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 زمینیبادام هکر تولید نکات ساده و کلیدی در

 

  *مریم رواقی

 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان،  استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و

 ترویج کشاورزی، اهواز، ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و 

 

 چکیده

 از کذ   اسذو  شذل   خمیذری  زمینذی، محوذو   بذادام زمینی، منبع خوبی از مواد مغذیی اسذو و مقذدار تذروتزیا زیذادی دارد  کذر        بادام

کذر    آیذد  ایذا محوذو  دارای یربذی بذاف و مریذد بذرای سذنمو ا. ذان اسذو  تو یذد           دسذو مذی  بذ   برشذت   زمینذی کردن بادامآسیاب

    .امناسذذس سذذبس ف ذذاد و تنذذد شذذدن سذذریع یربذذی ایذذا محوذذو     وضذذعیو در .گهذذداری آن و .ذذاموبوب شذذرای  زمینذذی دربذذادام

 ینذد  طذی  محوذو   کذ   شذود .مذی  در حذیا تو یذد و .گهذداری ایذا محوذو  ر ایذو       سذاد   م ذال   قذدر آن اوقذات گذاهی    شودمی

 بذ   تذوجهی بذی   دارد مغذیی  و کیریذو  بذا  محوذو ی  توقذع  تذردازد، مذی  کذ   قیمتذی  بذ   توج  با کنند مورف  شودمی تندی دیار روز،

کذر    .گهذداری  و تو یذد  کبیذدی  م ذال   ا.گذاری سذاد    کنذد  آورزیذان  و کیریذو بذی  .اسذا ،،  را محوذو   ایذا  توا.ذد می کبیدی، م ال 

 در کذاربردی  و کبیذدی  سذاد ،  مقا ذ ، .لذات   ایذا  در  شذد خواهذد   اقتوذادی  زیذان  و ضذایعات  افذزایش  با ذ   .هایذو  زمینذی در بادام

  شرح داد  شد  اسو  زمینیبادام کر   تو ید

 

 گیری، .گهداریکر  زمینی،کر  بادام  تندی، ف اد، بندی،ب ت  واژگان کلیدی:
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  بیان مسئله  

 بذرای  زمینذی بذادام  هذای دا.ذ    اسذو  آسذیا  در خووصذا   جهذان  کشذاورزی  محوذوفت  تذریا مهذ،  از یلذی  زمینذی بادام     

هلتذار بذود    9181زمینذی،  سذو  زیرکشذو بذادام    8931در سذا     دارد کذاربرد  آجیذ    نذوان  بذ   و  کذر   تو ید گیری،روغا

گرگذان، دزفذو  و    صذورت محذدود در سذایر .قذار ایذران ما.نذد      زمینذی بذ   هلتار آن در گینن قرار داشذو  بذادام   1771ک  

 هذای بیمذاری  سذرطان،  در جبذوگیری از  زمینذی بذادام  مغذز   (8931شذود اامیذدی و  بدا محمذدی،    جیرفو .یذز کشذو مذی   

 ارزش غذذیایی بذذافی ایذذا محوذذو  با ذذ    ما.نذذد دیابذذو و فشذذارخون مذذ  ر اسذذو  مذذزما هذذاییبیمذذار ا.ذذوا  و قببذذی

   زمینذذی(  بذذادام1189و هملذذاران،  8گیذذرد ایذذو قذذرار ورزشذذلاران و کننذذدگانموذذرف توجذذ  مذذورد اسذذو تذذا امذذروز شذذد  

 حذیا    معمذوف   هذا آ.ذزی،  ایذا   دهنذد مذی  افذزایش  را دیذد  آسذیس  مغزهذای  ف ذاد  کذ   اسذو  هاییآ.زی، دارای خام صورتب 

دارد کذ   زمینذی سذاختار یربذی خاصذی     بذادام   شذو.د با   ف ذاد و تنذدی کذر  تو یذدی .مذی      و رو.دمی بیا از کردنبرشت 

. ذبی با ذ     رطوبذو  .ذور و  بذاف،  دمذای   وامذ  محیوذی .ریذر اک ذیهن،      دهذد مذی  ب  سذر و بذا اک ذیهن هذوا واکذنش     

ارقذ،، مقذدار، سذاختار یربذی( .یذز بذر شذدت ف ذاد          زمینذی بذادام  ذاتذی  هذای ویهگذی  د .شومی زمینیبادامدر افزایش ف اد 

 شذل   زمینذی، خمیذری  بذادام (  کذر   8زمینذی اسذو اشذل     مهذ، بذادام  هذای  زمینی یلی از فذرآورد  کر  بادام اسو  ا رگیار

