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ب

  خدا نام به
  با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران آشنايي

اصـالح قـوانين و مقـررات مؤسسـه اسـتاندارد و       قـانون  3بند يـك مـاده   ايران به موجب  صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه
 اسـتانداردهاي  نشـر  تدوين و تعيين، وظيفهكه  است كشوررسمي  مرجع تنها 1371مصوب بهمن ماه  ،يقات صنعتي ايران حقت

  .را به عهده دارد) رسمي ( ملي 
مراكز و مؤسسات  نظران صاحب، * كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه درمختلف  حوزه هايدر  استاندارد تدوين

توجه به شرايط توليدي،  وبامصالح ملي  انجام مي شود و كوششي همگام بامرتبط  يدي واقتصادي آگاه وعلمي، پژوهشي، تول
و نفع،  شامل توليدكنندگان ،مصرف كنندگان،  حقز مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان و تجاري است كه اوري افن

پيش نويس .و غيردولتي حاصل مي شود هاي دولتي ن، سازما نهادها، مراكز علمي و تخصصي ، صادركنندگان و واردكنندگان 
شود و پس از  كميسيون هاي فني مربوط ارسال مي اعضايو نفع ذينظرخواهي براي مراجع براي  ايران استانداردهاي ملي

ان اير) رسمي( كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي  دروپيشنهادها  هادريافت نظر
  .و منتشر مي شود چاپ
 كنندشده تهيه مي  تعيينبا رعايت ضوابط  نيزصالح  مند و ذيه هاي عالق استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان نويس پيش

بدين . دشومي  منتشر چاپ و ايران به عنوان استاندارد ملي تصويب،در صورت طرح و بررسي مي شود و  در كميته ملي
تدوين و در كميته  5شماره  ايران در استاندارد ملي نوشته شدهمي شود كه بر اساس مفاد  تلقيلي استانداردهايي م ،ترتيب
  .به تصويب رسيده باشد دهد تشكيل مياستاندارد مربوط كه مؤسسه  استاندارد ملي

يسيون بين المللي كم،  1 ( ISO )و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد  استاندارد مؤسسه
است و به  ٣( OIML )و سازمان بني املللي اندازه شناسي قانوني  2 ( IEC )الكتروتكنيك 

تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه در . كشور فعاليت مي كنددر  5( CAC )كميسيون كدكس غذايي  4عنوان تنها رابط 
هاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي  از آخرين پيشرفت كشور،هاي خاص  به شرايط كلي ونيازمندي

  .بهره گيري مي شود
حمايت از مصرف  براي ،و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون استاندارد مؤسسه

ت زيست محيطي و اقتصادي، محصوالت و مالحظا كيفيتكنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از 
شوراي عالي  تصويببا ، يا اقالم وارداتي/ براي محصوالت توليدي داخل كشور و  را ي ملي ايراناجراي بعضي از استانداردها

المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد  بينمؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي . اجباري نمايد، استاندارد 
 ها اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانراي ب همچنين .نمايد اجباريرا  راتي و درجه بندي آنكاالهاي صاد

زيست  مديريت وگواهي سيستم هاي مديريت كيفيت صدور مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و  زمينهو مؤسسات فعال در 
ها و مؤسسات را بر  سازمان گونه اينل سنجش، مؤسسه استاندارد وساي )واسنجي( اسيونكاليبرمراكزها و  محيطي، آزمايشگاه

ها  و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آن مي كنداساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران ارزيابي 
تعيين عيار , سنجش  وسايل) واسنجي(يكاها ، كاليبراسيون دستگاه بين المللي ترويج . دكنها نظارت مي  بر عملكرد آن واعطا 

  .استاز ديگر وظايف اين مؤسسه ايران ملي  استانداردهايفلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 
  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران* 
1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie 
Legal) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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  پيش گفتار
  
  

 .دوين شدت 1345نخستين بار در سال » برداري   راهنماي نمونه -  هاي آن شير و فرآورده «استاندارد           
توسط موسسـه اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـران و      اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي 

هشتصـد و سـي و ششـمين     و درگرفـت  مورد تجديدنظر قـرار  بار  ينمسوتأييد كميسيون هاي مربوطه براي 
اينـك بـه   . تصـويب شـد    20/12/1387 مورخخوراك و فرآورده هاي كشاورزي كميته ملي استاندارد  اجالس

قانون اصالح قوانين ومقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن  3ماده  يكاستناد بند 
  .تشر مي شود بعنوان استاندارد ملي ايران من 1371ماه سال 

، هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خـدمات   براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه بـراي اصـالح وتكميـل    

بنابراين . گرفتتوجه قرارخواهد  مورد ي مربوطدركميسيون فنتجديدنظر  هنگامدر ،ارائه شود هااين استاندارد
  .استفاده كرد استانداردهاي ملي  همواره از آخرين تجديدنظر بايد

  
روش هـاي نمونـه بـرداري شـير و      “ 1380سـال  :  326 ايـران شـماره   استاندارد ملي جايگزين استاندارد اين

  .است“ فرآورده هاي آن 
 
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد ارداستاند اين تهية براي كه خذيبع و مأمن
  

1-ISO 707-2008 , Milk and milk Products – Guidance on sampling  
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برداري  راهنماي نمونه -  هاي آن شير و فرآورده  

 
  

  و دامنه كاربرد  هدف  1
  هـاي آزمـون   بـراي   آن  ايهـ  شـير و فـرآورده    بـرداري نمونـه   راهنمـاي تعيـين  اسـتاندارد    اين  از تدوين  هدف 

هاي اتوماتيك و نيمـه اتوماتيـك    برداريبه جزء نمونه  حسي  هايو آزمون  ، فيزيكي ، شيميايي ميكروبيولوژيكي
  .باشدمي
  

  .باشداين استاندارد راهنمايي براي تجهيزات نمونه برداري و جمع آوري اطالعات از مراكز جمع آوري شير نيز مي -يادآوري 
  
    الزامي  اجعمر  2

.  اسـت   شـده   داده  آن ها ارجـاع   استاندارد ملي ايران به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك
  .شود  مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  مقررات  آن  ترتيب  بدين

   آن  بعـدي   هـا و تجديـدنظرهاي   حيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصال
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشـار بـه آن هـا ارجـاع داده     .  مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است 
  : است  استاندارد الزامي  اين  زير براي  از مراجع  استفاده

  
بـه روش   ينمونه گيري بازرس -شير و فرآورده هاي آن  1382سال :  7039استاندارد ملي ايران شماره    2-1

  .وصفي ها 
  
نمونه گيري بازرسي بـه روش   –شير و فرآورده هاي آن  1382سال :  7040استاندارد ملي ايران شماره   2-2

  . متغيرها
  
   اصطالحات و تعاريف  3

  :رودزير به كار مي  و تعاريف رد، اصطالحات استاندا  در اين
 
3-1     
  1 آزمايشگاهي  مونهن

 .نمونه برداري مي گردد، نمونه اي است كه از بهر مورد نظر براي آزمون 

                                                 
1-Laboratory sample 
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3-2 
  1آزمايه

مقدار معيني از نمونه است كه با رعايت شرايط بهداشـتي از نمونـه هـاي ارسـال شـده بـه آزمايشـگاه جهـت         
بعضي از نمونه هاي آزمايشگاهي بدون هـيچ تغييـري و تنهـا بـا مخلـوط      . شودگون تهيه ميهاي گوناآزمايش

  .كردن مي توانند به عنوان آزمايه به كار روند
   

3 – 3  
  2آزمونه

 .مقدار معيني از آزمايه است كه براي انجام يك آزمايش به طور وزني يا حجمي برداشته مي شود
  

هاي شيري ممكن است نياز به يك سري آماده سازي جهـت آزمـون داشـته باشـد مثـل      وردههاي شير يا فرآآزمونه  –يادآوري
 3هايي از آزمونه كه ممكن است سبب خطا در نتايج آزمون شود و يا برداشتن نمونه به شكلي كه عاري از آلودگيبرداشتن بخش

  .برخي از قسمت هاي آزمايه ، و يا رنده كردن آزمايه از  باشد
  
  ليك  مقدمات  4

  :اجراي موارد زير الزم نيست  هاي روزمرهبرداري نمونه  هنگام
  .باشند  حضور داشته  ربط ذي  يا نمايندگان  مربوطه  هايطرف  برداري نمونه  ـ توصيه مي شود در زمانالف 
  بـا آن   مطـابق  بايـد   بـرداري  نمونه  شود، شرايط مي  انجام  خاصي  منظور آزمون  به  برداري نمونه  كههنگامي -ب 

  .منظور شود
هاي طرف قرار داد باشـد، در ايـن گونـه     تواند بعنوان پايه اي براي تعهدات قانوني بين گروهاين استاندارد نمي

  . باشدنياز به يك سري مفاد اضافي در متن قرارداد مي برداري ها نمونه
 
  بردار افراد نمونه       4-1

،  باشـد   رسـمي ديـده    آموزش  برداري نمونه  مناسب  هايروش  در زمينه  كه  صيشخ  بايد به وسيله  برداري نمونه
  هـاي آزمـون   بـراي   بـرداري  نمونـه . باشـد   عفـوني   بيمـاري   گونـه  هـيچ   بردار نبايـد مبـتال بـه    نمونه. گيرد  انجام

،  اسـت   ديده  ها آموزشزمونآ  اين  براي  برداري نمونه  هايروش  در زمينه  كه  شخصي  بايد توسط  ميكروبيولوژي
  .گيرد  انجام

  
  
  

                                                 
1-Test sample 
2-Test portion 
3-Aseptic 
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  ها نمونه  1گذاري  و برچسب  كردن  مهر و موم       4-2
و   شـده )  مربوطـه   طرفهـاي   يـا توافـق    قـانوني   نيازهـاي   بـه   مـورد بـا توجـه     در ايـن (  ها بايد مهر و مـوم  نمونه

بردار بايد به طور  نمونه  و امضا شخص  ، نام نمونه ، تعداد و ماهيت  نوع  از قبيل  مشخصاتي. شوند  گذاري برچسب
،  بـرداري  نمونـه   هدف  از قبيل  اطالعاتي  است  نياز ممكن  در صورت  بعالوه. شود  نوشته  برچسب  بر روي  صحيح

  بـرداري  نمونـه    ، وضعيت فرآورده و شـرايط انبـارش آن در زمـان    برداري نمونه  دقيق  ، محل نمونه  يا حجم  وزن
  .شود  نوشته

  
   چندتايي  هاي نمونه       4-3

برداشـت    يا چندتايي  دوتايي  ها را بصورت هاي مربوطه و يا ضوابط قانوني بايد نمونهدر صورت توافق بين طرف
  .نمود

ا يـ   بـه منظـور داوري  (  از نمونـه   اي اضـافه   تعـداد ،  مربوطه  هايطرف  بين  توافق  در صورت  شود كه  مي  توصيه
  .شوند  و نگهداري  برداشته)  مقايسه

 
   برداري نمونه  گزارش  تهيه      4-4

  هـاي طـرف   و يا توافـق   لزوم  و نيز در صورت) 1ـ4بند (بردار  با امضأ و تأييد نمونه  ها بايد گزارشي نمونه  همراه
  :زير باشد  نكات  لبايد شام  گزارش  و اين  ناظر آنها بوده  با امضأ و تأييد نمايندگان  مربوطه

  نمونـه   و تـاريخ   تنهـا ذكـر مكـان     مربوطـه   هايطرف  توافق  در صورت(  برداري نمونه  و زمان  ، تاريخ مكان)  الف
  ). است  كافي  برداري

  .ناظر   از نمايندگان  بردار و هر يك افراد نمونه  هايو سمت  اسامي)   ب
  .مطابق با اين استاندارد   برداري نمونه  و صحيح  دقيق  روش)   پ
  . 3ساخت  سري با شماره  همراه  امكان  در صورت ٢ محموله  دهنده  تشكيل  وتعداد واحدهاي  ماهيت)   ت
  .اند شده  گرفته  ها از آن نمونه  كه  و هرگونه شماره شناسايي بهري ساخت  سري  شماره)  ث
  .اند شده  برداشته  ها از آن نمونه  كه  يبهرهاي  ر گرفتنبا در نظ  شده  برداشت  هاي نمونه  تعداد واقعي)  ج
  .ها نمونه  ارسال  محل  نشاني  لزوم  در صورت)  چ
  .دارند  دخالت  فرآورده  بندي در بسته  كه  يا افرادي  يا بازرگان  توليد كننده  و نشاني  ، نام امكان  در صورت) ح

  بندي ، بسته فرآورده  حمل  ظروف  شرايط  مثال  براي(  مربوطه  هاييا موقعيت  شرايط  همه  بايد همچنين  گزارش
  اي دارنـده  نگـه   مـاده   كـه  و ايـن   برداري نمونه  لوازم  سازي  سترون  ، روش فرآورده  هوا، سن  ، دما، رطوبت ثانوي
  بـرداري  نمونـه   فـرآورده   به  مربوط  ويژه  اطالعات  و هر نوع)   يا نه  است  شده  ها اضافه نمونه  بردار به نمونه  توسط
  ). فرآورده  كردن  موجود در يكنواخت  مشكالت  مثال  براي(را دربرگيرد   شده

  
  
  

1-Labelling 
2- Consignment 
3-Batch number  
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    الزم  و ظروف  وسايل  5
    برداري نمونه  وسايل  5-1
    كليات      5-1-1
تغييـر    گونـه  هيچ  سبب  كه  كافي  با استحكام  يا ساير مواد مناسب 1 الد ضد زنگبايد از فو  برداري نمونه  وسايل 

