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 راهکارهای کاهش فساد میکروبی میوه خرما در مراحل قبل و پس از برداشت

 

  *ابوالفضل گلشن تفتی

 

های پس از برداشت، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی استادیار بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوری

 کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

 

 چکیده

 یفارآور  ،یو نگهادار  بنادی پاس از برداشات، بساته    هاای یباه فنااور   تاوان یو تجارت خرماا در کشاور ما    دیعمده تول هایاز چالش

محصاو    رداشات و ب یدگیدوره رشاد، رسا   یدر طا  ییآب و هاوا  ط. شارای محصاو  اشااره کارد    نیا ا یو بهداشات  یمنا یا هایو جنبه

 رد،گیا یما  صاورت خرماا   یدگیرسا  یکاه در طا   ییایمیکوشا یزیف راتییا خرماا نقاش دارد. ت    وهیا در م ی میکروبای گسترش آلاودگ  بر

 طی(، شارا دراتیا )مقادار رطوبات و کربوه   وهیا م ییایمیشا  بیا ترک .کناد مای حساا    هاا سا  یکروارگانیرا نسابت باه تهااج  م    هاوهیم

 یکروبا یم فسااد در  رگاذار یو رقا  از عوامام مها  و ت      یدگی(، مرحلاه رسا  ینگهادار  طیمحا  یپس از برداشت )دماا و رطوبات نساب   

 تاهمیا  حاازز  جامعاه  ساممت  و بهداشات  نظار  نقطاه  از هاا خرماا باه قاار     وهیا م ی. آلاودگ ناد آییخرما به شمار ما  یو عمر ماندگار

را  وهیا آن شاده و م  ییکااهش ارزش غاذا   جاه، یخرماا و در نت  وهیا م یدگیسابب فسااد و پوسا    سا  و آنازی ،   دتولیا  باا  هاا است. قار 

   کااارگیری راهکارهااای ساااده و عملیاااتی در مراحاام قباام و هنگاااب برداشاات،   هعاادب باا .سااازندماای نااامطلوب کنناادهمصاار  یباارا

رجاه  )از لحاا  د  نامناساب نگهاداری   طیشارا  جایی و حمم و نقم در افازایش فسااد میکروبای در محصاو  خرماا ماؤ ر اسات.       جابه

شاود.  ی سابب افازایش فسااد و ایجااد ااایعات در محصاو  خرماا مای        بهداشات  طیشارا نیز عدب رعایات  و ی( حرارت و رطوبت نسب

جااایی، حماام و نقاام و در ایاان مقالااه، راهکارهااای کاااهش فساااد میکروباای میااوه خرمااا در مراحاام قباام و هنگاااب برداشاات، جابااه  

 شده است.انبارداری شرح داده 

 

 انبارداری، برداشت خرما، پوسیدگی، ترشیدگی، خرما، فساد میکروبی ی:دیکل واژگان
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  بیان مسئله  

از جناوبی کشااور   منااط   از ماردب  تاوجهی قاباامقشار  . اسات  ایاران  تارین محصااوكت کشااورزی  یکای از مها    خرماا      

زایای و  هاای اقتصاادی، اجتمااعی، اشات ا     . ایان محصاو  از جنباه   کنناد مای  امارار معااش   خرماا طری  کاشت و پارورش  

رقا  خرماا در کشاور گازارش شاده اسات کاه         044ایجاد امنیت در مناط  مرزی کشاور حاازز اهمیات اسات. در حادود      

ی، ارقااب  کلا  طاور باه در مرحلاه رطاب و   میاوه خرماا   خشاک و مرطاوب قارار دارناد.     در سه گروه خرماهای خشک، نیماه 

هاای  میکاروب خشاک خرماا فساادپذیری کمتاری دارناد.      نرب و مرطاوب خرماا فساادپذیر هساتند. ارقااب خشاک و نیماه       

بناادی کاارد هااا طبقااههااا، مخمرهااا و باااکتریتااوان بااه سااه گااروه ک ااکعاماام فساااد و بااروز اااایعات در خرمااا را ماای 

