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 خدا ه نامب

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي
 

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجکاه و دومکی  جلسکه     .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

مکورخ   33333/960به سازمان ملکی اسکتاندارد ایکران ترییریا تکه و اکی نامکه شکماره         92/60/1326شورا  عالی ادار  مورخ 

کارشناسکان   از مرککب   نکی  اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی  است.جهت اجرا ابحغ شده 92/3/1326

 با امگام و کوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، مؤسسات علمی، و مراکز نظران صاحب *سازمان

 شکام   نفکع،  و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و تولید ،  ناور  به شرایط توجه با و ملی مصالح

 غیکر  و دولتکی  اکا   سکازمان  نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تولیدکنندگان،

  نکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی نویس استاندارداا  پیش .شود می حاص  دولتی

 بکه  تصکویب  صکورت  در و اکر   رشکته  آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریا ت پس و شودمی ارسال مربوط

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

کننکد   مکی  تهیکه  شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز ذیصح  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

شکود. بکدی  ترتیکب،     مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و ار  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملکی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی  استاندارد سازمان که مربوط استاندارد

9المللی الکتروتکنیک   بی  کمیسیون (ISO) 1استاندارد المللی بی  سازمان اصلی اعضا  از سازمان ملی استاندارد ایران
(IEC) و 

3قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان
 (OIML)2رابکط  تنها به عنوان و است

3ککدکس غکیایی   کمیسکیون  
 (CAC)کشکور  در 

 آخکری   از کشکور،  خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شکرایط  به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  کند. در می  عالیت

 تواند می سازمان ملی استاندارد ایران .شودمی گیر بهره بی  المللی استاندارداا  و جهان صنعتی و  نی علمی، پیشر ت اا 

 حصکول  عمکومی،  و  کرد   ایمنی و سحمت کنندگان، حفظ مصرف از حمایت برا  قانون، در شده بینی پیش موازی  رعایت با

 بکرا   را ایکران  ملکی  اسکتاندارداا   از اجکرا  بعضکی   اقتصکاد ،  و محیطکی  زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اامینان

 منظور به تواند می سازمان نماید.  استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا/ و کشور داخ  تولید  محصوالت

اک    نمایکد.   اجبکار   را آن بنکد  و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حفظ

 بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ  عال مؤسسات و زمان اا سا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اامینان برا  چنی 

 کالیبراسکیون )واسکنجی(   و مراکز اا آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیست  صدورگواای و ممیز 

 کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  استاندارد سازمان سنجش، وسای 

 دسکتگاه  تکروی  . کنکد  مکی نظکارت   اا آن عملکرد بر و اعطا با اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و

 سکطح  ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و بها گران  لزات عیار تعیی  سنجش، وسای  )واسنجی( واسنجی یکااا، المللی بی 

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا 

                                                           

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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 کمیسیون فني تدوين استاندارد 

 "روش آزمون -آماده سازي متیل استرهاي اسید چرب از روغن زيتون و تفاله آن -روغن زيتون"

 

 سمت و/يا نمايندگي رئیس:

 ، زاراپیراو  ون 

 (صنایع غیایی)دکترا  

 کده غیایی و کشاورز پژواش -پژواشگاه استاندارد

 دبیر:

 رشید ، الدن 

 بیوتکنولوژ ( ، شیمی )دکترا  مهندسی

 

 کده غیایی و کشاورز پژواش -پژواشگاه استاندارد

  )اسامی به ترتیب حروف الفباء(اعضاء: 

 تقوایی، زاره

 ) وق لیسانس صنایع غیایی(
 

 کده غیایی و کشاورز پژواش -پژواشگاه استاندارد            

 حامد ، سپیده 

 بیوتکنولوژ ( ،)دکتر  مهندسی شیمی
 

مهندسی شیمی دانشکده -دانشگاه تربیت مدرس              

 ربیعی، زاره

 غیایی(علوم و صنایع )دکترا  بیوتکنولوژ  

 ژنتی  مهندسی  ناور  زیست و ملی پژواشگاه

 

 عشرت آباد ، پروی 

 )دکترا  صنایع غیایی(

 

 کده غیایی و کشاورز پژواش -پژواشگاه استاندارد

 

 غحمی، زارا

 بیوتکنولوژ ( ،لیسانس مهندسی شیمی) وق 

 

 کده غیایی و کشاورز پژواش -پژواشگاه استاندارد

 محمد بیگی، حسی 

 بیوتکنولوژ ( ،) وق لیسانس مهندس شیمی

 

 مهندسی شیمی دانشکده -دانشگاه تربیت مدرس            

 نانوزاده، سارا

 )لیسانس صنایع غیایی(

 

 غیایی و کشاورز کده پژواش -پژواشگاه استاندارد

 

  



 د

 

 

 اماپور، مسعود

 ) وق لیسانس صنایع غیایی(

 

 واحد علوم و تحقیقات -دانشگاه آزاد اسحمی



  

 فهرست مندرجات

 

 صفحه       عنوان  

 ب استاندارد سازمان ملی  با آشنایی

 ج استاندارد تدوی   نی کمیسیون

 و پیش گفتار

 ادف      1

 دامنه کاربرد     9

 مراجع الزامی    3

 آزمون اصول روش    2

1 

1 

1 

1 

 3 اا  روغ  خالص ساز  نمونه    3

 2 باا  آماده ساز  متی  استراا  اسید چر روش    0

 2 پارامتراا  دقت و صحت    3
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 گفتار شیپ

روش  -آماده ساز  متی  استراا  اسید چرب از روغ  زیتون و تفاله آن -روغ  زیتون "استاندارد

تحقیقات  و توسط )سازمان ملی استاندارد مربوط اا  درکمیسیون آن سینو شیپ که "آزمون

 یکهزار و سیصد و سی و چهارمی  در و شده تدوی  و پژواشگاه استاندارد تهیه  /ایران صنعتی

 مورد13/19/1329.مورخاا  غیایی و کشاورز   خوراگ و  راورده استاندارد ملی کمیته اجحس

 مقررات مؤسسه و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  است، گر ته قرار تصویب

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

  .می شود

 و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی  اا شر تیپ و تحوالت با اماانگی و امگامی حفظ برا 

 برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد دنظریتجد لزوم مواقع در ایران ملی خدمات، استاندارداا 

 توجه مورد مربوط  نی کمیسیون در دنظریتجد انگام شود، ارائه ای  استاندارداا تکمی  و اصح 

