عملآوريارقامخرماينرم 
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خرما به دليل داشتن مواد قندي باال ،ويتامينها و امالح ،محصول ارزشمندي از نظر خواص تغذيهاي
است .بنابرابن در مناطق جنوبي كشور به عنوان غذاي اصلي و انرژي زا محسوب شده و در درآمد
مردم منطقه نقش بسزايي ايفا ميكند.
مراحلرشدميوهخرما

ميوه تمام ارقام خرما طي سه مرحله از مراحل رشد و نمو ميوه خرماي خالل ،رطب و تمر قابل
برداشت و فروش است .اين مراحل رشد ميوه خرما به شرح زير ميباشد:
خاللیاخارک :در اين مرحله ميوه از نظر فيزيولوژيكي رسيده است ولي داراي بافت سخت و شكننده
است .ميوه داراي  85-58درصد رطوبت مي باشد .ميوه در اين مرحله زود فاسد ميشود.
رطب :رنگ ميوه ،قهوهاي كمرنگ و ميوه  05-58درصد رطوبت دارد .ميوه ،نرم شده و در اين مرحله
فاسد شدني ا ست.
 - 1عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان هرمزگان
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تمریاخرما :رنگ ميوه كهربائي تا قهوهاي تيره و رطوبت آن  05-58درصد است .ميوه در اين مرحله
ميتواند براي مدت طوالني نگهداري شود .انتخاب زمان برداشت به خصوصيات ارقام ،شرايط اقليمي
و شرايط بازار بستگي دارد .
گروهبنديخرمابراساسبافتوازنظرظاهري
خرماينرم

خرماهايي هستد كه بافت آنها از مرحله رطب تا مرحله تمر ،نرم باقي ميماند و درصد مواد قندي
آنها بيشتر از نوع قندهاي احيا كننده است (مانند مرداسنگ ،خنيزي و مضافتي).
خرماينيمهخشک

اين خرما وقتي به مرحله تمر ميرسد بافت آن خشک مي شود 55-58 .درصد قند آن از نوع قندهاي
احيا شونده است (مانند زاهدي و پيارم).
خرمايخشک

خرمايي است كه به مرحله رطب نميرسد و بيشتر قند آن از نوع قندهاي غير احيا كننده ( ساكارز)
است (مانند قصب و توري).
با وجود اهميت محصول خرما در كشور روشهاي برداشت ،جابجايي و نگهداري آنها سنتي است.
بيدقتي درعمليات برداشت ،آماده سازي ،بستهبندي و همچنين عدم آگاهي و اعمال نكردن
فنآوريهاي پس از برداشت منجر به كاهش كيفيت و ضايع شدن اين محصول با ارزش ميشود .از
جمله فنآوريهاي پس از برداشت محصول خرما مي توان به عمل آوري ( رساندن مصنوعي) اشاره
كرد .رساندن مصنوعي خرما در مناطقي كه ميوه روي درخت نمي رسد و يا اينكه تغييرات شرايط آب
و هوايي و نيز باران هاي زود هنگام باعث وارد ساختن خسارت به محصول مي شود كاربرد دارد .در
خصوص لزوم عملآوري خرما در مرحله خارک ،ميتوان به موارد زير اشاره كرد :
 درنوار ساحلي هرمزگان به علت شرجي يا رطوبت نسبي باالي هوا در فصل رسيدن خرما،
اكثر ارقام خرما در آغاز مرحله رطب ترش شده و ريزش ميكنند و خرماهاي حاصله به
مصرف خوراک دام ميرسند .بنابراين برداشت خرما در مرحله خارک و عمل آوري
خارکهاي رسيده با هدف مصرف انساني و باال بردن ارزش افزوده حاصل از فروش
محصول امري ضروري است.
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 از آنجا كه تمام ميوههاي موجود در خوشههاي خرما به طور همزمان نميرسند ،برداشت
محصول از زمان شروع رسيدن طي چند نوبت صورت ميگيرد تا از تخمير و ترش شدن
ميوهها و هجوم آفات جلوگيري شود .البته تعداد دفعات برداشت محصول به شرايط آب و
هوايي و ويژگيهاي فصل برداشت آن بستگي دارد به طوري كه در هنگام بارندگي و
رطوبت باالي هوا ،تعداد دفعات برداشت محصول افزايش مييابد .بنابراين برداشت محصول
در چندنوبت ،هزينههاي كارگري را افزايش ميدهد كه اگر بتوان اين هزينهها را با برداشت
خوشة خرما در يک مرحله كاهش داد ،كمک بزرگي به كشاورزان منطقه ميباشد.
 در بعضي از ارقام خرما زمان رسيدن ميوه با تغيير فصل و كاهش دما مواجه ميشود و اين
كاهش دما از رسيدن ميوه جلوگيري ميكند و يا اين امر سبب عدم يكنواختي در رسيدن
خوشه ميشود .بنابراين برداشت خرما در مرحله خارک و عمل آوري خارکهاي رسيده،
فرايندي است كه ميتواند سبب رسيدگي يكنواخت خارکها شود.
 در مورد رطب دو رقم مرغوب خرماي خنيزي و مضافتي ،رطوبت محصول رطب در هنگام
برداشت باال است و امكان شستشو ميوه و سپس حذف رطوبت سطحي به علت نفوذ آب
به داخل محصول وجود ندارد .بنابراين برداشت ميوه در مرحلة خارک ،عمليات شستشو را
امكانپذير ساخته و به دليل صافي پوست ميوه در اين مرحله ،شستشو به راحتي صورت
ميپذيرد .مضاف بر اينكه پوسيدگي و ترشيدگي ميوه در اثر شستشو به علت اتصال كامل آن
به خوشه وجود نخواهد داشت.
عملآوريخرما

