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  خدا نامبه
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
استانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
مؤسسات  و مراكز نظران  صاحب*كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كنندگان، مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و يدي، فناوريتول
 پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي
 )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت
  .شود مي منتشر و ايران چاپ

كنند  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
بدين ترتيب،  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملي  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان

المللي  بين كميسيون (ISO) 1استاندارد المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
كدكس  كميسيون4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 

 هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين  در.كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 
 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي نايرا صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

 تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،
 اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد
 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال سساتمؤ و زمانها سا خدمات
 ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و ندك مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و
 وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت
 اين وظايف گردي از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،
 است مؤسسه

                                                 
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization. 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
 
 



  

  كميسيون فني تدوين استاندارد
 خرماي خشك و نيمه خشك ـ راهنماي اجراي برنامه هاي پيش نيازي و سيستم تجزيه "

  "و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني در واحدهاي فرآوري و بسته بندي 
  

  
  يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس

  مجرد، كامران
  )ذاييفوق ليسانس علوم و صنايع غ(
  

 HACCPعضو كميته كشوري

    :دبير
  مظاهري ، منصوره

  )بيوتكنولوژي-فوق ليسانس مهندسي شيمي(
  
  

مسئول گروه پژوهشي مواد  كارشناس
غذايي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  ايران

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء
  آرين، آمال

  )فوق ليسانس علوم باغباني(
  

  نماسدي نژاد، شب
  )فوق ليسانس علوم و صنايع غذايي(
  
  

  پورمقيم، مژگان
  )فوق ليسانس علوم بهداشتي در تغذيه(
  

  سميعي، هاله
  )فوق ليسانس علوم و صنايع غذايي(
  
  

  شكرالهي،  فتانه
  )فوق ليسانس صنايع غذايي(
  
  

  كارشناس وزارت جهاد كشاورزي
  
  

 كل نظارت بر مواد ءكارشناس اداره
يشي و بهداشتي وزارت غذايي،آشاميدني،آرا

  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  

 كل آزمايشگاه هاي كنترل ءكارشناس اداره
  غذا و دارو

  
 كل نظارت بر مواد ءكارشناس اداره

غذايي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي وزارت 
  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  
سرپرست گروه پژوهشي ميكروبيولوژي 

  صنعتي ايرانموسسه استاندارد و تحقيقات 

 
 
 



  

  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان
 ج استاندارد مؤسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون
  و  پيش گفتار

  1        هدف و دامنه كاربرد1
  1        مراجع الزامي2
  2        اصطالحات و تعاريف3
  8        برنامه هاي پيش نياز4
  22  بسته بندي و فرآوري خرما در HACCP       مراحل استقرار 5

  27   نمودار جريان فرآيند بسته بندي خرماي خشك و نيمه خشك-1شكل 
  28   فهرست خطرات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خرماي خشك و نيمه خشك-2جدول 
  29  ارزيابي احتمال وقوع خطر-3جدول 
  30   ارزيابي خطر در خرماي خشك و نيمه خشك-4جدول 
  31  يين نقاط كنترل بحراني در خرماي خشك و نيمه خشك تع-5جدول 
  32   خرماي خشك و نيمه خشكHACCP PLAN -6جدول 

  33  )اطالعاتي(پيوست الف 
  34  )اطالعاتي(پيوست ب 
  38  )اطالعاتي(پيوست پ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  

 
 
  

  پيش گفتار
  

يش نيازي و سيستم تجزيه و تحليل  خرماي خشك و نيمه خشك ـ راهنماي اجراي برنامه هاي پ" استاندارد
 مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه " .خطر و نقاط كنترل بحراني در واحدهاي فرآوري و بسته بندي

 كميتة اجالس درششصد و هشتادمين و شده تدوين و تهيه  ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد توسط مؤسسة

 به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 5/12/86ي مورخاستاندارد خوراك و فرآورده هاي كشاورز ملي

 بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 تكميـل  و اصـالح  بـراي  كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 . گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي يدنظرتجد آخرين از همواره بنابراين، بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

، آيين كار استفاده از سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل 4557  استاندارد ملي ايران شماره - 1
  بحراني

ليل خطر و نقاط كنترل بحراني در بسته بندي خرما ،معاونت طرح ژنريك استقرار سيستم تجزيه و تح - 2
  1385غذا و دارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ،سال 

  
3- ISO 22000:2005- Food safety management systems- Requirements for any organization in 
the food chain, 



  

امه هاي پيش نيازي و خرماي خشك و نيمه خشك ـ راهنماي اجراي برن
سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني در واحدهاي فرآوري و 

  بسته بندي 
  
  

  هدف  و دامنه كاربرد  1

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين راهنمائي هاي الزم براي اجراي برنامه هاي پيش نيازي و 
 بندي خرما ي خشك و نيمه خشك    در تمام واحدهاي فرآوري و بستهHACCPاستقرار سيستم 

  .مي باشد
  .به عنوان راهنما براي واحد هاي  مذكور به كارمي روداين استاندارد 

اين استاندارد يك راهنما است و در زمان پياده سازي و كاربرد آن در هر واحد فرآوري و بسته بندي بـر               -ياد آوري 
  . در هر واحد، بايد در نظر گرفته شودحسب نياز و با توجه به روش هاي فرآوري مورد استفاده

  

 مراجع الزامي   2
 داده ارجـاع  هـا  آن بـه  ايران ملي استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك

 كه صورتي  در.ميشود محسوب ايران ملي استاندارد اين از جزئي مقررات آن بدين ترتيب است شده
آن  بعـدي  تجديـدنظرهاي  و اصـالحيه هـا   باشـد،  شـده  داده ارجـاع  انتـشار  تاريخ ذكر با مدركي به

 هـا  آن بـه  انتـشار  تـاريخ  ذكر بدون كه مداركي مورد در . نيست ايران ملي استاندارد اين موردنظر
 .است نظر مورد آنها بعدي اصالحيه هاي و تجديدنظر آخرين همواره شده است، داده ارجاع

  :است الزامي ندارداستا اين براي زير مراجع از استفاده



  

 آيين كار اصول بهداشتي در واحدهاي توليد كننده مواد ،1836  شماره استاندارد ملي ايران  2-1
  غذايي

   آيين كار برداشت، فرآوري و بسته بندي خرما،2381  شمارهاستاندارد ملي ايران  2-2
   ويژگي هاي بسته بندي خرما،5998  شمارهاستاندارد ملي ايران  2-3
   آيين كار ضدعفوني خشكبار و حبوبات،2339  شمارهاندارد ملي ايراناست  2-4
 ويژگي هاي بيولوزيكي و حد مجاز آلودگي باكتريولوژيكي ،1011  شمارهاستاندارد ملي ايران  2-5

  آب آشاميدني
  ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني، 1053  شمارهاستاندارد ملي ايران 2-6

  ، آيين كار پرتو دهي ادويه3102 ه شماراستاندارد ملي ايران 2-7
  

    اصطالحات و تعاريف  3
  :روند در اين استاندارد اصطالحات  با تعاريف زير به كار مي

3-1     

  )فعل(كنترل 
انجام دادن تمام اعمال الزم به منظور ايجاد اطمينان از تطابق با معيارهاي تعيين شده در 

  .  و تداوم اين تطابق HACCPطرح
  
3-2   

 )اسم( كنترل

  .وضعيتي است كه در آن ها روش هاي صحيح به كار گرفته شده و معيارها رعايت مي شود
  
3 -3   

  قدامات كنترليا
اقدامات و فعاليت هايي هستند كه به منظور پيشگيري و حذف خطرات مربوط به  ايمني غذا و يا 

  .كاهش آن به حد قابل قبول انجام مي گيرد
  



  

3-4   

  نقطه كنترل بحراني
 اي است كه بايد در آن كنترل هاي الزم به منظور پيشگيري ، حذف خطرات مربوط به ايمني نقطه

  .غذا يا كاهش آن ها به سطح قابل قبول صورت گيرد
  
3-5   

  حد بحراني
  .معياري است كه پذيرفتني را از نا پذيرفتني جدا مي كند

 
3-6   

  اصالح
  .شده مي شوداقدامي است كه منجر به حذف يك عدم انطباق شناسايي 

  
3-7   

  اقدامات اصالحي
  .اقداماتي است كه وقتي نتايج پايش ، نبود كنترل را نشان مي دهد ، بايد انجام شود

 
3-8   

  تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني
است براي شناسايي ، ارزشيابي و كنترل خطراتي كه از نظر ايمني مواد غذايي ) سيستمي(نظامي

  .اهميت دارند

3-9   

  HACCPبرنامه 
 و به منظور حصول اطمينان از كنترل خطراتي كه در HACCPسندي است كه بر اساس اصول 

  .بخش مورد نظر از زنجيره غذايي ، از نظر ايمني مواد غذايي اهميت دارند، تدوين مي شود
  
  



  

3-10     

  خطر
خطر انداختن سالمتي   هر عامل بيولوژيكي، شيميايي و يا فيزيكي موجود در مواد غذايي كه توان به               

  .را دارد
  
3-11   

  تجزيه و تحليل خطر 
فرآيند جمع آوري و ارزشيابي اطالعات مربوط به خطرها و شرايطي كه منجر به پيدايش آن ها مي 

به منظور تصميم گيري در مورد اين كه كدام يك از آن ها از نظر ايمني مواد غذايي مهم . شود
  . منظور شوند HACCPهستند و بنابراين بايد در سيستم 

  
3-12     

   پايش
انجام دادن سلسله اي از مشاهدات يا اندازه گيري هاي مربوط به پارامتر هاي كنترل طبق برنامه اي 

  .تحت كنترل مي باشدCCP معين به منظور حصول اطمينان از اينكه يك 
  
3-13 

   صحه گذاري
 اين كه اقدامات كنترلي تعيين شده در فراهم آوردن شواهدي مرتبط با ايمني مواد غذايي مبني بر

  .برنامه و برنامه هاي پيش نيازي از اثر بخشي كاملي برخوردارند
  
3-14   

  تصديق
  .تصديق عبارت است از ارائه شواهد عيني مبني بر برآورده سازي الزاماتي كه مشخص شده است
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  انحراف
  .راف ناميده مي شودعدول از نيازمندي هاي تعريف شده در حدود بحراني انح
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  سطوح قابل قبول
حدودي براي ايمني محصول براي به حداقل رساندن خطراتي كه  براي مصرف كننده در نظر گرفته 

  .مي شود
  
3-17   

   نمودار جريان كار
  .نمايش نمودار نظام يافته اي است كه توالي و تعامل مراحل را نشان مي دهد

  
3-18  

  درخت تصميم گيري
 نظام مند و مشخص است كه براي شناسايي نقاط كنترل بحراني به كار برده مي شود و از روشي

اين سواالت با بلي و يا خير پاسخ داده مي . يك سري سواالت در قالب يك نمودار تشكيل شده است
  .شود و تعيين مي كند كه راه ادامه پيدا كند و يا تصميمي گرفته شود
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  برنامه هاي پيش نياز
مورد نياز براي حفظ محيط ) مرتبط با ايمني مواد غذايي(شرايط  و عمليات پايه اي و فعاليت هاي 

