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  مقدمه 
و  مـی داننـد  ) عراق امـروزي ( بین النهرین را ).Phoenix dactylifera L(خرما أمنش

شبه جزیره عربستان، شـمال آفریقـا و   مناطق اصلی تولید یعنی در سابقه کشت و کار آن 
ایـران از جملـه کشـورهاي    . سال پیش برمی گـردد  5000به حدود کشورهاي خاورمیانه 

بـر اسـاس آمارنامـه     .صادرکننده این محصول بـه شـمار مـی رود   طراز اول تولیدکننده و 
تـن   1000000بالغ بـر   1392وزارت جهاد کشاورزي میزان تولید خرماي کشور در سال 

بوده و این محصول جایگاه چهارم را در بین محصوالت باغی از لحاظ میزان تولید داشته 
و بلوچستان، خوزستان، بوشهر  مهمترین استان هاي تولید کننده آن کرمان، سیستان. است

  .و هرمزگان می باشند
 کشورهاي تولید کننده  از انواع نرم، نیمه خشک و خشک در د و بسیار متنوعیارقام متعد

داراي رطوبـت  ( از انواع ارقـام نـرم خرمـا   . این محصول مورد کشت و کار قرار می گیرد
خاصویی، برحی، حـالوي،  توان مضافتی، شاهانی، کبکاب، مرداسنگ، می %) 30بیش از 

امري، دگلـت نـور، خـالص، اسـتعمران، پیـارم، و      . خضراوي را نام برد و ، مجولانییح
زاهدي، دگلت بیدا، هورا،  و%) 20-30داراي رطوبت ( از دسته ارقام نیمه خشکحالوي 

     محسـوب   %)20داراي رطوبـت کمتـر از   ( ارقـام خشـک آن   ازدیري، ساکوتی و تـوري  
ي و پرانرژي است که بخش مهمی از جیره غذایی سـاکنان  اي مغذّخرما میوه  .می شوند

کشورهاي تولید کننده را تشکیل می دهد و به صـورت هـاي تـازه، خشـک یـا اشـکال       
   برداشـت،   طـی سـفانه ضـایعات خرمـا در   أمت. گوناگون فرآوري شده به مصرف می رسد

کی و فیزیولوژیکی، جایی پس از برداشت و بازاررسانی به دلیل بروز اختالالت فیزی جابه
طبق آمار منتشره درصد ضایعات پس  .بیماري هاي پاتولوژیک و آلودگی به آفات باالست

درصد است که در مراحـل مختلـف برداشـت،     18-21از برداشت خرما در ایران حدود 
ایـن ضـایعات بـاال    . شود فروشی حادث می فروشی و خرده حمل و نقل، انبارداري، عمده

با وجود مصرف انرژي، هزینه و وقت زیاد، میزان درآمـد حاصـله در   باعث شده است تا 
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        اجـراي توصـیه هـاي ارائـه شـده در ایـن نشـریه        فراگیـري و   .واحد سطح کاهش یابـد 
  . را در پی داشته باشدو بهبود کیفیت این محصول ارزشمند کاهش ضایعات  می تواند

  

  
  خرما شاخص هاي بلوغ
  . ، رطب و تماریا خارك حبابوك، کیمري، خالل: از عبارتندبه ترتیب مراحل بلوغ خرما 

  
  خرما در مرحله کیمري - 1شکل 
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  خرما در مرحله خالل - 2شکل 

  
  خالل        حد واسط                     رطب                 

  مراحل رسیدن خرما رقم برحی - 3شکل 
) خـارك ( از ارقام خرما مثل برحی، حیـانی، ثمنـی و زقلـول در مرحلـه خـالل      معدودي

برداشت می شوند که میوه آنها در این مرحله بسته به نوع رقم به رنگ زرد یا قرمز است 
پوشش دهی خوشه هـاي  الزم به ذکر است . داردمزه اي گس  ،تانن باال داشتنو به دلیل 

ضمن آنکه  ،آنها شوددر د منجر به تسریع فرآیند رسیدگی خالل می توانخرما در مرحله 
فریـز کـردن سـریع و     از طریقرا می توان  رشديمرحله این ي برداشت شده در خرماها

ساعت و سپس  24حداقل  تر به مدتپایین  یا درجه سانتی گراد -18نگه داري در دماي 
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وادار بـه  الدئید یـا اتـانول   انتقال به دماي اطاق یا با قرار دادن در معـرض بخارهـاي اسـت   
    .رسیدن کرد

میوه ها در این . برداشت می شوند )و تمار رطب( رسیده اکثر انواع خرما در مراحل کامالً
هـا از بـین    تاننکمتري دارند، طعم گس آنها به دلیل تجزیه رطوبت  باالتر و قند ،مراحل

میـزان رطوبـت خرمـا در    . نرم ترنـد  ،خاللفیزیولوژیکی و در مقایسه با مرحله  می رود
بـا  . می باشـد  درصد 30و تمارکمتر از درصد  30-45 ، رطبدرصد 45-65خالل همرحل

از  ناشـی  پدیـده افزوده مـی شـود کـه ایـن      آنشیرینی رسیدگی خرما بر میزان  پیشرفت
    .می باشدسوکروز به فروکتوز و گلوکز قند افزایش قند کل و در ارقام نرم، تبدیل 

  شاخص هاي کیفی
 30تـا   9 حـدود در  معموالًوزن هسته  کهاست  هسته و داراي یکسته از نوع میوه خرما 

بـا ضـخامت   هسته هاي کوچک تـر و   دارايانواع  هالبتّ .می باشدآن درصد وزن گوشت 
بسته به رقم ممکن است گرد، بیضوي، خرما شکل . ترجیح داده می شوند ،تربیشگوشت 

