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 خدا نامبه 

 ایران سازمان ملی استاندارد با آشنایی

و  استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ  یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استانداردهای  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی عمرج تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

 .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

به  92/6/29نام مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ 

 استاندارد جهت اجرا ابالغ شده است. تدوین 92/3/29مورخ  33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

 پژوهشی، مؤسسات علمی، و مراکز نظران کارشناسان مؤسسۀ صاحب از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در

 تجاری و اوریتولیدی، فن به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام و کوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی

 وارد و کنندگان، صادرکنندگان مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است

 ملی نویس استانداردهایپیش شود. می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان،

 و نظرها از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و عنفذی مراجع به نظرخواهی برای ایران

 منتشر و ایران چاپ رسمی(( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها

 تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مندعالقه هایسازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویسپیش.شودمی

شود. بدین ترتیب، می منتشر و چاپ ایران ملـی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی کنند در کمیتۀ می

ملی  کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شودمی تلقی ملی استانداردهایی

 از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ.باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط استاندارد

(ISO)استاندارد المللی بین سازمان اصلی اعضای
9المللی الکتروتکنیک  بین کمیسیون 1

(IEC) اندازه المللیبین سازمان و 

3 قانونی شناسی
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)در .کندمی فعالیت کشور در 

 و فنی علمی، های پیشرفت آخرین از کشور، خاص های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین

 .شود می گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی

 کنندگان، حفظ مصرف از حمایت برای قانون، در شده بینی پیش موازین ایترع با تواند می ایران سازمان ملی استاندارد

 اجرای بعضی اقتصادی، و محیطی زیست مالحظات و محصـوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردی ایمنی و سالمت

 استاندارد، اجباری عالی شورای تصویب با وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از

و  صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می نماید. سازمان

در  فعال مؤسسات و سازمانها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای نماید. همچنین اجباری را آن بندی درجه

و  هاآزمایشگاه محیطی، زیست مدیریت و کیفیـت مـدیریت هایسیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، شاوره،م زمینۀ

 ضوابط اساس بر را مؤسسات و هاسازمان گونه این ایران سازمان ملی استاندارد سنجش وسایل کالیبراسیون )واسنجی( مراکز

 عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم، شرایط احراز ورتص در و کندمی ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام

انجام  و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل کالیبراسیون )واسنجی( یکاها، المللی بین دستگاه ترویج کند.نظارت می آنها

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی

 

                                                 
1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 
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 گفتار پیش

شرکت توسط  مربوط های درکمیسیون آن نویس پیشکه  "هابندیکمیت فرآورده در بسته" استاندارد 

 اجالس دویست و چهارمین در و شده تدوین و تهیه های مدیریت قابلیت اعتماد توازنمهندسی سیستم

 است، گرفته قرار  تصویب  مورد 21 /13/19ها مورخ  وزان و مقیاسشناسی، ا اندازه استاندارد  ملی کمیتۀ

 ماه بهمن مصوب ایران، استاندارد سازمان ملیمقررات  و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد به اینک

 . شود منتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی یها پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ برای

این  تکمیل و اصالح برای که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهای

بنابراین، . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

 .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر نآخری از همواره باید

  

 :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ برای که منبع و ماخذی
 

OIML R 87: 2004, Quantity of product in prepackages+ Erratum (2008.06.16) 
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 هابندیدر بسته فرآورده کمّیت

 هدف  و دامنه کاربرد 1

 موارد زیر است:تعیین  ف از تدوین این استانداردهد

 بندیبستهبندی شده )کاال یا اجناس بسته های فرآوردهی قانونی برای شناستعیین الزامات اندازه -

م، طول، سطح یا تعداد نوشته های نامی ثابت وزن، حجکمّیتهابر روی برچسب آنکه است شده( 

 اند.شده

شناسی قانونی برای بررسی ی مأموران اندازهبرای استفاده برداری نهنموهای اجرایی ها و روشطرح -

 هابندیبسته فرآورده کمّیت

 اند.ها در نظر گرفته نشدهبنداین استاندارد برای استفاده در فرایند کنترل بسته برداری نمونه یهاطرح  -یادآوری

 مراجع الزامی 1

ها ارجاع داده شده است. تن این استاندارد ملی ایران به آنمدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در م

 شود. می بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب

و تجدید نظرهای بعدی آن ها  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه

. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست

 ها مورد نظر است.بعدی آنهای  است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

 شده بندیهای بستهی فراوردهگذارهای نشانهالزام ،1321سال : 32 آر اُ آی آم ال-ملی ایراناستاندارد 1-1

 نامه اندازه شناسی مفاهیم پایه عمومی و اصطالحات  واژه،1329: سال 2393استاندارد ملی ایران شماره  9-9

 مربوط

 فتعاری و اصطالحات3

اصطالحات  ،2393عالوه بر اصطالحات و تعاریف تعیین شده در استاندارد ملی ایران شماره این استاندارددر 

 روند:کار میبه نیز زیر و نمادهای،تعاریف 

3-1  

  واقعی کمّیت

گیری تعیین قانونی آن را با اندازه شناسیاندازهمحتوی آن است و ماموران  بندیبستهای که واقعی کمّیت

 اند.کرده

3-1  
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  خطای میانگین

 های نمونه.بسته)با لحاظ نمودن مثبت و منفی بودن خطا( به تعداد  بندیبستههر نسبت مجموع خطاهای 

3-3 

  محتوای بسته 

 در یک بسته فرآورده کمّیت

3-4  

  نا مناسب یا ی نامنطبقبسته

نامی کمتر است  کمّیتواقعی آن از  کمّیترجوع کنید( که  3-3منفرد )به بند  بندیبستهای با خطای بسته

 )خطای منفی(.

