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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
اسـتانداردهاي   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  35838/206اره سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شم

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   شرايطبه  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  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به ينظرخواه 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   ةكميتـ  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) ـ  و است  كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  ه عنـوان ب
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 حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند د ايران ميسازمان ملي استاندار

 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، ماقال 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 صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي نايرا 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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  كميسيون فني تدوين استاندارد
 »هاي آزمون ويژگي ها و روش- سبزكشمش  « 

  )اولتجديد نظر(
  يا نمايندگي/ سمت و   :رئيس

  مشكاني ، اعظم السادات
  )ليسانس زيست شناسي(

  تحقيقاتي مرجعان خاتمشركت خدماتي، آموزشي و 
  

    :اندبير
  يژنشاهميري، ب

  )  ليسانس شيمي(
  

  ناصرزاده، اعظم
)                                          فوق ليسانس شيمي تجزيه(

 استاندارد تحقيقات و صنعتي شهرستان مالير  اداره

 
  

  تحقيقاتي مرجعان خاتم شركت خدماتي، آموزشي و 
  
   

  )ءاسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  

  مودحسين نيا، مح
  )باغباني-فوق ليسانس مهندسي كشاورزي(

  
  

  دفتر امور ميوه ها -وزارت جهاد كشاورزي
  
  

  رحماني، مجيد
  )فوق ليسانس آفات و بيماريها(
  

  شركت مزرعه گستر
  

  عباس زاده، مهدي
 )باغباني- ليسانس مهندسي كشاورزي(

  

  دفتر امور ميوه ها -وزارت جهاد كشاورزي
  

  غفراني، صونا
  )ايع غذايي ليسانس صن(
  

  تحقيقاتي مرجعان خاتم شركت خدماتي، آموزشي و

  منافي، محمد حنيف
 )فوق ليسانس شيمي تجزيه(

  

  تحقيقاتي مرجعان خاتم شركت خدماتي، آموزشي و

  مظاهري، مرضيه
 )ليسانس بهداشت(

  

  تحقيقاتي مرجعان خاتم  شركت خدماتي، آموزشي و
  

  مظاهري، منصوره
  )بيوتكنولوژي-ميفوق ليسانس مهندسي شي(

  

پژوهشكده غذايي و  -لي استاندارد ايرانسازمان م
  كشاورزي
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  )ادامه(كميسيون فني تدوين استاندارد 
  يا نمايندگي/ سمت و  :اعضاء

  ميالني، رزالين
  )ليسانس شيمي(
  

  شركت نويد كيفيت پاژ
  

  ميالني، كيامرز
  )ديپلم علوم تجربي(

  شركت نويد كيفيت پاژ
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 گفتار پيش

اين  .تدوين شد 1369 نخستين بار در سال ".هاي آزمون ويژگي ها و روش – سبزكشمش  " استاندارد
مورد تجديدنظر قرار  ين بارمسو مربوط براي و تأييد كميسيون هايرسيده  ستاندارد بر اساس پيشنهادهايا

 مورخخوراك و فرآورده هاي كشاورزي اجالس كميتة ملي استاندارد  هزار و صد و چهل و يكمينگرفت و در 

مؤسسه  اصالح قوانين و مقرراتقانون  3 ستاندارد به استناد بند يك مادةا اينك اين  . تصويب شد 11/2/91
  .شود مي به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر 1371 ،استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه

 ، اتدر زمينه صنايع ، علوم و خدمبراي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني 
 ديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل ايناستانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تج

 بنابراين،. استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت 
  .بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

 .است 1369سال :3122 ن شمارةگزين استاندارد ملي ايرا اين استاندارد جاي

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و مĤخذيامن
 .ويژگي ها و روش هاي آزمون -كشمش بي دانه 1391سال : 17شمارهملي ايران استاندارد  - 1

پژوهشكده - ايران بررسي نتايج آزمايشگاهي درباره كشمش بي دانه از سوي سازمان نلي استاندارد - 2
گروه پژوهشي موادغذايي و آزمايشگاه مواد غذايي و كشاورزي اداره استاندارد و تحقيقات - غذايي و كشاورزي

صنعتي شهرستان مالير و آزمايشگاه مواد غذايي شركت خدماتي، آموزشي و تحقيقاتي مرجعان خاتم، سال 
1389. 
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  هاي آزمون ها و روش ويژگي– سبزكشمش 

