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 آئين كار نگهداري و ترابري كاهو در سردخانه

  
  
  

 چاپ اول

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

ها را موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده

 شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از: تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت 

 به كمك داخلي، كاالهاي كيفيت بردن باال استاندارد تدوين بمنظور تحقيقات انجام –) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

 استانداردهاي اجراي بر نظارت –ترويج استانداردهاي ملي  -كشور خودكفائي جهت در صنايع كارائي افزايش و توليد روشهاي بهبود

 فراهم منظور به نامرغوب كاالهاي صدور از جلوگيري و اجباري استانداردهاي مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل – اجباري

ي وارداتي مشمول استاندارد كاالها كيفي كنترل المللي بين بازارهاي حفظ و خارجي مشابه كاالهاي با رقابت امكانات نمودن

اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي 

 ترابري و بندي بسته نگهداري، توليد، روشهاي درباره تحقيق و مطالعه –و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 



 مربوط، استانداردهاي با كاالها نمونه تطبيق و آزمايش – سنجش وسايل كاليبراسيون و متريك سيستم ترويج –الهاي مختلف كا

 ( . الزم هايگواهينامه صدور و ايمقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف 

 فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و 

كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها  بهداشت مصرف

 مي شود.

  

 كميسيون آئين كار نگهداري و ترابري كاهو در سردخانه

  
 رئيس

 مشاور موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  دكتراي علوم علي اكبر-آگه
  

 اعضاء

 موسسه تحقيقات اصالح و تهيه  نهال و بذر ليسانس زراعت و اصالح نباتات كاوه-خاكسار

 معاونت باغباني -وزارت كشاورزي  دكتراي كشاورزي  افراسياب-دهلوي

 سازمان حفظ نباتات ليسانس مهندسي گياه پزشكي جهانگير-عليزاده

 مركز توسعه صادرات ايران  ليسانس زبان الصدف دره-فروتن

 اتحاديه صادر كنندگان ميوه و تره بار ايران   سيد رضا-نوراني

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  دكتراي دامپزشك  سعيد -نوروزي
  

 دبير

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  ليسانس مهندسي صنايع حميرا -نوروزي زاده

  

 بسمه تعالي

 پيشگفتار

د و هشتاد و هشتمين آيين كار نگهداري و ترابري كاهو در سردخانه كه بوسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در يكص 

قانون اصالحي قوانين و  3ماده  1مورد تائيد قرار گرفته , اينك باستناد بند  75/2/31كميته ملي استاندارد كشاورزي و غذائي مورخ 

 گردد .بعنوان آئين كار رسمي ايران منتشر مي 1371مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن 



حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , آئين كارهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد براي   

نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين آئين كار ها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني 

 شد . مربوط مورد توجه واقع خواهد

بنابراين براي مراجعه به آئين كارهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود . در تهيه و تدوين اين آئين   

المقدور اين آئين كار و آئين كار كشورهاي صنعتي و كار سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي

 ايجاد شود . پيشرفته هماهنگي

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم اين آئين كار با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :  

1-ISO-8683 :1988 

Lettuce - Guide to precooling and refrigerated transport. 

  

 آيين كار نگهداري و ترابري كاهو در سردخانه

 دف ـ ه  1   

 باشد .هدف از تدوين اين آيين كار ارائه روش نگهداري و ترابري كاهو در سردخانه مي

 ـ دامنه كاربرد  2   

 كشت شده در ايران كاربرد دارد . 1اين آيين كار درباره ارقام مختلف كاهوي  

 ـ تعاريف و اصطالحات  3   

 شود .تعاريف زير به كار برده ميها و اصطالحات با در اين آيين كار واژه 

باشد كه برگ و ساقه غير خشني مي Compositaeاز خانواده  Lactuca Sativa Lمنظور از كاهو گياه گونه . -ـ كاهو  1ـ  3 

 رسد .آن به مصرف خوراك مي

 باشد .منظور از سر كاهو برگهاي انتهايي آن مي -ـ سر كاهو  2ـ  3 

 تست از فضاي محفوظي به صورت ثابت و يا متحرك كه داراي تجهيزات الزم سرمازا باشد .عبار -ـ سردخانه  3ـ  3 

باشد و بتواند شرايط خاص اي است از ساختمانها كه داراي تاسيسات و تجهيزات سرمازا ميمجموعه  -ـ سردخانه ثابت  1ـ  3ـ  3 

 نگهداري صحيح كاالي مورد نظر را طي مدت نگهداري تامين نمايد .



وسايل ترابري مجهز به تجهيزات سرمازا ) مانند كشتي , كاميون و واگنهاي قطار ( است كه بتواند  -ـ سردخانه متحرك  2ـ  3ـ  3 

 شرايط خاص نگهداري صحيح كاالي مورد نظر به ويژه دما و دمه را در مدت ترابري تامين نمايد .

 ـ برداشت  4   

شود هنگامي برداشت گردد كه سر كاهو به خوبي شكل رقم مربوطه ترابري استفاده ميشود كاهويي كه براي نگهداري و  سفارش مي 

هاي گل آن رشد نكرده باشد . برداشت بايد در هواي خشك و خنك انجام شود و در صورت آبياري و را گرفته , شاداب بوده و ساقه

 بارندگي دو روز بعد از آبياري و يا پايان بارش باران باشد .

