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نشان داد که حدود  45-35درصد خیارهای تولیدی اس ان دارای باقیمانده
غیرمجای سموم میباشند و بنابراین مصرف این محصوالت سالمت مصرفکنندگان را تهدید
مینماید.
مسمومیت کشاوریان و کارگران بخش کشاوریی به دو صورت حاد و مزمن میباشد .ساالنه
 400000تا  2000000مورد مسمومیت حاد در دنیا رخ میدهد که  4000تا 10000
مورد آن منجر به مرگ میشود .بهعالوه در دنیا ساالنه  300000مورد بیماری در کارگران
بخش کشاوریی دیده می شود .ط)ق آمار فائو بروی اخ الالت عص)ی مانند آلزایمر و
پارکینسون با مصرف سموم فسفره آلی ارت)ا دارد .در ایران بیش رین سرطان دس گاه
گوارش و تنفس( 30درصد کل کشور در اس ان ماینداران دیده شده است و همین اس ان
نیز بیش رین میزان مصرف سموم را به خود اخ صاص داده است (یک سوم کل سم مصرفی
کشور بنابراین اح ماال بین این دو رابطه وجود دارد.
با مصرف بهینه سموم عوارض سوء ییست محیطی و مخاطرات آن برای سالم ی کارگران
بخش کشاوریی کاهش مییابد و همانین سالمت محصوالت برای مصرفکنندگان (دام و
انسان تضمین میگردد .در این راس ا رعایت نکاتی ای جمله دوره کارنس سموم دوره
محدودیت ورود به محل سمپاشی شده و اس فاده ای تجهیزات حفاظت فردی حین سمپاشی
ضروری است.
در هر حال کاربرد سموم شیمیایی هماون هر ماده شیمیایی دیگر با عوارض کوتاه و
بلندمدت همراه است که این عوارض را میتوان با کاهش اتکای محض به کن رل شیمایی و
اس فاده ای سایر روشهای کن رل آفات بهخصوص مدیریت تلفیقی آفات ( IPMکاهش داد.
عالوه بر این در سالهای اخیر م خصصین کن رل شیمیایی تالش کردهاند با اصالح و بهینه
کردن فرموالسیون سموم اس فاده ای روشهای کاربرد اخ صاصی هدف مانند ضدعفونی بذر
و اس فاده ای تکنیکهای مدرن سمپاشی مانند مهپاشها و سمپاشهای الک رواس اتیک
خطرات و عوارض سوء سموم را کاهش دهند.
معرفی استانداردهای ملی موجود در زمينه انار وسيب-پسته و گل محمدی-سيب
Archive of SID
زمينی-سبزی وصيفی جات-محصوالت گلخانه ای
مح رم جانی قربان
کارشناس امور اس اندارد – اداره کل اس اندارد و تحقیقات صنم ی اس ان اصفهان
Email: mjstd97@yahoo.com
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معرفی  17استاندارد ملی موجود در زمينه انار وسيب
چکيده
این مقاله حاوی ممرفی  17اس اندارد ملی موجود در یمینه سیب و انار شامل ویژگی ها برداشت
آئین نگهداری باقیمانده سموم و فلزات سنگین می باشد.
در این مقاله سمی شده تا خواننده را با سایت سایمان اس اندارد و با اس انداردهای ملی موجود
آشنا نماید تا براساس نیایهایی که توس کاربر احساس می شود در جهت به)ود اس انداردهای
ملی تالش نماید و یمینه به)ود کشاوریی و افزایش کیفیت محصوالت کشاوریی فراهم شود.
واژگان کليدی :اس اندارد ملی سیب انار
مقدمه
اس انداردهای ملی موجود توس کمیسیون های فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در اجالسیه
ملی اس اندارد مورد تصویب قرار گرف ه سپس به اس ناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و
مقررات سایمان ملی اس اندارد ایران مصوب بهمن ماه  1371به عنوان اس اندارد ملی ایران
من شر می شود.برای حفظ هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در یمینه صنای
علوم و خدمات اس انداردهای ملی ایران در مواق لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر گونه
پیشنهادی که برای اصالح یا تکمیل این اس انداردها ارائه شود در هنگام تجدیدنظر در
کمیسیون های فنی مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بنابراین برای مراجمه به اس انداردهای ملی ایران باید همواره ای آخرین تجدیدنظر آنها اس فاده
کرد.
در تهیه و تدوین این اس انداردها ضمن توجه به شرای موجود و نیایهای جاممه ح ی المقدور
باید بین اس انداردهای ملی و اس اندارد کشورهای صنم ی پیشرف ه هماهنگی ایجاد شود.
لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود اجرای آیمایش های الیم و دانش بومی در یمینه های
تولید این اس انداردها تهیه می شوند.
 -1انار
اناردرخت یا درخ چه ای است پرشاخ و برگ باشاخه های نامنظم کم و بیش خاردار و نیمه برگ
ریز و پاجوش هایی که درمناطق سردسیر و نیمه گرمسیری و مدی رانه ای بصورت خزان کننده به
ارتفاع 2تا 5م ر می رسد و در نواحی گرم و مرطوب (گرمسیری و یمس انهای مم دل بصورت
همیشه س)زمی باشد .این درخت برای به ثمررسیدن میوه هایش نیایمند تابس ان گرم وپائیز
طوالنی وخشک است گرمای ییاد موجب سوخ گی و سرمای ییاد باعث ترکیدگی آن می شود و
ای لطافت پوست ومرغوبیت میوه می کاهد بنا به اع قاد کارشناسان موطن اصلی انار ایران بوده
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است که ایاین کشوربه سایرنقا جهان گس رش پیداکرده است .میوه انار بیش ر
بصورت تایهخوری مصرف می گردد ولی می توان ایتمام قسمتهای آن ایجمله پوست هس ه و
دانه جهت محصوالت مخ لف اس فاده کرد.
ارقام مخ لف انار را به انواع ییرتقسیم می نمایند.
الف :انار وحشی شامل انار پاکوتاه و انار پرپراست.
ب:انا ریراعی و اهلی (پرورشی
همچنین اینظریمان رسیدن وموق برداشت انار به سه گروه تقسیم می گردند.
 -1انواع یودرس شیرین که رسیدگی آن اوایل شهریورماه می باشد.
 -2انواع یودرس ترش که رسیدگی آن اوایل شهریورماه می باشد.
 -3انواع دیررس شیرین که رسیدگی آن اواخر شهریورماه می باشد.
ارقام مهم وممروف انار در ایران ع)ارتندای شهواردانه قرمز آمنه خاتون تب و لریسفیدانه یاغ گپری
دانه سیاه میخوش طوق گردن شهوار شیرین ساوه الک ساوه ملس اصفهانی دانه قرمز تف ی
شش کپ و کیوانی .مهم رین مناطق انار خیز کشور ع)ارتندای فارس اصفهان خراسان مرکزی
یزد کرمان تهران سمنان و.....که درمجموع  23اس ان کشور را شامل میشود .تاکنون در
دنیا 185رقم انارشناخ ه شده که 145رقم آن کشت وکار می شود .دریمینه تولید انار ایران رقیب
جدی ندارد و می تواند انار یکی ایمحصوالت صادراتی سودآور برای کشور باشد .برای تولید
محصول مرغوب موارد ییر را باید در نظر گرفت -1 .توصیه میشود تا حد ممکن ایمصرف
کودهای شیمیایی اوره وفسفرجلوگیری کنیم ودر عوض ایکودهای حیوانی مرغوب اس فاه نماییم
این امرباعث تولیدانارهای پرآب وخوش طمم می شود-2 .اناریک گیاه مقاوم به خشکی می باشد
ولی به رین تولیدمحصول با آبیاری مناسب حاصل میگردد .آبیاری کم باعث تولید انارهای کم
آب میشود به عالوه کم آبی س)ب کاهش کیفیت رنگ انار میگردد -3 .برای کاهش آلودگی
اناربه کرم گلوگاه که عامل اصلی تلفات انارمیباشد .به رین راه م)اریه جم آوری انارهای پوسیده
واضافی درحین برداشت ونیز در پاییز و یمس ان میباشد .عالوه براین پس ایجم آوری محصول
شاخ وبرگ وتمام اضافات گیاهی موجود در باغ جم آوری و سویانده شود و در حین نگهداری در
ان)ار نیز کلیه انارهای فاسد و گندیده با دقت جم آوری و ممدوم گردد.
میوه تایه درخت انار با نام علمی ) Punicagranatum(L.ای خانواده  Punicaceaمیباشد.
این میوه دارای ترکی)ات ف ولیک و پرولین اسیدهای آلی شامل اسید سی ریک اسید مالیک
اسید ایزوسی ریک قندها شامل گلوکز و فروک وی وی امین ها شامل تیامین ری)وفالوین و
اسکوربیک اسید و نیز مواد ممدنی شامل پ اسیم کلسیم سدیم منیزیم فسفر آهن مس روی
و منگنز میباشد.
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 -2سيب
سیب یکی ای قدیمیترین میوه هایی است که بشر ای دیر بای شناخ ه و مورد اس فاده قرار داده
است بر اساس اطالعات موجود به نظر میرسد که موطن اصلی درخت سیب در منطقه جنوبی
قفقای و آسیای صغیر بوده و این درخت اولین بار در کشورهای ایران  ,مصر  ,یونان پرورش
مییاف ه است .درخت سیب ای گونههای مخ لف جنس  Malusای خانواده  Rosaceaeمیباشد .به
عقیده بمضی ای گیاه شناسان جنس  Malusخود ییر جنس  Pyrousبوده و بیست و پنج گونه
سیب شناخ ه شده موجود تماماً اخالف  Malus Pyrousو  Pyrous Bacataمیباشند .در اثر
پرورش و اصالح نژاد ,این میوه دارای ارقام گوناگون شده است که در دامنه وسیمی ای شرای آب
و هوای مخ لف قابل کاشت بوده و با رعایت اصول به یراعی محصول قابل توجهی میدهد .در
کشور ما نیز به علت مناسب بودن شرای آب و هوایی این محصول ای قدیم االیام مورد کشت و
اس فاده قرار می گرف ه و در رب قرن اخیر تولید آن افزایش اشمگیری یاف ه است .بطوریکه در
حال حاضر سطح ییر کشت سیب در ایران تقری)اً به 124000هک ار و با تولیدی حدود 1130000
تن در سال می رسد .تمداد ارقام ایرانی که تا کنون مشخص گردیده به بیش ای  150رقم بالغ
میشود و عالوه بر آن حدود  30رقم خارجی نیز به ایران وارد شده و کشت اند رقم آن م داول
می باشد .بیش رین سطح ییر کشت به ارقام دیر رس و قابل نگهداری در سردخانه اخ صاص یاف ه
است که مهمترین آن ع)ارتند ای  :ینویمرند ع)اسی شمیرانی  7گلدن دلیشس رددلیشی گرانی
اسمیت جاناتان گالیا شفی آبادی و گالب کهنز میباشد که سه رقم گرانی اسمیت جاناتان
گالیا در سطح محدودی در باغهای دول ی غرس شدهاند  .سابقاً روش احداث باغات سیب در ایران
به طریق سن ی با تراکم  300درخت در هک ار بوده ولی در سالهای اخیر احداث باغات با کشت
م مرکز ( سیس م  Mallingبا تراکم م وس  2000درخت در هک ار رو به توسمه و گس رش
می باشد نگهداری سیب در ایران سابقه طوالنی داش ه و در بمضی ای مناطق روس ائی کشورمان
روشهای سن ی هنوی هم م داول میباشد .ای جمله این روشها پوشانیدن سیب توس کاه خاک
و ماسه نرم ( به ویژه در مورد رقم شمیرانی و یا ان)ار کردن آن در ییر یمینهای خنک است.
امرویه در کشور اس فاده ای سرد خانه برای نگهداری این محصول شدیداً رواج یاف ه بطوریکه
بخش قابل توجهی ای ظرفیت سردخانههای باالی صفر کشور به نگهداری سیب اخ صاص یاف ه
است و ای این حجم حدود  90درصد برای نگهداری سیبهای گلدن دلیشس و رد دلیشس مورد
اس فاده قرار میگیرد .ضرورت آشنا کردن عالقهمندان و دست اندرکاران ذیرب به تکنیک
نگهداری سیب در سردخانه با توجه به اهمیت اق صادی این محصول و امکان توسمه صادرات آن
موجب شد که با اس فاده ای تجربیات حاصله در ایران و سایر کشورها بخصوص در مورد دو رقم
گلدن دلیشس و رد دلیشس به تجدید نظر این آئین کار اقدام شود.
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 -3استانداردهای ملی موجود در زمينه انار و سيب
اس انداردهای ملی موجود در یمینه سیب و انار در جدول  1آمده اند.
جدول  -1اس انداردهای ملی موجود در یمینه سیب و انار
ردیف

