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چهار رقم معدنی و عناصر الري زایی  ک، کیفیسی خصوصیاتبرر
  ان استان خوزستخرماي عمده

  

  1، محمد حجتی* 1افسون موسوي
 

   مالثانی، اهواز- عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین -1
)3/3/88: رشیپذ خیتار  16/1/87: افتیدر خیتار(  

  
  چکیده

  ایـن   .استان خوزستان با دارا بودن آب و هوایی گرم و مناسب جهت تولید خرما یکی از عمده ترین تولید کننده خرما در کشور است         
   .   تن خرما پس از کرمان و هرمزگان  مقام سوم  کشوري را در میان استانهاي خرماخیز داراست82641 از نظر تولید خرما با تولید  استان

 در تعیین کیفیت تجاري  اهمیت بسزاییند، که می باش از ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده خرما کربوهیدراتها و قند ها اي قسمت عمده
، درصد پروتئین، مقدار فیبر رژیمی و برخی عناصر  کالزي زایی تحقیق حاضر درصد رطوبت، قند کل،در .دارند  این محصولو بازاریابی

نتایج حاصله نشان می دهد که ارقام  .مورد بررسی قرار گرفت) يسایر، دیري، زاهدي و حالو(تان  چهار رقم خرماي عمده خوزسمعدنی
 انـرژي  مصرف روزانه صد گرم از ایـن ارقـام متوسـط    بطوریکه  . زایی باالیی برخوردار هستند کالري داشته و ازقند% 65مذکور بیش از    

توصـیه   فیبر منبع مناسبی جهت فراهم نمودنهمچنین و  ه را تامین می نمایدمصرف کنند مورد نیاز    کیلو کالري  68/349-82/333 معادل
  .   باشند می از جمله آهن و فسفر بدناصر معدنی ضروريو برخی عنشده روزانه 

  
 ، قند کل، عناصر معدنیاییزکالري ترکیبات شیمیایی،،  خصوصیات کیفیخرما، : واژه گانکلید

 

  مقدمه -1
  مورد توجه است، همچنین تولید این محصول از نظر در                 طوریکه   به    است کشور  مهم  م  اقال  جمله خرما از 
  فرصت   و ایجادآمد زایی نقش بسزایی در  اشتغال زایی               )1382-83   زراعی سال(    FAO 2005ي آمار بررسیها

  بردار   بهره  36413 دارد بطوریکه صادرات و ارز آوري                همس   خرما     تولید  نظر ازکه نمایانگر این مطلب است
 .]2[مشغول تولید خرما میباشند                  جهان در  محصول   این  تولید  کل مقدارز ا تولید ایران

  مثل فرد  اي منحصر به  غذیهمیوه خرما به دلیل کیفیت ت              پس از  ایران و  تن بوده است880000 درصد معادل 7/12
   که  زیادي  انرژي  و ها و مواد معدنی  قند باال، ویتامین                .]1[   است شتهمصر و عربستان مقام سوم را در جهان دا

  عمده   .استفراهم مینماید، بسیار قابل توجه و مناسب                تولید    نظر  استان خوزستان پس از کرمان مقام دوم و از
   که   می دهد ترین ترکیب خرما را کربوهیدراتها تشکیل                 و  کرمان   از  پس   خرما  تن  82641   با تولید  خرما

   به همین. درصد متغیر است8/94 تا 8/69میزان آن بین                  استانهاي     میان  در را  کشوري  هرمزگان  مقام سوم  
    انرژي  تامین  مناسب  منبع  خرماخیز مناطق در دلیل                 در  ویژه اي   اهمیت  از این محصول. یز داراستخرماخ

  هر . ) 267-296کالري /  گرم 100  (شود محسوب می                 منطقه برخوردار است و به عنوان یکی از غذا هاي اصلی

                                                
  afi_moosavi@yahoo.com :مسئول مکاتبات *
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  ین پروتئین به حسابچند خرما منبع مناسبی براي تام
هـاي ضـروري را      آید ولی مقادیر کمی از پروتئین       نمی

