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دستورالعمل اجرايي نظارت بر كيفيت خريد تضميني جو داخلي(سال زراعي )91-99
(ويرايش فروردين )99

با عنايت به ابالغيه مديرعامل محترم شرکت به شماره  13/52/666222مورخ  3112/36/62متضمن ابالغيه وزير
وزير محترم جهاد کشاورزی مبنی بر اجرای سياست قيمت تضمينی جو داخلی سال  ،3112 -3111در راستای نظارت
کامالً مسئوالنه بر عمليات تحويل گيری جو توليد داخلی سال جاری به منظور بهبود و ارتقاء کميت و کيفيت محصول
تحويلی ،دستورالعمل اجرايی نظارت بر کيفيت جو توليد داخلی سال زارعی ، 3112 -3111مطابق ويژگی ها و شاخص
های معين و معرف جو استاندارد بشرح ذيل جهت بهره برداری اعالم می گردد:

اصطالحات وتعاريف:

افت جو :وجود ذراتی غير از دانه های سالم وکامل در محصول جو ويا هر ماده وعاملی که باعث کاهش کيفيت جوگردد
افت ناميده می شود.
اُفت مفید  :اُفتی است که قابليت مصرف دارد ليکن وجود آن در جو باعث کاهش کيفيت جو ميشود شامل :دانه های شکسته
ناشی از بدکارکردن کمباين يا حاصل از عمليات خرمن کوبی ،دانه های چروکيده و الغر ،دانه های باد زده ،دانه های
سرما زده ،حشره زده و نارس ،دانه های تغيير رنگ يافته و دانه های ساير غالت می باشد.
اُفت غیرمفید :اُفتی است که غير قابل مصرف می باشد .شامل :دانه های غير از غالت ،بذور علف های هرز سمی و غير
سمی ،کپک زده وفاسد شده  ،دانه های سياهک زده ،الشه آفات انباری ،سن زنده و مواد خارجی نظير سنگ ،شن،
خاک،خاشاک  ،نخ و خرده چوب می باشد.
آفات :عبارتست از کليه عوامل خسارت زای زنده که در صحرا ،جنگل ،مزارع و باغات به طور مستقيم يا غير مستقيم به
محصول صدمه زده و موجب کاهش ارزش کمی و کيفی جو می گردد .اين آفات عبارتند از حشرات ،کنه ها ،قارچ ها،
باکتری ها و غيره در هريک از مراحل رشد که از جو تغذيه نموده و يا روی آن رشد و نمو می کند.
دانه های آفت زده :دانه های آسيب ديده که به وسيله چشم غير مسلح قابل رويت هستند و به وسيله جوندگان ،حشرات
و ساير آفات مورد حمله قرار گرفته باشند.
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دانه های چروکیده :دانه های که در اثر عوامل مختلف مانند سرما وگرما ( باد زدگی) ،بيماری ،کم آبی ايجاد شود.
دانه های چروکيده از الک با منافذ  3/2×32ميلی متر عبور می کند.
دانه های شکسته :به دانه هايی گفته می شود که در اثر ضربه يا فشار قسمتی از اندوسپرم آنها جدا شده باشد.
دانه های سیاهک زده  :دانه هايی که تغيير شکل ورنگ داده وبا فشار بر روی پوسته پودر سياهرنگی از آن خارج
می شودو اسپور قارچ زير آن مشخص می شود.
دانه های حرارت دیده(گرمازده) :دانه هايی که در اثرگرمای هوا ،رنگ بيش از نيمی از دانه تغيير يافته است.
دانه های قارچ زده  :دانه هايی که به نحوی در اثر قارچ آسيب ديده باشد.
هکتولیتر :وزن حجم معينی از جو به عبارت ساده تر به وزن يکصد ليتر جو گفته می شود .نشان دهنده درصد پوکی وميزان
ارزش غذايی موجود در دانه خواهد بود.
دانه های سایر غالت  :به دانه های ديگر غالت (گندم ،ذرت ،ذرت خوشه ای ،ارزن،برنج ،چاودار ،يوالف وتريتيکاله)
گفته می شود.
مواد خارجی و بذور علفهای هرز :به موادی غير از دانه های غالت گفته می شودمانند  :سنگ ،شن،خاک،کاه وکزل،
تاتوره  ،يوالف و گندمک.

