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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
اسـتانداردهاي   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  35838/206ره سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شما

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   رايطبه ش 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  پـس  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  عنـوان  بـه  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 حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ايران مي سازمان ملي استاندارد

 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، ماقال 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 صالحيت 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 ليم 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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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  "ويژگي ها و روش هاي آزمون –خرماي ربي  "

  )نظر اول تجديد(
  يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس

  مشكاني، اعظم السادات
  )ليسانس زيست شناسي( 

  شركت خدماتي،آموزشي و تحقيقاتي مرجعان خاتم
 

   :دبيران
  هدهقاني، فاطم

  ) ليسانس شيمي(
  ناصرزاده، اعظم 

  )فوق ليسانس شيمي تجزيه(

  
  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان كرمان

  
  شركت خدماتي،آموزشي و تحقيقاتي مرجعان خاتم

  

    )اسامي به ترتيب حروف الفباء( :اعضاء
  اشعري، عبدالحسين

  )فوق  ليسانس زيست شناسي(
  شهرشركت ضدعفوني و دفع آفات بو

  
  

  اكبري، محمدحسين
  )ليسانس بازرگاني(
  

  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمان

  امينيان، محمد
  )فوق ليسانس مديريت(
  

  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمان
  

  بهره مند، محمد رحيم
  )فوق ليسانس مهندسي كشاورزي(
  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان بوشهر
  

    وش، سيماپشم فر
  )ليسانس ميكروبيولوژي(
  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان خوزستان

  حشمتي، مجيد
  )ليسانس صنايع غذايي(
  

  مركز تحقيقات صنعتي خرماي ايران
  

  خواجه پور، قاسم
  )ليسانس مهندسي برق(
  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان فارس

  رشيدفرخي، محسن
  )مهندسي كشاورزي ليسانس(
  

  انجمن خرماي استان كرمان
  



 د 

  

  )ادامه(كميسيون فني تدوين استاندارد         
    

  يا نمايندگي/ سمت و                                      )اسامي به ترتيب حروف الفباء( :اعضاء
  رضايي، امين

         )فوق ليسانس صنايع غذايي(
                                 

شركت توليدي فراورده هاي تقطيري و غذايي پارسيان 
  شيراز

  زارع، صديقه 
  )ليسانس صنايع غذايي(
  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان هرمزگان

  سجادي، يوسف
  )ليسانس مهندسي مكانيك(
  

  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمان
  

  شفيعيان، افشين
  )باغباني-ورزيفوق ليسانس مهندسي كشا(
  

  دفترامور ميوه ها-وزارت جهاد كشاورزي

  عامري، مصطفي
  )ليسانس بازرگاني(
  

  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمان
  

  عطروش، حسين علي
  )ليسانس مهندسي برق(
  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان فارس

  علوي، آرش
  )فوق ليسانس اقتصاد(
  

  يع و معادن كرماناتاق بازرگاني و صنا

  غفراني، صونا
  )ليسانس صنايع غذايي(
  

  شركت خدماتي،آموزشي، تحقيقاتي مرجعان خاتم
  

  فيروزي، مسعود
  )فوق ليسانس صنايع غذايي(
  

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان سيستان و 
  بلوچستان

  
  كامياب، نسرين

  )ليسانس صنايع غذايي(
  

  قيقات صنعتي استان تهراناداره كل استاندارد و تح
  

 محمدي روزبهاني، نيما
  )ليسانس صنايع غذايي(

شركت توليدي فراورده هاي تقطيري و غذايي پارسيان 
  شيراز

  مواجي، فريده
  )ليسانس مهندسي كشاورزي(

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان بوشهر
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  )ادامه(كميسيون فني تدوين استاندارد
  يا نمايندگي/ سمت و                                      )اسامي به ترتيب حروف الفباء( :اعضاء

  مظاهري، مرضيه
  )ليسانس بهداشت(
  

  شركت خدماتي،آموزشي و تحقيقاتي مرجعان خاتم

  ممدوحي، محمد رضا
  )ليسانس مهندسي مكانيك(

  انجمن آزمايشگاه هاي آزمون و كاليبراسيون
  

  
  رزاده، اعظمناص

  )فوق ليسانس شيمي تجزيه(
  

  شركت خدماتي،آموزشي و تحقيقاتي مرجعان خاتم

  نظام، سيد مهدي
  )ليسانس مهندسي برق(

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان سيستان و 
  بلوچستان

  
  يكتاپور، مريم

  )ليسانس صنايع غذايي(
  گاناداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان هرمز
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  فهرست مندرجات
  صفحه                               عنوان                                                                                         