شماره اس اندارد ملی

عنوان اس اندارد ملی

سال تدوین

1

64

سیب و گالبی

1344

2

262

میوه انار – ویژگی ها و روش های آیمون

1386

3

347

میوه ها-سیب-ویژگی ها

1375

4

946

میوه ها-سیب-آئین کار نگهداری در سردخانه

1369

5

2729

کاغذ نگهداری میوه جات-ویژگی ها و روش های آیمون

1366

6

2923

بس هبندی میوه و س)زیجات تایه صادراتی-کارتن-ویژگی ها و روش های آیمون

1374

7

3476

میوه ها -سیب درخ ی برای مصارف صنم ی-ویژگی ها و روشهای آیمون

1373

8

4889-1

میوه ها -واژه نامه-قسمت اول

1378

9

4889-2

میوه ها -واژه نامه-قسمت دوم

1378

10

4974

میوه ها-سیب-آئین کار نگهداری در هوای کن رل شده

1378

11

4976

میوه ها و س)زیها-آئین کار بس ه بندی اولیه

1378

12

6083

میوه ها-انار-دانه خشک شده(-انار دانه ویژگی ها و روشهای آیمون

1381

13

6409

میوه ها و س)زیها –نگهداری انار در سردخانه

1381

14

7231

میوه و س)زی –انار-برداشت جداسایی درجه بندی ترابری و بس ه بندی-آئین کار

1382

15

12968

خوراک انسان و دام-بیشینه رواداری فلزات سنگین

1389

16

13117

آفت کش ها-مری بیشینه مانده آفت کش ها -میوه های سردسیری

1389

17

13118

آفت کش ها-مری بیشینه مانده آفت کش ها -میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

