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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 ماا   بهمن مصوب ایران، استاندارد سازمان ملی مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران استانداردسازمان ملی 

  .دارد عهد  به را ملی )رسمی( ایراناستانداردهای  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331

باه ساازمان ملای     92/6/29دوماین جلهاه راورای عاادی اداری ماور        و استاندارد ایران به موجب یکصد و پنجاا  سازمان ملی  نام

  جهت  اجرا ابالغ رد  است . 92/3/29مور   33333/996استاندارد ایران تغییر و طی نامه رمار  

مؤسهاات   و مراکا   نظاران  صااحب  ساازمان ، کاررناساان   از مرکب فنی های کمیهیون در مختلف های حوز  در استاندارد تدوین

تودیادی،   باه رارایط   توجاه  باا  و ملای  مصادح با همگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگا  اقتصادی و تودیدی پژوهشی، علمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل ع،نف و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری

 ملای  نویس اساتانداردهای  پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشانهادها  و ظرهان از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی های کمیهیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در

کنناد   مای  تهیاه  راد   تعیاین  ضاوابط  رعایت با نی  صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسهات که استانداردهایی نویس پیش

،  بادین ترتیاب    .راود  مای  منتشار  و چااپ  ایاران  ملای  اساتاندارد  عناوان  باه  ، تصاویب  درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

 ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران ملی استاندارد در رد  نورته مفاد اساس بر که دنرو می تلقی ملی استانداردهایی

 .بارد رسید  تصویب به دهدمی تشکیلسازمان ملی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
9ادمللی ادکتروتکنیاک   بین کمیهیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی انداز  ادمللی بین سازمان
(OIML) 2راباط  تنها به عنوان و است

 کادکس غایایی    کمیهایون  
3
(CAC)کشاور  در 

  آخارین  از ، کشاور  خاا   هاای  نیازمنادی  و کلای  رارایط  باه  توجاه  ضمن ایران ملی استانداردهای وینتد در . کند می فعادیت

  .رودمی گیریبهر  ادمللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی ، علمی های پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان صرفم از حمایت برای ، قانون در رد  بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 از اجارای بعضای   ، اقتصاادی  و محیطای  زیهات  مالحظاات  و محصاوتت  کیفیات  از اطمیناان  حصاول  ، عماومی  و فاردی  ایمنی

نماید.  استاندارد، اجباری عادی رورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودیدی محصوتت برای را ایران ملی استانداردهای

 آن بندیو درجه صادراتی کاتهای استاندارد اجرای ، کشور محصوتت برای ادمللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشااور   در زمینۀ فعال مؤسهات و ها سازمان خدمات از کنندگان استفاد  به بخشیدن اطمینان برای همچنین . نماید اجباری را

 و مراکا   هاا  آزمایشاگا   ، محیطای زیهات  مادیریت  و کیفیات  مادیریت  هاای  سیهات   یگواه صدور و ممی ی ، بازرسی ، آموزش

 نظاام  ضاوابط  اسااس  بر را مؤسهات و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسایل ( واسنجی کادیبراسیون )

 هاا  آن عملکارد  بر و اعطا ها آن به صالحیت ییدتأ گواهینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجاام  و گرانبهاا  فلا ات  عیاار  تعیین ، سنجش وسایل ( واسنجی کادیبراسیون ) ، یکاها ادمللی بین دستگا  ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی

  

                                                 
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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 یش گفتارپ

که  " روش طیف سنجی جیب مودکودی -تعیین مقدارکلی فهفر -محصوتت فرآوری رد  آن پنیر و "استاندارد 

    تهیه و تدوین رد  است و در  سازمان ملی استاندارد ایرانتوسط  مربوطهای نویس آن در کمیهیونپیش

 مور  های کشاورزیخوراک و فرآورد اجالس کمیته ملی استاندارد  چهل و دومینه ار و دویهت و یک

 موسههقانون اصالح قوانین و مقررات  3، اینک به استناد بند یک ماد   مورد تصویب قرار گرفته است 99/19/21

 رود.نتشر میان استاندارد ملی ایران م، به عنو1331مصوب بهمن ما    ، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