  امنه كاربردهدف  و د .1

 برداري و روش نمونه ،نشانه گذاري ،بندي بسته ،بندي طبقه ،ها تعيين ويژگي ،هدف از تدوين اين استاندارد 
  .باشد  مي ،سبزكشمش  هاي آزمون

  . كاربرد دارد ،محصول ايران سبزكشمش  براي ،اين استاندارد

 مراجع الزامي .2

 اسـت،  شده داده ارجاع ها آن به ايران ملي استاندارد ناي متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك

 ذكر با مدركي به كه صورتي در .مي شود محسوب ايران ملي استاندارد اين از جزئي مقررات آن بدين ترتيب

 ايران ملي استاندارد اين آن موردنظر بعدي تجديدنظرهاي و اصالحيه ها باشد، شده داده ارجاع انتشار تاريخ

 آخـرين  همـواره  شـده اسـت،   داده ارجـاع  هـا  آن بـه  انتشـار  تـاريخ  ذكر بدون كه مداركي وردم در  .نيست

 .است نظر مورد ها آن بعدي اصالحيه هاي و تجديدنظر

  :است الزامي استاندارد اين براي زير مراجع از استفاده
به G وBين هاي گروه اندازه گيري آفالتوكس– خوراك انسان ودام ،6872 شماره استاندارد ملي ايران     1- 2

  .روش آزمون –وسيله ستون ايمونوافينيتيه خالص سازي بو  عاليروش كروماتوگرافي مايع با كارايي 
روش نمونه برداري  –مواد غذايي و فرآورده هاي كشاورزي  ،12004 شماره استاندارد ملي ايران     2- 2

  .كنترل رسمي سطوح مايكوتوكسين ها براي
به وسيله   Aاكراتوكسين اندازه گيري  –ميوه هاي خشك  ،9237 شماره ملي ايراناستاندارد      3- 2
  .روش آزمون –ماتوگرافي مايع با كارآيي عالي و خالص سازي بوسيله ستون ايمونوافينيتيوكر

  .روش نمونه برداري–خشكبار  ،1036 شماره استاندارد ملي ايران     4- 2 
  .روش اندازه گيري رطوبت خشكبار ،672 شماره استاندارد ملي ايران     5- 2
  .روش اندازه گيري انيدريد سولفورو ،569 شماره استانداردملي ايران  6- 2
  .بيشينه رواداري مايكوتوكسين ها - دام - خوراك انسان ،5925 شماره ملي ايران استاندارد  2-7
  .بندي كشمش آئين كار بهداشتي توليد و بسته ،2382 شماره استاندارد ملي ايران     2-8
 BS:EN 15662.اروپا شماره  استاندارد    9- 2
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 اصطالحات و تعاريف .3

  :مي رودكار ه تعاريف زير بو اصطالحات ،ستاندارددر اين ا
  
3-1   

  كشمش 
   Vitaceaeاز خانواده   .Vitis Viniferal Lاز گونه ) مو(كشمش، ميوه رسيده وخشك ارقام مختلف انگور  

  . مي باشد
  .تقسيم مي شود. كشمش سبزو دانه ش به ارقام كشمش دانه دار،كشمش بيكشم- يادآوري

  
3-2   

  سبزكشمش 
هاي آن پس از رسيدن و خشك شدن متمايل به  كه رنگ حبه است، ميوه رسيده و خشك شده ارقام انگوري 

 آن ك كردنو عمل خش باشد 1ردانه يا دانه دا تواند بي ارقام انگور مذكور مي .باشديا سبز طالئي سبز رنگ 
 ،2و  يا سبز طالئيسبز  رنگ دست آمده مايل بهه رنگ كشمش ب بنا به نوع فرآوري گيرد و در سايه انجام مي

   .باشد مي
  
3-3  

  زندهآفت 
از ها كه  ها و باكتري قارچ  ،ها كنه ،نظير شش پايان ،هر گونه موجود زنده در هر يك از مراحل رشد به

، را فراهم سازد آلودگي و كاهش كمي و كيفي آن  موجبشو و نما كرده وو يا روي آن نتغذيه نموده  كشمش
  .گفته مي شود

  
3-4   

  آفت زدگي 
اين  .باشد قابل ديدنكشمش مسلح بر روي  كه با چشم غير ،شود آفات گفته مي فعاليتبه آثار برخاسته از  

