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  ضايعات خرماي استعمران كيفيو  كميمطالعه 
 

Study of Quantitative and Qualitative Losses of Date Palm Fruit 
(C.V. Estameran) 

 
 احمد البوزهر
 عضو هيئت علمي

 
 زادهسهام احمدي

 هاي گرمسيري كشوركارشناس موسسه تحقيقات خرما و ميوه
madham_m@yahoo.com 

 
  چكيده

توليد . بردار به كشت و كار آن مشغول هستندآيد كه قريب به نيم ميليون بهرهغي مهم كشور به شمار ميخرما از جمله محصوالت با

با اين وجود اطالعات موجود در خصوص ضايعات اين محصول اندك مي). ۵(هزار تن بوده است  ۸۷۵در حدود  ۲۰۰۲اين محصول در سال 

كه از مهمترين ارقام خرماي صادراتي استان خوزستان به ) استعمران(عات خرماي ساير لذا اين مطالعه موردي جهت شناخت اوليه ضاي. باشد

در اين مطالعه تنها . كلكسيون ذخاير توارثي خرماي كشور در شهر اهواز انجام گرديد ۴آيد، و همچنين شناخت عوامل آن، در قطعه شمار مي

ار گرفت و بدين منظور درصد كل ضايعات محصول، سهم عوامل مختلف در ضايعات فرآيند توليد خرما تا برداشت محصول مورد بررسي قر

  .گيري شدايجاد ضايعات و برخي صفات ابعادي محصول اندازه

% ٤٩همچنين خسارت ناشي از آفات با اختصاص . باشدمي% ٢٩/١٦نتايج حاصله نشان دادند كه ميزان ضايعات در خرماي رقم ساير 

ها ايعات محصول و پس از آن جداشدگي پوست از گوشت ميوه، آلودگي به مواد خارجي و عدم تلقيح ميوهاز كل ضايعات مهمترين عامل ض

بدست آمد كه طبق استاندارد ملي خرماي ساير در  g٥٤/٥متوسط وزن هر ميوه خرماي نخلستان مورد مطالعه نيز . هاي بعدي قرار دارنددر رتبه

هاي درصد ميوه ٦٢و  ٢٥، ١٣و ريز به ترتيب  ٢، درجه ١هاي درجه ها نشان داد كه ميوهدقيقتر ميوه بنديدسته. هاي ريز قرار دارددسته ميوه

 mm١٧و  mm١٩، mm٣٣متوسط شاخصها براي طول، قطر بزرگ و قطر كوچك ميوه نيز به ترتيب . اندسالم را به خود اختصاص داده

   .بدست آمد

  .شوندهت ارتقاي كمي و كيفي محصول پيشنهاد ميبا استناد به نتايج اين تحقيق، موارد زير ج

  )بويژه عمليات تنك(انجام به موقع و صحيح عمليات زراعي نخلستان  -١

  استفاده از پوششهاي مناسب جهت كاهش خسارت آفات و بويژه پرندگان و آلودگي در اثر گرد و خاك -٢

  يوهبرداشت محصول در زمان مناسب جهت جلوگيري از جدا شدن پوست از گوشت م -٣

  رعايت اصول صحيح و بهداشتي برداشت خرما -٤

  

  بندي خرما، فرآيند توليد، درجهاستعمرانخرما، ضايعات، رقم  :هاي كليديواژه
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  مقدمه

ضايعات محصوالت كشاورزي از مهمترين مباحث مطرح در ميان متخصصين امور كشاورزي بويژه در 

صد ضايعات در فرآيند توليد محصوالت كشاورزي در در حالي كه در. آيدكشورهاي در حال توسعه به شمار مي

درصد است، اين ميزان در كشورهاي در حال توسعه به  ۷الي  ۵كشورهاي توسعه يافته عددي يك رقمي و حدود 

اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه با . شوددرصد تبديل مي ۳۰الي  ۲۵عددي دو رقمي و در حدود 

افزون بر اين، درصد باالي ضايعات محصول در اين . باشنده تبع آن تقاضا براي غذا روبرو ميافزايش سريع جمعيت و ب

از اينرو اتخاذ تدابير . وري در بخش كشاورزي منجر گرديده استكشورها، به كاهش درآمد و در نهايت كاهش بهره

  .امري ضروري است ورياساسي جهت كاهش اين ميزان ضايعات جهت افزايش توليد غذا و افزايش بهره

دفتر  ۱۳۸۲اي كه در سال در كشور ما نيز اين مهم در سالهاي اخير مورد توجه جدي قرار گرفته است به گونه

مطالعه مواد و ضايعات كشاورزي با همكاري گروه مكانيك ماشينهاي كشاورزي در دانشگاه تربيت مدرس آغاز به كار 

ي ضايعات محصوالت كشاورزي با همكاري انجمن مهندسي ماشينهاي نمود و در همان سال اولين همايش ملي بررس

كشاورزي و مكانيزاسيون كشور، دفتر مطالعه و مواد و ضايعات كشاورزي، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و 

  ).۲(معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزي برگزار گرديد 

بردار به كشت و كار آن ه قريب به نيم ميليون بهرهآيد كخرما از جمله محصوالت باغي مهم كشور به شمار مي

با اين وجود اطالعات موجود ). ۵(هزار تن بوده است  ۸۷۵در حدود  ۲۰۰۲توليد اين محصول در سال . مشغول هستند

لذا اين مطالعه موردي جهت شناخت اوليه ضايعات خرماي ساير كه . باشددر خصوص ضايعات اين محصول اندك مي

كلكسيون  ۴آيد، و همچنين شناخت عوامل آن در قطعه صادراتي استان خوزستان به شمار مي ارقام خرماي از مهمترين

  .ذخاير توارثي خرماي كشور در شهر اهواز انجام گرديد

  

  مطالعهروش 

  .گيري گرديددر اين مطالعه سه شاخص زير اندازه

  درصد كل ضايعات محصول -١

  سهم عوامل مختلف در ضايعات محصول -٢

  ي صفات ابعادي محصولبرخ -٣

و استاندارد  ۲۸۵در اين تحقيق جهت تعيين ميزان ضايعات خرما از استاندارد ملي خرماي ساير به شماره 

CODEX STAN 143-1985 استفاده گرديد .  

  ).۴(گردندعيوب در محصول خرما به صورت زير تعريف مي

گ شدن، آفتاب سوختگي، نقاط تيره، نوك سياهي رنشامل بي): Blemish(هاي سطحي خرما تغيير رنگ و لكه: الف

)Black nose (متر ميلي ۷اي شكل به قطر بيش از اي دايرهاي كه لكهو موارد غير طبيعي مشابه در سطح خرما به گونه

  . در سطح ميوه تشكيل دهند

از دست بدهد؛ به گونه حالتي را گويند كه ميوه خرما در اثر فشار و ضربه شكل طبيعي خود را: صدمات مكانيكي: ب

  . اي كه هسته از گوشت ميوه خارج شده يا قابل روئيت باشد
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  .شودخرماي كه با رنگ روشن، وزن كم، گوشت ناچيز و بافت الستيكي شناخته مي: خرماي نارس: ج

  .باشدميافشاني تلقيح نشده، داراي گوشت كم، فاقد هسته و نارس خرمايي كه در فصل گرده: خرماي تلقيح نشده: د

اي خرمايي كه به انواع مواد آلي و غير آلي مانند خاك و شن آلوده باشد و اين آلودگي دايره: آلودگي به مواد خارجي: ه

  .متر تشكل دهدميلي ۳به قطر بيش از 

يا اين بخش شامل هرگونه آثار و بقاياي ناشي از فعاليت و تغذيه حشرات، فضوالت آنها و بقاياي كل : زدگيآفت: و

