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 »بسمه تعالي «

 استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانآشنايي با مؤسسه 
 

 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

سسه، صاحبنظران تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤ  
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   
وليدكنندگان ،مصرف كنندگان،  ت : آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل

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( صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر 
 .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     . نتشرمي گردداستاندارد ملي چاپ وم 
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به  )) ٥((مندرج در استاندارد ملي شماره 

 .تصويب رسيده باشد

ارد ميباشد كه در  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاند   
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

نون به منظور  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قا
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 

حصوالت كشور، اجراي مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي م. 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  

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

ستم بين المللي  ترويج سي  . 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
 
 
 

 



 

 

 محصوالت كشاورزي در تعيين باقيمانده -آفت کش ها ((كمسيون استاندارد 
 )) تجديد نظر-داريهاي نمونه بر روش –ودامي 

 
 

 رييس سمت   يا   نمايندگي
مهندسی بيوسيستم  دانشکده -دانشگاه تهران

 کشاورزی

 رضايي ، کرامت اله

 ) صنايع غذاييیدکترا(

 اعضاء 

 موسسه تحقيقات آفات وبيماری های گياهی
 تاج بخش ، محمد رضا

  ) شيمیليسانس(

  صنايع روغنکشی ايرانصنفیانجمن 
 جناب ، احسان

 )فوق ليسانس صنايع غذايي (

 مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی قزوين
 داودی ، عباس

 )فوق ليسانس بيماری شناسي گياهی(

 کشورسازمان دامپزشکی 
 

 مندفرحصالح زاده ، 

 ) بهداشت مواد غذاييیدکترا(

–وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
نی ،  آشاميد-کل نظارت بر مواد غذايي اداره

 آرايشي وبهداشتی
 

 کاکويي ، حسن

 )فوق ليسانس صنايع غذايي (

-وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 های کنترل غذا و دارو اداره کل آزمايشگاه

 

 محسنی نيا ، فرشيد

  )هغذيت لومليسانس ع(

 موسسه تحقيقات آفات وبيماری های گياهی
 مهدوی ، وحيده

 ) شيمی تجزيهفوق ليسانس(
 
  



 

 

 وزارت جهاد کشاورزی
 

 ميرکی ، غالمرضا

شيمی وآلودگی محيط فوق ليسانس (
  )زيست

 اداره کل شبکه دامپزشکی استان قزوين
 نّجار ، عصام

 )دکترای دامپزشکی ( 

  صنعتی ايرانتحقيقات استاندارد وموسسه
 نور بخش ، رويا

 )فوق ليسانس سم شناسی ( 

 دبيران 

 ينقزو استان  صنعتياداره كل استانداردوتحقيقات
 

  عذرا ،خانلری 

 )شيمیليسانس (

 ينقزو استان اداره كل استانداردوتحقيقات صنعتي
 رحماني ، كوروش

 )ليسانس صنايع غذايي(
 



 

 

فهرست اعضاي شركت كننده در پانصد و سي و دومين اجالسيه كميته ملي خوراك و 
 ١٨/٨/٨٤فرآورده هاي غذايي و كشاورزي مورخ 

 رييس  نمايندگيسمت   يا  

 اداره کل شبکه دامپزشکی استان قزوين
 نّجار ، عصام

 )دکترای دامپزشکی ( 

 اعضاء 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 ابوعلي، رحيم

 )فوق ليسانس(

 موسسه تحقيقات آفات وبيماری های گياهی
 تاج بخش ، محمد رضا

  ) شيمیليسانس(

 يران صنايع روغنکشی اصنفیانجمن 
 جناب ، احسان

 )فوق ليسانس صنايع غذايي (

 ينقزو استان اداره كل استانداردوتحقيقات صنعتي
 

  عذرا ،خانلری 

 )شيمیليسانس (

 مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی قزوين
 داودی ، عباس

 )فوق ليسانس بيماری شناسي گياهی(

مهندسی بيوسيستم  دانشکده -دانشگاه تهران
 کشاورزی

 ضايي ، کرامت الهر

 ) صنايع غذاييیدکترا(

 ينقزو استان اداره كل استانداردوتحقيقات صنعتي
 رحماني ، كوروش

 )ليسانس صنايع غذايي(

 کشورسازمان دامپزشکی 
 

 مندفرحصالح زاده ، 

 ) بهداشت مواد غذاييیدکترا(

–وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
آشاميدنی ،  -کل نظارت بر مواد غذايي اداره

 آرايشي وبهداشتی

 کاکويي ، حسن

 )فوق ليسانس صنايع غذايي (



 

 

-وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 های کنترل غذا و دارو اداره کل آزمايشگاه

 

 محسنی نيا ، فرشيد

  )هغذيت لومليسانس ع(

 موسسه تحقيقات آفات وبيماری های گياهی
 مهدوی ، وحيده

 ) شيمی تجزيهفوق ليسانس(

 وزارت جهاد کشاورزی
 

 ميرکی ، غالمرضا

شيمی وآلودگی محيط فوق ليسانس (
  )زيست

 كارشناس موسسه استاندارد
 مولوي، فاطمه

 )فوق ليسانس علوم بهداشتي(

كارشناس موسسه استاندارد و مشاور نماينده        
 رياست موسسه استاندارد

 نوروزي، سعيد

 )دكتري دامپزشكي(

  صنعتی ايراناتتحقيق استاندارد وموسسه
 نور بخش ، رويا

 )فوق ليسانس سم شناسی ( 

 كميته مليدبير 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 شريعتي، منيژه

 )تغذيه ليسانس(
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 الف

 گفتار پيش
  

 روش هاي نمونه    – تعيين باقيمانده در محصوالت كشاورزي و دامي         – آفـت كـش ها       (( اسـتاندارد 
  تهيه گرديده بر اساس پيشنهادهای رسيده و بررسی و         ۱۳۶۴نخسـتين بـار در سال       كـه   )) بـرداري 

تأيـيد کمسـيون فنـی مربوطه برای اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت وپانصد و سي و دومين                    
 شد صويب ت ۱۸/۸/۱۳۸۴فرآورده هاي كشاورزي مورخ         خوراک و   كميته ملي استاندارد    اجالسـيه   

 قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات          ۳اسـتناد بـند يـك ماده         ، ايـنك بـه    
 . بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود ۱۳۷۱ي ايران مصوب بهمن ماه صنعت

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

 اين استانداردها ارائه مي شود، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط براي اصالح يا تكميل
ايران بايد همواره از اخرين  ه به استاندارد هايعين براي مراجابنابر.مورد توجه قرار خواهدگرفت

 .تجديد نظرهاي آنها استفاده كرد

 جود ونيازهاي جامعه،در تهيه وتدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط مو

 .در حد امكان بين اين استاندارد واستاندارد ملي كشورهاي صنعتي وپيشرفته هماهنگي ايجاد شود

 .منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته به شرح زيراست
1-CODEX  STAN     CAC/GL 33-1999  Recommended Methods Of Sampling 
For The Determination Of Pesticide Residues For Compliance With MRLs 

 . واژه نامه مانده آفت کش ها ۱۳ ۷۸سال     :۵۰۶۰استاندارد ملي ايران  -۲

ش هـای نمونـه گيری مواد غذايی محصوالت         رو ١٣ ۶۴سـال     :۲۶۴۹  اسـتاندارد ملـي ايـران      -۳
 .کشاورزی در تعيين باقيمانده سموم آفت کش ها 

 روش نمونه برداری از مواد غذايی محصوالت گوشت  ١٣ ۷۹سال  :۵۰۵۹ ملي ايران  استاندارد-۴

 .قرمز وگوشت ماکيان برای اندازه گيری سموم آفت کش ها 

روش نمونه برداری برای کنترل باقيمانده داروهای        ١٣ ۸۰سـال    :۵۶۵۹ اسـتاندارد ملـي ايـران        -۵
 .دامی درگوشت قرمز وگوشت ماکيان وفرآورده های آن 
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هاي  روش – محصوالت كشاورزي ودامي  در تعيين باقيمانده-آفت کش ها 
 نمونه برداري

 

  هدف    ١
 ويا محموله محصوالت کشاورزی      از بهر  برداری تعيين روش نمونه      ، هدف ازتدوين اين استاندارد   

 . مي باشد ها ،جهت آزمون باقيمانده آفت كشو دامي 
 
 دامنه كاربرد    ٢

 .كاربرد دارد نوشته شده  در اين استاندارد،محصوالت كشاورزي ودامي، درباره استاندارد اين 
 
 مراجع الزامي    ٣
 بدين.رك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن ارجاع داده شده استامد

 در مـورد مـراجع داراي تاريخ  .ترتيـب  آن مقـررات جزيـي از ايـن اسـتاندارد محسـوب مـي شـود                  
معهذا  بهتر .ياتجديد نظر، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست           /چـاپ  و   

اسـت كاربـران ذيـنفع ايـن اسـتاندارد ، امكان كاربرد آخرين اصالحيه هاوتجديدنظر هاي مدارك                  
ن ياتجديدنظر ، آخري/ در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و. الزامـي زيـر را مورد بررسي قرار دهند        

جع زير براي   ااستفاده از مر  .يـا تجديدنظرآن مدارك الزامي ارجاع داده شده موردنظر است         /چـاپ  و   
 :كاربرد اين استانداردالزامي است

3-1 CODEX  STAN       CAC/GL 40-1993  Guidelines on Good Laboratory 
Practice in Pesticide Residuce Analysis .    