الرو و  ،هاي تخم پوسته ،فضوالتها و  وجود تنيده ،ها هاي محل تغذيه شش پايان و كنه آثار به صورت حفره
 .باشد  مي قابل ديدنكشمش و مانند آن در  شفيره

  
  

                                                 
هاي  دانه بايد توجه داشت كه، در زير دندان حس شود و آن هاي ريز و نسبتأ نرمي است كه هنگام خوردن دانه ،زمنظور از دانه در كشمش سب -١

 . باشد  د دارد مورد نظر نميهاي دانه دار يا مويز وجو سختي كه در كشمش
 .ي نامندي نيز مكشمش كاشمر وده و آن راب و پيرامون آن كاشمر در ايران بيشتر محصول شهرستان نوع كشمش اين 2-
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3-5  
  مواد خارجي 

 .گفته مي شودبه صورت آزاد ديده مي شود،  آن كه در داخل بسته بندي ،سبزكشمش اي به جز  به هر ماده
  .وچوب ، خرده شيشه، اشياء فلزيشن و سنگريزه ،خاك: مانند 

  
3-6  

  دي اكسيد گوگرد مانده باقي
  .گفته مي شود ،به ميزان دي اكسيد گوگرد جذب شده در دانه هاي كشمش

  
3-7  
  غير طبيعي و طعم بو 
گفته ، ) نفت و نفتالين :مانند( هاي محيطي و شيميايي  غير طبيعي ناشي از نفوذ آلودگيو طعم  به بو 

  .شود مي
  
 3 -8  

  دم
 ،تر از يك ميلي متر باشد طول آن بزرگانتهاي كشمش چسبيده باشد و  بهبه قطعه چوب كوچكي از دم كه 

  .گفته مي شود
  
3-9  

  چوب خوشه
  .انگور، گفته مي شود حبه هاي به خوشه خشك شده بدون 

  
3-10  

   رطوبت
  .قابل تفكيك و اندازه گيري مي باشد ،كه بدون تجزيه است دانه كشمش بيآب آزاد موجود در  

  
  
3-11  

  كشمش نارس
، كم كم گوشت، بوده چروكيده به طورمعمول و س تهيه مي شودحبه هاي انگور نار مشي است، كه ازكش
  .استو كم شيرين  وزن
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3-12  
  آسيب ديدگي

 بافت كشمش كه باد و تگرگ،: عوامل مكانيكي و عوامل فيزيكي، مانند ،فشار تاثير به حالتي كه در نتيجه
  . گفته مي شود را از دست داده باشد، يا شكل طبيعي خودترك خورده، پاره شده و 

  
3-13  
  رگ زدگيكش

  .مي شود از يك ميلي متر باشد، گفته آن بيش ديدنترين سطح قابل  به تبلور قند انگور كه بزرگ
  
3-14  

  گيآلود
كه بر روي سطح كشمش موجود بوده و با چشم گياهي  ءبا منشا به كاه، برگ درختان و هرگونه مواد خارجي

  .به سهولت از كشمش قابل جداشدن نباشد، گفته مي شود و باشد ديدنبل غير مسلح قا
  
 3 -15  

  آفالتوكسين 
: ، مانند1هاي مختلف قارچ آسپرژيلوس تعدادي از گونه ، كه اغلب به وسيلهها سمومي هستند آفالتوكسين 

اع مختلفي و داراي انو گرديده در شرايط خاص توليد 3وآسپرژيلوس پارازيتيكوس 2آسپرژيلوس فالووس
  . باشند ، مي M1و  G2و  B1  ،B2  ،G1ها  هستند كه مهم ترين آن

  
3-16  

  Aاكراتوكسين 
و پني  4قارچ هاي آسپرژيلوس اكراسئوس ، كه اغلب به وسيلهنوعي مايكوتوكسين است Aاكراتوكسين 

  توليد مي شود  ،5سيليوم وركوزوم
    

3-17  
 يكنواختي اندازه

  .گفته مي شود ،نظر اندازه ازدست بودن كشمش سبز  به يك
 

                                                 
1 - Aspergillus 
2 - A.flavus 
3- A.parasiticus 
4- A.ochraseuse  
5- Penicillium Verrucousm  
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3-18  
  مانده آفت كش ها