بهداشتي در طول زنجيره غذايي كه مناسب براي توليد، جابجايي و ارائه محصوالت نهايي ايمن و 
ايط اين برنامه ها شامل شرايط خوب كشاورزي ، شر. مواد غذايي ايمن براي مصرف انسان باشند

  .خوب بهداشتي ، شرايط خوب ساخت، شرايط خوب حمل و نقل و شرايط خوب انبارداري مي باشد
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  (GHP) 1عمليات خوب بهداشتي
تمام عملياتي است كه انجام آن براي حصول اطمينان از مناسب بودن بهداشت غذا در تمام مراحل 

  .زنجيره غذايي الزم است
  
3-21    

  (GAP) 2ي عمليات خوب كشاورز
كاشت، داشت ،برداشت ،جداسازي ،بسته بندي، نگهداري و ( تمام عمليات مربوط به مديريت توليد 

محصوالت كشاورزي در زمينه كاربرد توصيه هاي الزم و با در نظر گرفتن جوانب ) حمل ونقل
لوژي اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي براي كاهش آالينده هاي فيزيكي ، شيميايي و ميكروبيو

  .كه با هدف دستيابي به امنيت و ايمني غذايي و ملزومات خاص در زنجيره غذايي الزم است
  
3-22    

  (GMP)3عمليات خوب ساخت 
تمام عمليات مربوط به مديريت توليد و تركيب روش هاي اجرايي كنترل كيفيت و ساخت در  

ودن غذا كه اصول آن در تمام واحدهاي مواد غذايي با هدف حصول اطمينان از ايمن و بهداشتي ب
  .مراحل توليد از تامين مواد خام تا فرآورده نهايي بكار برده مي شود
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  )GSP(4عمليات خوب انبارداري 
تمام عمليات مربوط به نگهداري مواد غذايي در انبار و رعايت شرايط مناسب مانند كنترل دما و  

اد غذايي در انبار كه مانع از رشد و توسعه رطوبت و همچنين طرز چيدن و قرار گرفتن مو
 .  ميكروارگانيسم ها و ساير آالينده هاي  مواد غذايي شود

  

                                                 
1- Good Hygenic Practice 
2- Good Agricultural  Practice  

3- Good Manufacturing Practice   

4- Good Storage Practice   
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  )GTP(1عمليات خوب حمل و نقل 
تمام عمليات مربوط به انتقال و جابجايي مواد غذايي در نخلستان، از نخلستان به واحد فرآوري و از  

 شرايط مناسب مانند كنترل دما و رطوبت و همچنين طرز چيدن و واحد فرآوري به انبار و رعايت
قرار گرفتن مواد غذايي در وسيله نقليه به طوري كه مانع از رشد و توسعه ميكروارگانيسم ها و ساير 

  .  آالينده هاي  مواد غذايي شود
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   خرما
  . مي باشدPalmaceaeده  از خانوا.Phoenix dactylifera lخرما ميوه درخت نخل با نام علمي 
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  خرماي نرم
اين خرماها از مرحله .  درصد باشد23 تا 20به خرماي رسيده اي گفته مي شود كه رطوبت آن 

رطب تا تمر داراي بافت نرم بوده و درصد زيادي از مواد قندي آن ها را قندهاي احياكننده تشكيل 
  .مي دهد

  
3-27  

  خرماي  نيمه خشك
اين خرماها وقتي به  .  درصد باشد20 تا 18 اي گفته مي شود كه رطوبت آن به خرماي رسيده

 درصد مواد قندي آن ها را قندهاي احيا 90-95. مرحله تمر مي رسند، بافتشان خشك مي شود
  .شونده تشكيل مي دهد
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   خرماي  خشك
ن خرماها به  اي.  درصد مي باشد18به خرماي رسيده اي گفته مي شود كه رطوبت آن كمتر از 

  .مي باشد) ساكارز(اغلب  مواد قندي آن ها  از نوع  قندهاي غير احيا كننده. مرحله رطب نمي رسند
                                                 

1- Good Transportation Practice   
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   فرآوري
تمام عملياتي است كه بر روي خرما از مرحله برداشت تا بسته بندي انجام شده و باعث تغيير حالت 

 .نمي شود) تغيير رنگ، طعم و مزه(فيزيكي و شيميايي آن 
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  واحد فرآوري
به محلي گفته مي شود كه پس از برداشت ميوه هر نوع عمليات بعدي اعم از فيزيكي، شيميايي و 

  .مكانيكي بر روي محصول انجام مي گيرد
  

  برنامه هاي پيش نياز   4
براي استقرار يك سيستم با كارايي مناسب، الزم است كه برنامه هاي پيش نيازي مدوني تهيه و به  

  در فرآوري و HACCPبرنامه هاي پيش نيازي مهم براي استقرار سيستم . رد اجرا گذاشته شودمو
 :بسته بندي خرما ي خشك و نيمه خشك به شرح زير مي باشد

  )(GAP       عمليات خوب كشاورزي4-1
  : در عمليات خوب كشاورزي بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد

  
  ن      مراحل احداث نخلستا4-1-1

براي احداث نخلستان فني بايد ابتدا مطالعات مقدماتي شامل بررسي وضعيت آب و هوايي منطقه ، 
خاك و آب را انجام داد و پس از بررسي هاي انجام شده ، بايد رقم هاي سازگار با منطقه كشت را 

  .انتخاب نمود تا محصول توليدي از كيفيت و كميت مورد انتظار برخوردار باشد
  :تخاب فاصله كاشت بايد نكات زير را مد نظر قرار دادبراي ان

امكان نفوذ نور به درون نخلستان ، وقتي درختان به مرحله بلوغ رسيدند وجود داشته   4-1-1-1
  .باشد

  .فضاي كافي براي انجام عمليات داشت و برداشت محصول وجود داشته باشد   4-1-1-2
  .ه وجود داشته باشدفضاي كافي براي توسعه ريشه گيا   4-1-1-3

 9 ×9 متر يا 10 × 8و ) براي مناطق بسيار گرم و خشك( متر 8 × 8براي شرايط موجود در كشور فاصله  -يادآوري
در برخي ارقام مانند خضراوي كه رقمي پا كوتاه است، مي توان فاصله كاشت را كمتر . متر نيز توصيه مي شود

  .گرفت



  

  

        گرده افشاني4-1-2
ني خرما يكي از حساس ترين كارهاي نخل داري است كه نقش بسيار مهمي در افزايش گرده افشا

زمان گرده افشاني در شرايط آب و هواي ايران از اواسط بهمن ماه تا . كميت و كيفيت محصول دارد
در . گرده افشاني اغلب به صورت سنتي انجام مي گيرد. اواسط ارديبهشت ماه به طول مي انجامد

  :افشاني بايد به نكات زير توجه نمودمورد گرده 
  . بعد از ظهر انجام شود3 صبح تا 10   گرده افشاني در ساعت 1- 4-1-2
 روز بعد از گرده افشاني به وقوع پيوست، گرده افشاني تكرار 2-3در صورتي كه بارندگي    2- 4-1-2

  .شود
 2-3داقل دو بار و به فاصلهدر صورت استفاده از روش مكانيكي ، گرده افشاني بايد ح    3- 4-1-2

  .روز يك بار  انجام شود
  .گرده افشاني مكانيكي به دليل مزاياي متعدد بر گرده افشاني سنتي ارجحيت دارد    4- 4-1-2
در مكان هايي كه دما در زمان گرده افشاني پايين است، از كيسه هاي كاغذ كرافت   5- 4-1-2

  . روز بعد برداشته شود8-10ده شود و روي گل آذين هاي گرده افشاني شده ، استفا
توصيه مي شود كه تنك اول ميوه خرما، با حذف يك سوم طول خوشه در ارقام با     6- 4-1-2

  .خوشك هاي بلند در هنگام گرده افشاني انجام شود
  .در گرده افشاني سنتي حتما از كارگران ماهر استفاده شود  7- 4-1-2
ه خشك سال قبل ، آزمون جوانه زني و رطوبت ، قبل از در صورت استفاده از گرد  8- 4-1-2

  .استفاده از گرده ، انجام شود
گرده خشك سال (در گرده افشاني به روش  مكانيكي ،استفاده از گرده خشك تازه   9- 4-1-2

  .بر گرده خشك ارجحيت دارد) جاري
  . افشاني است    شكاف خوردن گريبانه ماده، عالمت رسيدن و آمادگي براي گرده10- 4-1-2
همزماني رسيدن گل هاي نخل خرماي نر و ماده در هنگامي كه روش گرده افشاني     11- 4-1-2

  .سنتي باشد، بسيار مهم است
  . انجام شود1 روز بعد از باز شدن در اسپات2- 4گرده افشاني در اكثريت ارقام      12- 4-1-2
اشت زياد و وجود ارقام مختلف با استفاده از گرده خشك در مواردي نظير سطح ك  13- 4-1-2

  .تاريخ گل دهي متفاوت ضروري است

                                                 
1-Spot 



  

بهترين روش نگهداري گرده خشك ، قرار دادن آن درون ظروف سربسته بدون هود    14- 4-1-2
  . درجه سلسيوس است4- 5در مجاورت كلريد كلسيم و درون يخچال با درجه حرارت 

 20ه با آرد سبوس گندم و يا پودر تاك ، ميزان مناسب ترين نسبت اختالط دانه گرد     15- 4-1-2
  . درصد مواد همراه در اكثريت ارقام تجاري كشور است80درصد دانه گرده و 

ميزان گرده مصرفي براي هر خوشه يك گرم از مخلوط دانه گرده و مواد همراه با     16- 4-1-2
يگر ميزان مصرف دانه گرده به عبارت د.  درصد مواد همراه است80 درصد دانه گرده و 20تركيب 
اما در روش سنتي ميزان گرده مصرفي حداقل يك گرم .  گرم به ازاي هر خوشه است2/0حدود 
  .است

استفاده از دانه گرده تازه داراي بازده بيشتر و موثر تر است و به طور كلي بر دانه گرده    17- 4-1-2
  .خشك برتري دارد

ل با دانه گرده سال جاري در مواردي كه ناچار به استفاده     اختالط دانه گرده سال قب18- 4-1-2
  .از دانه گرده سال قبل مي باشد، توصيه مي شود

           تنك خرما4-1-3
  :به طور كلي داليل اصلي تنك خرما عبارتند از

افزايش مرغوبيت و بازار پسندي محصول، افزايش اندازه ميوه، جلوگيري از سال آوري و تنظيم ميوه 
 مناسب ساليانه، كاهش ريزش محصول، كاهش پديده ترشيدگي ميوه به ويژه در مناطق دهي

مرطوب ، افزايش امكان تهويه بيشتر درون خوشه ها، كاهش فشردگي ميوه ها و بهبود رنگ گيري 
  آن ها

  :تنك ميوه خرما به سه روش انجام مي گيرد
  كاهش تعداد خوشه ها  4-1-3-1
  هاتنك كردن  خوشه    4-1-3-2
   تنك كردن با استفاده از مواد شيميايي  4-1-3-3
           آرايش و نگهداري خوشه4-1-4

