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 »بسمه تعالي «

  آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 است كه عهده دار مرجع رسمي كشور ران به موجب قانون، تنهاتحقيقات صنعتي اي و مؤسسه استاندارد

  .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 

سعي بر اين . رتبط با موضوع صورت ميگيردمراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه وم
است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن 

توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، : آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
پيش نويس استانداردهاي ملي جهت . سازمانهاي دولتي باشدبازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و

نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات 
) رسمي( وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي 

  .چاپ و منتشر مي شود
ويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين پيش ن

شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان 
اد بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مف. استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد

تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به )) ٥((مندرج در استاندارد ملي شماره 
  .تصويب رسيده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در 
زمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيا

  .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور 

حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، 
مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد 

مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي . اجباري نمايد
  .ي نمايداستاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجبار

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه 
مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست 

انها و مؤسسات را محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازم
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، 

ترويج سيستم بين المللي . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد
بها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گران
  .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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 سرب ، کادمیم، مس ، آهن و رویاستاندارد اندازه گیری میزان «کمیسیون 
  » جذب اتمی نوری سنجی روش طیف-در مواد غذایی 

  نمایندگی                      رئیس
  کارشناس ارشد موسسه استاندارد          حسن پور ، محمد حسین 

  ) و بهداشتفوق لیسانس تغذیه(

  

  اعضاء
  سه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران      موس        زینت بخش ، لیال

  )لیسانس تغذیه(

       انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور           سید احمدیان ، فریبا 

  )لیسانس صنایع غذایی(

        موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران           نوربخش ، رویا

      )فوق لیسانس سم شناسی(

  هادیانی ، محمد رسول 

  -وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی         )فوق لیسانس سم شناسی(

   آزمایشگاههای کنترل غذا و دارواداره کل                  

  دبیر
  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران        دانشمند ایرانی ، کورش

  )فوق لیسانس شیمی(

 

 

 

  



 

  پیشگفتار
      در مواد غذایی به روش مس ، آهن و روی سرب ، کادمیم ، روش اندازه گیری«استاندارد 

که پیش نویس آن توسط کمیسیون های مربوط برای اولین بار » جذب اتمیطیف سنجی نوری 

جلسه کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده ششصد و سی و یکمین تهیه و تدوین شده و در 

 استاندارد به استناد بند یک  اینک این. مورد تصویب قرار گرفت9/7/86های کشاورزی در مورخ 

ماده سه قانون اصالح و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

  . می شود  به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر 1371

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

ارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که خدمات استاند

برای اصالح یا تکمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی ، مربوط 

بنابراین برای مراجعه به استاندارد های ملی ایران باید همواره از . مورد توجه قرار خواهد گرفت 

  . رین تجدید نظر آنها استفاده کرد آخ

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه 

، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشور های صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد 

  . شود 

Ĥار رفته به شرح زیر است خذی که برای تهیه این استاندارد بکمنابع و م:   

1- AOAC official method 999.11: 1999 Determination of lead , Cadmium 
, Copper , Iron , and Zinc in Foods Atomic Absorption 
Spectrophotometry. 
2- ISO 5516: 1978 Fruits, vegetables and derived products – 
Decomposition of organic matter prior to analysis- Ashing method. 
3-ISO 6633: 1984 Fruits, Vegetables derived products-Determination of 
Lead content Flameless atomic absorption spectrometry method . 

  

 الف



 

  سرب ، کادمیم، مس ، آهن  مقداراندازه گیری  –مواد غذایی 
 ذب اتمی جطیف سنجی نوری  روش -و روی 

   هدف 1
هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری  سرب ، کادمیم ، مس ، آهن و روی در  

جذب اتمی با شعله و بر مبنای روش آماده سازی هضم طیف سنجی نوری مواد غذایی  به شیوه 

  . خشک می باشد 

   دامنه کاربرد 2
  . د  این استاندارد در باره مواد غذایی کاربرد دار

   مراجع الزامی 3
.  مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است 

در مورد مراجع دارای تاریخ . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود 

