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 اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني،
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ي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي تدوين و تصويب شده است و هر اين ضوابط توسط اداره كل نظارت بر مواد غذاي
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  بنام خدا      

 

 پيشگفتار :

وناگوني ع غذايي و آشاميدني و ايجاد تغييرات در تكنولوژي و تنوع و گروند رو به رشد تعداد واحدهاي توليدي صناي

اقدام به  1831محصوالت توليدي ، سبب گرديد تا اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي از سال 

ور شامل حداقل ضوابط تدوين مقررات و ضوابط جديد متناسب با علم روز غذا نمايد. به اين منظور تدوين ضوابط مذك

سياست تدوين  1831ادامه يافت وليكن از تير ماه سال  1831تاسيس و بهره برداري كارخانجات مختلف غذايي تا سال 

تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليد و بسته بندي مواد  برايبهداشتي فني و ضوابط تغيير و مقرر گرديد ضوابط 

رديده وساير موارد از جمله تجهيزات خط توليد، آزمايشگاه و ضوابط بهداشتي گ كلي تدوينبصورت ضابطه اي  غذايي

 تصويب برسد.  به تدوين و توليد هر محصول درضوابط جداگانه اي  براياختصاصي 

واقع لزوم اصالح خواهد شد بدين منظور پيشنهادات مطروحه توسط مبراي هماهنگي با توسعه جهاني، ضوابط در 

ل مورد بررسي قرار گرفته و پس از تائيد، ضابطه اصالح شده از طريق واحد اطالع رساني به اطالع كارشناسان اداره ك

  عموم خواهد رسيد.

 ( موجود مي باشد.www.fdo.ir شايان ذكر است كه ضوابط برروي سايت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت)
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 دمه مق -6

با توجه به اهميت روز افزون بسته بندي در صنايع غذايي و نقش آن در حفظ كيفيهت و سهالمت   

محصول، قانونمند شدن و ضابطه مند شدن آماده سازي و بسته بندي انواع حبوبهات و غهالت از اهميهت    

ژيه  و  خاصي برخوردار است. لذا در تدوين اين ضوابط تالش گرديده اسهت كهه حهداقل نيازههاي تكنولو    

اصول بهداشتي براي آماده سازي و بسته بندي اين محصوالت درنظر گرفته شود تا از توليهد محصهولي   

 سالم و بهداشتي و قابل عرضه در بازارهاي داخلي و خارجي اطمينان حاصل گردد.  

 

  هدف -2

 يهدف از تدوين اين ضوابط تعيين حداقل ضوابط فني وبهداشتي واحدهاي توليد ، آمهاده سهاز   

 و بسته بندي انواع حبوبات و غالت مي باشد

 

 دامنه كاربرد -8

اين ضوابط درمورد واحد هاي آماده سازي و بسته بندي انواع حبوبات و غهالت كهاربرد دارد و    

 عمومي نيز بايد مد نظر قرار گيرد. GMPجهت تاسيس  كارخانه ضوابط فني و بهداشتي ذكر شده در 

 

 تعاريف و اصطالحات 

 

 وبات حب -

 منظور از حبوبات، دانه هاي رسيده ارقام عدس، لوبيا ، نخود، ماش وباقال مي باشد.   

 

 لوبيا  -

از خههانواده  Phaseolus vulgarisمنظههور از لوبيهها دانههه رسههيده ارقههام مختلههف گيههاه گونههه      

Leguminosae   لوبياي چشهم  مي باشد و شامل ارقام مختلف لوبياي سفيد ، لوبياي قرمز، لوبياي چيتي و

 (   23بلبلي و سويا مي باشد )  مطابق با آخرين تجديد نظراستاندارد ملي ايران به شماره 

 

 ياد آوري 

 مي باشد.   Vigna sensisبه نام  Vignaلوبياي چشم بلبلي از جنس  

 

 

 

                                                           
.منظور از آماده سازي حبوبات، بوجاري و تميز كردن مي باشد 
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 نخود -

كهه دو    Leguminosaeاز خهانواده   Cicer arientinumنخود دانه گياهي است يكساله با نام علمي  

لپه بوده و لپه ها به وسيله پوسته اي كامل به يكديگر چسبيده اند . نخود از ديد رنگ و شكل ) انهدازه ( بهه   

 دو گروه زير تقسيم مي شود

 

 ( kabuliنخود تيپ كابلي )  الف 

 نخود هايي كه در اين گروه قرار دارند. اكثراً داراي پوست زرد يا كرم رنگ و عموماً دانه درشهت  

 هستند. اين نخود ها در ايران به نخود سفيد معروف هستند .

