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              وه ی میزان آلودگیزکردن در کاهش میاثر نوع پوشش و روش تم

  ی مضافتيخرما
 

  4یابوالفضل گلشن تفت،  3زادهیمحمد عل، 2ینالیبا زی، فر1فرشته سالجقه

 

 و موسسه یعی و منابع طبي کشاورز آموزشقات ،یه و محقق  سازمان تحقی دانشگاه ارومي، دانشکده کشاورزی مواد غذائي تکنولوژي دکترايدانشجو -1
  ی و مهندسیقات فنیتحق

 هی دانشگاه ارومیع غذائیار گروه علوم و صنایدانش -2

 هی دانشگاه ارومیع غذائیار گروه علوم و صنایدانش -3

  ی و مهندسیقات فنی موسسه تحقیع غذائیار گروه علوم و صنایاستاد -4
)27/04/96: رشیپذ خیتار  95/ 19/11:  افتیدر خیتار(  

 
 

  دهیچک
ـ  و باد خیط آب و هوائیل شرایدر مرحله قبل از برداشت به دل . دیآی استان کرمان به شمار م     ین محصول صادرات  ی مهم تر  ی مضافت يخرما  منـاطق رشـد   يزی

در . د کنندگان اسـت ین مشکالت تولی از مهمتریکی گردد که یت محصول میفی خرما به گرد وخاك و اسپور قارچ ها سبب کاهش ک    ي،آلوده شدن خوشه ها   
 يمارهـا یت.  قرار گرفتیوه مورد بررسیت میفیش کی و افزای خرما در مرحله خالل جهت کاهش آلودگ  ي خوشه ها  یز کردن و پوشش ده    یق اثر تم  ین تحق یا

 خوشـه کربـاس ،   ي مورد اسـتفاده بـر رو  يهاپوشش.  بودند) چهار دهم در صد(ک ید استی تحت فشار با استفاده از فن و محلول اس       يز کردن شامل هوا   یتم
ل مرحله خـالل بـه   ی تبدی ذکر شده در طيمارهایاثر ت. بودند)امیپی پ4000 (ي جوز هندی عصاره روغني درصد حاو5 و محلول نشاسته     یلنی ات یروکش پل 

تـر و انـدازه   یاد جامد محلول، رطوبت، اسیدیته قابل ت شامل در صد قند کل ، در صد مویائیمیشات ش یآزما.   قرار گرفت  یک ماه مورد بررس   یرطب به مدت    
ها نـشان داد کـه در    دادهيل آماریه و تحلیج تجزینتا. سم ها و شمارش کپک و مخمر بودندیکروارگانی می شامل شمارش کلیکروبیشات م ی و آزما  pH يریگ

ـ با گذشت زمان، م). ≥p 01/0(وده است دار بی  در سه نوع پوشش نسبت به نمونه شاهد معن pHزانیصدقند، در صد رطوبت وم     مارهـا  یه تیـ  در کلpHزان ی
ـ  pHزان ین میشتریب. افتی کاهش  يداریطور معن ته به یدیزان اس یش و م  یافزا  یدر طـ ). 13/6( بـا نـشاسته بـود   یلن و پوشـش دهـ  ی اتـ ی مربوط به روکـش پل
 بود که نـسبت بـه   839/39ز شده بودند ی که با فن تمییمارهایدرصد قند در ت. افتی کاهش ياطور قابل مالحظهز بهی بافت نیزان سفتیوه خرما، می م یدگیرس

 سبب کاهش قابل مالحظـه  یدهز کردن و پوششی مختلف تميمارهایت.افتیز شده بودند کاهش ی که با سرکه تمیی در خرماهایافت ول یش  یمار شاهد افزا  یت
  پوشـش و  يمارهـا یها در تها در هر گرم از نمونهسمیکروارگانیاثر زمان بر تعداد کل م. دندی خرما  نسبت به شاهد گرد   يهاوهیها در م  کروبی م یشمارش کل 

ج ی  نتـا یبه طور کلـ ). ≥p 01/0(افتیش ی افزايداریطور معن بهيبردار در هفته چهارم نمونه   ی نداشت ول  يداریش معن یز کردن از هفته اول تا سوم، افزا       یتم
ـ ی و میفی ، کیمارها در حفظ خواص کمیه تی نسبت به بقیلنی اتی همراه با روکش پلي جوز هندیراه عصاره روغنبه دست آمده پوشش نشاسته به هم     یکروب

  . باشدیه می دارد و قابل توصيبرتر
 
 ی مضافتي، خرمایلن ، نشاسته،پوشش،  بار آلودگی اتیکرباس،روکش پل:  واژگاندیکل

                                                             
 مکاتبات مسئول: f.zeynali@urmia.ac.ir 
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   مقدمه- 1
 رقـم  24 و 60ب بـا تعـداد   یـ  کرمان و خوزستان بـه ترت    يهااستان

شـوند  یدکننده خرما محسوب مـ    ی تول يهان استان یترخرما از مهم  
هـا و   نیتـام ی از و  یر مناسب یخرما با داشتن مقدار قند باال، مقاد      ]. 1[

 مـردم   يت برا ی عمده و با اهم    يعنوان غذا  مختلف، به  یمواد معدن 
 یدگیرشد و رس  ). 3و2[ود  شیز کشور محسوب م   یمناطق خرماخ 

 کـه  ید رنگیوه سفیم. ردیگی مرحله صورت م5 یوه خرما در ط   یم
. شود به حبابوك معـروف اسـت  یل میح تشکیبالفاصله پس از تلق 

ن یـ  خرمـا اسـت کـه در ا       یدگین مرحلـه رسـ    یتـر ی طوالن يمریک
ش یوه افـزا یـ اءکننـده م ی احيهـا مرحله، وزن، اندازه و مقـدار قنـد      

