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به نام خدا   

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي
 

و  استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را استانداردهای ملی )رسمی( ایران

 92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ  نام

 جهت  اجرا ابالغ شده است .  92/3/29مورخ  33333/996ایران تغییر و طی نامه شماره به سازمان ملی استاندارد 

 و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

به  توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، مؤسسات علمی،

-مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و تولیدی، فناوری شرایط

 می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و کنندگان، صادرکنندگان

 ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهاینویس  پیش  .شود

 عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریافت پس و شودمی

 .شود می منتشر و ایران چاپ ملی )رسمی( استاندارد

 می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بدین   .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طرح ملی کنند درکمیتۀ

 در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی ترتیب ، استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل مربوط که ملی استاندارد کمیتۀ

(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
المللی الکتروتکنیک  بین ،کمیسیون 1

9
(IEC) 3قانونی  شناسی اندازه المللی بین سازمان و

(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است
 کدکس غذایی  کمیسیون 

3
(CAC)خاص های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند  می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی ، پیشرفت های آخرین از کشور ،

 کنندگان ، حفظ مصرف از حمایت برای قانون ، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

اجرای  اقتصادی ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی ، و فردی ایمنی و سالمت

 عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از بعضی

 استاندارد اجرای کشور ، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می سازمان نماید.  استاندارد، اجباری

 خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین نماید . اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای

 و کیفیت مدیریت های سیستم صدور گواهی و ممیزی بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان ها

 این استاندارد ایرانسازمان ملی  سنجش ، وسایل کالیبراسیون ) واسنجی ( و مراکز ها آزمایشگاه محیطی ،زیست مدیریت

 الزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه

 یکاها ، المللی بین دستگاه ترویج .کند  نظارت می آن ها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ

 سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش ، وسایل کالیبراسیون ) واسنجی (

 .است  سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 كميسيون فني تدوين استاندارد

 "روش هاي آزمون -گالب"

 (دوم)تجديدنظر 

 

 / يا نمايندگيوسمت      :رييس

 استانداردهای بر نظارت دفتر -سازمان ملی استاندارد ایران    هاشمه، منزوی

 بهداشتی و حالل و غذایی، آرایشی صنایع    )لیسانس شیمی(
 

 :دبير

 پژوهشگاه استاندارد -سازمان ملی استاندارد ایران   معصومه ، محمودی میمند

 پژوهشکده غذایی و کشاورزی  (فوق لیسانس سم شناسی)

 

 (ء)اسامی به ترتیب حروف الفبا :اعضاء

 پژوهشگاه استاندارد -سازمان ملی استاندارد ایران    نادیا، احمدی

 پژوهشکده غذایی و کشاورزی  (فوق لیسانس شیمی دریا)

 

 اداره کل استاندارد استان فارس    فرحنازثابت، 

 )فوق لیسانس بیوشیمی(
 

  ویرومدتخصصی آزمایشگاه    رضا حسن پور، علی

 )فوق لیسانس علوم و صنایع غذایی(

 

  )سهامی خاص(قطران گل ایرانکشت و صنعت شرکت    حیدری میمه، سمیه

 ) لیسانس مهندسی صنایع غذایی(
 

 کاشانشهرستان اداره کل استاندارد     خبازی، مسعود

 )لیسانس مهندسی شیمی(

 

             پژوهشگاه استاندارد -سازمان ملی استاندارد ایران   شارخی رضایی، شکوفه

 غذایی وکشاورزی                        پژوهشکده )فوق لیسانس صنایع غذایی(                 

 

 پژوهشکده گیاهان دارویی -نشگاهی جهاد دا  ی سیگارودی، فرحنازخلیق

 )دکترای فارماکوگنوزی(
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 )ادامه( -كميسيون فني تدوين استاندارد

 / يا نمايندگيسمت و:                                                  اعضاء

  )سهامی خاص(شرکت آزماپیمان ایساتیس   ضیغمیان، حمید 

 )فوق لیسانس علوم و صنایع غذایی(

 

  وهشگاه استانداردپژ -سازمان ملی استاندارد ایران    عالیی، زهرا

 پژوهشکده غذایی وکشاورزی                  )فوق لیسانس صنایع غذایی(

 

 )سهامی خاص(شرکت بهاران یزد    علمدار، سعید

 )لیسانس شیمی(

 

