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) كبكاب تهيوار (خرما يوهيم يبافت يهايژگيو بر ينگهدار طيشرا و نوع اثر

  يانباردار يط
 
  2 ، ناصر همدمي∗ 1 سيما چراغي دهدزي
  

 راني، شوشتر، اييع غذاي، واحد شوشتر، گروه علوم و صناي دانشگاه آزاد اسالميأت علمي عضو ه-1

   اصفهاني دانشگاه صنعتييع غذايار گروه علوم و صناي استاد -2
  )8/10/91: رشيپذ خيتار  23/8/91: افتيدر خيتار(

 
 

 دهيچك

 خرما صنعت مشكالت نيمهمتر از ،يانبارمان زمان يط در آن يبند بسته نوع و ينگهدار طيشرا بودن نامناسب ليبدل خرما ييايميكوشيزيف خواص رييتغ
 وسيسلس درجه 40 و 25 ، 4 ، -20 يدماها در ،ياتمسفر بافشار و خأل تحت شدهبصورت يبند بسته) كبكاب رقم (يخرماها تحقيق اين در. است

 ،يسفت بر يبند بسته نوع و يزماننگهدار ، دما اثر حاصله، جينتا اساس بر. ديگرد بررسي بافت لحاظ از آنها تيفيك ماهه، شش دوره طول در و شد ينگهدار
 احتمال درسطح بيترت به خرما يچسبندگ بر يبند بسته ونوع زمان اثر.باشديم دارمعني درصد كي احتمال سطح در خرما، يكشسان تيخاص و يوستگيپ
 در يبافت يهايژگيو همه ،ينگهدار ماه شش در هابسته كل در. ندارد يداريمعن اثر خرما يبافت يژگيو نيا بر دما و است دارمعني درصد پنج و درصد كي

 فشار تحت يبند بسته دو هر در مختلف يدماها در يسفت زانيم. است بوده بيشتر دماها ريسا به نسبت سلسيوس درجه 40دماي در شده نگهداري خرماهاي
  .است تندتر بيش وسيسلس درجه 40 يدما در و است شيافزا به رو يميمال بيش با خأل و ياتمسفر

  
 .يت كشساني، خاصي، چسبندگيوستگي، پيسفت خرما، :واژگان ديكل

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 simach.de@gmail.com :مكاتبات مسئول  ∗
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  مقدمه -1
 خانواده از سته وهيم كي يشناس اهيگ نظر از 1خرما وهيم

) اندوكارپ (بردرون توسط كه هسته كي از كه باشديم2پالم
) مزوكارپ (برانيم كي است، شده احاطه مانند كاغذ يبريف

 شده ليتشك) كارپياپ اي بربرون (وهيم پوست و يگوشت
 ].1[است

 موثر عوامل از يبند بسته يهاكيتكن و دما مانند ينگهدار طيشرا
 دو به نسبت خرما حساسيت].2[باشديم هاوهيم يماندگار عمر بر

 ينگهدار نامناسب طيشرا با فيزيولوژيكي و ميكربي فساد نوع
 فعاليت از ناشي تخمير اثر در ميكربي فساد. ابدييم شيافزا

 و عطر كاهش و تيرگي و دهدمي روي زدگيكپك و مخمرها
 خرما تيفيك].1[فيزيولوژيكياست فساد به مربوط محصول طعم
 ،يكيزيف خواص و ييايميش بيترك مانند ييفاكتورها ريتأث تحت
 تيفيك].3[باشديم آن يحس يهايژگيو و كيرئولوژ و يكيمكان
 ميآنز تيفعال رايز است، ينگهدار طيشرا ريتأث تحت خرما يبافت
 وهيم ينرم باعث كه نيپكت شدن محلول و گاالكتورونازيپل
 به گردد،يم محصول استحكام موجب كه شدن يچوب و شوديم

  ].3[دارد يبستگ ينگهدار طيشرا
 بـر  انجمـاد  يدمـا  و نيپـائ  يدما در خرما يماندگار عمر شيافزا

