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ج

به نام خدا
استاندارد ایرانیملآشنایی با سازمان 

صـنعتی و تحقیقـات اسـتاندارد مؤسسـۀ راتمقروقوانیناصالحقانون3مادة یکبندموجببهایراناستانداردیملسازمان 
(رسمی) ایرانیملاستانداردهاي نشروتدوینتعیین،که وظیفۀاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنبمصوایران،

.داردعهدهبهرا

ز و مؤسسـات  کـ نظـران مرا صـاحب ،ارشناسان سازمانکب از کمریفنيهاونیسیمکهاي مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو
، يدیـ تولط یو با توجه به شـرا یملشود و کوششی همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام میيو اقتصاديدی، تولی، پژوهشیعلم

ننـدگان،  کننـدگان، مصـرف  کدیصـاحبان حـق و نفـع، شـامل تول    ۀت آگاهانـه و منصـفان  کو تجاري است کـه از مشـار  يفناور
س ینـو شیشـود. پـ  دولتی حاصـل مـی  و غیریدولتيها، نهادها، سازمانیو تخصصیز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افـت  یشـود و پـس از در  یمربوط ارسـال مـ  يهاونیسیمکينفع و اعضايمراجع ذبهیایران براي نظرخواهیملياستانداردها
) ایران چـاپ و  ی(رسمیملبه عنوان استاندارد ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویملۀتیمکشنهادها در ینظرها و پ
شود.یمنتشر م

کننـد  یه مـ یـ ن شـده ته یـی ت ضوابط تعینیز با رعاصالحذيمند و عالقهيهاه مؤسسات و سازمانکییس استانداردهاینوشیپ
ب، یـ ن ترتیشـود. بـد  چـاپ و منتشـر مـی   ایـران یملـ ب، بـه عنـوان اسـتاندارد   یو درصورت تصـو یبررس،طرحیملدرکمیته 

استاندارد مربـوط  یملۀن و در کمیتیتدو5رةایران شمایملاستاندارد رات مقره بر اساس کشود یمیتلقیملییاستانداردها
ده باشد.یب رسیبه تصوشودیل مکیتشایران استاندارد یملدر سازمان ه ک

IEC(2(المللی الکتروتکنیـک کمیسیون بین،1(ISO)استانداردیالمللنیسازمان بیاصليران از اعضایاد استانداریملسازمان 

در کشـور  5(CAC)کمیسیون کدکس غذایی4است و به عنوان تنها رابط3(OIML)شناسی قانونیالمللی اندازهو سازمان بین
ن یشـور، از آخـر  کخـاص  يهـا يازمنـد یو نیلـ کط یایران ضمن تـوجه بـه شـرا  یملين استانداردهایکند. در تدوفعالیت می

شود.گیري میبهرهیالمللنیبيجهان و استانداردهایو صنعتی، فنیعلميهاشرفتیپ
کنندگان، حفظ سـالمت  ت از مصرفیشده در قانون، براي حماینیبشین پیت موازیتواند با رعایران میتاندارد ااسیملسازمان 

از یبعضـ ي، اجـرا يو اقتصـاد یطـ یمحسـت یت محصـوالت و مالحظـات ز  یـ فکینان از ی، حصول اطمیو عموميفردیمنیو ا
يایران را براي محصوالت تولیدي داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شوراي عـالی اسـتاندارد، اجبـار   یملاستانداردهاي 

و یصـادرات ياالهـا کاسـتاندارد  يشـور، اجـرا  کمحصـوالت  يبـرا یالمللـ نیبـ يتواند به منظور حفظ بازارهـا ی. سازمان مکند
ها و مؤسسات فعـال در  نندگان از خدمات سازمانکبه استفادهشیدنبخنان ین براي اطمیچن. همکنديآن را اجباريبنددرجه

هـا و  شگاهی، آزمایطیمحستیت زیریت و مدیفکیت یریمدهايسیستمیگواهو صدوريزی، ممیمشاوره، آموزش، بازرسۀنیزم
مؤسسات را بر اسـاس ضـوابط   ها و گونه سازماننیاایراناستانداردیملسازمان وسایل سنجش، )الیبراسیون(کمراکز واسنجی 