معهذا . ک مورد نظر نیست یا تجدید نظر ، اصالحیه ها و تجدید نظر های بعدی این مدار/ چاپ و 

بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد ، امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدید نظر مدارک 

یا تجدید نظر ، /  در مورد مراجع بدون تاریخ  چاپ و . الزامی زیر را  مورد بررسی قرار دهند 

استفاده از مراجع . ورد نظر است آخرین چاپ و یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده م

  : زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است 

 نمونه برداری از فرآورده های کشاورزی بسته بندی 1373سال  : 2836 استاندارد ملی ایران 3-1

  . شده که مصرف غذایی دارند 

  

  

1  

  



 

ون آب برای مصارف  ویژگی ها و روش های آزم1381سال  : 1728 استاندارد ملی ایران -2- 3

  .آزمایشگاهی 

   اصطالحات و تعاریف 4
 : یا واژه ها با تعاریف زیر بکار می روند /  در این استاندارد اصطالحات و 

   میزان عنصر 4-1
گرم فرآورده هر یک از عناصر مطرح در این استاندارد در یک کیلوعبارت است از مقدار میلی گرم 

  . ن استاندارد اندازه گیری می شود دریافتی که برابر شرایط ویژه ای

  1 آزمایه 4-2
 انجام آزمون های مورد برای نمونه ای است که طبق ضوابط نمونه برداری ، از نمونه آزمایشگاهی 

  . نظر برداشته و آماده آزمون می شود 

  2 آزمونه 4-3
ام یک آزمون به  انجبرایمقدار معینی از آزمایه است که بر حسب مورد به گونه وزنی یا حجمی ، 

  . دقت برداشته می شود 

  3ی شدن  اتم4-4
هر یک از عناصر فلزی موجود در آزمونه ، به اتم در حالت پایه است که توسط شعله و یا تبدیل 

  .کوره گرافیتی ، در دمای مشخص انجام می شود 

   طول موج 4-5
 می نیمم است ،که  فاصله خطی گذر یک موج کامل پرتو نورانی ، شامل یک ماکزیمم و یک

معموال بر حسب نانومتر بیان می شود و یا به عبارت دیگر ، فاصله خطی بین دو ماکزیمم یا می 

  . نیمم متوالی یک موج پرتو نورانی است 

                                              
1- Test sample 
2- Test portion = Specimen 
3- Atomization 



 

   اصول روش 5
به ازاء هر ساعت ( ابتدا آزمونه خشک شده و سپس با افزایش تدریجی دما ،    در این روش ،

.  درجه سلسیوس خاکستر می شود 500± 50و نهایتا در  محدوده دمای) شتر درجه یا بی50افزایش 

اضافه شده و تا حد خشک شدن تبخیر می ) 1+1( موالر6در این مرحله  محلول اسید کلریدریک 

 موالر حل شده ، و در ادامه تعیین مقدار عناصر ، به 1/0باقی مانده در محلول اسید نیتریک . گردد 

  .ب اتمی ، با استفاده از شعله و کوره گرافیتی انجام می شودروش بنیاب سنجی جذ

   واکنشگرهای الزم6
آب مورد استفاده .  با خلوص آزمایشگاهی باید بکار برده شود ، تنها واکنشگر های شناخته شده 

  .  باشد 1381سال  : 1728، و مطابق با استاندارد ملی ایران  بوده یا بدون یونباید دوبار تقطیر  

  w/w 37%  اسید کلریدریک غلیظ ، 6-1
را ، با آب دوبار تقطیر بدون یون ، به %) w/w37( میلی لیتر تاز اسید کلریدریک غلیظ 500مقدار

  .حجم یک  لیتر برسانید

  w/w 65% اسید نیتریک غلیظ ، 6-2
   موالر1/0 اسید نیتریک، 6-3

بار تقطیر بدون یون ، به حجم یک لیتر را، با آب دو%) 65( میلی لیتر از اسید نیتریک غلیظ 7 مقدار

  . برسانید 

   میلی گرم در میلی لیتر 1 ، سرب محلول استاندارد 6-4
 ، و مودهحل ن) 2-6طبق بند ( غلیظ نیتریک میلی لیتر اسید 7 را در سرب مقدار یک گرم از فلز 