 منبـع غنـی از مـواد معـدنی           همچنین این محصول ،  دارد
عمده تـرین مـاده     ) ppm 8872-19000 (است، پتاسیم   

پس از پتاسیم کلسیم و فسفر  قرار      . باشد معدنی خرما می  
نیـزیم،  توان آهن، سـدیم، م   از دیگر مواد معدنی می    .دارند

  .]3[ کلر و مس را نام برد
خصوصیات و ترکیبـات  ) 1986(و همکاران  1مصطفی

شیمیایی سـه رقـم مهـم خرمـا در سـودان را در مراحـل         
آنها تغییرات بافت   . مختلف رشد مورد بررسی قرار دادند     

ــد ــا را ب ــی  خرم ــاي ســلوالز، پل ــر گــذاري آنزیمه لیل اث
گـزارش   دگی در حـین رسـی     گاالکتورناز و پکتین استراز   

همچنین در این مقاله ارقـام خرمـا بـر اسـاس          .  کرده اند 
سفتی بافت، درصد رطوبت و درصد قند به سه دسته نرم، 
نیمه خشک و خشک تقسیم شده اند که نویسندگان ایـن           
مقاله این تقسیم بندي را در تعیین روش  بـسته بنـدي و          

  . ]4[فرآوري بسیار موثر دانسته اند
، خرما را به عنوان یکی از )b2003 (2الشهیب و مارشال

آنهـا  . بهترین غذاها جهت مصرف انسان معرفی کرده اند       
آنالیز ترکیبات شیمیایی گوشت و هسته خرماي حاصل از 
واریته هاي مختلـف را کـه توسـط محققـین کـشورهاي        
مختلف دیگر انجام پذیرفته بود در یک مقالـه جـامع بـه             

ه به ترکیبات    با توج  بر اساس این گزارش   . دچاپ رساندن 
مفید خرما این محصول میتواند براي رفع گرسنگی و فقر       

  .]5[غذایی منبع مناسبی باشد 
همچنـین نمـودار جـذب    ) 2000(و همکـاران    3بالربی

مچ دگال، دگلت (همدماي یازده رقم خرماي شناخته شده 
نور، هـالوا، برحـی، خـدراوي، خـالص، مجـول، ریـزاز،          

ــول  ــرائیل(مج ــی) اس ــاي  را د)و کنتچ ــه 25ر دم  درج
سانتیگراد با استفاده از رگرسـیون غیـر خطـی و مـدلهاي      

BET   و      GAB    ـ محاسـبه و بدسـت آور د و دن
محاسـبه  % 26میانگین درصد رطوبـت بحرانـی ارقـام را          

  . ]6[ند دنمو
سه رقـم خرمـاي بـومی       ) 2005( و همکاران    4الفارسی

کشور عمان با نامهاي فرد، خصاب و خالص  را از نظـر          

                                                
1. Mustafa 
2. Al-Shahib and Marshall 
3. Belarbi 
4. Al-Farsi 

 آنها.  مورد بررسی قرار دادند    ساختار و ترکیبات شیمیایی   
  خرما را به عنوان منبع مناسب تامین کننده انرژي

 و )کیلوکالري به ازاء مصرف صـد گـرم   278 - 301 (
 مشخص شد که رقم خالص همچنین. قند معرفی نمودند

که بیشتر از همه در این کشور مصرف دارد منبع مناسـبی     
 . ]7[یباشد از سلنیم و فسفر م

با توجـه بـه اهمیـت فیبـر         ) 2002 ( و مارشال  الشهیب
رژیمی در عملکرد هضم و سیستم گوارش انـسان مقـدار    

 رقم خرما  مورد بررسی قرار داد وطبق نتایج 13آن را در  
 درصـد  4/6-4/11بدست آمده، ارقام بررسی شده  داراي   

