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ب
 

 خدا نام هب

 ايران استاندارد ملي سازمان با ناييآش
 

و اسکتاندارد مؤسسک  مقکررات و قکوانی  اصکح  قکانون 3مکاد  یک  بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه

اسکتاندارداا  نشکر و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

.دارد عهده به را ایرانملی)رسمی(

 ادار  عکايی شکورا  جلسکه دومکی  و پنجکاه و یكصکد موجکب بکه ایکران صکنعتی تحقیقکات و مؤسسکهاسکتاندارد نکا  

 ابحغ اجرا جهت92/63/1326مورخ33333 شماره نامه طی و یافتهتغییر ایران استاندارد بهسازمانملی92/60/1326مورخ

 و مراکز نظران صاحب ، سازمان کارشناسان از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  وزهح در استاندارد تدوی .است شده

 شرایط به توجه با و ملی مصايح با امگا  وکوششی شود می انجا  مرتبط و آگاه اقتصاد  و تويید  علمی،پژواشی، مؤسسات

 کننکدگان،مصرف تويیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفان  و آگااانه مشارکت از که استتجار  و فناور  تويید ،

 نکوی  پیش. شود می حاصل دويتی غیر و دويتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و مراکزعلمی کنندگان، وارد و صادرکنندگان

 از پک  و شکودمکی ارسکا  مربکو  فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  بهمراجع نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

 ایکران (رسمی)ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  آنرشته با مرتبط ملی کمیت  در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد مکی تهیکه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز ذیصح  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی ترتیکب، .شکود مکی منتشکر و چکاپ ایکران ملکی اسکتاندارد عنکوان به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیت 

ملکی کمیتک  در و تکدوی  3 شکمار  ایکران ملکی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استاندارداایی

.باشد رسیده تصویب به دادمی استانداردایرانتشكیل سازمانملی که مربو  استاندارد

ايمللکیايكتروتكنیک  بکی  کمیسکیون1(ISO)اسکتاندارد ايمللکی بکی  سکازمان اصلی اعضا  از ایران استاندارد ملی سازمان
9(IEC)3قانونی شناسی اندازه ايمللی بی  سازمان و

(OIML)2رابکط تنهکا بکهعنکوان و اسکت
 ککدک غکیایی کمیسکیون 

3(CAC)خکا  اکا  نیازمنکد  و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی تاندارداا اس تدوی  در.کند می فعايیت کشور در 

 ملکی سکازمان .شکودمکی گیکر بهکره بی ايمللکی استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتاا  آخری  از کشور،

 وایمنکی سکحمت حفظ ،کنندگان مصرف از حمایت برا  قانون، در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند می ایران استاندارد

 اسکتاندارداا  از بعضی اجرا  اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد 

 نمایکد. اجبکار  اسکتاندارد، عکايی شکورا  تصکویب بکا وارداتی، اقح  یا/و کشور داخل تويید  محصوالت برا  را ملیایران

 درجهبند  و صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ايمللی بی  بازاراا  حفظ ظوربهمن تواند می سازمان

 زمینک  در فعا  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان امچنی برا  .نماید اجبار  را آن

 و اکا آزمایشگاه زیستمحیطی، مدیریت و کیفیت دیریتم اا  سیستم وصدورگواای ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره

 ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  ایران استاندارد ملی ،سازمان سنجش وسایل کايیبراسیون)واسنجی( مراکز

 عملكرد بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینام  الز ، شرایط صورتاحراز در و کند می ارزیابی ایران صححیت تأیید نظا 

عیکارفلکزاتگرانبهکاوترویجدستگاهبی ايمللییكااا،کايیبراسیون)واسنجی(وسایلسنجش،تعیی  . کند می نظارت اا آن

 است.سازمانانجا تحقیقاتکاربرد برا ارتقا سطحاستاندارداا ملیایرانازدیگروظایفای 

                                                 
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
 

 كميسيون فني تدوين استاندارد

  " هاي آزمون ها و روش ويژگي -سياه چاي "

