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ب   

  خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  الحاصـ  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

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

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

 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نويس پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز ندگان،كن وارد و صادركنندگان

 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب رتصو در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

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

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
 كـدكس  كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC) هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  زا اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 راياجـ  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  كاهـا، ي المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                
 ايران صنعتي قيقاتتح 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 



ج   

  استانداردتدوين كميسيون فني 

  »حسي هاي براي آزمون ،آماده سازي نمونه- قهوه خام«

  )تجديد نظر اول ( 

  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس

  مند علي،  قيطاسي

  )ليسانس زبان(

  

  شركت گلستان

    :دبير

  صر، نا صدغي

  )ليسانس صنايع غذايي(

  

  سازمان استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  تقي شكر گزار، سيد احمد 

  )ليسانس شيمي كاربردي(

  

  تهراني، نازنين

  )ايع غذاييليسانس صن(

  

  مهرنوش تيموري،

  )ليسانس تغذيه (

  

  حسيني، سيد محمد 

  )دكتراي مهندسي شيمي(

  

  خندان، مريم

  )ليسانس صنايع غذايي(

 

  

  مركز تحقيقات چاي - وزارت جهاد كشاورزي

  

  

  شركت گلستان

  

  

  -و آموزش پزشكي درمانوزارت بهداشت، 

  هاي كنترل غذا وداروه اداره كل آزمايشگا

  

  ستاندارد و تحقيقات صنعتي تهراناداره كل ا

  

  

  شركت گلستان

  معصومه، رحيمي

  )ليسانس صنايع غذايي(

  

  زماني، سهيال

  )ليسانس صنايع غذايي(

  

  

  صداقتي مرجانه

  آزمايشگاه پرژيران

  

  

  - و آموزش پزشكي درمان، وزارت بهداشت 

  داره كل نظارت بر موادغذايي ،آشاميدني، ا

  آرايشي و بهداشتي

  

  آزمايشگاه پرژيران 



د   

  )فوق ليسانس صنايع غذايي(

  محمدي، ثريا

  )ليسانس صنايع غذايي(

  

  محمدي، شايسته

  )ليسانس صنايع غذايي(

  

  ، شكوفهموقانلو

  )يليسانس كشاورز(

  

  مهربان راد، مژگان

  )ليسانس شيمي(

  

  نراقي، مژده

  )كشاورزيفوق ليسانس (

  

  آزمايشگاه پرژيران

  

  

  شركت گلستان

  

  

  و تحقيقات صنعتي تهران اداره كل استاندارد

  

  

  سازمان استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

  

  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي تهران
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  پيش گفتار

  

 . شد تدوين 1376  سال در بار نخستين "حسي هاي آماده سازي نمونه براي آزمون -قهوه خام"  استاندارد

ـ بـراي   هاي مربوط كميسيون تأييدو بررسي و رسيده ايپيشنهاده اساس بر استاندارد اين  مـورد  بـار ين اول

 خوراك و فرآورده هاي كشاورزي استاندارد ملي كميتة اجالس هشتصدونوزدهميندر و گرفت قرار تجديدنظر

مقـررات   و قـوانين  اصالح قانون 3مادة يك بند استناد به استاندارد اين اينك. شد تصويب 5/12/1387مورخ

منتشرمي  ايران ملي استاندارد عنوان به 1371ماه، بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه

 .شود

 خدمات و علوم ، صنايع زمينه در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 تكميـل  و اصـالح  بـراي  كه نهاديپيش هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي ،استانداردهاي

 . گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مـورد  مربـوط  فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه ايناستانداردها

 .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد بنابراين،

. 

  .شودمي  1376سال  4085اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

  
1-ISO 6668:2008, Green coffee-Preparation of samples for use in sensory analysis. 

  



  1

  آماده سازي نمونه براي آزمون هاي حسي –قهوه خام 

   هدف   1

و آماده سازي  خام، آسياب كردن قهوه بوداده شدهبودادن قهوه  روش يينتع ،استانداردهدف از تدوين اين 

 .هاي حسي مي باشد نوشابه آن براي آزمون

  

  دامنه كاربرد  2

  .براي آماده سازي نمونه قهوه خام جهت انجام آزمون هاي حسي كار برد دارداين استاندارد 

  .توافق بين خريدار و فروشنده انجام شودبار قهوه برپايه  ، آزمون حسي ممكن است براي پذيرش يا رد

  

  .بودادن متوسط مورد نيازاست ، ورنگ مزه بودادن كم ، و براي ارزيابي ، معموالً براي ارزيابي عيوب نمونه: 1ياد آوري

  

با  بلكه براي ارزيابي مقايسه نمونه هاي مختلف، كيفيت نوشابه آماده شده در اين استاندارد نه تنها براي كنترل از :2يادآوري