هاا  از طریا  شاکا   هاا  گیرناد. میکاروب  معماوك  از هاوا، خاا  و حشارات منشاا  مای      ها میکروب (.3412، 1)ریسیکوات

هاا، پوسایدگی، باوی    شاوند. رشاد ک اک   هاای ایجااد شاده روی پوسات، وارد میاوه شاده و سابب فسااد آن مای         و خراش

باین   هاای هارز، میانکااری   تاوان از عمزا  فسااد میکروبای در خرماا نااب بارد. وجاود علا          تخمیری و ترشایدگی را مای  

طور کلی هار عااملی کاه سابب افازایش میازان رطوبات نسابی هاوای داخام نخلساتان            ها، آب راکد، وجود شبن  و بهنخم

(. در طاای حماام و نقاام و نگهااداری میااوه 1234میااوه خرمااا نقااش دارد )کریماای پااورفرد،  شااود، در تشاادید پوساایدگی

شاوند. خرماهاای باا    فسااد در میاوه خرماا مای    خرما نیز عوامام محیطای از جملاه افازایش دماا و رطوبات نسابی، سابب         

هاا قارار   هاا مخصوصاا  مخمرهاا و ک اک    درصد رطوبات، در شارایط گارب و مرطاوب ماورد تهااج  میکاروب        30بیش از 

 ( سابب ایجااد پوساایدگی در میاوه خرمااا    1)شااکم  آسا رییلو  نیجار  ویاا ه هااا باه (. ک اک 1992، 3ولاد گیرناد )باااری مای 

شاود. باا شاروو پوسایدگی،     پوسایدگی از زیار کمهاک و حاشایه میاوه خرماا آغااز مای        (. 1231شوند )گلشان تتتای،   می

(. 3شاود )شاکم   رنگ گوشت میوه خرما ت ییر کرده و سا س گوشات میاوه نارب و لهیاده شاده و اطارا  هساته سایاه مای          

 شود. ها نیز دچار ترشیدگی میمیوه خرما در ا ر فعالیت مخمرها و برخی باکتری

 

 
 کپک آسپرژیلوس نیجر -1شکل 

                                                             
1 Risiquat 
2 Barreveld 
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 عالئم پوسیدگی در رطب -2شکل 

 

 کنناادخرماا را شکسااته و ترکیباااتی نظیار الکاام و اساایدهای آلای تولیااد ماای   میااوه موجااود در  هااا، قناد ایان میکااروب      

بااه هاار حااا ، خرمااا ماننااد سااایر محصااوكت کشاااورزی، در نخلسااتان، هنگاااب برداشاات،     (.3410)هاشاا  و همکاااران، 

عوامام قبام از برداشات )خاا ،      هاای میکروبای اسات.   نقام، توزیاع و مصار  در معارو آلاودگی     و جاایی، حمام   جابه

آب آبیاری، کاود حیاوانی، حیواناات اهلای و وحشای، عادب رعایات بهداشات کاافی توساط کاارگران، وساایم برداشات(              

خرماا سابب فسااد    هاای فاسادکننده   آیناد. میکاروب  و پس از برداشت از منابع باالقوه آلاودگی میاوه خرماا باه شامار مای       

 کنناده را باه خطاار   هاا همننااین ساممت مصار    شاوند. میکاروب  میاوه خرماا و افازایش ااایعات در ایان محصااو  مای      

در این مقاله به شرح راهکارهاای مناساب بارای کااهش فسااد میاوه خرماا در مراحام قبام و پاس از برداشات             اندازند.می

 پرداخته شده است.  