ثیر فیبر رژیمی بودند، که این مقدار از نظر تغذیه اي  و تا      
  .]8[در سالمت انسان بسیار  مفید میباشد 

ت صـورت گرفتـه و موجـود      با توجه به اینکه تحقیقـا     
 ارقام غیر بومی کـشور بـوده و از طـرف            عمدتا در زمینه  

دیگر شرایط آب و هوایی برکیفیت نهایی محصول تـاثیر          
گذار است، در این تحقیق بررسی خـصوصیات کیفـی و           

 که ارقام مهم تجاري ایران تغذیه اي ارقام عمده خوزستان
  .نیز محسوب می گردند مورد توجه قرار گرفته است

  
  مواد و روشها-2
  روش نمونه برداري و تهیه نمونه -2-1

چهـار رقـم خرمـاي تجـاري         از   1385در شهریور ماه    
آخـرین مرحلـه رشـد    ( استان خوزستان در مرحله تمـار    

 دیـري،  ارقام سایر،. نمونه برداري شد ) فیزیولوژیک خرما 
حالوي و زاهدي از ایـستگاه تحقیقـاتی اهـواز واقـع در             

از . مرکز تحقیقات کشاورزي استان خوزستان تهیـه شـد       
، پنج درخت بطور تصادفی بعنوان تکـرار      )تیمار(هر رقم   

انتخاب شد  و نمونه بـرداري از چهـار خوشـه در چهـار      
طرف نخل صورت پذیرفت به گونه اي که از هر خوشـه       

 حــداقل داراي ده عـدد میـوه رســیده و   دو خوشـچه کـه  
در نهایت براي تهیه نمونه نهایی . مناسب بود برداشت شد 

از هر تکرار، میوه ها از خوشچه جـدا  و مخلـوط شـدند      
بطوریکه میوه برداشت شده از هر درخت بـه منزلـه یـک      

نمونه هـا در طـی مـدت        . تکرار در آزمایشها استفاده شد    
 .  ري شدند یخچال نگهداي دمانگهداري در

  اندازه گیري رطوبت -2-2
 براي اندازه گیري رطوبـت ابتـدا ظـروف مخـصوص        

خرمـا  قطعـات  گـرم    10-15 حـدود سپس  . توزین شدند 
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سـاخت   Heraeusدرون ظروف فلزي ریخته و در آون        
درجه سانتیگراد تنظیم  70-75که روي دماي کشور آلمان 

 ساعت قرار گرفتنـد و پـس از        48-72شده بود به مدت     
 ظـروف فلـزي      و ثابت شدن تغییر وزن نمونـه       این مدت 
ــرار یدرون دســ ،  از ســرد شــدنبعــد  و داده شــدکاتور ق

  .]9[ توزین گردیدندظروف و محتوي خرما مجددا
برحـسب وزن مرطـوب بـا اسـتفاده از          درصد رطوبت   

   :شد زیر محاسبه رابطه
W1 : وزن ظرف و نمونه پس از خشک شدن  
W2 : از خشک شدنوزن ظرف و نمونه قبل    
W0 :وزن نمونه  

100*]   W0)/ w1 -w2([ =درصد رطوبت  
  اندازه گیري قند کل  -2-3

با توجه به اینکـه قنـد تـشکیل دهنـده خرمـا               
 ، بـراي  ] 12،5 [ساکارز، فروکتـوز و گلـوکز مـی باشـد      

در این . اندازه گیري قند کل از روش فهلینگ استفاده شد    
سـاکارز بـه قنـدهاي    روش با استفاده از اسید کلریدریک     

احیاء کننده هیدرولیز شده، سپس یون مـس دو ظرفیتـی           
محلولهاي فهلینگ در یک محـیط قلیـایی در اثـر احیـاء             
توسط قندهاي احیاء کننده تبدیل به مس یک ظرفیتی می 

) محلول قند(در نهایت بر اساس میزان عصاره میوه     . شود
مصرفی جهت احیاء مس وتغییر رنـگ محلول،مقـدارکل         

