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 چكيده
 به آفت انواع هجوم باعث ها، انسان بر مستقيم سوء آثار بر عالوه غبار، و گرد اخير، دهه طي در .دارد طوالني قدمت بوشهر استان در خرما کشت :زمينه

 بر آالينده، اين به محصول آلودگي ميزان استان، اين در خرما اهميت به توجه با .است گرديده بوشهر استان جمله از ايران جنوب و غرب های نخلستان

 عنوان هب مخمر و کپک های شاخص همچنين و شيميايي های آلودگي ارزيابي جهت اسيد در نامحلول و کل خاکسترهای ایه شاخص ارزيابي اساس

 ميزان اخير، مطالعه در گيرد. مي انجام برداشت، از پس محصول شستشوی بندی، بسته کارخانجات برخي در اخيراً گرديد. انجام ميكروبي آلودگي مارکر

  است. قرارگرفته بررسي مورد نشده، و شده شستشو خرماهای ماندگاری و کيفيت بر زمان، اثر نيز و آلودگي اين هشکا بر عمل اين ثيرأت

 طبق و شدند برداری نمونه نشده و شدهه شست خرمای نمونه 10 مساوی طور هب سنتي، و صنعتي خرمای بندی بسته کارگاه 21 از :ها روش و مواد

 .قرارگرفتند مقايسه و آزمون مورد خرما، خمير و خرما یبرا ايران، ملي استانداردهای

 زدوده نمونه در و 92/9±92/8و  85/1±11/8 ترتيب به شده زدوده خرما های نمونه در (وزني) کل خاکستر و اسيد در نامحلول خاکستر ميانگين :ها يافته

 های نمونه تمام بود. (CFU 181×1) مجاز حد از کمتر ولي آشكار ها، نهنمو درتمام مخمر وجود .بودند درصد 51/1±61/1و  96/1±22/8 ترتيب به نشده

 برابر 99/1و  01/1 ترتيب به شده داده و نشده داده شستشو خرمای های نمونه در کل خاکستر درصد ميانگين بودند. مثبت کپک آزمون دارای خرما

 مجاز حد از باالتر (P<85/8)  کل خاکستر درصد 10 و (P<85/8) اسيد در ولنامحل خاکستر (درصد 188) ها نمونه تمام در .بودند مجاز حد حداکثر

 در .(P=19/8) نبود دار معني ها آن اختالف که حالي در بودند، اختالف دارای گروه دو در اسيد در نامحلول خاکستر درصد ميانگين نتايج، طبق .بودند

 در کپک(. P<85/8) بودند معنادار اختالف دارای و نشده زدوده های نمونه از بيش شده، دهزدو های نمونه در مخمرها ميانگين نگهداری، يكسان شرايط

 در کپک ميزان کاهش وجود با نتايج، به توجه با .بودند مجاز حد از بيشتر درصد 25 شده هشست در و درصد 9/09 ميزان به نشده داده شستشو های نمونه

  .آورد پايين مجاز حد تا حتي يا نمايد برطرف را آلودگي است، نتوانسته لعم اين نشده، به نسبت شده هشست های نمونه

 سال يک از پس که چرا رسد، نمي نظر هب مناسبي روش مرسوم، طريق هب زدودن خرما، طوالني نگهداری جهت که کنند مي بيان ها يافته :گيری نتيجه

 در بودند، مانده باقي تغيير بدون زدگي حشره و آفات مقابل در و سالم ظاهری نظر زا نشده، هشست های نمونه تمام يكسان، شرايط در ها آن نگهداری

 نامطلوبي بسيار ظاهری وضعيت دارای خرما بافت و شده زدگي حشره دچار سال يک از پس شده هشست های نمونه درصد 6/11 ميزان که حالي

  بود. گرديده

 خاکسترکل. اسيد، در نامحلول سترخاک مخمر، کپک، غبار، و گرد خرما، :کليدی واژگان

ISMJ 2015; 18(1): 80-91 
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 مقدمه