در مرحله  .  است یته و رطوبت آن در حد باالئ      یدیاسزان  یافته و م  ی
ش یافته و افـزا یر ییا قرمز تغیوه بسته به رقم به زرد       یخالل، رنگ م  

وه یـ در مرحله رطب، بافـت م     . ردیگی صورت م  يکندوه به یوزن م 
ـ یاه تغ یا سـ  یـ  يانرم شده و رنگ آن به قهـوه        ن یـ در ا . کنـد یر مـ  ی

شود و  یل م ی انورت تبد  يا از ساکارز به قنده    یمرحله، مقدار جزئ  
 يوه رو یکه م یدرصورت.  درصد است  35مقدار رطوبت در حدود     

ل یتبـد ) خرما(افته و به تمریدرخت بماند مقدار رطوبت آن کاهش  
وه ی م یدگیهرحال، در طول مراحل مختلف رشد و رس       به. شودیم

د یـ آید مـ یـ  در آن پدي آشکاریائیمی و شیکیزی ف يرهاییخرما، تغ 
 محـصول  یکروبـ یسم و بـار م یکروارگانیرات در نوع م  یین تغ یکه ا 

 ]. 4[ دارد یینقش بسزا
ط گـرم و  ی، تحت شرای نرم و مرطوب مانند مضافت     يارقام خرماها 
هـا قـرار    هوا مـورد تهـاجم مخمرهـا و کپـک    ي باالیرطوبت نسب 

وه در  یـ  م یائیمیکوشیزیرات ف یی عوامل از جمله تغ    یبرخ. رندیگیم
ـ ی و تغ  یک خنث ی نزد pHزان  ی، م یدگی رس یط ط آب و   یر در شـرا   ی

وه خرما را مـستعد     یم)  هوا یدرجه حرارت و رطوبت نسب     (یهوائ
فـساد در میـوه خرمـا بـا رشـد و      ]. 6و5[سازد ی و فساد م   یآلودگ

فعالیـت  . ک همـراه اسـت    یدالکتی اس يهافعالیت مخمرها و باکتري   
. شـود ی خرما می و بد طعمیها، سبب ترشیدگ  سمیاین میکروارگان 

 قارچ آسپرژیلوس نیز در ارقـام مختلـف خرمـا و            يهاوجود گونه 
 مولـد  يهاقارچ. ،]6[ میوه گزارش شده است     یدر مراحل رسیدگ  

 آسـیب دیـده     ي خرماها يت رو یآفالتوکسین، قادر به رشد و فعال     
ــستند     ــت ه ــول برداش ــه و در ط ــمارش کلــ ]. 7[در مزرع  یش

عـه در مرحلـه رطـب     مورد مطال  يوه خرما یها در م  میکروارگانیسم
ن مرحلـه همـراه بـا       یـ ک در ا  یدالکتی اسـ  يهـا باال است و بـاکتري    

 ].8[ شـدند  يهـا جداسـاز   آسپرژیلوس و آفالتوکـسین يهاقارچ
 هـستند کـه در     يگـر ی د یطیبارش باران و وزش باد از عوامل مح       

با توجـه بـه   .  دارندیی خرما قبل از برداشت نقش بسزا ةویت م یفیک
 خرمـا بـه صـورت       يها خوشه یدهپوششن که در حال حاضر      یا

ج مربـوط بـه مزرعـه بـه     یشود و نتـا  ی انجام م  ی پژوهش يطرح ها 
 يهـا  خوشـه یدهپوشش.  م داده نشده استیصورت کسترده تعم  

 از باران و حفظ محـصول       ی ناش یکیزیخرما در کاهش خسارت ف    
دادن خوشه خرمـا بـا   پوشش]. 9[خاك مؤثر است  و در برابر گرد

در کـاهش   شده از شاخ و برگ خرمـا، وم و سبد بافتهینیل آلومیفو
]. 10[ مـوثر اسـت      یطـ ی از عوامـل نامـساعد مح      ی ناش يهابیآس

 حاصـل از  يهـا سهیـ ک  خرما با اسـتفاده از يها خوشهیدهپوشش
وه هـا  یـ  موجـب حفـظ م  یافـشان  روز پس از گرده  30اف خرما   یال

 يا ارقام خرمـ يها خوشهیدهپوشش]. 11[گردد ی درخت م  يرو
، اثــرات ینینـش وهیــ و می در طــول دوره گلـده یزغلـول و سـمان  

وه دارد  یـ  م یکـ یزی ف يهـا یژگی، عملکرد و و   ینینشوهی بر م  یمطلوب
استفاده از کیـسه کربـاس در انتهـاي مرحلـه خـالل در              ]. 12و13[

، باکتریایی و صدمات ناشی از پرنـدگان        ی از فساد قارچ   يریجلوگ
تــوان از ی مــیدهــشــش پويبــرا].  14[و حــشرات مــؤثر اســت 

ـ ا. ز استفاده کردین1 ا پوشش بدون بافتی یلنیاتی پليهاروکش ن ی
ت جـذب و    یـ ها با توجه به ساختارشان ، سبک بـوده، قابل         پوشش

د را از   ی درصـد از نـور خورشـ       80عبور آب را داشته، در حـدود        
ک یـ  ی منفـ ياه تا دمـا ی گین از سرمازدگیخود عبور داده و همچن   

 خرمـا و    يهاپوشاندن خوشه . کنندی م يریگراد جلوگ یدرجه سانت 
ن محصوالت در برابـر  یها باعث محافظت از ا   ن پوشش یانگور با ا  

 شـده اسـت   یکروبـ ی ميهـا یز کاهش آلودگیآفات و حشرات و ن 
 شــاماران ي خرمــاي بــر رویلنــی اتی پلــيهــااســتفاده از پوشــش

