
 تولید و بسته بندی کشمش 

 مدیریت غذا و دارو  
 شبکه  بهداشت و درمان شهرستان بوانات 
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 انگور  علمیطبقه بندی 

 
 گیاهان : فرمانرو

 گیاهان گلدار : دسته                      
   Magnoliopsida: رده                                            

   Vitales: راسته                                                                        
   Vitaceae: تیره

  Vitis: سرده                           

   
علمی انگور با نام انگوردرخت  Vitis vinifera از خانواده انگورسانان   Vitaceae 

. گونه وجود دارد ۶۰۰جنس و بیش از  ۱۱در این خانواده حدود . است  
 

این گیاه حالت بوته ای و رونده دارد و . است انگورجنس این خانواده جنس مهم ترین 
.دارای پیچک در مقابل بعضی از برگها می باشد  



 ترکیبات انگور 
 

 هر یکصد گرم جبه انگور : شیمیایی ترکیب 
 
درصد   ۳/۱ پروتئین                    درصد  ۷۵ – ۸۰ آب 
 میلی گرم   ۱۲کلسیم              درصد ۲۲تا  ۱۵مواد قندی 

 گرم  میلی / 4آهن                        گرممیلی  ۲۰فسفر 

میلی گرم  ۱۷۳پتاسیم                        میلی گرم  ۳ سدیم 

 میلی گرم   ۰۳/۰رایبو فالوین                 میلی گرم  ۰۵/۰ تیامین 

–  درصد ۲/۱تا  ۹/۱مواد معدنی 



 مقدار قند 
 
 
در موقع برداشت باید انگورها رسیده باشند و زمان ◦

رسیدن آن بستگی به نوع رقم انگور ،شرایط آب و هوایی 
 .  منطقه کاشت و غیره دارد 

رسیده بودن انگور در زمان برداشت حائز اهمیت فراوانی  ◦
بوده و تاثیر مستقیم در کیفیت کشمش بدست آمده 

خواهد داشت لذا مقدار قند انگوری که جهت خشک کردن  
 . درجه بریکس باشد 25-28چیده میشود باید دارای 



 

 انواع انگور 



 انگور ابی

 الوان الفی سیاه 

 گوهر



 انگور بی دانه 
 خلیلی 

 دم خروسی 
 روچه 



 ریش بابا  

 شاماما 

 شاهانی 



 انگور سیاه  سلطانی خزانی

 فخری



 شصت عروسان شاهرودی

 عسگری  صاحبی 



 کشمشی

 کندری

 گزنه ای



 مادر و بچه  لوغن

 مثقالی



 مراغه ای 

 مالئی مسکه



 نارا مهدی خانی 

 نباتی



 یزدانی

 یاقوتی



 موبیماری سفیدک داخلی 
 
 

 plasmopara viticola:بیماریعامل                                                  
 

 :عالیم بیماری
 

لکه های زرد کمرنگ بدون حاشیه مشخص در روی برگهای جوان که قطر آنها 
این لکه ها بتدریج بهم پیوسته می شوند و سطح وسیعی . تقریبا نیم سانتی متراست

در سطح زیرین همین لکه ها اسپورانژیوفورها . از برگ خشک ونکروزه می شوند
. و اسپورانژهای قارچ به صورت کرکهای خاکستری یاسفیدرنگ تشکیل می گردند
نوک شاخه های آلوده متورم و به شکل عصا خمیده وتوسط کرکهای سفید تشکیل 

غورهای جوان از حساسیت بیشتری برخوردارند ودراثر آلودگی به رنگ . می شوند
 .قهوه ای درآمده و ریزش پیدا می کند

  
 :مبارزه

زهکشی تاکستان به منظور کاهش رطوبت هرس سر شاخه های آلوده جمع آوری 
و زیر خاک کردن یا سوزاندن برگ ها استفاده از واریته های مقاوم استفاده از  

 قارچکشهای کاپتان زینب مانب و محلول بوردو

 



 موبیماری پوسیدگی خاکستری 
 
 

 cinerea Botrytis: بیماریعامل                                 
 

 :عالیم بیماری
 .قابل رویت می باشند   بیماری روی خوشه انگور بوضوح

چنانچه آلودگی قبل از . خوشه دیده می شوند  آلودگی در تمام طول
.  باز شدن گلهای خوشه باشند خوشه های جوان خشک می شوند
در  . آلودگی بعد از ظهور گلها سبب پژمردگی خوشه ها می گردد

.  موقع برداشت حبه ها از حساسیت بیشتری برخوردار می شوند
رنگ حبه های آ لوده خرمایی یا قهوه ای شده و بخشی از خوشه نیز  

در الودگی شدید تمامی خوشه خشک می  . نرم و خشک می شود
 در حاشیه برگها لکه های قهوه ای یا خرمایی رنگ با خطوط  . شود

در روی ساقه ممکن است زخمهای  . متحدالمرکز ظاهر می شود
 .عمیق دراز به وجود می آیند

 
 :مبارزه

هرس سبز شاخه ها به منظور برقراری تهویه الزم در تابستان  
جلوگیری از آلودگی خوشه توسط بیماری های دیگر مثل 

سفیدکهای داخلی و غیره سمپاشی تا چهار نوبت با سموم مجاز مثل 
 -بنومیل یا توپسین به هنگام ریزش گلبرگها 

شیرین شدن غوره ها و سه هفته قبل از برداشت  –تشکیل غوره 
 محصول

 



 موبیماری آنتراکنوز 
 

 Sphaceloma ampelinum: بیماریعامل 
 

 :  عالیم بیماری
  -دمبرگ -روی ساقه ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.بیماری در قسمتهای هوایی وجوان مودیده می شود 

پیچک لکه های قهوه ای رنگ بیضی شکل ایجاد می شود که اغلب توسعه 
روی برگ لکه های مدوربه  . انها توسط الیه چوب پنبه ای محدود می شود

ایجاد می شود و در صورتی که برگ خیلی (نکروتیک)صورت بافت مرده
جوان باشد ناحیه آلوده بعد از خشک شدن از متن برگ جدا شده و برگ 

روی حبه ها ی انگورلکه های گرد به رنگ قهوه ای . منظره غربالی میگیرد
لکه ها ممکن است به هم متصل شده لکه .با حاشیه تیره ظاهر می گردد 

 .های بزرگ و نا منظمی به وجود می آ یند
 :مبارزه

  -هرس شا خه های آلوده  -کنکورد  –کشت ارقام مقاوم مانند نیا گارا 
سم پاشی در دو نوبت زمستان با محلول سولفات مس پنج در صد و در 

 بهار با کاپتان یا توپسین به نسبت دودر هزار

 



 انگوربیماری پیرس 
 
 

 xylella fastidiosa: عامل بیماری 
 
 .باکتری گرم منفی و کوچک میباشد  

دیواره ی سلولی در آن چند الیه و چین خورده است و رشته های فیبری خارج از سلولی  
 دار باکتری در آوند چوب تکثیر میابد 

 .حشره ی جنس سیکادلیده و سرکوپیده ناقل بیماری هستند
حضور باکتری در آوند باعث ایجاد تایلوز شده که باعث کند شدن هدایت آب در گیاه 

 .میشود
 

   :مبارزه
 .راه استفاده از ارقام مقاوم استبهترین _۱
 اقدامات قرنطینه ای -2

 



 :( GYSVd)ویروئید لكه زرد مو 
 

توسط تایلور و وودهام در استرالیا شرح  ۱972این بیماری اولین بار در سال 
 .داده شد

  
 Pospiviroidae:خانواده

 Apscaviroid: جنس

 Grapevine yellow speckle viroid: گونه

 نوکلئوتید GYSVd- 2363نوکلئوتید و در  3۶9تا  GYSVd- 1366در: اندازه

  
 بیماریعالئم 

 با توجه به این که این بیماری در مناطق و اقلیمهای 
 رشد می کند و عالئم متفاوتی نشان می دهد مختلف 

