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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 تحقيقـات  و اسـتاندارد  ةمؤسسـ  مقـررات  و قـوانين  اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 ايران) رسمي( ملي استانداردهاي نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

  .دارد عهده به را

 علمـي،  تمؤسسا و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين 

 و فنـاوري  توليـدي،  شـرايط  بـه  توجـه  با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،

 وارد و صـادركنندگان  كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري

 ايـران  ملـي  اسـتانداردهاي  نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، صي،تخص و علمي مراكز كنندگان،

 كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت از پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي

 نـويس  پـيش  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  )رسـمي ( ملي دارداستان عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي

 و طرح ملي دركميتة كنند مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي

 كه شود مي تلقي ملي اردهايياستاند ترتيب، بدين .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي

 تشـكيل  اسـتاندارد  مؤسسـه  كـه  مربوط استاندارد ملي كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي

(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة 
الكتروتكنيك  المللي بين كميسيون 1

2
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
 غـذايي   كدكس كميسيون 

5
(CAC) در 

 آخـرين  از كشـور،  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور

 مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، رفتهايپيش

 حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمنـي  و سالمت حفظ كنندگان، مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند

 محصـوالت  بـراي  را ايـران  ملـي  استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي، و محيطي زيست اتمالحظ و محصوالت كيفيت از اطمينان

 بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي

   . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و ادراتيص كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين

 بازرسـي،  آمـوزش،  مشـاوره،  زمينـة  در فعـال  مؤسسـات  و زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي

 در و كنـد  مـي  ارزيـابي  ايـران  صـالحيت  تأييـد  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش

 يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت

 ملـي  اسـتانداردهاي  سـطح  ارتقـاي  براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )نجيواس( كاليبراسيون

 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  پيش گفتار 

پيش نويس آن در كميسيون  كه "ي حشره زدهتعيين نسبت دانه ها –) خام(قهوه سبز"استاندارد 

خوراك و استاندارد   ملي  كميته  اجالسيه هفت صدو هشتادمينو درهاي مربوط تهيه و تدوين شده 

  به استناد بند يك ماده  اينك قرار گرفته است،  تصويبمورد  15/11/87  مورخفرآورده هاي كشاورزي 

،  1371  ماه  بهمن  مصوب ، ايران  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  موسسه  و مقررات  قوانين  اصالح  قانون 3

  .منتشر مي شود  ايران  استاندارد ملي  به عنوان

،   و خـدمات   ، علـوم   صـنايع   در زمينـه   و جهاني  ملي  با پيشرفت هاي  و هماهنگي  همگامي  حفظ  براي

يا   اصالح  براي  كه  پيشنهادي  خواهد شد و هر گونهتجديد نظر    لزوم  در مواقع  ايران  ملي  استانداردهاي

قرار خواهد   مورد توجه در كميسيون فني مربوطتجديد نظر  هنگاماستانداردها ارائه شود ،  تكميل اين 

  .كرد  استفاده استاندارد هاي مليتجديد نظر   از آخرين  بايد همواره ،  بنابراين. گرفت 

  

  : ين استاندارد به كار رفته به شرح زير است خذي كه براي تهيه اأمنبع و م

ISO 6667:1985,Green coffee-Determination of proportion of insect – damaged beans.   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ز  

  مقدمه 

  

و پيدا كردن انواع ) خام(اين استاندارد ملي بر پايه تجربه به دست آمده از بازرسي دانه هاي قهوه سبز 

  .نه ها و انواع حشرات مسوول اين صدمه ها مي باشدغالب صدمه به دا

آزمون چشمي سطوح خارجي دانه هاي قهوه سبز ، تنها راه پيدا كردن و جداسازي دانه هايي است كه 

اين روش ، فقط صدمه خارجي وارد آمده از حشرات را بيان         .مورد حمله حشرات واقع شد اند

  .مي نمايد
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  تعيين نسبت دانه هاي حشره زده  – )خام(سبزقهوه 

