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  خدابه نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسدتاندارد  سدازمان  مقدررات  و قدوانی   اصدح   قدانون  3مداد   ید   بندد  موجب به رانیا یصنعت قاتیتحق و استاندارد سازمان

اسدتاندارداا    نشدر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه هم ب مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

 92/6/1321استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مدور    سازماننام 

 جهت  اجرا ابحغ شده است . 92/3/1321مور   33333/916به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسدات   و مراکد   نظدران صداحب  ،کارشناسان سازمان از مرکب فنی اا کمیسیون در مختلف اا حوزه در استاندارد تدوی 

تولیدد ،   به شدرایط  توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننددگان،  مصدر   تولیدکننددگان،  شدام   نفدع،  و حد   صداحبان  منصدفان   و آگااانده  مشدارکت  از که است تجار  و ور آف 

ندوی    پدی   .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراک  واردکنندگان، و صادرکنندگان

از  پد   و شدود مدی  ارسدا   مربدو   فندی  ادا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

 ملدی )رسدمی(   اسدتاندارد  عنوان به تصویب به صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیت  در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شودمی منتشر و ایران چاپ

کنندد  مدی  تهیده  شده تعیی  ضوابط رعایت با نی  صح  ذ  و مند عحقه اا سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پی 

بددی  ترتیدب،    .شدود  مدی  منتشدر  و چداپ  ایدران  ملی استاندارد عنوان به تصویب، دربه صورت و بررسی و طر  ملی درکمیت 

ملدی   کمیتد   در و تددوی   3 شدمار   ایدران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی ایران تشکی سازمان ملی استاندارد  مربو  که استاندارد

(ISO)اسدتاندارد   المللدی  بدی   سدازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللدی الکتروتکنید    بدی   کمیسدیون ، 1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللیبی  سازمان و

(OIML)  2رابدط  تنهدا  بده عندوان   و اسدت
 کددک  غدیایی    کمیسدیون  

3
(CAC) خدا   ادا   نیازمندد   و کلدی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کندمی فعالیت کشور در 

  .شود می گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، اا پیشرفت آخری  از کشور ،

 کننددگان، حفد   مصدر   از حمایدت  بدرا   قدانون،  در شدده  بینی پی  موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اجبدار  اسدتاندارد،   عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

-و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  المللیبی  بازاراا  حف  منظور به تواندمی سازمان . نماید

در  فعدا   مؤسسدات  و ادا سدازمان  خددمات  از کنندگاناستفاده به بخشیدن اطمینان برا  نماید. امچنی  اجبار  را آن بند 

و  ادا آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممی   بازرسی، آموزش، مشاوره، زمین 

 ضدوابط  اساس بر را مؤسسات و اانسازما گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنج ، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( مراک 

 بدر  و اعطدا  ادا آن بده  صدححیت  تأیید گوااینام  الزم، شرایط احراز به صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام

 فلد ات  عیدار  تعیدی   سدنج ،  وسدای   کالیبراسیون )واسدنجی(  یکااا، المللیبی  دستگاه ترویج .ندکنظارت می ااآن عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  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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 گفتارپيش

تدوی   1363 نخستی  بار در سا  "آیی  کار بهداشتی برداشت ، فرآور  و بسته بند   -خرما  " استاندارد

و تأیید  ایران استاندارد ملی سازمان رسیده و بررسی توسط ای  استاندارد بر اساس پیشنهاداا  .شد

اجحس  سیصد وسی وپنجمی ا ار و تجدیدنظر قرار گرفت و در  مورد بار  یدوم مربو  برا  اا کمیسیون

ستاندارد به ا این  ای   شد. تصویب 13/19/29 مور خوراک و فراورده اا  کشاورز  کمیت  ملی استاندارد 

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب  سازمان قانون اصح  قوانی  و مقررات 3 استناد بند ی  ماد 

 .شودمی منتشربه عنوان استاندارد ملی ایران  1331، ماهبهم 

 اتخدم انی در زمینه صنایع، علوم واا  ملی و جهبرا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت

 استاندارداا  ملی ایران در مواقع ل وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که برا  اصح  و تکمی  ای  ،

 بنابرای ، .ربو  مورد توجه قرار خوااد گرفتاستاندارداا ارائه شود، انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی م