  و فاقد هر گونـه   بايد صاف  وسايل  اين  سطوح  همه. باشد  شده  نگردد، ساخته  بعدي  هايآزمايش  مؤثر در نتايج
  از استفاده  بايد قبل  برداري نمونه  وسايل. باشند  زاويه  ها بايد بدون گوشه  همه  و همچنين  بوده  و خراش  شكاف

 .باشند  شده  تميز و خشك
  
    ميكروبيولوژي  هايآزمون  براي  برداري نمونه  5-1-2

بـار   يك  پالستيكي  از وسايل  استفاده  در صورت. شوند  تميز و سترون  از استفاده  بايد قبل  برداري نمونه  وسايل
  .شندبا  سترون  وسايل  ، بايد اين مصرف

  بايـد توانـايي    خـوردگي   جوش  باشد اين  شده  استفاده 2 كاري  از لحيم  فلزي  برداري نمونه  وسايل  اگر در ساخت
ـ    سـازي  ، سترون امكان  در صورت. باشد  را داشته  سلسيوس  درجه 180  در برابر دماي  مقاومت   وسـيله ه بايـد ب

  :گيرد  زير انجام  از دو روش  يكي
و يـا    يـك سـاعت    حـداقل   بـه مـدت    سلسـيوس   درجـه  170  گرم  هواي  در معرض  تجهيزات  ردادنقرا  -الف 

  .شرايطي معادل آن 
  .  دقيقه 15  حداقل  به مدت  سلسيوس  درجه 121±1  بخار آب  در معرض  تجهيزات  قراردادن  -ب 
  .گاما  از اشعه  مناسبي  ميزان  تابش  در معرض  وسايل  قراردادن  - پ

  در شـرايط   اسـتفاده   بايـد تـا زمـان     بـرداري  نمونه  ، تجهيزات سه روش فوق  از اين  با يكي  سازي  بعد از سترون
  .شوند  نگهداري  سترون

ـ    هايپذير نباشد، از روش فوق امكان  سه روش  از اين  با يكي  سازي  ، اگر سترون ويژه  در شرايط   عنـوان ه زيـر ب
  تـوان  شـوند، مـي    مصـرف   سـازي  از سـترون   پس  بالفاصله  برداري نمونه  وسايل  اينكه  رط، به ش ثانويه  هايروش

  .كرد  استفاده
  .  مناسب  شعله  نمونه برداري در معرض  تجهيزات  قراردادن  - ت
مدت  درصد و بعد زمان دادن به 70با درجه الكلي    اتانول  در محلول  برداري نمونه  وسايل  ور كردن غوطه  - ث
  .دقيقه 5
  . 96با درجه الكلي   در الكل  وسايل  غوطه ور كردن  اين  - ج

و   شده  خنك  سترون  بايد در شرايط  برداري نمونه  وسايل »ت « و يا  »پ « هاي   با روش  سازي  بعد از سترون
ـ   شده  شسته  اتانول  با محلول  برداري از نمونه  بايد قبل  »ج «   در مورد روش   رطوبـت   جـاذب   وسـيله   ا يـك و ب

  .شوند  ، خشك سترون  مناسب
 

                                                 
1- Stainless steel 
2-Wedling 



 

 
 
 

٥

    و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هاي آزمون  براي  برداري نمونه   5-1-3
،  بـو، طعـم    از قبيـل   نمونه  خواص  بر روي  تأثيري  گونه  و نبايد هيچ  بوده  بايد تميز و خشك  برداري نمونه  لوازم

از   بمنظـور جلـوگيري    سترون  از وسايل  استفاده 2-1-5موارد طبق بند   در بعضي .بگذارند  و تركيبات  پايداري
  . باشدمي  الزم  نمونه  ميكروبي  آلودگي

  .ها بگذاردعالمت گذاري نمونه نبايد تاثيري روي تركيب و يا ويژگي نمونه
  .د مورد استفاده قرار گيردباي 1وسائل عالمت گذاري بدون بومانند جوهر ثابت بدون بو و يا قلم روان نويس

    برداري نمونه  ظروف  5-2
و   را حفـظ   نمونـه   كـه  به طوري  بوده  مناسب  و ساختمان  آنها بايد از نظر جنس  و درپوش  برداري نمونه  ظروف
 از  ، بعضـي  شيشـه   شـامل   ظـروف   اين  براي  مناسب  جنس. ها نگردندآزمون  در نتيجه  تغييري  گونه  هيچ  سبب
  داده  تـرجيح   مـات   و ظروف  بوده)  پروپيلن  پلي  از قبيل(ها از پالستيك  بعضي)  فوالد ضد زنگ  از قبيل(  فلزات
    و درپـوش   ظـروف . كنيـد   داري نگـه   تاريك  محل  ، آنها را در يك شفاف  از ظروف  استفاده  در صورت. شوند مي
  در بنـد   شـده   داده  شرح  هاياز روش  با يكي  سازي  سترون  ابليتو ق  بوده  ، تميز و يا سترون ها بايد خشك آن
  .اي در داخل سالن توليد اجتناب كنيداز استفاده ظر وف نمونه برداري شيشه.را دارا باشند 2ـ1ـ5
،  بـار مصـرف   يـك   پالسـتيكي   از ظروف  توان مي. باشد  نمونه  با خواص  بايد متناسب  ظروف  اين  و حجم  شكل 
بـا         كـه   مناسـب   پالسـتيكي   هـاي  و كيسـه )  و غيـر سـترون    سـترون (   كـافي   با مقاومت 2 آلمينيومي  هاي رقهو

بايـد بـه طـور      ، ساير ظـروف  پالستيكي  هاي به غير از كيسه. كرد  اند، استفاده شده  دربندي  مناسبي  هايروش
  نيـاز ايـن    در صـورت   كـه   شـده   بسـته   يا پالستيكي  زيدار فل  پيچ  يا درپوش هاي  پنبه  چوب  وسيلهه ب  محكم
  بـه   و مقـاوم   ، غير جاذب حل  ، غير قابل در برابر نفوذ مايعات  مقاوم  داخلي  پالستيكي  اليه  ها بايد دارايدرپوش
مـورد    پنبـه   اگـر چـوب  . نگذارنـد   نمونـه   يا بـو و طعـم    ، خواص تركيب  بر روي  تأثيري  گونه  و هيچ  بوده  چربي

  بايـد داراي   پوشـش   باشـد، ايـن    پوشـش   داراي  پنبه  و يا اگر چوب  بوده  طعم بو و بي قرار گيرد بايد بي  استفاده
  .ظروف نمونه برداري به منظور جلوگيري از آلودگي و نفوذ هوا بايد كامالً درب بندي گردد. باشد  خواص  همين
  چـوب   واشـرهاي   داراي  كـه   هـاي يا درپوش  اي پنبه  چوب  هاياز درپوش نبايد  ميكروبيولوژي  هايآزمون  براي
بايـد از   3باال  قوام  جامد داراي  جامد يا نيمه  هاي نمونه  براي. كرد  هستند، استفاده  داخلي  اليه  عنوان  به  اي پنبه

  .كرد  دهانه گشاد استفاده  ظروف
يا تعداد   يك.  درنظر گرفت  برداري نمونه  ظروف  آنها را بعنوان  توان مي  فروشي  خرده  كوچك  هاي در مورد بسته

  .  برداشت  نمونه  عنوان  به  توان را مي  دربسته  نخورده  دست  ظروف  از اين  بيشتري
  ايـن   ب  در پيوسـت   شده 4 زده  يا كامالً يخ  زده  ، يخ سرد شده  هاي نمونه  انتقال  دار براي عايق  ظروف  مشخصات

  .  است  شده  داده  استاندارد شرح
  
  

                                                 
1-Felt – tip pens 
2-Aluminnium foil  
3-High viscos 
4-Deep Freeze 
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  وسائل آماده سازي نمونه  5-3
  .وسائل آماده سازي نمونه بايد مطابق روش آزمون باشد

  
  ويژگي هاي دماسنج   5-4

  .دماسنج بايد كاليبره بوده و از دقت كافي برخوردار باشد
  
  اتانول     5-5
درصـد   96و  70يت نيافته باشـد و بـا درجـه الكلـي     توصيه مي شود اتانول مورد مصرفي تغيير ماه   5-5-1

  .باشد
  

در صد به شدت جاذب رطوبت بوده و ممكن است غلظت آن به مرور زمان تغيير كند ، لـذا   96اتانول با درجه الكلي -يادآوري
  .هاي تازه آماده شده استفاده نمودبايد از محلول

  
    برداري نمونه  6

  اگـر بـراي  . باشـند    فـرآورده   همـان   نماينـده   شده  برداشته  هاي نمونه  شود كه  انجام  بايد طوري  برداري  نمونه
  شـود، ابتـدا بايـد بـراي      بـرداري  نمونـه   به طور جداگانه  و حسي  ، فيزيكي ، شيميايي ميكروبيولوژي  هايآزمون
شـود    برداشته  نمونه  سترون  و ظروف  و وسايل  1آسپتيك  هاياز روش  و با استفاده  ميكروبيولوژيكي  هايآزمون

هـا بـه    نمونـه   طعـم   بـود كـه    بايد مواظب  حسي  هايآزمون  براي  برداري نمونه  در زمان). 2ـ1ـ5مطابق با بند (
هـاي قيـد شـده در    به عنوان مثال مطـابق روش (  2سازي و يا شير هاي نمونه برداريسترون  هايروش  وسيله

 .تغيير نكند ) 1-5بند  »ج«و » ث«، »ت« هايبند
     متغيـر اسـت    بـرداري  نمونـه   و هـدف   فرآورده  ماهيت  به  ، با توجه نمونه  و حجم  ، وزن برداري نمونه  دقيق  روش

  ).كنيد  مراجعه  يك  جدول  به(
.  دهـيم   را افـزايش   نمونـه   انـدازه   شود حداقل  ، الزم است  باشد، ممكن  درشت  ذرات  حاوي  نمونه  كه  در صورتي

  .شود  بايد كامالً بسته  نمونه  بعد از برداشتن  ، بالفاصله برداري نمونه  ظروف  درپوش
  بنـدي  بسـته   از فـرآورده   يا تعداد بيشـتري   يك  محتويات  شامل  ، نمونه فروشي خرده  كوچك  هاي در مورد بسته

  نمونـه   بايـد تعـداد بيشـتري     آزمايشـگاه   بـه   لانتقا  دما در هنگام  كنترل  ، براي لزوم  در صورت. مي باشد  شده
  .شود  برداشت

  
  
  

                                                 
1-Aseptic 
2- Sampling cocks 
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  ها نمونه  حفاظت از  7
  هـا اضـافه   يـا نمونـه    نمونه  اي بهمواد نگه دارنده  گونه نبايد هيچ  يا حسي  ميكروبيولوژي  هايآزمون  اصوالً براي

 :  صورت  در اين  شود كه  ضافهشير مواد نگه دارنده ا  هاي از فرآورده  برخي  به  است  ممكن. نمود
  .باشد  كننده  آزمون  آزمايشگاه  دستورالعمل  نگه دارنده بايد بر طبق  ماده  مصرف ) الف
  داشـته   نمونـه   و طعـم   بافـت   از قبيل  بعدي  هايآزمون  روي  اثري  گونه نگه دارنده  نبايد هيچ  ماده  ماهيت )ب

  .باشد
  برچسـب   و بهتـر اسـت روي    شده  داده  بايد شرح  برداري نمونه  دارنده در گزارش نگه  و مقدار ماده  ماهيت )پ

  .ذكر شود
  .رودها به كار ميهاي زير براي نگه دارندههاي ايمني طبق روشدستورالعمل )ت
  
  
  ها نمونه  و انتقال  داري نگه  8

تا شروع   تأثيري  گونه نبايد هيچ  شده  داده  شرح  كه  صورتيه ب  برداري نمونه  ها در زمان نمونه  و انتقال  داري نگه
 .باشد  داشته  نمونه  مشخصات  آزمون بر روي

بـو، نـور     هرگونـه   در معـرض   شود تا نمونـه   انجام  الزم  هايبايد احتياط  نمونه  ،انتقال  ، در طول لزوم  در صورت
  .تأثيرگذار هستند قرار نگيرد  نآ  بر روي  كه  و عواملي  خورشيد و يا ساير شرايط  مستقيم

  شـده   توصـيه   توليد كننـده   قانوني كه به وسيله  الزم  حرارت  درجه  حداقل  نمونه  سرد كردن  نياز به  در صورت
  .گردد  بايد اعمال

  بـه   اماً و نـه و دما بايد تو  زمان. برسند  نگهداري  دماي  به  زمان  ها بايد در كوتاهترين ، نمونه برداري بعد از نمونه
  .بعد از آماده كردن آزمونه آزمايش بايد فورا انجام شود. شوند  در نظر گرفته  جداگانه  صورت

  
  .  است  شده  داده  يك  در جدول  نگه داري  دماي
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  مقدار نمونه  و حداقل  نمونه  نگه داري  ، دماي نمونه   حفاظت از -1  شماره  جدول
  برداري نمونه

 با  مطابق
 بندها

  فرآورده
مجاز  كننده  موادمحافظت

  هايبه منظور آزمون
  و شيميائي  فيزيكي

و    دماي نگه داري  نمونه  قبل
بر حسب   در  طول انتقال

  سلسيوس درجه 
  مقدار نمونه  حداقل

9  
 

  مثبت ) بجز شير فرادما (   ديده  حرارت  ،شيرهاي شيرخام
 

  5تا  1
 

ليتر يا   ميلي 100
  گرم100

9  
  

  مايع  هاي ، فرآورده UHT، شير  شده  شير سترون
ليتر يا   ميلي 100  30، حداكثر  محيط  شرايط  منفي   در بسته  شير در ظروف  شده  سترون