هذا اویتذامیا ای و   ویتذامیا  تذروتزیا،  از غنذی  محوذو   ایذا   آیذد دسذو مذی  بذ   برشذت   زمینذی بذادام  کردنآسیاب از و اسو

(  1189اسذو ایذو و هملذاران،     معذد.ی  مذواد  فنبذی( و اخووصذا  ترکیبذات تبذی    هذا اک ذیدان آ.تذی  فو یک اسذید،  .یاسیا(،

زمینذی در حذیا تو یذد با ذ  افذزایش سذر و ف ذاد ایذا         هذا بذ  کذر  بذادام    از دسذتگا   .اخواسذت  افبذزات(   ترکیبات ورود

توا.ذد ف ذاد   مناسذس مذی   بنذدی ب ذت   و زمینذی تو یذد کذر  بذادام    حذیا  1هذا اک یدانآ.تیبرخی  کردناضاف  شود محوو  می

زمینذذی ا ذذر ربذذی بذر ر.ذذم، طعذذ، و مذذز  و ارزش غذذیایی کذذر  بذذادام زمینذذی کذذاهش دهذذد  ف ذذاد ییربذی را در کذذر  بذذادام 

  ( 1181و هملاران،  9دهد اگراسوگیاشت  و در .هایو، ما.دگاری ایا محوو  را کاهش می
 

 
 زمینیکره بادام -1شکل 
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شذو.د  کذاهش کیریذو،    مذی  کیریذو  افذو  دیذار  غذیایی  و کشذاورزی  محوذوفت  از تذوجهی  قابذ   بخش ما کشور در     

 کیریذو  کذاهش  هذا و .هذاد   قیمذو  افذزایش  آبذی، منذابع   کمبذود  بذا  م ذزب   ایذا   اسذو  ضذایعات  سذاز افذزایش وقذو    زمین 

 حذذداق  بذذا غذذیاهایی کننذذدگان،موذذرف بیشذذتر از سذذوی دیگذذر،  اسذذویافتذذ  اهمیتذذی دوینذذدان کشذذو،قابذذ  هذذای رصذذ 

 اسذو  هذایی شذیو   از یلذی  مشذتری  حضذور  در محوذو   تو یذد   دهنذد مذی  تذرجی   را افزود.ذی  مذواد  حذداق   با یا فرآوری

 قبذو ی قابذ    اسذتا.داردهای  هنذوز  بهداشذتی،  و کیرذی  م ذال   اهمیذو  وجذود  بذا   اسذو یافتذ    رواج اخیذر  هذای سا  در ک 

 کبیذدی  .لذات  شذد  اسذو  سذعی  مقا ذ   ایذا  در موضذو ،  اهمیذو  بذ   توجذ   بذا   اسذو .شذد    تهی  خرد تو یدکنندگان برای

بیذان شذود تذا بتذوان محوذو ی سذا ،، بذا کیریذو، بهداشذتی و بذا زمذان ما.ذدگاری              زمینیبادامکر    رض  و در هنگام تو ید

  کنندگان ارال  کردباف ب  مورف

 

 معرفی دستورالعمل

شذدن محوذو    زمینذی بهداشذتی و بذا کیریذو و جبذوگیری از ضذایع      توا.ذد در تو یذد کذر  بذادام    .لات زیر مذی  ر ایو     

   دریافذذو بذذا کیریذذو و سذذا ، محوذذو ی کننذذد موذذرف حا ذذو، ایذذا .گهذذداری مذذ  ر باشذذد  درتذذا از فذذرآوری و حذذیا 

  دارد  .یز بیشتری .گهداری قاببیو ک  کندمی

 

 زمینی مناسبانتخاب بادام

زمینذی در ما.ذذدگاری  .ذو  بذادام    غذذیایی اسذو در رژیذ،   صذرف   بذ   مقذرون  و  ذذا ی غذیایی  ملمذ   یذک  زمینذی بذادام       

 زمینذی بذادام  تو یذد کذر    بذرای  ایرا.ذی  و یینذی  هنذدی،  زمینذی بذادام  ایرا.ذی معمذوف  از   اسذو  تو یدکننذدگان  محوو  مو ر 

ایذا دو   یربذی  .ذو   دار.ذد   را یربذی  مقذدار  بیشذتریا  یینذی  زمینذی بذادام  آن از تذا  و هنذدی  زمینیبادام  کنندمی استراد 

زمینذی ایرا.ذی   بنذابرایا، اسذتراد  از بذادام     شذود تنذدی مذی   و طعمذی بذد  دیذار  اسذو کذ  بذ  سذر و    ای گو.  ب  زمینیبادام