رد کـ ها اعطا و بر عملت به آنید صالحیینامۀ تأیط الزم، گواهیکند و در صورت احراز شرامییابیران ارزیت اید صالحیینظام تأ
قـات  یار فلـزات گرانبهـا و انجـام تحق   یـ ن عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وسایکیالمللنیج دستگاه بیکند. ترویها نظارت مآن
.استسازمانن یف ایایران از دیگر وظایمليسطح استانداردهايارتقايبراياربردک

1- International Organization for Standardization
2- International Electrotechnical Commission
3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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کمیسیون فنی تدوین استاندارد
»هاي آزمونها و روشویژگی- مضافتیخرماي «

(تجدید نظر چهارم)
سمت و/یا محل اشتغال:رئیس:

حکاك زاده، ستاره
ي)ژلوو(کارشناسی ارشد میکروبی

استان کرماناداره کل استاندارد 

دبیر:
دهقانی، فاطمه

(کارشناسی ارشد، مدیریت)
اداره کل استاندارد استان کرمان

(اسامی به ترتیب حروف الفبا)اعضا:

آزمون، پیمان
(کارشناسی ارشد مهندسی سازه)

اداره استاندارد شهرستان بم

احمدي، نادیا
(کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی)

پژوهشکده  صنایع غذایی و کشاورزي-پژوهشگاه استاندارد 

اکبري، محمد حسین 
(کارشناسی ارشد مدیریت)

عضو انجمن خرماي ایران   

امیري، زهرا 
(کارشناسی ارشد مدیریت)

اداره کل استاندارد استان کرمان

، زهرا ایرانمنش
)میکروبیولوژي(کارشناسی 

پاستوریزه پگاه کرمانشرکت صنایع شیر 

بختیاري زاده، مهیندخت
)حسابداري(کارشناسی 

اداره کل استاندارد استان کرمان

جلیلی مقدم، زهرا
(دکتراي باغبانی )

معاونت امور باغبانی–وزارت جهاد کشاورزي 

خاندانی، محمد منجی  
(کارشناسی صنایع غذایی)

شرکت جوانه رویان (سهامی خاص)
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سمت و/یا محل اشتغال::اعضاء

خزاعی، هما
)کارشناسی ارشد مدیریت(

اداره کل استاندارد استان کرمان

رمضان زاده، شیده
(کارشناسی ارشد باغبانی)

معاونت امور باغبانی–وزارت جهاد کشاورزي 

ساالرکریمی، ساره
(کارشناسی زبان انگلیسی)

مهر گسترآزمایشگاه همکار  ایمن گاز 

سجادي، یوسف
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

عضو انجمن خرماي ایران  

شجره پور صلواتی، نصرت اله
(دکتراي ریاضی)

دانشگاه شهید باهنر کرمان

شیخ، مصطفی  
(کارشناسی بهداشت مواد غذایی)

شرکت پارسان دي سمبل (سهامی خاص)

انسیه، صالح
)صنایعمهندسی (کارشناسی 

واحد کرمان-دانشگاه آزاد اسالمی

صالحی، علی
(کارشناسی ارشد معدن)

اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان کرمان

عطایی، فاطمه
(کارشناسی مهندسی مواد)

اداره کل استاندارد استان کرمان

عالیی، آناهیتا
(کارشناسی ارشد شیمی)

کرماناداره کل استاندارد استان 

کریمی نمچ، سارا
(کارشناسی ارشد شیمی)

آزمایشگاه همکار  ایمن گاز مهر گستر

ویراستار:
ابوعلی، رحیم

(کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی)
بازنشسته سازمان ملی استاندارد ایران–کارشناس استاندارد 
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مندرجاتهرستف

