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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

 است كه عهده دار    مرجع رسمي كشور   تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها        و مؤسسه استاندارد 

 .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و

هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران       تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون          
سعي بر اين   . مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد              

است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن                        
توليدكنندگان ،مصرف كنندگان،   : فانه صاحبان حق و نفع شامل       آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منص        

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت     .بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد            
نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات                    

) رسمي( لي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي                  وپيشنهادها در كميته م   
 .چاپ و منتشر مي شود

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين                   
ه عنوان استاندارد   شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، ب                  

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در                  . ملي چاپ ومنتشرمي گردد    
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب                 )) ٥((استاندارد ملي شماره     

 .رسيده باشد

صلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين   مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي ا        
استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني                

 .و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

يت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور           مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعا           
حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و                  
مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد                    

ظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد      مؤسسه مي تواند به منظور حف     . اجباري نمايد 
 .كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره،                
كيفيت ومديريت زيست محيطي،       كنندگان سيستم هاي مديريت         آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي        

آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس                  
ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد                     

ترويج سيستم بين المللي يكاها ،         . آنها نظارت مي نمايد     صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد              
كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح                        

 .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد

 



  

 ˝ویژگیها وروشهای آزمون–کنسروزیتون پرورده   ˝ استانداردکمیسیون

  یا نماینــــــدگـــیسمـــــــــت     سرئی
     مشاور صنایع غذایی                                           تقی                  محمد  مظلومی،

                   )     فوق لیسانس صنایع غذایی (
 

 اعضاء
  گیالناستانارد و تحقیقات صنعتی  کل استاندادارهاخالق نجات  ، لیال                            

 )میکروبیولوژی لیسانس (
 

     مرکز تحقیقات صنایع غذایی مهرام                    پوررسول ، مهریار

 ) صنایع غذایی لیسانسفوق  (
  

                پورمقیم ، مژگان                                 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی                   
      اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو )فوق لیسانس علوم بهداشتی در تغذیه( 

                              
 ایران  تحقیقات صنعتی استانداردوتفرشی  نژاد ، ایوب                             موسسه 

 ) مهندسی  کشاورزیلیسانسفوق (
 

  گیالناستان کل استاندارد و تحقیقات صنعتی اداره                                 انی ،شمیال  جوز

                   ) لیسانس  (
    

 سعادتی ،  شهال                              وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی               

         اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو)                      لیسانس تغذیه (
 

ــاظم   ــی ، ک ــن العابدین ــرور            زی ــق پ ــابر ح ــی ص ــنایع غذای ــرکت ص                                         ش
 ) صنایع غذایی  لیسانس (
 
 



  

 ایراننعتی  تحقیقات صاستانداردوموسسه                               صابونچی ، سپیده 

                              ) صنایع غذایی  لیسانس( 

  گیالناستان کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ادارهصمدی ، سحر                                 

           )میکروبیولوژی لیسانس (
 

  گیالناستانت صنعتی  کل استاندارد و تحقیقاادارهظفری ، غالمحسن                           

 )     فوق لیسانس  مهندسی شیمی و تکنولوژی مواد غذایی ( 
 

  گیالناستان کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ادارهفخرایی ، فروغ                               

         )میکروبیولوژی لیسانس (
 

      گیالناستاندارد و تحقیقات صنعتی  کل استانادارهغالمپور ،  نرگس                            

 )     لیسانس شیمی (
 

   گیالناستان کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ادارهقاسمیان ، هاجر ثریا                         

 ) لیسانس علوم تغذیه ( 
    

 ره کل         ادا–  کاظمی شیرازی ،  جواد                  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 

 نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی   )             فوق لیسانس صنایع غذایی ( 
         

  موسویان  موسویان ، غالمرضا                             شرکت

 ) لیسانس الکترومکانیک ( 
 

  مرکز تحقیقات زیتون –شاورزی میر منصوری ، احمد                          وزارت جهاد ک

 ) فوق لیسانس کشاورزی ( 

 دبیــــر
  گیالناستان کل استاندارد و تحقیقات صنعتی اداره   برادارن کتابچی ، مریم 

 )میکروبیولوژی  لیسانس  (  



  

 
اعضای شرکت کننده در پانصدوپنجاه و پنجمین  اجالسیه کمیته ملی 

  13/12/1384ی مورخ خوراک و فرآورده های غذایی و کشاورز

  یا نماینــــــدگـــیسمـــــــــت          رئیس
  موسسه تحقیقات -جایمند، کامکار                            وزارت جهاد کشاورزی