 ترين برگهاي آن بريده شود . برش بايد كامل و صاف باشد .يد از محل خارجيكاهو با 

 هنگام برداشت بايد برگهاي زرد يا پالسيده خارجي را از كاهوها جدا كرد . 

 ـ ويژگيها  5   

كرده و همچنين كاهوهايي كه شود از ارقامي كاهو كه داراي برگهاي زبر و متوسط بوده و سر آنها خوب رشد ـ توصيه مي 1ـ  5 

 قابليت زيادي براي حفظ كيفيت خود دارند براي نگهداري و ترابري انتخاب شوند .

 ـ كاهو بايد داراي كيفيت خوب بوده ) كامل , تميز , شاداب , سالم و عاري از هرگونه رطوبت ، بو و مزه خارجي باشند (. 2ـ  5 

كه محكم بودن سر آنها نشانه رسيدگي آن است , كاهوهاي رسمي بايد كمي پيش از  كاهوهاي ساالدي بايد كامال رسيده باشند 

 رسيدن كامل براي نگهداري انتخاب شوند .

 بنديـ شرايط بسته  6   

 بندي نمود :توان در يكي از مكانهاي زير بسته كاهوها را مي 

 4يا پالستيكي  3استريني مقوايي , پلي 2هاي چوبي , توان كاهوها را در كشتزار بيدرنگ در جعبه ـ پس از برداشت مي 1ـ  6 

 بندي كرد .بسته 

اتيلن دار پليهاي سوراخ بندي در كشتزار تك تك در كيسه توان در يك منطقه تخصيص داده شده براي بسته ـ كاهوها را مي 2ـ  6 

هاي خشك اي نيمه تراواي بدون سوراخ , يا در بسته هاتيلني غير قابل چروك , يا در ورقههاي نازك سوراخ دار پلييا در ورقه 5, 

هاي مقوايي ) سالم , نو , تميز و اند پيچيده و بعد در جعبهاستريني كه با گرما چروك شدههاي پلييا در ورقه 6پروپليني , پلي

بندي اي مومي داشته باشد بستههدار پوشيده شده است يا سطح داخلي آن ورقهاتيلني سوراخ هاي پليضدعفوني نشده ( كه با ورقه

 نمود .

بندي در نظر گرفته شده است برد و از ديدگاه رقم , اندازه و ديگر ـ كاهوها را بيدرنگ پس از برداشت به اطاقي كه براي بسته  3ـ   6 

 بندي نمود .ويژگيها جور كرده و بسته



هاي هاي نيمه تراواي بدون سوراخ يا در بستهاتيلن , يا در ورقههاي سوراخ دار پليبندي , كاهوها بايد تك تك در كيسهبراي بسته  

هاي مقوايي ) سالم , نو و ضد اند پيچيده و بعد در جعبههاي پلي استريني كه با گرما چروك شدهپروپيلني , يا در ورقهخشك پلي

هاي مومي داشته باشد گذاشته شوند خلي آن ورقهدار پوشيده شده يا سطح دااتيلني سوراخ هاي پليعفوني نشده ( كه به وسيله ورقه

. 

 ـ پيش سرد كني  7   

 از بين بردن گرماي محيطي كشتزار در كاهو الزامي است . 

شود بيدرنگ بعد از برداشت انجام گيرد . اين عمل با سرد كردن از راه خالء يا گذراندن هواي  پيش سرد كني بايد تا آنجا كه مي 

 گيرد .الي كاهوها انجام ميدقيقه از ال به  35تا  25درجه سلسيوس باشد به مدت  2ر تا سرد كه دماي آن بين صف

 ـ نگهداري و ترابري در سردخانه  8   

 ـ براي حفظ كيفيت كاهوها پس از برداشت , شرايط زير بايد در انبارها  يا در وسايل ترابري رعايت شود . 1ـ  8 

 ورت يكسان بوده و دقيقا بين صفر تا يك درجه سلسيوس كنترل شود .الف ـ دما در تمام محل نگهداري به ص 

 درصد باشد . 95ب ـ دمه نسبي هوا بايد بيشتر از  

 گذاشته شوند . 7پ ـ كاهوها نبايد نزديك دستگاه تبخير كننده  

) حتي ميزان كم اتيلن سبب صدمه ديدن كاهوها كنند نگهداري شوند. مي 8ث ـ كاهوها نبايد همراه با محصوالتي كه توليد اتيلن  

 شود (.مي

رعايت شود , كيفيت كاهوها به مدت يك تا دو هفته بسته به رقم كاهو , ماندگار خواهد  1ـ  8ـ اگر شرايط مندرج در بند  2ـ  8 

 شد .

 ـ اعمالي كه بعد از نگهداري يا ترابري بايد انجام گيرد  9   

اي در حين بازاريابي تامين شود تا كيفيت كاهوها كامال ماندگار جلوگيري از فساد كاهوها , ضروري است كه شرايط سردخانه براي  

 گردد .

 باشد .منظور كاهوهاي رسمي و ساالدي مي-1

 بندي شوند .هاي چوبي بستهبهتر است كاهوهاي رسمي در جعبه -2

  

  