  ب  آشنايي با سازمان ملي استاندارد
  ج  كميسيون فني تدوين استاندارد
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 1 ................................................................................................... كاربرد دامنه و  هدف .1
 1 .........................................................................................................   الزامي مراجع .2
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 پيش گفتار

  
اين استاندارد بر . تهيه شد 1378نخستين بار در سال "هاي آزمون ها و روش ويژگي _خرماي ربي "استاندارد 

بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تاييد كميسيونهاي مربوط براي اولين 
 اجالسيه كميته ملي استانداردخوراك و فرآورده هاي كشاورزي درتاريخهزار و صد و چهل و پنجمين در  
قانون اصالح  قوانين و مقررات موسسه  3مورد تاييد قرار گرفته است ، اينك به استناد بند يك ماده   18/2/91

  .بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود 1371صوب بهمن ماه استانداردو تحقيقات صنعتي ايران م
براي حفظ همگامي وهماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ،علوم و 
خدمات،استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح 

 .مورد توجه خواهد گرفت اردها ارايه شود،در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوطيا تكميل اين استاند
  . ها استفاده كرد بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظرآن

  .است1379سال :5314 گزين استاندارد ملي ايران شمارة اين استاندارد جاي
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و مĤخذي

  1375سال :285 استاندارد ملي ايران شمارة - 1
  1386سال :5 استاندارد ملي ايران شمارة - 2
پژوهشكده –از سوي سازمان ملي استاندارد ايران  ربيبررسي نتايج آزمايشگاهي درباره خرماي  - 3

   1388غذايي شركت خدماتي، آموزشي و تحقيقاتي مرجعان خاتم، سال  غذايي و كشاورزي و آزمايشگاه مواد
ن اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استا از سوي ربيبررسي نتايج آزمايشگاهي درباره خرماي  - 4

تهران و اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان خوزستان و اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 
 1388و  1389سال هاي بتني بر اطالعات خرماي صادراتي استان كرمان م
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  هاي آزمون ها و روش ويژگي -خرماي ربي

  هدف  و دامنه كاربرد .1

هاي  ، طبقه بندي، نمونه برداري، روش)شيميايي –فيزيكي (ها  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي
   .آزمون، بسته بندي و نشانه گذاري خرماي ربي است

  .كاربرد دارد ، براي خرماي ربي محصول ايران ستاندارد، اين ا

 مراجع الزامي .2

 است، شده داده ارجاع ها آن به ايران ملي استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك

 ذكر با مدركي به كه صورتي در .مي شود محسوب ايران ملي استاندارد اين از جزئي مقررات آن بدين ترتيب

 ايران ملي استاندارد اين آن موردنظر بعدي تجديدنظرهاي و اصالحيه ها باشد، شده داده ارجاع انتشار تاريخ

 تجديدنظر آخرين همواره شده است، داده ارجاع ها آن به انتشار تاريخ ذكر بدون كه مداركي مورد در .نيست

 .است نظر مورد آنها بعدي اصالحيه هاي و

  :است الزامي استاندارد اين براي يرز مراجع از استفاده
 .خشكبار اندازه گيري رطوبت ، روش672 ايران شماره ملي استاندارد    1- 2

  .بندي خرما ـ ويژگي ها بسته:  5998استاندارد ملي ايران شماره     2-2
  .ويژگي ها و روش هاي آزمون –خرماي شاهاني : 2510 شماره استاندارد ملي ايران   2-3
ميوه هاي گرمسيري  -مرز بيشينه مانده آفت كش ها - آفت كش ها: 13118 شماره ندارد ملي ايراناستا 4- 2

  .و نيمه گرمسيري
  EN15662استاندارد اروپا شماره  5- 2

  اصطالحات و تعاريف .3

 :رود در اين استاندارد، اصطالحات  و تعاريف زير به كار مي

3-1     

  خرماي ربي 
از خانواده  .Phoenix - dactylifera Lني از نخل خرما با نام علمي ميوه رسيده رقم معي ، خرماي ربي