، علوم و خدمات،  برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوتت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع

قع د وم تجدید نظر خواهد رد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این ااستانداردهای ملی ایران در مو

 بوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، نظر در کمیهیون فنی مر، هنگام تجدیداستانداردها ارائه رود

 نظر استانداردهای ملی استفاد  کرد.باید هموار  از آخرین تجدید

 

 منبع و ماخیی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاد  قرار گرفته به ررح زیر است:

 
ISO/2962:2010 ,Cheese and processed cheese products-Determination of totall phosphorus 

content- Molecular absorption spectrometric method. 
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روش طیف سنجی جذب  –ین مقدار فسفركل تع–نیر و محصوالت فرآوري شده آن پ

 مولکولی
               )تجدید نظردوم(

 دامنه كاربرد هدف و  8

  .به روش طیف سنجی جیب مودکودی است تعین مقدار فهفرکل پنیر استاندارداین هدف از تدوین 

 این استاندارد، برای انواع پنیر و محصوتت فرآوری رد  آن کاربرد دارد.

 اصطالحات و تعاريف           2

 رود:اصطالح و تعریف زیر به کار میدر این استاندارد 

2-8  

 پنیر و محصوالت فرآوري شده آن در كلمقدار فسفر

 .رد  در این استاندارد تعیینروش  یری رد  با استفاد  ازانداز  گمواد جرمی کهر 
 .بیان می رود جرمیدرصد کهر  صورتبه  کل فهفر مقدار -يادآوري

 آزموناصول             9

 رود.هض  می راکهید هیدروژن پاسید سودفوریک غلیظ و  به وسیلهپنیر 

رنا   مودکودی  . جیب رودل می یشکت ن آبیاسکوربیک اسید، مودیبد -ت مودیبدا اضافه کردن محلول سدی با 

 انداز  گیری می رود.  nm 399طیف سنجی در طول موج یل رد  با استفاد  از شکتآبی 
در صورتی می توان از روش خاکهتر گیری خشک استفاد  کرد که نتایج قابل مقایهه ای با روش هض  مرطاوب وجاود    -يادآوري

 دارته بارد.

 واكنشگرهايا /مواد  4

مقطار، اماالح    و آب آزمایشاگاهی  ، تنها از واکنشگرهای رناخته رد  با درجه خلاو   موارد بیان رد غیر از به 

 .نماییداستفاد   ترکیبات فهفردار، بدون ، یا آبی با درجه خلو  معادل زدایی رد 

  g/ml32/1=ρ20(، H2SO4)اسید سولفوريک غلیظ  4-8

 بارد. ml 199هر در  H2O2از   gr 39 ، محلول حاوی در حدودپراكسید هیدروژن 4-2

 محلول مولیبدات اسکوربیک اسید 4-9

 محلول مولیبدات سديم 4-9-8

gr 3/19 ت سدی  دوامودیبد ( 2آبهH2O .Na2MoO4 )محلول اسید سودفوریک در mol/l 3      به حج 

ml  399 .رساند   و مخلوط کنید 
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 محلول اسکوربیک اسید 4-9-2

g19 اسید اسکوربیک (C2H8O6 را در آب حل کرد ، آن را ) به حج ml999 .رساند  و مخلوط کنید 

 .تهیه کرد استفاد  سریع، پیش ازو باید  نگهداری ندارد قابلیت این محلول

 محلول مخلوط شده   4-9-9

ml 93 ( را با1-3-2ت سدی  )طبق بندامحلول مودیبد ml 19 ( سریع 9-3-2)طبق بند اسید محلول اسکوربیک

 .مخلوط کنید رساند   و ml 199قبل از استفاد  مخلوط کرد ، با آب آن را به حج  

 دیتر میلی هرفهفر در  gμ199ا بمعادل  ، محلول استانداردفسفر 4-4

حااوی  خشک کان  را در یک  ،h23  به مدتحداقل  (KH2PO4دی هیدروژن اورتوفهفات پتاسی  ) r  g 1حدود

