
    

  رانيا ياسالم يجمهور  
Islamic Republic of Iran 

  استاندارد ايران يملسازمان 

 

 INSO  رانيا يملاستاندارد 

1046  1046  
  چاپ اول

1399  Iranian National Standardization Organization  
1st Edition 

2020 

     

  -  مرداسنگخرماي   
  هاي آزمونها و روشويژگي

  

  
   

  
  

  
  
  
  

  

  Mordasang date- 

Specifications and test methods 

  
 

 

 

  
  
  

  

  ICS: 67.080.10   



 1399 سال : چاپ اول)(1046ايران شمارة  ملياستاندارد 

 ب 

  رانياستاندارد ا يملسازمان 
  2592خيابان وليعصر، پالك  ،غربي ميدان ونك ضلع جنوب ،تهران

  ايران -تهران 14155-6139: يپست صندوق
  88879461-5 تلفن:

  88887103 و 88887080دورنگار: 
  ، ميدان استاندارد يشهر صنعت ،رجك

  ايران -كرج  31585-163 :يصندوق پست
  )026( 32806031-8تلفن: 

  )026( 32808114دورنگار: 
    standard@isiri.gov.ir:رايانامه
  http:// isiri.gov.irوبگاه: 

  

 

 

  
Iranian National Standardization Organization (INSO)    
No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran 

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran 

Tel: + 98 (21) 88879461-5 

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103 

 

Standard Square, Karaj, Iran 

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran 

Tel:  + 98 (26) 32806031-8 

Fax: + 98 (26) 32808114 

 

Email: standard@isiri.gov.ir   
Website: http:// isiri.gov.ir  

  
  

  
  



 1399 سال : چاپ اول)(1046ايران شمارة  ملياستاندارد 

 ج 

  به نام خدا
  آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران

، 1396قانون تقويت و توسعه نظام اسـتاندارد ، ابـالغ شـده در دي مـاه      7مادة  يك بند موجب به ايران سازمان ملي استاندارد
  وظيفه تعيين ، به روز رساني و نشر استانداردهاي ملي ايران را بر عهده دارد . 

نظـران مراكـز و مؤسسـات    صـاحب  ،هاي فني مركب از كارشناسان سازمان هاي مختلف در كميسيونتدوين استاندارد در حوزه
شود و كوششي همگام با مصالح ملي و با توجه به شرايط توليـدي،  علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام مي

كننـدگان،  صـاحبان حـق و نفـع، شـامل توليدكننـدگان، مصـرف       ةو منصـفان فناوري و تجاري است كـه از مشـاركت آگاهانـه    
نـويس   شـود. پـيش  دولتي حاصـل مـي  هاي دولتي و غيركنندگان، مراكز علمي و تخصصي، نهادها، سازمانصادركنندگان و وارد

شـود و پـس از دريافـت     هاي مربوط ارسال مـي  نفع و اعضاي كميسيوناستانداردهاي ملي ايران براي نظرخواهي به مراجع ذي
به عنوان استاندارد ملي (رسمي) ايران چـاپ و   ،ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب ةنظرها و پيشنهادها در كميت

  شود.منتشر مي
كننـد   نيز با رعايت ضوابط تعيـين شـده تهيـه مـي     صالحذيمند و  هاي عالقه كه مؤسسات و سازمان نويس استانداردهايي پيش

شـود. بـدين ترتيـب،     چـاپ و منتشـر مـي    ملـي ايـران   بررسي و درصورت تصـويب، بـه عنـوان اسـتاندارد     ،دركميته ملي طرح
 ملي استاندارد مربـوط  ةتدوين و در كميت 5 رةاستاندارد ملي ايران شما مقررات شود كه بر اساس استانداردهايي ملي تلقي مي

  به تصويب رسيده باشد. شود تشكيل ميايران استاندارد  در سازمان مليكه 
 IEC(2( المللي الكتروتكنيـك  كميسيون بين ،1(ISO) المللي استاندارد ايران از اعضاي اصلي سازمان بيند سازمان ملي استاندار

در كشـور   5(CAC) كميسيون كدكس غذايي 4است و به عنوان تنها رابط 3(OIML) شناسي قانوني المللي اندازه و سازمان بين
هـاي خـاص كشـور، از آخـرين      كند. در تدوين استانداردهاي ملي ايران ضمن تـوجه بـه شـرايط كلـي و نيازمنـدي     فعاليت مي

 شود. گيري مي المللي بهره هاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين پيشرفت