 از یکی و استفاده مورد غذایی منابع جمله از خرما

  (.1) باشد می ایران در کشاورزی محصوالت ترین مهم

 ترین قدیمی و ترین مقدس از نخل یا خرما درخت

 بر که است، انسان برای شده شناخته میوه درختان

 ایران در آن کشت قدمت شناسی باستان شواهد اساس

 با خرما درخت گونه .رسد می سال هزار شش از بیش به

 لپه تك است گیاهی Phoenix ductylifera علمی نام

 جنس از و Palmaceae خانواده به متعلق پایه دو و

Phoenix است گونه 12 دارای جنس این (.2) باشد می 

  .است خوراکی میوه دارای گونه این تنها که

 است گونه 1022 و جنس 222 بر لغبا مذکور خانواده

 باشند. می گرمسیر نیمه و گرمسیر نواحی مختص که

 طوالنی سابقه از بوشهر استان در خرما کشت

 ترین مهم از یکی حاضر حال در و بوده برخوردار

 و گردد می محسوب استان این کشاورزی تولیدات

 بهترین جزو همیشه محصول این از متنوع های گونه

 2) است بوده مطرح دنیا سطح در دراتیصا یهاخرما

 حدود خرما باغات کشت زیر سطح مجموع (.3و 

 با تولیدی خرمای مقدار و هکتار هزار نه و بیست

 هفت و چهل و یکصد هکتار در تن 540/0 راندمان

 (.3) است بوده 1331 سال در تن هزار

 کشور از وسیعی بخش در غبار و گرد پدیده گسترش

 مورد در را ییها نگرانی اخیر، یها سال در ایران

 زمینه در خصوص به محیطی زیست پیامدهای

 پرخطر های استان ساکنین برای را بهداشتی مشکالت

 نفوذ پدیده، این علت یك (.4) است داده افزایش

 بغداد غرب شمال و غرب کانون با رفشا پر سامانه

 و جنوبی مناطق در اخیر های خشکسالی از ناشی

 عنوان عربستان شمال مناطق همچنین و عراق مرکزی

 که است آن از حاکی ها گزارش همچنین .است شده

 منطقه در ناپایدار توسعه مستقیم محصول پدیده این

 کشورهای های ویرانی و جنگ مسئله به که است

 یکشورها توجهی یب .شود می مربوط فارس خلیج

 طرح کردن رها و یزدای بیابان کنوانسیون به عربی

 از حفاظت نگرفتن جدی زدایی بیابان و پایدار هتوسع

 از بسیاری تا شد باعث ،زیست محیط و ها اکوسیستم

 عراق در بصره و ایران خرمشهر و آبادان های نخلستان

 ذرات این نشست در مهمی بسیار بادشکن نقش که

 طرف بی منطقه و عربستان صحرای از برخاسته معلق

 (.0) ببرد بین زا را داشتند عهده هب که را عربی

 به آفت انواع هجوم باعث مدت این طی غبار و گرد

 که طوری به است شده جنوبی های استان های نخلستان

 شدت به را کشور صادراتی خرمای کیفیت و حجم

 ایران غرب جنوب در بوشهر استان .است هداد کاهش

 گرفته قرار ناخوشایند پدیده این ثیرأت تحت شدت  هب

 پدیده این ها انسان بر مستقیم سوء آثار بر عالوه است.

 سایر همانند استان این کشاورزی محصوالت بر

 است. گذاشته را خود منفی ثیرأت معرض، در های استان

 های نخلستان برای بحرانی شرایطی موجود شرایط

 .است بوشهر استان

 ها اقیانوس کف رسوبات روی بر دانشمندان تحقیقات

 به غبار و گرد های طوفان بروز سابقه که دهد می نشان

 شناسی زمین کرتاسه دوره از قبل پیش سال میلیون 02

 و گرد های طوفان (.1-3) گردد برمی زمین کره در

 ثمر به زمان که تابستان و بهار فصول در عمدتاً غباری

 در کمتری توالی با و باشد می نیز خرما میوه رسیدن

 زمان بیشترین همچنین .دهد می رخ زمستان و پاییز

 تا ظهرها از بعد زمانی فاصله روز، در پدیده این وقوع

 یادن مختلف مناطق در (درصد 10 فراوانی با) غروب

 آفریقا در ساهارا صحرایی بیابان (.5) یابند می بروز

 در خاکی غبار و گرد کننده تولید منبع ترین بزرگ
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 را غبار و گرد تن میلیون 022 ساالنه که است جهان