  و مراتع        جنگلها  )دکترای شیمی  (
 

 اعضاء
 ات صنعتی ایرانابوعلی ، رحیم                             موسسه استاندارد و تحقیق

 )                           فوق لیسانس  (
    

                        دفتر طرح تحقیقاتی زیتون  اسدی ، رضا

 )فوق لیسانس صنایع غذایی (
 

   گیالناستان کل استاندارد و تحقیقات صنعتی اداره     برادارن کتابچی ، مریم 

 )لیسانس میکروبیولوژی (
 

  معاونت صنایع و توسعه – محسن                     وزارت جهاد کشاورزی بوستانی  ،

 روستایی)     لیسانس صنایع غذایی  فوق  (
 

 پسته ای  ، سید ذبیح اهللا             دفتر صنایع غیرفلزی  وزارت صنایع ومعادن 
 )  ليسانس صنايع غذايي(

داشت ،درمان و آموزش پزشکی                                             پورمقیم ، مژگان                       وزارت به
 فوق لیسانس علوم بهداشتی          اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو (

 )در تغذیه

                                                   شرکت صنایع غذایی صابر حق پرور         زین العابدینی ، کاظم 

 )لیسانس صنایع غذایی   (
  



  

 صفویان   ،سید عیسی                         سازمان توسعه  تجارت ایران  

 )لیسانس مدیریت (
 

   ایران تحقیقات صنعتی استانداردوموسسه                                    منیژه ، عبدی 

 )علوم تغذیه   لیسانس  (
 

      گیالناستان کل استاندارد و تحقیقات صنعتی اداره                           غالمپور ،  نرگس    

 )لیسانس شیمی (
 

 فرهی ،  فرج اهللا                          دانشگاه علوم پزشکی ایران 

    )     دکترای(
 
   نایرا تحقیقات صنعتی استانداردوموسسه قریب پور شهریاری ، ارشیال                

 )لیسانس (
 

 کاکویی ،حسن                                اداره کل نظارت بر مواد غذایی 

 )فوق لیسانس صنایع غذایی(
 

 کارشناس استانداردمولوی ، فاطمه                              

 )فوق لیسانس علوم بهداشتی ( 
 

 ویان  موس موسویان ، غالمرضا                          شرکت

 ) لیسانس الکترومکانیک ( 
 

  تهران استان کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ادارهنراقی ، مژده                                   

 ) فوق لیسانس کشاورزی ( 
 

  موسسه استاندارد کارشناسنوروزی ، سعید                                

 )دکترای دامپزشکی (



  

 
 دبیر

 منیژه                                 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانشریعتی  ،

 )لیسانس علوم تغذیه (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 گفتار پیش
پیش نویس آن توسط کمیته   که” ویژگیها وروشهای آزمون- زیـتون پرورده ”       اسـتــاندارد 

ته ملــی استاندارد    هـای فنـی درکمیسـیونهای مـربوط تهـیـه وتـدویـن شـده ودرجلسـه کمیـ                 
، اینک به استناد بند یک      گرفته است   قرار  مـوردتایید    13/12/84پانصـدوپنجاه وپنجمین  مورخ      

قات صنعتی ایران مصوب    ـه استاندارد و تحقی   ـ قـانون اصـالح قوانیـن و مقررات موسس         3مـاده 
 .دارد ملی ایران منتشر می شود ـانـ به عنوان است1371بهمن ماه 

ه صنایع ،   نگـی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمی          ـی و هماهن  بـرای حفـظ همگامـ     
هرگونه واسـتانداردهای ملـی ایـران درمواقـع لزوم تجدید نظرخواهد شد              ، علـوم و خدمـات    

مورد تجدیدنظرهای بعدی   ر  ،ده شود ئتکمـیل این استاندارد ارا    وپیشـنهادی کـه بـرای اصـالح         
 مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره ازآخرین        بنابراین برای  .توجـه قـرار خواهد گرفت       
   .تجدید نظر آنها استفاده کرد

ه به شرایط موجود ونیازهای     ـدر تهـیه و تدویـن اسـتاندارد سـعی شـده اسـت  که ضمن توج                 
 ملی کشورهای های بین المللی واستاندارد  در حـد امکان بین این استاندارد و استاندارد         ،جامعـه 

