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  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اسـتانداردهاي ملـي    نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي جعمر تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
   .دارد عهده به را ايران
بـه   29/6/90دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ       و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  سـازمان ، كارشناسـان   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
يـدي،  تول بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  نويس استانداردهاي پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي جعمرا به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز حصال ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

،  بـدين ترتيـب    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  ، تصـويب  درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 استاندارد ملي كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيـك   بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در(CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنها انبه عنو و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

   آخـرين  از ، كشـور  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ، علمي هاي پيشرفت

 و سالمت ، حفظ كنندگان مصرف از حمايت براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مييران ا سازمان ملي استاندارد
 از اجـراي بعضـي   ، اقتصـادي  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  ، عمـومي  و فردي ايمني

. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، قالما يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي
 آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي ، كشور محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان 

 ، مشـاوره  در زمينة فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را
 و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  ، محيطـي زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گواهي صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون 

 هـا  آن عملكـرد  بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيتتأييد 

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيار تعيين ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، يكاها المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي

  . است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

                                                 
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 



 ج 

  

 كميسيون فني تدوين استاندارد

»ويژگي ها و روش هاي آزمون -ميوه سيب «  

)چهارمتجديدنظر (  

  
  يا نمايندگي/ سمت و  :  رئيس

 ، حسنحاج نجاري
  )دكتراي بيولوژي توليدات گياهي ( 

موسســـه  -وزارت جهـــاد كشـــاورزي 
  ح و تهيه نهال و بذرتحقيقات اصال

                                                               
    :دبير 

 كريمي، مريم السادات
  )فوق ليسانس ميكروبيولوژي ( 

اداره  -سازمان ملـي اسـتاندارد ايـران    
  كل استاندارد استان تهران

  
    )اسامي به ترتيب حروف الفبا : ( اعضاء 

 ويجه، عليرضاابراهيمي عل
  )ليسانس باغباني( 
  

  آتشكار،  داريوش
  )فوق ليسانس باغباني ( 

ســازمان ميــادين  -شــهرداري تهــران 
  ميوه و تره بار 

  
موسســـه  -وزارت جهـــاد كشـــاورزي 

  تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر
 

  احمدي، ناديا
  )دريافوق ليسانس شيمي ( 

پژوهشــگاه  -ســازمان ملــي اســتاندارد
  داستاندار

 
 حاجي علي محمدي، سيمين

  )ليسانس باغباني  ( 
ونـــت امع -وزارت جهـــاد كشـــاورزي 

  توليدات گياهي 
 

 حسين نيا، محمود
  )فوق ليسانس باغباني ( 
  

ونـــت امع -وزارت جهـــاد كشـــاورزي 
  توليدات گياهي



 د 

  

  ادامه كميسيون فني تدوين استاندارد
  "ويژگي ها و روش هاي آزمون -ميوه سيب "

  )چهارمر تجديدنظ(
  

    
 

  رضواني، هيراد
    )ليسانس زراعت ( 

ســازمان ميــادين  -شــهرداري تهــران 
  ميوه و تره بار 

  
 عيشي رضايي، ويدا       

  )ليسانس بيولوژي(
اداره  -سازمان ملي استاندارد ايران 

  كل استاندارد استان تهران
         

   غيبي، مير بهروز
  ) فوق ليسانس گياه شناسي( 
  

  سازمان نظام مهندسي كشاورزي

  فالح زاد، سهيل
  ) فوق ليسانس ميكروبيولوژي( 
  

اداره  -سازمان ملـي اسـتاندارد ايـران    
  كل استاندارد استان تهران

  نظري مقدم، رضا
  ) فوق ليسانس باغباني( 

سازمان جهاد  -وزارت جهاد كشاورزي 
  كشاورزي استان تهران

  
  يي آبادي، علييح
  ) ديپلم( 

  باغدار سيب در ناحيه دماوند
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 ش گفتارپي

اين استاندارد . شد تدوين 1346نخستين بار در سال  " ويژگي ها و روش هاي آزمون - ميوه سيب "استاندارد 
مربوط براي  هاي استاندارد ايران  و تاييد كميسيون سازمان مليبر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط 

اجالس كميته ملي   دويست و بيست و ششمين و يكهزارد  تجديد نظر قرار گرفت و در  بار مور چهارمين
قانون اصالح  3، اينك به استناد بند يك ماده شد 15/12/1391خوراك و فرآورده هاي كشاورزي مورخ  استاندارد

ان استاندارد ملي ، به عنو1371قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 
 .ايران منتشر مي شود

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، 
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين 

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

  

  . است  1370سال  347اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره   
  

  :ر گرفته ، به شرح زير است خذي كه براي تدوين اين استاندارد مورد استفاده قراأمنابع و م
  

1- Codex Standard CAC/RCP 299 – 2010, General Standard for Apples. 
 