كنندگان، حفظ سـالمت   بيني شده در قانون، براي حمايت از مصرف رعايت موازين پيشتواند با  سازمان ملي استاندارد ايران مي
محيطـي و اقتصـادي، اجـراي بعضـي از      و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيـت محصـوالت و مالحظـات زيسـت    

شوراي عـالي اسـتاندارد، اجبـاري     استانداردهاي ملي ايران را براي محصوالت توليدي داخل كشور و/يا اقالم وارداتي، با تصويب
المللـي بـراي محصـوالت كشـور، اجـراي اسـتاندارد كاالهـاي صـادراتي و          تواند به منظور حفظ بازارهاي بـين . سازمان ميكند

ها و مؤسسات فعـال در   كنندگان از خدمات سازمان به استفاده بخشيدن. همچنين براي اطمينان كندبندي آن را اجباري  درجه
هـا و   محيطي، آزمايشگاه مديريت كيفيت و مديريت زيست هايسيستمگواهي  مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و صدور ةزمين

ها و مؤسسات را بر اساس ضـوابط نظـام    گونه سازمان استاندارد اين سازمان مليوسايل سنجش،  )اليبراسيون(كمراكز واسنجي 
هـا  ها اعطا و بر عملكرد آناحراز شرايط الزم، گواهينامة تأييد صالحيت به آنكند و در صورت  تأييد صالحيت ايران ارزيابي مي

المللي يكاها، واسنجي وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كـاربردي   كند. ترويج دستگاه بين نظارت مي
  .است سازمانبراي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين 

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 
3- International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission  
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  »هاي آزمونها و روشويژگي-مرداسنگخرماي «

 :سمت و/يا محل اشتغال            رئيس:

  دهقاني، فاطمه
  )(كارشناسي ارشد مديريت

  اداره كل استاندارد استان كرمان        

   

  :دبير

  حكاك زاده، ستاره
  )(كارشناسي ارشد، ميكروبيولوژي

  كل استاندارد استان كرماناداره         

    

  (اسامي به ترتيب حروف الفبا) :اعضا

  احمدي، ناديا
  (كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي)

  فرآورده هاي پژوهشكده  صنايع غذايي و -پژوهشگاه استاندارد        
  كشاورزي         

    
   محسن، افروز

  )كارشناسي ارشد گياهپزشكي(
     كشاورزي جنوب كرمان سازمان جهاد        

    
  جاويد، اميني
  ي ميكروبيولوژي)(دكتر

  واحد علوم و تحقيقات -دانشگاه آزاد اسالمي        

    
  امينيان، محمد

  مديريت)ارشد كارشناسي (
  شركت صنايع بسته بندي تك چين كرمان (سهامي خاص)        

    

  ايرانمنش، زهرا
  ميكروبيولوژي)(كارشناسي 

  شركت صنايع شير پاستوريزه پگاه كرمان(سهامي خاص)        

    

  برنجي، ناهيد
فيزيولـوژي و اصـالح    -كارشناسي ارشد علوم باغبـاني (

  )درختان ميوه

  معاونت امور باغباني –وزارت جهاد و كشاورزي         

    

   سمانه، تاج الديني
  (كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي)

  غذا آزما(سهامي خاص)آزمايشگاه ايرانيان         

    
  جليلي مقدم، زهرا

فيزيولـــوژي پـــس از برداشـــت –ي باغبـــاني دكتـــر(
  )محصوالت باغي

  

  معاونت امور باغباني –وزارت جهاد و كشاورزي         
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 :سمت و/يا محل اشتغال            (اسامي به ترتيب حروف الفبا) :اعضا

  فهيمه، حيدرلو
  )ارشد علوم و صنايع غذايي كارشناسي (

  شركت گلنوش(سهامي خاص)        

    
  خزاعي، هما

  )كارشناسي ارشد مديريت(
  اداره كل استاندارد استان كرمان        

    
   علي، خوشخو

  صنايع غذايي)علوم و (كارشناسي ارشد 
دفتــر نظــارت بــر اســتاندارد  -ســازمان ملــي اســتاندارد ايــران        
  صنايع غذايي، آرايشي، بهداشتي و حالل        

    
  بهاره، دامن كشان

  )فيزيولوژي و اصالح درختان ميوهكارشناسي ارشد (
  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كرمان        

  

  ساالركريمي، ساره
  (كارشناسي زبان انگليسي)

  (سهامي خاص) آزمايشگاه ايمن گاز مهر گستر        

  

  نصرت اهللا، پورصلواتيشجره 
  )دكتري رياضي(

  دانشگاه شهيد باهنر كرمان        

  

  شيخ، مصطفي
 )غذايي مواد(كارشناسي بهداشت 

 شركت پارسان دي سمبل(سهامي خاص)        