 عالئم بارز و مشخص آن ایجاد لکه های زرد رنگ ولی 
 پراکنده در سطح برگ می باشد و همچنین رگبرگ و 

 .را می توان در سطح برگ مشاهده کردنواری 
 



 برداشت انگور

های رسیده  هایی را که دارای حبه برای برداشت انگور باید ابتدا خوشه
سالم و یکسان هستند وسیله قیچی باغبانی از ساقه درخت قطع نمود , 

المقدور فقط   پس از قطع خوشه آن را از تمام جهات معاینه کرد و حتی
 .های سالم را برای نگهداری انتخاب نمود  خوشه

 
ها زیاد باشد و به   ها روی بعضی از خوشه که تراکم حبه درصورتی

ها را نیز نگهداری نمایند باید ابتدا آن   دالیلی بخواهند این قبیل خوشه
که از یک طرف هوا بتواند به راحتی به تمام  , را به نحوی تنک کرد 

ها لخت و  مانده روی خوشه برسد و از طرف دیگر خوشه های باقی حبه
, های نارس  همچنین درصورتی که خوشه دارای حبه.  بد منظره نشود 

ترکیده و یا خشک باشد باید آنها را با دقت و به  , گندیده , لهیده 
 .  قطع و حذف نمود , ها صدمه نخورد  که به سایر حبه طوری

 



توان به یکی از طرق زیر  ها می تشخیص رسیدگی حبه
 .  اقدام نمود 

 
   و مزه خاص هر رقم نسبت به رسیده بودن آن  , الف ـ با مالحظه رنگ

 .  اطمینان حاصل کرد 

 

  گیری ضریب انکسار  ب ـ با اندازه: 
 
   رسیده بودن آن را مورد تایید قرار , عصاره حاصل از فشردن انگور

این ضریب برای ارقام مختلف متفاوت است و دامنه نوسان آن .  داد 
گیری ضریب انکسار عصاره یک رقم  با اندازه.  باشد  می 20تا  13بین 

توان عدد معرف رسیدگی آن رقم را  می, در مراحل مختلف رسیدن 
 مشخص نمود 



گیری نسبت قند به اسید موجود در عصاره  با اندازه
 .  رسیده بودن آن را مورد تشخیص قرار داد , انگور 

 برای این منظور باید قند موجود در عصاره انگور را
بر حسب گرم گلوکز در لیتر و اسید آن را بر حسب  
گرم اسید تارتاریک خشک در لیتر اندازه گرفته و  

 . نسبت مورد نظر را به شرح زیر بدست آورد 



 روش های سرد سازی

 خانه های کاهی برای بسته بندی و ذخیره

سرد سازی تبخیری با استفادها از مرطوب کردن کناره های سردخانه در جریان 

 روز باعث کاهش درجه حرارت و افزایش رطوبت سرد خانه میگردد 



 روش های حمل و نقل 

 گردش هوا در بار  



 روش مناسب حمل انگور

گردش هوا در بین سبدهای انگور  جریان  
 داشته باشد 



صورت تازه بر اصول به نگهداری انگور در سردخانه 
 زیر متکی است 

 ـ نگهداری در حرارت کم به منظور  1ـ: 
ها ـ به کند کردن تغییرات فیزیولوژیک حبه 

ها ـ جلوگیری از تبخیر شدید و خشک شدن خوشه و حبه 

 

2-  نگهداری در رطوبت نسبی باال به منظور جلوگیری از
 . ها  تبخیر شدید و حفظ طراوت خوشه و حبه

 

  3-  استفاده از مواد شیمیایی ( نظیرSo2  ) به منظور
هایی که به نحوی موجب فساد   جلوگیری از فعالیت قارچ

 . شوند  می

 







 :سرد کردن قبل از حمل 
 درصورتی که انتقال انگور به سردخانه در همان روز برداشت میسر نباشد ولی

امکان خنک کردن و خنک نگهداشتن آن در محل برداشت موجود باشد باید از 
 این امکانات برای سرد کردن انگور قبل از انتقال به سردخانه استفاده نمود 

 درصورتی که حمل فوری انگور به سردخانه میسر نبوده و تسهیالتی هم برای
سرد کردن آن در اختیار نباشد باید ظروف حاوی انگور را در زیرزمین یا محل 

ساعت نسبت   24مسقف و یا زیر سایبان نگهداری و در اسرع وقت حداکثر ظرف 
 نمودبه انتقال آن به سردخانه اقدام 

  
 استفاده از وسائط نقلیه مجهز به تجهیزات سرد کننده برای انتقال انگور به

مرجح خواهد , سردخانه به خصوص اگر فاصله سرد خانه تا مبداء حمل زیاد باشد 
 .  بود 

 
  ـ در مواردی که معابر منتهی به سردخانه ناهموار باشد باید به راننده  2یادآوری

ها و  وسیله نقلیه سفارش شود طوری وسیله نقلیه را براند که موجب ایجاد لرزش
 .  شود نگردد  حرکات شدیدی که سبب خسارت به انگور می

 



 طرز عمل در سردخانه

سرد کردن اولیه 
چیدن ظروف در محل اصلی 

دما 
رطوبت نسبی 
گردش هوا 
بررسی وضع انگورها در طول مدت نگهداری 
تمیز کردن انگور قبل از عرضه 



 به محض رسیدن انگور به سردخانه و قبل از چیدن ظروف آن در محل
این عمل با  .  اصلی نگهداری باید حرارت آن را به فوریت پایین آورد 

قرار دادن ظروف حاوی انگور در سالن پیش سرد کردن و تقلیل دمای 
ساعت بسته به دمای  24تا  6درجه سلسیوس در مدت  4آن تا حدود 

برای سرعت عمل .  پذیرد  اولیه انگور با گردش هوای سرد انجام می
بیشتر باید ظروف را کنار هم یا روی هم طوری چید که هوای سرد در 

 .  حین گردش به راحتی به تمام انگورها برسد 

 
 ظروف حاوی آن را به محل اصلی  , پس از پایین آمدن دمای انگور

نظر از نوع تسهیالتی  که   نگهداری در سردخانه منتقل نموده و صرف
باید ظروف را طوری در , برای چیدن ظروف در آن محل موجود باشد 

کنار هم یا روی هم قرار داد که هوای سردخانه در حین گردش به  
 .  راحتی به تمام ظروف و محتوای آن برسد 



ترین دما برای نگهداری انگور در سردخانه   اگرچه ممکن است مناسب
در مورد ارقام مختلف آن کمی با هم تفاوت داشته باشد ولی تا آنجا که 
تجربه نشان داده است بهترین دمای نگهداری انگورهایی که در هوای 

 ـ درجه سلسیوس   1/5اند بین صفر تا  آزاد پرورش یافته
 1اند بین صفر تا به عالوه  که در گلخانه پرورش یافتهانگورهایی  +

نکته مهم در این مورد حفظ دماهای . باشد  درجه سلسیوس می
 الذکر به طور ثابت و یکنواخت در تمام طول مدت نگهداری است   فوق

 
 درصد در تمام طول  95تا  90رطوبت نسبی هوای سرد خانه باید بین

درصد   90درصورتی که رطوبت نسبی از .  مدت نگهداری حفظ شود 
کمتر شود چوب خوشه و دم حبه خشک شده و سپس پالسیدگی و 

 .  های انگور را به دنبال خواهد داشت  خشک شدن حبه



ای باشد که حرارت و رطوبت   گردش هوا در سردخانه باید به گونه
حجم . در تمام نقاط و زوایای محل نگهداری انگورها یکسان باشد 

متر مکعب در   14مطلوب گردش هوا برای هر تن انگور حداقل 
همچنین باید امکان تعویض و تجدید هوای داخل  .  دقیقه باشد 