دستورالعمل ملي آزمون هاي تمايز، يكنواختي و پايداري سيب،  حاج نجاري ح، دهقاني ش، خندان ع و فخرايي ل،  -2
  .1387نشر آموزش كشاورزي، 
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  روش هاي آزمون ويژگي ها و -ميوه سيب

  هدف و دامنه كاربرد       1

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين درجه بندي، ويژگي ها، نمونه برداري، روش هاي آزمون، بسته بندي ونشانه 
  .گذاري سيب مي باشد

اك به مصرف خور به طور مستقيمكه بسته بندي شده و  رسيده سيب گوناگون ميوهاين استاندارد براي رقم هاي 
  .مي رسد، كاربرد دارد انسان

  .كاربرد ندارد كه مصارف صنعتي دارد، فرآوري شده و يا سيب هاييسيب هاي  براياين استاندارد  -ياد آوري
  

 مراجع الزامي      2

بدين ترتيب آن . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن ها ارجاع داده شده است
  . جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شودمقررات 

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد 
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، . نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  . ه آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر استهموار
  :الزامي است  استفاده ازمراجع زيربراي كاربرداين استاندارد

  روش نگهداري در سرد خانه –، ميوه ها و سبزي هاي تازه  830استاندارد ملي ايران شماره  1- 2
  آئين كار –سبزيها ، بسته بندي اوليه ميوه ها و 4976استانداردملي ايران  2- 2
  ويژگي ها و روشهاي آزمون  -،كارتن جهت بسته بندي ميوه وسبزيهاي صادراتي 2923استانداردملي ايران  3- 2
  ويژگي هاي عمومي برچسب -، بسته بندي مواد غذايي 2135استاندارد ملي ايران شماره  4- 2
  شت در مواد غذايياصول كلي بهدا –، آيين كار 1836استاندارد ملي ايران شماره  5- 2
ميوه هاي  –مرز بيشينه مانده آفت كش ها  -، آفت كش ها 13117استاندارد ملي ايران به شماره  6- 2

  سردسيري
  بيشينه رواداري فلزات سنگين- دام-، خوراك انسان12968استاندارد ملي ايران به شماره  7- 2
در غذاهاي  ه گيري ميزان مانده آفت كش هاانداز - آفت كش ها ،9037-1استاندارد ملي ايران به شماره  8- 2

  كليات: قسمت اول - چرب به روش چند مانده اي با استفاده از كروماتوگرافي گازي
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در غذاهاي  اندازه گيري ميزان مانده آفت كش ها -، آفت كش ها9037- 2استاندارد ملي ايران به شماره  9- 2
  روش هاي استخراج و تصفيه: قسمت دوم - في گازيچرب به روش چند مانده اي با استفاده از كروماتوگرا

اندازه گيري ميزان مانده آفت كش هادر غذاهاي  - ، آفت كش ها9037-3استاندارد ملي ايران به شماره  10- 2
  .آزمون ها تاييدي: قسمت سوم - چرب به روش چند مانده اي با استفاده از كروماتوگرافي گازي

 روش-روي ،مس،آهن و سرب،كادميم مقدار گيري اندازه -  غذايي مواد ،9266 شماره ايران ملي استاندارد 11- 2

  .اتمي جذب نوري سنجي طيف
  آيين كار نگه داري در سرد خانه –، سيب  946استاندارد ملي ايران شماره  12- 2
  آيين كار نگه داري در هواي كنترل شده –، سيب  4974استاندارد ملي ايران شماره  13- 2
  

  و تعاريف اصطالحات    3

  :در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي رود
  
3-1    

  سيب
       Rosaceaeاز خانواده  Malus  domestica Borkh  با نام علمي  ،درخت سيب گوناگونميوه تازه رقم هاي 

  .مي باشد
3-2    

  آفت 
از قبيل قارچ ها، (ميكرو ارگانيسم ها  مانند كنه ها، حشرات و) در هر يك از مراحل رشد(هر موجود زنده اي 