  

  طهماسبي، حليمه
  كارشناسي شيمي كاربردي)(

  كارشناس استاندارد        

    
  عاليي، آناهيتا

  )كاربردي شيميكارشناسي ارشد (
  اداره كل استاندارد استان كرمان        

    
  غالمحسين زاده، سميه

  )(كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي
  كارشناس استاندارد        

    
  عباس، قلعه خاني صفات

  )علوم و صنايع غذايي(كارشناسي ارشد 
  معاونت غذا -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي        

  و دارو         
    

  زهره-نورالهي
  تكنولوژي مواد غذايي)-(دكتري علوم و صنايع غذايي

  دانشگاه شهيد باهنر كرمان         

    

  ويراستار:

  ابوعلي، رحيم
  (كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي)

 بازنشســته ســازمان ملــي اســتاندارد –كارشــناس اســتاندارد         
  ايران         
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  مندرجات هرستف
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  ز  گفتار شيپ
  ح  مقدمه
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  گفتار پيش

پيش نويس آن در كميسيون هاي مربوطـه   كه» هاي آزمونها و روشويژگي – مرداسنگخرماي «استاندارد 
خـوراك و  ميتة ملي اسـتاندارد  ك هزار و هفتصد و هشتاد و يكمين اجالسيهدر يك تهيه و تدوين شده است،

قـانون   7اينك اين استاندارد به استناد بنـد يـك مـادة    . تصويب شد. 12/8/99فرآورده هاي كشاورزي مورخ 
  ، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود.1396غ شده در دي ماه تقويت و توسعه نظام استاندارد ، ابال

سـاختار و شـيوة    -(استانداردهاي ملي ايـران  5استانداردهاي ملي ايران بر اساس استاندارد ملي ايران شمارة 
 ةهاي ملي و جهاني در زمينـ  تحوالت و پيشرفت باحفظ همگامي و هماهنگي  براي شوند.نگارش) تدوين مي

د شد و هر پيشـنهادي كـه   نلزوم تجديدنظر خواه صورتايران در  مليهاي صنايع، علوم و خدمات، استاندارد
قـرار   توجـه  مربوط مورد هاياين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون تكميلبراي اصالح و 
  ي ملي ايران استفاده كرد.بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردها خواهد گرفت.

  و تدوين اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است:  كه براي تهيه خذيمأبع و امن
  بنديفرآوري و بسته آئين كار بهداشتي برداشت،  -، خرما1392: سال 2381ملي ايران شماره  استاندارد-1
  هاي آزمونها و روشويژگي-اي مضافتيخرم، 1397: سال 395استاندارد ملي ايران شماره -2
  همكاريبا از سوي اداره كل استاندارد استان كرمان  مرداسنگخرماي آزمايشگاهي درباره نتايج  بررسي -3
  (سهامي تك چين (سهامي خاص)، صنايع بم و خرما، (سهامي خاص) سمبل پارسان ديهاي شركت    

  شركت خدماتي فني كرمان ايمن گاز مهرآزمايشگاه و  (سهامي خاص)آزمايشگاه ايرانيان غذا آزما ،خاص)    
  1398سال خاص)، (سهامي  گستر    
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   مقدمه

 Phoenix)و نام علمي آن  (Palmaceae)و از خانواده  (Monocotyledon)اي ها از رده تك لپهخرما درختي 

dactylifera) نيمه خشك است. رنگ ميوه آن از رنگ قهوه  يخرماهاي مرداسنگ يكي از رقمرقم  .مي باشد
شـود.  به صورت خرما مصرف ميسرد و ميوه آن داسنگ طبيعت خرماي مرباشد. اي روشن تا زرد طاليي مي

گيـرد. قنـدهاي   رسيدن خارك در شهريور ماه ولي برداشت ميوه كامأل رسيده در اواخر مهر مـاه صـورت مـي   
مرحلـه  تشكيل دهنده آن بيشتر از نوع قندهاي احيا كننده (گلوكز و فروكتوز) بوده و فاقـد سـاكاروز اسـت.    