3-4-1  

  T1خطای 

( 3-9-2نامی منهای رواداری مجاز کمبود )بند  کمّیتآن از  واقعی کمّیتی نامناسبی که مشخص شده بسته

 شود.نامید می T1نامی، کمتر است. این خطا، خطای  کمّیتبرای 

 (Qn-T)<بستهواقعی : محتوای T1خطای 

3-4-1 

  T2خطای 

نامی منهای دو برابر رواداری مجاز کمبود  کمّیتواقعی آن از  کمّیتی نامناسبی که مشخص شده بسته

 شود.نامید می T2نامی، کمتر است. این خطا، خطای  کمّیت( برای 3-9-2دی )بن

 (Qn– T2)<بسته واقعی : محتوایT2خطای 

3-5  

  منفرد خطای بسته

 نامی آن. کمّیتواقعی بسته و  کمّیتاختالف بین 

3-8 

  بازرسی بهر

شوند تولید شده و از آن یک یطی که یکنواخت فرض میو در شراها که در یک زمان مقطوعی از بسته دتعدا

 بهری پذیرش یا ردی آن را با معیارهای مشخص شده تا انطباقنمونه با قرعه گرفته شده و بازرسی شده 

 بازرسی به عنوان یک کل تعیین شود.
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3-7 

  ی گمراه کنندهبسته

 کمّیترا در مورد یا پر شده که مصرف کننده  گذاری نشانهاخته، شکل داده شده، سای ای که به شیوهبسته

 محتوای خود گمراه کند.

3-6 

  ینام کمّیت

 بند بر برچسب  آن را اظهار کرده است.در بسته که بسته فرآوردهکمّیت
 نامی است. کمّیتبرای  Qnنماد  -1یادآوری

 بندیتههای بسگذاری فراوردههای نشانهالزام»INSO-OIML R 79: 1391نامی باید مطابق استاندارد کمّیت-1یادآوری

 اظهار شود.«شده

3-3  

  بندیمواد بسته

که به اقالمیاند، به استثنای منظور شده فرآوردهبندی که برای باقی ماندن پس از استفاده از موادی از بسته

 است. فرآوردههستند. استفاده شامل مصرف یا انجام عملیات بر روی  فرآوردهطور طبیعی در 
جایی، تحویل، حمل و نقل، اطالع رسانی در مورد ، جابهنگهداریموالً برای در بر گرفتن، بندی را معمواد بسته -ادآوریی

 کنند.محتوی آن است استفاده می بندیبستهکه  ای فرآوردهبرند و از کار میی کمکی  مثل سینی سرو غذا بهو وسیله فرآورده

3-11 

  بندی بسته

 شده است. بندیبستهدر آن  فرآوردهکه  بندیبستهو مواد  فرآوردهترتیب و ترکیبی از 

3-11 

  بندی شدهبسته فرآورده

که  بندیبستهو مواد  فرآوردهقلمی منفرد برای عرضه به مصرف کننده به همان صورتی که هست مشتمل بر 

آن مقداری از پیش تعیین  کمّیتشده قرار داده شده و  بندیبستهدر مواد  شقبل از عرضه برای فرو فرآورده

باید چنان  بندیبستهرا در بر گیرد. در هر صورت  فرآوردهقسمتی یا کل  بندیبستهده است، خواه مواد ش

 را تغییر داد. فرآوردهمقدار واقعی  بندیبستهی مواد باشد که نتوان بدون باز کردن یا تغییر قابل مالحظه

 

3-11  

  تصادفی برداری نمونه

ها برای ی بستهشوند )یعنی احتمال یکسانی برای همهاب میهای نمونه به صورت تصادفی انتخبسته

 گنجاندن در نمونه وجود دارد(.
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3-13  

  ی نمونهاندازه

شود که بر ها برای فراهم آوردن اطالعاتی استفاده میشوند و از آنبازرسی گرفته می بهرهایی که از بسته

 د.شوبازرسی تصمیم گرفته می بهراساس آن در مورد انطباق 

 ی نمونه است.نماد اندازه n -یادآوری

3-14  

  رواداری کمبود

  رواداری خطای منفی

 مراجعه کنید 2-3و  1-3و  3-9-2در یک بسته. به بندهای  فرآوردهمجاز  کمّیتکمبود 
 نماد رواداری کمبود است. T -یادآوری

 هاشناختی برای بستهالزامات اندازه 4

مالت امع ،بندی، مبادی واردات، توزیع، بستهمحلدر تمامی سطوح توزیع از جمله ها باید الزامات زیر را بسته

 گیرد( برآورده کند.عمده فروشی و فروش)هر جا که بسته عرضه یا مورد خرید و فروش قرار می

 الزامات میانگین 4-1

می باشد. اگر ها در یک بهر بازرسی باید حداقل مساوی کمیت ناکمیت واقعی میانگین فرآورده در بسته

شود، این معیار در بند برداری برآورد میای از بهر بازرسی توسط نمونهکمیت واقعی میانگین فرآورده در بسته

 باشد برآورده شود. 3

 الزامات برای هر بسته 4-1

باشد ولی انحراف منطقی را باید ی کمیت نامی کمیت واقعی فرآورده در بسته باید به درستی منعکس کننده