 )تجديدنظرسوم(



 سمت و/ يا نمايندگي          :رئيس

تقیشكرگزار،سیداحمد

)يیسان شیمی(



مرکزتحقیقاتچا کشور-وزارتجهادکشاورز 





 :دبير
نی کار،علیرضا

پزشكی(گیاه–ز مهندسیکشاور)يیسان 

ادارهکلاستاندارداستانگیحن



  )اسامیبهترتیبحروفايفباء(: اعضاء

ادیبعباسی،علی

)يیسان مدیریت(

چا کارشناس



بحالیی،فاطمه

شیمی()فوقيیسان 

پارکعلموفناور استانگیحن





بیگزاده،ارسحن

)فوقيیسان شیمی(

یستمکیفیتفنونآزمایشگاهس



پیرخوشسیرت،نرگ 

 )يیسان صنایعغیایی(

 شرکتچا تیم 



 جامعی،شاد

مهندسیکشاورز ( )فوقيیسان 

آزمایشگاهآریازیستفناور



 جعفریان،مهناز

)فوقيیسان شیمیآيی(

ادارهکلاستاندارداستانگیحن



حریر ،عماد

)يیسان علو تغییه(

)سهامیخا (شرکتچا احمد



 





د
 

 )ادامه( كميسيون فني تدوين استاندارد
 

سمت و/ يا نمايندگي         :  اعضاء

حبیبی،محمدتقی

)يیسان صنایعغیایی(

سهامیخا ()شرکتچا احمد



زگودر،خردادپور

)يیسان کشاورز (

سازمانچا کشور



ربانیمورخ،مجید

(علو تجربی)دیپلم

)سهامیخا (شرکتچا احمد





 روحی،محمود

 )فوقيیسان شیمی(
شرکتچا یونیلورایران



روفیگر حقیقت،شیوا

)فوقيیسان صنایعغیایی(

مرکزتحقیقاتچا کشور-دکشاورز وزارتجها





ریحانی،حجت

 (مدیریت)يیسان 

 سازمانچا کشور



سلیمی،مهد 

()فوقيیسان مهندسیکشاورز 

دانشگاهگیحن–دانشكدهعلو کشاورز 



شریفی،معصومه

 شیمی( )دکترا

گیحندپاسارگانمونهآزما آزمایشگاه





صادقحسنی،محمد

(علو تجربی )دیپلم

ساز وبستهبند الایججمشرکتچا 

 

صدغی،ناصر

(صنایعغیاییيیسان )

 کارشناساستاندارد

 

طاارپییر،صدف

مهندسیکشاورز ()يیسان 

ادارهکلاستاندارداستانگیحن

  



ه
 

 ()ادامهكميسيون فني تدوين استاندارد


سمت و/ يا نمايندگي         :  اعضاء

سحر،صمد 

(میكروبیويوژ )يیسان 

ادارهکلاستاندارداستانگیحن



طحکوبی،مریم

)يیسان شیمی(

ادارهکلاستاندارداستانگیحن



فخرائی،فروغ

)يیسان میكروبیويوژ (

ادارهکلاستاندارداستانگیحن



مرسده ، کسرو 

)يیسان صنایعغیایی(

ساز وبستهبند مظفرکارخانهچا 



مبرا یكتایی،مسعود

 )فوقيیسان صنایعغیایی(

 شرکتصنایعغیاییفوم 



محمد ،شایسته

)يیسان صنایعغیایی(

شرکتگلستان



مدا ،پریوش

)يیسان صنایعغیایی(

انادارهکلاستاندارداستانمازندر



مداوش،کاوه

)فوقيیسان میكروبیويوژ (

آزمایشگاهسامانهپایشسحمت



مسلمی،افشار

)يیسان کشاورز (

انجم حمایتازمصرفکنندگان



مسیحا،علیرضا

)دکترا میكروبیويوژ (

گیحنپاسارگادنمونهآزما آزمایشگاه



امیرمظفرمظفرنور ،

قدیپلمبرق()فو

ساز وبستهبند مظفرکارخانهچا 







و
 

 )ادامه(كميسيون فني تدوين استاندارد


سمت و/ يا نمايندگي          :  اعضاء

مهربانرودبنه،محبوبه

فوقيیسان علو وصنایعغیایی(

شرکتصنایعغیاییوآشامیدنینمونهایرانیان



نجفی،علیرضا

)يیسان علو تغییه(

معاونتغیاودارو–شگاهعلو پزشكیگیحندان



ارمز ،فریبا

(صنایعغیایی يیسان فوق)