اندازه، شکل، رنگ،  :عبارتند ازشاخص هاي کیفی در خرما . مستطیلی یا استوانه اي باشد
همچـون آفتـاب سـوختگی،    ی تمیزي و عـاري بـودن از نقایصـ    ،)جویدن قابلیت( بافت
تخمیـر و پـاتوژن هـاي مولـد      ،ك زدگی، آفت زدگی، شکراز گوشت پوست شدگیجدا

ـ زمینـه افـزایش   برخی عملیات پیش از برداشت می تـوان   جرايابا  .پوسیدگی و ت کیفی
    اسـتفاده هـاي از   بـا   هـا  پوشـاندن خوشـه  بـراي مثـال    .سالمت محصول را فراهم نمود

   تنـک  یـا  ومـی شـود   محافظت میوه از غبار، آفـات و بـاران    پوشش هاي مناسب باعث
 قند اصلی .را نیز افزایش می دهد اندازه و کیفیت میوه، کاهش فشردگی ضمن ،خوشه ها

قنـدهاي   از دسـته  اکثر ارقام نرم نوع سوکروز واکثر ارقام نیمه خشک و خشک خرما از 
بر % (50حدود این محصول نیز میزان قند کل  .استمی ) فروکتوز و گلوکز( احیاءشونده

از از آنجا که مصرف کنندگان . می باشد) بر اساس وزن خشک% (75یا ) اساس وزن تازه
 بازار متناسبخاب رقم انت الزم است متفاوتی دارند،هاي ذائقه نظر میزان شیرینی پسندي، 

 مقـادیر قابـل تـوجهی    )خـارك ( در مرحلـه خـالل  خرمـا   .باشـد مصرف  حوهنو  هدف
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. همین ترکیبات استوجود  ناشی ازمیوه  یکه گسداردپروسیانیدین یا تانن هاي کندانسه 
مراحل رطـب  ( میوهبا افزایش رسیدگی  تجمع می یابند کهدر پوست میوه  تانن ها عمدتاً

سولفات هاي  دارندهي  خرما تنها میوه. زدوده می شودگسی آن شده و پلیمریزه  )و تمار
 يفعالیت آنتی اکسیدانی متوسـط تـا زیـاد    بسته به نوع رقم،بدین دلیل  و فالونوئید است

  .دارد
  هاي خرمااستاندارد

  :عبارتند ازعوامل کیفی استاندارد کدکس خرما 
در مرحله . داشته باشدب است، وبه آن منس کهرا اي رنگ و طعم خاص واریته میوه  -1 

  .حشرات باشدآلودگی به کنه، تخم و الرو  فاقدقرار داشته و رسیدگی لحاظ  از مناسبی
  .باشد% 30تا  26میزان رطوبت آن بسته به واریته  -2 
  .باشد) بدون هسته( گرم 4یا ) همراه با هسته( گرم 75/4میوه  وزن حداقل -3 
، نیــافتگی تلقــیحمکــانیکی، نارســی، دیــدگی همچــون لکــه، آســیب  معــایبیفاقــد  -4 

    و  همچنــین میــوه. باشــد فســادکپــک زدگــی و  دگــی، ترشــیدگی،آفــت زغبـارآلودگی،  
فرآورده هاي آن عاري از مواد زائد و میکروارگانیسم هاي خطرناك براي سالمتی انسـان  

  .     باشد
سه اندازه و بدین شرح گرم میوه،  500بر اساس تعداد حبه در  استاندارد کدکس خرمادر 

حبه  90بدون هسته یا بیش از  يحبه خرما 110بیش از ( کوچک -1: توصیف شده است
  )هسته داراي

  )هسته دارايحبه  80-90بدون هسته یا  يحبه خرما 90-110( متوسط -2 
  ). هستهاراي د حبه 80حبه بدون هسته یا کمتر از  90کمتر از ( بزرگ  -3 

  برداشت 
ثر از أمتصفات مذکور که تعیین می شود ظاهر و بافت میوه زمان برداشت خرما بر اساس 

د نقش موثري می توان مناسبزمان در محصول برداشت . استمیوه میزان رطوبت و قند 
ت ترك خوردگی میوه، خشکیدگی بیش از حد میوه،آلـودگی بـه آفـات و    شد در کاهش
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برحـی بـه صـورت    مثل خرما زردرنگ برخی ارقام  .داشته باشدحمله میکروارگانیسم ها 
هنگـامی کـه همـه خرماهـا     بدین منظور . رشته اي یا خوشه اي به بازار عرضه می شوند

       آنگـاه . دشـو مـی   منتقـل ي بـه محـل بسـته بنـد     وزرد شدند، کل خوشه برداشت  کامالً
نرسیده و یا از این مرحله گذشـته انـد را   ) خارك( میوه هایی را که هنوز به مرحله خالل

       حمـل  کیلـوگرمی بسـته بنـدي و بـه بـازار       5درون کارتن هـاي   جدا می کنند و بقیه را
  .می نمایند

   
  

  خرماي برداشت شده در مرحله خاللخوشه هاي  - 4شکل 
  

  
  

  خرماي برحی برداشت شده در مرحله خالل  - 5شکل 
صـفر درجـه سـانتی    طوري که دماي آنها به  شوندخنک  بایستیخرماهاي برداشت شده 

براي خنک کردن خارك ها می توان از آب سرد استفاده نمود که مدت زمان . برسدگراد 
 الزم اسـت . دقیقـه خواهـد بـود    10-20الزم براي انجام آن بسته به دماي اولیه محصول،
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از قبـل از بسـته بنـدي    مـازاد  بدین منظور از آب ضدعفونی شده استفاده شود و رطوبت 
استفاده از هواي فشرده مشکالت کمتري را در مقایسـه   البته .دگرد سطح محصول خارج

   .می شودتوصیه بیشتر با روش مذکور به همراه دارد و 
بـه حـداقل   طی حمل و نقـل و بـازار رسـانی    ها میوه از سطح اتالف رطوبت  براي آنکه

