаи борики нисбатан 
кӯтоҳ, ки онҳо бо навиштаҷоти “паҳлуи қолиби 
вентилятор” ишора карда мешаванд, барои 
часпонидани  клеёнка ба паҳлуҳои қолиби 
вентилятор истифода баред. Тавре, ки барои 
қисмати болоии қолиби вентилятор амалҳо 
анҷом дода шуд, клеёнка бояд дар гирди атрофи 
тахтачаҳои борик печонида шавад ва тахтачаҳо 
дар ҷояшон маҳкам карда шаванд. Ин клеёнкаро 
аз кунҷи маҷмӯи табақҳо таранг мекашад. Бо 
вуҷуди ин, бояд  клеёнка дарозии кофӣ барои 
пӯшонидани охирин табақро дошта бошад, то ки 
охири он бо истифода аз C-канал, тавре дар поён 
нишон дода шудааст, маҳкам карда шавад. 

Баъд аз он, ки клеёнка ба қолиби вентилятор 
часпонида шуд, клеёнкаро метавон ба канорҳои 
табақҳо часпонд. Ин корро метавон бо истифода 
аз С-каналҳои кӯтоҳи 7,6-сантиметрӣ ва пораҳои 
тахтачаҳои сахти 7,6-сантиметрӣ анҷом дод. Ин 
амал дар ангора дар Расми 6 нишон дода шудааст. 
Дар атрофи кунҷҳои табақҳо ҳошия вуҷуд дорад. 
Клейнка ба таги ин ҳошия кашида мешавад, аз 
С-канал барои доштани ҳам ҳошия ва ҳам клеёнка 
истифода карда мешавад ва сипас пораи тахтача 
дар байни як кунҷи С-канал ва клеёнкаи рӯи 
ҳошия гузошта мешавад, ки он клеёнкаро маҳкам 
нигоҳ медорад. 
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Расми 5. Зажимҳои нигоҳдорандаи тахтачаи борики дарози чӯбин ва клеёнка дар рӯи қолиби вентилятор.

Зажимҳои 
нигоҳдорандаи 

тахтачаи борики дарози 
чӯбин ва клеёнка дар 

рӯи қолиби вентилятор

Зажими нигоҳдорандаи 
яке аз тахтачаҳои 
борики кутоҳ дар 

канори қолиби 
вентилятор

Расми 6. Ангора, ки дар он тарзи истифодаи  С-канал барои маҳкам кардани клеёнка ба 
канораҳои маҷмӯи табақҳо нишон дода шудааст. Тирчаҳо мавқеи ҷойгиршавии аввал С-канал 
ва сипас гузоштани пораҳои хурди тахтачаҳоро нишон медиҳанд.

Қабати клеёнка

С-канал

Кунҷи табақ

Пораи тахтачаи кутоҳ
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Дар Расми 7 хушккунаки васлкардашуда бо 
истифода аз С-канал барои нигоҳ доштани 
клеёнка нишон дода шудааст. Дар кунҷи кутоҳи 
ҳар як табақ (ба ғайр аз онҳое, ки дар наздикии 
вентилятор қарор доранд) ду пораи С-канал 
ҷой дода шудааст. Ин маънои онро дорад, ки дар 
тарафи муқобили қобили вентилятор 12 пораи 
С-канал ҷой дода шудааст. Дар ҳар яке аз ду охири 
хушккунаки POD 3 пораи С-канал ва дар байни 
кунҷи қолиби вентилятор ва кунҷи наздиктарини 
хушккунак 3 (ё 4) пораи С-канал ҷой дода 
мешавад. 

Ҳамин ки клеёнка маҳкам карда шуд ва 
вентиляторҳо ба кор шурӯх намуданд, клеёнка, 
тавре ки дар расми 7 нишон дода шудааст, дам 
мешавад, ба шарте ки  қабати маҳсулот ҳамаи 
сӯрохиҳоро дар таги табақҳо пӯшонида бошад. 
Вақте маҳсулот хушк мешавад ва ҳаҷми онҳо 
камтар мешавад, баъзе сӯрохиҳо озод мешаванд 
ва ҳаво барои дам кардани клеёнка нокофӣ 
мегардад.   Вақте ки ин рӯй медиҳад, қолибҳои 
нигоҳдоранда клеёнкаро нигоҳ медоранд (Расми 
4) ва имкон медиҳанд, ки ҳаво озодона дар 
тамоми дарозии хушккунак гардиш кунад.

С-каналҳои 
пайвасткунандаи 

клеёнка ба 
кунҷҳои табақҳо

Расми 7. Хушккунаки POD бо 2 қабати клеёнка (клеёнкаи сиёҳ дар таги клеёнкаи 
шаффоф), ки табақҳоро мепӯшонанд. С-канал барои нигоҳ доштани клеёнка ва 
маҳкам кардани клеёнка бо кунҷҳои табақҳо  истифода бурда мешавад.

C-канал
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Маълумот оиди тамос барои 
ихтироъкорон:
Ричард Строшайн, Профессори фахрӣ
Кафедраи муҳандисии кишоварзӣ ва биологӣ
Донишгоҳи Пердю, 225 кӯчаи Ҷануби Донишгоҳ
Вест Лафайет, 47907-2093, почтаи электронӣ: 

strosh@ecn.purdue.edu
Телефон: 765-494-1192

Арвинд Раман, Роберт В. Адамс, профессор оид 
ба мошинсозӣ Муовини аршади декани факулта, 
Коллеҷи муҳандисӣ
Толори муҳандисии Нил Армстронг, утоқи 3000 

Донишгоҳи Пердю, 701 хиёбони Варзишгоҳи 
ғарбӣ. Вест Лафайет, 47907-2045, почтаи 
электронӣ: raman@purdue.edu 

Телефон: 765-494-5733

Дастурамал оид 
ба васлкунии 

хушккунаки POD 
(Хушккунаки 

офтобии “Пико” 
барои маҳсулот) 

версияи 2.1 
барои хушккунии 

ҷуворимакка 
Қисми II - пайвасткунии 

вентиляторҳо ба панели офтобӣ, 
12 майи соли 2019
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Контролкунандаи заряд (CC) 

Пайвастшавӣ ба аккумулятор

Симҳои панели офтобӣ ба ин 
ҷо пайваст карда мешаванд

Пайвастшавӣ ба вентиляторҳо 

Расми 9. 
Пайвасткунии 
контролкунандаи 
заряд ба 
вентиляторҳо ва 
аккумулятор. Ду 
сурохӣ барои симҳо, 
ки пайваст карда 
нашудаанд, барои 
симҳои панели 
офтобӣ пешбинӣ 
шудаанд.