آرايش و نگهداري خوشه ها در خرما در ارقام داراي خوشه هاي بلند و سنگين از جمله عمليات 
هنگام آرايش دادن خوشه ها و بستن آن ها بايد خوشه ها را از بخش . متداول نخلستان ها است

ي تاج بيرون كشيده و به سمت پايين درخت هدايت كرد و جهت جلوگيري از شكسته شدن درون
به ) ترجيحا كنفي يا ساخته شده از ليف نخل (محور خوشه، معموال آن ها را با استفاده از طناب 

  .دمبر گ ها مي بندند
و ) رده افشاني  هفته پس از گ6-8(عمليات آرايش و بستن خوشه ها را بايد بعد از عمل تنك كردن 

  .زماني كه ميوه هاحدود يك سوم وزن اصلي خود را بدست آوردند، انجام داد



  

           پوشش خوشه خرما4-1-5
مهم ترين اهداف استفاده از پوشش خرما شامل بهبود خواص كمي و كيفي ميوه خرما، جلوگيري از 

خوشه ها به گرد و غبار و كاهش خسارت پرندگان ، زنبورها و آفات زيان آور، جلوگيري از آلودگي 
بازار پسندي ميوه، جلوگيري از آفتاب سوختگي و همچنين بهبود كيفيت و رنگ ميوه خرما         

  .مي باشد
  :مهم ترين پوشش هاي مورد استفاده نخلكاران عبارت است از

   پوشش حصيري ساخته شده از برگ هاي خرما   4-1-5-1
   پوشش توري پارچه اي   4-1-5-2
  پوشش توري سيمي   4-1-5-3
    پوشش كاغذ كرافت4-1-5-4
    پوشش پالستيكي4-1-5-5
    پوشش گوني و گوني پالستيكي4-1-5-6

در پيوست اطالعاتي الف مناسب ترين نوع پوشش خوشه خرما براي برخي از ارقام تجاري خرماي 
  .كشور نشان داده شده است

  هرس خرما        4-1-6
  :راي نخل متداول مي باشد، كه عبارتند از  نوع هرس ب5معموال 

       هرس برگ4-1-6-1
هدف از هرس برگ عبارت است از حذف برگ هاي خشكيده و آويزان به درخت به منظور سهولت 
عمليات داشت و برداشت و بهبود تهويه در نخلستان ، حذف برگ هاي آلوده به آفات و بيماري ها، 

 محصول با كميت و كيفيت مناسب، سهولت در انجام عمليات رعايت نسبت برگ به خوشه و توليد
گرده افشاني، سهولت در انجام عمليات خم كردن خوشه ها به سمت پايين و آرايش و تنظيم خوشه 
روي نخل خرما، ايجاد تعادل بين اندام هاي رويشي و زايش گياه و جلوگيري از پوسيدگي تدريجي 

  . تنه نخل
  :داف هرس به شرح زير مي باشدزمان هرس برگ بسته به اه

  هرس پس از برداشت محصول     1- 4-1-6-1
  هرس در زمان گرده افشاني       4-1-6-1-2
  ) هفته پس از گرده افشاني6-8(هرس در تنظيم و آرايش خوشه ها       3- 4-5-1-1
  )تكريب(        هرس دم برگ4-1-6-2



  

ن هاي تجاري انجام مي شود و معموال هر هرس دمبرگ مرحله دوم هرس مي باشد كه در نخلستا
معموال پاييز، (بخش باقيمانده از دمبرگ ها در فصل مناسب آن .   سال يك بار انجام مي شود2- 3

  .بريده شده و حذف مي شود) پس از اولين بارندگي 
تكريب موجب حذف محل تجمع آفات و بيماري ها مي شود و از پوسيده شدن تنه نخل و حمله 

همچنين باعث سهولت صعود از نخل براي انجام عمليات به زراعي .  به تنه جلوگيري مي كندموريانه
گرده افشاني، تجريب، هرس، تنك كردن ، بهداشت و كاهش ميزان تجمع رطوبت در اطراف : مانند

  .رايج ترين روش تكريب ، روش دستي است كه شامل سه روش عكفه، اره و تبر است. تنه مي شود

  هرس خار        4-1-6-3
. معموال در همه ارقام خرما در قسمت قاعده دمبرگ و در دو طرف آن تعدادي خار وجود دارد 

وجود اين خارها عامل مزاحمي در گرده افشاني، تنك خوشه، تنظيم و آرايش خوشه ها و برداشت 
ا حذف     محصول مي باشد و براي جلوگيري از آسيب هاي وارده به فرد صعود كننده ها خارها ر

  .مي كنند

         هرس دم خوشه ها پس از برداشت4-1-6-4
بعد از تمام عمليات برداشت، اقدام به حذف دم خوشه هاي باقيمانده روي نخل خرما هم در ارقام 

  .ماده و هم در ارقام نر مي كنند كه از انتشار بيماري هاي قارچي جلوگيري مي كند

        حذف پاجوش و تنه جوش4-1-6-5
 پاجوش پاي هر درخت بايد نگهداري و بقيه حذف 4بر اساس بررسي هاي انجام شده، حداكثر 

ضمنا در مواردي كه . بنابراين الزم است هر ساله تعدادي از پاجوش ها از درخت جدا شوند. شوند
از طرفي . روي تنه نخل، ساقه جوش وجود داشته باشد، بايد نسبت به حذف آن ها اقدام شود

  .رين روش تكثير نخل خرما استفاده از پاجوش استمتداولت

       مصرف كود در نخل خرما4-1-7
نخل خرما مانند ساير نباتات براي تغذيه به كودهاي ماكرو و ميكرو نياز دارد و تامين اين نيازها 

  :كود هاي مورد نياز خرما به دو دسته تقسيم مي شود.باعث افزايش كمي و كيفي محصول مي شود
 كيلوگرم كود حيواني پوسيده در 30-50ي آلي كه حداقل هر دو سال يك بار بايد مقدار كودها

بهترين زمان مصرف كودهاي حيواني در . خاك پاي درختان خرما پخش و با خاك مخلوط شود
  ).براي بدست آوردن اطالعات بيشتر به پيوست اطالعاتي ب مراجعه شود.(اواخر زمستان مي باشد

  ي نخلستان      آبيار4-1-8
در اين گونه . كاشت و پرورش نخل خرما عموما در مناطق گرم و خشك و كم باران صورت مي گيرد

  .مناطق آبياري عامل محدود كننده توليد خرما به شمار مي رود



  

برآورد گرديده است كه )  متر مكعب در سال250(مقدار آب مورد نياز نخل خرما نيم ليتر در دقيقه 
براي . ( وان يك رقم متوسط مورد قبول همه متخصصان علوم آبياري مي باشداين ميزان به عن

  ).بدست آوردن اطالعات بيشتر در باره روش هاي آبياري به پيوست اطالعاتي پ مراجعه كنيد
   خرما         آفات 4-1-9
        زنجره خرما1- 4-1-9

زنجره بالدار و      . ب مي آيدزنجره خرما يكي از آفات زيان آور مناطق خرما خيز كشور به حسا
پوره هاي آن به وسيله خرطوم خود شيره برگ ها و مواد سبزينه را مكيده و فضوالت شيرين و 
چسبناكي در زير و روي برگ ترشح مي كنند و در نتيجه ميوه هاي خرما ريخته وآن چه مي ماند 

د كه نسل زمستانه و تابستانه زنجره خرما در ايران دو نسل دار. نامرغوب و غير قابل مصرف است
  .ناميده مي شود

بسته به نوع ( درصد 30-40براي مبارزه شيميايي ، مناسب ترين زمان سم پاشي موقعي است كه 
سم پاشي نوبت اول . تخم هاي زنجره تفريخ شده باشند) منطقه و شدت آلودگي تخم روي برگ ها 

ما و سم پاشي دوم پس از برداشت محصول يك هفته الي ده روز پس از گرده افشاني درختان خر
  :مهم ترين سمومي كه در شرايط فعلي مي توان به كار برد عبارتند از. خرما توصيه مي شود

   در هزار در مخلوط آب5/1- 2 درصد به نسبت 60ديازينون      9-1-1- 4-1
   در هزار مخلوط در آب2فوزالون به نسبت      1-2- 4-1-9
   درصد به نسبت دو در هزار مخلوط در آب50 امولسيون اكتيليك     1-3- 4-1-9

      استفاده از تله هاي چسبي زرد رنگ به منظور جلب و انهدام حشرات كامل1-4- 4-1-9
          كنه گرد آلود يا تار عنكبوتي2- 4-1-9

 اين .كنه گرد آلود خرما يا تار عنكبوتي از آفات مهم زيان آور خرما در مناطق خرما خيز كشور است
بر اثر تغذيه با برگ و . كنه از شيره نسوج برگ هاي جوان و ميوه هاي نارس خرما تغذيه مي كند

. ميوه ها  رنگ طبيعي آن تغيير يافته و به رنگ خاكستري سفيد و يا زرد كم رنگ در مي آيد
 ميوه پوست. خرماهاي آسيب ديده ، شكاف برداشته و مواد قندي و شيره نباتي از آن خارج مي شود

در نخلستان هاي جنوب در مواقع طغيان كنه گردآلود ، خوشه هاي . نيز سخت و خشك مي شود
خرما ، پوشيده از غبار شده و ميوه هاي خرما چروكيده شده و بر روي زمين مي ريزند و نخل داران 

  .ناچار هستند اين گونه خرما را براي تغذيه دام مورد استفاده قرار دهند
تمام سال روي درختان خرما و گياهان ميزبان فعاليت    .  نسل دارد10-12ساليانه كنه گرد آلود 

در فصول مساعد در  قسمت تاج . مي كند و زمستان را الي ليف و حصير درختان خرما مي گذراند
  .درخت و قاعده برگ چه هاي خرما زندگي كرده، سپس روي ميوه هاي نارس ظاهر مي شود

با كنه گرد آلود مناسب ترين زمان سم پاشي خرما در مناطق جنوبي كشور ، براي مبارزه شيميايي  
  :سمومي كه در اين مورد مي توان استفاده نمود عبارتند از. نيمه اول خرداد ماه است



  

 در هزار كه بسته به نوع گوگرد        1- 3    گوگرد هاي قابل حل در آب به نسبت  2-1- 4-1-9
همچنين از گل گوگرد نيز مي توان براي كنترل . راي مبارزه به كار بردمي توان با اختالط در آب ب

اما در مناطق بسيار  گرم و خشك بايد احتياط الزم به منظور جلوگيري از گياه . آفت استفاده كرد
  . گرم براي هر درخت مي باشد100-150ميزان مصرف گل گوگرد حدود . سوزي به عمل آيد

 در هزار ، محلول در آب ، كه اثر بسيار 2به نسبت ) تراديفون ت(سم تديون       2-2- 4-1-9
  .اين سم تخم كنه ها را عقيم كرده و تلفات زيادي به پوره هاي كنه وارد مي كند. مطلوبي دارد

 درصد امولسيون به نسبت دو در هزار محلول 50) پيريميفوس متيل(سم آكتليك      2-3- 4-1-9
در ضمن كرم ميوه خوار  خرما را . ي مبارزه با كنه ها بسيار موثر استبرا) دو ليتر در هكتار(در آب 

