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 هدف .1

فرآيند هاي علمي و صحيح  روش گام به گاماين دستورالعمل با هدف ارائه 
  .تهيه شده استرطب  بندي بستهو  سازي آماده
  

 دامنه. 2

بندي ميوه خرما در مرحله رسيدگي رطب  اين دستورالعمل در حوزه بسته
تنها به همچنين . تدوين شده و به ساير مراحل رسيدگي ميوه قابل تسري نيست

آن  از اي تكميلي در اين حوزه نگاشته شده استفاده عنوان مبنايي فني و توصيه
سازي و  هاي آماده اهبه عنوان مقررات، قانون يا آيين كار استاندارد در كارگ

بوده و جايگزين استانداردها و مقررات رسمي بندي رطب غيرقابل استناد  بسته
بديهي است در اين خصوص مراجعه به مراجع . باشد ميجاري در اين حوزه ن

حداقل ضوابط فني و بهداشتي قانوني و برقراري استانداردهاي مربوطه همچون 
، 1836هاي  و و استاندردهاي ملي شمارهرمعاونت غذا و داكارخانجات توليدي 

 .و ساير استاندردهاي مربوطه الزامي است 3515و  2204
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  مخاطبين .3

داران فعال در   و كارگاه داران نخلاين دستورالعمل شامل كليه  مخاطبين
  .باشد ميدر تمام مناطق خرماخيز كشور  رطب بندي بسته وزمينه فرآوري 

  
  تعاريف .4

كه داراي بافتي نرم، لطيف  خرمااي از رشد فيزيولوژي ميوه نخل  مرحله رطب
تا  30نسبت آب در آن  و شود مي اي قهوه ميوه بيروني پوست. پرشهد است و

  .استدر بازار  عرضه قابلدر اين مرحله ميوه  كه.باشد مي% 45
  

  بندي رطب بسته سازي و آماده. 5

  مقدمه .5-1

قيمت در ارزيابي  ارزش غذايي و ،ظاهر و طعم ،مثل تازگي عواملي بازار در
 توانند مي توليدكنندگانيدر اين زمينه، . است موردتوجهكيفيت محصول 

كنند كه اين  بندي و بستهباشند كه محصول خود را به طريقي توليد  ترين موفق
 .متغيرها را تقويت نمايند

اشت تغييرات زيادي پس از برد ،رطبدر مرحله  كه خرمابه دليل اين
 طلبد ميمحصول براي اطمينان از حفظ كيفيت را سطح باالي مديريت  ،كند مي
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كيفيت محصول  ،در هر قسمت صحيح فرآيندهاي الزمهر كوتاهي در انجام  با و
 برسد به دست از نخلستان تا رطببنابراين حفظ كيفيت  ؛يابد ميكاهش 
اين مرحله از رسيدگي خرما فق مهم بازاريابي مو نياز پيشيك  كننده مصرف

  .است
  

  

  كليات برداشت رطب .5-2

 و مقاومترطب بايد در ساعات اوليه صبح كه محصول سرد است  برداشت
 تا هنگام برداشت انجام گيرد ،دارد از برداشتمقابل تنش حاصل  درشتري يب

بهتر آن است كه . )1 شكل( آسيب نبيند و هماند سالمشكل فيزيكي  ازلحاظ
 در سبدهايي در حجم كم و وسيله بهجداشده و  خوشه ازدر مزرعه  ها رطب

 بندي بسته هاي كارگاهبه  مجهز به يخچال هاي ماشينهمان ساعات اوليه صبح با 
  .سردخانه منتقل شوند يا و

برداشت در  ،كيفيت محصول حفظ وآوردن  دست به عوامل در ترين مهم 
 ،فيزيكي طي همه مراحل برداشت صدمات ازجلوگيري  ،رسيده كامالًمرحله 

رطوبت  تعيين دما و ،تقويت مراحل كنترل كيفيت ،نگهداري ،بندي بسته ،حمل
اعمال : با رعايت مواردي چون شرايط نگهداري مناسب .نسبي مناسب است

