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 ويژگيهاي ميوه نارنگي

  

  

 تجديد نظر دوم

 4چاپ 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ها استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده موسسه 

را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه 

 عبارتست از:

انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به  –دهاي ملي )تعيين، تدوين و نشر استاندار

نظارت بر اجراي  –ترويج استانداردهاي ملي  -بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور 

ي اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي  كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استانداردها – استانداردهاي اجباري 

نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي 

وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي 

مطالعه و تحقيق درباره روشهاي   –وب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان  نامرغ

آزمايش و تطبيق   –ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش    –توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف  

 مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم(.نمونه كاالها با استانداردهاي مربوط، اعالم 



موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي 

 ار ميدهد. و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قر

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني 

ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه

 قيمتها ميشود.

  

 كميسيون استاندارد ويژگيهاي ميوه نارنگي

 تجديد نظر
 رئيس

مشاور موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  دكتراي علوم علي اكبر –اگه 

 ايران
 اعضاء

ليسانس علوم  مهدي-امير قلي 

 سياسي
 وزارت بازرگاني

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ليسانس اقتصاد فخريه-بهار
 مركز توسعه صادرات مهندس كشاورزي جهان پسر -تفضلي

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ليسانس اقتصاد فخريه-بهار
 مركز توسعه صادرات مهندس كشاورزي جهان پسر -تفضلي

-زماني كمپاني 

 عباسقلي
 استاندارد استان تهران مهندس كشاورزي

 ات صنعتي ايرانموسسه استاندارد و تحقيق مهندس كشاورزي فريده –ناصح وثوقي 
 نماينده اتحاديه صادر كنندگان ميوه و تره بار بازرگاني سيدرضا-نورائي

 سازمان حفظ نباتات )وزارت كشاورزي( مهندس كشاورزي جهانگير –عليزاده 
 وزارت كشاورزي مهندس كشاورزي رسول –فرهاد 

 دبير
 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دكتراي تغذيه عباس-زماني

 فهرست مطالب

  

 

 



 ويژگيهاي ميوه نارنگي تجديد نظر

 هدف

 دامنه كاربرد

 تعاريف و اصطالحات 

 ويژگيها 

 بسته بندي 

 نشانه گذاري 

 نمونه برداري 

  روش هاي آزمون

 بسمه تعالي

 پيشگفتار

تهيه گرديد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تأئيد 1345استاندارد ويژگيهاي ميوه نارنگي كه نخستين بار در سال  

كميسيون فني مربوطه براي دومين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در يكصد و نود و هشتمين جلسه كميته ملي استاندارد 

وسسه  قانون اصالحي قوانين و مقررات م3 ماده 1تصويب شد اينك باستناد بند  75/12/19  كشاورزي و غذايي مورخ

 استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد. بعنوان 1371استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه سال 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد 

ي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد، در هنگام تجديدنظر در تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهاد

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد. 

 بنابراين براي مراجعه به استاندارد ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده كرد.

ن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين  در تهيه و تجديد نظر اين استاندارد سعي شده است كه ضم

 استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايش هاي الزم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است:

 1369.در سال 266نگي بشماره  استاندارد نار1- 

2- Post Harvest Technology of Hortlcultural Crops University of California )1985( 
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3- Revised Standard Lay out for UN/ECE Standards for Fresh Fruit And Vegetables 

ECE/AGRI/55 - 1986 

4- United States Standards for Grades of Florida Oranges and Tangelos )1968( 

 5- Fruit And Vegetable Juice - processing Technology Third Edition Philip E . Nelson . Ph .D 

Avi Publishing Company (1980) 

 ويژگيهاي ميوه نارنگي تجديد نظر

 هدف1- 

 هدف از تدوين اين استاندارد ارائه ويژگيها، بسته بندي، نشانه گذاري، نمونه برداري و روش هاي آزمون ميوه نارنگي ميباشد.

 دامنه كاربرد-2

 اين استاندارد درباره ميوه رقم هاي گوناگون درخت نارنگي كاربرد دارد. 