  .نيز كنترل مي كند
      كرم ميوه خوار خرما3- 4-1-9

اين آفت . كوچك خرما نيز معروف است يكي از آفات مهم خرما كرم ميوه خوار است كه به شب پره
انباري خرما نيز محسوب مي عالوه بر خسارت زيادي كه به محصول درختي وارد مي آورد، آفت 

الرو كرم ميوه خوار خرما در بهار ، پس از تنيدن تار، بر روي ميوه هاي نارس مستقر شده و  . شود
قسمت انتهايي خرما در نزديكي كاسبرگ و گاهي نيز وسط آن را سوراخ مي كند و در نهايت از 

در نتيجه ميوه . قطع مي كندگوشت و هسته ميوه تغذيه مي كند و ارتباط ميوه را با دم خوشه 
حداكثر . چروكيده شده و به رنگ قهوه اي متمايل به قرمز در آمده و بر روي زمين مي ريزد

  .خسارت در دوره اي است كه ميوه ها در مراحل رشد خارك باشد
 درصد باشد، عمليات مبارزه شيميايي بايد صورت 15در صورتي كه ميزان خسارت آفت بيش از 

.  درصد باعث تنك ميوه مي شود كه خود عامل مفيدي به حساب مي آيد15 كمتر از خسارت. گيرد
 روز پس از گرده 10بهترين زمان سم پاشي بر عليه آفت ميوه خوار خرما، نوبت اول يك هفته الي 

از (افشاني مي باشد كه با توجه به سن ، رقم و شرايط آب و هوايي، اين زمان در مناطق مختلف 
 هفته پس از اولين سم 4- 5است و نوبت دوم ) دوم فروردين تا نيمه اول ارديبهشت ماهاواسط نيمه 

  :سموم توصيه شده براي مبارزه با اين آفت عبارتند از. پاشي مي باشد
   در هزار2ديازينون به نسبت   1- 3- 4-1-9
   با آب درصد به نسبت دو در هزار مخلوط50امولسيون ) پيريميفوس متيل(اكتيليك   2- 3- 4-1-9
   در هزار2فوزالون به نسبت   3- 3- 4-1-9
  
  نخل خرما) كرگدني(           سوسك شاخدار4- 4-1-9

كرم اين آفت در قسمت تاج درختان خرما، در قاعده دم برگ هاي اصلي و دم خوشه خرما زندگي 
جه در آن محل توليد حفره نموده و سبب سائيدگي دم خوشه و دم برگ ها شده و در نتي. مي كند

بر اثر حمله اين كرم درختان ضعيف شده و از شكل ظاهري خود . شاخه ها و خوشه ها مي شكنند
به عالوه خوشه هاي خرما كه داراي محصول زيادي هستند، يا به كلي از بين     . خارج مي شوند



  

رغوب مي روند و يا اينكه بر اثر نرسيدن غذاي كافي به خوشه ها، ميوه هاي آن ها چروكيده و نا م
  .مي شوند

از اسفند ماه به بعد تا هنگام برداشت محصول خرما كه كرم ها فعاليت دارند، هر ماه دو مرتبه     
مي توان قسمت تاج درختان را طعمه مسموم پاشيده، به اين ترتيب كرم ها با تغذيه و يا تماس با 

 گرم ليندين 1000 تا 500روش تهيه اين طعمه به اين صورت است كه . اين طعمه از بين مي روند
 ليتر آب را با هم 50 كيلوگرم سبوس گندم و 100 درصد را با 85 درصد يا سه كيلوگرم  سوين 25

 ليتر مخلوط مي كنند و 5براي تهيه طعمه ليندين و يا سوين آن ها را با حدود . مخلوط مي كنند
ي باشند و پس از اين كه سپس بقيه آب را با سم مخلوط و به روي سبوس م. خوب به هم مي زنند

طعمه آماده شد، هنگام عصر و غروب آفتاب ، يك مشت طعمه را در قسمت تاج درختان           
  .مي گذراند

  
جمع آوري الرو ها از درون تاج درخت در هنگام تلقيح خوشه ها ، رعايت بهداشت نخلستان ، هرس به  -يادآوري

  . آفت بسيار موثر استموقع و عدم آبياري بي رويه در كاهش خسارت
  
  )شپشك سفيد(       سپردار معمولي نخل خرما5- 4-1-9

اين آفت به درختان خرماي جوان مخصوصا درختاني كه در كنار نهرها و كحل هاي مرطوب كاشته 
برگ هاي مبتال پژمرده و زرد شده و درخت نيز . شده اندو هم چنين پاجوش ها حمله مي كند

  .صول نقصان محسوسي پيدا مي شودضعيف شده و در مقدار مح
 درصد پوره ها از زير 75بهترين زمان مبارزه در ارديبهشت و يا آبان ماه مي باشد، يعني هنگامي كه 

 درصد و يا 20 درصد يا ديازينون 57ماالتيون : فرمول مبارزه عبارت است از. سپر خارج   مي شوند
 يك تا دو كيلوگرم روغن ولك تابستانه و  درصد امولسيون ،40 ميلي ليتر 150- 200ركسيون ، 

   ليتر آب100
             بيما ري  هاي نخل خرما4-1-10
  نخل خرما) خامج(      بيماري پوسيدگي گل آذين 1- 4-1-10
بيماري پوسيدگي گل آذين خرما از مهم ترين بيماري هاي نخلستان هاي كشور هاي اطراف   

 عالئم آلودگي در هنگام ظهور اسپات يعني اواخر زمستان و اولين. خليج فارس از جمله ايران است
بيماري ابتدا از قسمت انتهايي . يا اوايل بهار به صورت لكه هاي قهوه اي كمرنگ ديده مي شود

در مراحل . غالف كه نرم تر است، شروع شده و سپس به قسمت هاي ديگر غالف گسترش مي يابد
ده و روي غالف اسپات ، لكه هاي سياه با حاشيه هاي پيشرفته گل ها كامال گنديده و سياه ش

اگر شدت بيماري در مراحل اوليه زياد باشد، اسپات قبل از باز شدن كامال . صورتي ظاهر مي شود
  .خشك مي شود

. مي باشد) بهمن ماه(بهترين زمان سم پاشي پس از برداشت محصول و قبل از باز شدن اسپات ها 
براي مبارزه با اين بيماري ... ، كوپروايت، زينب، تيرام، تيوفانات متيل و سموم زيادي از جمله بنليت

بر اساس بررسي هاي صورت گرفته در رابطه با ميزان تاثير سموم، قارچ كش هاي .توصيه شده اند



  

و پس از آن به ترتيب بنوميل و تيابندازول با غلظت هاي يك در هزار ) يك در هزار(تيوفات متيل 
  .ري موثر گزارش شده استبر عليه بيما

      عارضه خشكيدگي خوشه خرما 2- 4-1-10
خشكيدگي خوشه خرما عارضه اي است كه در چند سال اخير خسارت زيادي را به نخلداران برخي 

عالئم اين .مناطق كشور مانند جيرفت، بم، كهنوج، بوشهر، هرمزگان و خوزستان وارد نموده است
 در مرحله تبديل خارك به رطب، ايجاد لكه هاي قهوه اي در محل عارضه پژمردگي ناگهاني ميوه ها

در . اتصال خوشچه هابه محور اصلي خوشه و سوختگي و سياه شدن خوشك هاي خوشه مي باشد
مورد رقم مضافتي معموال آلودگي از سمت دم خوشه با ايجاد نوارهاي قهوه اي رنگ شروع و به 

رم و خشك موجب تشديد و اپيدمي شدن اين وزش بادهاي گ. سمت خوشه پيشرفت مي كند
  .عارضه مي شود

        شرايط خوب برداشت خرما4-1-11
اين تفاوت ها معموال مربوط . در برداشت خرما تفاوت هايي در چگونگي استقرار ميوه ها وجود دارد

 درجه برخي از اين تفاوت ها مانند رنگ ميوه و. به اندازه خوشچه ها، خوشه ها و نخل ها مي شود
رسيدن آن قابل رويت مي باشند، اما تفاوت هايي مانند درصد رطوبت ميوه ها، درصد قند و فعاليت 

  . آنزيم هاي مختلف قابل رويت نمي باشند
. قابل برداشت مي باشند) خالل، رطب و تمر(ميوه تمام ارقام خرما طي سه مرحله از رشد و نمو 

حله از مراحل رشد ونمو ميوه بستگي به ويژگي هايي حق انتخاب در برداشت يك مرحله يا چند مر
  .واريته، شرايط اقليمي و تقاضاي بازار دارد: مانند

  : نكاتي كه بايد در هنگام برداشت خرما رعايت شوند عبارتند از
قبل از برداشت بايد دور تا دور درختان را تميز نمود و يونجه و علف هاي هرز را كوتاه   1- 4-1-11

  .كرد
در ابتداي فصل رسيدن خرما و حين عمليات برداشت بايد تا چند متري اطراف درختان   2- 4-1-11

، پوششي مناسب از جنس حصير يا پالستيك و مانند آن پهن كرد تا از تماس محصول با زمين و 
  .آلودگي آن جلوگيري شود

كامال تميز و عمليات برداشت ميوه خرما بايد بدون كوچك ترين تاخير و به صورت   3- 4-1-11
  .بهداشتي صورت گيرد

برداشت مي تواند با استفاده از طناب و زنبيل تميز و مناسب و يا ترجيحا با استفاده       4- 4-1-11
  .از وسايل مكانيكي و ماشين هاي مخصوص انجام شود

ت در صورتي كه برداشت خرما با استفاده از طناب و زنبيل صورت مي گيرد، الزم اس     5- 4-1-11
كه خوشه هاي چيده شده داخل زنبيل قرار گرفته و زنبيل با طناب به پايين درخت فرستاده شود 

  .تا از واردآمدن ضربه مكانيكي به خرما جلوگيري شود
خرماهايي كه به تدريج رسيده و خودبه خود مي ريزند، بايد روزانه جمع آوري شده و    6- 4-1-11

  .شده از درخت جلوگيري شوداز اختالط آن ها با ميوه هاي چيده 



  

قرار دادن پارچه مناسب قابل شستشو با دو رنگ مختلف به روشي كه يك روي آن    7- 4-1-11
  .هميشه در تماس با سطح زمين باشد، توصيه مي شود

بهتر است در باغ،  ميوه هاي آسيب ديده كه براي عرضه به بازار مناسب نيستند، جدا    8- 4-1-11
وسيده، ترشيده، آلوده به حشرات، شكاف و ترك برداشته، چروكيده و تلقيج شده و ميوه هاي پ

  .نشده و ميوه هاي نرسيده كه امكان رساندن مصنوعي آن نيست، از توده ميوه جدا شوند

 (GTP)      عمليات خوب حمل و نقل  4-2
ستيكي  خرماهاي برداشت شده بايد در اسرع وقت از خوشه ها جدا و درون سبدهاي پال 4-2-1

  .مناسب، تميز و قابل شستشو قرار داده شوند
 به منظور جلوگيري از صدمات مكانيكي كه منجر به لهيدگي خرما مي شود، بايد از ظروف  4-2-2

  .با ابعاد و حجم مناسب ، براي انتقال محصول از باغ به واحد هاي فرآوري استفاده نمود
ي بايد در اسرع وقت و با رعايت كامل شرايط  عمليات انتقال محصول به واحدهاي فرآور 4-2-3