Қисми 
контролкунандаи 
заряд (CC)

Расми 8. Ду сим аз се сими пешниҳодшуда. Онҳо барои пайвасткунии контролкунандаи заряд ба вентиляторҳо 
пешбинӣ шудааст. Сими тарафи чап контролкунандаи зарядро бо вентиляторҳо пайваст мекунад ва сими тарафи 
рост аккумуляторро бо контролкунандаи заряд пайваст менамояд

Аз 
аккумулятор ба 
контролкунандаи 
заряд: як охири 
он ғилофаки кабели 
серсим барои 
пайвастшавӣ ба 
контролкунандаи 
зарядро дорад ва 
дигар охири он 
дорои зажимҳо 
навъи “тимсоҳ” барои 
пайвастшавӣ ба 
аккумулятор мебошад

Аз 
контролкунандаи 
заряд ба 
вентиляторҳо: 
Ғилофаки кабели 
серсим барои 
пайвасткунӣ ба 
контролкунандаи 
заряд ва штекер 
барои пайвасткунӣ 
ба вентиляторҳо дар 
кунҷи дигар

Маълумот оиди тамос барои ихтироъкорон:
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Расми 10. Пайвасткунии аккумулятор мустақиман ба вентиляторҳо. Тарафи чап. Симҳое, ки барои  
пайвасткунии аккумулятор ба вентиляторҳо истифода бурда мешаванд. Дар як охири он зажимҳои навъи “тимсоҳ” 
ҷой дода мешаванд ва дар  охири дигар плагин ҷой дорад. Тарафи рост: Аккумулятори пайвастшуда ба плагин 
барои маҷмӯи 7 табақҳо, ки байни ҳамдигар дар қолиби вентилятор маҳкам карда шудаанд

Зажимҳои навъи 
“Тимсоҳ” барои 
пайвасткунӣ ба 

терминалҳои 
аккумулятор

Плагин барои 
вентилятор

Расми 11.  Расмҳои хушккунаки POD бо вентиляторҳои амалкунанда. Клеёнка бар асари фишори ҳавое, ки аз 
вентилятор мевазад, дам мешавад.
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ТАРЗИ СОХТАНИ 
ХУШККУНАКИ ОФТОБИИ 
ДОРОИ ДУДКАШ
Қадамҳо ҳангоми сохтани хушккунаки офтобии 
дорои дудкаш бо истифода аз маводҳои арзон ва  
дастрас 

ЧОР ҚИСМИ АСОСИИ ХУШККУНАКИ 
ОФТОБИИ ДОРОИ ДУДКАШ 
Тарҳи хушккунак чор қисми асосӣ дорад:
1. Мизи хушккунӣ, ки бо клеёнка ё матои сиёҳ 

пӯшонида мешавад.
2. Дудкаш, ки бо клеёнкаи шаффоф пӯшонида 

мешавад ва дар назди мизи хушккунӣ сурохӣ 
дорад.

3. Табақҳои бо тури симӣ пӯшонидашуда барои 
нигоҳ доштани маҳсулот.

4. Пленкаи шаффофи полиэтиленӣ, ки табақҳо 
ва мизи хушккуниро мепӯшонад ва ба дудкаш 
пайваст мешавад.

ОЗУҚАВОРӢ БА 
ХОТИРИ ОЯНДА 
Ташаббуси глобалии ҳукумати  

ИМА оиди мубориза бо гуруснагӣ 
ва таъмини амнияти озуқаворӣ

ФАСЛИ 1:
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ДАСТУРАМАЛҲО
Андозаи хушккунак метавонад барои бароварда 
сохтани талаботи гуногун тағйир дода шавад. 
Дудкаш ва миз бояд паҳноии баробар дошта 
бошанд. Баландии дудкаш, ки аз болои миз 
шурӯъ мешавад, бояд баробар ба тақрибан нисфи 
дарозии миз бошад. Дар хотир дошта бошед, 
ки дарозии аз ҳад зиёди миз ва ҳамин тариқ 
баландии зиёди дудкаш метавонад мушкил эҷод 
кунад, зеро дастгоҳи сохташуда метавонад чаппа 
шавад.

НАВОВАРИҲОИ ТАШАББУСИ «ОЗУҚАВОРӢ БА 
ХОТИРИ ОЯНДА» БАРОИ СОҲАИ БОҒДОРӢ

ЮСАИД   АЗ МАРДУМИ АМРИКО

ЛАБОРАТОРИЯИ  НАВОВАРИҲОИ БОҒДОРӢ  

UCDAVIS  ДОНИШГОҲИ КАЛИФОРНИЯ

Барои тафсилоти бештар нигаред ба http://horticulture.ucdavis.edu. 
Ин дастурамал бо шарофати саховатмандӣ ва дастгирии мардуми 
Амрико тавассути Агентии ИМА оид ба рушди байналмиллалӣ 
(ЮСАИД) имконнопазир гардид. Масъулияти мӯҳтавои дастурамал 
бар души Лабораторияи навовариҳои боғдорӣ мебошад ва ҳатман 
назари ЮСАИД ё ин ки ҳукумати ИМА-ро инъикос намекунад. 1/2018

Чор қисми асосии хушккунаки офтобии дорои дудкаш бо тартиби шурӯъ аз боло ва аз тарафи чап: 
мизи хушккунӣ, дудкаш, табақҳои турӣ ва навори шаффоф барои пӯшонидани мизи хушккунӣ.
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Дар ин дастурамал ҳамаи дастурҳо барои мизи 4-метрӣ ва дудкаши 2,8-метрӣ пешбинӣ шудааст. Дар ин 
тарҳ аз табақҳои дорои андозаи 60 см х 60 см истифода бурда мешавад, зеро қолиби миз 60 см паҳноӣ 
дорад ва шумо метавонед 5 табақро (ё 10 табақро дар 2 қабат) дар мизи дорои дарозии 4 м ҷой диҳед. 
Дудкаш ҳамеша дорои умқи 60 см ва паҳнои якхела бо мизи хушккунакро дорад.