   .م برسانیددر یک بالن حجمی یک لیتری با آب دوبار تقطیر بدون یون ، رقیق کرده و به حج

   میلی گرم در میلی لیتر1کادمیم ،  محلول های استاندارد 6-5



 

 14همراه با ) 2- 6طبق بند ( میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ ، 7مقدار یک گرم از فلز کادمیم را در 

میلی لیتر آب دوبار تقطیر بدون یون حل نموده ، و در یک بالن حجمی یک لیتری ، با آب دوبار 

  .ون رقیق کرده و به حجم برسانیدتطیر بدون ی

   میلی گرم در میلی لیتر 1 محلول استاندارد روی ، 6-6
 میلی 14همراه با ) 2-6طبق بند ( میلی لیتر اسیدنیتریک غلیظ ، 7مقدار یک گرم از فلز روی را در 

طیر لیتر آب دوبار تقطیر بدون یون ، حل نموده و در یک بالن حجمی یک لیتری ، با آب دوبار تق

  . بدون یون رقیق کرده ، و به حجم برسانید 

   میلی گرم در میلی لیتر 1 محلول استاندارد مس ، 6-7
حل نموده ، و در ) 2- 6طبق بند ( میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ ، 7مقدار یک گرم از فلز مس را در 

  . برسانیدیک بالن حجمی یک لیتری ، با آب دوبار تقطیر بدون یون ، رقیق کرده و به حجم

   میلی گرم در میلی لیتر 1 محلول استاندارد آهن ، 6-8
 میلی 14همراه با ) 2-6طبق بند ( میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ ، 7مقدار یک گرم از فلز آهن را در 

لیتر آب دوبار تقطیر بدون یون ، حل نموده و در یک بالن حجمی یک لیتری ، با آب دوبار تقطیر 

  . کرده و به حجم برسانید بدون  یون، رقیق 

 محلول های استاندارد عناصر مختلف با غلظت یک میلی گرم در میلی لیتر ، برای استفاده در روش  :یاد آوری 

در این ارتباط باید محلول های . جذب اتمی به طور آماده و تجاری نیز موجود می باشد طیف سنجی نوری 

  . یرد استاندارد تایید شده مورد استفاده قرار گ

   محلول های استاندارد گاز6-9
 موالر 1/0را، با محلول اسید نیتریک ) 8-6 الی 4- 6( محلول های استاندارد بند های هریک از

به میزان هایی مشخص و به منظور تهیه منحنی خطی کالیبراسیون ، برای هر یک از ) 3-6طبق بند(

محلول های استاندارد کار باید با غلظت هایی الزم به ذکر است که ، . عناصر مورد نظر ، رقیق کنید 

تهیه شود ، تا منحنی خطی کالیبراسیون  تهیه شده در ارتباط با هر عنصر ، بتواند غلظت آن عنصر 

  . در آزمونه یا آزمونه های مورد آزمایش را ، پوشش دهد 



 

   وسایل الزم7
دگی فلزی ، به دقت با اسید  باید به منظور جلوگیری از  آلوو پالستیکی شیشه ای تمام ظروف 

با محلول شوینده مناسبی به این منظور ابتدا ظروف . نیتریک یااسید کلریدریک شستشو داده  شود 

اسید نیتریک  ساعت در محلول 24داقل شسته شده و پس از شستشو با آب معمولی ، به مدت ح

 میلی لیتر آب دوبار 4500و ) 2-6طبق بند( میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ 500شامل مخلول ( رقیق  

 مرتبه با آب دوبار تقطیر بدون یون ، شستشو داده 5 الی4در نهایت ،  قرار داده )تقطیر بدون یون

  :  نیاز است معمولی آزمایشگاه وسایل ویژه زیر نیز موردعالوه بر وسایل . می شوند 
  جذب اتمی طیف سنج نوری  7-1
 یا مشعل  4 استیلن –روش شعله ای ، باید مجهز به مشعل هوا با ، جذب اتمی طیف سنج نوری  

  . باید مجهز به کوره گرافیتی باشد6 باشد و با روش گرمای الکتریکی 5 استیلن–نیتروزاکسید 