به هر ماده مشخصي در غذا، فرواورده هاي كشاورزي و خوارك دامگفته مي شود كه در نتيجه به كار بردن 
مانند هر گونه . اين ماده شامل هر گونه مشتقات يك آفت كش نيز مي باشد. آفت كش ها ، حاصل شده است

  .حاصل از تجزيه آفت كش ها و ناخالصي هايي كه خاصيت سمي داشته باشند محصوالت تبديل شده، مواد

  ها ويژگي .4

  .باشد 1جدول  با بايد مطابق سبزويژگي هاي كشمش 
  سبزكشمش ويژگي هاي   -1جدول

  نا پذيرفتني ها
  در نمونه نبايد وجود داشته باشد  آفت زنده 

 ءخارجي بدون منشاو ساير مواد  شيشه ،سنگريزه، شن 
  اهيگي

  در نمونه نبايد وجود داشته باشد

  واحد اندازه گيري  حدود مجاز ويژگي هاساير 
  -  طبيعي  بو و مزه

  )SO2( برحسب  باقيمانده ميزان دي اكسيد گوگرد
  درصد وزني  درصد2/0 بيشينه

  درصد عددي  3 بيشينه  آفت زدگي
  درصد وزني  2  بيشينه  گياهي ءبا منشا مواد خارجي

 وزني/حجميدرصد   13 بيشينه  رطوبت

  درصد وزني  2 بيشينه  دانه هاي نارس
  درصد وزني   2بيشينه  آسيب ديدگي
  درصد وزني  5 بيشينه  شكرك زده
 درصد عددي 2 آلودگي

 درصد عددي 10 دم دار

 در يك كيلوگرمسانتي متر  2  چوب خوشه

  درصد عددي  1بيشينه   ارقام ديگر
رج در بند    بر اساس روش آزمون مند  يكنواختي اندازه

  . يكنواختي اندازه تعيين شده و گزارش شود
-  

  
 : اكراتوكسين -

در اين صورت ميزان اكراتوكسين . آزمون اكراتوكسين در صورت درخواست متقاضي آزمون انجام مي گيرد
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  .تجاوز كند 5925نبايد از حد تعيين شده در استاندارد ملي ايران شماره 
  
  :آفالتوكسين -

در اين صورت ميزان . در صورت درخواست متقاضي آزمون انجام مي گيرد آزمون آفالتوكسين
  .تجاوز كند 5925آفالتوكسين ها  نبايد از حد تعيين شده در استاندارد ملي ايران شماره 

  
 :مانده آفت كش ها -

در اين صورت ميزان . آزمون مانده آفت كش ها در صورت درخواست متقاضي آزمون انجام مي گيرد
  .تجاوز كند مراجع قانوني و ذي صالح كشورتوسط كش ها  نبايد از حد تعيين شده  مانده آفت

  هاي آزمون روش .5

  بو و مزه آزمون     5-1 
  .گيرد  انجام مي ،روي كل نمونه سبز كشمش يبررسي ظاهر از راه سبزكشمش  بو و مزهآزمون  

  
  آزمون آفت زنده     2- 5

  .ها بپردازيد ساير آزمون انجام به آفت زندهدر صورت عدم وجود . دكل نمونه را از نظر آفت زنده بررسي كني
  
  آزمون مواد خارجي      3- 5
  مواد خارجي بدون منشأ گياهي    3-1- 5

مواد خارجي در صورت عدم وجود . بررسي كنيد ،بدون منشأ گياهي خارجي مواد كل نمونه را از نظر وجود
  .يدها بپرداز به ساير آزمون انجام غير گياهي

  
  مواد خارجي با منشأ گياهي 3-2- 5

با درصد مواد خارجي  پس از وزن كردن آن،  و را جدا كرده مواد خارجي با منشأ گياهي موجود در كل نمونه
  .حساب كنيد به شرح زير1را از فرمول منشأ گياهي 

100                              )1(فرمول 
M

m = يمواد خارجدرصد  
 :كه در آن

m :در كل نمونه با منشأ گياهي وزن مواد خارجي      
M :وزن كل نمونه  
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  زدگي آزمون تعيين آفت   4- 5
 ،شمارش نموده و پس از جداسازي دانه هاي آفت زده پس از آن و كرده گرم نمونه را به دقت وزن 200

