
 
 

 زیره سبز بورس کاالی ایران کاالیی برای معامالت گواهی سپرده یککیفی محصول زیره سبز درجه مشخصات 
 

 روش آزمون معیار پذیرش ویژگی های فیزیکی ردیف

بو و عطر و طعم زيره سبز بايد معطر و  بو، عطر، طعم 1
بوهاي بيگانه و  مشخص بخود بوده و عاري از

بوي نا و فاقد هر گونه افزودنی و مواد آالينده 
 .باشد

 

زيره سبز بايد از حشرات زنده و كپك ها و  بودن از حشرات كپك ها و غيره عاري 2
عمال از حشرات مرده و قطعات بدن آنها و 
آلودگی جوندگان كه با چشم غير مسلح قابل 
رويت است عاري باشد. اگر از بزرگ نمائی 

استفاده شود و در صورتيكه بزرگ نمائی از  
برابر تجاوز كند بايد در گزارش آزمون قيد  10

 گردد.

لودگی مطابق تعيين مقدار آ
استاندارد ملی ايران شماره 

 گيرد.انجام می 1365

 روش آزمون معیار پذیرش ویژگی های شیمیایی 

استاندارد ملی ايران شماره  6 حداكثر درصد جرمی رطوبت 3
1196  

حداقل درصد جرمی عصاره اتري غيرفرار بر  4
 اساس ماده خشك

استاندارد ملی ايران شماره  15
1031  

 100حداقل روغن فرار بر حسب ميلی ليتر در  5
 گرم

استاندارد ملی ايران شماره  2.5
1818  

استاندارد ملی ايران شماره  1 حداكثر درصد جرمی مواد خارجی 6
1032  

  درصد وزنی باشد. 1آفت زده نبايد بيشتر از دانه هاي بيشينه 
 درصد وزنی باشد. 5دانه هاي معيوب است( نبايد بيشتر ازسيب ديده به نه هاي شكسته)كه معادل دانه هاي آبيشينه دا 

  درصد وزنی باشد. كليه دانه هائی كه رنگ آنها در اثر رطوبت سياه و مغز آنها نيز سياه يا  4بيشينه ميزان زيره سياه شده نبايد بيش از
 پوك شده زيره سياه شده ناميده می شود.

  :مواد خارجی عبارتند از هر ماده اي غير از زيره سبز كه با چشم غير مسلح ديده می شود 

 .مواد معدنی عبارتند از شن و خاك و خرده شيشه و  غيره 

 .مواد آلی گياهی عبارتند از علف، ساقه و ساير قسمت هاي گياهی و هم چنين دانه هاي گياهی غير از زيره 

 له موش و حشرات.مو، فضوالت حيوانی مانند فض 

  سالم و خشك بسته بندي شود. جنس بسته ها بايد از موادي ساخته شده باشد كه بر محتويات  در بسته هاي تميز،زيره سبز درسته بايد

 .كيلوئی است55خود بی اثر باشد، وزن كيسه ها معموال  
  شود.انجام می  512نمونه برداري زيره سبز طبق استاندارد ملی ايران شماره 

 ISO6465:2009و  14برگرفته از استاندارد ملی ايران ويژگی هاي زيره سبز شماره
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