1388

 -1-3استاندارد ملی شماره 262
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین درجه بندی ویژگی ها نمونه برداری روش های آیمون
بس ه بندی و نشانهگذاری میوه انار می باشد.
این اس اندارد برای رقم های گوناگون میوه انار تایه و رسیده که بس ه بندی شده و به طور
مس قیم به مصرف خوراک انسان می رسد به کار می رود.
 -2-3استاندارد ملی شماره 347
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین ویژگیها درجهبندی بس هبندی نشانهگذاری نمونهبرداری و
روشهای آیمون سیب درخ ی می باشد.
دامنه کاربرد این اس اندارد شامل ارقام مخ لف سیب درخ ی می باشد .که بصورت میوه تایه به
مصرف خوراک انسان می رسد.
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 -3-3استاندارد ملی شماره946
هدف ای تدوین این آئین کار ارائه اصولی به منظور نگهداری سیب در سردخانه برای عرضه در
خارج ای فصل میباشد که رعایت آنها در مرحله برداشت جور کردن حمل به سردخانه در طول
مدت نگهداری و هنگام خروج میوه ای سردخانه موجب حفظ هر اه بیش ر تایگی و ویژگیهای
خاص رقم سیب مورد عمل خواهد بود.
این آئین کار در مورد ا رقامی ای سیب که در داخل کشور تولید شده و دارای قابلیت نگهداری
خوب یا م وس هس ند قابل اجراست.
این ارقام ع)ارتند ای :گولدن دلیشس گرانی اسمیت رد دلیشس ینوی شمیرانی جاناتان گالیکا
ع)اسی شفی آبادی و گالب کهنز.
 -4-3استاندارد ملی شماره2729
هدف ای تهیه این اس اندارد تمیین ویژگیها و روشهای آیمون کاغذ نگهداری میوهجات میباشد .
این اس اندارد مشخص کننده ترکی)ات مواد و خصوصیات کاغذ جهت نگهداری مرک)ات سیب
گالبی و انار و سایر میوهجات قابل پیچاندن در کاغذ میباشد.
 -5-3استاندارد ملی شماره2923
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین ویژگیها بس هبندی و نشانهگذاری نمونهبرداری و روشهای
آیمون کارتنهای صادراتی جهت بس هبندی و س)زیجات به ویژه اقالم ییر میباشد .
 -1-1سیب انار پرتقال خربزه و هندوانه
 -2-1گالبی هلو شلیل آلو قطره طال خیار طال)ی و س)زیجات .
این اس اندارد شامل انواع کارتنهای کنگرهای جهت بس هبندی میوه و س)زیجات تایه صادراتی
میباشد .
 -6-3استاندارد ملی شماره3476
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین ویژگیها  ,بس ه بندی و نمونه برداری و روشهای آیمون انواع
سیبهائی است که جهت مصارف صنم ی صادر میشود .
این اس اندارد در مورد سیبهای صادراتی جهت مصارف صنم ی کاربرد دارد .
 -7-3استاندارد ملی شماره 4889-1و 4889-2
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین واژه نامه میوه ها به یبان های علمی انگلیسی فرانسه و
فارسی میباشد.
این اس اندارد برای واژه های گیاه شناسی میوه ها کاربرد دارد.
یادآوری  :واژه میوه در این اس اندارد تنها ای دید بایرگانی بکار رف ه و ممکن است بخشهائی که
به مصرف خوراک می رسد در تمریف گیاه شناسی میوه ن)اشد.
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 -8-3استاندارد ملی شماره4974
هدف ای تدوین این آیین کار تمیین روش بهینه نگهداری سیب در هوای کن رل شده می باشد.
بدلیل عوامل فراوانی که در کیفیت و خواص نگهداری س)ب تأثیر می گذراند شرای بهینه
نگهداری در هوای کن رل شده بس ه به رقم و منطقه تولید م فاوت می باشد.
این آیین کار درباره ارقام مخ لف سیب محصول ایران کاربرد دارد.
 -9-3استاندارد ملی شماره4976
هدف ای تدوین این آیین کار تمیین شرای و روشهای بس ه بندی اولیه و بس ه بندی برای ترابری
میوه ها و س)زیها به منظور فروش برای تایه خوری آنها می باشد.
این آیین کار برای انواع مخ لف میوه ها و س)زیهای محصول ایران کاربرد دارد.
 -10-3استاندارد ملی شماره6083
ه دف ای تدوین این اس اندارد تمیین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی بس هبندی نشانهگذاری
نمونهبرداری و روشهای آیمون دانههای خشک شده انار میباشد.
این اس اندارد در مورد دانه های خشک شده ارقام مخ لف انار که عموماؤ به نام انار دانه شناخ ه
میشود کاربرد دارد.
 -11-3استاندارد ملی شماره6409
آماج نگارش این آئین کار نشان دادن روشهای کلی نگهداری انار در سردخانه ویژگیها
روشهایآیمون و بس ه بندی آن برای مصرف خوراکی و عرضه در خارج ای فصل بگونه تایه
میباشد .کهپیروی ای آنها در برداشت جور کردن ترابری نگهداری و عرضه مایه پاسداری هر اه
بیش ر اونی تایگی و ویژگیهای رقم انارمورد عمل و پیشگیری ای خرابی آن خواهد بود.
این آئین نامه درباره همه رقمهای انارهایی که دارای توانایی (قابلیت نگهداری در سردخانه بوده
وسرما را بدون آسیب دیدن تحمل کرده و سالم میمانند کاربرد دارد.
 -12-3استاندارد ملی شماره7231
هدف ایتدوین این آیین کارراهنمایی تولیدکنندگان وصادرکنندگان محصول اناربمنظورحفظ
کیفیت درمراحل برداشت جداسایی درجه بندی ترابری بس ه بندی ونشانه گذاری است .
این اس اندارددرباره ارقام میوه انارجهت تولیدداخل وبویژه صادرات کاربرددارد.
 -13-3استاندارد ملی شماره 12968
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین و ارائه بیشینه رواداری فلزات سنگین (سرب کادمیوم جیوه
ارسنیک قل کرم نیکل و منگنز در خوراک انسان و دام می باشد.
 -14-3استاندارد ملی شماره13117
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این اس اندارد با هدف تمیین مری بیشینه مانده آفت کش ها در میوه های
سردسیری تدوین شده است .این اس اندارد برای میوه های سردسیری شامل دانه داران (سیب
گالبی و به هس ه داران (گیالس آل)الو آلو یردآلو گوجه هلو و شلیل دانه ریزها (توت
انگور و توت فرنگی مغزهای درخ ی (بادام پس ه فندق و گردو و سایر محصوالت (قارچ
خوراکی و اای کاربرد دارد.
 -15-3استاندارد ملی شماره13118
این اس اندارد با هدف تمیین مری بیشینه مانده آفت کش ها در میوه های گرمسیری تدوین شده
است .این اس اندارد برای میوه های گرمسیری (خرما و موی نیمه گرمسیری (انار انجیر یی ون و
مرک)ات و و سایر محصوالت (قارچ خوراکی و اای کاربرد دارد.
 -4بحث و نتيجه گيری
با توجه به وجود آئین نامه صدور تمدید تملیق و ابطال پروانه کاربرد عالمت اس اندارد برای
محصوالت کشاوریی دارای حدود باقیمانده سموم و آفتکشها که در سال  1388توس سایمان
ملی اس اندارد ایران تدوین شده انواع محصوالت کشاوریی که باقیمانده سموم و آفتکشها در
آنها مطابق با اس انداردهای ملی ایران می باشد می توانند ای پروانه کاربرد عالمت اس اندارد ایران
اس فاده کنند.
اجرای این دس ورالممل با همکاری بین سایمان ملی اس اندارد ایران و سایمان جهاد کشاوریی
(مماونت به)ود تولیدات گیاهی قابل اجراست.
معرفی  10استانداردملی موجود در زمينه پسته و گل محمدی
چکيده
این مقاله حاوی ممرفی  10اس اندارد ملی موجود در یمینه پس ه و گل محمدی است که 7
اس اندارد آن در یمینه پس ه و  3اس اندارد دیگر در یمینه گل محمدی است.
در این مقاله سمی شده تا خواننده را با سایت سایمان اس اندارد و با اس انداردهای ملی موجود
آشنا نماید تا براساس نیایهایی که توس کاربر احساس می شود در جهت به)ود اس انداردهای
ملی تالش نماید و یمینه به)ود کشاوریی و افزایش کیفیت محصوالت کشاوریی فراهم شود.
واژگان کليدی :اس اندارد ملی پس ه گل محمدی
مقدمه
اس انداردهای ملی موجود توس کمیسیون های فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در اجالسیه
ملی اس اندارد مورد تصویب قرار گرف ه سپس به اس ناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و
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مقررات سایمان ملی اس اندارد ایران مصوب بهمن ماه  1371به عنوان اس اندارد
ملی ایران من شر می شود.
برای حفظ هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در یمینه صنای علوم و خدمات
اس انداردهای ملی ایران در مواق لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر گونه پیشنهادی که برای
اصالح یا تکمیل این اس انداردها ارائه شود در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون های فنی مربوطه
مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بنابراین برای مراجمه به اس انداردهای ملی ایران باید همواره ای آخرین تجدیدنظر آنها اس فاده
کرد.
در تهیه و تدوین ای ن اس انداردها ضمن توجه به شرای موجود و نیایهای جاممه ح ی المقدور
باید بین اس انداردهای ملی و اس اندارد کشورهای صنم ی پیشرف ه هماهنگی ایجاد شود .لذا با
بررسی امکانات و مهارتهای موجود اجرای آیمایش های الیم و دانش بومی در یمینه های تولید
این اس انداردها تهیه می شوند.
 -1استانداردهای ملی موجود در زمينه پسته
پس ه گیاهی است ای خانواده  Anacardiaceaaکه گونه اهلی آن بنام  Pistacia vera Lمیباشد.
درخت پس ه دو پایه بوده و انانچه تلقیح نشود میوه مغز پیدا نکرده و پوک باقی میماند.
کشت درخت پس ه در ایران ای ایمنه قدیم مرسوم بوده و موطن اصلی آن آسیای صغیر میباشد
گیاهی است که یمینهای شورهیار و گرمای ییاد را به خوبی تحمل مینماید.
مغز پس ه یک ماده غنی ای پروتئین و اربی و وی امین و امالح است و به مقدار ییاد حاوی
وی امینهای  Aو  Bمیباشد .و محصولی انرژییا بشمار میآید .عالوه بر مغز پس ه که خود یک
من) غذائی بشمار می آید سایر قسم های دیگر درخت پس ه نیز ای ق)یل برگ پوست و همچنین
پوست س)ز خارجی میوه میتواند موارد اس فاده درمانی و صنم ی داش ه باشد.
مناطق مهم کشت پس ه در ایران ع)ارتند ای:
رفسنجان کرمان سیرجان یرند راور و شهر بابک که جممأ  95درصد سطح کشت را تشکیل
می دهد و همچنین اردکان یزد دامغان قزوین خراسان بلواس ان اصفهان و یرند ساوه .در
ضمن در شمال شرقی خراسان نیز در مری ایران و شوروی و افغانس ان جنگلهای پس ه به صورت
خودرو وجود دارد که محصول آن ریز و غال)أ در شیرینی سایی به مصرف میرسد.
ارقام مهم پس ه ایران ع)ارتند ای :
اوحدی کله قوای مم ای اک)ری شس ی ( اس ان کرمان و کله بزی و شمشیری ( قزوین و
شاه پسند ( دامغان ارقام پس ه سایر مناطق کشور مخلوطی ای واری ههای فوق میباشد.
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کشت پس ه در کشورهای دیگر نیز ای ق)یل ترکیه یونان ای الیا و اسپانیا
مرسوم بوده و اخیرا در آمریکا و اس رالیا نیز کاشت میشود که میتوانند رق)ای محصول پس ه
ایران باشند.
نظر به اهمیت و موارد مصرف این محصول و با توجه به توسمه باغات پس ه در سنوات اخیر به
منظور کمک به تأمین اح یاجات غذائی  ,صنم ی و صادراتی کشور ضرورت ایجاب میکند با
به)ود مسئله داشت و برداشت و با تأسیس کارگاههای تهیه و بس هبندی مجهز در مناطق پس ه
خیر و مس مد کشور بر به)ود کیفیت پس ه افزوده تا محصول بیش ر و مرغوبتری به بایارهای
داخلی و خارجی عرضه نمود.
خاطر نشان می گر دد که اس انداردهای ملی موجود در یمینه پس ه فراتر ای موارد ذکر شده در
این مقاله می باشد ولی موارد قید شده در جدول بس ه به نیای در یمینه کشاوریی قید گردیده و
در صورتی که خواننده عالقمند به داش ن اطالعات بیش ر در این یمینه باشد می تواند به سایت
سایمان ملی اس اندارد به آدرس  www.isiri.org :مراجمه کرده و ای لیست اس اندارد ملی موراد
مورد نظر را بررسی نماید.
ضمن اینکه برای دانلود کردن اس انداردهای اشاره شده در این مقاله و یا هر اس انداردی که
خواننده مدنظر دارد براح ی می تواند به طور رایگان ای این سایت دریافت نماید.
اس انداردهای ملی موجود در یمینه پس ه در جدول  1آمده اند.
جدول  -1اس انداردهای ملی موجود در یمینه پس ه
ردیف

