
 

 

 93-93 ص/9911  و تابستان / بهار2/ شماره 2جلد /مجله مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی

53 

 

 و دمای مناسب انبارداری خرمای پیارم بندیمهار فیزیکی آفات انباری، بسته

 

 2مجید عسکری و *1ایران محمدپور

 

منابع طبیعی هرمزگان، سازمان ش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مربی پژوهش بخ: 1

 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج استادیار : 2

 کشاورزی، بندرعباس، ایران

 

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

به استان این خشک نیمه، از ارقام خرمای پیارمخرمای های مهم خرماخیز کشور است. هرمزگان از استاناستتان  

میزان تولید خرمای شود. (، به خارج از کشور صادر می1)شکل  کیفیت مناسب و بازارپسندی لیبه دل آید کهشمار می

 و رین دالیل فستتتاد در خرماهای خشتتتکتیکی از مهماستتتت.  هزار تن 22بر  بالغ در استتتتتان هرمزگتان   پیتارم 

میزان خسارت آفات به محصول خرما از سالی به سال ا به آفات و حشرات است. هنآلودگی آمانند پیارم، خشتک  نیمه

ترین همم تأثیر دارد و ازفیزیولوژی گیاه و میوه تولیدی  ،تابیولوژی آفت  برکنتد. شتتترای  آه و هوایی  دیگر تغییر می

 افزایش ،جهیدرنتطغیان آفات و  ،بنابراین .آیدمی به شتتمار هرستتالافزایش یا کاهش جمعیت آفات در  مؤثر برعوامل 

همچنین عدم انجام  آلودگی در یک منطقه ممکن استتت به ع ت شتترای  جوی، عدم وجود دشتتمنان طبیعی آفات و 

ترین آفات انباری خرماهای مهماز  2دارشتپشه دندانه و  1پروانه هندی. باشتد تدابیر الزم ع یه آفات توست  کشتاورزان   

. میزان آلودگی این ارقام دنشومیصورت غالب در تمام طول سال در انبارها یافت به خشتک هستند که و نیمه خشتک 

 درهای فیزیکی وارده به محصول درصد است. آسیب 5/12و  5/78دار به ترتیب خرما به پروانه هندی و شپشه دندانه

ه یا آلودو در زمان برداشت  کامل ۀبه تخم، الرو، شفیره و حشرخرما  آلودگی، ونقلحملسازی و برداشتت، آماده  زمان

ز هجوم ج وگیری ابرای باید اقداماتی  ،بنابراین .هستندبروز آلودگی به آفات انباری  مهم و مؤثر برعوامل از  انباربودن 

های توان از روشمبارزه با آفات انباری خرما میبرای . مدت انبارداری صتتتورت گیرد طیدر  به محصتتتول خرما آفات

ه زیست و به مخاطردلیل آلودگی محی ه ها بکشها و حشرهکشاستتفاده از قار   .شتیمیایی و فیزیکی استتفاده کرد  

بندی مناسب و دمای های فیزیکی، بستهدر این مقاله، به شرح روش .ها در حال کاهش استانداختن ستممت انستان  

 .پرداخته شده است پیارممانند رما خخشک ارقام خشک و نیمهآفات انباری  مهار کیفیت وای حفظ برهداری بهینه نگ
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 آبادخرمای پیارم حاجي -1شکل 

 

 معرفي دستورالعمل

 برداشت خرمای پیارمزمان مناسب 

(. 1، برداشت شوند )شکل روی درخت خشتتک شتتدنبعد از رستیدگی کامل و  خرما باید  خشتک ارقام خشتک و نیمه 

صورت گیرد. زمان مناسب برداشت محصول به  آفات تهاجمقبل از ترین زمان ممکن و عم یات برداشتت باید در کوتاه 

 هفته پس از ت قیح است. 22-22برای خرمای پیارم، 

 بازرسي و جداسازی

 دیده، نامرغوهخرماهای معیوه، آسیبجداسازی آن باید نسبت به  بندیو قبل از بستهخرمای پیارم پس از برداشت 

 .اقدام شودهای سالم زده از میوهآفت و

 مهار فیزیکي آفات انباری

رد. برای این منظور، خرمای پیارم توان از روش فیزیکی برودت استتتفاده کبرای مهار آفات انباری در خرمای پیارم می

قرار ساعت  27به مدت  س سیوسدرجۀ  -5اتی ن، در دمای بندی در کیسه پمستیکی از جنس پ یباید پس از بستته 

 داده شود.

 بندیبسته

اتمستتفر یا و  خألتحت  های خرما را در شتترای برای کاهش خستتارت آفات انباری در خرمای پیارم بهتر استتت میوه 

ی سه تا های پمستیکپر کردن در کیسهبندی کرد. برای این منظور، محصول خرما را پس از بسته غیرفعال تغییریافته

 . (2کنند )شکل میبندی بسته خألبا دستگاه تحت پنج الیه مخصوص با وزن مناسب، 
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 ... و دمای مناسب بندیمهار فیزیکی آفات انباری، بسته
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أل و در شرای  بدون خهای پمستیکی سه تا پنج الیه مخصوص کیستتهدر روش اتمستفر تغییریافته، خرمای پیارم در  

 .(3)شکل  شوندبندی اولیه محصول محسوه میجزء بستهها، بندیاین نوع بستهشود. بندی میبسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در اتمسفر تغییریافته شدهیبندبستهخرمای پیارم  -5شکل 

 

 

 خألبندی تحت بستههای دستگاه -2شکل 
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 انبارداری

ولی برای نگهداری ، کاهش دهددر خرما ای از خستتتارت آفات انباری را تواند بخش عمدهمی ییتنهابهبندی بستتتتته 

در شرای  سرد نگهداری شود.  شدهیبندبستهشود که خرمای خرمای پیارم پیشنهاد میمدت و حفظ سممت طوالنی

نقش ر حفظ خواص کیفی و رنگ روشتتن خرما ، دآفات انباری بر کنترلعموه  ،انبار ستتردنگهداری خرمای پیارم در 

توان برای است. در این شرای  خرما را می س سیوسدرجۀ  2بسزایی دارد. دمای مناسب برای نگهداری خرمای پیارم، 

 ماه با حفظ کیفیت نگهداری کرد. 2مدت 

 

 / نحوه اجرایي شدنارگیریکهفرآیند ب

این ت. خرما اسو صادرکنندگان بندی خرما، صاحبان صنعت بسته دستتورالعمل برای تولیدکنندگان کاربرد این ۀ دامن

دستگاه  ،های فریزر صنعتیدستگاه ،ستورتینگ دستتی یا ماشینی  دستتگاه  نیاز به کارگاه کوچک با بندی روش بستته 

 انتخاه در هیاول یگذارهیسرما زانیم. رومیزی یا صنعتی دارد خألبندی تحت دوخت کیسه پمستیکی و دستگاه بسته

 .داردنقش  خرما یبندبسته و سرمازای هادستگاه دیخر و

 

 اثربخشيمزایا و 

این دستتتورالعمل نه تنها در کاهش خستتارت آفات و اتتایعات در خرمای پیارم مؤثر استتت، ب که با روش  کارگیری هب

وان به تبه بازار عراه کرد. از مزایای دیگر میایمن و سالم  یمحصولتوان در این دستورالعمل می ذکرشدهبندی بستته 

 افزودهارزشفزایش ا، به تیدرنهاافزایش ماندگاری خرمای پیارم و کاهش مصتترس ستتموم شتتیمیایی، حفظ کیفیت و  

 اشاره کرد. حاصل از فروش محصول
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