   گرم100

9  
شير  مايع    هاي و فرآوره UHT،شير  شيراستريليزه

توليد يا از   از خط  برداري بعد از نمونه  استريليزه
   اصلي بندي  بسته يشتري يا تعداد ب  يك

  5تا  1   مثبت
  

 100ليتر يا  ميلي 100
   گرم

10  
  

و ساير   شيرين  شده  ، شير تغليظ شير تبخير شده
   شده  تغليظ  شيرهاي

  منفي
  

  30، حداكثر  محيط  شرايط
   گرم 100  

11  
  

باستثنأ   جامد و جامد شيري  نيمه  هاي فرآورده
  منفي  و پنير  كره

  

  
  5تا  1

  
   گرم 100

12  
  

  تر از اين يا پايين -18  منفي   يخي  نيمه  هاي و فرآورده  يخي  هايبستني
   گرم 100   درجه حرارت

   گرم 100  30، حداكثر  محيط  شرايط  منفي  شير  خشك  هاي و فرآورده  شير خشك  13

  5تا  1  منفي   كره  هاي و فرآورده  كره  14
   گرم 50  ) درتاريكي( 

15  
  

  منفي  ) مشابه  هاي و فرآورده  كره  وغنر( كره  چربي
  

  5تا  1
   گرم 50  )در تاريكي( 

  5تا  1  منفي   پنير تازه  16
   گرم 100  

  5تا  1  منفي   پنير پروسس  16
   گرم 100  

  5تا  1  منفي  ساير پنيرها  16
   گرم 100  

  دمـاي   رسـيدن   شـرايط   برخـي   شايد تحت. باشد  مناسب  است  ممكن  ديگري  دماهاي  بخصوصي  آزمونهاي  براي. است  كلي  راهنمايي  براي  جدول  در اين  ذكر شده  دماهاي - 1 يادآوري
  همچنـين .(شـود   دهاستفا  مناسب  موارد مورد نيازبا ذكر دماهاي  در همه  مناسب  از ظروف  شود كه  مي  توصيه  بنابراين. نباشد  يا مطلوب  آل ايده  جدول  در اين  ذكر شده  دماهاي  به  نمونه

  ).را ببينيد  ب  پيوست
  .شود  بيشتر برداشته  است  ممكن  مقدار نمونه  آزمون  و هدف  با نوع  مطابق -2يادآوري

  حـداكثر در طـول  (  بايـد تـا حـد ممكـن      گاهآزمايشـ   هـا بـه   نمونـه   فرسـتادن   زمـان . شـود   فرسـتاده   آزمايشـگاه   به  ممكن  زمان  بايد در كوتاهترين  برداري بعد از نمونه  ها بالفاصله نمونه
 .شوند  حمل  كننده  آزمون  آزمايشگاه  دستورالعمل  ها بايد بر طبق نياز نمونه  در صورت. شود  كوتاه) ساعت24
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  شير  مايع  هاي شير و فرآورده  9
  كاربرد  دامنه  9-1

شـير    انـد از جملـه   ديده  فرآيند حرارتي  كه  يو شيرهاي  شيرخام  براي  بخش  در اين  شده  ارائه  هايدستورالعمل
پنيـر    ، آب ، خامـه  كـره   آب  ، پـس  تخمير شده  دار، شيرهاي  ، شير طعم چربي  ، شير بدون چربي  ، شير كم كامل
  .كاربرد دارند  مشابه  هاي و فرآورده  مايع

  
  نمونه برداري   تجهيزات  9-2

  .باشد  داشته  استاندارد مطابقت  ينا 5بايد با بند   برداري  تجهيزات  نمونه
 
    دستي  لوازم مورد نياز براي مخلوط كردن     9-2-1

  به هم  براي  كافي  بايد سطح  مورد استفاده  هايزنزياد، هم  با حجم هاي  در مخازن  مايعات  كردن  مخلوط  براي
چنـد    هـم زن   يـك   تـوان  ، نمـي  مخازن  متفاوت  دازهو ان  اشكال  به  با توجه. باشد  را داشته  فرآورده  مناسب  زدن

  بـه   هـم زدن   در هنگـام   باشـد كـه    شده  طراحي  بايد طوري  آن ها به كار برد، اما هم زن  همه  را براي  منظوره
  .نرساند  آسيب  مخازن  داخلي  سطوح

 
    كوچك  ظروف  در دستي لوازم مورد نياز براي مخلوط كردن    9-2-1-1

  داده  نشان  و ابعاد هم زن  طرح) 2يا بيدون 1 در سطل  مثال  براي(  كوچك  در ظروف  مايعات  كردن  مخلوط  براي
  .شود  انتخاب  ظرف  با عمق  بايد متناسب  هم زن  طول. باشد مي  مناسب 1ـ الف  در شكل  شده

 
  بزرگ  ظروف  لوازم مورد نياز براي مخلوط كردن دستي در  9-2-1-2

و ابعـاد        طـرح )  شـير در دامـداري    تانكرهـا و مخـازن    مثال  براي(  بزرگ  در ظروف  مايعات  كردن  مخلوط  براي
  .باشد مي  مناسب 2ـ الف  در شكل  شده  داده  نشان  هم زن

 
    لوازم مورد نياز براي هم زن ها      9-2-2 
    ثابت   هم زن هاي 9-2-2-1 
  .دارد  شود، بستگي  مخلوط  بايد در مخزن  كه  اي فرآورده  به  ثابت  هايزن و ابعاد هم  طراحي 

  .شودمي  استفاده  هم زدن  براي  ثابت  هايهم زن  مختلفي  از انواع
 
  سيار    هم زن هاي  9-2-2-2 
يون ها و يا بر روي كام  شده  برداري نصبدريچه نمونه  از طريق  كه  صفحه بوده  سيار معموالً داراي  هايزنهم 

ـ   پر شـده   ارتفاع 7/0  معادل  در عمقي  هم زدن  نتايج  بهترين. شوندوارد مخزن مي واگن ها  . آيـد مـي   دسـت ه ب
غليظ تر امكان   در مايعات  كهبه طوري. قرار گيرند  در مخزن  درجه 20  الي 5  ها باشيبهم زن  كه  شده  توصيه

  .فراهم شود هم زدن افقي هم زمان با هم زدن عمودي
                                                 
1-Bucket 
2-Can 



 

 
 
 

10

    نمونه  برداشت  لوازم      9-2-3
  

     برداري نمونه  لوازم  9-2-3-1
  مخروطـي   شـكل .  اسـت   مناسـب   برداري نمونه  براي 3ـ   الف شكلدر   شده  داده  و شكل  و اندازه  با عمق  1مالقه
  .فرو رود  در عمق  دهد كهمي  اجازه  مالقه

  
    نمونه  ظروف  9-2-3-2

از   قبـل   آن  محتويـات   مناسـب   زدن  پر شد، هم  از نمونه  وقتي  شود كه  انتخاب  بايد طوري  نمونه  روفظ  حجم
  منجر بـه   كه  نمونه  ظروف  دائم  خوردن  از هم  انتقال  در طول  كه  داشت  اما بايد توجه. پذير باشد امكان  آزمايش

  .شود  گردد، جلوگيري مي  نمونه  دو فاز شدن
 
    نمونه  حمل  جهت  حرارت  عايق  ظروف  9-2-3-3
  .شود  استاندارد مراجعه  در اين  ب  پيوست  به
  
    برداري  نمونه     9-3

از   فـرآورده   و يا با انتقـال   ، هم زدن كردن  با وارونه  ، بطور كامل آن  حجم  را با در نظر گرفتن  مايع  فرآورده  همه
  است  ممكن. بزنيد  آيد، هم  دسته ب  مناسب  يكنواخت  مخلوط  كه  ديگر، تا زماني  حجم  هم  ظرف  به  ظرف  يك

  .قرار گيرند  منظور مورد استفاده  اين  اند براي شده  داده  شرح 2ـ2ـ9و  1ـ2ـ9  در بندهاي  كه  لوازمي
ابـل قبـول آن بايـد مطـابق     حداقل مقدار نمونه برداشتي و دمـاي ق . برداريد  كردن  را فوراً بعد از مخلوط  نمونه

  . جدول شماره يك باشد
 
   ميكروبيولوژي  هايآزمون  براي  برداري نمونه   9-3-1

و   نمـوده   برداشـت   آسپتيك  هاياز روش  بايد با استفاده را ميكروبيولوژي  هايآزمون  مورد نياز براي  هاي نمونه
  .كنيد  برداري نمونه  و حسي  و فيزيكي  شيميايي  هاينآزمو  براي  فرآورده  ظروف  از همان  امكان  در صورت

  هنگـام . كنيـد   ، سـترون  شـده   داده  شـرح  2ــ 1ــ 5در بند   كه  را به صورتي  نمونه  و ظروف  برداري نمونه  لوازم 
  .كنيد  عمل 2ـ3ـ9بند   طبق  آسپتيك  هاياز روش  استفاده

 
    و حسي  ، فيزيكي ييشيميا  هايآزمون  براي  برداري نمونه  9-3-2

  بايـد سـترون    و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  نمونه  و ظروف  برداري نمونه  لوازم  در موارد بخصوص
  .باشد

  شير  ها و بيدون هاي، سطل كوچك  ظروف  9-3-2-1
  .دكني  كامالً مخلوط  زدن و هم  جا كردنه با جاب  مثال  شير را براي  ظروف  در اين

 

                                                 
1-Dipper or scoop 
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  شير  ها و مخازنتانك  9-3-2-2
در . تـا بـه انـدازه كـافي همـوژن شـود       . شود  بايد هم زده  دقيقه  پنچ  مدت  به  حداقل  مكانيكي  شير با هم زن

صورتي كه تانك داراي هم زن با قابليت برنامه ريزي زماني مي باشد، نمونه برداري مي توانـد بعـد از گذشـت    
  بـه   ها نزديكهم زن  پروانه  كهدر اين حالت درصورتي)  تا دو دقيقه  يك. (نجام گيردزمان كوتاهي از هم زدن ا

  .گردد ايجاد مي  شود زيرا كف  خودداري  بايد از هم زدن  شير است  سطح
  
  1شير  توزين  ترازوي  مخزن  9-3-2-3

ـ   تـوزين   در مخـزن   اسبيمحموله شير بطور من  ، كل نماينده  نمونه  آوردن  به دست  براي  است  الزم   زده  هـم ه ب
  الزم  حالـت   در اين. كرد  برداشت  مناسب  نمونه  يك  توانشود نمي ترازو مي  شير وارد مخزن  كه  در زماني. شود
  كـه   وقتـي . شـود   زده  تخمين  بايد با تجربه  تكميلي  هم زدن  اين  ميزان. شود  انجام  تكميلي  هم زدن  يك  است

  زير تـرازو كـه    باشد از مخزن  محموله  كل  نماينده  كه  اي باشد، بايد نمونه  توزين  از مخزن  بيش  ريافتيمقدار د
  .شود  باشد، برداشته  شده  و يكنواخت  شير كامالً مخلوط  از انتقال  و پس  شده  قبالً كامالً تخليه

 
  شود مي  حمل  آهن  و يا راه  كاميون با  شير كه  و مخازن  ذخيره  ، مخازن بزرگ  ظروف   9-3-2-4

تميـز    فشرده  با هواي  زدن  ، هم مكانيكي  زدن  هم  مثال  ،براي  مناسب  روش  يك  در هر مورد بايد شير به وسيله
  اسـتفاده   هم زدن  براي  فشرده  از هواي  كه  وقتي. شود  ، كامالً مخلوط2ـ الف  شكل  يا با هم زن  ايجاد كف  بدون
شـير    كـه   زماني  مدت  به  هم زدن  ميزان. كرد  شير اجتناب  روي  اثر زيان بخش  شود، بايد از ايجاد هرگونه  مي

  .دارد  ، بستگي  قرار داشته  سكون  در حالت
  ايجـاد كـف    كرد زيـرا سـبب    خودداري  شير باشد، بايد از هم زدن  سطح  به  نزديك  هم زن  پروانه  كهدرصورتي

  حمل  يا مخازن  ذخيره  سيار در مخازن  هاييا هم زن 2ـ   الف  شكل  هاياز هم زن  استفاده  در صورت .گردد مي
  :كرد  زير عمل  صورت  بايد به  با مقادير يكسان  يا در ظروفي  و نقل
  گردد كـه مي  صيهگيرد، تو  انجام  مخازن  بعد از پر كردن  دقيقه 30  بايد در طول  برداري نمونه  درصورتي كه ) الف

  .گردد  مخلوط  خوبي  به 2ـ الف  هم زن  به وسيله  پنج دقيقه  حداقل  مدت  به  برداري از نمونه  قبل  مخزن  محتويات
از شير پـر    معموالً مخازن  كه  يا كاميون  آهن  شير با راه  حمل  مخازن  شير به وسيله  و نقل  حمل  در هنگام )ب
         شـود ، توصـيه    از شـير جـدا مـي     خامـه   صـورت   شير بـه   از چربي  مقداري  و نقل  حمل در اثر  شوند، چون مي
  .شود  استفاده  مكانيكي  هاياز هم زن  مخازن  شير در اين  كامل  شدن  منظور مخلوط  گردد به  مي

