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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 است که عهده دار    مرجع رسمی کشور   تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها       و مؤسسه استاندارد 

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر دوین ووظیفه تعیین، ت

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 
سعی بر این   .  مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد            

 مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن                است که استانداردهای ملی، در جهت     
تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان،   :  آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل              

پیش نویس استانداردهای ملی جهت     .بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد          
جع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات               نظرخواهی برای مرا  

) رسمی(  وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی                   
 .چاپ و منتشر می شود

ایت ضوابط تعیین   پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رع             
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان                           

بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد              .  استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد     
وسط مؤسسه تشکیل میگردد به     تدوین و در کمیته ملی مربوط که ت       ))  5((مندرج در استاندارد ملی شماره      

 .تصویب رسیده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در                    
تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای                 

 .اردهـای بین المـللی استفـاده می نمایدعلمی، فنی و صنعتی جهان و استاند

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور                    
حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و 

عضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد           مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای ب       
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای                   .  اجباری نماید 

 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

مانها و مؤسسات فعال در زمینه        همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات ساز             
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست                     
محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را               

رار داده و در صورت احراز شرایط الزم،           بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی ق             
ترویج سیستم بین المللی    .  گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید              

یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح                
 .وظایف این مؤسسه می باشداستانداردهای ملی از دیگر 
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 – آن شناسایی روغن بذر چای در – روغن زیتون" استاندارد سیونیکم
 "روش فیتلسون

 
 نمایندگی                                    رئیس

 های روغنیکشت دانهو توسعه شرکت    صفافر، حامد

 )فوق لیسانس صنایع غذایی(
 

 اعضاء
 انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران  حریری مهر، مهدی

 )ق لیسانس صنایع غذاییفو(
 

 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه    دارابی، ژیال

 )شیمی تجزیهلیسانس فوق (
 

 و صنایع غذایی کشورای انستیتو تحقیقات تغذیه  سیداحمدیان، فریبا

 )صنایع غذاییلیسانس (
 

  –وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    شایسته، گیتا

 اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و  )مهندسی شیمینس لیسا(

 بهداشتی
 

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   شریعتی، منیژه

 )لیسانس علوم تغذیه(
 
 

 - درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت ،   شایگان، وحیده

 ایی، آشامیدنی،  آرایشی و اداره کل نظارت بر مواد غذ )فوق لیسانس صنایع غذایی(

 بهداشتی 
 

 



 -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   غفاری ، فرحناز

 های کنترل غذا و دارو آزمایشگاه فوق لیسانس علوم بهداشتی(

     )در تغذیه
 

 مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت   فرخی، بهزاد

 )لیسانس صنایع غذایی(
 

  استانداردکارشناس   مولوی، فاطمه

 )فوق لیسانس علوم بهداشتی(
 

  دبیر

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ونک، زهراپیراوی

  )صنایع غذاییلیسانس فوق (
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 گفتارپیش

 
 که توسط کمیسیون های      روش فیتلسون   –  آن شناسایی روغن بذر چای در          -روغن  زیتون ”  استاندارد

 جلسه کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های غذایی           شصد و دومین   ش مربوط تهیه و تدوین شده و در       
 قانون اصالح قوانین و مقررات      3 مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده           20/12/85 مورخ

 . بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود1376مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

 تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ،                 با حفظ همگامی و هماهنگی       برای
 تکمیل ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصالح و                  ملیاستاندارد های   

بنابراین .  قرار خواهد گرفتتوجه مورد این استاندارد ارائه شود، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط         
 . آخرین تجدید نظر آنها استفاده کردازبرای مراجعه به استاندارد های ایران باید همواره 

 سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود نیازهای جامعه ، در حد                  استاندارد تهیه و تدوین این       در
 . این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شودبینامکان 

 : این استاندارد به کار رفته به شرح زیر استتهیهکه برای منبع و مأخذی 
1- AOCS official method Cb3-39 : 1997 

Detection of Teaseed Oil Fitelson Test (Modifod lieberma – Burchard Test) 

 الف



 

 
 1 روش فیتلسون-آنشناسایی روغن بذر چای در  -غن زیتون رو

 
 هدف    1

 . برای شناسایی روغن بذر چای در انواع روغن زیتون می باشدیهدف از تدوین این استاندارد ، تعیین روش
 