سردخانه فراهم باشد و با وارد کردن هوای خارج بتوان گهگاه آن  
 . را تازه نمود 

 
 هر سه یا چهار روز یک بار باید نمونه انگورهای موجود در

هایی که در نقاط مختلف  سردخانه را به طور تصادفی از جعبه
سردخانه قرار دارند مورد معاینه و بررسی قرار داد و در صورت  

ها  تخمیر حبه, سیاه شدن : مشاهده هرگونه پدیده نامطلوب از قبیل 
با کنترل و تنظیم دما و , خشک شدن و یا تغییر رنگ دم و ساقه , 

درصد رطوبت و استفاده از فومیگاسیون از توسعه آن جلوگیری 
 . نمود 



 فساد انگور بعد از برداشت 
 



 اهمیت درجه حرارت



 شرایط مناسب 

هر چه  باید شده  جمع آوریانگور حالت بهتر  برای حفظ
به جایی که می توان آن را   کاهش گرما به منظور  زودتر

  .سازد انتقال داده شودبه سرعت سرد 

 

 درجه حرارت ثابتبعد از سرد ساختن انگور باید در 

جریان  ، ( ٪ ۹۸-۹۰)، رطوبت باال ( درجه سانتی گراد ۰-۱) 
 .مناسب هوا ایجاد شود



  سازی حفظ زنجیره سرد



 سازی حفظ زنجیر سرد



 عالئم ضایعات آب

۱-2 ٪  دانه و استحکام  در ثباترا اثرات منفی  در وزن خوشهکاهش
 .میگذارد رنگ ساقه  انگور و 

 
2-5 ٪  میگردد در وزن خوشه با عث تغییر در میوهکاهش  

 

 خشک شدن ساقه خوشه انگور ◦

 سست و بیجا شدن دانه های انگور◦
 فاسد شدن خوشه◦

 از بین رفتن ثبات و استحکام دانه ها◦

 

این نوع تغییر غیر قابل برگشت میباشد 
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سرد ساختنتاخیر قبل از عالئم ضایعات آب   

 



 عالئم ضایعات آب

 دانه های سست

 تغییر رنگ دانه انگور 



 پوسیده گی فنگسی

 پوپنک خاکی



 در اثر صدمات فزیكی 

 آفتاب سوختگی

 در اثر صدمات فزیكی 



ذخیره + سرد نساختن  ثاتیرسردسازی و شرایط مناسب ذخیره 

روز 10> نادرست   

ذخیره درست + سرد ساختن بجا 

روز130   



 خسارت وارد شده توسط پرند گان و حشرات 



 ترکیدگی حبه انگور و لكه های آفتابی



 ها جلوگیری از فعالیت قارچ

هایی وجود دارند که بعضی از آنها   های انگور قارچ معموال روی حبه
ترشیدگی و سیاه , توانند در طول مدت نگهداری باعث گندیدگی  می

ترین آنها   ها زیاد است ولی عمده تعداد این قارچ. ها شوند  شدن حبه
 :عبارتند از 

 

 1-   Botrytis cinerea pers 

 2-   Cladosporium herbarum 

 3-   Alternaris SPP 

 4-   Stemphylium SPP 

 



های مضره معموال از مواد شیمیایی   برای جلوگیری از خسارت قارچ 

ترین قارچكشی که در حال حاضر در   متداول.  شود  استفاده میقارچكش 
دود گوگرد یا   میگیردطول مدت نگهداری در سردخانه مورد استفاده قرار 

 . باشد  می SO2گاز 
 

ها خاصیت رنگ بری نیز دارد و  گاز عالوه بر متوقف کردن فعالیت قارچاین 
شود در نحوه به کار   چون دز اضافی آن موجب تغییر رنگ و طعم انگور می

 رعایت گردد بردن آن باید دقت کافی 



 :توان به دست آورد  را به چند طریق می SO2گاز 

 گوگردطریق سوزاندن از 

 

 های حاوی  طریق کپسولازSO2  شدهمتراکم 

 

 طریق بعضی ترکیبات شیمیایی که در مجاورت رطوبت به تدریج  از
 (نظیر متابی سولفیت پتاسیم ) کنند  خود را آزاد می SO2محتوای 

 

  فومیگاسیون انگور با گازSO2 تواند با دز باال و مدت کوتاه به   می
صورت مكرر یا با دز پایین به صورت مستمر در تمام طول مدت 

 نگهداری انجام پذیرد



 :اولین فومیگاسیون کوتاه مدت 

 به محض رسیدن انگور به سردخانه و قرار دادن آن در سالن پیش سرد کن یا سالن
باید آن را با یكی از دود ( که از سالن پیش سرد کن استفاده نشود  درصورتی) اصلی 

 .مورد فومیگاسیون قرار داد  SO2زیر با گاز 

   

   حجم سالن خالی به مدت بیست دقیقه یك درصد ـ به نسبت . 

   درصد حجم سالن خالی به مدت سی دقیقه ك چهارم یـ به نسبت  . 

 

   پس از خاتمه مدت فومیگاسیون باید با وارد کردن هوای تازه گازSO2  را از سالن
 . مورد عمل خارج نمود 

 



 :های کوتاه مدت بعدی  فومیگاسیون

 های   بار سالن روز یك ۱۵الی  ۱۰بعد از فومیگاسیون اولیه باید هر
محل نگهداری انگور را مجددا و مكررا به مدت بیست دقیقه در 

به نسبت یك چهارم درصد حجم سالن خالی  SO2معرض گاز 
قرار داده و سپس گاز را خارج کرد یا هوای حاوی گاز را از میان 

ذرات ریز آب در حال اسپری شدن عبور داد تا گاز آن در آب حل 
 .شده و از هوا خارج گردد



 بسته بندی انگور 

SO2  الیه 



 انواع بسته بندی

 الیه اسفنجی 



 بسته بندی انگور 



 بسته بندی  مناسب و چیدمان مناسب 



 
 
 

 روش های مختلف تیزآبی کردن انگور 



 :  تیزابی کردن انگور 

 اصوال مصرف روغن و , پس از مرحله برداشت انگور باید تیزابی شود
بهبود کیفیت آن و حفظ  , عمل تیزابی کردن به منظور شفافیت میوه 

آغشتن روغن به انگور . باشد  طعم و اسانسهای طبیعی آن می, رنگ 
باعث پر شدن شکافها و منافذ سطحی میوه از روغن شده و مانع نفوذ 

میکروبها و اسپورهای قارچ به داخل میوه شده و در نتیجه از فساد میوه  
 .شود  جلوگیری می

 

کند و در ضمن با ایجاد حالت   از سیاه شدن انگور جلوگیری می
بخصوصی شبیه ترکهای ریز در سطح میوه مانع ایجاد شکافهای عمیق  

شود با استفاده از محلول تیزابی زمان  زدگی در سطح میوه می و شکرک
شود بطوری که زمان خشک شدن در کلیه   خشک شدن انگور کوتاه می

 یابد   روز کاهش می 8ـ  ۱4هفته به  4ـ  5روشهای مورد استفاده از 



گرم و امولسیون شده برای , توان به صورت سرد  از محلول تیزابی می
در نوع سرد از محلول بیکربنات سدیم . پوشش روی میوه استفاده نمود 

گردد بدین   و روغن خوراکی مجاز استفاده می( درصد  2/25)با غلظت 
طریق که ابتدا ظروف محتوی انگور را داخل محلول سرد بیکربنات 

 . پوشانند سدیم نموده و ـ سپس آن را با یک الیه نازک روغن می
 

  نوع گرم محلول تیزابی متشکل از محلول بیکربنات دو سود یا سود
درجه سانتیگراد   9۶تا  95سوزآور با غلظت نیم درصد با درجه حرارت 

 باشد  می
 

 مواد  ) های خوراکی مایع و امولسیفایر  نوع امولسیون از اختالط روغن
 .آید  مجاز بدست می( شیمیائی معلق نگاهدارنده ذرات روغن در آب 