  .]9[ند احیاء کننده  از فرمول زیر محاسبه می گردد ق
200x 50x  100 x  100  
b x W x  50 x 1000 

W :وزن نمونه  
b :       بعد از  ) محلول قند (میلی لیتر مصرفی عصاره میوه

  هیدرولیز
     اندازه گیري ارزش انرژي زایی خرما-2-4

در این تحقیق با توجه به قند باالي خرما مقایسه اي از        
انرژي ارقـام تجـاري خرمـاي خوزسـتان توسـط           ارزش  

ــتگاه    oxygen combustion bomb 1108دس
 گـرم خرمـاي خـشک       1صورت گرفت در این آزمایش      

 sealed sample شده را در محفظه مخصوص دستگاه 
holder           قرار داده شد ، سپس باروشن کـردن دسـتگاه در

و در حضور اکـسیژن بـا ایجـاد      اتمسفر 40فشار حدود 
 نمونـه سـوزانده   115v50/60Hz     الکتریکـی  جریان

شده و مقدار کالري حاصـل از ایـن واکـنش در دسـتگاه             
  .  ]7[محاسبه و ثبت شد 

  اندازه گیري پروتئین -2-5
 اندازه گیري درصد پـروتئین خرمـا بـه روش میکـرو            

در این روش نیتـروژن توسـط دسـتگاه          . کلدال انجام شد  
 احیـا شـده و    velp 30 مدل Gerhardساخت شرکت 

همراه با سایر مواد نیتروژن دار پس از سه مرحله هـضم،            
تقطیر و تیتراسیون اندازه گیري شد و نهایتا بـا احتـساب             
فاکتور پروتئین درصد پروتئین نمونه ها محاسـبه شـدند           

]9[.  
  اندازه گیري خاکستر -2-6

 گـرم   0001/0بـا دقـت     خرما  خشک  پودر  گرم از   یک  
 درب دار ریختـه شـدند و بـه          يبوته هـا  توزین و درون    

 درجـه سـانتیگراد در    550-600دماي  در   ساعت   8مدت  
تـا  ساخت آمریکا    2000Thermolyne کورة الکتریکی

 و د حـرارت داده شـ   رنـگ  خاکستري سفید  زمان تشکیل 
اخـتالف  ، پس از انتقال به دسیکاتور و سرد شـدن کامـل         

دار و بوته خالی محاسبه و مقـ بوته به همراه محتوي    وزن  
  . ]5[خاکستر نمو نه ها ثبت گردید

   ارقام فسفر تعیین-2-6-1
 توسـط براي تعیین میزان فسفر از روش رنـگ سـنجی     

ت آمـونیم اسـتفاده شـد،       امالح و انادات آمونیم و مولیبدا     
 بطوریکه دانستیه نوري کمپلکس زرد رنگ تـشکیل شـده   

بـا  در انتهـا   .اندازه گیري شـد  نانومتر، 420در طول موج    
بـر  منحنی استاندارد تهیـه شـده مقـدار فـسفر     جعه به   مرا

   .]10،9[ تعیین شد گرم نمونه 100حسب میلی گرم در 
   ارقام تعیین آهن-2-6-2

آهن نمو نه ها نیز به روش رنگ سنجی و با استفاده از            
 بافراســــتات و ،کــــسیل آمــــین هیدروکلریــــدهیدرو

 بـا .  نانومتر تعیـین شـد     510 موج   ارتوفنانترولین در طول  
استفاده از منحنی استاندارد، مقدار آهـن نمونـه برحـسب        

  .]10،9[ گرم نمونه محاسبه شد 100ن در میلی گرم آه
   تعیین سدیم و پتاسیم ارقام2-6-3

 Flame    بـا دسـتگاه  نمونـه هـا   سـدیم و پتاسـیم   

photometer   ساخت شـرکت Jenway   مـدلPFP7 
  مقـادیر  ي استاندارد بررسی شده و نهایتا بوسیله نمودارها     