، در هر دو روش استفاده از شعله و جذب اتمی  سنج نوری طیففاکتور های مربوط به تنظیم دستگاه  : یادآوری 

  . نیز کوره گرافیتی ، بر مبنای دستور العمل ارائه شده توسط کارخانه سازنده دستگاه مربوطه می باشد

  8تخلیه بدون الکترود های  یا المپ 7 کاتدی توخالی های المپ7-2
  . مورد نیاز است عنصر  همانعنصر ، المپ کاتدی توخالی هر برای اندازه گیری 

   کوره الکتریی 7-3
مجهز به ترموستات ، برای ) آستردار( کوره الکتریکی با  قابلیت برنامه ریزی ، و یا کوره موفلی

در صورت استفاده از کوره .  درجه سلسیوس ، مورد نیاز است 500±50نگهداری دما در محدوده 

ی روی آزمونه انجام شود ، و به این منظور موفلی ، بهتر است که مرحله خاکستر سازی مقدمات

  مورد نیاز است ) 8-7 الی 4- 7(وسایل ذکر شده در بند های

   9 اجاق برقی 7-4

                                              
4- Air-Acetylene burner 
5- Nitrous oxide – Acetylene burner 
6- Electro thermal  
7- Hallow cathode lamps 
8- Electrode less discharge lamps 



 

  . درجه سلسیوس 300با قابلیت تنظیم  و کنترل دما و با قدرت گرم کردن در حدود دمای 

   w250 المپ مادون قرمز ، 7-5
 سانتیمتری 12 الی 11ترجیحا در فاصله (  به سطح هیتر المپ مذکور با قابلیت تنظیم فاصله ، نسبه

  .، روی پایه ای ثابت شده است) باالتر از سطح هیتر

   صفحه سرامیکی 7-6
 ، با قطری متناسب با صفحه هیتر ، که توسط پایه ای کوتاه روی  10نظیر صفحه داخل خشک کن 

  . سطح هیتر ، قرار گرفته است 

   پوشش شیشه ای 7-7
نظیر بشقابهای شیشه ای مورد استفاده برای عمل (  میلی متر ، 100 میلی متر ، و عمق 185با قطر 

  .که روی صفحه سرامیکی قرار می گیرد) تبلور

  11 خشک کناتو یا آون  7-8
  .  درجه سلسیوس 120 الی 100 با قابلیت تنظیم دما در محدوده دمای 

   کروزه چینی یا پالتینی 7-9
   لیتر  میلی75 الی 50با حجم 

   بطریهای پلی استایرن ، بالن حجمی 7-10
بطری های دارای در کامال محکم و مناسب ، ترجیحا از جنس پلی استایرن ، و یا بطری های از 

  . میلی لیتر ، مورد نیاز می باشد1000با حجم ) پیرکس ( 12جنس شیشه بورسیلیکات

   میلی لیتر 1000 بالن حجمی با ظرفیت 7-11
  . گرم001/0 با دقت مایشگاهی دقیق ترازوی آز7-12

                                                                                                                                  
9- Hot plate 
10 Desicator 
11- Drying oven 
12- Borosilicate glass 



 

   روش کار8
   نمونه برداری 8-1

نمونه برداری از «  تحت عنوان1373سال  : 2836نمونه آزمایشگاهی بر طبق استاندارد ملی ایران

  . برداشت می شود » فرآورده های کشاورزی بسته بندی شده که مصرف غذایی دارند

   آماده سازی آزمایه 8-2
ترجیحا بیامیزید تا ) نظیر میله شیشه ای( اهی را با وسیله ای که ایجاد آلودگی نکند  نمونه آزمایشگ

  . کامال همگن و  یکنواخت شود 

 ، الزم است که قسمت های مذکور از بابت باشددر صورتیکه بسته بندی نمونه شامل قسمتهای فلزی  : یادآوری 

  . خوردگی فلزی بررسی شوند 

  حلول آزمودنی  هضم آزمونه و تهیه م8-3
 گرم داخل یک 001/0 گرم از آزمایه را با ترازوی آزمایشگاهی با دقت نزدیک به 20 الی 10مقدار 

کروزه ، وزن کنید و برحسب نوع نمونه ، در صورتیکه احتمال جوشیدن شدید آزمونه در حین 

آون خشک کن عمل خاکستر سازی باشد ، به منظور خشک کردن آزمونه ، کروزه را در داخل اتویا 

 درجه سلسیوس قرار دهید 100 و یا هیتر ، و در هر سه مورد در محدوده دمای 13، روی حمام آب

برای انجام عمل خاکستر سازی در صورتیکه کوره الکتریکی با قابلیت برنامه ریزی حرارتی در . 