 

   سابقأ در ایران برای تیزابی کردن انگور از گیاه سنتی بنام شعار محلول
گردید ولی با بررسیهائی که در مناطق  جوشان تیزاب تهیه و استفاده می

انگور خیز ایران در این زمینه انجام گرفت محلول بدست آمده به طریق 
الذکر هم از نظر هزینه مقرون به صرفه نبوده و هم کشمش تولید  فوق

شده فاقد کیفیت مطلوب از نظر رنگ و سایر ویژگیها بوده است لذا در 
حال حاضر برای تیزابی کردن انگور از محلول قلیاب به طریق سنتی  

شود و برای این کار بیشتر محلولهای تیزابی سرد و  استفاده نمی
 . گردد امولسیون شده توصیه می

 



 

 نسبتهای مواد متشکل محلول تیزابی که مورد استفاده قرار
گیرد بر حسب نوع و رقم انگور و نیز انواع روغن و سایر  می

باشد و همچنین مدت زمان   ترکیبات محلول تیزابی متغیر می
الزم جهت آغشته شدن میوه به روغن نیز متفاوت است و بر 

ثانیه تا  3۰حسب نوع و رقم انگور و محلول مورد استفاده بین 
 . دقیقه خواهد بود 3

 

محلولور کردن انگور در  برای تیزابی کردن از دو روش غوطه 

Dipping و پاشیدن (Spraying) توان استفاده نمود می 

 



 : ور کردن انگور در محلول تیزابی  روش غوطه

 
های مخصوص با ظرفیت مشخص و یا ظروف  توان از تانک در این روش می

لیتر محلول که از جنس فلز ضد زنگ  ۱۰۰۰فلزی بزرگی با ظرفیت بیش از 
ساخته شده و ( بشکه مانند ) ای  بوده و با اشکال مختلف مکعب یا استوانه

 . شود اصطالحأ وان تیزابی گفته می

 
این ظروف تا حجم . ظروف پالستیکی مقاوم به محلول تیزابی استفاده نمود  

معینی بسته به مقدار انگور از محلول تیزابی پر شده سپس سبدهای حاوی 
 انگور بوسیله دست و یا بطور اتوماتیک بوسیله دستگاههای بلند کننده

(Lkfter)  در داخل محلول قرار داده شده و پس از گذشت مدت زمان الزم
 شود سبدها بیرون آورده می

 . 
توان برای آغشتن محصول به روغن میوه را پس از برداشت  گاهی اوقات می

هائی قرار داد و آنها را بوسیله ریلهای برنده مخصوص وارد مخزن   داخل جعبه
 .روغن نموده و از طرف دیگر خارج می نمایند



تیزابی کردن انگور استفاده  برای مقادیر موادی که 
 :باشد شود به شرح زیر می می

 که مخلوطی است از اسیدهای چرب و اسید  ۱استرالیائی ) روغن امولسیون شده
  لیتر 2( اولئیک آزاد 

  کیلوگرم 5کربنات پتاسیم 
  لیتر ۱۰۰آب تمیز و بهداشتی نیمه گرم 

و مدت زمان الزم برای آغشتن انگور به محلول تیزابی با مقادیر فوق یک دقیقه  
 باشد می

 
 کیلوگرم انگور  ۱۰۰۰تیزابی تهیه شده به صورت باال برای تیزابی کردن محلول

  . نماید کفایت می

 
براساس این روش . تواند در دو مرحله انجام گیرد  عمل تیزابی کردن انگور می

در مرحله اول محلولی به غلظت غلظت استاندارد مورد استفاده قرار گرفته و بعد 
شود و  از چهار روز با محلولی بغلظت غلظت استاندارد مجددا روغن زده می

  . پاشی را یکبار دیگر انجام داد توان عمل روغن معموال در مواقع بارندگی می

 

 



  :Spraying روش پاشیدن

 
تواند روی صفحات مشبک فلزی و یا   پاشی می روش روغن

پاشی روی صفحات   در عمل روغن. روی درخت انجام گیرد 
های مشبک فلزی ضد  مشبک فلزی انگور را بر روی طبق

اند قرار داده و عمل   زنگ که روی قابهای فلزی بسته شده
 ۱2تا  8در این روش تعداد . دهند  پاشی را صورت می روغن

متر از هم بر  سانتی 25ـ  3۰های  طبقه توری فلزی با فاصله
اند و دارای ابعاد  های فلزی ثابت گردیده روی پایه
و در روی آخرین طبقه  . باشند  متر می سانتی ۱2۰*۱۰۰۰

گردد و روی انگورهای پهن   فوقانی یک سایبان نصب می
شده روی صفحات مشبک محلول تیزابی به مقادیر مشخص 

 شود پاشیده می



 طبقات با توری فلزی جهت تیزآبی کردن انگور 



 باشد در این  پاشی روی درخت می روش دیگر روغن
های انگور از درخت قطع  روش شاخه همراه با خوشه

ماند سپس بر روی ـ   شده ولی روی درخت باقی می
شود و سپس  آنها روغن با مقادیر مشخص پاشیده می

ماند تا خشک شود به همان صورت روی درخت می  

 

 



 :مرحله خشك کردن
 تواند به طریق صنعتی  عمل خشک کردن می. پس از تیزابی کردن انگور باید خشک گردد

دستگاههای , تونلهای خشک کننده , اتوها , های خشک کن  استفاده از ماشین: از قبیل 
های الکتریکی و یا مادون قرمز و نظایر آن و  خشک کننده, خشک کننده با سیستم خالء 

 .همچنین از طریق نور آفتاب انجام گیرد 

 

های چوبی و یا  ها و طبق روش دیگر خشک کردن انگور تیزابی شده استفاده از سینی
 .های پالستیکی و نظایر آن میباشد صفحات فلزی مشبک یا ورقه

 

و ( متر  سانتی 5ـ  7)دار بوده  های چوبی و ظروف سینی مانندی هستند که در اطراف لبه طبق
باشد در سطح کفی  متر بجای پایه می سانتی 3ای به اندازه  در زیر و در امتداد طول دارای لبه

متر با فاصله یک  سانتی 5متر و عرض  های چوبی به ضخامت یک سانتی وزیرین طبق باریکه
های چوبی معموال در  دهد طبق شود که حالت مشبک به آن می متر از هم قرار داده می سانتی
باشند در این روش انگورها  متر می سانتی 9۰*9۰متر و یا  سانتی ۶۰*9۰ها و ابعاد  اندازه

 .شوند تا خشک گردند ها قرار داده می بطور یک ردیفه و یک الیه روی طبق

 



 انواع روشهای خشك کردن انگور 

 



 روش بارگاه توری  

  سکوهای مورد استفاده در این روش باید از جنس بتن با
و با سطح کامال صیقلی و دارای شیب مناسب برای  25۰عیار 

 .  شستشو و ضدعفونی کردن باشد 
 
 طبقه باشد  4حداکثر تعداد طبقات . 

