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 هدف .1

 فرآيند صحيح و علمي هاي روش گام بهگام ارائه هدف با فني دستورالعمل اين

  .است شده  تهيه خشكنيمه و خشك يخرما بندي بسته و سازي آماده

  

 دامنه .2

 مراحل در خشكنيمه و خشك ارقام يخرما محصول مورد در ملدستورالع نيا

 استفاده  قابل خرما فرآوري و بندي بسته هاي كارگاه در بندي بسته تا برداشت

 يا هيتوص و يفن ييمبنا عنوان به تنها دستورالعمل نيا نيهمچن .باشدمي

 اي قانون مقررات، عنوان  به آن از استفاده و شده نگاشته حوزه نيا در يليمكت

 استناد قابل ريغ خرما يبند بسته و يساز آماده يها ارگاهك در استاندارد ارك نييآ

 .باشد يمن حوزه نيا در يجار يرسم مقررات و استانداردها نيگزيجا و بوده

 ياستانداردها يبرقرار و يقانون مراجع به مراجعه ،خصوص نيا در است يهيبد

 و غذا معاونت توليدي ها كارخانه داشتيبه و فني ضوابط حداقل همچون مربوطه

 ريسا و 3515 و 2204 ،1836 ،2381 هاي شماره يمل استانداردهاي و ودار

 .است يالزام مربوطه استانداردهاي
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  مخاطبين .3

  زمينه در فعال دارانكارگاه و داراننخل كليه شامل دستورالعمل اين مخاطبين

  .دنباش مي كشور خرماخيز مناطق مامت در خرما صادرات و بندي بسته و فرآوري 

  

  تعاريف .4

 بخش ميوه ،مرحله اين در .است نخل ميوه فيزيولوژي رشد مرحله آخرينتمر 

 توجهي قابل افزايش آب، به قند نسبت و داده  ازدست را خود رطوبت از زيادي

  .يابد مي

 18 شود كه رطوبت آن كمتر ازاي گفته ميرسيدهخرماي به  :خشك خرماي

  .صد باشددر

    شود كه رطوبت آن بين گفته مياي  رسيدهبه خرماي   :خشك نيمه خرماي

  . درصد باشد 20تا  18

  

  خرما بندي بسته و سازي آماده .5

  مقدمه .5-1

و طعم  ظاهرو بهبود  نگهداري براي بندي همچون بسته زياديهاي  روش امروزه 

 سال طول تمام در فصلي محصوالت تا دارد وجود ييو غذا كشاورزي محصوالت
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 در ياصل هدف .درگي قرار همگان دسترس در جهان سراسر يها در فروشگاه و

 يزمان فاصله در هك است نيا مانند بسياري محصوالت غذاييبه خرما يبندبسته

 مشخصات كننده مصرف دست به دنيرس زمان تا و عيتوز ،ونقلحمل ،يانباردار

همچنين  .شود يريجلوگ ياحتمال خطرات و صدمات از و شده  حفظ خرما مهم

 و كند عمل متيق كنار در مؤثر حمايتي اهرم يك عنوان به تواند مي بندي بسته

 خرما بندي بسته از منظور طوركلي به .كند حفظ محصول نهايي را افزوده ارزش

 و فروشي خرده انبار، ع،يتوز ،ونقل حمل يبرا خرما سازي آماده ستميس مجموعه

 فني ردكعمل يك عنوانبه خرما بندي بسته ديگر  عبارت  به ؛است يينها مصرف

 عيتوز هاي هزينهضايعات و  رساندن حداقل به در اصلي هدف هك است ياقتصاد

 تا محصول منيا عيتوز همچنين و فروش مقدار ردنك ثركحدا حال درعين و

 .است ينهائ كننده مصرف

  
  

  خرما بندي بسته با رابطه در ضروري نكات .5-2

بندي به  بندي محصول، براي دستيابي به اهداف بسته در فرآيند بسته 

 :شامل موارد زير توجه شود ،كنندگان هاي مصرفنياز
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 به بستگي عمده طور به كند مي تعيين را كيفيت آنچه :يفرهنگ اتيخصوص )الف