 یطـ یط محیر شـرا  ی بـاران و سـا     منظور محافظت از اثـر    پاکستان به 
ـ یپروپی پلـ يهـا در پوشـش ]. 15[موثر  گـزارش شـده اسـت        یلن

ـ یاتی پليها نسبت به پوششيعملکرد بهتر   ي در مـورد خرمـا  یلن
ــده اســت   ــشاهده ش ــول م ــ]. 16[زغل ــاکاریپل ــات یدها ترکیس ب

ـ  پ يبنـد  در صنعت بسته   يا هستند که کاربرد گسترده    يادهیچیپ دا ی
. توان به نشاسته و سلولز اشاره کـرد       یدها  م  یساکاریاز پل . اندکرده

ــ مزاينــشاسته دارا د یــت تجدیــن، قابلیینــه پــای از جملــه هزییای
ـ ، ز يریپذ ل بـاال در جهـت      یر بـودن و پتانـس     یب پـذ  یـ ست تخر ی

 يبنـد لم است که منجر بـه کـاربرد آن در صـنعت بـسته     یل ف یتشک

                                                             
1. Non Woven Clothes 
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الحات  بـه اصـ    ی خـوراک  يهـا لمین حال ف  یبا ا  ].  17[شده است   
 ی اصـالح يها از روشیکیاز دارند که   ی ن ی مختلف ییایمیکوشیزیف
هـا باشـد   ون آنیکننـده بـه  فرموالسـ     بات نرم یتواند افزودن ترک  یم
ودگ ی جامد نظییدر مواد غذا ].18[ شتر در سـطح  یـ  بیر خرما، آـل

ـ یبـات ضـد م  ین اسـتفاده از ترک یبنـابرا . افتـد یها اتفاق م  آن  یکروب
ر یهـا بـه تـأخ     هـا و مخمرهـا را در سـطح آن         تواند رشد کپـک   یم
کـسان از   ی بطـور    یاسانس و عصاره مرزه خوزستان    ]. 19[اندازد  یب

ـ  ی مـ  يرین جلوگ ید افالتوکس یرشد قارچ و تول     عـصاره  یکننـد ول
  ).20( دارد ي باالتریه کنندکیت تجزی آن فعالیآب

 در هنگام برداشت، به گرد و خـاك      ی مضافت ين که خرما  ینظر به ا  
ت یـ فیکه باعث کـاهش ک    یجاد انواع آلودگ  یآغشته شده که باعث ا    

 که دارد، قابـل   ییل مقدار رطوبت باال   ین به دل  یگردد وهمچن یآن م 
 يبنـد ن صـورت بـسته  یست و در حال حاضـر بـه همـ   یشستشو ن 

 يهـا دادن خوشـه  ز کردن محصول و پوشش    ین، تم یبنابرا. شودیم
 از  يری، جلـوگ  یتواند در کـاهش آلـودگ     یبل از برداشت م   خرما ق 

ت یفی و با ک   ی بهداشت یخسارت آفات و پرندگان و عرضه محصول      
 مختلـف   يهاز از پوشش  یدر پژوهش حاضر ن   . مطلوب مؤثر باشد  

ل به اهـداف مـذکور اسـتفاد شـده     ی نيز کردن برای تميهاو روش 
  . است

  
  روشها و  مواد-2
  آزمایشی  مواد-2-1
زآباد بم وابسته به مرکز یقات عزیستگاه تحقیپژوهش در ان یا

 استان کرمان به یعی و منابع طبيقات و آموزش کشاورزیتحق
د از نخلستان، درختان نخل در یپس از بازد. مرحله اجراء درآمد
زکردن  و ی تميمارهای انتخاب شده و تیائیچهار جهت جغراف

پوشش خوشه 28 ي رویده از خوشه  در یضافت مي خرمايها
ن ی استفاده شده در ايجنس پوشش ها. مرحله خالل انجام شد

اثر .  بودنديدی ساکاری و پلیلنی اتی، پلیق از نوع نخیتحق
ات ی خصوصي  بر رویز کردن و پوشش دهی روش تميمارهایت
 درجه 37ين دمایانگی خرما با مي خوشه هاي رویائیمیکو شیزیف

. شديریک ماه اندازه گی ی گراد  طیسانت   

   خرمايز کردن خوشه های تم-2-2
 6 00 تحت فـشار   ي خرما با استفاده از هوا     يز کردن خوشه ها   یتم
د در یک اسـ ی درصـد اسـت  4/0  بار  و محلول سرکه با غلظت  یلیم

 خوشـه هـا   ي گراد بـر رو ی درجه سانت 30ن  یانگیط با م  ی مح يدما
  .انجام شد

 مختلـف بـر     يه و نصب  پوشش هـا      ی  ته  -2-3
   خوشه خرمايرو

 خوشـه خرمـا در مرحلـه        ي مختلف بر رو   ياستفاده از پوشش ها   
لن و  یاتـ ی از جنس کرباس و روکش پل      ياخارك از پوشش پارچه   

 ي جـوز هنـد  ی عـصاره روغنـ  ي درصد حاو 5ز محلول نشاسته    ین
عنـوان شـاهد در     ز بـه  یـ مار ن یک ت ی( استفاده شد   ) امیپی پ 4000(

سه یـ صـورت ک   به یلنیاتیو پل  کرباس   يهاپوشش). نظر گرفته شد  
بـراي جلـوگیري    . ها درون آن  قرار گرفتند     ساخته شدند و خوشه   

 خرما، از سیم فلزي باریک به قطـر   يهاوهیاد کیسه با م   یاز تماس ز  
ـ متـر اسـتفاده گرد  ی سـانت  1حدود   له دسـتگاه  یوسـ در ابتـدا بـه  . دی