 گرد های پدیده اثرات (.11و  12) کند می اتمسفر وارد

 منبع از کیلومتری 4222 فاصله تا است ممکن غبار و

 نامطلوب اثرات بروز سبب و داشته داومت کننده تولید

 نقل و حمل صنعتی، های زمینه در فراوان خسارات و

 زیست اثرات خصوص به و مخابراتی های سیستم و

 (.12) گردد کشاورزی و محیطی

 و شده خورشید نور نفوذ از مانع اتمسفری غبار

 میزان به کشاورزی تولیدات کاهش به منجر تواند می

 ناشی مالی خسارت برآورد (.13) گردد درصد 32-0

 سبزوار شهرستان گوناگون های بخش به پدیده این از

 میلیارد پنج و چهل و پانصد حدود ،1330 ماه تیر در

 در 1352 سال در گندمکار (.14) گردید اعالم ریال

 گردشگری آینده بر غبار و گرد پدیده اثر مطالعه، یك

 از حاصل یجنتا داد. قرار بررسی مورد را قشم جزیره

 تعداد اخیر های سال در که داد نشان پژوهش این

 داری معنی افزایش قشم جزیره در غباری روزهای

 به بهار فصل در ویژه به غبار و گرد پدیده و است یافته

 جزیره در گردشگر جذب امر در مشکل ترین بزرگ

  .(10) است شده تبدیل قشم

 فلزات زا برخی غلظت غبار، و گرد پدیده با همزمان

 (.11) یابد می افزایش برابر 3 تا سرب جمله از سنگین

 به نیز آرسنیك و جیوه سمی فلزات غلظت همچنین

 ذرات آنالیز (.3) یافت خواهد افزایش زیادی میزان

 همچون عناصری غلظت که دهد می نشان غبار و گرد

 سدیم و فسفر گوگرد، منیزیم، پتاسیم، آهن، آلومینیم،

 غلظت و است مکعب متر در روگرممیک 022 از بیش

 122–022 بین وانادیوم و باریم منگنز، عناصر

 مطالعات همچنین دارد. قرار مکعب متر در میکروگرم

 نیکل، روی، سنگین فلزات غلظت که دادند نشان

 مکعب متر در میکروگرم 1-122 کبالت کروم، سرب،

( WHO) بهداشت جهانی سازمان .(10) باشد می

 اثر بر نفر 022222 سالیانه که است نموده برآورد

 دچار آزاد هوای در موجود معلق ذرات با مواجهه

 میزان گزارش، یك در (.0) شوند می زودرس مرگ

 و ذرت جالیزی، محصوالت بر غبار و گرد خسارت

 است گردیده بینی پیش درصد 22 تا 10 بین گندم

 باالی غلظت اثرات روی بر متعددی مطالعات (.13)

 نظیر کشاورزی محصوالت روی بر هوا های یآْلودگ

 مرگ حتی و ها برگ روی خسارت رشد، کاهش

 خواستگاه با آفات و ها کنه رشد و انتشار (15) گیاهچه

 است. گردیده انجام (22) غبار و گرد خاک اولیه

 استان کشاورزی محصول عمده اینکه به توجه با

 بر اخیر غبارهای و گرد اثرات بوده، خرما بوشهر

 شده گرفته قرار بررسی مورد محصول این کیفیت

 از آالینده این به محصول این آلودگی میزان است.

 های شاخص اساس بر که باشد می مطالعه این اهداف

 ارزیابی اسید در نامحلول خاکستر و کل خاکستر

 مکرر یوشو شست و پاشی سم وجود با است. گردیده

 و گرد است نتوانسته ،باغداران توسط خرما اندرخت

 این بزداید، درخت روی بر محصول روی از را خاک

 فراوانی های سختی دارای پایین، بازده ضمن عمل

 نخیالت پاشی سم با همزمان شستشوی عالوه هب است.

 از را سم اثر ،شود می انجام کار اوائل در معموالً که

 به هم را زدگی آفت خسارت نتیجه در و برده بین

 زدودن جهت اخیراً نماید. اضافه غبار و گرد مشکل

 کاهش و خرما روی بر حاصله غبارهای و گرد

 از پس محصول این شستشوی حل راه آلودگی،

 کارخانجات در که است گردیده پیشنهاد برداشت

 که است این بر ادعا و گیرد می انجام بندی بسته

 و شستشو بزرگ مکانیزه واحدهای افزایش با توان می

 استان، بیشتر تولید با مناطق در خرما بندی بسته
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 در نمود. عرضه بازار به مطمئن و سالم را محصوالت