شماره اس اندارد
ملی

عنوان اس اندارد ملی

سال تدوین

1

15

پس ه -ویژگی ها

1387

2

2144

پس ه -قوطی فلزی پس ه-ویژگی ها

1372

3

2380

پس ه -ای مرحله برداشت محصول تا بس ه بندی

1370

4

4920

پس ه -روش های آیمون

1387

8914

پس ه خام -راهنمای اس فاده ای سیس م تجزیه و تحلیل خطر و
نقا کن رل بحرانی واحدهای فرآوری – آئین کار

1385

6

13117

آفت کش ها -مری بیشینه مانده آفت کش ها -میوه های
سردسیری

1389

7

13534

مواد غذایی -نمونه برداری ای مغزهای درخ ی بادام
یمینی سایر دانه های روغنی و مغز هس ه یردآلو و مش قات
آنها برای آیمون آفالتوکسین -آئین کار

1389

5

 -1-1معرفی استاندارد موجود در جدول 1
 -1-1-1استاندارد ملی شماره 15
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این اس ان دارد با هدف تمیین ویژگی ها ط)قه بندی نمونه برداری بس ه بندی
و نشانه گذاری انواع پس ه خندان ایران که به دو صورت خام یا فرآوری شده بس ه بندی می
گردد تدوین شده است.
 -2-1-1استاندارد ملی شماره 2144
این اس اندارد دربردارنده ویژگی ها و مشخصات قوطی فلزی جهت بس ه بندی پس ه می)اشد .این
اس اندارد کلیه ظروف فلزی جهت بس ه بندی پس ه با پوست سخت را که ای ورق های فلزی و یا
آلومینیم ساخ ه میشود و جهت مصرف در داخل کشور و یا صادرات می)اشد شامل می گردد .
 -3-1-1استاندارد ملی شماره2380
هدف ای تهیه و تدوین این آئین کار راهنمائی تولیدکنندگان و تهیهکنندگان پس ه جهت به)ود
کیفیت محصول و تط)یق بیش ر آن با موایین اس اندارد پس ه میباشد.
این آئین کار در مورد تهیه محصول پس ه ای مرحله برداشت محصول در باغ تا مرحله بس هبندی
در کارگاهها کاربرد دارد.
 -4-1-1استاندارد ملی شماره4920
ای ن اس اندارد با هدف تمیین و ارائه کلیه روش های آیمونی است که برای ارییابی اط)اق انواع
پس ه خشک اعم ای پس ه خندان ناخندان و مکانیک خندان مطابق با اس انداردهای ملی ایران
مورد نیای می باشد که برای مصرف مس قیم و غیر مس قیم و به دو صورت خام و فرآوری شده
عرضه می گردد کاربرد دارد.
 -5-1-1استاندارد ملی شماره8914
این اس اندارد با هدف تدوین آئین کار تمیین و ارائه راهنمایی های الیم برای شناسایی نقا
کن رل بحرانی و اس قرار سیس م  HACCPبه منظور کن رل آلودگی محصول پس ه خام به سم
آفالتوکسین می باشد این آئین کار در واح دهای فرآوری پس ه خام ای مرحله دریافت تا بس ه
بندی کاربرد دارد.
 -6-1-1استاندارد ملی شماره13117
این اس اندارد با هدف تمیین مری بیشینه مانده آفت کش ها در میوه های سردسیری تدوین شده
است .این اس اندارد برای میوه های سردسیری شامل دانه داران (سیب گالبی و به هس ه داران
(گیالس آل)الو آلو یردآلو گوجه هلو و شلیل دانه ریزها (توت انگور و توت فرنگی مغزهای
درخ ی (بادام پس ه فندق و گردو و سایر محصوالت (قارچ خوراکی و اای کاربرد دارد.
 -7-1-1استاندارد ملی شماره 13534
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هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین روش نمونه برداری ای مغزهای درخ ی بادام
یمینی سایر دانه های روغنی مغز هس ه یردآلو و مش قات آنها به منظور انجام آیمون
آفالتوکسین می باشد.
این اس اندارد فق برای بهرهای بس ه بندی شده و نشانه گذاری شده کاربرد دارد .الیم به ذکر
است که مغزهای درخ ی شامل بادام پس ه و فندق می باشند .این اس اندارد برای نمونه برداری
ای مغزهای درخ ی و بادام یمینی شامل دانه کامل بخش خوراکی و فرآورده های مش ق شدهای
آنها مانند مغز خالل و پودر به کار می رود.
 -2استانداردهای ملی موجود در زمينه گل محمدی
گل محمدی گل درخ چهای با نام علمی  Rosa damascena Millای خانواده گل سرخیان
( Rosaceaeمیباشد .این درخ چه دارای شاخههای گل دهنده خاردار و برگهای مرکب با  5تا
 7برگچه دندانه دار است .گلهای درخ چه گل محمدی نیمه پرپر به رنگ صورتی و بسیار خوش
عطر میباشد .گل)رگ خشک گل محمدی فرآوردهای است که ای خشک کردن گل)رگهای گل بای
شده درخ چه گل محمدی به دست میآید گل)رگ خشک گل محمدی به عنوان ادویه و ااشنی
 ,عطر و طمم دهنده در برخی ای فرآوردههای خوراکی بکار میرود .اسانس این گل بسیار خوش)و
است و در ترکیب فرآوردههای آرایشی و بهداش ی کاربرد دارد.
گالب حاص ل تقطیر آبی گل محمدی (ای خانواده گل سرخ که تایه ایده شده و اسانس اضافی
آن ای محلول آبی جدا شده است .گالب به طور مس قیم ای تقطیر گل محمدی به دست آمده و
در ن یجه دارای خواص غذایی و بهداش ی فراوانی است.
اس انداردهای ملی موجود در یمینه گل سرخ در جدول  2آمده است.
ردیف