 محصول از نظر مورد استفاده و كننده مصرف اقتصادي و اجتماعي هاي زمينه

 مسلمان ريغ و مسلمان يشورهاك گروه دو شامل هك كنندگان مصرف .دارد

 طلب را اتيمحتو حجم به توجه با بندي بسته از متفاوت گونه دو شوند مي

 يخرما حجم با تر بزرگ هاي بسته يعرب يشورهاك باألخص اول گروه .كنند مي

 ايه بسته استفاده به ليمات شتريب يياروپا مسلمان ريغ يشورهاك و شتريب

  .باشند مي مترك اتيمحتو زانيم حجم و تر كوچك

ها ريشه  چراكه رنگ :بندي بسته براي نشانه و رنگ درست انتخاب در دقت )ب

ها را بيان  سمبل برخي از مفاهيم و و دارند دنيادر فرهنگ و سنت ممالك 

  .ها توجه كرد كه بايستي به آن كنند مي

 و يدگيچيپ از و بوده ساده انكام حد تا ديبا بسته فرم :بسته شكل و فرم )ج

 .دهد شينما را االك بهداشت بايست مي بسته فرم حال درعين. باشد دور به ابهام

 رطوبت، آلودگي، نفوذاز  تا باشند شدهدرزبندي  خوبي به بايدبندي  بسته ظروف

 مشتري اعتماد صورتاين  در .نمايد جلوگيري بسته درون به ...و حشرات

  .گرديد خواهد جلبخوبي  شده به  بندي بسته خرمايسالمت  و بهداشت درزمينة

 گذارد، تأثيرمي آن بازارپسندي بر كه خرما ميوه مهم ها ويژگي از يكي 

 شرايط و بد عملكرد علت به حشرات توسط ها آن آلودگي به مربوط
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 برداشت، از پسدوره  طول در .باشدمي نامناسب سازي ذخيره

 ها رشته از جدا كه هايي آن ويژه به خرما، هميو ونقل حمل و سازي ذخيره

 )تخم و الرو ،بالغ حشره( حشره زندگي مراحل تمام بهگي آلود هستند،

 عنوان به خرما ميوه در حشرات %6 خسارت بيش از وجود .محتمل است

 كدكس  قوانين با مطابق ميوه اين شدن رد سبب عمده مشكل يك

 .گرددمي

 يا فروش و ونقل حمل براي الزم كوتاه زمان است ممكن نگهداري دوره 

 نيز مدت يطوالن يساز رهيذخ دوره يك شامل يا بوده محصول نگهداري

  .باشد

 كردن كند چراكه باشد محصول با ناسبتم بايد كردن سرد زمان و دما 

 كه شود فيزيولوژيكي يها ينظم يب افزايش باعث تواند يم متابوليسم

  .شود مي ناميده سرد ذخيره صدمات

 هاي كارگاه به خرما انتقال تا برداشت مراحل هاي استاندارد تيرعا 

 .است نهايي  كننده حفظ كيفيت محصول تضمينبندي فرآوري و بسته
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  محصول نگهداري فنون .5-3

 يشافزا آن هدف و است وريآفر فنون  نيتر مهم از يكي محصول نگهداري

 .است بافت و بو ،طعم ،رنگ حيث از محصول كيفيت حفظ و ماندگاري زمان

  :رود يم انتظار ذيل موارد خوب نگهداري تكنيك يك از

   ممكن حد تا گيتازحفظ  -1

   ممكن تا حد داشتن نگه ايمن -2

   مغذي مواد حفظ -3

   فساد از جلوگيري -4

  بودن ساده و ارزان -5

 .)بافت ،طعم ،رنگ( كيفيت حفظ -6

 

  خرما يفرآور و بندي بسته كارگاه در ازيموردن تجهيزات .5-4

 ژهيو انتقال ظروف .1

 ضدعفوني محصول براي  انبارهاي جدا از سالن اصلي توليد .2

  نيتوزترازوهاي  .3

 ي خرمانيبازب و انتقال خطوطي ها نقاله نوار .4

 يمصنوع رساندن محفظه .5
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 بندي نگهداري ظروف بسته انبار .6