 مذاد   از گذا  هذی    اسذو  کیریذو  و قیمذو  بذیا  تعذاد   او یذ   مذاد   (  ا.تخذاب 8931ارجحیو دارد اابراهیمذی و هملذاران،   

 ما.ذذدگی  باشذد  تذاز   بایذد  اسذتراد   مذورد  او یذ   مذاد    شذود .مذذی تو یذد  بذاف  کیریذو  بذا  محوذو ی  تذاییا  کیریذو  بذا  او یذ  

 ابتذدا  در شذود  برشذت   ،ما.ذد   زمینذی یذ  بذادام  ینذان   اسذو  تشذخی   قابذ   .امناسذس  بوی و طع، ایجاد با معموف  محوو 

کنذذد  مذذی طذذی را ف ذذاد مراحذذ  گیذذرد  بذذا ایذذا وجذذود، ینذذیا محوذذو ی بذذ  سذذر ومذذی موبذذو  و برشذذت  طعذذ، و  وذذر

 ادارای توسذذو،  زمینذذیهذذای مختبذذد بذذادام  شذذل  از ایذذا محوذذو   تهیذذ  بذذرای زمینذذی،کذذر  بذذادام  تو یدکننذذدگان

ای اسذو و بذ    ا.تخذاب مذاد  او یذ  مناسذس تذا حذدی سذبیق         .کننذد مذی  شد  خذام، برشذت ، خمیذری( اسذتراد     گیریتوسو

 تجهیزات موجود در واحد تو یدی، قیمو، دسترسی و کیریو ب تگی دارد  
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زمینذی دارای توسذو سذخو بایذد تذا حذد مملذا بذدون         بذادام  دارای پوسی  سیخ  یپیلیه ییا :ی   :      زمینیی بادام   

 (  1زدگی باشد اشل  زدگی و  کپک نل، آفو

 
 زمینیبادام  زمینی دارای پوس  سخ  مناسب برای تولید کربادام -2شکل 

 

 زمینذذی بررسذذی شذذود  تعذذداد شذذلنند تذذا کیریذذو بذذاداممعمذذوف  ینذذد دا.ذذ  از آن را مذذیزمینذذی بذذادامدر زمذذان دریافذذو       

درصذد( در   1درصذد( و سذایر بقایذای گیذاهی ابیشذین        9درصذد(، یروکیذد  و .ذارب ابیشذین       9هذای تذو) ابیشذین     دا. 

 سذخو  باشذد  وجذود توسذو   زمینذی بایذد طعذ، و بذوی موبذو  و طبیعذی داشذت        بار دریافتی باید حداق  باشذد  مغذز بذادام   

 موذرف  زمذان  تذا  زمینذی بذادام  کذ  صذورتی  در  شذود مذی  هذا بیمذاری  و آفذات  تأ یر محیوی،  وام  ب  با   مقاومو . بو

درجذ  سب ذیوب از تو یذد     1.گهذداری در دمذای کمتذر از      شذود مذی  حرذ   خذوبی بذ   آن کیریذو  گیذرد،  قرار سردخا.  در

دارد  گیذر توسذو  دسذتگا   بذ   .یذاز  و اسذو  دشذوار  معمذوف   زیذاد  حجذ،  در توسذو  کند  جداسازیآفنتوک یا مما.عو می

 (  9 شل ا

زمینذی  بذادام   (4شذود اشذل    مذی  تو یذد  گیذری توسذو  فرآینذد  از تذا  ایذا محوذو    خیام:  شیده گیریپوس  زمینیبادام

زدگذی باشذد  مقذدار بقایذای گیذاهی و توسذو       درصذد( بذود  و فاقذد کپذک     1زدگذی ابیشذین    باید دارای حداق   نل، آفو

درصذذد( بایذذد حذذداق  باشذذد   9زمینذذی ابیشذذین  بذذادامدرصذذد(، خذذرد   9درصذذد(، یروکیذذد  و .ذذارب ابیشذذین   8ابیشذذین  

درصذد .باشذد   ذنو  بذر ایذا، بذو و طعذ، .ذاموبو  و          4زمینی با توسو همذرا  بذار دریذافتی بیشذتر از     همچنیا، مغز بادام

خذرد،   تو یدکننذدگان  خذام بذرای   شذد  گیذری توسذو  زمینذی باشذد  بذادام  د کهنگذی، تبخذی و تنذدی .داشذت      غیرطبیعی ما.نذ 

 موبذوب  هذای ویهگذی  سذردخا.   مناسذس  شذرای   خذام در  شذد  گیذری توسذو  زمینذی بذادام   شودمی مح وب شل  مناسبی