 .باید امواره از آخری  تجدیدنظر استاندارداا  ملی استفاده کرد

 .است 1331سا   :9331 ای  استاندارد جایگ ی  استاندارد ملی ایران شمار 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهی  برا  که خی آو ممنابع 
 

 .کارآیی  – اصو  کلی بهداشت در مواد غیایی ، 1333: سا 1336 شماره استاندارد ملی ایران -1

2- Abolfazl Golshan Tafti and Mohammad Hassan Fooladi, A study on the physico-

chemical properties of Iranian Shamsaei date at different stages of maturity, World 

Journal of Dairy & Food Sciences, 1 (1): 28-32, 2006.  

3- Abdelouahhab Zaid, Date palm cultivation, Paper No. 156, FAO. 2002.  

4- Shlomo Navarro, Postharvest treatment of dates, Stewart Postharvest Review, 2 (2): 1-

9, 2006. 

5- Franz Augstburge, Jörn Berger, Udo Censkowsky, Petra Heid, Joachim Milz, 

Christine Strei, Organic farming in the tropics and subtropics, Date palm, Naturland 

e.v. 1st edition, 2002. 
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 بندي برداشت،  فرآوري  و بستهكار بهداشتي آيين خرما 

 هدف  و دامنه كاربرد 2

 تولیدکنندگانبه اا  الزم   راانمایی ارائه به منظور تهیه آیی  کار بهداشتی اد  از تدوی  ای  استاندارد، 

 باشد. میصادرکنندگان خرما امچنی   بند  و اا  بسته کارگاهدر  خرما فرآور  کنندگان ،خرما

 اا  مربو  کاربرد دارد. بند  در کارگاه تا بستهفرآور  محصو  خرما از مرحله برداشت، برا   ،ای  استاندارد

   

 مراجع الزامي   1 

 اسدت،  شدده  داده ارجاع ااآن به ایران ملی استاندارد ای  مت  در که است مقرراتی حاو  زیر ال امی مدارک

 ذکر با مدرکی به که صورتی در .شودمی محسوب ایران ملی استاندارد ای  از ج ئی مقررات آن بدی  ترتیب

 ایران ملی استاندارد ای  نظر آن مورد بعد  نظراا  تجدید و اااصححیه باشد، شده داده ارجاع انتشار تاریخ

 تجدیدنظر آخری  امواره شده است، داده ارجاع ااآن به انتشار تاریخ ذکر بدون که مدارکی مورد در .نیست

 است. نظر مورد ااآن بعد  اا اصححیه و

 :است الزامي استاندارد اين براي زير مراجع از استفاده

 کارآیی  -میگاسیون(نی خشکبار و حبوبات )فو، ضدعفو9332  شمارهاستاندارد ملی ایران   1-2

 کارآیی  -، اصو  کلی بهداشت در مواد غیایی1336  شماره استاندارد ملی ایران 1-1

 اا   تازه در سردخانه اا و سب  ،  روش نگهدار  میوه 331  شماره استاندارد ملی ایران 1-8

 کار آیی  -، ساختمان تجهی ات و ایمنی سردخانه مواد غیایی1322 شماره استاندارد ملی ایران 1-4

 اا ویژگی -،  آب آشامیدنی1133 شماره استاندارد ملی ایران 1-5

 ااویژگی -بند  خرما، بسته3223  شماره ناستاندارد ملی ایرا 1-6

 کار آیی  -، روش چیدن کاال در سردخانه مواد غیایی3322 شماره استاندارد ملی ایران 1-7

 ویژگی اا  میکروبیلوژ   –، آب آشامیدنی 1111استاندارد ملی ایران شماره 1-3

 

 اصطالحات و تعاريف 8

 می رود:کار ه بتعاریف زیر و اصطححات  ،ستاندارددر ای  ا

 

8-2  

 خارک

قب  از مرحله رطب است که میوه دارا  بافتی سفت بوده و رنگ  ،ا  از رشد فی یولوژیکی میوه خرما مرحله

 آن بسته به رقم خرما متفاوت است. 
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8-1 

 رطب

باشد که میوه دارا  بافتی نرم و لطیف   بعد از مرحله خارک می ،ا  از رشد فی یولوژیکی میوه خرما مرحله

 بوده و می ان رطوبت آن باال است . 