 كنيشر و وكيوم ،ليس يبند بسته يها دستگاه .7

 ابيفلز .8

 شده بندي كنترل دما جهت نگهداري خرماي بسته قابليت انبارهايي با .9

 ياضطرار برق ستميس .10

 

  خرما يبند بسته و انتقال برداشت، .5-5

  برداشت 1- 5-5

 خرما فرآوري و بندي بسته عمليات آغاز در مهم گام اولين خرما صحيح برداشت

 خروجي كيفيت افزايش در برداشت، عمليات اصولي و درست انجام .باشد مي

 اين درست انجام و دقت لذا نمود، خواهد شاياني كمك بندي بسته يها كارگاه

 قرار توجه مورد بايد خرما برداشت در كه مواردي .است اهميت حائز مرحله

  :باشد مي ذيل شرح به گيرد،

خرماي  برداشت عدم و برداشت، زمان در خرما كامل گيدرسي به توجه 

 .است خرما صحيح  برداشت در مهم عوامل از نامرغوب و نارس

 و هبود بااليي رطوبت داراي كه خرمايي با رسيده خرماهاي اختالط عدم 

 .هستند رطبنيمه
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 روي بر كه غوبينامر خرماهاي از مرغوب و سالم خرماهاي جداسازي در دقت 

 .شوند مي آوري جمع نخل پاي از يا و دارند قرار خوشه يك

 وجود. بندي بسته هاي هكارگا به خوشه با شده برداشت خرماهاي انتقال عدم 

 به حشرات و آلودگي انتقال سببم خود كارگاه داخلي فضاي در خوشه

 .بود خواهد ها كارگاه

 و آزاد فضاي در طوالني مدت به خرما حاوي ظروف و سبدهاماندن باقي عدم 

 سردخانه يا كارگاه به چيدن از پس بالفاصله بايدمحصول  انتقال. نخلستان

 .شود انجام

  

  :كارگاه به نخلستان از خرما انتقال 2- 5-5

 هب حمل براي قابل شستشو پالستيكي ظروف باترجيحاً  شده برداشت هاي ميوه

 هك يكيانكم صدمات از يريجلوگ منظور به .شوند مي منتقل بندي بسته هاي كارگاه

 انتقال جهت مناسب حجم و ابعاد با ظروف از ديبا ،شود مي خرما يدگيله به منجر

خشك  بسيار ارقام انتقال براي .نمود استفاده يفرآور هاي كارگاه به باغ از محصول

  .)1( شكل شود مي استفاده نيز پالستيكي هاي كيسه از خرماخشك نيمه و
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  نمونه ظروف مناسب انتقال خرما -1شكل                    

  
  :كارگاه در خرما اوليه سازي پاك 3- 5-5

 جداسازي شامل ،گيرد مي صورت خرما روي بر كه برداشت از پس ملياتع اولين

 وهيم ،1)شيس( نشده تلقيح هاي ميوه مانند ،نارس خرماهاي از رسيده خرماي

 درخت روي بر يا و برداشت طول در كه هاي ميوه و دهيرس ازحد بيش اي و نارس

  .باشد مي، ندا ديده آسيبو غيره  ونقل حملتوسط حشرات، پرندگان، جوندگان، 

 خرما اوليه سازي پاك خروجي �

 بر بندي درجه ).2 تا 1 درجه( شده بندي درجه و مرغوب خرماي -1

 بسته كي در اندازه يكنواختي چراكه ،باشد مي اهميت حائز سايز اساس

  .است خرما يبرا تيفيك تعيين يارهايمع از يكي

                                                             
١
 parthenocarpic  
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 ،گانجوند پرندگان، حشرات، توسط برداشت طول در كه خرماهاي-2

 بندي بسته چرخه از ضايعات عنوان به  اند ديده آسيب غيره و ونقل حمل

  .شوند مي خارج

  .)خرما نيمه رطب،نيمه اصطالحاً( باال رطوبت درصد با خرماهايي-3

 