  و دامنه كاربرد  هدف   1

تعيين تعريف انواع صدمه وارد شده به دانه قهوه سبز توسط حشرات و استاندارد،   اين  از تدوين  هدف 

آماري نتايج به دست آمده  همراه با كاربرداندازه گيري نسبت دانه هاي حشره زده در دانه قهوه روش 

ساس شرح مندرج در ااين استاندارد براي انواع قهوه بر. اهداف فني،تجاري و داوري مي باشد  رايب

و انواع آسيب هايي كه به وسيله حشرات در  داردكاربرد  1372،سال 589استاندارد ملي ايران شماره 

  .مشخص مي نمايد رادانه قهوه ايجاد مي شود 

براساس تجربيات به دست آمده از بررسي انواع آسيب هاي متداول وارد شده  روش مندرج در اين استاندارد -   يادآوري

ارزيابي چشمي سطح خارجي دانه هاي . به دانه قهوه و هم چنين گونه هاي حشرات مسوول اين آسيب ها مي باشد

روش  بنابراين. قهوه سبز تنها روش عملي شناسايي و جداسازي قهوه هاي آسيب ديده از هجوم حشرات مي باشد

          كه به وسيله حشرات در دانه قهوه ايجاد ) خارجي(مشروح در اين استاندارد فقط در مورد آسيب هاي بيروني

  .مي شوند ،كاربرد دارد

    الزامي  مراجع 2

  بدين.  است  شده  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك 

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ . شود  مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  مقررات  آن  تيبتر

انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي 

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

   .آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است

  :  است  استاندارد الزامي  اين  زير براي  جعا از مر  استفاده 

  )تجديد نظر اول( ، ويژگيهاي دانه قهوه خام 1372سال :589استاندارد ملي ايران شماره      2-1 

روش نمونه برداري از دانـه قهـوه خـام بسـته     ، 1372سال :3309استاندارد ملي ايران شماره      2-2

  بندي شده

    و تعاريف  اصطالحات   3 

  :  رود زير به كار مي  با تعريف  استاندارد  اصطالح  در اين 
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 3 -1     

  دانه حشره زده 

  .دانه قهوه كه از سطح خارجي مورد هجوم و آسيب حشرات قرار گرفته است

    روش  اساس   4

عبارت از ارزيابي چشمي سطح خارجي دانه هاي قهوه سبز براي مشخص نمودن دانه اساس روش 

ده اين روش ، تعيين نسبت دانه هاي حشره ز با.باشد هايي كه مورد هجوم حشرات قرار گرفته اند،مي

  .و تشخيص گونه حشره اي كه باعث اين آسيب شده است، امكان پذير است) به درصد(

  :ه هاي حشره زده مي توان موارد زير را تعيين نمودبنابراين ازروي نسبت دان

  نسبت واقعي دانه هاي حشره زده براي يك احتمال معين اطمينانحدود  برآورد - الف

  .احتمال اين كه نسبت واقعي دانه هاي حشره زده از مقدار مجاز بيشتر نمي باشد برآورد -ب

  

  ل يساو  5

   )پيشنهادي(ذره بين    1- 5

  .برابر براي بررسي سطح دانه هاي قهوه مناسب مي باشد 5مايي ذره بين با بزرگن

  )اختياري(دارنده نمونه  گيره نگه   5-2 

و هرحفره قادر است يك دانه  مي باشداستفاده از گيره نگهدارنده نمونه كه داراي تعدادي حفره نيز 

  .باعث تسهيل شمارش و جداسازي دانه ها مي شود دارد، قهوه كامل را نگه

  نمونه برداري         6

  .انجام دهيد 1372،سال  3309نمونه برداري را مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 

  

  آسيب هاي ايجاد شده به وسيله حشرات      7 

عكس ها وسيله اي  مناسب براي بيان و مشخص كردن آسيب هاي ايجاد شده توسط حشرات و انواع ديگر  -  يادآوري

 .بعضي از اين تصاوير در پيوست الف آورده شده است.اهده برروي سطح خارجي دانه ها مي باشندآسيب ها ي قابل مش
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  تعريف    7-1