 مراجعه کنید(. در بهر بازرسی باید مردود شود اگر حاوی موارد زیر باشد: 3-9-3جاز شمرد)به بند م

 1از جدول  2مراجعه کنید( که در ستون  1-2-3هایی بیشتر از کمبودهای قابل قبول )به بند بسته -الف

 اند یا مجاز شمرده شده

 مراجعه کنید( 3-9-2و  9-2-3بندهای  باشند )به T2یک یا بیش از یک بسته که دارای خطای  -ب

 شناختیبرای الزامات اندازه مرجعآزمون 5

ها با الزامات این استاندارد و استانداردهای دیگر قانونی باید برای تعیین انطباق بسته شناسیاندازهماموران 

رسی پذیریش کیفیت با توان مطابق با بازها را میها را انجام دهند. این آزمون( آزمونOIML R 79)مثالً 

، مبادی واردات، توزیع، کلی فروشی بندیبستهی سطوح توزیع از جمله محل ها در همهاز بسته برداری نمونه

 و فروش انجام داد.
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و روش آزمونی که برای  گیریاندازههای دستگاهبه مربوط  گستردههای عدم قطعیت 23در سطح اطمینان % 

هایی از منبع عدم قطعیت عبارتند بیشتر شوند. مثال T 9/9اند نباید از رار گرفتهمورد استفاده ق کمّیتتعیین 

و نوسانات در  بندیبستهغییرات مواد گیری تو اندازه دستگاه توزین از بیشینه خطای مجاز و تکرار پذیری

 مقادیر جامدات در مایع یا تغییرات دماست. اختالفتعیین چگالی به علت 

قانونی به  شناسیاندازههای دیگر در سطوح مختلف توزیع توسط ماموران اجرای آزمون این استاندارد از

 کند.منظور بررسی تصدیق برآورده شدن الزامات این استاندارد یا استانداردهای دیگر جلوگیری نمی

 فرآوردهکمّیتهای معقول و منطقی را در مورد قانونی ممکن است انحراف شناسیاندازهماموران 

ا در شرایط محیطی است هجاذب رطوبت( که ناشی از قرار گرفتن مرسوم و معمول آن های فرآوردهثالً)م

های منفرد هبستها و الزام تواند هم در انبارش و توزیع و هم در ارزیابی الزام میانگین بستهبپذیرند. این امر می

 اتفاق بیافتد.
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اصول آماری و کلی کنترل 5-1  

 معیارها 5-1-1

 سه پارامتر باید در نظر گرفته شود: بهرهای قبولی یا ردی  بازرسی آزموندر 

 های نمونهبستهدر فرآوردهکمیّتخطای میانگین  -الف

(. این الزاام T1باشد)خطای کمتر  Qn – Tهای نمونه از درصد بسته 3/9کمتر از  فرآوردهمحتوای  - ب

ها از آن فرآوردهکمیّتهای نامنطبقی که گوید در صورتی که تعداد بستهمعادل الزامی است که می

Qn – T  خطای  2از جدول  2تون سکمتر است از تعداد مجاز مندرج در( بیشتر باشدT1 بازرسی )

 باید مردود اعالم شود. بهر

های نامنطبق نمونه دارای در صورتی که یک با بیش از یکی از بسته بهرمردود اعالم کردن بازرسی  -پ

 .( باشدT2)خطای باشدQn–T2محتوی کمتر از 

 :بهربازرسی 

 در صورتی قبول است که الزامات هر سه پارامتر باال را برآورده کند. -الف

 در صورتی مرود است که یک یا بیش از یکی از الزامات سه پارامتر باال را برآورده نسازد - ب

 ]I]1سطح معناداری آزمون برای ریسک نوع  5-1-1

ها باید تعیین باشد. آزمون 993/9د باالی این نوع خطا است( باید برابر با سطح معناداری )مقداری که ح

دست درصد با استفاده از ضرایب به 3/22ها دارای سطح معناداری یک جهته در بسته فرآوردهکننند که آیا 

 است یا خیر. 1استیودنت -تیآمده از توزیع 

μ = Qn  ، 3/9% برای p 

 بیشتر باشد. 3/9نباید از %  μ = Qnکه به درستی پر شده  بهردن یک که احتمال رد کریعنی این

 :باشدpباید دارای شطح معناداری ]I]1آزمون برای ریسک نوع 

 %3/9p=  ، 3% برای  p 

 بیشتر شود. 3نامناسب)نامنطبق( نباید از % فرآوردهدرصد  3/9حاوی  بهررد شدن بازرسی  pیعنی احتمال 

 ]II]1نوع  یسکر یآزمون برا یسطح معنادار 5-1-3

 که: شودباید آشکار  بهرها در بازرسی موارد آزمون 29حداقل در  %

  میانگین پر کردن کمتر از 32/9-Qn ،است های در بسته فرآورده کمیّتی انحراف معیار نمونه

 انباشت بازرسی است و

                                                 
1-Student's t 
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  های نامنطبق است.درصد بسته 2که حاوی 

 شناسی قانونیبرای نظارت بازار توسط ماموران اندازه برداری مونهنهای های طرحویژگی 5-1

 بازرسی مفروض است مگر خالف آن ثابت شود. بهرهمگن بودن 

 تصادفی انتخاب شود. برداری نمونهها باید با ی بستهنمونه

 شوداجرا می بندبستههایی که در مکانبازرسی 5-1-1

هایی باشد که در سیستم کنترل کننده بستهی همهشود باید از ه میای که از خط تولید برداشتبازرسی بهر