قرار دهید ،  درجه سلسیوس 100آزمایشگاه موجود می باشد ، کروزه را داخل کوره با دمای اولیه 

 درجه سلسیوس  در هر ساعت ، تا دمای 50و به تدریج دمای کوره را با سرعت تغییر دمای 

 ساعت در این 8 درجه سلسیوس افزایش داده  و کروزه ها را حداقل به مدت 500± 50حداکثر 

ر سازی لیکن در صورت استفاده از کوره موفلی با ترموستات ، نیاز به مرحله خاکست. دما قرار دهید

مقدماتی بوده ، و به این منظور می توان با قرار دادن صفحه ای سرامیکی بر روی هیتر ، و قرار 

 سانتیمتری باالتر از 12 الی 11گرفتن کروزه روی آن و کار گذاشتن المپ مادون قرمز ، در فاصله 

دمای هیتر ، و با افزایش تدریجی دمای المپ و نیز ) 7-7 الی 4-7طبق بند های (سطح هیتر ، 
                                              
13- Water bath 



 

 درجه سلسیوس می باشد ، عمل 300نهایتا در شرایطی که دمای حداکثر برای صفحه سرامیکی 

خاکستر سازی مقدماتی صورت می گیرد ، که البته مدت زمان الزم در این مرحله مقدماتی ، بسته 

ی از لیکن نظر به اینکه المپ مادون قرمز در بسیار. به نوع ماده غذایی  متفاوت می باشد 

آزمایشگاهها موجود نمی باشد ، می توان به منظور خاکستر سازی مقدماتی ، آزمونه را در حالیکه 

 3 الی 2عاری از خاکستر و دایره ای شکل که در مرکز آن دایره ای به قطر ( یک برگ کاغذ صافی 

ده اید ، جهت پوشاندن کامل آزمون ، در داخل کروز قرار  دا) میلی متر بریده و جدا شده است

برای تبخیر حداکثر آب موجود در  (  14کروزه و محتویات آنرا روی حمام آب در حال جوش 

درجه سلسیوس ، به 100در دمای ) 8-7طبق بند (سپس کروزه را داخل اتو . قرار دهید ) آزمونه

. د  دقیقه قرار داده ، و در نهایت برای سوزاندن آزمونه ، کروزه را روی هیتر قرار دهی15مدت 

  . پایان این مرحله مقدماتی زمانی  است که دیگر دودی از روی کروزه متصاعد نشود 

 و ،در مرحله سوزاندن آزمونه روی هیتر ، باید دقت نمود که محتویات داخل کروزه با احتراق گرمایی :یادآوری 

   .بدون مشتعل شدن سوزانده شود
 250 الی 200خل کوره موفلی که در دمای بعد از مرحله خاکستر سازی مقدماتی ، کروزه را دا

 درجه 50درجه سلسیوس تنظیم شده است ، قرار دهید و به تدریج دمای کوره را با سرعتی حدود 

کروزه در این دمای حداکثر .  درجه سلسیوس ، افزایش دهید 500  ±50در ساعت تا دمای حداکثر

ه را از داخل کوره خارج نموده و بعد سپس کروز.  ساعت در کوره بماند 8، حداقل باید به مدت 

 میلی لیتر آب دوبار تقطیر  بدون یون مرطوب کنید، و سپس کروزه 3 الی 1از سرد شدن با حدود 

مجددا کروزه . را به منظور تبخیر آب اضافه شده و خشک شدن روی حمام آب یا هیتر قرار دهید 

 50و سپس دمای کوره را با سرعتی حدود درجه سلسیوس قرار  داده 200را داخل کوره ، در دمای 