م به شـکل    ی متوالی در طول سیم ایجاد و س       يهایدگیکن، خم خم
ن آن یدر قـسمت پـائ   لقه درآورده شد و سـپس در درون کیـسه  ح

پ و از بـاال بـا طنـاب محکـم     یـ ن با زیکیسه از پائ. دیدوخت گرد 
 ).1شکل] (21[بسته شد 

  
                                )           (A)                                                             B(  

Fig 1 A) polyethylene cover B) burlap cover on branches of Mazafati date 
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 یابی  صفات مورد ارز-3-3
   ، مواد جامد محلول pHتیتیراسیون،  قابل  اسید-3-3-1

 لیتـر  میلی 50 حجم به مقطر آب با میوه يرهعصا از میلی لیتر10
 ایـن  .گردیـد   نرمـال اضـافه  1/0سود آن به آرامی به و شد رسانده

در  و کـرد  پیـدا  ادامـه   رسـید، 1/8بـه   محلولpHکه  جایی تا کار
 از اسـتفاده  بـا  .گردیـد  یادداشـت  مـصرفی  سـود  حجـم  نهایـت 

غالب  اسید .شد محاسبه میوه ي عصاره در اسید مقدار) 1(فرمول
برابـر   آن واالن اکی و باشد ک میید مالیاس وه  خرما یموجود درم

   باشدی م09/134با 
)                                                                        1(فرمول 

TA (%) = V.N.E/C ×100  
 V،  (%)میـوه   عـصاره ي  در اسـید  مقدار= TAرابطه   این  در

= E) 1/0(سود  نرمالیتهN=) لیتر میلی( شده مصرف سود مقدار=
) تـر یمیلـی ل ( میـوه  عصاره  مقدارC=و  نظر مورد اسید واالن اکی

  .است
 pH  با دستگاه pHمتر   )GRUSIONه اروپـا  یـ  ساخت اتحاد (

گیري درصد کل مواد جامد محلول از      اندازه يبرا. گیري شد اندازه
 نـسبت . انجام شد )Carl Zeissمدل  (یدستگاه رفراکتومتر دست

گردیـد   بیـان  درصـد  حـسب  بر بریکس بصورت آمده قند بدست
  .)عصاره گرم 100 در موجود گرم قند(
 کل قند ريیگ  اندازه-3-3-2

ـ ا در .شـد  استفاده نگیفهل روش از کل قند ريیگ اندازه براي  نی
 اءیـ اح قنـدهاي  بـه  سـاکارز  کیدریـ کلر دیاس از استفاده با روش

 محلولهـاي  یتـ یظرف دو مـس  ونیـ  سـپس  شـده،  زیدرولیه کننده

 اءیـ اح قنـدهاي  توسـط  اءیاح اثر در ییایقل طیمح کی در نگیفهل

 اسـاس  بـر  تیـ نها در .شود یم یتیظرف کی مس به لیتبد کننده

 ریـ یوتغ مـس  اءیاح جهت یمصرف)قند محلول(وهیم عصاره زانیم
 یم محاسبه ریز فرمول از کننده اءیاح قندI. محلول،مقدارکل رنگ

 . گرددد
200x 50x 100 x 100 
b x W x 50 x 1000 

W= نمونه وزن 

B= زیدرولیاز ه بعد )قند محلول( وهیم عصاره یمصرف تریل یلیم  
  
  

  وهی بافت می سفتيری اندازه گ-3-3-3
وه خرما با استفاده از دسـتگاه پنترومتـر   ی بافت میري سفتیگ اندازه

ش قـرار   ی دانه خرما مورد آزما    20در   ) FT011مدل  ( مدل یدست
ـ ارز]. 23و22[گرفت    متــر و    یلــ ی م 8 بـا پـروب بــه قطــر        یابی

 و  ینتیتـاگل (قـه صـورت گرفـت     یدق/ متـر    یلـ ی م 90سرعت نفوذ   
 ).2009همکاران 

  ی رطوبت بافت گوشتيری اندازه گ-3-3-4
 هـسته  " را کـه قـبال  یی دانه خرما  20ن پارامتر   ی ا يری اندازه گ  يبرا
 سـاعت در  72 وزن شده  را به مدت    ین جدا و بافت گوشت    شایها

ن کـه از  یـ  گـراد گذاشـته ، بعـد از ا   ی درجه سـانت 70 يآون با دما 
ن شـده  ینان حاصل شد ، نمونه ها توز      یها اطم ثابت ماندن وزن آن   

سـپس بـا اسـتفاده از فرمـول        . دیاداشت گرد یز  یه آن ن  یو وزن ثانو  
 .محاسبه شدوه بر حسب در صد یر مقدار رطوبت میز
 

%fm=(fw- dw/fw)100  
 

dw : وهیوزن خشک م  
Fw :وهیوزن تر م 

%fm :وهیدر صد رطوبت م  
  یکروبی آزمون م-3-3-5

ـ ی م يهاآزمون هـا و  سمیـ کروارگانی می شـامل شـمارش کلـ   یکروب
هـا بـر طبـق روش پـور       سمیکروارگانی م یشمارش کل . ها بود قارچ

 يبـرا .  صـورت گرفـت  1ت کانت آگـار یط کشت پلیت و با مح یپل
ست اکـسترکت گلـوگز     یـ ط کـشت      یها از محـ   شمارش کل قارچ  

  ].24[استفاده شد  2اگار
  يل آماریه و تحلی تجز-3-3-6
 و در یه کـامالً تـصادف  یـ ل بر پاین پژوهش در قالب طرح فاکتور یا

 اثرات سـاده  یها و بررسنیانگیسه می مقايبرا. سه تکرار انجام شد   
 5 دانکن در سطح احتمال      يامارها از آزمون چند دامنه    یو متقابل ت  

  ).α%=5(درصد استفاده شد 
  
  