  .باشدقسمتي از اجساد آنها مي

  .شكسته شدن و تبديل قندها به الكل و اسيد سيتريك توسط مخمر و باكتري: ترشيدگي: ز

  .حالتي است كه مريستم كپك با چشم غير مسلح ديده شود: زدگيكپك: ح

اي كه ظاهري د به گونهحالتي كه تمام يا قسمتي از ميوه خرما در حال پوسيده شدن و از بين رفتن باش: پوسيدگي: ط

  .نامطلوب ايجاد كند

بسته به استاندارد مورد تائيد هر كشور، حدود مجاز تعيين شده اين گونه ضايعات در هنگام قبول يا رد 

  ).۴(به شرح زير مي باشند  Codexحدود مجاز در استاندارد . باشدمحموله وارداتي متفاوت مي

  درصد ۷برابر با  الفحداكثر ميزان بند 

  درصد ۶برابر با  د، و ج، بحداكثر ميزان بندهاي 

  درصد ۶برابر با  وو  هحداكثر ميزان بندهاي 

  درصد ۱برابر با  طو  ح، زحداكثر ميزان بندهاي 

گرم ميوه، طبق  ۵۰۰بندي محصول از نظر اندازه نيز به صورت وزني و بر اساس تعداد ميوه خرما درطبقه

  .جدول زير انجام گرديد

  

  )٣(بندي خرماي ساير با هسته از نظر اندازه طبقه) ١جدول 

  گرم ۵۰۰تعداد ميوه در   طبقه

  دانه ۷۵تا   درشت

  دانه ۸۵تا  ۷۶  متوسط

  دانه ۸۶بيش از   ريز

  

جهت تعيين ميزان كل ضايعات محصول با توجه به ميزان محصول برداشت شده و بر اساس استاندارد ملي 

كيلوگرم به صورت تصادفي از محصول برداشت شده  ۵/۰نمونه خرما به وزن تقريبي  ۱۱) ۲۸۵شماره (اير خرماي س

سپس هر نمونه مورد بررسي قرار گرفته و به دو دسته خرماي سالم و خرماي ناسالم كه شامل خرماي آفت . جدا گرديد

سپس خرماي هر دسته توزين شده و درصد . يدزده، تلقيح نيافته، پوسيده و آلوده به مواد جانبي بود تفكيك گرد

  .ضايعات از رابطه زير محاسبه گرديد
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  .باشنددرصد كل ضايعات مي Lهاي ناسالم و وزن ميوه wlهاي سالم و وزن ميوه  wfكه در آن 

ل برداشت شده با توجه به اهميت وزن و ابعاد ميوه در بازارپسندي محصول، شناخت اين صفات در محصو

عدد ميوه به صورت تصادفي جدا  ۲۰جهت تعيين خصوصيات ابعادي ميوه در هر نمونه نيز . مورد بررسي قرار گرفت

  . گيري گرديدشده و سه بعد طول، قطر بزرگ و قطر كوچك ميوه اندازه

برداشت كيلوگرمي از محصول  ۱۰به منظور تعيين سهم عوامل مختلف در ضايعات محصول نيز يك نمونه 

ها به چهار خرما، ميوه Codexشده به صورت تصادفي جدا گرديد و با توجه به تعاريف عرضه شده در استاندارد 

زده، خرماي تلقيح نشده و نارس، خرماي آلوده به مواد خارجي و خرماي با پوست جدا شده از دسته خرماي آفت

خشك بودن خرماي ساير، با توجه به نيمه. به گرديدگوشت ميوه تفكيك شده و پس از توزين، درصد هر كدام محاس

  .زدگي و پوسيده در مرحله مورد مطالعه مشاهده نگرديدميزان ضايعات ترشيدگي، كپك

  