الف -آماده سازی انبارها:
 -3تميز کردن و جارو نمودن ،شستشو و ضدعفونی کف و ديوارهای انبار با استفاده از سموم فسفره آلی مجاز (مااليتون
و )...رقيق شده با آب به نسبت  6در هزار ( 6ليتر در هزار ليتر آب برای سم پاشی يک هزار مترمربع سطح انبار)
توصيه می شود برای استفاده صحيح از سموم جهت ضدعفونی موثر به ميزان ،نحوه مصرف وموارد استعمال طبق
مندرجات روی برچسب دقت شود.
نکته :1ارائه گواهی معتبر انجام عمليات ضدعفونی انبار (مراکز تحويل گيری جو) توسط عامل مباشرت الزاميست.
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نکته : 2در صورتی که از انبار ملکی شرکت بعنوان مرکز تحويل گيری محصول استفاده می شود .انجام عمليات آماده سازی
انبار و ضد عفونی الزامی بوده و تنظيم صورت جلسه ای با تاييد پيمانکار و مسئولين ذيمدخل پشتيبانی امور دام استان
ضروريست.
 -6انبار فاقد هر گونه آفت بوده و برای اطمينان از عدم وجود هرگونه آثار الرو و حشره زنده حتماً عمليات سم پاشی در
محوطه وانبار صورت گيرد( .تمام زوايای پنهان انبار بايد ضدعفونی شود).
 -1جهت مبارزه با جوندگان نظير موش ضمن رعايت دستورالعمل مبارزه جوندگان شماره  23/31516مورخ 3112/1/31
می توان با هماهنگی و کسب رهنمود از اداره کل حفظ نباتات از سموم ضد انعقادی نظير کومارين يا وارفارين و ...نسبت به
تهيه طعمه مسموم اقدام نمود( .البته ميتوان از طعمه مسموم آماده مورد تاييد با رعايت کامل نکات ايمنی استفاده شود).
نکته :1دقت شود آثار و بقايای طعمه در مجاورت محصول نبوده و قبل از عمليات تحويل گيری جمع آوری شده و در زمان
بارگيری محموله با محصول مخلوط نگردد.
نکته :2با توجه به اينکه ورود حيوانات اهلی مانند سگ و گوسفند و حيوانات وحشی مانند روباه و شغال در محوطه انبار
باعث اشکال و آلودگی می گردند .بنابراين مجدداً تاکيد می گردد :کليه راه های ورودی و ديواره های جانبی محيطی انبار
مسدود و همچنين از نگهداری حيوانات اهلی در محوطه خودداری می گردد.

 -5هرگونه ضايعات موجود در محوطه انبار بايد پاکسازی واز انبار خارج گرديده و در صورت وجود نهاده در داخل انبار
باالخص جو خارجی و جو داخلی کهنه وسال قبل بايد سريعاً نسبت به خروج آن از انبار ومحوطه اقدام نمود.
 -2درب،کف ،ديواره ،سقف و پنجره های انبار مورد بازديد قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به ترميم ،تعمير و عايق
بندی آنها و همچنين نصب توری برای جلوگيری از ورود پرندگان و حيوانات اقدام شود.
نکته :انبار محل دپوی محموله بايد از نظر ساختار فنی و ساختمانی و تجهيزات انباری به تاييد کارشناس فنی و کنترل کيفی
استان رسيده باشد.
 -2در صورت استفاده از سوله مناسب ،سوله بايد حداقل دو درب و دارای ارتفاع مناسب بوده و حتی المقدور مجهز به سيستم
هوادهی باشد .تعداد هواکشهای سقفی ويا ديواری متناسب با ظرفيت سوله و قبل از ورود محموله به انبار کنترل گردد.
پنجره های سوله بايد مجهز به توری باشند و جهت روشنايی از المپ و زرد استفاده شود تا در دفع جذب حشرات موثر می
باشد.
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 -6در صورت استفاده از انبارهای موقتی (چادری مخروطی وروباز) ديواره های جانبی انبار مورد بازديد قرار گرفته و در
صورت رو يت درز و يا روزنه نسبت به ترميم اقدام شود .همچنين نسبت به عايق بندی ديوار ه های جانبی در محل اتصال با
يکديگر اقدام شود .برای جلوگيری از زنگ زدگی وپوسيدگی ديواره های فلزی از ضد زنگ استفاده شود.
 -2با توجه به اهميت توزين در تخليه وبارگيری ،باسکول انبار بايد دارای گواهی استاندارد (کاليبراسيون) از موسسه موردتاييد
و دارای صالحيت سازمان ملی استاندارد باشد.