 آلودگی کاهش بر عمل این ثیرأت میزان حاضر، مطالعه

 و کیفیت روی بر زمان گذر اثر نیز و غبار و گرد

 خرمای با مقایسه در شده شسته خرمای ماندگاری

  است. قرارگرفته بررسی مورد نیز نشده شسته
 

 ها روش و مواد
 

 مواد

 )اسید استفاده مورد های حالل و شیمیایی مواد تمام

 yeast extract) کشت آماده پودر کلریدریك،

glucose chlaramphenicol agar) agar Y. G. C 

 از کپك، و مخمر آزمون های کشت محیط تهیه جهت

 است. گردیده استفاده آلمان (Merck) مرک شرکت
 

 گيری نمونه

 طبق آنالیز مرحله تا گیری نمونه ابتدای از رحط مراحل

 صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه آزمون های روش

 (21-20) غذایی مواد تجزیه آزمون های روش و ایران

 خرما مختلف محصوالت از برداری نمونه .گرفت انجام

 بر خانگی کارگاه 12 و خرما بندی بسته کارخانه 12 از

 هر از که گرفته صورت ،مذکور استانداردهای طبق

 نمونه 12 شامل کدام هر که نمونه 24 مذکور مکان

 نشده، شسته خرمای نمونه 12 شده، شسته خرمای

 جهت ها نمونه .گردید برداری نمونه مورد، 43 جمعاً

 درصد خاکستر تعیین شیمیایی آزمون های آزمون انجام

 و کپك میکروبی و اسید در نامحلول خاکستر و وزنی

 ها نمونه همچنین گردید. ارسال آزمایشگاه به مخمر

 شرایط طبق برداری، نمونه از پس سال یك حدود

 در معمولی های نمونه نگهداری با مشابه محیط عادی

 زمان اثر مقایسه و بررسی جهت آزمایشگاه، از خارج

 نشده، شستشو و شده شستشو خرمای کیفیت بر

 گردیدند. نگهداری
 

 شيمي های آزمون

 وزني خاکستر درصد گيری ندازها (الف

 تنها و ماند می باقی آلی ماده سوختن از بعد که آنچه

 یك که گویند می خاکستر را است معدنی مواد حاوی

 دهنده نشان سیاه رنگ حضور .است سفیدرنگ ماده

 قطره چند کردن اضافه با که است آن در آلی ماده

 خارج را آلی ترکیبات همه یعنی .گردد می اکسید اسید،

 معدنی امالح ماند می باقی که چیزی تنها و نموده

 به خاکستر گیری اندازه .دارد نام خاکستر که هست

  خشك های روش نظیر مختلفی های روش

(Dry ashing)، مرطوب (Wet)، اکسیژن فشار تحت 

(Schoniger) الکتریکی هدایت ضریب اساس بر و 

(Conductometry) از لعهمطا این در گیرد. می انجام 

 روش، این در گردید. استفاده Dry Ashing روش

 کوره داخل دقیقه 32 مدت به خالی چینی بوته

 قرار گراد سانتی درجه 122 تا 022 دمایی با الکتریکی

 دسیکاتور در محیط دمای به رساندن پس و داده

 را خرما نمونه هر از گرم 3 سپس .گردند می توزین

 دودی و بسوزد کامالً تا داده قرار مستقیم شعله روی

 درجه 022 کوره در سپس .نشود خارج آن از

 تبدیل خاکستر به ساعت 4  مدت هب گراد سانتی

 و گردد می خارج آلی ترکیبات زمان این در گردند. می

 کربن و شود می شکسته ها اتم سایر با کربن اتصاالت

 باقی آنچه و شود می خارج آلی ترکیبات سایر با همراه

 و دسیکاتور به آن انتقال از پس باشد می امالح ماند می

  (.24و  22گردند) می توزین نمونه هر شدن، خنك

 

 

 وزن بوته و نمونه([=درصد خاکستر وزنی-وزن بوته و نمونه/)وزن بوته با خاکستر×]122
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  اسيد در نامحلول خاکستر تعيين ب(

 رقیق محلول با کل خاکستر در موجود معدنی مواد

 آن و داده حرارت جوش نقطه تا کلریدریك اسید شده

 نشده حل اسیدی محلول در که معدنی مواد از دسته

 روی بر شدن صاف از پس و سیلیکا شامل عمدتاً که

 در نامحلول خاکستر عنوان هب ماند می باقی صافی کاغذ

 و گرد به آلودگی شاخص بر عالوه شود. می تلقی اسید

 خوراکی مواد هضم تقابلی تعیین برای توان می غبار،

 استفاده نشانگر عنوان هب اسید در نامحلول خاکستر از

 به و خرد را خرما نمونه هر از گرم 3 مقدار .نمود

 است رسیده ثابت وزن به قبالً که چینی بوته در دقت

 درجه 122 دمای با کوره در سپس .شوند می داده قرار

 یدسف رنگ به باید نمونه .شود می داده قرار سلسیوس

 نمودن خارج از پس ها بوته .درآید خاکستری به مایل

 .گردند می سرد دسیکاتور درون اتاق حرارت در کوره،

 و افزوده آن به نرمال 0 کلریدریك اسید لیتر میلی 20

 قرار جوش حال در ماری بن روی دقیقه 12 مدت به

 کاغذ توسط آنگاه و زده بهم را آن .شوند می داده

 آب با را صافی کاغذ .گردند می صاف ashless صافی

 اسید از عاری شستشو آب تا شسته آنقدر مقطر

 از آبی تورنسل کاغذ بردن بکار با) گردد کلریدریك

 اطمینان شستشو آب در کلریدریك اسید وجود عدم

 داخل در مجدداً را صافی کاغذ (.گردد می حاصل

 خاکستر کوره در و سوزانیده داده، قرار بوته همان

 وزن دسیکاتور در بوته کردن سرد از بعد .ندگرد می

 (.23) شود می ثبت ها آن

 اسید لیتر میلی 20 آزمون با همزمان کنترل، جهت

 آنرا و کرده صاف مشابه کاغذ یك توسط کلریدریك

 است رسیده ثابت وزن به قبالً که چینی بوته یك در

 نمونه مانند کوره داخل در و سوزانده آنرا داده، قرار

 دسیکاتور در شدن سرد از پس و گذاشته ر،خاکست

 نامحلول خاکستر درصد .شود می ثبت نیز ها آن وزن

 .شود می محاسبه ذیل فرمول مطابق اسید در

 

 درصد خاکستر نامحلول در اسید([=وزن بوته خالی-نامحلول در اسید وزن بوته با خاکستر/)وزن نمونه×]122
 

 ميكروبي های آزمون

 مزوفیل هوازی ای، رشته های نیسممیکروارگا ها کپك

 صورت به معموالً شده داده شرح شرایط تحت که

 با اغلب کرکدار، یا صاف جوانه یا پروپاگول کلنی،

 سطح در رنگی، مثلی تولید یا اسپورزایی ساختار

 مخمرها .کنند می رشد قارچی کشت های محیط

 شرایط تحت که مزوفیل هوازی های میکروارگانیسم

 سطح در گراد، سانتی درجه 20 در شده داده شرح

 یا مات گرد های کلنی قارچی، کشت های محیط

 کم تحدب با و منظم پیرامون دارای معموالً درخشان،

 (.21) کنند می ایجاد زیاد یا

 

  سازی رقت و کشت محيط سازی آماده

 کشت محيط تهيه

 در Y. G. C agar کشت پودرآماده گرم 42 مقدار

 در و حل ارلن یك در PH :0 با مقطر آب لیتر یك

 گردند. می استریل اتوکالو درون
 

 سازی رقت

 رینگر قرص یك از فیزیولوژی سرم تهیه جهت

 .گردد می استفاده مقطر آب سی سی 022 در محلول

 با ای سمباده درب های شیشه به را حاصله محلول

 سی سی 5 حجم به آزمایش لوله و سی سی 52 حجم

 گردند. می استریل اتوکالو توسط و داده انتقال
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  مخمر و کپک تعيين و ميكروبي کشت