شماره
اس اندارد ملی

عنوان اس اندارد ملی

سال تدوین

1

168

گل سرخ خشک صادراتی

1345

2

5310

گل محمدی-ویژگیها -و روش های آیمون گرد
گل)رگ

1379

3

5759

گالب-ویژگی ها و روش های آیمون

1390

جدول  -2اس انداردهای ملی موجود در یمینه گل محمدی و گالب

 -1-2معرفی استاندارد موجود در جدول 2
 -1-1-2استاندارد ملی شماره 168
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین ویژگیها بس هبندی نشانهگذاری نمونهبرداری و روشهای
آیمون گل)رگ خشک گل محمدی میباشد.
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این اس اندارد درباره گل)رگ خشک شده گل محمدی که به عنوان ادویه و
ااشنی مصرف میشود کاربرد دارد.
 -2-1-2استاندارد ملی شماره 5310
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین ویژگیها بس ه بندی ,نشانهگذاری ,نمونهبرداری و روشهای
آیمون گرد گل)رگ گل محمدی میباشد .این اس اندارد درباره گرد گل)رگ گل محمدی که به
عنوان ادویه و ااشنی مصرف میشود کاربرد دارد.
 -2-1-2استاندارد ملی شماره5759
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین ویژگیهای فیزیکی شیمیایی نمونهبرداری بس هبندی و
نشانهگذاری گالب است.
 -3نتيجهگيری
با توجه به اینکه محصول پس ه و گل محمدی ایران دارای کیفیت باالیی در جهان بوده و اریش
صادراتی باالیی دارند و همچنین بدلیل سخ گیریهای کشورهای اروپایی در این امر بویژه در
بحث وجود باقیمانده سموم الیم است با همت بیش ر به این مهم پرداخ ه و با تهیه
اس انداردهای ملی اجرایی در یمینه تولید محصول با کیفیت خوب با حداقل سموم و کیفیت
باالی محصول به صادرات این محصوالت کمک نمائیم.
معرفی  72استاندارد ملی موجود در زمينه سبزی و صيفی جات
چکيده
این مقاله حاوی ممرفی  41اس اندارد ملی موجود در یمینه ویژگیها و روشهای آیمون در
یمینه س)زی و صیفی و  31اس اندارد ملی در یمینه آئین کار بس هبندی و نگهداری در یمینه
س)زی و صیفیجات می باشد.
در این مقاله سمی شده تا خواننده را با سایت سایمان اس اندارد و با اس انداردهای ملی موجود
آشنا نماید تا براساس نیایهایی که توس کاربر احساس می شود در جهت به)ود اس انداردهای
ملی تالش نماید و یمینه به)ود کشاوریی و افزایش کیفیت محصوالت کشاوریی فراهم شود.
واژگان کليدی :اس اندارد ملی س)زی صیفی جات
مقدمه
رشدفزاینده جممیت باعث مصرف رویافزون موادغذایی ودرن یجه نیایبه تولیدات کشاوریی
گردیده است.برای توفیق درتولید بکارگیری بهینه عوامل تولیدکشاوریی ضروری است لیکن
م أسفانه عوامل اریان قیمت و سهل دربکارگیری مانندکودهای شیمیایی وسموم ن)اتی به مصرف
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بیش ر و بی رویه داارشده که پیامدهای ناخوشایندی داش ه است .نه تنهاافزایش
عملکرد با افزایش کودهای شیمیایی همراه ن)وده بلکه عوارضی اون سف ی شوری وعدم تمادل
عناصرغذایی خاک آلودگی و افت کیفی محصوالت آلودگی آبهای جاری و ییریمینی و نهای اً
هدر رف ن بخش عظیمی ای سرمایههای ملی رابدن)ال داش ه است.
براساس آئین نامه صدور تمدید تملیق و ابطال پروانه کاربرد عالمت اس اندارد برای محصوالت
کشاوریی دارای حدود باقیمانده سموم و آفت کشها که در سال  1388توس سایمان ملی
اس اندارد ایران تدوین شده انواع محصوالت کشاوریی که باقیمانده سموم و آفت کشها در آنها
مطابق با اس انداردهای ملی ایران می باشد می توانند ای پروانه کاربرد عالمت اس اندارد ایران
اس فاده کنند .اجرای این دس ورالممل با همکاری بین سایمان ملی اس اندارد ایران و سایمان
جهاد کشاوریی (مماونت به)ود تولیدات گیاهی قابل اجراست.
 -1استانداردهای ملی در زمينه ویژگیها و روشهای آزمون سبزی و صيفیجات
لیت اس اندارد ویژگیها و روشهای آیمون س)زی و صیفیجات موجود در جدول شماره  1می
باشد:
جدول  -1ویژگی ها و روش های آیمون
ردیف

شماره اس اندارد ملی

عنوان اس اندارد ملی

سال تدوین

1

87

پیای

71

2

89-1

س)زیها –کلم پیچ -ویژگیها و رو شهای آیمون

73

3

169

س)زیها –کرفس-ویژگی ها و روش های آیمون

80

4

184

س)زیها-بادمجان -ویژگیها

75

5

185

س)زیها-کدو مسمایی

75

6

240

س)زیها-بامیه-ویژگی ها و روش های آیمون

78

7

241

س)زیها-سیر -ویژگیها

8

286

س)زیها-هویج -ویژگیها

9

359

س)زیها-تره فرنگی -ویژگیها

10

387

س)زیها-اسفناج-برگ تایه -ویژگیها و روش های آیمون

11

397

س)زیها-تربچه -ویژگیها و روش های آیمون

12

400

س)زیها-نخود فرنگی -ویژگیها

13

410

س)زیها-شوید تایه -ویژگیها

14

436

س)زیها-فلفل س)ز-ویژگی ها

15

438

س)زیها-جمفری تایه -ویژگیها

16

451

س)زیها-شلغم -ویژگیها

17

472

س)زیهای تایه(جغندر ل)ویی -ویژگی ها و روش های
آیمون
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18

533

میوه ها و س)زیهای تایه-نمناع

19

534

س)زیهای تایه(سیر تایه  -ویژگیها درجه بندی و بس ه
بندی

20

982

س)زیها-آرتیشو -ویژگیها

21

1444

س)زیها-آندیو -ویژگیها

22

1696

س)زیها –کلم گل -نگهداری در سردخانه

23

2014

س)زیها-دن)الن کوهی -ویژگیها و درجه بندی

24

2015
2458

س)زیها-ریواس -ویژگیها
س)زیها-ریحان تایه -ویژگیها

26

2459

س)زیها-ترخان -ویژگیها

25

ادامه جدول  -1ویژگی ها و روش های آیمون
ردیف

شماره اس اندارد ملی

عنوان اس اندارد ملی

27

3358

س)زیها –مریه تابس انی -ویژگیها

28

3359

س)زیها –مریه یمس انی -ویژگیها

29

3582

س)زیها-پونه کوهی -ویژگیها

30

3583

س)زیها-سرو کوهی (ایبر  -ویژگیها

31

3595

س)زیها-باقال س)ز -ویژگیها

32

3698

س)زیها –کلم پیچ -آئین کار نگهداری و ترابری در
سردخانه

33

3738

س)زیها –کلم اینی -ویژگیها

34

3741

س)زیها-نمناع تایه -ویژگیها

35

3935

س)زیها –کلم پیچ -آئین کار نگهداری در فضای بای

36

3955

س)زیها-اکلیل کوهی -ویژگیها

37

5102

س)زیها-بادرنج)ویه -ویژگیها

38

5103

س)زیها-کاسنی -ویژگیها

39

5182

س)زیها-بابونه -ویژگیها

40

6119

س)زیها-کاهو -ویژگیها و روش های آیمون

41

6259

س)زیها –کنگر -ویژگیها و روش های آیمون

سال تدوین

 -2استانداردهای ملی در زمينه نمونهبرداری ،روشهای نگهداری ،بستهبندی و آئين
کار سبزی و صيفیجات
لیست اس انداردهای موجود در یمینه نمونهبرداری روشهای نگهداری بس هبندی و آئین کار
س)زی و صیفی جات در جدول شماره  2می باشد:
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جدول  -2آئین کار بس ه بندی نگهداری
ردیف

شماره اس اندارد ملی

عنوان اس اندارد ملی

سال تدوین

1

622

میوه و س)زیهای تایه -نمونه برداری

1372

2

830

میوه ها و س)زیهای تایه-روش نگهداری در سردخانه

3

1277

میوه و س)زیجات تایه-جم)ه های اوبی برای بس ه بندی-
ویژگیها

1381

4

1757

میوه ها و س)زیها-هویج  -نگهداری در سردخانه

5

2013

س)زیها-اسفناج -نگهداری در سردخانه

6

2017

س)زیها-کرفس -نگهداری در سردخانه

7

2199

میوه و س)زیجات در سردخانه-شرای فیزیکی نگهداری و
روش اندایه گیری آنها

8

2608

آئین کار برداشت پیای و نگهداری آن

9

2923

بس ه بندی میوه و س)زیجات تایه صادراتی-کارتن-ویژگی
ها و روش های آیمون

10

3436

س)زیها -آئین کار نگهداری سیر در ان)ار

11

3491

س)زیجات و میوه تایه-روش ایدن بس ه های م وایی
السطوح در وسایل نقلیه یمینی

12

3524

س)زیها -آئین کار نگهداری و ترابری لوبیا س)ز  -سردخانه

13

3697

میوه ها و س)زیها-هندوانه در سردخانه-آئین کار نگهداری
و ترابری

14

3895

س)زیها-آئین کار نگهداری و ترابری -کاهو در سردخانه

15

4215

س)زیهای ریشه ای در سردخانه-آئین کار نگهداری و
ترابری
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ادامه جدول  -2آئین کار بس ه بندی نگهداری
ردیف

