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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  » كميكروبيولوژي آزمون هاي و روش  ويژگي –بسته بندي شده  نرم خرماي «

  
  نمايندگييا / سمت و  : رئيس

  رحيمي فرد، ناهيد
  )ي تخصصي ميكروبيولوژيادكتر(
  
  

 –وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 
  هاي كنترل غذا و دارو ادارة كل آزمايشگاه

    :دبير
  اطهري نيا ، معصومه

  )كارشناس ارشد زيست شناسي(
  
  

پژوهشگاه  - ايران  سازمان ملي استاندارد
  گروه پژوهشي ميكروبيولوژي -استاندارد

    )ءاسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  ابراهيمي امام ، غالمحسن

  )كارشناس صنايع غذايي (
  

پژوهشگاه  - ايران  سازمان ملي استاندارد
  گروه پژوهشي ميكروبيولوژي -استاندارد

  اصغري ، شهناز
  )ژي ميكروبيولوكارشناس (

 –وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 
  هاي كنترل غذا و دارو ادارة كل آزمايشگاه

  
  حسيني، فخري سادات

  )بيوتكنولوژي  -صنايع غذايي يادكتر(
پژوهشگاه  -ايران  سازمان ملي استاندارد

   گروه پژوهشي ميكروبيولوژي -استاندارد
  

  داورزني ، ساره 
  )كارشناس تغذيه ( 

پژوهشگاه  -ايران  نداردسازمان ملي استا
   گروه پژوهشي ميكروبيولوژي -استاندارد

  
  دوچشمه، مهدي

  )كارشناس ارشد بهداشت محيط(
پژوهشگاه  -ايران  سازمان ملي استاندارد

   گروه پژوهشي ميكروبيولوژي -استاندارد
  

  سيحون، مرضيه
  )كارشناس صنايع غذايي ( 

پژوهشگاه علوم و فنون  - سازمان انرژي اتمي
   كاربرد پرتوهاپژوهشكده - هسته اي 
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 )ادامه ( كميسيون فني تدوين استاندارد         
  
  عضاءا

  فياضي ، اكرم سادات
  )تغذيه  علوم كارشناس( 
  

  يا نمايندگي/ سمت و 
پژوهشگاه  - ايران  سازمان ملي استاندارد

  گروه پژوهشي ميكروبيولوژي -استاندارد

  مزيد آبادي ، ندا
  )صنايع غذايي كارشناس ارشد ( 

وزارت جهاد  -دفتر امور صنايع كشاورزي 
  كشاورزي

  
  

 مهربان راد، مژگان

  ) شيمي كاربرديكارشناس ( 
اداره كل نظارت  -ايران  سازمان ملي استاندارد

  بر اجراي استاندارد
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  فهرست مندرجات                        
 عنوان

  
  

 صفحه

 ب استاندارد سازمان ملي با آشنايي

  )ه ( و ) د(  استاندارد تدوين فني كميسيون
  ز پيش گفتار

  ح مقدمه
  1  و دامنه كاربردهدف 1
  1  مراجع الزامي 2
  2  اصطالحات و تعاريف 3
  2  شرايط بهداشتي 4
  3 كويژگي هاي ميكروبيولوژي 5
  3  نمونه برداري 6
  روش هاي آزمون 7
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  پيش گفتار
  

 آن نويس پيش كه " كميكروبيولوژي آزمون هايو روش ويژگي  –بسته بندي شده  نرم خرماي "  استاندارد

 اسـتاندارد  ملـي  كميتـة  اجالس در سيصد و بيست و پنجمين و شده تدوين و تهيه مربوط هاي دركميسيون
 3 مـادة  يـك  بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 1/2/1392 مورخ ميكروبيولوژي و بيولوژي

 بـه  ، 1371 مـاه  بهمـن  مصـوب  ايـران،  صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأو م بعامن
  

، گــروه طــرح پژوهشــي مصــوب شــوراي پژوهشــي پژوهشــگاه اســتاندارد  حاصــل ازنتــايج بررســي  - 1
  1390ميكروبيولوژي، 

2- Date palm products. Chapter 1: whole dates. Originated BY: Agriculture department. 