  .بهداشتي صورت پذيرد
  .  وسايل حمل ونقل قبل از بارگيري، بايد كامال تميز و ضدعفوني شوند 4-2-4

 (GHP)        عمليات خوب بهداشتي4-3
در هنگام برداشت خرما بايد بهداشت فردي كارگران و بهداشت محيط كار كامال رعايت    4-3-1

  .شود
افرادي كه بيماري آن ها محرز شده است و يا مظنون به ابتال به بيماريي هستند كه    4-3-2

احتمال انتقال آن از طريق مواد غذايي وجود دارد ، به هيچ وجه نبايد وارد محيط برداشت محصول 
له به اطالع اين افراد بايد بيماري و يا عالئم بيماري خود را بالفاص. ، انبار و يا واحد فرآوري شوند

در صورت مشاهده عالئم باليني يا اپيدميولوژيكي، افراد بايد تحت آزمايش هاي . مديريت برسانند 
  .كامل پزشكي قرار گيرند

مواردي كه بايد به مديريت گزارش شود و در آن شرايط فرد تحت آزمايش هاي        4-3-3
  :ل آيد عبارتند ازپزشكي قرار گيرد و يا از حضور وي در محيط ممانعت به عم

   يرقان، اسهال، استفراغ، تب، عفونت گلو همراه با تب- الف
  ...)جوش، بريدگي و ( زخمهاي عفوني قابل رويت بر روي پوست-ب
   ترشح مواد از بيني، گوش ها يا چشم-پ
  .كارگران در هنگام كار از لباس مخصوص كار استفاده نمايند       4-3-4
شخص با وجود زخم و بريدگي، مجاز به ادامه كار است، بايد بريدگي ها در مواردي كه       4-3-5

  .و زخم ها به وسيله زخم بند ضد آب مناسب پوشانده شود
از استعمال دخانيات، جويدن و خوردن مواد غذايي، عطسه و يا سرفه در برابر محصول      4-3-6

  .خودداري شود



  

ي و انبارها نيز بايد مقررات بهداشت فردي را رعايت بازديد كنندگان از واحد هاي فرآور     4-3-7
     .           نمايند

    توصيه مي شود، براي كنترل بهداشتي و مداوم از مرحله كاشت تا برداشت ، ناظر فني  4-3-8
  .كه صالحيت او به وسيله وزارت جهاد كشاورزي تاييد شده است، در باغ  حضور داشته باشد

 )GSP( خوب انبارداري         عمليات  4-4

        روش هاي پيشگيري و مبارزه با آفات انباري خرما4-4-1
اين آفات نه تنها از . آلودگي به حشرات و كنه ها يكي از عوامل مهم كاهش كيفيت خرما مي باشد

طريق تغذيه مستقيم خسارت مي زنند، بلكه محيط مناسبي را براي رشد و نمو عوامل قارچي و 
بنابراين اتخاذ روش هاي پيشگيري و كنترل براي مبارزه با آن ها در طول . اهم مي كنندميكروبي فر

  .دوره انبارداري ضروري است
        بهداشت انبار4-4-2

در انبارهايي كه با مديريت صحيح و رعايت مسائل بهداشتي اداره شوند، ميزان خسارت كمي و 
  .كيفي رسيده به محصول در حداقل مي باشد

        بسته بندي مناسب4-4-3
يكي . بسته بندي مناسب مي تواند به عنوان يك عامل فيزيكي مانع ارتباط بين خرما و حشرات شود

. از اهداف مهم بسته بندي، حفظ كيفيت خرما از طريق جلوگيري از دسترسي آفات به آن مي باشد
مثال در صورتي كه . تخاب شوندنوع مواد بسته بندي بايد متناسب با نوع تيمارهاي آلودگي زدايي ان

از روش پرتوافكني براي كنترل و از بين بردن آفت انباري استفاده مي شود، مواد  بسته بندي از 
جنس پلي پروپيلن براي جلوگيري از آلودگي مجدد خرماهاي بسته بندي شده موثرتر از پلي اتيلن 

.  مهمي در كنترل آلودگي نقش داردعالوه بر نوع پوشش، ميزان ضخامت آن به عنوان عامل. هستند
  . تركيبي از پوششش ها مانند پلي اتيلن و پلي پروپيلن يا پلي استر و پلي پروپيلن مفيد خواهد بود

        استفاده از فرمون ها4-4-4
استفاده از اين . استفاده از فرمون ها يكي از روش هاي نوين كنترل حشرات آفات انباري مي باشد

در شرايط انبار مي توان در . نامه هاي بهداشت انبار از اهميت خاصي برخوردار استتركيبات در بر
اطالع از بيولوژي و . ساعات خاصي از شب يا روز براي كنترل حشرات از فرمون ها استفاده نمود

بسياري . ساعات خاص فعاليت حشرات انباري، در افزايش كارائي فرمون ها بسيار حائز اهميت است
  . ها آفات انباري خرما شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته استاز فرمون

        ضدعفوني موضعي4-4-5
گاهي ممكن . ضدعفوني موضعي عبارت از ضدعفوني قسمتي از يك انبار آلوده به آفت مي باشد

 از است در يك انبار نگهداري خرما، يكي از قسمت ها يا اتاقك ها، آلوده به آفات و بيماري هاي پس
در چنين شرايطي براي ريشه كني آفت مزبور و جلوگيري از سرايت آن به ساير . برداشت شوند

اين عمل معموال در پايان كار . نواحي انبار، منحصرا سلول يا اتاقك آلوده را ضدعفوني مي كنند



  

. شودروزانه در شب و يا در پايان هفته كه رفت و آمد به داخل انبار متوقف مي شود، انجام مي 
ضدعفوني انبارهاي نگهداري خرما تا زماني كه كامال مسدود نشوند، كار مشكل و بي نتيجه اي    

انبارهاي خالي را پس از تميز كردن، مي توان با سمومي كه توسط مراجع قانوني و . مي باشد
 .ذيصالح كشور تاييد شده باشند، ضدعفوني كرد

 
 
 
  
  ه خشك بسته بندي شدهضدعفوني خرماهاي خشك و نيم     4-4-6

، خرما بايد عاري از هر گونه ) چند ماه تا يك سال(به منظور نگهداري و انبار خرما در دراز مدت 
اين كار تا اين زمان  از طريق گازدهي خرما در نخلستان و در . شود) تخم، الرو، شفيره و بالغ(آفات 

  .تاق مخصوص انجام مي شودزير پوشش هاي پالستيكي و يا در واحد هاي بسته بندي در ا
بيشترين كاربرد اين روش براي . عمل ضدعفوني در مورد خرماي خالل و رطب تازه به كار نمي رود

الزم به ذكر است كه هر گونه فعاليت . ضدعفوني خرماهاي خشك و نيمه خشك صادراتي است
  . باشد2339ضدعفوني كردن  بايد مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 

  پرتودهي     4-4-7
در روش پرتودهي تا كنون هيچ گونه گزارشي از مقاومت حشرات به آن وجود نداشته و همچنين 

در مورد پرتوافكني توجه به . فاقد آلودگي زيست محيطي و باقيمانده سموم روي مواد غذايي است
  .يادآوري هاي زير مهم است

مثال تحمل راسته پروانه ها . ات در اين روش متفاوت استتحمل يا مقاومت راسته هاي مختلف حشر -1يادآوري 
  .بيش تر از سوسك ها است

مثال تخم حشرات حساس تر از . تحمل مراحل رشدي حشرات نيز نسبت به پرتودهي متفاوت است -2يادآوري 
وله خرما و بنابراين در هنگام استفاده از اين روش بايد نوع آفات موجود در محم. مرحله رشد و شفيره مي باشد

  .مراحل رشدي آن كامال مشخص شود و بر اساس حداقل مقدار توصيه شده ، اقدام به پرتوافكني نمود

 ، آيين كار پرتودهي ادويه  3102شماره   براي آگاهي از چگونگي پرتو دهي به استاندارد ملي ايران -3يادآوري
  .  مراجعه شود

       تيمار گرمايي4-4-8
هر چه رطوبت بيشتر باشد، به دليل . مل مهم، دما و رطوبت نسبي هوا مي باشددر تيمار گرمايي عوا

 درصد ، رطوبت 70رطوبت نسبي .هدايت گرمايي بهتر، زمان الزم براي افزايش دما كمتر مي شود
  .مناسبي است

تيمار گرمايي در شرايط خال ، . تيمار گرمايي به دو صورت در شرايط خال و بدون خال انجام مي شود
منابعي كه به طور . غالبا در مورد خرماهاي بسته بندي شده در اندازه هاي كوچك به كار مي رود



  

عملي از روش تيمار گرمايي استفاده كرده اند، براي از بين بردن تمام مراحل رشدي حشرات ، 
 دقيقه و 30  درجه سلسيوس را به مدت 65 درجه سلسيوس را به مدت دو ساعت ، دماي 54دماي 

 70البته دماهاي باالي .  دقيقه مورد استفاده قرار داده اند20 درجه سلسيوس را به مدت 71ي دما
درجه سلسيوس ممكن است موجب ايجاد تغييرات شيميايي و تيره رنگ شدن پوست خرماي 

  .خشك و نيمه خشك  شود

      سرما دهي4-4-9
نگهداري آن براي بلند مدت هدف اصلي از نگهداري خرماي خشك و نيمه خشك  در سردخانه ها، 

، توقف يا به تعويق انداختن فعاليت هاي شيميايي و بيولوژيكي و كاهش فعاليت هاي ميكروبي و 
.  درصد فعاليت ميكرو ارگانيسم ها به صفر مي رسد24در خرما با رطوبت كمتر از . حشرات است

ين دماها حشرات لزوما از بين  درجه سلسيوس هيچ فعاليتي ندارند اما در ا4حشرات در دماهاي زير 
  .نخواهند رفت

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

   مراحل توليد خرماي خشك و نيمه خشك ، عوامل آلودگي و اقدامات كنترلي براي رفع آن ها–1جدول 
نام 
  مرحله

  اقدامات كنترلي  خطر

رما
س خ

هر
  

برگ هاي آلوده به آفات و بيماري و 
پوسيدگي انتشار آن ها، باعث 
  .تدريجي تنه نخل مي شوند

 
محل تجمع آفات ) دم برگ(كرب ها 

و بيماري ها هستند و موجب حمله 
موريانه ها و تجمع رطوبت در اطراف 

 .تنه و پوسيدگي تنه نخل مي شوند
 
 

انتشار بيماري هاي قارچي در ارقام 
ماده و نر پس از اتمام عمليات 

  .برداشت

  هرس برگ 
  
  
  

 هاهرس دمبرگ كرب 
 
 
 
  
  
  

  هرس دم خوشه هاپس از برداشت 

وه 
 مي

ك
تن

رما
خ

  

ترشيدگي ميوه به علت عدم تنك 
  ميوه 

تنك ميوه خرما به سه روش تنك خوشه ها، كاهش تعداد خوشه ها 
  و تنك با استفاده از روش شيميايي 

ش 
وش

پ
ي 

 ها
شه

باران، بادهاي گرم، پرندگان، آفات و خو
  آفتاب سوختگي

حصيري، توري پارچه (شش هاي خوشه هاي خرما استفاده از پو
هاي، توري نايلوني، توري سيمي، كاغذ كرافت، پالستيكي، گوني 