 

 معرفی دستورالعمل 

 راهکارهای کاهش پوسیدگی و ترشیدگی میوه خرما در مرحله قبل از برداشت  

ماؤ ر  در منااط  مرطاوب     هویا باه  وهیا م یدگیمحصاو  و ترشا   زشیا کااهش ر تواناد در  مای  خرما و آرایش خوشه تنک -

اج هااا را از بخااش دروناای تااهااا اساات. در ایاان عملیااات، خوشااهآرایااش خوشااه از عملیااات متااداو  در نخلسااتان. باشااد

 (. 2کنند )شکم ها را به سمت پازین هدایت مینخم بیرون کشیده و آن

کاارده و مقاادار رطوباات را در اطاارا  تنااه نخاام   یریجلااوگ هااایماااریاز تجمااع آفااات و ب باار) )تکریااب(هاار  دب -

 (.0)شکم  ددهیکاهش م
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در کاااهش خوشااه خرمااا قباام از مرحلااه خاام  مخصوصااا  در مناااط  مرطااوب،     انیاادر م یاسااتتاده از قاااب چااوب  -

 نقش دارد.خرما  وهیم یدگیو ترش یدگیپوس

  هااای و سوسااک خااواروهیااکاارب م) کنتاار  آفاااتی و درختااان بااا کااود داماا تیااتقو ،هاارز نخلسااتان هااایحااذ  علاا  -

 ی در خرما نقش دارند. دگیو ترش یدگیپوس جادکنندهیانتقا  و گسترش عوامم ا(. آفات در خرما خواروهیم

( در مرحلاه خاار  و قبام از تبادیم خاار  باه رطاب. پوشاش مناساب، از          1هاای خرماا )شاکم    دهای خوشاه  پوشش -

کناد  هاای عامام پوسایدگی حتا  مای     خرماا را از حملاه قاار     نتوذ گارد و خاا  باه محصاو  جلاوگیری کارده و میاوه       

 (.1291)امانی و راهنما، 

 

 
 های خرماخوشهآرایش  -3شکل 

 

 
 هرس دمبرگ خرما -4شکل 



 
 

 

 ابوالفضل گلشن تفتی/ …راهکارهای کاهش فساد میکروبی میوه خرما در مراحل 

2 02 

 

 
 دهی خوشه خرماپوشش -5شکل 

 

 جایی و حمل و نقل  راهکارهای کاهش فساد در میوه خرما در مرحله برداشت، جابه

 شوند.هرز حذ   هایو عل  کرده زیتمرا اطرا  نخم  ،قبم از برداشت خرما -

تمیاز و قابام شستشاو از جانس پمساتیک یاا        یهاا پوشاش ، برداشات  اتیا موقاع عمل  زیخرما و ن وهیم دنیدر هنگاب رس -

تاا در صاورت ریازش محصاو ، میاوه باا خاا          شاود (. ایان عمام باعای مای    6شاود )شاکم   نخم خرما پهن  ریز پارچه

 یرو کیا پوشاش ماورد اساتتاده بهتار اسات کاه باه دو رناگ مختلا  باشاد و           (. 1292)گلشان تتتای،    تما  پیدا نکناد 

 .باشد نیبا سطح زمدر تما   شهیآن هم

 

 
 شده زیر نخل خرما در هنگام برداشت محصولپوشش تمیز پهن -6شکل 
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. ردیا انجااب گ  یاصاو  بهداشات   تیا و عملیاات برداشات باا دقات و رعا     هبرداشات شاد   ،یدگیخرما به محا  رسا   وهیم -

کوتااه   المقادور یحتا ، برداشات  یافازایش یاباد، فواصام زماان     یبارنادگ  مدلیا چه در فصم برداشت، رطوبات هاوا باه   چنان

در مااورد رعایاات ایاان مواااوو مخصوصااا    (.1292)گلشاان تتتاای،  محصااو  کاااهش یابااد  یتااا میاازان پوساایدگ  شااود

 ، حازز اهمیت است.نرب و مرطوب یخرماها

 .خنک روز برداشت شود قاتاو ایصبح و  هیدر ساعات اول اكمکانیخرما حت وهیم -

آلاوده   ده،یپوسا  ده،دیا بیآسا  یخرماهاا . ردیا فاصاله پاس از برداشات انجااب گ    در باا  و بم  میاوه خرماا   اولیه یجداساز -