 

8-8 

 تمر((خرما 

باشد که در آخری  مرحله رشد  می (.Phoenix dactylifera L)خرما محصو  حاص  از میوه درخت خرما 

 فی یولوژیکی برداشت شده و می ان رطوبت آن کمتر از رطب است. 

 

8-4 

 خرماي نارس 

شود. در ای  حالت خرما  ا  از رشد فی یولوژیکی متوقف می شود که رشد آن در مرحله خرمایی گفته میبه 

اایی که بدون  باشد. میوه رنگ و چروکیده بوده و دارا  بافتی الستیکی و یا خش  می وزن، کم کم

 گیرند. میباشند، نی   در ای  گروه قرار  افشانی تشکی  شده و یا فاقد استه می گرده
 

8-5 

 مواد خارجي  خرماي همراه با

اا  گیاای، پر،  ، خاشاک و سایر قطعات ری  اندام به خرمایی که امراه با ارگونه ماده خارجی از قبی  کاه

 شود. آفت مرده که با چشم غیر مسلح در خرما قاب  مشااده باشد، گفته می

 

8-6 

 يافته خرماي تغييررنگ

 خود را براثر عوام  فی یولوژیکی از دست داده باشد. حالتی که خرما رنگ طبیعی

 

8-7 

 آفت

 یا درون محصو  خرما رشد و فعالیت نماید. ارگونه حشره که در ار ی  از مراح  رشد در رو  
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8-3 

 زدگيآفت

 شود که با چشم غیر مسلح رو  خرما یا درون آن قاب  مشااده به آثار ناشی از فعالیت و تغییه آفت گفته می

زدگی ممک  است به صورت لکه، کانا  مح  تغییه، الرو و حشره مرده و نی  قطعات مختلف بدن  باشد. آفت

 اا بروز نماید.  امراه با فضوالت آن

 

8-3 

 پوسيدگي

شود که بافت گوشتی خرما از بی  رفته و به صورت پوست و بافت سبکی در آمده باشد و  به حالتی گفته می

 .باشدتغییر کرده شک  ظاار  آن امچنی  

. 

8-21 

 ترشيدگي

 اا، مواد قند  محصو  خرما به الک  و اسید تبدی  شده، اا و باکتر  حالتی است که در اثر فعالیت مخمر

 کند. خرما ترش کرده و طعم و م ه آن تغییر می

 

8-22 

 آسيب فيزيکي

ونق  و  طو  مراح  برداشت، حم حالتی را گویند که محصو  خرما بر اثر فشار، ضربه و یا عوام  دیگر در 

بند  آسیب دیده و شک  ظاار  آن تغییر کرده باشد و یا اینکه بخشی از استه خرما نمایان شده  بسته

 باشد.

 

8-21 

 رطوبت 

 می ان آب قاب  تبخیر موجود در خرما را گویند.

 

8-28 

 شکرک زدگي 

در سطح خارجی و یا زیر پوست خرما به شود که قند موجود در خرما متبلور شده و  به حالتی گفته می

 صورت بلوراایی نمایان شده باشد.
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8-24 

 برداشت 

 ،برداشت، جداساز  فی یکی میوه از نخ  خرما است. میوه ارقام مختلف خرما ممک  است در مراح  خارک

 رطب و خرما بسته به رقم، شرایط آب و اوایی و تقاضا  بازار برداشت شود.

 

8-25 

 بندي    كارگاه بسته 

 بند  و نگهدار  محصو  خرما در آن انجام  ساز ، بسته محلی است که عملیات آماده ،بند  کارگاه بسته

 د.شو می

 

8-26 

 آماده سازي 

ا  که سبب تغییر حالت  به گونهمی شود، بند  انجام   عملیاتی که رو  خرما از مرحله برداشت تا بسته کلیه 

 د. شوشیمیایی )تغییر رنگ، عطر و طعم( آن ن و فی یکی

 

8-27 

 جداسازي 

م را الجدا کردن مواد زاید و خرمااا  معیوب، آسیب دیده و نامرغوب )نارس، لهیده و خش ( از خرمااا  س

 عملیات جداساز  گویند.