  از بدنـه   ديگـري   در قسـمت  يگيـر   و يا شير نمونه  در پايين  خروجي  دريچه  داراي  كه  بزرگي  در مورد مخازن
  مقـدار كـم    آن  كـردن   بعد از مخلوط  حتي يگير شير نمونه  خروج  شير در مجراي  ماندن  باقي  علت  هستند به
  بـااليي   هـا از دريچـه   نمونـه   شود كه  مي  داده  رو ترجيح  ، از اين شير نيست  كل نماينده  شده  برداري شير نمونه

مقـدار    ، ابتدا بايد به اطمينان  شوند براي  برداشت يگير  يا شير نمونه  پاييني  ها از دريچه هاگر نمون. شود  گرفته
  بايـد بـا اهـداف     زدن هـم   روش  كـارايي   در هر شـرايط . شير باشد  كل  نماينده  شود تا نمونه  شير تخليه  كافي
  هـاي  نمونه  آزمون  نتايج  تكرارپذيري  قابليت  هم زدن  روش  كارآيي  مالك. باشد  مورد نظر هماهنگ  هايآزمون

                                                 
1-Weighing bowl 
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  هاي از دريچه  آمده  دسته ب  هاي نمونه  نتايج  تكرارپذيري  و يا قابليت  فرآورده  مختلف  هاياز بخش  شده  گرفته
  .باشد  شير مي  مايع  هاي شير يا ساير فرآورده  خروج  زماني  در فواصل  خروجي

 
    مختلف  هايبا طراحي  ظروف   9-3-2-5
  . مورد نياز است  مخصوصي  لوازم  عمق  كم  از ظروف  نمونه  برداشتن  براي 

  
  )باشد  بر چند ظرف  مشتمل  كه  اي از محموله  برداري نمونه(  جزئي  تقسيمات   9-3-2-6
  از هـم زدن  بعـد   شـود، از هـر مخـزن     آزمـايش   بايد به طـور جداگانـه    كه  كل  از محتويات  قسمت  آن ءجزه ب

  را در گـزارش   نمونـه   ظـرف   باشد را برداريد و مقـدار و نـوع    مخزن  آن  كل  نماينده  كه  نمونه  يك  آن  محتويات
  .دهيد  ، شرح است  آمده 4-4در بند   كه  صورتي  به  برداري نمونه
كنيـد    را مخلـوط   شـده   داريبـر   نمونـه   هـاي مخزن  با حجم  مقادير متناسب  برحسب  آمده  دسته ب  هاي نمونه
  .كنيد  برداري  نمونه  بعد از هم زدن  شده  آوري  جمع  نمونه  از اين  سپس

 
    بسته  هاياز سيستم  برداري نمونه   9-3-2-7

مخصوصـاً در مـورد    )  آسـپتيك   هـاي ، روشUHTهـاي دسـتگاه   از قبيـل (هـا  سيستم  از اين  برداري نمونه  براي
  .قرار گيرد  بايد مورد توجه  رايج  برداري نمونه  با لوازم  كاربردي  هاي، دستورالعمل بيولوژيهاي ميكروآزمون

 
    فروشي  خرده  ظروف   9-3-2-8
  .دهد  مي  را تشكيل  ، نمونه ظروف  و باز نشده  نخورده  دست  محتويات 

 
  شير   هاي ساير فرآورده  براي  برداري نمونه  روش     9-3-3
  دار  طعم  و شيرهاي  ، شير تخمير شده كره  آب  پسدوغ ،   9-3-3-1

و يا ساير مواد جامد موجـود در    چربي  از اينكه  شير و قبل  براي  شده  داده  شرح  هاياز روش  از يكي  با استفاده
  چربي  باشد كه  يدر شرايط  فرآورده  كه  در صورتي. كنيد  برداري باشند، نمونه  داشته  جدا شدن  فرصت  فرآورده

در بند   كه  صورتي  به  كردن  از مخلوط  را پس  فرآورده  كل  نماينده  باشد، نمونه  جدا شده  يا ساير مواد جامد آن
  . ، برداريد شده  داده  شرح 1ـ3ـ9
 
    خامه  9-3-3-2

و   مخـزن   موجـود در كـف    بايـد خامـه    خامـه   هـم زدن   بـراي   يا مكانيكي  دستي  از هم زن  استفاده  در صورت
  .نمود  مخلوط  باالتر را به طور كامل  هاي اليه

  هم زدن  را در طول  دستي  هم زن. شود  جلوگيري  شديد و تند خامه  ، ورود هوا و هم زدن كف  بايد از تشكيل 
انـد   شـده   داده  شـرح ) 2ـ و الـف 1ـ الـف   شـكل ( 1ـ2ـ9در بند   كه  تجهيزاتي. قرار داد  خامه  نبايد باالتر از سطح

  .قرار گيرند  مورد استفاده  است  ممكن
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  پنير   آب 9-3-3-3
  . كنيد  شير را انتخاب  براي  شده  داده  شرح  مناسب  از روش هاي  يكي

 
  ها  نمونه  و انتقال  ، نگه داري محافظت     9-4
  .كنيد  مراجعه 8و  7بندهاي   به
  
    شيرين  شده  و شير تغليظ  شده  تغليظ  ، شيرهاي شير تبخير شده  10
  كاربرد  دامنه   10-1

  ، شـير تغلـيظ   شـده   تغليظ  ، شيرهاي تبخير شده  شيرهاي  انواع  براي  بخش  در اين  شده  ارائه  هايدستورالعمل
  .كاربرد دارد  مشابه  هاي و فرآورده  شيرين  شده

 
    برداري نمونه  لوازم  10-2
  .كنيد  مراجعه 1ـ5بند   به
  
  لوازم مورد نياز براي مخلوط كردن دستي  10-2-1 

  . كنيد  مراجعه 2-2-9و  1-2-9بندهاي   به
  
   هاهم زن   10-2-2

بـا انحنـا     با انحنـا متناسـب    اي داراي لبه و  بوده  مخزن  كف  به  رسيدن  براي  كافي  با طول  پهن  تيغه  بايد داراي
 .باشند  ظرف

 
    برداري مونهن  هاي مالقه      10-2-3
  .كنيد  مراجعه1-2-3-9بند   به
   

  متر  ميلي 35  متر و قطر تقريبي  يك  تقريبي  طول  ها، به ميله    10-2-4
  
  .را تامين نمايد 2-5گشاد به نحوي كه الزامات بند   ليتر و دهانه  پنج  با حجم  نمونه  ظروف  10-2-5
   

    پهن  هاي بهل  داراي  هايها يا كاردكقاشقك    10-2-6
  
  )كنيد  مراجعه 2-5بند   به(  نمونه  ظروف     10-2-7

  هـم زدن   بـراي   كـافي   فضاي  پر شده  آن  به  نمونه  از انتقال  پس  باشد كه  قدري  بايد به  نمونه  ظروف  گنجايش
  .باشد  را داشته  از آزمون  قبل  نمونه  مناسب
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    شير تبخير شده  برداري نمونه  10-3
حداقل مقدار نمونه برداشـتي و دمـاي قابـل قبـول آن بايـد مطـابق       . را برداريد  نمونه  بعد از هم زدن  بالفاصله

  . جدول شماره يك باشد
حداقل مقدار نمونه برداشتي و دمـاي قابـل قبـول    بعد ازمخلوط كردن نمونه از كف كردن آن جلوگيري كنيد 

 . آن بايد مطابق جدول شماره يك باشد
  
    ميكروبيولوژي  هايآزمون  براي  برداري نمونه   10-3-1

و   نمـوده   برداشـت   آسپتيك  هاياز روش  را با استفاده  ميكروبيولوژي  هايآزمون  مورد نياز براي  هاي ابتدا نمونه
  .كنيد  يبردار نمونه  و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  فرآورده  ظروف  بايداز همان  امكان  تا حد 
  هنگـام . كنيـد   سـترون   شـده   داده  شـرح  2ـ1ـ5مطابق بند   كه  صورتي  را به  نمونه  و ظروف  برداري نمونه  لوازم

  .نمائيد  عمل 2ـ3ـ10بند   مطابق  آسپتيك  هاياز روش  استفاده
  
    و حسي  شيميايي، فيزيكي  هايآزمون  براي  برداري نمونه   10-3-2

  بايـد سـترون    و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  نمونه  و ظروف  برداري نمونه  لوازم  در موارد بخصوص
  .باشد

  
  )  و چهار كيلو گرم  دو كيلو گرم  ظرفيت  به  مثال  براي(  بزرگ  ظروف   10-3-2-1

از   ريخـتن   وسيلهه يا ب  يكيمكان  زن و يا هم  دستي  زن يا هم 2ـ الف  شكل  زن هم  وسيلهه را ب  شير تبخير شده
بزنيد و دقـت كنيـد تـا      هم  بطور كامل  مناسب  يكنواخت  مخلوط  يك  آمدن  ديگر تا بدست  ظرف  به  ظرف  يك

  .شودهاي حسي و فيزيكي ميحداقل كف ايجاد شود زيرا كف كردن زياد باعث تغيير در ويژگي
  صـورت   را بـه   فـرآورده   حـاوي   ، ظـروف  چربـي   مناسـب   ر توزيعمنظو  ، به نمونه  زدن از هم  در اكثر موارد قبل

  .قرار دهيد  دقيقه 30  بمدت  سلسيوس  درجه 45تقريباً   گرم  در آب  ايستاده
برداريـد    ظـروف   مختلف  هاياز قسمت  ها را طوري باشد، نمونه  مشكل  مناسب  يكنواخت  مخلوط  يك  اگر تهيه

هـاي آزمايشـگاهي يكسـان    برداري يكسان جهت آزموناين عمل با وسائل نمونه  باشد  فرآورده  كل  نماينده  كه
حداقل مقدار نمونه برداشتي و دماي قابل قبول آن بايد مطـابق جـدول شـماره يـك     جمع آوري شده باشد و 

  . باشد
   4-4رداري مطابق بند ب نمونه  و گزارش  بر روي برچسب  شده  كوچكتر تهيه  هاي از نمونه  از مخلوطي  نمونه اگر

 .ذكر گردد
  
    فرآورده  حمل  و بيشتر و مخازن  كيلوگرمي 500  خيلي بزرگ  مخازن  10-3-2-2

هـم    شـدت . شود  مي  داده  ترجيح 4ـ2ـ3ـ9بند   شيرمطابق  براي  شده  داده  شرح  روش  به همان  اصوالً هم زدن
  . است  فرآورده  غلظت  ميزان  به  بسته  زدن
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    فروشي  خرده  ظروف    10-3-2-3
برداريـد     طوري  ظرف  يا تعداد بيشتري  را از يك  نمونه. دهد  مي  را تشكيل  نمونه  باز نشده  ظرف  يك  محتويات

در صورتي كه يك . حداقل مقدار نمونه برداشتي و دماي قابل قبول آن بايد مطابق جدول شماره يك باشدكه 
ر از حداقل نمونه باشد بايد تركيبي از چندين ظرف خرده فروشي از همـان نمونـه   نمونه كوچك باز نشده كمت

عمل شودو حداقل مقدار نمونه برداشتي و دماي قابـل قبـول آن بايـد مطـابق جـدول       1-2-3-10مطابق بند 
  .شماره يك باشد

  
    شيرين  شده  و شير تغليظ  شده  تغليظ  از شيرهاي  برداري نمونه     10-4

حداقل مقدار نمونه برداشـتي و دمـاي قابـل قبـول آن بايـد مطـابق       . برداريد  زدن بعد از هم  را بالفاصله  نمونه
اگر نمونه از ظروف خرده فروشي برداشته شـود قبـل از شـروع بـه كـار مطـابق بنـد            . جدول شماره يك باشد

  .نمونه را گرم كنيد 10-3-2-1
  
   كليات     10-4-1

نباشـد    و نيـز يكنواخـت    بـاال بـوده    قوام  داراي  فرآورده  كه  وقتي  ويژه  ، به بزرگ  با حجم  وفاز ظر  برداري نمونه
  .باشد  بسيار مشكل  است  ممكن

       الكتـوز يـا سـاكاروز و يـا رسـوب       بـزرگ   هـاي از حضـور كريسـتال    ناشـي   است  ممكن  برداري نمونه  مشكالت
  دليـل   بـه   باشـند و همچنـين    چسـبيده   مخزن  ديواره  يا به  وجود داشته  فرآورده  در كل  كه  مختلف  هاينمك

  در ظـرف   بـرداري  نمونـه   ميلـه   يـك   كه  هنگامي  شرايطي  چنين. از مواد باشد  شكل  اي كلوخه  هاي حضور توده
  برطرف  است  ممكن  از فرآورده  زيادي  بخش  زدن با هم  كه) 2-4-10بند  (خواهد شد   وارد شود، ديده  فرآورده

ايجـاد    مشـكلي   برداري ميكرومتر كوچكتر باشد، در نمونه  قند از شش  هايكريستال  اندازه  كه  در صورتي. شود
  گـردد كـه   مي  شوند، توصيه مي  داري نگه  محيط  غالباً در دماي  شده  تغليظ  شيرهاي  جائي كه از آن. شود نمي

  از شـيرهاي   حاصـل   هاي نمونه. قرار گيرند  سلسيوس  درجه 25 ± 5مناسب   در دماي  بزرگ  مخازن  محتويات
  طـوري   مخـازن   باشد مگر اينكه  فرآورده  كل  تواند نماينده  ، نمي ذخيره  در مخازن  كريستال  حاوي  شده  تغليظ
  .باشند  مناسب  الكتريكي  زن هم  داراي  باشند كه  شده  طراحي