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  دنظریتجد آخری  از امواره بنابرای ، باید . گر ت خوااد قرار

 :است زیر شر  به قرارگر ته استفاده مورد استاندارد ای  تهیه برا  که منبع و ماخی 

 
COI/T.20/doc. No. 24: 2001. Method of analysys- Preparation of the fatty acid methyl 

esters from olive oil and olive-pomace oil 
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 -ب از روغن زيتون و تفاله آنآماده سازي متیل استرهاي اسید چر -وغن زيتونر

آزمونروش   

 هدف   0

از چرب  ساز  متی  استراا  اسید برا  آماده یخاص روشتعیی   ،ادف از تدوی  ای  استاندارد

 است. اا آناا  زیتون و تفاله  روغ 

 دامنه کاربرد 1

کاربرد  اا آناا  زیتون و از تفاله  ی  استاندارد برا  تهیه متی  استراا  اسیداا  چرب از روغ ا

 دارد.

 مراجع الزامي        9

مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن ارجاع داده شده 

 . شود میاست. به ای  ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب 

 تجدیدنظراا اا و به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیه که صورتیدر 

آن مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدرکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به بعد  

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آنو اصححیه تجدیدنظراا ارجاع داده شده است، امواره آخری  آن

 استفاده از مراجع زیر برا  کاربرد ای  استاندارد الزامی است:

 
3-1 ISO 5509, 2000, Animal and vegetable fats and oils -- Preparation of methyl 

esters of fatty acids 

3-2 IUPAC Method 2.301, Preparation of fatty acid methyl esters 

3-3 ISO 5725-Accuracy of Measurement Methods and Results Package 

 آزمونروش اصول     4

چرب از روغ  زیتون و  اا ا  اسیدبرا  آماده ساز  متی  استراآزمون را  دو روشای  استاندارد، 

 است:ه کرد ارائه آن تفاله
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 ؛سرد با محلول متانولي هیدروکسید پتاسیم 0استريفیکاسیون-رانست روش -روش الف

در محیط  کردني استر و سپسمتیالت سديم در متانول  کردن محلولگرم  با سیونمتیالروش  -روش ب

 ؛اسیدي

 و شوند ی تعی باید که 9ا  یهتجز ابق عوام شود،  امان اور که در زیر اشاره میار روش 

 :خوااد شدبه کار برده  ،شده یی تعکه در زیر  بند  روغ  دسته

 ( ECN42گلیسیريد با  واقعي و تئوري تري مقدار)تفاوت بین  ΔECN42مقدار تعیین    4-0

 ژلیلیکاسعبور آن از ستون از اریق روغ    ساز خالصپس از  روغ ،اا   گروهبرا  انواع الف روش 

 خوااد ر ت. به کار

 تعیین ترکیب اسید چرب  4-1

 :شود يمزير به کار برده  يها روغنبه طور مستقیم براي نمونه  روش الف

 %؛3/3با بیشینه اسیدیته روغ  زیتون بکر  4-1-0

 ؛هروغ  زیتون تصفیه شد 4-1-1

 ؛)مخلوط روغ  زیتون بکر و تصفیه شده(روغ  زیتون  4-1-9

 ؛تفاله زیتون تصفیه شدهروغ   4-1-4

 ؛تفاله زیتون تصفیه شده( و روغ  وط روغ  زیتون بکرتفاله زیتون )مخل روغ  4-1-5

 زير به کار برده مي شود: يها روغنروش ب  به طور مستقیم براي نمونه 

 %؛3/3با بیشینه اسیدیته روغ  زیتون بکر  4-1-6

 ؛روغ  تفاله زیتون خام 4-1-7

 تعیین ايزومرهاي ترانس اسیدهاي چرب  4-9

 :شود يمزير به کار برده  يها روغنبه طور مستقیم براي نمونه  روش الف

 %؛3/3با بیشینه اسیدیته روغ  زیتون بکر  4-9-0

                                                           

1-Trans-Esterification 

2- Analytical parameters 
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 ؛روغ  زیتون تصفیه شده 4-9-1

 ؛(شدهروغ  زیتون )مخلوط  روغ  زیتون بکر و تصفیه  4-9-9

 ؛تفاله زیتون تصفیه شده(ون )مخلوط روغ  زیتون بکرو روغ  تفاله زیت روغ  4-9-4

 .شدخوااد  برده ستون سیلیکاژل، به کار درونعبور آن از  با روغ   ساز خالص روش الف پس از

 :شود يمزير به کار برده  يها روغنروش ب  به طور مستقیم براي نمونه 

  %؛3/3بیشینه اسیدیته با کر بروغ  زیتون  4-9-5

 ؛تفاله زیتون خام روغ  4-9-6

 هاي روغن نمونه يساز خالص    5

ی استخراج  از سیلیکاژل اا  به وسیله کارتری ابتدا  از جامد اا  روغ ،  ساز  نمونه برا  خالص

تحت خأل  یی که دستگاه شستشو در ،لیتر میلی 0معادل  ،گرم1با وزن سیلیکاژل  کارتری . شود می

 . شود اده میلیتر اگزان شستشو د میلی 0با  شده دادهقرار 

 19/6 حدودبرا  جلوگیر  از خش  شدن ستون، خأل را از بی  برده و سپس ی  محلول روغنی 

شده با  استخراجاگزان داخ  ستون بارگیار  و خأل را اعمال کنید. محلول  لیتر یلیم 3/6 در را گرم

شود.  می، تحت خأل شسته 13:33با نسبت حجمی/حجمی لیتر اگزان/ د  اتی  اتر  میلی 16

. ی  کنیده و به دو حج  مساو  تقسی  کردامگ  مخلوط  را به شک  از ستون اا  خروجی محلول

در ی  را  مانده یباق. کنیدتبخیر  ،در دما  اتاق، خأل تحت چرخشی  یرکنندهتبخدر ی  را قسمت 

در . کنیدآماده  1 گاز  سوا نگاراسید چرب توسط دستگاه  آنالیزو برا   کنیداپتان ح   لیتر یلیم

برا  ارزیابی تر  گلیسیرید  را آن مانده یباقو  کردهتبخیر را نیز قسمت دوم  توان می ،صورت نیاز

 کرد.استون ح   لیتر یلیم، در ی  9مایع با کارایی باال  سوا نگارتوسط دستگاه 

ون سیلیکاژل و شستشو با مخلوط ستاا از  عبور دادن آنبه وسیله روغ    اا نمونهبر حسب نیاز،  -يادآوري