 

8-23  

  بندي درجه

 بند  گویند.  عملیات درجهاا  رنگ و اندازه را  جداکردن خرمااا  مرغوب و سالم بر اساس ویژگی

8-23 

 تميز كردن 

خاک، ش ، حشرات مرده، قطعات  مانندگردو استفاده از جریان اوا و یا آب برا  حی  ارگونه ماده خارجی

 از سطح محصو  خرما را گویند. مانده سموم، فضوالت و پر پرندگان را اا  گیاای، باقی ری  اندام
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8-11 

 دهي  رطوبت

ارقام خرما  از اا  برخی عبارت است از استفاده از آب یا بخار به منظور بهبود کیفیت بافت میوه ،دای  رطوبت

 باشد. که دارا  بافتی سفت و خش  می

 

8-12 

 گيري  رطوبت

رو  بر و یا گرم  شده با عبور جریان اوا  معمولی  گیر ، حی  رطوبت سطحی از میوه خرما  شسته رطوبت

 محصو  است.

 

8-11 

 عفوني  ضد

شفیره، الرو و  از وجود ار گونه حشره و آفت زنده در مراح  مختلف رشد )را کردن محصو  خرما عار 

 گویند. حشره بالغ(

 

8-18 

 بسته 

 شود. ا  است که خرما در آن گیاشته می گنجایه
 

8-14 

 بندي بسته 

جایی،  اا  ناشی از جابه برابر آسیبا  که محتوا  بسته را در  گیاشت  خرما در گنجایه و بست  آن به گونه

 خاک و حشرات محافظت نماید. و دار ، نفوذ رطوبت، گرد حم  ونق ، نگه

 

8-15 

 بندي ثانويه  بسته

 گویند. بند  ثانویه  تر  قرارداده شوند، به آن بسته تر در بسته ب رگ اا  کوچ  اگر شمار  از بسته
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 مراحل برداشت و انتقال خرما به كارگاه          4

محصو  خرما ممک  است در سه مرحله از رشد و رسیدگی )خارک، رطب و خرما( بسته به رقم، شرایط آب 

دار  برداشت شود. در برخی موارد که تغییرات شرایط آب و اوایی و نی   و اوایی، نوع مصر  و امکانات انبار

شود، محصو  خرما را می توان در مرحله  باعث ایجاد خسارت به محصو  خرما میانگام  اا  زود باران

برداشت  د.کربه محصو  رسیده تبدی  اا  مخصو  به روش  مصنوعی  خارک برداشت کرده و در اتاق

. در شودبسته به رقم ممک  است به صورت خوشه کام  و یا به تدریج و در چند مرحله انجام ، خرما

زیرا ، دشو، عملیات برداشت خرما باید به دقت انجام می شود با خوشه کام  از درخت جدا ه خرماک صورتی

یابی دارد. در انگام برداشت باید از  بند  و بازار در انگام بسته، در کیفیت محصو تاثیر زیاد  ای  مرحله 

 اختح  ارقام مختلف خرما با یکدیگر جلوگیر  شود. 

ده و کررعایت  "بهداشت و نظافت فرد  را کامح، باید محصو  دخالت دارندکارگرانی که در امر برداشت  

اا   پوش  ،در زیر درختباید . در انگام برداشت محصو  توسط کارگر،  دارا  لباسی مناسب و تمی  باشند

جداساز   ،بحفاصله پ  از برداشتباید تا محصو  با خاک تماس پیدا نکند.  شدهپه  قاب  شستشو  و تمی 

بند  منتق   گرفته و خرمااا  سالم در ظرو  با حجم مناسب گیاشته شده و به کارگاه بسته انجام اولیه 

انتقا   آن به مح  نگهدار  "اولیه صبح برداشت شود و سریعا ساعات االمکان در  شوند. میوه رطب باید حتی

 .گیر  شود جلوآن شدن  داده شود تا از آلوده

 

 

 بندي خرما  هاي بسته يات اصلي در كارگاهعمل        5

محصو  را باید که امکانات ضد عفونی در مح  برداشت فراام نباشد،  در صورتی ،پ  از برداشت محصو    

بند   بند  خرما انتقا  داد. باید متیکر شد که عملیات آماده ساز  و بسته اا  بسته  ار چه زودتر به کارگاه