شماره اس اندارد ملی

عنوان اس اندارد ملی

سال تدوین

16

4551

س)زیها-پیای-آئین کار نگهداری

1377

17

4559

میوه ها و س)زیها-هویج – روش های نگهداری در
سردخانه با هوای کن رل شده

18

4560

س)زیها –تره فرنگی در سردخانه  -آئین کار نگهداری و
ترابری

20

4570

س)زیهای ریش های و کلم پیچ -آئین کار نگهداری در
ان)ارهایی با تهویه کن رل شده

21

4890-1

واژه نامه-قسمت اول

22

4890-2

واژه نامه-قسمت دوم
1378

23

4976

میوه و س)زیها-آئین کار بس ه بندی اولیه

24

6040

س)زیهای تایه-بس ه بندی ای مرحله ورود فرآورده به
کارگاه تا بس ه بندی نهایی

25

6601

س)زیها –تره تایه-ویژگی ها و روش های آیمون

26

7132

میوه و س)زیها-پیای خوراکی -اندایه گیری نی رات و
نی ریت -روش اسپک روف وم ری

27

7687

میوه و س)زیهای تایه-کاهش عوامل خطریای
میکروبیولژی-آئین کار

1383

ردیف

شماره اس اندارد ملی

عنوان اس اندارد ملی

سال تدوین

28

8031

س)زیها -فلفل تایه شیرین-نگهداری در سردخانه

29

8695

س)زیهای بگی تایه-فرآوری و بس ه بندی-آئین کار

30

12588

میوه و س)زیهای تایه -واژه نامه

1388

31

12968

خوراک انسان و دام-بیشینه رواداری فلزات سنگین

1389

 -3بحث و نتيجهگيری
رشد فزاینده جممیت باعث مصرف رویافزون موادغذایی ودرن یجه نیای به تولیدات کشاوریی
گردیده است.برای توفیق درتولید بکارگیری بهینه عوامل تولیدکشاوریی ضروری است لیکن
م أسفانه عوامل اریان قیمت وسهل در بکارگیری مانندکودهای شیمیایی وسموم ن)اتی به مصرف
بیش ر و بی رویه داارشده که پیامدهای ناخوشایندی داش ه است .نه تنها افزایش عملکرد با
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افزایش کودهای شیمیایی همراه ن)وده بلکه عوارضی اون سف ی شوری و عدم
تمادل عناصرغذایی خاک آلودگی و افت کیفی محصوالت آلودگی آبهای جاری و ییریمینی
ونهای اً هدر رف ن بخش عظیمی ای سرمایههای ملی را بدن)ال داش ه است.
براساس آئین نامه صدور تمدید تملیق و ابطال پروانه کاربرد عالمت اس اندارد برای محصوالت
کشاوریی دارای حدود باقیمانده سموم و آفت کشها که در سال  1388توس سایمان ملی
اس اندارد ایران تدوین شده انواع محصوالت کشاوریی که باقیمانده سموم و آفت کشها در آنها
مطابق با اس انداردهای ملی ایران میباشد میتوانند ای پروانه کاربرد عالمت اس اندارد ایران
اس فاده کنند.
اجرای این دس ورالممل با همکاری بین سایمان ملی اس اندارد ایران و سایمان جهاد کشاوریی
(مماونت به)ود تولیدات گیاهی قابل اجراست.
معرفی  10استاندارد ملی موجود در زمينه سيب زمينی
چکيده
این مقاله حاوی ممرفی  10اس اندارد ملی موجود در یمینه سیب یمینی شامل ویژگی ها
برداشت آئین نگهداری باقیمانده سموم و فلزات سنگین میباشد.
در این مقاله سمی شده تا خواننده را با سایت سایمان اس اندارد و با اس انداردهای ملی موجود
آشنا نماید تا براساس نیایهایی که توس کاربر احساس می شود در جهت به)ود اس انداردهای
ملی تالش نماید و یمینه به)ود کشاوریی و افزایش کیفیت محصوالت کشاوریی فراهم شود.
واژگان کليدی :اس اندارد ملی سیب یمینی
مقدمه
رشدفزاینده جممیت باعث مصرف رویافزون موادغذایی ودر ن یجه نیای به تولیدات کشاوریی
گردیده است.برای توفیق درتولید بکارگیری بهینه عوامل تولیدکشاوریی ضروری است لیکن
م أسفانه عوامل اریان قیمت و سهل در بکارگیری مانند کودهای شیمیایی و سموم ن)اتی به
مصرف بیش ر و بی رویه داارشده که پیامدهای ناخوشایندی داش ه است .نه تنها افزایش
عملکرد با افزایش کودهای شیمیایی همراه ن)وده بلکه عوارضی اون سف ی شوری وعدم تمادل
عناصرغذایی خاک آلودگی و افت کیفی محصوالت آلودگی آبهای جاری و ییریمینی و نهای اً
هدررف ن بخش عظیمی ای سرمایههای ملی رابدن)ال داش ه است.
ایت که ای عناصر مورد نیای رشد گیاهی میباشد درکودهای شیمیایی ایتی بصورت ایت آمونیاکی
(اوره سولفات آمونیوم و یا نی راتی (نی رات آمونیوم و پ اسیم موجود می باشدکه به هر دو
صورت قابل جذب گیاه است .مصرف بی رویه کودهای ایتی منجربه تجم ایت اضافی و مضر در
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گیاهان می گردد .این تجم یمانی صورت میگیرد که جذب نی رات بیش ر ای
کاهش آن در فرآیند ماده سایی باشد .میزان تجم نی رات وابس ه به اس مداد توارثی عوامل
محیطی مدیریت و اعمال یراعی میباشد.
تمدادی ایگیاهان نی راتی را که بیش ایاح یاجات م ابولیک خود جذب کرده اند در ریشه
(اغندرقند ساقه وبرگ (سیب یمینی و پیایخوراکی و اندامهای هوایی (برخی ایس)زیجات
ان)اش ه می نمایند .بدلیل ان قال نی رات توس آوندهای اوبی مقدارکم ری نی رات درمیوه و دانه
ذخیره میگردد .تجم ایت غیرالیم درگیاه و نیزدرآبهای ییریمینی وجاری و مصرف آن توس
دام و انسان در اثر ت)دیل نی رات به نی ریت دردس گاه گوارش باعث بروی بیماریهای خطرناکی
می گردد .نی رات خود برای انسان سمی نیست اما وق ی دربدن عمدتاً توس باک ریهای روده
بزرگ به نی ریت ت)دیل و جذب شود میتواند هموگلوبین یمنی مولکول اصلی من قل کننده
اکسیژن بدن را اکسید و در ن یجه باعث ایجاد مت هموگلوبینمی1و عطش اکسیژن شود .ایجمله
عالئم این بیماری ک)ودی ل)ها و پوست ضمف تندی ن)ض و تندی نفس میباشد .شیرخواران در
ممرض خطر بیش ر اب ال به این بیماری هس ند ییرا باال بودن اسیدی ه ممده آنها محی مناس)ی
رابرای باک ریهای ت)دیل کننده نی رات فراهم میساید.
همچنین نی راتها پس ایت)دیل به نی ریت ونی ریتها بطور مس قیم میتوانند با آمینهای موجود
در باف ها یا دیگر غذاها ترکیب و درشرای خاص به نی رویآمین ت)دیل شوند .برخی ریزجانداران
نیزمیتوانند درشرای ویژه نی راتها را به نی ریت ت)دیل و نی ریت حاصله با آمین به نی رویآمین
ت)دیل شود .مشابه این عمل در مواد غذایی نگهداری شده درحرارت م مارف و در دس گاه گوارش
انسان و دام هم در اثر واکنش های شیمیایی ویژه می تواند صورت پذیرد .نی رویها عموماً ایعوامل
مهم ایجادسرطان در انسان و دام می باشند که مهم رین آنها نی رویآمین ها هس ند .اثرات سمی
وسرطانیای این مواداولین بار در سال  1907کشف و منجر به مرگ دو شیمیدان در ممرض
نی رویآمین قرارگرف ه گردید .کال)د شکافی این افرادنشان داد مرگ آنها در اثر آسیبهای حاد و
سیرویک)دی بوده است .ال) ه ت)دیل قطمی نی رات به نی رویآمین هنوی در حد فرضیه میباشد.
 -1استانداردهای ملی موجود در زمينه سيب زمينی
سیب یمینی غده گیاه  Solanum Tuberosum L.ای خانواده  Solan aceaeمیباشد.
ارقامی که در حال حاضر در کشور تحت مطالمه یا کشت میباشد به شرح ییر می باشند:
Alfa
سیب یمینی آلفا
Cosima
سیب یمینی کوییما

1- Methemoglobinemia
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سیبیمینی مورن
سیب یمینی آئوال
سیب یمینی دراگا
سیب یمینی فامویا
سیب یمینی دییره
سیب یمینی باراکا
سیب یمینی اس ام)ولی

Morene
Aola
Deraga
Famosa
Desire
Barak
Istamboly

روشهای نگهداری سیبیمینی تا اندایه ییادی به شرای آب و هوای محل تجهیزات مکانیکی و
نوع آن کاربرد پایانی بس گی دارد .در بسیاری ای مناطق سیبیمینی را ممموال به گونه کپه
نگهداری میکنند ولی بهرهگیری ای ان)ارهای ویژه با هوادهی مصنوعی رو به گس رش است.
بکارگیری این روشها رویش و کیفیت پخت سیبیمینی ( مزه ویژه بیرنگ یا کمرنگ نشدن
سیبیمینیهای سرخ شده را حفظ میکند.
اس انداردهای ملی موجود در یمینه سیب یمینی در جدول  1آمده اند.
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جدول  -1اس انداردهای ملی موجود در یمینه سیب یمینی
ردیف

شماره
اس اندارد ملی

عنوان اس اندارد ملی

سال تدوین

1

39

سیب یمینی-ویژگی ها و روش های آیمون

1373

2

1604

سیب یمینی -نگهداری

3

2784-1

سیب یمینی -آئین کار نگهداری در فضای آیاد

1366

4

3739

سیب یمینی-پیش برداشت-ویژگی ها

1375

5

4615

آئین کار نگهداری سیب یمینی با هوادهی مصنوعی

1377

6

5215

آئین کار برداشت سیب یمینی

1379

7

6963

میوه ها و س)زی ها-سیب یمینی -اندایه گیری نی رات و
نی ریت-روش اسپک روم ری-روش آیمون