کـارتن   ونو سـپس در  مشـبک قـرار داده  پالسـتیک    رونرا د آنهـا می توان ابتـدا  برسد 
حمل و نقل بـا اسـتفاده از وسـایل نقلیـه      الزم استنیز ت میوه براي حفظ کیفی. گذاشت

)  % 90-95درجه سانتی گراد و رطوبت نسـبی   0-2دماي ( مجهز به تجهیزات سردکننده
  .انجام شود

بـراي  چنانچه قرار است برداشت در مرحلـه رسـیدگی کامـل انجـام شـود، بهتـر اسـت        
        خوشــه هــاي خرمــا داخــل ،جلــوگیري از ریــزش میــوه و کــاهش ضــایعات محصــول

برداشـت  کـار  رشد و بلندتر شـدن نخـل،   افزایش با . ه شوندقرار داد يتورپوشش هاي 
ایـن عملیـات   تسـهیل   جهتانواع نردبان و باالبر  و بناچار بایستی از مشکل تر می شود

   .شوداستفاده 

  
  

  پوشاندن خوشه خرما با استفاده از تور 
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  خرما برداشتباالبر پشت تراکتوري 
  

  
  

  خرما  جهت برداشتمورد استفاده  هاي باالبردیگري از  عنو
  

   زمـانی کـه اکثـر میـوه هـا     ( به صورت خوشه کامـل   رطب و تمار برداشت در مراحل  
 ،خوشـه هـا را پـس از جداسـازس از درخـت      در این حالت. انجام می گیرد) اند رسیده

روش دیگر آن است  .رسیده جدا گردد کامالًتا خرماهاي  می تکانندی های داخل صندوق
  .دست چین شود ،که خرماهاي رسیده به صورت تک تک از خوشه
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    سـطح زمـین  کمکـی بـه    تجهیزاتبا استفاده از انواع ظروف و  را چیده شدهخوشه هاي 
    مکـانیکی بیشـتري   دیـدگی  آسیبدچارریزش ناشی از هاي میوه از آنجا که  .می رسانند
و به همین دلیل احتمال آلودگی میکروبی و نفوذ ذرات خـاك بـه عمـق بافـت      می شوند

گز نباید با هدف فروش و مصـرف  با زمین بیشتر است، هر برخورد حینگوشت آنها در 
  . شوندو عرضه انسانی، جمع آوري 

آلودگی به حشـرات و  یکی از عوامل اولیه ضایعات کمی و کیفی پس از برداشت خرما، 
برخی آفات انباري همچون شپشه دندانـه دار  . تغذیه آنهاستبه واسطه صدمه ایجاد شده 

، شپشــه آرد Oryzaephilus surinamensis ،Oryzaephilus mercatorبــرنج 
Tribolium confusum شــــب پــــره هنــــدي ،Plodia interpunctella ،

Cryptolestes ferrugineus  وCarda spp.      مـی تواننـد خرماهـا را آلـوده کننـد. 
وف ردرون ظمیوه ها و سپس بسته بندي  یید شدهأی تتدخیناستفاده از مواد ضدعفونی با 

سولفوریل فلوراید به استفاده از  .را کاهش دهد می تواند میزان خسارت واردهضد حشره 
که  درجه سانتی گراد 20-25ساعت و در دماي  24گرم در مترمکعب به مدت  34مقدار 
یکـی  نیز رسیده است، ) USEPA(به ثبت آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا اخیراً

مورد تدخین کننده هاي موثر و  ازفسفین نیز  .قابل توصیه به شمار می روداز روش هاي 



١٠ 
 

درجـه سـانتی گـراد و رطوبـت      20شرایط دمایی تحت این ماده است، اما تیمار با  تایید
  .زمان نیاز داردروز  3-5 به %60نسبی 

  
  اطاقک هاي تدخین براي کنترل آفات انباري خرما

شـیمیایی  که امکان کاربرد تدخین کننده هـاي  ارگانیک تولید شده به روش در خرماهاي 
بـه   .نمـود روز اسـتفاده   2و بـه مـدت   % 100از دي اکسید کـربن  وجود ندارد، می توان 

بدین . از سایر شیوه هاي موثر به شمار می رودنیز  ییتیمارهاي حرارتی یا سرما کارگیري
از زمانی که دماي ( ساعت 2-4درجه سانتی گراد به مدت  55تا  50هواي گرم  منظور از
بـه  گرمادهی آنکه براي  .استفاده می شود) انتی گراد یا باالتر می رسددرجه س 50میوه به 
استفاده از هواي گرم تحت فشار  بهتر است ، دگیرانجام  سریع تر و یکنواخت ترصورت 

توصـیه  قابـل  ، مـی شـوند  رنگ میوه سبب تیره تر شدن آنکه دماهاي باالتر به دلیل  .شود
رسـاندن دمـاي آن بـه     تکمیل تیمار حرارتـی و بالفاصله پس از سرد کردن خرما  .ندیستن

  .  می کاهدآن ت تیرگی رنگ ، از شد)صفر درجه سانتی گراد( دماي مطلوب
 از ضدعفونی را به کمک سرما انجام دهید، توصـیه مـی شـود    قصد داریددر صورتی که 

از زمانی که دماي میوه ( ساعت 48درجه سانتی گراد یا پایین تر براي حداقل  -18دماي 
آفـات  چنین تیمـاري  تحت . کنیداستفاده ) درجه سانتی گراد یا پایین تر می رسد -18ه ب

در این . خواهد شدنابود  )تخم، الرو، شفیره و حشره کامل( انباري در کلیه مراحل زندگی
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دوره  با بکارگیري هواي تحت فشار و با حداکثر سرعت ممکن، می توانید طـول  تکنیک،
درجه سانتی گراد  10نبارداري در دماي زیر ا .را کوتاه نمایید زمانی الزم براي ضدعفونی

