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 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان ،دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی -1

 رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

 مربی آموزشی، مجتمع آموزش عالی سراوان -2

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان ،دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی -3

 تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایرانرضوی، سازمان 

 

 چکيده

 محصتتو  کشتتاورزان، زرشتتد استتو  محصتتو  ضتتایعات روش برداشتتو و خشتتد کتتردن از عوامتتر متتیتر بتتر کی یتتو و میتتزان   

 روش ستت  بتت  نیتتز شتتد برداشتتو محصتتو   کننتتدمتتی برداشتتو( ایضتترب  و چینتتیخوشتت  بتتر،شتتاخ ) روش ستت  بتت  را زرشتتد

 و معایت   دارای کتردن هتای برداشتو و خشتد   روش از یتد  هتر   استو  شتدن خشتد  قابتر ( صتنعتی  و خشتد آفتتا   خشد،سای )

کتتردن زرشتتد ستتب  افتتزایش کی یتتو زرشتتد خشتتد و کتتاهش  کتتارریری روش مناستت  برداشتتو و خشتتدهستتتند  بتت  مزایتتایی

کتردن زرشتد   دچینتی استو  خشت   خوشت   و بتر شتاخ   شود  روش مناست  بترای برداشتو زرشتد، روش    ضایعات این محصو  می

 چینتتی وبتتر و خوشتت در ستتای  نیتتز در افتتزایش کی یتتو محصتتو  خشتتد نهتتایی متتیتر استتو  برداشتتو زرشتتد بتتا روش شتتاخ     

 بتت  زرشتتد دهتد  برداشتتو بتودن و قرمتتزی( زرشتتد خشتد را افتتزایش متتی  خصوصتیات کی تتی )ی  تتی  ،کتتردن آن در ستتای خشتد 

 هتتا افتتزایشستتایر روش بتت  درصتتد نستتبو 05را  محصتتو ایتتن  ضتتایعات میتتزان آفتتتا ، در آن کتتردنخشتتد و ایضتترب  روش

 کردن زرشد یرداخت  شد  اسو دهد  در این مقال ، ب  شرح روش مناس  برای برداشو و خشدمی

 

 بر، ضایعات شاخ  چینی، زرشد،کردن، خوش خشد برداشو،: واژگان کليدي
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  بيان مسئله  

هتزار ه تتار رتزارش شتد  استو  مقتدار تولیتد زرشتد          11در کتر کشتور    1331سطح زیرکشو زرشتد در ستا          

ستطح زیرکشتو   کیکتورر  در ه تتار بتود  استو  استتان خراستان بنتوبی بتا          1509تن بتا عمک ترد    13392در این سا ، 

درصتتد از تولیتتد زرشتتد کتتر کشتتور را دارا استتو )ا متتدی و      39هتتزار تتتن زرشتتد،    13ه تتتار و تولیتتد   10011

 از یتت  و برداشتتو  تتین زرشتتد ضتتایعات میتتزان خصتتو  در معتبتتری و صتتحیح بتترآورد (   تتتاکنون1333هم تتاران، 

 زرشتد  تتین  بمکتت  از بتايی  محصتتو ت از ایعمتد   بختتش همتوار   استتو مستک   چتت آن  استو  نشتتد  انجتا   برداشتو 

کتردن از  زمتان برداشتو، روش برداشتو و همننتین روش خشتد       رونتد متی  از بتین  برداشتو  از یت   و برداشتو  مرا ر

 ترین عوامر تأتیررذار بر کی یو محصو  نهایی و میزان ضایعات هستند  مه 

  شتود متی  انجتا   (2)شت ر   (زدنچتو  )ای ضترب   و چینتی خوشت   (،1بتر )شت ر  شتاخ   روش س  ب  زرشد برداشو      

 واردکتردن  و هتا شتاخ   دادنت تان  بتا  و کننتد متی  یهتن  درختنت   زیتر  در برزنتو  یتا  و ضتخی   اییارچ  ای،ضرب  روش در

 هتتایمحتتر بتت  را محصتتو  کتتردن،خشتتد بتترای و ریختتت  یارچتت  زرشتتد روی چتتو ، وستتیک بتت  متتتوالی ضتتربات

