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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
اي اسـتاندارده  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  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط 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  سپـ  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  بـه عنـوان   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 يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 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، اقالم 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 حيتصال 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 ملي 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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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  »ترابريو  نگهداري در انبار راهنماي -سبزقهوه  «

  )تجديد نظر اول(
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  يزداستان اداره كل استاندارد   افشين، مالي

  )مواد غذاييوايمني  بهداشتليسانس فوق(
  
    :يردب

  شركت پارس معيار سنجش ايساتيس  پزشكي اردكاني، سيده زهرا
    )ليسانس صنايع غذائي(
  

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(:اعضاء
  و دارو آزمايشگاه كنترل غذا -دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد  جواد بياباني اردكاني،

    )فوق ليسانس شيمي(
  

 ره كل غله و خدمات بازرگاني استان يزدادا  پايدار اردكاني، حميد

    )صنايع غذاييليسانس فوق (
  

  كارشناس  عاقبت خيري، عليرضا
    )ليسانس شيمي كاربردي(
    

 يزداستان اداره كل استاندارد  فاضل رضوي، خديجه

  )صنايع غذاييليسانس (
  

  كارشناس استاندارد  ضيغميان، حميد
    )صنايع غذاييليسانس فوق (
  

  انرژي اتمي يزد سازمان  وخشور، بهرام
    )ليسانس زيست شناسي(
  

  معاونت غذا و دارو -دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد  ياسايي، غالمرضا
    )صنايع غذائيليسانس فوق (
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ج ايران استاندارد سازمان ملي با آشنايي

  د  رداستاندا تدوين فني كميسيون
  ز  پيش گفتار

  1  هدف و دامنه كاربرد  1
  1  مراجع الزامي  2
  1  نگهداري در انبار پيش از شرايط  3
  3  نگهداري در انبارشرايط   4
  5  شرايط بارگيري در بندر  5
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  پيش گفتار
 اين. تدوين شد 1375نخستين بار در سال  » راهنماي نگهداري در انبار و ترابري -قهوه سبز«استاندارد 

تاييد  وشركت پارس معيار سنجش ايساتيس توسط استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي 
 اجالسهزار و دويست و هجدهمين  در وهاي مربوط براي اولين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت كميسيون

 يك بند استناد به اينك. شد تصويب 17/11/91 مورخ هاي كشاورزي خوراك و فرآوردهاستاندارد  ملي كميتة
 ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب استاندارد،سازمان مقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادة
  .شود منتشر مي ايران
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد ملزو مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنابراين، بايد .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در تجديدنظر هنگام شود، ارائه استانداردها

  .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
  .است 1375سال :  4086ان شماره اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي اير

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

ISO 8455: 2011, Green coffee - Guidelines for storage and transport 
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  در انبار و ترابري نگهداريراهنماي  -سبز قهوه

  و دامنه كاربرددف ه  1
آلودگي و  زدگي، ناشي از آفت  آسيب كم كردنبراي راهنماي كلي  تعيين ،اين استانداردن هدف از تدوي

كه اين استاندارد  باشد در زمان نگهداري و ترابري مي در كيسه، بسته بندي شده 1كاهش كيفيت قهوه سبز
  .براي قهوه سبز كاربرد دارد

  مراجع الزامي  2
. ها ارجاع داده شده است متن اين استاندارد ملي ايران به آن مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در

  .شود بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

ها ارجاع داده شده  در مورد مداركي كه بدون تاريخ انتشار به آن. ستمورد نظر اين استاندارد ملي ايران ني
  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
 ندي شدهنمونه برداري از دانه قهوه خام بسته ب روش:  3309استاندارد ملي ايران شماره  2-1

 روش مرجع- گيري ميزان رطوبت اندازه -)خام( قهوه سبز : 3324 شماره استاندارد ملي ايران 2-2

روشهاي بازرسي چشمي و بويايي و تعيين مواد خارجي و عيوب :  3325استاندارد ملي ايران شماره  2-3
 دانه قهوه خام