 باشد داشته رطوبت استاندارد از بيش رطوبتي شده برداشت خرماي اگر �

 را آن رطوبت بندي بسته و شستشو ضدعفوني، عمليات انجام از قبل بايد

 ميكروبي تخمير سبب باال رطوبت چراكه داد، كاهش حدود استاندارد به

هر رقم در  براي  رطوبت استاندارد و ايمن .گردد مي خرما شدن ترش و

 كردن خشك براي. استفاده استشده و قابلاستانداردهاي ملي مشخص

 ،رطوبت و دما كنترل قابليت با مصنوعي رساندن محفظه در را آن خرما

 صورت به و شستشو قابل ميزهاي روي بر خرما كه اين يا و دهند مي قرار

 ،سرمايشي و گرمايشي هاي سيستم به مجهز هاي سالن در اليه تك

 ).3و 2  شكل( شودمي داشته نگه رطوبت كاهش جهت
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  شيدهسرپوهاي  سالن در مشبك ميزهاي روي بر خرماكردن  خشك از نمايي -3 و 2 شكل

  

  

  

  



  
  يكشاورز جهادوزارت 

  كشاورزي و ترويج آموزش ،سازمان تحقيقات
  علوم باغباني تحقيقات مؤسسه

  گرمسيري هاي ميوهخرما و  پژوهشكده

  بندي خرما سازي و بسته آماده: عنوان دستورالعمل فني

  1397: تاريخ شروع اجرا  :شماره دستورالعمل

  1399: تاريخ اعتبار  :شماره بازنگري
 

 

  كننده بيتصو  دكنندهييتأ  كننده هيته  عنوان

  سمت

  نام، تاريخ و امضاء
       

13  

 

  :نهايي جداسازي و سازي پاك )ب

    .شود مي  جدا  ميوه  كالهك و شده بندي درجهها  ميوه مرحله اين در

 .گيرد مي انجام دستي صورت به و كارگر توسط كار اين طورمعمول به

 انجام استيل جنس از  ميزهايي روي بر است بهتر خرما دستي جداسازي

 توان مي راحتي به نتيجه در زنند نمي زنگ ده،بو شستشو قابل ميزها اين .دشو

 رشد خطر بنابراين ؛داد شستشو تميز آب با كار انجام پايان در را ها آن

 هيكل جنس .رسدبه حداقل مي محصول به آلودگي انتقال و ميكروب

 .باشد لياست جنس از ديبا خرما با ميمستق تماس در هاي دستگاه و زاتيتجه

 
 
 شده خشكسورت نهايي خرماهاي  و يكالهك گير - 4شكل  
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  :خرما ضدعفوني ) ج

 انبار به ضدعفوني عمل انجام براي پالستيكي سبدهاي در خرما ،بعد مرحله در

مختلفي نظير حرارت  هاي روش از توانبراي ضدعفوني خرما مي .شود مي منتقل

 و لرك دهي، برودت دهي، پرتودهي و استفاده از گازهاي سمي مجاز مانند

 سطح در سمي گازهاي اين .برد نام ...و ديبرما ليمت ن،يفسف آن، باتكيتر

 حذف حال در محيطي  يستز التكمش ازجمله هيثانو التكمش دليل به يجهان

 متحده ياالتا يستزيطمح  آژانس حفاظت. باشند مي يديتول هاي پروسه از شدن

2يكاآمر
 مصرف مورد ييايميش مواد ستيل از را ديبرما ليمت 2005 سال آخر در  

 عنوان به ازن .دارد قرار مجدد يبررس دست در زين نيفسف و است نموده خارج

 نيب از ييتوانا گاز نيا .است شده شناخته ايدن در ديبرما ليمت نيگزيجا نيبهتر

 مانده،يباق گذاشتن يبرجا بدون و دارد را ها يكروبم از يعيوس دامنه  بردن

آژانس  فهرست در كه است ليدل نيهم به و گردد يم يمعمول ژنيسكا به ليتبد

 نيقوان طبق و است قرارگرفته  )EPA( يكاآمر متحده ياالتا يستزيطحفاظت مح

 يها كارگاه در حاضر حال در .يستن جانبي اثرات يداراگاز ازن  اين آژانس

                                                             
       EPA  

٢
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 استفاده ،)تدخيني كش حشره( ينفسف يها قرص از بيشتر خرما يبند بسته