 شوند.سال  جدا  ینشده از خرماها حیقنار  و تل ده،یبه آفات، چروک

شااده از  دهیا چ هاای وهمیا  باا  هااااز اخاتم  آن شاوند. همنناین    آوریروزانااه جماع  ،نیزما  یشاده رو ختاه یر هاای وهیا م -

 (.3449 شود )کدر و حسین، یریدرخت جلوگ

کااهش   یکروبا یم یآلاودگ  زانیا در نخلساتان خاارج شاوند تاا م     بنادی از محام بساته   ،خرما دهدیبیو آس دهیله یهاوهیم -

 .ابدی

کاه در تماا  باا محصاو       بنادی و انتقاا  محصاو  باه واحاد بساته     آوری برداشات، جماع   یظرو  مورد اساتتاده بارا   -

حاذ    موساای  و ساطوح  از گارد و خاا    زدن،و بار   هیا اول یشاوند. در ابتادا باا آبکشا     یتو بهداشا  زیا خرما هستند، تم

 جادا  کامام  طاور باه  زیا باه ساطوح ن   دهیچساب  یمجادد، ماواد چربا    یمناساب و آبکشا   ندهیاساتتاده از شاو   باا   سشود. س

 استتاده شود. کنندهیاز مواد ادعتون میسطوح و وسا یرو هابکرویکاهش تعداد م یبرا ت،نهای در. شوند

حماام بااه جااایی خرمااا در نخلسااتان و جابااه یباارا قاباام شستشااو بااا ابعاااد و حجاا  مناسااب  یکیپمساات یاز ساابدها -

جاایی ارقااب نارب و مرطاوب خرماا و نیاز       عما  مناساب سابد بارای جاباه      اساتتاده شاود.   یو فارآور  بندیبستهی واحدها

( پیشانهاد  3متار )شاکم   ساانتی  24خشاک خرماا، حاداک ر    ( و بارای ارقااب خشاک و نیماه    1)شاکم   مترسانتی 1-1رطب، 

. شااوند یو ااادعتون زیااکااامم  تمی قباام از اسااتتاده کیپمساات یساابدها .(1296زاده، شااده اساات )مسااتعان و احماادی 

 . ردیانجاب گ ترعیو هر چه سر یبهداشت طیشرا تیبا رعا یو فرآور بندیبسته یانتقا  خرما به واحدها اتیعمل

 

 
 (1336جایی رطب )مستعان و مقدم، پالستیکی با عمق کم برای جابه سبد -7شکل 
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 (1336زاده، خشک )مستعان و احمدیجایی ارقام خرمای خشک و نیمهسبدهای پالستیکی برای جابه -8شکل 

 

 نارب  یخرماهاا   هویا حمام خرماا )باه    یشاده باشاند. بارا    یو اادعتون  زیا تم ی،ریقبم از بارگخرما  نقم و حمم میوسا -

 و در حمام  یریتا خ  گوناه چی. ها (9)شاکم   اساتتاده شاود   دارخناا  ی هاای ونی( به بازار فروش بهتر اسات از کاام  و رطب

 . ردنگی صورت خرما محصو  نقم

 
 

 دار برای حمل خرماهای نرم و مرطوبکامیون یخچال -3شکل 
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 هاا . خرماا در فروشاگاه  اباد یشاده و باه سارعت باه انباار سارد انتقاا          هیا خنک تخل یدر محل ،خرما در مقصد محصو  -

باه فاروش    تار عیشاده و هار چاه سار     ینگهادار درجاه سلسایو (    1یخناا  )دماای    یدر دماا  زیا عرااه ن  هاای محم و

 رسد. 