 ایذا  در کنذد  مذی  برشذت   خذام، آن را  شذد  گیذری توسذو  زمینذی بذادام  فذرآوری  از تذیش  کننذد  تو یذد   کنذد می حر  را خود

 شود می جدا سو  از سادگی ب  .از) توسو حا و

زمینذی دارای کیریذو هذاهری مناسذس     زمینذی بایذد دقذو شذود کذ  بذادام      در زمان خریذد ایذا .ذو  بذادام     برشته: زمینیبادام

 مقای ذ   برشذت  در  زمینذی بذادام برشذت   نلذ، کپذک، آفذو و حتذی سذوختگی .داشذت  باشذد           زمینذی (  بذادام 1باشد اشل  

برشذت  در هنگذام    زمینذی شذود  بنذابرایا، کنتذر  بذو و طعذ، بذادام      مذی  ف ذاد  دیذار  بیشذتری  سذر و  بذا  خذام  زمینیبادام با

 خرید اهمیو زیادی دارد 
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 زمینیگیر باداموس پدستگاه  -3شکل 
 

 
 شده خامگیریزمینی پوس بادام -4شکل 

 

 
 زمینی برشتهبادام -5شکل 

 

 را خذام  زمینذی کننذدگان، بذادام  تو یذد  اسذو  شذود  بهتذر  زمینی برشذت  بذرای تو یذد کذر  توصذی  .مذی      معموف  استراد  از بادام

 کنند آن را برشت   روزا.  .یاز ح س بر و کرد  تهی 
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 توسذ   آن موذرف  معمذوف   وجذود،  ایذا  بذا   دارد کذاربرد  تو یذدی  هذای از کارخا.ذ   برخذی  در ایذا مذاد    زمینی:بادام خمیر

     کنتذذر   زمینذی دریذذافتی بایذد  بذذادام در ینذذیا شذرایوی، ر.ذذم، بذو و طعذذ، در خمیذر     .ی ذو  متذذداو  خذرد  کننذذدگانتو یذد 

هذای شذیمیایی بذار    کننذد تذا از ویهگذی   زمینذی را بذ  آزمایشذگا  ارسذا  مذی     بذادام  ها، یک .مو.  خمیذر شود  معموف  کارخا. 

 بذ  فذروش    دار.ذد،  قذرار  فبذ   هذروف  داخذ   کذ   اتیبنذی تبذی  هذای در تنسذتیک  زمینذی بذادام  شذو.د  خمیذر  دریافتی مومزا 

  گیرد قرار توج ک  باید مورد  اسو دیگری مه، م زب  میلروبی، (  آ ودگی6 شل ا رسدمی

 

 
 زمینی فلهخمیر بادام -6شکل 

 

    (7اسذو اشذل     آفنتوک ذیا همذرا    سذ،  تو یذد  بذا  کذ   اسذو  زدگذی کپذک  زمینذی، بذادام  در آ ذودگی  .و  تریا مد       

    در آفنتوک ذذیا سذذ، تو یذذد و زدگذذیکپذذک در متذذداو  قذذار  دو تذذارازیتیلوب آسذذپرژیبوب و فذذنوب آسذذپهیبوب

 در سذموم  ایذا   ما.ذد مذی  بذاقی  آن سذ،  شذود،  تذا)  .یذز  کپذک  از زمینذی بذادام  اگذر  حتذی  حا و، ایا در  ه تند زمینیبادام

 و بذو  طعذ،،  او یذ ،  مذاد   هذاهر  بذ   توجذ    شذو.د مذی  مذزما  و حذاد  هذای بیمذاری  با ذ   و کننذد مذی  تیدا تجمع ا. ان بدن

 ( 1189و هملاران،  4اسو ایا.م ح را  تریاساد  مومزا منابع از آن تأمیا

 

 
 زمینی آلوده به قارچ آف توکسینبادام -7شکل 

                                                             
4 Chang  
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 زمینیبادام کره مراحل تولید

 کردنبرشته

 موبذو   طعمذی  و  وذر  تذا  شذود مذی  برشذت   یذوبی  توسذو  بذدون  زمینذی بذادام  زمینذی در ابتذدا،  برای تو ید کذر  بذادام        

 .شذذان داد  شذذد  اسذذو  بذذرای  1کذذا دوار بذذا مقیذذاب کارگذذاهی در شذذل   ای از دسذذتگا  برشذذت .مو.ذذ   آورد دسذذوبذذ 

   میذذزان  کذذرد اسذذتراد  تذذوان( .یذذز مذذی3اشذذل   توسذذتر آون و فذذر حتذذی سذذاد  وسذذای  در حجذذ، کمتذذر، از کذذردنبرشذذت 