 اداره کل  -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی             فراهانی، اکرم

 های کنترل غذا و دارو )لیسانس شیمی(                                آزمایشگاه

 

 استانداردهای بر نظارت دفتر –سازمان ملی استاندارد ایران     کامران، سمیه

 لبهداشتی و حالو  غذایی، آرایشی صنایع    )لیسانس تغذیه(

 

 )سهامی خاص(شرکت ایران گالب   کهکشانی، مهرزاد

 )لیسانس علوم تغذیه(

 

  (IGI)بازرسی کاالی تجاری بین المللی شرکت     میرزا، سولماز

 )فوق لیسانس شیمی تجزیه(

 

  اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی                                     نورزاد، جمیله

 )لیسانس شیمی(

  



 ه

 

 پيش گفتار

بر اساس  تهیه شد. این استاندارد 1339نخستین بار در سال که "هاي آزمونروش -گالب " استاندارد   

برای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط کمیسیون های مربوط 

مورخ  فرآورده های کشاورزی خوراک واجالس کمیته ملی استاندارد  هزار و سیصد و چهل و هفتمیندر 

قانون اصالح قوانین و مقررات  3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  99/3/1323

، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر 1331موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

 می شود.

های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، تحوالت و پیشرفتبرای حفظ همگامی و هماهنگی با 

استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل 

این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

 د همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.بنابراین، بای

 

 شود.می 1332: سال 1233این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 
 

 خذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:امنبع و م
 

AOAC Official Methods Of Analysis- 993.30 , 18
th

 edition, 2005.  
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 هاي آزمونروش -گالب

 )تجديدنظر دوم(

 

 هدف      7

 می باشد. ،های آزمون گالبروشهدف از تدوین این استاندارد، تعیین 

 

 دامنه كاربرد     2

 کاربرد دارد. ،گالب ، برایاین استاندارد
 آزمون انواع عرقیات گیاهی، نیز کاربرد دارد.این استاندارد، برای روش  -يادآوري

 

 مراجع الزامي     1

ها ارجاع داده شده است. مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن

 شود.بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می

ها و تجدید نظرهای بعدی آن تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهدر صورتی که به مدرکی با ذکر 

ها ارجاع داده شده مورد نظر این استاندارد ملی نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 ها مورد نظر است.است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه های بعدی آن

 ي كاربرد اين استاندارد الزامي است:استفاده از مراجع زير برا

 

های ها و روشویژگی -زیهمورد مصرف در آزمایشگاه تج –آب  ،1393 شماره استاندارد ملی ایران   1-7

 .آزمون

 

اندازه گیری مقدار سرب، کادمیوم، مس، آهن و  -موادغذایی ،2966 شماره استاندارد ملی ایران   1-2

 .روش طیف سنجی نوری جذب اتمی –روی 
 

 .روش تعیین یون نیترات در آب، 9339شماره استاندارد ملی ایران    1-1

 

 .اندازه گیری یون سولفات در آب -کیفیت آب، 9333 شماره استاندارد ملی ایران   1-8

 

 اندازه گیری یون کلرید در آب. -کیفیت آب، 9339 شماره استاندارد ملی ایران   1-5

 

تعیین آنیون های محلول با استفاده از  –کیفیت آب ، 19399شماره استاندارد ملی ایران    1-6

 .تعیین برمید، کلرید، نیترات، نیتریت، فسفات و سولفات :قسمت اول -کروماتوگرافی یونی
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 ویژگی ها. -، گالب3332استاندارد ملی ایران شماره    1-1

 
3-8  AOAC official method 986.15-Aresenic, cadmium, lead, selenium and zinc in human 

and pet foods, multielement method. Codex Adopted AOAC method 2005. 