 .توان بهره گرفت مي ، ها ر يك از آنهبراي  يكسان از يك روش شناسايياستفاده 

  

  مراجع الزامي  3

بـدين   .مدارك زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده شده اسـت 

اريخ در صورتي كه به مدركي با ذكر ت. استاندارد ملي ايران محسوب مي شودترتيب آن مقررات جزئي ازاين  

، اصالحيه ها و تجديد نظر هاي بعدي آن مورد نظر اين ازايـن  اسـتاندارد ملـي    انتشار ارجاع داده شده باشد

ين تجديد در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است ، همواره آخر. ايران نيست

  نظر و اصالحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است 

  :ير براي اين استاندارد الزامي استجع زااستفاده از مر

  

  كي و شيميايييهاي فيز آشاميدني ويژگيآب  ،1053 شماره استاندارد ملي ايران   1- 3

  برداريدانه بسته بندي شده، روش نمونه -قهوه خام، 3309شماره  استاندارد ملي ايران   2- 3

  

  اصطالحات وتعاريف  4

  :رود ، اصطالحات و تعاريف زير به كار ميدر اين استاندارد



  2

4-1  

  نوشابه قهوه 

، با استفاده از آب تازه جوشيده طبق شرايط اين قهوه بوداده و ساييده استخراج و آماده سازي مواد محلول

  .است استاندارد

 

4-2  

   1قهوه بو داده و ساييده

  .دن و ساييدن استبوداقهوه خام بعداز 

  

  اساس روش  5

  .آن در فنجاني از آب تازه جوشيده 2، دم كردن آزمونهوساييدن نمونه قهوه خام بو دادن

  

   يا واكنشگرها/ومواد   6

بدون كلر يا ساير طعم هاي خارجي و داراي سختي  1053 شماره مطابق با استاندارد ملي ايران  آب  1- 6

  .ميلي مول در ليتر باشد 2/  5مي تواند تا ميزان كربنات كلسيم . متوسط باشد

را با حجم مناسبي از آب بدون يون تا رسيدن به غلظت مورد قبول  رقيق  آب بيشتر است آن اگر سختي

  كنيد 

  .كيفيت آب دم كردن  اهميت بر جسته يي از لحاظ آزمون حسي نوشابه قهوه به داليل ديداري و بويايي دارد

  

  وسايل   7

  :، وسايل زير مورد نياز مي باشدل معمول آزمايشگاهيافزون بر وساي

  

  دستگاه بودادن قهوه  7-1

دقيقه به گونه اي بودهد كه رنگ قهوه اي  12گرم قهوه خام را در حداكثر  500تا اين دستگاه بايد بتواند 

  .كندهوارا با فشار از درون صفحه سوراخ داري رد  كه ميانه بدست آيد وداراي سيستم سردكننده اي باشد

                                                
1 -roast and ground coffee (R&G coffee) 
2 -test portion  
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درجه  240مناسب استفاده در دستگاه بو دادن قهوه  واندازه گيري دماي دانه قهوه تا دما سنج ،  7-2

  سلسيوس

  گرم 0/ 1با دقت  ،  ي آزمايشگاهيترازو 7-3

قهوه بو داده را به كه بتواند در كمتر از يك دقيقه نزديك به صد گرم نمونه آسياب آزمايشگاهي ،  4- 7

   :باشد 1رات آن برابر جدول شماره گونه اي آسياب كند كه اندازه ذ

  

  توزيع اندازه ذرات-1جدول 

  در صد آسياب شده  نتايج الك كردن

  كمينه  بيشينه  هدف

  60  75  70  ميكرومتري 600مانده اسمي روي الك 

  مشخص نشده  مشخص  نشده  20  ميكرومتري450مانده اسمي روي الك 

  5  15  10  ميكرومتري 425عبور كرده از الك 

  اندازه هاي چشمه الك هاي آزمايشگاهي  295ارد ملي ايران شماره استاند

  

  . آزمايش الك كردن را در آغاز كار روزانه انجام دهيد 

نبايد براي آماده كردن نوشابه  ،اندازه گيري ذرات بكار رفته است كه در آزمايش شده اياز قهوه ساييده 

  . استفاده كرد 

  

بخش هاي منفرد اندازه طبق  ،و سائيده در بسته هاي مصرف كنندهقهوه بو داده  ازنمونه، نمونه براي آماده سازي :يادآوري

   .ذرات بكار مي رود 

  

آب مورد نياز براي مقدارميلي ليتر كه مطابق با  350تا  150، با گنجايش چيني يا شيشه اي فنجان، 7-5

  . ارزيابي بعدي گزيده مي شود

  ) بدون ترك و لب پريدگي باشد(لم سا ، بدون بو و فنجان ها بايد پاك

   ، در خور جوشاندن آب، پاك و بدون بووسيله گرم كردن  6 -  7

و شناخته مناسب ، يا پيمانه دست دار با گنجايش مناسببا گنجايش استوانه شيشه اي مدرج ،    7 – 7

