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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 ن، تدوین ووظیفه تعیی
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
 جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن است که استانداردهای ملی، در

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

 مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات نظرخواهی برای
) رسمی( وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

 .چاپ و منتشر می شود
ا رعایت ضوابط تعیین پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و ب

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

که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تدوین و در کمیته ملی مربوط )) 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 

 .تانداردهـای بین المـللی استفـاده می نمایدعلمی، فنی و صنعتی جهان و اس
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 

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

 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید
همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه 

وزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست مشاوره، آم
محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را 
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، 

ترویج سیستم بین المللی . اهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نمایدگو
یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح 

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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 “ ها ویژگی– مصرفی خانوار  خوراکیروغن”  استاندارد سیونیمک
 

 نمایندگی                                    رئیس
 کارشناس آزاد  فرزاد کیش ، سید ابراهیم

 )فوق لیسانس شیمی(
 

 اعضاء
 شرکت ارجان نوین   می، گلرخرآز
 )فوق لیسانس مهندسی شیمی(
 
 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ، پیمان اهیمی راد برا
 )لیسانس صنایع غذایی(
 

 شرکت روغن نباتی گلناز کرمان   ادهمی، خاور
 )لیسانس شیمی(
 

      انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع عضو هیئت علمی پژوهشی    اسماعیلی، مینا
 غذایی کشور)               فوق لیسانس صنایع غذایی(
 

  شرکت نستله ایران   ی، سوسناویس
 )لیسانس شیمی(
 

   شمال -عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران   ، منوچهربهمئی
 )دکترای شیمی(
 

 
 



 کشت و صنعت شمالشرکت روغن نباتی   ی، سیدمحمدمعجا
 )دکترای شیمی(
 

 ایران روغن نباتی  صنایعانجمن صنفی  حریری مهر، مهدی
 )ندسی صنایع غذاییفوق لیسانس مه(
 

 انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران  نخلیلی، ابوالحس
 )لیسانس مهندسی صنایع غذایی(
 

 شرکت بازرگانی دولتی ایران   پور، لیال خالقی
 )مدیریتفوق لیسانس (
 

 اداره کل –وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   ذوالفقاری، محبوبه
  و بهداشتیآرایشی  آشامیدنی، مواد غذایی،نظارت بر  )فوق لیسانس تغذیه(
 

 شرکت مارگارین  ریسمانی، امیرحسین
 )لیسانس شیمی(
 
 اداره کل – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   فی، هومن ئور
  آرایشی و بهداشتی آشامیدنی،نظارت بر مواد غذایی، )فوق لیسانس صنایع غذایی(
 

 ولتی ایرانشرکت بازرگانی د   ناصر –رجب زاده 
 )دکترای شیمی و تکنولوژی غالت(
 

  - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   زارع، فاطمه
  جامعهدفتر بهبود تغذیه  )فوق لیسانس تغذیه(

 



 
  و تحقیقات صنعتی ایراندموسسه استاندار   سعیدی، مریم

 )های خوراکیفوق دیپلم تکنولوژی روغن(
 

 های روغنیت دانهشرکت توسعه کش   صفافر، حامد
 )فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی(
 

  -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی    صرافان، دالرا
 اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و  )لیسانس مهندسی صنایع غذایی(

 بهداشتی
 

  -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی    غفاری ، فرحناز
 شگاه های کنترل غذا و دارو اداره کل آزمای    )ذیهتغفوق لیسانس (
 

  دانشکده مهندسی شیمی–دانشگاه تهران    فاطمی ، حسن 
 )دکترای صنایع غذایی(
 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  فرشیم راد، فاطمه
 های کنترل غذا و دارواداره کل آزمایشگاه   )لیسانس تغذیه(
 

 شهر قدس -واحد شهریارگاه آزاد اسالمی دانش  فهیم دانش ، مریم 
 )دکترای مهندسی صنایع غذایی(
 
 

  شرکت روغن کشی خرمشهر– اتکا    گیتی روان، ندا
 )فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی(

 