 استفاده ايمني، شرايط رعايت لذا است، اشتعال قابل و سمي قرص اين .شود مي

 الزامي قرص اين از استفاده حين در مناسب پوشش و ماسك دستكش، از

 1000 انبارهاي در قرص دانه 60 الي 50 خرما براي تجويزشده مقدار .باشد يم

  .مترمكعب در گاز گرم 2 الي 5/1 با است برابر كه باشد مي مترمكعب
 2339 شماره ايران ملي استاندارد ضوابط بايد خرما محصول دعفونيض جهت

 الزم زمان مدت طي از پس .شود رعايت )حبوبات و خشكبار عفونيضد كار آيين(

 زمان روز 9 تا 7 و يده گاز زمان ساعت 48( ينفسف قرص با ضدعفوني براي

 كار اين يبرا مناسب يها اتاقك در كه )گاز يرپوششز از خرما خروج براي الزم

 هوا مناسب تهويه اجازه ساعت چند براي و شود باز انبار در بايد ،شود مي انجام

 براي نيز انجماد روش .گردند خارج نيز سمي بخارات مانده يباق تا شود داده

 را خرما ،آفات كنترل براي در اين روش. است  استفادهقابل  خرما آفات كنترل

 .دهند يم قرار ،)انجماد دماي( صفر منفي يها سردخانه در ساعت 5 تا 4 مدت به

 از استفاده خطر و گذاشت نخواهد خرما ظاهر و طعم در منفي تأثير روش اين

 درجه 55( متعارف حرارت .شد خواهد برطرف نيز تدخيني يها فرآورده
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 )دقيقه 55 براي گراد يسانت درجه - 25( انجماد و )دقيقه 20 براي گراد يسانت

  .باشد يم آفات ثرمؤ كنترل يبرا

 توليد خط به تحويل تا خرما ينگهدار )د

 ديتول خط به ديتول ظرفيت با متناسب و شود نگهداري سردخانه در بايد خرما

 .شود يم حشرات هجوم باعث روباز انبارهاي در خرما نگهداري .گردد منتقل

 نگهداري ايبر مناسب ،سردخانه ايو  كننده خنك سيستم به مجهز يانبارها

 طبق بايد سردخانه در خرما نگهداري روش .باشند يم نشده فرآوري خرماي

 ،سردخانه در تازه هاي سبزي و ها ميوه نگهداري روش )830( ايران ملي استاندارد

  .دباش

  :خرما شستشوي )و

 پايداري .باشد يم شستشو آماده خرما آفات، هيعل ضدعفوني مرحله طي از پس

 بستگي آب وضعيت به شدت به خرما، مانند يياه وهيم ميكروبي و بيوشيميايي

 وارد باغ از كه خرمايي .دهد يم قرار ريتأث تحت را محصوالت ويژگي كه دارد،

 اي و ماسه و شن ذرات و گردوغبار خاك، به آلوده است، ممكن شود يم كارگاه

 تميز بايد محصول خرما، سطح از ذرات اين حذف براي لذا باشند، ييايميش مواد

 خرما آرام زدن برس يا ها وهيم يرو بر هوا دنيدم با تواند يم كردن زيتم .شود



  
  يكشاورز جهادوزارت 

  كشاورزي و ترويج آموزش ،سازمان تحقيقات
  علوم باغباني تحقيقات مؤسسه

  گرمسيري هاي ميوهخرما و  پژوهشكده

  بندي خرما سازي و بسته آماده: عنوان دستورالعمل فني

  1397: تاريخ شروع اجرا  :شماره دستورالعمل

  1399: تاريخ اعتبار  :شماره بازنگري
 

 

  كننده بيتصو  دكنندهييتأ  كننده هيته  عنوان

  سمت

  نام، تاريخ و امضاء
       

17  

 