                                                             
1. Plate Count Agar 
2. Yeast Extract Glucose Agar 
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  بحث و نتایج-4
 بـه   يبـردار  تا زمان برداشت محـصول، نمونـه       یماردهیاز هنگام ت  
ز بـه عنـوان   یـ مار نیک تیک ماه صورت گرفت و      ی تا   یطور هفتگ 

بـات  ی ذکـر شـده بـر ترک   يمارهـا یشاهد در نظر گرفته شد و اثـر ت  
 .  شدی بررسی خرمامضافتيهاوهی میکروبی و مییایمیش

 بر ي خوشه هاير پوشش روی تأثی بررس- 4-1
  وه خرمای میائیمیبات شی ترکيرو
 یبرخــانس نــشان داد کــه نــوع پوشــش بــر  یــه واریــج تجزینتــا

ته یدیر درصد اس  ی، نظ ی مضافت ي شده خرما  يریگ اندازه يهایژگیو
 بافـت و درصـد کـل مـواد  جامـد محلـول اثـر              یتر، سـفت  یقابل ت 

 کـه   ییزان قنـد درنمونـه هـا      یـ م). 1جـدول   ( نداشـت    يداریمعن
 رانــسبت بــه  يربــاالتریدرپوشــش کربــاس قرارداشــتند، مقاد  

 يه درنمونـه هـا    کیدرحال)  درصد 84/39(رپوشش ها نشان داد   یسا
ن اثر  یا). 2جدول  ( درصدبود 6/33 یلنی ات یقرارگرفته درپوشش پل  

زان یـ م].  26[ دارد یهمخـوان ) 1383(ج پژمـان و همکـاران     یبا نتـا  
زان یـ م. کسان مـشاهده شـد  ی مختلف   ي بافت در پوشش ها    یسفت

شتر یـ گر بی ديهادر صد قند در پوشش کرباس،  نسبت به پوشش     
.. مطابقـت دارد  ) 2015(ر  یر وشـاب  یج بـش  ید، که با نتا   یمشاهده گرد 
 شاماران پاکستان بـه منظـور   ي خرماين روکش بر رویاستفاده از ا  

 شـد و نمونـه   ی بررسـ یطیط محیر شرا یمحافظت از اثر باران وسا    
  ].27[ داشتندي پوشش داده شده نسبت به شاهد برتريها

Table 1 results of variance analysis of the effect of different covers on measured indices 
Mean squares Change 

resources 
Freedom 

degree Titratable 
acidity percent PH Tissue 

consistence Sugar TSS Humidity 
percent 

Treatment 2 0.001 n.s 0.002** 0.307 n.s 22.875** 0.676 n.s 0.360* 
Error 6 0.001 0.000 0.096 0.089 0.138 0.043 
Total 8  

n.s, *, ** are significant difference and non-significant difference in confidence levels of 5 and 1% respectively 
 

Table 2 comparing mean effect of different covers on qualitative and quantitative properties of Bam 
Mazafati date in Kharak stage 

Types of covers Acidity PH 
Tissue 

consisten
ce 

Sugar 
% TSS % Humidity 

Total number of 
microorganisms 

(logcfu/g) 

Total number 
of fungi 

(logcfu/g) 
Burlap 0.030 a 6.089 a 7.697 a 39.839 a 33.445a 64.956 a 2.8 a 2.594 b 

Polyethylene 0.033 a 6.130 b 8.236 a 35.083 b 34.338 b 64.273 b 2.05 b 1.887 c 
Control 0.031 a 6.135b 8.266 a 35.030 b 33.612 ab 64.514 b 3.724 a 3.152 a 

5% starch cover  
mixed with oil 

extract of nutmeg 
0.032 a 6.122 b 8.121 a 35.619 a 51.979 a 64.163 b 2.058 b 1.732 c 

Numbers with different words are significantly different in 5% level 
پوشش کرباس . گرددیمالحظه م) 2(همان طور که در جدول  

ته و یدیزان اسیاز لحاظ م.  را به خود اختصاص دادpHن یکمتر
در مجموع از .  مشاهده نشدیها اختالفن پوششی بافت بیسفت

جه گرفت که هر سه نوع پوشش با اختالف یتوان نتیجدول باال م
 و کنترل یفی، کی نسبت به شاهد در حفظ خواص کمي داریمعن

 درخت نسبت به شاهد يها بر رووهیها و حفظ مسمیکروارگانیم
 يهاوهی ذکر شده باعث حفظ مي دارند و پوشش هايبرتر

) 2003(ج رابح و قاسم ین کار با نتایا. دنددرخت ش يموجود رو
 .  داردیهمخوان

ط ی ذکر شده نظر به مقاوم بـودن در برابـر شـرا       يهان پوشش یدر ب 
 خرمـا و شـفاف بـودن    یفـ ی و کیات کمـ ی، حفظ خصوص یطیمح

 ي جـوز هنـد  یرنگ خرما، پوشش نشاسته به همراه عصاره روغنـ  
س و همکـاران    ینایتویارون. شودی م ین پوشش معرف  یبه عنوان بهتر  

ز ذکــر نمودنــد کــه اســتفاده از پوشــش نــشاسته،  بــا  یــن) 1996(
ژن در مـواد    یم ، انتقـال رطوبـت و اکـس        ی در تنظ  یاهی گ يهاروغن

ـ      يبنـد  بـسته  ییغذا کرمپـور و همکـاران     .  دارد ی شـده نقـش مثبت
 یفـ ی حفظ خـواص ک    يلن را رو  یاتیاستفاده از پوشش پل   ) 1992(

