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  پيشگفتار

مبتني بر ميوه خرماي رقم  صنعتيصنعت صادرات خرماي استان خوزستان    

معادل يك سوم (هزار تن خرماي استعمران  50ساالنه حدود . استعمران است

 .شود از استان خوزستان به خارج از كشور صادر مي) خرماي صادراتي ايران

خرما به  درصد از اين ميزان 85دهد بيش از  هاي به عمل آمده نشان مي بررسي

تقريباً تمامي اين ميزان خرما به صورت . شود هسته توليد و عرضه مي صورت بي

ترين معضالت  از مهم. شود گيري مي دستي و در شرايط خارج از كارگاه هسته

توان به غيربهداشتي بودن و نبود امكان كنترل اين فرآيند مهم در  اين روش مي

روزه تحول قوانين و مقررات توليد و ام. بندي خرما اشاره نمود زنجيره بسته

گيري را به  هستهاهميت يافتن مباحث مرتبط با ايمني و سالمت محصول، 

رو  از اين. عنوان چالشي اساسي پيش روي صنعت خرماي استان قرار داده است

بقا در چرخه توليد و صادرات خرما در اين استان در گام نخست نيازمند عبور از 

ارائه آخرين راستا و براي در همين نشريه جاري  .تگيري اس معضل هسته

هاي گرمسيري كشور به منظور  دستاوردهاي موسسه تحقيقات خرما و ميوه

و ايجاد زمينه مناسب براي اصالح و  ارتقاي وضعيت صنايع پس از برداشت خرما

اميد  .تدوين شده است ي رقم استعمرانگيري خرما سازي فرآيند هسته بهينه

و صاحبنظران محترم  خوانندگانكليه از  .ن راه سودمند واقع گردددر اياست 

از طريق ايميل خود ارزشمند شود با ارسال نظرات  تقاضا مي

ahmadmostaan@yahoo.com  ما را در غناي اين نشريه ياري فرمايند.  

  

  احمد مستعان  
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  مقدمه

شود كه  گيري خرما از ديرباز تا كنون به صورت دستي انجام مي عمل هسته   

گيري  ي و سرعت هستهفناورمسائل بهداشتي،  نظيرمشكالت زيادي  دربردارنده

 به طور عمده هاي تجاري ها و دستگاه هاي اخير برخي طرح در سال. است

يك  ود هيچبا اين وج. اند اي براي رفع اين مشكل طراحي و ساخته شده سنبه

ترين  از عملييكي اي  سنبهسازوكار . اند هسته كردن خرما نيافته كاربردي در بي

ز مورد تعدادي ا در كه آيد ميگيري به شمار  موجود براي هسته سازوكارهاي

با اين وجود اين  .ه استشداستفاده موفق صورت  بهدر ساير كشورها خرما ارقام 

اقبال  هاي پائين عملياتي مورد شاخص ها به داليل متعدد از جمله دستگاه

به عمل آمده نشان داد كه شرايط تحقيقات . اند صاحبان صنايع قرار نگرفته

 سازي ميوه شرايط الزم براي آماده رعايت نكردن ها و كاربري موجود اين دستگاه

ترين داليل عدم دستيابي به سطح مطلوب  استعمران يكي از مهمحرماي 

. باشد گيري خرماي رقم استعمران مي مورد انتظار در فرآيند هسته هاي صشاخ

دستيابي به حدود  ،ميوه مناسب سازي همچنين شواهد نشان داد كه با آماده

نخست  گام اين امر در .استپذير  تعريف شده در استانداردهاي ملي امكان

م توانايي تامين شرايط بهينه ميوه خرماي رقو  نيازمند شناخت دستگاه

نكات فني الزم در اين زمينه  رعايت واربرد دستگاه كاستعمران در ارتباط با 

  . باشد مي

  

  فنجاني –گيري سوزني  هاي هسته دستگاه

كه است  هايي فنجانشامل ) 1شكل (فنجاني - ير سوزنيگ دستگاه هستهيك    

يوسته په صورت ب واند  گرفتهقرار  )يا زنجير( يك تسمه رويبه صورت عمودي 
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 ،افقيخطي پيش از پايان حركت  .كنند يا تناوبي در يك جهت دوران مي