درجه  105ان كاهش جرم در گيري ميز اندازه -)خام(قهوه سبز :  11075 شماره استاندارد ملي ايران 2-4
 سلسيوس

 وسيله نمونه برداري -)خام(قهوه سبز:  11076استاندارد ملي ايران شماره  2-5

 هاي حشره زده تعيين نسبت دانه -)خام(قهوه سبز:  11083 شماره استاندارد ملي ايران 2-6

2-7 ISO 3509, Coffee and coffee products — Vocabulary 

                                                 
  شود قهوه خام نيز ناميده مي -1



2 

  

  ارنگهداري در انب از پيش شرايط  3
   نگهداري در انبارهاي كيفي قهوه براي  ويژگي  3-1
هاي آلودگي به حشرات، جوندگان، كپك و  ، بدون نشانهنگهداري در انبارقهوه سبز بايد قبل از   3-1-1

هاي قهوه بايد  دانه .)11083و  3325هاي  استانداردهاي ملي ايران به شمارهمطابق با ( ها باشد آلودگيساير 
 اي خشك باشد كه باعث شكستگي ازهاما نبايد به اند ،دنشك باشد كه دچار كپك زدگي نشواي خ اندازهه ب

  .دانه گردد
. گيري شود اندازه 11075و  3324هاي  استانداردهاي ملي ايران به شمارهرطوبت دانه قهوه بايد مطابق با 

  .مشخص گردداستفاده بايد مورد روش 
به ، لذا اين مقادير بايد گيري بستگي دارد هاي اندازه ش و دستگاهكمينه و بيشينه رطوبت مورد پذيرش به رو

  .ها به طور كامل و شفاف بيان شوند هاي عملي مشخص شده و اين ويژگي وسيله آزمون
قبل از استفاده بازرسي  ،ها، ظروف و سيلوهايي كه قهوه سبز در آن نگهداري مي شوند كيسهبايد   3-1-2

ها  ديگر آلودگي جوندگان وبندپايان، ، حشراتهاي آلودگي به  بو، نشانه فاقدكه تا اطمينان حاصل شود  ،شوند
  .استسالم  بوده و از نظر فيزيكي كامالً

  .داشته باشددانه قهوه را  1000 ها بايد قابل انعطاف و از جنس كيسه مخصوص پالستيكي بوده و  گنجايش كيسه -يادآوري

  قهوه سبز نگهداري در انبار  2- 3
به در كمترين زمان ممكن ها بايد  خام صادراتي، بعد از پر كردن در كيسه براي نگهداري قهوه  3-2-1

 بندي بستههواي پيرامون قهوه رطوبت نسبي دما و  .شودمنتقل نگهداري با تهويه و امكانات مناسب مكان 
در تمام مدت نگهداري بدون آن كه كيفيت  تا اطمينان حاصل شود ،بايد پايدار و كم باشد ،شده در انبار

  .ماند تغيير باقي مي
براي اطمينان از بهداشتي بودن آنها و  ،خام ، بايد پيش از بارگيري قهوهاي جادهوسايل ترابري   3-2-2

و ساير  ، كپك، مواد شيميايي)حشرات، موي جوندگان و غيره باقيمانده( آلوده نبودن به مواد خارجي
  .بازرسي شوندار د توسط شخص صالحيتها  آلودگي

شده  بندي بستهقهوه خام  ،آب و هواييتغييرات هاي  براي جلوگيري از آلودگي اتفاقي و آسيب  3-2-3
جذب مانع كه طوري به  .و از انباري به انبار ديگر با روكش محافظي پوشانده شود اي جادهبايد در ترابري 

شود استفاده از اين  كيل قطرات و ميعان ميچون ظروف غير قابل نفوذ به هوا موجب تش. دشو رطوبتمجدد 
  .باشد ظروف مجاز نمي
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  نگهداري در انبارشرايط   4
خشك و شرجي اجتناب مناطق ساخت آنها در د و از نوش ساختههاي خنك  انبارها بايد در مكان  4-1