كه به طور مستقيم يا غير مستقيم باعث آلودگي يا كاهش كمي وكيفي ميوه ) باكتري ها، ويروس ها و انگل ها
  .شودمي 

3-3  
  آفت زدگي 

نشانه هاي ناشي از عمل آفت ها كه با چشم غير مسلح ديدني باشد، اين نشانه ها به صورت لكه ها و سوراخ هاي 
 . درون و يا بيرون ميوه ي سيب مشاهده كرد كه مي توان در ،به جا مانده از آثار آفت ها است
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3-4  
  )جرب(لكه سياه سيب 

كه اين لكه ها ابتدا به رنگ زيتوني بر روي  ،مي باشد Venturia inaequalisلكه هاي حاصل از فعاليت قارچ 
  . ميوه سيب به وجود مي آيد و سپس سياه رنگ مي شود

  
3-5  

  آسيب ديدگي 
نشانه هاي ناشي از عوامل طبيعي و مكانيكي قبل، حين برداشت ميوه، جابه جايي، درجه بندي، بسته بندي و 
حمل و نقل سيب كه به صورت لك زدگي، ضرب ديدگي، لهيدگي، ترك خوردگي، خراشيدگي، ساييدگي و 

  .سوراخ شدن درميوه سيب قابل ديدن باشد
3-6  

  سوختگي 
كه در اثر عوامل متعددي مانند تغييرات دما،  ،دگرگوني رنگ پوست سيب است ي وسخت شدن وخشكيدگ

آفتاب زدگي، سم پاشي و غيره پديد آمده و بصورت تغيير رنگ قسمتي از پوست، قابل رويت بوده و در كيفيت 
  .نيز موثر مي باشد) گوشت ميوه(بافت مياني 

3-7  
  چروكيدگي 
ر آب موجود در ميوه پديد آمده و سبب از دست رفتن شادابي ميوه شده و پوست آن كه دراثر تبخي ،حالتي است

  .گردد نرم و سست مي
3-8  

  مواد خارجي
خاشاك، سنگريزه و تكه  و خاك ، ميوهبه غير از دم سيب،  درختمانند بقاياي گياهي  ميوه سيب جزهر چيزي 

  .استهاي پالستيك 
3-9  

  يكنواختي
  .است پوست رنگ و اندازه شكل، رقم، ديد از بسته در جودمو سيب ميوه دست بودن يك
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3-10  
  رسيدگي

 باالترين كيفيت به ميوه هنگام، آن در كه و مرحله رسيدگي، فيزيولوژيكي بلوغ بين ،تكاملي فرآيندي است

  .رسيده باشدخود
3-10-1  

  1بلوغ فيزيولوژيك
  . ميزان قند آن نسبت به نشاسته بسيار پايين استزماني است كه ميوه به حداكثر رشد خود رسيده، ولي هنوز 

3-11  
  مانده آفت كش ها

بخشي از آفت كش ها هستند كه در پي مبارزه با آفات و بيماري هاي باغي و انباري پيش و پس از برداشت در 
  .ميوه، بر جامانده است

3-12  
  2زنگار

وال از محل دم گاه شروع مي شود و با افزايش سطوح، رگه ها يا نقاط زبر قهوه اي روي پوست ميوه است كه  معم
زنگار در اثر عوامل مختلفي مانند تغذيه غير اصولي و تنش هاي . شدت خسارت به اطراف ميوه گسترش مي يابد

  .رطوبتي ايجاد مي شود
3-13   

 3تلخي لكه

 به پوست روي بر آن اثرات شودكه مي گفته ميوه دربافت موجود رنگ اي قهوه كوچك هاي لكه به اصطالحاً

 ود آمدن اين لكه ها مي تواند به دليل كمبودبه وج .شوند مي مشاهده رنگي اي قهوه يا سبز نواحي صورت
در شرايط پيشرفته موجب ايجاد حفره هاي كوچك و سخت شدن گوشت . باشد )ca(يا كلسيمو  )B(بور عناصر

   .يير مي يابدميوه در زير حفره ها مي شود و طعم ميوه از شيريني به تلخي تغ
3-14  

  4داخلي نقص
 از پس فقط كه ، آب گزيدگي، آردي شدن و قهوه اي شدن داخلي سيب،مانند پوكي سيب ميوه درگوشت عيب

  .ميوه، مشاهده مي شود عرضي يا طولي برش

                                                 
1 Physiological Maturity  
1 Russetting 
2  Bitter pit 
3 Internal defect 
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 3 -15  
  آزمايه