 . ها  واژه نامه مانده آفت كش١٣٧٨سال  :٥٠٦٠ان استاندارد ملي اير  ۳-۲

 . نمونه برداری و روش های آزمون چای ١٣٧۱سال  :۶۲۴ استاندارد ملي ايران  ۳-۳

 - غالت و حبوبات فرآورده های آسياب شده آن ها         ۱۳۸۳سال   :۷۵۷۱اسـتاندارد ملـي ايـران        ۳-۴
 .نمونه برداری از ساخت های ساکن 

 .روش های نمونه برداری از غالت ١٣٧۶سال  :۲۰۸۷ان  استاندارد ملي اير ۳-۵

 .تجديد نظر -نمونه برداری- شير و فرآورده های آن١٣۸۰سال  :۳۲٦ استاندارد ملي ايران  ۳-۶
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       اصطالحات و تعاريف ٤
 :كار مي روده يا واژه ها با تعاريف زير ب/در اين استاندارد اصطالحات و

      ١     نمونه كلي۱ -۴
 . كه از يك بهرنمونه برداري شده است ،يزه نمونه هاي اوليه استآم 

 مخلوط ،   نمونه كلي عبارت است از    ،   وگوشت ماكيان     قرمز غيرازگوشته  بـراي كلية محصوالت ب    
 قرمز   ودر مورد گوشت    می باشد   نمونه هاي اوليه برداشته شده از بهر        ای از   شده بـه خوبي همگن   
 .عنوان نمونه كلي در نظرگرفته مي شوده نمونه اوليه ب، و گوشت ماكيان 

كه پاسخ گوي برداشت تمامي نمونه هاي آزمايشگاهي  ،بايد به اندازه اي باشد  اوليه)های(نمونه-١يادآوري 
 .از نمونه كلي باشد

شود،   مي تهيه اوليه   )های( نمونه از جمع آوری   آزمايشگاهي    جداگانه كه نمونه هاي  در مـواردي    -٢يـادآوري   
 .ي جمع تخميني از نمونه هاي آزمايشگاهي درهنگام نمونه برداري از بهر مي باشدنمونه كل

  ٢   نمونه آزمايشگاهي۴-۲
ـ بـه نمونـه ها     هاي الزم به    براي انجام آزمون    و  شده برداشته كه از نمونه كلي    گفـته مـي شود ،        يئ

 .د شون آزمايشگاه فرستاده مي

 . بخشي از نمونه كلي باشدنمونه آزمايشگاهي مي تواند تمام يا-١يادآوري

  ،  مگر در مواردي كه     ، آزمايشگاهي ،واحدها نبايد بريده يا شكسته شوند      )های(بـراي تهـيه نمونه    -٢يـادآوري 
 . تصريح شده است٣تقسيم جزيي تر واحدها در جدول 

  .شتا کنار گذ ،بايد تعدادی از نمونه های آزمايشگاهی را جهت تکرار آزمون-٣يادآوري
 
   ٣يه   آزما۴-۳

ن ريز کردن وغيره ، از آ      مخلوط كردن،خرد كردن،   پس از  كه    ، بخشـي ازنمونـه آزمايشـگاهي است      
 . مي شود، استفاده با كمترين خطاي نمونه برداري، براي تهيه آزمونه جهت آزمون 

                                                           
1 - Bulk sample 
2- Laboratory sample 
3-Analytical sample 
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 ، ) MRL١(ها  باروش تعيين مرز بيشينه باقي مانده آفت كش       و مطابق  تهـيه آزمايـه بايدهماهـنگ     -يـادآوري 

ي ئها  در بر گيرنده قسمت     ، يـن ممكـن است بخشي از فرآورده كه مورد آزمون قرار مي گيرد             ا وبنابر ،اشـد ب
 .گيردمي قرار ن انسان يا دام  مورد استفاده خوراکیطورمعموله كه ب،باشد

  ٢   آزمونه۴ -۴

لظت  ومقدار آن براي اندازه گيري غ       ، كـه نمايـنده كـل آزمايه مي باشد         ،   بخشـي از آزمايـه اسـت      
 . كافي است ها ،باقيمانده آفت كش

 . مي توان استفاده كرد نيز آزمونهبرداشت نمونه برداري براي های مناسبازابزار-يادآوري

  ٣       بهر٥-۴
   ، درجه ، اندازه ، نوع٤ که از ديد  منشاء، توليد كننده،رقم ، بازرگانی استربخشی از يک با

تحويل داده  توليد و يا و در يك نوبت، ها يکسان بوده   بسته بندي،نشانه گذاري وديگر ويژگي
 .مي شود

                                                                                 ٥  بهر مشكوك١- ٥-۴
 . مشكوك است  بيش از حد مجاز،آفت کش كه به هر دليل به داشتن باقي مانده  ،بهري است

 ٦كوك بهر غير مش٢ -٥-۴
.وجود ندارددر آن  بيش از حد مجاز آفت کشكه هيچ دليلي براي داشتن باقي مانده ، بهري است   

در نظر گرفته   ،  طورجداگانهه   باشد،هر بهر ميبايست ب    متفاوتمنشاءبا  وقتي محموله حاوي بهرهاي     -١يـادآوري 
 .شود

 .محموله  مي تواند حاوي يك ياتعداد زيادي بهر باشد-٢يادآوري

 قابل تشخيص نباشد،هر سري     ه آسانی وقتـي در يـك بهـر بـزرگ ،انـدازه يـا حـدود هربهـر ب                 -٣ييـادآور 
 . در نظر گرفته شوند ،عنوان بهري جداگانهه ب توانند  مي ،واگن،كاميون ها،كشتي هاوغيره

 .  ودشمخلوط ،  بر اساس نوع فرآوري يادرجه بندي محصول د بهر مي توانيک -٤يادآوري

                                                           
1 - Maximum residue limit 
2 - Analytical portion 
3 - Lot 
4 - Variety 
5  - Suspect lot  
6 - Non- Suspect lot 
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 )محموله (١  بار بازرگاني٦-۴
بهر هاي موجود در يك بار بازرگاني .يک بار بازرگانی مي تواند از يک چند بهر تشکيل شود 

 وداراي مقاديرمختلف باقيمانده آفت كش  ،هاي مختلف تحويل داده شده ممكن است در زمان
 .باشند

  ٢  نمونه اوليه٧-۴
 .ونه اوليه گويندنم ،  خاصي ازبهر را هایتسم واحد برداشت شده از ق چنديك يا

صورت ه  طور ترجيحي ب  ه   بايد ب   ،  از بهر گرفته مي شود      اولـيه   نمونـه   از آن    كـه   هـای  تسـم ق -١يـادآوري 
 يک  از طور فيزيكي غير عملي است،نمونه برداري بايد      ه   اين كار ب   در جائـي کـه    تصـادفي انـتخاب شـود،اما     

 . گيرد ، انجامهاي در دسترس بهر  قسمتموقعيت تصادفی در

 براساس  ، بايدتعـداد واحدهـاي مـورد نـيازي كـه از بهر براي تشكيل نمونه اوليه برداشته شود        -٢رييـادآو 
 .دن تعيين  شو ،حداقل اندازه وتعداد نمونه هاي آزمايشگاهي مورد نياز

 وقتي كه بيش ازيك نمونه اوليه از بهر          ،  درمـورد گـياهان،تخم پـرندگان وفـرآورده هـاي لبني           -٣يـادآوري 
 . شود ، هر كدام بايد سهم تقريبا مساوي در نمونه كلي را داشته باشندبرداشته مي

 تخم( در مـواردي كـه واحـد هـا داراي انـدازه بـزرگ ومتوسـط ومخلـوط هسـتند  ويا نمونه                       -٤يـادآوري 
تواننددر ميان چند    طور تصادفي مي  ه  بوسيله مخلوط كردن صدمه مي بيند، واحد ها ب        )پرندگان،مـيوه هـاي نرم    

 تقسيم شوند،  ، ))اوليه) هاي (در زمان جمع آوري نمونه((يشگاهي مشابهنمونه آزما

  در  بايدهنگامي كه در زمان بارگيري ويا تخليه بهر نمونه برداري انجام مي شود، نمونه برداري:٥يادآوري

 . انجام شود ،فواصل زمانی معيني

جز در مواردي   ه  ريده يا شكسته شوند ، ب     نبايد واحد ها ب   ،  اوليه  )هاي(دست آوردن نمونه  ه  براي ب -۶ يـادآوري 
 . تصريح شده است٣كه در جدول 

  ٣ه   نمون٨-۴
يا يك قسمت انتخاب شده       واحدها ،  مجموع يك يا چند واحد انتخاب شده از          ،   از است   عـبارت 

 .توده محصوالت از 

                                                           
1 - Consignment 
2 - Primary sample 
3 - Sample 
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 ١   نمونه برداري٩-۴
 .ی شود  گفته م ،به روش مورد استفاده براي برداشت وتشكيل يك نمونه

  ٢  ابزار نمونه برداري١٠-۴
 :عبارت است از

 كه براي برداشتن يك واحد از توده  ، ،چمچه،بامبو،چاقو يا نيزه وغيره مالقه:ابـزاري مانند    ١-١٠-۴
ويا ازواحدهاي گوشت قرمز وگوشت ماكيان كه       )قالب های بزرگ پنير   : مانند( مـواد فلـه اي،بسته ها     

 .ر بزرگ هستند ، استفاده مي شوندانتخاب نمونه اوليه بسيا براي

كه براي تهيه نمونه آزمايشگاهي ازنمونه كلي يا براي          ،   ٣  ابزاري مانند جعبه  تقسيم كننده       ٢-١٠-۴
 .كار مي روده ب ، تهيه آزمونه از آزمايه

، ۱۳۸۳  سال ۷۵۷۱،   ۱۳۷۱سال  : ۶۲۴ايران   در استاندارد هاي ملي        که ابزار هاي نمونه برداري ويژه    -١يـادآوري  
 .   شرح داده شده است ،۱۳۸۰ سال ۳۲۶و  : ۱۳۷۶سال  :۲۰۸۷

 در نظر    ، عنوان ابزار نمونه برداري   ه  كاه و برگ هاي سبك،دست نمونه بردار ب        :بـراي موادي مانند   -۲ يـادآوري 
 .دگرفته مي شو