 تا درصد آلودگی خرما کاا  و عمر انباردار  آن اف ای  یابد.انجام شود تر  خرما باید ار چه سریع

باید دارا  کارت بهداشتی معتبر بوده و بهداشت  ،بند  خرما فعالیت دارند اا  بسته کارگرانی که در کارگاه 

باید  ،ندباش کارگرانی که در تماس با محصو  خرما می کلیه لباس رعایت کنند.  "و نظافت فرد  را کامح

بند  به منظور بهبود و یا حف   اا  بسته . عملیات اصلی که در کارگاهدنباش روش دارا  رنگ و  بوده تمی 

 گیرد، عبارتند از :  کیفیت میوه ارقام خرما انجام می

 

 بندي جداسازي و درجه   5-2

خرمااا  دریافتی رو  تسمه نقاله تخلیه شده و کارگران واقع در دو طر  تسمه نقاله،  ،در مرحله جداساز 

 به وسیله کنند. درجه بند  نی   چروکیده و نارس را جدا می زده، پوسیده، ترشیده، دیده، آفت   آسیب خرمااا 

 . انجام می شودکارگران 
 باشند. دیدهآن بند      جداساز  و درجه اسایی عیوب خرما و نحوه شنآموزش اا  الزم را به منظور کارگران باید   -يادآوري 
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 شستشو      5-1

شود. برا  شستشو   هشستش خوبیو محصو  خرما به  انجام شدهشرب  اب باید با آب ق ،عملیات شستشو

مانند خرما   ،ا  برخی از ارقام خرما شود. بر استفاده می ویژه شستشو  خرمااا   محصو  خرما از دستگاه

از محصو  استفاده کرد. امچنی   خرما وخاک گرد زدودنتوان از حوله مرطوب به منظور  می ،مضافتی

به و پ  از شستشو، آن را به صورت مصنوعی  همضافتی را در مرحله خارک برداشت کرد خرما توان  می

 . میوه رسیده تبدی  کرد

، آب آشامیدنی 1133و 1111ا  تاندارد ملی ایران به شماراباید مطاب  اس ،  خرماآب مورد مصر  برا  شستشو -يادآوري

 .  باشد  شیمیایی و میکروبیلوژ  ااویژگی

 

 گيري اوليه  رطوبت   5-8

داند. در  گیر که مجه  به تعداد  پنکه استند، عبور می اا  رطوبت  پ  از شستشو  خرما، آن را از دستگاه

 شود. ، رطوبت سطحی آن گرفته می و یا گرم رو  محصو  شسته شده اثر وزیدن جریان اوا  معمولی

 

 دهي/كاهش ميزان رطوبت   رطوبت 5-4

دای یا کاا  رطوبت به منظور  ممک  است عملیات رطوبت ،بند ، بسته به رقم خرما  اا  بسته در کارگاه

. عملیات شود عرضه محصولی با می ان رطوبت یکنواخت و بافت مناسب، رو  محصو  خرما انجام

شدن بافت و  دای منجر به نرم  . رطوبتشود اا  مخصو  انجام میدای با آب یا بخار در اتاق   رطوبت

  شود. اف ای  می ان رطوبت در خرمااا  خش  و نیمه خش  می

 ک  واا  خش  استفاده  از دستگاه بند ، می ان رطوبت ارقام خرما  مرطوب را با  اا  بسته در برخی کارگاه

 خرما جدا شدن پوست سببک  نباید داند. به ار حا  درجه حرارت خش  با جریان اوا  گرم کاا  می

  . دشواز گوشت میوه و تیره شدن رنگ محصو  خرما 

. در غیر ای  صورت امکان فعالیت بیشتر باشد درصد  91دای نباید از   پ  از رطوبت ،می ان رطوبت خرما -يادآوري

 و فساد خرما وجود خوااد داشت.اا  ارگانیسم میکرو

 

  عفوني ضد  5-5

، حرارت، برودت و ) PH3  ( اا  مختلفی از جمله استفاده از فسفی   عفونی محصو  خرما روش  برا  ضد

 است.  پرتودای به عنوان جایگ ی  متی  بروماید مورد بررسی قرار گرفته
میحد  در کشوراا  در  9113است ولی استفاده از آن تا سا   شدهاا ممنوع  بروماید در برخی کشورکاربرد متی  -2يادآوري 