1380

8

7574

سیب یمینی –آئین کار نگهداری

1380

9

12582

آفت کش ها -مری بیشینه مانده آفت کش ها-س)زیجات غده ای
و ریشه ای

1388

10

12968

خوراک انسان و دام -بیشینه رواداری فلزات سنگین

1389

 -1-1معرفی استاندارد موجود در جدول1
 -1-1-1استاندارد ملی شماره39
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین ویژگیها بس ه بندی نشانهگذاری نمونهبرداری و روشهای
آیمون سیب یمینی میباشد .این اس اندارد ارقام  1سیب یمینی " محصول ایران " را که مصرف
خوراکی دارد را در بر میگیرد.
 -2-1-1استاندارد ملی شماره 2784-1
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این آیین کار دس ورالمملهای فنی نگهداری سیبیمینی در فضای آیاد و به
صورت فله منشوری شکل را توصیف مینماید تا در کیفیت محصول تغییر کم ری حاصل شده و
ای مرغوبیت آن کاس ه نشود .این آیین کارتنها برای مناطق مم دله کاربرد دارد.
 -3-1-1استاندارد ملی شماره3739
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین ویژگیها بس هبندی و نشانهگذاری سیب یمینی پیش
برداشت می)اشد.
این اس اندارد در مورد ارقام مخ لف سیب یمینی پیش برداشت صرفأ جهت مصارف خوراکی
کاربرد دارد.
 -4-1-1استاندارد ملی شماره4615
هدف ای نگارش این آئین کار ارائه روش نگهداری سیبیمینیهای بذری است که در ان)ارهایی با
گردش مصنوعی هوا نگهداری میشود.
این آیینکار برای نگهداری سیبیمینیهای بذری خوراکی و سیبیمینیهایی که برای فرآیند
در نظر گرف ه میشوند در مناطقی که دارای آب و هوای مم دل هس ند کاربرد دارد.
 -5-1-1استاندارد ملی شماره 5215
هدف ای تدوین این اس اندارد ارائه روشهای اصولی برداشت محصول سیب یمینی به منظور
کاهش ضایمات به)ود کیفیت و افزایش عمر ان)اری این محصول در راس ای عرضه خارج ای فصل
برای مصرف خوراکی صنم ی و اس فاده بذری میباشد .این آیین کار در مورد سیب یمینیهای
قابل کشت در تمام موارد مصرف صنم ی خوراکی و بذری کاربرد دارد.
 -6-1-1استاندارد ملی شماره 6963
هدف ایتدوین این اس اندارد تمیین روش اندایه گیری نی رات ونی ریت در سیب یمینی می باشد.
این اس اندارد درموردسیب یمینی های مصرفی خوراکی کاربرددارد.
 -7-1-1استاندارد ملی شماره 7574
هدف ای تدوین این آیین کار ارائه اصول نگهداری سیب یمینی است به نحوی که کم رین
تغییرات کمی وکیفی نامطلوب در بلندترین مدت ممکنه در آن انجام شود.
این آئین کار در مورد سیب یمینیهای مصرفی اعم ای خوراکی فرآوری و بذری کاربرد دارد.
 -8-1-1استاندارد ملی شماره 12582
در این اس اندارد با هدف تمیین مری بیشینه مانده آفت کش ها در س)زیهای غدهای و ریشهای
میباشد .در این اس اندارد بیشینه مانده آفت کشها (مجای کشور و موارد توصیه شده که در
س)زی های غدهای و ریشهای به کار می رود تمیین شده است.
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این اس اندارد برای سیب یمینی پیای هویج اغندر قند تربچه و پیایاه کاربرد
دارد.
 -9-1-1استاندارد ملی شماره 12968
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین و ارائه بیشینه رواداری فلزات سنگین (سرب کادمیوم جیوه
ارسنیک قل کرم نیکل و منگنز در خوراک انسان و دام می باشد.
 -2بحث و نتيجه گيری
با توجه به وجود آئین نامه صدور تمدید تملیق و ابطال پروانه کاربرد عالمت اس اندارد برای
محصوالت کشاوریی دارای حدود باقیمانده سموم و آفت کشها که در سال  1388توس
سایمان ملی اس اندارد ایران تدوین شده انواع محصوالت کشاوریی که باقیمانده سموم و آفت
کشها در آنها مطابق با اس انداردهای ملی ایران میباشد میتوانند ای پروانه کاربرد عالمت
اس اندارد ایران اس فاده کنند.
اجرای این دس ورالممل با همکاری بین سایمان ملی اس اندارد ایران و سایمان جهاد کشاوریی
(مماونت به)ود تولیدات گیاهی قابل اجراست.
معرفی  18استاندارد ملی موجود در زمينه محصوالت گلخانه ای
چکيده
این مقاله حاوی ممرفی  18اس اندارد ملی موجود در یمینه محصوالت گلخانهای شامل ویژگیها
برداشت آئین نگهداری باقیمانده سموم و فلزات سنگین میباشد.
در این مقاله سمی شده تا خواننده را با سایت سایمان اس اندارد و با اس انداردهای ملی موجود
آشنا نماید تا براساس نیایهایی که توس کاربر احساس میشود در جهت به)ود اس انداردهای
ملی تالش نماید و یمینه به)ود کشاوریی و افزایش کیفیت محصوالت کشاوریی فراهم شود.
واژگان کليدی :اس اندارد ملی گلخانه
مقدمه
رشد فزاینده جممیت باعث مصرف رویافزون موادغذایی ودر ن یجه نیای به تولیدات کشاوریی
گردیده است.برای توفیق درتولید بکارگیری بهینه عوامل تولیدکشاوریی ضروری است لیکن
م أسفانه عوامل اریان قیمت وسهل دربکارگیری مانندکودهای شیمیایی وسموم ن)اتی به مصرف
بیش ر و بی رویه داارشده که پیامدهای ناخوشایندی داش ه است .نه تنها افزایش عملکرد با
افزایش کودهای شیمیایی همراه ن)وده بلکه عوارضی اون سف ی شوری و عدم تمادل عناصر
غذایی خاک آلودگی و افت کیفی محصوالت آلودگی آبهای جاری وییریمینی ونهای اً هدررف ن
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بخش عظیمی ای سرمایههای ملی رابدن)ال داش ه است .بر اساس آئین نامه
صدور تمدید تملیق و ابطال پروانه کاربرد عالمت اس اندارد برای محصوالت کشاوریی دارای
حدود باقیمانده سموم و آفت کشها که در سال  1388توس سایمان ملی اس اندارد ایران
تدوین شده انواع محصوالت کشاوریی که باقیمانده سموم و آفت کشها در آنها مطابق با
اس انداردهای ملی ایران می باشد میتوانند ای پروانه کاربرد عالمت اس اندارد ایران اس فاده کنند.
اجرای این دس ورالممل با همکاری بین سایمان ملی اس اندارد ایران و سایمان جهاد کشاوریی
(مماونت به)ود تولیدات گیاهی قابل اجراست.
-1گوجه فرنگی
گوجهفرنگی میوه گیاهی به نام  Solanum Lycopersicumای خانواده  Solanaceaeمیباشد.
در این اس اندارد انواع مخ لف گوجهفرنگی محصول ایران برحسب شکل در سه گروه ییر
ط)قهبندی گردیده است.
 1ی گوجهفرنگیهای کروی شکل:
 1ی  1ی نوع اوربانا :پوست میوه نایک دارای شیارهای جان)ی کمی برآمده در قسمت مقابل ساقه
( نوک میوه قرمز خوش رنگ با خاصیت حمل و نقل خوب خوش طمم که برای تهیه رب
مناسب است.
 1ی  2ی نوع وس رن رد :دارای میوه درشت قرمز پوست کلفت فرورف گی بزرگ در محل تالقی
ساقه و میوه کیفیت حمل و نقل و خوراک خیلی خوب میباشد.
 1ی 3ی نوع رد کلود  :دارای میوه قرمز م وس فرورف گی در ناحیه تالقی ساقه و میوه کیفیت
حمل و نقل مناسب کیفیت خوراک و طمم خوب است.
 1ی  4ی نوع راتجری :دارای میوه پوست کلفت  ,درشت و قسمت ییرین میوه کامال گوش ی است.
 2ی گوجهفرنگیهای گالبی شکل :
2ی  1ی نوع ردتاپ  :میوه بیضی و کشیده ( مانند خرما قسمت سمت ساقه باریک قرمز رنگ
میوه گوش ی و کم آب خاصیت حمل و نقل بسیار خوب و برای تهیه رب مناسب میباشد.
 3ی نوع روما :میوهها دارای کیفیت رد تاپ بوده فق کمی درشتتر است.
 4ی گوجهفرنگیهای ریز آل)الوئی شکل :
 4ی  1ی نوع پا کوتاه آلمانی  ( :ک)ابی  -میوههای گرد کواک قرمز و یکنواخت میباشد.
اس انداردهای ملی موجود در یمینه محصوالت گلخانه ای
ردیف