شده و با ضربه زدن به مركز ميوه، هسته  ها وارد فنجان) هايي سنبه( هايي سوزن

در هر نوبت، يك قالب فنجانك، كه شامل . سازند آن را از ته فنجان خارج مي

كه تعداد آنها برابر  زن هسته هاي بيرون چندين عدد فنجانك است، به زير سنبه

افتند و  ها به زير تسمه مي هسته ها، در اين ماشين .گيرند قرار مي هاست، فنجان

در انتهاي مسير واژگون چرخش تسمه  با هسته هاي حاوي خرماي بي فنجان

  .افتد هسته بيرون مي خرماي بيشده و 

  

  
  فنجاني –گير سوزني نماهاي روبرو و جانبي دستگاه هسته: 1شكل 

  

  و عوامل موثر بر آن گيري هاي مهم در عمليات هسته شاخص

 گيري هسته كارايي فرآيند بيايدر ارزمورد استفاده هاي  ترين شاخص مهم   

  :اشندب شامل موارد زير مي
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گيري هستهبازده       =
تعداد ميوه هاي بي هسته شده

تعداد كل ميوه تغذيه شده به دستگاه
× 100  

ستگي هستهشك       =
تعداد (يا معادل تعداد) هسته هاي شكسته شده

تعداد كل ميوه تغذيه شده به دستگاه
× 100 

ات گوشت ميوهتلف    =
�وزن كل ميوه بي هسته وزن هسته�وزن ميوه 

تعداد كل ميوه تغذيه شده به دستگاه
× 100 

غيير طول ميوهت       =
طول نهايي ميوه�طول اوليه ميوه

طول اوليه ميوه
× 100 

خرماي  285استاندارد ملي در محدوده قابل قبول ها  كنترل اين شاخص

گيري است كه به شدت تحت تاثير  هاي يك واحد هسته ترين فعاليت از مهم ساير

هاي موجود  ها و دستگاه استفاده از روشگيري آن با  سازي و هسته نحوه آماده

  .قرار دارد

و استفاده از روابط فوق، استاندارد ملي، اعداد خام مندرج در بر اساس 

 ٪1/1بايست از  ته نميگيري و شكستگي هس هاي بازده هسته مجموع شاخص

هايي  از سويي ديگر تلفات گوشت ميوه و تغيير طول آن شاخصو  فراتر رود

با توجه به انتظارات مشتريان  كمترين سطوح وبايست در  كيفي هستند كه مي

گيري  هاي هسته منظور دستيابي به اين هدف در دستگاهبه . كنترل گردند

  .هاي فني زير الزامي است دستورالعملبه گام  فنجاني رعايت گام –سوزني 

  

  خرما گيري هستهدستورالعمل گام به گام 

  رعايت شرايط ايمني -1

هاي درگير شونده باز بسياري  بخش شامل عمده طور بهگير  هاي هسته دستگاه   

ايمني  نظر هستند كه از... يرها و زنج ،)ها سوزن( ها ها، انگشتي فنجانكمانند 
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ها عالوه بر  رو در كار با اين دستگاه از اين. آيند به حساب مي مخاطراتي حقيقي

، توجه به نكات مربوط به هر دستگاه هاي مراجعه به دستورالعملآموزش كافي و 

  :ايمني زير الزامي است

 ،پيش از هر گونه اقدامو يا توقف دستگاه به هر علت  در هنگام بازبيني .1

...) برق، هواي فشرده و (ط نيرو قطع كامل خ دستگاه را خاموش كنيد و از

  .اطمينان حاصل كنيد

كه ممكن است به صورت كار آزاد و بدون تغذيه  در هنگام نظافت دستگاه .2

ها براي اطمينان از  از قرار دادن انگشت خود درون فنجانك ،خرما انجام شود

هاي دستگاه يا  توانيد از برس منظور مي به اين .تميزي آنها اجتناب كنيد

  . استفاده كنيدمناسب شور  هاي شيشه برس

ميان محل تغذيه خرما به دستگاه  همواره فاصله كافي ،در هنگام كار دستگاه .3

پر كردن  از تالش برايرعايت گردد و  )ها سنبه(ها  سوزنمحل عملكرد  و

. ها هستند اجتناب كنيد سوزن نزديكآنهايي كه در  ويژهه بهاي خالي  جانكفن

ها در نظر گرفته  به منظور پر كردن فنجانك به تعداد مورد نيازكارگر همواره 

تا احتمال اي تنظيم شود  و يا در صورت امكان سرعت كار دستگاه به گونهشود 

به مرتبط به خطاي كارگران براي پر كردن آنها ها و خطرات  خالي بودن فنجانك

  . حداقل برسد

  