 5انبـارداري در دمـاي    و دشـو  آنها مـی  نیز زاد و ولدو از محصول تغذیه حشرات  مانع
تحـت   نگـه داري . خواهـد شـد  را سـبب  آفات موثر درجه سانتی گراد یا پایین تر کنترل 

جلوگیري  اتاز فعالیت حشر) درصد 5/0کمتر از ( تمسفر با اکسیژن پایینشرایط کنترل ا
 بسته بنـدي  ها استفاده می شود یا اینکهبسته از گاز نیتروژن درون  در این روش. می کند

 ياز سایر گزینه هانیز  KGY1تا  75/0تابش یونیزان . دگیرتحت شرایط خال انجام می 
   .خرما به شمار می رودضدعفونی موثر جهت 

  میوه دنیرسان
براي آنکه روند رسیدگی خرماهاي خارك تسریع شود و زودتر به مرحله رطـب برسـند،   

بهتـر  فریز کردن براي . ساعت نمود 24ت حداقل به مد کردن آنهافریز  قدام بهمی توان ا
درجه  -50تا  -35ي هادما درجه سانتی گراد از -18تا  -1است به جاي استفاده از دماي 

صـدمه بـه   در دماهاي پایین تر،  معموالًاین بدان دلیل است که  .استفاده شودسانتی گراد 
باعث صدمه دیدن غشاها و دیـواره هـاي    باالتردماهاي  استفاده از .بافت میوه کمتر است

     استفاده از تیمارهایی همچون اسـید اسـتیک، اتـانول و اسـتالدئید نیـز     با . سلول می شود
   .ودرا تسریع نمارك رسیدگی خرماهاي خمی توان 

 و غیرهباران، حشرات  مثل  درامان ماندن میوه از تاثیر سوء عوامل مخرّببه منظور  گاهی
رساندن  تالزم اسکه در این صورت  می کنندقبل از رسیدگی کامل آن برداشت اقدام به 
یی استفاده می کنند ها کاتاقبدین منظور از . به صورت مصنوعی انجام شود میوهتکمیلی 
درجه سانتی گراد بـراي   35(بهینه تامین دما در دامنه هوا، خوب گردش  امکان که ضمن

درجه سانتی گـراد   40-43درجه سانتی گراد براي زاهدي و حالوي،  35-38دگلت نور، 
و رطوبـت  ) یديعدرجه سانتی گراد براي مکتوم و سـ  45-46براي خضراوي و حیانی و 

 عارضه به دلیل آنکه باعث تشدید باالتر دماهاياستفاده از . در آنها میسر باشد% 70نسبی 
مـدت زمـان الزم بـراي    . نیسـت توصیه قابل میوه می شود،  جداشدگی پوست از گوشت
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 2بـین  در زمان برداشت، دما و رطوبت نسبیمیوه به مرحله رسیدگی  هدن خرما بستیرسان
در د نرسمصنوعی می  ثیر تیمارهايأتحت تکه  یهایمیوه به طور کلی . شدباروز می  5تا 

ـ کرده انـد،  طی روي درخت را  گیمراحل رسید مقایسه با خرماهایی که ت طعـم  از کیفی
   .برخوردارندپایین تري 

  رطوبت گیري
ـ رطوبت میوه و رساندن آن به حد بهینـه   ستنعبارت است از کارطوبت گیري  ا هـدف  ب

هـم زمـان بـا     مـی توانـد  این کار  که جا به جایی و انبارداري بعدي طیت در حفظ کیفی
       در صـورت فـراهم بـودن شـرایط محیطـی، رطوبـت گیـري را       . رسیدن میوه انجام شود

از . انجـام داد   می توان با پهن کردن خرماها در برابر آفتاب یا زیر تونل هاي پالسـتیکی 
گـردش خـوب هـوا مـی تـوان       فراهم بودن امکان نیز در صورتگلخانه هاي پالستیکی 

پرندگان، خزندگان و سـایر  آسیب از گرد و غبار،میوه ها اخیر، حالت که در  نموداستفاده 
   .درامان خواهند ماندنیز عوامل مخرّب 

  
  

  خشک کردن میوه با آفتاب
، شـته باشـد  وجـود ندا  آزادهـواي  تحت شـرایط  در صورتی که امکان خشک کردن میوه 

. رسـاند ) درصد 23-25( بهینهبه حد را آن از هواي گرم میزان رطوبت با استفاده بایستی 
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و بایستی سـعی   رقم داردنوع دماي هواي گرم مورد استفاده بستگی به الزم به ذکر است 
  .نشودخشک ) رطوبت% 20کمتر از ( میوه بیش از حد شود

  آبدهی 
نیازي به آبـدهی   ،خشک نشده باشد بیش از حددر زمان برداشت  میوه هادر صورتی که 

 آنشـدن  و گوشـتالو و بـرّاق    میـوه  نرم کردن بافت با هدفآبدهی گاهی  اگرچه .یستن
 4-8به مدت براي آبدهی، خرماها را درون آب گرم غوطه ور می کنند یا  .انجام می شود

قـرار  % 100درجه سانتی گراد و رطوبـت نسـبی    60-65دماي  بادر معرض بخار ساعت 
 هـدف مـد  ده دقیقـه  بخاردهی حتی به مدت  ،رددر برخی ارقام همچون رقم فَ .می دهند
دمـا و رطوبـت نسـبی    فـراهم سـازي    بـه منظـور  توصیه می شـود  . می کند مینأنظر را ت

  . گردش هواي تحت فشار استفاده شودسیستم در سرتاسر اطاق آبدهی از یکنواخت 
  

  پاستوریزاسیون
درجـه سـانتی گـراد     66تا زمانی که دماي آنها بـه  میوه ها را براي انجام پاستوریزاسیون، 

قرار می دهند، آنگاه  %100درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی  72در معرض هواي برسد 
الزم به ذکر است اعمـال چنـین   . به مدت یک ساعت تحت چنین شرایطی نگه می دارند

