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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سةمؤس با آشنايي

 صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 بـه  را ايـران ) رسـمي ( ملي استانداردهاي نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران،

  .دارد عهده

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

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

 مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان كنندگان،مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است

 بـه  نظرخـواهي  براي ايران ملي استانداردهاي نويس پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي

 آن بـا  مـرتبط  ملـي  كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت از پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي نكميسيو اعضاي و نفع ذي مراجع

 مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش .شود مي منتشر و چاپ ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته

 به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة كنند مي تهيه شده نتعيي ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و

 در شـده  نوشـته  مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي ترتيب، بدين .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل اندارداست مؤسسه كه مربوط استاندارد ملي كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد

(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة 
الكتروتكنيـك   المللي بين كميسيون 1

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

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
 ايي غـذ  كـدكس  كميسيون 

5
(CAC) در 

 آخـرين  از كشـور،  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور

 مـي  ايـران  صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي

 حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمنـي  و سـالمت  حفظ كنندگان، مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش وازينم رعايت با تواند

 محصـوالت  بـراي  را ايـران  ملـي  اسـتانداردهاي  از بعضي اجراي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان

 بازارهـاي  حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي ايشور تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي

   . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين

 مميزي بازرسي، آموزش، شاوره،م زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين

 ، سـنجش  وسـايل  )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و

 احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة

 كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللـي  بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، رايطش

 ديگـر  از ايـران  ملـي  اسـتانداردهاي  سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(

 .ستا مؤسسه اين وظايف

  

   

  

                                                
 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 

  " وسيسلسدرجه  10 5دمايكاهش جرم در اندازه گيري ميزان- )خام(سبزقهوه   "

  

  يا نمايندگي/ سمت و     : رئيس

                         وايركاوئي ، شيام

  )ييع غذايي علوم و صناادكتر( 

  اهواز شهيد چمران  دانشگاه              

    

    :دبير

  نايري ،ميم

    )ييع غذايسانس صنايفوق ل(

  رضوي خراسان استان اداره كل استانداردوتحقيقات صنعتي    

  

   )ءاسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء

     ز ،احمديلي شاندياسماع

                                             )        ليسانس كشاورزي ( 

  رضوي  خراساناستان  تحقيقات صنعتياداره كل استاندارد و  

  

    

  

  صالح آبادي ، محسن 

  )             ليسانس علوم و صنايع غذايي(

  

              

  سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي         

  

  

  

  علوي نژاد ، هاله 

                  )ليسانس علوم و صنايع غذايي(

  

  

  عينك چي، بهاره

                  )و صنايع غذاييليسانس علوم (

  در امور صنايع غذايي مشاوركارشناس و          

  

  

  

  )       مولتي (پارت سازان شركت صنايع قهوه

  

  

  

  عباسي ، فاطمه 

  )شيمي –ليسانس بيولوژي (

  

  

  ايقلي زاده ، رو 

                      )  ييع غذايسانس صنايفوق ل( 

             

           

          

  رضوي  خراساناستان  اداره كل استاندارد وتحقيقات صنعتي  

        

  

               

 مركز پژوهشهاي غالت-شركت بازرگاني دولتي  

    



 

 ه

  

  

  كاهاني زاده، محمد حسين

)                    ليسانس علوم و صنايع غذايي فوق (

   

            

          

  معاونت غذا و دارو –دانشگاه علوم پزشكي مشهد   

  

  

  

  نجف زاده ، نرگس

                    )يژولويكروبيم  ليسانس  (

  

  

            

            

  چابهارشهرستان   صنعتي  ستاندارد و تحقيقاتااداره      

  

  

   بايهرمزي ، فر

                        )هيسانس تغذيل(

         

  و بلوچستان استان سيستان  تيصنع  استاندارد و تحقيقات اداره كل
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  مندرجات فهرست

 عنوان

 استاندارد مؤسسة با آشنايي

  

 صفحه

 ج

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون

  ز  پيش گفتار

  1  و دامنه كاربرد هدف  1

  1  مراجع الزامي   2

  1  اصطالحات و تعاريف      3

  2  اساس روش  4

  2  مواد و سايل مورد نياز  5

  2  نمونه برداري                                                                6

  3  روش كار                                                                    7 

  4  بيان نتايج  8

  4  گزارش آزمون  9
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  تار پيش گف

  

         كه "درجه سلسيوس 105 دماي  اندازه گيري ميزان كاهش جرم در –) خام(قهوه سبز"استاندارد 

  اجالسيه هفت صدو هفتادمينو درپيش نويس آن در كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده 

ار گرفته قر  تصويبمورد 7/10/1387  مورخخوراك و فرآورده هاي كشاورزي استاندارد   ملي  كميته