 يبررسـ  در.  باشـد يمـ  يمـ يآنز تيـ فعال يجيتـدر  كاهش اساس
ـ وار دو ييايميش كويزيف اتيخصوص راتييتغ  يبرحـ  و تهخالصي

ــا ــه خرم ــدت ب ــاه 2 م ــا در ســال 1 و م  درجــه 25 و -3 يدماه
ـ فيوك -C˚ 3در مـاه  دو از بعد خالص رقم تيفيك وس،يسلس  تي
 بـا  ].3[شـود يمـ  حفـظ  يخوب به دما نيا در سال كي ،يبرح رقم

 ينگهــدار در وسيسلــس درجــه -20 و -10 يدماهــا يريبكــارگ
 در رنـگ  البتـه . كـرد  يريجلوگ آن يفيك راتييازتغ توانيم خرما

 وس،يسلـس  درجـه  -20 در بافـت  و تررهيت وس،يسلس درجه -10
 دوره شيافـزا  موجـب  زيـ ن لنياتيپل در يبند بسته. شوديم ترنرم

 منظـور  بـه ].4[گـردد يمـ  وسيسلس درجه صفر يدما در ينگهدار
ـ ز رطوبت با خرماها يماندگار عمر شيافزا و ينگهدار  بـسته  اد،ي

 بـسته  يريبكـارگ ].5[اسـت  شده شنهاديپ خأل اي يخنث گاز با يبند
 و تمـر  مرحلـه  در نـور  دگلـت  رقـم  يخرمـا  در ينسب خأل يبند

                                                            
1. Phoenix dactylifera 
2. Palmaceae 

 از را يمانـدگار  عمـر  وسيسلـس  درجه 20 يدما در آن ينگهدار
 ].6[دهديم شيافزا ماه 9 به يمعمول يبند بسته در ماه 8/3

 در آن يباال عاتيضا زانيم و خرما محصول تياهم به توجه با
 تيفيك حفظ و يماندگار زمان شيافزا منظور به است الزم كشور،

 ينگهدار مناسب يدماها و يبند بسته مناسب يهاروش از آن
 زمان مدت دما، ريتأث يبررس منظور حاضربه تحقيق.شود استفاده
 نييتع و كبكاب يخرما تيفيك بر يبند بسته نوع و ينگهدار

  .گرفت انجام ينگهدار مناسب طيشرا
  

  روشها و مواد -2
 اوليه ماده نگهداري و تهيه -2-1

 اطراف در يامنطقه از كبكاب رقم يخرما تحقيق اين در
 قيطر از هانمونه. شدند منتقل اصفهان به و شده بهبهانبرداشت

 گرفته قرار شستشو مورد قهيدق ده مدت به آب در يورغوطه
 خشك ساعت 24 مدت به اتاق يدما در آب از خروج از وپس
 برداشت هياول شاتيآزما انجام جهت خرماها از يمقدار.شدند
/ ديآميپل جنس از هيال پنج يكيپالست يهاسهيك در آنها يباق ،شده
 و خأل تحت صورت دو به كرون،يم 100 ضخامت با لنياتيپل

 40 و 25 ،4 ،-20 يدماها در و شده يبند بسته يبافشاراتمسفر
 دوره طول در خرماها تيفيك. شدند داده قرار وسيسلس درجه
 .گرفت قرار بررسي مورد بافت، لحاظ از ماهه، شش ينگهدار

  بافت يبررس -2-2
 يبررس مورد3بافت ليپروف هيتجز آزمون يريبكارگ با خرما بافت
 ،4يسفت شامل يبافت پارامتر 6 قيطر نيا از و گرفت قرار

 و8بودنيتصمغيخاص ،7يكشسان تيخاص ،6يوستگيپ ،5يچسبندگ
 هسته ابتدا آزمون نيا در].8 و 7[ديگرد محاسبه9يجوندگ تيقابل

 يخرما يساز فشرده با سپس شده جدا يدست بصورت خرما
متر و سرعت يلي م50 با قطر ياصفحه قيطر از شده، يريگهسته