МАВОДҲОИ ЗАРУРӢ БАРОИ СОХТАНИ  ХУШККУНАКИ ОФТОБИИ ДУДКАШДОР
 
 Тамға Шумораи  
 бо of  
Тавсифи мол бо ҳуруф pieces Андоза (Д x П x Б) Дарозӣ (м)

Чӯбҳои комбинатсия кардашуда барои қолибҳои мизи хушккунӣ ва дудкаш  (ҷамъ: 56.09 м)

Чӯб барои қолиби мизи хушккунӣ А 23 3 см х 3 см x 54 см 12.42 м
ва қолиби дудкаш B 4 3 см х 3 см х 2,8 м 11.20 м

 C 4 3 см х 3 см х 4 м 16.00 м

 D 8 3 см х 3 см x 74 см 5.92 м

Лавҳаҳои диагоналии устуворкунанда E 3 3 см х 3 см x 95 см 2.85 м
барои мизи хушккунӣ ва дудкаш F 2 3 см х 3 см х 1,6 м 3.20 м

 G 3 3 см х 3 см х 1,5 м 4.50 м

Чӯбҳои комбинатсия кардашуда барои табақҳо   (ҷамъ: 24 м)

Чӯб барои 10 табақ H 40 2 см x 4 см х 60 см 24.00 м

Сутунҳо аз чӯбҳои комбинатсия кардашуда ва ё аз бамбук   (ҷамъ: 12 м)

Сутунҳо аз чӯб ё аз бамбук I 3 Ҳадди ақали дарозӣ 4 м 12.00 м

Чӯбҳои иловагӣ барои  устуворсозӣ ва пайвасткунӣ   (ҷамъ: 11.6 м)

Пайвасткунии миз ба дудкаш J 2 2 см x 4 см х 60 см 1.80 м

Устуворсозии сутун K 2 2 см x 15 см x 30 см 0.60 м

Раф барои устувор нигоҳ доштани сутун L 2 3 см х 3 см х 60 см 1.20 м

Пораҳои чӯбӣ M 2 2 см x 4 см x 4 м 8.00 м

Полиэтилени шаффоф-навъи полиэтилен барои гармхона,  
бо ғафсии 0.10-0.15 мм, аз клеёнкаи дорои ранги сафеди РЕ ё PVC истифода набаред. 

Клеёнкаи шаффоф барои сарпӯши дудкаш  1 2.2 м x 3 м 

Клеёнкаи шаффоф барои пӯшонидани  1 4 м х 3 м 
мизи хушккунак

Клеёнка ё матои сиёҳ - ғафстар бошад, беҳтар аст.

Клеёнка ё матои сиёҳ барои пӯшонидани  1 6 м х 2,7 м 
мизи хушккунак 
(ғафстар бошад, беҳтар аст)    

Клеёнка барои ғизо/тури симӣ    (ҷамъ: 6 м)

Тури симӣ барои 10 табақ  10 60 см х 60 см 6.00 м

Эзоҳ: Дар ҷадвал маводҳо, андозаҳо ва шумораи ҷузъҳои зарурӣ барои сохтани хушккунак бо мизи 4-метрӣ ва дудкаши 
2,8-метрӣ оварда шудааст.
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МАВОДҲО
Маводҳои зарурӣ барои сохтани хушккунак аз 
чӯб, клеёнкаи шаффофи полиэтиленӣ, клеёнка ё 
матои сиёҳ ва тур барои маҳсулоти ғизоӣ иборат 
мебошанд. Шумораи маводҳо метавонад вобаста 
ба андозаи хушккунаки офтобии шумо фарқ 
кунад. Маводҳои дар боло овардашуда дар асоси 
андозаи воқеӣ ҳисоб карда шудаанд. Тавсия дода 
мешавад, ки бо назардошти хатоҳои ночиз ё дигар 
мушкилиҳои пешбининашуда ҳангоми сохтани 
хушккунак аз ҳамаи маводҳо то 10 фоиз иловагӣ 
харида шавад.

ИНТИХОБИ ҶОЙ.
Хушккунак бо андозаи дар тарҳи боло истифода 
4 м дарозӣ дорад. Ба шумо лозим аст, ки барои 
сохтани он ҷои кофии ҳамвор ва офтобрас дошта 
бошед, то ки аз бартариҳои хушккунак пурра 
истифода баред. Сурохии хушккунак ҳамеша 
бояд рӯ ба тарафи экватор бошад, то ки таъсири 
нурҳои офтоб ба ҳадди аксар расонида шавад. Ин 
маънои онро дорад, ки дар минтақаи шимоли 
кураи замин сӯрохии хушккунак бояд рӯ ба 
тарафи ҷануб ва дудкаш рӯ ба тарафи шимол 
бошад. Дар минтақаи ҷануби кураи замин 
сӯрохии хушккунак бояд рӯ ба тарафи шимол ва 
дудкаш рӯ ба тарафи ҷануб бошад. Ҷоеро интихоб 
кунед, ки дарахтон ба хушккунак соягӣ накунанд. 
Боварӣ ҳосил кунед, ки замини зери хушккунак 
аз сабзаву алафҳои баланд тоза карда шуда бошад 
ва дар ҳудуди атрофи он ҳайвоноти беҳудагард 
нагарданд.

Расми 2. Қолиби чӯбӣ барои мизи хушккунак

Расми 3. Қолиби чӯбин барои дудкаш
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БАРОИ МИЗИ ХУШККУНАК ҚОЛИБ СОЗЕД
Миз қисмати асосии хушккунак мебошад; он 
табақҳоро медорад ва ба дудкаш пайваст карда 
шудааст (Расми 2). Миз метавонад аз сифр сохта 
шавад ва ё шумо метавонед аз ягон мизи мавҷуда 
ё дигар  сохтори шабеҳи он истифода баред. 
Баландии миз метавонад вобаста ба мақсади 
кор таӯйир дода шавад ва бояд дар баландии 
барои кор бо табақҳои маҳсулот муносиб ҷойгир 
бошад. Мо тасмим гирифтем, ки аз баландии 80 
см барои миз истифода барем. Барои хушккунаки 
дорои дарозии 4 м аз қолиби мизи бо дарозии 4 м, 
баландии 80 см ва паҳноии 60 см истифода хоҳад 
шуд. Бо истифода аз маводҳои номбаршуда дар 
ҷадвал, як қолиби қавии чӯбинро омода кунед, то 
ки он тавонад вазни табақҳои пур аз маҳсулотро 
бардорад. Мо мехоҳем аз чӯбпораҳои 54 см (тавре 
ки дар расми 2 бо ҳарфи А ишора шудааст) ба 
сифати тахтачаҳо дар қад-қади қисмати болоӣ 
барои мустаҳкам кардани табақҳо истифода 
барем. Баъд аз он, ки қолиби миз омода гардид, 
як қабати сиёҳи матои нобофташуда ё клеёнкаро 
ба рӯй ва паҳлуҳои қолиб бикашед ва бо часпаки 
оҳанин маҳкам кунед. Ду пораи тунуки чӯбинро 
ба мизи хушккунак дар рӯи материали сиёҳи 
кашидашуда барои нигоҳ доштани табақҳо дар 
сатҳ маҳкам кунед.