صفحه                       عنوان                                                                                                                      

زگفتارشیپ
حمقدمه

1هدف و دامنه کاربرد1
1مراجع الزامی2
2اصطالحات و تعاریف3
بنديطبقه4
هاویژگی5

6
7

8بردارينمونه6
8هاي آزمونروش7
11بنديبسته8
12گذارينشانه9
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گفتارپیش

پیشـنهاد هـاي   سبراسـا تـدوین ومنتشـر شـد،   1363که نخستین بار در سال» مضافتیخرماي «استاندارد 
بـار مـورد تجدیـد نظـر قـرار گرفـت و در            چهـارمین دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون هاي مربوط بـراي  

3/12/97مـورخ  خـوراك و فـرآورده هـاي کشـاورزي    میتۀ ملی استاندارد کو نود دیکهزار و ششصاجالسیه
و استانداردات مؤسسه قانون اصالح قوانین و مقرر3تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک مادة 

شود.، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 
سـاختار و شـیوة   -(استانداردهاي ملی ایران5استانداردهاي ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارة 

ۀهاي ملی و جهانی در زمینـ تحوالت و پیشرفتباحفظ همگامی و هماهنگی برايشوند.نگارش) تدوین می
د شد و هر پیشنهادي کـه  نلزوم تجدیدنظر خواهصورتایران در ملیهاي صنایع، علوم و خدمات، استاندارد

قـرار  توجهمربوط موردهاياین استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیونتکمیلبراي اصالح و 
باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهاي ملی ایران استفاده کرد.بنابراین، خواهد گرفت.

شود.می 1391: سال 395این استانداردجایگزین استاندارد ملی ایران شماره 
و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:که براي تهیهخذيمأمنبع و 

همکـاري  با شده از سوي اداره کل استاندارد استان کرمان خرماي مضافتیآزمایشگاهی درباره بررسی نتایج 
شرکت خدماتی فنی کرمـان ایمـن گـاز مهـر گسـتر     و آزمایشگاه (سهامی خاص)سمبلشرکت پارسان دي

1396سال (سهامی خاص)، 
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مقدمه

و نـام علمـی آن   (Palmaceae)و از خـانواده  (Monocotyledon)اي هـا  خرما درختی است از رده تک لپـه 
(Phoenix dactylifera)تـا  15بـین  هر سـال  که دراي شکل استداراي تنه استوانه،می باشد. این درخت

جـدا هسـتند. و بـراي بـارور     از هـم  رگ تولید می کند. این درخت دو پایه بوده یعنی درخت نر و ماده ب25
افشانی به طریق مصنوعی انجام شود. باید گرده،کردن نخل ماده

، 3(خـالل) ، خارك2، کیمري1تلقیح، میوه مراحل مختلفی را طی می کند که به ترتیب حبابوكاز عملپس
یـا فرابـر کـه    آننام دارد. میوه خرما از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت خـارجی 5(تمر)و خرما4رطب

.شدمی باهسته میوه قسمت داخلی، خوراکی است و 
بر (پوست میوه کـه  یا برون7کارپاپیقسمت اول .از سه قسمت تشکیل شده است6قسمت فرابر یا پریکارپ

یا میان بـر (قسـمت گوشـتی زیـر پوسـت کـه       8مزوکارپقسمت دوم ) .روي گوشت میوه کشیده شده است
بـه صـورت یـک    وباشد بر و هسته میبر که حد فاصل میانیا درون9اندوکارپو قسمت سوم خوراکی است) 

پوشاند و به آن چسبیده است. غشا یا پرده نازك سفید رنگ است که هسته را می

1- Hobabook
2- Kimri
3- Kharak
4- Fresh date
5- Date
6- Pericarp
7- Epicarp
8- Mesocarp
9- Endocarp
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هاي آزمونها و روشویژگی-خرماي مضافتی

کاربردههدف و دامن1
هـاي  روش،بـرداري نمونـه ،بنـدي طبقه،شیمیاییو فیزیکی ي هاتعیین ویژگین استاندارد، ین ایهدف از تدو