رساندن مصنوعي عبارت است از ايجاد شرايط مناسب براي رسيدن خرماهايي كه بلوغ آنها روي نخل
صورت گرفته است .همانطور كه اشاره شد رساندن مصنوعي خرما در مناطقي كه ميوه روي درخت به
طور طبيعي نميرسد و يا اينكه تغييرات شرايط آب و هوايي و همچنين باران هاي زود هنگام باعث
وارد ساختن خسارت به محصول ميشود ،ضرورت دارد .استفاده از برخي تركيبات شيميايي از جمله
نمک طعام ،سركه يا اسيد استيک و يا هورمون هاي گياهي مانند اتفن و به دنبال آن استفاده از
روشهاي فيزيكي مانند استفاده از گرما و سرما براي رساندن مصنوعي كاربرد دارد .دراين فرايند نياز
به اتاقهايي است كه بتوان دما و رطوبت نسبي را كنترل كرد .به هرحال براي رساندن مصنوعي خرما
بايد شرايط محيط و رقم خرما را در نظر گرفت كه براي هر يک از ارقام خرما نياز به دما و زمان
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مناسب است تا بتوان خرما را به مرحلهاي رسانيد كه پوست آن نازک و بافت ميوه به طور يكنواخت
نرم و از نظر طعم و مزه درحد مطلوبي باشد كه اين ويژگيها نشانة رسيدگي ميوه است .در اينجا به
عمل آوري سه رقم خرما اشاره شده است.
عملآوريخرمايرقمخنيزي
برداشتخرما

خرما بايد در مرحله خارک كامل در اواخر تيرماه يا اوايل مردادماه به صورت خوشه كامل برداشت
شود .خارکها از خوشه جدا شده و پس از بازرسي و جداسازي ،خارکهاي يكدست و سالم شستشو
شده و تيماردهي ميشوند ( شكل.)0
روش تيماردهي خارک :خارک ها در كيسههاي پالستيكي بستهبندي شده و در شرايط فريزر با دماي
 -5درجه سلسيوس به مدت  25ساعت نگهداري ميشوند .سپس از فريزر خارج شده ودر دماي
محيط (58 -05درجه سلسيوس) در معرض هوا براي ذوب شدن و خارج شدن ميوه از حالت انجماد
قرار ميگيرند .در مرحله بعد براي رسيدن خارک ها ي نرم شده و تبديل آنها به رطب و همچنين
كاهش رطوبت رطب از آون يا گرمخانه با دماي  85درجه سلسيوس به مدت  55ساعت استفاده
ميشود .در اين مرحله خارکها به خرماي رسيده تبديل ميشوند و ميزان رطوبت آنها حدود 05
درصد است(شكل.)5
نگهداريخرما

در صورت نياز به انبارداري خرما ،ميتوان خرمارا درون كارتنهاي مقوايي با آستر پالستيكي در
وزنهاي كم به ميزان  585-055گرم بستهبندي كرده و براي مدت شش ماه درسردخانه با برودت -8
درجه سلسيوس نگهداري كرد.

شكل :1خرماي خنيزي در مرحله خارك

شكل :2خارك رسانيده شده با استفاده انجماد و حرارت
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عملآوريخرمايمضافتي
برداشتخرما

خرماي مضافتي در اواخر مرحلة خارک برداشت ميشود .سپس خوشه بازرسي و ميوههاي خراب و
ميوههايي كه در اوايل مرحلة رسيدن مي باشند جدا شوند تا خوشههاي نسبتاً يكنواخت از خالل براي
رساندن مصنوعي بدست آيد .در مرحلة بعد كلية خوشهها به وسيلة آب ،شستشو و با جريان هوا به
طور كامل خشک ميشوند.
روشتيماردهيخوشهها

براي تيماردهي خوشهها از سركه يا همان اسيداستيک چهار درصد ،استفاده ميشود .براي اينكار
خوشههاي خرما به مدت  8دقيقه در سركه غوطهور ميشوند .پس از خشک شدن ،تمامي خوشهها به
اتاق مخصوص رساندن يا گرمخانه منتقل ميشوند .در اين گرمخانه مي توان از بخاري برقي و
ترموستات براي تنظيم دما استفاده كرد .رطوبت نسبي را نيز ميتوان از طريق تشتک هاي آب با سطح
كافي تامين كرد .رساندن در دماي  05-55درجة سلسيوس و رطوبت نسبي  25-55درصد انجام
ميشود .درجه حرارت و رطوبت نسبي داخل اتاق بوسيله دماسنج و رطوبتسنج خودكار قابل
اندازهگيري است .پس از گذشت  0-8روز و حصول همگني نسبي در رنگ ،خوشهها از اتاق خارج
شده و ميوههاي رسيده با دقت از خوشهها جدا ميشوند .ميزان رطوبت خرما بايد حدود  05درصد يا
كمتر باشد.
نگهداريخرما

در صورت نياز به انبارداري ميتوان خرماها را درون كارتنهاي مقوايي با آستر پالستيكي در
وزنهاي كم به ميزان  585-055گرم بستهبندي كرده و براي مدت چهار ماه در سردخانه با برودت -8
درجه سلسيوس نگهداري كرد.
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