  شرکت روغن کشی خرمشهر-اتکا  گنجاوران، ندا
 )فوق لیسانس شیمی(
 

 شرکت روغن نباتی ماهیدشت   مددنوعی، فیروز
 )انس صنایع غذاییفوق لیس(
 

 کارخانه روغن نباتی پارس قو   محالتی، حامد
 )لیسانس شیمی(
 

 کارخانه روغن نباتی ورامین شماره یک   محمدی، احمد
 )لیسانس تغذیه(
 

  کارخانه روغن نباتی ورامین شماره دو-اتکا   محمدی، تیمور
 )لیسانس صنایع غذایی(
 

  و تحقیقات صنعتی ایرانموسسه استاندارد  محمودی میمند، معصومه
 )فوق لیسانس سم شناسی(
 

  دفتر صنایع غیر فلزی–وزارت صنایع و معادن    معدلت، رویا
 )صنایع غذایی.فوق دیپلم(
 

  دبیر
 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  یوسف زاده ، هنگامه

  )صنایع غذاییمهندس لیسانس (

 

 



 گفتار پیش
 

موسسه استاندارد و که پیش نویس آن توسط   ویژگی ها-مصرف خانوارروغن خوراکی استاندارد 
در کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در ششصد و تحقیقات صنعتی ایران 

مورد  23/4/86مورخ خوراک و فرآورده های غذایی شانزدهمین جلسه کمیته ملی استاندارد 
 قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه 3هتصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماد

 به عنوان استاندارد ملی ایران 1371استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محسوب بهمن ماه 
 .منتشر می شود

 تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم با حفظ همگامی و هماهنگی برای
 لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه  ایران در مواقعملیو خدمات ، استاندارد های 

 این استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در تکمیلپیشنهادی که برای اصالح و 
بنابراین برای مراجعه به استاندارد های .  قرار خواهد گرفتتوجهکمیسیون فنی مربوط مورد 

 . آخرین تجدید نظر آنها استفاده کردازایران باید همواره 
 سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود نیازهای استاندارد تهیه و تدوین این در

 این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته بینجامعه ، در حد امکان 
 .هماهنگی ایجاد شود

 : این استاندارد به کار رفته به شرح زیر استتهیهخذی که برای Ĥ و مبعامن
1- Dietary guidelines for Americans 2005-USDA 
 
2- Experts recommendations on fats and oils in human nutrition 

paper.No,57 : 1994. 
 

 الف



  ویژگی ها-روغن خوراکی مصرف خانوار
 
 هدف  1

 ، بسته بندی ، نشانه گـذاری ، نمونـه بـرداری و              هاهدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی      
 . های خوراکی مصرف خانوار استروغن روش های آزمون

 
 دامنه کاربرد 2

کاربرد این استاندارد برای روغن هـای مـورد مصـرف در پخـت و پـز و سـایر مصـارف                دامنه  
 .خانگی به غیر از سرخ کردن می باشد

 

 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     . شود  ن ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می         بدی
معهذا . نیاز نیست  ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد        یا تجدیدنظر، اصالحیه  / چاپ و   

هـا و تجدیـدنظرهای    بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکـان کـاربرد آخـرین اصـالحیه        
یـا  / در مـورد مراجـع بـدون تـاریخ چـاپ و           . ی زیر را مورد بررسـی قـرار دهنـد         مدارک الزام 

 .یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است/ تجدیدنظر آخرین چاپ و 
 .استفاده از مراجع زیر برای کاربران این استاندارد الزامی است

  "ی مجاز خوراکیهااندی اکسیآنت" 1374سال  :3608رانی ای استاندارد مل 3-1

 
آئـین کـار     -واحدهای تولیدکننده مـواد غـذایی     " ١٣٨٠سال  :1836رانی ا یاستاندارد مل   3-2

  "اصول کلی بهداشتی
 
ظروف فلزی غیر قابل نفوذ برای نگهداری مـواد         " 1381سال  :1881رانی ا ی استاندارد مل   3-3

  " ویژگیها-غذایی
 



  " نمونه برداری-های خوراکیها و چربیروغن" 1383سال  :493رانی ای استاندارد مل 3-4
 
  "چربی های خوراکی ها وتهیه آزمونه در روغن "1370سال: 3226  استاندارد ملی ایران 3-5
 
ها و چربـی هـای      ته در روغن  ی اسیدی ریاندازه گ  " 1377سال : 4178 استاندارد ملی ایران    3-6