 
 سانتی متر ، سایر ردیفها   5۰حداقل فاصله ردیف اول از کف

سانتی متر و فاصله پوشش برزنتی روی  4۰از یکدیگر 
 سانتی متر باشد  ۱۰ردیف آخر از این ردیف 



 (بارگاه توری )خشك کن خورشیدی با صفحات مشبك 





 خشك کن سیمی  

  سکوهای مورد استفاده در این روش باید از جنس بتن با
و با سطح کامال صیقلی و دارای شیب مناسب برای  25۰عیار 

 .  شستشو و ضدعفونی کردن باشد 
 
 سیمهای مورد استفاده باید از جنس فوالد ضد زنگ باشند . 
 2/3متر و حداکثر ارتفاع آن  2/۱حداقل ارتفاع بارگاه باید  

 .  متر باشد
 
  سقف باید متحرک باشد تا بتوان از نور خورشید استفاده

 .  کرد و در موقع بارندگی مجدد آن را پوشاند



 خشك کن سیمی 





 خشك کن خورشیدی با کف پالستیکی 



 روش بارگاه آونگی 

 کلیه لوله ها و بستهای مورد استفاده جهت تهیه داربست در این روش
 .  باید از جنس منسب باشند 

 
 به منظور حفاظت انگورها از جریان باد ، تابش مستقیم نور خورشید و

آلودگیهای محیطی، میتوان داربستها را با پوششهای پالستیکی پلی  
در این حالت برای تهویه هوا و رطوبت دو دریچه . اتیلنی کامال پوشاند 

 .  در ضلع مقابل پوشش و در جهت جریان باد در نظر گرفته میشود 
 
  خوشه های انگور باید با نخهای پالستیکی یکبار مصرف از قسمت دم

خوشه یا از قسمت میانی خوشه به یکدیگر متصل شده و بصورت  
 .  آونگ از میله های میانی داربست آویزان شوند 

 



 خشك کردن آونگی 



 خشك کردن آونگی 



 خشك کردن به روش بارگاه زمینی  

  زمین مورد استفاده در این روش باید برای خشک کردن
انگور مناسب بوده و به نحوی باشد که حمل انگور و عملیات  

 .تیزابی کردن آن به آسانی صورت پذیرد 
 

 در تمام مدت روز استفاده از نور خورشید میسر باشد . 
 

 سانتی متر از سطح زمین و دارای  25سکو باید به ارتفاع
شیب سه درصد به سمت جنوب باشد و با پوششهای تمیز ، 

 . قابل شستشو و ضدعفونی کردن پوشانده شود 
 

 در مناطق باد خیز باد خیز با بادشکن محافظت شود . 

 



 بارگاه زمینی با پوشش کاه گلی  



 با پوشش سیمانی بارگاه زمینی 



 بارگاه زمینی با پوشش سیمانی 



 خشك کن تونلی 



 خشك کردن با طبقات چوبی به روش سایه خشك 









 
 
 

تولید  کشمش به روش صنعتی 



 



 :بوجاری مقدماتی 

های بزرگ و چوب خشک  در این مرحله بهتر است ساقه
باشد بوسیله   ها و نظایر آن که قابل تفکیک می خوشه

که البته استفاده  . دست و یا بطور اتوماتیک تفکیک شود 
  . باشد از دستگاههای اتوماتیک مناسبتر می

برای جدا کردن قطعات فلزی و شن و سنگریزه و نظایر  
گیر و  توان محصول را از کانالهای مخصوص آهن آن می
  . گیری عبور داد ربا و کانالهای شن یا آهن



 سالن بوجاری کشمش 



 جداسازی کشمش های نامرغوب 



 عمل تیزآبی کردن و شستشو 



 کنترل و جداسازی بعد از خنك کن  



 کنترل و جداسازی  





 :خشك کردن 
 بعد از شست و شو محصول باید بالفاصله خشک شود و آبی که در

نتیجه شست و شو جذب کشمش شده است گرفته شود تا از فساد و 
 .تخمیر جلوگیری به عمل آید 

   در این مرحله برای خشک کردن کشمش از گرمخانه و یا دستگاه
های محتوی کشمش  بدین ترتیب که طبق. شود  خشک کن استفاده می

های مخصوص که هوای گرم در آن   را در داخل تونلها و یا اطاقک
درجه حرارت مناسب برای خشک کردن . دهند  جریان دارد قرار می

و مدت زمان الزم برای  . باشد  درجه سانتیگراد می ۶۰کشمش حدود 
خشک کردن محصول تابعی است از نوع و رقم محصول و میزان آبی  

که در اثر شست و شو جذب کرده است به هر حال مدت خشک شدن  
درصد  ۱7ای باشد که رطوبت موجود در کشمش از  باید به اندازه
 .تجاوز نکند 



 خشك کن 



 دستگاه پرکن کشمش 



 سالن بسته بندی 



 :انبار کردن 
 از مراحل مهم نگهداری محصول مرحله انبار کردن است .

بطور کلی انبار جهت نگهداری مواد غذایی بایستی همواره  
خشک و خنک و غیرقابل نفوذ آفات بخصوص آفات انباری  

باشد و نیز انبار نباید در مکان مرطوب و نمناک باشد و 
دیوارها و کف باید چنان ساخته شود که رطوبت به داخل  

انبار سرایت نکند در و پنجره باید محکم و بدون درز بوده و 
ها با تور سیمی ریز مجهز باشد تا آفات و حشرات به  پنجره

 داخل آن راه نیابند



 انبار محصوالت تولیدی 



 
 
 

ونـاسیـومیگـف 



 ها  فومیگان

میتل بروماید 
  فسفین 
 اسید سیانیدریک 
دود گوگرد یا انیدرید سولفور 



 دود گوگرد یا انیدرید سولفور

 دود گوگرد یا گاز انیدرید سولفور به فرمول شیمیائیSO2  گاز بیرنگی است که
باشد گازی است پایدار به طوری که حرارتهای باال تا  ای می دارای بوی تند و زننده

 .  گراد بر روی آن بی اثر است  درجه سانتی 2000
 
 گراد درجه سانتی 10نقطه غلیان منهای 

  گراد درجه سانتی 75/5نقطه انجماد منهای 

  64/06وزن مولکولی 

  گراد  در صفر درجه سانتی 2/263وزن مخصوص گاز در مقابل هوا 

  1/434گراد  درجه سانتی 20وزن مخصوص مایع در  
 
 لیتر آب و  گراد در صد میلی گرم در صفر درجه سانتی 22/8قابلیت انحالل در آب

درصد بوده و در بسته  99/98باشد خلوص شیمیائی آن  غیرقابل احتراق می
 .شود  پوندی یافت می 150پوندی و نیز در سیلندرهای تا  2000بندیهای بزرگ 

 



ها در طبیعت فراوان بوده و  از آنجا که گوگرد و سولفیت
دارای مشخصات بخصوصی هستند گاز انیدرید سولفورو از 
زمانهای خیلی قدیم به عنوان ماده ضدعفونی کننده به کار  

رفته است معموال در فومیگاسیون تولید گاز انیدرید   می
آید و کمتر   سولفورو از طریق سوزاندن گوگرد به دست می

 . گردد  استفاده می SO2از کپسولهای حاوی گاز 



لوازم مورد نیاز جهت فومیگاسیون با گاز انیدرید سولفورو به 
 :باشد  شرح زیر می

 یا گاز انیدرید سولفورو گوگرد 

 یا چادر پالستیک یا هر نوع پوشش غیرقابل نفوذ مناسب  پارچه 

 (گودال و نظایر آن , منقل , سینی ) سوزاندن گوگرد وسیله 
  دستکش 
 خطراعالم عالئم 

 
 الزم به یادآوری است که اگر عمل فومیگاسیون در  : تبصره

Vacuum chamber  اطاق خالء از پیش ساخته و نصب شده مجهز
دز  , های الزم و وسایل ایجاد خالء یا تقلیل فشار  به لوله کشی

(dose )گیرد و همچنین در   گاز و سیرکوالسیون و تخلیه انجام می
مواردی که از اطاقکهای روی وسایل نقلیه با تجهیزات الزم استفاده  

الذکر نخواهد  شود ضرورت تدارک بسیاری از برای وسایل فوق می
 .  بود 

 



لوازم کار مورد نیاز جهت فومیگاسیون با متیل بروماید به 
 :  باشد  شرح زیر می

 برنجی , های مسی  لوله- های مناسب با حجم گاز  بندی میتل بروماید در بستهگاز ,
 (ها  سه راهی و چهار راهی متناسب با لوله, با دو راهی ) پالستیکی , فوالدی 