  .ماده مي شودنمونه اي است كه از نمونه آزمايشگاه طبق ضوابط نمونه برداري جهت انجام كليه آزمايش ها آ 
  

  درجه بندي       4

  :به سه درجه زير تقسيم مي شود ،بيشينه مجاز عيوب ظاهري و داخلي،  ميوه سيب  محتوي بسته طبق
  

  درجه ممتاز   4-1
ميوه سيب در اين درجه بايد داراي كيفيت بااليي باشد، به نحوي كه گوشت ميوه سالم و ويژگي هاي آن نشان 

به استثناء عيوب . ونه عيبي باشدگدر اين درجه ميوه بايد فاقد هر. مربوط باشد دهنده خصوصيات رقم سيب
.  داري و بسته بندي ميوه تاثيري نداشته باشد سطحي كه بر وضعيت ظاهري، كيفيت محصول، كيفيت نگه جزئي

  .باشد 1ساير عيوب ميوه بايد مطابق جدول 

كه در اين درجه بندي قرار مي گيرند، مي تواند ويژگيهايي ) ا وزناز نظر تعداد ي(تنها پنج درصد از سيب ها  -يادآوري
، مي تواند داراي فساد يا )از نظر تعداد يا وزن(يك درصد سيب ها . مطابق با ويژگي هاي سيب درجه يك داشته باشد

  . نقص داخلي باشد
  

  درجه يك   4-2
ميوه سالم و ويژگي هاي آن نشان  گوشته ميوه سيب در اين درجه بايد داراي كيفيت خوبي باشند، به نحوي ك

در اين درجه، عيوب جزئي كوچك زير در صورتي كه بر وضعيت . دهنده خصوصيات رقم سيب مربوط باشد
  . ظاهري، كيفيت محصول، كيفيت نگهداري و بسته بندي ميوه تاثيري نداشته باشد، قابل قبول است

 اندازهعيوب جزئي در شكل و  - 

 عيوب جزئي در ميزان رنگ گيري -

 ) 1مطابق جدول ( مجاز ساير عيوب -

با كه در اين درجه بندي قرار مي گيرند، مي تواند ويژگيهايي مطابق ) از نظر تعداد يا وزن( از سيب ها تنها ده درصد -يادآوري
 داخلي نقصا مي تواند داراي فساد يا سيب ه) از نظر تعداد يا وزن( سيب ها يك درصد. درجه دو داشته باشدويژگي هاي سيب 

 . باشد
 

  درجه دو   4-3
اين درجه شامل، ميوه سيبي است كه از نظر كيفيت در درجه ممتاز و درجه يك قرار نمي گيرد ولي كيفيت آن 

در اين درجه، عيوب زير در صورتي كه بر وضعيت . با ويژگي هاي اعالم شده در اين استاندارد مطابقت دارد
  . كيفيت محصول، كيفيت نگهداري و بسته بندي ميوه تاثيري نداشته باشد، قابل قبول استظاهري، 

 اندازهعيوب در شكل و  -  
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 عيوب در ميزان رنگ گيري -

  ) 1مطابق جدول ( مجاز ساير عيوب -
 هاي ويژگي با تواند مطابق مي گيرند، مي قرار بندي درجه اين در كه )از نظر تعداد يا وزن( سيب ها از درصد ده تنها -ياد آوري

  .   قرار داشته باشد ،در اين درجهنبايد   2%بيشتر از سيب هاي با فساد يا نقص داخلي  . نباشد دو درجهسيب 
  :مي تواند عيوب زير را داشته باشد ،)از نظرعدد يا وزن (سيب ها  از   2%بيشينه 

 )لكه چوب پنبه اي( لكه تلخي  -

 ترك خوردگي جزئي پوست -

  . كه تنها در درون ميوه قابل مشاهده است ،آفت زدگي -
  عيوب             ساير بيشينه مجاز – 1جدول                                                           

  درجه دو  درجه يك  درجه ممتاز  عيوب مجاز  رديف
سطوح  زنگار روي   1

  ميوه
  سطح سيب 3  )درصد(زنگار شبكه اي

  
  بسطح سي20

  
  سطح سيب 50

  
  سطح سيب1  )درصد(زنگار لكه اي تو پر

  
  سطح سيب 5

  
  سطح سيب33

  
مجموع سطح آسيب ديده از   

  )درصد(هر دو نوع زنگار
  سطح سيب 3

  
   سطح سيب 50  سطح سيب 20

  لكه هاي جزئي بيرنگ  آسيب ديدگي  2
  )سانتي متر مربع(

  
5/0  

 