ایـن اسـتاندارد بـراي محصـول     اسـت. بسته بندي شـده، خرماي مضافتیبسته بندي و نشانه گذاري ،آزمون
فتی کاربرد دارد .مضاخرماي 

مراجع الزامی2

ها ارجاع داده شده اسـت. صورت الزامی به آندر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به
شوند. ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میبدین

هاي بعـدي آن  تجدیـدنظر هـا و  هاصالحیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، صورتیدر
ها ارجاع داده شده است، در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن.آور نیستبراي این استاندارد الزام

آور است.هاي بعدي براي این استاندارد الزامهاصالحیهمواره آخرین تجدیدنظر و 
استفاده از مراجع زیر براي کاربرد این استاندارد الزامی است:

هاي آزمونها و روشویژگی-بندي خشکبارکارتن براي بسته-بندي، بسته36استاندارد ملی ایران شماره 2-1
روش هاي آزمون–اندازه گیري مقدار رطوبت -خشکبار،672استاندارد ملی ایران شماره 2-2
ویژگی ها و روش هاي آزمون–، خرماي شاهانی 2510استاندارد ملی ایران شماره 2-3
هاویژگی-بسته بندي خرما ، 5998استاندارد ملی ایران شماره 2-4
هايروش-کشاورزي و دامیتعیین مانده در محصوالت-هاشکُ، آفت8366استاندارد ملی ایران شماره 2-5

بردارينمونه
-گیري مقدار سرب، کادمیم، مس، آهن و روياندازه-، مواد غذایی9266استاندارد ملی ایران شماره 2-6

روش طیف سنجی نوري جذب اتمی
بیشینه رواداري فلزات سنگین–دام -، خوراك انسان12968استاندارد ملی ایران شماره 2-7
میوه هاي گرمسیري-مرز بیشینه مانده آفت کش ها-آفت کش ها،13118ملی ایران شماره استاندارد2-8

و نیمه گرمسیري
ها وویژگی-کاغذ پوشیده شده با پلی اتیلن -بسته بندي ،14558استاندارد ملی ایران شماره 9- 2

هاي آزمونروش
ویژگـی هـا و روش هـاي آزمـون    –خرماي نرم بسته بنـدي شـده   16217استاندارد ملی ایران شماره 2-10

باشدلوژیکومیکروبی
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کش ها به باقیمانده آفتگیري اندازه-مواد غذایی با منشا گیاهی،17026استاندارد ملی ایران شماره 2-11
طیف سنجی جرمی متوالی –و یا کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی-روش کروماتوگرافی گازي

-روش کچرز- )dispersiveجداسازي استونیتریل و پاکسازي با فاز جامد پخشی (–پس از استخراج 
روش آزمون 

فیو تعارالحاتطاص3

رود:کار میتعاریف زیر بهودر این استاندارد، اصطالحات 

3-1
ي مضافتیخرما

datemozafati

Phoenix dactyliferaعلمی با نامنخل خرما درختمیوه رسیدهي مضافتی خرما cv.Mozafati از خانواده
Palmaceaeواز نوع یره متمایل به سیاه بوده،گوشت دار،خوش طعم این رقم خرما به رنگ قهوه اي ت.است
.رطب و خرما قابل مصرف استمی باشد میوه این رقم در دو مرحله خرماهاي نرم

، که مقـادیر فراوانـی از رطوبـت خـود را از دسـت         ا استمرحله خرما (تمر)آخرین مرحله رسیدگی میوه خرم
می دهد و نسبت قند به آب در میوه افزایش می یابد در این حالت بافت میوه نسبت به رطب سفت تر اسـت  

23و قابلیت و سهولت نگهداري میوه بیشتر از حالت رطب می باشددر این مرحله بیشینه رطوبت قابل قبول 
درصد است . 

