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 سموم معدنی/آلی  

AAS/HPLC 
          

           (gوزن نمونه )
           Spike (g)وزن 

           (ml)حجم 
غلظت قرائت شده توسط 

           ( ppm ppb/دستگاه )
غلظت قرائت شده توسط 

           ( )تكرار(ppm ppb/دستگاه )

           ميانگين 
غلظت قرائت شده توسط 

           (ppm ppb( )Spike/دستگاه )

           Spike   (/ppm ppb)سطح 

Re%           
غلظت نهایی پس از اعمال رقت 

(/ppm ppb)           
 

 

GC و روغن C     :   C     :   C     :   C     :   C     :   C     :   C     :   C     :   C     :   C     :   C     :   C     :   C     :   C     :   C     :   C     :   

                 

                 

                 

                 

                 

           كلسترول     استرول گياهی

شاخص مورد 

 سنجش

پایداري در  ميانگين=                     آنيزیدین         ميانگين=                     رطوبت

111°C)ساعت( 

 ميانگين=

وزن پليت 

 (gخالی)
 (gوزن نمونه )

وزن نمونه و پليت بعد 

 (gاز اتوگذاري)
 عدد آنيزیدین A2جذب  A1جذب  A1جذب  (gوزن نمونه ) درصد رطوبت درصد ماده خشك

            نتایج

            نتایج)تكرار(

شاخص مورد 

 سنجش

     ميانگين=                    عدد صابونی                                    ميانگين=                    عدد یدي

  (ppm )غلظت متانول

 (gنمونه )وزن  ميانگين=
 N/11 (ml)تيوسولفات سدیم 

 شاهدمصرفی 

 N/11 (ml)تيوسولفات سدیم 

 نمونه مصرفی

 عدد یدي

(gr/111) 

 

 (gوزن نمونه )
 N1.0مصرفی سود 

(ml)براي شاهد 

 N1.0مصرفی سود 

(ml)براي نمونه 

 عدد صابونی

(mgr/gr) 

 

          نتایج

          نتایج)تكرار(

شاخص مورد 

 سنجش

 ارگانولپتیک ميانگين=                 پراكسيد ميانگين=       اسيدیته

 (gوزن نمونه )
مصرفی سود 

N/11 (ml) 
 (gوزن نمونه ) درصد اسيدیته

مصرفی تيوسولفات 

 N/111 (ml)سدیم 

پراكسيد
(meg/Kg) 

 ساير بو و طعم رنگ حالت

           نتایج

           نتایج)تكرار(

 اظهار نظر : با توجه به آزمونهای انجام يافته، نمونه ارسالی فوق 
 

 

   مطابقت دارد          Accordance  to  standard 

   مطابقت ندارد Not  accordance  to  standard  

 امضاء نام و نام خانوادگی کارشناس: تاريخ ارسال نتايج: شماره دفتر ثبت نتايج:
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