باشـند،    نشـده   پخـش   طور يكنواخت  ها بهكريستال  كه  وقتي  ويژه  و به  نبوده  يكنواخت  هفرآورد  كه  در صورتي
  سـازي   از يكنواخت  پس  بالفاصله  شود كهمي  ذكر گردد وتوصيه 4ـ4مطابق  بند   برداري نمونه  بايد در گزارش

  .گيرد  انجام  برداري نمونه  فرآورده
  
    ميكروبيولوژي  هايآزمون  يبرا  برداري نمونه     10-4-2

و   نمـوده   برداشـت   آسپتيك  هاياز روش  را با استفاده  ميكروبيولوژي  هايآزمون  مورد نياز براي  هاي ابتدا نمونه
  لوازم. كنيد  برداري نمونه  و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  فرآورده  ظروف  از همان  امكان  در صورت

در هرحـال از روش هـاي   .كنيـد   سـترون   شده  داده  شرح 2ـ1ـ5در بند   كه  صورتي  را به  و ظروف  داريبر نمونه
  .استفاده كنيد 1-2-4-10اسپتيك مطابق بند 
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    بزرگ  مخازن   10-4-2-1 
يـا جـا     كردن از باز  را قبل  يا بشكه  مخازن  اين  خارجي  باشد، انتهاي  خروجي  دريچه  داراي  فرآورده  اگر مخازن

  سـطح   كـردن   سـترون   براي. نمائيد  شستشو و سترون  سرد، بطور كامل  سترون  با آب  آن  درپوش  جا كردن  به
  عمل  نياز اين  در صورت  ،كه)كنيد  مراجعه 2ـ1ـ5بند   به(نمود   استفاده  الكل  ور كردن از شعله  توان  مي  مخزن

  .بايد تكرار شود
  .كنيد  استفاده 1ـ4ـ10در بند   شده  داده  شرح  آسپتيك  هاي شاز رو  در هر حال

  داراي  هـاي  ، بشـكه  است  يكساني  قوام  يابد و نيز داراي  مي  جريان  سهولت  به  كه  شده  تغليظ  در مورد شيرهاي
  داراي  هـا كـه   دريچه  نوجود اي. برداريد  است  خروج  در حال  فرآورده  كه  را هنگامي  و نمونه  را چرخانده  دريچه
هـا   قسـمت   در ايـن   در مـوارد خـاص    كنـد بطوريكـه    مـي   را مشكل  كردن  دار هستند ضد عفوني  پيچ  درهاي
ـ   سطحي  باشد، اليه  دار شده  يا قوام  غليظ  فرآورده  كه  وقتي. آيد  بايد بعمل  اي ويژه  هايمراقبت   وسـيله ه آنرا ب

هـا از   نمونـه   كـه   وقتي.كنيد  برداري نمونه از بشكه  و سپس  دور ريخته  ميلي متري  30تا  20  تا عمق  قاشق  يك
  مورد نظـر انجـام    با اهداف  متناسب  ويژه  هاي با دستورالعمل  بايد مطابق  برداري شود، نمونه  مي  برداشته  سطح
  0كنيد ذكر 4ـ4بند  مطابق  برداري نمونه  را در گزارش  بزرگ  مخازن  نوع. گيرد

  
    و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هاي آزمون  براي  برداري نمونه  10-4-3

  بايد سترون  و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هاي آزمون  براي  نمونه  و ظروف  برداري نمونه  ، لوازم در موارد بخصوص
  .آماده سازي كنيد 2-1-5و مطابق بند  باشد

  
  )  درپوش  داراي  يها بشكه( با در باز   ظروف  10-4-3-1
،  بـاز كـردن    در هنگـام   بشكه  داخل  به  خارجي  از ورود اجسام  جلوگيري  ، براي بشكه  درپوش  از باز كردن  قبل 

را   و دور بشكه  كف. بزنيد  هم 4ـ   الف  شكل  زن هم  وسيلهه را ب  محتويات. كنيد  را كامالً تميز و خشك  درپوش
  .، كامالً بزدائيد است  چسبيده  آن  به  كه  اي وردهفرآ  منظور جدا كردن  به
. بزنيد  هم  و عمودي  چرخشي  حركات  و با تركيب  شده  خم  مورب  صورته ب  كه  زني هم  وسيلهه را ب  محتويات 

  را بـه   آن  بـه   چسـبيده   شـده   و شير تغلـيظ   كرده  را خارج  زن هم. كنيد  جلوگيري  نمونه  داخل  از ورود هوا به
  كـه   را تـا زمـاني    زن هـم   و خروج  كردن  مخلوط. كنيد  منتقل  پنج ليتري  ظرف  يك  به  يا قاشق  كاردك  كمك
ـ    شده  آوري  جمع  محتويات. شود تكرار كنيد  ليتر جمع  دو يا سه  با حجم  اي نمونه   يـك   آمـدن   دسـت ه را تـا ب

  .كنيد  برداري نمونه  و سپس  زده هم  يكنواخت  مخلوط
     آن  جانبي  در انتها يا در سطح  خروجي  دريچه  داراي) ها بشكه(  در بسته  ظروف   10-4-3-2

  تغلـيظ   شـيرهاي   تنهـا بـراي    خروجـي   بايـداز دريچـه    برداري ، نمونه1-4-10در بند   شده  داده  شرح  به داليل
  را بـه وسـيله    محتويـات . باشد مي  مناسب  است  سانييك  قوام  شود و نيز داراي مي  جاري  به سهولت  كه  اي شده
  مخلـوط   جهات  در همه  آن  و چرخاندن  هم زدن  و تا حدامكان  خروجي  دريچه  از طريق  ميله  يك  كردن  داخل
  .كنيد
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بـا        بـرداري  نمونـه ( كنيـد    ، عمـل  اسـت   شده  داده  شرح 1-3-4-10در بند   كنيد و همانطور كه  را خارج  ميله
  ). هم زن 

  
  مخازن بزرگ  10-4-3-3

  .مشابه شير مي باشد 5-2-3-9ليتر داراي محفظه بازرسي مطابق با بند  500اصوال مخازن بزرگ با طرفيت 
  
    فروشي  خرده  ظروف   10-4-3-4

  يا تعداد بيشتري  بايد آزمايه  را از يك. دهد  مي  را تشكيل  ، نمونه و بازنشده  نخورده  دست  ظرف  يك  محتويات
حداقل مقدار نمونه برداشتي و دماي قابل قبول آن بايد مطـابق جـدول شـماره يـك       برداريد كه  طوري  ظرف
  .باشد

  
  ها  نمونه  و انتقال  ، نگهداري حفاظت     10-5
  .كنيد  مراجعه 8و  7بندهاي   به
  
  رو پني  كره استثناء  جامد شير به  جامد و نيمه  هاي فرآورده  11
  كاربرد  دامنه   11-1

،  يـا نشـده    تخميـر شـده    شيري  هاي ، دسرها و فرآورده پودينگ  براي  بخش  در اين  شده  ارائه  هايدستورالعمل
، 2پايـدار كننـده    با يا بدون  هاي ، فرآورده) قنادي  خامه  مثل(  1 كرده  پف  هاي فرآورده  جامد، جامد يا انواع  نيمه

  اينهـا داشـتن    همـه   عمومي  خصوصيت  كه  هاي يا ديگر افزودني ها و ساير فرآورده4خشكبار ها، ، ميوه3همبسته
  .، كاربرد دارد جامد است  بافت

 
   برداري نمونه  لوازم      11-2

  .كنيد  عمل 1-5بند   مطابق
 

  زن ها هم   11-2-1
  .كنيد  عمل 2-9بند  مطابق 

  
    برداري نمونه  لوازم  11-2-2

 .عمل كنيد2-9مطابق بند 
  
  

                                                 
1-Foamed Products 
2- Stabilizer 
3- Binding agent 
4- Nuts 
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   نمونه  ظروف  11-2-3
 .عمل كنيد 2-5مطابق  بند 

  مناسـب   هـم زدن   بـراي   كـافي   فضـاي   آن  به  نمونه  از انتقال  پس  باشد كه  اي اندازه  بايد به  نمونه  ظروف  حجم
  .را دارا باشد  از آزمون  قبل  نمونه

  
    برداري نمونه     11-3

بـاال    فـرآورده   قـوام   كـه   وقتي  ويژهه ب  بزرگ  و جامد شيراز ظروف 1نيمه جامد  هاي آوردهفر  از اين  برداري نمونه
  هـم زدن   بنـابراين .  است  مشكل  مؤثرند، بي نهايت  فرآورده  نبودن  در يكنواخت  باشند كه  موادي  يا داراي  بوده
  .گيرد  انجام  هر فرآورده  مخصوص  لوازم  وسيلهه بايد ب

  در مـوارد خـاص  . باشـد   مـي  2فروشـي   خـرده   ظروف  از تعداد زيادي  برداري با نمونه  يتعارج  امكان  در صورت
  فـرآورده   ويـژه   خواص  بايد با در نظر گرفتن 2-2-3-11و  1-2-3-11  در بندهاي  شده  ارائه  هايدستورالعمل
  .قرار گيرد  مورد توجه
حداقل مقدار نمونه برداشتي و دماي قابل قبـول آن بايـد مطـابق    . كنيد  برداري نمونه  بعد از هم زدن  بالفاصله

  .جدول شماره يك باشد
  
    ميكروبيولوژي  هايآزمون  براي  برداري نمونه   11-3-1

و   نمـوده   برداشـت   آسپتيك  هايشاز رو  را با استفاده  ميكروبيولوژي  هايآزمون  مورد نياز براي  هاي ابتدا نمونه
  .كنيد  برداري نمونه  و حسي  ، فيزيكي شيميايي  آزمونهاي  براي  فرآورده  ظروف  از همان  امكان  در صورت

  اسـتفاده   هنگـام . كنيد  سترون  شده  داده  شرح 2-1-5در بند   كه  را بصورتي  نمونه  و ظروف  برداري نمونه  لوازم
 .نماييد  عمل 2-3-11بند   طبق  پتيكآس  هاياز روش

  
   و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  برداري  نمونه  11-3-2

بايد مطـابق    و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  نمونه  و ظروف  برداري  نمونه  لوازم  در موارد بخصوص
  .باشد  سترون 2-1-5بند 
  . هستند  كننده  تعيين  برداري  نمونه  روش  در انتخاب  بعدي  الزم  هايو آزمون  فرآورده  نوع

 
    يا مخازن  ظروف   11-3-2-1 

. آيد هم بزنيد  دست  به  مناسبي  يكنواخت  مخلوط  كه  تا زماني  مكانيكي  و يا هم زن  دستي  را با هم زن فرآورده
-هـم   را به ماليمت  فرآورده  شده  ، اجزأ تركيب و تخريب  ، دو فاز شدن ، هوادهي كف  از تشكيل  جلوگيري  براي
  ).كنيد  مراجعه 1-2-9بند   به  همچنين(  بزنيد

                                                 
1- Semi solid 
2-Retail container  
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  از قسـمت هـاي    هـا را طـوري   ، نمونـه  اسـت   مشـكل   مناسب  يكنواخت  مخلوط  يك  تهيه  شود كه  اگر مشخص
ر نمونه برداشتي و دماي قابل قبول آن بايـد  باشد وحداقل مقدا  فرآورده  كل  نماينده  برداريد كه  ظروف  مختلف

  .مطابق جدول شماره كنيد
 4-4مطـابق بنـد     بـرداري  نمونه  و گزارش  باشد در برچسب  مي  فروشي  خرده  هاي از نمونه  مخلوطي  اگر نمونه
  .ثبت كنيد

  
    فروشي  خرده  ظروف  11-3-2-2

  ظـرف   يا تعداد بيشـتري   را از يك  نمونه. دهد  مي  ا تشكيلر  نمونه  باز نشده  نخورده  دست  ظرف  يك  محتويات
و حداقل مقدار نمونه برداشتي و دماي قابل قبول آن بايد مطـابق    بوده  فرآورده  كل  نماينده  برداريد كه  طوري

  .جدول شماره يك باشد
  مقـدار برداشـت    آن  شـود تمـام    مي  عرضه  يا مصرف  فروش  آنها براي  از محتويات  مقداري  كه  بزرگي  از ظروف

  .منظور كرد  نمونه  را بايد بعنوان  شده
  
  ها نمونه  و انتقال  ، نگهداري حفاظت     11-4

  .عمل كنيد 8و  7مطابق با بند 
  خواهي احتياط هاي الزم بايـد صـورت   2و خاصيت تكان 1جلوگيري و عدم اختالط  در طول انتقال نمونه براي

  .گيرد
  

  منجمد شير  هاي ا و فرآورده هاي يخي  و ساير فرآوردهه  بستني  12
  كاربرد  دامنه  12-1

  هاي و ساير فرآورده  شده  آوري  عمل  نيمه  هاي ها، بستني بستني  براي  بخش  در اين  شده  ارائه  هايدستورالعمل
  .منجمد شير كاربرد دارد

  
    برداري نمونه  لوازم      12-2

 .عمل كنيد1-5مطابق بند 
  

    فرآورده  حاوي  مخزن  كف  به  رسيدن  براي  كافي  با طول ٣كن ها  سوراخ     12-2-1
   بستني  يا مالقه  ، چاقو يا كاردك اشقق   12-2-2
    نمونه  ظروف   12-2-3

                                                 
1-Demixing 
2- Thyrotrophic      

  تكان خواهي به معني تمايل برخي ژله ها و امولسيون ها به آب گونه شدن در اثر تكان و دوباره سفت شدن در حركت
3-Borer 
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  سـبي به طور منا  كه  نمونه  انتقال  جهت  حرارت  عايق  بايد در ظرف هاي  2-5نمونه مطابق با بند   حاوي  ظروف
  .شود  گذاشته 3-3-2-9مطابق با بند ) خشك  مثالً با يخ(اند  شده  خنك  از به كارگيري  قبل  نيم ساعت  حداقل