 ، خشک کنید.غلیظ اسیدسودفوریک مانندرطوبت گیر مناسب، 

g r2322/9  را در آب حل کرد ، حج  آن را به  مرحله قبل از فهفات خشک رد ml1999  مخلاوط   رسااند  و

 .کنید

 وسايل 5

 ، آب کشی رود.با آب و فهفات رهته رد   بدوناستفاد  از یک رویند   همه وسایل ریشه ای باید به طور کامل با -يادآوري

 آزمایشگاهی وسایل مورد نیاز به ررح زیر است:  ی ات معمولتجهعالو  بر 

 آزمايشگاهیترازوي  5-8

 ، که بتوان به آسانی آن را تمی  کرد.وسیله اي براي خرد كردن يا رنده كردن پنیر 5-2

 حمام آب 5-9

         ml93  )فالسک های کلدال یا دوده های هض (، با ظرفیتفالسک هاي هضم  5-4

 هاي گرمايشیدستگاه  5-5

 برای حرارت دادن به فالسک های کلدال، میکروگازسوزها يا هیترهاي برقی 5-5-8

 برای حرارت دادن به دوده های هض بلوک هاي گرمايشی،  5-5-2

 مهره هاي شیشه اي 5-6

ISO 4788مطابق  ،ml93و  ml3ی به ظرفیت هااستوانه هاي مدرج،  5-7
 .A رد  [5]

ml199،ISO 1042 و ml 39 به ظرفیت هاینشان دار، فالسک هاي حجم سنجی  5-1
{4} 

Class  

ISO835 یا   ISO6481 ، مطابق باml1، ml9، ml3، ml 3، ml19 به ظرفیت های پت، پی 5-3
 B رد {3}
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 mm 19 ناوری های طاول مهایر   سل که ،nm399مناسب برای انداز  گیری در طول موج  طیف سنج، 5-88

 تعبیه رد  است.

 رينمونه بردا 6

 مطابق با برداری  روش نمونه نمونه برداری بخشی از روش تعیین رد  دراین استاندارد ملی ایران نمی بارد.

ISO 707/IDF SO
 .توصیه می رود {2}

نمونه هایی که به آزمایشگا  تحویل داد  می رود باید نمایند  واقعی کل نمونه بود  و در طی حمل وجا به جایی 

 .و یا تغییری در آن ایجاد نشد  بارد و نگه داری صدمه ندید 

 آماده سازي نمونه آزمونی 7

 استفاد  می رود، بطور معمول گونه ای که پنیرکپک زد  سطح پنیر را به  یاتیه های سطحی بیرونی، دکه دار 

د  یا خرد ر پنیررا خرد یا رند  کنید.  آزمون( نمونه 9-3 طبق بند) . با استفاد  از یک وسیله مناسببردارید

به طور کامل ، دوبار  آن را رند  یا خرد  کرد  و سپس درصورت امکان،  مخلوط کنیدرند  رد  را به سرعت 

آن  ورز دادن و ردید با استفاد  از ه  زدنرد، کیا رند   ری توان ن در صورتی که نمونه آزمونی را.  مخلوط کنید

 مخلوط کنید. را

از خرد یاا   پس ه سریعترچباید هر آزمون زیراانتقال دهید. جهت تج یه  بهته را به یک محفظه در آزمونینمونه 

احتیاط های تزم را برای اطمینان از محافظات   ر تأخیر اجتناب ناپییر است، همهانجام رود. اگ نمونه رند  کردن

 جلوگیری رود. ظرف در بهتهد تا از جمع ردن رطوبت روی سطح داخلی یمناسب از نمونه به کارگیر

   ی  کنید.تم نمونه وسیله را از خرد کردن یا رند  کردن پس

 آزمون انجام روش 1

 ونهآزم 1-8

g3/9تا g 9/1 را با دقت  آزمونهmg1 وزن کنید. (3-2درون یک فالسک هض  )طبق بند ونینمونه آزم، از 

تااز ،   پنیار مورد  . در است کافیg3/9در حدود ای  زمونهآبارد،  جرمیکهر   39%اگر آب محتوای پنیر کمتر از 