3-2
ارقام دیگر

other varities

.شود) دیگر غیر از خرماي مضافتی گفته میهاي(واریتههاي به رقم
3-3

تغییر رنگ یافته
discoloured

.داده باشداز دست بر اثر عوامل زیست محیطی نامناسب رنگ طبیعی خود راخرما کهحالتی است 
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3-4
لک زدگی  

blemished

ایـن  .شـود مـی نـاچیز مشـاهده  طوریا به ندرت در گوشت آن به خرماهایی روي پوست لکحالتی است که 
.دنباشاز حالت طبیعی میمعموال رنگ پریده تر ها خرما

3-5
صدمه مکانیکی  

damaged

. شکل طبیعی خود را از دست داده باشدخرمای و فشارمکانیکبر اثر عوامل کهاست حالتی
3-6

نارسی 
(unripe)immature

متوقـف شـده  و کـم وزن،    رطـب بـه خرمـا   تبـدیل در مرحله خرمامیوهکه رشد فیزیولوژیکیاستحالتی 
.  رنگ شده باشدچروکیده یا گاهی کم

3-7
شکرك زدگی  

crystalization

اثر کاهش یا افزایش دما، متبلور شده و در سطح خارجی خرمـا یـا در   برکه قند موجود در خرما استحالتی 
داخل بافت آن، به صورت بلورهایی سفید رنگ نمایان شده باشد.

3-8
کالهک  

perianth

کند.قسمت خشک و خشبی است که خرما را به خوشه وصل می
3-9

بقایاي گیاهی
herbal residue

شود.هاي گیاهی و برگ، گفته میقطعات ریز اندامکالهک، گونه زوائد و قطعات گیاهی مانند: به هر
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3-10
آفت زنده

pest

:هـا (ماننـد  میکروارگانیسـم ، کرم ها و ها، حشراتاي (در هر یک مراحل رشد)، مانند: کنههر موجود زنده
که به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث آلودگی و کاهش کمی و کیفی خرما شود.)هاقارچ ها، باکتري

3-11
زدگیکپک

mouldiness

یا بیرون بافت خرما دیده ها که در اثر عوامل مختلف در درونها و مخمرقارچلیتهاي ناشی از فعانشانه
شود.می

3 -12
ترشیدگی

rashness rancidity

پس از برداشت، با قرار گرفتن خرما در شرایط نامساعد، مانند افزایش دما و رطوبـت، در اثـر   که ، استحالتی 
کند.ها، قند خرما به اسید تبدیل شده و مزه و بوي آن تغییر پیدا میها، مخمرها و باکتريقارچلیتفعا
3-13

طبیعیبو و مزه غیر
abnormal taste and smell

دهند، طبیعی میگرفتن نمونه در معرض موادي که بوي غیرگونه بو و مزه ناخوشایندي که ناشی از قرارهر
.می باشدمانند نفت 

3 -14
هاناپذیرفتنی 

mattersunacceptable
تکه ریزه،خاك، شن، سنگ: مانندگونه عیبی که خرماي مضافتی را براي انسان غیر قابل مصرف نماید به هر

بو ،نهاها، فضوالت، پر پرندگان، موي جوندگان، حشرات مرده یا  قطعات  مختلف بدن آتنیدههاي شیشه،فلز، 
شود.آفت زنده ،ترشیدگی و کپک زدگی گفته میو مزه غیر طبیعی،

3-15
خرما با موادخارجی چسبیده

dirt date

یا کالهک در جاي واقعی خود آلوده شده باشد) بقایاي گیاهیمانند (به خرمایی که سطح آن به مواد خارجی
.  شودگفته میقرار نگرفته باشد 
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3 -16
رطوبت

moisture
شود.گفته می،خرمابه میزان آب آزاد و قابل تفکیک موجود در 

3-17
اندازه (ریز و درشتی)

size
.گرم گفته می شودبه تعداد خرما در یک کیلو

3-18
زدگیآفت

damage of pest
هاي به جاي مانده در درون ها و سوراخکه به صورت لکهزا استها و عوامل بیماريآفتلیتهایی از فعانشانه

شود.مشاهده میبیرون خرماو یا 
3-19

هاشکُآفتمانده 
pesticide residue

ها هستند که در پی مبارزه با آفات و بیماري هاي باغی و انباري، پیش و پـس از برداشـت   کَشبخشی از آفت
می مانند.باقی در میوه 