  
1  

  
  

  
1  

 

 ساير لكه ها
محل شامل لكه هاي ترميم 

  )سانتي متر مربع(تگرگ

1  
  

5/2  
 

 لكه سياه سيب
  )سانتي متر مربع(

 25/0 صفر
  

1  
 

ترميم شده به ( ترك  خوردگي محل دم گاه   3
  )صورت جزئي يا كامل

  )سانتي متر( 

  5/0  صفر
  

1  
  

  حداكثر طول لكه هاي رگه اي  4
  )سانتي متر(

  2  صفر
  

4  
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  1رواداري   5

  .و اندازه در هر بهر از محصول بايد مطابق با الزامات هر درجه باشد رواداري در مورد كيفيت
  
  رواداري از نظراندازه  1- 5

نوشته با در نظر گرفتن يكنواختي، نبايد بيشتر از اندازه  )از نظر تعداد يا وزن(  ميوه ها10%در كليه درجه ها، 
  . شده در بسته باشد

دارند،  5/10گرم كه بريكس كمتر از  70ميلي متر يا  50اندازه كمتر از  با اين مقدار رواداري براي محصوالتي -يادآوري
  .كاربرد ندارد

  
  يكنواختي     2- 5

براي درجه ممتاز، رنگ سيب . ، يكنواخت باشدرسيدگي نميزاو  منشأ، رقم، كيفيت نظر از محتوي هر بسته بايد
سيب هايي كه در يك درجه . آن را نشان دهد بخش قابل مشاهده بسته بايد محتواي داخل. بايد يكنواخت باشد

  .نمودكيلو گرم بسته بندي  5قرار دارند را مي توان به صورت مخلوطي از ارقام و در بسته هايي با وزن كمتر از 
  :سيب مي تواند بر اساس يكي از موارد زير اندازه گيري شوددر بسته  يكنواختي

  
 با قطر     2-1- 5

  :يب ها در يك بسته بايدبيشترين تفاوت قطر بين س
 .باشد  ميلي متر 80 ميلي متر اگر قطر كوچكترين سيب كمتر از 5

  .باشد  ميلي متر 80ميلي متر اگر قطر كوچكترين سيب برابر يا بيشتر از  12
 
 
  با وزن   2-2- 5

  :بيشترين تفاوت وزن بين سيب ها در يك بسته بايد 
 .گرم باشد 90اگر وزن كوچكترين سيب  ،گرم 15

 .گرم باشد 134گرم تا  90اگر وزن كوچكترين سيب  ،گرم 20

 .گرم باشد 199گرم تا  135اگر وزن كوچكترين سيب  ،گرم 30

 .گرم باشد 299گرم تا  200اگر وزن كوچكترين سيب  ،گرم 40

 .گرم باشد 300اگر وزن كوچكترين سيب بيشتر از  ،گرم 50

  

                                                 
1 Tolerance  
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 ناپذيرفتني ها    6

 .باشد زنده آفت بدون بايد بسته، كي محتوي سيب ميوه  6-1

  .كه بر ظاهر كلي محصول  تاثير گذار است، باشدبايد بدون آفت زدگي  بسته، يك محتوي ميوه سيب 6-2
 . باشد خارجي مواد بدون بايد بسته، يك محتوي ميوه سيب 6-3 

  .خارجي باشد ميوه سيب بايد بدون بو و مزه غير طبيعي و  6-4
  .باشد )سوختگي و سرما زدگي(  بدون آسيب هاي حاصل از تغييرات دماميوه سيب بايد  6-5
  .ميوه سيب بايد بدون چروكيدگي باشد 6-6
رطوبت جمع شده پس از  به جزء(ميوه سيب  بايد بدون رطوبت بيروني غير عادي ناشي از عوامل مختلف  6-7

  .باشد ،)خارج كردن ميوه سيب از سرد خانه
  

  ويژگي ها       7

  :باشد محتوي يك بسته، بايد داراي ويژگي هاي زيرسيب ميوه 
  هاي ظاهري ويژگي  7-1
آسيب  فاقد بايد سالم و پوست آن ، محل دم گاه،وجود دمعدم در صورت  ميوه سيب بايد كامل باشد و 7-1-1