ادارهکلاستاندارداستانسیستانوبلوچستان



یوسفی،محمدعلی

 (مدیریت )فوقيیسان 
ادارهکلاستاندارداستانگیحن



یوسفی،زارا

 تويیدوفراور چا (ن)يیسا

تاندارداستانگیحنادارهکلاس




 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ز
 

 فهرست مندرجات

 

 صفحه عنوان

ج  سازمانملیاستانداردایران با آشنایی

د  استاندارد تدوی  فنی کمیسیون

   پیشگفتار

   مقدمه

1ادف1

1دامنهکاربرد9

 1مراجعايزامی3

3اصطححاتوتعاریف2

ویژگیاا3 0

2نمونهبردار 0

2آزمونروشاا    3

16نشانهگیار بستهبند 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 پيش گفتار

شد.ای اسکتانداردتدوی 1322نخستی باردرسا "اوروشاا آزمونویژگیا-چا سیاه"استاندارد

 برا اا مربو ایرانوتأییدکمیسیونسازمانملیاستاندارد توسطدهوبررسیبراساسپیشنهاداا رسی

کمیتهملیاستانداردخوراکاجحسی ازاروسیصدوچهارمی بارموردتجدیدنظرقرارگرفتودرمی سو

قانون3دهاستنادبندی مابهشد.این ای استانداردتصویب13/16/1329مورخوفرآوردهاا کشاورز 

عنواناستانداردهب1331اصح قوانی ومقرراتموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانمصوببهم ماه

شود.ملیایرانمنتشرمی

اا ملیوجهانیدرزمینکهصکنایع،علکو وخکدمات،برا حفظامگامیواماانگیباتحوالتوپیشرفت

تكمیکلو تجدیدنظرخواادشدوارگونهپیشنهاد کهبرا اصح يزوصورتاستاندارداا ملیایراندر

،ای استانداردااارائهشود،انگا تجدیدنظردرکمیسیونفنیمربو موردتوجهقرارخواادگرفت.بنکابرای 

استفادهکرد.استاندارداا ملیایرانبایداموارهازآخری تجدیدنظر



شود.می1330:سا 093دملیایرانشمارهای استانداردجایگزی استاندار



 بهشر زیراست:استفادهقرارگرفتهموردای استانداردتدوی کهبرا  ومآخی  منابع

 
1- ISO 3720 :2011, Black Tea – Definition and Basic Requirements  

2- WILSON , K.C.and CLIFFORD, M.N, Tea Cultivation to Consumption 1
st
 ed  Chapman & 

Hall  1992 
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 هاي آزمون ها و روش ويژگي -چـاي سياه 

 )تجديدنظرسوم(

 هدف     1

بردار ،نمونه،میكروبیشیمیایی،،1حسیا فیزیكی،ککاتعیی ویژگی،ادفازتدوی ای استککاندارد

باشد.می،گیار چا سیاهبند ونشانها آزمون،بستهکاروش



 رددامنه كارب    3

 کاربرددارد.کهکافئی آنجدانشدهاست،ای استاندارد،برا چا سیاه

دارد.نکاربردمعطرچا سیاهدرباره،ای استاندارد : 1يادآوري 

گیااوروشاا آزمونمراجعهشود.ویژ-،چا معطر13990برا چا معطربهاستانداردملیایرانشماره :3يادآوري 

 مراجع الزامي    2

ارجاعدادهشدهاست.بدی ااملیایرانبهآندرمت ای استانداردکه استمقرراتیاو زیرحمدارک

.دشومحسوبمیملیایراناستانداردترتیبآنمقرراتجزئیازای 

راا بعد آنااوتجدیدنظبهمدرکیباذکرتاریخانتشارارجاعدادهشدهباشد،اصححیهکهصورتیدر

ااارجاعدادهمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنموردموردنظرای استانداردملیایراننیست.در