 تعاريف و اصطالحات-3

 تعاريف زير بكار برده ميشود.در اين استاندارد واژه ها و اصطالحات با 

 نارنگي عبارت است از ميوه تازه رقم هاي گوناگون درخت نارنگي1-3- 

 Citrus reticulata Blanco  از خانواده مركباتRutaceae.ميباشد 

 نارسي: حالتي است كه دگرگوني رنگ پوست ميوه از سبز به زرد تا نارنجي آغاز نشده باشد.2-3- 

هر  گونه مواد خارجي مانند گرد و خاك گل و خاشاك روي پوست ميوه است. كه ميتوان آن را بدون آلودگي: بودن 3-3- 

 بهره گيري از ريزبين با چشم ديد.

آسيب ديدگي: بودن زيان هاي برخاسته از برداشت، جابجائي، بسته بندي و ترابري، مانند ضرب ديدگي، لهيدگي، ترك 4-3- 

 راخ شدگي در ميوه است كه با چشم بتوان آن را ديد. خوردگي، خراشيدگي، بريدگي و سو

 خال زدگي: بودن لكه هاي خشكيده، ناهموار، بد رنگ و سياه شده روي پوست ميوه است.5-3- 

 نبودن ميوه ها در بسته از ديدگاه اندازه، رقم و شكل ميباشد.غير يكنواختي: يكدست 6-3- 

مواد خارجي: هر چيز جز نارنگي در بسته هاي ميوه گفته ميشود مانند تكه هاي شاخ و برگ )بجز دم ميوه كه به ميوه 7-3- 

 چسبيده باشد بشرطي كه طول آن از يك سانتيمتر بيشتر نباشد(.

نتيجه پائين بودن دما بافت ميوه دگرگون و كم آب مي شود و مانند آثار ظاهري آن در سرمازدگي: حالتي است كه در 8-3- 

 روي پوست بصورت لكه هاي قهوه اي روشن تا قهوه اي تيره و فرو رفته ديده ميشود.



 رده باشديخ زدگي: حالتي است كه بافت بخش آبدار ميوه در نتيجه پائين بودن دماي هوا دگرگون شده و مزه آن تغيير ك9-3- 

آفت: هر عامل زنده اي كه در دوران رشد ميوه و يا پس از برداشت به آن آسيب برساند مانند شش پايان، كنه ها، 10-3- 

 قارچ ها، باكتريها

 آفت زدگي: به هر نشانه بجا مانده از فعاليت آفت ها روي ميوه گفته ميشود.11-3- 

 ويژگيها4- 

 د:نارنگي بايد داراي ويژگيهاي زير باش

 درصد باشد. 1نارسي: نبايد بيش از  1-4- 

 درصد باشد. 2آلودگي: نبايد بيش از  2-4- 

 درصد باشد. 1آسيب ديدگي: نبايد بيش از  3-4- 

 خال زدگي: نبايد خال زده باشد.4-4- 

 درصد باشد. 10غيريكنواختي: شمار ميوه غيريكنواخت نبايد بيش از  5-4- 

 درصد وزني باشد. 0/2مواد خارجي: نبايد بيش از  6-4- 

 سرمازدگي و يخ زدگي: بدون سرمازدگي و يخ زدگي باشد.7-4- 

 : نارنگي نبايد داراي آفت زنده باشد. آفت8-4- 

 درصد باشد. 3زدگي: نبايد بيش از   آفت9-4- 

 بسته بندي -5

)برداشت، آماده سازي، بست بندي 1468ئين كار شماره  براي بسته بندي اين فرآورده كه برداشت آن بايد برابر آ -5-1

 مركبات( انجام گيرد. ميتوان از كارتن هاي مقوائي يا جعبه هاي چوبي استفاده كرد.

 چنانچه از كارتن بهره گيري شود بايد باندازه بسنده ايستادگي داشته باشد. -5-2

ايران )كارتن جهت بسته بندي 2923ابر استاندارد شماره  اگر بسته بندي براي صادرات باشد بايد ويژگيهاي آن بر -5-3

 ميوه و سبزيجات تازه صادراتي( باشد.