 انجام بهداشتي آب با ها وهيم شستن با اي وهيم پوست به بيآس از يريجلوگ يبرا

 توان يم آب اسپري اي و مرطوب يها دستمال از خرما عبور با همچنين .شود

 ها يآلودگ حذف جهت داشتيبه آب با شستشو .دكر ها وهيم نمودن تميز به اقدام

 محصول بين آلودگي انتقال عدم براي همچنين ،است مهم بسيار گردوغبار و

 و شستشو از استفاده( .باشد يم مهم آب ييگندزدا و ضدعفوني ،آلوده و تميز

 در خرما ميوه سطح از مواد ديگر و )شكرك( نيبلور شكر حذف براي گرمايش

  ).به ثبت رسيده است 1،853،152به شماره   آمريكا متحده االتيا

  

 آب ديبا منحصراً ديتول خط در خرما يشستشو جهت استفاده مورد آب  :نكته

 به رانيا يمل استاندارد نظر  ديتجد نيآخر با مطابق يها يژگيو با يدنيآشام

 .)5( شكل باشد )1053( و )1011( شماره
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  خرما شستشوي -5 شكل                         

  

  ارگاهك در خرما ييجابجا ستمسي )ر

     خرما با ميمستق ارتباط در كه هستند هايي نقاله جمله از زنجيري يها نقاله تسمه

 از استفاده .باشند مي جايي جابه و شده بندي درجه سورت، عمليات انجام جهت

اغلب براي ارقام خشك و  چرخان يا لهيم اي و يريزنج نواري، يها تسمه

 يدارا ديبا زين خرما با تماس فاقد يها تسمه ريسا .ستخشك مناسب ا نيمه

  .باشند ييغذا عيصنا در مورداستفاده هاي نقاله تسمه يعموم طيشرا
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 يارك دونقطه انيم سقوط مجاز ارتفاع حداكثر :ديتول خط ياجزا ارتباط

اي  اندازهبه دينبا خشك براي ارقام خشك و نيمه... و ها نقاله تسمه و ها نيماش

صورت يك قاعده كلي اين فاصله به. دوش خرما بافت به آسيب سببكه باشد 

 در غير اين .متر باشد سانتي 50خشك نبايد بيش از  عمودي براي ارقام نيمه

 بازارپسندي و يافتهافزايش محصول ضايعاتگي ميوه، ددي صورت به دليل آسيب 

  ). 6 ( شكل يافت خواهدكاهش  آن
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             مناسب جهت خرماي ( جايي خرما نقاله زنجيري در حال جابهنوار  - 6 شكل   

  )خشكهمني خشك و

  

 باالي حجم سقوط از مانع هك باشد اي گونه به ديبا ها نقاله تسمهي ريقرارگ بيش

  .)7( شكل شود هم  روي برخرما 
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  ما با شيب مناسبنقاله انتقال خر  -7 شكل                       

  

            

  

  :خرما بندي بسته )ذ
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 عمليات انجام از پس ،شده بندي درجه و تميز خرماهاي مرحله اين در           

 بازنگري از بعد .يابند مي انتقال بندي بسته عمليات خط ابتداي به كردن خشك

 طول در و ديده صدمه يا و دهبو يكنواخت غير كه خرماهايي كردن جدا و

در اين . آماده خواهد شد بندي بسته و توزين براي ،مانده دور نظر از عمليات

 توزين صحيح مقدار به شده تعيين هاي وزن به توجه باهاي خرما  قسمت ميوه

 محل به آنجا از و شده ريخته بندي بسته ماشين تغذيه مخصوص محفظه به و

 ظروف جنس دي،بن بسته خصوص در .يابنديم انتقال ماشين در بندي بسته

 مقاوم بايد ظروف .باشد مي اهميت حائز خرما بندي بسته براي استفاده مورد

 شفاف ظروفي در خرما بندي بسته .باشند فيزيكي فشارهاي و رطوبت برابر در

 استقبال مورد بيشتر كننده مصرف جانب از محصول بودن روئيت قابل نظر از

   .باشد مي

  :باشد مي ذيل شرح به خرما بندي بسته اصلي اماتالز طوركلي به               

 بزرگ و متوسط كوچك، كالس، سه در خرماميوه   صحيح بندي طبقه -1

 همچنين و وزن نوع، بر بنا محصول كيفيت كنترل هاي نشانه درج -2

  .گذاري برچسب و كد براي بسته روي بر جا داشتن

 پاك راحتي  به كه طوري به بسته طرف  يك در ثابت و واضح طور به عالئم درج -3

 .باشند روئيت قابل بيرون از و نشوند
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  .مشتري در اعتمادپذيري حس ايجاد -4

