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 »بسمه تعالي «

 با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانآشنايي 
 است كه عهده دار    مرجع رسمي كشور   تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها       و مؤسسه استاندارد 

 .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و

ناسان مؤسسه، صاحبنظران تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارش
سعي بر اين   . مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد            

است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن                      
توليدكنندگان ،مصرف كنندگان،   :  شامل آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع            

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت     .بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد          
نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات                  

) رسمي( طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي          وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته          
 .چاپ و منتشر مي شود

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين                 
شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان                           

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد              . ي چاپ ومنتشرمي گردد    استاندارد مل 
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به             )) ٥((مندرج در استاندارد ملي شماره      

 .تصويب رسيده باشد

ي استاندارد ميباشد كه در      مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين الملل              
تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي                 

 .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

ده در قانون به منظور     مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني ش               
حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و 
مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد                  

ي براي محصوالت كشور، اجراي       مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين الملل            . اجباري نمايد 
 .استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                     
مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست                     

يطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را               مح
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم،                        

ترويج سيستم بين المللي    . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد              
يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح                

 .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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 اندازه گيري چگالی نفشرده دانه های درسته قهوه -قهوه ” كميسيون استاندارد
 “ روش آزمون معمولی -سبز و برشته 

 

 رئيس  سمت  يا نمايندگي 
 جعفر ، ولي زاده  عضو هيئت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان

 )كشاورزي دكتراي  ( 

 اعضاء 
 بهداشتی و آرايشی    ،اداره نظارت بر مواد غذايي      
 استان سيستان و بلوچستان

 مراد علي ، اصغري

 )فوق ديپلم دامپزشكي  (

سيستان و   معادن استان     سازمان صنايع و        
 بلوچستان

 مرضيه                                          ،حيدري 
 )ليسانس شيمي (

   مسعود، سيرغاني كارخانه فرآورده هاي گوشتي براسان

  )ليسانس  صنايع  غذايي(  

 استان استاندارد و تحقيقات  صنعتي           اداره كل 
   سيستان و بلوچستان

 د علياحم ، شهركي

 )شناسي ميكروبليسانس  (  

 بهداشتی و آرايشی    ،اداره نظارت بر مواد غذايي      
 استان سيستان و بلوچستان

 عليرضا ، شهركي

  )ليسانس  صنايع  غذايي(  

 بهداشتی و     ،مواد غذايي     آزمايشگاه  كنترل      
 آرايشی استان سيستان و بلوچستان

  فريبا،صفاري 

 )فوق ليسانس شيمي( 

 بهداشتی و     ،مواد غذايي     اه  كنترل      آزمايشگ
 آرايشی استان سيستان و بلوچستان

    مسعود ،فيروزكوهي

 )علوم تغذيهليسانس  ( 

  استان  استاندارد و تحقيقات  صنعتي        اداره كل 
   سيستان و بلوچستان

 مينا، ميري قلعه نوي 

 ) ليسانس صنايع غذايي فوق(
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 دبير
استان قات  صنعتي      استاندارد و تحقي      اداره كل 

   سيستان و بلوچستان

 فريبا،هرمزي

 )تغذيهليسانس  علوم   (
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فهرست اعضاء شركت كننده در پانصد و چهل و ششمين اجالسيه كميته ملي 
 ٦/١٠/٨٤استاندارد خوراك و فرآورده هاي غذايي و كشاورزي مورخ 

 
 

 سمت يا نمايندگي
 ردكارشناس استاندا

 

 رئيس
  فاطمه-مولوي

 )فوق ليسانس علوم بهداشتی در تغذيه(
 

مسئول كنترل كيفيت و فني محصوالت غذايي 
 صيتي

 اعضاء
  محمد رضا-پورحسن 

 )ليسانس صنايع غذايي(

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

  ربكا-جوانشير

 )ليسانس(

 –وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 هاي كنترل غذا و دارو آزمايشگاه