، 9-363بند  3روش آیوپاکدر  شده  داده، شر  13:33حجمی /اگزان/د  اتی  اتر به نسبت حجمی اا  ححل

 خوااند شد.  ساز خالص

                                                           

1-GC 

2- HPLC 
3-IUPAC 
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 هاي آماده سازي متیل استرهاي اسید چرب روش   6

 .استري شدن ترانس با محلول متانولي هیدروکسید پتاسیم سرد الف:روش   6-0

 

 یتهبیشینه اسید ن باآاا  زیتون و تفاله  روغ انواع برا   بوده و سریعآزمون ای  روش  -يادآوري

شوند. اتی   ایدروکسید پتاسی  استر  نمی ه وسیله. اسیداا  چرب بشود میبه کار برده  3/3%

شوند  میاستر   - ترانس با سرعت کمتر  چرب نسبت به استراا  گلیسیرید  اا استراا  اسید

 جزئی متیله شده باشند. اورو ممک  است تنها به 

 

 اصول آزمون 6-0-0

  استر -ترانس به وسیلهمتی  استراا ، ا تد یبکه صابونی شدن اتفاق آنقب  از در ای  روش آزمون، 

به بند شوند ) تشکی  می ایدروکسید پتاسی  متانولیمحلول توسط ( به عنوان مرحله میانی ) شدن

 (.شودرجوع  9-3و  3-1

 الزم مواد 6-0-1

 ؛(وزنی/وزنی) %3/6با بیشینه آب  ،متانول 6-0-1-0

 ؛ سوا نگار خلو با درجه  ،هپتان 6-0-1-1

 ؛نرمال 9 ،محلول متانولي هیدروکسید پتاسیم 6-0-1-9

 متانول ح  شود. لیتر یلیم 166در گرم ایدروکسید پتاسی   9/11

 الزم وسايل  6-0-9

 پلی تترا از جنسدرپوشی  با که لیتر یلیم 3حج  با  ،دار یچپآزمايش در  يها لوله 6-0-9-0

 شود. متناسب بسته می 1ئورواتیل و ل

 .لیتر میلی 9/6و  لیتر یلیم 9، هاي مدرج يا خودکار پیپت 6-0-9-1

 آزمونروش انجام    6-0-4

لیتر  میلی 9و  کنید وزن دار یچپلیتر  در  میلی 3 زمایشآدر لوله  را گرم از نمونه روغ  1/6ابتدا 

 9از محلول ایدروکسید پتاسی   لیتر یلیم 9/6 مقدارسپس  تکان داید.آن را ا زوده و به آن اپتان 

                                                           

1- Poly tetra fluoro ethylene (PTFE) 
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PTFE از جنساضا ه کنید، درپوشی  را به آن نرمال متانولی
را رو  آن  با سر لوله آزمایش متناسب 1

 قدر  صبر کنیدبه شدت تکان داید. محلول را دقیقه  36به مدت  ببندید.محک  آن را  قرار داده و

 و  از رویی شفاف شود.  شده ی تشک دو  از تا محلول 

حاو  متی  استراا . محلول اپتان یدجدا کنبه آرامی را محلول رویی حاو  متی  استراا سپس 

در محلول  ،به دستگاه شود قب  از تزریق پیشنهاد میآماده است.   گاز  سوا نگارریق به برا  تز

 .شود ینمپیشنهاد  ،ساعت 19بیش از  ،در یخچالمحلول  دار  نگهدار  شود.  یخچال نگه

متیله کردن به وسیله گرم کردن محلول متیالت سديم در متانول و سپس استري  :روش ب  6-1

 کردن در محیط اسیدي

از  اا بیش اا که مقدار اسیدیته آن آنزیتون و تفاله   اا روغ انواع برا   آزمون ای  روش-يادآوري

 شود. به کار برده می درصد است 3/3

 

 اصول آزمون 6-1-0

و سپس  یسیریدااگل قلیاییاسیداا  چرب آزاد و متیحسیون  ساز  یخنثای  روش آزمون بر اساس 

 .(شودرجوع 9-3بند  به)است استر  کردن اسیداا  چرب در محیط اسید  
 

 الزممواد   6-1-1

 ؛کروماتوگرا ی خلو با درجه  ،هپتان 6-1-1-0

 ؛(وزنی/وزنی) %3/6 با بیشینه آب ،متانول 6-1-1-1

 ؛نرمال 9/6،متیالت سديممحلول متانولي  6-1-1-9

 به شک ممک  است محلول شود )ای   میلیتر متانول ح   میلی 1666گرم از سدی  در  3مقدار 

 باشد(. در دسترستجار  

 ؛% 9/1، محلول متانولي  فنل فتالئین 6-1-1-4

  ؛نرمال 1 ،سولفوريک اسیدمحلول متانولي  6-1-1-5
 شود. میمتانول اضا ه  لیتر یلیم 166به  درصد 20 سولفوری  اسیداز  لیتر یلیم 3

 .محلول اشباع کلريد سديم در آب 6-1-1-6

                                                           

1
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 الزموسايل  6-1-9

 ؛ ا سنبادهبا داانه بلند و باری  و  ،لیتري یليم 51بالن حجمي ته صاف  6-1-9-0

 ؛مناسب برا  داانه بال   ا سنباده اتصالمتر اول و  1با  ،مبرد مستقیم 6-1-9-1
 ؛جوش  سنگ 6-1-9-9

 ؛اي یشهشقیف  6-1-9-4

 

 آزمونروش انجام   6-1-4

ا  انتقال  سنباده لیتر  در میلی 36بال  حجمی به  وزن کردهگرم از نمونه روغ  را  93/6مقدار 

 چند سنگنرمال متیحت سدی  و  9/6متانولی  محلول لیتر یلیم 16ا ،  هداید. با کم  قیف شیش

 محتویات بال  به زمانی که بال  را تکان داید تاو  وص  کردهاضا ه کنید. مبرد را به آن جوش را 

. واکنش پس شود ایجاد میدقیقه  16 ای  شفا یت ای .محلول شفاف شودصبر کنید تا جوش آید. 