  .]10،9[  محاسبه شد گرم100بر حسب میلی گرم در 
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  اندازه گیري فیبر خام -2-7
خرمـا از روشـهاي   بررسی مواد فیبري موجـود در    براي  

  استاندارد و دستگاه اندازه گیري 
ــا   Extraction Unit Determiningفیبرخــام ی

Raw Fiber Content  ساخت شـرکت Velp  کـشور 
راي اندازه گیري فیبر خام موجـود      ب .ایتالیا استفاده گردید  

 اسـتاندارد   5498در نمونه هـا از روش اسـتاندارد شـماره         
کــــه بــــه روش  ) ISO 5498-1981(جهــــانی
Weende11[معروف است استفاده گردید[.    

  روش آماري -2-8
 تیمـار   4این طرح در قالب یک طرح کامال تصادفی با          

ري انجام پذیرفت و نتایج حاصله توسـط نـرم افـزار آمـا      
SAS    میانگین ها بـا اسـتفاده از       .  تجزیه و تحلیل گردید

 درصـد مقایـسه   1آزمون  چند دامنه اي دانکن در سـطح   
الزم به ذکر است کـه بـه اسـتثناي آنـالیز عناصـر              . شدند

معدنی و فلزات ناچیز که در سه تکرار انجام شد، ما بقـی   
آزمونها در پنج تکرار انجام و سپس میانگین تکرارهـا در         

  .یه واریانس استفاده گردیدتجز
  

   نتایج و بحث-3
درصد رطوبت، قنـد کـل و کـالري زایـی و            نتایج آنالیز 

برخی ترکیبات شـیمیایی ارقـام بـه ترتیـب در         همچنین  
اعداد مربـوط بـه میـانگین       . ده اند  آورده ش   2و  1جداول  

  .دپنج تکرار می باش
نتایج حاصل از اندازه گیري ارزش انرژي زایی خرما 

بیانگر آنست که خرما از انرژي ) 1جدول (ن تحقیق در ای
 ، بطوریکه مقدار آن بین]5[زایی باالیی برخوردار است 

g 100 Kcal/ 68/349-82/333 متغیر است که کمترین 
مقدار مربوط به زاهدي و بیشترین آن  مربوط به دیري 

این اختالف مربوط به تفاوت در مقدار قند کل  است که
  .ارقام می باشد
مشاهده میگردد درصد پروتیئن ارقام  همانطور که

 بر اساس وزن مرطوب 05/2-43/2بررسی شده بین 
متغیر است که بیشترین مقدار مربوط به رقم دیري و 

این نتایج . کمترین مقدار مربوط به رقم زاهدي میباشد

  محققان از جمله ماي هارا و همکارانهمانند نتایج دیگر
  ز پروتئین در خرما میباشد نزدیک که بیانگر مقادیر ناچی

است؛ لذا خرما بدلیل پائین بودن درصد پروتئین ، منبع 
مناسبی براي تامین پروتئین مصرفی روزانه محسوب نمی 

  . ]12[ گردد
کربوهیدراتهاي غیرقابل هضم مواد غذایی که اهمیت 
بسزایی در امر تغذیه انسان دارد تحت عنوان فیبر می 

یج بدست آمده، میانگین درصد فیبر براساس نتا. باشند
 بر اساس وزن خشک 70/4-37/7ارقام بررسی شده بین 

متغیر است که کمترین مقدار مربوط به رقم سایر و 
. )2جدول (بیشترین مقدار مربوط به رقم دیري است 

 7/13،  درصد فیبر خام خرما از طبق گزارش الزقبی
راحل  درصد در م6/3درصد در مراحل اولیه رشد به 

میزان متوسط فیبر  . ]13[ انتهایی رشد کاهش می یابد
 ا که توسط الشهیب و مارشالخام حاصل از گوشت خرم