СОХТАНИ ДУДКАШ
Дудкаш аз чор тахтаи чӯбин сохта мешавад (дар 
Расми 3 бо ҳарфи B нишон дода шудааст). Боварӣ 
ҳосил кунед, ки дудкаш баландии кофӣ дошта 
бошад ва баландии он 2 метр (200 см) болотар аз 
сатҳи мизи хушккунак бошад (Расми 3). Масалан, 
агар мизи хушккунаки шумо 80 см баландӣ 
дошта бошад, он гоҳ баландии сутунҳои дудкаш 
бояд ҳудуди 2,8 м (280 см) бошад. Дудкаш бояд 
паҳноии якхела бо мизи хушккунӣ ва чуқурии 
60 см дошта бошад. Тамоми қолиби дудкашро 
бо клеёнкаи шаффоф пӯшонед ва бо часпакҳо ба 
қолиб маҳкам кунед. Қисмати болоии дудкашро 
кушода гузоред ва қисмати поёнии онро 
пӯшонедд. 

Расми 4. Ангораи дудкаш, ки ба мизи хушккунак пайваст карда шудааст

Сутун (I) Сутун (I) 

Раф (L) 

Тахтаҳои амудӣ (J) 

Пояи сутун (K)

Раф (L) 

Баландии табақҳо 
ҷамъи 5 см 

Пораҳои чӯбӣ (M) 
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Эзоҳҳо: 
1. Дудкаш ва мизи хушккунакро дар 

алоҳидагӣ созед. 
2. Ҳамаи тарафҳои мизи 

хушккунакро бо клеёнкаи сиёҳ 
пӯшонед. 

3. Тарафҳо ва қисмати поёни 
дудкашро бо клеёнкаи шаффоф 
пӯшонед. 

4. Дудкашро ба мизи хушккунак бо 
тахтаҳои амудӣ пайваст кунед. 

5. Рафҳоро дар ҳар ду канори миз 
барои нигоҳ доштани сутуни 
марказӣ дар рӯи табақҳо бисозед. 

6. Дар клеёнкаи шаффоф дар рӯи 
дудкаш каме баландтар аз мизи 
хушккунак ва дар таги рафе, ки 
сутуни марказиро нигоҳ медорад, 
як тиреза бурида кушоед. 

7. Ду тахтапораи чӯбинро ба мизи 
хушккунак маҳкам кунед, то ки 
табақҳоро дар рӯи сатҳ нигоҳ 
доранд.   

8. Дудкашро бо ҳалқачаҳо дар чор 
гӯша мустаҳкам кунед ва сим ё 
бандро ба болои дудкаш дар ҷои 
бодрас маҳкам намоед.

ҚИСМҲОРО ЯКҶОЯ КУНЕД 
Як раф дар болои миз ва табақҳои маҳсулот 
бисозед, ки он сутунро нигоҳ медорад, 
ки дар рӯи он клеёнкаи шаффоф кашида 
мешавад. 
Мизи хушккунакро ба дудкаш бо истифода аз 
ду тахтаи амудӣ (дар Расми 4 таҳти ҳарфи J 
нишон дода шудааст) ва винтҳо маҳкам кунед. Бо 
истифода аз ду пораи чӯбини “пояи сутун”(дар 
Расми 4 таҳти ҳарфи К нишон дода шудааст) ва ду 

“рафҳои нигоҳдорандаи сутун” (дар Расми 4 таҳти 
ҳарфи L нишон дода шудааст), як рафро дар болои 
миз бисозед. Ин бояд дар ҳар ду канори мизи 
хушккунак анҷом дода шавад. Баландии фазои 
зери рафҳо бояд баробар ба баландии ду табақи 
гузошташуда ва ҷамъи 5 см бошад. Як сурохиро 
дар дудкаш дар шакли росткунҷа дар болои 
мизи хушккунак ва дар зери рафҳо бибуред, то 
ки он нақши нақбро барои гардиши ҳаво аз рӯи 
маҳсулот тавассути ин сурохӣ ва дудкаш бозӣ 
кунад. Як сутуни чӯбиро (дар Расми 4 таҳти ҳарфи 
I нишон дода шудааст) дар болои раф ҷой диҳед 
ва клеёнкаи шаффофро дар рӯи ин сутун ва мизи 
хушккунак бикашед. Баъд аз он, ки клеёнкаи 
шаффоф дар болои сутуни хушккунак ва табақҳои 
маҳсулот кашида шуд, ба шумо лозим аст, ки 
кунҷҳои дарози клеёнкаро бо як чӯби вазнин 
ба рӯи замин маҳкам кунед, то ки клеёнкаро 
дар паҳлуҳои мизи хушккунак озод намоед. 
Маҳкамкунии клеёнка ба замин имкон медиҳад, 
ки он ба тарафи боло печонида бардошта шавад 
ва дастрасии осон ба маҳсулот таъмин карда 
шавад. Клеёнкаи шаффофро байни ду тахтаи 
амудӣ  ва дудкаш барои нагузаштани ҳаво таранг 
кунед. Ин аз гардиши ҳаво дар мизи хушккунак ва 
даромадани он ба дудкаш ҷилавгирӣ мекунад.
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ТАБАҚҲОРО ТАЙЁР КУНЕД  