  "خوراکی
 
        هـا و    روغـن  در  انـدازه گیـری عـدد پراکسـید        " 1377السـ :  4179رانیـ  ا یاستاندارد مل  3-7

  "ی خوراکیهایچرب
 
  اندازه گیری عـدد یـدی بـه روش ویجـس در     " 1379سال:  4888ران  ی ا یمل استاندارد  8 -3

 " ی خوراکی هایها و چربروغن

 
 ئینه بـاز   اندازه گیری نقطه ذوب به روش لوله مو        " 1378سال:  4887ران  ی ا یاستاندارد مل  3-9
 "ی خوراکی هایها و چرب روغندر

 
انـدازه گیـری مـواد غیرقابـل صـابونی توسـط            " 1376سـال : 4097ران  ی ا یاستاندارد مل  10 -3

 " روش سریع - استخراج باهگزان
 
 تهیـه متیـل اسـترهای اسـید چـرب در          روش  " 1376سـال :  4090ران  یـ  ا یاستاندارد مل   3-11

 "ی خوراکی هایها و چربروغن
 
 تجزیه متیل استرهای اسیدهای چرب به روش        " 1376سال:  4091ران  ی ا یاستاندارد مل  12 -3

 " گاز کروماتوگرافی
 
          هـا و    روغـن  انـدازه گیـری پایـداری     روش   "1375 سـال :  3734ران  یـ  ا یاستاندارد مل   3-13

 " اکسیدشدن ی در برابر خوراکیهایچرب



 
ها و   روغن در  اندازه گیری رطوبت و مواد فرار      " 1376سال: 4291ران  ی ا یاستاندارد مل   3-14

 " ی با استفاده از گرمخانه و صفحه داغ خوراکیهایچرب

 
 اندازه گیری ناخالصی های نـامحلول در      روش   "1376سال:  4095ران  ی ا یاستاندارد مل   3-15

 " ی خوراکی هایها و چربروغن

 
ـ    نروغـ  "1381سـال : 6082ران  یـ  ا یاستاندارد مل   3-16         صـابون،   ی، خـوراک  یهـا یهـا و چرب

 "های آزمونروش
 
   انـدازه گیـری فلـزات مـس، آهـن و نیکـل در              "1376سـال : 4088ران  ی ا یاستاندارد مل  3-17

 " ی به روش جذب اتمی کوره گرافیتی خوراکی هایها و چربروغن

 
ـ   هـ  روغـن   اندازه گیری سرب در    "1376سال:  4089ران  ی ا یاستاندارد مل  3-18  یهـا یا و چرب

 "ی به روش جذب اتمی کوره گرافیتیخوراک

 
 " مواد طعم دهنده مجاز خوراکی " 1374سال  : 952 رانی ایاستاندارد مل 3-19
 

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

 روغن خوراکی مصرف خانوار    4-1
روغن های سویا، آفتـابگردان، کلـزا،       : پایه روغن هــای گیاهی مجــاز نظیر     روغنی است که از     

         و بـا اسـتفاده از       1گلرنگ، پنبه دانـه، انـواع پـالم، بـادام زمینـی، ذرت، زیتـون، کنجـد و غیـره                   
هیدروژنه کردن نسبی، استری کردن داخلی، تفکیک جزء به         : های مختلف فرآیند از قبیل    تکنیک
 . تهیه می شودکریستالیزاسیون  ودن مخلوط کر،جزء

                                                 
 .مطابقت داشتن آنها با استانداردهای ملی ایران مربوط است به طمراجعی که شرح داده نشده است منوسایر  -1



 1)هیدروژناسیون نسبی(      هیدروژنه کردن نسبی4-2
عبارت است از اشباع کردن نسبی یک روغن گیاهی با هیدروژن در مجـاورت یـک کاتـالیزور                  

 .مناسب
 
 2)اینتراستریفیکاسیون ( استری کردن داخلی     4-3

 یـا   به جایی اسیدهای چرب مولکول های تری گلیسرید تشکیل دهنده یک           عبارت است از جا   
 . روغن با استفاده از کاتالیزور مناسبچند

 
 3تفکیک جزء به جزء   4-4

عبارت است از جداسازی اجزاء مختلف تشکیل دهنده یک روغن که به لحاظ ماهیت فیزیکی،               
ز مکانیسـم سـرمایش نسـبی و      ند بـا اسـتفاده ا      هسـت  نقطه ذوب و اندیس یدی با هـم متفـاوت         