 تابع غذايي محصوالت ساير مانند به خرما محصول گذاري برچسب :يادآوري

 يرو بر گذاري نشانه .است الزامي ها آن رعايت و بوده گذاري برچسب اصول

همچنين  .باشد 1371 سال :395 نايرا يمل استاندارد طبق ديبا خرما هاي بسته

شده كه از توسط نگارندگان تدوين 46492در اين زمينه دستورالعمل با شماره  

 .دستيابي استدانش و فنون كشاورزي قابل ترويج طريق تاالر

  

  خرما يانباردار شرايط .5-6

 .است آن مناسب رطوبت حفظ خرما، نگهداري و حفظ در اساسي و اصلي فاكتور

 يخوب به سال يك تا گراد يسانت درجه 5/4 دماي در %20 رطوبت با ييخرماها

 ماه 4 از بيش توان ينم را رطوبت %30 با خرماهاي كه يدرحال .شوند يم نگهداري

 13 يرز دمايي شرايط در خرما نگهداري يطوركل به .كرد نگهداري دما همان در

 دماي در گهدارين و كند يم جلوگيري حشرات مجدد رشد از گراد يسانت درجه

 ترويج و طراحي توسعه دفتر( كند يم كنترل را حشرات آسيب آن از ترپائين

  ).1386 يبند بسته امور

  شده يبند بسته خرماي نگهداري انبارهاي و توليد سالن يژگيو 1- 5-6
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 بسته ستميس يك قالب در ديبا ها سردخانه و ديتول سالن :ديتول سالن )الف

 از تر شيب دينبا ارگرانك و وهيم ازين به توجه با ديتول سالن يدما .شوند يطراح

 استاندارد با مطابق بايد توليد سالن بهداشتي شرايط .باشد وسيسلس درجه 25

 )Unclean( غيرتميز و )Clean(تميز  يها بخش توليد سالن در .باشد ايران ملي

 و يفرآور درحال خرماي به هيثانو يآلودگ انتقال از كه ينحو به  .باشد جدا هم از

 ينيگز النه و ورود مقابل در همچنين .عمل آيدبه يريجلوگ يينها محصول

 مصنوعي يا طبيعي روشنايي .شود حفاظت يمؤثر طور به پرندگان و حشرات

 يساز آماده عمليات انجام تا باشد فراهم توليد سالن در يكاف حد به بايد

 سالن و ساختمان يبهداشت و يفن طيشرا  .پذيرد صورت يخوب به يبند بسته

 نظر ديتجد نيآخر در مندرج ضوابط و مقررات اساس بر ديبا  ديتول

 دهيدرگ بنا و يطراح 1836 و 2800 ،519 يها شماره به رانيا يمل ياستانداردها

  .باشد

  :نهايي محصول انبار هاي ويژگي )ب

 اصول و ها ويژگي بايد ،شده بندي بسته خرماهاي كردن انبار و نگهداري محل

 سيستم داراي همچنين و بوده دارا را ساختماني و بهداشتي استانداردشده

 درجه 15 از بيشتر نبايد محيط حرارت رجهد .باشد نيز كننده خنك و تهويه

 هواي  يك از همواره كه باشد طوري بايست يم انبار تهويه .باشد گراد يسانت
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 بايد هواكش تعبيه كه اين توجه قابل نكته .باشد برخوردار خنك و خشك

 بايد هواكش قاب پشت( باشد موجود يفضا و مساحت با متناسب و مناسب

 يهوا و )باشد مجهز شستشو قابل و ضدزنگ ،)16 نمره( يزر نمره توري به

 حاوي يها پالت چيدمان نحوه .باشد بو از يعار و زياد رطوبت از عاري انبار

 و هوا گردش امكان تا دباش يا گونه  به بايد شده يبند بسته خرماهاي

  .آورد فراهم را محصول به آسان يدسترس

          

                   
         

  شده درزبندي كامالً صورت به خرما بندي بسته نمونه -8  شكل        
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