 ترتیب به خرما میکروبی های آزمون استاندارد طبق

 و CFU123×1 مخمر و کپك آزمون استاندارد حدود

 مورد 124 و123 تا های رقت بنابراین .باشد می 1×124

 نشده، و شده شسته یخرما نمونه هر از باشند. می نیاز

 حاوی ای سمباده درب شیشه به خرما گرم 12 میزان به

 دهز هم به و کرده اضافه وژیلفیزیو سرم سی سی 52

 از که باشد می 121 اکنون آمده دست هب رقت شوند. می

 حاوی استریل پلیت به سی سی 1 میزان به محلول این

y.g.c agar سپس گردند. می اضافه سطحی صورت به 

 و برداشته ولمحل سی سی 1 ای مبادهس درب شیشه از

 فیزیولوژی سرم سی سی 5 حاوی که ای لوله به

 از ،گردد حاصل 122 رقت تا گردد می اضافه باشد؛ می

 صورت به y.g.c agar محیط حاوی پلیت به رقت این

 ادامه124 و 123 رقت تا کار این و افزوده سطحی

 (.20) (1 )شکل یابد می

 
 

ستفاده در کشت میکروبی کپك های مورد نیاز جهت ا طرز ساختن رقت (1شکل 

 و مخمر آزمون خرما.
 

 نودر در وارونه صورت به و روز 0 مدت به ها پلیت

 نگهداری گراد سانتی درجه 20 دمای با انکوباتور

 نمونه بدون کشت محیط حاوی پلیت یك ،گردیدند

 انکوباتور درون در ها نمونه با همزمان شاهد عنوان به

 یا پروپاگول کلنی، دارای های پلیت شوند. می قرارداده

 باحدود و کرده شمارش مجزا طور به را جوانه

 گردد. می اعالم نهایی نتیجه و کرده مقایسه استاندارد
 

 نمونه از گرم یك در( مخمر و کپك) میکروارگانیسم تعداد=شده استفاده حجم عکس×رقت عکس×کلنی تعداد
 

 ها يافته
 کل کسترخا و اسید در نامحلول خاکستر میانگین

 به شده داده شستشو خرما های نمونه در )وزنی(

 شستشو نمونه در و 32/3±32/2و  20/1±14/2ترتیب 

 درصد 05/4±14/1و  31/1±20/2 ترتیب به نشده

 آشکار خرما های نمونه تمام در مخمر وجود بودند.

 مجاز حد از کمتر ها آن همه مقدار که حالی در ؛بود

 نتیجه دارای نیز خرما های نمونه تمام بودند. (1×124)

 داده شستشو های نمونه در که بودند مثبت کپك آزمون

 شستشو های نمونه در و درصد 3/33 میزان به نشده

  حدمجاز از بیشتر درصد 00 میزان به شده

(CFU 123×1) آزمون خصوص در گردیدند. مشاهده 

 شده شستشو های نمونه ماندگاری میزان مقایسه کیفی

 های نمونه تمام سال، یك مدت طی دهنش شستشو و

 آفات مقابل در مدت این طی از پس نشده شستشو

 نظر به سالم و تغییر بدون زدگی حشره و انباری

 شستشو های نمونهدرصد  1/51 حالیکه در رسیدند. می

 وضعیت دارای و شدید زدگی حشره دچار شده

 بودند. گردیده نامطلوبی بسیار ظاهری
 

 بحث
 شيمي آزمون

 مجاز حد 0022 شماره ایران ملی استاندارد بقط

 ترتیب به کل خاکستر و اسید در نامحلول خاکستر
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 با (.24) باشند می درصد 0/2 و درصد 2/2 حداکثر

 خاکستر درصد میانگین ها، میانگین میزان به توجه

 داده شستشو خرما های نمونه در اسید در نامحلول

 برابر 2/0 دحدو شده داده شستشو و 3/1 حدود نشده

 کل خاکستر درصد میانگین همچنین و مجاز حداکثر

 داده شستشو و نشده داده شستشو خرما های نمونه در

 حد حداکثر برابر 33/1 و 34/1 حدود ترتیب به شده

 شستشو خرما در مقادیر این (.2 )شکل باشند می مجاز

 بر غبار و گرد رسوبات باالی میزان بیانگر نشده داده

 باشد. می حصولم این روی
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اسید و خاکسترکل  در نامحلول ( مقایسه بین میانگین درصدهای خاکستر2شکل 