  استاندارد و تحقيقات موسسه   و مقررات  قوانين  اصالح  قانون 3  به استناد بند يك ماده  اينك است،

  .منتشر مي شود  ايران  استاندارد ملي  به عنوان،  1371  ماه  بهمن  مصوب ، ايران  صنعتي

،   و خـدمات   ، علـوم   صـنايع   در زمينـه   و جهاني  ملي  با پيشرفت هاي  و هماهنگي  همگامي  حفظ  براي

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

قرار خواهد   مورد توجه يون فني مربوطدر كميستجديد نظر  هنگاماستانداردها ارائه شود ،  تكميل اين 

  .كرد  استفاده استاندارد هاي مليتجديد نظر   از آخرين  بايد همواره ،  بنابراين. گرفت 

  

  : خذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است أمنبع و م

ISO 6673:2003,Green coffee-Determination of loss in mass at 105 degree centigrade.   
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  سلسيوس درجه  105 دمايكاهش جرم در اندازه گيري ميزان – )خام(سبزقهوه 

  و دامنه كاربرد  هدف   1

 105در  سبزكاهش جرم قهوه   گيري استاندارد، تعيين روش آزمون براي اندازه  اين  از تدوين  هدف 

   .كاربرد داردسبزكافئين دار و بدون كافئين قهوه   واعان براي استاندارد  اين. باشد وس مييدرجه سلس

 روش تعيين كاهش جرم در صورت توافق مي تواند به عنوان روشي براي اندازه گيري ميزان رطوبتن يا - 1 يادآوري

  .بين كاربران در نظر گرفته شود

، 1371، سال3324ايران شماره نتايج به دست آمده حدود يك درصد ازروش ارائه شده در استاندارد ملي - 2يادآوري

اين روش صرفأبه عنوان روشي براي بررسي (پايين تر است )روش مرجع( دانه قهوه خام روش اندازه گيري رطوبت

  ).روش هاي تعيين ميزان رطوبت به كار مي رود 1واسنجي

    الزامي  مراجع 2

  بدين.  است  شده  داده  آنها ارجاع  به استاندارد  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك 

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ . شود  مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  مقررات  آن  ترتيب

انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي 

ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است ، همواره  در مورد مداركي كه بدون.ايران نيست

   .آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است

  :  است  استاندارد الزامي  اين  زير براي  جعااز مر  استفاده 

  )نظر اول تجديد( ، ويژگيهاي دانه قهوه خام 1372سال  :   589استاندارد ملي ايران شماره      2-1   

روش اندازه گيري رطوبت دانه قهـوه خـام   ، 1371سال  :   3324استاندارد ملي ايران شماره      2-2

  )روش مرجع(

روش نمونه برداري از قهوه خام بسته بندي ، 1372سال  :   3309استاندارد ملي ايران شماره     2-3

  شده

    و تعاريف  اصطالحات   3 

  :  رود زير به كار مي  با تعريف استاندارد  اصطالح  در اين 

، ويژگي هاي دانه 1372سال :    589كليه اصطالحات و تعاريف ذكر شده دراستاندارد ملي ايران شماره  -  يادآوري

                                                
1- calibration
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  .كاربرد دارد نيز در اين استاندارد) تجديد نظر اول(قهوه خام 

  

 3 -1     

  درجه سلسيوس 105 ماي د دركاهش جرم 

روبه صورت درصدي از جرم ين استانداردتبخيط مشخص شده در ايواد فرار كه تحت شرار جزئي ميآب و مقاد 

  . ان  مي شونديب

    روش  اساس   4

ساعت  16سيوس به مدت سلدرجه  105 دماياز حرارت دادن نمونه در است اساس روش عبارت  

  .متعارف تحت فشار

  از يل مورد نيوسا  5

  :ايل زير مورد نياز استوسايل آزمايشگاهي متداول و هم چنين وس

  آون    1- 5

درجه سلسيوس   105 ±1و دماي آن در محدوده تحت فشاربايد مجهز به سيستم تهويه آون دستگاه 

  .قابل تنظيم باشد

  گنجايه   5-2 

تقريبأ گنجايه قطر .از جنس آلومينيوم ، شيشه يا استيل ضد زنگ با درپوش مناسب باشد بايد گنجايه

  .ميلي متر باشد 30تا  20 بايد ع آنميلي متر و ارتفا 90

    آزمايشگاهي    ترازوي   5-3 

  .باشد ده هزارم گرم  يك تا  توزين  با قابليت ي آزمايشگاهي بايدترازو

  خشكاننده      5-4 

  .داراي يك ماده جاذب الرطوبه قوي نظير سولفات كلسيم بدون آب يا سيليكاژل باشد خشكاننده بايد