 جهت تشخیص فرار گاز ( گازی , نفتی , الکلی ) مخصوص چراغهای -ظروف تبخیر -  
 منبع یا وسیله مولد حرارت ـ  محتوی آب گرم ظروف 

 
 های محتوی گاز  جهت بازکردن قوطیاپلیکاتور 

 شنیهای  کیسه -پالستیکی یا تارپولین و یا هر نوع پوشش غیرقابل نفوذ مناسب چادر 
 ترازو   -

 های مخصوص  از نوع ماسکی که دارای لوله تنفسی قابل اتصال به قوطی)  2ماسک
 (باشد  می

هائی با  برای هر نوع گاز فومیگان قوطی) های مخصوص ضد سم میتل بروماید  قوطی
 .(مواد شیمیائی بخصوص که جاذب آن سم خواهد بود وجود دارد 

 های اولیه  کمکوسایل  -پنکه  -اعالم خطر عالئم 

 



 حداکثر غلظتی از متیل برومایدCH3Br  که توقف در آن برای انسان ایجاد
از توقف در محیطی با  . قسمت در ملیون است  15کند  مسمومیت نمی

 .غلظت فوق بیشتر از هشت ساعت در روز بایستی امتناع کرد 
 
قسمت در میلیون  15های بیشتر از  حداکثر توقف مجاز در غلظت(M.P.P  )

 :  به شرط آن که از یک بار در هفته تجاوز نکند به شرح زیر است 
 
 

 



 نحوه عمل فومیگاسیون با میتل بروماید

 محاسبه مقدار گاز مورد لزوم(dose): 

 

  هاي حشرات و  گونه, عواملي كه در فومیگاسیون مؤثرند عبارتند از نوع كاال
در فومیگاسیون مقدار . مراحل رشد آنها حرارت و تا حدود جزئي رطوبت 

گاز مورد لزوم برمبناي حاصلضرب غلظت در مدت در واحد حجم محاسبه 
دز صحیح دزي است كه مرگ ومیر كافي در حشرات موجود را . گردد  مي

 .باعث شود 

دهد تابعي است از  مقدار فومیگاني كه حاصلضرب مورد نظر را به دست مي
 : 

 1  ـ مدتي كه براي فومیگاسیون درنظر گرفته شده . 

 2  ـ مقدار گازي كه در نتیجه فرار گاز به خارج و یا به هر نحو دیگري از
 . رود  بین مي

 3 شود  ـ مقدار گازي كه جذب كاال مي . 

 4 هاي كاال  ـ نحوه انتشار گاز و سرعت نفوذ و یكنواختي آن در كلیه قسمت . 

 



حرارت در بیست و چهار ساعت مدت فومیگاسیون به  
باشد  شرح زیر می  



 60وقتی حجم عملیات کم باشد و فضای مورد فومیگاسیون از 
متر یا  5*4*3مثال یک اطاق ) متر مکعب تجاوز نکند 

باید بیست گرم گاز برای هر متر مکعب درنظر ( کوچکتر 
گرفت در صورت وجود حشرات مقاوم و نامساعد بودن سایر  

گرم برای هر متر   60توان مقدار گاز را حداکثر تا  شرایط می
 .ساعت افزایش داد  60مکعب و مدت فومیگاسیون را تا 



طرز تشخیص فرار گاز و نقاط تراوش آن در محل 
 فومیگاسیون 

ترین آنها که بیشتر مورد استفاده است به کاربردن چراغهای   ساده
.  کند  مخصوص است که رنگ شعله آن برحسب غلظت گاز تغییر می

وقتی ترکیبات آلی در مجاورت دهانه این چراغ سوخته و یا تجزیه  
کند و میزان این تغییر رنگ به نوع و  شوند رنگ شعله آن تغییر می
 .  غلظت ماده آلی بستگی دارد 

 سوخت این چراغها برحسب ساختمان آن متفاوت بوده و ممکن است
 .  الکل صنعتی استیلن یا گاز پروپان باشد , نفت معمولی 

سوزاند از انواع دیگر بیشتر   حساسیت چراغهائی که الکل یا نفت می
است ولی سهولت عمل چراغهای پروپانی که احتیاج به گرم کردن 

هیچیک از این چراغها مقدار دقیق گاز را . باشد  اولیه ندارد زیادتر می
توان با آن   کند ولی حدود تقریبی و نقاط تراوش گاز را می معلوم نمی

 مشخص کرد 



 نحوه عمل فومیگاسیون با دود گوگرد

 
ترین مواد ضدعفوني  با آنكه دود گوگرد یكي از قدیمي

باشد ولي امروزه كمتر از آن به عنوان  كننده مي

شود و بیشتر جهت اصالح رنگ  فومیگان استفاده مي

 بعضي از اقالم خشكبار مورد مصرف دارد 

 

 



 مشخصات اتاقك دود
 

  متر باشد تا با  2/20 × 1/40 × 2طول و عرض و ارتفاع آن باید حداقل
 .  اندازه طبقهای چوبی استاندارد تناسب داشته باشد

  کف دیوار و سقف آن از سیمان یا آجر و یا مالت خاک و گچ ساخته شده
 .  باشد

  سانتی متر تعبیه شود تا طبقها را روی آن  20سکویی در کف با ارتفاع
 .  بچینند

 منفذی با دریچه متحرک در سقف یا باالی دیوار تعبیه گردد تا با باز و
 . بسته کردن آن میزان دود اکسیژن داخل اتاقک را بتوان کم و زیاد کرد

 در روی در اتاقک دود، دریچه ای نصب گردد تا سوخت   -دریچه کنترل
 .  گل گوگرد قابل کنترل باشد

محلی برای گذاشتن ظرف گوگرد تعبیه گردد  . 

 



 :  اطاق دود گوگرد زنی ثابت 

 در صورتی که در کارگاههای تولید و تهیه خشکبار اطاق مخصوص دود
معموال طول و عرض اطاقها طوری , گوگرد زنی وجود داشته باشد 

های حاوی کاال  شود که کمی بیشتر از طول و عرض طبق ساخته می
 .  طبق باشد  20ـ  25باشد و ارتفاع اطاق نیز کمی بیشتر از ارتفاع 

 
های حاوی میوه را در اطاق روی هم چیده به طوری که گاز و هوا   طبق

ها به راحتی عبور کرده و به کلیه محصول داخل  بتواند از البه الی طبق
سوزانند گوگرد مورد  ها نفوذ کند و پس از آن دود گوگرد را می طبق

استفاده باید حتی المقدور خالص بوده تا بهتر بسوزد و مخصوصأ باید  
 عاری از آرسنیک باشد  

 



 درصد نیترات پتاسیم اضافه   5برای بهبود عمل احتراق به آن حدود
توان هم در خارج از اطاق دود گوگرد زنی سوزاند و  کنند گوگرد را می می

توان عمل سوزاندن را  دود آن را به داخل اطاق هدایت نمود و همچنین می
در داخل اطاق انجام داد در هر دو حالت گوگرد را در داخل گودال  
 زنند   کوچکی و یا در منقل و سینی و نظایر آن ریخته و آن را آتش می

 در صورتی که گوگرد در خارج از اطاق سوزانده شود گاز انیدرید
سولفوروی تولید شده به قسمت باالی اطاق دود گوگرد زنی وارد شده و از  

گردد و هوای مورد احتیاج برای   آنجا به وسیله منافذ ریزی وارد اطاق می
انیدرید سولفوروی تولید شده  . شود  احتراق از قسمت پائین اطاق وارد می

های میوه عبور نموده و به علت سنگینی آن به سمت پائین  از البه الی طبق
کند مقدار گوگرد مورد احتیاج برای هر مترمکعب اطاق  اطاق حرکت می

 6الی  3گرم بوده و طول مدت گوگرد زنی  40ـ  80گوگرد زنی حدود 
 .باشد  ساعت می



 گاهی گوگرد را در منقل یا سینی کوچکی ریخته و آن را آتش زده و
دهند برای آن که گوگرد به طور مرتب بسوزد   در کف اطاق قرار می