شماره

عنوان اس اندارد ملی
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اس اندارد ملی
1

40

گوجه فرنگی-ویژگی ها و درجه بندی و بس ه بندی

1371

2

63

س)زی ها-فلفل دلمه ای – ویژگی ها

1373

3

237

میوه -خیار -ویژگی ها و روش های آیمون

1378

4

238

میوه ها-توت فرنگی-ویژگی ها

1374

5

399

س)زیها-گوجه فرنگی س)ز

6

535

میوه ها-گوجه درخ ی-ویژگی ها

1371

7

1277

میوه و س)زیجات تایه –جم)ه های اوبی برای بس ه
بندی – ویژگی ها

1381

8

2151

بس ه بندی س)د مقوایی غیرقابل برگشت برای گوجه
فرنگی – ویژگی ها

9

2199

میوه و س)زیجات در سردخانه -شرای فیزیکی نگهداری
و روش اندایه گیری آنها

1387

10

3588

گوجه فرنگی-آئین کار و ترابری در سردخانه

1374

11

3894

خیار در سردخانه-آئین کار

1375

12

4098

میوه ها-توت فرنگی در سردخانه-آئین کار نگهداری

1376

13

4976

میوه و س)زیه-آئین کار بس ه بندی اولیه

1378

14

5762

خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای – آئین کار تولید

1380

15

6040

س)زی های تایه -بس ه بندی ای مرحله ورود فرآورده به
کارگاه تا بس ه بندی نهایی

1380

16

12588

میوه و س)زیهای تایه –واژه نامه

1388

17

12968

خوراک انسان و دام-بیشینه رواداری فلزات سنگین

1389

-2فلفل دلمه ای
فلفل دلمه ای میوه س)ز و تایه گیاهی است به نام  Capsicum annum, P.P .که ای خانواده
 Solananceaeمیباشد.
-3توت فرنگی
توت فرنگی میوه رسیده درخت  Vescaای خانواده (Rosaceaeگل سرخیان میباشد.
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 -4خيار
خیار  -منظور ای خیار میوه گیاه  Cucumis sativus linneausای خانواده  Cucurbitaceaeمیباشد.
 -5استانداردهای ملی موجود در زمينه محصوالت گلخانه ای
اس انداردهای ملی موجود در یمینه محصوالت گلخانه ای در جدول  1آمده اند
 -6معرفی استاندارد موجود در جدول1
 -1-6استاندارد ملی شماره 40
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین ویژگیها ,ط)قهبندی ,اصول درجهبندی و بس هبندی و
نشانهگذاری مهمترین انواع گوجهفرنگی محصول ایران است.
 -2-6استاندارد ملی شماره 63
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین ویژگیها بس ه بندی نشانهگذاری نمونهبرداری و روشهای
آیمون فلفل دلمهای می باشد.
 -3-6استاندارد ملی شماره 238
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین ویژگیهای توت فرنگی اصول درجهبندی بس هبندی نشانه
گذاری نمونه برداری و روشهای آیمون آن می باشد.
این اس اندارد در مورد توت فرنگی محصول ایران که بصورت تایه مصرف می شود کاربرد دارد.
 -4-6استاندارد ملی شماره399
تمیین ویژگیهای گوجه فرنگی س)ز و اصول درجه بندی و بس ه بندی آن.
این اس اندارد شامل گوجه فرنگی س)ز محصول ایران است.
 -5-6استاندارد ملی شماره 535
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین ویژگیها درجهبندی بس هبندی نشانهگذاری نمونهبرداری و
روشهای آیمون گوجه درخ ی رسیده میباشد.
این اس اندارد در مورد ارقام مخ لف گوجه درخ ی رسیده محصول ایران که به صورت تایه
مصرف میشود کاربرد دارد.
 -6-6استاندارد ملی شماره 1277
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین ویژگیها و نشانهگذاری جم)ههای اوبی مخصوص
بس هبندی و حمل میوه و س)زیهای تایه می باشد.
این اس اندارد برای انواع جم)ههای اوبی مخصوص بس ه بندی میوهها و س)زیهای تایه کاربرد
دارد.
 -7-6استاندارد ملی شماره 3588
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هدف ای تدوین این اس اندارد ارائه روش برداشت و عملیاتی است که باید به
منظور حفظ کیفیت و جلوگیری ای فساد گوجه فرنگی انجام گیرد.
این روش در مورد گوجه فرنگی هائی که به مصرف فرآیند صنم ی میرسند کاربرد ندارد.
 -8-6استاندارد ملی شماره 3894
هدف ای تدوین این آیین کار ارائه روش نگهداری و ترابری خیار در سردخانه میباشد.
این آیین کار در مورد ارقام مخ لف  1خیار محصول ایران که مس قیما به مصرف خوراک
میرسد یا جهت مصارف صنم ی ( خیار شور  ,خیار ترشی وغیره اس فاده میشود کاربرد دارد .
 -9-6استاندارد ملی شماره 4098
این اس اندارد یک راهنمای کلی برای نگهداری توت فرنگی است  .ییرا عواملی مانند رقم میوه
شرای کاشت داشت و برداشت در قابلیت نگهداری میوه و شرای نگهداری آن تاثیر میگذارند.
سفارشهای این اس اندارد را نمیتوان در همه موارد به طور یکسان به کار برد .در ن یجه هر
کارشناس میتواند با نظر خود دگرگونیهای الیم را انجام دهد.
اون توت فرنگی به سرعت میرسد و مس مد خراب شدن است لذا ن)اید به مدت طوالنی
نگهداری شود و اگر الیم باشد اند رویی ان)ار شود به ر است نگهداری در سردخانه انجام گیرد.
هدف ای تدوین این آئین کار راهنمایی دست اندرکاران نگهداری توت فرنگی در سردخانه برای
تایه خوری یا فرآیند میباشد .این آئین کار درباره نگهداری رقمهای گوناگون توت فرنگی در
سردخانه باالی صفر یینه سلسیوس برای تایه خوری یا انجام فرآیندهای بمدی کاربرد دارد .
 -10-6استاندارد ملی شماره 4976
هدف ای تدوین این آیین کار تمیین شرای و روشهای بس هبندی اولیه و بس هبندی برای ترابری
میوه ها و س)زیها به منظور فروش برای تایه خوری آنها میباشد.
این آیین کار برای انواع مخ لف میوه ها و س)زیهای محصول ایران کاربرد دارد.
 -11-6استاندارد ملی شماره6040
هدف ای تدوین این آئین کار تمیین روش های آماده سایی بس ه بندی نشانه گذاری و ترابری
س)زیهای تایه می باشد.
این آئین کار درباره بس ه بندی س)زیهای برگی مانند تره نمناع ریحان ترخون جمفری تره
تیزک پونه شوید گشنیز راییانه اسفناج خرفه و مریه کاربرد دارد.
س)زیهایی مانند کاهو کلم تربچه و پیایاه را شامل نمی شود.
 -12-6استاندارد ملی شماره12588
هدف ای تدوین این اس اندارد دست یاف ن به تمریف و ممنی یکسان است که اغلب در واژه های
میوه ها و س)زی های تایه به کار می روند.
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این اس اندارد برای همه میوه ها و س)زی های تایه ای که تولید با عرضه می
شود و نیز در فرآورده های غذایی بدست آمده ای آنها کاربرد دارد.
-13-6استاندارد ملی شماره 12968
هدف ای تدوین این اس اندارد تمیین و ارائه بیشینه رواداری فلزات سنگین (سرب کادمیوم جیوه
ارسنیک قل کرم نیکل و منگنز در خوراک انسان و دام می باشد.
 -7بحث و نتيجه گيری
با توجه به وجود آئین نامه صدور تمدید تملیق و ابطال پروانه کاربرد عالمت اس اندارد برای
محصوالت کشاوریی دارای حدود باقیمانده سموم و آفت کش ها که در سال  1388توس
سایمان ملی اس اندارد ایران تدوین شده انواع محصوالت کشاوریی که باقیمانده سموم و آفت
کش ها در آنها مطابق با اس انداردهای ملی ایران می باشد می توانند ای پروانه کاربرد عالمت
اس اندارد ایران اس فاده کنند.
اجرای این دس ورالممل با همکاری بین سایمان ملی اس اندارد ایران و سایمان جهاد کشاوریی
(مماونت به)ود تولیدات گیاهی قابل اجراست.
 -8فهرست منابع
کلیه موارد ای سایت سایمان ملی اس اندارد ایران به آدرس  www.isiri.orgو ای قسمت
اس انداردهای ملی اس خراج شده و خواننده در صورت تمایل به اطالعات بیش ر و یا دس رسی به
م ن کامل اس انداردهای ممرفی شده می تواند ای این سایت اس فاده کند.
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