، و دو قطره کردهرا متوقف کنید. بال  را از مبرد جدا  یگرماداسپس شود.  دقیقه کام  می 13از 

به  را نرمال  1 سولفوری  اسیدمحلول متانولی  لیتر یلیممحلول  ن   تالئی  به آن اضا ه کنید. چند 

 1 سولفوری  اسید دیگر از محلول متانولی لیتر یلیم 1 شود. سپس رنگ یبآن ا زوده تا محلول 

حرارت داید تا دقیقه  96 رامحلول و  وص  کنیدن آبه آن اضا ه کنید و دوباره مبرد را به را  نرمال

را متوقف کرده و بال  را به وسیله آب یا یخ خن  کنید. مبرد را جدا  یگرمادا. سپس به جوش آید

 لیتر یلیم 3تکان داید. آنگاه  ظرف کنید، و محلول سدی  کلراید اشباع اضا ه لیتر یلیم 96نموده، 

برخی از  تا صبر کنیدبه شدت تکان داید.  یهثان 13ال  را ببندید و به مدت اپتان اضا ه کنید، در ب

. دوباره به آن محلول سدی  کلرید اشباع اضا ه کنید ایجاد شودته نشی  شده و دو  از  محتویات آن

ک  قسمت باری  بال  را پر  ،تا الیه آّبی به قسمت باری  بال  برسد. الیه رویی حاو  متی  استراا

 تزریق شود.  گاز  سوا نگار. ای  محلول آماده است تا به دستگاه کند یم

 ا روش ب باید زیر اود انجام شود.: متیله کردن باحتیاط

 

 پروش  -جايگزين براي روش متیالسیون ب يها روش  6-9
 اصول آزمون 6-9-0

در و  اسید کلریدری  -متانول حاو  ویالی  بررسی در  موردماده چربی آزمون، ای  روش  سبر اسا

 .شود یمتیمار  C° 166 دما 

 الزممواد   6-9-1
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 ؛%9 ،متانولي کلريدريک اسیدمحلول  6-9-1-0

 (.شودرجوع  1 یادآور به  گاز  و متانول بدون آب تهیه شده است ) کلریدری  اسیداز  ای  محلول
 .يسوا نگارهگزان با درجه خلوص   6-9-1-1

 الزموسايل  6-9-9

 10تا  12طر قمتر،  میلی 23تا  26)ارتفاع  لیتر یلیم 3حدود  یحجمبا  ،اي یشهشويال  6-9-9-0

 .میلی متر(

 .لیتر  یلیم 9و  1 ،پیپت هاي مدرج 6-9-9-1

 آزمونروش انجام  6-9-4

 شده صافسولفات سدی  خش  و  به وسیله پیشاز که ا   را در ویال شیشهچربی از ماده گرم  9/6

به آن اضا ه کنید. ویال را را متانول  -اسید  کلریدری  محلول لیتر یلیم 9توزی  کرده و  ،است

 .کنید ور غواهدقیقه  26به مدت  C° 166دما   هی بدر آبآن را و  بند  حرارتی کنیدزدر

 1مقطر و  آب لیتر یلیم 9 رده وآب خن  کنید، در آن را باز کزیر آن در  داشت  نگهبا را  ویالسپس 

حاو  را سانتریفیوژ کنید و  از اگزان  محتویات ویالسپس  اگزان به آن اضا ه کنید. لیتر یلیم

 را بردارید، اکنون  از اگزان برا  انجام آزمون آماده است.متی  استر 

 است: اا  تجار  کلرید ایدروژن در متانول به شر  زیر آماده ساز  محلول - 0يادآوري 

( =p 13/1) سولفوری  اسیدمحلول تجار  از با استفاده توان در آزمایشگاه  گاز  را به سادگی می کلریدری  اسید 

تهیه کرد. گازاا  آزاد شده تهیه کرد( ( =p 32/1)توان از محلول سولفری  اسید غلیظ  )ای  محلول تجار  را می

از آنجایی که  شوند. غلیظ به آسانی خش  می سولفوری  اسید توسط یدشدهتول  اا حباب کلریدری  اسید از اریق

اقدامات احتیاای آن شود تا در انگام ح  شدن  پیشنهاد می ،شود اسید سریعاً توسط متانول جیب میکلریدری  

. عبور داد  آن با سطح مایع در تماس باشد،  که لبه ا  قیف وارونه از اریقتوان  می را د، برا  مثال گازنرعایت شو

ا  در دار در تاریکی  اا  شیشه و در بطر  کرده آماده پیشتوان از  اسید متانولی را میکلریدری  د ححل مقادیر زیا

 کرد. راه دیگر برا  آماده ساز  ای  واکنشگر، ح  کردن کلرید استی  در متانول بدون آب است.  دار  نگه

 

 روش ت -روش جايگزين براي روش متیالسیون ب 6-4

 اصول آزمون  6-4-0
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با  ،سولفوری  اسید -اگزان -متانول ی ازمحلول درمورد بررسی ماده چربی در ای  روش آزمون، 

. متی  استراا  به دست آمده با اتر پترولیوم شود یمگرم  اتصال مبرد به ظرف حاو  ماده چربی،

 . شوند یماستخراج 

 الزم مواد 6-4-1

 ؛معرف متیالسیون 6-4-1-0

 1:93:33( به نسبت p= 1.84ترلیظ شده ) سولفوری  اسید -اگزان -مخلوط متانول بدون آب

   .حجمی(/)حجمی/حجمی

   ؛C° 06تا  C° 26در دما  ، اتر نفت 6-4-1-1
 ؛سولفات سديم بدون آب 6-4-1-9

 الزموسايل   6-4-9

 1اول  اب  اتصال به مبرد، مناسب برا  لیتر میلی 96یت تقریبی  با ظر ،آزمايش يها لوله 6-4-9-0

 ؛ ا سنباده ا  یشهشبا اتصاالت  متر و

 ؛لیتر میلی 3با حج   ،پیپت مدرج 6-4-9-1

  ؛لیتر میلی 36با حج   ،جداکنندهقیف  6-4-9-9

 ؛ لیتر میلی 16و  لیتر میلی 93با حج   ،بشرهاي مدرج 6-4-9-4

  ؛ لیتر میلی 13با حج   ،ته مخروطي لوله آزمايش 6-4-9-5

 آزمونروش انجام   6-4-4

از  لیتر میلی 3و  ردهتوزی  ک  لیتر میلی 96روغ  را در لوله آزمایش از نمونه گرم  1/6مقدار ابتدا 

به را  محتویات لولهو  متص  کنیدلوله آزمایش به به آن اضا ه کنید. مبرد را را معرف متیحسیون 