 .  شود ی  ایجاده جهان هماهنگصنعتی و پیشرفت

  :منابع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است

 بررسـی نـتایج تحقـیقات صـورت گرفـته در زمیـنه زیتون پرورده در اداره کل استاندارد و                     -1
  1383 سال –تحقیقات صنعتی استان گیالن 

  ویژگیها ی زیتون سبز فرایند شده   1379سال  : 987 استاندارد ملی ایران -2
3- CODEX STAN 66-1981 (Rev.1-1987) 

 
 



  

  ویژگیها و روشهای آزمون-کنسروزیتون پرورده

 هدف  1
 هدف ازتـدوین این استـاندارد، تعیین ویـژگیها ،نمونه بـرداری ، روشهای آزمون، بسته بندی و 

 . می باشد کنسرو زیتون پروردهنشانه گذاری 

 

 ربرد                                                                              دامنه کا 2
 .  پاستوریزه وبسته بندی شده کاربرد داردکنسرو زیتون پروردهاین استاندارد درمورد 

             
 مراجع الزامی                                               3

 .قرراتی است که درمتن این استانـداردبه آنها ارجاع داده شده است          مـدارک الزامـی زیرحاوی م     
درمـورد مراجع دارای .محسوب می شود  بدیـن ترتیـب آن مقـررات جزئــی ازاین استانـدارد    

یاتجدیـدنظر،اصـالحیه ها وتجدیدنظرهای بعدی این مدارک موردنظـرنیست        /تـاریـخ چـاپ و    
ــنفع ایــن اســتا . ــرد آخریــن اصــالحیه هــا  معـــهذا بهتراســت کاربـــران ذی ندارد، امکــان کارب

یا /در مورد مراجـع بدون چاپ و.زیررا موردبررسی قرار دهند مـی وتجدیدنظرهای مدارک الزا
 .یا تجدید نظـرآن مدارک الزا می ارجاع داده شده موردنظر است /تجدید نظر، آخرین چاپ و

 :ست استفاده از مرجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی ا
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       اصطالحات و تعاریف      4 

 :رمی رود یا واژه ها باتعاریف زیر به کا/در این استاندارداصطالحات و

       زیتون  4-1

  است  )Olea europaea sativa  hoffg-link(زیتون ) باغی (منظور میوه کاشته شده 
 
       زیتون پرورده 4-2

زیـتون پـرورده  فـرآورده ای ا سـت کـه ازمواداصـلی شـامل زیتون بدون هسته فرآوری شده                      
ل سـرکه  ،روغن زیتون ،نمک       ،مغزگـردو،آب انـار، رب اناربـه همـراه سـیرومواداختیاری شـام            



  

،سـبزیهای معطـر، انـواع ادویـه مانندگلپر تهیه گردیده و فرآیند حرارتی پاستوریزاسیون را طی                 
 .این فرآورده باید عاری از هر گونه مواد نگهدارنده باشد . کرده باشد 

 987ایران   استاندارد ملی    3-3فرایند آماده سازی تجاری این فراورده باید مطابق بند           : یادآوری
  ویژگیهای زیتون سبز فرآوری شده باشد 1379سال 

 
    عوامل ناپذیرفتنی 4-3

بـه عواملی گفته میشودکه وجودآن درکنسروزیتون پرورده موجب عدم مصرف یابه خطرافتادن             
 .سالمتی مصرف کننده می گردد

 
    حشرات وآفات4-3-1

 . شودهرگونه حشره وآفات گیاهی وبقایای بدن آنهاراشامل می
 
   شن وخاک 4-3-2

هـرگونه ناخالصـیهای معدنـی ناشـی ازخـالص نبودن نمک مصرفی یاگل وخاک ناشی از عدم                  
 شستشوی صحیح وکافی زیتون وسبزی های مصرفی را شامل می شود 

 
   مواد خارجی 4-3-3

 . ودم زیتون  راشامل می شود 2-4هرگونه مواد غیر از ترکیبات بند 
   
   ویژگی ها 5
 ویژگی های مواد اولیه   5-1

   زیتون 5-1-1

زیتون مورد مصرف در تولید زیتون پرورده ،باید سالم ،رسیده ،بدون هسته ودارای رنگ طبیعی               
مـربوط بـه واریته خود بوده وفاقد مواد خارجی ،لهیدگی ،آسیب دیدگی و هرگونه آفت زدگی                 

 نظیر کپک زدگی ،حشره زدگی ،لکه زدگی وچروکیدگی باشد 
 
  گردو 5-1-2



  