Palmaceae  ،سياه رنگ تيره متمايل به  رنگ قهوه ايبه  به طور معمول و كشيده، اين رقم خرما. باشد مي
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و سيستان و ) شهرستان كهنوج(استان هاي كرمان  بيشتر دربه طور معمول رنگ خارك آن قرمز و  .است
   .آيد عمل ميه ب  ، )ايرانشهر شهرستان (بلوچستان

  
3-2   

  ارقام ديگر خرما
  .با رقم مورد آزمون، متفاوت باشد) واريته(خرمايي است، كه از نظر رقم 

  .يا نوع، معادل واريته به كار رفته است1رقم  -يادآوري 
  
 3-3   

  )ريز و درشتي (اندازه 
  .به تعداد خرما در يك كيلوگرم، گفته مي شود

  
3-4      

  رطوبت 
  .به ميزان آب آزاد و  قابل تفكيك موجود در خرما، گفته مي شود

  
3-5  

  شكرك زدگي 
به حالتي گفته مي شود، كه قند موجود در خرما متبلور شده و يا در سطح خارجي خرما و زير پوست آن به 

  .صورت بلورهايي سفيدرنگ، نمايان شده باشد
  
3-6  
  خرماي تغييررنگ يافته  

. كه رنگ طبيعي و مخصوص خود را به طور كلي يا جزيي از دست داده باشد، گفته مي شودبه خرمايي 
تغيير رنگ در خرما، به صورت وجود لك زدگي، نقاط سياه و يا  سر سياه در قسمت كالهك آن و هم چنين 

  .بي رنگ شدگي آن پديدار مي شود
  
3-7  

  خرما با مواد خارجي چسبيده
  . و غبار و شن آلوده باشد، گفته مي شود گرد يااد خارجي و به خرمايي كه سطح آن به مو

  

                                                 
 ارقام جمع رقم است 1-
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3-8  
  صدمه مكانيكي 

  .به خرمايي كه در اثر عوامل فيزيكي و فشار،شكل طبيعي خود را از دست داده است ،گفته مي شود
  
3-9  

  خرماي نارس 
رنگ، يا چروكيده و  به حالتي كه خرما در مرحله اي از رشد فيزيولوژيكي خود، متوقف شده و كم وزن يا كم

  .به صورت خشك نمايان مي شود، گفته مي شود
  
3-10  

  زنده آفت

به هر گونه موجود زنده در هر يك از مراحل رشد، مانند شش پايان،كنه ها كه از خرما تغذيه كرده و يا در  
  .خرما نشو و نما كرده وموجب آلودگي وكاهش كمي و كيفي آن را فراهم سازد، گفته مي شود

  
3-11  

  آفت زدگي
مانند  به آثار برخاسته از فعاليت و تغذيه آفت كه با چشم غير مسلح بر روي خرما يا درون آن ديدني باشد،

وجود لكه، كانال محل تغذيه و وجود فضوالت، الرو و هم چنين وجود حشره و يا كنه مرده يا قطعات مختلف 
  .بدن آن ها در خرما، گفته مي شود

  
3-12  

  پوسيدگي
شكل ظاهري خرما تغيير  ،در اين حالت. گفته مي شود  ،التي كه بافت گوشتي خرما از بين رفته باشدبه ح

  .كرده و به صورت بافت سبكي در مي آيد
  
3-13  

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

  
 3 -14  

  بسته بندي
نه اي است، كه محتواي بسته را در برابر آسيب هاي برخاسته گذاشتن خرما در گنجايه ها و بستن آن به گو

  . از جابه جايي و انبار كردن، ترابري، رخنه نم و افت رطوبت، آفت ها، گرد و غبار و جز آن، حفظ كند
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3-15 

  طبقه بندي
  .بر حسب تعداد دانه هاي خرما در يك كيلوگرم مي باشد) ريزي و درشتي خرما(عبارت از اندازه خرما

  
3-16   

  مانده آفت كش ها
به هر ماده مشخصي در غذا، فرواورده هاي كشاورزي و خوارك دامگفته مي شود كه در نتيجه به كار بردن 

مانند هر گونه . اين ماده شامل هر گونه مشتقات يك آفت كش نيز مي باشد. آفت كش ها ، حاصل شده است
  .ناخالصي هايي كه خاصيت سمي داشته باشندمحصوالت تبديل شده، مواد حاصل از تجزيه آفت كش ها و 

  
3-17  

  بسته بندي ثانويه
اگر شماري از بسته هاي كوچك تر در بسته بزرگ تري بسته بندي شوند، به آن بسته بندي ثانويه مي 