شده و میزان مجاز  داده شستشو و نشده خرمای شستشو گروه دو در

 ها استانداردهای آن
 

 درصد میانگین که دهند می نشان همچنین نتایج این

 اختالف دارای گروه دو در سیدا در نامحلول خاکستر

 اختالف دارای اما ؛هستند قبول قابل حد از باالتر و

 میزان شستشو اینکه با (.P=13/2) نیستند داری معنی

 نتوانسته اما داده، کاهش درصد 3/22 حد تا را آن

 که گونه همان زیرا آورد. پایین کامل طور هب را آن است

 در حتی ،کل خاکستر درصد میانگین ؛گردید ذکر

 برابر 2/0 نیز گردیده شستشو خرمای های نمونه

 گرد میزان، این دهنده نشان این و است بوده حدمجاز

  باشد. می شستشو از پس حتی غبار و

 کل، خاکستر درصد میانگین مورد در همچنین

 در آن درصد میانگین دهند می نشان نتایج که طور همان

 اختالف اراید و قبول قابل حد از باالتر گروه دو

 به گروه دو هر در و (=21/2P) باشند می داری معنی

 اثر بودند. استاندارد حد از باالتر شده ذکر مقدار

 گردیده آن درصدی 20/0 حدود کاهش باعث شستشو

 (درصد 122) ها نمونه تمام در اخیر، مطالعه در است.

درصد  53 و ((P<20/2) اسید در نامحلول خاکستر

 بسیاری حاوی است ممکن که ،(P<20/2) خاکسترکل

 بودند. مجاز حد از باالتر ؛باشند توکسیك ترکیبات از

 نتایج با غبار، و گرد در مضر ترکیبات وجود ادعای

 در همکاران و (Holms) هولمز توسط شده اعالم

 خود، مطالعه در ها آن گردد. می ییدأت نیز 2224 سال

 مورد را عراق کشور در غبار گرد پدیده های نمونه

 آلومینیم، عناصر وجود دهنده نشان که دادند قرار تجزیه

 میزان  به سدیم و فسفر گوگرد، منیزیم، پتاسیم، آهن،

 عناصر غلظت و مکعب متر در میکروگرم 022 از بیش

 در میکروگرم 122–022 بین وانادیوم و باریم منگنز،

 روی، سنگین فلزات غلظت همچنین و مکعب متر

 متر در میکروگرم 1-122 کبالت کروم، سرب، نیکل،

 . (10) بودند مکعب

 افزایش 2223 سال در همکاران و (Viana) ویانا نتایج

 فلزات از برخی غلظت با غبار و گرد پدیده همزمانی

 (.20) داد می نشان را برابر 3 تا سرب جمله از سنگین

 همکاران و (Wang) وانگ سوی از شده اعالم نتایج

 و خاکستر افزایش با داد، نشان یزن 2220 سال در

 فلزات غلظت ها، نمونه در اسید در نامحلول خاکستر

 افزایش زیادی میزان به نیز آرسنیك و جیوه سمی

 (Jacquelyn) ژاکلین توسط که تحقیقی (.0) اند یافته

 غبار و گرد که داد نشان گرفت، انجام 2222 سال در

 ،Ca، Ti، Sr،K ، Mg نظیر ترکیباتی و عناصر شامل

Mn،Fe ، P،  AL2O3وSiO2 توجه با (.23) باشند می 

 سمی و مضر ترکیبات وجود بر مبنی هایی گزارش به

 این در سیلیسی ترکیبات و سنگین فلزات نظیر
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 از و طرف یك از دیگر مشابه مطالعات و مطالعات

 نواحی در غبار و گرد اصلی منابع یکسانی دیگر طرف

 وجود امکان (،12-12) ضرحا مطالعه با مطالعات این

 خرما در موجود غبار و گرد های نمونه در ترکیبات این

 آلودگی از محصول زدودن و رسد می نظر به محتمل نیز

 نماید. می ضروری را

 

  ميكروبي آزمون

 یا ها کپك مخمرها، به شدن آلوده نتیجه در میکروبی فساد

 قند تبدیل با ها میکروارگانیسم این افتد. می اتفاق ها باکتری

 سرکه بوی آمدن وجود به موجب استیك، اسید به خرما

  (.21) شوند می آن در

 تمام در مخمر مشاهده وجود با حاضر، مطالعه در

 حد از کمتر ها آن همه مقدار لکن خرما، های نمونه

 شرایط در که دهند می نشان نتایج بود. (1×124) مجاز

 های نمونه در مخمرها میانگین نگهداری، یکسان

 و نشده شستشو های نمونه از بیش شده، شستشو

 افزایش(. P<20/2) بودند معنادار اختالف دارای

 افزایش این موجب تواند می شستشو از پس رطوبت

 با بنابراین ؛باشد شده مطالعه این در مخمر میزان در

 به خرما نمونه در رطوبت میزان کاهش اینکه به توجه

 نماید، می کمك برابرمخمر در مقاومت و آن نگهداری

 خرما، مدت طوالنی نگهداری جهت شستشو لذا

 که برد باال را مخمر میزان افزایش خطر است ممکن

 ،خشك نیمه خرمای شستشوی از پس گیری رطوبت

  رسد. می نظر به ضروری

 آن در که همکاران و (Rigg) ریگ مطالعه با ها یافته این

 فساد قابلیت و خرما رطوبت میزان بین نزدیکی رابطه

 مطابقت ؛یافتند زدگی کپك و ترشیدگی و تخمیر از ناشی

 و حجتی مطالعه مشابه همچنین نتایج این (.25) دارد

 خرمای مهم های واریته میکروبی فلور بررسی به انهمکار

 مناطق از خرما، مهم واریته ده آن رد که بود خوزستان

 خوردن قابل رسیدگی مرحله سه در خوزستان مختلف

 میکروبی، کلی شمارش مورد تمر و رطب خارک، یعنی

 (.32) گرفتند قرار مخمر و کپك

 دارای نیز خرما های نمونه تمام حاضر مطالعه در

 شستشو های نمونه در کپك بودند. مثبت کپك آزمون

 های نمونه در و درصد 3/33 یزانم به نشده داده

 مجاز حد از بیشتر درصد 00 میزان به شده شستشو

 3/3 حدود کاهش این گردید. مشاهده (1×123)