 کذذردنبذذرای برشذذت  دقیقذذ  81 مذدت  سب ذذیوب بذذ  درجذذ  871-811 دمذذای معمذوف   اسذذو  ایسذذبیق  کذذامن  کذذردنبرشذت  

 ای اسذو بذر ر.ذم محوذو  تذأ یر دارد و تذا حذدی سذبیق         کذردن برشذت   زمذان  و ا.تخذاب دمذا    کنذد می زمینی کرایوبادام

تذا از   ر.ذم ایقهذو   .ذاز)  دارد  توسذو  شذدن برشذت   بذرای  بیشذتری  زمذان  .یذاز بذ    تذر درشذو  زمینذی بذادام   (81اشل  

 هذای آ ذودگی  از ب ذیاری   مذ ،  ایذا  بذا   شذود مذی  جذدا  مغزهذا  از هذوا  جریذان  و سذایش  کردن، بذ  سذادگی توسذ    برشت 

 دو بذا   شذود مذی   پذ   دو معمذوف   شذدن، خنذک  از تذا  زمینذی بذادام   شذو.د مذی  خذارج  هذ،  غبار و گرد مث  خارجی سوحی

 با ذ   کذ   اسذو  هذا آ.ذزی،  از ب ذیاری  منبذع  زمینذی جوا.ذ  بذادام    (88اسذو اشذل     رؤیو قاب  جوا.  زمینی،بادام کردن پ 

(  در 1181دارد اگراسذذو و هملذذاران،  تبخذذی . ذذبتا  و تنذذد طعذذ، ،زمینذذیجوا.ذذ  بذذادام  شذذودمذذی ف ذذاد سذذر و افذذزایش

شذود  ایذا کذار با ذ      کذردن و سذر.د دار.ذد، جداسذازی جوا.ذ  توصذی  مذی       برای دو پذ  واحدهایی ک  دسترسی ب  دستگا  

د یذ  .یذاز بذ      شذود  در واحذدهای کویذک ایذا مرحبذ  بذ       هذای ریذز و کذاهش بذازد  تو یذد مذی      جداسازی خذرد  بذادام  

 کذاهش  را ریذو کی حذدی  تذا  زمینذی حذا ، آسذیاب جوا.ذ  همذرا  بذا بذادام      شود  بذا ایذا  تجهیزات و فضای بیشتر، حیف می

 دهد می

 

 
 زمینیکردن بادامکن دوار برای برشتهای از دستگاه برشتهنمونه -8شکل 
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 زمینی در حجم کمکردن بادامآون توستر برای برشته -9شکل 

 

 
 زمینیکردن بر رنگ باداماثر دما و زمان برشته -11شکل 



 
 

 

 مریم رواقی/ زمینی  بادام هکر تولید نکات ساده و کلیدی در

2 03 

 

 
 کردنهپس از دولپزمینی جوانه بادام -11شکل 

 

 کردنآسیاب

 شذو.د مذی  آسذیاب  شذد  تذا)  و تمیذز  هذای زمینذی زد  و سذوخت ، بذادام  آفذو  زد ،کپک هایزمینیبادام تا از جداسازی     

 بذر  .یذز  گذاهی   باشذد  زمینذی درصذد بذادام   31 دارای حذداق   بای ذتی  زمینذی بذادام  کذر    باشذند داشت  خمیری و .رم بافتی تا

  مذذاد  و .مذذک ،(موذذنو ی هذذایکننذذد شذذیریا   ذذ ، شذذلر،ا کننذذد شذذیریا آن بذذ  بذذازار .یذذاز و مشذذتری تمایذذ  ح ذذس

 از روغذذا شذدن جذدا  از جبذوگیری  بذذرای   ذتیا  و گبی ذرید مو.ذودی  هذا ما.نذذد تایدارکننذد    شذود مذذی اضذاف   کننذد  تایذدار 

 کذر   تو یذد  مراحذ    شذود مذی  خنذک  سذپا  و تذر  مناسذس  هذروف  در داغ صذورت بذ   تو یذدی  کذر    دارد کاربرد محوو 

 ( 8931اسو ارواقی و خدابخشیان، شد  داد  .شان 81 شل  در ساد  زبان ب  زمینیبادام
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 جوانه
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 زیر ضروری اسو:  .لاتکردن ر ایو در زمان آسیاب

 محوذذو  وارد تجهیذذزات از کذذ  ترکیبذذاتی  (89باشذذد اشذذل   ز.ذذمضذذد اسذذتی  از بای ذذتی هذذاقوعذذات دسذذتگا  جذذنا -