  .باشد ديدگي
  .باشد ،ميوه سيب بايد سالم  7-1-2
  .سفت باشد  7-1-3 

سفتي ميوه . حله خاص از بلوغ ميوه مي باشد و كمتر به مرحله رسيدگي مرتبط استسفتي نشان دهنده مر -يادآوري
  .  هاي رقم ميوه ارزيابي مي شود متناسب با ويژگي

    
  بو، مزه و طعم  7-2

ميوه سيب بايد بو، مزه و طعم طبيعي رقم خود را داشته باشد، و بدون بو، طعم و مزه خارجي و غير طبيعي 
  .باشد

  
   اندازه  7-3

ارقام و هر  براي تمام. تعيين مي شود ،يا با وزن آن بيشينه برش عرضي در هر ميوه وبا  از طريق قطر اندازه سيب
  .گرم مي باشد 90و كمينه وزن ميوه  ميلي متر 60 قطر ميوه اندازه كمينه، سه درجه سيب
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  :ل قبول باشدميوه هاي سيب با اندازه هاي كوچكتر در شرايط زير مي تواند قاب – ياد آوري

 .باشد 5/10تر از   مساوي يا بيش) برحسب بريكس( درجه قند  -

  . گرم نباشد 70ميلي متر و  50اندازه آن كمتر از   -
  
  رنگ  7-4
 . داشته باشد ،پرورش آن محلو  رقمميوه سيب بايد رنگي متناسب با ويژگي ها ي  

  
  رسيدگي سيب  7-5

                   كه قادر به ادامه مرحله رسيدن و رسيدگي كاملبرداشت شود  رسيدگيميوه سيب بايد در مرحله اي از 
  . باشد ،)رقممتناسب با ويژگي هاي هر ( 
  

براي تصديق رسيده بودن ميوه بعضي از فاكتورها مانند جنبه هاي مورفولوژي و درجه بريكس و سفتي بافت  -يادآوري
  .مورد توجه قرار مي گيرد

  :كه يط سيب بايد به گونه اي باشدو شرا درجه رسيدگي
 .شرايط حمل و نقل را تحمل نمايد  7-5-1
  .در مقصد داراي كيفيت و شرايط رضايت بخش باشد 7-5-2
 

  آالينده ها    7-6
  فت كش ها آمقدار مانده   7-6-1

مرز  - ها كش آفت ،13117ميوه سيب، بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره  برايمقدار مانده افت كش ها 
  .باشد ،ميوه هاي سرد سيري –بيشينه مانده آفت كش ها 

  فلزات سنگين  7-6-2
بيشينه  -دام-خوراك انسان 12968ميوه سيب، بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره  برايمقدار فلزات سنگين 

  .باشد ،رواداري فلزات سنگين
  

  نمونه برداري  8

در اين استاندارد ملي نمي باشد و مـي تـوان از روش نمونـه بـرداري      جزئي از روش مشخص شده ،نمونه برداري
نمونه بـرداري بـراي    .استفاده كرد برداري نمونه -هاي تازه ها و سبزي ، ميوه622ملي ايران شماره  استانداردطبق 
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اقي مانده تعيين ب -، آفت كش ها8366آفت كش ها بايد مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  باقي ماندهآزمون 
بسته هاي آسيب ديده، بايد جدا شود و به  .انجام شود روش هاي نمونه برداري، -در محصوالت كشاورزي و دامي

  .طور مجزا نمونه برداري شود
آزمون،  و انجام نتايجفاصله بين نمونه برداري  .نمونه هاي برداشت شده بايد بالفاصله به آزمايشگاه ارسال شوند

واقعي بهر باشد و در طي  نمايندهبايد  ارسال مي شودكه به آزمايشگاه  نمونه اي. يشتر باشدنبايد از دو روز ب
  .مراحل حمل و نقل و يا نگهداري آسيب نبيند و تغييري پيدا نكند

  

  آزمون هاي روش     9

    تهيه آزمايه   9-1

ن استاندارد ، الزم است حداقل براي تطابق ميوه هاي موجود در بسته هاي نمونه برداري شده با ويژگي هاي اي
را به تعداد جعبه هاي نمونه برداري  50براي اين منظور ابتدا عدد . مورد بررسي قرار گيرد سيبعدد ميوه  50

شده تقسيم نموده تا تعداد ميوه هايي كه بايد از هر بسته برداشته شود مشخص گردد سپس بسته ها را باز كرده 
را به طور تصادفي برداشته و تك تك به طور چشمي مورد بررسي  سيبه ميوه و از هركدام تعداد محاسبه شد