 

 

 مواد و / يا واكنشگرها       8

برای انجام کلیه آزمون های شرح داده شده در این استاندارد، کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده     8-7

 باشند. 1از نوع درجه آزمایشگاهی مواد شیمیایی باید

استاندارد ملی ایران شماره  با مطابق 9باید آب مقطر درجه  ،هابرای کلیه آزمون مورد استفادهآب    8-2

 های آزمون، باشد.روشها و ویژگی -مورد مصرف در آزمایشگاه تجزیه -، آب1393

 

 هاي آزمونروش          5

 هاي حسيآزمون ويژگي       5-7
 وضعيت ظاهري     5-7-7

، بررسی ویژگی ها -، گالب3332مطابق با استاندارد ملی ایران شماره  نمونه را از نظر وضعیت ظاهری

 و نتیجه را گزارش کنید.نموده 

 
 بو ومزه    5-7-2

 چشید و درباره بو و مزه آن داوری کنید.ببخشی از آن را  ،ببوئیدنمونه را 

 

 ويژگي هاي فيزيکي و شيمياييآزمون       5-2

 

 آزمون وزن مخصوص )چگالي(   5-2-7

 

 و/يا واكنشگرها مواد  5-2-7-7

 محلول سولفوکرومیک 7- 5-2-7-7

حل کنید و  ،میلی لیتر آب 233را در گرم بی کرومات پتاسیم  29مقدار : طرز تهيه محلول سولفوكروميك -يادآوري

به کار برده شود و در  ،ولرم حالتباید به  ،. این محلولبیافزایید غلیظ، میلی لیتر اسید سولفوریک 399با احتیاط به آن 

 دور ریخته شود.به باید  ،صورت سبز رنگ شدن

 درجه 26الکل اتیلیک   5-2-7-7-2

 آب مقطر  5-2-7-7-1

 

                                                 
1 -Analytical grade 
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 وسايل       5-2-7-2

 میلی لیتری 39یا  93 پیکنومتر دماسنج دار   5-2-7-2-7

 آون  5-2-7-2-2

 دسیکاتور  5-2-7-2-1

 0007/0با دقت  ،ترازوی آزمایشگاهی  5-2-7-2-8

 

 روش انجام آزمون      5-2-7-1

درجه  26اتیلیک میلی لیتری( را با محلول سولفوکرومیک یا الکل  39یا  93دار )یک پیکنومتر دماسنج

ساعت در  3 زمان پیکنومتر )بدون دماسنج( را به مدت تمیز کنید و چند مرتبه با آب مقطر بشویید. کامالً

 درجه سلسیوس قرار دهید. 193دمای در اون 

درجه  99آن را در دمای  ،همراه با دماسنج ،سپس .ر دسیکاتور قرار دهید تا سرد شودپیکنومتر را د

  99 آن به دمای آب مقطر تازه جوشیده و خنک شده کهید. پیکنومتر فوق را با توزین کن ،سلسیوس

ن کنید. یده و آن را توزکرپیکنومتر را کامالً خشک  ،سپسپر کنید.  رسیده است، درجه سلسیوس

 پر ،رسیده است درجه سلسیوس 99دمای  که به نمونه با آن را یکنومتر را خالی کرده و خشک کنید وپ

 ده و آن را توزین کنید.کرکنید. پیکنومتر را خشک 

 

 :دهیدبه شرح زیر انجام  1با استفاده از فرمول را محاسبه وزن مخصوص 

 

     روش محاسبه :

)                        (1فرمول)                                                        
     

     
) 

 که در آن :

M1  بر حسب گرمدرجه سلسیوس 99پیکنومتر خالی در دمای = وزن ، 

 M2  گرمبر حسب  ،درجه سلسیوس 99= وزن پیکنومتر با آب مقطر در دمای 

 M3  درجه سلسیوس، بر حسب گرم 99دمای  در نمونه= وزن پیکنومتر با 

 P  مونه نسبت به آب مقطر.ن= چگالی 

 

 pHآزمون           5-2-2

 
 و/ يا واكنشگرها مواد       5-2-2-7

 pH=  3محلول بافر با   5-2-2-7-7

 pH=  2محلول بافر با   5-2-2-7-2

 
 وسايل      5-2-2-2
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 متر pHدستگاه   5-2-2-2-7

 میلی لیتری 39بشر   5-2-2-2-2

 
 روش انجام آزمون      5-2-2-1

 ،کنید. سپس کالیبره ،pH=  2و محلول بافر با  pH=  3متر را به ترتیب با محلول بافر با  pHدستگاه 

تنظیم  ،با توجه به دمای نمونهمتر را  pHرا در یک بشر خشک و تمیز بریزید و الکترود  مقداری از نمونه

 نمونه را بخوانید.  pHکنید. پس از ثابت شدن عدد، 
 

 آزمون عدد اسيدي         5-2-1

 