 16با کم   (.رجوع کنید 9 یادآور به  دقیقه در ی  حمام آب جوش حرارت داید ) 36مدت 

با   ا جداکنندهرا به قیف موجود در لوله آزمایش اتر نفت، مخلوط  لیتر میلی 16آب مقطر و  لیتر میلی

 ازاا از ا  جدا  تا را به شدت تکان داید، و اجازه داید قیفمنتق  نمایید.  لیتر میلی 36 حج 

آب مقطر شستشو داید. به قیف  لیتر میلی 96د، سپس الیه آبی را جدا کنید و الیه اتر  را با شون

تا و آن را تکان داید، اجازه داید اضا ه کرده مقدار کمی سولفات سدی  بدون آب  جداکننده

کنید، محلول صاف شده را در ی   را صافبرا  چند دقیقه ساک  بماند و سپس آن محتویات قیف 

گاز نیتروژن تبخیر به وسیله را رو  حمام آب آن ححل  کنید.  آور جمعلوله آزمایش ته مخروای 

 .کنید
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را داخ  لوله آزمایش قرار داید و دقت کنید که  ا  یشهشبرا  کنترل کردن نقطه جوش، ی  میله  - 1 يادآوري

 بیشتر نشود. C° 26دما  حمام آب از 

 

 

 پارامترهاي دقت و صحت    7

در مجله  3کامینو -و پرز 9، موردا1رتسالف و ب توسط   اا روشارزیابی آمار  دقت و صحت 

 ، منتشر شده است.223-230، صفحات 31،  ص  2گرساس وا  اسیتز

 نمونه انجام شد: 3کشور رو   3آزمایشگاه از  10آزمون بی  آزمایشگاای توسط 

  ؛(%13/6 یتهبکر )اسیدروغ  زیتون  را  7-0

 ؛(%9 یتهروغ  زیتون بکر )اسید 7-1

 ؛(%3/3 یتهروغ  زیتون بکر )اسید 7-9

 ؛(%33/6 یتهروغ  زیتون )اسید 7-4

 ؛(%3/13 یتهروغ  تفاله زیتون خام )اسید 7-5

 ،( انجام شد. تجزیه و تحلی  آمار 1233)اورویتز  3آزمون بی  آزمایشگاای مطابق با روش اورویتز

 AOAC (AOAC 1995)  مقرراتو  ISO 5725 (ISO 1986)و تجدید پییر  مطابق با  یر تکرارپی

و محاسبات ریاضی با استفاده از ی  برنامه  نتای  خارج از محدودهانجام شد و روش کار برا  

برا   7و گرابس 6چرانواا  ک . آزموناند شده دادهشر  نویسندگان  به وسیله پیشر ته ا  یانهرا

و به ترتیب  ندشد برده کار  به اا  دارا  نتای  خارج از محدوده تعداد آزمایشگاهتشخیص 

/ که مقادیر خیلی باال و  ییاا آنتکراراا گزارش کردند و  دراایی که نتای  خیلی متفاوتی  آزمایشگاه

 زیرشده در  ردهکارب بهپارامتراا  آمار   .نددش شناسایی ،گزارش کرده بودندرا  یپایینیا خیلی 

 :اند شدهآورده 

 

                                                           

1- A. Cert 

2- W. Moreda 

3-M.C. Perez- Camino 

4- Grasas Y Aceites 
5- W. Horwitz 
6- Cochran  

7- Grubbs 
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Sr انحراف استاندارد تکرار پییر : 

r (  تکرار پییر :√  
  3/9  ) 

RSDr  انحراف استاندارد نسبی تکرارپییر : 

SR انحراف استاندارد تجدید پییر : 

√  
 R(  تجدید پییر :√  

  3/9) 

RSDR  انحراف استاندارد نسبی تجدید پییر : 

HORنسبت اورویتز : [
    

       
2 =به اور  که [

(1-0.5 log C)  RSDR th و C  مواد مورد تجزیه و غلظت

 .بیان می شود 16است که به توان  1ا  تحلی  قرار گر ته

 

                                                           

1 Analytes 
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 درروغن هاي زيتون و تفاله زيتون C14:0از تعیین اسید حاصل ماري پارامترهاي آ -0 جدول

 روغن تفاله زيتون خام روغن زيتون المپانت بکر فرابکر نمونه

 روش
KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 متیالسون

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 شرکت کننده ها

 3 3 6 1 3 1 6 6 1 6 خارج از محدوده

 6920/6 6131/6 6166/6 6166/6 6623/6 6113/6 6133/6 6193/6 6633/6 6626/6 میانگین )%(

           تکرار پذيري

Sr 6613/6 6690/6 6690/6 6623/6 6629/6 6632/6 6633/6 6623/6 6696/6 6632/6 

r 6631/6 6639/6 6639/6 6191/6 6113/6 6629/6 6160/6 6191/6 6633/6 6103/6 

RSDr (%) 96 36 96 31 30 33 33 23 11 96 

           پذيري تجديد

SR 6621/6 6622/6 6632/6 6631/6 6609/6 6606/6 6623/6 6633/6 6633/6 6606/6 

R 6112/6 6193/6 6100/6 6966/6 6133/6 6101/6 6133/6 6106/6 6109/6 6103/6 

RSDR (%) 23 31 23 39 39 02 29 33 39 96 

HOR 3/6 0/6 3/6 0/6 0/6 3/6 3/6 0/6 2/6 3/6 
Sr ، انحراف استاندارد تکرار پییر :r  ، تکرار پییر :RSDr ، انحراف استاندارد نسبی تکرارپییر :SR ، انحراف استاندارد تجدید پییر :R ، تجدید پییر :RSDR انحراف استاندارد نسبی تجدید پییر ؛ :HOR نسبت :

 اورویتز
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 درروغن هاي زيتون و تفاله زيتون C16:0تعیین اسید آماري حاصل از پارامترهاي  -1 جدول