 .بردارت را می توانg9/1آزمونه ای در حدود 

   اندازه گیري 1-2

( را به یاک فالساک هضا  اضاافه     1-2طبق بند ) سودفوریک غلیظ اسید ml2 ریشه ای و گلودهسه  1-2-8

 .ال باید در یک محل ریبدار قرارداد  رودددهید. فالسک کل حرارت دارای تهویه مناسبکرد  و در زیر هود 

 لاوی به گ کردن تارسیدن  کفه تودید کف در فالسک محدود گردد. را چنان کنترل کنید کحرارت  ارتفاع درجه

 .بارد اما، نباید از داخل محفظه سرری  رود فالسک مجاز می
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خاودداری کنیاد و از گرماا دادن     ناحیاه دادن بیش از حاد یاک    حرارتمخلوط را در دمای جوش نگه دارید، از 

 سطح محتویات مایع اجتناب کنید. فالسک باتی

دمای اتاق سرد کنیاد. باه دقات چناد قطار  از محلاول        متوقف ردن تودید کف، آن را در به محض 1-2-2

( را اضافه کنید ، دوبار  حرارت دهید، و ایان روش را تاا زماانی کاه محتویاات      9-2طبق بندید هیدروژن )هپراک

 دهیدر طول گرما دهی، محتویات را به دقت بچرخانیاد. از گرماا   هراز گاهی تکرار کنید. ،رورن و بی رن  گردد

 کنید. یک ناحیه دوری

 حارارت   ،زمانی که آب بخاار راود   آب آبکشی کنید ، محتویات را تا ml 9گردن فالسک را با حدود  1-2-9

 دهید.

ود. از گرماای دهای   ید هیدروژن از بین رهپس از ناپدید ردن رن  بجورد تا اثر پراک min39ایع  اجاز دهید م 

 کنید. دوری یک ناحیه

نشاان دار   ی. محتویات مایع را به طور کمی به درون فالسک حجمبه دمای اتاق برسانید محتویات را 1-2-4

ml199 (انتقال دهید. 3-3طبق بند )تا خط نشان با آب پرکنید و به خوبی مخلوط کنید. 

طبق ) ml 39 فالسک حجمی نشان دارلول را به درون از محml 1( 2-3طبق بند) با استفاد  از پیپت 1-2-5

-2طبق بناد ) اسید ت اسکوربیکدااز محلول مودیب ml99 آب رقیق کنید. ml93 آن را با ( انتقال داد  و 3-3بند

 .مخلوط کنیدپر کرد  و به خوبی تا خط نشانه را با آب  محلول( را به آن اضافه نمایید. 3-3

 دهید. حرارت min 13به مدت ( 3-3طبق بندب جوش )فالسک را در یک حمام آ 1-2-6

، جایب  h 1 مادت  دردمای اتااق خناک کنیاد.     تا (3-3طبق بندآن را با استفاد  از حمام آب سرد ) 1-2-7

 انداز  گیری کنید. nm399 طول موجمراجعه کنید( با  3-2طبق بند ) راهدمحلول را در مقابل محلول 

 منحنی كالیبراسیون 1-9

( را به درون یاک  2-2از محلول استاندارد فهفر )طبق بند ml 19( 2-3استفاد  از پیپت )طبق بندبا  1-9-8

مخلاوط  در آن آب ریختاه و باه خاوبی     خط نشانه. تا ( بری ید3-3طبق بند) ml199 نشان دار   فالسک حجمی

 .کنید

ترتیب با استفاد   به ml39 (3-3طبق بند) ی نشان دارتایی از فالسک های حجم 3درون یک سری  1-9-2

بادین  ( بری یاد،  1-3-3طبق بناد  محلول استاندارد رقیق رد  ) ml 3 وml 9، ml 1، ml 9، ml 3 پیپت مقدار از

به طور محتویات هر فالسک را  برابرخواهد بود. فهفر عنصری با μg  39 و μg 9، μg 19 ،μg 99 ،μg 39ترتیب 

 آب رقیق نمایید. ml 99با  تقریبی

اساید   ت اسکوربیک ااز محلول مودیبد  ml 99 های حجمی نشان دار تویات هر یک از فالسکمح به 1-9-9