  ٤نمونه بردار ١١-٤
با   ،  نياز در صورت   و  ،   هـاي نمونـه بـرداري آموزش ديده           كـه در زميـنه روش       ، شخصـي اسـت   

 . نمونه برداري باشد انجام مجاز بهمربوط ، مسوولين تشخيص

 حل آمـاده سـازي نمونه،بسته بندي وارسال       اهدايـت تمامـي مـر      انجـام و     نمونـه بـردار مسـوول        -يـادآوري 
 . مي باشد ،آزمايشگاهي)هاي(نمونه

، وآن را رعايت نمايد     دانسته   برداري  را ضروري       هاي نمونه   كامل از روش    پيروی نمونه بردار بايد  
 . و با آزمايشگاه هماهنگ باشدهدو تهيه نم براي نمونهو مدارك كاملي

 ٥     اندازه نمونه١٢-۴

                                                           
1 - Sampling 
2-Sampling device  
3 - Riffle box 
4 - Sampling officer 
5- Sample size  
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 . گفته مي شودي مواد تشكيل دهنده نمونه ،به تعداد واحدها يا مقدار كّم

 )يكا (  ١احد   و۴-۱۳
ازنمونه اوليه    بخشي رت به صو  شكل كامل يا  ه   كه ب   است ،  ترين قسمت مجزا در يك بهر      كوچـك 

 .مي شودرداشته ب و گرديده جدا

 :واحدها طبق بندهاي زير شناسايي مي شوند -يادآوري

    ميوه ها وسبزي هاي تازه١-١٣-۴
 می دهد ،   يك واحد را تشكيل       ، )انگور: برای مثال   ( خوشه طبيعي آنها     يا ، سبزي     کامل هـر مـيوه   

 .باشند طبيعی  تر از حد كوچك آن هاجز در مواردي كهه ب

 .شوند شناسايي مي،  ۴-١٣-۴ مطابق بند  ،واحدهاي محصوالت كوچك بسته بندي شده

دست ه  مـي تـوان واحدهايـي را كـه بـا اسـتفاده ازابزار نمونه برداري و بدون صدمه زدن به مواد ب                      
 .عنوان واحد در نظر گرفته  ب ،مي آيند

 . نبايد شكسته ويا بريده شوند ، هاي كاملميوه ها وسبزي ، تخم پرندگان، براي تهيه واحدها 

 هاي آنها  يا اندام وها دام هاي بزرگ يا بخش  ٢-١٣-٤
 .قسمتي يا تمام يك بخش يا اندام مشخص،يك واحد را تشكيل مي دهد

 .ها براي تشكيل واحدها مي توانند بريده شوند ها يا اندام بخش

 هاي آنها ها يا اندام دام هاي كوچك يا بخش    ٣-١٣-۴
 .مي تواند يك واحد را تشكيل دهد،  دام كامل يا بخشي از دام كامل يا اندام موجود هر

 .انجام مي شود،  ۴-١٣-۴شناسايي واحدها مطابق بند ،  بسته بندي شدهت محصوالبرای

دست ه   ب  آفت کش ها   واحدهايـي كه با استفاده ازابزار نمونه برداري و بدون تاثير بروي باقي مانده             
 .عنوان واحد در نظر گرفته  مي توان ب ،مي آيند را

 مواد بسته بندي شده    ٤-١٣-۴
 . در نظر گرفته شوند ،عنوان واحده  مي توانند ب ،مجزا بسته هایترين كوچك

                                                           
1 - Unit 
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  ،   ۵-۱۳-۴مطابق بند    و    فله   ه عنوان  ميبايست ب   ، تريـن بسته ها خيلي بزرگ هستند       وقتـي كوچـك   
به عنوان يک    بسته ، يک  هستند   کوچکسته ها خيلي    ترين ب   وقتي كوچك   و نمونـه بـرداري شـوند     

 .واحد ، در نظر گرفته می شود

 و بسته هاي بزرگ) توده اي(مواد فله اي    ٥-١٣-۴
ـ    پنـير     هـاي  قالـب :  مانـند    مـوادي در   صـورت مجـزا خيلـي بزرگتر از آن هستند كه بعنوان            ه  كـه ب

يله ابزار  نمونه برداري برداشته      ي كـه بوسـ    يـ نمونـه ها   ،    اولـيه در نظـر گرفـته شـوند          )هـای (نمونـه 
 .مي شود،واحدها راتشكيل مي دهند

    اصول كلي  ٥

عمليات دست آمده از    ه  هاي ب  كش بر پايه آگاهي    آفت سـتانداردهاي مـرز بيشـينه باقي مانده         ا  ۵-۱
يه شده  هت ومواد غذايي كه مطابق اين استانداردها         ، تعييـن مـي شود     ١ )GAP( كشـاورزي  مناسـب   
 .خواهند بود در حد قابل قبول  ،ز لحاظ سم شناسي اباشند  ،

، تخم پرندگان و يا محصوالت      هان براي گيا   ها كش آفت   اسـتانداردهاي مرز بيشينه باقي مانده       ٢-۵
 مي باشد ، که      مورد انتظار در نمونه مركب      های كش آفت  مقدار بيشينه باقي مانده    ر اساس  ب  ، لبنـي 

 .كار مي روده  ب ،دادن مقدار باقي مانده در بهرمنظور نشان ه  باين نمونه مرکب ،

صورت ه براي گوشت قرمز وگوشت ماكيان ب    ها   كش آفت اسـتانداردهاي مـرز بيشـينه باقـي مـانده         
در نظر گرفته   ،   موجـود دربافـت هر پرنده ودام مجزا           هـای  كـش  مقـدار بيشـينه مـورد انتظارآفـت       

 .مي شود

كش براي گوشت قرمز وگوشت ماكيان از يك نمونه          آفت مـرز بيشـينه باقي مانده      در نتـيجه   ٣-۵
ــيه حاصــل مــي شــود هــای نمونــهي ازدســت آمــده از يكــه كلــي بــ ــراي  در حالــي ،  اول كــه ب

       نمونه اوليه   ۱۰ تا   ۱ بين   تخـم پـرندگان و محصوالت لبني نمونه كلي مركب          ، محصـوالت گياهـي   
 .كار مي روده  ب،
 

                                                           
1 - Good Agricultural Practice 
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 هاي نمونه برداري روش   ٦
ه هاي ب   و روش   است ،     شرح داده شده   ۳كار رفته در بند     ه  صطالحات وتعايف ب  ا -۱يادآوري
 .  نشان داده شده است ، الفپيوستطور خالصه در ه كار رفته ب

 :  ۱۳۷۶طبق استاندارد ملی ايران سال       مـي تـوان پيشنهادات        ، در صـورت نـياز     -۲يـادآوري 
 صورت فله اي حمل مي شوند     ه  گري كه ب   در مورد نمونه برداري از دانه ها ويا كاالهاي دي          ۲۰۸۷

 . ، نيز به کار بردرا

   اقدامات احتياطي١-۶
 زيرا ممكن است در نتايج آزمون        ، ازآلودگـي وفساد نمونه ها در تمامي مراحل بايد جلوگيري شود          

 .موثر باشد

 .طور جداگانه نمونه برداري شوده  بايد ب ،هر بهر جهت بررسي انطباق

 ه هاي اوليه  جمع آوري نمون٢-۶
 در مورد بهر هاي مشكوك گوشت        ، حداقـل تعـداد نمونـه هاي اوليه اي كه از بهر برداشته مي شود              

 .دست مي آيده ب،  ٢ يا ١قرمز وگوشت ماكيان از جدول 

 .صورت تصادفي از بهر انتخاب شوده هر نمونه اوليه تا حد امكان مي بايست ب

 وتکرار آزمايش   آزمايشگاهي) هاي( براي تهيه نمونه   حصولنمونـه اوليه بايد محتوي مقدار كافي م       
 . باشدها

 ابزارهاي مورد نياز براي نمونه برداري از دانه ها، حبوبات وچاي دراستاندارد ملي             -يـادآوري 
و براي محصوالت لبني در      ۱۳۷۱ سال   ۶۲۴ و   ۱۳۸۳سال   : ۷۵۷۱ ،   ۱۳۷۶سـال    :۲۰۸۷ايـران   

 .شرح داده شده است  ،۱۳۸۰سال :  ۳۲۶ ايران استاندارد ملي

    آماده سازي نمونه كلي٣-۶

  )٣ جدول طبق(روش آماده سازي براي گوشت قرمز وگوشت ماكيان   ١-٣-۶
 .مجزا در نظر گرفته  مي شود، عنوان نمونه كلي ه هر نمونه ب

 طبق( محصوالت لبني  و، تخم پرندگان     روش آماده سازي براي محصوالت گياهي       ٢-٣-۶
 .) ٥و٤جدول هاي

 .خوبي مخلوط شونده  در صورت امكان بايستي نمونه هاي اوليه ب ،راي آماده سازي نمونه  كليب



 

 ٩ 
 

 آماده سازي  های اوليه برای      مخلوط كردن نمونه    جايگزين ، زمانی که    هاي   روش  ٣-٣-٦
   : نا مناسب و غير عملی مي باشندكلينمونه 

مخلوط كردن يا تقسيم جزيي تر در اثر   ممکن است  كـه در زمان برداشتن نمونه اوليه    مـواردي   در  
شود و در نتيجه ، ميزان باقی مانده آفت کش ها تحت تاٌثير قرار              نمونه كلي به واحدها صدمه وارد       

      توزيع يكنواخت باقي مانده    مخلـوط کـردن واحـد هـای بـزرگ کمکی به             كـه    يگـيرد يـا هنگامـ     
 به نمونه های آزمايشگاهی تکرار پذير       آفـت کـش هـا نمی نمايند ، واحد ها بايد به طور تصادفی              

ه  نمونه هاي آزمايشگاهي بکه ازيج قابل اطمينان    ا ميانگين نت   ، در ايـن مورد   .شـوند ،اختصـاص داده    
 . ، گزارش می شوددست مي آيد