   شده

  

  



  4

  نمونه برداري      8 

روش نمونه برداري از دانه قهوه خام بسته بندي  3309استاندارد ملي ايران شماره " مطابقنمونه برداري بايد 

  . انجام شود  "شده

  

  روش كار     9 

  بو دادن    1 – 9

دستگاه را از  ، با بو دادن يك يا دو نمونه از دانه هاقرار دهيد) 1-7(را در دستگاه بو دادن ) 2-7(دماسنج 

   .)نيازي به نمونه آزمايشگاهي نيست(پيش گرم كنيد 

  

  .پيش گرم كردن نيست از شود نيازي به طور مداوم استفاده ميه اگر از دستگاه بودادن ب  :يادآوري

  

طوريكه دانه ها به رنگ ه ، برا درون دستگاه به دقت بو دهيد) 8بند (گرم از نمونه آزمايشگاهي  300تا  100

  .روشن تا متوسط برسد

  .دقيقه بايد باشد 12تا  5مدت بودادن در دستگاه بين 

  .دانه هاي قهوه را هنگام بو دادن با استفاده از دماسنج كنترل كنيددماي 

محدوده دماي كوچكتري درجه سلسيوس مناسب است، اما امكان دارد  240و 200 دماسنجي بين معموالً

  .مورد توافق خريدار و فروشنده قرار گيرد

  

  سرد كردن     9-2

عبور ستگاه بريزيد، وهوا را با فشار از بستر داغ دانه ها دار د سوراخدر پايان بو دادن، دانه ها را روي صفحه 

  .درجه سلسيوس برسند 30دقيقه  به دماي  5دانه ها بايد در مدت تقر يباً . دهيد

  

  1آسياب كردن و آماده سازي آزمايه     9-3

ده دانه هاي بو باقيمان .را كنار بگذاريد و آن گرم از دانه هاي بو داده سرد شده را آسياب كنيد 50نزديك به 

  .داده را آسياب كنيد

  .آسياب كردن آماده سازي نوشابه را به پيش ببريداز اتمام  دقيقه پس 90حداكثر تا 

                                                
1 Test sample 
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  آزمونه     9-4

 0/ 1گرم نمونه را با دقت 7حدود  ترجيحاً، )5-7بند (براي آماده سازي نوشابه رد نياز ومطابق با حجم آب م

هاي  قهوه  نسبت. فرد  تهيه كنيدگرم براي هر  9تا  5 توجه به حدود با، ميلي ليتر آب 100گرم  به نسبت 

  .براساس توافق خريدار و فروشنده تعيين شودوآب ممكن است 

  

  .دستور مصرف دليل بر تغيير غلظتهاست: ياد آوري

  

  آماده سازي نوشابه   9-5

  .قرار دهيد 5-7آزمونه را در فنجان 

  

  .مطلوب است ، براي حداقل سردشدن آب جوش ، گرم كردن فنجان ضمن جوشيدن آب :يادآوري

  

استوانه مدرج شيشه اي يا پيمانه اي كه گرم  با و با استفاده از دستگاه گرم كن آب را به دماي جوش برسانيد

دقيقه قهوه را جهت ته نشيني وجدا  3به مدت حداقل  .، تا حجم مورد نياز در فنجان آب بريزيدشده است

  .حتوي فنجان را به آرامي هم بزنيدم، براي كمك به ته نشيني قهوه. بكشد دم شدن گاز بگذاريد تا

درجه  55دماي نوشابه قهوه را تا دماي حداقل  .دور بريزيد باقي مانده ذرات روي سطح فنجان را جدا كنيد و

  .سلسيوس بگذاريد سرد شود

مي توان چشش هاي  ،  با كاهش دمادرجه سلسيوس است 55و  50ايي بين معموالً دماي اولين چش

  .بيشتري انجام داد

  .دو يا سه نوشابه تهيه كرد ،براي اصالح ارزيابي مي توان از يك آزمونه

  گزارش آزمون 10

   :زير باشدداراي آگاهي هاي گزارش آزمون بايد 

  

  تمام اطالعات الزم براي شناسايي كامل نمونه    10-1

 اين استاندارد ملي  طبق، روش بكار رفته 10-2

 بو دادن  دما و مدت زمان 10-3

، همراه با هر پيشامدي كه ممكن ذكر نشده يا اختياري بودهتمام جزييات كار كه در اين استاندارد  10-4

 .را در بر گيرد، هاي حسي اثر گذاشته باشد است روي كيفيت نوشابه به لحاظ ويژ گي

 تاريخ انجام آزمون  10-5

  آزمون كننده يامضا نام خانوادگي و نام و 10-6


