
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  
  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت جهادكشــــــاورزي

  كشاورزي و ترويج آموزش ،سازمان تحقيقات

  هاي گرمسيري كشور مؤسسة تحقيقات خرما و ميوه

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 

خرمشهر،  -جادة ساحلي اهواز 10اهواز كيلومتر : ناشرنشاني 

  61355-16ص پ 

  هاي گرمســيري كشـور تحقيـقـات خرما و ميـوه هســسوم

  0611- 5710541 :فكس 0611 -5710540: تلفن

  dptfrii@yahoo.com: پست الكترونيك 

 

  
  

  

  
  

  

 دستورالعمل فني

  كنترل كيفيت ميوه خرماي رقم استعمران 

   بندي هاي بسته كارگاهدر 

 
 

 

 
  

  :تهيه كنندگان

  سهام احمدي زاده و احمد مستعان

  كارشناس و عضو هيأت علمي 

  هاي گرمسيري كشور تحقيقات خرما و ميوهه سسؤم

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :شناسنامه نشريه

  وزارت جهادكشاورزي

  آموزش و ترويج كشاورزي سازمان تحقيقات،

  هاي گرمسيري كشور موسسه تحقيقات خرما و ميوه

هاي  كارگاه درخرماي رقم استعمران  وهيكنترل كيفيت م دستورالعمل فني: وان نشريهعن

  بندي بسته

  زاده و احمد مستعان  سهام احمدي: ام و نام خانوادگي نگارندهن

  حمد رضا گرشاسبيم –بهار راد : ام و نام خانوادگي ويراستارانن

  اي گرمسيري كشوره قيقات خرما و ميوهتحسسه مو :اشرن

  :ماره نشريهش

  نسخه 15): تيراژ(مارگان ش

1392: اريخ انتشارت



  

  

 

  

  پيشگفتار

اجراي . آيد امروزه كنترل كيفيت به عنوان بخش اساسي در هر واحد توليدي به شمار مي

كننده، منافع  تضمين كيفيت و سالمت محصول براي مصرفصحيح اين فرآيند عالوه بر 

بسياري همچون ايجاد ارزش افزوده، تداوم توليد و قدرت رقابت در بازار را  براي 

اين امر در صنعت بزرگ خرما نيز با توجه به اهميت، جايگاه . صاحبان صنايع در پي دارد

ر اين بين ميوه خرماي رقم د. يابد اي مي آوري آن اهميت ويژه و شرايط توليد و دست

استعمران با توجه به ميزان مناسب توليد و صادرات آن در كشور به ويژه استان خوزستان 

از اينرو . آيد مورد توجه صادركنندگان و خريداران خارجي خرماي كشور به شمار مي

ا، تواند به افزايش تقاض توجه به كنترل كيفيت اين محصول و رعايت دقيق موازين آن مي

ميزان صادرات و ارزش افزوده براي اين محصول و در نهايت ارتقاي جايگاه جهاني 

  .خرماي كشور بيانجامد

  

  احمد مستعان

  رئيس بخش تحقيقات توليد، تبديل

  و نگهداري محصول
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  مقدمه

سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  معرفي ؤخرماي استعمران كه با نام ساير در م

بهبود  هك جايي از آن. شود محسوب ميكشور صادراتي خرماي  از ارقام مهمشده است، 

بندي خرما در  صنعت بستهي ياافزايش كار ،محصولكيفيت باال بردن ،  هاي توليد روش

 داخلي و  حفظ بازارهاي و  نامرغوب  خرماي  ادراتجلوگيري از ص ،ييجهت خودكفا

با انطباق كيفيت محصول  بنابراينمدت اين صنعت است،  از اهداف بلند  خارجي

  . پيشبرد اين اهداف امري ضروري استدر  استانداردهاي مربوط

به  بندي بستهراهكار عمده نزديك نمودن كيفيت محصول يك كارگاه در  اين راستا 

نظارتي  تشكيل يك واحد كنترل كيفي جهت انجام عمليات درون  ،استانداردهاي ملي

 واحد كنترل كيفي جهت انجام فعاليت خود بايد يكمهمترين نكاتي كه  .باشد مي آن در

بندي و  هاي آزمون، عوامل ناپذيرفتني، روش درجه برداري، روش بداند چگونگي نمونه

  . بندي محصول است طبقه

در اين نوشتار سعي شده است  جهت سهولت امركنترل مطلوب، تمام موارد فوق 

  .طور خالصه و كامالً كاربردي در اختيار كاربران محترم قرار گيرد هب

  

  بندي  كنترل كيفيت در كارگاه بستهدستورالعمل گام به گام 

 برداري  نمونه) الف

و در مورد تعداد ذيل  ور تصادفي از يك تا هزار جعبه طبق نمودارطه برداري ب نمونه 

 بطور مستقلهزارتايي تقسيم و هر دسته  هاي دستهها به  ، جعبهجعبهبيش از هزار 

وزن هر نمونه جهت انجام آزمونها بطور معمول يك كيلوگرم . شود برداري مي نمونه

  .است
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 ها نمونهآزمون  )ب

  گيري رطوبت  استاندارد  اندازهروش 

گرم آن را در ارلن  3/33به قطعات ريز، آن نمونه خرما و تبديل از گيري  پس از هسته

 سطحزاني گزيلول يا تولوئن افزوده تا سنج ريخته  و روي آن به مي ماير دستگاه رطوبت

كه رطوبت سنج به جريان آب سرد متصل است، مخلوط  سپس در حالي. ميوه را بپوشاند

هنگام جوشيدن، تولوئن و آب نمونه هر دو تبخير و پس از سرد . شود حرارت داده مي

ئن دو فاز نشين و با تولو ته ،تر بودن سنگيندليل  هآب ب. شوند شدن وارد مخزن مدرج مي