  يافته ها و بحث

  ميزان ضايعات خرما: الف

. اشدبهاي مختلف متغير ميدر نمونه% ۱۰/۲۴تا % ۵۴/۶اين ميزان از . بيانگر ميزان كلي ضايعات است ۲جدول 

. بوده است% ۲۹/۱۶ها، متوسط ميزان ضايعات محصول در مرحله توليد در نخلستان مورد مطالعه بر اساس اين داده

  . دهدنيز توزيع فراواني درصد ضايعات را نشان مي ۱نمودار شكل 

  

  ميزان ضايعات كلي خرما) ٢جدول 

  )%( ميزان ضايعات  )g( وزن ضايعات  )g( ه سالموزن ميو  )g( وزن كل نمونه  شماره نمونه
۱  ۵/۵۷۷  ۳۱/۴۳۸  ۱۹/۱۳۹  ۱۰/۲۴  
۲  ۸۱/۵۵۰  ۶۱/۴۳۳  ۲/۱۱۷  ۲۸/۲۱  
۳  ۲۷/۶۱۸  ۵۱/۵۰۶  ۷۶/۱۱۱  ۰۸/۱۸  
۴  ۶۲/۶۱۳  ۲۳/۴۸۹  ۳۹/۱۲۴  ۲۷/۲۰  
۵  ۱۴/۶۳۵  ۱/۵۲۴  ۰۴/۱۱۱  ۴۸/۱۷  
۶  ۷۸/۶۱۲  ۵/۵۳۳  ۲۸/۷۹  ۹۴/۱۲  
۷  ۲۶/۶۲۶  ۶۸/۵۷۳  ۵۸/۵۲  ۴۰/۸  
۸  ۷۷/۵۸۵  ۷۳/۴۵۳  ۰۴/۱۳۲  ۵۴/۲۲  
۹  ۵۸/۵۹۱  ۱۸/۵۱۵  ۴/۷۶  ۹۱/۱۲  
۱۰  ۵۶/۶۳۹  ۶۱/۵۴۵  ۹۵/۹۳  ۶۹/۱۴  
۱۱  ۳۲/۷۵۱  ۲/۷۰۲  ۱۲/۴۹  ۵۴/۶  
  ۲۹/۱۶  ۸۱/۹۸  ۶۱/۵۱۹  ۴۲/۶۱۸  ميانگين
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  ها خرماتوزيع فراواني درصد كل ضايعات در نمونه) ١شكل 

  عات خرمامنابع ضاي: ب

نيز سهم هر يك  ۲همچنين نمودار شكل . دهددرصد ضايعات محصول را به تفكيك عوامل نشان مي ۳جدول 

اي از ضايعات مشاهده نمونه ۳همچنين شكل . دهداز منابع ضايعات را به صورت درصدي از كل ضايعات نمايش مي

  . دهدشده در اين تحقيق را نشان مي

  

  گرمي ١٠٠٠٠توزيع منابع ضايعات خرما در نمونه ) ٣جدول 

  نوع ضايعات
خرماي تلقيح 

  نشده و نارس

عموماً (زدگي آفت

  )پرندگان و زنبورها

جدا شدگي 

  پوست از ميوه

آلودگي به مواد 

  خارجي
  جمع كل

  ٢٥/١٤٩٠  ٦٨/١٨٩  ٥/٥٠١  ٠٣/٧٤٦  ٠٤/٥٣  گرم ١٠٠٠٠وزن از 

  ٩/١٤  ٩٠/١  ٠٢/٥  ٤٦/٧  ٥٣/٠  درصد از كل نمونه

  ١٠٠  ١٣  ٣٤  ٤٩  ٤  درصد از كل ضايعات

  

  
  توزيع منابع ضايعات به تفكيك از كل ضايعات) ٢شكل 

دهد كه خسارت آفات در رتبه اول و جداشدگي پوست از ميوه در رتبه نشان مي ۲و شكل  ۳توجه به جدول 