ايران )جعبه هاي چوبي 1277اگر از جعبه چوبي بهره گرفته شود ويژگيهاي آن بايد برابر استاندارد شماره   -5-4

 مخصوص بسته بندي ميوه و سبزي( باشد.



ه شده بايد نو، پاك، خشك، سالم و بدون بود بوده و رد ناخواسته اي روي پهنه بيروني يا جعبه يا كارتن هاي بكار گرفت -5-5

 درون ميوه نداشته باشد.

 بسته ها بايد به اندازه بسنده در برابر جابجائي ايستادگي داشته و به خوبي ميوه هاي درون خود را نگهداري نمايد. -5-6

 و يا روزنه براي گذر هوا باشد. بسته هاي بكار رفته بايد داراي شكاف -5-7

 كيلوگرم بيشتر باشد. بهتر است در بسته بندي از شانه هاي حفره دار بهره گيري شود.12وزن ميوه در بسته نبايد از     -5-8

 نشانه گذاري -6

نشانه هاي زير بايد به زبان فارسي و در صورت صدور بزان انگليسي و يا زبان موردنياز به شيوه خوانا و پاك نشدني روي 

 بسته چاپ و يا برچسب شود.

 نام فرآورده -6-1

 شمار ميوه و سنگيني آن در بسته -6-2

 نشانه بازرگاني )در صورت بودن( -6-3

 ه بندي كنندهنام و نشاني صادر كننده يا بست -6-4

 عبارت فرآورده ايران  -6-5

 جوهري كه براي چاپ و چسبي كه براي چسباندن برچسب بكار مي رود نبايد سمي باشد. -يادآوري 

 نمونه برداري -7

)نمونه برداري از 622استاندارد ملي ايران به شماره  1( جدول شماره  1-2-4نمونه برداري از اين فرآورده برابر بند )

 بزيهاي تازه( انجام مي گيرد و بازبيني از اين فرآورده بايد در جاي ديدن كاال انجام گيرد.ميوه و س

 روش هاي آزمون -8

درباره آزمون نارسي، آلودگي، آسيب ديدگي، خال زدگي ميوه ها را از ديدگاه ظاهري بررسي كرده و هر يك از ميوه  -8-1

شمارش نموده و برآمد را بر شمار نارنگي هاي نمونه بخش و در  هاي نارس، آلوده، آسيب ديده، خال زده را جدا و 

 ضرب كنيد تا درصد آن بدست آيد.100

 اگر ميوه اي بيش از يكي از كاستي هاي باال را داشته باشد هر يك از كاستي ها جداگانه بحساب خواهد آمد. -يادآوري 

ا كرده وزن كنيد و سنگيني بدست آمده را به سنگيني ميوه مواد خارجي: مواد خارجي موجود در بسته هاي نمونه را جد  -8-2

 هاي موجود در نمونه + سنگيني مواد خارجي بخش و درصد ضرب كنيد تا درصد مواد خارجي بدست آيد.



غيريكنواختي: نارنگي هاي غيريكنواخت را از نمونه جدا و شمارش كرده، شمار آنرا بر شمار نارنگي هاي موجود  -8-3

 خش و درصد ضرب كنيد تا درصد غيريكنواختي بدست آيد.در نمونه ب

زنده و آفت آزمون آفت زنده، آفت زدگي و يخ زدگي: يكايك نارنگي هاي موجود در نمونه را نخست از ديدگاه داشتن  -8-4

راستاي دم و   نشانه هاي آفت زدگي در پهنه بيروني ميوه نگاه كرده و سپس هر يك از نارنگي ها را جداگانه با كارد تيز در

گل و عمود بر اين راستا بريده و جاهاي برش را در هر ميوه از ديدگاه داشتن آفت زنده، نشانه هاي آفت زدگي و يخ زدگي 

بررسي و برآيندهاي بدست آمده را يادداشت كنيد. پس از پايان كار شمار نارنگي هاي آفت زده و يخ زده را جداگانه برشمار 

ضرب مي كنيد تا درصد هر يك معلوم شود. چنانچه معلوم شود. چنانچه آفت 100نه بخش و در  ميوه هاي موجود در نمو

 زنده در نمونه ديده شود باز ناپذيرفته خواهد بود.