 

  (Dsiنخود تيپ دسي )  -ب

نخودهايي كه دراين گروه قرار دارند. اكثراً داراي پوست رنگين ) قهوهاي مايل به قرمز يا سياه (  

نظر اسهتاندارد  و معموالً دانه هاي ريز هستند و براي تهيه لپه مصرف مي شوند. ) مطابق با آخرين تجديد 

 (  66ملي ايران به شماره 

 

 لپه  -

منظور از لپه ، لپه نخود است كه عبارتست ازنيمه دانه رسيده و پوست گرفته رقم هاي ويههه اي   

) مطابق بها آخهرين تجديهد نظهر       Leguminosaeاز خانواده   Cicer arientinumاز گياه نخود با نام علمي 

 ( 67ه استاندارد ملي ايران به شمار

 

 عدس  -

گفته مي شود.  Leguminosaeاز خانواده  Lens esculenta moeneبه دانه گياه عدس بانام علمي  

كه دولپه بوده و لپه ها به وسيله پوسته اي به يكديگر چسبيده انهد. عهدس ارقهام مختلهف، از نظهر رنهگ و       

 (   27ي ايران به شماره اندازه متفاوت مي باشند. ) مطابق با آخرين تجديد نظراستاندارد مل

 

 ماش  - 

مي باشد  ) مطابق با آخهرين   Leguminnoseaاز خانواده   Vicia sativa lدانه گياهي با نام علمي . 

 (  66تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره 

 

 باقالي خشك -

مهي باشهد كهه     leguminosaeاز خهانواده   Vicia faba lمنظور از باقال، دانه ارقهام مختلهف گيهاه .    

درمراحل مختلفي از رشد برداشت شده وبه منظور نگهداري و مصهرف بهه صهور زيهر خشه  و عرضهه          

 مي شود.  
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 باقالي سبز با پوست  -

منظور دانه اي است كه قبل از رسيدن كامل هنگامي كه رنگ دانه آن سبز اسهت برداشهت شهده ،     

 ي دانه خش  مي شود.  پس از بيرون آوردن دانه ها از غالف با پوست رو

 

 باقالي سبز بدون پوست  -

منظور دانه اي است كه قبل از رسيدن كامل برداشهت شهده و پهس از بيهرون آوردن دانهه هها از        

غالف، پوست روي دانه را نيز جدا كرده و بدون پوست روي دانه خش  مي شود و مي تواند به صهورت  

 درسته يا لپه باشد.  

 

 باقالي رسيده  -

ر دانه اي است كه به رشد كامل رسيده ، رنگ آن زرد شده و پس از خار  كردن دانه ها از منظو 

غالف با پوست يا بدون پوست به صورت درسته يا لپه خش  شده باشد ) مطابق با آخهرين تجديهد نظهر    

 (   63استاندارد ملي ايران به شماره 

 

 غالت  -

گفته مي شود كهه شهامل گنهدم، بهرنج، ذرت،      Gramineaeغالت به دانه هاي گياهاني از خانواده  

 جو، چاودار، ارزن و يوالف مي باشد.  

 

 گندم پوست كنده  -

مي باشهد كهه    Gramineaeاز خانواده  Triticumگندم پوست كنده دانه گونه هاي گياهي از جنس  

اسهتاندارد ملهي   قسمتي از پوست خارجي آن گرفته شده و داراي ويهگيهاي مطابق  با آخرين تجديد نظهر  

 باشد.  2128ايران به شماره 

 

 جو پوست كنده  -

مي باشهد كهه    Gramineaeاز خانواده   Hordeumجو پوست كنده دانه گونه هاي گياهي از جنس  

قسمتي از پوست خارجي آن گرفته شده و داراي ويهگي هاي مطابق با آخرين تجديد نظر اسهتاندارد ملهي   

  باشد. 2121ايران به شماره 

 

 برنج  -

مي باشد كه ويهگي ههاي آن مطهابق    Dryza sativa Lگياهي يكساله از خانواده غالت و از جنس  

 باشد.  127آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره 
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 ذرت  -

( بهوده و داراي ارقهام مختلفهي    Gramineaاز خهانواده غهالت  )    .Zea mays Lدانه  ذرت از گياه  

 ترين آنها به شرح زير مي باشداست كه مهم

 

  ( ذرت دندان اسبيZea Mays Indentata (   كهDent Corn .نيز ناميده مي شود 

  ( )نرم( ذرت آرديZea.Mays Amylacia كه )Flour Corn   .نيز ناميده مي شود 

  ( ذرت موميZea .Mays Ceratina      كهه رقمهي از ذرت دنهدان اسهبي اسهت و )Waxy Corn  ميهده       نيهز نا

 مي شود.  