، مطابقت داشته   1377سال   :212ویژگـی هـای گـردوی مصـرفی ،بـاید با استاندارد ملی ایران               
 .باشد

 
   آب انار 5-1-3

، مطابقت داشته   1373سال   :2616ویژگـی هـای آب انـار  مصرفی ،باید با استاندارد ملی ایران               
 .باشد 
       

  رب انار5-1-4

، مطابقت داشته   1378سال   :1813ستاندارد ملی ایران    ویژگـی هـای رب انـار، مصرفی ،باید با ا          
 باشد 

 
  سیر5-1-5

 . مطابقت داشته باشد 1373سال  :241ویژگی های سیر مصرفی ،باید با استاندارد ملی ایران 
 
  آب مصرفی 5-1-6

آب مـورد مصـرف در تهـیه زیـتون پـرورده بـاید بـه طریق بهداشتی تهیه وذخیره شده باشد ،                       
  ویژگیهای آب آشامیدنی و     1376سال   :1053،بـاید بـا استاندارد ملی ایران        ویژگـی هـای آب      

  ویژگیهای میکروبیولوژیکی آب، مطابقت داشته باشد 1377سال : 1011
 
   نمک 5-1-7

، مطابقت داشته   1373سال   :26ویژگـی هـای نمـک مـورد مصـرف ،باید با استاندارد ملی ایران              
 .باشد

  
   روغن زیتون 5-1-8

، مطابقت  1381سال   :1446ی روغـن زیـتون مصـرفی ،باید با استاندارد ملی ایران             ویژگـی هـا   
 داشته باشد 

  سرکه 5-1-9

  مطابقت داشته باشد1373سال  :355ویژگی های سرکه مصرفی ،باید با استاندارد ملی ایران 



  

 
  ادویه  5-1-10

  مطابقت داشته باشد1380سال  :253 ویژگی های ادویه مصرفی ،باید با استاندارد ملی ایران 
 
  سبزی های معطر5-1-11

 ویژگی های سبزی های معطر،باید با استاندارد های مربوط به خود ، مطابقت داشته باشد
 
   مواد بسته بندی 5-1-12

 این  8ویژگی های مواد بسته بندی مورد استفاده در تهیه کنسرو زیتون پرورده ، باید مطابق بند                 
 استاندارد باشد 

 
  ویژگی های محصول نهایی  5-2

  وضعیت ظاهری ظرف 5-2-1

. قوطـی کنسـرو زیـتون پـرورده ،بـاید عـاری از فرورفتگـی ، زنـگ زدگی و بادکردگی باشد                       
درصـورت استفاده از ظروف شیشه ای یا پلیمری ،شیشه ویا ظروف پلیمری مورد مصرف باید                

 .عاری از نشتی وترک خوردگی باشد 
 
 ی   عوامل ناپذیرفتن5-2-2

 . باشد 3-4محصول زیتون پرورده باید عاری از هر یک از عوامل ناپذیرفتنی یادشده در بند 
 
   رنگ 5-2-3

 . رنگ این فرآورده باید رنگ طبیعی مواد مورد مصرف در فرآورده را دارا باشد
 
  بو وطعم 5-2-4

عاری ازهر گونه ایـن فـراورده بـاید دارای بو وطعم طبیعی مواد متشکله مربوط به خود بوده و             
 .بو وطعم  خارجی نامطبوع باشد 

 
  بافت 5-2-5

 در این فراورده ،زیتون باید دارای بافت مناسب بوده ،خیلی نرم ویا خیلی سفت نباشد 



  

 
   دم زیتون 5-2-6

 .وزن خالص محتوی ظرف بیشتر باشد  % 1/0دم زیتون نباید از 
 
   درصد پری 5-2-7

 .حجم کل ظرف کمتر باشد % 90کنسرو زیتون پرورده نباید از میزان پری ظرف بسته بندی در 
  

   نمک طعام 5-2-8

 درصد مجاز می    5/2نمـک طعـام مـورد مصرف در تهیه کنسرو زیتون پرورده به میزان حداکثر                
 باشد 

 
5-2-9  PH   

  بیشینه  PH  می باشد 3/4در کنسرو زیتون پرورده 
 
   درصد وزن آبکش 5-2-10

 . درصد کمتر باشد 70نباید از وزن آبکش شده 
 
   آلوده کننده های فلزی 5-2-11

مـیزان سـرب وقلـع در کنسرو زیتون پرورده بسته بندی شده در قوطی فلزی نباید به ترتیب از        
  میلی گرم در کیلوگرم بیشتر باشد 250یک میلی گرم در کیلوگرم و

