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 جهادكشاورزی وزارت

 كشاورزی ترویج و آموزش تحقيقات، سازمان

  یباغبان علوم تحقيقات موسسه

 گرمسيری هایميوه و خرما پژوهشکده

 خرمای رقم استعمران هی پرتود :نشريه عنوان

 --: گارندهن

 یامان دیجم مهندس و یمرعش حیسم دیس دکتر انيآقا: راستاريو

 گرمسیری هایمیوه و خرما پژوهشکده :ناشر

 51: هصفح تعداد

 --: شماره

 5931: انتشار خيتار
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 خدا نام به

        مقدمه

 خرمای دیتول ،(5 جدول) 5931 سال در یکشاورز جهاد وزارت آمار نيآخر اساس بر

 .(5) است بوده تن هزار 591 از شیب خوزستان استان

 خوزستان استان  در خرما عملکرد و ديتول زانيم -1جدول

 هکتار در لوگرميک/ تن: واحد

 محصول
 عملکرد ديتول زانيم

 مید يآب جمع مید يآب

 3،617 316،4 471 168 712 بيس

 - - 471 168 712 داردانه يهاوهيم

 - 3،000 41 0 41 آلو

 - 3،371 186 0 186 هلو

 1،000 6،212 666 1 661 يسيق و زردآلو

 - - 892 1 896 دارهسته يهاوهيم

 3،144 3،247 1،047 741 4،801 انگور

 - 10،000 710 0 710 يفرنگ توت

 - - 1،797 741 1،011 زیر دانه يهاوهيم

 1،000 1،910 88 10 28 بادام

 - 7،707 830 0 830 گردو

 - - 17 10 7 خشک يهاوهيم ریسا

 1،333 7،122 930 70 910 خشک يهاوهيم

 - 1،433 482،138 0 482،138 خرما
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 استان یخرما عرضه و دیتول کشت، ريز سطح% 17 حدود در استعمران رقم یخرما

 به برداشت از پس مسائل به توجه دلیل، نیهم به .است داده اختصاص خود به را خوزستان

 . (2) است برخوردار یخاص اهمیت از آن انبارداری ژهيو

 گسترش و حمله باعث ،یانباردار و یبندبسته و یضدعفون مناسب اصول نکردن تيرعا

 جهینت در و داردندانه شپشه و یهند پرهشب مانند خطرناک یانبار حشرات و یموذ آفات

 . (2 و 5 یهاشکل) شودیم محصول در عاتيضا شيافزا و یآلودگ و فساد جاديا

 

 

 

 

 داردندانه شپشه -2 شکل                                           یهند پرهشب -1 شکل
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 موضوع تياهم

 و یضدعفون منظور به کشور یخرما بندی بسته هایکارگاه شتریب در است سال 17 حدود

 به توجه با. شود می استفاده برومید متیل گاز از خرما یماندگار افزايش و انباری آفات کنترل

 اليه شديد تخريب شامل ماده نيا یمنف اثرات مورد در شده انجام یهایبررس و قاتیتحق

 ستفادها ،کنندگانمصرف در سرطان جاديا و تیمسموم احتمال و محصول بافت به نفوذ ،ازن

 و توسعه حال در کشورهای در خرما شامل يیغذا تمحصوال یضدعفون جهت روش نيا از

 سازمان هیتوص اساس بر. است مناسب یاهروش با ینيگزيجا و یبررس حال در ،افتهي توسعه

 لیمت از استفاده ،(5339) کانادا مونترال پروتکل زین و( فائو) متحد ملل یکشاورز بار و خوار

 شدیم حذف يیغذا محصوالت یضدعفون مرحله از 2751 سال تا حداکثر ستيبایم دیبروم

 ندهيآ در حال هر به .است یریگیپ حال در اما نشده، محقق کامل طور به آن انجام تاکنون که

 صورت آن در که شد خواهد يیاجرا کامل طور به ایدن سراسر در مساله نيا ک،ينزد

 کنند،یم استفاده خرما یضدعفون تجه دیبروم لیمت از هنوز که زیخرماخ مهم یکشورها

 نيا است سال نيچند. شد خواهند رويرو یجهان یبازارها در صادرات مشکل با شک بدون

 یمعرف یبرا رانيا شامل ایدن ژوهشگرانپ یعلم یهاتالش و تیفعال شيفزاا باعث موضوع

 .(2) است شده يیغذا یپرتوده مانند دیبروم لیمت نيگزيجا نينو و سالم یهاروش

 

 

 

 

 

 

 ديبروم ليمت از استفاده و ديتول به یجهان اعتراض-3 شکل



1 

 