ثابت بودن دما در  ،تا حد ممكن محصولزمان سرد شدن  كاهش دماي مناسب،
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 ،س بخار آب روي محصولنكندا ،هوارطوبت نسبي كنترل  ،كل دوره نگهداري
در طي تمام مراحل  بهداشت رعايتو  محصول انباشت مناسب ،مناسب تهويه

  .خواهد آمد دست به بندي بستهبرداشت تا 

  
  نخلستان در چين دست صورت به خوشه از رطب جداسازي: 1 شكل

  
  بندي بستهانتقال رطب به كارگاه  .5-3

شامل ها ترين آن شرايط انتقال رطب تابع شرايط متعددي است كه مهم
به طور كلي در انتقال . جايي و ظروف انتقال استهدماي محيط، زمان جاب

 :دو نكته زير الزامي استاز نخلستان تا محل فرآوري رعايت  محصول
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 50ش از يبا فاصله ب(د يدور از مناطق تول يرهايدر مس براي انتقال .1
 دار يخچال هاي كاميوناز  )ساعت يكش از يب يا فاصله زمانيلومتر كي

 .استفاده شود

ظروف انتقال از بندي، از نخلستان به كارگاه بستهبراي انتقال محصول  .2
 يا واز جنس يونوليت، پالستيك  حجم كمظروف  يا وويژه مانند، سبدها 

 .بهداشتي استفاده شود مقوايي هاي جعبه

 

  رطب بندي بستهدر كارگاه  ازيموردنتجهيزات . 5-4

بندي  كارگاه بستههاي رطب و الزامات كيفي محصول نهايي با  توجه به ويژگي
 :هاي اساسي زير باشد رطب بايد شامل بخش

 يستم برق اضطراريس .1

 سرد يانبارها .2

 شيسرما شيمحفظه پ .3

 يمحفظه رساندن مصنوع .4

 ژهيظروف انتقال و .5

 رطب ينيخطوط انتقال و بازب يها نوار نقاله .6

 كنيل و شريس يبند بسته يها دستگاه .7

  نيتوز ترازوهاي .8
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دستگاه شناسايي قطعات فلزي مانند، ميخ يا براده آهن درون (ابيفلز .9
 ).ظروف بسته بندي شده

 

  ارگاهك يو خروج يف وروديتوص. 5-5

شناخت نوع محصول ورودي و خروجي كارگاه در درك بهتر براي تعامل 
به . دست آوردن كيفيت مطلوب محصول نهايي ضروري است مطلوب با ميوه و به

  :هستندبندي رطب به شرح زير سازي و بسته طور كلي محصوالت كارگاه آماده
  به واحد يمنابع رطب ورود: الف

  :مين استأي از دو منبع كلي قابل تبند مصرفي كارگاه بسته رطب
 نخل يرطب تازه برداشت شده از رو .1

  كخار يآور رطب حاصل از عمل .2

 :رطب عمل آوري شده از خارك -

ه حداقل كاستفاده نمود  هايي بايست از ميوه براي توليد اين نوع محصول مي
و امكان تكميل فرآيند براي آن رقم  تبديل شده يعيرطب طب به ها آنبخشي از 

 ،درصد باشد 10متر از كوه يدرصد رطب م كه درصورتي .وجود داشته باشد
مار يو ت يوه را شستشو نمود و پس از گرفتن رطوبت سطحيتوان ابتدا م يم

گذاري  خانه گرم وبا انجماد . ارسال نمود يه، آن را به محفظه رساندن مصنوعياول
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اقدام به تهيه رطب از  توان ميساعت نيز  48شده به مدت  يخ زدايي هاي ميوه
  .خارك نمود

  يديواحد تول يمحصوالت خروج: ب

توليدات  ،به وضعيت و سطح رسيدگي محصول ورودي به كارگاه توجهبا 
  :تواند شامل يك يا دو محصول زير باشد نهايي مي

