
 

 

 شركت بورس كاالي ايران (سهامي عام)

١ 

 

  ايران كاالي بورس سپرده گواهي بازار در معامله قابل زعفران محصول انواع كيفي مشخصات
ف
ردي

 ويژگي ها 

  معيار پذيرش

رشته اي بريده 

 ممتاز(نگين)

  رشته اي بريده

  (سرگل)ممتاز

(پوشال  1درجهرشته اي 

  )مرغوب

 1درجهرشته اي 

 )معموليپوشال (
  رشته اي درجه سه  درجه دو رشته اي

 رشته اي درجه چهار

 (دسته) 

 30 20 10 5 5 5/0 5/0  كالله (حداكثر درصد جرمي)خامه همراه با  1

2 
مواد خارجي مربوط به گياه  شامل گردوغبار، ريگ و شن 

 (حداكثر درصد جرمي )

5/0 5/0 1 1 2 2 2 

 منفي  منفي  منفي منفي  منفي  منفي منفي مواد خارجي مربوط به محيط 3

 10 8 8 8 8 8 8 رطوبت  و مواد فرار  (حداكثر/ درصد وزني) 4

5 
 جذب حداكثر( خشك ماده اساس بر پيكروكروسين حداقل

 )نانومتر 257 موج درطول

85 85 80 80 70 70 70 

6 
 در حداكثرجذب( خشك ماده اساس بر سافرانال مقدار

 )متر نانو 330 موج طول

50-20 50-20 50-20 50-20 50-20 50-20 50-20 

7 
 در حداكثرجذب( خشك ماده اساس بر كروسين حداقل

 )نانومتر 440 موج طول

230 220 210 200 180 150 140 

 منفي منفي منفي منفي  منفي  منفي منفي استخراج و تشخيص رنگ هاي افزودني 8

 وضعيت ظاهري 9

قلم متوسط، رنگ 

قرمز روشن، 

نگين شكسته در 

 حد طبيعي

قلم درشت، رنگ 

قرمز روشن، بدون 

  نرمه

قلم درشت، كالف، 

بدون شكستگي، رنگ 

روشن، نرمه در حد  قرمز

  طبيعي

قلم متوسط، نيمه 

كالف، رنگ قرمز، 

پوشال شكسته در حد 

 طبيعي

قلم متوسط، نيمه 

كالف، رنگ قرمز، 

پوشال شكسته در 

حد طبيعي ، نرمه 

  در حد طبيعي

قلم متوسط، نيمه 

كالف،  رنگ قرمز، 

پوشال شكسته در 

حد طبيعي ، نرمه 

  در حد طبيعي

رشته كامل، رنگ قرمز، 

بودن خامه ها روي  مرتب

هم، دسته شكسته در حد 

 طبيعي

 در حد طبيعي  در حد طبيعي  در حد طبيعي در حد طبيعي در حد طبيعي  منفي منفي مقدار گرده 10

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



 

 

 شركت بورس كاالي ايران (سهامي عام)

٢ 

 

ف
ردي

 ويژگي ها 

  معيار پذيرش

رشته اي بريده 

 ممتاز(نگين)

  رشته اي بريده

  (سرگل)ممتاز

(پوشال  1درجهرشته اي 

  )مرغوب

 1درجهرشته اي 

 )معموليپوشال (
  رشته اي درجه سه  درجه دو رشته اي

 رشته اي درجه چهار

 (دسته) 

12 

شن كه باچشم غير مسلح قابل  ريگ و نخ و-مو -پر  -كنه زنده يا مرده -شود كه عاري از وجود قارچ وكپك حشرات  پذيرش مي يزعفران خشك كردن به هم چسبيده نباشد.وضعيت ظاهري : در اثر رطوبت يا 

  است، باشد. رويت

  .را رعايت نمايد3632ايزو بايست استاندارد بين المللي مي د مشخصات فوق بر اساس استاندارد ملي جهت معامالت اعالم گرديده چنانچه خريدار قصد صادرات داشته باش

  3659نمونه برداري : براساس استاندارد ملي به شماره   13

  2-259روش آزمون : بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره  14

  نشانه گذاري : شركت بورس كاالي ايران ، نوع زعفران، محل توليد، سال توليد،وزن خالص 15

  مطابقت داشته باشد. 5689ويژگي هاي ميكروبيولوژي زعفران بايد با استاندارد ملي ايران به شماره  – 1يادآوري 

 استفاده از هر گونه افزودني مانند رنگ هاي افزودني در زعفران مجاز نمي باشد. -2يادآوري 

 259- 1اقتباس از استاندارد ملي ايران به شماره  �

  

  

  

  

  

  

  