  )كنفي



  

ات
ا آف

زه ب
بار

م
  

، )كنه تار عنكبوتي(كنه گردآلود
استفاده از شيره نسوج برگ هاي 

حبه هاي نارس ، تغيير رنگ . جوان 
و ايجاد خال روي ميوه هاي 

 شدن ميوهو چروكيده ) خارك(نارس
كرم   

ميوه خوار، تنيدن تار و استفاده از 
) توسط الرو(گوشت و هسته ميوه 

آفت انباري نيز محسوب (ريزش ميوه
  .) مي شود

  :مبارزه شيميايي 
   استفاده از سموم
   تتراديفون،امايت،

  ارتوس،نئورون،نيسورون
  

ات
ا آف

زه ب
بار

م
  

زنجره خرما با مكيدن شيره گياهي و 
جب ضعيف شدن سبزينه گياه مو

  .درخت و ريختن ميوه خرما مي شود

استفاده از سموم ماالتيون، ديازينون، : مبارزه شيميايي   
  اكتيليك وردان
استفاده از تله ها و نوارهاي زرد رنگ، هرس : مبارزه فيزيكي

  زمستانه و استفاده از كود پتاس
    

  
  

مل آلودگي و اقدامات كنترلي براي رفع  مراحل توليد خرماي خشك و نيمه خشك ،  عوا– 1ادامه جدول 
  آن ها

  اقدامات كنترلي  خطر  نام مرحله

 با 
رزه

مبا
ات

آف
  

سپردار معمولي خرما با مكيدن شيره كياهي و سبزينه 
گياه، موجب ضعيف شدن درخت و ريختن ميوه خرما مي 

  .شود

استفاده از سموم ماالتيون، : مبارزه شيميايي 
 سموم همراه در سم پاشي پاييزه. ديازينون

  .روغن مصرف مي شود

ي 
دار

گه
ن

رما
خ

  

  آفات انباري، حشرات 
  رشد ميكروارگانيسمها

، بسته بندي مناسب، استفاده از GSPرعايت 
فرمون ها، ضدعفوني خرماهاي بسته بندي 

  شده، پرتودهي، تيمار گرمايي، سرمادهي

ي 
 برا

اده
ستف

رد ا
 مو

اي
ده

رآين
ف

رما
ت خ

يفي
د ك

هبو
ب

  

سمها ، آفات ، ترشيدگي ميوه خرما رشد ميكروارگاني
  تخمير خرما 

گاز دهي، شستشو و خشك كردن، انبار كردن، 
منجمد كردن، رطوبت دهي، رطوبت گيري و 

  عمل آوري

  



  

   در بسته بندي و فرآوري خرما HACCP مراحل استقرار  5
  )HACCPتشكيل گروه (     گام اول 1- 5

هي متشكل از افراد خبره ، با تخصص هاي  مي بايست گروHACCPبه منظور استقرار سيستم 
، توانايي تشخيص و تجزيه و تجليل منطقي تمام  HACCPمختلف كه ضمن آشنايي با سيستم 

  :اين گروه متشكل از افراد زير مي باشند. خطرات بالقوه را داشته باشند، تشكيل شود
       رئيس گروه1-1- 5

ز نحوه اجراي سيستم بوده و در فرآيند جمع آوري رئيس گروه بايد داراي اطالعات و آگاهي كامل ا
  .و تشخيص صحت مطالب نقش موثري داشته باشد و تيم را سازماندهي و هدايت كند

       دبير گروه 1-2- 5
دبير گروه بايد به عنوان عضو فعال گروه در مورد ثبت اطالعات و مطالب مطرح شده و پي گيري 

  .جلسات  فعال باشد
  اء گروه    ساير اعض1-3- 5

ساير اعضاء گروه بايد متخصصيني در رشته هاي شيمي، ميكروبيولوژي، كنترل كيفي، كشاورزي با 
  ديده و مسئوليت و اختيارات HACCPگرايش هاي مرتبط باشند و آموزش هاي الزم را در مورد  

  .تعريف شده اي داشته باشند

رآيند و محصوالت مشمول سيستم، مشخص   شامل مشخص كردن فHACCP مهم ترين وظايف گروه -يادآوري
  .كردن گستره سيستم، حفظ و نگهداري سيستم مي باشد

         گام دوم  مشخصات محصول5-2

 مي باشد كه Palmaceae از خانواده .Phoenix dactylifera lخرما ميوه درخت نخل با نام علمي 
يار زياد واريته هاي خرما،  با توجه به تنوع بس. بر حسب ميزان رطوبت  دسته بندي مي شوند

  .ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي هر واريته بايد مطابق استانداردهاي ملي ايران مربوطه  باشد
  
      خرماي خشك5-2-1

اين خرماها به مرحله .  درصد باشد18به خرماي رسيده اي گفته مي شود كه رطوبت آن كمتراز 
  .مي باشد) ساكاروز(هاي احياء كننده بيشتر قند آن ها از نوع قند . رطب نمي رسند

       خرماي نيمه خشك5-2-2
اين خرماها وقتي به . درصد باشد20  تا  18به خرماي رسيده اي گفته مي شود كه رطوبت آن از 

 درصد قند آن ها از نوع قند هاي احياء 90- 95. مرحله تمر مي رسند، بافت آن ها خشك مي شود
  .شونده مي باشد

  
  گام سوم  تعيين موارد مصرف مورد نظر        5-3



  

اين محصول براي مصارف خوراكي براي انسان و نيز به عنوان مواد اوليه در صنايع تبديلي مواد 
  .غذايي كاربرد دارد

          گام چهارم  ترسيم نمودار جريان كار  4- 5
شت، فرآوري و بسته بندي ، آيين كار بردا2381: نمودار جريان كار با توجه به استاندارد ملي ايران 

در شكل يك، نمونه اي از نمودار جريان فرآيند فرآوري و بسته بندي خرماي . خرما رسم مي شود
  .نرم ، نشان داده شده است

محوطه واحد : بهتر است قبل از رسم نمودار جريان كار ، اعضاء گروه ، محل اجراي سيستم مانند - 1يادآوري
ان كافي بازديد نمايند تا تمام اطالعات منطبق بر واقعيت، جمع آوري شوند و سپس با فرآوري و انبار ها را در زم

  .استفاده از تجارب متخصصين ، نمودار رسم شود

با در نظر گرفتن اين كه مراحل و نحوه فرآوري ممكن است در واحد هاي مختلف با هم كمي متفاوت  - 2يادآوري
بديهي است  مي توان در هر واحد فرآوري اين . هر واحد ايجاد شودباشد، ممكن است تغييرات كمي در نمودار 

  .نمودار را بر اساس توالي مرحله فرآيند و چگونگي استقرار تجهيزات و ماشين آالت موجود رسم نمود

 الزم به ذكر است كه تعيين فضاها، استقرار تجهيزات و ديگر عوامل توليد، بايد به گونه اي باشند كه از -3يادآوري
  .بروز آلودگي هاي جانبي اجتناب شود

  

         گام پنجم تاييد نمودار جريان كار در محل5- 5
براي اطمينان از اين كه نمودار جريان كار ، انعكاس درستي از وضعيت موجود مي باشد، بايد جريان 

رد تاييد امور از طريق مشاهده عيني در محل فعاليت ها، كنترل و با نمودار مطابقت داده شده و مو
  .قرار گيرد

          گام ششم  شناسايي و تجزيه و تحليل خطر  گام هفتم  شناسايي نقاط كنترل بحراني6- 5
براساس نمودار جريان كار، مراحل مختلف فرآوري خرما از نظر وجود خطرات بالقوه فيزيكي، 

  . بررسي و خطرات واقعي شناسايي شودHACCPشيميايي و ميكروبي توسط گروه 
  

           گام هفتم  شناسايي نقاط كنترل بحراني7- 5
 پس از شناسايي تمام عوامل موثر در ايجاد خطر، ارزيابي احتمال وقوع اين عوامل را با استفاده از 

روش هاي مختلف آزمون كرده و بر اساس احتمال وقوع و شدت اثر هر يك، خطرات شناسايي    
 موثر در آن، اقدامات كنترلي بايد به گونه اي انجام شود پس از شناسايي خطرات و عوامل. مي شوند

اين اقدامات كنترلي بايد به وسيله . كه منجر به حذف و كاهش خطرات تا سطح قابل قبول شود
   . اجرا شوندGAP و GHP GMP, GSPافراد آموزش ديده طي برنامه هاي پيش نياز 

ا استفاده از درخت تصميم گيري، نقاط پس از تهيه ليست خطرات شناسايي شده در هر مرحله، ب
    .كنترل بحراني مشخص مي شوند



  

  :اجراي گام هاي ششم و هفتم براي هر يك از مراحل توليد به شرح زير مي باشد

      دريافت خرما 7-1- 5
 را در مراحل كاشت، داشت و برداشت خرما رعايت     GAP خرما بايداز نخلستان هايي كه اصول

همچنين انتقال خرما از نخلستان به مراحل فرآوري بايد با رعايت . رفته شودمي كنند، تحويل گ
دريافت خرما بايد توسط پرسنل آموزش ديده انجام شود و . كامل شرايط بهداشتي انجام شود

بازرسي چشمي محموله ورودي از نظر وجود عوامل ناپذيرفتني  يا ترشيدگي و كپك زدگي در 
در ضمن الزم است تامين كنندگان خرماي خشك و نيمه خشك، . تهنگام تحويل خرما ضروري اس

    . مورد ارزيابي قرار گيرند و خريد از تامين كنندگان معتبر صورت گيرد

      دريافت مواد بسته بندي7-2- 5
 باشد و از تامين كنندگان 1تمام مواد بسته بندي مورد استفاده بايد از نوع مناسب براي مواد غذايي

 ، بسته بندي خرما، خريداري 5998: رعايت شرايط نوشته شده در استاندارد ملي ايرانمعتبر ، با 
  .شود 

       انبارش خرماي خشك و نيمه خشك7-3- 5
 بسته به ميزان رطوبت خرما و شرايط محيطي بايد در اتاق  خشك و نيمه خشكانبارش خرماي

  .انجام شود GSP    و GMP GHP,سرد يا سرد خانه و با رعايت كامل اصول 
      انبارش مواد بسته بندي7-4- 5

  . انجام شودGSP   وGMPبا رعايت كامل اصول  انبارش مواد بسته بندي مي بايست
      ضدعفوني خرما7-5- 5

با توجه به اين كه روش هاي ضدعفوني نا مناسب مي تواند مخاطراتي براي مصرف كنندگان خرما 
،  2339 ضدعفوني خرما مطابق با استاندارد ملي ايران  به همراه داشته باشد، الزم است عمليات

  .انجام شود
  

الزم به ذكر است كه ضدعفوني خرما فقط در مورد خرماهاي خشك و نيمه خشكي كه نياز به ضدعفوني  -يادآوري
  .دارند، انجام مي شود

  

   اوليه2    جداسازي7-6- 5
  باو مطابق با  GMP GHP,ل اصول اين مرحله بايد توسط پرسنل آموزش ديده و با رعايت كام

  . ، انجام شود2381استاندارد ملي ايران به شماره 
 
  جداسازي ثانويه    7-7- 5 

                                                 
1- Food grade 
1- Sorting 



  

اين مرحله نيز بايد توسط پرسنل . به منظور جداسازي كامل، عمليات جداسازي خرما تكرار مي شود
، انجام 2381ن به شماره استاندارد ملي ايرا و مطابق با GMPآموزش ديده و با رعايت كامل اصول 

  . شود
  

الزم به ذكر است كه در صورت استفاده از نوار نقاله براي جدا سازي، سرعت حركت نوار و حجم   - 1يادآوري
  .ورودي خرما روي نوار نقاله بايد در حدي باشد كه كارگر زمان كافي براي جدا سازي داشته باشد

مواد (ين مرحله اي است كه محصول از نظر وجود خطرات فيزيكي با توجه اين كه اين مرحله، آخر  - 2يادآوري
كنترل مي شوند، لذا بر اساس جدول ارزيابي خطر و درخت تصميم گيري، به عنوان نقطه كنترل بحراني ) خارجي
(CCP)در نظر گرفته مي شود  .  