ااموردنظراست.اا بعد آناست،اموارهآخری تجدیدنظرواصححیهشده

زیربرا ای استانداردايزامیاست:ايزامیاستفادهازمراجع

روشنمونهبردار –چا ،092شمارهملیایراناستاندارد 2-1

آنمادهخش گیر روشتهیهنمونهنر شدهچا واندازه-چا ،3939شمارهاستانداردملیایران 2-3

روشاندازهگیر خاکسترکلچا -چا ،3933شمارهاستانداردملیایران 2-2

 قلیائیتخاکسترچا محلو درآبروشاندازهگیر-چا ،3932شمارهاستانداردملیایران 2-4

اکسترمحلو ونامحلو چا درآبروشاندازهگیر خ-چا ،3933شمارهایراناستانداردملی  2-5

سلیسیوسدرجه163درا روشاندازهگیر افتجرمیچ-چا ،3930شمارهاستانداردملیایران 2-6

روشاندازهگیر خاکسترنامحلو چا دراسید-چا ،3933انشمارهاستانداردملیایر 2-7

 روشاندازهگیر عصارهآبیچا –چا ،3396استانداردملیایرانشماره 2-8

روشاندازهگیر کافئی چا -چا ،3323استانداردملیایرانشماره 2-9

                                                 
1 - Organoleptici 



9
 

 مراجع الزامي)ادامه(

مقدارفیبرخا اندازهگیر -چا ،3322شمارهاستانداردملیایران 2-11

واژهنامهچا سیاه،3322شمارهاستانداردملیایران 2-11

 درجهبند وروشآزمون–برگسبزچا -چا ،3332شمارهاستانداردملیایران 2-13

 نا اا بازرگانی–چا ،3306ایرانشمارهملیاستاندارد 2-12

نشانهگیار وبستهبند -چا سیاه،3063شمارهیراناملیاستاندارد 2-14

ارزیابیچشاییروشتهیهنوشابهچا برا -چا سیاه،3063شمارهاستانداردملیایران 2-15

روش-کافئی تعیی مقدار–خش وچا فور چا ،16922شمارهاستانداردملیایران 2-16

 ( HPLC )کروماتوگرافیمایعباکاراییباال

آزموناا ااوروشویژگی-اا کاغی ومقواییبسته-چا ،0223شمارهاستانداردملیایران 17 -2

-م ،آا ورو مقدارسرب،کادمیو ،گیر اندازه–موادغیایی،2900شمارهاستانداردملیایران 2-18

سنجیجیباتمیروشطیف

2-19روشاندازهگیر –هاا،سبز ااوفراوردهاا آناا،میو0193ملیایرانشمارهاستاندارد

جیوهبهروشجیباتمیبدونشعله

-تعیی مقدارارسنی -سبز ااوفراوردهاا آناا میوهاا،،2913استانداردملیایرانشماره 2-31

 روشبینابسنجیجیباتمیبرمبنا تويیدایبرید

قسمت-اندازهگیر مواداختصاصیآن–،چا سبزوسیاه3230-1رهاستانداردملیایرانشما 2-31

 روشرنگسنجیبااستفادهازمعرف-او :تعیی مقدارکلیپلیفنلاا

میوهاا -اا کش آفت مانده مرزبیشینه - آفتکشاا،13113استانداردملیایرانشماره2-33

گرمسیر ونیمهگرمسیر 

 آزمونمیكروبیويوژ روشاا وااویژگی -انواعچا ،13636استانداردملیایرانشماره 2-32

ا مصنوعیدرموادارنگ-مجاز،افزودنیاا خوراکی9032استانداردملیایرانشماره 2-34

 روشآزمون-شناساییبهروشکروماتوگرافیالیهنازک–خوراکی
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حات و تعاريف        اصطال      4  