  ( ذرت خشنZea.Mays Indurata كه )Flint Corn .نيز ناميده مي شود 

  ( ذرت شيرينZea.Mays Sacchrata (   كهSweet Corn .نيز ناميده مي شود 

  ( ذرت آجيليZea. Mays Everata كه )Pop Corn  .نيز ناميده مي شود 

 

 چاودار   -

 مي باشد. Gramineaeازخانواده  Secale Cerealeدانه گياهي با نام علمي  

 

 ارزن  -

 مي باشد. Gramineaeاز خانواده  Pennisetum Americanumدانه ارزن از گياه  

 

 يوالف  -

 مي باشد. Gramineaeاز خانواده  Aveva Byzantinaو   Avena Sativaدانه گياهي با نام علمي 

 

 

4- GMP 

 و اختصاصي بايد مد نظر قرار گيرد.  عمومي  GMPجهت تاسيس واحد  

 

4-6- GMP   عمومي 

 GMP  و بسته بندي مواد غذايي مي باشد.عمومي شامل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد   

مهي    ( موجهود  www.fdo.irبرروي سايت معاونهت غهذا و دارو وزارت بهداشهت )    1dop10611vF كه با كد

 باشد.

 

 

 



 2Fdop6071v                                           جمهوري اسالمي ايران

 اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي            معاونت غذا و دارو                  درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت
   حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي آماده سازي و بسته بندي حبوبات و غالت

4-2- GMP  اختصاصي 

 

 انبار مواد اوليه  -4-2-6

به منظور نگهداري حبوبات و غالت ورودي به واحدهاي آماده سازي و بسته بندي مهي بايسهت    

 درجه سانتيگراد متناسب با ظرفيت واحد توليدي استفاده گردد.   21از انبارهاي خش  با دماي زير 

 

 تجهيزات خط توليد  -5

، بايهد بتوانهد همهواره كليهه خصوصهيات      محصول توليد شده مطابق بها تكنولوژيههاي روز دنيها   

محصول نهايي ذكر شده دراستانداردهاي معتبر و يا ضوابط اعالم شده از سوي ايهن اداره كهل را تهامين    

 نمايد.

 

 حداقل تجهيزات مورد نياز براي آماده سازي و بسته بندي انواع حبوبات   -5-6

 ر و درجه بندي ( و سيستم مكش، شنگي فلز يابدستگاه بوجاري ) مجهز به  -

 

 6يادآوري 

درصورتيكه حبوبات بصورت بوجاري شهده تهيهه و بسهته بنهدي گهردد پيامهد ناشهي از بهروز          

 هرگونه مشكل برعهده واحد بسته بندي مي باشد.  

 ظروف حمل و نقل چرخ دار از جنس مناسب براي مواد غذايي   -

 قيف تغذيه مجهز به ويبره   -

 ( نوار نقاله ) ميز بازرسي  -

غهذايي و داراي   از نهوع يش بايهد  لنهوع پهو   دستگاه پوليش زني ) درصورت نياز براي لوبيها و مهاش (    -

 مجوزهاي بهداشتي باشد.

 دستگاه بسته بندي خودكار )ترجيحاَ( -

 دستگاه چاپگر -

 

 تذكر 

( حبوبات مي بايست مطابق با آخرين تجديهد نظهر اسهتاندارد    عمليات ضد عفوني ) فوميگاسيون  

) آيين كار ضد عفوني خشكبار و حبوبات( تحت نظارت مسهوول فنهي صهورت     2886ملي ايران به شماره 

گيرد لوازم كار واحتياط هاي الزم هنگام كار با هر ي  از فوميگاسهيونهاي مجهاز در ايهن آيهين كهار ذكهر       

فوميگاسيون درمحل جداگانه اي انجام شهود و مسهتندات و دسهتورالعمل،     گرديده است. توصيه مي شود

 روش هاي اجرايي و چ  ليست در هرزمان در دسترس باشد.
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 حداقل تجهيزات مورد نياز براي آماده سازي و بسته بندي انواع غالت  -5-2

 

 ت كنده حداقل تجهيزات مورد نياز براي آماده سازي و بسته بندي گندم و جو پوس -5-2-6

( بايهد تحهت   GSPانبهارداري ) خوب درصورت نبودن سيلو شرايط  سيلو مجهز به سيستم گردش هوا  -

 نظارت مسوول فني رعايت شود.