(  در مقیذذاب بزرگتذذر از 1181دهنذذد اگراسذذو و هملذذاران،  مذذی افذذزایش را بذذدطعمی اآهذذا و مذذا( املذذان  شذذو.دمذذی

  (84استراد  کرد اشل   زمینیکردن بادامآسیاب برای توانآسیاب سنگی .یز می

 ف ذاد  بذ   ح اسذیو  زمینذی، حذد بذادام   از بذیش  کذردن آسذیاب  امذا  باشذد،  .ذرم داشذت    بافتی باید خروجی محوو  گری  -

شذود و کیریذو محوذو  و ح اسذیو بذ  ف ذاد را       کردن بذیش از حذد، با ذ  افذزایش دمذا مذی      آسیاب  دهدمی افزایش را

دسذو بذدون ایجذاد زبذری در دهذان اسذو  بافذو .ذرم و یلنواخذو          دهد  منرور از بافو .رم، بافتی کذامن  یذک  افزایش می

 .شان داد  شد  اسو   81در شل   زمینیدر کر  بادام وجود ذرات درشو و زبربدون 

بذ    دسذتگا   در بذار  ینذد  مذایع  روغذا   شذود مذی  اسذتراد   روغذا  از معمذو   طذور بذ   گیذر کذر   دسذتگا   کردن تمیز برای -

   شود جدا ها.اخا وی تا آیدگردش در می

 

 
 زمینیبادامآسیاب تمام استیل برای تولید کره  -13شکل 
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 زمینیآسیاب سنگی برای تولید کره بادام -14شکل 

 

 
 زمینی تولیدیباف  نرم و بدون زبری در کره بادام -15شکل 

 

 محوذو   بذا  تمذاب  دسذتگا  و در  داخبذی  اجذزا  تمذام   شذود  ش ذت   و بذاز  تذر، طذوف.ی  زما.ی هایباز  در بای تی دستگا  -

 و دا.ذذ دا.ذذ  بافذذو کیریذذو و ایجذذاد کذذاهش سذذبس محوذذو  در آب شذذدن وارد  باشذذد خشذذک کامذذ  طذذوربذذ  بای ذذتی

  شذود مذی  طعمذی بذد  دیذار  تذر سذریع  ،محوذو   و دهذد مذی  افذزایش  را ف ذاد  املذان  آب  ذنو ،  ب   شودمی یلنواخوغیر

 دهد می افزایش .یز را میلروبی ف اد بروز املان اضافی آب
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 بندیبسته

 تذریا رایذج  از یلذی  ترفتذافت اتذیبا  تبذی   اسذو  ف ذاد  ا.ذداختا  تعویذ  بذ   هذای روش تذریا سذاد   از یلی بندیب ت        

 هذای جذنا  سذایر  از اوقذات گذاهی   شذود توصذی  مذی   محوذو   ایذا  بنذدی ب ذت   اسذو کذ  معمذوف  بذرای     تنسذتیک  ا.وا 

 .روذتذذییری اسذذتایرنتبذذی و تذذروتیباتبذذی  شذذودمذذی اسذذتراد  .یذذز اسذذتایرنتبذذی و تذذروتیباتبذذی شیشذذ ، ما.نذذد بنذذدیب ذذت 

 محوذو ،  .گهذداری  بذ   .یذاز  صذورت  در  دهنذد مذی  افذزایش  را محوذو   ف ذادتییری  و دار.ذد  اک ذیهن  . بو بذ   بیشتری

هذا ادر حذد   شذو.د  هذروف شذراف بذرای حرذ  بازارت ذندی معمذوف  تذا بذافی شذا.            تذر  مملذا  حد تا هروف اسو بهتر

 هذرف  بذافی  در کمذی  خذا ی  فضذای  حا ذو (  در ایذا 86شذل   شذو.د ا شدن درب هرف( تذر مذی  شیارهای مارتیچی ب ت 

 دار.ذد،  هذرف  ارترذا   بذ   . ذبو  گشذادتری  دها.ذ   ا.ذداز   کذ   هذایی بنذدی ب ذت    .شذود  ف ذاد  با ذ   اک یهن تا دارد وجود

 ( 8931شو.د اخدابخشیان و رواقی، زمینی سبس میتری را در کر  بادامسریع ف اد

 

 
 زمینیها از کره باداماتیلن ترفتاالت تا باالی شانهظر  پلیپرکردن  -16شکل 

 

 طذذوربذذ  افذذراد اکثذذر بذذرای معمذذوف  زمینذذیبذذادام بذذ  ح اسذذیو گییراری:برچسییب قییوانین و زمینیییبییادام بییه حساسییی 