  بندي ميوه درجه -2

گيري موفق  براي هستهگير فنجاني،  هاي هسته دستگاه كار و سازبا توجه به    

 گير و قطر رعايت تناسب ميان قطر فنجانك دستگاه هسته خرماي استعمران

بندي ميوه بر اساس قطر به عنوان  رو درجه از اين. باشد مي ضروري ميوه بسيار
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. شود ها شناخته مي گيري در اين نوع دستگاه يكي از عمليات مهم پيش از هسته

توان  بندي ميوه بر اساس قطر وجود دارند و مي هاي مختلفي براي درجه ماشين

در دقت ها  نكته اساسي در انتخاب اين ماشين. منظور از آنها استفاده كردبه اين 

ميوه به عنوان يك قاعده كلي . بندي آنها و يكنواختي ميوه نهفته است درجه

بندي شود كه قطر آن مساوي يا كمتر از قطر فنجانك  اي درجه بايد به گونه

تا از  آن در فنجانك بدون هر گونه فشار محسوسي انجام شود قرار دادن بوده و

ديگر از سوي  .باقيماندن ميوه درون فنجانك در انتهاي مسير جلوگيري شود

هاي  قرار دادن ميوه. كمتر از قطر فنجانك باشد mm2 بيش ازميوه نبايد قطر 

در دقتي  بيباعث اما پذير است  هاي بزرگ اگرچه امكان قطر در فنجانك كم

و احتمال باقي ماندن هسته يا زن  ميوه توسط سنبه بيرونهسته يابي  مكان

  .گردد و يا آسيب به دستگاه ميشكستن آن درون ميوه 

   

  كنترل رطوبت ميوه -3

دستيابي به كيفيت رطوبت ميوه خرماي رقم استعمران براي  سطح مطلوب   

اين كنترل رطوبت ميوه خرما در  .است تر پائينو  ٪18گيري  وب هستهلمط

محاسبه  .آن استميزان گيري صحيح  ت نيازمند اندازهسنخ گاممحدوده در 

  .شود رابطه زير انجام ميرطوبت ميوه بر اساس 

  

%
 =

وزن اوليه گوشت ميوه − وزن نهايي گوشت ميوه پس از خشك شدن

وزن اوليه گوشت ميوه
× 100 
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خرما در استاندارد ملي گيري رطوبت  هاي متعددي براي اندازه اگرچه روش

هاي قابل  ترين روش آون خالئي از عملياند، روش  معرفي شده 672شماره 

گيري رطوبت  اندازهبراي  .باشد خرما مي فرآوريهاي  غلب كارگاهااستفاده در 

  :شود ميوه در اين روش به ترتيب زير عمل مي

  .برسانيد ثابت وزن به 100 حرارت در كن خشك در را فلزي بوته .1

 سه تا دو مقدارو  شود چرخ يكنواخت صورت به نمونه گوشت ميوه خرما بايد .2

  .كنيد توزين بوته فلزي داخل در گرم ميلي دهم يك دقت با را آزمونه گرم

 به محصول و بوده كوتاه االمكان حتي بايدسازي نمونه  آماده زمان :يادآوري

  شود آزمون فوريت

 داخل در گراد سانتي درجه 100 تا 95 حرارت در ساعت 5 مدت به را بوته .3

  . نمائيد خشك جيوه متر ميلي 70 فشار با خالء كن خشك

 اطاق حرارت درجه به رسيدن تا دسيكاتور داخل در را آزمونه محتوي بوته .4

 .كنيد توزين سپس و سرد ترازو

  .فوق، درصد رطوبت ميوه را محاسبه نمائيدبا استفاده از رابطه  .5

با توان رطوبت را  ميبا آگاهي از محتواي رطوبت ميوه، در صورت نياز 

  . كاهش يا افزايش دادهاي كنترل دما و رطوبت  استفاده از محفظه

كمترين ميزان در طوبت محفظه ربايست  مي منظور به اين :كاهش رطوبت

زمان الزم براي . تنظيم گردددرجه سلسيوس  55تا  50بين و دماي آن  ممكن

سرعت جريان هواي محفظه و كاهش رطوبت به جز دما و رطوبت محفظه تابع 

 هايي اوليه براي هر نوع تاسيسات آزمونرطوبت اوليه ميوه خرما است كه با 

  .شود به صورت ويژه تعيين مي گيري رطوبت
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بايست با استفاده از  منظور رطوبت محفظه مي به اين :رطوبتافزايش 