ـ     يخرما  مـوثر دانـستند     یطـ یط مح یرل شـرا   شاماران به منظور کنت
ط ی در برابـر شـرا    یلن از مقاومـت کمـ     یاتـ یالبته پوشش پلـ   ]. 30[
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ز موضوع عدم   ین) 1394( و همکاران  یتراه.  برخوردار بود  یطیمح
د کردنـد   یـ ی تا یطیط مح یلن را در برابر شرا    یاتیمقاومت پوشش پل  

 ی مـضافت يوه خرمـا ی م یکروبی م یدر خصوص روند آلودگ   ]. 31[
 مالحظـه  3طـور کـه  در جـدول      همـان  یدگیمراحل رسـ   یدر ط 

ــ ــس از ت   یم ــوم پ ــه س ــا هفت ــردد، ت ــاردهیگ ــداد کــل  یم ، تع

 يهـا  را در پوشـش    يداریش معن یها افزا ها و قارچ  سمیکروارگانیم
ز کـردن و    یـ در هفته چهـارم اثـر روش تم       . مورداستفاده نشان نداد  

. پوشش مورد استفاده  بر کاهش تعداد آنهـا کـامال مـشهود اسـت             
 . داردیهمخوان) 1382(ان و کرمپوریج داودین موضوع با نتایا

Table 3  Effect of different covers on counting of microorganisms and total number of fungi during one 
month 

Applied 
 treatments Test schedule Total number of 

microorganisms (logcfu/g) 
Total number of fungi 

(logcfu/g) 
Polyethylene One week after covering 1.262 2.01 

Burlap One week after covering 1.262 2.56 
5% starch+ nutmeg 

extract One week after covering 1.11 2.02 

Control One week after covering 2.156 2.55 
Polyethylene two weeks after covering 1.872 2.05 

Burlap two weeks after covering 2.573 2.22 
5% starch+ nutmeg 

extract two weeks after covering 1.611 1.22 

Control two weeks after covering 3.413 2.95 

Polyethylene three weeks after 
covering 2.517 1.86 

Burlap three weeks after 
covering 3.424 2.345 

5% starch+ nutmeg 
extract 

three weeks after 
covering 2.67 1.84 

Control three weeks after 
covering 3.277 3.33 

Polyethylene four weeks after 
covering 3.07 1.928 

Burlap four weeks after 
covering 3.955 3.25 

5% starch+ nutmeg 
extract 

four weeks after 
covering 3.14 1.85 

Control four weeks after 
covering 5.05 3.777 

Numbers with different words are significantly different in 5% level 

ز کردن بر ی تميهار روشی تاثی بررس- 4-2
  وه خرمای میائیمیات شیخصوص

 خرمــا همـراه بــا نمونـه شــاهد بـه دو روش اســتفاده    يهـا نمونـه 
 درصـد بـه منظـور حـذف گـرد و            4/0از پنکه و محلـول سـرکه        

ـ ، تمیکروبــی ميهـا یخـاك و آلــودگ  هــا بــر ر آنیز شــدند و تـأث ی
ــیو ــایژگ ــی و کی کمــيه ــایف ــضافتي خرم ــی م ــورد بررس  ی م

ــت ــرار گرف ــا. ق ــج تجزینت ــه واری ــشان داد ) ANOVA(انس ی ن
ــه اخـــتالف معنـــ   در . وجـــود داردن دو  روشی بـــيداریکـ

ن بــه روش دانکــن مــشخص شــد    یانگیــسه میــ مقایبررســ

ـ  بافـت بـه ن  یزان  سـفت ین میشتریب مـار شـاهد   یمتعلـق بـه ت   وتنی
ز یــ تميوتن متعلــق بــه خرماهــایــ بــه نین ســفتیو کمتــر) 13/8(

ـ     مالحظـه   )2شـکل (همـانطور کـه در  ). 69/7(ود شـده بـا پنکـه ب
ــ ــودیم ــار هــا ی در تpHزانیــ در م.ش ــف اختالفــ يم  ی مختل

ش، در  یز کـردن بـا فـن باعـث افـزا          یـ تم). 3شـکل (مشاهده نـشد  
ــا    ــه ه ــد نمون ــد قن ــه ت  % ) 84/39( ص ــسبت ب ــاهد  ین ــار ش م

ــ، گرد %)43/36( ــی ــاید،  ول ــرکه تم یی در خرماه ــا س ــه ب ــ ک ز ی
ــد م  ــده بودنـ ــشـ ــسبت یـ ــاهدکاهش  زان قندنـ ــه شـ ــتیبـ  افـ

ــرکه م  %).  68/33( ــا س ــشو ب ــشست ــتالف   pH زانی ــا اخ را ب
جـه  ین نتیـ ز کـردن بـا فـن کـاهش داد کـه ا         یـ  نسبت بـه تم    یجزئ
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ــا  ــا نت ــشاریب ــاری جويج اف ــاکيب ــوان)  1389(ی و فرحن  یهمخ
در صــد مــواد جامــد محلــول و در صــد (سه یــدر مقا]. 32[ دارد

ــت ــف تمين روش هــایبــ) رطوب ــ مختل ــردن اختالفــ ی  یز ک
ــشد ــشاهده ن ــا. م ــا ی ــا نت ــوع ب ــدالتین موض ــارانیج ع  ان و همک

ــت دارد) 1384( ــر روش تم]. 33[ مطابق ــاث ــن و  ی ــا ف ــردن ب ز ک
ـ بـه دل  (ش درصـد رطوبـت      یسرکه موجـب افـزا     ل حـذف گـرد     ی

ــزا ــنفس میو خــاك و اف ــا) وهیــش ت ــ در مقای مــضافتيخرم سه ی
ج ین موضــــوع بــــا نتــــایــــد ایــــمــــار شــــاهد گردیبــــا ت
ــدو ــت ) 1991(یلیجیآل ــ ]34[داردمطابق ــهین ی، همچن ــاافت  يه