 باسكول   -

 باالبر ) الواتور (  -

 دستگاه بوجاري ) مجهز به شن گير، و آهن ربا (  -

 سيكلون   -

 ه هاي كوچكتر از گندم سياهدانه گير وجدا كننده تخم علف هاي هرز و دان -

 پوست گير ) جدا  سازي پوست جو يا گندم (  -

 باالبر   -

 دستگاه بسته بندي خود كار  -

 دستگاه چاپگر -

 

 حداقل تجهيزات مورد نياز براي آماده سازي پرك غالت -5-2-2

 تجهيزات پرك -

 بوجاري كامل -

 شستشو -

 پخت ) با بخار( -

 خش  كردن   -

 پرك كردن   -

 كردن نهايي خش  -

 بسته بندي -

 

 حداقل تجهيزات مورد نياز براي بلغور غالت -5-2-8

 تجهيزات بلغور -

 بوجاري كامل -

 والس يا خرد كننده  -

 ال  -

 جدا كننده مغز ازپوست دانه -

 بسته بندي -
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( GSPانبهار داري )  خهوب  درصورت نبهودن سهيلو رعايهت شهرايط     دش هوا سيلومجهز به سيستم گر -

 ضروري است.

 الواتور ) درصورت نياز (  -

 بوجاري ) مجهز به شن گير و آهن ربا ( درصورت نياز  -

 ال  برنج   -

 دستگاه بسته بندي خودكار ) ترجيحا ( -

 چاپگر  -

 

 6ياد آوري 

شده جهت بسته بندي تجهيزات شاليكوبي مورد نيهاز   درصورت استفاده واحد از برنج شاليكوبي 

 نمي باشد. 

 

 2ياد آوري 

 چنانچه شاليكوبي درواحد بسته بندي انجام مي شود بايد داراي تجهيزات ذيل باشد:   -

 پيش بوجاري -

 بوجاري   -

 درجه بندي   -

 پوست كني -

 جدا سازي پوست  -

 جداسازي برنج از شلتوك -

 ارسجدا سازي دانه هاي ن -

 سجداسازي دانه هاي نار -

 سفيد كني وصيقل دهي   -

 درجه بندي برنج و دانه هاي شكسته آن  -

 براق سازي  -

 

 آزمايشگاهها   -1

كليه آزمايشات بايد مطابق با آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي و ضوابط اعالم شده ازطرف 

 .وزارت بهداشت باشد
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 ي مورد نياز حداقل آزمايشات فيزيكوشيمياي -1-6

 

 حداقل آزمايشات فيزيكوشيميايي مورد نياز حبوبات  -1-6-6

  

 لوبيا  -الف 

 آزمون آفت زنده   -

 تعيين مواد خارجي  -

 تعيين آسيب ديدگي   -

 تعيين نارسي  -

 تعيين غير يكنواختي از نظر رنگ ) رقم (  -

 تعيين غير يكنواختي از نظر اندازه  -

 تعيين ميزان رطوبت -

 دفع آفات نباتي  سموم نترل باقيماندهك -

برحسب نهوع محصهول و بها توجهه بهه اسهتانداردهاي ملهي ايهران و         مايكوتوكسين ها و فلزات سنگين  -

از طريههق دانشههگاه علههوم پزشههكي مربوطههه اعههالم تهها بهها عقههد قههرارداد بهها  ضههوابط و مقههررات اداره كههل،

 آزمايشگاههاي معتبر انجام شود.

 

 نخود   -ب

 آفت زنده  آزمون  -

 تعيين چروكيدگي   -

 بو ومزه   -

 تعيين مواد خارجي  -

 تعيين آفت زدگي   -

 تعيين آسيب ديدگي   -

 تعيين نارسي  -

 تعيين ناهمساني رنگ، رقم و اندازه    -

 تعيين ميزان رطوبت   -

ملهي ايهران و    برحسب نهوع محصهول و بها توجهه بهه اسهتانداردهاي      مايكوتوكسين ها و فلزات سنگين  -

اعههالم تهها بهها عقههد قههرارداد بهها  هاز طريههق دانشههگاه علههوم پزشههكي مربوطهه وابط و مقههررات اداره كههل،ضهه

 انجام شود. آزمايشگاههاي معتبر
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 لپه  -ج 

 آزمون آفت زنده   -

 آزمون بو   -

 تعيين مواد خارجي  -

 تعيين آفت زدگي    -

 تعيين آسيب ديدگي   -

 تعيين نارسي  -

 تعيين غير يكنواختي  -

 يين ميزان رطوبت  تع -

برحسب نهوع محصهول و بها توجهه بهه اسهتانداردهاي ملهي ايهران و         مايكوتوكسين ها و فلزات سنگين  -

از طريههق دانشههگاه علههوم پزشههكي مربههوط اعههالم تهها بهها عقههد قههرارداد بهها ، ضههوابط و مقههررات اداره كههل

 آزمايشگاههاي معتبر انجام شود.