FAO  2007 

3- Date palm products. Chapter 4:by-products of date packing and processing. Originated 

BY: Agriculture department. FAO 2007 

4- Date palm products. Chapter IX: date harvesting, packinghouse management and 

marketing aspects. Originated BY: Agrpiculture department. FAO 2007 
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  مقدمه
گياهي تك لپه از ، .phoenix dactylifera Lو با نام علمي   Palmaceaeدرخت خرما گياهي است از خانواده 

خرما درختي دوپايه و دائم است . گونه وجود دارد 4000جنس و  200كه در آن حدود است خانواده نخل ها 
  اخـتالف بـين   . ميوه مي دهد گياه پنج سال پس از كاشت پاجوش تا هنگام مرگ در مدتكه به طور متوسط 

  . گونه ها در شكل ظاهري ساقه، نوع برگ، مادگي، گل و ميوه آنها مي باشد
خرما به عنوان دومين محصول باغي كشور به دليل مزاياي نسبي فراواني كه در مقايسه بـا ديگـر محصـوالت    

ارزآوري، ايجاد اشتغال مولد به طور مستقيم و غيرمسـتقيم درصـنايع   . جه استكشاورزي دارد بسيار مورد تو
، حفظ و پايداري محيط زيست، تقويت قابليت رقابت كشـور در بازارهـاي جهـاني از جملـه     غذاجانبي، تامين 

ن مزه و طعم مورد عالقه مصرف كنندگا از نظرخرماي ايران . ستا توليد و صادرات خرما درمتعدد  نكات مهم
براي  يكي از منابع عمده كسب درآمد ارزي با بهره وري صحيح و كامل ازآن در سراسر جهان بوده و مي تواند

بـه عنـوان يكـي از    اقتصادي  نظراز ايران مي تواند موقعيت خود را  همچنين. در بخش كشاورزي باشد كشور
  . حفظ كندتامين و  بزرگترين توليدكنندگان و صادركنندگان خرما در جهان

سـاير كشـورهاي    باحفظ بازارهاي صادرات اين محصول و ايجاد زمينه مناسب براي رقابت تامين و  به منظور
  . ، كاهش آلودگي ميكروبي محصول ضروري استخرما توليد كننده
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   كميكروبيولوژي آزمون هاي و روش ويژگي –بسته بندي شده  نرم خرماي

  هدف  و دامنه كاربرد  1
اين . مي باشد ،شدهبسته بندي  نرمخرماي  كتعيين ويژگي هاي ميكروبيولوژي ،استانداردهدف از تدوين اين 

 يرطب ساير انواع خرما و مضافتي، شاهاني، كبكاب، برهي، حالوي: شامل نرمخرماي  انواعبراي  ،استاندارد
  .كاربرد دارد،  1-3مطابق بند ،  شدهبسته بندي 

  
   مراجع الزامي  2

بدين . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي به آنها ارجاع داده شده است
درصورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ . ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

در . الحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي نيستانتشار ارجاع داده شده باشد، اص
مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه 

  .هاي بعدي آنها مورد نظر است
  

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
  

آئين كار  –بسته بندي و حمل و نقل  -ميوه هاي تازه ،11552استاندارد ملي ايران شماره   2-1
 بهداشتي

آماده سازي  -ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام، 8923 -1استاندارد ملي ايران شماره   2-2
ت مقررا-قسمت اول -ميكروبيولوژي سوسپانسيون اوليه و رقت هاي اعشاري براي آزمونهاي- آزمايه

 اعشاري كلي براي آماده سازي سوسپانسيون اوليه و رقت هاي

آماده سازي آزمايه، -ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام ،8923 - 4استاندارد ملي ايران شماره    2-3
مقررات : قسمت چهارم -سوسپانسيون اوليه و رقت هاي اعشاري براي آزمون هاي ميكروبيولوژي

 تي به غير از شير، گوشت، ماهي و فرآورده هاي آن هاويژه براي آماده سازي محصوال

راهنماي الزامات كلي  - ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام ،9899استاندارد ملي ايران شماره    2-4
 براي آزمون

روش جامع براي  - ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام ،5272استاندارد ملي ايران شماره    2-5
 درجه سليسيوس 30نيسم ها در شمارش كلي ميكروارگا

قسمت  - روش جامع براي شمارش كپك ها و مخمرها ،10899 - 2استاندارد ملي ايران شماره    2-6
 95/0مساوي يا كمتر از )  aw( روش شمارش كلني در فرآورده هاي با فعاليت آبي : دوم
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ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام، روش جستجو و  ،2946استاندارد ملي ايران شماره    2-7
 شمارش اشريشياكلي با استفاده از روش بيشترين تعداد احتمالي

ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام، روش جامع براي  ،2461- 2استاندارد ملي ايران شماره    2-8
 يروش شمارش كلن: قسمت دوم -جستجو، شناسايي و شمارش آنتروباكترياسه

روش جامع براي - ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام ،2461- 1استاندارد ملي ايران شماره    2-9
شمارش به شيوه  جستجو،شناسايي و-قسمت اول-،شناسايي و شمارش آنتروباكترياسه جستجو
 با پيش غني سازي (MPN) ترين تعداد محتمل

  
  اصطالحات و تعاريف  3

  :تعاريف زير به كار مي روددر اين استاندارد، اصطالحات و 
  
3-1   

   ي نرمخرما
شد نهايي كه به ر است Palmaceaeاز خانواده  .phoenix dactylifera Lميوه رسيده نخل خرما با نام علمي 

خرماي انواع  .باشدمي  23%تا  18%بين  به طور معمول اين محصولرطوبت  مقدار .رسيده باشد خود و كامل
  .مي باشد ... ، رطب ساير انواع خرما ومضافتي، شاهاني، كبكاب، برهي، حالوي : شامل  نرم
  
3-2   

 بسته

  .شود مي بندي بسته و شده گذاشته آن در خرما كه است، اي گنجايه
  
3-3  

  بسته بندي ثانويه
 هاي آسيب برابر در را بسته محتواي كه است، اي گونه به آن بسته بندي و ها گنجايه در خرما گذاشتن

 حفظ ،همانند آنها و غبار و گرد رطوبت، فتاُو نم رخنه ترابري، آفت ها،كردن، انبار و جايي جابه برخاسته از

  . كند
  
  شرايط بهداشتي  4

شرايط بهداشتي بسته بندي، حمل و نقل و نگهداري خرماي بسته بندي شده بايد مطابق بـا اسـتاندارد ملـي    

  .باشد 11552ايران شماره 
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  كميكروبيولوژيويژگي هاي   5

  :باشد 1بايد مطابق با جدول  بسته بندي شده نرمخرماي  كويژگي هاي ميكروبيولوژي

  بسته بندي شده ويژگي هاي ميكروبيولوژيك خرماي نرم:  1جدول 
  مجاز اكثرحد  واحد   كميكروبيولوژي هاي ويژگي  رديف

  5 × 104 درگرم  شمارش كلي ميكروارگانيسم ها   1

   102  درگرم  انتروباكترياسه  2

  منفي  درگرم  اشريشياكلي  3

  5 × 102  درگرم  كپك  4

  5 × 102  درگرم  مخمر  5

  

   نمونه برداري  6

نمونه هايي كه به آزمايشگاه تحويل داده مي شود بايد نماينده واقعي كل نمونه بوده و درطي حمل، جابجايي 

همچنين نمونه ها بايد . درآن ايجاد نشده باشدي تغييردستخوردگي نداشته باشد و  ،و نگهداري صدمه نديده 

در ظروف تميز، خشك، سترون و در شرايط ستروني جمع آوري شده و درشرايطي نگه داري شوند كه امكان 

در همان روز  تا آنجا كه بشودنمونه هاي جمع آوري شده بايد . وجود نداشته باشدآلودگي و رشد ميكروب ها 

شـرايط كلـي نمونـه بـرداري و     الزامـات و   آگاهي بيشتر از كسب براي. رار گيرندنمونه برداري، مورد آزمون ق

  .مراجعه كنيد 9899نگهداري نمونه به استاندارد ملي ايران شماره 

  روش آزمون  7

  وسايل  7-1

  .استفاده كنيد 9899از وسايل معمول در آزمايشگاه ميكروبيولوژي مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 
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  ماده سازي آزمونهآ  7-2

  و شـماره  8923-1 آماده سازي آزمونه و تهيه رقت هاي مورد نياز مطابق با استانداردهاي ملي ايـران شـماره  

  .انجام دهيد 8923 -4 

  انجام آزمون هاي روش  7-3

  .شودانجام  5272مطابق با استاندارد ملي ايران شماره  بايدشمارش كلي ميكروارگانيسم ها   7-3-1

 2461-2شـماره  و  2461-1شـماره   ملي ايـران  هايمطابق با استاندارد بايدشمارش انتروباكترياسه   7-3-2

  .شودانجام 

  .شودانجام  2946مطابق با استاندارد ملي ايران شماره  بايدجستجوي اشريشياكلي   7-3-3

  .شودانجام  10899-2مطابق با استاندارد ملي ايران شماره  بايدشمارش كپك و مخمر   7-3-4

  

   

  