درجه سلسيوس  55تا  50بين  آنهاي بخارساز در حد اشباع و دماي  دستگاه

  .گردد زمان الزم براي اتمام فرآيند مانند كاهش رطوبت تعيين مي. كنترل گردد

 16تا  18هاي  گيري در رطوبت طلوب هستهم دعملكربا توجه به  :1 توصيه

تنها هاي عمليات، افزايش رطوبت  شود تا با توجه به هزينه ، توصيه ميدرصد

  .انجام گردد ٪15با رطوبت كمتر از  ،هاي خشك براي ميوه

با توجه به افزايش دماي ميوه در فرآيند كاهش يا افزايش رطوبت  :2 توصيه

كنترل رطوبت و پيش از  پس از اتمام فرآيند ،پذيري آن و افزايش نرمي و آسيب

كافي براي خنك نمودن آن در  وسايل و زمان بايد گيري، تغذيه به دستگاه هسته

  .نظر گرفته شود

  

  تيمار سطحي ميوه -4

هاي  در افزايش شاخصبا توجه به تاثير مستقيم تيمار سطحي ميوه    

. ا به دستگاه انجام گرددبايست پيش از تغذيه خرم مي عملياتگيري، اين  هسته

وزارت بهداشت، درمان  هاي خوراكي و مورد تائيد توان از روغن منظور ميبه اين 

  . و آموزش پزشكي و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران استفاده نمود

توان آن را به صورت  س از كنترل رطوبت ميوه ميپبراي انجام اين عمليات، 

هاي ويژه روغن  استفاده از افشانك نموده و بااي تخليه  يژهيكنواخت روي نقاله و

  .را به صورت اسپري روي سطح ميوه پاشيد
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  ريگ هسته دستگاه به خرما هيتغذ -5

به صورت دستي اغلب هاي موجود  با توجه به اينكه تغذيه خرما به دستگاه   

گاه تدستغذيه ميوه به آموزش كاربران دستگاه براي رعايت شيوه صحيح است، 

 ، ميوهگيري هاي هسته به منظور دستيابي به باالترين شاخص. ضروري است

كه بخش كالهك آن در ته  يصورته بايد به صورت وارونه، بخرماي استعمران 

كاربران دستگاه بايد از همچنين . شود تغذيهبه دستگاه فنجان قرار گيرد، 

مورد هاي خارج از اندازه  وجود ميوهباشند تا در صورت  رقضاوت سريعي برخوردا

اختالل در كار دستگاه احتمال و  از تغذيه آنها) تر يا بزرگتر كوچك(نظر، 

  .جلوگيري نمايند

  

  :منابع

. خشكبار رطوبت گيري اندازه روش: 672استاندارد ملي شماره . 1375. نام بي

دستيابي از شبكه قابل . ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه. پنجم چاپ

: تاريخ دستيابي. h�p://www.isiri.org/portal/files/std/672.htm:جهاني اينترنت

10/9/1393.  

هاي  ها و روش ويژگي –خرماي ساير : 285استاندارد ملي شماره . 1391. نام بي

قابل . ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه. چهارم تجديد نظر. آزمون

  :دستيابي از شبكه جهاني اينترنت

-811b-4569-a27d-h�p://www.isiri.org/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=2ce8dc15

e32080fcbd4b .10/9/1393: تاريخ دستيابي.  

  مركز نشر دانشگاهي. خرما. 1367. روحاني، ا
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تكميل مراحل طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه . 1384. شمالي اسكويي، ح

. هاي كشاورزي نامه كارشناسي ارشد مكانيك ماشين پايان. گير خرما هسته

  .ص 128: دانشگاه شيراز

گير  طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه هسته. 1383. نوروزي قلعه باباخاني، ع

دانشگاه . هاي كشاورزي نامه كارشناسي ارشد مكانيك ماشين پايان. خرما

  .ص 90: شيراز

بررسي و تعيين شرايط بهينه گزارش نهايي پروژه تحقيقاتي . 1392. مستعان، ا

موسسه . گير فنجاني با هستهگيري  ميوه خرماي رقم استعمران براي هسته

  .ص 50. هاي گرمسيري كشور تحقيقات خرما و ميوه

  

  

  