  .ديبه شرح زير محاسبه كن 2فرمول استفاده از با درصد آفت زدگي ر ا 
100= درصد آفت زدگي                                     )2(فرمول

N

n  
:كه در آن  

n: :تعداد كشمش آفت زده  
N :تعداد كل كشمش ها  

و  عمل كرده 4-5نيز مانند بند  ،كشمش دم داروارقام ديگر  آلوده، كشمشاندازه گيري آزمون انجام براي 
مربوط به ويژگي مورد  n در اين حالت  .كنيد محاسبه به شرح زير 2فرمول اده از استفبا را ها  درصد آن

  .اندازه گيري مي باشد
  
  آزمون تعيين شكرك زدگي 5- 5

شكرك درصد  ،شكرك زدهگرم نمونه را به دقت وزن و شمارش نموده و پس از جداسازي دانه هاي  200
  .محاسبه نماييد 3فرمول استفاده از ر ا با  زدگي

100                                                                )3(رمولف
M

m = شكرك زدگيدرصد  
  :كه در آن

m: وزن دانه هاي شكرك زده     
M : نمونه آزمودنيوزن  

 5- 5كرده و مانند بند جدا  راب ديده، آن ها آسي كشمش كشمش نارس و اندازه گيريآزمون انجام براي 
مربوط به ويژگي مورد m در اين حالت  .محاسبه كنيد 3فرمول  از استفادهبا را ها  و درصد آن عمل نموده
  .مي باشد  اندازه گيري

  
  آزمون چوب خوشه 6- 5

مقدار يك كيلوگرم از نمونه را برداريد و قطعات ساقه موجود در آن را جدا كرده و به درازا در امتداد هم روي 
 تعيين و قوايي يا شيشه اي قرار دهيد و طول كل آن را با خط كش، بر حسب سانتي متر،يك صفحه صافي م

  .مشخص كنيد
  
  آزمون تعيين رطوبت      7- 5

روش – اندازه گيري رطوبت در خشكبار ،672شماره  تاندارد ملي ايران اسآزمون تعيين رطوبت بايد مطابق با 
  .شود  انجام ،دين استارك
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  )دود گوگرد(ري دي اكسيد گوگرداندازه گي    8- 5
  .ريد سولفورو، عمل كنيدداندازه گيري اني،  569شماره طبق استاندارد ملي ايران

  
   ها آزمون تعيين آفالتوكسين    9- 5
اندازه – خوراك انسان ودام،  6872شماره استاندارد ملي ايرانبراي اندازه گيري آفالتوكسين ها مطابق با  

ستون  ه وسيلهو تخليص ب عاليبه روش كروماتوگرافي مايع با كارايي G وBگروه هاي آفالتوكسين گيري 
  .عمل كنيد  ايمونوافينيتي،

  
  Aتعيين ميزان اكراتوكسين     10 - 5

اندازه –، ميوه هاي خشك  9237شماره استاندارد ملي ايرانمطابق با  ،Aتوكسين اكرابراي اندازه گيري 
 وگرافي مايع با كارايي عالي و تخليص به وسيله ستون ايمونوافينيتي،به روش كرومات Aتوكسين گيري اكرا
  .عمل كنيد

  
  مانده سمومباقي تعيين ميزان     11 - 5

  .عمل كنيد BS:EN 15662اروپا شماره   استاندارد مطابق با
  
  اندازه آزمون يكنواختي  12- 5

وزن كل نمونه مورد آزمون  .را بشماريد آنهاي موجود در  گرم از نمونه را وزن كرده و تعداد دانه 200مقدار 
ه هاي كشمش ب تقسيم نمائيد تا ميانگين وزن حبه ،گرم 200را بر تعداد كل كشمش موجود در ) گرم  200(

گرم نمونه  200هاي كشمش سبز موجود در  ترين حبه عدد از درشت 5عدد از ريزترين و  5آنگاه . دست آيد 
تقسيم كنيد تا وزن ، 5هاي حاصله را در هر مورد بر عدد  وزن .وزين كنيدت ،جداگانهو به طور را جدا كرده

ها را  ترين حبه وزن ريزترين و درشت ،سپس. هاي كشمش مشخص شود  ترين حبه متوسط ريزترين و درشت
و ترين  اگر اختالف وزن متوسط درشت. مقايسه كنيد  ،گرم نمونه 200هاي موجود در  با ميانگين وزن حبه