 
   برداري نمونه        12-3

تـا   -12  فرآورده  دماي  شود كه  مي  داده  ، ترجيح نمونه  محتوي  ظرف  مختلف  از قسمت هاي  برداري نمونه  براي
   نمونـه   بعنـوان   ظـرف   باشد، كل  محكم  خيلي  برداري نمونه  براي  فرآورده  اگر بافت. باشد  وسسلسي  درجه -18

  .مي آيد و حداقل مقدار نمونه برداشتي و دماي قابل قبول آن بايد مطابق جدول شماره يك باشد  به حساب
 

   ميكروبيولوژي  هايآزمون  براي  برداري نمونه    12-3-1
و   نمـوده   برداشـت   آسپتيك  هاياز روش  را با استفاده  ميكروبيولوژي  هايآزمون  مورد نياز براي  ايه ابتدا نمونه
  .كنيد  برداري نمونه  و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  فرآورده  ظروف  از همان  امكان  در صورت

  .كنيد  سترون  شده  داده  شرح 2-1-5 در بند  كه  را بصورتي  نمونه  و ظروف  برداري نمونه  لوازم
  ظرف  مركزي  را در قسمت  فرآورده  سطحي  هاي بايد اليه2-2-12مطابق بند   سترون  ، چاقو يا كاردك با قاشق

  از يـك   با استفاده  مناسب  را در اندازه  نمونه. دور بريزيد. و كنار بگذاريد  متر برداشته  ميلي 10  حداقل  عمق  به
يا   قاشق  از يك  شود، با استفاده  تهيه  نمونه  فرآورده  ازسطح  است  اگر الزم. برداريد  منطقه  از اين  سترون  وسيله
  .برداريد  نمونه  يكنواخت  بصورت  عمق  با حداقل  مورد آزمايش  فرآورده  از سطح  سترون  كاردك
شود، معمـوالً    رسد بايد آزمايش  مي  كننده  مصرف  ستد  به  كه  بصورتي  فرآورده  ميكروبيولوژي  شرايط  چنانچه

  .كرد  برداري گردد، نمونه مي  توزيع فروش ها  خرده  وسيلهه ب  كه  اي بايد از فرآورده
  مناسـب   عـايق   در ظروف  و بالفاصله  و در آنها را فوراً بسته  داده  انتقال  نمونه  سترون  ظرف  ها را سريعاً به نمونه
 .قرار دهيد  3-2-12اندمطابق بند  سرد شده  از قبل  كه  ونهنم  حمل

 .كنيد  عمل  آسپتيك  از روش هاي  با استفاده 2-3-12مطابق بند  كه  بصورتي
  

   و حسي  يكيفيز،  شيميايي  هايآزمون  براي  برداري نمونه    12-3-2
. باشـند   بايد سترون  و حسي  ، فيزيكي شيميايي  آزمونهاي  نمونه  و ظروف  برداري نمونه  لوازم  در موارد بخصوص

  .كنيد  اند، منتقل سرد شده  از قبل  كه  نمونه  حمل  مناسب  عايق  ظروف  را به  نمونه  برداري بعد از نمونه  بالفاصله
  .برداريد  نمونه  اصلي  بندي  تنها از بسته  فيزيكي  آزمون  براي

  
   فروشي  خرده  ظروف   12-3-2-1

و   چـوبي   هـاي ، بسـتني  اي چند اليـه   هاي ، بستني بستني  كوچك  هايبندي بسته  از قبيل  فروشي  خرده  فظرو
  ارسـال   آزمايشـگاه   و بـه   آوريآنها جمع  اصلي  هاي ها را در بسته بايد نمونه.باشد  مي  و غيره  فانتزي  هاي بستني
  .كنيد  گهدارين  در انجماد كامل  آزمون  آنها را تا زمان. كنيد

  
  فرآورده هاي يخي نرم   12-3-2-2
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  كـه   بصـورتي   فرآورده  شرايط  چنانچه. شود مي  و فروخته  مستقيماً از فريز برداشت  كه  است  بستني  نرم  بستني
ـ   كـه   اي معموالً بايد از فرآورده. شود  رسد بايد آزمايش مي  كننده مصرف  دست  به هـا  فروشـي   خـرده   وسـيله ه ب

  .كرد  برداري گردد ، نمونهمي  توزيع
هـا را بايـد مسـتقيماً از فريـزر      ، نمونـه  فريزر مـورد نيـاز اسـت     در داخل  فرآورده  در مورد شرايط  اگر اطالعاتي

را تميـز و ضـد     خروجـي   دريچـه  2-1-5بنـد   مطـابق   كه  بصورتي  ، بطور كامل مرحله  اين  در ابتداي.  برداشت
  فريزر در حـال   بعداً در حاليكه. شود  از فريزر خارج  از فرآورده  بدهيد مقدار مناسبي  اجازه  سپس. كنيد  عفوني

  .پر كنيد  را از فرآورده  برداري  نمونه  تعداد مورد نياز ظروف   به  كار است
  

  ساخته  نيم  هايبستني  12-3-2-3
مطـابق     بصورتي) روند به كارمي  در توليد بستني  كه  يها پودرها يا افشره  مثال  براي(  ساخته  نيم  هاي از بستني

  .كنيد   برداري ، نمونه 13و  9بند 
  

   نمونه  و انتقال  ، نگهداري حفاظت   12-4
 .   عمل كنيد 8و  7مطابق بند 

  فـرق  مورد نظر  و آزمايش هاي  از توليد آن  هدف  بر حسب  است  ممكن  فرآورده  و نقل  و حمل  داري نگه  دماي
  .كند

  .شود  داشته تر نگه پايين  در مواردي  يا حتي  سلسيوس  درجه -18  بايد در دماي  نمونه
  

  شير  خشك  هاي و ساير فرآورده  شير خشك     13
  كاربرد  دامنه   13-1

  صـد چربـي  در  بـا ميـزان    پودر شير خشك  از قبيل  هاي فرآورده  براي  بخش  در اين  شده  ارائه  هايدستورالعمل
منعقـد    هـاي  از آنها و سـاير فـرآورده    حاصل  هاي شير و فرآورده  پروتئيني  هاي پنير، فرآورده  ، پودر آب متفاوت

پودر الكتوز به كـار    براي  همچنين  روش  اين. شير كاربرد دارد  از پروتئين  با درصد باالي  شير و پودرهاي  شده
  .شود  مي  برده
  از قبيـل (  بـزرگ   موجـود در مخـازن    پودرهـاي   اين استاندارد بـراي  13اشاره شده در بند   برداري نمونه  روش

  تعـدادي   مخـازن   يـا تخليـه    بارگيري  بايد در طول  برداري  نمونه  براي  مخازني  در چنين. كاربرد ندارد) سيلوها
اثـر    رفـع   بايـد بـراي  . آيـد   بدسـت ) هـر ب(  محموله  كل  به  كامل  دسترسي  شود تا امكان  برداشته  كوچك  نمونه

  .آيد  بعمل  ويژه  مراقبتهاي  محيط  هواي  رطوبت
  

 برداري  نمونه  لوازم      13-2
 ها كن  سوراخ 13-2-1
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  وزن  به  از مخازني  برداري  نمونه براي  مناسب  هاي كن  سوراخ. باشند  فوالد ضد زنگ  سوراخ كن ها بايد از جنس
و   لبـه   برآمـدگي .  اسـت   شـده   داده  نشـان   يك - الف  و ابعاد آنها در جدول   پنج - الف  در شكل  كيلو گرم 30تا 

 .تيز باشد  كافي  اندازه  به  آسان  برداري  و نمونه  كاردك  بعنوان  كار كردن  بايدبراي  الف  نوع  كن سوراخ  نوك
 پهن  لبه  يا كاردك  ، قاشق كفگيرك   13-2-2
 )2-5بند   (  نمونه  ظروف   13-2-3

      بـراي   كـافي   ، فضـاي  نمونـه   بوسـيله   آن 4/3  بعد از پر شـدن   باشد كه  اي اندازه  بايد به  نمونه  ظروف  گنجايش
 .باشد  فراهم  از آزمايش  ، قبل نمونه  دادن  با حركت  همراه  ظرف  داخل  محتويات  مناسب  هم زدن

 
   برداري نمونه    13-3
از   قبـل   زمـاني   هـاي  يـا در فاصـله    ميكروبيولوژي  آزمونهاي  براي  برداري  نمونه  در طول  از اينكه  اطمينان  يبرا

  ظـرف   محتويـات   بـداخل   راهي  هوا از هيچ  ، رطوبت و حسي  و فيزيكي  شيميايي  هايآزمون  براي  برداري نمونه
  .گيرد  بايد صورت  اي ويژه  هايشود، احتياط  وارد نمي  فرآورده

  .شود  بايد بسته  برداري بعد از نمونه  بالفاصله  نمونه  در ظروف
  .كمتر باشد  گرم 100نبايد از   نمونه  وزن 
 

   ميكروبيولوژي  هايآزمون  براي  برداري  نمونه     13-3-1
و در   نموده  برداشت  آستيك  هايوشاز ر  را با استفاده  ميكروبيولوژي  هايآزمون  مورد نياز براي  هاي ابتدا نمونه

  .كنيد  برداري نمونه  و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  فرآورده  ظروف  از همان  امكان  صورت
. كنيـد   سـترون   ب  يـا روش   الـف   از روش  و با استفاده 2-1-5را مطابق بند   نمونه  و ظروف  برداري نمونه  لوازم
  نمونـه   را در منطقـه   فـرآورده   سـطحي   اليـه  3-2-13مطابق بنـد    سترون  يا كاردك  با قاشق منظور  اين  براي

  مركـز ظـرف    از منطقـه   سـترون   كـن   از سـوراخ   بـا اسـتفاده    امكان  در صورت. و كنار بگذاريد  برداشته  برداري
  سريعتر نمونـه   هرچه. كنيد  برداري  هنمون 2-3-13مطابق بند  شده  داده  شرح  از روش هاي  با استفاده  فرآورده

از   است  اگر الزم. در آنها را ببنديد  و بالفاصله  منتقل  آسپتيك  شرايط  با رعايت  سترون  نمونه  ظرف  را به داخل
  .برداريد  اليه  ازاين  مخصوص  نمونه   شود ابتدا يك  تهيه  پودرها نمونه  سطحي  اليه

 
   و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  برداري  نمونه     13-3-2

  بايـد سـترون    و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  نمونه  و ظروف  برداري نمونه  لوازم  در موارد بخصوص
  .باشند

  وقتي. وارد كنيد   و تميز را در آن  خشك  كن قرار دهيد و سوارخ  مايل  را بصورت  فرآورده  ظرف  لزوم  در صورت
  بچرخانيـد و سـپس    كامـل   درجـه  180رسـيد، آنـرا   )  ظرف  براي مثال تا  كف(نقطه مناسب   به  كن سوراخ  كه

  .بريزيد  نمونه  آنرا در ظرف  كنيد و محتويات  خارج
بعـد از    هرا بالفاصـل   در ظرف. شود  برداشته  نمونه  هم  مالقه  بوسيله  كه   است   ممكن  آزمايش  هدف  به  با توجه
 .ببنديد  برداري  نمونه  اتمام
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    فروشي  خرده  ظروف       13-3-3
  ظـرف   يا تعداد بيشـتري   را از يك  نمونه. دهد مي  را تشكيل  نمونه  باز نشده  نخورده  دست  ظرف  يك  محتويات

 .شماره يك باشد حداقل مقدار نمونه برداشتي و دماي قابل قبول آن بايد مطابق جدول برداريد كه  طوري
  

  ها نمونه  و انتقال  ، نگهداري حفاظت     13-4
  .كنيد  مراجعه 8و  7بند   به
  

   آن  مشابه  هاي و فرآورده  كره     14
  كاربرد  دامنه   14-1
كره الكتيكي با نمك  –كره الكتيبكي بدون نمك ( ،  انواع كره براي   بخش  در اين  شده  ارائه  هايدستورالعمل 

و كره اسـپريد مطـابق بـا اسـتاندارد ملـي ايـران       ) كره غيرالكتيكي بدون نمك و كره غير الكتيكي با نمك –
  .كاربرد دارد  آن  مشابه  هاي و فرآورده 1 1386سال  10084

  
  برداري  نمونه          14-2
  .عمل كنيد 1-5مطابق بند       14-2-1
  2 كره  برداري نمونه  مخصوص  هايكاردك  14-2-1-1
  هـاي  برسد و باانـدازه   كره  محتوي  يا ظرف  بندي  بسته  انتهاي  سطح  به  مايل  بتواند بصورت  كه  مناسب  با طول 

در هنگام  نمونه برداري بايد دماي كاردك مورد .عمل كنيد 7-  الف  مورد نظرمطابق شكل  اهداف  براي  مناسب
  .ر باشداستفاده با دماي نمونه كره مورد نظر براب

 
   پهن  هاي با لبه  كاردك  14-2-1-2
   مناسب  با اندازه  كاردك  14-2-1-3
   نمونه  ظروف  14-2-1-4

  .   عمل كنيد 2-5بند   مطابق 
  

  .باشد  نمونه  با اندازه  بايد مناسب  نمونه  ظروف  گنجايش
  در ورق  ظـروف نمونـه    شـود كـه   مـي   داده  نياز ترجيح  در صورت. شود مي  توصيه  مات  نمونه  از ظروف  استفاده