Барои тайёр кардани табақҳо аз пораҳои чӯби 
дарозиашон 60 см истифода кунед (дар Расми 5 
таҳти ҳарфи H нишон дода шудааст). Дар ҳар як 
табақ 4 дона чӯб (60 см аз ҳар тараф), як чӯбӣ 
дар ҳар як тараф, истифода карда хоҳад шуд. Бо 
пайвасткунии чӯбҳо тавре, ки дар расми 5 нишон 
дода шудааст, шумо метавонед чӯбҳои камтарро 
истифода кунед ва ҳамзамон гардиши хуби 
ҳаворо таъмин созед. Пешакӣ тури симиро бурида 
омода кунед ва онро дар рӯи ду пораи чӯби 
муқобили ҳамдигар гузошташуда маҳкам кунед. 
Сипас пораҳои чӯбро таранг кашед ва ду пораи 
дигари чӯбҳоро дар шакли чоркунҷа маҳкам 
кунед ва боварӣ ҳосил кунед, ки кунҷҳои он рост 
бошанд. Ҳар як кунҷи чоркунчаро ба таври дуруст 
маҳкам кунед, то ки тур ба чӯбпораҳо дуруст 
маҳкам шавад. Ҳангоми зарурат гӯшаҳои турро 
буред ва кунҷҳои чоркунҷаро  ҳамвор кунед, то ки 
он ҳангоми истифодабарӣ  клеёнкаро надаронад. 

ПЕШ АЗ ОН, КИ ХУШККУНАКРО БО 
КЛЕЁНКА МЕПӮШОНЕД 
Боварӣ ҳосил кунед, ки шумораи барои шумо 
зарурии табақҳо дар қолиб гузошта шавад; 
табақҳо як ё ду қабат гузошта мешаванд. Агар 
табақҳо болои ҳамдигар гузошта шуда бошанд, 
боварӣ ҳосил кунед, ки маҳсулоти дар табақи 
поёнӣ гузошташуда ба табақи болоӣ нарасанд. 
Як сутуни 4 метрии чӯбӣ ё бамбукро дар рӯи 
табақи болоӣ гузоред, то ки клеёнкаро дар 
болои маҳсулот нигоҳ дорад (Расми 6). Сипас 
рӯи мизро бо клеёнкаи шаффофи  полиэтиленӣ 
рӯйпӯш кунед.

Расми 5. Намои васеи табақи хушккунак

Пораҳои чӯбини 2 см х 4 см

Тахтаҳоро бо истифода аз 
ширеш, мехҳо ва шурупҳо 
маҳкам кунед

Тури симиро бо 
часпакҳо маҳкам 
кунед

60 см
60 см



83

Аксҳо бо тартиби гардиши соат аз боло аз чап: Пешакӣ тури симӣ, аз ҷумла гӯшаҳои онро бурида 
тайёр кунед. Кунҷҳои чӯбии табақро бо мех маҳкам кунед. Тури симиро ба гӯшаҳои чӯбии табақ 
маҳкам кунед. Ҳама кунҷҳои тези тури симиро барои пешгирӣ намудани буридашавии клеёнкаи 
хушккунак ҳангоми истифодабарӣ бурида партоед. 

Аксҳо аз чап ба рост: Рафҳоро дар ҳар як охири мизи хушккунак бисозед. Дар клеёнкаи дудкаш як тирезаро дар 
шакли росткунҷа бибуред ва кунҷи клеёнкаро ба раф часпонед. Сутуни бамбукӣ ё чӯбиро дар болои раф ҷойгир 
кунед, ки он клеёнкаро дар рӯи табақҳо ҳангоми истифодабарӣ нигоҳ хоҳад дошт. 
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МУШКИЛОТ УМУМӢ ҲАНГОМИ 
СОХТАНИ  ХУШККУНАКИ ОФТОБИИ 
ДОРОИ ДУДКАШ 

ГАРДИШИ МАҲДУДИ  ҲАВО ТАВАССУТИ 
ТАБАҚҲОИ ХУШККУНӢ 
Боварӣ ҳосил кунед, ки клеёнкаи шаффоф ба 
рафи чӯбин дар рӯи тиреза ба сӯи дудкаш дуруст 
ва таранг часпонида шуда бошад ва инчунин 
ба мизи хушкунӣ дар назди дудкаш дуруст 
часпонида шуда бошад.   Ду усули оддӣ барои 
санҷиши гардиши ҳаво дар хушккунак вуҷуд 
дорад: 

• Ба сояи қисмати болоии дудкаш, ки зери нури 
офтоб дар   замин пайдо мешавад, нигаред. 
Агар ҳаво аз дудкаш баромада истода бошад, 
шумо сояи мавҷдори ҳавои гармро дар болои 
сояи дудкаш хоҳед дид. 

• Усули дигар ин овезон кардани пораҳои 
хурди коғази сабук (0,5 х 7,5 см) дар сутун дар 
баёни мизи хушккунак мебошад. Вақте ҳаво 
ба гардиш медарояд, ин пораҳои коғаз низ ба 
ҳаракат медароянд. 

Баландии сутун дар рӯи табақҳо набояд аз 5 см 
бештар бошад, дар акси ҳол суръати ҳаво дар 
нақб кам хоҳад шуд. 

ТАБАҚҲОИ ДАР РӮИ МИЗИ ХУШККУНАК 
НОДУРУСТ ГУЗОШТАШУДА 
Гардиши ҳаво аз рӯё ва зери табақҳо зарур 
мебошад; табақҳоро дуруст гузоред, то ки 
кунҷҳои онҳо садди роҳи гардиши ҳаво  
нашаванд. Агар 

маҳсулоти табақи поёнӣ ба табақи болоӣ 
бирасанд, онҳо садди роҳи гардиши ҳаво 
тавассути маҳсулот мешаванд ва ҳамин 
тавр маҳсулот дертар хушк мешаванд.  
Гузоштани ҳаҷми аз ҳад зиёди меваҷот ва 
сабзавот дар рӯи табақҳо низ метавонад  
суръати хушккуниро суст кунад. 

МОНЕА ДАР ҚИСМАТИ ПЕШИ МИЗИ 
ХУШККУНАК 
Боварӣ ҳосил кунед, ки клеёнкаи шаффоф дар 
қисмати пеши хушккунак кушода бошад, то ки 
ҳаво ба даруни хушккунак ворид шавад. Агар 
зарур бошад, метавон аз як тури симӣ барои 
пӯшонидан роҳи ҳаво бо мақсади пешгирӣ аз 
даромадани ҳайвонот ба хушккунак истифода 
бурд. Ҳашарот одатан мушкил эҷод намекунанд, 
зеро онҳо бо сабаби гардиши ҳавои гарм ҳангоми 
хушккунӣ ба маҳсулот наздик намешаванд. 