دهـد و  مـي  راواني از رطوبت خود را از دستكه مقادير ف آخرين مرحله رسيدگي ميوه خرما است خرما (تمر)
و قابليـت و  فت ميوه نسبت به رطب سفت تر است در اين حالت با .يابدنسبت قند به آب در ميوه افزايش مي

 هو در منطقـ  در استان كرمان كشت مي شوداين خرما  باشد.ميوه بيشتر از حالت رطب ميسهولت نگهداري 
جنوب كرمان آن را پس از برداشت چند روز در آفتاب قرار داده و سـپس خـارج از يخچـال تـا مـدت زمـان       

  شود.از مناطق به اين خرما، مردارسنگ هم گفته مي در بعضي داري مي نمايند.زيادي نگه
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  هاي آزمونها و روشويژگي -مرداسنگخرماي 

  كاربرد ههدف و دامن 1
 ،بـرداري نمونـه  ،بنـدي طبقـه ميكروبي،  ،شيمياييو فيزيكي ي هاتعيين ويژگين استاندارد، ين ايهدف از تدو

  است. بسته بندي شده، خرماي مرداسنگبسته بندي و نشانه گذاري  ،هاي آزمونروش
  كاربرد دارد .بندي شده بسته مرداسنگاين استاندارد براي محصول خرماي  

  مراجع الزامي 2

 ها ارجاع داده شـده اسـت.  صورت الزامي به آن در مراجع زير ضوابطي وجود دارد كه در متن اين استاندارد به
  شوند.  ضوابط جزئي از اين استاندارد محسوب ميترتيب، آن بدين

هاي بعـدي آن  تجديـدنظر هـا و  هاصـالحي كه به مرجعي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد،  صورتي در
ها ارجاع داده شده است، در مورد مراجعي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن .آور نيستبراي اين استاندارد الزام

  آور است.هاي بعدي براي اين استاندارد الزامهاصالحيتجديدنظر و  همواره آخرين
  استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:

  هاي آزمونها و روشويژگي-بندي خشكباركارتن براي بسته-بندي، بسته36استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  روش هاي آزمون –اندازه گيري مقدار رطوبت  -خشكبار ،672استاندارد ملي ايران شماره  2-2
  روش نمونه برداري –خشكبار و ميوه هاي خشك ، 1036استاندارد ملي ايران شماره   2-3
  ويژگي ها و روش هاي آزمون –، سلوفان بدون پوشش 2937استاندارد ملي ايران شماره   2-4
  هاويژگي-بسته بندي خرما ، 5998استاندارد ملي ايران شماره  2-5

  هايروش-كشاورزي و دامي تعيين مانده در محصوالت-هاشكُ، آفت8366استاندارد ملي ايران شماره  2-6
   بردارينمونه       

  -گيري مقدار سرب، كادميم، مس، آهن و روياندازه-، مواد غذايي9266استاندارد ملي ايران شماره   2-7
  روش طيف سنجي نوري جذب اتمي      

  بيشينه رواداري فلزات سنگين–دام -، خوراك انسان12968استاندارد ملي ايران شماره   2-8
   ميوه هاي گرمسيري-مرز بيشينه مانده آفت كش ها -آفت كش ها ،13118ملي ايران شماره  استاندارد 2-9

  و نيمه گرمسيري        
  ها وويژگي  -كاغذ پوشيده شده با پلي اتيلن  - بسته بندي  ،14558استاندارد ملي ايران شماره  2-10
  هاي آزمون روش      
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  هـا و  ويژگـي  – خشـك و نيمـه خشـك   خرمـاي  ميكروبيولـوژي   ،15544استاندارد ملي ايـران شـماره    2-11
  هاي آزمونروش      

           كش ها به گيري باقيمانده آفتاندازه - مواد غذايي با منشا گياهي ،17026استاندارد ملي ايران شماره   2-12
    طيف سنجي جرمي متوالي  –و يا كروماتوگرافي مايع  -طيف سنجي جرمي - روش كروماتوگرافي گازي        

   - رزروش كچ -)dispersiveجداسازي استونيتريل و پاكسازي با فاز جامد پخشي ( –پس از استخراج         
  روش آزمون         

برداري براي هاي نمونهروش–، ميكروبيولوژي زنجيره مواد غذايي 20834ايران شمارهاستاندارد ملي  2-13
  هاي ميكروبيولوژيآزمون

  فيالحات و تعارطاص    3 

  رود:كار ميتعاريف زير به ودر اين استاندارد، اصطالحات 

3-1  
                                                                                                 ي مرداسنگخرما

date mordasang           
از   Phoenix dactylifera cv.Mordasangعلمـي   بـا نـام   نخل خرما  درخت ميوه رسيده ي مرداسنگخرما

    .است  Palmaceaeخانواده 
3-2    

  ارقام ديگر
 other varieties 

 .شودگفته ميغير از خرماي مرداسنگ خرما ) ديگر هاي (واريتههاي  به رقم

3-3  
  كهنگي

oldness 
  .رنگ طبيعي خود را از دست داده باشد ،نامناسب در اثر شرايط نگهداري خرما كهحالتي است 