 دامنه کاربرد     2

 .روغن زیتون خوراکی کاربرد داردانواع بذر چای در روغن این استاندارد برای شناسایی 
 

 بذر چای را در روغن زیتون        روغن  درصد 10 به کمک این روش می توان مقادیر بیش از            –یادآوری  
 .شناسایی کرد

 
  مراجع الزامی    3

بدین ترتیب آن مقررات جزئی     .       جاع داده شده است   را اهنآ هد ب رادتانسرراتی است که در متن ا     قی م  حاو ک الزامی زیر  مدار
رهای بعدی  ظن دیدجو ت  ها   اصالحیه،  نظر یدیا تجد / در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و        .  می شود  از ایـن استاندارد محسوب    

  های و تجدید نظر   ها   هیحالصا امکان کاربرد آخرین  ، نداردابران ذینفع این است   راکهذا بهتر است    عم. رد نظر نیست  ک مو ایـن مدار  
جدید  ت آخرین چاپ ویا  ، یا تجدید نظر  / جع بدون تاریخ چاپ و      در مورد مرا  . ر را مورد بررسی قرار دهند     ی زیـ  مـدارک الزامـ   

   .       استرظنمورد اده شده جاع درا یمازنظر آن مدارک ال

  :جع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی استااستفاده از مر
 
 ”روغن ها و چربی های خوراکی ـ نمونه برداری ” 1383سال  : 493 استاندارد ملی ایران 3-1

 ”تهیه  آزمونه از چربی ها و روغن های حیوانی و نباتی  ” 1370سال  : 3226استاندارد ملی ایران  3-2
 
  روشاصول   4

دن در  کراضافه شده و بعد از مخلوط        اسید  ، کلروفرم و سولفوریک     انیدرید استیک   آزمونهبه  در این روش    
 .دشوروغن بذر چای ، شناسایی می محیط سرد، در مقابل دی اتیل اتر از طریق شدت رنگ،  وجود 

 
  نمونه برداری   5

روغن ها و چربی های خوراکی ـ         ”1383سال    :  493 طبق استاندارد ملی ایران شماره           باید نمونه برداری
 .، انجام شود” نمونه برداری

 
  مواد الزم  6

 .مواد شیمیایی مورد استفاده باید با خلوص آزمایشگاهی باشند
 

                                                 
1- Fitelson 



 

 1  کلروفرم6-1

 استنشاق مداوم آن باعث آسیب های جدی به کبد        .   کلروفروم سرطان زا و استنشاق آن سمی است          –هشدار  
 کنندگیهوشبی                                             دارای خصوصیت     همچنین .تواند زیان آور باشد   می و   شودکلیه می   و

 .باید جلوگیری شوداست و از استنشاق و تماس آن با پوست 
 
 2سید  سولفوریک ا6-2

به دلیل خاصیت اکسیدکنندگی آن ،      .  دشو و باعث سوختگی می    است اسید قوی    ، سولفوریک اسید  –هشدار  
از پوشش کامل حفاظی استفاده      باید  در  هنگام کار با این اسید         .  شودنباید در مجاورت مواد آلی نگهداری       

 . افزودن آب به اسید پرهیز شودو از ،دکر اسید را به آب اضافه دبایهمیشه چنین در موقع کار،  هم.دشو
 
 3دانیدریاستیک   6-3

د و به چشم    شوهم چنین سبب سوختگی می     .  کندمی این ماده ایجاد حساسیت و خوردگی شدید          –هشدار  
 تمامی و    شود ههای الزم حفاظتی به عمل آورد      مراقبتباید  در هنگام کار با این ماده ،          .  رساندآسیب می 
 .شودم  زیر هود انجا،مراحل کار

 
 4  دی اتیل اتر6-4

 ، استنشاق و یا جذب پوستی     از طریق .  دشو دی اتیل اتر اشتعال پذیر است و باعث آتش سوزی می           –  هشدار
د و  شودر جای تاریک و بدون نور نگهداری        .   و بر روی سیستم مرکز عصبی تأثیر می گذارد          هوارد بدن شد  

 .دگیر مراحل کاری با این ماده زیر هود انجام تمامی
 
 5  سدیم سولفات بدون آب6-5
 
 وسایل الزم   7

 :ه ، وسایل زیر مورد نیاز می باشدعالوه بر وسایل معمول آزمایشگا
 
  دردار لوله های آزمایش شیشه ای  7-1

 . میلی متر باشند154 میلی متر و طول 19این لوله ها باید بی رنگ و شفاف و با قطر داخلی 
 