БУРИДАНИ КУНҶҲОИ ТЕЗ 
Пеш аз кашидани клеёнкаи шаффоф дар гирди 
мизи хушккунак, боварӣ ҳосил кунед, ки ҳамаи 
кунҷҳои тез дар пояи сутун, табақҳо ва рафҳо 
рафъ карда шуда бошанд.

Расми 6.  Клеёнкаи шаффофи дар атрофи миз 
кашидашуда
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ДЕГИДРАТОР
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Дегидратори Шумо
Қадамҳо ҳангоми сохтани хушккунаки офтобии 
дорои дудкаш бо истифода аз маводҳои арзон ва  
дастрас 

Маҷмӯаи сарпӯши 
дегидратор  пайвасткунӣ  
ҷудокунӣ  воридкунӣ 

1 2
3

5

1. Табақ
2. Сурпӯши ҳавотозакунии   
 марказӣ ва сарпуши паҳлӯӣ
3. 3 варақаи акрилӣ
4. Гигрометр /ҳароратсанҷ
5. Белча 

4
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• Мустаҳкамкунӣ

• Гузоштани табақҳо ба ҷевончаи хушккунӣ

• Ҷойгузорӣ

• Гузоштани табақҳои дегидратор барои интиқол ва нигоҳдории осон

• Хушккунии маҳсулот

• Дегидраторро ҳангоми хушккунии маҳсулот дар зери офтоб гузоред 

Истифодаи дегидратор 

Stacking

Nesting Drying Crops

Stack trays in cabinet dryers

Place Dehytray under the sun to dry cropsNest trays for easy transport and storage
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Истифодаи Дегидратор
ДЕГИДРАТОР дар куҷо бояд гузошта шавад?
Барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтарин 
ва хушккунии сареъ ДЕГИДРАТОРро дар ҷойи 
офтобӣ насб кунед. Шумо метавонед онро дар рӯи 
тахта, санг ё сатҳи бетонӣ гузоред ва ё дар рӯи 
бом ё болохона ҷой диҳед.

Кай ман метавонам ҳавотозакунакро кушоям?
Ҳавотозакунакро дар оғози хушккунии маҳсулот 
пурра кушоед.

Ҳарорат дар дохили ДЕГИТРАТОР чӣ гуна хоҳад 
буд? Ҳарорати дохили ДЕГИТРАТОР ду баробар 
гармтар аз ҳарорати муҳити зист атроф дар рӯзи 
офтобӣ хоҳад буд. Масалан, агар ҳарорати аторф 
21°C бошад, пас ҳарорати дохили ДЕГИТРАТОР 
тақрибан ба 42°C баробар хоҳад буд.

Оё ман ДЕГИТРАТОРро шабона дар берун 
гузорам? Барои истифода дар хона беҳтар аст, агар 
шумо онро шабона ба даруни ягон бино дароред. 
Шумо метавонед онро дар гармхона ё анбор 
гузаоред. Вақте шумо дар даруни он маҳсулотро 
нигоҳ медоред, ҳамеша сарпӯши онро пӯшида ва 
ҳавотозакунакҳоро кушода нигоҳ доред.

Чӣ тавр ман метавонам ДЕГИДРАТОРро тоза 
кунам? Ҳамаи ҷузъҳои онро қисмҳои онро бо 
оби тоза ва бо истифода аз исфанҷ (губка) ё лиф 
(щетка) бо каме маҳлули шӯстушӯӣ шӯед. Бо оби 
тоза обгардон кунед. Баъд аз шӯстушӯ дар зери 
нури офтоб хушк намоед.
 
Вақти қатъсозии хушккунӣ
ДЕГИТРАТОР ҳамроҳ бо ҳигрометр барои чен кардани 
фаъолнокии об (на ин ки намии маҳсулот) ва белча 
кандани маҳсулоти часпак ва омехта кардани 
маҳсулоти ғалламонанд таъмин карда мешавад.

Барои муайян кардани он, ки кай бояд хушккунии 
маҳсулот қатъ карда шавад, қадамҳои зеринро иҷро 
кунед:

1. Тавре ки дар расм нишон дода шудааст, тақрибан 
дар ҳаҷми ду қошуқ маҳсулотеро, ки шумо хушк 
мекунед, дар бастачаи Ziploc ё шишачаи шаффофи 
ҳигрометр ҷой диҳед, ки он ҳамроҳи дастгоҳ дода 
мешавад.

2. Аз бастача ҳаворо то ҳадди аксар берун бароред 
ва онро сахт маҳкам кунед.   Агар шумо аз шиша 
истифода кунед, миқдори ҳадди аксари маҳсулотро 
дар он гузоред, то ки дар ҳигрометр барои ҳаво ҷои 
камтар боқӣ монад.

3. Сипас 15 дақиқа интизор шавед, то ки сатҳи намиро 
дар ҳигрометр муайян намоед. Агар ҳигрометр 
чунин сатҳро нишон диҳад:

• 60% ва бештар, ба хушккунӣ идома диҳед
• Камтар аз 60%, маҳсулот барои нигаҳдорӣ ба 

қадри кофӣ хушк карда шудааст

Дар хотир доред, ки ҳар қадар сатҳи намӣ камтар 
бошад, маҳсулот хушктар мешавад. Ҳамин тавр шумо 
метавонед сатҳи намнокиро барои тафтиши сифат  
истифода баред, то ки хушкии баробари маҳсулотро 
таъмин намоед.

Маслиҳатҳо барои тайёр намудани 
маҳсулоти хушки миёнасифат
* Маҳсулотро дар офтоб хушк кунед. Маҳсулоти 

кишоварзӣ  одатан дар давоми аз 24 соат то 7 
рӯз, вобаста ба боду ҳаво, хушк мешаванд. * Барои 
таъмин намудани ҳарорати баландтарини хушккунӣ 
сарпӯшро ҳамеша дар болои табақи дегидратор 
гузоред.  