  .شودها تیماري ممکن است سبب تیرگی رنگ خرما
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  براي عرضه به بازارمراحل آماده سازي خرما 
1- معیوبهاي مواد خارجی و میوه هاي ه جهت حذف درجه بندي اولی 

  

  
  

  سورتینگ خرما جهت حذف میوه هاي معیوب
تحـت  و آب  گرد و غبار و سایر مواد خارجی با استفاده از هـوا  زدودنتمیز کردن و  -2

الزم .به کمک جریان هـوا  خشک کردن و گرفتن رطوبت مازاد از سطح میوهسپس ، فشار
   .مین کننده این هدف باشدأمی تواند تاز دستمال مرطوب نیز استفاده به ذکر است 

  

  
  

  شستشوي خرما
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  درجه بندي بر اساس کیفیت و اندازه میوه  -3
  

  
  درجه بندي کیفی میوه

روغن نباتی، شربت گلوکز، شربت خرما، سوربیتول یا  مثل يواکس یا مواد استفاده از -4
  .میوه درخشندگیو  ت ظاهريکاهش چسبندگی و یا بهبود کیفی با هدف لیسرولگ
     خشـکبار پـر   انـواع  مغـز   را بـا شـان  داخل  و هسته گیريرا موارد خرماها  برخیدر  -5

در بعضی از منـاطق  .ندنمایغالت و سایر دانه ها مخلوط می  آنها را بانیز گاهی . می کنند
  .مصرف می رسانند می پزند و سپس بهخرماهاي باریک و با کیفیت پایین را  هم
ممانعـت از  نیز فیزیکی و هاي آسیب  در برابرمحافظت خرماها  ،بسته بنديهدف از  -6

همچنین توصیه شده بسته بندي . می باشد) استفاده از مواد ضدآب با( هواجذب رطوبت 
به آفات در خالل مراحل انبـارداري و  ها د میوه از آلودگی مجد به گونه اي انجام شود که

   .جلوگیري گردد جا به جایی
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  سرد کردن با هواي تحت فشار، بهترین روش سرد کردن خرماست
  فرآوري خرما

و یا خرد شده بـه بـازار   ش خورده هسته گیري شده، بر و یا هشکل اولیهمان به را خرما 
یـا  و  همـان صـورت طبیعـی    هسته گیري شده بـه  و معمولیخرماهاي . کنندعرضه می 

مـوارد   ،مرحله برداشـت بسته به  خرماها .دپرس به بازار عرضه می شو تحتشده  فشرده
ممکـن  ) سبز( مرحله کیمري میوه هاي برداشت شده در .استفاده متفاوتی خواهند داشت

بـراي   هـا  رطـب و براي تهیه مربا یا شربت،  خارك هانی، ششی و چااست براي تهیه تر
تهیه مربا، کره، قالب خرما و ری را کـه بـه   خرماهـای  .خرما مورد استفاده قـرار گیرنـد   ب

    . می توان به قالب خرمـا، رب خرمـا و یـا شـربت تبـدیل نمـود      رسیده اند، مرحله تمار 
 ،ت پایین جهت استخراج شـکر هاي با کیفیفرآوري خرما و میوه از  تفاله هاي باقی مانده

قرار استفاده مورد تولید الکل هاي قندي، اسید سیتریک، اتانول، سرکه و یا مخمر نانوایی 
     .می گیرد

  يدارشرایط انبار
 95تـا   85خرماهاي خارك در دماي صفر درجه سانتی گراد و رطوبت نسـبی  نگه داري 

خیر انداختن فرآینـد  أجلوگیري نماید و ضمن به تدرصد می تواند از اتالف رطوبت آنها 
بسته بندي شایان ذکر است  .ت بافت و طعم آنها را در پی داشته باشدرسیدن، حفظ کیفی
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 زمینه سـاز  می تواندجعبه  اخلکیسه هاي پالستیکی یا استفاده از آستر پالستیکی د وندر
 برداشـت شـده در  ي خرماها انبارداري براي بهینهدماي . باشدرطوبت میوه کاهش اتالف 

بـراي انبـارداري    .می باشدصفر درجه سانتی گراد  ،ماهه 6-12در دامنه زمانیتمارمرحله 
خرماهاي نیمه خشک مثـل  طور کلی به . طوالنی تر از دماهاي زیر صفر استفاده می شود

خرماهاي نـرم همچـون مجـول و     در مقایسه بادگلت نور و حالوي عمر انباري بیشتري 
و یا کمتر و رطوبت نسبی محل نگه % 20در صورتی که میزان رطوبت خرما . برحی دارند

درجه سانتی گراد بـیش از   -18آن در دماي درصد باشد، قابلیت نگه داري  65-75داري 
درجه سانتی  20ماه و  8درجه سانتی گراد  4یک سال، صفر درجه سانتی گراد یک سال، 

  .راد یک ماه خواهد بودگ
ـ   دماي پایین،  انبـارداري و حمـل و نقـل   ت خرمـا در خـالل   مهم ترین ابـزار حفـظ کیفی 

    بـه حـداقل   میـوه  ت بافـت  و کیفیرنگ  ،طعمفت ی اُهایدمادر چنین . محسوب می شود
و  می افتدخیر أرها، آلودگی به آفات  به ت، شیوع کپک ها و مخمگی، شکرك زدرسدمی 

و ) ناشی از تبـدیل سـوکروز بـه قنـدهاي احیـاء شـونده      (از پیشرفت پدیده شربتی شدن 
  .شودمی رطوبت باال جلوگیري  با میزانترشیدگی خرماهاي 

 

  
  نگه داري خرما در سردخانه
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  از بارانداز داراي تاسیسات سرمایشیخرما کامیون یخچال دار در حال  بارگیري 
است که به صورت درصـدي  ) به صورت بخار آب(، میزان رطوبت اتمسفررطوبت نسبی