در  خصوصاًمبا توجه به مطلوبيت ويژه ) 2 شكل(اين محصول : رطب نيم .1
 .بازارهاي محلي قابل عرضه است

 رطب كامل .2

 حاصل از رطب  يخرما .3

 :از رطب عمل آوري شدهخرماي  -

 يل برخين است تبدكمم ،ياهش رطوبت رطب در زمان انبارداركبا توجه به 
رساندن مصنوعي رطب به . گردد يالزامحادث يا  رطب به خرما يها وهيم

 پذير امكاندر محفظه رساندن مصنوعي  ها رطببا قرار دادن  خرماي كامل
همانند محفظه  يطيشرا يست دارايبا يم )3 شكل( ن محفظهيا. خواهد بود

 يال 35م در محدوده يآن قابل تنظ يه دماكن تفاوت يبا ا .ش باشديسرما شيپ
  .باشد كنترل قابلع يرطوبت آن در محدوده وس و بوده سانتي گراددرجه  60
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  رطب يبند و بسته يآيين كار انتقال، نگهدار. 5-6

كه نوع ميوه چگونه است اين حمل ميوه رطب با تمركز بر در :ونقل ظروف حمل
در ارقام نرم خصوص  منظور جلوگيري از آسيب رساندن به ميوه به و همچنين به

 رطب انتقال در مورداستفاده ظروف يتمام .شود حساس نوع ظروف انتخاب مي و

د يها با عمق مناسب بسته  .باشند عمق مك نوع از يعموم طيشرا بر عالوه ديبا
ه يرا در سه ال موردنياز جهت انتقال رطب يه حداكثر فضاكاي باشد  گونه به
  .سازدفراهم  )متر يسانت 7 يال 5حدود در(

 .)4 شكل( 

 
  با عمق كم ظرف مناسب انتقال رطب خرما: 4 شكل
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  يونوليتي هاي جعبه در حمل آماده و شده برداشت هاي رطب: 5 شكل

سرد كردن محصول با حداكثر سرعت ممكن يك روش  :سرمايش پيشمحفظه 
عمر محصول  شيمهم مورداستفاده براي حفظ كيفيت، پيشگيري از فساد و افزا

غذايي بسيار رايج بوده و  عياين فرايند حرارتي در صنا. برداشت است ازپس 
مدرن و  يسردساز آالت ماشينداشتن بندي رطب،  هاي بسته براي كارگاه

، الزامي دنكه توان اين امر را خصوصاً در فصول بارگيري و گرم دارا باش شرفتهيپ
  .است

 ليتحو محض به رطب، يدگيرس يها تيفعال و تنفس ديشد اهشك جهت

 منتقل سرمايش پيش محفظه به محصول ابتدا ي،بند بسته كارگاه به محصول

د تنفس و يشد كاهشبر محصول، عالوه  يع دماياهش سركتا با  .شود يم
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شكل خود را  تر نرمدر ارقام به خصوص ، ميوه رطب  يدگيي رسها تيفعال
سرعت سرد كردن محصول  ،ي كه در اين خصوص مهم استا نكته. ابديباز

ن يمتركي انجام شود تا ا گونه بهد يمحفظه با يطراح. باشد مي كارگاهبه  واردشده
درون محفظه يا خارج نمودن محصول ه محصول يه و تخليزمان الزم صرف تعب

  .شوداز آن 
تا  در نظر گرفته شود سردخانهجدا از بايست  مي سرمايش پيشمحفظه 

نظر  به كارگاه از واردشده و محصول شده رهيذختداخلي جهت نگهداري محصول 
ي ا گونه بهد يستم باين سيت ايظرف. ي پيش نيايدساز رهيذخ فضاي وبهداشتي 