 .فیلتراسیون
 
 4مخلوط کردن   4-5

 .عبارت است از اختالط یکنواخت و همگن چند نوع روغن خوراکی با یکدیگر
 
   کریستالیزاسیون4-6

 .ی ساز بی بواتی روغن بعد از عملیستالی کرتنظیم آرایش
 
 ویژگی ها 5

 .باشد 1ویژگی های روغن خوراکی مصرف خانوار باید مطابق جدول 
 
 

                                                 
1-Partial Hydrogenation  
2-Interesterification 
3-Fractionation 
4-Blending 



 
 های روغن خوراکی مصرف خانوار  ویژگی-1جدول 

 حدود قابل قبول ویژگی ها ردیف

میزان اسیدهای چرب آزاد بر حسب درصد اسید        ( اسیدیته   1
 )اولئیک

 1/0 بیشینه

 )میلی اکی واالن در کیلوگرم(عدد پراکسید  2
 )1 بیشینه(تا یک ماه پس از تولید 

 )2 بیشینه(تیهای واردا موقع ترخیص روغندر 

 )5 یشینهب (حد قابل مصرف 

 75 کمینه )ویجسروش (عدد یدی  3
 40 بیشینه )درجه سلسیوس)(روش لوله موئینه باز(نقطه لغزش 4
 5/1 بیشینه ) وزنیدرصد(مواد غیر قابل صابونی  5

 بو ، مزه 6
روغن خانوار باید عاری از هر گونه بو و مزه 

 .نامطبوع و تند باشد

7 

 : اسیدهای چربترکیب 
 اسید لینولنیک
 اسید لینولئیک

مجموع اسیدهای چرب لوریک ، میریسـتیک، پالمیتیـک و          
 استئاریک
  چرب ترانس هایاسیدمجموع 

 
  درصد5 بیشینه
  درصد10 کمینه
  درصد30 بیشینه

 
  درصد10 بیشینه

  ساعت15 کمینه ) گرم نمونه5/2 و C ˚110رنسمیت  در (مقاومت  8

 
 افزودنی ها 6
 به روغن باید مطابق     ه افزوده شد  2 و تقویت کننده   1مواد ضد اکسنده  ، نوع و مقدار      ویژگی  6-1

 . باشد1374سال: 3608استاندارد ملی ایران 
 
 

                                                 
1-Antioxidant 
2- Synergist 



 : باشد2 مصرف باید مطابق جدول  های مورد رنگ 6-2
 

  مصرف های مورد رنگ– 2 جدول
 نوع رنگ مجاز ردیف

 بتاکاروتن 1
 )اس بیکسین و نور بیکسین کل محاسبه می شود بر اس( عصاره آناتو  2
 .)بر اساس کورکومین کل محاسبه می شود( کورکومین یا تور مریک  3
 کانتاگزانتین 4
 کاروتنال-8-آپو-بتا 5
  اسیدکاروتنوئیک– 8 – آپو –استرمتیل و یا اتیل بتا  6

 
      مواد طعم دهنده 6-3
فرآورده ای که میزان اسـید چـرب         به 2یا معادل طبیعی   1یافزودن مواد طعم دهنده طبیع     6-3-1

 .  درصد باشد ، مجاز است7 بیشینهترانس آن 
سـال   : 952مطـابق اسـتاندارد ملـی       مجاز بایـد    ویژگی و مقدار مواد طعم دهنده       ،   نوع   6-3-2

 . باشد1374
 

 .گردد نوع و میزان مواد طعم دهنده افزوده شده باید بر روی برچسب روغن قید -یادآوری
 
   ویتامین های محلول در چربی 6-4
 7هـا بیشـینه    تـرانس آن اسید چـرب  افزودن ویتامین ها فقط در مورد فرآورده هایی که میزان       

و ذی صالح کشور افزوده     مراجع قانونی    نظر و تایید     ید مطابق  با  و ، مجاز است  می باشد درصد  
 .شود

 