 ساخت 1140مدل (نستران يقه در دستگاه ايمتر در دقيلي م50

                                                            
3. Texture Profile Analysis 
4. Hardness 
5. Adhesiveness 
6. Cohesiveness 
7. Springiness 
8. Gumminess 
9. Chewiness 
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 خام يهاداده].9[ زمان بدست آمد-روي نيهاي، منحن)انگلستان
 يبررس مورد و شده منتقل1اكسل افزار نرم به دستگاه از حاصل
 خرما فشردن يبرا ازين مورد يروين حداكثر ،يسفت. گرفتند قرار
 نياول از بعد يمنف سطح ،يچسبندگ ،يساز فشرده نياول در

 نياول به نيدوم يمنحن ريز سطح نسبت ،يوستگيپ ،يساز فشرده
 يبرا ازين مورد يروين حداكثر نسبت ،يكشسان تيخاص و فشار

  .باشديم يسفت دومبه يساز فشرده در خرما فشردن
  جينتا زيآنال روش و استفاده مورد يآمار طرح -2-3
 حاصل يهاداده يآمار ليتحل و هيتجز و يبررس تحقيق، اين در
 كامالً طرح قالب در ليفاكتور آزمون لهيوس به شاتيآزما از

 شد انجام SPSS 16 افزار نرم از تفادهاس با تكرار سه تصادفيدر
 5در سطح احتمال T studentو2دانكن يادامنه چند آزمون از و

 دماي تيمار. گرديد استفاده هاميانگين مقايسه براي نيزدرصد
 ،)وسيسلس درجه 40 و 25 ، 4 ، -20  (سطح چهار در ينگهدار
 دوم، اول، ماه ، يبند بسته از قبل (سطح هفت در يانباردار زمان
 تحت (سطح دو در يبند بسته نوع و) ششم و پنجم چهارم، سوم،
  .است بوده) خأل تحت و ياتمسفر فشار

  

  بحث و جينتا -3
 زمان ،دما اثر ،)1 جدول (واريانس تجزيه جدول اساس بر

 بر. است دارمعني خرما، سفتي بر يبند بسته نوع و نگهداري
 پنج احتمال سطح در دانكن آزمون با هاميانگين مقايسه اساس
 40دماي در شده نگهداري خرماي به سفتيمربوط بيشترين درصد،
 بسته نوع از نظر صرف و ،)2جدول (باشديم وسيسلس درجه
 به مربوط، تين خاصياميزان بيشترين نگهداري، يدما و يبند

 يخرما در سفتي تغييرات). 3 جدول (ششماست ماه در خرما
 دردماهاي ينگهدار دوره طول در خأل تحت شده يبند بسته

 شكل، نيا به توجه با. است شده داده نشان 1 شكل در مختلف
 يدماها در خرما سفتي زمان، گذشت با ينگهدار دوره طول در
 شيافزا به رو يميمال بيش با  وسيسلس درجه 25 و 4 ، -20

 زيناچ. است تندتر بيش وسيسلس درجه 40 يدما در و است
 زين آناناس در ينگهدار نيپائ يدماها در يبافت راتييتغ بودن

                                                            
1. Excel 
2. Duncansmultiple range test 

 شده يبند بسته يخرما در سفتي تغييرات]. 8[است شده گزارش
 دردماهاي رطوبت تغييرات به توجه با ياتمسفر فشار تحت

 در شكل، نيا اساس بر.است شده داده نشان2 شكل در مختلف
 رطوبت شديدتر كاهش به توجه با وسيسلس درجه 40 دماي
 رخ بيشتر نيز خرما سفتي افزايش نگهداري، دوره طول در خرما
 .دهدمي

  
 طول در خأل تحت شده يبند بسته يخرما دريسفت راتييتغ 1شكل

  مختلف دردماهاي ينگهدار دوره

  
 ياتمسفر فشار تحت شده يبند بسته يخرما دريسفت راتييتغ 2شكل

  مختلف دردماهاي رطوبت زانيم اساس بر ينگهدار دوره طول در
 و خأل تحت شده يبند بسته يخرما دريسفت راتييتغ 3 شكل در