 

 عدس   د 

 آزمون آفت زنده   -

 بو و مزه   -

 تعيين مواد خارجي  -

 تعيين آفت زدگي   -

 تعيين آسيب ديدگي   -

 تعيين نارسي -

 تعيين ناهمساني رنگ، رقم و اندازه   -

 تعيين ميزان رطوبت -

برحسب نهوع محصهول و بها توجهه بهه اسهتانداردهاي ملهي ايهران و         مايكوتوكسين ها و فلزات سنگين  -

لههوم پزشههكي مربههوط اعههالم تهها بهها عقههد قههرارداد بهها از طريههق دانشههگاه ع ،ضههوابط و مقههررات اداره كههل

 آزمايشگاههاي معتبر انجام شود.

 

 ماش   ه 

 آزمون آفت زدگي   -

 تعيين مواد خارجي   -

 تعيين آفت زدگي   -

 تعيين آسيب ديدگي   -

 تعيين غير يكنواختي رنگ -
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 تعيين ميزان رطوبت   -

 تعيين ميزان چروكيدگي   -

برحسب نهوع محصهول و بها توجهه بهه اسهتانداردهاي ملهي ايهران و         نگين مايكوتوكسين ها و فلزات س -

از طريههق دانشههگاه علههوم پزشههكي مربههوط اعههالم تهها بهها عقههد قههرارداد بهها   ،ضههوابط و مقههررات اداره كههل

 آزمايشگاههاي معتبر انجام شود.

  

 باقالي خشك  و 

 آزمون آفت زنده   -

 تعيين مواد خارجي  -

 تعيين آفت زدگي   -

 آسيب ديدگيتعيين  -

 تعيين غير يكنواختي از نظر رنگ و شكل عرضه   -

 تعيين غير يكنواختي از نظر اندازه  -

 تعيين ميزان رطوبت   -

برحسب نهوع محصهول و بها توجهه بهه اسهتانداردهاي ملهي ايهران و         مايكوتوكسين ها و فلزات سنگين  -

اعههالم تهها بهها عقههد قههرارداد بهها از طريههق دانشههگاه علههوم پزشههكي مربههوط  ، ضههوابط و مقههررات اداره كههل

 آزمايشگاههاي معتبر انجام شود.

 

 حداقل آزمايشات فيزيكوشيميايي مورد نياز غالت  -1-6-2

 

 گندم پوست كنده   -الف 

 تعيين آفت زنده   -

 تعيين مواد خارجي  -

 تعيين بذر علف هاي هرز سمي و غير سمي -

 تعيين دانه هاي ساير غالت ) غير از گندم (  -

 تعيين آسيب ديدگي   -

 تعيين دانه هاي چروكيده   -

 تعيين سياه  -

 تعيين وزن حجمي  -

 تعيين رطوبت -

 تعيين خاكستر -
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 جو پوست كنده  -ب 

 تعيين آفت زنده   -

 تعيين مواد خارجي  -

 تعيين بذر علف هاي هرز سمي و غيرسمي   -

 تعيين دانه هاي ساير غالت ) غير از جو  ( -

 يدگي  تعيين آسيب د -

 تعيين دانه هاي چروكيده   -

 تعيين سياه   -

 تعيين وزن حجمي  -

 تعيين رطوبت   -

 تعيين خاكستر  -

 

 برنج ج 

 انجام شود. 127بايد مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره  -

 ( 6816-6يران به شماره اندازه گيري باقيمانده آفت كش ها )مطابق با آخرين تجديد نظراستاندارد ملي ا -

 (1621اندازه گيري مايكوتوكسين ها ) مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره  -

 

 ياد آوري

درصورتي كه واحد توليدي قادر به انجام برخي آزمايشات خاص ) نظير آزمون اندازه گيري  

نده آفت كش ها ( نباشد، مي بايست ضمن عقد فلزات سنگين ، تعيين ميزان مايكوتوكسين ها ، تعيين ما