  .گويند
 

  طبقه بندي .4

مي   جدول يك طبقه بنديبا مطابق ، )گرم 1000تعداد خرما در ( آن خرماي ربي بر اساس ريزي و درشتي 
  .شود

  طبقه بندي خرماي ربي-1جدول 
     

  
  
  
  

  ويژگي ها  .5

  .اين استاندارد باشد 2ويژگي هاي خرماي ربي بايد مطابق با جدول 
  

 گرم 1000در  تعداد خرما عنوان طبقه رديف

1  
2 

3  
 

  درشت
  متوسط

  ريز
 

  عدد 120تا 
  عدد140عددتا  121از 
 و بيش از آن 141از 
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  بيهاي خرماي ر ويژگي - 2جدول 
 واحد اندازه گيري  حد مجازويژگيها

 ناپذيرفتني ها 5-1
5-1-1  
5-1-2  

  شيشه ،فلزمواد خارجي شامل شن ، سنگريزه، 
  آفت زنده

  نبايد وجود داشته باشد
  نبايد وجود داشته باشد

 

  ويژگي ها  5-2
5-2-1  
5-2-2  
5-2-3  
5-2-4  
5-2-5  
5-2-6  
5-2-7  
5-2-8  
5-2-9  

  آفت زدگي
  ارقام ديگر

  گيپوسيد
  تغيير رنگ يافته

  رطوبت
  شكرك زدگي

  صدمه مكانيكي
  خرماي نارس

به جز موارد  خرماي داري مواد خارجي چسبيده
 1-1-5شده در بند  نوشته

  درصد 7بيشينه 
  درصد 1بيشينه 
  درصد 1بيشينه 
  درصد 2بيشينه 
  درصد18بيشينه 
  درصد 2بيشينه 
  درصد  2بيشينه 
  درصد 5بيشينه 
 درصد 3بيشينه 

  عددي
  دديع

  عددي
  عددي
  وزني

  عددي
  عددي
  عددي
 عددي

 :مانده آفت كش ها -

در اين صورت ميزان . آزمون مانده آفت كش ها در صورت درخواست متقاضي آزمون انجام مي گيرد
 .تجاوز كند مانده آفت كش ها  نبايد از حد تعيين شده توسط مراجع قانوني و ذي صالح كشور

  نمونه برداري .6

ها و  ويژگي–، خرماي شاهاني 2510استاندارد ملي  6ماي ربي بايد بر اساس بند نمونه برداري از خر 
 .كيلو گرم مي باشد 1ترين مقدار نمونه آزمايشگاهي براي انجام آزمون  كم. روشهاي آزمون انجام گيرد

  

  هاي آزمون روش .7

  تهيه آزمايه     1 -7
 .ي انجام آزمون، آماده  كنيدكل نمونه را با هم مخلوط كرده و يك نمونه يك كيلوگرمي برا
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  آزمون آفت زنده     7-2
 20چنان چه آفت زنده اي مشاهده نشد، تعداد . كل نمونه را از نظر وجود آفت زنده، به دقت بررسي كنيد

سطح خارجي و زير پوست آن ها را  10عدد خرما را به طور تصادفي انتخاب كرده و با عدسي با بزرگ نمايي 
در صورتي كه هيچ گونه آفت زنده اي مشاهده نشد، خرماها را با چاقو . فت زنده، بررسي كنيداز نظر وجود آ

 . از طول ببريد و داخل آن ها را از نظر وجود آفت زنده، بررسي كنيد

  
  آزمون آفت زدگي   7-3

بقاياي ناشي يك كيلوگرم از نمونه را به دقت وزن كرده و شمارش نموده و سپس، دانه هاي آفت زنده، آثار و 
درصد آفت زدگي ر ا با استفاده از فرمول . از فعاليت آفات را بر روي خرما جستجو كرده و آن ها را جدا كنيد

 .به شرح زير محاسبه كنيد 1

100= درصد آفت زدگي                                                                       )1(فرمول 
N

n  
 :كه در آن

n  : :تعداد خرماهاي آفت زده  
N :در يك كيلوگرم تعداد كل خرما  

شكرك زدگي، صدمه مكانيكي، خرماي  ، تغييررنگ يافته،خرما آزمون فاكتورهاي ارقام ديگرانجام براي 
از با استفاده و درصد آن را  عمل كرده 3-7خرما با مواد خارجي چسبيده، نيز مانند بند نارس، پوسيدگي، و 

