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مقدمه
اين دستورالعمل بمنظور حفظ هماهنگي در زمينه ارزيابي دانه های روغني داخلي (دانه کلزا ،آفتاب گردان ،گلرنگ و سويا)
و اتخاذ رويه يكسان در شرکتهای غله و خدمات بازرگاني مناطق و متصديان امر دانههای روغني تدوين گرديده است و
ضرورت دارد ،آموزشهای الزم مطابق با دستورالعمل حاضر را به دست آورند.
منابع و مآخذی که در تهيه اين دستورالعمل به کار رفته است به شرح زير است:
 -1استاندارد ملي روش آزمون دانه های روغني ،شماره  661چاپ سوم
 -2استاندارد ملي دانه روغني -اندازه گيری رطوبت و مواد فرار-روش آزمون ،شماره 8308
 -0استاندارد ملي دانه های روغني-نمونه برداری ،شماره 2952
8- Australian oilseed federation, Quality standards,Technical information and
typical analysis, ,2319/2316

صفحه  2از 8

دستورالعمل کیفی ارزیابی دانههای روغنی 7931

شرکت بازرگاني دولتي ايران

(دانه کلزا ،آفتاب گردان ،گلرنگ و سویا)

مرکز پژوهشهای غالت

 -7هدف :
تبيين ويژگي های کيفي دانههای روغني (کلزا ،آفتابگردان ،گلرنگ و سويا) و روش های اندازه گيری آن.
-2دامنه کاربرد :
دانه های روغني توليد داخلي (کلزا ،آفتابگردان ،گلرنگ و سويا) مورد عرضه در سال1052
 -9تعاریف و اصطالحات

 -1-0دانه کلزا 1محصول گياهيست يكساله از گونه  Brassica napus Lوخانواده  Cruciferaeدارای شكل کروی
بوده و معموالً به رنگ قهوه ای تيره تا سياه مي باشد (دانه ها هرچه نارس تر باشند روشن تر خواهند بود) .دانه های کلزا
جزء دانه های روغني کوچک و ريز بوده و وزن هزاردانه آن بين  0تا  2گرم متغير مي باشد.
 –2-0دانه سويا ،2دانه گياهي است با نام علمي  Glycine maxاز تيره  Leguminosaeکه به رنگهای زرد ،سفيد،
سياه ،خاکستری و خالدار ديده ميشود.
 -0-0دانه آفتابگردان ،0متعلق به خانواده گلستارهایها  Asteraceaeاز جنس آفتابگردانها  Helianthusبوده که
از آن روغن گرفته ميشود.
 -8-0دانه گلرنگ ،8با نام علمي  Carthamus tinctoriusميباشد از خانواده کاسنيان ،ميوه آن سفيد و به صورت
فندقه بوده که انتهائي آن دارای دستهای تار نازک است.
 -9-0رطوبت ،ميزان آب موجود در دانه روغني که بدون تغيير کيفيت دانه ،جدا شدني باشد و عبارت است از درصد وزني
آب موجود در نمونه مورد آزمايش به وزن کل نمونه مورد آزمايش.
 -6-0ناخالصي ،به هر گونه مواد به جز دانه های روغني مورد خريداری گفته ميشود.
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 -2-0الک  1ميليمتری ،الكي است که قطر هر يک از منافذ دايره ای آن 1ميليمتر باشد.
 -8-0بمبو ،وسيله نمونه برداری شامل لولههای توخالي با نوک تيز بوده و دارای انواع مختلفي ميباشد.
 -5-0محموله ،مقدار دانههای روغني ارسالي يا دريافت شده در يک زمان که تحت پوشش يک قرار داد يا سند حمل قرار
دارد.
-13-0نمونه آزمايشگاهي ،نمونه حاصل از تقسيم نمونه کلي اخذ شده از يک محموله بوده و نمايشگر ويژگيهای محموله
ميباشد.
 -4ویژگی ها-حدود مجاز

 -1-8رطوبت
-2-8ناخالصي
در دانههای روغني تنها رطوبت و ناخالصي مطابق بندهای  6و 2اندازهگيری و تعيين ميگردد .حدود مجاز ناخالصي و رطوبت
با وصول به شرکت ،توسط حوزه معاونت بازرگاني داخلي ،ابالغ خواهد شد.
 - 9روش نمونهبرداری