ب  -مشخصات کیفی و ویژگیهای جو تولید داخلی سال جاری:
 -3جو قيمت تضمينی توليد داخلی سال زراعی  3112 -3111بايد مطابق شاخص های معين ومعرف جو استاندارد (قابل
تحويل و منطبق برمفاد مندرج) در ابالغيه وزير محترم جهاد کشاورزی باشد.
 - 6حداکثر افت مفيد قابل قبول  %2می باشد که  %1بدون کسر جريمه و بابت  %6مابقی از بهای محصول به ازای هر درصد
 321ريال کسر می گردد .حداکثر افت غير مفيد قابل قبول  %1می باشد که  %6آن بدون کسر جريمه و بابت  %3مابقی از بهای
محصول به ازای هر درصد  321ريال کسر می گردد.
یادآوری :1مازاد  2درصد ،به ازای هر  3درصد مبلغ  321ريال از بهای محصول کسر و مازاد بر  2درصد قابل تحويل گيری
نخواهد بود.

یادآوری :2قيمت تضمينی هر کيلو گرم جو استاندارد سال جاری با حداکثر  1درصد افت مفيد و  6درصد افت غير
مفيد به شرط تحويل کف کاميون در مراکز تحويل گيری به مبلغ علی الحساب ( 32111شانزده هزار و سيصد ريال) می
باشد.
 -1رطوبت
 -3-1رطوبت مبنا :پايه اندازه گيری رطوبت دانه جو  %36و در استانهای گيالن ،مازندران ،گلستان و اردبيل %35
می باشد.
 -1-6رطوبت مجاز :ميزان رطوبت بيش از رطوبت مبنا برای کليه استانهای کشور حداکثر  %35تعيين می گردد.
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 -1-1افت رطوبتی :ميزان رطوبت مازاد بر رطوبت مبنا تا رطوبت مجاز دانه ،افت رطوبتی محسوب می شود .به ازای
هر يک درصد رطوبت مازاد يک درصد از وزن محصول کسر و محصول با رطوبت بيش از  35ذرصد قابل تحويل
نمی باشد.

وزن حجمی (هکتولیتر)
وزن حجمی حداقل حداقل  221کيلوگرم در مترمکعب (  22کيلوگرم در هکتوليتر )به استثنای استانهای هرمزگان ،سيستان
وبلوچستان ،خوزستان ،ايالم ،بوشهر،گلستان ،خراسان رضوی ،فارس ،يزد وکرمان که حداقل هکتوليتر در آنها  221کيلوگرم
بر متر مکعب ( 22کيلوگرم در هکتوليتر) تعيين می گردد.

ابزار و روش تعیین هکتولیتر:
استفاده از دستگاه هکتوليتر سنج -از رطوبت سنج های ثابت روميزی با قابليت پرينت برای تعيين هکتوليتر استفاده می شود.
روش استفاده از ابزار دستی -استفاده از ظروف مدرج مخصوص (ظرف يک ليتری) و سپس توزين محصول ريخته شده.
مهم :محصول جو قابل تحويل بايد توليد سالجاری بوده و از تحويل جو توليد سال گذشته و يا سالهای قبل و جو امسال که

يکبار تحويل و معامله شده ،همچنين جو خارجی جداً خودداری گردد .جو سال گذشته ويا جو خارجی به دليل ماندگاری
دارای رنگ تيره  ،هکتوليتر پايين تر و شکل دانه قابل تشخيص بوده که برای اين منظور بايد از کارشناسان معاونت امور
توليدات گياهی سازمان جهاد کشاورزی استان استفاده شود .همچنين در صورت بروز اختالف نظر نيز نظر نهايی توسط
کارشناسان فوق الذکر صادر می شود.
مهم :جو امسال قابل تحويل بايد به صورت فله بوده و به هيچ وجه نياز به بوجاری نداشته باشد .از تحويل محصول از عوامل
واسطه ،دالل و سلف خر جداً اجتناب نموده و کشاورز می بايست مورد تاييد نماينده معاونت امور توليدات گياهی سازمان
جهاد کشاورزی استان مستقر در مراکز تحويل گيری جو می باشد.
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ج -نمونه برداری:
نمونه برداری جو مطابق استاندارد ملی ايران شماره ( 31212نمونه برداری غالت وفراورده های آن ) به شرح ذيل انجام
می شود:

 .1وسایل مورد استفاده در نمونه برداری:
 -3-3پاکت نمونه برداری:
پاکت بايد شرايط کامال غير قابل نفوذ نسبت به هوا ورطوبت داشته وقسمت ورودی آن پس از قراردادن نمونه (درب) کامالً
بسته شده ومشخصات (نمونه جو ،شماره ،تاريخ نمونه گيری و  )...باماژيک روی آن درج گردد.
 -1-2سوند نمونه برداری:
نمونه برداری از جو بوسيله سوندهای مخصوص (بامبو)انجام می شود .بامبوشامل دولوله چند دريچه ای وتوخالی بانوک تيز
بوده که يکی از آنها درداخل ديگری قرارگرفته است.قبل ازنمونه برداری لوله داخلی بصورت چرخشی – دورانی عمل نموده
و ورودی دريچه ها از قسمت پائين به باال باز می شوند .دقت شود ورود سوند به توده نمونه جو معموالً با يک زاويه ده درجه
نسبت به حالت عمودی وبا دريچه بسته انجام گيرد .با چرخاندن لوله داخلی دريچه ها باز وباحرکت سريع وکوتاه در دو جهت
باال وپائين بالفاصله لوله بيرونی و نمونه بردار از توده جو خارج می شود .بدين صورت نمونه انتخاب شده در عمق های
مختلف جو بدون اختالط با ساير بخشها تهيه می شود .نمونه ها رادر کيسه های غير قابل نفوذ نسبت به رطوبت وساير عوامل
محيطی تخليه می کنند.
 -1-3ترازوی دیجیتالی:
با قابليت توزين دوکيلوگرمی ودقت حداقل يک دهم گرم
 -1-4الک مخصوص جو:
الک مخصوص جو داری چشمه هائی به اندازه  32×3/2ميليمتر می باشد.
 -1-5رطوبت سنج ثابت ویا پرتابل:
رطوبت سنج جهت اندازه گيری رطوبت ،دما و وزن حجمی (هکتوليتر) می باشد.
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نکته  :قبل از شروع عمليات خر يد جو دقت شود ترازو و رطوبت سنج کاليبره بوده وگواهی معتبرتائيديه کاليبراسيون اخذ و
در معرض ديد مراجعين باشد.
روش نمونه برداری:
نمونه برداری بايد از هر وسيله نقليه به طور جداگانه و در تمام عمق آن و در فواصل منظم به صورتهای پيشنهادی زير انجام
پذيرد.




























 تا  32تن از  1تا  2نقطه از  32تا  11تن از  2نقطهمقدار وزن نمونه اوليه  3تا  1کيلوگرم پيشنهاد می شود نمونه های اوليه برداشته شده از بامبو را با هم مخلوط نموده تا نمونه
يکنواختی حاصل گردد از مخلوط کردن و پس از تقسيم دقيق نمونه کل به وسيله دستگاه مقسم يا روش تقسيم چهارقسمتی و
مخروطی  311گرم نمونه جهت آزمايش افت و تعيين فاکتورهای خريد جدا ميشود بايد دقت شود که کليه وسايل نمونه
برداری ،تميز و کامال خشک باشد.
یادآوری  :انجام نمونه برداری به افرادی سپرده شود که آموزش الزم برای کاربرد درست تجهيزات و روش نمونه برداری را
ديده باشند.
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روش تقسیم چهارقسمتی و مخروطی
نمونه مخلوط حداقل دو مرتبه پيش از تقسيم در يک سطح غيرقابل نفوذ و تميز کاملَا مخلوط شود.
دانه ها را با هم و به شکل يک توده مخروطی ،جمع کنيد.
سطح توده مخروطی را پهن کرده و سپس آن را چهار  A.B.C.Dقسمت تقسيم کنيد:
 دوگوشه مخالف و روبروی هم مثالً  Cو Bرا کنار بگذاريد و دو گوشه يک چهارم باقی ماده  Dو  Aرا مخلوط کنيد. -همه مراحل را تکرار کنيد تا مقدار مورد نياز نمونه آزمايشگاهی را بدست آورد.