  .روزانه را پوشش دهد يافتيثر محصول دركواند حداه بتكانتخاب شود 

 يستم بسته طراحيس يكد در قالب يها با د و سردخانهيسالن تول :سالن توليد
 25تر از  شيد بيارگران نباكوه و ياز ميد با توجه به نيسالن تول يدما .شوند

تغيير كيفيت رطب  در دماهاي باالتر امكان فساد و. باشدگراد سانتيدرجه 
 .يابد افزايش مي

م با يدر ارتباط مستق يها نقاله تسمه :جايي محصول در كارگاههسيستم جاب
د از نوع يبا جايي جابه شده و بندي درجه رطب جهت انجام عمليات سورت،

چرخان و  يا لهيا ميو  يريزنج يها استفاده از تسمه. تخت باشند ينوار يا تسمه
 ،وه در آن وجود دارديبه پوست م بيه احتمال بروز آسك ييها هرگونه تسمه
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 يد دارايز بايفاقد تماس با رطب ن يها ر تسمهيسا. ستمطلوب محصول رطب ني
  .باشند ييع غذايهاي مورداستفاده در صنا نقاله تسمه يط عموميشرا

 ياركان دونقطه يارتفاع مجاز سقوط م ثركحدا :توليد خط اجزاي ارتباط
ارتفاع باال سبب . متر باشد يسانت 15تر از  شيد بينبا ...ها و  نقاله ها و تسمه نيماش

از  و دهد ميآسيب به بافت نرم رطب شده، ضايعات محصول را افزايش 
  .بازارپسندي آن خواهد كاست

 
  رطب آوري دست در) چپ( مناسب نقاله تسمه و) راست( نامناسب نقاله تسمه: 6 شكل

اي  گونه د بهيها با نقاله تسمه يريب قرارگيش :ميوهكنترل حركت ناخواسته 
مانع از ( گردد ينقاله در آن منتف سطح تسمه يوه رويه غلت خوردن مكباشد 

  ).هم شود سقوط حجم باالي رطب بر روي

 يو عار كد خشيوه باينقاط در ارتباط با م يسطح تمام :سطوح تماس با رطب
  .از هرگونه رطوبت باشد
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 ين بخش تنها حذف گردوخاك سطحياز شستشو در ا هدف :شستشوي رطب
سالم و  ها آنوه يه مكارقام  يبرخ يتوان برا ين عمل را تنها ميا. وه استيم

  .انجام داد ،وب استيپوست بدون ع
درجه  20متر از كد يآب مورداستفاده با يدر ارقام رطب قابل شستشو، دما

. درجه انجام شود 10 يال 5حاً با آب سرد يبوده و شستشو ترجسانتي گراد 
ه فشار كاي باشند  گونه د بهيمورداستفاده در دستگاه شستشو با يها كافشان

بدين  .وه نشوديب به پوست ميوه رطب داشته تا موجب آسيبا م يتماس حداقل
اين نوع  .ساز استفاده شود ترجيحاً حباب پاشِ هاي مخروط منظور بايد از افشانك

به آبِ شستشو، سبب افزايش حجم قطرات آب شده و از  ها با افزودن هوا افشانك
  .كاهند شدت ضربات قطرات آب به ميوه مي

 اديز انيجر از استفاده با و بالفاصله ديبا شده شسته رطب يسطح آب حذف

كردن  استفاده از هواي گرم جهت خشك .شود انجام )كخش حاًيترج( سرد يهوا
  .گردد ن ميلهيده شدن آ رطب باعث تخريب بافت ميوه و

مكان شود كه ا هايي توصيه مي ميوه ترجيحاً برايي رطب انجام عمل شستشو
در  .با جريان هواي خيلي سرد وجود داشته باشد حذف آب اضافي بالفاصله و

اي خيس جهت  هاي حوله هاي مجهز به پارچه صورت استفاده از نقاله غير اين
 در. تر است مناسب ،تري دارند ماليم برخي ارقام رطب كه بافت مقاوم سازي پاك
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 مستقيماً نرم بافتي داراي و اسسح ارقام در خصوصهب شستشوصورت  غير اين