 در کپك ازآزمون قبل شستشوی دلیل به شاید درصدی

 زمان تا کوتاه تقریباً فاصله این در بندی بسته مراکز

 های نمونه در کپك میزان بودن باال باشد. آزمون

 این تحمل از ناشی غبار و گرد به آلوده نشده ستشوش

 و تر پایین aw خشکی، به نسبت میکروارگانیسم

 به نسبت هوا رطوبت میزان به آن کمتر وابستگی

 نشان نتایج که طور همان (.21) باشد می مخمرها

 های نمونه در کپك میزان کاهش وجود با دهند می

 عمل ینا نشده، داده شستشو به نسبت شده شستشو

 یا نماید برطرف را آلودگی این میزان که است نتوانسته

 های آلودگی این منبع آورد. پایین نیز مجاز حد تا حتی

  باشد. غبار و گرد آلودگی از ناشی تواند می میکروبی

 سال در همکاران و (Schlesinger) شلزینگر بررسی

 در دلیل هب کپك اسپور باالی میزان که داد نشان 2221

 شرایط شدن مساعد و غبار و گرد با قرارگیری رضمع

 میکروبی بار مطالعه، این در است. گردیده ها آن رشد

 نشان فلسطین اشغالی های سرزمین در غبار و گرد

 آسپرژیلوس آلترناتا، آلترناریا های قارچ دهنده

 تامی، آسپرژیلوس نایج، آسپرژیلوس فومیگاتوس،

 که بودند ومپنسیلی و کالدوسپوریدس کلستردیوم

 کل مطالعه این در هستند. آلرژیك نیز ها آن بیشتر

 در (هم با ها باکتری و ها قارچ) مرئی میکروب غلظت
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 عادی روزهای در و 1222 غبار و گرد پدیده مدت

 این از (.11) است بوده مکعب متر هر در کلنی 233

 ارتباط و میکروبی آلودگی میزان به توان می مطالعات

 نیز اخیر نتایج مورد در برد. پی غبار و گرد میزان با آن

 غبارها و گرد این از بسیاری مشترک منبع به توجه با

 های ارگانیسم وجود احتمال توان می جغرافیایی، نظر از

 مطالعه غبارهای و گرد در شده داده تشخیص آور زیان

 از و طرف یك از را مشابه مطالعات دیگر و مذکور

 عنوان هب کپك مشاهده و غبار و گرد وجود دیگر طرف

 حاضر، مطالعه های نمونه در میکروبی آلودگی مارکر

 خرمای های نمونه در را مشابه های ارگانیسم وجود

 ندانست. محتمل غیر نیز ما مطالعه

 

 ماندگاری کيفي آزمون

 بررسی به اقدام مذکور، موارد بر عالوه اخیر، مطالعه در

 شستشو و شده شستشو های نمونه ماندگاری میزان

 نمونه یك تقسیم .گردید سال یك مدت طی نشده

 و جداگانه قسمت دو به آزمون جهت شده گرفته

 که داد نشان ماندگاری، سال یك از پس ها آن مشاهده

 در مدت این طی از پس نشده شستشو های نمونه تمام

 باقی تغییر بدون زدگی حشره و انباری آفات مقابل

 میزان حالیکه در ؛بودند سالم ظاهری نظر از و مانده

 سال یك از پس شده شستشو های نمونه درصد 1/51

 خرما بافت و شدند آشکار و شدید زدگی حشره دچار

 بودند گردیده نامطلوبی بسیار ظاهری وضعیت دارای

 و نژاد حسینی مشابه مطالعه یك در (.3 )شکل

 عوامل بر غبار و گرد اثر بررسی منظور به همکاران

 نیشکر عملکرد اجزای و عملکرد افزایش رد مؤثر

 21 و تیمار 2 در جامعه دو بررسی قالب در آزمونی

 .گردید انجام کبیر امیر صنعت و کشت در تکرار

 شستشوی عدم و ها برگ شستشوی شامل تیمارها

 گرفته نظر در شدید غبار و گرد بار هر از پس ها برگ

 ارهاتیم بین که دادند نشان تحقیق این نتایج .شد

 و خلوص درجه کیفی صفات برای داری معنی اختالف

 وجود نی کیفیت و استحصالی سفید شکر میزان

 .(31) داشتند

 