 آماده سازي نمونه آزمايشگاهي ٤-٦
بايد آن را     ،  نمونـه كلـي بزرگـتر از مقدار مورد نياز براي نمونه آزمايشگاهي است              درمـواردی کـه   

 .تقسيم كردهای مورد نياز براي تهيه نمونه 

  هر، يا جعبه های تقسيم کننده ، ابزار نمونه برداري نمونـه کلی از     كـاهش انـدازه    بـرای    مـي تـوان   
  واحدهاي محصوالت گياهي تازه يا تخم پرندگان       کن ولي  ، ردک استفاده   ی ، مناسـب ديگـر    فرآيـند 
 . نبايد بريده يا شكسته شوند ،كامل

 مي بايست نمونه هاي آزمايشگاهي  در اين مرحله برداشته  به انجام تکرار آزمون ، در صورت نياز

 ، ٣حداقل اندازه نمونه آزمايشگاهي مورد نياز طبق جدول هاي.آماده شود،   ٣-٣-۶شود يا طبق بند 

 .دست مي آيده  ب ٥ و٤

   ثبت نمونه برداري٥-۶
 كننده يا حمل كننده، تاريخ و مكان        وليد، ت صاحب کاال  بهر،    ومنشاء ماهيتنمونـه بـردار مـي بايسـت         

 .ثبت نمايد ،   ديگر را نمونه برداري واطالعات مربوط

 .  بايد ثبت شود ، شده در اين استانداردسفارشهاي   روش وتغيير در انحراف گونههر

، ضميمه شده   يك رونوشت امضاءشده از مدرك نمونه برداري مي بايست به هر نمونه آزمايشگاهي              
 . نگهداري شود،ورونوشتي توسط نمونه بردار

 .تحويل داده شود او يا نماينده صاحب کاال  بايد به  ، حتماٌرونوشتي از مدرك نمونه برداري



 

 ١٠ 
 

 افراد نوشته شده در باال      بايد در ميان       ، اگـر مـدرك نمونـه برداري به شكل رايانه اي تهيه شده باشد             
 .ت قانونی ، رعايت شود تمامی الزاماتوزيع گردد و

   بسته بندي و انتقال نمونه آزمايشگاهي٦-۶ 
 از آلودگي ، صدمه     که می تواند نمونه را      بي اثر    نمونـه هاي آزمايشگاهي بايد در يك ظرف تميز و         

 . شته شودنگهدا دارد ، ونشتي محفوظ

به آن الصاق   ومدرك نمونه   شده   نشانه گذاری  گرديده و  مهـر وموم   بـايد     حـاوی نمونـه ،     ظـروف 
 .شود

 . كه اطالعات الفبايي نيز تهيه گردد ،پيشنهاد مي شود، مورد استفاده قرار مي گيرد   كدروقتي با

 .در اسرع وقت بايد نمونه به آزمايشگاه تحويل داده شود

 نمونه هاي تازه بايد سرد و نمونه هاي منجمد           :مثال ، برای     شود دوریاز فساد در هنگام انتقال بايد       
 . نگهداري شوند ،صورت منجمد هب

  مگر اينكه از انتقال     ،  بايد پيش از ارسال منجمد شوند       ، نمونـه هـاي گوشـت قرمز وگوشت ماكيان        
 .سالم آن هابه آزمايشگاه ، اطمينان حاصل شود

   آماده سازي آزمايه ٧-۶
 واندازهمراه تاريخ دريافت     ه بـه مـدرك نمونـه  آزمايشـگاهي مـي بايست شناسه منحصر بفردي به               

 . شودضميمه  ،نمونه

 . آزمايه تا حد امكان بايد هر چه زود تر جدا شود :قسمتي از نمونه مورد آزمون مانند

ـ ها در مـواردي كـه قسـمت           در محاسبه مقدار باقي مانده  کن ولي  ،  نمي  شود   آزمـايش ي از نمونـه     ئ
  ١. شود بايد ثبت ،هاي جدا شده وزن قسمت،  در نظر گرفته مي شوند آفت کش ها

   آماده سازي وانبارش آزمونه٨-۶
 آزمايه بايد خرد وتا حدامكان به  خوبي  ، آزمونـه كـه نماينده اي از كل آزمايه است  برداشـتن بـراي   

 تعيين   ،  روش آزمـون وكارايـي مخلـوط كردن        مطـابق انـدازه آزمونـه مـي بايسـت         .مخلـوط شـود   
در باقي مانده آفت كش در آزمايه       بـايد ثبت شده و نبايد       ،  هـاي خـرد ومخلـوط كـردن          روش.شـود 

                                                           
 مقدار باقي مانده سموم با فرض اينكه حاوي کنوليمورد آزمون قرار نمی گيرد ،  هسته ميوه هاي هسته دار  :مثالای  بر- ١

 .در محاسبه در نظر گرفته مي شود ، هيچ باقي مانده اي نيست 



 

 ١١ 
 

تا حد امكان آزمايه بايد تحت شرايط       ،براي به حداقل رساندن اثرات زيان بار      . تاثـيري داشـته باشد    
در مـواردي كه فرآوري در باقي مانده آفت كش تاثير           .ي شـود  ورفـرآ  ،   )دمـاي زيـر صـفر     (ويـژه اي  
 واحدهاي كامل   شاملست آزمونه    مي باي   ، هاي عملي ديگري در دسترس نيستند      و روش  مي گذارد 

دودي از واحدها يا    حاگر آزمونه حاوي تعداد م    .جدا شده از واحدهاي كامل باشد     بخـش هـای     يـا   
نشان براي  ،   بنابراين    .نماينده اي از آزمايه باشد    آزمونه  است آن    بعيد ،   جدا شده باشد  بخـش های    

 . شودکرارت مشابه ون آزمچند د باي ، مقدار ميانگيناطمينانعدم دادن 

كه ،   مي بايست روش وطول زمان انبارش چنان باشد           ، اگـر آزمونـه پيش از آزمون انبارش مي شود         
آزمونه های بيشتری برای    بايد  ،   نيازدر صورت   . تاثير نگذارد   آفت کش ها ها    مانده در مـيزان باقـي    
 .   شود كنار گذاشته، ييدي أتآزمايش های  وتکرار آزمايش ها

 يين انطباق معيارهاي تع٩-۶

نتايج آزمايشگاهي بايد ازيك يا چند نمونه آزمايشگاهي برداشته شده از بهر ودريافت شده               ١-٩-۶
 .  دست آيده  براي آزمون ، بشرايط يکساندر 

 فتبراي كاليبراسيون تجهيزات وبازيا   (نـتايج بـايد بـاداده هاي كنترل كيفيت مورد قبول همراه باشد            
در . نبايد تصحيح شود   ١فتنتايج براي بازيا  ). رجوع شود  ۱ماره  مـدرک الزامی ش    بـه     هـا  آفـت كـش   

، صحت غلظت آن بايد توسط      داش بيش از مرز بيشينه ب      آفت کش ها    باقي مانده   ميزان مـواردي كـه   
در   به دست می آيد ،  تاييد شود و         آزمايشـگاهي اوليه  )هـاي ( نمونـه  آزمـون هـای ديگـری کـه از        
 . شودصورت امکان نوع آن تعيين

 .كار روده  براي نمونه كلي ب ها بايدمرز بيشينه آفت كش  ٢-٩-۶

بهر با  ،    نباشد بيش از مرز بيشينه آفت كش      آزمايشگاهي)نـتايج ( نتـيجه    در صـورتي کـه      ٣-٩-۶
 . مطابقت دارد ،استاندارد مرز بيشينه آفت كش

در برای تصميم   ؛باشد نـتايج نمونـه كلـي بيش از  مرز بيشينه آفت كش               در صـورتي کـه      ٤-٩-۶
 :دن بندهاي زير در نظر گرفته  شوبهر بايد عدم تطابق مورد

 .، قابل استناد استدست آمده از يك يا چند نمونه آزمايشگاهي ه  نتايج ب  ١-٤-٩-۶

 . شودباشد ، تأييد میبا داده هاي كنترل كيفيت همراه  وقتي که  نتايج صحت ودقت   ٢-٤-٩-۶

                                                           
1 -Recovery 



 

 ١٢ 
 

  .ي كه بايد از بهر برداشته شودكمينه تعداد نمونه هاي اوليه ا-١جدول 
 نوع محصول  اوليه در هر بهركمينه تعداد نمونه 

 
١ 

  . تعيين شود ،٢مطابق جدول

 :گوشت قرمز وگوشت ماكيان

  .بهر غير مشكوك-      الف

  .بهر مشكوك-ب

 
١ 

 . توجه شود٥-٣ بند۴ شماره به يادآوري
 

 : توجه شود۱ جدول به يادآوري زير
 
 
٣ 

٥ 

١٠ 
 
 
١ 

٥ 

١٠ 

 :محصوالت ديگر

 با  ،)فله اي(محصوالت بسته بندي شده يا توده اي-الف
  .فرض اينكه به خوبي مخلوط يا همگن شده اند

 
كه ) فله اي(محصوالت بسته بندي شده يا توده اي-ب

 ممكن است به خوبي مخلوط يا همگن نشده باشند

 :  بر اساس وزن بهر به كيلوگرميا

 ٥٠كمتر از 

٥٠-٥٠٠ 

 ٥۰٠ بيش از

 براساس تعداد قوطي، كارتن يا ظرف ديگر موجود يا
 در بهر

١-٢٥ 

٢٦-١٠٠ 

 ١٠٠بيش از 

كمينه تعداد نمونه هاي اوليه با كمينه  ،براي محصوالتي كه حاوي واحد هاي بزرگ هستند -يادآوري 
 ) .۳و۲، ۱ بند ٤جدول طبق (رد نياز براي نمونه آزمايشگاهي مطابقت داردوتعداد واحد هاي م

 



 