      شستشو5-7-8 
اميدني و مطابق با ويژگي آب مورد استفاده براي شستشوي خرما در خط توليد فقط بايد آب آش

  .  باشد1053 و 1011هاي ذكر شده در استانداردهاي ملي ايران به شماره هاي 

      خشك كردن7-9- 5
عمليات خشك كردن خرماي خشك و نيمه خشك براي تنظيم رطوبت محصول مي تواند توسط 

 شود تا از رشد و اين مرحله بايد سريع انجام. دستگاه خشك كن و يا در اتاق خشك كن انجام شود
با توجه به اين كه عدم تنظيم رطوبت محصول . نمو ميكروارگانيسم ها و تخمير خرما جلوگيري شود

موجب افزايش احتمال آلودگي ميكروبي در محصول مي شود، لذا بر اساس جدول ارزيابي خطر و 
  . در نظر گرفته مي شود(CCP)درخت تصميم گيري، به عنوان نقطه كنترل بحراني

      بسته بندي اوليه7-10- 5
و توسط پرسنل آموزش ديده انجام شود و   GMP GHP,اين مرحله بايد با رعايت كامل اصول 

 .، باشد5998مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 

       كارتن گذاري7-11- 5
د و و توسط پرسنل آموزش ديده انجام شو  GMP GHP,اين مرحله نيز بايد با رعايت كامل اصول 

 .، باشد5998مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 

      انبار سرد يا سردخانه باالي صفر7-12- 5
نگهداري محصول نهايي بسته به ميزان رطوبت بايد در انبار خنك يا سردخانه باالي صفر و با رعايت 

  . ود، انجام ش2381 و مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره GSP   وGMPكامل اصول 
  

توصيه مي شود به منظور حفظ كيفيت خرماي خشك و نيمه خشك و باال رفتن زمان ماندگاري آن،  -يادآوري
  .زنجيره سرد از زمان برداشت محصول تا مصرف رعايت شود

  



  

       گام هشتم تا دوازدهم8- 5
ت نقطه كنترل بحراني، روش هاي پايش اين نقاط، اقداما تعيين حدود بحراني مربوط به هر

 نوشته شده 6 تا 2روش هاي تصديق و چگونگي برقراري مستندات سيستم در جداول اصالحي، 
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 دريافت خرما

 انبارش
(CCP1) 

 ضدعفوني

 جداسازي اوليه

   بسته بنديدريافت مواد

 انبارش

جداسازي 
 (CCP2)ثانويه

 شستشو
(CCP3) 

كردن  خشك
(CCP4)  

 انبار سرد كارتن گذاري اوليهبسته بندي



  

      
 

 

   نمودار جريان فرآوري و بسته بندي خرماي خشك و نيمه خشك- 1شكل 
 

  
  
  
  

   خرماي خشك و نيمه خشك(B) و بيولوژيكي(C)يميايي ، ش (P)فهرست خطرات فيزيكي– 2جدول 

يف
رد

  

  اقدامات كنترلي  خطرات  مرحله

    
وجودموادخارجي، آفت زدگي، كالهك، شكرك  :P  دريافت خرما  1

  زدگي
C: باقيمانده سموم دفع آفات،مايكوتوكسين ها  
B: باالبودن ميزان كپك زدگي و ترشيدگي  

خريد از تامين كننده 
  وGAPمعتبر، رعايت

GHP  
آموزش پرسنل، بازرسي 

  محموله ورودي چشمي
  وجود مواد خارجي، :P  دريافت مواد بسته بندي  2

C: مناسب نبودن مواد بسته بندي  
B: آلودگي ميكروبي  

خريد از تامين كننده 
  معتبر

  ورود اجسام خارجي    :P  انبارش خرما در سردخانه  3
C:  آلودگي به باقيمانده مواد شيميايي حاصل از
ستشوي سردخانه، آلودگي شيميايي ناشي از نشت ش

  گاز
B:  آلودگي ميكروبي در صورت عدم رعايت دما و

  رطوبت مناسب

 GSP، GHPرعايت 
  GMPرعايت

  آموزش پرسنل

 GSP، GHPرعايت   ورود اجسام خارجي  :P  انبارش مواد بسته بندي  4
  GMPرعايت

اده از مواد خطر باقيمانده سموم در صورت استف :C  ضدعفوني خرما  5
  ضد عفوني 

B:  احتمال رشد ميكرو ارگانيسم ها در صورت
  استفاده از مواد ضد عفوني ، كمتر از حد الزم

 

  GMP،GHPرعايت
آموزش پرسنل

  ارزيابي تامين كننده  

 آموزش پرسنل   جدا نشدن اجسام خارجي :P  جداسازي اوليه  6
  GMP، GHPرعايت



  

 آموزش پرسنل  خارجي  جدا نشدن اجسام : P  جداسازي ثانويه  7
  GMP، GHPرعايت

  GMPرعايت  باقيماندن  و يا افزايش آلودگي ميكروبي:B  شستشو  8

  

  
 خرماي خشك و نيمه (B) و بيولوژيكي(C) ، شيميايي (P)فهرست خطرات فيزيكي– 2ادامه جدول 

  خشك

يف
رد

  

  اقدامات كنترلي  خطرات  مرحله

    
بي به علت عدم احتمال افزايش آلودگي ميكرو :B  خشك كردن  9

 تنظيم رطوبت
  GMPرعايت

  ورود اجسام خارجي :P  بسته بندي اوليه  10
B: آلودگي ثانويه ميكروبي  

 آموزش پرسنل
  GHP GMP رعايت،

 آموزش پرسنل  ورود اجسام خارجي :P    كارتن گذاري  11
  GMP، GHPرعايت

  ورود اجسام خارجي    :P  انبار سرد  12
B: مر در صورت عدم آلودگي ميكروبي به كپك و مخ

  رعايت دما و رطوبت مناسب

 GSPرعايت 
 GMP، GHPرعايت

  آموزش پرسنل

  
  

   ارزيابي احتمال وقوع خطر-3جدول 

  
  خيلي جدي  4  5  6  7
  جدي  3  4  5  6
  محدود  2  3  4  5
  خيلي محدود  1  2  3  4

    خيلي كم  كم  زياد  خيلي زياد

اثر
ت 

شد
  

  احتمال خطر

  



  

  
  
  
  
  
  
 
 
 

  طر در خرماي خشك و نيمه خشك ارزيابي خ-4جدول 
  

يف
رد

  

احتمال   نوع خطر  مرحله
  وقوع

شدت 
  اثر

  خطر واقعي درجه خطر

 P  دريافت خرما  1
C 
B 

4  
2  
3  

2  
3  
3  

5  
4  
4  

  هست
  هست
  هست

دريافت مواد بسته   2
  بندي

P 
C 
B  

2  
1  
1  

2  
3  
3  

3  
3  
3  

  نيست
  نيست
  نيست

انبارش خرما در   3
  اتاق سرد

P 
C 
B  

2  
1  
2  

2  
3  
3  

3  
3  
4  

  نيست
  نيست
  هست

انبارش مواد بسته   4
  بندي

P  1  2  2  نيست  

  C  ضد عفوني خرما  5
B 

2  
2  

2  
3  

3  
4  

  نيست
  هست

  هست  P  3  3  5  جداسازي اوليه  6
  هست  P  3  3  5  جداسازي ثانويه  7
  هست  B 2  3  4  شستشو    8
  هست  B 2  3  4  خشك كردن  9
  هست  P  2  3  4  بسته بندي اوليه  10
  نيست  P  2  2  3  كارتن گذاري  11



  

 P  انبارسرد  12
B  

1  
1  

  
  

2  
3  

  

2  
3  

  

  نيست
  نيست

  

 
  
  
  
  

  تعيين نقاط كنترل بحراني در خرماي خشك و نيمه خشك-5جدول 
  

يف
رد

  

  Q1 Q2  Q3  Q4  CCP  نوع خطر  مرحله

 P  دريافت خرما  1
C 
B 

  بله
  بله
  بله

  خير
  خير

  خير 

  بله
  خير
  بله

-  
-  
  بله

  نيست
  نيست
  نيست

انبارش خرما   2
  در اتاق سرد 

B  هست  -  -  بله  بله  

جداسازي   3
  اوليه

P  نيست  بله  بله  خير  بله  

جداسازي   4
  ثانويه

P   هست  خير  بله  خير  بله  

  هست  -  -  بله  بله B  شستشو  5

  هست  -  -  بله  بله   B  خشك كردن  6

بسته بندي   7
  اوليه

P  نيست  -  خير  خير  بله  
  

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   خرماي خشك و نيمه خشك HACCP PLAN -6جدول 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   الفپيوست

  )اطالعاتي(

  پوشش هاي مورد استفاده براي خوشه خرما
 

،  مناسب ترين نوع پوشش خوشه خرما را براي برخي از ارقام تجاري خرماي كشور ، 1-جدول الف
  .نشان مي دهد

   مناسب ترين نوع پوشش خوشه خرما را براي برخي از ارقام تجاري خرماي كشور-1جدول الف  
  نوع پوشش  نوع رقم   منطقهنام

  توري پارچه اي  استعمران  خوزستان
  توري سيمي

  توري پارچه اي  شاهاني  فارس

  توري پارچه اي  كبكاب  فارس

توري پارچه اي يا توري سيمي   مرداسنگ  ميناب
به اضافه استفاده از مخلوط 

به % 5و مانب % 95گوگرد 
منظور جلوگيري از ترشيدگي و 

  مبارزه با كنه تارتن
  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيوست ب

  )اطالعاتي(

  مصرف كود در نخل خرما
  

 عنصر غذايي نياز دارد و نسبت جذب سه عنصر پر مصرف نيتروژن، فسفر و پتاس 16نخل خرما به 
  .  مي باشد10 و 5، 1 و در ميوه آن 16 و 6،1در برگ خرما به ترتيب 

        توصيه هاي كودي در زمان كاشت1-ب
ش يا نهال هاي كشت بافت بايد با كودهاي زير و با خاك سطحي مخلوط و در در زمان كاشت پاجو