 از يك دانه قهوه سبز ممكن است انواع متفاوتي از آسيب هاي ايجاد شده از حشرات را نشان دهد كه 

عمقي داخلي الحظه قابل مو تونل هاي  ها حفرهتا  سطح خارجيشكاف هاي فرعي و كوچك بر روي 

يا / و دارندمعموألتشخيص آسيب هاي كوچك از آسيب هايي كه منشأمكانيكي . را شامل مي شود

  .، غير ممكن است هستندحاصل شكستگي خفيف 

به عنوان مثال ، دانه .موارد مندرج در اين استاندارد فقط آسيب هاي مهم و عمده را در بر مي گيرد 

و با آسيب هاي ديگر اشتباه  استيت كه ويژه آسيب و هجوم حشره هايي با حفرات واضح قابل رو

اگر يك دانه چندين عالمت آسيب را دارا باشد ، فقط به عنوان يك دانه آسيب ديده .گرفته نمي شود

  .در نظر گرفته مي شود

  :دو گونه از حشرات كه غالبأ به دانه هاي قهوه هجوم آورده و به آنها آسيب مي رسانند عبارتند از 

  .كه به عنوان سوراخ كننده دانه قهوه شناخته مي شود 1هامپي) استفانودرس(هيپوتنموس 

  .كه به عنوان شپشك دانه قهوه شناخته مي شود  2آراسروس فسي كوالتوس 

مشخص و معموأل ن دو حشره به سطح خارجي دانه ها وارد مي گردد بسيارآسيبي كه به وسيله اي

  .شامل آسيب هاي داخلي نيز مي باشد

  تشخيص حشرات ايجاد كننده آسيب    7-2

عالوه برارزيابي آسيب ، گاهي اوقات تشخيص گونه حشره اي كه آسيب را ايجاد مي كند نيز امكان 

هيپوتنموس هامپي و آراسروس فسي كوالتوس ايجاد    آسيب هايي كه به وسيله.پذير و مفيد است

و در نتيجه با اين دو مشخصه مي توان نوع حشره  استمي شود از نظر ظاهري و نوع آسيب متفاوت 

  .را نيز تشخيص داد

  آسيب ايجادشده در اثر هيپوتنموس هامپي 7-2-1

و  خروجي -ورودي اي خ هاآسيب هايي كه برروي سطح دانه قهوه ديده مي شود معموأل از سور

  .حفرات داخلي تشكيل شده است

  .است به طور صاف بريده شده بوده و ) ميلي متر 5/1تا  3/0تقريبأ به قطر (حفرات، گرد و كوچك

  .در اطراف سطح منطقه آسيب ديده وجود دارد نيزاغلب يك لكه آبي متمايل به سبز 

ب مي رساند و در زمان انبارداري و نگهداري هيپوتنموس هامپي فقط به دانه هاي قهوه در مزرعه آسي

  .مشكلي ايجاد نمي نمايد

  آسيب ايجادشده در اثر آراسروس فسي كوالتوس  7-2-2

                                                
1-Hypothenemus(Stephanoderes)  hampei 

2- Araecerus  fasciculatus  



 4

سوراخي بزرگتر از سوراخ ايجاد شده توسط هيپوتنموس أل آسيب قابل مشاهده برروي سطح، معمو

  .ظم بريده نشده استبه طور من، و ديواره ان نيز )ميلي متر 3تا  1به قطر ( استهامپي 

اگر شرايط مساعد باشد، آراسروس فسي كوالتوس مي تواند از دانه هاي قهوه سبز در طول انبارداري 

  .را ايجاد نمايد يتغذيه و حفرات و آسيب هاي خارجي ديگر ،نيز

  

  روش آزمون    8

  آماده سازي نمونه    8-1

  .نمونه مورد آزمون را به دقت مخلوط نماييد 

  .واخت كردن نمونه ها به پيوست ب مراجعه كنيدبراي يكن

  آزمونه    8-2

درطول شمارش، هر دانه . دانه قهوه را به طور تصادفي انتخاب كنيد 100از نمونه قهوه  سبز، حداقل 