 درصد گزارش 2/10 رقم خرما بدست امده است  13در 
 که این مقدار از مقدار نتایج این طرح ]8[ شده است

بیشتر است که میتوان عواملی همچون شرایط متفاوت آب 
 اصلی و موثر ع ارقام را به عنوان عواملو هوایی و تنو

 که معتقدند غم نتایج ردریگز و همکارانعلیر. عنوان نمود
  فیبرخام بر g100/ g5/2-5/1 میوه و سبزیجات داراي

، خرما یکی از منابع غنی ]14[ اساس وزن خشک میباشد
و مناسب تامین کننده فیبرخام در رژیم غذایی محسوب 

به مقدار توصیه شده فیبر خام  که لذا با توجه . می گردد
 گرم در روز میباشد، نتایج بدست آمده در این 12- 24

گرم  100نشان دهنده آن است که  مصرف حدود تحقیق 
 درصد فیبر خام مورد نیاز بدن را 50خرما در روز حدودا 

  .تامین مینماید
 درصد ت آمده در ارقام بررسی شدهبراساس نتایج بدس

 متغیر است که این مقدار در 83/1-46/2خاکستر بین 
 ن گزارش شده توسط  مقصودلو و همکارانمحدوده میزا

بیشترین مقدار خاکستر در این تحقیق .  ]15[ می باشد
وکمترین مقدار مربوط به ) رقم خشک(مربوط به دیري 

  .)2جدول  (می باشد) نیمه خشک(رقم سایر 
و امـالح معـدنی     آنـالیز آمـاري میـانگین      3در جدول   

اعداد مربوط به   . عناصر ناچیز نمونه ها مشاهده می گردد      
  .سه تکرار می باشند
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   مقایسه میانگین درصد رطوبت، قند کل و کالري زایی ارقام خرما1جدول 

  دیري  حالوي  زاهدي  سایر  رقم خرما
  a* 56/12  b 65/11  c 13/10  c 58/9  درصد رطوبت 

  Ab12/68  a747/73   a545/73   b986/66    ) وزن مرطوب( )g 1/0/ mg(قند کل 
  bc* 84/338  a 68/349  ab  86/344  c82/ 333 (Kcal/100g)ارزش انرژي 

   .می باشد% 1حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنی دار در سطح ∗
  

  مقایسه میانگین خصوصیات کیفی ارقام خرما 2جدول 
  دیري  حالوي  زاهدي  سایر       رقم خرما

 روتئین بر اساس وزندرصد پ

  مرطوب
NS*∗ 15/2  05/2  38/2  43/2  

  b 83/1  a  43/2  b  04/2  a* 46/2  درصد خاکستر در وزن خشک
  b 70/4  a 86/6  b 32/5  a 37/7  درصد فیبر در وزن خشک

   .می باشد% 1حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنی دار در سطح ∗
:NS  ∗∗  دار نمی باشدمعنی% 1 اختالف در سطح .  

  
  مقایسه میانگین امالح معدنی و عناصر ناچیز در ارقام خرما 3دول ج

  دیري  حالوي  زاهدي  سایر  رقم خرما
  c* 00/63  ab67/78  a  33/84  cb00/72 (mg/100g)فسفر 
  a33/656  c33/691  b00/710  a00/732 (mg/100g)پتاسیم 
  a  00/38  A67/33  a67/37  a33/31  (mg/100g)سدیم 
  ab20/3  b53/2  a 70/3  ab27/3  (mg/100g)آهن 

می باشد، همچنین الزم به ذکر است که این آنالیزها در سه % 1حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنی دار در سطح *
 .تکرار انجام شده است

مقدار فسفر خرما بـه عنـوان یکـی از عناصـر معـدنی              
شدن   اسید هـاي  بررسی شد چرا که این ماده در ساخته       

مقـدار فـسفر    . آمینه، پروتئین و آنزیمها نقش مهمی دارد      
 تعیین گردیـد کـه   gr100 mg/33/84-00/63 ارقام بین