در غير . باشد  كشمش يكدست و يكنواخت مي نباشد،  3/0بيشتر از ها  ها با وزن ميانگين حبه حبهن ريزتري
  .صورت كشمش غير يكنواخت است اين

  برداري نمونه .6

 ،1036شماره  استاندارد ملي ايران با مطابقبايد براي آزمون هاي فيزيكي و شيميايي نمونه برداري    6-1
هاي فيزيكي و  ترين اندازه نمونه آزمايشگاهي براي آزمون كم. شودعمل  ،برداري خشكبار روش نمونه

  .باشد گرم ميكيلو 1 شيميايي
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بايد نمونه برداري مطابق موجود در كشمش  Aو اكراتوكسين براي تعيين ميزان آفالتوكسين   6-2
براي كنترل برداري نمونه روش  – و فرآورده هاي كشاورزي مواد غذايي: 12004 شماره استاندارد ملي ايران

ترين اندازه نمونه آزمايشگاهي براي انجام آزمون  كم. انجام گيرد ها، توكسينمايكو رسمي سطوح
  .ور است كذم ملي ايران توكسين براساس و مقدار تعيين شده در استانداردمايكو

  بندي بسته .7

 با دي كشمش بايد مطابقبسته بن .بايد به صورت بسته بندي شده به بازار عرضه شود سبز كشمش    7-1
  .آئين كار بهداشتي توليد و بسته بندي كشمش انجام شود -1380سال  2382استاندارد ملي ايران الزامات 

، و از موادي  تميز، قبال استفاده نشده، خشك و بي بو باشد ظروف بسته بندي كشمش بايد نو، سالم، خشك،
به سالمتي مصرف كننده  و فت كيفي محصول نشودد، كه ضمن دارابودن استحكام كافي موجب اتهيه شو

  . صدمه نرساند
  ، بيشتر باشد)جعبه چوبي –كارتن (كيلوگرم  14هر بسته، نبايد از وزن خالص     7-2
از جعبه هاي مقوايي و يا چوبي استفاده شده باشد، بايد  سبز در صورتي كه براي بسته بندي كشمش    7-3

از يك كيسه نايلوني داخلي نيز استفاده شود تا كشمش با مقوا و يا  ، بايدليبراي جلوگيري از آلودگي احتما
  .چوب در تماس نباشد

  .وزن و محتويات آن يكنواخت باشد  ،اندازه ،بندي هاي يك بهر بايد از ديد چگونگي بسته همه بسته    7-4 
  .كشمش استفاده شود وزن از بسته بندي متناسب با ، بايدتر از يك كيلوگرم براي وزن هاي كم    7-5

  گذاري نشانه .8

، بايد آگاهي هاي زير به صورت خوانا و پاك نشدني و يا جوهر غير سمي براي سبز روي هر بسته كشمش بر 
نوشته، چاپ و يا  يا به زبان كشور خريدار و مصارف داخلي به زبان فارسي و براي صادرات به زبان انگليسي

   :شود برچسب
  .كاال وعو ن نام       1 -8
  .آن تجاري عالمت و كننده بندي بسته يا و توليدكننده كامل نشاني و نام       2 -8
  ) .يا گرم /كيلوگرم و( وزن خالص محتوي بسته      3 -8
  ) .به روز و ماه و سال (تاريخ توليد        4 -8
  ).سال  و ماه روز، به(  مصرف قابليت شدن سپري تاريخ     5 -8
   ) .در جاي خشك و خنك نگهداري شود ( بارت ع      6 -8
  ) .محصول ايران (عبارت    7 -8
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  آزمون گزارش .9

  :باشد زير هاي آگاهي داراي بايد آزمون گزارش
   نمونه كامل مشخصات  9-1
  نمونه دريافت تاريخ  9-2
  آزمون انجام تاريخ  9-3
  شده گيري اندازه كمي مقادير  9-4
  حدود قابل قبول  9-5
  .3122شماره  ايران ملي استاندارد طبق آزمون روش  9-6
 هر و است شده گرفته كار به آزمايشگاه سوي از و نشده مشخص استاندارد اين در كه جزئياتي همه  9-7

  .باشد داشته تأثير آزمون نتايج روي ،است ممكن چه آن
    .آزمون كننده وامضاء نام و نام خانوادگي   9-8
  
  