در یـک دمـا و   ) ظرفیت نگه داري رطوبـت (از میزان رطوبتی که می تواند توسط اتمسفر
بـا افـزایش   . دگـرد چگالش شود، بیان می آنکه منجر به بدون  ن نگه داري شودمعیفشار 

 مستقیماً ،اتالف آب یک محصول. بددما، ظرفیت نگه داري رطوبت هوا نیز افزایش می یا
اخـتالف  . بسـتگی دارد بین محصول و محیط پیرامون آن ) VPD( به اختالف فشار بخار

رطوبـت نسـبی   . فشار بخار رابطه معکوسی با رطوبت نسبی هواي پیرامون محصول دارد
ـ بر میزان می تواند  ثیر أاتالف آب، شیوع برخی اختالالت فیزیولوژیکی و رشد قارچ ها ت

بـر  ) عـرق کـردن  ( چگالش رطوبـت روي محصـول  ثیر أتت، در بلند مد احتماالً. بگذارد
دامنه رطوبت نسبی مناسـب   .استاز رطوبت نسبی هواي محیط سرعت فساد میوه بیشتر 

از این محدوده فراتر رود، رطوبت نسبی چنانچه میزان  و درصد است 65-75 ،براي خرما
بسـته   .افـزایش خواهـد یافـت   نمایند، جذب آنکه میوه ها رطوبت هواي اتاق را احتمال 

یکـی  . می تواند از بروز چنین پدیده اي جلوگیري کند آبظروف ضد از بندي با استفاده
ثیرگذار در تعیین مقاومت میوه نسبت به میکروارگانیسم هـاي مخـرّب،   أدیگر از عوامل ت

    رهـا و کمتـر باشـد، مقاومـت بـه کپـک هـا، مخم      هر چه فعالیت آبی  .است فعالیت آبی
الیت آبـی در خرماهـاي   فع. باکتري هایی که به میوه ها حمله می کنند، بیشتر خواهد بود

انبـارکردن  آنجا کـه  از . می باشد 85/0تا  65/0برابر با  درصد 35تا  15با میزان رطوبت 
     بـوي تنـد آنهـا     بباعـث جـذ  سـیب   و پیاز، سیر، سیب زمینیمحصوالتی  مثل خرما با 
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الزم . اجتناب گـردد توصیه می شود از انبار کردن خرما با این گونه محصوالت شود،  می
آمونیاك یا دي اکسید برخی مواد شیمیایی مثل قرار گرفتن خرما در معرض به ذکر است، 

  .ت آن داشته باشدباري بر کیفی ثیر زیانأگوگرد می تواند ت
  جا به جایی خرماهاي ارگانیک  

ي    در جا به جایی و انبارداري خرماهاي ارگانیک می کهنکته مهـه جـدبایستی مورد توج
 ی، جدا نگه داشتن آنها از خرماها و سایر محصوالت تولید شده به روش معمولقرار گیرد

ثیرپذیري محصول ارگانیک از باقی مانده هـاي مـواد   أاز هر گونه تاست تا  )غیرارگانیک(
بنـابراین  . ، درامـان بمانـد  تـداول وجود در محصول تولیدي به روش مشیمیایی احتمالی م

 .استفاده شـود محصول ارگانیک نگه داري براي  آن است که از فضاي مجزاییبهترین کار
بـین   فاصلهیک متر حداقل در فضاي انبار در صورتی که چنین امکانی فراهم نباشد، باید 

      اسـتفاده از بسـته بنـدي مناسـب     . دمحصول ارگانیک و غیرارگانیک در نظـر گرفتـه شـو   
الزم . را کـاهش دهـد  محصوالت ارگانیـک از غیـر ارگانیـک    ثیرپذیري أت امکانمی تواند 

فضاي انبار از هر گونه بقایاي احتمالی محصوالت انبـار شـده قبلـی و محصـوالت     است 
بـراي انجـام نظافـت بایـد از     . پـاك گـردد   کـامالً غذایی تولید شـده بـه روش معمـولی    

محصوالت بهداشتی داراي نام و نشان مشخص و مجـاز در سیسـتم ارگانیـک و نیـز بـه      
 انبـار تخصیصـی بـراي   فضاي فیزیکی الزم است . میزان دقیق و توصیه شده استفاده شود

ي بـرا  رعایت این نکته مخصوصـاً . جدا باشد )غیرغذایی( موادسایر مواد غذایی از کردن 
از اهمیـت بیشـتري   آنها وجود دارد، از  یاحتمال پخش بو و یا نشتکه  يآن دسته از مواد
) دما و رطوبـت ( از نقطه نظر فاکتورهاي محیطی، شرایط بهینه انبارداري. برخوردار است

خرماهاي الزم به ذکر است چنانچه . یکسان استبراي خرماهاي ارگانیک و غیرارگانیک 
عمـر انبـاري    شوند، احتماالً ضدعفونیمواد شیمیایی تایید شده ه از استفادغیرارگانیک با 

   .خواهند داشتبیشتري در مقایسه با خرماهاي ارگانیک 
  
  



٢١ 
 

     
  اختالالت فیزیکی و فیزیولوژیکی 

    اتفـاق  در خرمـا   )آنزیمـی و غیرآنزیمـی  ( قهوه اي شـدن  هر دو نوع  :رنگ میوهگی تیر
غلظـت   سـتن از کابـا  . دشـو می  ودهافزبر شدت آن با افزایش دما و رطوبت  کهمی افتد 

  . درمی توان از قهوه اي شدن آنزیمی جلوگیري ک محیطاکسیژن و دماي 
باعـث  مـی توانـد   پوست خرمـا  گی و شکنند یسخت ):ف کردگیپ( جدا شدگی پوست