  .چاله ها پر شوند
   كيلوگرم كود حيواني كامال پوسيده،خشك و با كيفيت مناسب10- 15  1- 1-ب
   كيلوگرم سوپر فسفات 7/0   2- 1-ب
   كيلوگرم سولفات آمونيوم15  3- 1-ب
   كيلوگرم سولفات پتاسيم08/1  4- 1-ب

آمونيوم و سولفات پتاسيم را مي توان با خاك سطحي مخلوط و مورد استفاده قرار داد و يا سولفات 
ذكر دو نكته در اين مورد ضروري . مي توان بعد از كاشت نهال همراه با سيستم آبياري استفاده كرد

ه كود سولفات آمونيوم و سولفات پتاسيم بايد به صورت جداگانه در آبياري مصرف شوند و ب. است
  . دور آبياري يك بار مصرف شوند2- 3فاصله 

 سال سن ، 4 ، به ترتيب، توصيه كود دهي براي نخل هاي كمتر و بيشتر از  از 2-  و ب-1جدول ب 
 توصيه كود دهي ساالنه نخل به روش كود آبياري را نشان        -3را بيان مي كنند و جدول ب 

  .مي دهد
  



  

   سال سن4هاي كمتر از  توصيه كود دهي براي نخل -1جدول ب   
  

ميزان مصرف بر حسب 
كيلوگرم براي يك هكتار 

  ) اصله نخل121(خرما

ميزان مصرف بر حسب گرم براي 
  هر اصله نخل خرما

  نوع عنصر غذايي

  ازت  262  7/31
  فسفر  138  5/16

  پتاس  540  65
 

  .بد سال ميزان ازت پيشنهاد شده به نصف تقليل يا3 براي درختان كمتر از -يادآوري
  
  

   سال سن4 توصيه كوددهي براي درختان بزرگتر از -2جدول ب 
  

ميزان مصرف بر حسب 
  كيلوگرم براي يك هكتار خرما

  ) اصله نخل121(

ميزان مصرف بر حسب گرم براي 
  هر اصله نخل خرما

  نوع عنصر غذايي

  ازت  525  63
  فسفر  138  5/16

  پتاس  540  65
  

   روش كود آبياري توصيه كودي ساالنه نخل به-3جدول ب 
  

پتاس مورد نياز 
  بر حسب  گرم

  ) ماه يك بار3 (

 فسفر مورد نياز بر حسب گرم 
  ) ماه يك بار3(

ازت مورد نياز بر حسب 
  گرم 

  )يك ماه يك بار(

  سن نخل

 سال به 6درختان   125  69  816
  باال

   ساله3- 5درختان   95  52  502
نهال هاي جوان تا   60  35  251

   سال3سن 
  
  مان مصرف  ز2-ب



  

در برخي از . بهترين زمان مصرف كودهاي شيميايي در ماه هاي بهمن و تير پيشنهاد مي شود
نخلستان هاي تجاري، كود مورد نيار نخل را همراه با سيستم آبياري در اختيار گياه قرار           

  .  مي گويند1مي دهندكه به اين روش كود آبياري
مصرف فسفر و . ز ماه هاي آبان تا خرداد به درختان خرما داده شود ماه و ا8كود ازته بايد به مدت 

  .صورت مي گيرد) اوايل بهمن، اوايل ارديبهشت، اوايل مرداد و اوايل آبان(پتاس هر سه ماه يك بار 
بر اساس تحقيقات انجام شده در ايران در مورد تعيين نياز غذايي ارقام مختلف تجاري كشور بر 

  .يج توصيه كودي براي برخي ارقام به دست آمده استاساس آزمون خاك نتا
  
  
  
 
 
  
  

  .جدول زير توصيه كوددهي پتاسيم براي باغ هاي خرما در سطح كشور را نشان مي دهد
   توصيه كوددهي پتاسيم براي باغ هاي خرما در سطح كشور-4جدول ب 

  
  پتاسيم قابل جذب خاك

  )ميلي گرم در كيلوگرم (
 درخت پتاس به ازاء  هر سال سن

  )گرم(
سولفات پتاسيم به ازاء  هر سال 

  )گرم(سن درخت 
  200  100  100كمتر از 

150-100  85  170  
200-150  70  140  
2500-200  55  110  
300-250  40  80  

  -  الزم نيست  300بيش از 
 
 

     سالگي مقدار مصرف ثابت15 مصرف كودها يك سال پس از هرس پاجوش ها شروع و پس از سن -1يادآوري 
  .نوع كود مصرفي شامل كودهاي ازته، كودهاي فسفره و كود پتاسه مي باشد. مي شود

  
    نحوه مصرف كود هاي شيميايي3-ب
    روش دستي1-3-ب

                                                 
1-Fertigation  



  

ين روش زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه امكان استفاده از سيستم هاي آبياري براي كود ا
اختيار نخل مي توان از دو روش نواري و سايه انداز براي قرار دادن كودها در . دهي نخل خرما نباشد

  .درخت و يا روش چال كود استفاده نمود
در بخش سطحي بايد توجه داشت كه كودها در محل سايه انداز نخل خرما با فاصله اي مناسب از 

مصرف ) درختان جوان حداقل فاصله يك متر و درختان بارور حداقل فاصله دو متر(كنده درخت 
  .شود

 چاله در ناحيه سايه انداز درخت حفر نموده و كود مورد نياز را با كود 3-4ر روش چال كود تعداد د
حيواني و خاك سطح االرضي مخلوط نموده و آن را به درون چاله مي ريزند و عمل ابياري انجام  

  .مي شود
    روش كود آبياري2-3-ب
روش كود آبياري به . اين روش استفاده نمودنواع كودهاي محلول در آب را مي توان با استفاده از ا

  :دو شكل انجام مي شود
   كود دهي از طريق چال كود در سيستم آبياري قطره اي1-2-3-ب

در اين روش چال كود ها زير قطره چكان حفر مي شوند و به اين ترتيب با تراكم ريشه در ناحيه 
غني شده در چال كود به وجود      مرطوب خاك امكان استفاده هر جه بيشتر ريشه ها از ناحيه 

  . مي آيد
   تزريق كود توسط سيستم2-2-3-ب

  .تزريق كود توسط سيستم به دو روش مخازن توليد كود و پمپ هاي تزريق كود انجام مي شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پيوست پ

  )اطالعاتي(

  روش هاي آبياري نخلستان
  

  نخل     روش هاي آبياري 1-پ
  :روش هاي آبياري نخل عبارتند از

    آبياري به وسيله باران1- 1-پ
    آبياري سطحي2- 1-پ



  

 روش كرتي، نواري، تشتكي، و 4 درصد دارد و به 37در ايران، آبياري سطحي راندماني حدود 
  .آبياري جوي پشته اي انجام مي شود

  آبياري نيمه سطحي  3- 1-پ
جريان مد آب شيرين رودخانه را هر روز . ندرود متداول استاين روش آبياري در امتداد سواحل ارو

دو بار پس مي زند و آب شيرين وارد كانال ها مي شود و از كانال هاي فرعي منشعب شده، آبياري 
  .هنگام جذر كانال ها دوباره خالي مي شود و نقش زهكش را ايفا مي كند. نخلستان انجام مي شود

  آبياري قطره اي   4- 1-پ
ي قطره اي را به لحاظ اهميت قطره چكان در نحوه توزيع آب، آرايش قطره چكان ها، نحوه آبيار

  .اتصال قطره چكان ها به لوله فرعي و يا نحوه خروج آب از قطره چكان ها تقسيم بندي مي كنند
  :در آبياري قطره اي موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد

   شستشوي به موقع صافي ها1-4- 1-پ
   .استفاده از دستگاه شستشوي خودكار ، اگر در آب مقدار زيادي رس و الي باشد 2-4- 1-پ
  بازديد هفتگي دستگاه هاي تزريق كود، تنظيم فشار، دبي سنج و پمپ 3-4- 1-پ
  بازديد ماهانه طرز كار قطره چكان ها 4-4- 1-پ
  تخليه و شستشوي لوله هاي فرعي حداقل هر شش ماه يك بار 5-4- 1-پ
در صورت استفاده از كود و يا مواد شيميايي ، غلظت آن ها نبايد از غلظت مجاز بيشتر  6-4- 1-پ

  .باشد
  اندازه گيري حجم آب داده شده بر اساس تقويم آبياري 7-4- 1-پ
  كوتاه كردن فاصله آبياري ها در صورت شوري آب و خاك 8-4- 1-پ
   تزريق كود در مراحل اوليه رشد با فاصله هاي كوتاهتر9-4- 1-پ
  تنظيم آبياري ها بر طبق حساسيت گياه به آب در مراحل مختلف رشد 10-4- 1-پ
  در صورت ضرورت ، خودكار كردن سيستم در جهت كاهش نيروي كارگري   11-4- 1-پ

      دوره و زمان آبياري2-پ 
دوره و زمان آبياري در نخلستان ها بر حسب ميزان آب قابل دسترس، سيستم آبياري، شرايط آب و 

  .يي، فصول مختلف، سن درخت، نحوه كاشت، جنس و بافت خاك متفاوت استهوا

     آبياري باغات تازه احداث3-پ
در . بهترين روش آبياري نخلستان هاي تازه احداث در سيستم آبياري سطحي، آبياري تشتكي است

 ايجاد جوي اين روش با در نظر گرفتن اندازه نهال ، تشتكي در اطراف آن درست مي كنند و آن را با
در اكثر مناطق ، دور آبياري در نخلستان هاي تازه احداث . هاي فرعي به جوي اصلي وصل مي كنند

در ماه اول يك روز در ميان، در ماه دوم دو روز در ميان و در ماه سوم سه روز در ميان و بعد از آن 
اگر پا جوش در . د روز يك بار صورت مي گير10آبياري در زمستان هر . هفته اي يك بار است



  

فروردين ماه كشت شده باشد ، چون بعد از گذشت سه ماه رطوبت هوا كمتر و مصادف با بادهاي 
  . گرم مي شود، بهتر است در ماه چهارم آبياري چهار روز يك بار انجام شود

     آبياري نخلستان هاي داراي محصول4-پ 
 طور كلي نخلستان هايي كه داراي خاك در روش آبياري سطحي در شرايط آب و هوايي ايران ، به

  . روز يك بار نياز دارند7-12سنگين هستند ، در تابستان 
  .جدول  زير  مناسب ترين روش آبياري براي برخي ارقام تجاري كشور، را نشان مي دهد

   مناسب ترين روش آبياري براي برخي ارقام تجاري كشور-1جدول پ 
  

سيستم آبياري   رقم  نام منطقه
  ه شدهتوصي

ميزان آب 
متر (مصرفي
  )مكعب

  دور آبياري

درخت (شاهاني  جهرم
  )بارور

يك روز در ميان در ايام گرم و   10000  قطره اي
خشك و سه روز در ميان در 

  ايام سرد سال

 مرحله(پيارم  حاجي آباد
  )رويشي

 % 75قطره اي با 
تبخير از تشتك 

 Aكالس 

  يك روز در ميان  4600

مرحله (مضافتي  بم
 همراه به رويشي

  )پاجوش

 % 75قطره اي با 
تبخير از تشتك 

  Aكالس 

  يك روز در ميان  5000
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  39:  صفحه  

  