3-4  
  لك زدگي 

blemished 

ايـن   .شـود مـي  نـاچيز مشـاهده   طوريا به ندرت در گوشت آن به  خرماهايي روي پوست لكحالتي است كه 
  .دنباشاز حالت طبيعي ميمعموال رنگ پريده تر  ها خرما
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3-5  
 صدمه مكانيكي 

damaged 
  .  شكل طبيعي خود را از دست داده باشد خرماي و فشارمكانيكبر اثر عوامل  كهاست  حالتي

3-6  
  نارسي 

unripe 
immature 

متوقـف شـده  و كـم وزن،     رطـب بـه   خـارك  تبديلدر مرحله  خرما ميوه كه رشد فيزيولوژيكي استحالتي 
 .  رنگ شده باشدچروكيده يا گاهي كم

3-7  
 شكرك زدگي 

crystalization 
، متبلـور شـده و   با تغيير دماي سردخانه و بر اثر افزايش دما در ارقام نرمكه قند موجود در خرما  استحالتي 

  خرما يا در داخل بافت آن، به صورت بلورهايي سفيد رنگ نمايان شده باشد. در سطح خارجي
3-8  

 كالهك 

perianth 
  كند.قسمت خشك و خشبي است كه خرما را به خوشه وصل مي

3-9  
   بقاياي گياهي

herbal residue     
  شود.گفته مي هاي گياهي و برگ،قطعات ريز اندامكالهك، گونه زوائد و قطعات گياهي مانند: به هر 

3-10  
  آفت زنده

pest                          
هـا، حشـرات، كـرم هـا و     وجود هر گونه موجود زنده (در هر يك از مراحل رشـد)، ماننـد شـش پايـان، كنـه     

كه به طور مستقيم يا غير مستقيم باعث آلودگي و كاهش كمي  )هاقارچ ها و باكتري ها (مانندميكروارگانيسم
  خرما شود.و كيفي 
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3-11 

  زدگيكپك
moldness 

   يا بيرون بافت خرما ديده  ها كه در اثر عوامل مختلف در درونها و مخمرقارچ ليتهاي ناشي از فعانشانه
  شود.مي

3-12  
   ترشيدگي

rashness rancidity                                                                                                     
با قرار گرفتن خرما در شرايط نامساعد قند خرما به اسيد تبديل شده و مزه و بـوي آن تغييـر   كه است حالتي 
  باشد.ها ميها، مخمرها و باكتريكند. اين عوامل شامل: افزايش دما، رطوبت، فعاليت قارچپيدا مي

3-13  
  طبيعيبو و مزه غير 

                                          abnormal taste and smell  
  طبيعي گرفتن نمونه در معرض موادي كه بوي غيرگونه بو و مزه ناخوشايندي كه ناشي از قرارهر
  باشد.دهند، ميمي

3-14  
 هاناپذيرفتني 

                            matters  unacceptable 

- خاك، شن، سنگاين عوامل شامل: را براي انسان غير قابل مصرف نمايد  مرداسنگبه عواملي كه خرماي 

ها، فضوالت، پر پرندگان، موي جوندگان، حشرات مرده يا  قطعات  مختلف هاي شيشه، فلز، تنيدهتكه ريزه،
  باشند.آفت زنده و كپك زدگي مي ،هانبدن آ

3-15  
 خرما با موادخارجي چسبيده

dirt date 
يا كالهك در جاي واقعي خود  آلوده شده باشد) بقاياي گياهيمانند ( به خرمايي كه سطح آن به مواد خارجي

  .  شودگفته ميقرار نگرفته باشد 
3-16  

   رطوبت
moisture       

  شود.گفته مي،خرمابه ميزان آب آزاد و قابل تفكيك موجود در 
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3-17  
 اندازه (ريز و درشتي)

size 
  .گفته مي شود)، 1طبق (جدول گرم به تعداد خرما در يك كيلو

3-18  

   زدگي آفت

 damage of pest                                                   
هايي در درون و يا بيرون خرما مشاهده ها و سوراخزا  كه به صورت لكهها و عوامل بيماريبه آثار فعاليت آفت

  .شودگفته ميشود، مي
3-19   

  هاشكُآفتمانده 
pesticide residue                                                                                 

ها هستند كه در پي مبارزه با آفات و بيماري هاي باغي و انباري، پيش و پـس از برداشـت   كَشبخشي از آفت
  مي مانند.باقي در ميوه 

3-20  
   فلزات سنگينبيشينه 

maximum heavy metals                                                                                                            
بيشترين مقداري از فلزات سنگين موجود در خوراك انسان است كه مصرف آن در كوتاه مدت يا دراز مـدت،  