ارقام خرمـاي نـرم   میوه و در رسیدن  طیاین اختالل در . دمیوه شواز گوشت  جدایی آن
ازخـود  نسبت به این عارضـه  متفاوتی حساسیت ارقام مختلف درجات و ایجاد می شود 
مـی توانـد از بـروز ایـن      گی میـوه رسید شروعدما و رطوبت باال قبل از  .نشان می دهند

  . عارضه جلوگیري کند
کریستالیزه شدن قنـد   ي در ارقام نرم خرما و در نتیجه این اختالل  :شکرك زدگی خرما

ـ       ایجادو داخل گوشت زیر پوست       ثیر قـرار  أمی شود کـه اگرچـه مـزه میـوه را تحـت ت
ت شکرك زدگی با دمـا  شیوع و شد. می کند دگرگونرا  آننمی دهد، ولی بافت و ظاهر 

در ارقامی از خرما که گلـوکز   عمدتاً عارضهاین . و مدت زمان انبارداري افزایش می یابد
نگـه داري میـوه در دماهـاي     .مشاهده اسـت قابل  هستند شانقندهاي اصلی  ،و فروکتوز

را  خرمـا انواع حساس در شکرك زدگی شدت  دمی توانآن گرمادهی آرام  توصیه شده و
      .کاهش دهد

  
  عالیم شکرك زدگی خرما
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  اختالالت پاتولوژیکی 

بـه   کـه  میکروبی هسـتند فساد  کنندهایجاداز عوامل رها مخم کپک ها، باکتري ها و عمدتاً
   : دکنمی  بروزشکل هاي زیر 

 بیشـتر از سـایر  که  Zygosaccharomyces رمخم هاي گونه غالباًدر خرما  :ترشیدگی
 از میوه هاي آلوده به مخمـر  .می شودیافت هستند، قند  يباالغلظت قادر به تحمل  انواع

بـاکتري  . در آنهاسـت  وقوع واکنش تخمیرمتصاعد می شود که این ناشی از  بویی الکلی
در صورتی کـه  . نمایند لتبدی) سرکه( هاي استوباکتر ممکن است الکل را به اسید استیک

درجه سـانتی گـراد نگـه     20باشد و در دماي باالتر از %  25میزان رطوبت خرما بیش از 
ثیر فعالیت مخمرها دچار تخمیر می شود که نتیجه آن ترشیدگی خرما أداري شود، تحت ت
شـدت   ،افـزایش دمـا و طـول مـدت انبـار داري     بـا  . ول یا سرکه استبه دلیل تجمع اتان

وقـوع و  کـاهش   پایین سـبب نگه داري میوه در دماهاي  ولی ،دیابمی افزایش ترشیدگی 
  .می شود این عارضهشدت 

سـیلیوم روي میـوه   یقارچ هاي آسپرژیلوس، آلترناریا و پن گونه هاي مختلف :کپکی فساد
وقتی  زیاد باشد، مثالً میوهدر صورتی که میزان رطوبت  . الیت می نمایندخرما رشد و فع

بـاال انجـام گیـرد، شـدت     هـواي  برداشت پس از بارندگی یا یک دوره زمانی با رطوبت 
مـی توانـد در خرمـا       Aspergillus flavusقـارچ . فعالیت قارچ افزایش پیدا می کند

عرضه بـه  یا صورت میوه غیرقابل مصرف و  اینآلودگی آفالتوکسینی ایجاد نماید که در 
 .  دبوبازار خواهد 

  راهکارهاي کنترل بیماري 
 فعالیت با هدف کاهش یا کمتر% 20 آن به رطوبتکردن میوه و رساندن میزان  خشک -1

رها کپک ها و مخم  
  .جابه جایی مسیرحفظ دما و رطوبت نسبی در محدوده توصیه شده در سراسر  -2
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منجر به کندانسـه شـدن رطوبـت روي    نوسانات دمایی (از نوسانات دمایی جلوگیري -3
  ).شودمی میوه و درنتیجه تحریک رشد میکروارگانیسم هاي مولد فساد 

رعایت موازین بهداشتی در اطاق هاي بسته بندي و انبارداري به منظور کاهش منـابع   -4
  .    بالقوه آلودگی میکروبی

  سالمت خوراکی مالحظات
آلوده کننده هاي طبیعی مثل سـموم تولیـدي توسـط     :خطرساز در خرما عبارتند از عوامل

، آلـوده  )کادمیم، سرب و جیـوه ( و باکتري ها، فلزات سنگین) مایکوتوکسین ها( قارچ ها
اگرچـه مسـئولین   . کننده هاي زیست محیطی، بقایاي آفت کش هـا و آلـودگی میکروبـی   

آلودگی هاي میکروبی را نگرانی شماره یک قلمداد می کنند، ولی  ،بهداشتی و دانشمندان
بیشتر خطرساز بوده و از درجه بسیاري از مصرف کنندگان، بقایاي آفت کش ها به تصور 

خرماها به طور معمـول عـاري از پـاتوژن هـاي داخلـی       .اهمیت باالتري برخوردار است
انی و حیوانی جهت تغذیه باغ و یـا از  انسانی و حیوانی هستند، مگر آنکه از کودهاي انس

 سطح خاكتحت چنین شرایطی چنانچه میوه با .فاضالب جهت آبیاري استفاده شده باشد
کودهاي آلی مثل کود مرغی باید قبل از اسـتفاده در  . تماس حاصل نماید، آلوده می گردد

ال، لیسـتریا  به پاتوژن هایی مثل سالمون میوه هاگی شوند تا خطر آلود ضدعفونی نخلستان
جهت به حداقل رساندن آلودگی میکروبـی،  . مرتفع گرددبا خاك تماس  در نتیجه و غیره

خــوب در خــالل تولیــد، عملیــات )GAP(خــوب کشــاورزيعملیــات رعایــت دقیــق 
در )GMP(يجا به جایی پس از برداشت و عملیات خوب تولیـد  طی) GHP(بهداشتی