:درواصطححاتوتعاریفزیربهکارمی،درای استاندارد

4-1  

 چاي سياه

ااییازبوتهچا بکاکهتنهاازجوانهاا،برگااوساقهاا تردوجوانرقم،ا استچکا سیاهفرآورده

بابهکرهگیکر از،سیاهمیباشکدکهمناسببرا تهیهچا Camellia sinensis ( L ) O.Kuntzeنا علمی

)تخمیر(وخش ناکسیداسیو،آنبرانجا فکرایندپحس،مايشساز کهپایهشیوهاا پییرفتهشدهچا 

آید.دستمی،بهکردناست

 

4-3  

1دستي يك 
 

شود.گفتهمی،اا ی رقمچا اایاریزهبهاماندازهبودنتقریبیتكه
 

4-2 

3زييتم
 

باشد،گفته(موادخارجی،ساقهغیرمتعارفوپرهضخیم،دمارازارگونهاجزا ناخواسته)پو،ار عکهبهچایی

شود.می



4-4 

 موادخارجي

 شود.گفتهمی،ش ،خاک،گردوغبارومانندآن:مانند،بهارچیز جزچا 

4-5 

 گيپيچيد

ود.شگفتهمی،یاپیچخوردهبودنذراتچا خش بهتابداربودن  
 

4-6 

2پـو
 

ودرشودازبرگجدامیآنکهدرانگا مايش،اا يطیفچا میباشداا پشتبرگااوکرکرگبرگ

چا شود.پو،جزءموادزائدوا گر برا خش کردنبهبیرونازدستگاهخش ک پرتابمیپیدمیدنا

                                                 
1-Even 

2-Clean 

3-Fluff 



2
 

.شودکهبایدازچا خش جدا،باشدمی
 

4-7 

 دمـار

،بهعلتخردشدنبرگازآنآنکهانگا مايش،اا چا استده)خشبی(برگچوبیشکرگبرگاا 

.شودجدامی



4-8 

1پره ضخيم
 

شود.گفتهمی،،بازوغیرمشكیچا بهذراتپه 
 

 

4-9 

 غير متعارف  ساقه
اهککدستگباوایجادمیشود،چا خش چینیغیراستاندارددرکهبهعلتبرگ،غیرمشكیا استساقه

شود.جدانمیازآن،گیر)فایبرومات(اقهکس



4-11 

 3دستگاه  ساقه گير

رود.کارمیهب،کهبرا جداکردناجزا ناخواستهچا )ساقه،دمار،پووپرهضخیم(ازچا ،دستگاایاست  
 

4-11 

ماندگي –كهنگي  

،داردار درجا نمیانگهومدتدار دراز،درپینگها چطعمکهامهیابخشیازعطرو،حايتیاست

.باشدازدسترفته



                                                 
1-Flaky 

2-Fibromat 
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4-13 

 1كپك زدگي 

آيودهبهکپ میشودوعطروطعم، درشرایطنامناسببهوجودآمدهدراثرنگهدار چاکه،حايتیاست

 نامطلوبدارد.

 

4-12 

 3پوسيدگي 

دربرگسبزچا ،چا ساز ازفرایندشپیترابر ونگهدار ،کهدرپیشرایطنامطلوب،حايتیاست

 پیشمیآیدوموجبناپسندشدنعطروطعمچا میشود.

 

4-14  

3دگييترش 
 

ديیلعد رعایتاصو بهداشتیوآيودگیسطو دستگاهمايشوبه،دراثرشرایطنامطلوبکه،حايتیاست

بهوجودمیآیدوسببعطروطعمترشدرچا میشود.،تخمیر



4-15 

4بوگرفتگي 

،موجبتغییرعطروطعمواقعیچا میشود.دخارجیبهطورمستقیمیاغیرمستقیمکهموا،حايتیاست

 
4-16 

 5سوختگي

شود.پدیدارمی،کهدرپیخش کردنچا دردما بیشازاندازهوغیرمتعارف،حايتیاست  

 

4-17 

 هاي چاي رقم

به،ااواندازهذراتچا بانگرشبهویژگی،ازتبدیلبرگسبزچا بهچا خش کهپ ،ااییاستنا 

آندادهمیشود.