 به آن آب اضافه کرد  و به خوبی مخلوط نمایید. خط نشان( اضافه کنید. تا 3-3-2طبق بند)
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 .تعریف رد  است 6-9-3همان گونه که در بند 

، جیب هار یاک از   h1تاق سرد نمایید. به مدت دمای ا تارسیدن بهمحتویات را  آب سرد بااستفاد  از 1-9-4

 انداز  گیری کنید. nm 399را در برابر آب مرجع با طول موج  کادیبراسیونمحلول های 

 این مقادیر جیب رد  را در برابر مقادیر فهفر عنصری اضافه رد  ترسی  کنید. 1-9-5

 آزمون شاهد 1-4

 انجام دهید. هاما بدون آزمای 9-3 بندروش مشخص رد  در مطابق بارا  راهد ونیک آزم

 محاسبه  3

 .یدآ می به دست زیر فرمول با استفاد  ازبیان می رود ،  یجرم درصد برحهبکه  (wp )کل  محتوی فهفر

                                                                                               
 ن:آدر  که

m0  حهب گرمبرونه آزم جرم 

m1  از خاط  باا اساتفاد    خواند  می رود )یا  منحنی کادیبراسیون است، که ازبرحهب میکروگرم فهفر جرم

 .(رودمربعات محاسبه می مجموع حداقل گرسیون به دست آمد  به روش ر

 نتایج را تا دو رق  اعشار گ ارش کنید.

 دقت  88

 تکرار پذيري  88-8

باا اساتفاد  از    ون کنند یک آزمتوسط  یکهان  ونیست آمد  روی مواد آزمنتیجه ی منفرد به د ود بیناختالف 

 ،g199 هرفهفر در  g 93/9اختالف عملیات معمول و صحیح که  یک در باز  زمانی کوتا  بعداز دستگا  هاهمان 

 .مورد بارد 99در  درمواز یک  نباید بیش

  تجديد پذيري 88-2

در دو توساط دو کااربر    یکهاان  ونیآزما  روی ماواد ه دسات آماد    مهتقل با و  منفردنتیجه ی  ود بیناختالف 

در عملیاات   ،ماورد  99در  درماو نباید بیش از یاک   g199 هراز فهفر در  g 96/9آزمایشگا  متفاوت که بیش از 

 .معمول و صحیح روش بارد

 گزارش آزمون 88

 زیر بارد: دارای آگاهی ها باید ونگ ارش آزم

 رناسایی کامل نمونههمه اطالعات تزم برای  8-88
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 )درصورت موجود بودن( رد  ی استفاد بردارروش نمونه  2-88

 رامل ارجاع به این استاندارد ملی ایران  ،ون استفاد رد روش آزم 9-88

یا اختیاری در نظر گرفته رد ، به همارا    که در این استاندارد مشخص نشد  کارهاییهرگونه ررایط  4-88

 ونآزم نتایج برموثر  فاصلهج ئیات هر 

 آمد  نتایج آزمون به دست 3-88

 از تکرارپییری، در صورت بررسی تکرارپییری ،به دست آمد  نهایینتیجه  6-88

 تاریخ انجام آزمون 7-88

 نام و نام خانوادگی و امضاء آزمون کنند  1-88
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 پیوست ا لف

 )اطالعاتی(

 نامهكتاب

 

 های تک نشانه پیپت –ای آزمایشگاهی دوازم ریشه ،1232رمار   ایران استاندارد ملی - 1

 راهنمای نمونه برداری –های آن ، ریر و فرآورد 396 رمار  ایران استاندارد ملی  -9

 هاویژگی –پیپت های مدرج  – ای آزمایشگاهیدوازم ریشه، 1269 رمار  ایران استاندارد ملی -3

  -، ریشه آتت آزمایشگاهی بادن های حج  سنجی با یک خط نشانه 3399 استاندارد ملی ایران رمار  -2

 ها ویژگی

 های مدرجاستوانه –، ریشه آتت آزمایشگاهی 3933 رمار  ایران استاندارد ملی -3

 
 

 

 