  .شود  پيچيده  آلومينيومي مخصوص  يا كاغذهاي  آلومينيومي
در . كنيد  استفاده  كارتني  هاي از جعبه  دو كيلوگرمي  هاي نمونه  به منظورجلو گيري از اكسيداسيون نوري براي

نفـوذ    غيـر قابـل    اثر پر شود و بصـورت   يا با گاز بي و  كامالً با نمونه  نمونه  ظروف  دارد كه  موارد ضرورت  بعضي
  . مورد نظر است 3چربي  هايشاخص  كه  زماني  مثال  شوند براي  هوا بسته  به  نسبت

                                                 
1-Half fat butter 
2- Butter triers 
3- Fat indices 
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   حسي  هايآزمون  براي  نمونه  ظروف   14-2-1-5
  .عمل كنيد 2-5بند   مطابق
  پالستيكي  هاي و يا با ورقه  بزرگ  آلومينيومي  ا ورقب  از داخل  كه  است  مقوايي  هاي جعبه  شامل  مناسب  ظروف
  .شوند  مي  و كامالً بسته  شده  پوشيده

  .پر شود  نمونه  بوسيله  تقريباً بطور كامل   باشد كه  ها بايد بقدري جعبه  گنجايش
  

   برداري  نمونه     14-3
  .ل شماره يك باشدحداقل مقدار نمونه برداشتي و دماي قابل قبول آن بايد مطابق جدو

  
   ميكروبيولوژي  هايآزمون  براي  برداري  نمونه   14-3-1

و   نمـوده   برداشـت   آسپتيك  هاياز روش  را با استفاده  ميكروبيولوژي  هايآزمون  مورد نياز براي  هاي ابتدا نمونه
  .كنيد  برداري نمونه  و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  فرآورده  ظروف  از همان  امكان  در صورت

  .كنيد  سترون  شده  داده  شرح 2-1-5در بند   كه  را بصورتي  نمونه  و ظروف  برداري  نمونه  لوازم
  را بـه عمـق    فـرآورده   سطحي  اليه  برداري نمونه  در محدوده) كنيد  مراجعه 2-2-14بند   به(  سترون  با كاردك 

  .و كنار بگذاريد  همتر برداشت  ميلي  پنچ  حداقل
  از وسـايل   بـرداري  هـر بـار نمونـه     براي. كنيد  عمل 2-3-14بند   بصورت  آسپتيك  هاياز روش  استفاده  هنگام
  .كنيد  استفاده  سترون  كاردك  از جمله  سترون  برداري نمونه
  مرتبط  ويژه  هايبا دستورالعمل  طابقبايد م  برداري ، نمونه كره  يا بسته  قالب  از سطح  ميكروبيولوژي  آزمون  براي

  .گيرد  مورد نظر انجام  با اهداف
 

    و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  برداري نمونه     14-3-2
  .برداريد  دو كيلو گرم  وزن  به  اي نمونه  فيزيكي  هايآزمون  براي  و بويژه  حسي  هاياز آزمون  تعدادي  براي

  بايـد سـترون    و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  نمونه  و ظروف  برداري نمونه  لوازم  خصوصدر موارد ب
  .باشد

  
  )يا كمتر  كيلو گرم  يك  با وزن(  فروشي  خرده  ظروف  14-3-2-1 
  ظـرف   د بيشـتري يا تعدا  را از يك  نمونه. دهدمي  را تشكيل  نمونه  باز نشده  نخورده  دست  ظرف  يك  محتويات 

  .حداقل مقدار نمونه برداشتي و دماي قابل قبول آن بايد مطابق جدول شماره يك باشد  برداريد كه  طوري
  ) كيلو گرم  بيشتر از يك  هاي دربسته( بزرگ   هايبندي يا در بسته  فله  بصورت  فرآورده  14-3-2-2

  برخورد وسـيله   از عدم. وارد كنيد  در كره  مايل  بصورت  لبه  رفرا از ط  مناسب  با اندازه  كره  برداري نمونه  وسيله
بـا    بچرخانيـد و سـپس    دور در فـرآورده   نـيم   ميزان  كنيد و آنرا به  حاصل  اطمينان  ظرف  كف  به  برداري نمونه

  .كنيد  خارج  شده  برداشته  كه  اي مقدار نمونه
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بـه دليـل از    از كره را   شده  گرفته  نمونه  فوقاني  متر از سطح  ميلي 25  گردد كه مي  توصيه  كامل  اطمينان  براي
  .و كنار بگذاريد  دست دادن رطوبت سطحي برداشته

كنيد و   و آنرا يا مستقيماً وارد ظرف  جدا كرده  برداري نمونه  از وسيله  كاردك  يك  آنرا بايد به وسيله  مانده  باقي
  و وسـيله   بـرداري  نمونـه   ، اطـاق  كره  دماي. نمائيد  نمونه  وارد ظرف  و سپس  چيدهپي  آلمينيومي  ورقه  يا در يك

  .باشد  بايد تقريباً يكسان  كره  برداري نمونه
و بايـد  . دارد  و تجربـه   ويـژه   دقـت   اند نياز بـه  منجمد شده  پايين  خيلي  در دماهاي  كه  هاي از كره  برداري نمونه

  .عمل كنيد 4-2-3-14مطابق با بند 
  

  )  از دو كيلو گرم  بيش  هاي اندازه  مثال  براي(  بزرگ  ظروف  14-3-2-3
  از كـاردك   ، بـا اسـتفاده   از دو كيلـو گـرم    بـيش   وزن  بـه   هاي يا از فرآورده  بزرگ  از ظروف  برداري نمونه  براي 

  را در ورق  شـده   برداشـته   كـره   قطعـه   نايـ . را پـر كنـد    نمونـه   ظرف  برداريد كه  را طوري  از فرآورده  اي قطعه
  فـرآورده   از تغييـر شـكل    نمونـه   و پيچيـدن   برداشـتن   در طـول . قرار دهيد  و آنرا در جعبه  پيچيده  آلمينيومي
  .كنيد  جلوگيري

  

  كره هاي منجمد  14-3-2-4
قالب كره بايد تا حـدي   هاي بزرگ كره كه بايستي نمونه برداري شوند منجمد باشد، دماي در صورتيكه قالب

  .باال برده شود تا امكان نمونه برداري به وسيله كاردك كره  ميسر گردد
  

هاي برداشته شـده از  به دليل از دست دادن رطوبت در زمان انبار داري در لبه و گوشه هاي  قالب كره ،آزمون تكه -1يادآوري
  .هاي نمونه نيستها بيانگر ويژگياين قسمت

. حرارت قالب بزرگ كره را بايستي با قرار دادن در يك اتاق با دماي كنترل شده در يك بـازه زمـاني افـزايش داد   افزايش درجه 
حداقل زمان الزم براي واجد شرايط كردن بستگي خواهد داشت به دماي اوليه، اندازه قالب كره و همچنين دمايي كـه بايسـتي   

به منظور تسهيل انتقال حرارت در هنگـام  ). درجه سليسيوس 5وال صفر تا معم(شود ) مشروط(قالب كره تا آن دما واجد شرايط
مشروط كردن، قالب بزرگ كره بايستي از بسته بندي اوليه خود خارج شود اما ببه منظور جلوگيري از تغييرات رطوبت سطحي 

اتـاق  .داخلـي بـاقي بمانـد    از طريق تبخير و يا كندانسه شدن رطوبت در طي زمان مشروط كردن بايستي در پوشش پالستيكي
امكان اسـتفاده از  .درجه سانتي گراد باشد 10تا  5مشروط كردن بايستي جريان هواي مناسبي داشته باشد و دماي محيط بين 

درصورتي كه هيچ اتاقي براي مشروط . يك واحد مجهز به ميكرو ويو به عنوان يك جايگزين براي اتاق مشروط كردن وجود دارد
  .توان در دماي معمولي اتاق مشروط نمودها را مينباشد نمونهكردن در دسترس 

  
ها باعث ايجاد سيستم هاي مايكروويو صنعتي استاندارد براي اين منظور مناسب نيستند به دليل اينكه اين دستگاه -2ادآوريي

  .و ذوب شدن موضعي كره مي شوند "Hot Spots "نقاط گرمايي
درجه سانتي گراد است، زمان مورد نياز براي يـك قالـب    10تا  5رت در اتاق كنترل شده با فرض اينكه درجه حرا -3يادآوري

ساعت  48تا  24درجه سانتي گراد معموال حدود  5به شرايط صفر رتا  -18كيلويي منجمد براي رسيدن از دماي  25بزرگ كره 
  .مي باشد
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  ها  نمونه  1و ارسال  ، انبار داري  حفاظت     14-4
  .كنيد  مراجعه 8و  7بند   به 

  
    مشابه  هاي و فرآورده  كره  روغن          15
 كاربرد  دامنه        15-1

  هـاي  و فـرآورده  4كره  ، روغن3كره  ، چربي2آب  شير بدون  چربي  براي  بخش  در اين  شده  ارائه  هايدستورالعمل
  .كاربرد دارد  مشابه

 
   برداري نمونه  لوازم        15-2
  .   عمل كنيد1-5بند   بق مطا

  
    كره  برداري سوند نمونه   15-2-1

  آن  برسد و انـدازه   فرآورده  محتوي  يا ظرف  بندي  بسته  انتهاي  سطح  به  مايل  بتواند بصورت  كه  مناسب  با طول
  .باشد) 7- الف  شكل(مورد نظر  اهداف  براي  مناسب

 
    پهن  با لبه  كاردك   15-2-2
  

   زن هم   15-2-3

  . است  شده  داده  شرح 1-2-9در بند  
  

  ميلي ليتر 100تا  25مالقه با گنجايش     15-2-4
 

  )2-5بند   (  نمونه  ظروف      15-2-5
  كـردن   مخلـوط   بـراي   كـافي   فضـاي   آن  بـه   نمونـه   از انتقال  باشد پس  اي اندازه  بايد به  نمونه  ظروف  گنجايش
  .باشد  را داشته  از آزمون  قبل  نمونه  مناسب

ـ   اثر پر شده  گاز بي  كامالٌ بوسيله  نمونه  ظروف  دارد كه  موارد ضرورت  در بعضي نفـوذ    غيـر قابـل    صـورت ه و ب
  .شود  بايد تعيين  چربي  شاخص هاي  كه  وقتي  مثال  براي. شوند  هوا بسته  به  نسبت

  
   برداري نمونه      15-3

  .برداشتي و دماي قابل قبول آن بايد مطابق جدول شماره يك باشد حداقل مقدار نمونه
  

                                                 
1- Dispatch 
2- Anhydrous milkfat 
3- Butterfat 
4- Butter oil  
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    ميكروبيولوژي  هايآزمون  براي  برداري نمونه    15-3-1
و   نمـوده   برداشـت   آسپتيك  هاياز روش  را با استفاده  ميكروبيولوژي  هايآزمون  مورد نياز براي  هاي ابتدا نمونه
  .كنيد  برداري نمونه  و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  فرآورده  ظروف  از همان  امكان  در صورت

  بـا كـاردك  .كنيـد   سـترون   شـده   داده  شـرح  2-1-5در بنـد    كه  را بصورتي  نمونه  و ظروف  برداري نمونه  لوازم 
برداشـته    بـرداري  نمونه  همتر در منطق ميلي  پنج  حداقل  را به عمق  فرآورده  سطحي  اليه) 2-2-15بند (  سترون

  .كنيد  عمل 1-3-14بند   بصورت آسپتيك   هاياز روش  استفاده  هنگام. وكنار بگذاريد 
  
  

    و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  برداري نمونه   15-3-2
  بايـد سـترون    و حسي  يكي، فيز شيميايي  هايآزمون  براي  نمونه  و ظروف  برداري نمونه  لوازم  در موارد بخصوص

  .باشند
  
  

  )يا كمتر  كيلو گرم  يك  با وزن(  فروشي  خرده  ظروف  15-3-2-1
  ظـرف   يا تعداد بيشـتري   را از يك  نمونه. دهد  مي  را تشكيل  نمونه  باز نشده  نخورده  دست  ظرف  يك  محتويات

  .قبول آن بايد مطابق جدول شماره يك باشدحداقل مقدار نمونه برداشتي و دماي قابل   برداريد كه  طوري
  
  

    مايع  هاي فرآورده   15-3-2-2-1
  .گردد  بزنيد تا يكنواختكامالٌ هم  مكانيكي  يا هم زن  دستي  هم زن  يك  را به وسيله  فرآورده

  
  

  جامد  هاي فرآورده    15-3-2-2-2
  .ريدبردا  شده  داده  شرح 3-14در بند   كه  را به صورتي  نمونه

  
  

  ها  نمونه  و انتقال  داري ، نگه حفاظت     15-4
  .كنيد  مراجعه 8و  7بند   به
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  پنير 16
  كاربرد  دامنه        16-1

  ،  3سخت  ، نيمه2، پنير سخت 1پنير، مخصوصاً پنير بسيار سخت  براي  بخش  در اين  شده  ارائه  هايدستورالعمل
  از بسـته   ، پنير قبل8 نمك  در آب  شده  نگهداري  ، پنيرهاي7پنير  اسيدي  ، دلمه6زه، پنير تا5، پنير نرم 4نرم  نيمه
پنيـر    هـاي  و سـاير فـرآورده    12دار  طعم  ، پنير پروسس 11فرآيند  در حين  ، پنير پروسس 10، پنير پروسس9بندي