 ١٣ 
 

 يك نمونه حداقل براي احتمال يافتن هتعداد نمونه هاي اوليه اي تصادفي انتخاب    شد-٢جدول 
با توجه به احتمال رد شدن بهر و سطوح نا منطبق در بهر گوشت قرمز وگوشت ماكيان 

 .اطمينان مختلف 
براي رديابي ) n0(كمينه تعداد نمونه هاي مورد نياز 

 ز حد مجازآفت کش ها بيش اباقي مانده 

 : زيرسطوح اطمينانبا ) نامنطبق(
٩٠ %٩٥ %٩٩% 

 آفت کش ها بيش از حد درصد وقوع باقي مانده
۱ در بهر) نامنطبق(مجاز

 

٩٠ ١ - ٢ 

٨٠ - ٢ ٣ 

٧٠ ٢ ٣ ٤ 

٦٠ ٣ ٤ ٥ 

٥٠ ٤ ٥ ٧ 

٤٠ ٥ ٦ ٩ 

٣٥ ٦ ٧ ١١ 

٣٠ ٧ ٩ ١٣ 

٢٥ ٩ ١١ ١٧ 

٢٠ ١١ ١٤ ٢١ 

١٥ ١٥ ١٩ ٢٩ 

١٠ ٢٢ ٢٩ ٤٤ 

 .احتمال رد شدن بهر - ۱



 

 ١٤ 
 

 يك حداقل براي احتمال يافتن هتعداد نمونه هاي اوليه اي تصادفي انتخاب    شد-٢ادامه جدول 
با توجه به احتمال رد شدن بهر و سطوح نمونه نا منطبق در بهر گوشت قرمز وگوشت ماكيان 

 .اطمينان مختلف 
براي رديابي  ) n0(كمينه تعداد نمونه هاي مورد نياز 

 آفت کش ها بيش از حد مجازقي مانده با

 : زيرسطوح اطمينانبا ) نامنطبق(
٩٠ %٩٥ %٩٩% 

 آفت کش ها بيش از حد درصد وقوع باقي مانده
  در بهر) نامنطبق(مجاز

٥ ٤٥ ٥٩ ٩٠ 
١ ٢٣١ ٢٩٩ ٤٥٩ 
٥/٠ ٤٦٠ ٥٩٨ ٩١٩ 
١/٠ ٢٣٠٢ ٢٩٩٥ ٤٦٠٣ 

 .است ،فرض بر نمونه برداري تصادفي ۲در جدول  -١ يادآوري

 درصد از واحدهاي موجود ١٠ بيش از حدود ٢وقتي تعداد نمونه هاي اوليه تعيين شده در جدول  -۲ يادآوري
 : زير كاهش دادفرمولدريك بهر باشد ،مي توان تعداد نمونه هاي اوليه را با استفاده از 

N/)10n(1
0n

n
−+

= 

 :كه در آن

n=اشته شود تعداد نمونه اوليه اي كه بايد بردکمينه. 

n0 = داده شده است٢تعداد نمونه اوليه اي كه در جدول . 

N= دست آورده تعداد واحدهاي بهر كه مي توان از آنها  نمونه اوليه را ب. 

 احتمال رديابي يك نامنطبق مشابه احتمال وقوع         ، يـك نمونه اوليه برداشته مي شود       تـنها    وقتـي  -٣يـادآوري 
 .است) نامنطبق(حد مجازآفت کش ها ، بيش از باقيمانده 

 احتماالت  مختلف درصدهای برايديگر احتماالت  يا۲برای احتماالت  نوشته شده در جدول  -٤يادآوري
با   را می توان شده هتعداد نمونه هاي برداشت  نوشته نشده است ، ۲که در جدول  ق اانطبعدم    وقوعديگر از
n)I1(p1        :دکر زير محاسبه فرمولاز  استفاده −=− 

 در ) نامنطبق( آفت کش ها بيش از حد مجاز وقوع باقي ماندهميزان   I ،  رد شدن بهر ؛احتمالp :که در آن 
  . تعداد نمونه استnو  )  مي باشدصورت كسري ونه درصده ب که هر دو (بهر



 

 ١٥ 
 

  نمونه هاي اوليه وكمينه اندازهتوصيف:  گوشت قرمز وگوشت ماكيان-٣جدول 

 .مونه هاي آزمايشگاهي ن
كمينه اندازه هر نمونه 

 آزمايشگاهي

ماهيت نمونه اوليه براي 
 نمونه برداري

 نوع كاال :مثالبرای

 : خام با منشاء داميمواد خوراکی
 :گوشت پستانداران ١

 ٢ بايد مطابق بند  ، در اجـراي مـرز بيشـينه باقي مانده براي نمونه هاي آفت كش محلول در چربي                 -يـادآوري 
 .   عمل شود۳ دولج

  . كيلوگرم٥/٠

تمـــام يـــا بخشـــي از   
ديافـــراگم ودر صـــورت 
لــزوم بــه همــراه ماهــيچه 

 .گردن 

 گاو

 گوسفند
 

  ، پستانداران بزرگ١-١

ــي از   ــا نيمــ ــام يــ تمــ
 ١٠ به وزن     الشـه،معموال 

  .كيلوگرم يا بيشتر

اسازي دكيلوگرم پس ازج  ٥/٠
  .پوست  واستخوان

 بره .١ تمام الشه يا قلوه گاه
  پستانداران كوچك٢-١

 .الشه كامل 

اسازي دكيلوگرم پس ازج٥/٠
  .پوست  واستخوان

ــد ــاي(واح ــا  )ه ــامل ي ك
بخشــي از يــك واحــد   

  .بزرگ

 يك چهارم الشه،

  ،تكه اي

 ،)استيك(ورقه اي

  .سردست

گوشت از   قطعاتـی  ٣-١
 پستانداران،

 منجمد/خنك شده/تازه

 .نشده بسته بندي شده يا 
 
 

1-Hind Quarter

  



 

 ١٦ 
 

  نمونه هاي اوليه وكمينه اندازهتوصيف:  گوشت قرمز وگوشت ماكيان-٣ادامه جدول 

 .نمونه هاي آزمايشگاهي 
كمينه اندازه هر نمونه 

 آزمايشگاهي

ماهيت نمونه اوليه براي 
 نمونه برداري

 نوع كاال :مثالبرای

  پس از كيلوگرم ٥/٠

 .اسازي استخواندج

برشـي عرضي  منجمد از يك       
از )يا بخشي (تمـام    يـا؛  بسـته 

 .يك تكه گوشت 

 يك چهارم الشه،

 تكه اي
 

 از گوشـــت قطعاتـــی ۱-۴
ـ      صورت ه  پسـتانداران كـه ب

 .بزرگ منجمد شده اند

 :چربي پستانداران شامل چربي الشه ٢

 برداشته مي شوند را مي توان براي رديابي          ، ٣-٢ و ٢-٢ ، ١-٢نمونـه هـاي چربي  كه طبق بندهاي           -يـادآوري 
 .مورد استفاده قرار داد، ا كل محصول با مرز بيشينه باقي مانده انطباق چربي ي

  . كيلوگرم٥/٠

 
قلوه ، چربي شكمي يا زير پوستي 

  . شده از يك دامجدا

 
 گاو

 گوسفند
 

  پسـتانداران بـزرگ هنگام       ١-٢
 كشتار، تمام يا نيمي از الشه

كـيلوگرم يا   ١٠ بـه وزن     معمـوال 
  .بيشتر

  . كيلوگرم٥/٠

ا زير پوستي از يك     چربـي شكمي ي   
  .يا چند دام

 پستانداران كوچك هنگام    ٢-٢ -
 كشـتار،تمام يـا نيمـي از الشه       

  . كيلوگرم١٠كمتر از به وزن 

  . كيلوگرم٥/٠

  .  كيلوگرم٢

 )ها( از واحدسازی جداچربي قابل  

 هاي كامل يا بخش)هاي(واحديا؛  

كامل كه چربي قابل )هاي( ازواحد
 . جداسازی ندارند

 ران

 تكه اي

 )استيك(ورقه اي

 از گوشــــت قطعاتــــی ٣-٢
  .پستانداران

 



 

 ١٧ 
 

  نمونه هاي اوليه وكمينه اندازهتوصيف:  گوشت قرمز وگوشت ماكيان-٣ادامه جدول 

 .نمونه هاي آزمايشگاهي 
كمينه اندازه هر نمونه 

 آزمايشگاهي

ماهيت نمونه اوليه براي 
 نمونه برداري

 نوع كاال :مثالبرای

واحدهـاي برداشـته شده       . كيلوگرم٥/٠
بـا ابـزار نمونه برداري و       

 . نقطه ٣دست كم از 
- 

  بافـــت چربـــي ٤-٢
ــوده اي  ــورت تـ  بصـ

  .)فله اي(

 :  آاليش پستانداران٣   

  . كيلوگرم٤/٠
كامل يا )هاي(جگر

  .بخشي از جگر
- 

 )جگر(کبد  ١-٣

  .منجمد/خنك شده/تازه

  . كيلوگرم٢/٠
يك يا هر دو قلوه از 

  .ند داميك يا چ
- 

 )قلوه(کليه  ٢-٣

  .منجمد/خنك شده/تازه

  . كيلوگرم٤/٠

كامل يا اگر ) هاي(قلب
بزرگ باشد فقط بخشي 

  .از بطن

- 
 )دل(قلب   ٣-٣

  .منجمد/خنك شده/تازه

  . كيلوگرم٥/٠

بخشي از واحد يا واحد     
كاملي از يك يا چند دام      
يـا يـك برش عرضي از       

  .محصول منجمد فله اي

 روده ها

 غزم

  ساير آاليش ها٤-٣

  .منجمد/خنك شده/تازه

 :  گوشت ماكيان٤

  جدول٥ بايد مطابق بند  ، محلول در چربي های دراجراي مرز بيشينه باقي مانده آفت كش -يادآوري
 .عمل شود ،۳

 



 