 گاهيجا از یجهان سطح در خرما عمده دکنندگانیتول از یکي عنوان به زمان،يعز کشور

 یهاروش از استفاده لزوم و دیبروم لیمت حذف تیاهم به توجه با. است برخوردار یممتاز

 و یهند پرهشب مانند خرما یانبار مهم آفات ینابود و یضدعفون جهت خطریب و مناسب

 ،محصول یبافت و یظاهر اتیخصوص و يیغذا ارزش حفظ گر،يد طرف از و داردندانه شپشه

 کشور یاتم یانرژ سازمان یهمکار با (4 شکل) یریگرمس یهاوهیم و خرما ژوهشکدهپ

 که دهد انجام تیوفقم با استعمران رقم یخرما یپرتوده نهیزم در را یپژوهش است توانسته

 محسوس کاهش باعث تواندیم ،آمده دست به یعلم یدستاوردها از استفاده نیقي به

  .گردد محصول نيا صادرات و یماندگار شيافزا ،عاتيضا

 
 یريگرمس یهاوهيم و خرما پژوهشکده -4شکل
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  خچهیتار و یمعرف

 ،07کبالت مانند پرتوزا عناصر از استفاده با که است ینديفرآ ،يیغذا یپرتوده روش

 آفات ینابود منظور به و ونیزاسیوني یانرژ دیتول یبرا ،سازپرتو یهانیماش و 591ميسز

 یانباردار دوره شيافزا و زدنجوانه از یریجلوگ ،فساد عامل یهاسمیکروارگانیم و یانبار

 یکشورها در و دوم جهانی جنگ از پس روش نيا .شودیم استفاده یکشاورز محصوالت

 دهه در سپس و  اجرا ،یآزمايش طور به انگلیس و اتريش کانادا، آمريکا، مانند افتهي توسعه

 اين. شد استفاده زمینی سیب زنی جوانه از جلوگیری و گندم آرد ضدعفونی برای 5307

 و افزايش به رو دنیا در روش اين از استفاده به تمايل که شدندیم انجام حالی در تحقیقات

 .بود شکاه حال در شده پرتودهی يیغذا محصوالت مصرف بابت از نگرانی

 یهاینگران رفع و محصول یمنيا منظور به الزم یهاشيآزما و قاتیتحق انجام از پس

 بهداشت یهاسازمان و یاتم یانرژ یالمللنیب آژانس توسط روش نيا بودن سالم ،یعموم

 یبرا و کشور 47 از بیش در تاکنون، 5317 دهه از جيتدر به و شد ديیتا دارو و غذا و یجهان

 .(4) شود می استفاده یتجار سطح در غذايی محصول 07

. است داریانرژ یهاالکترون از یناش ،زنده یهاسلول ینابود در یپرتوده یاصل ریتاث

-واکنش انجام باعث ،کندیم عبور زنده باتیترک انیم از ونیزاسیوني یانرژ با پرتو که یزمان

 یانرژ سطح شيافزا و کيتحر ،یمولکول هيتجز ها،وني دیتول مانند یسلول يیایمیش یها

 (.1) شودیم هامولکول

 و لیدروکسیه یهاکاليراد مانند فعال دارژنیاکس باتیترک دیتول باعث نیهمچن یپرتوده

 مانند زنده یهاسلول باتیترک به بیآس باعث جهینت در که شودیم دروژنیه دیپراکس

 .(1) گرددیم آنها مرگ جهینت در و یشياکسا تنش بروز ،DNA  ها،یچرب ا،هنیپروتئ
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 موضوع نيا که یطور به است حساس یلیخ یپرتوده به نسبت هاسلول DNA ساختار

 و ساختار نيا در یعرض یوندهایپ لیتشک و دوگانه یهارشته شکستن ،یاصل بیآس باعث

 (.9) شودیم هاسمیکروارگانیم و یانبار آفات مانند زنده یهالسلو ینابود

 .در محیط زندگی آنها وجود دارد معمولآفات انباری به طور  زندگیتمام مراحل 

آنها درک شود. اين اطالعات از بنابراين الزم است که تاثیر روش پرتودهی روی هر مرحله 

ل اين نابودی و کنتر جهتترين مرحله زندگی و موثرترين دز پرتودهی تعیین کننده مقاوم

 باشد. آفات انباری می

 یهند پرهشب کنند،یم وارد خرما به یاديز یهاخسارت سال هر که یانبار مهم آفت دو

 منظور به يیغذا یپرتوده ریتاث نهیزم در ایدن در یمختلف قاتیتحق .است داردندانه شپشه و