 واكنشگرها يا/و مواد       5-2-1-7

 جوشیده سرد شده آب مقطر تازه  5-2-1-7-7

 نرمال 91/9هیدروکسید سدیم   5-2-1-7-2

 فنل فتالئین یک درصد الکلی:  5-2-1-7-1
را به یک ارلن مایر منتقل )بدون آب( یک گرم پودر فنل فتالئین طرز تهيه فنل فتالئين يك درصد الکلي:  -يادآوري

میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه کنید و در آن را  29و  صددر 26لیتر الکل اتیلیک میلی 69کنید و در حین تکان دادن، 

 ببندید.

 

 وسايل       5-2-1-2
 میلی لیتری 399ارلن مایر   5-2-1-2-7

 93/9میلی لیتری با دقت  93 بورت  5-2-1-2-2
 

 روش انجام آزمون  1- 5-2-1
منتقل کنید  ،لیتریمیلی 399میلی لیتر آب مقطر تازه جوشیده و سرد شده را به یک ارلن مایر  939

و با  ساگر فنل فتالئین را به آن بیافزاییدقطره شنا 3 ،. سپسبیافزاییدمیلی لیتر نمونه را به آن  39 مقدارو

 39 زمان رنگ صورتی کم رنگ پایدار )به مدت به وجود آمدنتا  ،نرمال 91/9محلول هیدروکسید سدیم 

 تیتر کنید. آن را ثانیه( 

 به شرح زیر انجام دهید: 9را با استفاده از فرمولمحاسبه عدد اسیدی 

 

 V×6/9×199 (9فرمول)                                روش محاسبه:
A= 

39 

 که در آن:

V  بر حسب میلی لیترنرمال 91/9= حجم مصرفی هیدروکسید سدیم ، 

A  =برحسب گرم در صد گرماستیکد اسیدی برحسب اسید عد ، 
 است. گرم اسید استیک 6/9نرمال، معادل  91/9یک میلی لیتر هیدروکسید سدیم  -يادآوري
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 استري آزمون عدد         5-2-8

 واكنشگرها يا /و مواد        5-2-8-7

 نرمال 91/9هیدروکسید سدیم     5-2-8-7-7

 نرمال 1/9هیدروکسید سدیم    5-2-8-7-2

 فنل فتالئین یک درصد الکلی   5-2-8-7-1

 نرمال 1/9اسید کلریدریک   5-2-8-7-8
 

 وسايل       5-2-8-2
 ارلن در سمباده ای   5-2-8-2-7

 بن ماری( حمام آب گرم )  5-2-8-2-9

 )مبرد هوایی(  سردکن برگردان  5-2-8-2-1

 میلی لیتری 199پی پت   5-2-8-2-8

 سنگ جوش  5-2-8-2-5
 

 روش انجام آزمون   5-2-8-1
قطره شناساگر فنل  3 با افزودنمنتقل کنید و  ،ارلن در سمباده ایبه یک را میلی لیتر نمونه  199

رنگ صورتی کم رنگ پایدار  به وجود آمدنآن را خنثی کنید ) ،نرمال 91/9فنالئین با هیدروکسید سدیم 

سرد کن  و بیافزاییدآن  نرمال به 1/9میلی لیتر هیدروکسید سدیم  19 ،ثانیه (. سپس 39 زمان به مدت

ساعت بر روی حمام  9 زمان به مدتارلن همراه با سردکن را  ،سپس را بر روی ارلن قرار دهید.برگردان 

بگذارید تا محتویات  آن گاهید تا استرها صابونی شوند. حرارت ده ،سلسیوسدرجه   29با دمایآب گرم 

ورتی کم رنگ پایدار )به مدت گ صرن به وجود آمدننرمال تا  99/9و با اسید کلریدریک  شودسرد  بالن

 تیتر کنید. آن را ثانیه(  3زمان 

 انجام دهید.  ،)با آب مقطر( نمونه وجودبدون و  همان شرایط را با آزمون شاهد زمان با این آزمون، هم

 به شرح زیر انجام دهید: 3محاسبه عدد استری را با استفاده از فرمول 

  

   روش محاسبه: 

 s=2(B-A)   (3فرمول)                                                              

 که در آن:

B  میلی لیتر برای آزمون شاهدنرمال بر حسب 99/9اسید کلریدریک = حجم ، 

A  = نرمال بر حسب،میلی لیتر برای آزمون نمونه 99/9حجم اسید کلریدریک 

Sعدد استری = 
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 آزمون عدد يدي        5-2-5

 

 و/يا واكنشگرها مواد      5-2-5-7

 نرمال 91/9هیدروکسید سدیم     5-2-5-7-7

 هیدروکسید سدیم نرمال   5-2-5-7-2

 نرمال 1/9ید   5-2-5-7-1
و به حجم یک  دید پتاسیم به طور تدریجی حل کنیدگرم ی 96گرم ید را با  13 نرمال: 7/0طرز تهيه يد  -7يادآوري

 لیتر برسانید.

 نرمال استفاده شود. 1/9از تیترازول ید  است بهتربرای انجام این آزمون،  -2يادآوري

 نرمال 99/9تیوسولفات سدیم   5-2-5-7-8

 (آبقسمت  3+ ()یک قسمت اسید 1:3اسید سولفوریک رقیق )  5-2-5-7-5

 نشاسته یک درصد: چسب محلول   5-2-5-7-6
میلی لیتر آب مقطر کامالً حل  199یک گرم نشاسته را در  طرز تهيه محلول چسب نشاسته يك درصد: -7يادآوري

 کنید. 

 شود. و مصرف چسب نشاسته باید به صورت تازه تهیه -2يادآوري

  pHکاغذ  5-2-5-7-1
 

 وسايل     5-2-5-2
 ایمیلی لیتری در سمباده 939ارلن    5-2-5-2-7

 میلی لیتری 39 پت پی  5-2-5-2-9

 میلی لیتری   39یا  93بورت   5-2-5-2-1
 

 روش انجام آزمون   5-2-5-1
کاغذ  با استفاده ازمنتقل کنید و  ،میلی لیتری در سمباده ای 939 لناربه یک  را میلی لیتر نمونه 39

pH  91/9با هیدروکسید سدیم ( 3نرمال آن را خنثی کنید= pHسپس .)، لیتر هیدروکسید میلی 19

 به مدتآن را . در ارلن را ببندید و بیافزاییدنرمال به آن  1/9میلی لیتر محلول ید  19نرمال و سدیم 

)طبق بند میلی لیتر اسید سولفوریک رقیق 19 ،نگه داری کنید. سپس ،دقیقه در محل تاریک 13 زمان

تا بی رنگ  نرمال 99/9با تیوسولفات سدیم  و بیافزاییدو چند قطره محلول نشاسته به آن  (3-9-3-1-3

 تیتر کنید. ، آن راشدن

 نمونه) با آب مقطر(، انجام دهید.  وجودو بدون  ون، آزمون شاهد را با همان شرایطزمان با این آزم هم

 به شرح زیر انجام دهید: 2محاسبه عدد یدی را با استفاده از فرمول 

 وش محاسبه : ر

 

 I=4(B-A)   (2فرمول)     
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  که در آن : 

B  ر حسب میلی لیتر برای آزمون شاهدب ،تیوسولفات سدیم مصرفی= حجم 

A  لیتر برای آزمون نمونهبر حسب میلی  ،تیوسولفات سدیم مصرفی= حجم 

Iعدد یدی = 
 

 آزمون عدد اكسيداسيون          5-2-6

 
 و/يا واكنشگرها مواد     5-2-6-7
 قسمت آب( 3+ ()یک قسمت اسید 1:3)اسید سولفوریک رقیق   5-2-6-7-7

 نرمال 1/9پرمنگنات پتاسیم   5-2-6-7-2

 درصد 19پتاسیم یدید محلول  5-2-6-7-1
میلی لیتر  199گرم یدید پتاسیم را با آب مقطر به حجم  19 درصد: 70طرز تهيه محلول يديدپتاسيم  -7يادآوري

 برسانید.