خــصوص  ) 1374( و همکــاران در ی توســط وثــوق یقــاتیتحق
 ی مــضافتي خرمــايات نــشان داد کــه شستــشویحفــظ خــصوص
 ی درجــه ســانت15-20(ی کــردن بــا آب معمــوليبــه روش اســپر

ــراد ــه) گ ــ يدارو نگ ــردخانه م ــزا ی در س ــد در اف ــر یتوان ش عم
 ).3شکل(  موثر باشدی مضافتي خرماينگه دار

  
Fig 2 comparing mean effect of sampling time on 

chemical compound of Mazafati date  
  

  
Fig 3 comparing mean effect of sampling time on PH 

and tissue consistence in Mazafati date  

ــر زکــردن ی اثــر پوشــش هــا و روش تم-4-3 ب
   ی مضافتي خرماةوی میائیمیات شیخصوص

مارهـا در  ین تیها نشان داد که بـ  داده يل آمار یه و تحل  یج تجز ینتا  
 اخـتالف   ییایمیب ش ی از لحاظ ترک   يبردار مختلف نمونه  يهاهفته
در ) 3شـکل   (pHزان یـ با گذشت زمان، م  .  وجود دارد  يداریمعن
ـ  ته بـه یدیزان اسـ یش و م یمارها افزا یه ت یکل  کـاهش  يداریطـور معن
 برابـر بـا     يبـردار  در هفته اول نمونه    pHزان  یم). ≥p 05/0(افت  ی

وه یـ  میدگی رسیدر ط. دی رس 95/6 بود و در هفته چهارم به        62/5
افـت  ی کـاهش   ياطور قابل مالحظه  ز به ی بافت ن  یزان سفت یخرما، م 

ـ  ن 1/0زان آن بـه     یـ  م يبردارکه در هفته چهارم نمونه    يطوربه وتن ی
بـا گذشـت   .  خرما آمـاده برداشـت بودنـد   يهاوهی مید و برخ یرس

ش و  ی افـزا  يداریطـور معنـ   مارهـا بـه   یه ت یـ زمان، مقدار قند در کل    
مقـدار  ). 2شکل  (افت  ی کاهش   يریطور چشمگ درصد رطوبت به  

ــرداررطوبــت در هفتــه اول و دوم نمونــه  و 75/ 5ب یــ بــه ترتيب
 کـاهش  يداریطور معن بود و از هفته سوم به بعد به      درصد 35/74

طـور  همـان . دی درصد در هفته چهارم رس     71/43افت و به مقدار     ی
شود مقدار در صد مواد جامد محلول یمالحظه م) 2شکل ( که در

 8/22 و 5/23ب برابـر بـا   یـ ترت به يبرداردر هفته اول و دوم نمونه    
 یش قابـل تـوجه  ی به افـزا   درصد بود و از هفته سوم به بعد شروع        

ج بـا  ین نتـا یـ ا. دی درصد در هفته چهارم رسـ 7/41کرد و به مقدار   
که اظهـار داشـتند درصـد    ) 1383( و اباذرپور   یگزارش گلشن تفت  

ش یوه افـزا  ی م یدگی با رس  ی مضافت يوه خرما یمواد جامد محلول م   
 ].25[ ابد، مطابقت داردییو درصد رطوبت آن کاهش م

ـ اثر پوشـش هـا و روش تم   -4-4 ز کـردن بـر   ی
 ةوی و تعداد کپک و مخمر در م       یکروبیشمارش م 

  ی مضافتيخرما
 ی مختلفـ  يهال خارك به رطب، وجود گونه     ی در طول مرحله تبد   

زوپــوس، یا، رایــوم، آلترناریلیسـ یلوس،  پنــی آسـپرژ يهــااز قـارچ 
ــارچ ییهــاگونــه. دیــوم و تــوروال مــشاهده گرد یــفوزار  از ق

ــی رالوس،یآســپرژ ز توســط یــوم نیــوم و فوزاریلیســیزوپــوس، پن
            شــده اســتی از ارقــام خرمــا شناســائیگــر در برخــین دیمحققــ

لوس یآسـپرژ گـر و    یلوس ن یآسـپرژ  يهـا  قارچ یفراوان]. 36و  35[
 قنـد  يفالووس در  رطـب ممکـن اسـت بـه علـت غلظـت بـاال           

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             7 / 11

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-10761-fa.html


 ...یزان آلودگیزکردن در کاهش میاثر نوع پوشش و روش تم و همکاران                                                    فرشته سالجقه

 214

 يهـا طیها، اسموتولرانس  بوده و در محـ  قارچ نیا. محصول باشد 
زان قنـد  یـ  مي دارا یرطب مضافت .  قادر به رشد هستند    يندظ ق یغل

ز کـردن  یـ  تمين روش هایدر ب. استیک به خنثی نزدpH باال و  
ن تعداد کپک و مخمر مربوط بـه روش شستـشو بـا سـرکه                یکمتر

  ). 5شکل(  در صد است4/0

  
Fig 4 comparing mean effect of different covers on 

qualitative characters of Bam Mazafati date in 
Kharak stage 

  

  
Fig 5 comparing mean number of mold and yeast in 

different covers in Bam Mazafati date in Kharak 
stage 

  
ـ    يگـزارش کردنـد کـه شستـشو    ) 1385( و ابـاذرپور یگلـشن تفت

زان یـ م و آب ، م   ی استات سـد   ي د يها خرما با محلول   يخوشه ها 
 خرمـا کـاهش   يهـا وهیـ  را در م یکروبـ ی و بـار م    ی سـطح  یآلودگ

ها در ارقـام  د قارچیت شد ین  رشد و فعال    ی از محقق  یبرخ. دهدیم
ــ ــا را ناش ــودن م یخرم ــاال ب ــ از ب ــدهای ــ احيزان قن ــده وی  اء کنن