 ١٨ 
 

  نمونه هاي اوليه وكمينه اندازهتوصيف:  گوشت قرمز وگوشت ماكيان-٣ادامه جدول 

 .ي نمونه هاي آزمايشگاه
كمينه اندازه هر نمونه 

 آزمايشگاهي

ماهيت نمونه اوليه 
 براي نمونه برداري

 نوع كاال :مثالبرای

 كيلوگرم پس از٥/٠

اسازي پوست  دج
  .واستخوان

ها ،پاها وساير  ران
  .هاي تيره گوشت

 بوقلمون

 غاز

 مرغ 

  پرندگان با اندازه الشه ١-٤
 بزرگ ،

  . كيلوگرم٢بيش به وزن 

  پس ازكيلوگرم٥/٠

اسازي پوست  دج
  .واستخوان

ها ،پاها وساير  ران
هاي تيره از  گوشت

  . پرنده٣دست كم 

 اردك

 مرغ شاخدار

 جوجه

  پرندگان با اندازه الشه ٢-٤
                         متوسط ،
  .  كيلوگرم٢ گرم تا ٥٠٠به وزن

 كيلوگرم از بافت ٢/٠
 .ماهيچه

 الشه هاي از دست كم 

  . پرنده٦

 لدرچينب

 كبوتر
  پرندگان با اندازه الشه ٣-٤

 كوچك ،

  . گرم٥٠٠كمتر ازبه وزن  

 كيلوگرم پس از٥/٠

ي پوست  ازاسدج
  .واستخوان

واحدهاي 
بسته بندي شده يا 

  . جداگانهقطعات

 پاها

 يك چهارم الشه
 گاني ازپرندقطعات  ٤-٤

 منجمد/خنك شده/تازه

بسته هاي خرده فروشي وكلي 
  .فروشي

 
 
 
 



 

 ١٩ 
 

  نمونه هاي اوليه وكمينه اندازهتوصيف:  گوشت قرمز وگوشت ماكيان-٣ادامه جدول 

 .نمونه هاي آزمايشگاهي 
كمينه اندازه هر 
 نمونه آزمايشگاهي

ماهيت نمونه اوليه براي 
 نمونه برداري

 نوع كاال :مثالبرای

 :  چربي ماكيان٥

اشته مي شوند را مي توان براي رديابي انطباق  برد، ٢-٥ و ١-٥نمونه هاي چربي  كه طبق بندهاي  -يادآوري
 .مورد استفاده قرار داد، چربي يا كل محصول با مرز بيشينه باقي مانده 

  . كيلوگرم٥/٠
واحدهاي چربي شكمي 

  . پرنده٣دست كم از 

 مرغ

 بوقلمون

ــنگام  ١-٥ ــرندگان هـ   پـ
كشـتار، تمـام يا بخشي از       

  .الشه

  . كيلوگرم٥/٠
 

  . كيلوگرم٢

 از  جداسازی قابل   چربي
 )ها(واحد

كامل يا  )هاي(واحديـا؛    
 )هاي( ازواحد  يقطعات

كــامل كــه چربــي قــابل 
 .باشندجداسازی نداشته 

 پاها

 ماهيچه 

 سينه

ي از گوشــت قطعاتــ  ٢-٥
  .پرنده

  . كيلوگرم٥/٠

واحدهـاي برداشـته شده     
بـا ابـزار نمونه برداري و       

 . نقطه ٣دست كم از 
- 

  بافـت چربـي پرنده       ٣-٥
 تــوده ای صــورته بــ

 ) . فله اي(
 
 
 
 
 
 



 

 ٢٠ 
 

  نمونه هاي اوليه وكمينه اندازهتوصيف:  گوشت قرمز وگوشت ماكيان-٣ادامه جدول 

 .نمونه هاي آزمايشگاهي 

 

كمينه اندازه هر 
نمونه آزمايشگاهي

ماهيت نمونه اوليه براي 
 نمونه برداري

 نوع كاال :مثالبرای

 : ماكيان آاليش  ٦

  .گرم كيلو٢/٠

 ٦واحد هاي از دست كم 
پرنده يا برشي عرضي از 

 - . بسته  يك

 خوراكــي آاليــش  ١-٦
 کبدجز چربي   ه  پرندگان ب 

غاز و اردك و محصوالت     
 .گران قيمت مشابه 

واحدي از يك پرنده يا   . كيلوگرم٠٥/٠
 .بسته يك 

 

- 

  چربـي جگـر غاز و        ٢-٦
اردك و محصوالت مشابه    

  .گران قيمت

  :فرآيند شده با منشاء داميموادغذايي 

  .با منشاء دامي ، گوشت خشك شده)فرآيند شده(١غذايي ثانويهمواد     ٧

  .       محصوالت خوراكي مشتق شده با منشاء دامي ،چربي  هاي فرآوري شده دامي

 .) ك جزييي( دامي٢       غذاهاي آماده شده

  .)چند جزيي(       غذاهاي آماده شده دامي
 
 

1-Secondary Food
2- Manufactured



 

 ٢١ 
 

  نمونه هاي اوليه وكمينه اندازهتوصيف:  گوشت قرمز وگوشت ماكيان-٣ادامه جدول 

 .نمونه هاي آزمايشگاهي 

 
كمينه اندازه هر 
نمونه آزمايشگاهي

ماهيت نمونه اوليه براي 
 نمونه برداري

 نوع كاال :مثالبرای

  كيلوگرم٥/٠

اگر ( كيلوگرم٢
كمتر چربي ميزان 

  .) درصد باشد٥از 

يا واحدهـاي بسـته بندي شده       
 بستهبرشي عرضي كه نماينده   

 .باشد 

شامل عصاره، ( واحدهـاي    يـا 
برداشته ) در صـورت وجـود    

شده  با يك ابزار نمونه برداري       
 .مناسب 

 

 سوسيس وكالباس

 چرخ شدهگوشت 
 سالهگو

 مرغ) خمير(پاته

 محصوالت  ١– ٧

 خردشده،پخته شده،

  ،خشك شده،كنسرو شده

پاك شده يا ساير 
محصوالت فرآيند شده 
   .پرندگان وپستانداران

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٢٢ 
 

  نمونه هاي اوليه وكمينه اندازهوصيفت: محصوالت گياهي -٤جدول 

  .نمونه هاي آزمايشگاهي
كمينه اندازه هر نمونه 

 آزمايشگاهي

ماهيت نمونه اوليه براي 
 نمونه برداري

 نوع كاال :مثالبرای

 : خوراكي خام با منشاء گياهيغذاييمواد 
 :جز حبوبات خشكه  تازه ب های  همه ميوه هاي تازه وهمه سبزي١

  . كيلوگرم١

واحدهاي كامل،يا 
بسته بندي ،يا واحدهاي 

برداشته شده با ابزار 
  .نمونه برداري

 توت  انواع 

  نخود

 زيتون  

  محصوالت تازه با ١-١
  ،اندازه كوچك

  به وزن   بـا واحدهاي   معمـوال 
  . گرم٢٥كمتراز 

  كيلوگرم١

  .) واحد١٠دست كم (
  .واحدهاي كامل

 سيب

 پرتقال

 خيار 
 

  محصوالت تازه با ٢-١
  ،اندازه متوسط

    به وزن با واحدهايمعموال

  .گرمي٢٥-٢٥۰

   كيلوگرم٢

  .) واحد١٠دست كم (

 
 كلم انواع کاهو و .واحدهاي كامل

 )خوشه(انگور
 

 با   محصوالت تازه٣-١
  ،اندازه بزرگ

 بيش از با واحدهاي معموال

  . گرم٢٥۰

 
 
 



 

 ٢٣ 
 

  نمونه هاي اوليه وكمينه اندازهوصيفت: محصوالت گياهي -٤جدول 

  .نمونه هاي آزمايشگاهي
كمينه اندازه هر 
 نمونه آزمايشگاهي

ماهيت نمونه اوليه براي 
 نمونه برداري

 نوع كاال :مثالبرای

  . كيلوگرم١

  . كيلوگرم١

  .يلوگرم ك١

  .  واحد٥

  . گرم٥٠٠

  . گرم٥٠٠
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

 دانه سويا

 برنج ،گندم

 جز نارگيله ب

 نارگيل

 بادام زميني

 قهوهدانه 

 .  حبوبات ٢

  .   دانه غالت

 .انواع مغزهای درختي    
 

 .  دانه هاي روغني 

دانه ها براي نوشيدني ها    
 .ي ها و شيرين

  . كيلوگرم٥/٠

  . كيلوگرم٢/٠
 
 

  . كيلوگرم١/٠

  .واحدهاي كامل
 
 
 

 واحدهاي كامل يا

واحدهاي برداشته شده با 
  .ابزار نمونه برداري

 جعفري تازه

 تازهمعطر ياهان گساير 
 
 

 خشك شده

 معطرگياهان    ٣

 خشك معطربراي گياهان (
رجوع  ۴  جدول ٥به بند 
  .)شود

  .ادويه ها

  
 
 
 



 

 ٢٤ 
 

  نمونه هاي اوليه وكمينه اندازهوصيفت: محصوالت گياهي -٤جدول 

  .نمونه هاي آزمايشگاهي
كمينه اندازه هر 
 نمونه آزمايشگاهي

ماهيت نمونه اوليه براي 
 نمونه برداري

 نوع كاال :مثالبرای

 :فرآوری نشده خوراك دام 

 : بامنشاء گياهيفرآوری نشده خوراك دام   ٤

 كيلوگرم ١

  .) واحد١٠دست كم (

 واحدهاي كامل يا

واحدهاي برداشته شده با 
  .ابزار نمونه برداري

  وساير ۱  بقوالت١-٤ -

 .۲علوفه ها

  كيلوگرم٥/٠

  .) واحد١٠دست كم (

واحدهاي برداشته شده با 
  .ابزار نمونه برداري

- 
 خشك وساير  و کلش  كاه٢-٤

 . شده  خشكعلوفه های

 :مواد غذايي فرآيند شده با منشاء گياهي 

  ، معطرميوه هاي خشك ، سبزيجات ،گياهانبا منشاء گياهي، )بعنوان افزودنی(ثانويه غذايي    مواد٥