  .قرار دهيد

  آزمون عوامل ناپذيرفتني  9-2
  .بررسي شود ،بايد از نظر وجود عوامل ناپذيرفتني ،تمام آزمايه

  
  هاي ظاهري آزمون ويژگي  9-3

  .، باشد1- 7تمام آزمايه، بايد از نظر ويژگي هاي ظاهري مطابق بند 
  
  و رنگ آزمون بو و مزه  9-4

  .، باشد4- 7و  2- 7مطابق بند  از نظر بو و مزه، بايد تمام آزمايه
  
  يكنواختيآزمون   9-5 

  :، طبق ميزان قطر يا طبق وزن سيب، بررسي شود2-5يكنواختي مطابق بند از نظر ، بايد تمام آزمايه
  با قطر 9-5-1

ميزان به . رفته و تفاوت ميزان قطر سيب ها را به دست آوريداندازه گ كوليستمام سيب هاي آزمايه را با قطر 
  .مقايسه كنيد 1-2- 5 دست آمده را طبق بند
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  با وزن 9-5-2
گرم اندازه گيري كنيد و تفاوت وزن بين سيب ها را به دست  01/0وزن تمام سيب هاي آزمايه را با ترازو با دقت 

  .  مقايسه كنيد 2- 2-5مقدار تفاوت به دست آمده را طبق بند . آوريد
  
  آزمون درصد فساد و نقص داخلي  9-6

سپس ميوه هاي با فساد و نقص داخلي را جدا و شمارش كنيد و درصد فساد و نقص . آزمايه را شمارش كنيد
  .داخلي را از فرمول يك بدست آوريد

  
  درصد فساد و نقص داخلي=    1M  ×100فرمول يك                                                           

                                                                                  M0 
  :كه در آن

  M1 داراي فساد و نقص داخليتعداد ميوه هاي سيب  
  M0تعداد كل نمونه است.  

  
  آزمون عيوب مجاز  9-7

  .، بررسي شود و با درجه ميوه سيب، انطباق داده شود1تمام آزمايه از نظر عيوب مجاز طبق جدول شماره 
  
  آزمون مانده آفت كش ها  9-8

اندازه  -، آفت كش ها 9037-1تعيين مقدار مانده آفت كش ها در ميوه سيب، مطابق استاندارد ملي ايران شماره 
 -توگرافي گازيگيري ميزان مانده آفت كش هادر غذاهاي چرب به روش چند مانده اي با استفاده از كروما

اندازه گيري ميزان مانده آفت كش  -، آفت كش ها 9037-2كليات و استاندارد ملي ايران شماره : قسمت اول
روش هاي استخراج و : قسمت دوم -هادر غذاهاي چرب به روش چند مانده اي با استفاده از كروماتوگرافي گازي

اندازه گيري ميزان مانده آفت كش هادر غذاهاي  - ها، آفت كش  9037-3تصفيه و استاندارد ملي ايران شماره 
  . آزمون هاي تاييدي، انجام شود: قسمت سوم - چرب به روش چند مانده اي با استفاده از كروماتوگرافي گازي

  
  آزمون مقدار فلزات سنگين   9-9

 مقدار گيري اندازه -  غذايي مواد ، 9266 شماره ايران ملي استاندارد طبق سيب در سنگين فلزات مقدار تعيين

  .شود انجام اتمي، جذب نوري سنجي طيف روش-روي و آهن مس، كادميم، سرب،
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  بسته بندي    10

  آلودگي هرگونه بدون و خشك تميز، سالم، نو، بايد مي شود برده كار به سيب بسته بندي براي كه موادي 10-1

 براي .باشد آن داشته خارجي سطح يا و ميوه كيفيت بر تأثيري نبايد شده برده كار به مواد .باشد ناخوشايند بوي

 كه باشد، اي به گونه بندي بسته بايد ترابري، و داري نگه مراحل در آسيب و شدن خراب گونه هر از جلوگيري

 تهويه منافذي براي داراي بايد استفاده مورد هاي بسته .نمايد تأمين را كاال از كامل و درست حفاظت

 زيان سالمتي براي كه باشد اي گونه به بايد بسته داخل در استفاده مورد لوازم ديگر و كاغذ بسته، كيفيت.باشند

  .باشد بو بي و تميز نو، مواد از و آورنبوده
درصورت . كرد استفاده پالستيكي، هايي جعبه يا مقوايي كارتن از توان مي سيب  ميوه  بندي بسته براي 10-2