 رطوبت زانيم اساس بر ينگهدار دوره طول در ياتمسفر فشار
 اين شكل اين اساس بر. است شده داده نشان C°40 يدردما

 اتمسفري، فشار تحت شده بندي بسته خرماهاي در تغييرات
 از كه سفتي.است شديدتر بيشتر، رطوبت كاهش بدليل

 شيافزا رطوبت كاهش با است بودن كياالست يهايژگيو
  ].7[ابدييم
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 فشار و خأل تحت شده يبند بسته يخرما دريسفت راتييتغ 3شكل

 يدردما رطوبت زانيم اساس بر ينگهدار دوره طول در ياتمسفر
C°40  

 طول در بسته، نوع دو هر در خرما رطوبت ويسفتبين رابطه 4 شكل
 اين اساس بر. دهدمي نشان رامختلف دماهاي در ينگهدار دوره
 ،خرما رطوبت ويسفتهمبستگيبين ضريب بودن باال بدليل شكل
 در خرما سفتي افزايش داليل مهمترين از يكي رطوبت كاهش
  .است نگهداري ماهه شش دوره طول

  
بسته ي و رطوبت خرماي نسبت سفت3ال درجه ي نوميرابطه پل 4شكل
  دري در طول دوره نگهداري شده تحت خأل و فشار اتمسفريبند

   مختلفيدماها
 و گاالكتورونازيپل ميآنز تيفعال رطوبت، راتييتغ بر عالوه
 نيگنيل ليتشك و) وهيم شدن نرم عوامل از (نيپكت شدن محلول

 موثريبافت تيفيك بر است ممكن زين) وهيم شدن سفت عامل(
 ].10[باشد

 زمان ،دما اثر ،)1 جدول (واريانس تجزيه جدول اساس بر
. است دارمعني خرما،پيوستگي ميزان بر يبند بسته نوع و نگهداري

 پنج احتمال سطح در دانكن آزمون با هاميانگين مقايسه اساس بر
 ماه در شده نگهداري خرماي به مربوط پيوستگي بيشترين درصد،

. )3 و2 يهاجدول (باشديم وسيسلس درجه 40دماي و ششم
 شده يبند بسته يخرماها در ،ينگهدار زمان و دما از نظر صرف
). 4جدول (است شده مشاهده يوستگيپ حداكثر خأل تحت

 فشار و خأل تحت شده يبند بسته يخرماها درپيوستگي تغييرات
 در مختلف دردماهاي ينگهدار دوره طول در ياتمسفر
 در ها،شكل نيا به توجه با. است شده داده نشان6 و 5هايشكل
 ديده خرما پيوستگي در منظمي تغييرات ،ينگهدار دوره طول
 رو خرما پيوستگي ميزان نگهداري دماهاي همه در اما شودنمي
 درجه 40 و 25 (باالتر دماهاي در تغيير اين و است افزايش به

  . است داده رخ بيشتر) وسيسلس

  
 فشار تحت شده يبند بسته يخرما در يوستگيپ زانيم راتييتغ 5 شكل

  مختلف دردماهاي ينگهدار دوره طول در ياتمسفر
 رطوبت كاهش با است بودن كيپالست يهايژگيو از كه پيوستگي

  ].7[ابدييم شيافزا بحراني رطوبت به رسيدن تا

 
 خأل تحت شده يبند بسته يخرما در يوستگيپ زانيم راتييتغ  6شكل

  مختلف دردماهاي ينگهدار دوره طول در
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 سطح در خرما) يتكشسانيخاص ويچسبندگ ،يوستگيپ ،يسفت(يبافت يهايژگيو بريبند بسته نوع و زمان دما، اثر واريانس تجزيه نتايج 1 جدول
  درصد يك احتمال