  .شكسته را كه در شمارش تصادفي برداشته ايد با يك دانه سالم جايگزين كنيد

طا مي شوند ، زيرا يك دانه آسيب ديده ممكن است دوبارشمرده شود يا دانه هاي شكسته باعث ايجاد خ -  يادآوري

به اين دليل  و به منظور جلوگيري از  .اين كه تكه هاي شكسته دانه ممكن است به عنوان دانه كامل شمرده شوند

ه نسبت ك كرد فرض مي توانو  شوندايجاد هر گونه اختالل در نتايج، دانه هاي شكسته بايد پس از شمارش ،حذف 

  .نماينده نسبت دانه هاي حشره زده در نمونه آزمايشگاه مي باشنددانه هاي سالم  دردانه هاي حشره زده 

   مقدار تعيين   8-3

، تمام سطح  1-5در شرايط مناسب از نظر نور و روشنايي و ترجيحأ با استفاده از ذره بين طبق بند 

تلف حفراتي كه مشخصه آسيب و صدمات حاصل از آزمونه را براي تعيين انواع مخ موجود درهردانه 

  .هجوم حشرات مي باشند ، بررسي كنيد

به منظور تشخيص يك لكه يا نقص سطحي، از حفره يا سوراخي كه به وسيله حشره  ايجادشده از يك 

چنين آزموني به ويژه در طول و تا مشخص شود آيا حفره وجود دارد يا نه ؟  سوزن استفاده كنيد

فقط دانه هايي را شمارش كنيد كه آسيب مشخص حاصل از هجوم .، مهم مي باشد دانه ارامتداد شي

  .حشرات را نشان مي دهند

  بيان نتايج      9

  :نسبت دانه هاي حشره زده به درصد و براساس فرمول زير محاسبه مي شود

  



 5

     x  n 100   : 1فرمول 

                                                                                                            N   

 :كه در اين معادله 

n     =تعداد دانه هاي حشره زده مي باشد.  

N   =تعداد دانه هاي مورد آزمون مي باشد   .  

  

  تفسير آماري نتايج  10

  نسبت واقعي دانه هاي حشره زده برآورد 1- 10

  كليا ت  2- 1- 10

محاسبه شده        نسبت دانه هاي حشره زده  در بهر ازحشره زده نسبت واقعي دانه هاي  برآورد

، براي يك ) محاسبه حدود اطمينان (قابليت اطمينان اين تخمين . به دست مي آيد  9طبق بند 

مشاهده ه زده و با در نظر گرفتن نسبت دانه هاي حشر 1، با استفاده از نمودار شماره % 90احتمال 

  .زمون شده تعيين مي گرددو تعداد دانه هاي آشده 

    1نمودار شماره   استفاده از راهنماي  2- 1 - 10

دانه هاي حشره را به عنوان درصد از دانه هاي حشره زده نسبت به دست آمده  محور طول هابر روي 

  . زده پيدا كنيد

ورد تعداد دانه هاي م متناظر بااز اين نقطه يك خط عمود رسم كنيد ، به طوري كه هردومنحني 

نشان داده  1براي آزمونه هايي كه شامل تعداد دانه هايي است كه در نمودار .( قطع نمايدآزمون را 

  ).نشده است ،منحني را درون يابي كنيد

اطمينان متناظر نشان دهنده حدود ) براي منحني باال   bو براي منحني پايين    a (عرض اين نقاط 

   .ده استمورد مشاه نسبت دانه هاي حشره زده با

  bو  aبين دو عدد  در بهركرد كه نسبت واقعي دانه هاي حشره زده  اعالممي توان % 90با احتمال 

نسبت واقعي دانه هاي حشره زده  pكه در آن    b   <p    <a  (  Pr= (  9/0يعني  (.قرار مي گيرد

  .)مي باشد

  مثال    3- 1 - 10

  400= تعداد دانه هاي آزمون شده :  داده ها   

  % 10=  نسبت دانه هاي حشره زده مشاهده شده 
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    1با استفاده از شكل 