                                                 
1-Mouldy 

2-Musty 

3-Sour 

4- Taint 

5-Burnt  



0
 

ایراناستانداردملی،بهکارگرفتهشدهدرای استانداردهدیگرتعریفااواصطح اا بکسبآگاایازبرا -يادآوري 

مراجعهشود.،،واژهنامهچا سیاه3322شماره

 

ويژگي ها    5  

 اهسي ويژگي هاي فيزيكي چاي 5-1

ای استانداردباشد.1جدو مطابقبابایدسیاهاا چا اا فیزیكیامهرقمویژگی

 

 هاي چاي سياه ويژگي هاي فيزيكي رقم -1جدول  

 

 ذيرشپ چگونگي/ حدقابل ويژگي هـا رديف

یت(ؤظاارچا خش )ر 1  
تمیزپیچیدهو،:یكدستچا ارتدک 

وتمیزگرانويهیكدست،:CTCچا 

 رنگذراتچا خش  9

اکستر خیامشكیمایلبهچا ارتدک :مشكیو



قهوها  مشكییامشكیمایلبه :CTC چا 

 بدونارگونهموادخارجی موادخارجی 3

مجموعهاجزا نکاخواسته)پو،دمکار،پرهضخیم 2

(بهدرصد)وساقهغیرمتعارف(برپایهسنگینی  

ی بیشینه  

 بدونارگونهعحیمکپ زدگی  زدگی(کاستیاا)کپ 3
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چاي سياه نوشابه حسيهاي  ويژگي  5-3

ای استانداردباشد.9جدو مطابقبایدسیاهنوشابهچا حسیاا ویژگی
-ا سیاهچ،3063ایرانشمارهاستانداردملیمطابقبرا ارزیابیچشاییبایدسیاهروشتهیهنوشابهچا -يادآوري 

باشد.،روشتهیهنوشابهچا برا ارزیابیچشایی
 



نوشابه چاي سياه حسيويژگي هاي  – 3جدول    

 رديف
 

ها ويژگي ذيرشچگونگي/ حدقابل پ   روش آزمـون 

3063شمارهاستانداردملیایرانطبق شفافوقرمز رنگنوشابهچا  1  

3063شمارهدملیایراناستاندارطبق مسیتاسبزروش  رنگتفايه 9  

 عطرنوشابه 3
عطرطبیعیبدونعطرافزودنیودارا 

 چا 

3063شمارهاستانداردملیایرانطبق  

 طعمنوشابه 2

سوختگی،کهنگی،بدونطعمماندگی،

ترشیدگی،بوگرفتگیو،کپ زدگی

 پوسیدگی

3063شمارهاستانداردملیایرانطبق  

 

 مواد افزودني     5-2

شیری کنندهوموادطعمداندهوموادرنگطبیعیو/یامصنوعیمانندافزودنیاستفادهازارگونهمواد

 است.ای استانداردغیرمجازامهمراحلتويیدوبستهبند ،دردر
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 چاي سياه هاي شيميايي ويژگي5-4

اردباشد.ای استاند3جدو مطابقبایدسیاهاا شیمیاییچا ویژگی  

هاي شيميايي چاي سياه ويژگي - 2جدول  



هـا ويژگي رديف  

 حدقابل

 پذيرش
"درصد جرمي"  

 روش آزمـون

3-3 رطوبت 1 3930شمارهستانداردملیایرانطبقا   

2-3 خاکسترکل 9 3933شمارهستانداردملیایرانطبقا   

خاکسترکلدرآبنسبتبهخاکسترمحلو  3

  
23کمینه 3933شمارهستانداردملیایرانطبقا   

0/6بیشینه خاکسترنامحلو دراسید 2 3933شمارهستانداردملیایرانطبقا   

خاکسترمحلو درآببرحسبقلیاییت 3
(KOH)