نسبت به نفوذ آب باالتر از سطح زمين ايجاد شده و ديوارها و فونداسيون آن سطح ها بايد در  اين انبار .شود
  .تا از ورود رطوبت به انبار جلوگيري شود ،باشدايزوله 

به سمت نور خورشيد  و وتاه هاي آن ك ديوارجنوبي بنا شده و –غربي يا شمالي-انبارها بايد در جهت شرقي
 هاي انبار درب. شداغربي ب- در جهت شرقيطول آن هتر است بنابراين ب. بندي آن حفظ گردد تا عايق ،باشد

  .نحت تاثير قرارداده و براي آن مضر باشدكيفيت قهوه را وزش باد ممكن است  چون ،نبايد در جهت باد باشد

  شرايط پيرامون انبار  4-2
  .شود تميزو جاي آن شده آوري  درنگ جمع خرده ريزها بايد بي  4-2-1
  .شوند آوري جمع پوشال و مواد دور ريختني بايد فوراً ،ضايعات  4-2-2
شود كه پناهگاهي براي جوندگان، حشرات يا پرندگان  نگهداري در انباراي  هيزات بايد به شيوهتج  4-2-3

  .فراهم نگردد
تا كانون افزايش حشرات يا  ،ها بايد داراي شيب كافي بوده و زود تخليه شوند ها و زهكش فاضالب  4-2-4

  .ديگر آفات نشوند
. شته باشدداوجود بايد  منظمهاي  مون انبار و بازرسيهاي پيرا براي زمين  تاآفكنترل يك برنامه   4-2-5

  .شود رفتهكار گه براي اين منظور يك سازمان پايش آفات بايد ب
  .داشت سخت را بايد جارو كرده و تميز نگهمناطق با سطوح   4-2-6

  انبار داخليشرايط و تسهيالت   4-3
براي حفظ كيفيت . شودپوشانده رمايي نور خورشيد، پوشش انبار بايد با عايق گاثر جهت كنترل   4-3-1

  .متري رعايت شود 2ها و سقف انبار حداقل فاصله  بين آخرين رديف بااليي بستهبايد  ،ها بستهآخرين 
  .براي ورود جوندگان و پرندگان باشد يو راه سوراخ، بدون سالمساختمان بايد داراي ساختاري   4-3-2
  .بندي كرد عايق ه طور مناسبب بايد را هستند آب اتميعان بخارمعرض در  كهها  همه لوله  4-3-3
موجود  گيزباله و پاكيز آوري جمعاي براي  شده و برنامه روزانهري نگهدا تميزبايد  ها ساختمان  4-3-4

  .تا از انباشته شدن آلودگي و گرد و خاك پرهيز گردد ،باشد
  .شود آوري جمع بايد فوراً محمولهريخت و پاش   4-3-5
  .معدوم كرد مناسبو به گونه  خارج كردهه و آشغال را بايد از محل زبال  4-3-6
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، براي از بين بردن پرندگانكاملي زدايي  زدايي، بايد برنامه آفت آفت يك مركز همكاريبا   4-3-7
  .شود برقرارآفات ساير جوندگان، حشرات و 

  .شودراد مسئول انجام ها از سوي اف از ساختمان منظمبراي اطمينان از پاكيزگي، بازرسي   4-3-8
 و در شرايط بهداشتيحصور م ها بايد از فضاي انبار قهوه جدا بوده و كامالً ها و توالت دستشويي  4-3-9

  .دنداشته شو نگه

  و جابجايي نگهداري در انبار  4-4
 از ديوارها چيده شود تا بازرسي و نگهداريفاصله مناسبي بندي شده در كيسه بايد با  قهوه بسته  4-4-1

فاصله توصيه  .و تهويه مناسب صورت پذيردشده آساني انجام ه هاي قهوه ب بهداشتي زمين بين ديوار و كيسه
  .باشد سانتي متر 80هاي قهوه و ديوارها بايد بيشتر از  شده بين كيسه