 شود. و مصرف تازه تهیهبه صورت بهتر است محلول یدید پتاسیم،  -2يادآوري

 نرمال 99/9تیوسولفات سدیم   5-2-6-7-8

 محلول نشاسته یک درصد  5-2-6-7-5
 

 وسايل         5-2-6-2
 میلی لیتری در سمباده ای 939ارلن     5-2-6-2-7

 میلی لیتری 39 پت پی     5-2-6-2-2

 میلی لیتری 39یا  93بورت     5-2-6-2-1

 
 روش انجام آزمون   5-2-6-1

میلی لیتر اسید  19 ، منتقل کنید.میلی لیتری در سمباده ای 939نمونه را به یک ارلن میلی لیتر  39

فزایید. در ارلن را ببندید و به انرمال به آن بی 1/9میلی لیتر پرمنگنات پتاسیم  13سولفوریک رقیق و 

 19اسیم پتمیلی لیتر محلول یدید 3 ،کنید. سپسدر محل تاریک نگه داری  ، آن رانیم ساعتزمان مدت 

نرمال تا بی رنگ شدن  99/9و با تیوسولفات سدیم  بیافزاییدبه آن را درصد و چند قطره محلول نشاسته 

 تیتر کنید. ، آن رامحلول

 انجام دهید. (با آب مقطربدون وجود نمونه ) ،همان شرایط درهمراه این آزمایش، یک آزمون شاهد 

 

 به شرح زیر انجام دهید: 3فرمول محاسبه عدد اکسیداسیون را با استفاده از 

  روش محاسبه: 

 X=4(B-A)    (3فرمول)                            
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 که در آن:

B ر حسب میلی لیتر برای آزمون شاهدب ،= حجم تیوسولفات سدیم مصرفی 

A  ،بر حسب میلی لیتر برای آزمون نمونه= حجم تیوسولفات سدیم مصرفی 

X= عدد اکسیداسیون 

 

 آزمون الکل اتيليك     5-2-1

 اصول آزمون   5-2-1-7

بی کرومات پتاسیم در محیط  به وسیلهپس از خنثی کردن آزمونه، الکل از راه تقطیر جدا می شود و 

)اکسید می شود(. زیادی بی کرومات از راه یدومتری اندازه  شوداسید نیتریک به اسید استیک تبدیل می 

 گیری می شود. 
 

 واكنشگرها يا /و دموا     5-2-1-2

 محلول نیتروکرومیک  5-2-1-2-7

منتقل کنید و به  ،اسید نیتریک را به یک ارلن خالء میلی لیتر 399در زیر هود آزمایشگاهی، حدود 

میلی لیتر اسید نیتریک بدون گاز  939آن را خارج کنید.  NOگاز  ،وسیله لوله خرطومی با ایجاد خالء

NO  پتاسیم به آن گرم پودر بی کرومات  93/1منتقل کنید و  ،میلی لیتری 399را به یک بالن مدرج

آن را در محل  در ظرف را ببندید و آن گاه،وط کنید و با آب مقطر به حجم برسانید. خوب مخل بیافزایید.

 .تاریک نگه داری کنید
 

 اسید نیتریک    5-2-1-2-2

 پودر فنل فتالئین  5-2-1-2-1

 نرمال 1/9م یدهیدروکسید س   5-2-1-2-8

 نرمال 1/9تیوسولفات سدیم   5-2-1-2-5

 پتاسیمیدید  5-2-1-2-6

 ات پتاسیمپودر بی کروم  5-2-1-2-1

 آب مقطر  5-2-1-2-4

 

 وسايل       5-2-1-1

 پمپ خالء   5-2-1-1-7

 هود آزمایشگاهی  5-2-1-1-2

 دستگاه تقطیر  5-2-1-1-1

 بالنشوف   5-2-1-1-8

 میلی لیتری 939بالن تقطیر   5-2-1-1-5

 میلی لیتری 939ارلن مایر در سمباده ای   5-2-1-1-6



9 

 

 میلی لیتری 939یا  999بالن مدرج   5-2-1-1-1

 ای )سنگ جوش(گلوله شیشه  5-2-1-1-4

 

 روش انجام آزمون    5-2-1-8

 به آن میلی لیتر آب مقطر 69کنید.  میلی لیتری منتقل 939میلی لیتر نمونه را به یک بالن تقطیر  19

 1/9م یو قطره قطره هیدروکسید سد افزودهمیلی گرم پودر فنل فتالئین به آن  19-99 ،فزایید. سپسابی

فزایید. چند دانه سنگ جوش درون بالن ریخته، آن را ابی رنگ ثابت قرمز ارغوانی به وجود آمدننرمال تا 

 طیر وصل کنید.روی شوف بالن بگذارید و به دستگاه تق
سانتی متر( استفاده شود و ورودی آب سرد مبرد از پایین  39ش از یشود از مبرد با طول بلند )بمی سفارش -يادآوري

 باشد. 