* Барои хубтар хушк намудан меваҳоро дар шакли 
пораҳои тунук ё мукаабчаҳо буред ва онҳоро дар 
қабати тунук чида хушк намоед.  • Имконияти 
коркарди пешакии пораҳои меваро бо тар намудани 
онҳо дар маҳлули аскорбинӣ ё лимуӣ бо мақсади 
ҷилавгирӣ намудан аз фаъолшавии ферментии 
онҳо ба инобат бигиред. Дар баъзе ҳолатҳо, масалан 
дар ҳолати шук намудани помидор, дар тарафи 
буридашудаи онҳо каме намак пошед. Тарафҳои 
буридаро рӯ ба тарафи табақи дегидратор гузоред.

* Барои хубтар хушк кардани сабзавот онҳоро аввал 
дар оби гарм андохта, сипас ба оби сард гузоред ва 
тоза кунед. Сабзавотро метавон дар якчанд қабат 
хушк кард, вале ҳаҷми маҳсулот дар рӯи табақи 
дегидратор набояд аз 3/4 ҳиссаи ҳаҷми бештар 
бошад ва маҳсулот бояд ҳар 1-2 соат омехта карда 
шавад.

* Барои хубтар хушк намудани маҳсулоти донашакл, 
ба мисли ғалладона ва ё тухмиҳо, рӯи табақи 
дегидраторро то нисф пур кунед ва сарпӯшро барои 
шухк намудани онҳо пӯшонед.

• Ҳавотозакунакҳоро ҳангоми хушккунии маҳсулот 
кушода нигоҳ доред.

• Маҳсулотро ҳар соат дар оғози хушккунӣ ва сипас 
ҳар 2 ё 3 соат баъд барои муайян кардани рафти 
хушккунӣ тафтиш кунед.

• ДЕГИДРАТОРро дар зери борон нагузоред. Ҳангоми 
борон онро дар даруни бино гузоред.  Шабҳо низ 
онро дар даруни бино гузоред. 

* Ҳигрометрро ҳангоми хушккунии маҳсулот дар 
даруни ДЕГИДРАТОР нагузоред, зеро он ба дастгоҳ 
зарар хоҳад расонд.
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Ҷадвали тавоноии ДЕГИДРАТОР™ барои хушккунӣ 
 
Навъи маҳсулот          Намнокии        Вазни маҳсулоти тар     Намнокии         Вазни маҳсулоти хушк
                                        ибтидоӣ           дар ДЕГИДРАТОР™        ниҳоӣ                дар ДЕГИДРАТОР™

 (% тарӣ) кг фунт (% тарӣ) кг фунт

Себ 85,6 2,20 4,84 6,0 0,34 0,74

Черника 92,1 2,20 4,84 8,0 0,25 0,55

Қаламфури чилиягӣ 82,0 2,64 5,81 10,0 0,53 1,16

Сирпиёз 66,3 1,41 3,10 8,0 0,52 1,13

Занҷабил 90,0 3,08 6,78 11,0 0,35 0,76

Пудина 87,9 0,88 1,94 9,0 0,12 0,26

Занбурӯғҳо 85,8 2,20 4,84 8,0 0,34 0,75

Помидор 96,0 2,42 5,33 11,0 0,11 0,24

Папайя 88,7 3,48 7,65 5,5 0,53 1,17

Ҷуворимаккаи 30,0 4,50 9,90 13,0 3,62 7,97
тозакардашуда 

Бомия 95,0 1,50 3,30 15,0 0,09 0,19

Эзоҳ: 1 кг = 1000 г = 2.2 фунт

Чӣ тавр бояд Ҷадвали тавоноии ДЕГИДРАТОР™ барои хушккунӣ истифода карда 
шавад

• Тавоноии хушккунии маҳсулот бо истифода аз ДЕГИДРАТОР™, ки дар 
ҷадвал оварда шудааст, дар асоси тадқиқоти хушккунии маҳсулоти бо 
пораҳои тунук буридашуда ва дар баъзе ҳолатҳо дар асоси таҳқиқотҳо бо 
истифода аз ДЕГИДРАТОР™ муайян карда шудааст. Дар хотир бояд дошт, ки 
навъи маҳсулот ба сатҳи тавоноии дастгоҳ таъсир мегузорад ва аз ин рӯ  
нишондиҳандаҳои ҷадвал тахминӣ мебошанд.

• Маҳсулоти кишоварзӣ, ба монанди меваҷоти тару тоза ва сабзавот, бояд дар 
шакли пораҳои тунук буридашуда ва ё тикаҳои буридашуда ва дар рӯи табақи 
дастгоҳ бо қабати тунук чидашуда хушк карда шаванд. Маҳсулот ҳар қадар 
тунуктар ва ё хурдтар бошад, суръати хушккунӣ ҳамон қадар тезтар мешавад.

• Ҷадвал бояд ба таври зайл аст тафсир карда шавад: аз тақрибан 2,2 кг (4,84 
фунт) себи тару тоза себ то 0,34 кг (0,74 фунт) себи хушк ҳосил мешавад.

• Ҷиҳати муайян кардани теъдоди зарурии ДЕГИДРАТОР™ барои хушк кардани 
меваҷот ва сабзавоти тару тоза ва гирифтани миқдори зарурии меваҷот ва 
сабзавоти хушк қадамҳои зеринро иҷро кунед:

Аввал миқдори маҳсулоти тару тозаро барои гирифтани миқдори зарурии 
маҳсулоти хушк бо истифода аз формулаи зерин муайян кунед: (Вазни 
зарурии хушк, кг ё фунт/вазни хушк ба ҳар як ДЕГИДРАТОР*) х вазни тар ба 
ҳар як ДЕГИДРАТОР*. * Нишондиҳандаҳои ҷадвалро истифода баред.

Теъдоди зарурии ДЕГИДРАТОРҳо барои хушк кардани ин ҳаҷми маҳсулоти тару 
тозаро муайян кунед. Ин на теъдодест, ки ба шумо воқеан зарур аст, балки 
миқдори ДЕГИДРАТОРҳое мебошад, ки ба шумо барои хушк кардани ҳаҷми 
лозимаи маҳсулот дар як партия аст.

Бо истифода аз шумораи рӯзҳои зарурӣ барои хушк кардани як партияи 
маҳсулот ва теъдоди зарурии ДЕГИДРАТОРҳо барои хушк кардани як партияи 
маҳсулот шумо метавонед муайян кунед, ки барои кор шумо  чӣ қадар 
ДЕГИДРАТОР зарур аст.