                                                 
1-Natural 
2-Natural Identical 



 آالینده ها 7
 : باشد4 حد مجاز آالینده ها باید مطابق جدول

 
  حد مجاز آالینده ها– 4 جدول 

 بیشینه نوع آالینده ردیف

  درجه سلسیوس103±1رطوبت و مواد فرار در  1
 1/0 )یبرحسب درصد وزن(

 05/0 ))وزن به وزن(درصد برحسب ( ناخالصی های نامحلول 2
 5/1 )لو گرمی گرم در کیلیبرحسب م(  )Fe( آهن  3
 1/0 )لو گرمی در ک گرمیلیبرحسب م ( ) Cu(مس  4
 1/0 )گرمبرحسب میلی گرم در کیلو(  )Pb( سرب  5

 1/0 )گرمبرحسب میلی گرم در کیلو(  )As(ارسنیک  6

 1 )لو گرمی گرم در کیلیبرحسب م ( )Ni(نیکل  7
 PPM( 20 (صابون باقیمانده 8

 
د هـای معـدنی و مـوا     روغن خوراکی مصرف خانوار باید عـاری از روغـن        - 1یادآوری  

 .خارجی باشد
  شرایط تولید روغن خوراکی مصرف خانوار باید بـا اسـتاندارد ملـی ایـران         - 2یادآوری  

ـ اصول کلی بهداشـتی واحـدهای تول       کارنییآ مربوط به    1380سال: 1836  مـواد   د کننـده  ی
 .غذایی مطابقت داشته باشد

 
 بسته بندی 8

دربندی . وذ بسته بندی شود   روغن خوراکی مصرف خانوار باید در ظروف محکم و غیر قابل نف           
باید به نحوی باشد که قبـل از رسیدن به دست مصرف کننده امکـــان دخـل و تصـرف در آن                 



جنس بسته بندی نباید اثر نامطلوب روی روغن داشته باشد و بسته بندی             . وجود نداشته بــاشد  
 . باید با مشخصات زیر مطابقت داشته باشد

 
 . باشد1381سال: 1881 مطابق با استاندارد ملی ایران اید ببسته بندی در ظروف فلزی  8-1
 

بسته بندی در ظروف پالستیکی مجاز از نوع غذایی ، مـادامی کـه اسـتاندارد آن تـدوین                     8-2
که تولید کننده روغن گواهی الزمه را مبنی بر تایید نـوع غـذایی از                نشده است، مشروط به این    

 . مجاز می باشد،کشور مبدا ارائه نماید
 
 . کیلوگرم مجاز است5 وزن بسته بندی برای مصرف خانوار حداکثر تا  8-3
 
لوگرم مجاز است   ی ک 18ن روغن برای مصارف عمده ، وزن تا         ایدر صورت استفاده از     : ادآوری  ی
. 

 :حدود مجاز تغییرات وزن بسته بندی روغن ها و چربی ها به شرح زیر است  8-4
  گرم± 5 گرم 1000تاوزن   8-4-1
  گرم± 8 گرم  2000 تا 1001 از وزن  8-4-2
  گرم± 10 گرم 3000 تا 2001 از وزن  8-4-3
  گرم± 20 گرم 5000 تا 3001از وزن   8-4-4
  گرم± 30 گرم 10000 تا 5001از وزن   8-4-5
  گرم± 40 گرم 18000 تا 10001از وزن    8-4-6
 
 نشانه گذاری 9

ـ    صارف داخلی   بر روی هر بسته باید آگاهی های زیر برای م          طـور خوانـا بـر      ه  به زبان فارسی ب
 صادرات عالوه بر زبان فارسی به زبـان         یروی برچسب ظروف حاوی روغن نوشته شود و برا        

 .کشور خریدار نیز نوشته شودزبان انگلیسی یا 
 نام و نشانی کارخانه تولید کننده  9-1



  وزن خالص روغن بر حسب گرم یا کیلوگرم  9-2
 بـرای مصـرف رسـتوران،       ":  کیلـوگرم عبـارت    5 بسته بندی های بیش از       بر روی   -یادآوری

 . درج شود"گان، و سایر مصارف عمومی کاربرد دارددپا
 
  "روغن خوراکی مصرف خانوار" عبارت درج  9-3
 انواع و مقادیر مواد افزودنی مورد استفاده   9-4
 شماره سری تولید  9-5
 ).ور مستقیم آفتاب و رطوبت نگه داری شودبه دور از ن(داری   شرایط نگهدرج  9-6
  )به روز، ماه و سال(مصرف تاریخ تولید   9-7
 .تاریخ انقضا مصرف که به مدت یکسال پس از تاریخ تولید است  9-8
 شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  9-9
 چـرب   های اسـید   مجموع لنیک و ، اسید لینولئیک، اسید لینو     میزان اسیدهای چرب اشباع     9-10