جا به کاهش آلودگی میکروبی الزم است، براي . توصیه شده است خالل فرآوري، موکّداً
در کارگیري روش هـاي صـحیح بهداشـتی    ه نظارت جدي بر ببا اعمال و به دقّت جایی 

آنهـا بایسـتی   مصـرف   وخرماهـا از روي زمـین   از جمـع آوري  . گیرد کلیه مراحل انجام
را  زیرا تماس میوه با خاك احتمال آلودگی به عوامل بیمـاري زاي انسـانی   اجتناب شود،

  . افزایش می دهد
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  :موضوعات زیر را در بر می گیرد) GAP(کشاورزي خوب  عملیات
  کیفیت آب -1
  کود حیوانی و پسماندهاي شهري  -2
  سالمت کارگران و بهداشت -3
  امکانات بهداشتی -4
  در مزرعه و کارگاه هاي بسته بندي تسهیالت بهداشتی -5
  حمل و نقل و توزیع -6
  نهاییبسته بندي  -7
  ردیابی  -8

  : بر موارد زیر استفرآوري مواد غذایی متمرکز  در حوزه) GMP(تولیدخوب عملیات 
ممانعت کارگران بیمار از تماس (يرسنل جهت جلوگیري از گسترش بیماربهداشت پ -1

مین آب سالم بـراي آشـامیدن و شستشـوي دسـت هـا، فـراهم سـازي        أبا مواد غذایی، ت
  )ی، استقرار برنامه آموزش بهداشت به کارگرانامکانات توالت و دستشوی

  سیسات کافیأساختمان ها و تدسترسی به  -2
تمـاس بـا   معرض در  ظروف برداشت، تجهیزات و لوازم کلیه ابزارها،بهداشتی بودن  -3

  میوه
  کنترل فرآوري جهت جلوگیري از سرایت آلودگی   -4

شامل ) HACCP(بحرانیتحلیل مخاطرات و نقاط کنترل طراحی و اجراي سیستم 
  :استمراحل اساسی زیر 

  مواد غذایی سالمت تهدید کنندهشناسایی خطرات احتمالی  -1
  تعیین نقاط کنترل بحرانی -2
  انهپیشگیرهاي استقرار روش  -3
  مخاطراتپایش فرآیند تولید جهت تعیین  -4
  اقدامات اصالحیطراحی  -5
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    HACCP طرحکارکرد آماده سازي متد تایید  -6
 یاداشت بـرداري هـا  نگه داري  حفاظت و از طریق  HACCPسیستم  نمودنمستند  -7

   انجام شده
جهت تضمین ایمنی محصوالت بـراي مصـرف کننـده، اسـتقرار و اجـراي یـک برنامـه        

HACCP توصیه شده است موکداً در واحدهاي بسته بندي و فرآوري خرما.  
روش هاي خاصـی هسـتند کـه    ) SSOPs( محیط بهداشت اجرایی استانداردشیوه هاي 

را در عملیـات روزانـه   طرح فرآوري خرما به کنترل فرآینـد بهداشـتی    دست یابیامکان 
  .فراهم می کنند

   :این روش ها شامل موارد زیر است 
  در کلیه عملیات مورد استفادهو خلوص آب  سالمت -1
  پاکیزگی ابزار و تجهیزات -2
  جلوگیري از سرایت آلودگی -3
  ت توالت و دستشوییامکانا -4
  محافظت مواد غذایی از آلوده کننده ها -5
  برچسب گذاري و انبارداري ترکیبات سمی -6
  پایش سالمت کارکنان و جلوگیري از تماس کارکنان بیمار با مواد غذایی -7
  کنترل آفات -8

بار میکروبی روي سطح آن را به طـور معنـی    می تواند خرماو اصولی شستشوي صحیح 
امکان انتقال عوامـل  می توان با استفاده از آب تمیز و ضدعفونی شده . داري کاهش دهد

از آب به میوه، از میوه هاي آلوده به میوه هاي سالم داخل توده و یا از توده اي بیماري زا 
از آب همـراه  میکروارگانیسـم هـاي   الزم به ذکر است . رساندبه حداقل را توده دیگر به 

زاي انسانی می توانند بـه   پاتوژن هاي پس از برداشت، پاتوژن ها و عوامل بیماريجمله 
ایـن  خطوط برجسـته طبیعـی روي سـطح    . سرعت فراگیر شده و به سطح خرما بچسبند

      و خراشـیدگی هـا   ایجـاد شـده در حـین برداشـت    میوه، شکاف هاي طبیعی، زخم هاي 
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ورودي میکروب ها باشند و پناهگـاه امنـی را بـراي آنهـا فـراهم       روازه هايدمی توانند 
، میکروب ها تا حدود زیادي از اثرات دوزهاي معمـول یـا   امندر این مکان هاي . سازند
مثل ترکیبات کلـر، ازن، پروکسـی اسـتیک اسـید و     ( آب کننده ضدعفونیترکیبات مجاز 

الزم است غلظت ترکیبات ضدعفونی کننده  ن بنابرای ،درامان می مانند) پروکسید هیدروژن
قبل از اتصال به میـوه  و عوامل مخرّب را میکروب ها در داخل آب به اندازه اي باشد که 

  .سازدو یا ورود به داخل آن نابود 
حداکثر بار میکروبی  ،کشورهادر برخی مطابق استانداردهاي کیفیت میکروبی تدوین شده 

 cfu/g 10000ر، مخمcfu/g 1000 مجاز در هر کدام از نمونه هاي آزمایشی به صورت 
مـی توانـد یـاریگر مـا در     آزمون  این. شده است تعریف cfu/g 10 E.coliکپک و یا  

کارآیی روش هاي بهداشتی مورد اسـتفاده جهـت جلـوگیري از آلـودگی      میزان تشخیص
  .میکروبی باشد
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