بیشترین مقـدار در رقـم حـالوي  و کمتـرین مقـدار آن               
 همچنین مقدار آهن ارقام بین . مربوط به رقم سایر است

gr100mg/70/3-53/2        محاسبه شد که بیـشترین مقـدار 
نتایج بدسـت آمـده نـشان    . بوط به رقم حالوي میباشد  مر

دهنده آن است که خرما منبع مناسبی جهت تامین هر دو           
در تحقیقی که   در همین زمینه    . ماده ضروري بدن میباشد   

 صورت گرفت نقـش     ست و همکاران  توسط حداد خداپر  
ناسبی از آهن مصرف خرماي تازه با توجه به اینکه منبع م 

یمان بررسـی    از خونریزي بعداز زا    ، در  پیش گیري    است
 نتایج نشان داد که  میـانگین میـزان خـونریزي طـی              .شد

ساعت اول و دوم بعداز زایمان در افرادي که خرماي تازه  
مصرف کرده بودند بطور معنی داري کمتر از افرادي است 

  .]16[صرف نموده اند که اکسی توسین م
سی شد که با   برردر ادامه مقادیر سدیم و پتاسیم ارقام

مقدار پتاسیم در مقایسه با سدیم در  2توجه به جدول 
 خرما بسیار بیشتر است بطوریکه مقدار پتاسیم ارقام بین

gr100mg/00/732-33/656 متغیر بوده است و مقدار 
 متغیر است که gr 100 mg/ 00/38-33/31 سدیم بین

ه  همخوانی دارد، بطوریکنتیجه نیز با نتایج عبدالکریماین 
در گزارش مذکور خرما بعنوان غذاي مناسب براي افراد 

نتایج همچنین . ]3[مبتال به فشار خون معرفی شده است 
مقدار عناصر معدنی و فلزات که در آن  با تحقیقی دیگر

 رقم خرماي عربستان سعودي مورد بررسی قرار 18ز ناچی
  .]17[ گرفته است تا حدودي مطابقت دارد
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   نتیجه گیري-4
 که از نظر تغذیه اي لی است کلی خرما محصوبطور

 آن ح دنیا دارد، اما مصرف روزانهاهمیت ویژه اي در سط
 و از  بسیارداراي تنوععلی رغم اینکه این محصول 

 به فراموشی سپرده  در کشورمحصوالت بومی می باشد،
خرما از ضرورت  لذا ترویج فرهنگ مصرف . شده است

خانواده ها و مدارس هاي مهم خصوصا در سبد کاالي 
  . به شمار می رود

 حالوي و بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، ارقام
دیري با توجه به میزان انرژي زایی، درصد خاکستر و فیبر 

نسبت به دیگر بیشتري باالیی که دارند از ارزش غذایی 
  .برخوردار می باشندارقام 
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Investigation on the quality characteristics, energy content 
and mineral elements of four commercial date varieties of 

Khuzestan province 
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One of the most important date producing areas in Iran is Khusestan province. Sayer, zahedi 
and dairi are the main date variety cultivated with a 75% fraction. Due to its arid conditions 
this province has the third place in date palm production after Kerman and Hormozgan with 
82641 tons date production. 
The major components in Date palm (Phoenix dactylifena L.) are carbohydrates, which are 
the most important parameters for commercial quality and nutritional value in this fruit. In 
this study we assessed the water content, total sugar and energy content of four major date 
varieties (Sayer, Dairi,Zahedi and Hallawi) from the Khuzestan province. Other proximate 
date compositions such as the protein content, dietary fibre and essential minerals were also 
investigated. The mentioned date varieties have more than 65% sugar content and were found 
to be a good source of energy (333.82-349.68 Kcal/100g), daily recommended dietry fibre 
intake and mineral components such as iron and phosphorus. 

 
Key words: Date Palm, quality charcteristics, chemical components, energy content, Mineral, 
total sugar 
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