نمونهبرداری دانههای روغني بايد مطابق استاندارد ملي دانه های روغني-نمونه برداری ،شماره  2952به شرح زير انجام شود.
 -1-9برداشت نمونه اوليه بايد از دانههائيکه داخل کيسه و يا به حالت فله (توده) حمل شدهاند با استفاده از وسائل نمونهگيری
انجام گيرد.
 -2-9نمونهگيری از کيسههای بسته با بمبوی نيزه ای و بايستي حداقل از  13درصد کيسهها انجام شود.
 -0-9نمونهبرداری از کاميونهای فله دانههای روغني به وسيله بمبو ،بايد از هر وسيله نقليه بطور جداگانه و در تمام عمق
آن و در فواصل منظم انجام پذيرد.
 -8-9نمونههای برداشت اوليه ،در کيسههای غيرقابل نفوذ نسبت به رطوبت و ساير عوامل محيطي تخليه شود.
 -9-9نمونه کلي حاصل از برداشتهای اوليه را کامال مخلوط نموده تا نمونه يكنواختي به دست آيد.
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 -6-9با تقسيم دقيق نمونه کل نمونههای آزمايشگاهي تهيه ميشود .عمل تقسيم کردن به وسيله دستگاه تقسيمکن يا
صليب مخصوص و يا روش تقسيم چهار قسمتي و مخروطي 9انجام ميشود.
يادآوری : 1وسائل نمونهبرداری بايد تميز ،خشک و عاری از بوی خارجي باشند.
يادآوری : 2انجام نمونه برداری به افرادی سپرده شود که آموزش الزم برای کاربرد درست تجهيزات و روش نمونه برداری
را ديده باشند.
 -1تعیین ناخالصی در دانههای روغن

 -7-1ناخالصيها به تمام مواد خارجي همراه با دانه روغني باستثنای دانه اصلي اطالق ميشود .انواع ناخالصي و تعاريف آن
به شرح زير مي باشد.
- 1-1-6ناخالصيهای ريز  ،به موادی اطالق ميشود که از الک عبور نمايند.
 -2-1-6ناخالصيهای درشت ،به مواد باقي مانده روی الک اطالق ميشود که شامل:
-1-2-1-6دانه روغني نباشند مانند تكههای چوب و فلزات و سنگ و دانههای نباتي غيرروغني.
-2-2-1-6تكههای مربوط به دانه اصلي مانند ساقه ،برگ ساير قسمتهای گياه روغني که حاوی روغن نيستند.
-0-2-1-6دانه روغني بجز دانههای اصلي (هر دانه روغني بجز دانه روغني مورد خريداری).
تبصره :1در خصوص دانه آفتابگردان ،پوستهای جدا شده از مغز بعنوان ناخالصی تلقی میشوند.
تبصره  : 2دانه شکسته شده کلزا ،سویا  ،گلرنگ و آفتابگردان ناخالصی محسوب نمی گردد.

 -2-1تعيين ناخالصي ها:
ناخالصي ها بوسيله الک کردن نمونه و جدا کردن ناخالصي های ريز و درشت از زير و روی الک انجام مي پذيرد که شامل
مراحل زير است:

5

دانهها را باهم به شكل يک توده مخروطي ،جمع کنيد،سطح توده مخروطي را پهن کرده و سپس آن را چهار قسمت  A ، B، C،Dتقسيم کنيد .دو گوشه مخالف و

روبروی هم مثالً  Bو Cرا کنار بگذاريد و دوگوشه يک چهارم باقي مانده (Cو ) Bرا مخلوط کنيد .مراحل را تكرار کنيد تا مقدار مورد نياز نمونه آزمايشگاهي را بدست آورد.
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 -1-2-6توزين  233گرم نمونه آزمايشگاهي
 -2-2-6جدا کردن ناخالصيهای ريز نمونه آزمايشگاهي ،بوسيله الک دايره ای  1ميليمتری (از الک کردن بيش از اندازه و
فشار دادن نمونه روی الک خودداری شود)
 -0-2-6جدا نمودن ناخالصيهای درشت مطابق تعريف بند  2-1-6از روی الک با استفاده از پنس يا وسيله مناسب اين
کار.
يادآوری :1برای جداسازی ناخالصي درشت مي توانيد دانههای باقي مانده از الک 1ميليمتری را به الک ديگری (که دانههای
اصلي از آن رد ميشوند) منتقل کنيد تا ناخالصيهای بزرگتر از دانه اصلي روی الک باقي بماند سپس آنها را جداسازی و
توزين نماييد.
-9-2-6توزين کليه ناخالصي های جمع آوری شده و با دقت يكصدم گرم و اعالم نتيجه به درصد.
يادآوری  :2از آنجاييكه روش تشخيص ناخالصي ها به صورت چشمي ميباشد ،ميز کار مناسب با نور کافي جهت انجام
آزمايشها ،ضروری است.
 -1تعیین رطوبت دانههای روغی