 

 راهکارهای کاهش فساد در میوه خرما در مرحله نگهداری

 هااایروشو بااا مااواد شااوینده شستشااو داده شااود. همننااین  زیااتمچنااد روز قباام از ورود خرمااای تااازه، خرمااا  انبااار -

 خرما اعما  شود.  یو مبارزه با آفات انبار یریشگیمناسب پ

 نیدر حاا ییماانظ  کنتاار  شااده و  اباات نگااه داشااته شااود. نوسااانات دمااا  ورطااخرمااا بااه یسااردخانه نگهاادار یدمااا -

فاساادکننده خرمااا  مخمرهااای و هاااک ااک تیاارشااد و فعال دیخرمااا و تشااد یخرمااا ساابب تجمااع رطوباات رو ینگهاادار

 صاتر  یساا  در دماا   کیا  ی مادت بارا  تاوان یدرصاد را ما   34کمتار از   ایا و  یبا مقدار رطوبت مسااو  ی. خرماهاشودیم

 یدر تمااام .(3449)کاادر و حسااین،  کاارد ینگهاادار و یدرجااه سلساا 0 یهشاات ماااه در دمااا یباارا و و یدرجااه سلساا

رطاب   ینگهادار  یدماا بارا   نیبهتار  . هار چناد  داشاته شاود  نگاه   دیا درصاد با  61-11در  طیمحا  یموارد، رطوبت نسب نیا

 یر دماا د مااه  6-13مادت   یبارا تاوان  را مای  ارقااب نارب خرماا     ولای  اسات  و یدرجاه سلسا   -13ارقاب نرب خرما،  زیو ن

 .کرد ینگهدار و یدرجه سلس -1

    کااه زودتاار وارد سااردخانه  هاااییاشااد کااه کااارتنب ایگونااهخرمااا در سااردخانه بااه هااایکااارتن دمانیااقااراردادن و چ -

هاای خرماا روی پالات باا حاداقم ارتتااو از کا         شاود کاه کاارتن   توصایه مای   زودتر از سردخانه خارج شاوند.  شوند،یم

 متر قرار داده شوند. سانتی 14به اندازه 

باه   یباا عارو مناساب در نظار گرفتاه شاود تاا امکاان دسترسا          ییشاده در ساردخانه راهروهاا    دهیا چ هاای کارتن نیب -

 . (14)شکم  و گذاشتن و برداشتن وجود داشته باشد یبازرس برای سردخانه در هاکارتن
 

 
 های خرما روی پالت در سردخانه با لحاظ راهروهاچیدمان کارتن -11شکل 

 ها و گردش مناسب هوابرای دسترسی به کارتن
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 ایا  یدسات  میوساا  یمتار و بارا   1-1/1خرماا توساط کارکناان،     یهاا کاارتن  رفت و آمد افاراد و حمام   یعرو راهرو برا

 متر باشد.  3 ،یموتور

 خاوبی خرماا باه   هاای تهبسا  نیباشاد کاه گاردش هاوا در ساردخانه و با       ایگوناه خرما در سردخانه به هایکارتن دمانیچ -

 حت  شود.    کنواختی طوربه نییپا یو دما ردیانجاب گ

 

 بندی(توصیه ترویجی )جمع

  میااوه خرمااا بایااد در زمااان مناسااب و بااه روش صااحیح و اصااولی برداشاات شااود. خرمااا در نخلسااتان بااا دقاات            

    هااای مخصااو  بااه کارگاااه  جااا شااده و تحاات شاارایط مطلااوب و در جعبااه  آوری و در ظاارو  مناسااب جابااه جمااع

بنادی خرماا نیاز بایاد در شارایط بهداشاتی انجااب گیارد. عادب رعایات           جاایی و بساته  بندی حمم شود. برداشت، جابهبسته

دیادگی و کااهش کیتیات خرماا شاده و در نهایات، میازان آلاودگی میاوه خرماا و فسااد آن را            موارد مذکور سابب آسایب  

کنناده  هاای میکروبای در میاوه خرماا و حتا  ساممت مصار        بارای کااهش ااایعات ناشای از آلاودگی      دهد.افزایش می

هااای کارشناساان مربوطاه توجاه شاود و اقاادامات     ر کلیاه مراحام از تولیاد تاا مصاار  محصاو  خرماا باه توصایه        بایاد د 

بهداشااتی رعایاات گااردد. کنتاار  درجااه حاارارت و رطوباات نساابی سااردخانه نگهااداری خرمااا و جلااوگیری از نوسااانات  

 دمایی در محیط سردخانه در کاهش فساد میکروبی در میوه خرما مؤ ر است.
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