ــراحیغ ــ اءی ــده م ــد یکنن ــان(دانن ــ ). 1337، یدامغ ــمارش کل  یش
نـشان داد  ) 3جـدول (یوه مضافتیها در مکروارگانبسم ها و قارچ  یم

اعمـال  .  داردی آن بـستگ یدگیوه، به مرحلـه رسـ     یکروفلور م یکه م 
 سـبب کـاهش قابـل       یدهـ ز کردن و پوشش   ی مختلف تم  يمارهایت

، تعـداد  )4شـکل ( شد  خرما يهاوهیها در م  سمیکروارگانیمالحظه م 
ها از هفته اول تـا سـوم،        ها در هر گرم از نمونه     سمیکروارگانیکل م 

ـ    يداریش معن یافزا  يبـردار  در هفتـه چهـارم نمونـه       ی نداشـت ول
ـ  به و ) 2010(ج قاسـم  یافـت کـه بـا نتـا       یش  ی افـزا  يداریطور معن

ز توانست نـسبت  ی پوشش کرباس ن. دارد یهمخوان) 2000(آدامز
سم و قـارچ را   یـ کروارگانی تعـداد م   یتمیل لگـار  کیک س یبه شاهد   

 و یلنـ یاتین تعداد کپک و مخمر در پوشش پلـ      یکمتر. کاهش دهد 
ـ        یپوشش خوراک   و ي جـوز هنـد  ی نـشاسته همـراه عـصاره روغن

مار شاهد بـه خـود      یها را ت  ها و قارچ  سمیکروارگانین تعداد م  یشریب
ن و عمـر  ین د یو همچن ) 2006(ن و همکاران    یبراو. اختصاص داد 

 يهـا  بـه همـراه روغـن     يل سـلولز  ی مت يهانقش پوشش )  2015(
زا و کپک و مخمـر      يماری ب يهاسمیکروارگانی را در کنترل م    یاهیگ

  ].29و28[ موثر دانستند ییدر سطوح مواد غذا

   يریگجهی نت- 5
 يز کردن و پوشش های تمين پزوهش نقش روش های در ا
 نشاسته به همراه روغن ی و پوشش خوراکیلنی اتی ، پلياپارچه

 مثل یفی و کی کميهایژگی وی بر بهبود برخي جوز هندیاهیگ
 وشمارش یکروبیدن ، کاهش بار میحفظ رطوبت در مرحله رس

ش ی خوشه خرما و افزایدگیکپک و مخمر ، کنترل عارضه خشک
.  قرار گرفتی مورد بررسی مضافتيوه خرمای ميبازارپسند

 نشاسته به ی همراه با پوشش خوراکیلنی اتیاستفاده از روکش پل
ز ی نقش تمين که دارایل ای به دلي جوز هندیهمراه عصاره روغن

 و هم پوشش را داشت توانست، باعث حفظ رطوبت دانه یکنندگ
د را ی که در باال ذکر گردیگر عواملی خوشه ودي خرما بر رويها

ز کردن با سرکه در یروش تم. ه استیداشته باشد و قابل توص
 داشت و ي خرما نسبت به فن برتریفی و کیترل خواص کمکن

 یعالوه بر موارد ذکر شده استفاده از روکش پل. ه استیقابل توص
 ين نوع  پوشش برایمت ارزان ای ، به علت داشتن قیلنیات

 یابید ارزی را داشت، مفی خرما که امکان کنترل آلودگيهاخوشه
ب یآس در کاهش يپوشش کرباس گر چه تا حدود. شد
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 يهایزگی وی خوشه خرما و بهبود برخيها روسمیکروارگانیم
ه ی توصیل گرانیوه خرما موثر بود، اما به دلی میفی و کیکم
 .شودینم
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Mazafati variety is one of the most important export products in Kerman province. Contamination with 
dirt, because of windy area and Transmission of fungal spores and other factors reducing the quality, are 
the most important problems to manufacturers. In this study, cleaning and covering of Clusters in the 
level of Khalaal were evaluated in four ograpHical directions to reduce pollution. Cleaning treatment was 
applied by pressurized air with a fan and acetic acid (0.4%). Coverings used on clusters were burlap, 
polyethylene fabric and 5% starch solution with nutmeg oil Hindi (4000 ppm). Effect of treatment was 
evaluated for a month during step conversion Khalall to Rotab Chemical tests include reducing sugars, 
total sugars, total soluble solids, Moisture, acidity, pH and Microbial tests including total count and 
counting microorganisms, mold and yeast. The results of the statistical analysis of data showed that the 
Brix, moisture content and pH in three types of cover compared to control were significant change 
(p≤0/01).  Over time, the pH increased and acidity decreased in all treatments. The pH in the first week of 
sampling was 5.62 and in the fourth week were 6.95. During fruit ripening date, firmness also decreased 
significantly.   Results showed that all three treatments with significant differences compared to control 
are superior in maintaining the properties of quantitative, qualitative and control of microorganisms and 
Preserved fruits on the tree. Sugar content in plots which were clean with fan was 39.8 that 36% increase 
compared to the control treatment but in Dates that were cleaned with vinegar 33.7% decreased. Most of 
PH (6.1) was observed in the polyethylene and starch covering treatments. Soluble solids in polyethylene 
covering treatment were 34.34. During fruit ripening, firmness also decreased significantly (p≤0/05). 
Cleaning and covering various treatments significantly decreases microorganisms in date compared to 
control. The number of microorganisms during the first three weeks of research did not significant 
increase but in the fourth week significantly increased which in this case also covers treatments and 
cleaning was superior compared to control (p≤0/01). The results obtained with nutmeg oil Hindi starch 
coating with polyethylene wrapping treatments than others in maintaining the properties of quantitative, 
qualitative and microbial recommended excels is the star turn. 
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