تعيين رطوبت نمونه آزمايشگاهي دانه روغني بر اساس استاندارد ملي روش اندازهگيری رطوبت و مواد فرار دانههای روغني،
شماره  8308و با خشک کردن دانه در حرارت  130 ± 2درجه سانتيگراد در گرمخانه( اتو) و در فشار جو تا رسيدن به وزن
ثابت انجام ميگيرد.
-7-1روش مرجع آزمون رطوبت دانه های روغنی

 9تا  13گرم از نمونه دانه روغني را در ظرفهای مخصوص (که قبال در اتو  130درجه خشک و به وزن ثابت رسيده است)
ريخته و به طور يكنواخت در تمام سطح ظرف پخش کنيد ،درب ظرف را بسته و کل آن را وزن نمائيد .ظرف حاوی
آزمونه را با درب باز به مدت  0ساعت در گرمخانه ای که قبال حرارت آن تا حرارت  130 ± 2درجه سلسيوس ثابت شده
است ،خشک کرده ،درب ظرف را بسته و آن را در دسيكاتور قرار دهيد و پس از خنک شدن در دسيكاتور و رسيدن درجه
حرارت ظرف به درجه حرارت آزمايشگاه  ،وزن نماييد.
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مجددا ظرف را با درب باز(همان نمونه ) داخل اتو قرار دهيد .بعد از يک ساعت مراحل ذکر شده را تكرار کنيد.
اگر اختالف دوبار وزن کردن متوالي ،برابر يا کمتر از  3/339گرم به ازای  9گرم نمونه يا  3/331جرم نمونه شددد اندازه
گيری را متوقف کنيد .در غير اين صدورت  ،اين عمل را در فواصدل يک ساعته تكرار نمائيد تا اختالف نتيجه دو توزين
متوالي ،مساوی و يا کمتر از  3/339گرم باشد.
مقدار رطوبت و مواد فرار ،بر حسب درصد جرمي نمونه دريافتي طبق فرمول زير محاسبه مي گردد:

m1 − m2
مقدار رطوبت و مواد فرار )درصد جرمي( = × 133
m1 − m3

جرم ظرف خالي برحسب گرم=m3
جرم ظرف با نمونه قبل از خشک کردن برحسب گرم=m1
جرم ظرف با نمونه بعد از خشک کردن برحسب گرم=m2
يادآوری  :2تا جاييكه امكان دارد عمليات فوق را با سرعت انجام دهيد تا تغيير قابل مالحظه ای در رطوبت حاصل نگردد.
-2-1سنجش سریع رطوبت

در زمان خريد به دليل زمانبر بودن اندازه گيری رطوبت به روش مرجع ،از رطوبت سنجهای سنجش سريع مخصوص دانه
های روغني استفاده ميشود.
يادآوری :1اگر رطوبت سنج برای اندازه گيری رطوبت تنها يک محصول طراحي شده فقط برای همان محصول استفاده شود.
يادآوری :2نتايج آزمايشات حاصل از کار با لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي ،زماني دقيق و معتبر است که اين لوازم کاليبره
گردد .بدين معني که دستگاه مورد نظر نتايج را با کمترين خطای ممكن در تكرار آزمايشات نشان دهد.
برای اين منظور ميتوان بر اساس دستورالعمل دستگاه در صورت توانايي فرد آزمايش کننده و براساس مقايسه مقادير به
دست آمده رطوبت در روش مرجع با مقادير تعيين شده توسط دستگاه ،آن را تنظيم و کاليبره نمود .در غير اين صورت از
خدمات شرکتهای استاندارد که در زمينه کاليبراسيون لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي فعاليت مي نمايند ،استفاده نمود.
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-8نگهداری دانههای روغنی

با توجه به ماهيت دانه های روغني ،رطوبت باال و فسادپذيری ،نگهداری اين دانه ها نياز به شرايط و تجهيزات ويژه دارد لذا
مي بايست برنامه ريزی و تمهيدات الزم اتخاذ گردد تا در چارچوب ضوابط بازرگاني داخلي شرکت ،سريعاً دانه های خريداری
شده به واحدهای مصرف کننده ارسال گردد و از نگهداری آن در انبارها به شدت خودداری گردد.
کاهش وزن ناشي از کاهش رطوبت دانه های روغني از زمان خريد تا هنگام تحويل به واحدهای مصرف کننده ،بر اساس
فرمول زير محاسبه و تعيين مي گردد.

× Q1

133−W1
133−W2

= Q2

ميزان افت رطوبي ناشي از کاهش رطوبت=△ Q = Q2 − Q1
وزن اوليه دانه روغني (کيلوگرم)=Q1
وزن ثانويه دانه روغني(کيلوگرم)=Q2
درصد رطوبت اوليه=W1
درصد رطوبت ثانويه=W2
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