 
   ویژگی های میکروبیولوژیکی 5-3

 1374سال   : 2326و زیتون پرورده، باید مطابق استاندارد ملی ایران         ویژگی های میکروبی کنسر   
،روش کنـترل سـترون تجارتـی فرآورده های غذایی بسته بندی شده در بسته های نفوذ ناپذیر،               

 باشد 
 
   شرایط بهداشتی وایمنی تولید 5-4

ا استاندارهای  شـرایط ایمنی وبهداشتی واحدهای تولید کننده کنسرو زیتون پرورده باید مطابق ب            
 :ملی ایران مشروحه در زیر باشد 



  

  مقررات بهداشتی کارگاه مواد غذایی 1382سال  : 1836استانداردهای ملی ایران   5-4-1

  آیین کار بهداشتی ماشین آالت 1375سال  : 3766استانداردهای ملی ایران   5-4-2

  )1بخش (ایمنی ماشین آالت آیین کار 1378سال  : 4197استانداردهای ملی ایران   5-4-3 

  )2بخش ( آیین کار ایمنی ماشین آالت1378سال  : 4773استانداردهای ملی ایران   5-4-4

 2و1 واژه نامه ایمنی مربوط به بخشهای 1378سال  : 4775استانداردهای ملی ایران  5-4-5

 
    نمونه برداری 6

 ،  1373سال   : 2836ستاندارد ملی ایران    نمونـه بـرداری از کنسرو زیتون پرورده، باید مطابق با ا           
 .نمونه برداری از فرآورده های کشاورزی که مصرف غذایی دارند ،انجام گیرد 

 
   روش های آزمون 7
  آزمون ناپذیرفتنی ها 7-1

  آزمون حشرات 7-1-1

 کنسرو –  مـیوه هـا و سـبزی ها    1383سـال  : 116 اسـتاندارد ملـی ایـران     12-11مطـابق بـند     
 .ی باشد خیارشور م

 
   آزمون شن وخاک 7-1-2

 کنسرو –  مـیوه هـا و سـبزی ها    1383سـال  : 116 اسـتاندارد ملـی ایـران     13-11مطـابق بـند     
 .خیارشورمی باشد 

 
   آزمون مواد خارجی 7-1-3

. کنسـرو زیـتون پرورده را باز نمونده ومحتوی آن را در یک ظرف مسطح خالی وپخش نمائید            
 .ارجی را بررسی کنید آنگاه وجود هرگونه مواد خ

 
   آزمون رنگ 7-2

) ارزیابی چشمی   (  این استاندارد ، به روش ارزیابی حسی         3-2-5ارزیابی رنگ باید مطابق بند      
 .انجام گیرد

  



  

   آزمون بو وطعم 7-3

 این استاندارد ، به روش ارزیابی حسی بو وطعم انجام           4-2-5ارزیابی بو وطعم باید مطابق بند       
 .گیرد

                                                                   
   آزمون بافت 7-4

 . این استاندارد ،به روش ارزیابی حسی بافت  انجام گیرد5-2-5ارزیابی بافت  باید مطابق بند 
              

   آزمون درصد پری 7-5

 ویژگیهای زیتون   –و سبزی ها      میوه ها     1379سال  : 987 استاندارد ملی ایران     6-9مطـابق بـند     
 .سبز فرایند شده ، انجام گیرد

 
  آزمون دم 7-6

آنگاه پس از   . محـتوی کنسـرو زیـتون پـرورده را در یـک ظرف مسطح ریخته و پخش نمائید                   
 .جداسازی دم زیتون آن را وزن نموده و نسبت به وزن خالص محتوی ظرف محاسبه کنید 

 
   آماده سازی نمونه 7-7

اطمیـنان از یکنواخـت شدن نمونه مورد استفاده ،پس از باز کردن در بسته بندی                بـرای کسـب     
،محـتوی بسته را بایـد در داخل مخلوط کن ریخته واز داخل مخلوط یکنواخت شده به مقـدار          

 . الزم نمونـه برداری انجام گیرد 
  

   PH  آزمون 7-8

 کنسرو –وه هـا و سـبزی ها     مـی 1383سـال  : 116 اسـتاندارد ملـی ایـران     11-11مطـابق بـند     
 خیارشور