5/7     =   %a 

5/12    =  %b 

  :بنابراين 

90/0  ) =5/12    %  <p     <�/٧    (  %Pr   

  :يعني 

 .درصد است  5/12و  5/7، عددي بين در بهر، نسبت دانه هاي حشره زده %  90با يك احتمال 

  فاصله قابل قبول طرفين كم كردن  4- 1 - 10

  :، به روش زير عمل نماييد اگر كاهش بازه اطمينان دو طرفه مورد نظر است

اگر آزمونه دوم .آزمون كنيد  3-8دانه ، مطابق شرح مندرج در بند  200آزمونه دوم را با تعداد حداقل 

پيوست ب بررسي در  روش مندرج، يكنواختي نمونه را براساس  به نظر مي رسد اول متفاوت آزمونه با

  ).كنيد

  .تعداد دانه هاي حشره زده آزمونه اول و دوم و تعداد دانه هاي آزمونه اول و دوم را با هم جمع كنيد

محاسبه كنيد تا حدود  2-1-10نسبت جديد دانه هاي حشره زده را مطابق شرح مندرج در بند 

  .جديد تعيين شود اطمينان

  . كندنمي  تجاوز مشخصمقدار يك اقعي دانه هاي حشره زده ازتعيين احتمال اينكه نسبت و  2 - 10

  اصول كلي  1 - 2- 10

در بهر از يك مقدار مشخص تجاوز نمي كند كه نسبت واقعي دانه هاي حشره زده  ايناحتمال وجود 

 6تا  2و نمودارهاي  9به بند (در آزمونه به دست مي آيداز نسبت مشاهده شده دانه هاي حشره زده 

  ).نيدمراجعه ك

درصورتي كه يك نمونه  6تا  2، نمودارهاي  دو جمله اي استتوزيع  اساسأ ، با اين فرض كه توزيع ،

مفروض باشد ، نشان دهنده اين احتمال است كه نسبت واقعي دانه هاي حشره زده در تعداد دانه   nبا 

  .يك بهر از يك مقدار از پيش تعيين شده تجاوز نمي كند

به عنوان يكي از فاكتورهاي ) سطح قابل قبول(قهوه ، يك احتمال بحراني  هريك بدر صورت آزمون 

% 90يك احتمال  در صورتي كه از اين روش استفاده شود. بايد انتخاب شود فرآيند تصميم گيري 

با توجه به اين كه اين روش يك روش كلي است ،ممكن در هر صورت  .پيشنهاد مي شود  درصدي ،

  .يز انتخاب شونداست احتماالت ديگر ن
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  6تا  2راهنماي استفاده از نمودارهاي  2- 2- 10

  .انتخاب كنيد متناظر با مقاديري است كه نبايد از آن تجاوز شود رانموداري كه 

اگر بيش از يك آزمونه .نقطه مربوط به تعداد دانه هاي آزمون شده را عالمت بزنيدها  طولروي محور 

  .رد آزمون را در نظر بگيريدكرده ايد، تعداد كل دانه هاي مو آزمونرا 

دانه هاي حشره نسبت مشاهده شده  متناظر بااز اين نقطه ، يك خط عمودي رسم كنيد تا منحني 

  ).براي مقادير ناچيز، بين منحني ها خط چين رسم كنيد( نمايد را قطع )به عنوان درصد(زده 

در يك بهر نه هاي حشره زده نسبت واقعي دا) اطمينانسطح (نقطه تقاطع ، احتمال  متناظر باعرض 

كه از يك مقدار از پيش تعيين شده كمتر است را با توجه به اين كه نسبت دانه هاي حشره زده 

  .مشاهده شده مشخص است ، تعيين مي كند

  تفسير نتايج    3 - 2– 10

 افق هايا تو/ مشخص شده در ويژگي ها و اگر احتمال به دست آمده برابر يا بيشتر از احتمال بحراني 

بهر مربوط ، به عنوان اين كه حاوي مقدار كمتر دانه هاي حشره زده از سطح بحراني است ، در باشد، 