  .مربوط به ويژگي مورد اندازه گيري مي باشدn در اين حالت  .محاسبه نماييدبه شرح زير  1فرمول 
100= درصد آفت زدگي                 )                                                        1(فرمول 

N

n  
  
  )ريز و درشتي(آزمون اندازه       7-4

از ديد اندازه  را طبقه خرما ،آن در يك كيلوگرمتعداد خرما  .وگرم نمونه را وزن و شمارش نماييديك كيل
  .نشان مي دهد

  
  رطوبتتعيين آزمون      7-5

روش ( ، اندازه گيري رطوبت در خشكبار 672آزمون تعيين رطوبت بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 
  .انجام گيرد) دين استارك 

 
  آزمون مانده آفت كش ها 7-6

  .انجام شود EN15662آزمون مانده آفت كش ها بايد مطابق با استاندارد اروپا شماره 
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  بسته بندي .8

ضمنا  .را داشته باشد 5998بايد مشخصات مندرج در استاندارد ملي ايران به شماره  ي ربيبسته بندي خرما
به گونه اي باشد، كه محتواي بسته را در برابر بايد  ربيبسته و بسته بندي خرماي بايد توجه داشت كه 

آسيب هاي برخاسته از جابه جايي ،انبار كردن، ترابري، رخنه نم و افت رطوبت، آفت ها، گرد و غبار و جز آن، 
ژه بسته بندي مواد غذايي را دارا باشد و     جنس بسته ها ي مورد استفاده بايد مشخصات الزم وي. حفظ كند

ويي روي خرما نداشته باشد و سبب ايجاد تغييرات فيزيكي و شيميايي و ميكروبي در آن هيچ گونه اثر س
 .نشود

كيلوگرم براي مصارف  20خرماي فشرده با هسته در كارتن يا جعبه با كيسه پالستيكي به وزن حداكثر تا 
ا يك كيلوگرم هاي كوچك يا با پوشش كاغذهاي آلومينيومي و سلوفان به وزن حداكثر ت عمومي و در بسته

 .قابل بسته بندي است 

هاي نفوذ  هاي پلي اتيلن، با پاكت اعم از سلوفان يا كيسه(هاي كوچك  خرماي بسته بندي شده در بسته
هاي بسته بندي خرما بايد عاري  پوشش. هاي چوبي يا مقوائي مناسب، بسته بندي شوند بايد در جعبه) ناپذير

  .آلودگي باشد  از
 

 نشانه گذاري  .9

، بايد آگاهي هاي زير با خط خوانا و پاك نشدني و با جوهر غير سمي براي ربيروي هر بسته خرماي  بر
مصارف داخلي به زبان فارسي و براي صادرات به زبان انگليسي و يا به زبان كشور خريدار نوشته، چاپ و يا 

  .برچسب شود
  .نام و نوع كاال    9-1
  .    سته بندي كننده و يا عالمت تجارتي آننام و نشاني توليد كننده، يا ب   2- 9
  ) .برحسب  كيلو گرم(وزن خالص   3- 9
  ).به روز، ماه و سال(تاريخ توليد و يا بسته بندي   9-4
  ).به روز، ماه و سال(تاريخ انقضاي قابليت مصرف   9-5
وزن هر يك از بسته هاي روي هر بسته بندي ثانويه بايد تعداد بسته و (تعداد بسته موجود و وزن آن ها   9-6

  .)اوليه نوشته شود
  ).دمه-دما( شرايط نگهداري  9-7
  ذكرعبارت محصول ايران  8- 9 
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 آزمون گزارش .10

  :باشد زير هاي آگاهي داراي بايد آزمون گزارش
  .نمونه كامل مشخصات  10-1
  .نمونه دريافت تاريخ  10-2
  .آزمون انجام تاريخ  10-3
  .هشد گيري اندازه كمي مقادير  10-4
  .حدود قابل قبول  10-5
  .5314ايران شماره  ملي طبق استاندارد آزمون روش  10-6
 هر و شده است گرفته كار به آزمايشگاه سوي از و نشده مشخص استاندارد اين در كه جزئياتي همه  10-7

  .باشد داشته تأثير آزمون نتايج روي است ممكن چه آن
    .كننده نام و نام خانوادگي و امضاء آزمون   10-8
  
  
 
 


