
 
 

 شرکت بورس کاالي ایران (سهامی عام)

1 
 

  )99(نمادهاي سررسید سال  مشخصات کیفی زعفران نگین قابل معامله در بازار گواهی سپرده بورس کاالي ایران

ف
ردی

  معیار پذیرش ویژگی ها 

 رشته اي بریده ممتاز(نگین)

 5/0  خامه همراه با کالله (حداکثر درصد جرمی) 1

 1/0 مواد خارجی مربوط به گیاه زعفران (حداکثر درصد جرمی ) 2

 منفی مواد خارجی مربوط به محیط 3

 8 درصد جرمی)حداکثر  رطوبت  و مواد فرار  ( 4

 85 )نانومتر 257 موج درطول جذب( خشک ماده اساس بر حداقل پیکروکروسین 5

20-50 )نانومتر 330 موج طول در جذب( خشک ماده اساس بر حداقل سافرانال 6  

 230 )نانومتر 440 موج طول در جذب( خشک ماده اساس بر حداقل کروسین 7

 منفی استخراج و تشخیص رنگ هاي افزودنی  8

 قلم متوسط، رنگ قرمز روشن وضعیت ظاهري  9

  5/2  نرمه و شکسته(حداکثر/ درصد وزنی)   10

  طعم و عطر :  مخصوص به خود، کمی تلخ مزه و تند و عاري از هرگونه طعم و بوي خارجی         11

  3659نمونه برداري : براساس استاندارد ملی به شماره   12

   1197،1253،1619، 259-2روش آزمون : بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  13

14 

(مرده یا زنده)، پر، مو، نخ، ریگ و شن که با  پذیرش می شود که عاري از وجود قارچ، کپک، حشرات زعفرانیوضعیت ظاهري: زعفران در اثر رطوبت یا خشک کردن به هم چسبیدگی نداشته باشد. 

  چشم غیر مسلح قابل رویت است، باشد. 

  رعایت نماید. ه را هاي مربوطت داشته باشد می بایست استانداردمشخصات فوق بر اساس استاندارد ملی جهت معامالت اعالم گردیده است؛ چنانچه خریدار قصد صادرا

15  

  مطابقت داشته باشد. 5689ویژگی هاي میکروبیولوژي زعفران باید با استاندارد ملی ایران به شماره  – 1یادآوري 

  دیگر به آزمایشگاه ارسال می شود. هايبندید اولیه انبار برسد براي بررسی کاالي تحویلی به انبار در صورتی که بر اساس وضعیت ظاهري و میزان نرمه و شکسته به تائ -2یادآوري 

  259-1اقتباس از استاندارد ملی ایران به شماره  

 

 

 


