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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 توليـدي،  شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نويس پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه ستانداردهاييا نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
 كـدكس  كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC) هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره ليالمل بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را ساتمؤس

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي يقاتتحق انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 

  »تعيين مقدار پرولين-عسل«

  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس

  ، سعيدهسيف هاشمي

  )دكتراي دامپزشكي(

  

  جمهوري اسالمي ايران سازمان نظام دامپزشكي

    :دبير
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  )ليسانس تغذيه(

  

  وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي

  آزمايشگاه كنترل غذا ودارو

  

  مجتبايي، سيد حميد

  )ليسانس صنايع غذايي(

  

  محمدي، حسين

  )ليسانس علوم آزمايشگاهي(

  

  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  

  

  وزارت بازرگاني 

  شركت بازرسي بين المللي كاالي تجاري
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  پيش گفتار

  

 توسـط مؤسسـة   مربـوط  هـاي  دركميسـيون  آن نـويس  پـيش  كه " تعيين مقدار پرولين -عسل" تاندارداس

 ملـي  كميتـة  اجـالس هفتمـين   هشتصـد و  در و شـده  تـدوين  و تهيـه  ايـران  تحقيقات صنعتي و استاندارد

 اداستن به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 5/11/1387 مورخ خوراك وفرآورده هاي كشاورزياستاندارد

 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371

خـدمات،   و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

بنـابراين،   .گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

  

1-DIN 10754, Determination of proline content of honey August 2002. 

2-Harmonised methods of the international honey commission(2002). 
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  تعيين مقدار پرولين -عسل

  و دامنه كاربرد هدف   1

  

ي ها عالوه بر ساير روش اين استاندارد .مي باشدتعيين ميزان پرولين عسل  ،استاندارددوين اين هدف از ت

  .كار روده عسل ب كيفيتتشخيص  مي تواند براي ، موجود است 92آزموني كه در استاندارد ملي ايران شماره 

  

  مراجع الزامي  2

  

 . است شده داده ارجاع ها آن به ايران ملي رداستاندا اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك

 مي شود محسوب ايران ملي استاندارد اين از جزئي مقررات آن بدين ترتيب

آن  بعدي تجديدنظرهاي و اصالحيه ها باشد، شده داده ارجاع انتشار تاريخ ذكر با مدركي به كه صورتي در 

 شده داده ارجاع ها آن به انتشار تاريخ ذكر بدون كه كيمدار مورد در . نيست ايران ملي استاندارد اين موردنظر

   . است نظر مورد آنها بعدي اصالحيه هاي و تجديدنظر آخرين همواره است،

  :است الزامي استاندارد اين براي زير مراجع از استفاده

  

  هاي آزمون  ها وروش عسل ويژگي، 92استاندارد ملي ايران شماره 1- 2

ويزگي ها و روش هاي  –آب مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه ، 1728استاندارد ملي ايران شماره  2- 2

 آزمون

:      قسمت اول -روش ها ونتايج اندازه گيري) صحت ودقت(، درستي 7442-1استاندارد ملي ايران 3- 2

 تعاريف واصول كلي

روش : قسمت دوم- زه گيريروش ها ونتايج اندا) صحت ودقت(، درستي 7442- 2استاندارد ملي ايران 4- 2

 پايه براي تعيين تكرار پذيري و تجديد پذيري روش اندازه گيري استاندارد

 

  اصطالحات وتعاريف  3

  

  :و تعريف زير به كار مي رود در اين استاندارد اصطالح
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3 -1  

  پرولين

پرولين اسيد آمينه اصلي عسل است، كه به عنوان شاخصي از كيفيت عسل چنانچه ميزان آن از حد 

  .عسل است كيفيت نامناسبخصي كمتر شود نشانه مش

  س روشاسا 4

پروپانل، ميزان پرولين از  2پس از افزودن  .تشكيل تركيب پيچيده رنگي مي دهد 1هيدرين با نين پرولين

  .نسبت حداكثر جذب آزمونه و يك محلول مرجع محاسبه مي شود

  

  واكنشگرها يا  ومواد  5

  

  كليات  1- 5

  .درجه خلوص آزمايشگاهي باشندمواد شيميايي بايد داراي 

آب مورد مصرف در  ،1728استاندارد ملي ايران "آب مصرفي بايد آب مقطر يا معادل با خلوص آن مطابق با 

  .باشد "ويزگي ها و روش هاي آزمون –آزمايشگاه تجزيه 

  در صد جرمي 100تا  98 ، اسيد فرميك  2- 5

  .حل كنيداتيل اترمونو  ميلي ليتر اتيلن گليكول 50در را  از پودر گرم 1/ 5هيدرين،  محلول نين  3- 5

  

  .براي هر آزمون بايد محلول تازه تهيه شود-ياداوري

  

  پرولين مرجع   4- 5

  ميلي ليتر  50ميلي گرم در  40 ، پرولينمحلول ذخيره   1- 4- 5

يك ميلي ، براي تهيه محلول استاندارد، )ميلي ليتر 25ميلي گرم در  8/0(محلول استاندارد پرولين   2- 4- 5

  .ميلي ليتر برسانيد 25 حجم به با آب مقطررا 1-4-5بند  ذخيره پرولين ليتر محلول

  .مخلوط كنيد مقطر پروپانل را با يك حجم آب -2يك حجم ، )حجمي(درصد  50پروپانل -2  5- 5

  

  وسايل   6

  

                                                
1 -ninhydrin  
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  عمومي  1- 6