 روغن تفاله زيتون خام روغن زيتون المپانت بکر فرابکر نمونه

 روش
KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 شرکت کننده ها

 2 6 9 6 3 1 2 3 3 9 خارج از محدوده

 93/16 03/2 21/16 31/16 09/16 33/16 31/16 39/16 60/3 20/3 میانگین )%(

           تکرار پذيري

Sr 62/6 62/6 60/6 13/6 13/6 13/6 16/6 63/6 12/6 62/6 

r 19/6 90/6 13/6 33/6 29/6 33/6 92/6 99/6 33/6 93/6 

RSDr (%) 33/6 1/1 09/6 9/1 3/1 9/1 23/6 33/6 2/1 33/6 

           پذيري تجديد

SR 92/6 12/6 10/6 13/6 33/6 13/6 20/6 29/6 23/6 13/6 

R 03/6 26/6 22/6 22/6 23/6 23/6 3/1 9/1 3/1 21/6 

RSDR (%) 6/3 3/1 3/1 3/1 9/3 0/1 2/2 6/2 3/2 2/1 

HOR 62/6 63/6 63/6 63/6 16/6 63/6 12/6 13/6 13/6 63/6 
Sr ، انحراف استاندارد تکرار پییر :r  ، تکرار پییر :RSDr ، انحراف استاندارد نسبی تکرارپییر :SR ، انحراف استاندارد تجدید پییر :R ، تجدید پییر :RSDR انحراف استاندارد نسبی تجدید پییر ؛ :HOR نسبت :

 اورویتز
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 درروغن هاي زيتون و تفاله زيتون C16:1تعیین اسید آماري حاصل از پارامترهاي  -9 جدول

 روغن تفاله زيتون خام روغن زيتون المپانت بکر فرابکر نمونه

 روش
KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 شرکت کننده ها

 9 1 1 1 1 6 9 9 1 6 خارج از محدوده

 032/6 030/6 336/6 260/6 313/6 333/6 009/6 033/6 361/6 362/6 میانگین )%(

           تکرار پذيري

Sr 612/6 613/6 616/6 693/6 690/6 696/6 619/6 619/6 612/6 613/6 

r 621/6 622/6 693/6 633/6 632/6 633/6 632/6 632/6 626/6 636/6 

RSDr (%) 2/9 3/3 2/1 1/2 0/3 3/9 3/1 2/1 3/9 3/9 

           تجديد پذيري

SR 632/6 632/6 693/6 623/6 623/6 622/6 622/6 633/6 620/6 622/6 

R 200/6 623/6 633/6 131/6 139/6 199/6 193/6 132/6 193/6 133/6 

RSDR (%) 3/0 3/0 1/2 6/3 2/0 1/0 2/2 3/0 9/3 3/3 

HOR 12/6 12/6 63/6 13/6 13/6 13/6 11/6 12/6 13/6 13/6 
Sr ، انحراف استاندارد تکرار پییر :r  ، تکرار پییر :RSDr ، انحراف استاندارد نسبی تکرارپییر :SR ، انحراف استاندارد تجدید پییر :R ، تجدید پییر :RSDR انحراف استاندارد نسبی تجدید پییر ؛ :HOR نسبت :

 اورویتز
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 هاي زيتون و تفاله زيتون درروغن C18:0تعیین اسید آماري حاصل از پارامترهاي  -4 جدول

 روغن تفاله زيتون خام روغن زيتون المپانت بکر فرابکر نمونه

 روش
KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 شرکت کننده ها

 6 1 6 6 1 6 1 6 1 9 خارج از محدوده

 930/3 113/3 223/3 229/3 030/9 013/9 363/9 226/9 331/9 333/9 میانگین )%(

           تکرار پذيري

Sr 639/6 613/6 619/6 613/6 636/6 693/6 632/6 633/6 633/6 623/6 

r 632/6 622/6 632/6 623/6 632/6 633/6 622/6 239/6 163/6 133/6 

RSDr (%) 1/1 01/6 22/6 00/6 1/1 6/1 20/6 22/6 9/1 3/1 

           تجديد پذيري

SR 601/6 116/6 629/6 162/6 633/6 160/6 131/6 123/6 113/6 193/6 

R 131/6 363/6 932/6 360/6 920/6 923/6 303/6 211/6 393/6 333/6 

RSDR (%) 1/9 3/3 3/3 2/2 2/3 6/2 3/3 9/2 3/3 2/3 

HOR 63/6 16/6 62/6 11/6 62/6 16/6 16/6 11/6 16/6 16/6 
Sr ، انحراف استاندارد تکرار پییر :r  ، تکرار پییر :RSDr ، انحراف استاندارد نسبی تکرارپییر :SR ، انحراف استاندارد تجدید پییر :R ، تجدید پییر :RSDR انحراف استاندارد نسبی تجدید پییر ؛ :HOR نسبت :

 اورویتز
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 روغن هاي زيتون و تفاله زيتون در C18:1تعیین اسید آماري حاصل از پارامترهاي  -5 جدول

 روغن تفاله زيتون خام روغن زيتون المپانت بکر فرابکر نمونه

 روش
KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 شرکت کننده ها

 1 6 1 1 1 1 1 6 1 6 خارج از محدوده

 69/33 36/33 99/30 12/30 21/33 33/33 30/32 33/32 32/32 29/32 میانگین )%(

           تکرار پذيري

Sr 13/6 16/6 11/6 10/6 12/6 12/6 63/6 12/6 10/6 11/6 

r 29/6 92/6 36/6 23/6 32/6 26/6 93/6 26/6 20/6 39/6 

RSDr (%) 12/6 13/6 13/6 91/6 12/6 12/6 11/6 12/6 91/6 13/6 

           تجديد پذيري

SR 22/6 29/6 23/6 22/6 23/6 23/6 23/6 23/6 02/6 33/6 

R 33/1 13/1 90/1 33/1 90/1 32/1 33/1 33/1 36/1 33/1 

RSDR (%) 01/6 33/6 01/6 00/6 06/6 03/6 09/6 03/6 33/6 33/6 

HOR 63/6 69/6 63/6 63/6 63/6 63/6 63/6 63/6 62/6 63/6 
Sr ، انحراف استاندارد تکرار پییر :r  ، تکرار پییر :RSDr ، انحراف استاندارد نسبی تکرارپییر :SR ، انحراف استاندارد تجدید پییر :R ، تجدید پییر :RSDR انحراف استاندارد نسبی تجدید پییر ؛ :HOR نسبت :

 اورویتز
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 درروغن هاي زيتون و تفاله زيتون C18:2تعیین اسید آماري حاصل از پارامترهاي  -6 جدول