اقدامات اصالحی در فرایند  یاهای عملیاتی خط مردود نشده باشند. باید دقت شود تا اقداماتی به جز تنظیم

 د.آوری کنها را پس از محل آخرین کنترل جمعبند باید نمونهها جلوگیری شود. بستهتولید و پر کردن بسته

 ها:ی بستهدر صورتی که نمونه

بازرسی باید برابر حداکثر خروجی خط تولید در ساعت  بهری از خط تولید گرد آوری شود اندازه -1

 ی نمونه محدودیتی وجود ندارد.باشد. برای اندازه

 شود و هنگامی که:بند گردآوری نمیبسته لاز خط تولید در مح -9

بازرسی باید برابر  بهری بسته در ساعت است، اندازه 19،999خروجی خط تولید بیشتر از  -الف

 ی نمونه محدودیتی وجود ندارد.حداکثر خروجی خط تولید در ساعت باشد. برای اندازه

بازرسی نباید از  بهری با کمتر بسته در ساعت است،اندازه 19،999خروجی خط تولید  - ب

 بسته بیشتر شود. 19،999

 برداری نمونهو بازرسی  بهرهای ویژگی 5-1-1

 مراجعه کنید. 1به جدول شماره 

 رواداری کمبودها 5-1-3

 نیز مراجعه کنید(. 2-3مشخص شده است)به بند  9( در جدول Tها رواداری کمبودها )ی بستهبرای همه

( که در پاراگراف قبل ذکر شد، T2ای نباید دارای خطایی بزرگتر از دو برابر کمبود قابل قبول )هیچ بسته

 در خصوص تعیین تکلیف بهر مراجعه کنید( 9-2و  2-3شد. )به بند با
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 هابسته برداری نمونههای طرح -1جدول

 یاندازه
 بازرسی بهر

 ی نمونهاندازه
(n) 

 تصحیح نمونه فاکتور

 

های یک نمونه که مجاز است بسته دتعدا
از رواداری  3-1-5مطابق بند کمبود آن 

 باشد بیشترکمبود 
 نیز مراجعه کنید( 1-4-3)به بند 

 3 332/9 39 399تا  199

 3 923/9 39 3999تا  391

3999 < 193 932/9 3 
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 رواداری کمبودها در محتوای واقعی بسته -1جدول
 فرآوردهنامی  کمیّت

Qn  برحسبg  یاmL 

 الفرواداری کمبود

 mLیا  Qn gدرصد 

 - 2 39تا  9

 3/2 - 199تا  39

 - 3/2 999تا  199

 2 - 399تا  999

 - 3 399تا  399

 13 - 1999تا  399

 - 3/1 19،999تا  1999

 139 - 13،999تا  19،999

 - 1 39،999تا  13،999
را به نزدیکترین عدد صحیح Tمقادیر mL1999 <Qnیا gباالتر گرد کنید و برای  gیا mLرا به Tمقادیر ≥mL1999 Qnیا gبرای الف

 رد کنید.گ  gیا mLمضرب 

 
 فرآوردهنامی  کمیّت

Qn  طولبرحسب 

 Qnدرصد 

3 ≥Qn رواداری کمبود مجاز نیست 

3 <Qn 9 

 
 فرآوردهنامی  کمیّت

Qn  سطحبرحسب 

 Qnدرصد 

 3 هاQnی همه

 
 فرآوردهنامی  کمیّت

Qn  تعدادبرحسب 

 Qnدرصد 

 رواداری کمبود مجاز نیست Qn≤قلم  39

 بQn 1>قلم  39
تواند به نامی و گرد کردن آن به اولین عدد صحیح باالتر محاسبه کنید. این مقدار می کمیّتدر  1% فاکتوررا با  Tمقدار  ب

 ها را تقسیم کرد.توان آناند و نمیاقالم درست های فرآوردهباسد ولی پذیرفته شده است زیرا  1تر از %علت گرد کردن بزرگ
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 اجرایی امتحانروش رئوس مطالب

 کلیات 1-الف

ها استفاده در بسته فرآوردهکمیّتبرای کنترل  توان برای تدوین روش اجرایی آزمونرئوس مطالب می این از

 اطمینان حاصل شود. 3ها با بند کرد تا از انطباق آن

 روش اجرا 1-الف

 تعریف کنید. 9-3بازرسی را مطابق بند  بهر -1

 تعیین کنید. 1از جدول  1بازرسی را مطابق ستون  بهربه  ی مربوطهی نموناندازه -9

 تعیین کنید. 3-9-3ها را مطابق بند نامی بسته کمیّت( مربوط به Tرواداری کمبود ) -3

پیدا  1از جدول  2ها را از رواداری کمتر باشد از ستون هایی را که مجاز است کمبود آنتعداد بسته -2

 کنید.

مراجعه کنید( و ثبت کنبد تا زیر  9و  1های گیری )به یادآوریاندازهرا  منفرد وزن ناخالص هر بسته -3

رج در پیوست ب دهای اجرایی منرا برای تعیین پارسنگ باز کنید و با استفاده از روش بندیبسته

 پارسنگ میانگین را تعیین کنید.