 سبزيجات تازه و ميوه بندي بسته ، 2923 شماره ايران ملي استاندارد طبق بايد آن ويژگي كارتن، از استفاده

  .باشد ،آزمون هاي روش و ها ويژگي - كارتن- صادراتي
  

 نشانه گذاري    11

،  1373سال : 2135در نشانه گذاري اين محصول ، عالوه بر رعايت نكات مندرج در استاندارد ملي ايران شماره 
ويژگي هاي عمومي برچسب، آگاهي هاي زير بايد روي هر بسته با خط خوانا و مركب و  -بسته بندي مواد غذايي

جوهر غير سمي و پاك نشدني براي مصارف داخلي به زبان فارسي و براي صادرات به زبان انگليسي ويا زبان 
  :كشور خريدار نوشته، چاپ و برچسب شود

  و درجه محصول )ارقام( نام ، رقم 11-1
  وه و وزن خالص محصول در بسته برحسب سيستم متريكتعداد مي 11-2
  نام و نشاني كامل توليد كننده يا بسته بندي كننده يا صادركننده و يا عالمت تجاري آن  3- 11
  )به روز ، ماه و سال(تاريخ توليد يا بسته بندي   11-4
  )محصول ايران(عبارت   11-5
  )در صورت لزوم(شرايط نگه داري   11-6

 داري ميوه سيب امات بهداشتي در تهيه و نگهالز   12

  :شودداري  تهيه و نگه ،ميوه سيب بايد طبق استاندارد هاي ملي ايران به شرح زير
  .داري در سرد خانه روش نگه –هاي تازه  ميوه ها و سبزي،  830استاندارد ملي ايران شماره 
  .شت در مواد غذايياصول كلي بهدا –آيين كار  ،1836استاندارد ملي ايران شماره 
  .آيين كار نگه داري در سرد خانه –، سيب  946استاندارد ملي ايران شماره 
  .آيين كار نگه داري در هواي كنترل شده –، سيب  4974استاندارد ملي ايران شماره 
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اشت و بودن ميوه، ويژگي هاي رقم، زمان برد مناسبي از رشد، رسيدهدر نظر گرفتن مرحله  يد باميوه سيب  با

نقل  و وضعيت ظاهري ميوه سيب بايد به گونه اي باشدكه در طي حمل و رسيدگيشود،  برداشتمنطقه كاشت، 
  .جايي آسيب پذير نباشده و جاب

  

 آزمون گزارش   13

 :باشد زير هاي آگاهي داراي بايد آزمون گزارش

 .نمونه كامل مشخصات 13-1

 .نمونه دريافت تاريخ 13-2

 .زمونآ انجام تاريخ 13-3

 .شده گيري اندازه كمي مقادير 13-4

 .347 شماره ايران ملي استاندارد طبق رفته كار به آزمون روش 13-5

 و است شده گرفته كار به آزمايشگاه سوي از و است نشده مشخص استاندارد اين در كه جزئياتي همه 13-6
 .باشد داشته تأثير آزمون نتايج روي است ممكن چه هرآن

 .كننده آزمايش امضاي و خانوادگي نام و نام 13-7

  .باشد شده انجام پذيري تكرار اگر آزمون دو نتيجه يا آزمون از آمده دست به نتيجه 13-8
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  الفپيوست 
  )اطالعاتي(

  كدهاي بين المللي رنگ گيري سيب
از كد هاي  سيبهاي رقم با توجه به ويژگي) به جز سيب هاي ارقام سبز و زرد رنگ( در تمام درجه هاي سيب 

  :رنگ گيري زير استفاده مي شود
  

  كد هاي بين المللي رنگ گيري سيب – 1الف جدول 
  كد  درصد رنگ گيري

 A  يا بيشتر75%
B  يا بيشتر% 50

C  يا بيشتر% 25

D  ياكمتر25%

  

  
  رنگ گيري  كدنمونه اي از  -1 الف شكل
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  بپيوست 
  )اطالعاتي(
  عيوب ذكر شده در استاندارد تصاوير مربوط به برخي

  

  
  لكه بيرنگ -2لكه تلخي                                                      شكل ب -1شكل ب 

  

  
  لكه رگه اي -4لكه حاصل از تگرگ                                 شكل ب   -3شكل ب 
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  زنگار شبكه اي -6شكل ب                                           زنگار لكه اي توپر -5ب شكل 

  

  
  لكه سياه -8شكل ب                                           زنگار شبكه اي - 7ب شكل 

  

  
  نقص داخلي –9شكل ب 

 