میلی لیتری را روی  199انتخاب کرده و حجم  ،میلی لیتری( 999لیتری )یا میلی 939یک بالن مدرج 

میلی لیتر آب مقطر درون این بالن بریزید و آن را به دستگاه تقطیر وصل  39آن نشانه گذاری کنید. 

کنید. بالن تقطیر را حرارت دهید تا به جوش آید و عمل تقطیر را انجام دهید. زمانی که محتوی داخل 

تقطیر را قطع کنید. بگذارید بالن مدتی در محیط  ، عملیتری رسیدمیلی ل 199بالن مدرج تا خط نشانه 

به حجم برسانید و بالن را تکان دهید  آن را با آب مقطر ،آزمایشگاه بماند تا به دمای محیط برسد. سپس

میلی لیتر آب مقطر و در  19تا مخلوط شود. دو ارلن در سمباده ای انتخاب کنید. در یک ارلن )شاهد( 

میلی لیتر محلول  19، به هر دو ارلن ،بریزید. سپس ،میلی لیتر مایع تقطیر شده 19)نمونه(  ارلن دیگر

در  آن را نیم ساعتزمان . در ارلن ها را ببندید و به مدت بیافزایید( 1-9-3-9-3 بند طبقنیتروکرومیک )

 39مقدار، انزم درجه سلسیوس نگه داری کنید. پس از این مدت 13-99محل تاریک و در درجه حرارت 

یک مدت زمان و پس از گذشت  بیافزاییدپتاسیم به هر دو ارلن میلی لیتر آب مقطر و یک گرم یدید

 ر کنید.تتیآن را زرد به آبی زنگاری نرمال تا تغییر رنگ  1/9دقیقه آن ها را با تیوسولفات سدیم 
 اندازه گیری نباید در مجاورت نور شدید باشد. -يادآوري

 

 به شرح زیر انجام دهید: 6اتیلیک را با استفاده از فرمول محاسبه الکل 
 

 (9V-1V)×99113/9×939×199 (6فرمول)                 روش محاسبه:
A= 

V×9V 

 که در آن:

1V  = بر حسب میلی لیترنرمال برای محلول شاهد 1/9حجم مصرفی تیوسولفات سدیم ، 

9V  = برای محلول نمونه،بر حسب میلی لیترنرمال  1/9سدیم حجم مصرفی تیوسولفات 

0V  =بر حسب میلی لیترآزمونمایع تقطیر شده مورد استفاده در حجم ، 

Vبر حسب میلی لیتر ،= حجم نمونه مورد آزمون 

Aمیلی لیتر 199بر حسب گرم در  ،= الکل اتیلیک 
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نرمال  1/9وسولفیت سدیم هیپمولکول  2( معادل M=963/26یک مولکول الکل اتیلیک ) آزموندر این  -7يادآوري

 گرم الکل اتیلیک است.میلی 99113/9خواهد بود و یک میلی لیتر هیپوسولفیت معادل 

 

میلی لیتر الکل اتیلیک است. برای گزارش میزان الکل برحسب  99123/9یک میلی لیتر هیپوسولفیت معادل  -2يادآوري 

 قرار می گیرد. 99123/9عدد  99113/9به جای  6درصد حجمی، در فرمول 

 

به جای  6فرمول شود، در صورت کسر می میلی لیتری برای انجام آزمون استفاده  999اگر از بالن مدرج  -1يادآوري 

 قرار می گیرد. 999، عدد 939عدد 

 

 اسانس ميزان آزمون         5-2-4

 

 و/يا واكنشگرها مواد       5-2-4-7

 کلرورسدیم خالص      5-2-4-7-7

 پنتان نرمال      5-2-4-7-2

 

 وسايل       5-2-4-2

 میلی لیتری 399 (دکانتورجداکننده )قیف    5-2-4-2-7

 حمام آب گرم  5-2-4-2-2

 میلی لیتری 199و  39، 93 پت پی   5-2-4-2-1

 میلی لیتری 93ارلن    5-2-4-2-8

 گرم میلی 1/9آزمایشگاهی با دقت ترازوی   5-2-4-2-5

 