 ود انجام دهید.شکه از آزمون توزین گرانشی استفاده میاین مرحله را فقط در صورتی -1یادآوری

 .خالء حفاظتی باید قبل از توزین باز شوندیا های با گاز بسته-1یادآوری

 .را تعیین کنید منفرد یخطای هر بستهزیر الف و ب  موارد با استفاده از -6

CGWشود وزن ناخالص محاسبه شده)اگر از آزمون توزین گرانشی استفاده می -الف
توانید ( رامی1

مراجعه  1به صورت زیر محاسبه کنید)به یادآوری  منفرد هر بستهی خطای برای محاسبه

 کنید(:

CGW مراجعه  9در بسته )به یادآوری  فرآوردهنامی  کمیّت+  بندیبستهد = وزن میانگین موا

 کنید(.

 از وزن ناخالص واقعی هر بسته تعیین کنید. CGWرا با کم کردن  منفرد خطاهای هر بسته

CGW–  خطای هر بسته منفردوزن ناخالص واقعی = 

                                                 
1- Calculated Gross Weight 
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های منفرد مثل مورد ی خطاهای بستهاین روش فقط یک توصیه است. هر روش درست محاسبه -1یادآوری

 ب قابل قبول است.

های مایعاتی که بر حسب واحد حجم اگر از آزمون توزین گرانشی برای تعیین محتوای واقعی بسته -1یادآوری

مایع در بسته عبارت است از حجم نامی  فرآوردهنامی  یّتکمشود، اند استفاده میبرچسب خورده

المللی ی مایع در دمای مرجع. دمای توصیه شده بینشده گیریاندازهضرب در چگالی یک حجم 

 است. C99°برای اظهار مایعی که یخ زده نیست 

 فرآوردهی از کمیّتکار رود، به g/mL 9/3های با چگالی با وزنه همراهآزمون  اگر روش گرانشی

 توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:که بر حسب یکای حجم بیان شده را می

 = حجم 22233/9

 

ی کم کنید تا خطای بسته فرآورده( Qnنامی ) کمیّترا تعیین کنید و از  فرآوردهواقعی  کمیّت-ب

 منفرد را حساب کنید.

 کند.ی منفرد را برآورده میکه آیا نتایج آزمون الزام بستهتعیین کنید  -3

 3-9-3در بند  Tدست آمده با مقادیر به 6ی ی منفرد را که در مرحلهی خطای منفی بستههمه

 مقایسه کنید.

بزرگ 3-9-3منفرد از رواداری کمبود مشخص شده در بند  اگر قدر مطلق خطای منفی بسته -الف

 مراجعه کنید(. 9-3اسب یا نامنطبق است)به بند تر باشد بسته نامن

بیشتر است یا یک  1از جدول  2های نامنطبق از تعداد مجازمندرج در ستوناگر تعداد بسته -ب

مراجعه کنید( باشد نمونه الزاام  9-3)به بند  9Tتر از ی نامنطبق دارای خطای منفی بزرگبسته

 کند به مرحله بعد بروید.نه این الزامات را برآورده میکند. اگر نموی منفرد را برآورده نمیبسته

 کند.تعیین کنید که آیا نتایج آزمون الزاام میانگین بسته را برآورده می -3

TPEخطای کل بسته ) برای محاسبه
دست آوردید به 6ی ی منفرد را که در مرحله(، خطاهای بسته1

AEدست آوردن خطای میانگین )جمع کنید. برای به
9 ،)TPE ی نمونه تقسیم کنید. اگر را بر اندازه

بازرسی( قبول شده است. اگر خطای میانگین منفی  بهرخطای میانگین عدد مثبتی باشد نمونه)

SELاست، حد خطای نمونه )
 ( را مطابق دستور زیر محاسبه کنید:3

 

                                                 
1- Total Prepackage Error 

2- Average Error 

3-Sample Error Limit 
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 انحراف معیار نمونه را حساب کنید -الف

SCFتصحیح نمونه ) فاکتور( در sونه )را با ضرب کردن انحراف معیار نم SEL -ب
 3( که در ستون 1

 دست آورید.، بههی نمونه داده شدبرای اندازه 1از جدول

SCF× ( انحراف معیار نمونهs )=SEL 

 جمع کنید AEرا با  SEL -پ

  بازرسی( قبول است؛ یا بهراگر مجموع عدد مثبتی باشد نمونه )و 

  بازرسی( مردود است. ربهاگر مجموع عددی منفی باشد نمونه )و 

 

 

                                                 
1-Sample Correction Factor 
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 پیوست ب

 )اطالعاتی(

 اجرایی پارسنگهای روش

 کلیات 1-ب

بسته  فرآوردهکمیّتخشک استفاده شده یا استفاده نشده برای تعیین  پارسنگاجرایی استفاده از در این روش

 به ترتیب زیر مجاز است:

 فرآوردهواقعی  کمیّتوزن بسته =  –بندیبستهمیانگین وزن مواد 

 و تعاریف اصطالحات 1-ب

 خشک استفاده نشده پارسنگ 1-1-ب

 ی یک بستهبندی استفاده نشدهوزن مواد بسته

 خشک استفاده شده پارسنگ 1-1-ب

داری معمول جدا شده و با روش خانه فرآوردهاست و از  بندیبستهصورت بخشی از ای که بهبندیبستهمواد 

 ی خشک شود(.گرماعنوان مثال مواد نباید در محفظه تمیز شده است)به  فرآوردهی مصرف کننده

 اجراییروش 3-ب

 پارسنگ خشک استفاده شده یا استفاده نشده را تعیین کنید. کمیّت -1

مراجعه  2-3به بند بندی )نگ اولیه شامل ده با بیش از ده مواد بستهسی پارطور تصادفی نمونهبه -9

-بسته( وزن مواد گرفته شده بندیبستهکه در محل ایطور مثال از نمونهبهد و )ی( را انتخاب کنکنید

 گیری کنید.اندازه 2را مطابق بند بندی

ATWمیانگین وزن پارسنگ ) -3
است تعیین  ی پارسنگ اولیهانحراف معیار نمونه را که از نمونهو ( 1

 ادامه دهید. 1-کنید و این روش را مطابق یکی از معیارهای مندرج در جدول ب

 

 

 

 

 

                                                 
1-Average Tare Weight 
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 پارسنگ 1-جدول ب

 طوراینسپس  اگر

ATW≤ است فرآوردهنامی  کمیّتده درصد 
تعیین  9-الف 3ی داخل بسته را مطابق مرحله فرآوردهکمیّتATWبا استفاده از 

 کنید.