کننتد  ایتن   متی  بتدا  شتاخ   از دستو  را بتا  هتا خوشت   تتد تتد  کتاررران چینی، خوش  در روش  کنندمی  مر ،مخصو 

 ست  روش  بت   همننتین  زرشتد   شتود متی  استت اد   ختوری تتاز   بترای  زرشتد برداشتتی، بیشتتر    و بتود   ریتر وقو روش،

هتای زرشتد   خشتد، شتاخ   ستای   روش درشتود   خشتد متی   صتنعتی  و (5خشتد )شت ر  آفتتا   (،3خشد )ش ر سای 

استت اد   تداکیری از فیتای باررتاهی،      شتوند  بترای  متی  یهتن  سریوشتید   محکتی  در فکتزی  یتا  چتوبی  هایداربسو روی

از  انبارهتا  درایتن  کننتد  تهویت   متی  آویتزان  ستق   از هت  متصتر و  ای بت  دستت   صتورت بت   را میتو    امر برید  هایشاخ 

زرشتد وبتود دارد     لهیتدری  و ا تمتا  یوستیدری   نشتود،  انجتا   ختو   تهویت   چت  اهمیو با یی برخوردار استو  چنتان  

 زرشتتد روش، ایتتن در  شتتودمتی  استتت اد  ایضتترب  روش بتت  شتد  برداشتتو هتتایزرشتتد کتتردن در آفتتتا  بترای خشتد 

 شتتد  آلتتود  کتتردن در آفتتتا  موبتت خشتتد  شتتودمتتی داد  قتترار خورشتتید نتتور معتتر  در زمتتین ستتطح روی تتتاز 

 شود می ظاهری ش ر و رنگ نظر از آن کی یو کاهش و محصو 
 

 
 بربه روش شاخه برداشت زرشک -1شکل 
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 زنیبرداشت زرشک به روش چوب -2 شکل

 

 محصتو   کی یتو  افتزایش  بت   توانتد متی  کتردن، خشتد  سترعو  افتزایش  بتر  عتوو   صتنعتی  هایکنخشد از است اد       

شتود  محصتو    هتای کتابینتی استت اد  متی    کتن ايکت  از خشتد   ،در روش صتنعتی   شتود  منجتر  هاآلودری کاهش و خشد

 25تتتا  10دربتت  سکستتیوا قتترار ررفتتت  و در متتدت زمتتان   05-15کتتن کتتابینتی در معتتر  دمتتای  زرشتتد در خشتتد

برداشتتو،  زمتتان بهتتترین دانستتتن کتتردن،هتتای مختکتت  برداشتتو و خشتتدروش بتت  توبتت  بتتا شتتود ستتاعو خشتتد متتی

افتتزایش کی یتتو و  بهتتو در کشتتاورزان بتت  متتیتری زرشتتد، کمتتد کتتردنخشتتد روش بهتتترین نیتتز و برداشتتو روش

 کرد    خواهد محصو  کاهش ضایعات این

 

 
 کردن زرشکيک بارگاه در منطقه براي خشک -3شکل 
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 آفتاب زرشک در کردنخشک -4 شکل

 

 معرفی دستورالعمل 

 زمان مناسب برداشت زرشک

برداشتتو محصتتو  زرشتتد بتت  شتترایی آ  و هتتوایی منطقتت  بستتتگی دارد  برداشتتو زرشتتد معمتتو   از اواستتی            

، هتای زرشتد  ریترد  زمتانی بایتد محصتو  زرشتد را برداشتو کترد کت  همت  دانت           ما  صتورت متی  مهرما  تا اواسی  آبان

شتو زودهنگتا  زرشتد موبت  افتزایش      (  بردا1311( )کتافی و بالنتدری،   0) شت ر   کامو  ی نواختو قرمتز شتد  باشتند    

 همت   کامتر  رستیدری  عتد   برداشتو زودهنگتا ،   در ضتایعات  افتزایش  دلیتر   (1شتود )شت ر   متی  ضتایعات  وزنتی  درصد