  المت انسان نشود.ضه سوء براي سسبب ايجاد عار
  
  بنديطبقه      4
  .مي باشد 1 طبق جدول ي مرداسنگبندي خرمابقهط

  طبقه بندي خرماي مرداسنگ -1دولج
  )كيلوگرم 1تعداد خرما در ( عنوان طبقه رديف
  عدد 140تا   درشت  1

  175تا  140از   متوسط  2

  به باال 175از   ريز  3
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  اهويژگي      5

  هاي فيزيكي و شيمياييويژگي 5-1

  باشد. 2بق با جدول بايد مطا ،خرماي مرداسنگفيريكي و شيميايي هاي ويژگي

  فيزيكي و شيميايي خرماي مرداسنگ ويژگي هاي  - 2جدول 
  حد مجاز ويژگي ها  رديف

 نبايد وجود داشته باشد  ناپذيرفتني ها  1

  عاري از ترشيدگي باشد  ترشيدگي   2
 هر گونه بو ومزه غير طبيعي باشدعاري از   مزه  و بو  3

  3بيشينه   (درصد عددي) آفت زدگي  4

  2بيشينه   شكرك زدگي (درصد عددي)  5

   3بيشينه   (درصد عددي) لك زدگي  6

  2بيشينه   (درصد عددي) كهنگي  7

  2بيشينه  صدمه مكانيكي(درصد عددي)  8

  3بيشينه   نارسي (درصد عددي)  9

  2بيشينه   عددي)خرما با ماده چسبيده(درصد   10

  2بيشينه   ارقام ديگر(درصد عددي)  11

  18  بيشينه  (درصد وزني) رطوبت  12

  13118مطابق با استاندارد ملي ايران شماره هاشمانده آفت كُ 13

  12968مطابق با استاندارد ملي ايران شماره  بيشينه فلزات سنگين  14

هاي صادراتي به درخواست متقاضي سنگين در نمونهكَش و بيشينه فلزات هاي مانده آفتآزمون - يادآوري
  گيرد.انجام مي

  

 ميكروبيولوژيهاي ويژگي 5-2

 ،15544شــماره مطــابق بــا اســتاندارد ملــي ايــران  بايــد، مرداســنگخرمــاي  ويژگــي هــاي ميكروبيولــوژي
  هاي آزمون، باشد.روشها و ويژگي – خشك و نيمه خشكخرماي ميكروبيولوژي 

  گيردهاي ميكروبيولوژي به درخواست متقاضي انجام ميهاي صادراتي آزموندر نمونه يادآوري:
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  بردارينمونه     6
خشكبار و ميوه هاي خشك  ،1036شماره استاندارد ملي ايران مطابق  بايد ،مرداسنگخرماي برداري از نمونه

  باشد.كيلوگرم مي 3ونه آزمايشگاهي براي انجام آزمون، مقدار نم حداقل .شودانجام برداري روش نمونه –
هـا  كُش، آفت8366ها بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره كُشنمونه برداري براي آزمون مانده آفت 6-1
  شود.برداري، انجام هاي نمونهروش -تعيين مانده در محصوالت كشاورزي و دامي -

، 20834اسـتاندارد ملـي ايـران شـماره     هـاي ميكروبيولـوژي بايـد مطـابق بـا      نمونه برداري براي آزمون 6-2
  .شود ، انجامميكروب شناسي روش هاي نمونه برداري براي آزمون هاي -ميكروبيولوژي زنجيره مواد غذايي

  هاي آزمونروش    7

   آماده سازي نمونه 7-1
  انجام آزمون آماده كنيد.ي براي گرميك كيلورا با هم مخلوط كرده و يك نمونه كل نمونه 

  ، بو و مزه غير طبيعي) و ترشيدگيآفت زندهزدگي، كپك ها (ناپذيرفتني آزمون 7-2

طبيعي، ترشيدگي و كپك، آن را از نظر وجـود  پس از بوئيدن كل نمونه و حصول اطمينان از نداشتن بوي غير
فضـوالت، پـر پرنـدگان، مـوي جونـدگان،      هـا،  خاك، تكه هاي شيشه،فلز، تنيـده  ريزهآفت زنده، شن و سنگ

گـاه بـه   كدام از موارد مشاهده نشـد، آن بررسي كنيد. چنانچه هيچ نهاحشرات مرده يا  قطعات  مختلف بدن آ
  ها بپردازيد. ساير آزمون

  بو و مزههاي آزمون  7-3

كه شامل بو و مزه مي باشد، با ديدن با چشم غير مسلح، بوئيدن و مـزه   را وضعيت ظاهري نمونه مورد آزمون
  .ه را گزارش كنيدبررسي و نتيجكردن 

  زدگيآزمون آفت 7-4 

  درصـد   وكنيـد  شـمارش  جـدا كـرده    راآفـت زده   خرماهـاي سـپس   .شمارش نماييد كل نمونه آماده شده را
  به دست آوريد. 1مطابق با فرمول زدگي را  آفت

  آفت زدگي درصد   = ×100)                                  1(
  كه در آن:

n    ؛زدهخرماهاي آفت تعداد  

N   نمونه مورد آزمون هايخرماكل  تعداد.   