ATW≥ استنامی  کمیّتده درصد 

 s<×T 93/9و 

داخل  فرآوردهواقعی  کمیّتبسته استفاده کنید و  93از ATWی برای محاسبه

 تعیین کنید. 9-الف 3بق مرحله بسته را مطا

ATW>  فرآوردهنامی  کمّیتده درصد 

 s>×T 93/9و 

استفاده کرد. تعیین و بررسی وزن پارسنگ جداگانه ضروری ATWتوان از نمی

تعیین  9-الف 3داخل بسته را مطابق مرحله  فرآوردهواقعی  کمّیتاست و 

 کنید.
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 پپیوست 

 )اطالعاتی(

 شوندبندی میکه در مایع بسته هایی وردهفرآخشک  کمّیت

 کلیات 1-پ

نامی تا  کمّیتهای با در محیط مایع و بسته فرآوردهخشک  کمّیتتوان برای تعیین اجرایی را میاین روش 

kg 39 کار برد. اگر بسته حاوی کاالی جامد در محیط مایع باشد، سه امکان وجود دارد:به 

ع پس از استفاده باقی بماند )به طور مثال خیار در سرکه(. اصطالح در نظر گرفته شده که محیط مای -1

شود. در این صورت جامد اتالق می های فرآورده( به فرآوردهکمّیت)معادل « محتوای بسته»

و محیط مایع است. در این حالت مواد  بندیبستهجامد محتویات بسته منهای مواد  های فرآورده

شود. محتوای بسته ماند( شامل محیط مایع هم میاز استفاده باقی میکه بعد  اقالمی)آن  بندیبسته

 جامد است. فرآوردهفقط 

های میوه(. طور مثال آبمیوه با تکهدر نظر گرفته نشده محیط مایع پس از استفاده باقی بماند )به -9

شود. جامد و محیط مایع  اتالق می فرآورده( به فرآوردهکمّیت)معادل « محتوای بسته»اصطالح 

 کاربرد ندارد. هافرآوردهجامد همراه محیط مایع است. این پیوست برای این  فرآوردهمحتوای بسته 

ی شیرین شده با میوه یا ماهی بماند یا نماند )آبمیوه یمحیط مایع ممکن است پس از استفاده باق -3

ولی به طور مثال شود بندی تفاوتی بین محیط مایع و کاال قائل نمی. تعریف مواد بستهدر روغن(

تواند روشن کند که محیط مایع برای باقی ماندن پس از استفاده در نظر ی روی برچسب مینسخه

 تواند در برچسب درج شود.جامدات و محیط مایع می کمّیتگرفته شده با خیر. در این مورد 

( که توسط CODEX STAN 1-1985بندی شده )استاندارد عمومی برچسب زنی غذاهای بسته CODEX -یادآوری

FAOو سازمان غذا و کشاوزی سازمان ملل متحد ) (CAC) کمیسیونکدکس غذایی
کند یالزام م 3-3-3( منتشر شده در بند 1

 اظهار شود.« وزن خشک غذا»شده در محیط مایع باید به صورت  بندیبستهکه محتویات خالص و وزن خشک غذای 

 اصطالحات و تعاریف 1-پ

 قعیمحتویات وا 1-1-پ

 ی محیط مایع مطابق بند داخل بسته پس از این که تثبیت تعادل فرایند انحالل و تخلیه فرآوردهکمّیت

 .3-پ

                                                 
1-Food and Agriculture Organization 
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 محیط مایع 1-1-پ

همچنین یخ زده یا سریع یخ شده باشد و تواند به صورت مخلوط زیر است که می های فرآوردهیکی از 

آب،  مهم نباشد: فرآوردهروی باشد و برای خرید صرفاً بخش افزوده به عناصر ض مشروط بر آن که مایع

های های آبی شکر، محلولهای آبی اسیدی غذایی، سرکه، محلولها، محلولنمکهای آبی نمکی، آبمحلول

 آبی مواد شیرین کننده دیگر آبمیوه یا سبزی در قوطی میوه یا سبزی.