 روغن تفاله زيتون خام روغن زيتون المپانت بکر فرابکر نمونه

 روش
KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 شرکت کننده ها

 1 6 1 1 1 6 9 1 9 9 خارج از محدوده

 33/3 33/3 19/3 13/3 22/3 39/3 06/2 00/2 93/3 33/3 میانگین )%(

           تکرار پذيري

Sr 69/6 62/6 63/6 60/6 60/6 63/6 62/6 62/6 63/6 62/6 

r 63/6 19/6 63/6 10/6 13/6 91/6 19/6 11/6 13/6 16/6 

RSDr (%) 33/6 33/6 93/6 32/6 36/6 26/6 09/6 30/6 33/6 21/6 

           تجديد پذيري

SR 19/6 13/6 12/6 96/6 13/6 12/6 10/6 19/6 91/6 13/6 

R 32/6 23/6 39/6 33/6 36/6 39/6 23/6 33/6 32/6 23/6 

RSDR (%) 3/1 3/9 2/1 6/9 1/9 9/9 9/9 0/1 2/9 2/1 

HOR 63/6 63/6 60/6 60/6 60/6 63/6 63/6 63/6 63/6 60/6 
Sr ، انحراف استاندارد تکرار پییر :r  ، تکرار پییر :RSDr ، انحراف استاندارد نسبی تکرارپییر :SR ، انحراف استاندارد تجدید پییر :R ، تجدید پییر :RSDR انحراف استاندارد نسبی تجدید پییر ؛ :HOR نسبت :

 اورویتز
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 درروغن هاي زيتون و تفاله زيتون C18:3تعیین اسید آماري حاصل از پارامترهاي  -7 جدول

 روغن تفاله زيتون خام روغن زيتون المپانت بکر فرابکر نمونه

 روش
KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 شرکت کننده ها

 1 2 1 6 6 6 9 6 1 9 خارج از محدوده

 339/6 333/6 396/6 322/6 332/6 306/6 330/6 320/6 312/6 336/6 میانگین )%(

           تکرار پذيري

Sr 613/6 619/6 613/6 613/6 616/6 613/6 612/6 616/6 696/6 613/6 

r 630/6 693/6 622/6 633/6 692/6 629/6 632/6 692/6 633/6 631/6 

RSDr (%) 3/1 3/1 2/1 3/1 9/1 3/1 2/1 2/1 0/9 9/9 

           تجديد پذيري

SR 692/6 639/6 621/6 632/6 630/6 623/6 693/6 636/6 621/6 633/6 

R 636/6 632/6 110/6 116/6 161/6 196/6 632/6 633/6 113/6 623/60 

RSDR (%) 2/3 2/2 0/2 3/2 9/2 9/3 3/3 1/2 2/3 1/4 

HOR 63/6 62/6 16/6 16/6 62/6 11/6 63/6 62/6 19/6 62/6 
Sr ، انحراف استاندارد تکرار پییر :r  ، تکرار پییر :RSDr ، انحراف استاندارد نسبی تکرارپییر :SR ، انحراف استاندارد تجدید پییر :R ، تجدید پییر :RSDR انحراف استاندارد نسبی تجدید پییر ؛ :HOR نسبت :

 اورویتز
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 درروغن هاي زيتون و تفاله زيتون C20:0تعیین اسید آماري حاصل از پارامترهاي  -9 جدول

 روغن تفاله زيتون خام زيتون روغن المپانت بکر فرابکر نمونه

 روش
KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 شرکت کننده ها

 2 6 1 1 1 6 1 6 1 1 خارج از محدوده

 292/6 293/6 293/6 292/6 202/6 226/6 203/6 221/6 263/6 322/6 میانگین )%(

           تکرار پذيري

Sr 613/6 610/6 613/6 613/6 613/6 613/6 613/6 613/6 612/6 613/6 

r 621/6 622/6 636/6 629/6 633/6 623/6 633/6 633/6 633/6 633/6 

RSDr (%) 3/3 2/3 6/2 9/3 6/3 3/3 1/3 1/3 2/2 1/3 

             

SR 692/6 633/6 639/6 621/6 631/6 632/6 629/6 633/6 630/6 693/6 

R 636/6 162/6 632/6 112/6 630/6 163/6 113/6 163/6 169/6 636/6 

RSDR (%) 3/3 1/2 9/3 3/3 6/3 2/3 3/2 6/2 0/3 0/0 

HOR 12/6 13/6 12/6 13/6 12/6 10/6 12/6 13/6 13/6 13/6 
Sr ، انحراف استاندارد تکرار پییر :r  ، تکرار پییر :RSDr ، انحراف استاندارد نسبی تکرارپییر :SR ، انحراف استاندارد تجدید پییر :R ، تجدید پییر :RSDR انحراف استاندارد نسبی تجدید پییر ؛ :HOR نسبت :

 اورویتز
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 درروغن هاي زيتون و تفاله زيتون C20:1تعیین اسید آماري حاصل از پارامترهاي  -8 جدول

 روغن تفاله زيتون خام روغن زيتون المپانت بکر فرابکر نمونه

 روش
KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 شرکت کننده ها

 2 1 1 6 9 1 6 1 1 1 خارج از محدوده

 923/6 920/6 932/6 936/6 332/6 336/6 266/6 333/6 333/6 339/6 میانگین )%(

           تکرار پذيري

Sr 662/6 613/6 611/6 610/6 613/6 662/6 613/6 611/6 690/6 613/6 

r 690/6 633/6 639/6 620/6 630/6 692/6 623/6 639/6 633/6 633/6 

RSDr (%) 3/3 0/3 6/3 1/2 3/3 3/9 6/0 6/2 2/3 2/2 

           تجديد پذيري

SR 692/6 639/6 632/6 639/6 693/6 693/6 693/6 692/6 693/6 610/6 

R 639/6 621/6 623/6 621/6 602/6 633/6 632/6 602/6 633/6 623/6 

RSDR (%) 2/3 3/3 3/3 1/3 9/0 9/3 16 0/3 3/2 2/3 

HOR 13/6 13/6 13/6 10/6 19/6 12/6 13/6 10/6 13/6 16/6 
Sr ، انحراف استاندارد تکرار پییر :r  ، تکرار پییر :RSDr ، انحراف استاندارد نسبی تکرارپییر :SR ، انحراف استاندارد تجدید پییر :R ، تجدید پییر :RSDR انحراف استاندارد نسبی تجدید پییر ؛ :HOR نسبت :

 اورویتز
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 درروغن هاي زيتون و تفاله زيتون C22:0تعیین اسید آماري حاصل از پارامترهاي  -01 جدول