 یهاپژوهش موجود، اطالعات اساس بر. است شده انجام خرما یانبار مهم آفات ینابود

 دهه و عراق کشور در شده جاديا شیمیايی تغییرات یبررس و خرما یپرتوده نهیزم در هیاول

 اثر در خرما آزاد نیتروژن میزان که داد نشان آمده دست به نتايج .است شده انجام 5317

 57و 1 ،9/7 دزهای با یپرتوده اثر در کاروتنوئیدها میزان ولی نکرده، تغییر پرتودهی

 .(2) بود افتهي کاهش ریکیلوگ

های پرتودهی ايجاد شده از شفیره بالغنمود که حشرات  گزارش 2779هالمن در سال 

را  اين حشرهنسل بعدی  ه بودندکیلوگری، نتوانست 1/7و  21/7زهای با دپره هندی شبشده 

 د.به وجود آورن

به طور کامل  کیلوگری 21/7 که پرتودهی با دز ندگزارش نمود (2771)ه و همکاران يآ

از  "تقريبا ،گریکیلو 1/7 حداقل دزهمچنین پرتودهی با و پره هندی شب از شفیره شدن

اثر  ولی روی نابودی حشره بالغ تاثیر کامل نداشته است. ،جلوگیری نمودهآن تفريخ تخم 

تخم و الرو و مراحل  سن ِّی هایدورهکیلوگری با توجه به  21/7تا  5/7پرتودهی با دزهای 
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پس از پره هندی شب ده است. میزان تفريخ تخم و شفیره شدناين حشره مختلف بونهايی 

تحقیقات نشان اين ، کمتر بوده است. نتايج آن مسنهای جوان نسبت به در گروهپرتودهی 

اين و تولید مثل مجدد و نمو جلوگیری از رشد  به منظورکیلوگری  1/7داد که پرتودهی با دز 

 (.1) مناسب بوده استحشره 

 خرما پرتودهی یبرا بندی بسته یهاپوشش از استفاده نهیزم در را یقاتیتحق کشور چند

 اتیلن، پلی و استات وينیل اتیلن از کانادا و آمريکا در مقوا، از بريتانیا و هلند در. اندداده انجام

 منظور به .است شده فادهاست اتیلن پلی استر پلی از هلند در و اتیلن پلی از هندوستان در

 آنها کامل بندی بسته آنها، کیفیت حفظ و شده پرتودهی خرماهای مجدد آلودگی از جلوگیری

 . رفت خواهد بین از یپرتوده اثرات صورت اين غیر در است، ضروری مناسب پوشش با

 رقم یخرما یپرتوده که دادند نشان شيخو قاتیتحق در( 5913) هيذوالفقار و یگرشاسب

 باعث لنیاتیپل و سلوفان یبندبسته یهاپوشش در یلوگریک 5 تا 21/7 یدزها با تعمراناس

 و یهند پرهشب شامل خرما یانبار مهم آفت دو کامل ینابود و نمو و رشد مراحل کنترل

 یخرما یبافت و یظاهر اتیخصوص یرو ینفم ریتاث بدون ماه 3 مدت در داردندانه شپشه

 .(2) است شده اهدش به نسبت شده یپرتوده

 یبرا یعلم قیدق شاتيآزما انجام ،یجهان معتبر و شده شناخته یهاروش از استفاده

 یضرور ،شده یپرتوده محصوالت در شده جذب دز زانیم یریگاندازه زین و طيشرا کنترل

 که شود می باعث تنها نه شود، انجام قیدق طور به يیغذا محصوالت یپرتوده چنانچه. است

 باعث بلکه ،شود نابود محصول یآلودگ و فساد عامل یهاسمیکروارگانیم و باریان آفات

 .دگردیم هاآن يیایمیوشیب و یظاهر اتیخصوص و يیغذا ارزش حفظ
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 استعمران رقم یخرما یپرتوده مراحل

 :شودیم انجام ريز مراحل اساس بر استعمران رقم یخرما یدهپرتو

 محصول انتقال و یسازآماده(الف

 محکبم  یسببدها  در حیصح طور به و جدا ،نامناسب و آلوده یخرما از ديبا سالم یاخرم .1

 .دشو منتقل سردخانه به یبهداشت طيشرا تيرعا با و گرفته قرار یکیپالست

 محصول سالمت به یبستگ که شود یپرتوده ،یبندبسته از پس اي قبل است ممکن خرما .2

 را هیاول یآلودگ بدون و سالم یخرما. دارد خرما یبندبسته کارگاه یبهداشت تیوضع و

 به یپرتوده جهت را آن سپس و نمود یبندبسته دستگاه با یبهداشت طيشرا در توانیم

 احتمال ،آن یپرتوده از پس خرما یبندبسته .داد انتقال کشور یاتم یانرژ سازمان

 .دهدیم شيافزا را محصول در عاتيضا جاديا و یانبار آفات به یآلودگ

 ژنیاکسب  ببه  تیفعال و نمو و رشد جهت یآلودگ عامل یهاسمیکروارگانیم و یانبار تآفا .3