• Мисоли 1: Барои хушк кардани 1000 кг себи хушк дар як ҳафта, агар барои 
хушккунии он то сатҳи барои нигаҳдорӣ зарурии намнокӣ 3 рӯз талаб 
карда шавад, чӣ қадар ДЕГИДРАТОР лозим аст? Роҳи ҳал: (1000/0.34*) х 2,2* 
= 6,471 кг себи тару тоза. Шумораи зарурии ДЕГИДРАТОР 6471/2.2 = 2941 
аст, агар хушккунӣ дар як партия анҷом дода шавад. Азбаски 500 кг себи 
хушкро метавон дар 3 рӯз ба даст овард, ва дар як ҳафта танҳо 1000 кг зарур 
аст, хушккунӣ дар ду партия бояд сурат бигирад. Аз ин рӯ, 2,941/2 = 1,470 
ДЕГИДРАТОРҳо зарур мешаванд. Агар 1000 кг себи хушк дар давоми 2 ҳафта 
лозим бошад, пас 2,941/4 = 735 ДЕГИДРАТОРҳо зарур мешавад, ки барои 
гирифтани 250 кг себи хушк аз ҳар як партия имкон медиҳад.

• Мисоли 2: Роҳи дигари муайян намудани шумораи зарурии ДЕГИДРАТОРҳо 
дар асоси миқдори ҳосили ҷамъоваришуда дар як рӯз дар давоми мавсими 
ҷамъоварӣ/хушккунӣ амалӣ карда мешавад. Чӣ қадар ДЕГИДРАТОРҳо 
лозим аст, агар хоҷагӣ 2 тонна (2000 кг) бомияро дар як рӯз ҷамъоварӣ 
кунад ва барои то сатҳи бехатари намнокӣ хушк кардани бомия дар ин 

давра 2 рӯз лозим бошад.   Барои хушк кардани 2000 кг бомия дар як рӯз, 
2000/1.5* = 1334 ДЕГИДРАТОРҳо барои як партия лозим мешавад Дар рӯзи 
дуюм ҷамъоварии бомия метавонад ду баробар ва ё ҳатто камтар аз ҳаҷми 
он коҳиш ёбад. Нисфи табақҳои дастгоҳ метавонанд озод шаванд ва барои 
партияи нав истифода шаванд, агар маҳсулоти қисман хушкшуда аз ду табақ 
дар як табақи ДЕГИДРАТОР якҷо карда шаванд ва хушккунии онҳо идома 
дода шавад.    Ҳамин тавр иқтидори зарурӣ барои хушк кардани ҳаҷми 
рӯзонаи ҳосили зироат 1,5 маротиба бештар аз шумораи табақҳо мебошад, ки 
барои хушк намудани ҳосили якрӯза зарур мебошанд, яъне 1,5 1334 х = 2001 
ДЕГИДРАТОРро ташкил медиҳад.

• Агарчи сатҳи намнокии ниҳоии маҳсулот дар ҷадвал оварда шудааст, аммо 
мо тавсия медиҳем, ки барои истифода ба сифати нишондиҳандаи сатҳи 
хушккунии маҳсулот/ғизо аз фаъолиятнокии об дар сатҳи 0.60 (АВ< 0.60) 
ё  рутубатнокии нисбии ERH < 60% истифода бурда шавад. Дар ин сатҳ 
маҳсулот ва ғизо то сатҳи бехатари намнокӣ хушк карда мешавад, ки он аз 
вайрон шудани маҳсулот ҷилавгирӣ мекунад. Як ҳигрометри хурд ҳамроҳ 
бо ДЕГИТРАТОР таъмин карда мешавад, ки он барои муайян намудани сатҳи 
кофии хушкшавии маҳсулот истифода мешавад. Шумо метавонед хушккуниро 
қатъ кунед, вақте ҳигрометр 60%-ро нишон диҳад. Шумо метавонед ин 
ҳигрометрро барои санҷиши сифати партияи маҳсулоти хушкшаванда бо 
мақсади таъмин намудани сатҳи баробари хушкшавии ҳамаи маҳсулот 
истифода кунед.

• Давомнокии хушккунӣ нишон дода нашудааст, зеро он вобаста боду ҳаво ва 
мавқеи ҷуғрофии ҷойгиршавӣ, ки дар он аз ДЕГИДРАТОР™ истифода бурда 
мешавад, фарқ мекунад. Ҳавои гарм ва хушк назар ба обу ҳави намнок ба 
хушккунии офтобӣ мусоидат мекунад. Дар рӯзҳои хунук, рутубатдор ва 
боронӣ маҳсулотро хушк намкунед.

• Дар маҷмӯъ ҳарорат дар дохили ДЕГИТРАТОР™ аз ҳисоби ҷаббида шудани 
гармӣ дар деворҳои табақи дастгоҳ ду баробар гармтар мешавад. Масалан, 
агар ҳарорати муҳити атроф 25°C бошад, пас ҳарорати дохили ДЕГИДРАТОР ба 
50°C баробар мешавад.

• Азбаски ҳарорати дохили ДЕГИДРАТОР™ ду маротиба гармтар мешавад, 
намнокӣ дар дохили табақ кам мегардад ва ҳамин тавр шароити беҳтар барои 
хушк кардани маҳсулот ба вуҷуд меояд, ки аз хушккунӣ дар ҳавои кушода 
самараноктар аст.

• Сурохиҳои ҳавотозакунӣ дар ДЕГИДРАТОР™ бояд кушода бошанд, то ки ҳавои 
намнок берун барояд ва аз конденсатсия пешгирӣ карда шавад. Кушодани 
сурохиҳои ҳавотозакунӣ ҳамчунин боиси пасттар шудани ҳарорат тақрибан 
5°C мегардад.

• Дар баъзе ҳолатҳо магасҳои меваҷот метавонанд аз таги ДЕГИДРАТОР ба 
даруни он ворид шаванд ва имкони берун баромадан надошта бошанд. Агар 
ин ҳолат рӯй диҳад, сарпӯши ДЕГИДРАТОРро кушоед ва пас аз берун шудани 
магас онро дарраф маҳкам кунед.   Вақте маҳсулот хушк шуд, магасҳоро 
камтар ҷалб мекунад. Пӯшонидани ДЕГИДРАТОР бо дока барои пешгирии 
магасҳо муфид мебошад.
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