 ترانس 
 میزان کالری حاصل از مصرف روغن  9-11
 . قید شود" مخصوص صادرات "در مورد صادرات ، بر روی بسته بندی عبارت   9-12
  عبارت ساخت ایران  9-13

 .در مورد روغن های وارداتی نام کشور مبدا باید ذکر شود  -1یادآوری
 و برای مصارف سـرخ کردنـی        شودغن برای پخت و پز استفاده        از این رو   " عبارت   درج    9-14

 " .از روغن مخصوص سرخ کردنی استفاده نمائید
 هر گونه مطلب دور از حقیقت که موجب گمراهـی مصـرف کننـده مـی          درج -2یادآوری

 .شود غیر مجاز است
 

 نمونه برداری 10
  نمونـه بـرداری و      " 1370السـ : 493نمونه برداری از فرآورده باید مطابق استاندارد ملی ایـران           

 . باشد"های آزمون روغنها و چربیهاروش
 



 

 روش های آزمون 11
 1370سال – 493ران ی ایاستاندارد مل-ی خوراکی هایروش آزمون روغن ها و چرب   11-1
 
 1370 سال-3226 استاندارد ملی ایران-  تهیه آزمونه در روغن ها وچربی های خوراکی11-2
 
 -4178اسـتاندارد ملـی ایـران     -سیدیته در روغن ها و چربی های خـوراکی        ی ا ریاندازه گ   11-3

 1377سال
 
 4179ران  ی ا یاستاندارد مل -ی خوراک ی ها ی روغن ها و چرب      اندازه گیری عدد پراکسیددر     11-4
 1377سال –
 
اسـتاندارد  -ی خوراک ی ها ی روغن ها و چرب        اندازه گیری عدد یدی به روش ویجس در           11-5
 1379سال – 4888ران ی ایمل
 
ـ        اندازه گیری نقطه ذوب به روش لوله موئینه بازدر          11-6 -ی خـوراک  ی هـا  ی روغن هـا و چرب

 1378سال – 4887ران ی ایاستاندارد مل
 
 یاستاندارد ملـ - روش سریع- اندازه گیری مواد غیرقابل صابونی توسط استخراج باهگزان    11-7
 1376سال – 4097ران یا

 
اسـتاندارد  -ی خـوراک  ی هـا  ی روغن ها و چرب    های اسید چرب در   تهیه متیل استر  روش     11-8
 1376سال – 4090ران ی ایمل
 
ران یـ  ا یاستاندارد مل -    تجزیه متیل استرهای اسیدهای چرب به روش گاز کروماتوگرافی           11-9

 1376سال – 4091



 
ـ       اندازه گیری پایداری  روش     11-10 -ی در برابراکسیدشـدن    خـوراک  ی هـا  ی روغـن هـا و چرب

 1375سال – 3734ران ی ایندارد ملاستا
 
ـ          اندازه گیری رطوبت و مواد فراردر        11-11 ی بـا اسـتفاده از       خـوراک  ی هـا  ی روغـن هـا و چرب

 1376سال – 4291ران ی ایاستاندارد مل-گرمخانه و صفحه داغ
 
ـ    اندازه گیری ناخالصـی هـای نـامحلول در        روش    11-12 -ی خـوراک ی هـا ی روغـن هـا و چرب

 1376سال – 4095ان ری ایاستاندارد مل
 
ران یـ  ا یاسـتاندارد ملـ   -ی،صـابون، روش هـای آزمـون       خوراک ی هـا  یروغن ها و چرب      11-13

 1381سال –6082
 
ـ       اندازه گیری فلزات مس، آهن و نیکل در         11-14 ی بـه روش     خـوراک  ی هـا  ی روغن ها و چرب

 1376سال – 4088ران ی ایاستاندارد مل-جذب اتمی کوره گرافیتی
 
ی بـه روش جـذب اتمـی کـوره           خـوراک  ی ها ی روغن ها و چرب     گیری سرب در     اندازه  11-15

 1376سال – 4089ران ی ایاستاندارد مل-گرافیتی
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