 .انجام گیرد 
 
   آزمون نمک 7-9

  زیـتون سـبز فرآیند شده  ویژگیها          1379سـال   : 987  اسـتاندارد ملـی ایـران         8-9مطـابق بـند     
 .وروشهای آزمون انجام گیرد



  

 
   آزمون وزن آبکش 7-10

داشت کنید سپس الکی    ابتدا ظرف محتوی فــرآورده را بدون باز نمـودن وزن نموده وآن را یاد            
ظرف کنسرو را باز .  میلی متر را انتخاب نموده و آنرا توزین نمایید      8/2 × 8/2بـا چشـمه های      

 درجه روی ظرفی  20 تا 17کـرده و محـتویات آنـرا روی الک مذکور که به حالت کج با زاویه                
رج کردن پس از خا.صـبر کنـید تـا محتویات ظرف کامال خارج شود          . قـرار دارد خالـی کنـید        

 محتویات ظرف روی الک 

ظرف خالی را با پارچه     .  ، بجـا مـانده روی الـک را بـاآب مقطـر با فشار مالیم شستشو دهید                   
جـاذب الرطوبه خشک کنید و بعدوزن ظرف ودرب آن را یادداشت کنید الک محتوی زیتون را                

ومـواد چسبیده   دقـیقه پـس از خالی کـردن ظرف بگذارید بمـاند تا کامال آبکش شود                5بـرای   
بدنـه الـک را توسـط کــاغذ حوله ای خشک کرده بعد الک را با محتویاتش وزن  و یادداشت                      

 کنید

درصدوزن آبکش شده برحسب گرم درصدگرم 100*
aA
bB

−
−

=          
 : که در آن 

A =  وزن قوطی و محتویات آن  بر حسب گرم 

a =  وزن قوطی خالی 

B = ن بر حسب گرموزن الک و محتویات آ 

b =    وزن الک خالی  بر حسب گرم 
 
   آزمون فلزات 7-11

   13 78سال  : 4901استانـدارد ملی ایران    انـدازه گـیری مـیزان  قلـع در آزمونـه را بـر اسـاس                  
روش انـدازه گـیری قلـع در مـیوه وسـبزی وفـراورده های آن  و اندازه گیری سرب را مطابق                       

 .   روش اندازه گیری سرب  در میوه وسبزی انجام دهید 13 75سال: 3909استاندارد ملی ایران
 
   بسته بندی 8

کنسـرو زیـتون پـرورده بـاید در ظـرف تمیز ،غیر قابل نفوذ فلزی یا شیشه ای و پلیمری که از                       
جنس مواد مناسب تماس با مواد غذایی برای مصرف تهیه شده و قابلیت تحمل فرایند حرارتی                



  

بسته بندی در   . قانونی و ذیصالح کشور داشته باشد ،بسته بندی شود          را بـر اساس تایید مراجع       
 . ظروف شیشه ای  به نحوی باشد که از نور دور نگه داشته شود 

ویژگـی هـای ظروف شیشه ای برای بسته بندی زیتون پرورده باید مطابق استاندارد ملی                  8-1
ت غذایی و آشامیدنی،  ویژگـی های  ظروف شیشه ای برای محصوال  1380سـال    :1409ایـران   
 .باشد 

  ویژگـی هـای ظـروف فلـزی  برای بسته بندی زیتون پرورده، باید مطابق استاندارد ملی                    8-2
 . ویژگی های  ظروف فلزی برای نگهداری مواد غذایی، باشد1381سال : 1881ایران 

                                                                   
  گذاری   نشانه9

روی هـر بسـته کنسـرو زیـتون پـرورده آگاهی های زیر با جوهر پاک نشدنی وبه طور خوانا ،                      
بـرای مصـارف داخلـی  بـه زبـان فارسی و برای صادرات به زبان انگلیسی  ویا به زبان کشور                       

 .خریدار چاپ ویا برچسب شود 

 .نام ونوع فراورده  9-1

 .نام ونشانی تولید کننده  9-2

 ).روز ، ماه ، سال (ه تاریخ تولید فراورد 9-3

 ) .روز ، ماه ، سال ( تایخ انقضا قابلیت مصرف فراورده  9-4

 . وزن خالص  محتوی 9-5

 .شماره سری ساخت  9-6

 .نام ترکیبهای متشکله به ترتیب  کاهش مقدار  9-7

 . شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 9-8

  ." ساخت ایران "عبارت  9-9

 . )طوبت و نور دما و ر( شرایط نگهداری  9-10
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