 و ببوده  آنها یهاتیفعال کنترل در یمهم عامل ،یطیمح ژنیاکس کاهش نيبنابرا .دارند ازین

 شيافبزا  و عاتيضبا  کباهش  ،یفیک و یکم اتیخصوص حفظ در را یپرتوده روش ریتاث

 . کندیم شتریب محصول یانباردار زمان

 درون یآلبودگ  جاديا و یانبار آفات نفوذ باعث تواندیم ،معمول روش اب خرما یبندبسته .4

 اتمسبفر  ايب  خبال  از اسبتفاده  ماننبد  مناسبب  روش ببا  ديبا خرما نيبنابرا. شود خرما بسته

 .(1 شکل) گردد یبندبسته دستگاه توسط یبهداشت طيشرا در و شده اصالح

 .شود منتقل کشور یاتم یانرژ سازمان به مناسب طيشرا در ديبا شده یبندبسته یخرما .5
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  خرما یبندبسته دستگاه -5 شکل
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 محصول یپرتوده(ب

 یمنب يا و طيشبرا  کنتبرل  با آن یپرتوده کشور، یاتم یانرژ سازمان به خرما انتقال از پس .1

 . شد خواهد انجام الزم

 .شود انجام کیلوگری 5 تا 21/7 یدزها با دتوانیم استعمران رقم یخرما یپرتوده .2

 یانببار  آفبات  کامبل  ینبابود  از نبان یاطم منظبور  ببه  توانیم را یلوگریک 5 یپرتوده دز .3

 ،آن از بباالتر  یدزها .نمود استفاده خرما یبافت و یظاهر اتیخصوص حفظ زین و یاحتمال

 شيافبزا  باعث است ممکن یول ،شوندیم خرما یانبار آفات عيسر ینابود باعث چند هر

 ببرعکس، . شبوند  محصبول  يیغذا باتیترک از یبعض در نامناسب راتییتغ جاديا و نهيهز

 .گردند محصول یانبار آفات کامل ینابود باعث توانندینم کمتر یدزها

 شبتر یب دیب بروم لیب مت ببه  نسببت  خرما یپرتوده نهيهز ینسب طور به است ممکن چند هر .4

 از و یانببار  آفبات  کامبل  ینابود در روش نيا مثبت اثرات و ايزام به توجه با یول باشد،

 اثبرات  ببا  سبه يمقا در محصبول  یبافت و یظاهر اتیخصوص و سالمت حفظ گريد طرف

 .شودیم هیتوص خرما یضدعفون جهت یپرتوده روش از استفاده ،دیبروم لیمت یمنف

 :حيتوض

 شده یپرتوده محصول در هشد جذب (Dose) دز زانیم یریگاندازه واحد(: Gy) یرِگ 

 . باشدیم آن لوگرمیک هر در شده جذب یانرژ ژول کي برابر که است

 .است یگر 5777 برابر یگرلویک 5(: KGy) یرِلوگ یک
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 شده یپرتوده محصول تيفيك كنترل(پ

 و محصبول  سبالمت  و یمنب يا از نبان یاطم منظبور  به شده یپرتوده یخرما تیفیک کنترل .1

 کارشناسبان  توسبط  آن یببافت  و یظباهر  اتیخصوصب  حفظ و یانبار آفات کامل ینابود

 در عرضبه  اجبازه  د،يیب تا صبورت  در و گرددیم نجاما کشور یاتم یانرژ سازمان محترم

 .شودیم داده محصول مصرف و بازار

 یخرمبا  یهبا بسبته  کننبدگان،  مصبرف  حقبوق  ببه  احتبرام  و قیدق یرساناطالع منظور به .2

 از( رادورا) شبده  یپرتبوده  يیغذا محصول یالمللنیب چسببر یدارا ديبا شده یپرتوده

 .(0 شکل) دنباش کشور یاتم یانرژ سازمان

 ،مناسبب  و یبهداشبت  طيشبرا  در ديب با مصبرف  زمبان  تبا  شده یپرتوده یخرما یهابسته .3

 .شوند ینگهدار

 

 

 

 

 

 یالمللنيب برچسب -6 شکل شده یپرتوده ییغذا محصول

 (رادورا)
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 نيا انتشار و هیته در که محترم راستارانيو و همکاران تمام یفکرهم و کمک از نگارنده

 .دينمایم یقدردان ند،اهنمود یهمراه هينشر
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