طبق مشاهدات به عمل آمده، بخش . گيرندهاي بعدي قرار ميد جانبي و خرماي تلقيح نيافته در رتبهدوم و آلودگي به موا

0 1 2 3 4

8.2

15.4

22.6

Frequency
D

at
e 

L
o

ss
(%

)

13%

34%50%

3%
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تلقيح نشده و نارس
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كل % ۴۶/۷اين بخش از ضايعات، . قابل توجهي از ضايعات مربوط به آفات به خسارت پرندگان اختصاص دارد

  .دهدكل ضايعات را تشكيل مي% ۴۹محصول و 

  
خرماي ساير سالم، خرماي نارس، : به ترتيب از سمت راست به چپ. اي از ضايعات آناي ساير و نمونهخرم) ٣شكل 

  .جداشدگي پوست از گوشت ميوه و خسارت پرندگان و زنبورها

  ويژگيهاي فيزيكي خرما: ج

اقل و همچنين مقادير حداكثر، حد. آمده است ۴گيري شده در هر نمونه در جدول هاي اندازهميانگين داده

آمده  ۴ها نيز در نمودار شكل توزيع پراكندگي وزن ميوه. آمده است ۵ها در جدول ميانگين اين صفات براي كل نمونه

گرم  ۵۴/۵، ميانگين وزن يك ميوه خرماي استعمران برداشت شده از نخلستان مورد مطالعه ۵با استناد به جدول . است

ترتيب بدين. متر بوده استميلي ۱۷و  ۱۹، ۳۳قطر كوچك آن به ترتيب  همچنين ميانگين طول، قطر بزرگ و. بوده است

باشد كه با توجه به استاندارد ملي عدد ميوه مي ۹۰گرم خرماي نخلستان مورد مطالعه به طور متوسط شامل  ۵۰۰هر 

ي خرماي ساير در نمودار ها بر اساس استاندارد ملبندي دقيقتر ميوهدسته. هاي ريز قرار داردخرماي ساير، در دسته ميوه

 ۲۵قرار دارد و  ۱هاي درجه درصد خرماي ساير برداشت شده در دسته ميوه ۱۳بر اين اساس تنها . آمده است ۵شكل 

نمودار توزيع فراواني  ۸تا  ۶شكلهاي . دهندهاي ريز تشكيل ميدرصد محصول را ميوه ۶۲و  ۲ها درجه درصد ميوه

  .دهندرا نشان مي طول، قطر بزرگ و قطر كوچك ميوه

  

  هاي مورد مطالعهگيري شده در نمونهميانگين صفات اندازه) ٤جدول 

  )cm(قطر كوچك   )cm(قطر بزرگ   )cm(طول   )g(وزن   نمونه
١٧  ١٩  ٣٣  ٥٥/٥  ١  
١٨  ٢٠  ٣٥  ٢٧/٦  ٢  
١٦  ١٨  ٢٩  ٢٧/٤  ٣  
١٦  ١٩  ٣٢  ٩٤/٤  ٤  
١٨  ٢١  ٣٩  ٥١/٧  ٥  
١٧  ١٩  ٣٥  ١/٦  ٦  
١٦  ١٩  ٣٣  ٢١/٥  ٧  
١٦  ١٩  ٣٢  ٩٣/٤  ٨  
١٧  ١٩  ٣٤  ٦٣/٥  ٩  
١٧  ١٩  ٣٣  ٢٥/٥  ١٠  
١٧  ١٨  ٣٣  ٢٧/٥  ١١  
  ١٧  ١٩  ٣٣  ٥٤/٥  ميانگين
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  گيري شدهحداكثر، حداقل و ميانگين صفات اندازه)٥جدول 

  قطر كوچك  قطر بزرگ  طول  وزن  

  ٢٠  ٢٣  ٣٧  ٠٣/٩  حداكثر

  ١٢  ١٥  ٢١  ٠٨/٢  حداقل

  ١٧  ١٩  ٣٣  ٥٤/٥  ميانگين

  