 روغن تفاله زيتون خام روغن زيتون المپانت بکر فرابکر نمونه

 روش

KOH 
در 

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 شرکت کننده ها

 9 3 1 1 1 1 6 1 1 6 خارج از محدوده

 963/6 133/6 112/6 110/6 123/6 133/6 121/6 133/6 112/6 111/6 میانگین )%(

           تکرار پذيري

Sr 663/6 611/6 613/6 663/6 612/6 663/6 610/6 616/6 613/6 613/6 

r 699/6 639/6 630/6 699/6 632/6 691/6 623/6 692/6 630/6 621/6 

RSDr (%) 6/3 2/2 0/2 3/3 16 3/3 12 6/2 2/0 9/3 

           تجديد پذيري

SR 612/6 612/6 610/6 696/6 613/6 613/6 696/6 613/6 613/6 692/6 

R 633/6 632/6 622/6 630/6 636/6 636/6 630/6 623/6 623/6 603/6 

RSDR (%) 19 19 19 12 13 19 13 13 3/3 19 

HOR 12/6 96/6 12/6 93/6 99/6 96/6 93/6 93./6 12./6 96/6 
Sr ، انحراف استاندارد تکرار پییر :r  ، تکرار پییر :RSDr ، انحراف استاندارد نسبی تکرارپییر :SR ، انحراف استاندارد تجدید پییر :R ، تجدید پییر :RSDR انحراف استاندارد نسبی تجدید پییر ؛ :HOR نسبت :

 اورویتز
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 درروغن هاي زيتون و تفاله زيتون C24:0تعیین اسید آماري حاصل از پارامترهاي  -00 جدول

 روغن تفاله زيتون خام روغن زيتون المپانت بکر فرابکر نمونه

 روش
KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 شرکت کننده ها

 3 3 9 6 9 6 9 6 1 1 خارج از محدوده

 193/6 633/6 630/6 622/6 633/6 633/6 630/6 609/6 623/6 626/6 میانگین )%(

           تکرار پذيري

Sr 660/6 612/6 663/6 662/6 619/6 616/6 619/6 660/6 612/6 613/6 

r 613/6 632/6 6133/6 619/6 633/6 692/6 633/6 613/6 626/6 630/6 

RSDr (%) 13 36 2/3 0/3 96 12 92 11 12 16 

           تجديد پذيري

SR 696/6 691/6 690/6 612/6 690/6 610/6 612/6 613/6 612/6 692/6 

R 633/6 632/6 633/6 626/6 639/6 623/6 632/6 623/6 626/6 603/6 

RSDR (%) 22 22 29 12 23 91 32 93 12 12 

HOR 03/6 09/6 01/6 93/6 02/6 39/6 33/6 32/6 92/6 31/6 
Sr ، انحراف استاندارد تکرار پییر :r  ، تکرار پییر :RSDr ، انحراف استاندارد نسبی تکرارپییر :SR ، انحراف استاندارد تجدید پییر :R ، تجدید پییر :RSDR انحراف استاندارد نسبی تجدید پییر ؛ :HOR نسبت :

 اورویتز
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 ترانس در روغن هاي زيتون و تفاله زيتون C18:1-تعیین اسیدهاي آماري حاصل از پارامترهاي  -01 جدول

 خامروغن تفاله زيتون  روغن زيتون المپانت بکر فرابکر نمونه

 روش
KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 شرکت کننده ها

 1 9 3 1 1 1 1 1 9 1 خارج از محدوده

 6201/6 1133/6 6113/6 6193/6 6112/6 6163/6 6192/6 6112/6 6113/6 6166/6 میانگین )%(

           تکرار پذيري

Sr 6633/6 6633/6 6620/6 6693/6 6693/6 6620/6 6623/6 6636/6 6133/6 6162/6 

r 6160/6 6996/6 6136/6 6633/6 6633/6 6136/6 6193/6 6126/6 6223/6 6362/6 

RSDr (%) 33 03 21 91 93 21 33 23 13 11 

           تجديد پذيري

SR 6620/6 6623/6 6623/6 6163/6 6163/6 6160/6 6113/6 6633/6 6332/6 6936/6 

R 6903/6 6933/6 6930/6 6932/6 6366/6 6923/6 6310/6 6923/6 1300/6 6330/6 

RSDR (%) 20 32 30 36 166 23 32 30 23 93 

HOR 1/1 23/6 23/6 29/6 1/1 1/1 6/1 33/6 30/6 22/6 
Sr ، انحراف استاندارد تکرار پییر :r  ، تکرار پییر :RSDr ، انحراف استاندارد نسبی تکرارپییر :SR ، انحراف استاندارد تجدید پییر :R ، تجدید پییر :RSDR انحراف استاندارد نسبی تجدید پییر ؛ :HOR نسبت :

 اورویتز
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 روغن هاي زيتون و تفاله زيتون در ترانس C18:2-تعیین اسید آماري حاصل از پارامترهاي  -09 جدول

 روغن تفاله زيتون خام روغن زيتون انتالمپ بکر فرابکر نمونه

 روش
KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

+ اسیدي

 بازي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

KOH  در

 متانول

 ونیمتیالس

 بازي+ اسیدي

 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 شرکت کننده اا

 1 6 1 9 1 9 1 6 9 1 خارج از محدوده

 6192/6 6133/6 6630/6 6633/6 6632/6 6631/6 6620/6 6111/6 6633/6 6601/6 میانگی  )%(

           تکرار پییر 

Sr 6629/6 6632/6 6636/6 6612/6 6696/6 6612/6 6696/6 6633/6 6623/6 6633/6 

r 6113/6 6623/6 6126/6 6633/6 6633/6 6633/6 6633/6 6136/6 6193/6 6192/6 

RSDr (%) 36 32 23 96 92 91 93 09 32 92 

           تجدید پییر 

SR 6602/6 6631/6 6632/6 6630/6 6633/6 6633/6 6603/6 6630/6 6196/6 6622/6 

R 6133/6 6123/6 6993/6 6919/6 6109/6 6933/6 6126/6 6926/6 6333/6 6933/6 

RSDR (%) 163 33 39 32 31 23 23 166 26 33 

HOR 1/1 26/6 31/6 30/6 30/6 6/1 23/6 1/1 6/1 32/6 
Sr ، انحراف استاندارد تکرار پییر :r  ، تکرار پییر :RSDr ، انحراف استاندارد نسبی تکرارپییر :SR ، انحراف استاندارد تجدید پییر :R ، تجدید پییر :RSDR انحراف استاندارد نسبی تجدید پییر ؛ :HOR نسبت :

 اورویتز

 