  .نظر گرفته مي شود

  :اگر احتمال به دست آمده كمتر از احتمال بحراني است ، به روش زير عمل كنيد

اگر آزمونه دوم ( مون كنيدآز  3-8دانه مطابق شرح مندرج در بند  200آزمونه دوم را با تعداد حداقل 

پيوست ب روش مندرج در ، يكنواختي نمونه را براساس به نظر مي رسدنسبت به آزمونه اول متفاوت 

تعداد دانه هاي حشره زده آزمونه اول و دوم و تعداد دانه هاي هر دو آزمونه را با هم ). بررسي كنيد

  .محاسبه كنيد 2- 2-10نسبت جديد دانه هاي حشره زده را طبق بند .جمع كنيد

  مثال ها  4- 2- 10

  2مثال                                       1مثال :                                       داده ها 

    350                                         400   تعداد دانه هاي آزمون شده               

  %5%                                          9  ه   مشاهده شد نسبت دانه هاي حشره زده

  %5/7      %                                    10  انتخاب شده                          مقادير

  5نمودار                                      4نمودار      :                                           از

  %97      %                                     73    ل                                     احتما

  :بنابراين

احتمال وجود دارد كه نسبت واقعي دانه هاي حشره زده % 73: مي توان گفت 1در مورد مثال  –الف 

  .باشد % 10تا حدود زيادي كمتر از 
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احتمال وجود دارد كه نسبت واقعي دانه هاي حشره زده %   97: مي توان گفت 2در مورد مثال  –ب 

  .باشد%   5/7تا حدود زيادي كمتر از 

  

  گزارش آزمون       11

  :بايد داراي آگاهي هاي زير باشدگزارش آزمون 

 مشخصات نمونه مورد آزمون قرارگرفته     11-1

  به روش آزمون به كار رفته طبق استاندارد ملي    11-2

 ايج به دست آمده از آزمون نت   11-3

هرگونه جزئيات منظور نشده در اين استاندارد ، يا به عنوان اختياري انجام شده ، به عالوه   11-4

 .هرگونه شرايطي كه ممكن است بر نتايج آزمون اثر داشته باشد

 تمامي اطالعات مورد نياز براي شناسائي كامل نمونه   11-5

 تاريخ انجام آزمون    11-6

 محل انجام آزمون    11-7

  نام ، نام خانوادگي و امضاي آزمون كننده    11-8
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  وست الفيپ

  تصاوير مربوط به دانه هاي آسيب ديده قهوه
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  بوست يپ

  آزمون بررسي يكنواختي نمونه 

در صورتي كه اختالف بين نسبت . ه كار مي رودآماري زير براي تعيين ميزان يكنواختي نمونه بآزمون 

  .دانه هاي حشره آزمونه اول و دوم زياد باشد ، اين آزمون بايد ا نجام شود

  :هچچنان

  ^  

P1      =تقسيم شده است 100هاي حشره زده آزمونه اول به درصد ، كه به  نسبت دانه.  

  

  ^  

P2     =تقسيم شده است 100، كه به  هاي حشره زده آزمونه دوم به درصد نسبت دانه.  

  

  ^  

P      = مجموع  تعداد دانه هاي حشره زده آزمونه اول و دوم ، كه به تعداد كل دانه هاي مورد آزمون

  .در آزمونه اول و دوم تقسيم مي شود

  

n1    =تعداد دانه هاي مورد آزمون در آزمونه اول 

n2   = دوم تعداد دانه هاي مورد آزمون در آزمونه  

  

  :بنابراين

  

                                                                 ^        ^                                                                                                                                         
                                                                 P2   -    P1         = Z 

                                                          ^          ^     
                                                          )  1 +   1 P  )(     -P (  1     √         

                                                            n2       n1  

  

  .باشد ، نمونه غيريكنواخت مي باشد   Z<    1/ 645،  اگر  %  90آزمون با اهميت براي يك 

  .باشد ، نمونه غيريكنواخت مي باشد   Z<    1/ 96،  اگر  %  95آزمون با اهميت براي يك 

.ايد از نمونه اصلي يك نمونه جديد ديگر انتخاب شوداگر نمونه از نظر يكنواختي مردود باشد ، ب

  