روش تعیین افت مفید و غیر مفید:

اصول اين روش عبارتست از جداکردن کليه مواد تشکيل دهنده افت (طبق تعاريف) به وسيله الک و يا با دست و توزين
آنها ،پس از نمونه برداری  311گرم جو را با دقت يکدهم گرم توزين نموده و نمونه را به وسيله الک  3/2 ×32اقدام
نمائيد.
پس از الک کردن سنگ ،کلوخه ،کاه و کزل ،بقايای حشرات و کنه ها ،فضله پرندگان ،بذر علفهای هرز (سمی و
غيررسمی) دانه های سمی و مضر ،دانه های سياهک زده ،و دانه های کپک زده را از روی الک برچيده و به مواد مشابهی
که از الک  3/2 ×32ميليمتری عبور نموده است(زير الک) اضافه نموده و کل آن ها را با دقت  1/3گرم به عنوان افت
غير مفيد توزين گردد .دانه های شکسته و چروکيده و الغر و باد زده که از الک  3/2 ×32ميليمتری عبور ميکنند را
بعالوه دانه های جوانه زده و دانه های تغيير رنگ يافته در جوانه ،دانه های سبز ،نارس و حشره زده روی الک را
جداسازی و با دقت يکدهم گرم به عنوان افت مفيد توزين گردد.
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نکته :از آنجاييکه روش تشخيص کليه اجزای افت به صورت چشمی ميباشد ميز کار مناسب با نورکافی جهت انجام
آزمايشات ضروريست.
نکته :اجزای افت با چشم غير مسلح اندازه گيری می گردد.
د -نگهداری جو تحویلی:

 .3بازديد و کنترل تک تک محموالت داخل کاميونها از طريق مشاهده ظاهری ،نمونه برداری ،اندازه گيری رطوبت ،دما،
تغيير رنگ ،ترشيدگی ،قارچ زدگی ويا آفات انباری و ...ثبت آنها در ليست جداگانه شامل :نوع محموله ،تاريخ ورود و
خروج  ،ميزان و ثبت پارامتر های کيفی به منظور رعايت نگهداری بهينه در زمان ذخيره سازی،کنترل تقدم و تاخر
محموالت (کهنه ونوکردن) ،جلوگيری از اختالط محموالت در انبار.
 -6خالی بودن دورتا دور محموله به ميزان حداقل  21سانتی متر ازديواره های جانبی سوله(.برای سهولت کنترل و
بازرسی ،لوله گذاری صحيح جهت هوادهی) .تا از اين طريق بتواند شرايط کيفی محموالت را در وضعيت مطلوب
نگهداری نمايد.
 -1از کليه محموالت ذخيره شده در انبار نظارت و بازديد مستمر بعمل آوريد .اندازه گيری وثبت روزانه رطوبت ،دما،
واقدامات پيشگيرانه در جلوگيری از آفت وتغيير رنگ ،ترشيدگی و  ...ضروريست
-5در شرايط خاص پيش بينی فضای مناسب جهت انجام عمليات جابجائی و هوادهی محموالت در انبار الزم می باشد.
 -2در سوله ساده(بدون امکانات تهويه و هوادهی ) ،ارتفاع دپوی جو از حد متعارف تجاوز ننمايد .حداکثر ارتفاع مفيد
برای اينگونه موارد  1متر توصيه می شود.
 -2در صورت افزايش دمای محموالت نگهداری شده در سوله های فاقد سيستم هوادهی به جهت کنترل دما و جلوگيری
از خود گرمايی از هوادهی غيرفعال(جابجايی محموله توسط لودر از نقطه ای به نقطۀ ديگر ) استفاده گردد.
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 -6زمانی که محموله در يک مکان برای مدتی دست نخورده باقی بماند احتمال وجود حشره زدگی ويا در اثر تجميع
رطوبت احتمال مشاهده تغيير رنگ ،ترشيدگی ،قارچ ،کپک زدگی و فساد محموالت وجود دارد .لذا با توجه به شرايط
اقليمی وفصلی ،نياز به بازديد مستمر و دقت بيشتر وجود دارد.
رويت حشره و تشخيص نقاط گرم (آزمايش ارگانولپتيکی) در محموله گامی موثر در کنترل پارامترهای کيفی می باشد.
 -2يکی از عوامل مهم وموثر در نگهداری مطلوب نهاده  ،استفاده به موقع از سيستم تهويه بوده که با در نظر گرفتن
وضعيت محموله و شرايط جوی نسبت به روشن نمودن هواکش و يا هوادهی(باز کردن روی محموالت در انبار روباز)
اقدام شود .درخصوص استفاده از فن های هوادهی بايد دقت نمود در زمان رطوبت نسبی هوا ( بيش از  62درصد)
،عمليات هوادهی متوقف گردد.
 -1در طول مدت نگهداری با مشاهده هر گونه الرو و حشره زنده نسبت به ساشه گذاری موضعی و يا کلی محموله اقدام
شود.
ه – بارگیری و ارسال جو از انبار
 .3محموله خريداری شده توسط خريدار ويا نماينده تام االختيار وی رويت گردد وپس از تاييد وی  ،وارسال به آدرس
خريدارورعايت تقدم و تاخر در توزيع جو با توجه به مدت زمان نگهداری صورت پذيرد.
 .6درهنگام نگهداری و توزيع ،بارگيری محموالت به نحوی عمل گردد که تردد لودر و کاميون برروی محموالت به
حداقل ممکن کاهش يابد(.حتی االمکان بايد بطور مرتب تيغ اندازی و جاروکشی انجام شود .تاازپخش شدن
محموالت به زيرچرخ کاميون و لودر و افزايش شکستگی و خورد شدن دانه جلوگيری شود)
 .1نسبت به جداسازی محموالت فاسد شده از سالم در اسرع وقت اقدام و مراتب طی گزارشی جهت تعيين تکليف به
مراجع مرتبط اعالم شود.
 .5در زمان بارندگی از هر گونه تخليه و بارگيری به منظور رعايت مسائل بهداشتی و حفظ نظافت انبار خودداری
گردد.
 .2کنترل کاميون از نظر بهداشتی و تميزی؛می بايست عاری از هرگونه بقايای محموله قبلی درون کاميون باشد.
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 .2بارگيری متناسب با ظرفيت حجمی کاميون صورت گيرد و از بارگيری مازاد بدليل کم بودن وزن حجمی محموله
جداً خودداری نموده تا از ريزش آن در محوطه انبار جلوگيری گردد.
 .6در محموله ارسالی از فشار مضاعف و اصطالحاً پرس محموله بدليل افزايش ظرفيت وزنی جداً خودداری شود.
 .2نمونه برداری روزانه از محموالت در حال بارگيری و کنترل کيفيت آن بويژه اندازگيری رطوبت و دما الزاميست.
 .1نظارت و کنترل کامل مبنی بر بستن کامل چادر ها توسط راننده کاميون در زمان خروج از انبار صورت پذيرد.
در خاتمه ضروری است همکاران محترم عالوه بر موارد مطروحه در اين دستورالعمل جهت کسب اطالعات بيشتر
دستورالعمل های زير را که به تمامی استانها ارسال گرديده است جهت مطالعه و بهره برداری و بهبود وضعيت کميت و
کيفيت خريد و نگهداری همواره مدنظر داشته باشند:
 .3دستورالعمل نگهداری جو و ذرت در سيلوهای فلزی3111/5/61 – 23/51111
 .6دستورالعمل نظارت ،کنترل و نگهداری نهاده های دام و طيور12/1/62-12/326661
 .1دستورالعمل اجرای ضدعفونی ،نمونه برداری ،انبارش و نگهداری ذرت 3115/2/62 – 23/62161
 .5دستور العمل استفاده از فسفيد آلومينيوم  %22برای ضدعفونی نهاده های دامی در انبار 3115/2/32 – 23/23212
 .2دستورالعل مبارزه با جوندگان 3112/1/31 -23/31516
-2دستورالعمل نمونه برداری 12/2/5- 12/23/365211

اداره كل كنترل كيفي
فروردين 8399
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