در   آینتد متی  در یتو   یتا  ستیا   هتای دانت   صتورت  بت   شتدن خشتد  مر کت   از یت   هتا دانت   ایتن  استو   زرشتد  هایدان 

شتوند   متی  یتارری  دچتار  برداشتو  زمتان  در  تد  از بتیش  رستیدری  اتتر  در هتا دانت   از بعیتی  صورت برداشو دیرهنگا ،

 (  1313راد، شوند )سعیدیمی سیا  شدنخشد از های زرشد دیر برداشو شد ، ی دان 
 

 
 زرشک زياد رسيده( -زرشک رسيده و آماده برداشت، ج -زرشک نارس، ب -محصول زرشک )الف -5شکل 
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 .شودضايعات محصول می ديرهنگام زرشک سبب افزايش ميزانبرداشت زودهنگام و  -6 شکل

 

 روش مناسب براي برداشت زرشک 

 انتتد، کمتتترینشتتد  خشتتد ستتای  در شتتد  و برداشتتو بتر شتتاخ  روش بتت  کتت  هتتاییهتتا نشتتان داد  زرشتتدیتووهش       

ضتتایعات  میتتزان بیشتتترین  (1313راد، انتتد )ستتعیدیداشتتت  هتتاروش ستتایر بتت  را نستتبو درصتتد( 1/1ضتتایعات ) میتتزان

 ،ایضتترب  برداشتتو روش  استتو خشتتدآفتتتا  روش بتت  کتتردنخشتتد و ایضتترب  برداشتتو روش بتت  مربتتو  زرشتتد،

 ضتترب  اتتر  بتر  برداشتو   تین  در هتای زیتتادی زرشتد  ای،ضترب   استتو  در روش برداشتو  برداشتو  نتو   تترین نامناست  

هتای ستال    انتد، نستبو بت  دانت     دیتدری ستطحی شتد    های زرشد ک  در  تین برداشتو دچتار آستی     دان  شوند می لهید 

بتر استو    تتر هستتند  بنتابراین، روش مناست  بترای برداشتو زرشتد، روش شتاخ         های  رارتتی  ستاا  در مقابر تنش

 بت   اتصتا   محتر  از میتو    امتر  هتای شتاخ   بتر، شتاخ   روش شتود  در هتای دوستال  تشت یر متی    میو  زرشد روی شاخ 

متتر  ستانتی  05-155ايکت  دارای طتو     میتو    امتر  هتای شتوند  شتاخ   متی  بریتد   بايبتانی  قینتی  وستیک  ب  اصکی شاخ 

 نشان داد  شد  اسو   9ای از قینی بايبانی در ش ر هستند  نمون 

 

برداشو زود هنگا 
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 براي از قيچی باغبانی براي برداشت زرشک با روش شاخهنمونه -7شکل 

 

کتردن  بت  محتر خشتد   و هت  در داختر ستبدهای یوستتی ی چیتد  شتد         روی طتور متنظ   بت   ،شد های برید شاخ       

شتود، زمتان برداشتو روزانت  و دمتای محتیی در       شتد ، خشتد متی   کت  محصتو  برداشتو   شوند  با توب  ب  ایتن می قرتمن

 لحظ  برداشو، تأتیر چندانی بر کی یو محصو  خشد ندارد   

 

 کردن زرشکروش مناسب خشک

هستتند    شتدن منالت   و شتدری ستیا   معتر   در بیشتتر  دیتد  زرشتد  آستی   هتای صنعتی، دانت   کردنخشد روش در      

 یتتارری دچتتار هتتایی کتت دانتت  هتتای محیطتتی،دلیتتر تتتابش مستتتقی  آفتتتا  و اعمتتا  تتتنشنیتتز بتت  خشتتدآفتتتا  روش در

هتتای ویتو ، زرشتتد کتردن زرشتتد )بتت  روش مناستت  بترای خشتتد   و کی یتتو مطکتوبی را ندارنتتد  شتتد  شتتوند، ستیا  متی 

ایتتن روش منجتتر بتت  تولیتتد زرشتتد خشتتد بتتا بهتتترین   خشتتد استتو ستتای  بتتر(، روششتتد  بتتا روش شتتاخ برداشتتو