  نادر-خانشدي

 )كارشناس(

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

  فتانه -شكرالهي

 )فوق ليسانس(

  سيد عيسي -صفويان  سازمان توسعه تجارت ايران-وزارت بازرگاني 

 )فوق ليسانس(

 –وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

  هاي كنترل غذا و داروآزمايشگاه

  فهيمه–فرحناك 

 )فوق ليسانس تغذيه(

  فرج اهللا –فرهي   دانشكدة داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 )دكترا(

  شيرزاد-قبانوري شركت گلين لواشك

 )ليسانس تغذيه(
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  -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

  بهداشتی و آرايشی ،ادارة كل نظارت بر مواد غذايي

  جواد -كاظمي شيرازي

 )صنايع غذايی فوق ليسانس(

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

  هاشمه  -منزوي

 )ليسانس شيمي(

  سعيد –نوروزي  مشاور و نماينده رياست محترم موسسه استاندارد

 )دكترای دامپزشکی(

  فريبا -هرمزي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي زاهدان 

 )ليسانس علوم تغذيه(
 
 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 
 

 دبير كميته ملي
  منيژه–شريعتي 

 )ليسانس علوم تغذيه(
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  فهرست  مندرجات   فحه  ص

  گفتار  پيش   ب

 ١  دامنه  كاربردوهدف  ١

 ٢ مراجع  الزامي  ١

 ٣ اصطالحات  و تعاريف  ٢

 ٤ اساس روش ٣

 ٥ وسايل الزم ٣

 ٦ نمونه  برداري  ٤

 ٧ اي  آزمون  اجرشرو ٤

 ٨ بيان نتايج ٥

 ٩ قابليت تكرار ٥

 ١٠ گزارش آزمون ٥

  شكل يك ٧
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 گفتار  پيش
 روش آزمون   - اندازه گيري چگالی نفشرده دانه های درسته قهوه سبز و برشته                -قهوه    "استاندارد
پانصد و چهل و ششمين     ي  فني  مربوطه  تهيه  و تدوين  شده  و در            كميسيون ها كه  به  وسيله  " معمولي  

 تصويب  ٦/١٠/٨٤ی و کشاورزی مورخ    يجلسه كميته ملي استاندارد خوراک و فراورده های غذا            
 قانون  اصالح  قوانين  و مقررات  موسسه استاندارد و تحقيقات  صنعتي           ٣ ماده    يكاستناد بند   ه  اينك  ب .شد

 . د شوعنوان  استاندارد ملي  ايران  منتشر ميه  ب١٣٧١ن  ماه  ايران  مصوب  بهم

 ،  هاي  ملي  و جهاني  در زمينه  صنايع  ، علوم  و خدمات            براي  حفظ  همگامي  و هماهنگي  با پيشرفت       
استانداردهاي  ملي  ايران  در مواقع  لزوم  تجديد نظر  خواهد شد و هر گونه  پيشنهادي  كه  براي  اصالح                    

بنابراين  . گرفت  در تجديد نظر بعدي  مورد توجه  قرار خواهد           ،ها ارائه شود     استاندارد ا تكميل  اين  ي
 .بايد همواره  از آخرين  تجديد نظر آنها استفاده  كرد  ايران هايبراي  مراجعه  به  استاندارد

يط  موجود و نيازهاي  جامعه،      در تهيه  و تدوين  اين  استاندارد سعي  شده  است  كه  ضمن  توجه  به  شرا               
 .امكان  بين  اين  استاندارد و استاندارد ملي  كشورهاي  صنعتي  و پيشرفته  هماهنگي  ايجاد شود درحد

 :  منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است

1- ISO 6669-(1995) Green and roasted coffee - Determination of free-flow bulk  density 
 of  whole  beans  ( Routine  method ) 