وقتي حجم آب مخزن ثابت ماند، حرارت دادن قطع و پس از خنك . دهند را تشكيل مي

  .گردد شدن، حجم آب از روي مخزن مدرج قرائت و درصد رطوبت محاسبه مي
  گيري آفت زنده  روش اندازه

ابتدا كل نمونه خرما از نظر ظاهري معاينه و در صورت عدم مشاهده آفت زنده، يك 

در سپس . شود مي معاينه  10با بزرگنمايياز آن با عدسي ) دانه 20شامل (دفي نمونه تصا
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صورت عدم مشاهده هرگونه حشره يا كنه زنده خرماها با چاقو برش خورده و داخل آن 

  .شود از نظر وجود آفت زنده  معاينه و ميزان آن تعيين مي

نظر وجود هريك از  طور كامل بررسي و ازه هاي يك كيلوگرمي ب درموارد زير نمونه

 .گردد آنها بررسي، شمارش و درصد آلودگي محاسبه مي

 لك زدگي خرماي تلقيح نشده و نارس

 آفت زدگي )گيري شده بندي خرماي هسته در مورد بسته( هسته

 صدمه مكانيكي )بندي خرماي بدون كالهك در مورد بسته( كالهك

 مواد خارجي   و پوسيدهخرماي ترشيده 

 ارقام  ديگري مخلوط بودن با   سرسياهي

 غير از استعمران تغيير رنگ

 عوامل ناپذيرفتني در بسته بندي خرماشناخت  )ج

 )به هر ميزان و در هر يك از مراحل زندگي(وجود آفت زنده  •

  خرماي تلقيح نشده به هر ميزانوجود  •
  درصد 18وجود رطوبت بيش از  •

  اي به هر ميزان  فلزي و شيشه جساموجود ا •

وجود بيش از پنج هسته يا قطعاتي از هسته معادل پنج هسته كامل در يك كيلوگرم  •
  ) هسته گيري شده(خرماي بي هسته 

 .ي كالهك گيري شدهوجود بيش از پنج كالهك در يك كيلوگرم خرما •

 سسه تحقيقاتؤتوسط مدر محصول باقيمانده سموم بيش از حد مجاز تعيين شده  •
 كشور ياهپزشكيگ

و امتياز منفي ناشي ميوه خرما عوامل موثر در درجه بندي شناخت ) د
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  از يك درصد آلودگي
 

  عامل موثر امتياز منفي   عامل موثر امتياز منفي 

  پوسيدگي و ترشيدگي 5    سياهي سر 1

  زدگي آفت 4 لك زدگي  3

  خارجي مواد 4 مكانيكيصدمه  3

 نارسي 1 ارقام ديگروجود  4

  تغيير رنگ 2    

  بندي خرما  درجهروش ) ه

  .شود امتياز هر نمونه براساس كسر امتياز منفي آن از صد تعيين مي

  
  

 استعمرانخرماي ميوه بندي  طبقهروش ) و

در  با هسته از نظر اندازه خرماي تعداد 

  يك كيلوگرم

در  هسته از نظر اندازه خرماي  بيتعداد 

  يك كيلوگرم

  دانه 85تا   درشت  دانه 75تا   درشت

  دانه 95تا  86  متوسط  دانه 85تا  76  متوسط

  دانه 95بيش از   ريز  دانه 86بيش از   ريز

 0-25 25-55 55-80 80بيش از 

   درجه يك

   درجه دو  

   درجه سه    

درجه چهار      
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 صطالحات مهما

  
  :منابع

  .مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 285استاندارد شماره  -
مركز نشر دانشگاه . روشهاي متداول در تجزيه مواد غذايي. 1384. حسيني، ز -

 .ص 210.شيراز

  حشرات و كنه هاي زنده : آفت هاي زنده  
  ها در خرما  و كنه اتو عاليم ناشي از فعاليت  حشر آثار: آفت زدگي   
سياه شدگي قسمتهاي اطراف سر كالهك به عرض  بيش از  : سر سياهي   
  ميليمتر 4
ميليمتر  9سطح آنها بيش از كه در مجموع  وجود لكه هايي: لك زدگي   

  .مربع باشد
عامل در اين (تغيير شكل خرما در اثر ضربه فشار: صدمه مكانيكي   

  موردخرماي 
بسته بندي شده در سلوفان و يا خرماي پرس شده دخالت داده نخواهد      

  .)شد
هاي ديگر ناشي از  تخمير قند خرما  و يا حالت: ترشيدگي و پوسيدگي   

  .قارچها و باكتريها در خرما  فعاليت
  وجود هر گونه موادي غيراز خرما: آلودگي به مواد خارجي   
  .دهد ه ميوه  را به خوشه خرما پيوند ميك قسمت خشكي : كالهك   
  .قسمت سختي كه درون ميوه خرما قرار دارد: هسته   
ارور نشده، شكل و اندازه و ست كه با يخرماي: خرماي تلقيح نشده   

 .دست نياورده و چروكيده  و خشك باقي مانده باشد هبطبيعي خود را  شيريني
 