  
  نمودار توزيع فراواني وزن تك ميوه) ٤شكل 

  
  .٢٨٥هاي برداشت شده بر اساس استاندارد ملي بندي ميوهنمودار درجه) ٥شكل 

  
  نمودار توزيع فراواني طول ميوه) ٦شكل 
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  نمودار توزيع فراواني قطر بزرگ ميوه) ٧شكل 

  
  نمودار توزيع فراواني قطر كوچك ميوه) ٨شكل 

  

  يريگنتيجه

لذا اطالعات . در اين مطالعه تنها ضايعات فرآيند توليد خرما تا برداشت محصول مورد بررسي قرار گرفت

  .شوندارائه شده تنها به اين بخش از فرآيند توليد خرما و به نخلستان مورد مطالعه مربوط مي

ذخاير توارثي خرماي  كلكسيون ۴در اين بررسي كه با هدف تعيين ميزان ضايعات خرماي استعمران قطعه 

همچنين خسارت ناشي از آفات با . بدست آمد% ۲۹/۱۶انجام گرديد، ميزان ضايعات  ۱۳۸۲كشور در اهواز در سال 

از كل ضايعات مهمترين عامل ضايعات محصول و پس از آن جداشدگي پوست از گوشت ميوه، % ۴۹اختصاص 

متوسط وزن هر ميوه خرماي نخلستان مورد . اي بعدي قرار دارندهها در رتبهآلودگي به مواد خارجي و عدم تلقيح ميوه

بندي دقيقتر دسته. هاي ريز قرار داردبدست آمد كه طبق استاندارد ملي خرماي ساير در دسته ميوه g۵۴/۵مطالعه نيز 

به خود اختصاص  هاي سالم رادرصد ميوه ۶۲و  ۲۵، ۱۳و ريز به ترتيب  ۲، درجه ۱هاي درجه ها نشان داد كه ميوهميوه

بدست  mm۱۷و  mm۳۳ ،mm۱۹متوسط شاخصها براي طول، قطر بزرگ و قطر كوچك ميوه نيز به ترتيب . اندداده

  .آمد

با عنايت به نتايج حاصله، ميزان ضايعات در اين بخش از فرآيند توليد، بخش قابل توجهي از كل توليد را به 

اين خصوص خسارت پرندگان و جداشدگي پوست از گوشت  در. خود اختصاص داده و نيازمند توجهي جدي است

همچنين اندازه و وزن ميوه . آيندميوه و همچنين آلودگي ميوه به مواد خارجي از مهمترين عوامل ضايعات به شمار مي

  .باشددر حد پايين قرار داشته كه اين امر با چگونگي اجراي عمليات زراعي نخلستان در ارتباط مستقيم مي
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  اداتپيشنه
با توجه به ارتباط ضايعات با تمامي فرآيند توليد، هر يك از عميات زراعي بر ميزان آن اثر گذار بوده و لذا 

بر اين اساس پيشنهادات ارائه شده در خصوص كاهش ضايعات خرما . تمامي فرآيند توليد نيازمند توجهي جدي است

در اين ميان اقدامات اساسي زير جهت ارتقاي كمي و كيفي . شوندميدر اين مطالعه، تنها با استناد به نتايج حاصله ارائه 

  .شوندمحصول پيشنهاد مي

  )بويژه عمليات تنك(انجام به موقع و صحيح عمليات زراعي نخلستان  -١

  استفاده از پوششهاي مناسب جهت كاهش خسارت آفات و بويژه پرندگان و آلودگي در اثر گرد و خاك -٢

  سب جهت جلوگيري از جدا شدن پوست از گوشت ميوهبرداشت محصول در زمان منا -٣

  رعايت اصول صحيح و بهداشتي برداشت خرما -٤
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