 نامی کمّیت 3-1-پ

 مراجعه کنید( 1-و پ 2-3به بندهای داخل بسته منهای مایع محیط) فرآوردهکمّیت

 فرآوردهواقعی  کمّیتاجرایی تعیین روش 3-پ

 کار ببرید.ها( را بهشناختی برای بسته)الزامات اندازه 3الزامات بند 

مطابق ها فرآوردهباید زمانی اجرا شود که  برداری نمونهارائه نشده باشد،  6-در پ برداری نمونههای اگر دوره

برای عرضه به بازار آماده است یا زمانی سی روز پس از عفونت زدایی، پاستوریزاسیون یا فرایند نظر سازنده 

 انتخاب کنبد. 9-3ها را مطابق با بند ی از بستهمشابه دیگر. یک نمونه

 C93°و  C99°کند یا می بندیبستهساعت قبل از آزمون در گستره دمایی که  19ها باید برای مدت نمونه

 شوند. نگهداری

 وسیله 4-پ

( mm 9/1)قطر سیم  mm 3/9مربعی  چشمهبسته از یک الک تخت با   فرآوردهی مایع از برای تخلیه

 تر ازهای بزرگاست. قطر الک برای بسته cm 99و کمتر  mL 339های استفاده کنید. قطر الک برای بسته

mL 339 ،cm 39  است. اگر کمیت نامی برابر یا بیشتر ازkg3/9 توان آن اشد، پس از توزین کل کمیت میب

 را بین چند الک تقسیم کرد.

قسمت  -الزامات فنی و آزمون  -الک های آزمون ،  3999-1های استاندارد به استاندارد ملی ایران شماره برای الک -یادآوری

 ؛ مراجعه کنیدهای آزمون با تور سیمی فلزیاول:الک

 را برآورده کند. 2الزامات بند  برای تعیین کمیت دستگاه توزین باید

 یک نمونه فرآوردهواقعی  کمّیتتعیین  5-پ

 وزن الک را تعیین کنید -1

و مایع را روی سطح الک  فرآورده. و محیط مایع را روی الک بریزید فرآوردهبسته را باز کنید و  -9

به افق کج  درجه نسبت 99تا  13ی پخش کنید و مواد روی الک را تکان ندهید. الک را به اندازه

اند هایی از آن را که دارای حفره یا سوراخیجامد با قسمت فرآوردهی مایع میسر شود. کنید تا تخلیه

نرم مانند برش  های فرآوردههای اند به دقت برگردانید. مایع سوراخ یا حفرهکه رو به باال قرار گرفته
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این عملیات را دو دفعه  فرآوردهمایع از  ی کاملها را با کج کردن الک انجام دهید. برای تخلیهمیوه

 انجام دهید.

 ی محتویات را دوباره تورین کنید و کمیت خشک را به ترتیب زیر محاسبه کنید:را به اضافه الک -3

P = Pe2 – Pe1 

 :که در آن

 P=  فرآوردهکمیت خشک 

 =Pe1 وزن الک تمیز 

 =Pe2 پس از خشک شدن فرآوردهی وزن الک به اضافه 

ها است. اگر قبل از استفاده از ها باید اطمینان حاصل شود که الک تمیز و عاری از ریزهبا توزین متعاقب همان الک -یادآوری

 نیز رجوع کنید. 6-کنید، خشک کردن آن ضرورت ندارد. به بند پالک آن را به دقت توزین می

 مدت زمان توصیه شده برای کنترل وزن خشک 8-پ

 رجوع کنید. 1-دول پهای مندرج در جبه مثال

 های زمانی توصیه شده برای وارسی وزن تخلیه شدهدوره 1-جدول پ

 

 

 

 فرآورده
 مدت زمان الزم برای وارسی

 تا از

 زمانی که قابل پذیرش باشد روز پس از ضد عفونی 39 و کیوی( میوه، سبزی دیگر مواد غذایی )به جز انواع توت

 سال پس از ضد عفونی 9 ونیروز پس از ضد عف 39 انواع توت و کیوی

ها، ماهی حاصل از ماهی نمک سود، کولی هایفرآورده

 خورشت، کنسرو ماهی، صدف، میگو و غیره
 روز پس از ریختن 12 بالفاصله پس از ریختن

 روز پس از ریختن 12 ساعت پس از ریختن 23 شده در آن خوابانده شدهسسی که ماهی سرخ

 زمانی که قابل پذیرش باشد روز پس از ضد عفونی 3 یگوشت های ردهفرآوهای کوچک و دیگر سوسیس

 زمانی که قابل پذیرش باشد روز پس از ریختن 12 دیگر های فرآورده
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 تپیوست 

 )اطالعاتی(

 یخ زده های فرآوردهواقعی  کمیتاجرایی آزمون برای تعیین روش

 کار ببریدا بهها( رشناختی برای بسته)الزامات اندازه 3الزامات بند 

 زدهها و سبزیجات یخمیوه 1-ت

ور کنید )اگر غوطه با جریان مداومC99°(C1±°)را در آب وزن ناخالص بسته را تعیین کنید و آن  -1

بندی نیست، آن را در کیسه پالستیکی قرار داده و هوای اضافه را با خالء تخلیه کنید و بسته آب

یخ بسته از هم زدن آب خود داری کنید. م باز شدن سپس آن را به طور مطمئن ببندید(و هنگا

ها آب شد بسته را از آب در آورده و خشک کنید. بسته را با دقت و بدون هم ی یخکه همههنگامی

 زدن باز کنید.