  
 مربعات نيانگيم     

 يآزاد درجه راتييتغ منابع
 يكشسان تيخاص يچسبندگ يوستگيپ يسفت

158/2×6 109 زمان ** 089/0 ** 166/102931 ** 066/0 ** 

671/2×3 109 دما ** 021/0 ** 834/32457 ns 054/0 ** 

104/7×1 108 يبند بسته ** 045/0 ** 513/128985 * 077/0 ** 

048/1×18 109 دما × زمان ** 011/0 ** 123/47605 ns 045/0 ** 

988/2×6 108 يبند بسته× زمان ** 013/0 ** 171/102060 ** 034/0 ** 

855/7×3 108 يبند بسته× دما ** 005/0 ns 092/58849 ns 097/0 ** 

214/2×18 108 يبند بسته× دما× زمان ** 006/0 ns 858/53936 * 033/0 ** 

112 859/3613331 خطا  005/0  134/30371  010/0  

     167 كل

  داريمعن ريغ: ns درصد پنج احتمال سطح در داريمعن : *     درصد كي احتمال سطح در داريمعن : **

 در دانكن آزمون( نگهداري مختلف دماهاي در خرما) يتكشسانيخاص ويچسبندگ ،يوستگيپ ،يسفت(يبافت يهايژگيوميانگين مقايسه 2 جدول
  )درصد پنج احتمال سطح

 يكشسان تيخاص* يچسبندگ* يوستگيپ* يسفت* )Cº (دما
20- b8402/10379 b2826/0 a0099/353 b7330/0 

4 c2619/9050 ab3002/0 a7189/347 b7286/0 

25 b9523/10193 a3272/0 a9039/377 a7834/0 

40 a1349/25781 a3293/0 a5178/408 a7997/0 

  .دهستن ارديمعن اختالف دارايدرصدپنج يآمار احتمال سطح ردمتفاوت حروف ياراد يهانيانگيم* 
 دانكن آزمون( نگهداري مختلف يهازمان در خرما) يكشسان تيخاص و يچسبندگ ،يوستگيپ ،يسفت(يبافت يهايژگيوميانگين مقايسه 3 جدول

  )درصد پنج احتمال سطح در
 يت كشسانيخاص*  يچسبندگ*  يوستگيپ* يسفت* )ماه(زمان

0 d1111/5022 c2591/0 b3798/325 c6937/0 

1 d3784/4762 c2509/0 b7277/332 bc7409/0 

2 c0868/10770 c2396/0 b8060/382 c6931/0 

3 c2690/11315 b3402/0 b3996/367 a8136/0 

4 b5138/16679 b3266/0 b9645/326 a8101/0 

5 b5277/15821 b3504/0 a9049/511 ab7748/0 

6 a1944/32588 a4019/0 b3311/355 ab8019/0 

  .دهستن ارديمعن اختالف دارايدرصدپنج يآمار احتمال سطح ردمتفاوت حروف ياراد يهانيانگيم* 
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 درT-studentآزمون( يبند بسته نوع دو در خرما) يتكشسانيخاص ويچسبندگ ،يوستگيپ ،يسفت(يبافت يهايژگيوميانگين مقايسه 4 جدول
  )درصد پنج احتمال سطح

 يكشسان تيخاص* يچسبندگ* يوستگيپ* يسفت* يبند بسته نوع
 a9568/11794 a3262/0 a0790/344 a7825/0 خأل تحت

 a6378/15907 b2934/0 a4963/399 a7398/0 ياتمسفر فشار تحت

  .دهستن ارديمعن اختالف دارايدرصدپنج يآمار احتمال سطح ردمتفاوت حروف ياراد يهانيانگيم*
 

 و خرما سطح نيب جاذبه يروهاين بر غلبه يبرا الزم چسبندگيكار
 اساس بر].11[دارد ارتباط يحس خواص با كه است پروب سطح
 بر بندي بسته نوع و زمان اثر ،)1 جدول (واريانس تجزيه جدول

 ويژگي اين بر نگهداري دماي و است دارمعني خرما، چسبندگي
 با هاميانگين مقايسه اساس بر. ندارد داريمعني اثر خرما بافتي
 بسته نوع از نظر درصد،صرف پنج احتمال سطح در دانكن آزمون

 ماه در خرما به چسبندگيمربوط بيشترين نگهداري، يدما و يبند
 يبند بسته يخرما در چسبندگي تغييرات. )3جدول(پنجماست