  . باشد حا  توسعه از جمله ایران بح مانع می

 -، ضد عفونی خشکبار و حبوبات )فومیگاسیون(9332عفونی محصو  خرما باید مطاب  استاندارد ملی ایران ضد  -1يادآوري 

 .شودکار انجام آیی 
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  بندي موقت خرما قبل از بسته كردن انبار  5-6

، خرما را داخ  سبداا  پحستیکی برا  مدت کوتاای در سردخانه انبار کرده  بند  اا  بسته برخی از کارگاه

ا  باشد  در داخ  ای  سبداا باید به گونه خرما ارتفاعحا   . به ارکنندبند   تا در فرصتی مناسب آن را بسته

که حداق  آسیب به محصو  وارد آید. امچنی  برا  جلوگیر  از اتح  رطوبت در ارقام خرما  مرطوب در 

 بهتر است سبداا  پحستیکی با نایلون پوشانده شوند.  ،  کردنطو  انبار

 

 بندي  بسته        5-7

اا   خرما در برابر آفات و نفوذ رطوبت و گردوخاک و نی  آسیب بند  نق  مهمی در محافظت محصو  بسته

اا  مختلف بر  بند  دارا  ظرفیت دارد. ظرو  مورد استفاده در بستهکردن خرما جایی و انبار  ناشی از جابه

، 3223  شماره استاندارد ملی ایرانبند  باید مطاب   اا  بسته و بستهباشند. ویژگی اساس سفارش بازار می

که ارتبا  مستقیم با خرما دارد باید از جن  مورد  خرما بسته باشد. سطوحی از ، ااویژگی -بند  خرماستهب

1تایید و مخصو  مواد غیایی
 باشد .  باشد و اثر سویی رو  محصو  خرما نداشته  

 استاندارد اا  ملی مربوطه باشد .  مطاب  اا  خرما باید  گیار  بر رو  بستهنشانه -2يادآوري  

اا  اا و سب  ، روش نگهدار  میوه331 شماره اید طب  استاندارد ملی ایرانروش نگهدار  خرما در سردخانه ب -1يادآوري  

 تازه در سردخانه باشد .

کاال در سردخانه مواد ، روش چیدن شماره 3322روش چیدن کاال در سردخانه باید طب  استاندارد ملی ایران   -8يادآوري 

 خوراکی باشد.

 

 بندي خرما هاي كارگاه بستهويژگي    6

 

6- 2  

 محل استقرار

 قانونی ذیصح  باشد . مورد تایید و دارا  مجوز اا  قانونی الزم از سو  مراجع  باید مح  کارگاه 

  

6-1  

  بندي خرما شرايط كارگاه بسته

اا آلوده است، مانند واحداا  صنعتی که تهدید جد  برا  محیط آنبند  خرما در مناطقی که  کارگاه بسته

  .شودنباید احداث ساز ( سیمان، چرم آیند )مانند دن محصو  خرما به شمار میآلوده ش
 اشته باشد. ی الزم قانونی از مراجع قانونی و ذیصح  کشور دمجوز بهداشتد دارا  بند  بای کارگاه بسته-ياد آوري 

 

 

 

                                                 
1-  Food grade 
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6-8    

 مساحت كارگاه 

حداق  با بند   مثا  برا  ی  واحد بسته برا   .بند  به ظرفیت آن بستگی دارد مساحت کارگاه بسته

رفیت سردخانه برا  نیاز می باشد .ظمورد متر مربع  311سالنی با مساحت ،  در سا  ت  9111ظرفیت

بند  باشد. بنا برای  برا  ی  کارگاه  بستهحداق  نصف ظرفیت کارگاه ید بند  شده با   بستهنگهدار  خرما

بند  با  مساحت انبار ظرو  بسته تنی می باشد. 1111ت  در سا  نیاز به ی  سردخانه  9111با ظرفیت 

 اا وربع می باشد. برا  ساختمان ادار ، سروی متر م 111حدود بوده  بند  توجه به ظرفیت کارگاه بسته

 باشد.نیاز می متر مربع فضا 31نگهبانی به حدود

ساختمان تجهی ات ایمنی سردخانه مواد  ،1322شرایط سردخانه باید مطاب  استاندارد ملی ایران به شماره  کلیه  -يادآوري 