باید سقف اطاق گوگرد زنی دارای منفذی باشد که بتوان دهانه آن را 
 به طور دلخواه کم و بیش یا باز و بسته نمود

 
    هدف از این عمل سهولت ورود هوا به داخل اطاق و یکنواختی پخش

باشد همچنین برای همگن شدن   ها می انیدرید سولفورو به البه الی طبق
پخش دود گوگرد در اطاق دود گوگرد زنی دریچه دیگری در پائین 
اطاق وجود دارد که با بازو بستن تدریجی دریچه پائین و باالی اطاق 

 شود جریان هوا در داخل اطاق برقرار می



قبل از شروع عمل فومیگاسیون رعایت احتیاطات زیر 
 ضروری است 

  کنترل عدم حضور تردد انسان در محل و اطراف محل فومیگاسیون
 برای مدت عمل  

 

 عدم وجود حیوانات اهلی در محل فومیگاسیون و در صورت وجود
 .  انتقال آنها به محل امن 

 

  نصب عالئم اعالم خطر برای جلوگیری از ورود اشخاص به محوطه
های   فومیگاسیون در حول و حوش محوطه و بر روی تمامی در و پنجره

 ورود و خروج 

 

 در دسترس بودن جعبه و وسایل کمکهای اولیه برحسب نوع سموم
 .  مورد مصرف 



 فهرست امولسيفايرها و استابياليزرهاي مجاز خوراكي 

 4  ـ آگار  1ـAgar 

  4  ( كاراگاهن ) ـ كاراگینان  2ـCarageen = carragee 

  4  ( صمغ عربي ) ـ آكاسیا  3ـAcacia = gum Arabic 

  4  ( كتیرا ) ـ تراگاگانت  4ـGum - tragacanth 

  4  ( صمغ كاریا ) ـ كاریاگام  5ـCaraya Gum 

  4  ـ آلژینیگ اسید  6ـAlginic Asid 

  4  ـ كلسیم آلژینات  7ـCalcium Alginate 

  4  ـ سدیم آلژینات  8ـSodium Alginate 

  4  ـ ثعلب  9ـSalab 

  4  ـ لوكوست بین گام  10ـ ( خرنوب( )Carob Gum )Locust 

Been Gum 

 



4  ـ لسیتین  11ـLecithin 

  4  ـ پكتین  12ـPectin 

  4  ـ كلسیم پكتات   13ـCalcium Pectate 

  4  ـ سدیم پكتات  14ـSodium Pectate 

  4  ـ كلسیم كازئینات  15ـCalcium Caseinate 

  4  ـ سدیم كازئینات  16ـSodium Caseinate 

  4  ( چوبك ) ـ كیالیا  17ـQuillaia 

  4  هاي غذایي تغییر یافته  ـ نشاسته 18ـModified food Starches 

  4  ها  ـ دكسترین 19ـDextrines 

4  ـ كلسیم كلراید  20ـCalcium Chloride 

  4  ـ كلسیم الكتات   21ـCalcium Lactate 

  4  هیدرولیز شده , تغلیظ شده ) ها  ـ پروتئین 22ـproteins 

(concentrates of hydrolystaes) 

 



 4  ـ استئاریل تارتارات  23ـTartarate - Stearyl 

  4  ـ منوودي گلیسریدهاي اسیدهاي چرب  24ـMono and 

diglycerides of fatty acid 

  4  ـ منو گلیسریدهاي اسیتله شده  25ـAcetylate mno glycerides 

(Acetoglyce rides) 

  4  ـ منو دي گلیسریدهاي الكته شده  26ـLactated mono Di 

glycerides 

  4  ـ گلیسریدهاي اسید تارتریك  27ـTartaric Acid glycerides 

  4  ـ دي استیل تارتریك اسید  28ـacetyl Tartaric Acid ,Di 

  4  ـ استرهاي پلي گلیسرول اسیدهاي چرب  29ـPoly glycerol esters 

of fatty acid 

   



4  ـ متیل سلولز  30ـMethyl Cellulose 

  4  ـ اتیل سلولز  31ـEthyl Cellulose 

  4  ـ متیل اتیل سلولز  32ـMethyl Ethyl Cellulose 

  4  ـ هیدروكسي پروپیل سلولز  33ـHydroxcy Propyl Cellulose 

  4  ـ هیدروكسي پروپیل متیل سلولز  34ـHydroxcy Propyl 

Methyl Cellulose 

4  ـ سدیم كربوكسي متیل سلولز  35ـSodium Carboxy Methyl 

Cellulose 

  4  ـ میكروكریستالین سلولز  36ـMicro Cristaline Collulose 

  4  ـ عصاره مالت  37ـMalt extract 

 



  4  ـ نمكهاي سدیم و پتاسیم اسیدهاي زیر  38ـ  : 

  الف ـ استیك 

  ب ـ كربنیك 

  ج ـ سیتریك 

  د ـ الكتیك 

  ه  ـ مالیك 

  و ـ فسفریك 

  ز ـ پلي فسفریك 

  ح ـ تارتریك 

 



 4  ـ سوربیتول  39ـSorbitol 

  4  سوربیتان مونوال اورات ( 20)ـ پلي اكسي اتیلن  40ـPoly oxy 

ethylene (20) sorbitane mono laurate 

  4  سوربیتان مونوپالمیتات ( 20)ـ پلي اكسي اتیلن  41ـPoly oxy 

ethylene (20) sorbitane mono plamitate 

  4  سوربیتان مونواستئارات ( 20)ـ پلي اكسي اتیلن  42ـPoly oxy 

ethylene (20) sorbitane mono stearate 

  4  استئارات ( 8)ـ پلي اكسي اتیلن  43ـPoly oxy ethylene (8) 

stearate 

  4  ـ گلوكز مایع  44ـLiquid Glucose 

 



 
 
 

 آفـات کشمـش 



 Plodia interpunctella( Hubn)ـ 

باشد به  ترین آفات مواد غذائی انبار شده می این آفت یکی از متداولترین و مزاحم
عقیده بعضی از مؤلفین این حشره دارای مبداء اروپائی بوده ولی اکنون در سرتاسر  

کند و در محلهای  جهان پخش شده است دوره الروی را در داخل انبارها سپری می
باشد حشره  دهد شبها و در فضاهای تاریک فعالتر می گرم تغذیه و رشد را ادامه می

دهد و شاخکها  در حالت استراحت بالهای خود را جمع کرده و در امتداد بدن قرار می
 10تا  8طول حشره در موقع استراحت با بالهای بسته . خواباند  را نیز بر روی بالها می

 باشد  متر می میلی 20تا  14متر و گستره بالهای باز  میلی
 

 تخم و گاهی بیشتر بطور تکی  350تا  40هر پروانه ماده بین 

گذارد  و یا جمعی روی مواد غذائی و یا اشیأ نزدیک به آن می 

شکل تخمها بیضوی و رنگ آن شیری است که بتدریج با رشد 

 دهد  جنینی تغییر رنگ می 



 هفته بسته به شرایط باز شده و از آن  2تخمها ظرف چند روز تا
که به رنگ سفید یا زرد روشن با ( الرو ) کرمهای کوچکی 

. شوند  های مشخص متمایل به سبز یا صورتی است خارج می حلقه
ای و طول بدن آنها پس از رشد کامل که معموال  سر الروها قهوه
 رسد  متر می میلی 17کشد به  ماه طول می 2بین چند هفته تا 

 
 پس از رشد کامل در پیله نازکی شفیره شده و بعد از یک الروها

دوران کامل زندگی  . شود  تا چهار هفته حشره بالغ از پیله خارج می
باشد  هفته می 6تا  4این حشره در تحت شرایط گرم به مدت این 