دما و رطوبت نسبي هوا از فاكتورهاي مهم و اساسي براي نگهداري قهوه بوده و هميشه بايد   4-4-2
  .شود پيشنهاد ميدرصد  60از كمتر و رطوبت نسبي  لسيوسدرجه س 22حدود دماي هوا . شوندكنترل 

هاي كه در معرض تغييرات آب و هوائي هستند،  مكاندريچه و  ،از انبار كردن قهوه نزديك دربايد   4-4-3
  .شود خودداري

ه بوده و نور باعث كنترل روشنايي مصنوعي و طبيعي از فاكتورهاي كيفي براي نگهداري قهو  4-4-4
انبارها نبايد در معرض نور طبيعي باشند و نور مصنوعي تا حد . تخريب رنگ و كاهش كيفيت آن مي شود

اند، داراي  هايي كه مدت زيادي در تاريكي نگهداري شده قهوه .امكان بايد در مدت زمان كوتاهي روشن شود
ها نباشد و براي جلوگيري  ها بوده و هرگز باالي كيسهرو نور مصنوعي بايد در مسير راه. باشند كيفيت سالم مي

  .هر قسمت با كليدهاي جداگانه كنترل شودروشنايي  ،از كاهش كيفيت قهوه
هاي  ابزارساير ها و  پالت ،روي زمين گذاشته شود هاي قهوه نبايد مستقيماً يك از كيسه هيچ  4-4-5

هاي  پالتاز اگر  .د كف ضد آب باشدوش ميپيشنهاد  بايد پاكيزه و خشك باشند و استفاده،كننده مورد جدا
هاي مقوايي  ورقه ،هاي قهوه و پالت چوب، بايد بين كيسه براي جلوگيري از آسيب ،شود ميچوبي استفاده 
  .فشرده قرار گيرد

 مواد شيميايي، كاالهاي بودار، كاالهاي مانند( انبار قهوه خام نبايد در كنار كاالهاي آلوده كننده   4-4-6
  .قرار گيرد) ، قهوه خام پست يا كاالهايي كه ممكن است باعث آلودگي شوندپودري

امكان اختالط تا  ،انبار نگهداري شود  جداگانه هاي مكانهاي متفاوت بايد در  قهوه با كيفيت  4-4-7
متقاطع  اي در نظر گرفته شود تا از آلودگي خاص و جداگانه مكانبراي قهوه سالم و طبيعي بايد  .كاهش يابد

  .اجتناب شود ،هايي كه نياز به ضدعفوني دارند با قهوه
از ورود بايد به منظور اجتناب از تغييرات دما، رطوبت، سطوح روشنايي و ورود گازهاي سوختي،   4-4-8

بايد سيستمي  ،ه به داخل انبار اجتناب ناپذير باشدياگر ورود وسايل نقل. وسايل نقليه به انبار جلوگيري شود
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براي اين كار چند روش وجود دارد كه . جلوگيري از آلودگي محصول به دود وسايل نقليه تعبيه گردد براي
كه يكي از درهاي بيروني براي  بودهيكي از آنها ايجاد پيش اتاقي براي تخليه و بارگيري با دو مدخل جداگانه 

  .است ي انبارجلو درب ورود ،هاي محافظ ورود وسايل نقليه است و روش دوم ايجاد مكان
 .برداشته شود هاي افتاده شده بر روي زمين بايد فوراً ها و بسته هاي پراكنده شده و كيسه محموله  4-4-9

صورت تصادفي ممكن ه دهد و ب ، اين موارد كمتر رخ ميولي هنگامي كه شرايط نگهداري قهوه مناسب باشد
  .اتفاق بيفتد ،است

 ،محصول نگهداري در انبارهر نوع ماشين يا انجام فرآيندي كه با  استفاده ازبايد  در داخل انبار  4-4-10
هايي براي فرآيند يا پيش فرآيند قهوه يا هر ماشين ديگري  ماشيناز اگر . شودخودداري  ،نامنطبق باشد