 کار باشد.آیی  -خوراکی

 

 6-4   

 بندي خرما  شرايط كارگاه بسته

 

 بندي  سالن بسته 6-4-2

غیایی و بهداشتی را دارا   بهداشتی مورد تایید اداره نظارت بر موادضوابط فنی و ید با ،  بند  خرما کارگاه بسته

بند   نباید در تماس مستقیم با واحداا  بیرونی باشد و امچنی  ظرو  بسته،  بند  خرما باشد. سال  بسته

 بدون خطر آلودگی باشند. و تمی  ،  بند  باید در محلی خش  . مواد بستهشوند بند  انبار نباید در سال  بسته

اا به بند  مستقر شوند که عملیات خوب بهداشتی و تمی  کردن آن اا باید به گونه ا  در سال  بستهدستگاه

بند  فراام باشد تا انجام  راحتی انجام شود. روشنایی طبیعی یا مصنوعی باید به حد کافی در سال  بسته

عملی  سازد. سطو  در تماس با محصو  خرما باید بدون منفی  بند  را به خوبی ساز ، بستهعملیات آماده

- پنجره کلیه بوده و به راحتی بتوان آن را تمی  کرد و امچنی  جهت جلوگیر  از ورود حشرات موذ  پشت 

 باشد.  ا  وجود داشته اا باید تور  نصب شود و جلو  در ورود  نی  پرده 
اا، وسای  و سطو  در تماس با خرما باید پ  از اا  قاب  شستشو  دستگاهقسمت کلیه بند  و  سال  بسته -2يادآوري 

 تمی  شود.،  کار روزانه کلیه ا

باید به طور  ،گیرندبند  مورد استفاده قرار می ساز  و بستهسبداا و ظروفی که در طو  عملیات آماده کلیه  - 1يادآوري

 داده شوند.منظم تمی  شده و در محلی دور از خطر آلودگی قرار 

آور  شده ودر جمعباید کار  کلیه ( پ  از امانند شلنگ، جارووسای  مورد استفاده در سیستم شستشو ) کلیه  -8يادآوري 

 محلی با شرایط مناسب قرار داده شوند.

طور مرتب  ( باید بهدستگاه توزی ، دماسنج، رطوبت سنج مانندتجهی ات مورد استفاده در کنتر  کیفیت ) کلیه  -4يادآوري 

 از لحاظ دقت و حساسیت بررسی شوند.

 

 

 



11 

 

 بندي خرما مقررات كارگاه بسته  6-4-1

در انگام کار پوش  محاف  و مناسبی به ت  داشته باشند و دارا  باید بند   افراد در سال  بستهکلیه 

ضوابط و مقرراتی که از آلودگی   کلیهامچنی  عحوه بر رعایت نظافت شخصی  نامه سحمت باشند و گواای

 بند  خرما رعایت کنند.  کند را در سال  بسته  محصو  جلوگیر  می

بازدیدکنندگان از  بند  و در محلی ام  قرار داده شوند. دور از سال  بسته باید مواد شیمیایی و مواد سوختی

 بند  باید مقررات بهداشت فرد  را رعایت نمایند. سال  بسته

  

 

 بندي خرما بهداشت فردي در كارگاه بسته 6-4-8

ولیت خود در جلوگیر  از آلودگی محصو  خرما و سحمت جامعه آگاه باشند. ئافراد باید از نق  و مس کلیه 

یا عحئم بیمار  خود را به اطحع مدیریت برساند و در صورت ل وم تحت  واگیردار ار فرد باید بیمار 

 اا  پ شکی قرار گیرد.آزمای 

 :شود افراد رعایت کلیه  به وسیلهزیر نی  باید  طالبم

افراد  کلیه  بند  باشد. ساعت  نباید امراه افراد شاغ  در سال  بسته و جواارآالتمانند  زیورآالت شخصی

 شستشو و ضد عفونی کنند. ،اا  خود را در شروع کار و بح فاصله پ  از خروج از توالتباید دست

بهداشت در  کلی اصو  ،1336ملی ایران شماره ضوابط استاندارد کلیه  بند  خرما باید اا  بستهکارگاهبرا  کار در  -يادآوري

 .شوداجرا  رعایت و مواد غیایی

 