  .عالوه بر وسايل معمولي آزمايشگاهي وسايل ويژه زير مورد نياز است

  ميلي متري 5/0با چشمه هاي  ، لك استيلا  2- 6

   نانومتر 520تا  500باقابليت تنظيم در طول موج ، اسپكترو فتومتر  3- 6

   با طول عبور نوريك سانتيمتري،  سل شيشه اي  4- 6

  ميلي ليتر 20با ظرفيت اسمي  دار در پيچ ، لوله هاي آزمايش  5- 6

  ميلي ليتر 100نجايش گبا ، بالن ژوژه  6- 6

  ربش   7- 6

  

  نمونه برداري  7

  

  .انجام شود هاي آزمون ها وروش ويژگي –عسل ، 92شماره  نمونه برداري بايد طبق استاندارد ملي ايران

  

  روش كار  8

  

  آماده سازي نمونه  8-1

ه خلوط شدمدقت كنيد كه مقدار هواي  .نمونه را حداقل به مدت سه دقيقه به هم بزنيدي يكنواخت كردن ابر

  .آن هم  اندازه گيري مي شود  HMFويژه  در مورد نمونه هايي كه ه به حداقل برسد  ب

 2- 6را از الك بند  ، آنماي محيط به هم بزنيد تا نرم شود، عسل را در ددرشت بعداز حذف مواد خارجي

  .عبور دهيد

ور در مورد عسل شان هم  پس از پولك برداري  عسل را از شانه جدا كنيد وبدون گرم كردن از الك فوق عب

  .دهيد

  آماده سازي محلول نمونه 8-2

ميلي ليتر آب مقطر حل  50را در در  و آن ، گرم عسل را با دقت يك ميلي گرم وزن 5در بشر كوچكي 

را  برسانيد، در آن 100ميلي ليتري انتقال دهيد، به حجم  100محلول را به طور كمي به بالن ژوژه . كنيد

  .دشدت تكان دهيد تا يكنواخت شوه ب ببنديد و
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  انجام آزمون  8-3

سه ( 1تاييسه  بايد پرولين درهر گروه از آزمون هااندارد تمحلول اس ميانگين   ،ه علت نوسانات جذبب

  . اندازه گيري شود)بار

   ،) بالنك(ميلي ليتر آب در لوله دوم بعنوان شاهد 5/0، اول لوله آزمونميلي ليتر محلول نمونه را در   5/0

هيدرين ويك ميلي ليتر اسيد  يك ميلي ليتر محلول نين .رولين در لوله سوم بريزيدميلي ليتر محلول پ 5/0و

سپس  .تكان دهيدشدت ه دقيقه ب 15وبه مدت  در لوله ها را به دقت ببنديد .فرميك به هر لوله اضافه كنيد

داخل لوله دقيقه در حمام آب جوش قرار دهيد بطوريكه سطح آب حمام باال تر از سطح مايع  15لوله ها را 

دراين مدت به هريك از  .درجه سلسيوس قرار دهيد 70متعاقباً لوله ها را ده دقيقه درون حمام آب  .ها باشد

دقيقه  45 ر آوريد و لوله ها را ازحمام د .پروپانل اضافه كنيد وفوراً در لوله ها را ببنديد 2ميلي ليتر  5لوله ها 

نانومتر با استفاده از لوله  520تا  500ذب لوله ها را درطول موج نون جاك .بگذاريد تا افزايش رنگ كامل شود

  .عنوان مرجع ثبت كنيده ب شاهد

  .نانومتر مي باشد 510 حداكثر جذب درحدود

  .زمان هاي ويژه را مراعات كنيد

  بيان نتايج  9

  

  محاسبه 1- 9

از فرمول زير محاسبه مي  برحسب ميلي گرم پرولين در كيلوگرم عسل با استفاده ، Wp ،ميزان جرمي پرولين

  :شود

                                               80
2

1
××

M

M

E

E

s

p
Wp =  

  :كه درآن

  

Ep     ول نمونهحلجذب م  

Es     ميانگين جذب محلول استاندارد پرولين  

M1     ميلي گرم 40دراينجا (جرم اصلي پرولين درمحلول استاندارد(  

M2     گرم 5دراينجا ( آزمونه عسلجرم اصلي(  

  فاكتور رقت بر حسب يك گرم عسل    80

  

  .پيوست اطالعاتي ببينيد  1دقت آزمون رادر آزمون بين آزمايشگاهي  درجدول  –ياد آوري 

  

                                                
1 Triplicate  



  5

  گزارش آزمون   10

  

  :گزارش آزمون بايد داراي آگاهي هاي زير باشد

  

  شناسايي نمونه  10-1

 تاريخ نمونه برداري  10-2

 يروش نمونه بردار 10-3

 تاريخ دريافت نمونه  10-4

 تاريخ انجام آزمون 10-5

 بيان ميزان پرولين برحسب ميلي گرم در كيلو گرم نمونه 10-6

 داليل هر گونه انحراف از اين استاندارد 10-7
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  الف پيوست

  اطالعاتي

  

  .ده استآم يك در جدول دقت آزمون در آزمون بين آزمايشگاهي

  

  .ه استارزيابي آزمون انجام شد 7442 - 2 و 7442-1ملي مطابق با استاندارهاي 

  

  )اعداد برحسب ميلي گرم در كيلوگرم (نتايج آزمون بين آزمايشگاهي - 1جدول

  نوع عسل  شاخص ها

  عسل بلوط  عسل اقاقيا  عسل ياكاتان

  x 175  293  762ميانگين

  4/24  5/12  3/10  حدتكرار پذيري

  6/8  4/4  6/3  انحراف معيار تكرار پذيري

  4/58  7/35  2/38  حد تكرار پذيري

  7/20  6/12  5/13  انحراف معيار تكرار پذيري

  