 دردماهاي ينگهدار دوره طول در ياتمسفر فشار تحت شده
 در شكل، نيا به توجه با. است شده داده نشان7 شكل در مختلف
 درجه 40 دماي در زمان، گذشت با ينگهدار دوره طول
 پيدا كاهش سپس و يابدمي افزايش چسبندگي ابتداوسيسلس
 كمتر انتها در و است تندتر ابتدا در منحني شيب كه كندمي
 چسبندگي در كاهش ابتدا وسيسلس درجه 25 دماي در. گرددمي

 وسيسلس درجه 4 دماي در. يابدمي افزايش سپس و شودمي ديده
 درجه -20 دماي در و شودنمي مشاهده شديدي تغييرات

 سپس و افزايش كاهش، بصورت چسبندگي تغييرات وسيسلس
  . است كاهش

 تحت شده يبند بسته يخرما چسبندگيدر راتييتغ 8 شكل در
 يدردما رطوبت زانيم اساس بر ينگهدار دوره طول در خأل
C°40 خرماهاي در شكل اين اساس بر. است شده داده نشان 

 دوره طول در خرما رطوبت كاهش با خأل تحت شده بندي بسته
 از كه چسبندگي.ابدييم يافته افزايش چسبندگي ميزان نگهداري

 به رسيدن تا رطوبت كاهش با است بودن كياالست يهايژگيو
  ].7[ ابدييم شيافزا بحراني رطوبت

  
 فشار تحت شده يبند بسته يخرما در يچسبندگ زانيم راتييتغ 7شكل

  مختلف دردماهاي ينگهدار دوره طول در ياتمسفر

  
 در خأل تحت شده يبندبسته يخرما دريچسبندگ راتييتغ  8 شكل

  C°40يدردما رطوبت زانيم اساس بر ينگهدار دوره طول
  

 و خأل تحت شده يبند بسته يخرما دريچسبندگ راتييتغ 9شكل
 نشان راC°40 يدردما ينگهدار دوره طول در ياتمسفر فشار
 خرما چسبندگي ميزان راتييتغ روند شكل اين اساس بر. دهدمي
 يهابسته در نگهداري، دوره طول دروسيسلس درجه 40 دماي در

 يافزايش خأل تحت هايبسته در و يكاهش اتمسفري فشار تحت
  . است
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 و خأل تحت شده يبند بسته يخرما در يچسبندگ راتييتغ 9شكل

  C°40 يدردما ينگهدار دوره طول در ياتمسفر فشار
 در شكل رييتغ از بعد خرما كه دهديم نشان كشساني خاصيت

 اساس بر].11[گردديمبر هياول حالت به زانيم چه به هياول فشار اثر
 نوع و نگهداري زمان ،دما اثر ،)1 جدول (واريانس تجزيه جدول
 اساس بر. است دارمعني خرما، كشساني خاصيت بر يبند بسته

 درصد، پنج احتمال سطح در دانكن آزمون با هاميانگين مقايسه
 در شده نگهداري خرماي به كشسانيمربوط خاصيت بيشترين

 نوع از نظر صرف و ،)2جدول (باشديم وسيسلس درجه 40دماي
 به مربوط، تين خاصياميزان بيشترين نگهداري،يدما و يبند بسته
 تغييرات). 3 جدول (است چهارم و سوم هايماه در خرما

 طول در خأل تحت شده يبند بسته يخرما در كشساني خاصيت
 شده داده نشان10 شكل در مختلف دردماهاي ينگهدار دوره
 با كشساني خاصيت ميزان بيشترين شكل اين اساس بر.است
. شودمي ايجاد خرما در خاصي زمان در نگهداري دماي به توجه
 ماه ترتيب وسبهيسلس درجه -20 و 40 دماهاي در زمان اين

 در كشساني خاصيت ميزان حداكثر.باشدمي ششم ماه و چهارم
 دماي در. است شده مشاهده پنجم ماه وسدريسلس درجه 25 دماي