  اندازه گيري رواني وجرم حجمي - قهوه فوري١٣٧٢ سال : ٣٣٤٥ استاندارد ملي ايران -٢

  ويژگيها و بسته بندي- قهوه بوداده و سائيده١٣٧٧سال  : ٤٣٨٨ استاندارد ملي ايران -٣
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 -سبز و برشته  قهوه درسته هایگالی نفشرده دانهچ اندازه گيري -قهوه 

  روش آزمون معمولي

 
  هدف و دامنه كاربرد      ۱

 چگالی نفشرده دانه های     اندازه گيري صي براي   صااخت روش   تعيين ،ايـن استاندارد     از تدويـن     هـدف 
ــا . باشــد  مــي،ســبز و برشــته  قهــوه درســته ــوده، مــتمايز از ســاير روش هــا  ن روشي ــرايب   و ب

 . پودر قهوه برشته شده، كاربرد ندارد  چگالیتعيين
 

 اندازه گيريبايد پيش  از آزمون چگالی    نمونه و كاهش جرم توسط حرارت درصد رطوبت: يادآوري 
 .شود 

 
    مراجع الزامي ٢

مـدارك الزامـي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است بدين                    
يا / در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و      . يـب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب ميشود           ترت

تجديدنظر ، اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مدارك مورد نظر نيست، معهذا بهتر است كاربران                
ا مورد  ذيـنفع ايـن اسـتاندارد ،امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير ر                

يا تجديدنظر  / يا تجديدنظر، آخرين چاپ و    / در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و        . بررسي قرار دهند    
 .آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است 

 :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 

   خام قهوهدانه ازه گيري درصد رطوبت اند - قهوه خام۱۳۷۲سال   :٣٣٢١اسـتاندارد ملـي ايران    ١ -٢
 .معموليبه روش ) سبز(

روش (دانه  اندازه گيري درصد رطوبت      - قهـوه خام   ١٣٧٢سـال    : ۳۳۲۴اسـتاندارد ملـي ايـران        ۲ -٢
 ).مرجع



 ٢

 انـدازه گيري درصد رطوبت قهوه برشته شده به          ١٣٨١سـال    : ۶۰۰۲اسـتاندارد ملـي ايـران           ٣ -٢
 . روش كارل فيشر

 روش – دانه بسته بندي شده –قهوه خام  ١٣٧٢سال  : ۳۳۰۹سـتاندارد ملـي ايـران     تاندارداسـ  ٤ -٢
 .نمونه برداري

 

 تعاريف  و اصطالحات     ۳
 :روند كار ميه  زير بتعاريف با يا واژه ها/  و  اين استاندارد اصطالحاتدر

 )خام(سبز  قهوه  ١ – ٣
دست آمده از آنها    ه  هاي ب   نيز به فرآورده   و ه  ١س قهو  كه به ميوه و دانه گياهان جن       است نام كلي    قهوه

 : كه عبارتند از ، قهوه شناسايي شده استگونه ۴شناسي  از نظر گياه . گفته مي شود

    
1- Coffea arabica . L. (Arabica coffee)  
2- Coffea cane fora. pierre ex Frichner (Robusta coffee)  
3- Coffea liberica. liberica Hiem. (Liberica  coffee)  
4- Coffea dewerei Dewild & Durand. var excelsa. Chevalier  
   

  .Coffea(اصطالح  و در آيد    مي دسته  ب canefora. C و arabica. C كه از آميزش بين       ٢دو رگه 

arabusta(شود   ناميده مي . 