های با کمیت را تعیین کنید. برای بستهی مایع ی تخلیهو تابه mm 36/9وزن الک با دهانه مربعی  -9

های با را برای بسته cm39بریزید. الک با قطر  cm 99را بر روی الک با قطر  ردهفرآوkg 2/1نامی تا 

درجه نسبت به افق کج  99تا  13ی الک را به اندازهکار ببرید. به kg 2/1کمیت نامی بزرگ تر از 

و مایع را به طور یکنواخت روی سطح الک با یک حرکت  فرآوردهی مایع میسر شود.کنید تا تخلیه

را با  فرآوردهی مایع ادامه دهید و سپس الک حاوی ی پخش کنید. برای دو دقیقه به تخلیهجاروب

 را تعیین کنید. فرآوردهتابه از قبل توزین شدخ منتقل کنید و کمیت خشک واقعی 

)غذایی دریایی که با غشایی از آب پوشانده شده و سپس فریز شده تا 1غذای دریایی در یخ براق 1-ت

 ود(کیفیتش حفظ ش

 کمیت واقعی غذای دریایی باید بدون یخ براق باشد

را از بسته بیرون بیاورید و افشانه آب سرد را به آرامی بر روی آن بگیرید تا یخ براق برداشته  فرآورده -1

 را با دقت هم بزنید تا از صدمه به آن جلوگیری شود. فرآوردهشود. 

 g2999های با کمیت نامی برای بسته mm 36/9 و با دهانه مربعی cm 99را به الک با قطر  فرآورده -9

ی انتقال دهید. الک را به اندازه g2999تر از های بزرگبرای بسته cm39و کمتر یا به الک با قطر 

ر شود. تخلیهسمی فرآوردهجایی مایع بدون جابه یتخلیهنید تا درجه نسبت به افق کج ک 99تا  13

ای که قبالً توزین شده قرار دهید. را روی تابه فرآوردهید و سپس ی مایع را برای دو دقیقه ادامه ده

 را تعیین کنید. فرآوردهکمیت خشک واقعی 

                                                 
1- Glazed 
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 میگو یا خرچنگ یخ زده 3-ت

از یک جهت به قدر  1مش .و سبد توری سیمی استفاده کنید ظرفاز یک  فرآوردهبرای باز شدن یخ  -1

ی آن برای نگهداری اند و از طرف دیگر دهانهکافی بزرگ باشد تا محتوای بسته را در خود بگنج

 ( با دمای L13را روی توری قرار داده و در لگن آب )مثالً لگن  فرآوردهمناسب باشد.  فرآورده

(°C1±)°C96 ور نمایید . باالی سبد توری باید باالی آب باشد. از پایین لگن آبی با همین دما غوطه

دیگر صلب  فرآوردهباز شود. یعنی  فرآوردهارد کنید تا یخ لیتر در دقیقه و 11تا  2و نرخ جریان 

 نباشد.

و  g239های با کمیت نامی برای بسته mm 36/9و با دهانه مربعی  cm 99را به الک با قطر  فرآورده -9

جا انتقال دهید. بدون بدون جابه g239تر از های بزرگبرای بسته cm39کمتر یا به الک با قطر 

ی مایع درجه نسبت به افق کج کنید تا تخلیه 39ی الک، الک را به اندازه روی فرآوردهکردن 

ای که را روی تابه فرآوردهی مایع را برای دو دقیقه ادامه دهید و سپس ر شود. تخلیهسمی فرآورده

 را تعیین کنید. فرآوردهقبالً توزین شده قرار دهید. کمیت خشک واقعی 

 

                                                 
1-Mesh 



99 

 

ثپیوست   

(الزامی)  

های گمراه کنندهممنوعیت بسته  

 کلیات 1-ث

چنان  به طور کل و جزء به جزءکاذب باشند یا  کف، دیوارهای جانبی، درپوش یا پوششها نباید دارای بسته

 ساخته و پر شوند که بتواند مصرف کننده را بفریبد.

 اصطالحات و تعاریف 1-ث

 دست پایین پر کردن 1-1-ث

ه بسته حاوی آن است، دست پایین نامید ک ایفرآوردهحجم  و بندیبستهتفاوت بین ظرفیت واقعیِ مواد 

 تواند به دالیل زیر ضروری باشد:شود و میمی

  فرآوردهحفاظت 

 روند.کار میها بههایی که برای بستن محتویات بستهالزامات ماشین 

  جاییطی حمل و نقل و جابه فرآوردهفرونشست غیر قابل اجتناب 

 توسط بسته )به طور مثال هنگامی که بسته نقشی در آماده کردن یا  ی خاصنیاز به اجرای وظیفه

کنندگان است و به وضوح به اطالع مصرف فرآوردهای ذاتی ماهیت مصرف غذا دارد( که چنین وظیفه

 رسانده شود.

 ایدست پایین پر کردن غیر وظیفه 1-1-ث

ی گمراه کننده در نظر عنوان بسته ها هنگامی که کمتر از ظرفیت خودش پر شده بهبسته رفضای خالی د

 شود.گرفته می

 افشانه 3-ث

 OIML R 79از استاندارد  3-6و  1-6درصد )درجه( پر کردن حجمی افشانه باید مطابق آنچه در بندهای 

 .مراجعه کنید 1-به جدول ثالزام شده باشد.
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 هاظرفیت افشانه 1-جدول ث

 حجم فاز مایع

 mLبر حسب 

 برای: mLحسب  کپسول بر یهاظرفیت

که با گاز مایع  ای فرآورده

 شودبه پیش رانده می

 شوندکه با گاز متراکم به پیش رانده می هایی فرآورده)الف(  

اکسد کربن یا که با اکسید نیتروژن یا دی هایی فرآورده)ب(  

شوند مخلوطی از تنها این دو گاز به پیش رانده می

 یا کمتر است. 1/1 فرآوردهبنزن  فاکتورهنگامی که 

93 29 23 

39 33 32 

33 119 129 

199 129 133 

193 133 919 

139 919 939 

999 939 333 

939 333 293 

399 293 399 

299 399 639 

399 639 399 

699 399 1999 

339 1999  
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