  .محصوالت آسياب شده غالت

 ، آب  ميوه ها ،       نباتی چاي ، روغن     انواع محصوالت  جانبي        گياهي ،   با منشاء  خشك شده جانبـی   محصـوالت   
  .خوراك دام و محصوالت متفرقه

 . )ك جزييي(غذاهاي آماده شده گياهي

) عنصر(شامل محصوالتي با عناصري با منشاء دامي كه در آن عناصر، )چند جزيي(غذاهاي آماده شده گياهي
  . نانانواع : ست ماننداگياهي غالب 

1- Legume 
2- Forages and Fodders 

 



 

 ٢٥ 
 

  نمونه هاي اوليه وكمينه اندازهوصيفت: محصوالت گياهي -٤جدول 

  .نمونه هاي آزمايشگاهي
هر كمينه اندازه 

 نمونه آزمايشگاهي

ماهيت نمونه اوليه براي 
 نمونه برداري

 نوع كاال :مثالبرای

 . ١ كيلوگرم١/٠

بسته ها يا واحدهاي 
برداشته شده با ابزار 

  .نمونه برداري

- 
گران   محصوالت ١-٥

 .قيمت 

  . كيلوگرم٢/٠

واحدهاي بسته بندي شده 
يا واحدهاي برداشته شده 

  .با ابزار نمونه برداري

 رازك

 چاي
  محصوالت جامد ٢-٥

  .باچگالي توده اي پايين

  . كيلوگرم٥/٠

بسته ها يا  واحدهاي كامل 
ديگر واحدهاي 

برداشته شده با ابزار 
  .نمونه برداري

 نان

 آرد

  سيبپالپ

 ميوه خشك

  ساير محصوالت ٣-٥
  .جامد

 ٥/٠ ليتر يا ٥/٠
  .كيلوگرم

واحدهاي بسته بندي شده 
شته شده يا واحدهاي بردا

  .با ابزار نمونه برداري
 
 

 نباتیروغن 

 آب ميوه ها
  .  محصوالت مايع٤-٥

  بايد دليل اين کار کن ، برداشت وليگران قيمتطور استثنايي مي توان يك نمونه آزمايشگاهي كوچك تر از نمونه ه ب -١
 .ثبت شود   ،برداي  نمونه  مدرکدر

 



 

 ٢٦ 
 

  تعداد نمونه هاي اوليه وكمينه اندازه:تخم  پرندگان ومحصوالت لبني -٥جدول 

  .نمونه هاي آزمايشگاهي
كمينه اندازه هر نمونه 

 آزمايشگاهي

ماهيت نمونه اوليه براي 
 نمونه برداري

 نوع كاال :مثالبرای

 : با منشاء داميفرآيند نشده خوراكي مواد
 :پرندگان  تخم ١

  . تخم مرغ كامل١٢

تخم غاز يا تخم اردك ٦
  .كامل

 -  .املتخم ك
جز ه  بپرندگان تخم  ١-١

  .بلدرچين ومشابه آن

 -  .تخم كامل  . تخم كامل٢٤
  تخم بلدرچين ٢-١

  .ومشابه آن

  . ليتر٥/٠

كامل يا ) هاي(واحد
برداشته شده ) هاي(واحد

  .با ابزار نمونه برداري

- 
  .   شير٢

  :مواد غذايي فرآيندشده با منشاء دامي
  .شده وپودرشيرخشكغليظ ، شيرت شير پس چرخبا منشاء دامي،)ه عنوان افزودنیب( غذايي ثانويهمواد  ٣

 چربي شير، كره ، روغن كره ،خامه ،پودرخامه ،كازئين و غيره  محصوالت خوراكي مشتق شده با منشاء دامي ،

 .) ك جزييي( دامي با منشاءغذاهاي آماده شده    

 شامل محصوالتي با عناصري با منشاء گياهي كه در آن  ،)چند جزيي( دامي با منشاء    غذاهاي آماده شده
 . دامي غالب هستند) عنصر(عناصر

 
 



 

 ٢٧ 
 

 تعداد نمونه هاي اوليه وكمينه اندازه: تخم  پرندگان ومحصوالت لبني -۵ادامه جدول 

  .نمونه هاي آزمايشگاهي
كمينه اندازه هر 
 نمونه آزمايشگاهي

ماهيت نمونه اوليه براي 
 نمونه برداري

 نوع كاال :مثالبرای

/٥يا ) مايع( ليتر٥/٠
  .)جامد(كيلوگرم٠

واحدهاي بسته بندي شده    
يا واحدهاي برداشته شده    

 -  .با ابزار نمونه برداري

 شيرمايع،شيرخشك، ١-٣
 شده ،غليظ شير و خامه ت

بامنشاء ( خامه، بستني
  .، ماست)لبني

ده فله اي بايد كامآل مخلوط شده ومواد چسبيده به  شير وخامه تبخيرش ،پيش از نمونه برداري -١يادآوري 
 ليتر بايد برداشته شده و دوباره پيش ٢-٣حدود .هم زده شوده كناره ها وانتهاي ظرف تراشيده شده وخوب  ب
 .هم زده شوده از جداسازي نمونه آزمايشگاهي به خوبي ب

ه  ب  ،  به ميان پودر    سرعت ثابت   وبا شـير خشـك فلـه اي بـايد بـا عبوريك مته لوله اي خشك                -٢يـادآوري    
 .صورت سترون نمونه برداري شود

 بايد کن ولي  ، مخلوط شود هم زن ويژه     خامه فله اي بايد كامآل با يك          ، پـيش از نمونـه برداري      -٣يـادآوري   
 . شوددوری  ، كره  جدا شدنازايجاد كف  ، زده شدن و

  كيلوگرم يا٢/٠

  . ليتر٢/٠ 

ــي از   ــا بخشــ ــام يــ تمــ
ــد ــاي(واحــ ــته )هــ  بســ

) هاي(بـندي شـده،يا واحـد     
برداشـــته شـــده بـــا ابـــزار 

  .نمونه برداري

كره، آب كره، 
 با چربي ۱اسپريدهاي

 چربي كره، دارایپايين 
 روغن كره بدون آب ،

  .چربي شير بدون آب

  .  كره وروغن كره٢-٣

  1-Spread 
 



 

 ٢٨ 
 

 وكمينه اندازهتعداد نمونه هاي اوليه : تخم  پرندگان ومحصوالت لبني -۵ادامه جدول 

  .نمونه هاي آزمايشگاهي
كمينه اندازه هر 

نمونه 
 آزمايشگاهي

ماهيت نمونه اوليه براي 
 نمونه برداري

 نوع كاال :مثالبرای

 
  . كيلوگرم٥/٠

 
 

  .كيلوگرم٣/٠
 

واحدهاي كامل يا 
واحدهاي بريده شده با 

  .ابزار نمونه برداري
 

واحدهاي كامل يا 
واحدهاي بريده شده با 

  .ار نمونه برداريابز

- 
 
 
 
- 

رآيند شدههایفپنير،پنيرها٣-۳
٣/٠  به وزنواحدهاي

  .كيلوگرمي يا بيشتر
 

 ٣/٠ كمتر از  به وزنواحدهاي
  .كيلوگرم

وپنيرهاي با سطح .  نمونه برداري شوند ، بايد با دو برش از مركز ،پنيرهاي باسطح مقطع دايره اي -يادآوري
 .نمونه برداري شوند، رش موازي از كناره ها  بايد با دو ب ،مقطع مستطيلي

  . كيلوگرم٥/٠

) هاي(واحد
برداشته شده با ابزار 

ه نمونه برداري و ب
  .صورت سترون

- 

ــل از  ٤-٣ ــوالت  حاص  محص
صورت مايع، ه  تخـم پرندگان ب   

  .منجمد يا خشك شده

 
 
 
 

  



 

 ٢٩

 پيوست الف 

 طرح كلي نمونه برداري از گوشت قرمز وگوشت ماكيان

 )اطالعاتي(
 
 
 
 
 
 
 

ه هاي اوليه مشكوك گوشت قرمز بهر ونمون
 :وگوشت ماكيان 

صورته  ي كه ب  ئها نمونـه هـاي اوليه از قسمت      
برداشـــــته، تصـــــادفي انـــــتخاب شـــــده 

  . )٣ و٢ ، ١جداول ( شوند مي

بهر ونمونه هاي اوليه غير مشكوك گوشت قرمز 
 وگوشت ماكيان 

في صورت تصاده ي كه بئها يك نمونه اوليه از قسمت
 . )٣  و١جداول (  برداشته مي شوند، انتخاب شده 



 

 ٣٠

 
 پيوست ب

  گوشت قرمز وگوشت ماكيانبه جزطرح كلي نمونه برداري 

 )اطالعاتي(
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 بهر ونمونه هاي اوليه محصوالت ديگر 

نمونه هاي اوليه كه ازتعداد مشابه ۱۵ يا ۱۰ ،۵ ، ۳ ، ۱
صورت تصادفي انتخاب ه ي که بئها اي از قسمت

 . )٥و ۴، ١جداول( برداشته مي شوند  ،شده



 

 ٣١

  پپيوست

 هاي كاربردي مثال

 )اطالعاتي ( 
 
 

 .  وصرفأ جنبه اطالعاتي دارد ، بيشتر استاندارد بيان شده اندشرحها براي  اين مثال - ١يادآوري

  بايد بروي ، است يا نهترها بيش د ايـنكه آيا از مرز بيشينه باقي مانده آفت كش    تصـميم در مـور     - ٢يـادآوري 
بعدي  اقدامات   اما تصميم گيري در مورد        ،  پايه ريزي شود    آمده دسـت بـه   تجـزيه اي    نـتايج آزمـايش هـای       
 . مربوط استصالح کشور ذيمراجع قانونی وموضوعي است  كه به  