 . نسل در هر سال تولید کند  6تا  4و ممکنست 
 
کند و نوع و کیفیت غذا   دوره الروی را در داخل انبارها طی می

درجه حرارت محیط جزو عوامل اساسی و تعیین کننده در مدت 
 باشد  زندگی آنها بوده و در سرعت تکثیر نسل آنها مؤثر می

 



 Ephestia figuliella(Greg)ـ 

 متر بوده و اکثرا  میلی 10تا  9طول بدن پروانه بالغ آن با بالهای بسته
ماند  کند و حدود دو هفته زنده می روزها پنهان شده و غروبها پرواز می

گذارد در هوای گرم   عدد تخم بطور پراکنده می 350ماده آن تا . 
الرو یک ماهه کامل شده و خارج از غذا در , شوند  روزه باز می 4تخمها 

شوند بدن الرو سفید با چهار   خاک و یا جاهای دیگر پنهان یا شفیره می
 .  باشد  ردیف نقطه رنگی در پشت می



(L )Carpophilus hemipterus 

های این جنس رنگشان از   این آفت پهن و بیضوی بوده و اکثر گونه
یک  hemipterus.Cای تیره متغیر است ولی  ای کمرنگ تا قهوه قهوه

متر  میلی 2-4لکه زرد در ابتدا و انتهای بالپوش دارد اندازه آنها بین 
باشد الرو آنها پاهای کاذب کوتاهی دارند و یک جفت زائده کوچک   می

 .  تر باالی انتهای شکم دارند  در انتهای شکم و یک جفت دندانه کوچک
 رنگ الروها سفید و یا زرد روشن است الرو این حشرات به انواع

 کشمشکند تعداد زیاد آن را در  خشکبار بخصوص کشمش حمله می
 آورد  خسارت قابل توجهی به وجود می





فواید کشمش 



۱-  کشمش، میوه خشک مغذی است و مانند دیگر خشکبارها در تمام
یک غذای پر انرژی، کم چرب و کم سدیم  . سال یافت می شود

بنابراین برای افرادی که رژیم های کم سدیم را باید رعایت . می باشد
 .کنند، خوردن کشمش بسیار مفید می باشد

 

2-   کشمش دارای خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد و از تخریب سلولی
 .جلوگیری می کند

 

3-  کشمش برای سالمت استخوان ها و جلوگیری از پوکی استخوان
نقش مهمی را بر عهده دارد، به همین دلیل مصرف آن برای زنان قبل 

 .از یائسگی بسیار مفید است
 

4-  منبع خوب ویتامینD و هورمون استروژن می باشد. 
 



5-  کشمش باوجودی که شیرین و چسبناک می باشد، بر دندان اثر
مخربی ندارد و باعث خرابی دندان نمی شود، حتی می توان گفت این میوه  

کشمش برای سالمت دندان و . خشک از فساد دندان جلوگیری می کند
 .لثه بسیار مفید می باشد

 

۶- عناصر و . کشمش منبع خوب ویتامین ها و عناصر مغذی بدن می باشد
در کشمش  Bویتامین هایی همچون آهن، پتاسیم، کلسیم و ویتامین 

 .موجود است

 

7- 9۰گرم کشمش،  ۶۰۰. کشمش محتوی مقدار زیادی آهن می باشد  
گرم کشمش در  ۱۰۰. درصد آهن مورد نیاز روزانه بدن را تأمین می کند

گرم گوشت گاو بین   ۱۰۰میلی گرم آهن دارد، در حالیکه 88/۱حدود 
 .میلی گرم آهن دارد 4-2

 



8-  کشمش، منبع خوب فیبر، آنتی اکسیدان و همچنین منبع خوب انرژی
 .می باشد

 

9-  فیبر باعث جلوگیری از سرطان کولون، کمک در جلوگیری از رشد
 .غیر معمول سلول ها، بیماری ها و همچنین کنترل قند خون را می شود

 

۱۰-  کشمش را به گوشت اضافه کنید تا مقدار چربی غذا را کم کند و
 .مقدار فیبر و آهن را افزایش و مقدار سدیم را کاهش دهد

 

۱۱- آنتی اکسیدان از پیری و بیماری های حاصله از آن می کاهد. 
۱2- کشمش از سرطان جلوگیری می کند. 
۱3-  کشمش میزانLDL   یا کلسترول بد را در خون کم می کند و باعث

 .کاهش بیماری قلبی می گردد
 

۱4-  هفته هر روز کشمش مصرف کنید، آنتی اکسیدان  4اگر به مدت
 .کاهش می یابد( LDL)در خون افزایش و کلسترول بد 

 



۱5- کشمش موجب کاهش استرس می گردد. 
 

۱۶- این میوه خشک باعث عملکرد صحیح رگ های بدن می شود. 
 

۱7- برای  . کشمش برای درمان بی نظمی معده و یبوست مصرف می شود
عدد کشمش را خیس کنید و  5-۶جلوگیری از این ناخوشی ها می توانید، 
 .بعد از چند ساعت، آب آن را بنوشید

 

۱8-  ،تحقیقات نشان داده است که ورزشکارانی که قبل و در حین ورزش
حدود یک فنجان کشمش مصرف می کنند، بهتر از بقیه سلول های بدن را 

 .از آسیب حفظ می کنند
 

۱9-   کشمش به علت داشتن قند فروکتوز، دارای خاصیت مصرف سریع
 .انرژی و کاهش وزن نیز می باشد

2۰- کشمش مانند هویج، برای سالمتی چشم نیز خوب است. 
 



2۱- کشمش باعث تقویت اعصاب می شود. 
24- کشمش موجب از بین رفتن آب اضافی بدن می گردد. 

 .کشمش، اسپاسم یا گرفتگی عضالنی را کم می کند                 







:منابع و ماخذ   

 های برگه زردآلو و کشمش کارگاهها و کارخانه ۶۱استاندارد ملی شماره 
 آئین کار نگهداری انگور در سردخانه2847استاندارد ملی شماره 
  های برگه زردآلو و کشمش کارگاهها و کارخانه۶۱استاندارد ملی شماره 

  کشمش آیین کار برداشت   2382 استاندارد ملی شماره 
  حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع خشکبار 
 سایتwww. Booloor.com  
استاندارد  مواد افزودنی مواد خوراکی949  استاندارد ملی شماره

 امولوسیفایرها و استابیالیزرهای مصرفی در مواد خوراکی





آفات انباری  1344اکبر سال  علی 

  2  1342اکبر سال  علی فومیگانها. ـ فومیگاسیون 
 1357, حسین سپاسگزاریان  آفات انباری ایران و طرق مبارزه با آنها   

 جلد  , غالمحسین ثنائی انتشارات دانشگاه تهران  "شناسی صنعتی سم
  " 1358اول 



◦                       Table grapes – guide to cold storage (ISO 2168 – 1974) 

◦                       -   Guide for cold storage of table grapes (IS: 9303 – 

1979) 

◦                            -   The cold storage of vinifera table grapes by 

A.Lloydryall and John M. Harvey united states department of 

agriculture Washington D.C June 1967 

◦                -   Recommended conditions for cold storage of 

perishable published by international institute 

refrigeration 1979 

 William, R . Oscliwald , drying Food, university of 

Illinois at Urbana - Champaign,college of agriculture, 

April 1984. 

 



 - TS 9856:1992 grape drying systems-classification 

specifications and rules for drying. 

 2- Harry W. von Loeseke , drying and dehydration of 

foods, published by Agrolios (India), 

 2001. 

 3- VIJAYA KHADER, Text book of food science and 

technology, published by Indian 

 council of agricultural research, part 3 - 15 and 5-13 

September - 2001. 

 4- P. Kendal and J. sofas, drying fruits .no .9.309 updated 

Monday, Jun.2007. 

 5- Solar food drying, proceeding of ises solar world 

congress, Budapest 1993, volume 8. 

 numerous papers on solar drying of various crops. 



 موفق باشید 