3-20
بیشینه رواداري فلزات سنگین

maximum limit of heavy metals
مدت یا دراز مـدت،  بیشترین مقداري از فلزات سنگین موجود در خوراك انسان است که مصرف آن در کوتاه 

المت انسان نشود.سبب ایجاد عارضه سوء براي س
بنديطبقه 4
.می باشد1بندي خرما طبق جدولبقهط

طبقه بندي خرماي مضافتی- 1دولج
گرم )1000تعداد خرما در (عنوان طبقهردیف
عدد85تا درشت1

105تا 85از متوسط2

به باال105از ریز3
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اهویژگی5

هاي فیزیکی و شیمیاییویژگی5-1

باشد.2بق با جدول باید مطا،خرماي مضافتیفیریکی و شیمیایی هاي ویژگی

فیزیکی و شیمیایی خرماي مضافتی ویژگی هاي -2جدول 
حد مجازویژگی هاردیف

نباید وجود داشته باشدناپذیرفتنی ها1

نباید وجود داشته باشدآفت زنده 2

نباید وجود داشته باشدکپک زدگی3

عاري از ترشیدگی باشدترشیدگی 4

عاري از هر گونه بو ومزه غیر طبیعی باشدمزه وبو5

3بیشینه (درصد عددي)آفت زدگی6

23بیشینه(درصد وزنی)رطوبت7

3بیشینه ارقام دیگر(درصد عددي)8

4بیشینهصدمه مکانیکی(درصد عددي)9

3بیشینه خرما با ماده چسبیده(درصد عددي)10

3بیشینهشکرك زدگی (درصد عددي)11

3بیشینهنارسی (درصد عددي)12

2بیشینه لک زدگی (درصد عددي)13

2بیشینهتغییر رنگ یافته (درصد عددي)14

13118مطابق با استاندارد ملی ایران شمارههاشمانده آفت ک15ُ

12968مطابق با استاندارد ملی ایران شمارهسنگینبیشینه فلزات 16

گیرد.آزمون مانده آفت کَش در صورت درخواست متقاضی انجام می- 1یادآوري

گیرد.در صورت درخواست متقاضی انجام میبیشینه فلزات سنگینآزمون - 2یادآوري
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میکروبیولوژيهاي ویژگی5-2

خرمـاي نـرم   ،16217استاندارد ملی ایران شـماره  باید مطابق با خرماي مضافتی هاي میکروبیولوژي، ویژگی
باشد.لوژیکومیکروبیویژگی ها و روش هاي آزمون–بسته بندي شده 

.آزمون میکروبیلوژي خرماي مضافتی صادراتی در صورت درخواست متقاضی انجام می گیردیادآوري :

بردارينمونه6
–خرمـاي شـاهانی   ،2510شـماره  استاندارد ملی ایران 6بر اساس بند باید،خرماي مضافتیبرداري از نمونه

3ونـه آزمایشـگاهی بـراي انجـام آزمـون، مقـدار       کمترین مقـدار نم انجام گیرد.هاي آزمون ها و روشویژگی
باشد.کیلوگرم می

ـ  ، 8366باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره هاکُشبراي آزمون مانده آفتنمونه برداري -هـا شآفـت کُ
شود.برداري، انجام هاي نمونهروش-تعیین مانده در محصوالت کشاورزي و دامی

هاي آزمونروش7

آماده سازي نمونه7-1
ی براي انجام آزمون آماده کنید.گرمیک کیلورا با هم مخلوط کرده و یک نمونه کل نمونه 

ها)،بو و مزه غیر طبیعی (ناپذیرفتنیآفت زندهزدگی،ترشیدگی، کپک آزمون7-2
از نظر وجود آن را ترشیدگی و کپک، طبیعی، پس از بوئیدن کل نمونه و حصول اطمینان از نداشتن بوي غیر

هـا  به سـایر آزمـون  گاه، آنمشاهده نشدکدام از موارد هیچچنانچه .بررسی کنیدریزهسنگوآفت زنده، شن
.ازیدبپرد