  نلذ،  از برخذی   شذود مذی  شذرو   دقیقذ   ینذد   ذر   در معمذوف   زمینذی بذادام  بذ   ح اسیو  نل،  بود خواهد ا عمرمادام

 در و گوارشذذی  نلذذ، توسذذتی، هذذایواکذذنش .رذذا، تنگذذی گبذذو، در خذذارش اح ذذاب و خشذذلی شذذام  ح اسذذیو

 طذذوربذ   کذ   اسذذو خور.ذا)  و جذدی  ح اسذذیتی واکذنش  یذک آ.افنک ذذی   اسذو  آ.افنک ذی  شذذو) حا ذو،  شذدیدتریا 

    بذذ  ح اسذذیو از جبذذوگیری بذذرای را  تذذریاآسذذان ا. ذذان شذذود  مذذر  بذذ  منجذذر توا.ذذدمذذی و شذذودمذذی شذذرو  .اگهذذا.ی

  کنذذد توجذذ  غذذیاییمذذاد   ترکیبذذات بذذ  بایذذد کننذذد موذذرف اسذذو  در ایذذا شذذرای ، آن موذذرف از اجتنذذاب ،زمینذذیبذذادام

 تو یذد  از تذا  در صذورت کمبذود املا.ذات،    کنذد   اسذتراد   محوذو   ینذد  تو یذد  بذرای  دسذتگا   یک از .باید .یز تو یدکنند 

 شا.  هرف
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سذپا از تجهیذزات بذرای تو یذد محوذو ی دیگذر اسذتراد  کذرد          .ش ذو  کامذ   طذور بایذد بذ    را دسذتگا   زمینذی، بذادام کر  

 ( 1111و هملاران،  1اافحمد

اسذو    غذیایی  محوذوفت  ما.ذدگاری  کذاهش  در مهذ،   وامذ   از یلذی  ف ذاد یربذی   زمینیی: بیادام  کره نگهداری شرایط

 از ب ذیاری  هذا واکذنش  ایذا  طذی   افتذد اترذا  مذی   سذمی  ترکیبذات  تو یذد  و حتذی  ر.ذم  و طع، تغییر معموف  در ایا شرای 

 بنذدی ب ذت   فبذزات،  رطوبذو،  .ذور،  شذو.د  دمذا،  مذی  تخریذس  .یذز  هذا تذروتزیا  و هذا ویتامیا ما.ند ایتغیی  ارزشبا ترکیبات

ما.نذذد  خورشذید  .ذور  از دور بذذ  و خنذک  جذای  در بایذذد زمینذی بذادام  کذذر   اسذو  مذ  ر  آن ف ذذاد بذر  محوذو   ترکیبذات  و

 بذ   توجذ   (  بذا 87شذود اشذل    بندی غیرشراف .یذز مذا.ع از ا ذر .ذور خورشذید مذی      استراد  از ب ت   شود .گهدارییخچا  

 مذدت طذوف.ی  .گهذداری  و موذرف شذود    تهیذ   .یذاز  مذورد  مقذدار  بذ   زمینذی بذادام  کذر   شودمی توصی  محوو  ح اسیو

هذا در  زمینذی کذ  توسذ  مغذاز     بذادام  (  کذر  8411.ی ذو ارواقذی و خدابخشذیان،     موبذوب  ینذدان  معموف  محوو ی ینیا

 شود و بافتی ش  دارد، بای تی .هایتا  طی یک ما  مورف شود حضور مشتری تهی  می

 

 
 پروپیلنی :یرشفا نوعی ظر  پلی -17شکل 

 

                                                             
5 Al-Ahmed 
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 وجذود، ایذا   بذا   .ی ذو  ف ذاد  م ذتعد  و درصذد( دارد  9اکمتذر از   کمذی  رطوبذو  زمینذی بذادام  کذر   نکات مهم بهداشیتی: 

 تمذذام در آ ذودگی   شذود مذی  مخمذر  و کپذک  ،بذاکتری  بذ   آ ذود   محوذو   منجذر بذ  تو یذد    بهداشذتی  م ذال   ر ایذو   ذدم 

در صذورت بذروز آ ذودگی در خذ  تو یذد،       بیرتذد   اترذا   کذار  محذی   و تجهیذزات  کذارگران،  طریذ   از اسو مملا مراح 

دار.ذد    وجذود  زمینذی بذادام  توسذت   روی هذا خووصذا   ش ذت  و ضذد رو.ی شذو.د  بذاکتری     ،بای تی تجهیذزات، کذامن  تمیذز   

مذاد  او یذ  و محوذو       کنذد  در بذدن ا. ذان ایجذاد    باکتریذایی  شذدید  هذای  رو.ذو  توا.ذد می هاآ ودگی محوو  ب  باکتری