 1399 سال : چاپ اول)(1046ايران شمارة  ملياستاندارد 

8 

 

  زدگي شكركآزمون  7-5 

، شـمارش كنيـد و درصـد    سپس خرماهاي شكرك زده را جدا كـرده  .شمارش نماييدكل نمونه آماده شده را 
  به دست آوريد. 2زدگي را مطابق با فرمول شكرك

  درصد شكرك زدگي   = ×100)                                  2(
  كه در آن:

n    زده؛تعداد خرماهاي شكرك  

N   هاي نمونه مورد آزمونكل خرما تعداد .  

   لك زدگيآزمون  7-6 

لـك  را جـدا كـرده، شـمارش كنيـد و درصـد       خرماها لك زدهكل نمونه آماده شده را شمارش نماييد. سپس 
  به دست آوريد. 3را مطابق با فرمول زدگي 

  لك زدگيدرصد    = ×100)                                  3(
  كه در آن:

n     ؛لك زدهتعداد خرماهاي  

N   هاي نمونه مورد آزمون.خرماكل  تعداد  

   كهنگيآزمون  7-7

، را جـدا كـرده   خرماهاي كه بر اثر كهنگي تغيير رنگ داده اند . سپسشمارش نماييدكل نمونه آماده شده را 
  به دست آوريد. 4شمارش كنيد و درصد تغيير رنگ يافته را مطابق با فرمول 

  كهنگيدرصد    = ×100)                                  4(
  كه در آن:

n     ؛كهنهتعداد خرماهاي  

N    هاي نمونه مورد آزمونكل خرماتعداد .  
  صدمه مكانيكي آزمون  7-8 

، شـمارش كنيـد و درصـد    شمارش نماييد. سپس خرماهاي صدمه ديده را جدا كـرده كل نمونه آماده شده را 
  به دست آوريد. 5صدمه مكانيكي را مطابق با فرمول 

  درصد صدمه مكانيكي   = ×100)                                  5(
  كه در آن:

n    ؛تعداد خرماهاي صدمه ديده  
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N   هاي نمونه مورد آزمونكل خرما تعداد .  
  نارسيآزمون  7-9 

، شمارش كنيد و درصد نارسـي را  د. سپس خرماهاي نارس را جدا كردهشمارش نماييكل نمونه آماده شده را 
  به دست آوريد. 6مطابق با فرمول

  درصد نارسي   = ×100)                                  6(
  كه در آن:

n    تعداد خرماهاي نارس؛  

N   هاي نمونه مورد آزمونخرما كل تعداد.  

  خرما با ماده چسبيده آزمون  7-10 

را آلودگي ، شمارش كنيد و درصد را جدا كردهآلوده خرماهاي  . سپسشمارش نماييدكل نمونه آماده شده را 
  به دست آوريد. 7مطابق با فرمول 

  درصد خرماهاي آلوده   = ×100)                                  7(
  كه در آن:

n     ؛آلودهتعداد خرماهاي  

N   هاي نمونه مورد آزمونخرما كل تعداد.  

  ارقام ديگر آزمون  7-11 

، شمارش كنيد و درصد را جدا كرده رقم هاي ديگرسپس، خرماهاي  .شمارش نماييدكل نمونه آماده شده را 
  به دست آوريد. 8را مطابق با فرمول ارقام ديگر 

  درصد ارقام ديگر   = ×100)                                  8(
  كه در آن:

n     ؛رقم ديگرتعداد خرماهاي  

N   هاي نمونه مورد آزمونخرما كل تعداد.  