هاي حسی و فیزیکیآزمون7-3

که شامل رنگ، بو و مزه می باشد، با دیدن با چشم غیر مسلح، بوئیـدن  راوضعیت ظاهري نمونه مورد آزمون
.ه را گزارش کنیدبررسی و نتیجو مزه کردن 

زدگیآزمون آفت7-4
-درصد آفـت وکنید شمارش جدا کرده راآفت زده خرماهاي،سپسشمارش نماییدکل نمونه آماده شده را

به دست آورید.1مطابق با فرمول زدگی را 
آفت زدگیدرصد=×100)                                  1(

که در آن:
n؛زدهخرماهاي آفتتعداد
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Nباشدنمونه مورد آزمون میهايخرماکل تعداد.

زدگی  شکركآزمون 7-5
، شـمارش کنیـد و درصـد    شمارش نمایید سپس خرماهاي شکرك زده را جدا کـرده کل نمونه آماده شده را 

به دست آورید.2زدگی را مطابق با فرمول شکرك
درصد شکرك زدگی=×100)                                  2(

که در آن:
nزده؛تعداد خرماهاي شکرك

Nباشدهاي نمونه مورد آزمون میکل خرماتعداد .

لک زدگی  آزمون 7-6
خرماهاي لک زده را جدا کرده ، شمارش کنید و درصـد لـک   ،شمارش نمایید سپسکل نمونه آماده شده را 

به دست آورید.3زدگی را مطابق با فرمول 
درصد لک زدگی=×100)                                  3(

در آن:که
nزده؛تعداد خرماهاي لک

Nباشدهاي نمونه مورد آزمون میخرماکل تعداد.

گی تغییر رنگ یافتهآزمون 7-7
شمارش نمایید سپس، خرماهاي تغییر رنگ یافته را جـدا کـرده ، شـمارش کنیـد و     کل نمونه آماده شده را 

به دست آورید.4درصد تغییر رنگ یافته را مطابق با فرمول 
گیدرصد تغییر رنگ یافته=×100)                                  4(

که در آن:
n؛تعداد خرماهاي تغییر رنگ یافته
N باشدهاي نمونه مورد آزمون میکل خرماتعداد .
صدمه مکانیکی  آزمون 7-8

شمارش نمایید سپس، خرماهاي صدمه دیده را جدا کرده ، شـمارش کنیـد و درصـد    کل نمونه آماده شده را 
به دست آورید.5صدمه مکانیکی را مطابق با فرمول 

درصد صدمه مکانیکی=×100)                                  5(
که در آن:
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n؛تعداد خرماهاي صدمه دیده
Nباشدد آزمون میهاي نمونه مورکل خرماتعداد .
نارسیآزمون 7-9

شمارش نمایید سپس، خرماهاي نارس را جدا کرده ، شمارش کنید و درصد نارسی را کل نمونه آماده شده را 
به دست آورید.6مطابق با فرمول

درصد نارسی=×100)                                  6(
که در آن:

nتعداد خرماهاي نارس؛

Nباشدهاي نمونه مورد آزمون میخرماکلتعداد.

خرما با ماده چسبیده  آزمون 7-10
آلـودگی  را جدا کرده ، شمارش کنید و درصد آلوده شمارش نمایید سپس، خرماهاي کل نمونه آماده شده را 

به دست آورید.7را مطابق با فرمول 
درصد خرماهاي آلوده=×100)                                  7(

که در آن:
n ؛آلودهتعداد خرماهاي

Nباشدهاي نمونه مورد آزمون میخرماکلتعداد.