 خاصيت بيشترين داراي خرما سوم ماه در نيز وسيسلس درجه 4
 بودن كيپالست يهايژگيو از كه كشساني خاصيت.است كشساني

 شيافزا بحراني رطوبت به رسيدن تا رطوبت كاهش با است
  ].7[ ابدييم

  

  
 شده يبند بسته يخرما در يكشسان تيخاص زانيم راتييتغ 10شكل

  مختلف دردماهاي ينگهدار دوره طول در خأل تحت
 ريسا و يميآنز يهاتيفعال ليدل به است ممكن بافت راتييتغ

 بافت، راتييتغ].3[باشد تنفس و رطوبت زانيم مانند عوامل
 يهانمونه در ينگهدار دوره طول در يبرش فشار و يسفت شيافزا

 يخرماها قيتحق نيا در. است شده گزارش زين يبرح يخرما
 يبافت راتييتغ) وسيسلسدرجه 3 (نييپا يدما در شده ينگهدار
  ].3[اندداشته يكمتر

  

  يكل يريگ جهينت -4
 در كبكاب يخرما بافت يهاشاخص يريگاندازه جينتا يبررس با

 بسته نوع و ينگهدار زمان دما، اثر ديگرد مشخص تحقيق، اين
 دارمعني خرمايكشسان تيخاص  و يوستگيپ ،يسفت بر يبند
 درجه 40 يدما در يوستگيپ و يسفت زانيم نيشتريب. باشديم

 يدماها در يسفت. است شده مشاهده ششم ماه در و وسيسلس
 درجه 40 يدما در و ميمال بيش وسبايسلس درجه 25 و 4 ، -20

 در خرما يوستگيپ زانيم. ابدييم شيافزا تندتر بيش وسبايسلس
 يدماها در رييتغ نيا و است شيافزا به رو ينگهدار دوره طول
 بر يبند بسته نوع و ينگهدار زمان اثر. است داده رخ شتريب باالتر

 يدما و يبند بسته نوع از نظر صرف و است داريمعن يچسبندگ
 ماه در شده نگهداري خرماهاي به مربوطينچسبندگيشتريبينگهدار
 به مربوط يكشسان تيخاص مقدار بيشترين.باشديم پنجم

 و وساستيسلس درجه 40دماي در شده نگهداري خرماهاي
، ميزان بيشترين نگهداري، يدما و يبند بسته نوع از نظر صرف
  .باشديچهارمم و سوم ماه به مربوط
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  يسپاسگزار -5
 واحد اسالمي آزاد دانشگاه پژوهشي ازمعاونت وسيله بدين

 اين اجراي امكان نمودن فراهم و الزم اعتبار نيتأم براي شوشتر
 دانشگاه كشاورزي دانشكده غذايي صنايع و علوم گروه تحقيقو
 انجام مراحل هيكل در فراوان هايهمكاري پاس به اصفهان صنعتي

 .شودمي قدرداني  و تشكر پژوهش، نيا
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The effect of storage types and conditions on The texture properties 
of dates (Kabkab variety) during storage 
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One of the most important problems in date processing is unsuitable storage conditions, packaging types 
and then changing physicochemical characteristics.In this research date fruits (Kabkab variety) were 
packed within aerobic atmosphere and vacuumed PA/PE pouches and stored at different temperatures (-
20, 4, 25 and 40 ºC). The samples were evaluated for textural parameters (hardness, adhesiveness,  
cohesiveness and springiness) monthly during the storage period up to 6 months. The storage 
temperature, time and packaging type greatly (P < 0.01) affected hardness, cohesiveness and springiness 
tested in date fruits during storage.Time and packaging type had significant effects on date adhesiveness, 
while temperature did not affect it. All texture properties were higher in the dates stored at 40 ºC within 
all packaging types in sixth month. An increase of hardness was detected for atmospheric and vacuum- 
packed datesthroughout the storage period. However, it was noted that increasing was significantly 
greater at 40 ºC compared to other storage temperatures. 
 
Keywords: Date palm, Hardness, Cohesiveness, Adhesiveness, Springiness. 
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