
 

 سازمان جهاد كشاورزي استان البرز

 معاونت بهبود توليدات گياهي

 

 دستورالعمل نمونه برداري محصوالت كشاورزي

  : مقدمه

نمونه برداري بدون دقت و . دياد مي باشنمونه برداري صحيح فرآيند حساسي است كه نيازمند توجه و دقت ز

  . توجه مي تواند موجب سوء تفاهم و يا منجر به ايجاد هزينه هاي ناخواسته شود

  :كليات

هاي جاري روي كاال و يا محصوالت نمونه برداري و يا ي ممكن است براي انجام آزمايش نمونه بردار

در هر دو مورد بايد نمونه ها بطور اتفاقي برداشته . آزمايشگاه باشد در تعيين بعضي از ويژگي هاي خاص

رقم متفاوت يا هر نوع ناهماهنگي ديگر بايد نمونه حصول اطمينان از حضور  در بعضي موارد مثالً براي. شود

بنابراين . در چنين مواردي نمونه برداري نمي تواند بطور اتفاقي انجام گيرد. برداري بطور انتخابي به عمل آيد

به عنوان مثال ويژگي هايي كه بايد مورد آزمايش .ونه برداري بايد هدف آن مشخص گرددشروع نمقبل از 

  .قرار گيرد معين شود

نمونه برداري بايد به طريقي باشد كه نمونه هاي اوليه تمام ويژگي هاي محصول را داشته باشد، كه پس از 

هاي سالم و قسمت هاي صدمه ديده  تفكيك قسمت هاي صدمه ديده بايد نمونه هاي جداگانه از قسمت

  .برداشته شود

  : روش نمونه برداري

  .گونه تأخير انجام گيرد نمونه برداري بايد بدون هيچ .1



 
  .نمونه ها بايد توسط طرف هاي زينفع با نماينده سازمان هاي ذيصالح برداشته شود .2

  .مختلف برداشته شودنمونه هاي اوليه بايد به طور تصادفي از قسمت هاي مختلف و يا از سطوح  .3

) بسته به تعداد بسته ها(در مورد محصوالت بسته بندي شده، نمونه ها ي اوليه بايد به طور اتفاقي  .4

  .بسته انتخاب شود 20تا  5بين 

يا تعداد دسته هاي موجود در آن  مونه برداري اوليه متناسب با وزن فلهدر مورد محصوالت فله اي، ن .5

كيلو گرم  10-40مع وزن يا تعداد نمونه هاي اوليه برداشت شده بين بايد طوري برداشته شود كه ج

  .باشد

  .دسته از نمونه برداري معاف است 15كيلوگرم يا  15تا : نكته

نمونه هاي ) كيلوگرم باشد 2كه وزن هر واحد آن بيش از (در مورد ميوه ها يا سبزي هاي سنگين  .6

  .عدد باشد 5اوليه بايد حداقل 

ت ضرورت از مجموع نمونه هاي اوليه و در صورت امكان از اختالط آنها به نمونه كلي در صور .7

  .دچك كردن نمونه كلي به دست مي آينمونه تقليل يافته در صورت ضرورت از كو. دست مي آيد

انجام گيرد و اين  شده بررسي در محل نمونه برداري مي تواند روي مجموع نمونه ها يا كوچك .8

عمل بايد هرچه سريع تر بعد از نمونه برداري انجام گيرد تا از هرگونه تغيير مشخصات كه بايد مورد 

 .آزمايش قرار گيرد جلوگيري شود

اندازه هاي نمونه هاي آزمايشگاهي بستگي به نوع آزمون هايي دارد كه بايد روي آن انجام گيرد و  .9

  .كس باشداين امر بايد در قرارداد منع



 
اندازه نمونه هاي آزمايشگاهي كه در محل مورد بررسي قرار نمي گيرد، براي اطمينان در نگهداري  .10

بايد  ظروف نمونه هاي آزمايشگاهي.ل شودآن بايد به خوبي بسته بندي و فوراً به آزمايشگاه ارسا

  .مهرو موم شود

نشانه گذاري . اشتباه بايد نشانه گذاري شودنمونه هاي ارسالي به آزمايشگاه به منظور عدم اختالط و  .11

  :بايد خوانا و ثابت بوده و حاوي اطالعات زير باشد

  نام و نشاني آزمايشگاه دريافت كننده نمونه )الف

  )گونه و رقم ميوه يا سبزي و درجه آن از كيفيت (نام كاال ) ب

  نام فرستنده) پ

  محل نمونه برداري) ت

  فاسد شدني، ساعت نمونه برداريتاريخ در مورد محصوالت ) ث

  )بارنامه شماره ماشين و محل نگهداري(مشخصات نمونه ) ج

  )شماره پلمپ و يا مهر(شماره گزارش نمونه برداري ) چ

  نام و امضاء نمونه بردار) ح

  )در صورت ضرورت(آزمايشهايي كه بايد انجام گيرد فهرست ) خ

شرايطي انجام گيرد كه از وقوع هرگونه تغييري در آن در نگهداري و محل نمونه آزمايشگاهي بايد  .12

  .عد از نمونه برداري انجام گيرديل بهتر است آزمايش ها بالفاصله ببه همين دل.اجتناب گردد



 
گزارش نمونه برداري بايد داراي شماره و همراه با نمونه آزمايشگاهي بوده و حاوي اطالعات مورد  .13

 .نياز به شرح ذيل باشد

 .حصولصورت لزوم رقم و درجه بندي كيفي مگونه و در  نشاني، - الف

 .نام و نام خانوادگي نمونه بردار   - ب

 .محل و تاريخ ارسال و دريافت -پ

 .نام و نشاني فرستنده   - ت

 )نوع وسيله و شماره آن(محل، مدت و شرايط نگهداري نمونه و شناسايي وسيله حمل آن    - ث

 .تاريخ و زمان تقاضاي نمونه برداري   -  ج

 .زمان نمونه برداري تاريخ و   -  ح

 )دما و غيره(شرايط جوي در طي نمونه برداري    -  خ

 نفع حاضر در هنگام نمونه بردارينام و نام خانوادگي طرف هاي ذي   -  د
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