3-1 3932شمارهستانداردملیایرانطبقا   

0 
عصاره

 آبی

خايصداخلیچا  36کمینه   

3396شمارهنداردملیایرانستاطبقا مخلو وخايصخارجیچا  

خارجیچا –داخلیچا   
39کمینه  

3/10بیشینه فیبرخا  3 3322شمارهستانداردملیایرانطبقا   

9کمینه کافیی  3  
یا/و3323شمارهملیایراناا ستانداردطبقا

 16922شماره

لکلپلیفن 2 2کمینه  3230-1شمارهستانداردملیایرانطبقا   

درجهسلسیوسمطابقبااستانداردملیایران163±9پییرشبرپایهچا خش شدهدردما حدقابلدادهشدهدرستوناعدادامه- 1يادآوري 

باشد.می3930شماره

حدقابل،گر نمونهخش اندازهگیر شود166در (KOH)پتاسیممیلیمو ایدروکسیدحسبرآببراگرقلیاییتخاکسترمحلو د-3يادآوري 

است.3/13-0/33آنپییرش

 .ايزامینیستدرحا حاضر(2اندازهگیر پلیفنلکل)ردیف–2يادآوري 
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آالينده هاي فلزي 5-5

ای استانداردباشد.2دو جمطابقباباید،سیاهمقدارفلزاتسنگی درچا 
 

 آالينده هاي فلزي در چاي سياه  – 4جدول 

 روش آزمون ( µg/gبرحسب) حدقابل پذيرش نام فلز رديف

2913طبقاستانداردملیایرانشماره13/6بیشینهآرسنی 1

0193طبقاستانداردملیایرانشماره69/6بیشینهجیوه9

2900طبقاستانداردملیایرانشماره1ینهبیشسرب3

2900طبقاستانداردملیایرانشماره1/6بیشینهکادمیو 2

2900طبقاستانداردملیایرانشماره36بیشینهم 3

 
 

 چاي سياه بيهاي ميكرو ويژگي 5-6

ویژگیاا-انواعچا ،13636استانداردملیایرانشمارهبامطابقبایداا میكروبیدرچا سیاهویژگی

 باشد.اا آزمونمیكروبیويوژ شورو
 

 

 ها مانده آفت كش 5-7

مرزبیشینه-آفتکشاا،13113شمارهاستانداردملیایرانبامطابقاادرچا سیاهبایدکشماندهآفت

 باشد.،میوهاا گرمسیر ونیمهگرمسیر -ااکشآفتمانده

 نمونه برداري 6

انجا ،بردار روشنمونه-چا ،092شمارهانداردملیایرانککبااستمطابقمونهبردار چا خش بایدن

گیرد.



 روش هاي آزمون   7

سیاهچا آالیندهاا فلز وشیمیایی،فیزیكی،حسینوشابهچا اا برا آزمایشبرابر ویژگی7-1

شدهدرجدو تعیی ومشخصبایدازروشاا ،تکاندارداا نوشتهشدهدرای اسباویژگیموردآزمون

پیرو شود.ای استاندارد،2تا1اا 



راوزنکردهوسیاهچا نمونهآزمایشگاایگر 166مقدارناخواسته، گیر مقداراجزابرا اندازه7-3

د.بهدستآمدهراگزارشکنیمقدار،نکنیدزووسپ آنجدااجزا ناخواستهرااز
 

روشتهیه،3939شمارهبرپایهاستانداردملیایرانبهجزعصارهآبی،3درجدو تعیی شدهمقادیر7-2

 دستمیآید.هب،گیر مادهخش آننمونهنر شدهچا واندازه
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 آزمون رنگ افزودني   7-2
افزودنیاا خوراکی،9032شمارهایراناندازهگیر رنگافزودنیدرچا سیاهبایدمطابقبااستانداردملی

انجا روشآزمون-شناساییبهروشکروماتوگرافیالیهنازک-اا مصنوعیدرموادخوراکیرنگ-مجاز

شود.

 انه گذاري شن وبسته بندي    8

،یر نداشکتهباشکندثبرکیفیتچا تأ،ساختهشدهازمواد کهبایددرظروفدربسته،تمیزوخش چا 

-چکا سکیاه،3063شکمارهبااستانداردملیایرانمطابقگیار بایدنشانهوبند بسته.بستهبند شود

نشانهگیار باشد.وبستهبند 
  

 