  )برشته  ( قهوه بو داده۳-۲
 .آيد دست ميه قهوه خام ب يا برشته كردن ن  كه از بو داد، يي است  قهوه

  قهوهچگالی نفشرده  ۳-۳
به حجم اشغال شده    ) خشك شده در گرم خانه      (بدون رطوبت    سبز قهوهيا    قهوه برشته  جرم  نسـبت 

 شده در   نوشتهتحت شرايط   ) نفشرده(شی آزاد روی هم   ريزبه طور    ،) واحد حجم  درجرم  (توسـط آن    
 . را چگالی نفشرده قهوه گويند  )مدرج(اندازه گيري  مخصوص  ظرفتوسط ، اين استاندارد

                                                 
1 - Coffee 

 هيبريدي -٢
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 .شود بيان مي ، )كيلوگرم بر متر مكعب ،اكي واالن(  نسبت معموال بر حسب گرم در ليتر اين
 

 روش ساس ا  ۴
 با حجم   )مدرج  (اندازه گيري    نمونـه از طـريق قيف مشخص به داخل يك ظرف             ريختـن بـر مبـناي     

 .، مي باشد )اندازه گيري مدرج ظرف  (آن محتوايمعين و توزين  
 
 الزموسايل    ۵

  ترازو ۵-۱
 .دهم گرم  دقت يكبا

 قهوه گيري چگالی نفشرده اندازه وسيله  ٢-٥
 :زيرهاي   شامل قسمتو اين استاندارد ١ داده شده در شكل نشانبا ابعاد وسيله اندازه گيري است  

  قيف۵-۲-۱
 ،فلز زنگ نزن كه    يا   فوالد جنس   از ابل باز و بسته شدن     مخروطـي اسـت، كه داراي خروجي ق        قـيف  

 ابعاد قيف مورد استفاده     ،) پايه در شكل ديده نمي شود       (را دارا مي باشد      پايه   يك به   قابليـت اتصال    
 . مطابقت داشته باشد است، نشان داده شده١ آنچه كه در شكل بابايد 

 )مدرج (اندازه گيري  ظرف ۵-۲-۲
با ضخامت  (ت و محكم    خفوالد زنگ نزن يا پالستيك س      جنس   از بايد   ،)درج  م(ظـرف انـدازه گيري      

 با  بايدمدرج    (ظرفيت اندازه گيري    .  ليتر باشد  ميلي ۱۰۰۰ تقريبي ظرفيت     به ) ميلي متر    ٣٥/٦حداقل  
 مطابقت ، استشرح داده شده   ١ آنچه كه در شكل      با و ابعاد آن       ،تقريـب ميلـي ليـتر مشـخص باشد        

 .داشته باشد

ــ)مــدرج (انــدازه گــيري   مخصــوص بيــن تــه قــيف و بــاالي ظــرفاصــلهف   بــايد،طــور ثابــته  ب

 .باشد متر ميلي ۲/۷۶ ۵/۱±

 )اسپاتول (  كاردك ۵-۲-۳
 .قاشق  يا كارد كوچك فوالدی آزمايشگاهي است



 ٤

  بردارينمونه      ۶
 دانه  –قهوه خام   " ١٣٧٢سال   : ۳۳۰۹يران  ا استاندارد ملي    طبق بسيار مهم است و بايد     بـرداري    نمونـه 

در ضمن نمونه برداري بايد به نحوي انجام شود          . انجام گيرد  " روش نمونه برداري،   –بسته بندي شده    
 .كه تغيير فيزيكي و شيميايي در طول مدت نگهداري و نقل و انتقال به نمونه وارد نشود 

 
 اجراي آزمونروش    ۷  

 . گرمي تهيه كنيد٣٠٠طور تقريبي سه نمونه ه از نمونه آزمايشگاهي ب

 . دهيدانجام   هاي زير راگيري اندازه از سه نمونه آماده شده  نمونه دو  روي ١-٧

و مطمئن شويد كه فاصله بين دهانه خروجي در حد تعيين شده  را ببنديد     مخروطي  دهانـه قيف   ٢-٧
 .تنظيم شده است  ؛۲-۲-۵ بند ، طبق)مدرج (اندازه گيري مخصوص ظرف در

 ميلي متر از باال     ۵/۲ پر كنيد؛ به نحوي كه ظرف     نمونه آزمايشگاهي   را از    ۱-۲-۵بند  ق  طبقيف   ۷-۳
 .سر خالي باشد 