ارقام دیگر  آزمون 7-11
را جدا کرده ، شمارش کنید و درصد رقم هاي دیگرشمارش نمایید سپس، خرماهاي کل نمونه آماده شده را 

به دست آورید.8را مطابق با فرمول ارقام دیگر 
درصد ارقام دیگر=×100)                                  8(

که در آن:
n ؛رقم دیگرتعداد خرماهاي

Nباشدهاي نمونه مورد آزمون میخرماکلتعداد.
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آزمون تعیین رطوبت7-12

اندازه گیـري مقـدار   -خشکبار،672ملی ایران شماره استاندارد 3-4بندباید مطابق با ،آزمون تعیین رطوبت
انجام گیرد.هاي آزمون، روش-رطوبت

هاشکُمانده آفتگیري اندازهآزمون 7-13

مواد غذایی با منشا ،17026استاندارد ملی ایران شماره باید مطابق با،هاشکُآفتمانده گیري اندازهآزمون 
و یا - طیف سنجی جرمی- کش ها به روش کروماتوگرافی گازيباقیمانده آفتگیري اندازه- گیاهی

جداسازي استونیتریل و پاکسازي با فاز –طیف سنجی جرمی متوالی پس از استخراج–کروماتوگرافی مایع
انجام گیرد.،روش آزمون-روش کچرز-)dispersiveجامد پخشی (

ت سنگینآزمون اندازه گیري بیشینه رواداري فلزا7-14

، مـواد  9266باید مطابق با اسـتاندارد ملـی ایـران شـماره     آزمون اندازه گیري بیشینه رواداري فلزات سنگین
انجام گیرد.، روش طیف سنجی نوري جذب اتمی-گیري مقدار سرب، کادمیم، مس، آهن و روياندازه-غذایی

بنديبسته8
رود، باید نو، سـالم، تمیـز، قـبأل اسـتفاده نشـده،      به کار می، خرماي مضافتیبندي بستهلوازمی که براي8-1

خشک و بدون هرگونه بو باشد.
داري محصول از نظر جلوگیري از نفوذ هر اي باشد، که شرایط مطلوب نگهروش بسته بندي باید به گونه8-2

ـ نس بسـته  داري تا مصرف، را فراهم آورد.الزم است، جگونه آسیب، در همه مراحل نگه ه، کـه در تمـاس   اولی
مطـابق بـا  ویژگی بسـته بنـدي بایـد    باشد. 1داراي درجه خوراکیگیرد، ، قرار میخرماي مضافتیمستقیم با 

باشد.،هاویژگی-، بسته بندي خرما5998استاندارد ملی ایران شماره 
.4اسـتفاده نمـود  3فانویـا سـل  2اتـیلن پلیهایی با جنس بستههاي کوچک می توان ازبسته بنديبراي 8-3

کشور باشد.قانونی و ذي صالحگونه بسته بندي ها باید مورد تایید مراجع جنس این 
مطابق با اسـتاندارد ملـی ایـران    ،بندي، کارتن مورد استفاده بایددر صورت استفاده از کارتن براي بسته8-4

، باشد.هاي آزمونها و روشویژگی-بندي خشکبارکارتن براي بسته-بندي، بسته36شماره 

1- Food grade
2- Polyethylene
3-Cellophane

مرجع قانونی و ذي صالح کشور در حال حاضر  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.. -4
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در صورت استفاده از کاغذ پوشیده شده با پلی اتیلن براي بسته بندي، کاغذ مورد استفاده باید، مطـابق  8-5
هـاي  هـا و روش ویژگـی -اتیلنکاغذ پوشیده شده با پلی-بسته بندي، 14558با استاندارد ملی ایران شماره 

، باشد. آزمون
هاي کوچـک،  چنین وزن خالص بستهکیلوگرم بیشتر باشد. هم10نباید از هاي بزرگخالص بستهوزن 8-6

کیلوگرم بیشتر باشد.1نباید از 
گذارينشانه9

ی بـراي  پاك نشدنی و غیـر سـم  جوهر با خط خوانا و ، خرماي مضافتیبر روي هر بسته بایدآگاهی هاي زیر 
ریـدار نوشـته، چـاپ و یـا     به زبـان کشـور خ  ،براي صادرات به زبان انگلیسیومصارف داخلی به زبان فارسی
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سري ساخت9-8
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبندي بستهپروانه ساخت یا مجوز شماره 9-9