در این مرحله .  درجه سلسیوس ، افزایش دهید 500±50 درجه در ساعت تا دمای حداکثر100الی 

ساعت و یا بیشتر 2 الی  1بسته به نوع نمونه ، کروز داخل کوره باید در این دمای حداکثر حدود 

، و مجددا قرار گرفتن داخل کوره، تا مرحله خنک کردن کروزه ، و مرطوب کردن با آب . بماند 

                                              
14- Boling water bath 



 

باید تکرار شود ، و تعداد دفعات ) به رنگ سفید مایل به خاکستری( تبدیل کامل آزمونه به خاکستر 

  . تکرار این مرحله برای نمونه های مختلف متفاوت می باشد 

موالر طبق بند  6 میلی لیتر اسید کلرید ریک50حال بعد از تبدیل کامل آزمونه به خاکستر ، مقدار 

داخل کروزه اضافه کنید ، بطوریکه تمام محتویات خاکستر داخل کروزه ، به اسید اضافه ) 6-1(

حال با قرار دادن کروزه روی حمام آب یا هیتر، اسید اضافه شده را تبخیر . شده آغشته گردد 

 میلی لیتر اسید 30 الی 10به منظور حل نمودن محتویات باقی مانده داخل  کروزه ، مقدار . نمایید

به داخل کروزه اضافه کنید ، بطوریکه تمام محتویات به اسید ) 3-6طبق بند ( موالر 1/0نیتریک 

حال با قرار دادن یک عدد شیشه ساعت ، روی کروزه را بپوشانید  و بگذارید تا مدت . آغشته شود

، محلول داخل کروزه را سپس با وسیله ای نظیر میله شیشه ای.  ساعت به این حالت بماند2 الی1

  . به هم بزنید تا محتویات داخل کروزه کامال در اسید حل شوند 

 1/0به منظور انحالل بهتر محتویات داخل کروزه در اسید ، می توان بعد از اضافه نمودن اسید نیتریک   :یادآوری 

ر حال جوش و یا هیتر حرارت به داخل کروزه ، به مدت چند دقیقه آنرا روی حمام آب د) 3-6(موالر طبق بند 

داده ، و بعد از انحالل کامل محتویات مربوطه ، کروز را از روی حمام آب یا هیتر بردارید و بگذارید تا خنک شود 

البته در صورتیکه بعد از انجام مراحل مذکور هنوز ذرات نامحلولی در کروزه موجود باشد ، محتویات کروزه باید  . 

) 10-7(حال محلول بدست آمده را به دقت به بالن حجمی طبق بند          . اف گردد با کاغذ صافی مناسب ص

منتقل نموده ، و بالن را تا  خط نشانه با آب دوبار تقطیر بدون یون پر نمائید ، و در حالیکه درب آن کامال محکم 

  . گردد می باشد بالن را بخوبی  تکان دهید ، تا محلول داخل آن کامال همگن و یکنواخت 

  15 آزمونه تهی 8-4
دقیقا به همان روش تهیه محلول آزمودنی تهیه می گردد ، فقط اینجا از آب دو بار تقطیر بدون یون 

   .می شودبه عنوان آزمونه استفاده 

  جذب اتمی با شعله و کوره گرافیتی طیف سنج نوری  تنظیم دستگاه 8-5

                                              
15- Blank 



 

طیف سنجی نوری ذایی ، عموما از روش برای اندازه گیری عناصر سرب و کادمیم در مواد غ

جذب اتمی با کوره گرافیتی استفاده می شود ، و در ارتباط با اندازه گیری عناصر روی ، مس و 

. جذب اتمی با شعله استفاده نمود طیف سنجی نوری آهن در اغلب مواد غذایی می توان از روش  

ی هر عنصر ، اعم از تنظیم طول موج الزم ، در هر دو روش ، تنظیم دستگاه در ارتباط با اندازه گیر

شدت جریان گازها ، برنامه ریزی دمایی و تنظیم دیگر فاکتور های دستگاهی ، برمبنای دستور 

  . العمل ارائه شده توسط کارخانه سازنده دستگاه انجام می شود 

   رسم منحنی کالیبراسیون 8-6
ر ،  در هر دو روش بنیاب سنجی جذب اتمی برای رسم منحنی کالیبراسیون در ارتباط با هر عنص