 درو  شده،مشخص شده توسط وزارت بهداشت از فرآورده نمونه برداري  درپريودهاي زماني،قرارداد 

 و نتايج بصورت مستند نگهداري شود.  گيردآزمايشگاههاي تاييد صالحيت شده مورد آزمايش قرار 

 

 حداقل آزمايشات ميكروبي مورد نياز غالت -1-2

 

 گندم پوست كنده  -

 ( 2868آزمايشات ميكروبي ) مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره  

 

 جو پوست كنده  -

 (  2868آزمايشات ميكروبي ) مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره  
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 حداقل مواد شيميايي مورد نياز 

 محلول سولفوكرومي   -

 ولوئن ) آزمايش تعيين رطوبت ( ت -

 سيليكات سديم ) تشخيص آلودگي پنهان (  -

 نيترات آمونيوم يا گليسرول ) تشخيص آلودگي پنهان (  -

 هيدرو كسيد سديم ) تشخيص آلودگي پنهان به روش گاز كربني  (  -

 هيدرو كسيد پتاسيم ) تشخيص آلودگي پنهان به روش گاز كربني   (  -

 زمايش تعيين رطوبت ( گزيلول ) آ -

 ( جهت تعيين سياه   Roccal روكال )  -

_  Tween 20  ( )  جهت تعيين سياه 

 هيدرو كسيد سديم نرمال ) اندازه گيري آميلوز(  -

 درصد ) اندازه گيري آميلوز(  61الكل اتيلي   -

 اسيد استي  نرمال ) اندازه گيري آميلوز( -

 ( محلول يد ) اندازه گيري آميلوز -

 

 حداقل لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز  -1-8

 لوازم و و سايل شيشه اي معمول  -

 (  111/1و  11/1ترازوي آزمايشگاهي ) با دقت هاي  -

  1/1ميلي ليتري و مدر  بر حسب  11ميلي ليتري با ظرف مخصوص جمع آوري  111دستگاه تقطير  -

 تقطير به روش دين و استاك ( ميلي ليتر با اتصاالت سمباده اي ) جهت 

 درجه سانتي گراد (   2درجه سانتيگراد با دقت  111  221اتو )  -

 دستگاه آب مقطر گيري -

 شعله آزمايشگاهي  -

 توري نسوز  -

 سه پايه فلزي  -

 هيتر برقي  -

 ( 1/1  8/1چگالي سنج شناور )  -

 ميلي ليتري 111استوانه مدر   -

 تن نمونه هاي شناور ( كفگير ) براي برداش -

 دستگاه تقسيم كننده خودكار ) درصورت نياز (  -

  11عدسي با بزرگنمايي  -

 شيشه دهان گشاد دردار  -
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 سيني آزمايشگاهي  -

حجمي گاز كربني  ( ) تشخيص آلودگي پنهان به روش آخرين   2/1دستگاه گاز سنجي ) با دقت  -

 (  8636ه تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شمار

دستگاه سنجش گاز فرو سرخ ) تشخيص آلودگي پنهان به روش آخرين تجديد نظر استاندارد ملي  -

 ( 8636ايران به شماره 

 سرنگ و سوزن  -

 درجه سانتي گراد   1گرمخانه با قابليت تنظيم دما در  -

 ( Airtight Container ميلي ليتري )  711گنجايه نمونه  -

 دسيكاتور  -

 ن با دسته هاو -

 ترمومتر -

 ال  با مش هاي مختلف -

 سانتي متر  1/7 -1/3ظرف توزين ته صاف و كم عمق با قطر  -

 هود آزمايشگاهي  -

 ميلي متر ) تعيين آفت زنده (  1ال  با قطر چشمه  -

 ميليمتر ) تعيين دانه هاي چروكيده (  2ال  با قطر چشمه  -

 دكانتور ) تعيين سياه  (  -

 ميليمتر ) تعيين آفت زنده برنج (  1/1سوراخ هاي گرد به قطر  ال  با -

 ميليمتر  11/1ريز سنج با دقت  -

 سيني با رنگ غير مشابه برنج -

 آسياب آزمايشگاهي ) اندازه گيري آميلوز (  -

 ميكرون ) اندازه گيري آميلوز (  211ال  با چشمه هاي  -

 نانومتر ) اندازه گيري آميلوز (  621پذيري در اسپكترو فتومتر باسل مخصوص و قابليت جذب  -

 حمام جوش ) اندازه گيري آميلوز(  -
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