  .بايد از قسمت نگهداري قهوه جدا شود ،شود مياستفاده 
نگهداري شوند و اگر نياز باشد روي آنها پوشانده هاي ذخيره بايد پاكيزه  هاي قهوه و پالت كيسه  4-4-11

هاي قهوه را كم كرده و يا بر روي كيفيت آن تاثير  هايي كه هوا دهي كيسه ها و يا روش از پوشش. شود
  .معكوس داشته باشند، بايد پرهيز شود

انتقال از م هاي قهوه در هنگا روي كيسهآب و باران  ريختناز استفاده از روكش مناسب با بايد   4-4-12
  .محافظت شود انبار

  شرايط بارگيري در بندر  5
  بندرهاي بارگيري و پياده كردن بار  1- 5
يا كانتينرهاي بار در انتظار بوده هاي قهوه خام بر روي وسايل ترابري  مدت زماني كه كيسه  1-1- 5

 ريل در سايه نگهدارسيده و در صورت امكان اين وساي زمان ممكنبايد به كمترين  ،هستند بارگيري كشتي
 هاي مناسب روكشهاي قهوه پيش از بارگيري كشتي، بايد از  افزايش دماي دانه كم كردن امكانبراي . شوند

  .شوداستفاده با رنگ روشن 
ك انچنين كانتينرهايي كه نم قهوه خام را نبايد در داخل كانتينرهاي بودار، غير بهداشتي و هم  1-2- 5

ها بايد پيش از  كيسه. دنمو گيريشود، بار مينم در سقف، ديوار يا كف آنها ديده د وجواي از  بوده و يا نشانه
كانتينرهايي كه براي ترابري قهوه خام از مناطق گرمسير . مربوطه بازرسي شوند كاشناسانبارگيري از سوي 
ين منظور ساخته براي ا بهتر استبايد داراي كمينه تغيير در دما بوده و  ،شود مي استفادهبه مناطق معتدل 

  .شده باشند
  .قهوه خام بايد از بارهاي آلوده محافظت شودهنگام بارگيري و تخليه   1-3- 5
  .هاي قهوه خام نبايد روي پهنه آلوده يا ناپاك بارانداز گذاشته شود كيسه  1-4- 5
  .ساعت نباشد 72زمان انتقال بار در بندرگاه بيشتر از  شود توصيه مي  1-5- 5
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  ييترابري دريا  2- 5
  .انبارهاي كشتي بايد پيش از بارگيري پاكيزه شده باشند  2-1- 5
هاي خشك و  بايد از پالتشود،  استفاده ميا جصورت يكه ترابري بار باز انبار كشتي براي  اگر  2-2- 5

  .هاي مورد استفاده نيز بايد تميز باشد طناب. تميز نوع مارينو استفاده شود هاي تسمهتميز يا 
از بايد . شودمحافظت  1كشتي رطوبت داخلبايد از آب شور و در انبار كشتي وه خام قهمحموله   2-3- 5

، پودري مانند مواد شيميايي، بودار يا مواد(آلوده بالقوه بارهاي انهاي قهوه نزديك و يا در كنار  چيدن كيسه
  .گردد خودداري) قهوه خام پست يا ديگر كاالهايي كه ممكن است ايجاد آلودگي كند

  .كار گرفته شوده زدايي ب برنامه مناسب براي آفتبايد   2-4- 5
هاي ديگر بايد در پائين عرشه كشتي در  خام چه در كانتينر و چه در گنجايه هاي قهوه كيسه  2-5- 5

  .انبارهاي داراي تهويه به دور از سرما و گرما چيده شوند
توصيه . آوري شوند طور تصادفي جمعه ب بايد ،اند هايي كه مجاور ديوار كانتينر بارگيري شده نمونه  2-6- 5

  .كاسته شود آنهارطوبت  ،ها قبل از بارگيري يا قرار دادن بار در كيسه شود مي

                                                 
1-ship sweat 