ولتی   تتر استو،  شتدن طتو نی  متدت زمتان خشتد    خشتد، هتر چنتد   ستای   روش شتود  در بودن میخوا  کی ی و ی  ی

هتای  خشتد، شتاخ   در روش ستای    یابتد متی  کتاهش  ضتایعات  درصتد  و شتوند نمتی  ستیا   دیتد  زرشتد،  آستی   هایدان 

 شتوند  محتر  شتود، در ستای  و دور از نتور خورشتید، خشتد متی      زرشد در محتر انبتار کت  اصتطو ا باررتا  ر تت  متی       

 بایستو سریوشتید    تربیحتا   ، یوانتات باشتد  باررتا     نگهتداری  محتر  یتا  ختا   و رترد  از دور و بکنتدی  در بایستی باررا 

 مصتون  نیتز  موستمی  هتای بتاران  ریتزش  مقابتر  در ختا ،  رترد و  از ناشتی  هتای آلتودری  زا بکتوریری  بتر  عتوو   تا باشد

بنتدی  هتای چتوبی یتا فکتزی طبقت      داربستو  فیتای داخکتی باررتا  توستی     باشتد   آس الو یا سیمان باررا  باید ک   بماند

بریتان هتوا و   کمتد بت     (  بترای 1متتر استو )شت ر    ستانتی  155شتود  فاصتک  هتر طبقت  از طبقت  بتا یی در  تدود        می

 هتتای زرشتتد بایتتد روی طبقتتات شتتاخ   شتتودمتتی استتت اد  ستتالن ین تت  دمنتتد  در شتتدن، ازتستتریع در فرآینتتد خشتتد

درصتد   95متتر تجتاوز ن نتد و بتیش از     ستانتی  35ای قترار داد  شتوند کت   تداکیر میتزان انباشتتگی محصتو  از        رونت  بت  

درصتد و دربت     95هتا ايکت  کمتتر از    ر ایتن باررتا   فیای هتر طبقت  بهتو تهویت  هتوا ختالی بمانتد  رطوبتو نستبی د         

شتدن نستبو   ماهت  بترای خشتد   درب  سکسیوا استو  در ایتن روش، بتا توبت  بت  زمتان طتو نی ست          20-55 رارت، 
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تتتر استتو  زرشتتد روز(، محصتتو  خشتتد تولیتتدی ی  تتی  25خشتتد )ستتاعو( و روش آفتتتا  25بتت  روش صتتنعتی )

بت  زمتان    ی بازاریستندی بیشتتری استو  دربت  قرمتزی زرشتد خشتد       خشتد، دارا دسو آمتد  بتا روش ستای    خشد ب 

شتد   هتای خشتد  نشتان داد  شتد  استو، زرشتد     3طتور کت  در شت ر    بستگی دارد  همتان  کردنخشد روش برداشو و

خشتد، بیشتترین   شتد  بتا روش ستای    هتای خشتد  زرشتد   هستتند  قرمتزی  کمتترین میتزان   دارای خشتد آفتا  با روش

 (   1313میزان قرمزی را دارند )سعیدی راد، 

 

 هاي زرشک خشک با کيفيت مطلوب  ويژگی

 شتتود  در بتتازار، کی یتتو زرشتتد خشتتد  بتتودن ارزیتتابی متتیبتتا معیارهتتای رنتتگ و ی  تتی کی یتتو زرشتتد خشتتد      

نشتان از   ،(15)شت ر   نرنتگ قرمتز روشت   دارا بتودن    شتود متی  توستی خریتداران و فروشتندران تعیتین     بصتری  صورتب 

بتتودن محصتتو  استتو )میسستت  استتتاندارد و تحقیقتتات  دهنتتد  ی  تتینشتتانو ظتتاهری تتتویر و بربستتت  کی یتتو رنگتتی 

تتوان زرشتد خشتد مريتو  را تشتخی       ستنج متی  در آزمایشگا  نیز بتا استت اد  از دستتگا  رنتگ     ( 1391صنعتی ایران، 