  آزمون تعيين رطوبت 7-12

انـدازه گيـري    -خشـكبار  ،672ملـي ايـران شـماره    استاندارد  3-4بندزير آزمون تعيين رطوبت بايد مطابق با 
  انجام گيرد.هاي آزمون، روش -مقدار رطوبت
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  هاشكُمانده آفتگيري اندازهآزمون  7-13

مواد غذايي با منشا  ،17026استاندارد ملي ايران شماره  بايد مطابق با هاشكُآفتمانده گيري اندازهآزمون 
و يا  -طيف سنجي جرمي -كش ها به روش كروماتوگرافي گازيگيري باقيمانده آفتاندازه - گياهي

جداسازي استونيتريل و پاكسازي با فاز  –طيف سنجي جرمي متوالي پس از استخراج –كروماتوگرافي مايع
  انجام گيرد. ،روش آزمون -كچرزروش  -)dispersiveجامد پخشي (

   آزمون اندازه گيري بيشينه رواداري فلزات سنگين 7-14

، مـواد  9266بايد مطابق با اسـتاندارد ملـي ايـران شـماره      آزمون اندازه گيري بيشينه رواداري فلزات سنگين
  انجام گيرد.، روش طيف سنجي نوري جذب اتمي-گيري مقدار سرب، كادميم، مس، آهن و روياندازه-غذايي

  ميكروبيولوژيآزمون  8-14

ميكروبيولوژي ، 15544بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره  مرداسنگميكروبيولوژي خرماي  هايآزمون
  انجام گيرد.هاي آزمون، ها و روشويژگي -خرماي خشك و نيمه خشك

  بندي بسته    8
رود، بايد نو، سالم، تميز، قـبأل اسـتفاده نشـده،    كار مي، به خرماي مرداسنگبندي بسته كه برايظروفي  8-1

  خشك و بدون هرگونه بو باشد.
داري محصول از نظر جلوگيري از نفـوذ هـر   كه شرايط مطلوب نگه اي باشدبسته بندي بايد به گونه نوع 8-2

ـ  را فراهم آورد.الزم اسـت، جـ   داري تا مصرفگونه آسيب، در همه مراحل نگه كـه در تمـاس    هنس بسـته اولي
مطـابق   بسته بنـدي بايـد   هاي ويژگيباشد. 1داراي درجه خوراكيگيرد، قرار مي مرداسنگخرماي مستقيم با 

  باشد. ،هاويژگي -، بسته بندي خرما5998استاندارد ملي ايران شماره  با
در  .اسـتفاده نمـود   3يـا سـلوفان   2اتيلنهايي با جنس پليهاي كوچك مي توان از بستهبراي بسته بندي 8-3

مطابق با استاندارد ملـي ايـران شـماره     مورد استفاده بايد بندي، سلوفانبراي بسته صورت استفاده از سلوفان
  هاي آزمون، باشد.ها و روشويژگي -سلوفان بدون پوشش، 2937

اسـتاندارد ملـي ايـران    بندي، كارتن مورد استفاده بايد مطابق بـا  در صورت استفاده از كارتن براي بسته 8-4
  ، باشد.هاي آزمونها و روشويژگي -بندي خشكباركارتن براي بسته-بندي، بسته36شماره 

                                                 
1- Food grade 
2- Polyethylene  
3-Cellophane 



 1399 سال : چاپ اول)(1046ايران شمارة  ملياستاندارد 

11 

 

مطابق با  ته بندي، كاغذ مورد استفاده بايددر صورت استفاده از كاغذ پوشيده شده با پلي اتيلن براي بس 8-5
هـاي  هـا و روش ويژگـي  -اتـيلن  شده با پلـي  كاغذ پوشيده -بسته بندي، 14558استاندارد ملي ايران شماره 

  ، باشد.  آزمون
هـاي كوچـك،   كيلوگرم بيشتر باشد. همچنين وزن خالص بسته 10نبايد از  هاي بزرگخالص بستهوزن  8-6

   كيلوگرم بيشتر باشد. يكنبايد از 
  گذارينشانه  9

جوهر پاك نشدني و غير سـمي بـراي   بر روي هر بسته خرماي مرداسنگ، با خط خوانا و  آگاهي هاي زير بايد
مصارف داخلي به زبان فارسي و براي صادرات به زبان انگليسي، به زبـان كشـور خريـدار نوشـته، چـاپ و يـا       

  برچسب شود:
  محصول؛نام و نوع  -الف

  ؛ذكر حد رواداري با وزن خالص به كيلوگرم -ب
   ؛كاال بندي كننده/ صادر كنندهنام و نشاني توليد كننده/ بسته  -پ
  ؛تاريخ توليد/ بسته بندي (به روز، ماه، سال) -ت

  ؛تاريخ سپري شدن قابليت مصرف (به روز، ماه، سال) -ث

  ؛».در جاي خشك و خنك نگهداري شود«داريشرايط نگه -ج

  ؛»محصول ايران«عبارت  -چ
  ؛سري ساخت -ح
  ؛آموزش پزشكي بندي از وزارت بهداشت، درمان وشماره پروانه ساخت يا مجوز بسته -خ
  شماره طبقه بندي.-د