باشذند   جو.ذدگان  و حشذرات  تر.ذدگان،  بذا  ارتبذار  در .بایذد  محوذو   و او یذ   .باید در تماب با یلدیگر قرار گیر.ذد  مذاد   

 ا زامی اسو:  ر ایو م ال  زیر توس  کارگران ( 1181، 6اگان و دا.یبو)امک

   باید تا هنگام خروج، از  باب مناسس استراد  کنند ،شو.دتو ید وارد می افرادی ک  ب  هر د یبی ب  محوط  -

بذرای توشذا.دن موهذای سذر اسذتراد       بذا ر.ذم روشذا    سذربند   بایذد از کذن  یذا    ،شذو.د افرادی ک  وارد سا ا تو یذد مذی   -

  .کنند

  .تو ید ممنو  اسودر مح  و غیر  بند دسو ،بنداستراد  از وسای  شخوی .ریر گوشوار ، سا و مچی، گردن -

در حذیا کذار بذا مذاد  غذیایی از خارا.ذدن و یذا  مذا         کننذد    در حیا کار با مذاد  غذیایی از دسذتلش اسذتراد      کارگران -

 ها ترهیز شود  داشتا .اخاهمچنیا، از ببند .گ  .ترهیز شودتوسو بدن و سر ب  شدت 

هذا از حو ذ  کاغذیی    کذردن دسذو  طذور کامذ  ش ذو و ضذد رو.ی کذرد  بذرای خشذک       ها را ب تیش از تو ید باید دسو -

 استراد  شود  

 شود  ایی روباز از ماسک استراد  در حیا کار با ماد  غی -

 خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن در محوط  تو ید ممنو  اسو   -

  .را آموزش ببینندو بهداشو فردی کبی  کارکنان با توج  ب  .و  شغ  خود باید اصو  بهداشو مواد غیایی  -

 صورت گیرد  ن کارگراسنمو صورت ساف.  برای اطمینان از  معاینات تزشلی و ادواری ب -

 ضروری اسو کار  دوبار شرو   برایگواهی تایان دور  بیماری  ارال  شو.د،ترسن  درگیر بیماری  اگر -

 

 بندی   توصیه ترویجی یجمع

تبذذدیبی خذذا.گی، تو یدکننذدگان و صذذاحبان صذذنایع ضذذر قابذذ  اسذتراد  بذذرای تو یدکننذذدگان خذرد، مشذذاغ    حا  دسذتورا عم 

کیریذو،  توا.نذد بذا تذرویج تو یذد محوذو  بذا      بذرداران و مروجذان مذی   زمینذی دار.ذد  بهذر    بذادام اسو ک  تمای  ب  تو ید کر  

 گامی در جهو کاهش میزان ضایعات بردار.د  برای ایا منرور باید م ال  زیر مد .رر قرار گیرد: 

                                                             
6 McEgan and Danyluk 
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 دارای .ذاموبو ،  بذوی  بذا  زمینذی بذادام   شذود .مذی  تو یذد  بذاف  کیریذو  بذا  محوذو ی  تذاییا  کیریذو  با او ی  ماد  از گا هی  -

 کند  می تو ید مضر و کیریوبی محوو ی آفو، و کپک

گیذری،  هریذ  فاصذب  بذیا مراحذ  فذرآوری اتوسذو       .شذود  برشذت   کذر ،  تو یذد  از قبذ   بنفاصذب   زمینذی بادام اسو بهتر -

 کردن، آسیاب و غیر ( کمتر باشد، کر  تو یدی کیریو بهتری دارد  برشت 

 اسو  ا زامی تو ید زمان در بهداشتی م ال  ر ایو -

 شود  می محوو  در ف اد بروز و کاهش طعمی کیریو بهبود با   گیریجوا.  -

 باشد   ضدز.م استی  .و  از باید تجهیزات جنا -

 شو.د   خشک کامن  بای تی جهیزاتت آب، با دستگا  ش تشوی صورت در -

 اسو   مناسسزمینی کر  بادام بندیب ت  برای شود،ب ت   کام  طورب  هاآن درب ک  ترفتافتاتیبا تبی هروف -

 شود   .گهداری خورشید .ور از دور ب  و خنک جای در بای تیزمینی کر  بادام -

 ینذذدان محوذذو ی ینذذیا مذذدتطذذوف.ی .گهذذداری  شذذود موذذرف و تهیذذ  .یذذاز مذذورد مقذذدار بذذ  بایذذد زمینذذیبذذادام کذر   -

 .ی و   موبوب
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