 ١مثال 
 :مفروضات مسئله

  الف- تن با عنوان توليد كننده٣٠٠ تني از الشه هاي وارد شده به كشور ، ٥٠٠ درمحموله اي -١

     باقي مانده   تعيين  كـه جهت    ،  نشـانه گـذاري شـده اسـت        -ب–تـن بـا عـنوان تولـيد كنـنده           ٢٠٠و  
 . مورد بررسي قرار مي گيرد هاآفت كش

مانده بيش از  حد الشـه هـا مـتعلق بـه صـادركننده اي هستند كه اخيرأ محصوالتش حاوي باقي                -٢
 . بوده است ،)غير محلول در چربي (٢و دي فلئوبنزورون) محلول در چربي( ١مجاز  پرمترين

چنين  ،  الشه هاي بهر ب       ، در صورتي كه  ،  الشـه هـاي بهـر الـف چربـي قـابل جداسـازي دارد                -٣
 .نيستند

 باقي مانده حاوی درصد از الشه هاي ١٠ی شده است ، که اگر      حاطربه گونه ای      نمونـه برداري    -٤
 . ، شناسايي صورت گيرد درصد٩٥ باشند ، می تواند  با اطمينانبيش از حد مجاز 

 .وجود نداردبه منظور تکرار الزام قانوني براي آماده كردن نمونه هاي آزمايشگاهي -٥

 .مدارك نمونه برداري در فرم هاي رونوشت شده اي موجود است-٦

مربوط در   ملي    و مقـررات    تحـت قوانيـن    ليپـيد هـا   راج  بافـت چربـي بـراي اسـتخ       در آوردن     -٧
 .قابل قبول استکشور،

                                                           
1 - Permethrin 
2 - Diflubenzuron 



 

 ٣٢

 : و اقدامات بعدیتصميم گيري

 . نمونه برداري مي شود ،اگانه مشكوك  الف  و بدمحموله مانند دو بهر ج-١

 ٢٩ وبنابراين تا حد امكان      ،  نمونه آزمايشگاهي بايد برداشته شود     ٢٩نشان مي دهد كه      ٢جـدول   -٢
 . انتخاب مي شود ،صورت تصادفي از هر بهره بالشه 

ه  كيلوگرم از بافت چربي چسبيده به آن ب        ٥/٠ حداقل    ، از هـر الشـه انـتخاب شـده در بهر الف           -٣
) گوشت بدون استخوان  (  كيلوگرم از گوشت     ٥/٠و حداقل   ) اوليه  ( عنوان يك نمونه آزمايشگاهي   

 .جزا برداشته مي شود م ، به طور)اوليه ( عنوان نمونه آزمايشگاهي ه ب

 كيلوگرمي از گوشت برداشته ٢ نمونه ٢٩دارند و قـابل جداسازی ن    چربـي     ، الشـه هـاي بهـر ب      -٤
 .مي شود

 مهر وموم و   گذاشته و    ي آن را در يك پاكت پلي اتيلن        ، وقتـي هر نمونه آزمايشگاهي برداشته شد      -٥
 نگاه ارسال مي گردند و اطمينا     نمونه ها به آزمايش   . مدرك نمونه كامل مي شود     و نشـانه گـذاری شده    

/ رونوشتي از اسناد نمونه به مالك ويا      .نمي شوند  خـارج    انجمـاد از حالـت     كـه     ، حاصـل مـي شـود     
و رونوشتي به همراه نمونه ها ارسال مي شود ونيز رونوشتي در نزد             .محموـله داده مـي شود     صـاحب   

 .نمونه بردار  نگهداشته مي شود

 شده ،چربي آن جمع شده وبه دو        استخراجت چربي بهر الف     بافـ از   نمونـه هـاي آزمايشـگاهي        -٦
پايه نتايج بر  . آزمون مي شود    ،  براي باقي مانده پرمترين     ها  آزمونه و گرديدهبخـش مسـاوي تقسـيم       

 . مي شود ، بيان بافت چربيکل 

پـيش از خـرد كـردن  نمونـه گوشـت آزمايشـگاهي براي تعيين باقي مانده دي فلئوبنزورون در                     -٧
 گوشت بدون   پايه کل   نتايج بر  و  از آن جدا مي گردد      ، ، اگـر اسـتخواني وجـود داشته باشد        آزمونـه   

 . مي شودبياناستخوان 

 ميلي گرم در كيلوگرم  دي فلئوبنزورون ٠٥/٠اگـر نمونـه هـاي گوشت هر دو بهر حاوي كمتر از              -٨
 در اين    ، ين باشند  ميلي گرم در كيلوگرم پرمتر     ١ تمامـي نمونه هاي بهر الف حاوي كمتر از            و باشـد 

قابل پذيرش ،  پذيرفـته مـي شـود وبهـر الف از لحاظ باقي مانده دي فلئوبنزورون                  ، حالـت بهـر ب    
 .مي باشد

 باشد ،   پرمترين ميلي گرم در كيلوگرم١ نمونـه  چربـي بهـر الف حاوي بيش از           ٢٩ تـا از     ٣اگـر   -٩
 نتايج به دست آمده     اگر. د نمونه آزمايشگاهي آزمايش مي شو     ٣چربـي اين     هـای تکـراری      آزمونـه 



 

 ٣٣

 الشه با بيشينه حد مجاز باقي مانده    ٣ بيشـتر بـودن از حد بيشينه آفت کش ها را تاٌييد نمايد ، اين                
در اين  . هستند   الشه ديگر با بيشينه حد مجاز باقي مانده مطابق           ٢٦  در حالي که      ، ردمطابقـت نـدا   

  .صورت ، بايد عدم قطعيت تجزيه ای محاسبه شود

  های   ، نمونه هاي آزمايشگاهي از بافت چربي باقي مانده          بر اين اساس رد نشود     بهـر  کـل    گـر ا-١٠
 جداسازي الشه هاي مورد پذيرش  از الشه هاي           آزمايش جهت  الشـه هاي بهر الف را مي توان براي        

 . نمونه برداري كرد،غير قابل پذيرش 
 

  ٢مثال 
 :مفروضات مسئله

)  سيب   ١٠٠ حاوي حدود    کارتنهر  (  كيلوگرمي   ١٢ن هاي    تنـي سـيب در كارت      ٦٠محموـله اي    -١
 .جهت باقي مانده بررسي مي شود

 .رتن ها داراي كد توليد كننده و تاريخ يكساني مي باشنداهمه ك-٢

 .مشابه مورد نياز استبرای سه تکرار نمونه هاي آزمايشگاهي -٣

 .يستن نئطم مينمونه بردار به ميزان اختالط در هنگام بسته بندي و درجه بند-٤

 .ي  موجود است يها فرمدر اسناد نمونه برداري -٥

 تا در صورت     توسط آزمايشگاه پايش کننده نگهداری مي شوند       يـك نمونـه آزمايشگاهي شاهد     -٦
 . آزمايشگاه مرجع مورد آزمون قرار گيرد ، توسطنياز

 : واقدامات بعدیتصميم گيري

 .شود محموله مانند بهري مجزا نمونه برداري مي -١

ـ    ١٠تـا حـد امكـان       -٢  براي  نو پاكت  پلي اتيليني      ٣و صـورت تصادفي انتخاب مي شود     ه   كارتـن ب
 .نمونه هاي آزمايشگاهي آماده مي شودنگهداری 

گذاشته واطمينان  )  سيب در هر پاكت      ٢ تا   ١(از هـر كارتن سيب ها برداشته شده ودر هر پاكت              -٣
  كل  با وزن) سيب از کارتن های مختلف۱۰( ب سي١٠كه در هر پاكت حداقل ، حاصل مي شود 

 سپس پاکت ها مهر وموم گرديده و نشانه گذاری شده و مدارک     . وجود دارد     يا بيشتر   كـيلوگرم  ١ 
 .تکميل وپيوست مي شود



 

 ٣٤

 فرستاده شده و نمونه      پايش کننده   آزمايشگاه  به  آزمايشگاهي براي پايش    از نمونه های   دو نمونه -٤
 .ده مي شود  داصاحب کاالسوم به 

 ، نمونـه اول آمـاده و فرآوري شده و يك آزمونه مورد تجزيه قرار                 کنـنده  در آزمايشـگاه پـايش    -٥
 . فرآوري اضافي نگهداري مي شود  بدون مي گيرد و دومين نمونه آزمايشگاهي

   آفت کش ها از بيشينه حد مجاز باقي ماندهتر بيشبه ميزان   ١ايپروديونوجود اگر نتايج  -٦

 .تجزيه قرار مي گيردرا ثابت کند ، يک يا چند آزمونه ديگر مورد ) ميلي گرم در كيلوگرم ١٠(

  ،  است  آفت کش ها    بيش از بيشينه حد مجاز      آفت کش   كه باقي مانده    ، اگـر نـتايج نشـان دهـد       -٧
كسي كه ممكن   ( دهند    محموله اخطار مي   صاحببـه مالك  يا      کشـور   ذيصـالح   مـراجع قانونـی و    

وباقي مانده نمونه آزمايشگاهي ،     ) مسـتقل  نمونه آزمايشگاهي را ترتيب دهد        هـای    اسـت آزمـون   
 .در بندي شده وبه آزمايشگاه مرجع ارسال مي شود 

اگر  بـا در نظـر گرفتـن عدم قطعيت در نتايج آزمايش هر دو آزمايشگاه پايش کننده و مرجع ،                      -٨
 را  ميلي گرم در كيلوگرم    ١٠ تر از بيشبه ميزان مساوی و يا      ايپروديون  وجود  نـتايج آزمايشگاه مرجع     

 . است آفت کش ها بيشينه حد مجازنشان دهد ، باقی مانده آفت کش بيشتر از 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - Iprodione   
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