بیتانگر   Lکت  در آن   شتود استت اد  متی   LABاز  آزمایشتگا  بیشتتر   در يتذایی  متواد  ریتری رنتگ  انداز  برای ( 11داد )ش ر 

   اسو 155 تا 5 بین آن دامن  و بود  بزء روشنایی و درخشندری

 دو ایتن  تغییترات  هستتند  دامنت    زرد بت   آبتی  از و قرمتز  بت   ستبز  از رنگتی  هتای شتاخ   ترتیت   بت   b و a هتای شاخ 

(  بترای محصتو  زرشتد بتا دربت  رنگتی ختو ،        2551و هم تاران،   1استو )لئتون   متغیتر  125 تتا  -125 از رنگی میل  

 شود  برآورد می 10-25در محدود   aمقدار عددی 

 

 
 هاي زرشککردن شاخهاي از بارگاه مناسب براي خشکنمونه -8شکل 
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 .خشک، ميزان قرمزي بيشتري داردشده با روش سايهزرشک خشک -9شکل 

 

 
 .و ظاهري توپر و برجسته باشد زرشک خشک بايست داراي رنگ قرمز روشن -11شکل 
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 سنج آزمايشگاهیدستگاه رنگ -11شکل 

 

ریتری کترد    را انتداز   بودن زرشتد خشتد بایستو بتر  مخصتو  تتود  محصتو  خشتد        برای تعیین میزان ی  ی      

لیتتر و وزن آن  ظتر  متدرب بتر  ست  میکتی      یتد  استت اد  از  برای ایتن منظتور، ابتتدا  جت  تتود  محصتو  خشتد بتا        

 (  ستت   بتتا تقستتی  وزن بتتر  جتت ،  12شتتود )شتت ر ریتتری متتیانتتداز  آزمایشتتگاهی بتتر  ستت  رتتر  تتترازوی توستتی

یتایین بتودن بتر  مخصتو  زرشتد خشتد،         آیتد دستو متی  م عت  بت   متتر ستانتی  مخصو  بر  س  رتر  بتر  بر  

 دهتتد  مقتتدار عتتددی بتتر  مخصتتو  یتتد محصتتو  ی  تتی در محتتدود    بتتودن بیشتتتر محصتتو  را نشتتان متتی ی  تتی

 ( 1313راد، کیکورر  بر مترم ع  اسو )سعیدی 255-225
 

 

 
 گيري جرم مخصوص زرشک خشکظرف مدرج و ترازوي آزمايشگاهی براي اندازه -12شکل 
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 بندي(  )جمع توصيه ترويجی

 بیننتد  ایتن عامتر موبت     چینتی آستی  نمتی   خوشت   و بتر شتاخ   هتای بتا روش  برداشتو  زرشد در هنگتا   هایدان       

 نتتو  تتتریننامناستت  ایضتترب  برداشتتو روش  استتو شتتد  ایضتترب  برداشتتو روش هتتا نستتبو بتت روش ایتتن برتتتری

دارد   یتی  در را ضتایعات  افتزایش  درنتیجت ،  و شتود متی  ضترب   اتتر  بتر  زرشتد  هتای دانت   شتدن لت   موب  و بود  برداشو

 زیتتاد،  رستتیدری عکتتو بتت  زرشتتد هتتایبافتتو دانتت  ،دیرهنگتتا ( در صتتورت بتت  تأخیرافتتتادن زمتتان برداشتتو )برداشتتو 

  برداشتو محصتو  در زمتان مناست ، تتأتیر مختر        استو  تتر  ستاا   رارتتی  هتای تتنش  و در برابر ضترب   ترشد  ونر 

کنتد  بنتابراین، توصتی     کتردن را کمتتر متی   هتای خشتد  )ضترب  زنتی( و همننتین تتأتیر روش    هتای برداشتو شتدید    روش

شود تا  د ام تان برداشتو محصتو  در زمتان مناست  انجتا  شتود  در صتورت تتأخیر در برداشتو زرشتد ییشتنهاد             می

  کنند خشد صنعتی یا در باررا  روش ب  و بر برداشوشاخ  صورتشود ک  کشاورزان محصو  را ب می
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