  داري نمونه بر           6

فيزيكي و هيچگونه تغييرو فرآورده است واقعي كه نماينده  را دريافت نمايد نمونه اي بايد آزمايشگاه

  .در طول حمل و نقل و نگهداري در آن ايجاد نشده و آسيبي به آن نرسيده باشد شيميايي

  .گيردانجام  1372سال :  3309شماره ران يطبق استاندارد ملي ا بايد نمونه برداري



 

 3

ن يبه ا ،ار مهم مي باشد يسرعت عمل انجام آزمون بس،هوا قرار گرفته اند  برابردر يي كه نمونه هابراي  -  دآورييا

جاد يگري ايمشكل د اينكه اي بروداز دست بسته به رطوبت نسبي هوا ل كه ممكن است مقداري از رطوبت نمونه يدل

  .شود

  

  روش كار           7 

  گنجايهآماده سازي           7-1

كه دماي آن 1- 5طبق بند ك ساعت در آون يو در پوش آن را به مدت 2- 5بند  ذكرشده در هيگنجا

 ديرو در پوش را از داخل آون بر دا گنجايه.دكنيشده خشك  ميتنظدرجه سلسيوس  105 ±1در حد 

  .كنيددر دماي اتاق و درون خشكاننده سرد و

  .كنيد زنگرم ويك ده هزارم و درپوش را با دقت  گنجايه

  

  آزمونه         7-2

كنواخت آن را در كف يو به طور  دهيدقرار  2-5طبق بند  هيگنجاگرم را داخل  10ك نمونه به وزني

بي يرا با دقت تقر آنو كل  ديدهقرار به جاي خود را  هيگنجادر پوش .كنيدمورد نظر پخش  گنجايه

  .كنيدگرم وزن  يك ده هزارم

را  گنجايه ها  1-7ري از هرگونه كاهش جرم ، مطابق بند يد ، جهت جلوگيي آزمونه دارادياگر تعداد ز -   يادآوري

 .ديو سپس  با درپوش مربوط درون خشكاننده قرار ده نماييد آماده

  

  روش آزمون         7-3

قرار  1-5طبق بنددرون آون  ديا كه در پوش آن را برداشتهيحاوي آزمونه را در حال گنجايه 1- 7-3

  .ديپوش را در كنار آن و درون آون قرار ده در.ديده

  .كنيدم يتنظ وسيسلسدرجه   �10آون را در دماي  2- 7-3

  .ساعت ادامه دهيد 16 ± 5/0خشك كردن را به مدت  3-3- 7 

قرار  4- 5طبق بند  و مجموعه آنها را درون خشكاننده ديبگذار گنجايهدرپوش را بر روي  4- 7-3

  .در دماي اتاق سرد شود دهيد تا

    .كنيدگرم وزن  يك ده هزارمدرپوش ونمونه را با دقت  ، گنجايهمجموعه  5- 7-3

  .ديشگاهي دو بارآزمون انجام دهيك نمونه آزمايبر روي  -   يادآوري
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  ج يان نتايب          8

  : ر است باابان مي شود كه بريبه عنوان درصدي از جرم ب ، wسيوس ، سلدرجه  105كاهش جرم در  

  

     1اره فرمول شم

w  =   (m1 –m2)   x     100        

                              m1-m0           

  :كه در آن 

m0   = مي باشدگرم  ، بهو در پوش آن  گنجايهجرم.  

m1  = مي باشدگرم به  ،، در پوش و نمونه مورد آزمون قبل از خشك كردن گنجايهجرم            

  .)2- 7طبق بند (

m2  =مي باشدگرم  ، به،در پوش و نمونه مورد آزمون پس از خشك كردن  گنجايهم جر             

  ).3- 7طبق بند (

 جه آزمون را تا دو رقم اعشارينت ون دو آزمون را محاسبه يانگيجه آزمون ميگزارش نت براي انجام

  .كنيدگزارش 

  

  گزارش آزمون       9

  :شدبايد داراي آگاهي هاي زير باگزارش آزمون 

 مشخصات نمونه مورد آزمون قرارگرفته     9-1

  1387 سال: 11075 ايران شمارهروش آزمون به كار رفته طبق استاندارد ملي    9-2

 نتايج به دست آمده از آزمون    9-3

اختياري انجام شده ، به عالوه  صورتيا به  /و هرگونه جزئيات منظور نشده در اين استاندارد   9-4

 .طي كه ممكن است بر نتايج آزمون اثر داشته باشدهرگونه شراي

 تمامي اطالعات مورد نياز براي شناسائي كامل نمونه   9-5

 تاريخ انجام آزمون    9-6

 محل انجام آزمون    9-7

  نام خانوادگي و امضاي آزمون كننده  ونام    9-8
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