  6 پیپت مور  7-2

 . میلی لیتر باشند5/1 و 8/0  ،2/0ها باید با حجم های این پیپت 
 
 

                                                 
1-Chloroform 

2-Sulfuric acid 
1- Acetic anhydride 

2-Diethyl ether 
3- Anhydrous sodium sulfate  

4- Mohr pipet 



 

 
  لوله های آزمایش کوچک آزمایشگاهی  7-3

 22/0 قطره روغن که معادل      7 میلی متر که برای      2تر و قطر داخلی     م میلی 4این لوله ها باید با قطر خارجی        
 .دن برسنجیده شده باش،گرم است

 
   آماده کردن آزمونه 8

تهیه آزمونه از چربی ها و روغن های           ”   1370سال    :  3226ونه ، مطابق استاندارد ملی ایران        برای تهیه آزم  
 .یدکن عمل "حیوانی

 
  آزمونانجامروش      9
 5/1)  3-6مطابق بند   ( میلی لیتر استیک انهیدرید      8/0با احتیاط دقیقا    )  1-7مطابق بند   (در لوله آزمایش        9-1

. بریزید)  2-6                  مطابق بند (   میلی لیتر سولفوریک اسید     2/0و  )  1-6مطابق بند   (میلی لیتر کلروفرم     
 .یدکنک ن درجه سلسیوس خ5  دمای و سپس توسط حمام آب یخ تاهدرمحتویات را مخلوط ک

 
در صورت مشاهده   .  بیافزاییدرا  )  3-7مطابق بند   (آزمونه   قطره از    7)  1-9مطابق بند   (به محتویات لوله        9-2

 به هم زنید تا کدورت از بین         ، هر قطره  فزودن و بعد از ا    فزودهطره استیک انهیدرید به آن ا      کدورت، قطره ق  
 . دقیقه نگهداری کنید5 درجه سلسیوس به مدت 5سپس در دمای . برود

 
در لوله هارا ببندید و با سر و ته کردن          .  فزاییدابیبه آن   )  4-6مطابق بند   (   سرد    اتر  میلی لیتر دی اتیل     ده   9-3

. را مشاهده کنید  آن  و رنگ   اده   سپس آن را در حمام آب یخ قرار د          .دکنی ، به طور کامل آن را مخلوط          لوله
چنان چه روغن بذر چای خالص باشد، رنگ قرمز پر رنگ در مدت یک دقیقه ایجاد می شود و با کم شدن                        

 .مقدار روغن بذر چای شدت رنگ کاهش پیدا می کند
 

روغن زیتون ، رنگ صورتی     انواع   درصد روغن بذر چای در       10ز   در صورت وجود کمتر ا     –یادآوری  
 . کم رنگ ظاهر می شود

 
شدت رنگ قرمز ایجاد شده در مخلوط های روغنی بذر چای و روغن زیتون دقیقا متناسب با میزان                       9-4

 .روغن بذر چای می باشد
 

 شودمی                    رمز   در صورت تیره بودن رنگ روغن زیتون که باعث پوشیده شدن رنگ ق              -یادآوری  
 . کنیدبه روش زیر عمل 

 میلی لیتر   5 یا   (   گرم روغن معدنی بی رنگ را با مقدار زیادی پتاس الکلی            5و  روغن  گرم از نمونه    5
 برای   دقیقه جوشیدن سریع   15 تا   10معموال  .  دکنی صابونی   ) میلی لیتر الکل   30 درصد در    50پتاس  

 و  فزودهو معادل حجم آن، آب مقطر ا      در قیف جدا کننده بریزید      محلول را   .  باشد کافی می  صابونی کردن 



 

الیه رویی را   .  الیه پایینی را خارج کنید    .  آن را بهم زنید و اجازه دهید تا الیه ها از یکدیگر جدا شوند              
سولفات سدیم   مقداری   ،به نمونه .  دن باقیمانده صابون شستشو دهید    کرچندین بار با آب ، برای جدا         

 و با تکان دادن یا هم زدن و سپس ثابت نگه داشتن برای چند دقیقه ،                 فزودها)  5-6بق بند   مطا(بدون آب   
 . عمل کنید4-9 تا 1-9 و مطابق بندهای سپس صاف.  خشک کنیدنمونه را
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