 گيری نتيجه

 گرد مخرب ثیرأت دهنده نشان وضوح به اخیر مطالعه

 میوه روی بر میکروبی و شیمیایی نتایج روی بر غبار

 اینکه با البته باشد. می بوشهر استان در خرما درخت

 مطالعات به نیاز پدیده این ثیرأت میزان جزئیات بررسی

 بلندمدت نگهداری بر آن زیانبار اثر اما دارد بیشتری

 مصرف سالمتی بر آن نامطلوب ثیرأت نتیجه در و میوه

 و میکروبی نتایج خصوص در است. مسلم کنندگان

 تر خطرناک های ارگانیسم شامل کپك وجود آیا اینکه

 ها آن میزان اینکه و است شده نیز مایکوتوکسین نظیر

 خطر با را کننده مصرف سالمت که رسیده حدی

  دارد. بیشتری بررسی به نیاز خیر، یا کند مواجه

 های دستگاه با شستشو شود می مشاهده که طور همان

 خاکستر کل، خاکستر میزان نتوانسته نیز موجود صنعتی

 ارداستاند حد تا را کپك میزان و اسید در نامحلول

 بر شستشو نوع این که است حالی در این دهد. کاهش

 امر این دلیل است. داشته سوء ثیرأت نیز خرما انبارداری

 مقیاس در شستشو فرایند انجام در اشکال علت به شاید

 مطالعه این در باشد. روش در ضعف یا و صنعتی

 به تصمیم صورت در که کنند می پیشنهاد نویسندگان

 طریق، بدین آن شستشوی رما،خ طوالنی نگهداری

 های میزان این وجود با شاید باشد. نمی مناسبی روش

 مانند دیگری متد فکر به باید شستشو، ناکافی ثیرأت

 نظیر ابزاری توسط ها آن غبار و گرد کردن تمیز روش

 رسیدن از قبل زمان در هم آن هوا، فشار های پمپ
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 .بود روش همین اصالح یا خارک مرحله در خرما،

 این مورد در بیشتر توضیح که معتقدند نویسندگان

 به نیاز غبار، و گرد محتویات آنالیز همچنین و مسئله

 .دارد ای جداگانه مطالعات

 

 1 2 3 

خرمای شستشو داده 

 (Aشده )

   

خرمای شستشو داده 

 (B)نشده 

   
 

گونه که در شکل  همان .نگهداری یکسان شرایط در( B) نشده داده شستشو خرمای با مقایسه در( A) شده دهدا شستشو خرمای نمونه چند کیفیت بر یکساله زمان ( تاثیر3 شکل

 خرما بافت اند( و زیر نمونه خرما حشرات قابل مشاهده 3A شکل )در آشکار شدند. شدید و زدگی حشره دچار پس از یکسال (A) های شستشو داده شده شود، نمونه دیده می

 بودند. گردیده نامطلوبی بسیار اهریظ وضعیت دارای
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Abstract 

Background: The date palm cultivation has a long history in Bushehr province. Throughout the recent 

decade; the dusts, in addition to direct harmful effects on humans, have adverse effects on health of the 

population living in this area. The infestation of pests in the southern province of Bushehr has groves. Due 

to the importance of dates in this area, the total ash and acid insoluble ash as indexes for assessing of 

chemical pollution and also, mold and yeast as indicators for microbial contamination were evaluated. 

Recently in a number of dates packaging industries, washing the products after the harvest is done. In 

current study, the effects of rinsing to decrease the dust pollution on date palm along with, the time effect 

on the quality and durability of washed and un-washed dates were investigated. 

Materials and Methods: Overall, 48 washed and un-washed dates were sampled from traditional and 

technologically advanced packaging industries, equally, and were confirmed according to ISIRI methods. 

Results: The Averages of total and acid insoluble ashes in washed date samples were:1.05±0.14 and 

3.32±0.32%, and for un-washed samples were 1.36±0.27 and 4.59±1.64 percent, respectively. In all date 

samples were presented the yeast, however, their means were lower than the maximum limit (1×10
4
 CFU). 

Also, all date samples were moldy. The Mean percentage of total ash samples in un-rinsed and rinsed 

dates were approximately, 1.84 and 1.33 times more than the maximum permissible limit, respectively. 

The mean of acid insoluble ash in all samples (100%), and 98% of total ash were higher than acceptable 

levels (p<0.05). The results revealed that the average percentage difference between the two groups were 

transpicuous, while this difference was not significant (p=0.13). Under the similar conditions, the average 

amount of yeast in washed date samples, were significantly different (p<0.05) and more than un-wash 

samples. The Mold levels in un-rinsed and rinsed samples; were 83.3 and 75% higher than the maximum 

permissible limit. According to the results, regardless of a decrease in amount of molds in washed samples 

than un-wash samples, the rinsing, was unable to eliminate the pollution, or even decreased it to 

acceptable levels. 

Conclusion: According to the findings, present rinsing is not an appropriate method for long storage. 

Observations, after one year upkeep in the same conditions, expressed that all un-washed date samples 

were apparently healthy, without any pests and insects. While 91.6% of the washed samples were 

insectivores, also their textured appearances were very unpleasant. 
 
 

Key words: Dates, dust, mold, yeast, acid insoluble ash, total ash. 
 
*Address for correspondence: The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center, The Persian Gulf Biomedical Research 

Institute, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr. Iran. Email: mohebbihsn@yahoo.com 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-651-fa.html
http://www.tcpdf.org