 روش انجام آزمون     5-2-4-1

فزایید. آن را به اسدیم خالص به آن بیرگرم کلرو 39منتقل کنید و  ،را به دکانتور نمونهمیلی لیتر  939

و به مدت  بیافزاییدمیلی لیتر محلول پنتان به آن  33 ،د. سپسشوکامالً حل  کلرور سدیمهم بزنید تا 

ساعت آن را در  9سپس به مدت گازهای ایجاد شده را خارج کنید. به هم بزنید.  آن را دقیقه 13زمان 

حالت سکون قرار دهید تا فاز روغنی و آبی کامالً از هم جدا شوند. فاز آبی )که در پایین قرار گرفته است( 

میلی لیتر از مایع پنتانیک )فاز روغنی( را برداشته و درون  93 ز دکانتور خارج کنید و توسط پیپترا ا

درجه سلسیوس قرار دهید تا پنتان کامالً  23رلن توزین شده بریزید و ارلن را روی حمام آب گرم یک ا

تبخیر شود. سپس ارلن را در دسیکاتور قرار دهید تا سرد شود و آن را توزین کنید. مجدداً ارلن را در 

 دسیکاتور قرار داده و توزین کنید )تا به وزن ثابت برسد(.
قرار دهید تا تمامی آب آن تبخیر شود  درجه سلسیوس 193آون ساعت درون  3عد از شستشو مدت ارلن را ب – يادآوري

 و وزن ثابت ارلن به دست آید. سپس مایع پنتانیک را درون آن بریزید.
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 به شرح زیر انجام دهید: 3محاسبه میزان اسانس را با استفاده از فرمول 

 

    روش محاسبه : 

 ×S=(A-B) 33/9× 1999              (3فرمول)                                   

 که در آن :

A= برحسب گرموزن ارلن محتوی اسانس ، 

B =بر حسب گرموزن ارلن خالی ، 

S= میلی لیتر 199بر حسب میلی گرم در  ،مقدار اسانس 

 

 آالينده هاي فلزيآزمون        5-2-3

 -، مواد غذایی2966اندازه گیری میزان سرب و مس باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره   5-2-3-7

 روش طیف سنجش نوری جذب اتمی، انجام شود. –اندازه گیری مقدار سرب، کادمیم، مس، آهن و روی 

 

 باید طبق روش زیر انجام شود: ملی مربوط، آزمون میزان آرسنیک تا تدوین استاندارد    5-2-3-2
AOAC official method 986.15-Arsenic, cadmium, lead, selenium and zinc in human and 

pet foods, multielement. Codex Adopted-AOAC method 2005. 

 

 آزمون مواد معدني      5-2-70

 كلريدآزمون     5-2-70-7

اندازه گیری یون  -، کیفیت آب9339استاندارد ملی ایران شماره با باید مطابق  ،اندازه گیری میزان کلرید

 کلرید در آب، انجام شود.

 

 سولفاتآزمون     5-2-70-2

اندازه گیری  -، کیفیت آب9333استاندارد ملی ایران شماره  با باید مطابق ،اندازه گیری میزان سولفات

 یون سولفات در آب، انجام شود.

 
 آزمون نيترات   5-2-70-1

روش تعیین یون نیترات در  ،9339استاندارد ملی ایران شماره با باید مطابق  ،اندازه گیری میزان نیترات

 آب انجام شود.

 

 

 

 

 



12 

 

 تريتآزمون ني   5-2-70-8

تعیین آنیون  –کیفیت آب  ،19399استاندارد ملی ایران شماره با اندازه گیری میزان نیتریت باید مطابق 

کلرید، نیترات، نیتریت، فسفات تعیین برمید،  -قسمت اول -ول با استفاده از کروماتوگرافی یونیهای محل

 ، انجام شود.و سولفات
 ت نیز کاربرد دارد.کلرید، سولفات و نیتراآنیون های اندازه گیری این روش آزمون برای  -يادآوري

 

 آزمون متانول      5-2-70-5

مطابق  "اندازه گیری متانول در عرقیات گیاهی "ملی ایران  استاندارداز تهیه و ندوین متانول پس آزمون 

 .با استاندارد ملی مذکور انجام می گیرد

 

 

 