  .شود نمي توصيه آب با

ه يش از سه اليد دربردارنده بينبا رطب يبند ظروف بسته :بندي رطب بسته
بندي  بستهبندي، جنس ظروف مورداستفاده براي  در خصوص بسته. رطب باشند

فشارهاي فيزيكي  برابر رطوبت و ظروف بايد در. باشد رطب حائز اهميت مي
 -18هاي بسيار سرد با دماي حدود  و از قابليت نگهداري در محيطمقاوم 
يا  مقوايي و جنس ظروف براي رطب نبايد از نوع. باشندبرخوردار گراد سانتي
فشرده  بنابراين از ،ازآنجاكه ميوه رطب داراي بافتي نرم است. انتخاب گرددفلزي 

  .قرار دادن رطب درون ظرف بايد خودداري نمود
درزبندي شوند تا  طور كامل پوشش گذاري و رطب بايد به بندي ظروف بسته

ها به دليل درصد باالي قند  و رشد ميكروب آلودگي نفوذ از تبادل رطوبتي و
با حداكثر  رطب سرد كردن. ميوه، به درون ظرف حاوي رطب ممانعت شود

سرعت ممكن يك روش مهم مورداستفاده براي حفظ كيفيت، پيشگيري از فساد 
  .عمر محصول پس از برداشت است يشو افزا

، )گرادسانتي -18( دماي زير صفر هاي آماده حاوي رطب را بايد در بسته
 دماي برحي رطب مدت طوالني نگهداري براي دما ترين مناسب .نگهداري نمود

 .است گرادسانتي درجه -81 تا-15
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 ايجاد از بايد سردخانه در شده بندي بسته هاي رطب نگهداري زمان طي در

تغييرات كنترل نشده دمايي در طي انبارداري  .نمود ممانعت دمايي نوسانات
كه  گردد ميمتبلورشدن آن  خروج شيره و رطب باعث كاهش كيفيت رطب و

سرمايش سريع  با. طبعاً بر روي بازارپسندي محصول تأثير منفي خواهد گذاشت
شده  يرفعالفرايند متابوليك غ محصول در دماي مناسب يو نگهدار يكنواختو 

  .شود يوارد م يرفعالالت خموده و غو محصول در يك ح

گذاري محصول رطب به مانند ساير  برچسب :هاي رطب گذاري بسته برچسب
با . الزامي استها آنو رعايت  گذاري بوده محصوالت غذايي تابع اصول برچسب

 و محصول كيفيت حفظ جهت ،رطب ويژه هاي اسيتسح به توجه بااين وجود 

 اي زريفر در« و »ريفسادپذ« عبارت درج كنندگان مصرف مندي رضايت افزايش

 .است يالزام ها بسته يرو بر ».شود ينگهدار خچالي
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  شده درزبندي كامالً صورت به رطب بندي بسته نمونه: 7 شكل

  
 مستندات مرجع - 6

. هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي اداره كل نظارت و ارزيابي فرآورده. 1392. نامبي
هاي توليد و  هتأسيس و بهره برداري كارخانبراي حداقل ضوابط فني و بهداشتي 

قابل دستيابي از شبكه جهاني . صفحه 44. هاي غذايي بندي فرآورده بسته
  .h�p://fdo.iums.ac.ir/?�eyid=&siteid=25&pageid=18100: اينترنت

روابط عمومي  بندي صادراتي خرما، انتشارات آسيا و بسته .1385. س خاني، قاسم
  .الملل سازمان توسعه تجارت ايران امور بين و

استاندارد ملي شماره . غذايي مواد بهداشت استاندارد نكميسيو. 1388. نامبي
استاندارد و سسه ؤم. اصول كلي بهداشت در مواد غذايي -آيين كار: 1836
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 :قابل دستيابي از شبكه جهاني اينترنت. تجديد نظر سوم. تحقيقات صنعتي ايران
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