 و آن را درست در مركز       ، را با دقت يكدهم گرم وزن كنيد       خالي )مدرج  ( ظـرف انـدازه گيري       ۷-۴
 .دستگاه زير قيف قرار دهيد 

ن عمل بايد با يك سرعت ثابت و بدون         اي(  در خروجي قيف را باز كنيدتا محتوي خارج شود           ۷-۵
 ) . اعمال نيرو انجام شود 

 
   از تكان دادن يا     ،)مدرج( مازاد قهوه سبز يا برشته از ظرف اندازه گيري           برداشتن از   پـيش  -يـاد آوري  
 . خودداري كنيد،لرزاندن آن

 
 ،طوري كه ه   ب برداريد،زيـادي قهـوه را بـا اسـتفاده از كاردك يا وسيله مناسب ديگر                 بالفاصـله    ۷-۶

 .و تا سطح باالي ظرف به طور كامل پر شودسطح قهوه در ظرف تراز 

 . وزن كنيد،دهم گرم  با دقت يكآن را و محتويظرف اندازه گيري مدرج  ۷-۷



 ٥

 چگالي

اندازه گيري   -قهوه خام "١٣٧١سال  : ٣٣٢١ طبق استاندارد ملي ايران      رطوبـت نمونـه سـوم را       ۸ -٧ 
"  ۱۳۷۸سال  : ۳۳۲۴استاندارد ملي ايران    و  "معمولي  به روش   ) خام (سبز قهـوه دانـه   درصـد رطوبـت     

سال ":  ۶۰۰۲ استاندارد ملي ايران    و  )" روش مرجع (دانه  انـدازه گـيري درصـد رطوبت         -قهـوه خـام   
 .كنيد ،  اندازه گيري "اندازه گيري درصد رطوبت قهوه برشته به روش كارل فيشر ۱۳۸۱

 
 نتايج بيان    ۸  

 : و فرمولمحاسبهروش 

 محاسبه زيرفرمول   از   با استفاده   در ليتر و   گرمصورت  ه  بقهوه برشته     يا   سـبز چگالـی نفشـرده قهـوه       

 :  مي شود

 
                     = 1 m– 2m 
                          V     

 :  در آن كه
 = m1گرم بر حسب ، خالي)مدرج ( ظرف اندازه گيري وزن. 

 = m2گرمحسب بر ، پر از قهوه)مدرج ( ظرف اندازه گيري وزن . 

 =Vليتر بر حسب ،)مدرج ( ظرف اندازه گيري حجم. 
 
  تكرار  قابليت    ۹
 يك  در كننده و      آزمايش گيري پي در پي توسط يك        اندازه از دو      آمدهدست  ه  اخـتالف بين اعداد ب     

 .باشد ميانگين درصديك  از  بيشتر نبايد ، روي يك نمونه و با استفاده از يك وسيلهوآزمايشگاه  
 
  آزمون گزارش    ۱۰

  : زير باشدداراي آگاهي هاي آزمون بايد  گزارش

  ١٣٨٥سال  : ٨٤٦٥آزمون طبق استاندارد ملي  روش ١ -١٠

 .استكار رفته ه  نشده ولي بطور اختياري بنوشته عملي كه در اين استاندارد  هر جزئيات ٢-١٠



 ٦

 . باشدگذاشته در نتايج آزمون تاثير ست ا اي كه ممكنواقعه هر جزئيات ٣-١٠

 .نمونهكامل  شناسايي جهت و ويژگي هاي نمونه ضروري اطالعات  تمام ٤-١٠

 .  گزارش شود ۸ -۷درصد رطوبت محاسبه شده در بند  ۵ -۱۰

 . تاريخ انجام آزمون۱۰-۶

 .دگي و امضاء آزمايش كنندهانام و نام خانو ۱۰-۷

 .١٣٨٥سال  : ٨٤٦٥ملي ايران انجام آزمون طبق استاندارد  ٨-۱۰
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