مورد نیاز می ) 9-6طبق بند (با شعله و نیز با  کوره گرافیتی ، حداقل سه محلول استاندارد کار 

به این منظور بعد از  تهیه محلول های استاندارد کار با غلظت مشخص و مناسب ، طبق . باشد 

جذب اتمی ، اندازه گیری  طیف سنج نوری گاه دستور العمل ارائه شده توسط کارخانه سازنده دست

) در طول موج مربوطه( غلظت هر محلول استاندارد انجام می شود ، و بر اساس میزان جذب نور 

و غلظت محلول های استاندارد کار منحنی خطی کالیبراسیون رسم می شود ، و البته رسم منحنی 

  . ب اتمی توسط دستگاه انجام می شود جذطیف سنج نوری کالیبراسیون ، در اغلب دستگاههای 

به عبارت دیگر  محلول .  ترتیب اندازه گیری محلول های استاندارد کار از غلظت کم به زیاد می باشد  :یاد آوری 

استاندارد کار با کمترین غلظت ، به عنوان اولین محلول استاندارد ، و محلول استاندارد کار با بیشترین  غلظت ، به 

  . ین محلول استاندارد ، مورد اندازه گیری قرار می گیرد عنوان آخر

   اندازه گیری 8-7
را بر مبنای ) 3-8طبق بند (محلول آزمودنی ) در طول موج مربوط به هر عنصر( میزان جذب نور 

همان شرایط توصیف شده برای محلول های استاندارد کار، اندازه گرفته و بر اساس منحنی 

در صورتیکه . ، غلظت  عنصر مربوطه در محلول آزمودنی تعیین می شود کالیبراسیون رسم شده 

میزان جذب نور خارج از محدوده منحنی خطی کالیبراسیون  باشد بسته به اینکه تا چه حد میزان 



 

جذب نور خارج از محدوده بوده الزم است محلول آزمودنی به میزان مشخصی با  استفاده از 

  . رقیق شود ) 3- 6طبق بند (ر  موال1/0محلول اسید نیتریک 

   بیان نتایج 9
  :هر عنصر در آزمایه مورد نظر، بر طبق فرمول زیر محاسبه می شود  غلظت 

 

  : که در آن 

c مقدار غلظت عنصر مورد نظر در آزمایه ، بر حسب میلی گرم در کیلوگرم می باشد  .  

a ، بر حسب میلی گرم در لیتر ) 3- 8طبق بند ( مقدار غلظت عنصر مورد نظر در محلول آزمودنی

  .بدست می آید)6- 8طبق بند (که از روی منحنی کالیبراسیون 

  

  



 

  

b ، بر حسب میلی ) 4-8طبق بند ( مقدار متوسط  غلظت عنصر مورد نظر در محلول آزمونه تهی

  . بدست می آید ) 6-8طبق بند (گرم در لیتر  که از روی منحنی  کالیبراسیون 

Vمیلی لیتر می باشد 100که ) 3-8طبق بند ( آزمودنی تهیه شده ،  مقدار حجم محلول  .  

m ، بر حسب گرم ) 3- 8طبق بند ( مقدار وزن آزمونه .  

میزان رقت بکار رفته در فرمول ) 7-8طبق بند(در صورتیکه نیاز به رقیق سازی محلول آزمودنی باشد ،   :یادآوری 

  .  به دست آمده ، ضرب   می شود Cار رقت بکار رفته ، در مقدار فوق ، باید منظور شود ، و به عبارت دیگر مقد

   گزارش آزمون -10
  :  گزارش آزمون باید دارای آگاهیهای زیر باشد 

  1386 سال 9266شماره روش آزمون طبق استاندارد ملی ایران 10-1

  .  کلیه اطالعات ،که برای شناسایی کامل نمونه الزم باشد 10-2

  .انحراف از روش آزمون ، که ممکن است بر روی نتیجه آزمون تاثیر داشته باشد بیان هرگونه 10-3

  .1373سال  : 2836 روش نمونه برداری بر طبق استاندارد ملی ایران 10-4

  . تاریخ انجام آزمون 10-5
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