  .كاربرد دارد
 

  )كنيد  مراجعه 1-5بند   به(  برداري نمونه  لوازم      16-2
  ) 6 -  الف  شكل(از پنير  برداري نمونه  براي  مناسب  و اندازه  پنير با شكل  برداري سوند نمونه  16-2-1
    صاف  تيز و سطح  چاقو با لبه  16-2-2
    كاردك   16-2-3
    مناسب  و استحكام  با اندازه  برش  سيم    16-2-4
   زنبور عسل  و موم  موم - پارافين  مخلوط  مثال  براي  درزگيري  تركيبات     16-2-5

  .باشد  داشته  كشور مطابقت  غذايي  و بايد با قوانين  شده  تهيه  دادن  با حرارت
  ) كنيد  مراجعه 2-5بند   به(  برداري نمونه  ظروف    16-2-6
  )  حجم  به  حجم(درصد 70  خنثي  اتانول     16-2-7
  

    برداري نمونه       16-3
ها يـا  گي به شكل، توده، نوع با برداشت يك قالب پنير كامل، بسته بندي شده يا بخشبرداري بستانجام نمونه

نشـان داده شـده    25تا الـف   8هايي از پنير بسته بندي شده اوليه كه در اشكال الف ها يا حفرهها، تكهقسمت
  .گيردصورت مي

بـراي حـداقل    1زجـدول شـماره   ا. درهنگام جمع آوري نمونه ها بايد به نامتجانس بودن محصول توجه نمـود 
  .اندازه نمونه و درجه حرارت نمونه در هنگام نمونه برداري استفاده شود

در يـك  ) هاي كوچـك پنيـر و غيـره   ها، كل بستهمقطع مياني، ورقه(ها را بالفاصله بعد از نمونه برداري، نمونه
ا براي جلوگيري از كپك زدن سطح پنير ها راين نمونه. ظرف نمونه برداري با شكل و اندازه مناسب قرار دهيد

حتي قسـمت  . دار پيچيد هاي پالستيكي زيپيا كيسه) كاغذ پنير(بايد در لفاف آلومينيومي، كاغذهاي مومي، 

                                                 
1- Extra hard cheese 
2- Hard cheese 
3- Semi-hard cheese 
4- Semi-soft  cheese 
5- Soft cheese 
6-Fresh cheese 
7- Acid curd cheese 
8- Cheese in brine 
9- Pre packed cheese 
10- Processed cheese 
11- Processed cheese pre preparations 
12- Flavoured processed cheese 
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برداري، مگر در موارد مشخص، نمونه بايد در هر روش نمونه. توان پوشانيدبرداري را نيز ميبيروني ظرف نمونه
بطور مثال آزمـون فلـور   (براي آزمون اليه سطحي . باشد) 1نند كپك، اليه پوششيما(شامل اليه سطحي پنير 

  . ضروري است دستورالعمل نمونه برداري مطابق با اهداف مورد نظر انجام شود) سطحي
بـه خـاطر متفـاوت بـودن عـادات      . گـردد آوري مـي رسد جمعها به همان روشي كه  به مصرف مياغلب نمونه

بـرداري اشـاره   برداري بايد دقيقا بـه روش نمونـه  اي به منطقه ديگر د رگزارش نمونهقهكنندگان از منطمصرف
  .نشان داده شده است Dنمونه اي از يك گزارش نمونه برداري در پيوست ) 4-4بند. (شود

 
    كليات    16-3-1

  در يك)  پنير و غيره  كوچك  هاي هبست  ها، كل ها، تكه ، ورقه مياني  مقطع(را   ، نمونه برداري بعد از نمونه  بالفاصله
. يـا خـرد نگـردد     فشـار قـرار نگرفتـه     تحت  كرد كه  و بايد دقت  قرار داده  مناسب  و شكل  با اندازه  نمونه  ظرف
  و يـا بـدون    بـا ظـرف    همـراه   طور محكمه ب  آن  سطح  زدن  از كپك  جلوگيري  پنير را مخصوصاً براي  هاي نمونه
  . بپيچيد  لومينيوميآ  در ورق  ظرف

  همـراه . (پنير را در بر گيرد  سطحي  اليه  بايد تمام  ، نمونه شده  بغير از موارد مشخص  برداري نمونه  در هر روش
  ) . آن  يا پوسته  با كپك
ــراي ــون  ب ــه  آزم ــراي(  ســطحي  الي ــال  ب ــون  مث ــور ســطحي  آزم ــا            اســت  الزم)  فل ــرداري مطــابق ب ــه ب نمون
  .شود  مورد نظر انجام  مرتبط با اهداف  اي ويژه  هايرالعملدستو

  .كنيد  برداري  نمونه  غير يكنواخت  ها، از فرآورده نمونه  آوري  جمع  در هنگام
  

منظـور    بـه   يا در روغـن   نمك  در آب  شده  داري نگه  و پنيرهاي  استثنأ پنير تازه  از پنير به  برداري نمونه     16-3-2
  بازار  به  عرضه

و   نمـوده   برداشـت   آسپتيك  هاياز روش  را با استفاده  ميكروبيولوژي  هايآزمون  مورد نياز براي  هاي ابتدا نمونه
  .كنيد  برداري نمونه  و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  فرآورده  ظروف  از همان  امكان  در صورت
پنيـر يـا     كامـل   ، بسـته  كامل  قالب  صورت  به  نمونه  شود كه  مي  داده  ير ترجيحپن  و نوع  ، توده شكل  به  با توجه
  كه  صورتي  به  فرآورده  مياني  از قطعه  شده  برداشته  هاي ها يا نمونه، برش بندي  از بسته  قبل  هاي يا تكه  قطعات

  .شود  ته، برداش است  شده  داده  نشان 23 -  الف  تا شكل 8 -  الف  در شكل
  

    بندي  از بسته  پنير يا پنير قبل  كامل  قالب  يك  برداشت  وسيلهه ب  برداري نمونه  16-3-2-1
. كاربرد دارد  بندي  از بسته  از پنير يا پنير قبل  كوچكي  هاي پنير، تكه  كوچك  هاي بسته  براي  روش  معموالٌ اين

  را در بسـته   نمونـه . نباشد  گرم 100كمتر از   نمونه  وزن  برداريد كه  ها را طوري ها يا تكه از بسته  تعداد مناسبي
  ) . و غيره  پالستيكي  هاي كيسه(قرار دهيد   نمونه  در ظروف  اصلي  بندي

  
  
  

1-Rind 
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  هفرآوردهاي مياني ها يا قسمتها، ورقهوسيله برداشت تكهه نمونه برداري ب   16-3-2-2
  پوشش داخلي زير آن را دور بيندازيد، براي مثال از واكس يا پوشش هايپوشش خارجي پنير همراه با 

 .پالستيكي همراه با نمونه برداشت نكنيد
  

  ها  ها و ورقه از تكه  با برداشت  برداري نمونه   16-3-2-2-1
  مناسـب   ضـخامت   رايها بايد دا ها يا ورقه تكه. ببريد  مناسب  اندازه  به  برش  چاقو يا سيم  يك  وسيلهه را ب  نمونه
  .باشند

  
    فرآورده  مياني  هاياز قسمت  با برداشت  برداري نمونه  16-3-2-2-2
    ميكروبيولوژي  هايآزمون  براي  برداري نمونه  16-3-2-2-2-1

و   ودهنمـ   برداشـت   آسپتيك  هاياز روش  را با استفاده  ميكروبيولوژي  هايآزمون  مورد نياز براي  هاي ابتدا نمونه
  .كنيد  برداري نمونه  و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  فرآورده  ظروف  از همان  امكان  در صورت

و   بـرداري  نمونـه   لـوازم . كمتر باشد  گرم 100از   است  ممكن  سطحي  هاي نمونه  براي  شده  برداشته  مقدار نمونه
  .كنيد  سترون1-2-5را مطابق با  بند   نمونه  ظروف
و مطـابق بنـد            ضـد عفـوني    نشـده   خنثـي   لواتان  وسيلهه ب  برداري نمونه  محل  پنير را در اطراف  خارجي  سطح

  كوتـاه   را بـا قطـر بزرگتـر و طـول      اول  ، نمونه فرآورده  مياني  از قسمت  برداري نمونه  براي. عمل كنيد 16-2-6
سـوند را  . در پنير وارد كنيـد   متري  ميلي 25  را تا عمق  برداري ، سوند نمونه ملع  اين  دادن  انجام  براي. برداريد

  داريـد و از آن  را نگه  اول  نمونه  كنيد اين  خارج  فرآورده  مياني  بچرخانيد و آنرا با قسمت  در آن  دور كامل  يك
  .كنيد  استفاده  مركزي  سوراخ  بستن  براي

  .دهيد  انتقال  نمونه  ظرف  داخل  اقو، بهچ  كمك  را به  مياني  قسمت
  .تكرار كنيد  گرم 100  وزن  به  اي نمونه  آوردن  دسته را تا ب  عمل  اين

  نمونـه   عنـوان   بـه   قسـمت   اگر از ايـن . ببنديد  است  شده  در ابتدا برداشت  كه  را با قسمتي  مياني  سوراخ  سپس
 ).5-2-16بند (ببنديد   درزگير مناسب  تركيب  با يكرا   مياني  شود، سوراخ  استفاده  سطحي

  
    و حسي  ، فيزيكي شيميايي  هايآزمون  براي  برداري نمونه   16-3-2-2-2-2

را   آن  در پنير بچرخانيد و سپس  دور كامل  پنير، سوند را يك  داخل  به  مناسب  سوند با طول  يك  با وارد كردن
،  كنـار گذاشـته    اوليـه   مياني  تكه  را بعنوان  برداشتي  نمونه  متر ابتداي  ميلي 20تا  10.كنيد  خارج  مياني  با تكه
  .ببنديد  اوليه  مياني  يا تكه  درزگير خارجي  را با تركيب  مياني  سوراخ  برداريد و سپس  نمونه  را بعنوان  بقيه

در   نمونـه   در ظرف  از قرار دادن  را قبل  مياني  قسمتگيرد،   نمي  انجام  آزمون  برداري بعد از نمونه  اگر بالفاصله
  .بپيچيد  بهداشتي و كامالً  مناسب  مينيوميوآل  ورق
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    پنير تازه  برداري نمونه     16-3-3
  ظـروف   پنير بعد از باز شدن. باشند  نخورده  پنير بايد دست  محتوي  ، ظروف تازه  از پنيرهاي  برداري نمونه  براي
  .شود  آزمايش  بالفاصلهبايد 

  كـل   بايـد نماينـده    نمونـه . نباشـد   گـرم  100كمتـر از    نمونه  وزن  برداريد كه  را طوري  از نمونه  تعداد مناسبي
  .باشد  فرآورده
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   الف  پيوست
  )  الزامي(

  ها نمونه  و اشكال  برداري نمونه  لوازم
 

   برداري نمونه  لوازم    1-الف
  هاهم زن   1-1- الف

  .را ببينيد 2-الف و 1-الف  شكل
 
 

 ها ها و سطل بيدون  براي  شده  توصيه  هايهم زن – 1-  الف  شكل
 
 

 
   شير در  مزرعه  قطار، و مخازن  يا واگن  كاميون  روي  شده  نصب  مخازن  براي  مناسب  هايزن هم - 2-الف  شكل

  
 ها مالقه    2-1- الف

  .را ببينيد 3-  الف  شكل
  

  هازن هم  3-1-  الف
  .را ببينيد 4-  الف  شكل
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  مخلـوط   بـراي   مناسـب   زنهم -4-الف  شكل
  در بشكه  شيرين  شده  شيرتغليظ  كردن

شـير وبـرايمناسبمالقه-3-الف  شكل
  آن  مايع  هاي فرآورده

  
 هاسرتاس     4-1- الف
   از شيرخشك  برداري نمونه 1-4-1-الف

  .را ببينيد 1-  الف  ولو جد 5-  الف  شكل
  مقادير برحسب ميلي متر
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  را ببينيد) 1-  الف  جدول( شيرخشك  برداري نمونه  مخصوص  هايسرتاس 5-الف  شكل

  
  ها مالقه  مشخصات 1-  الف  جدول

 ابعاد )بلند(الفنوع ) كوتاه( ب  نوع
400 

  2تا  1
32  
28  
20  
14 

800 
  2تا  1

18  
22  
4  
14 

  تيغه  طول
   فلز تيغه  ضخامت

   در نقطه  تيغه  ابعاد داخلي
   برداشت  در محل  ابعاد داخلي

   درز در نقطه  پهناي
  برداشت  درز در محل  پهناي

  
  

  پنير  برداري نمونه   2-4-1-الف
  .را ببينيد 2-  الف  و جدول 6-  الف  شكل

  ابعاد برحسب ميلي متر
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  )را ببينيد2–الفجدول (سوند مخصوص نمونه برداري پنير  6–شكل الف
  

  پنير  برداري نمونه  سوند مخصوص  مشخصات 2-   الف  جدول
 ابعاد )بلند(الفنوع ) متوسط( ب  نوع ) كوتاه( ج  نوع

125 
7/0  

  
11 

150 
9/0  

  
14 

540 
5/1  

  
17 

 )a(،  تيغه  طول
   فلز در وسط  ضخامت  حداقل
  )b(،  تيغه

  15در   جلويي  پهناي  حداقل
 )c(،  تيغه  متر انتهاي ميلي

  
   كره  برداري نمونه    3-4-1الف 
  .را ببينيد  3 -الف  و جدول   7-الف  شكل
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  متر ميلي  ابعاد بر حسب

  
  )را ببينيد 3-جدول الف ( سوند مخصوص نمونه برداري كره  7-شكل الف 

   كره  هايزن هم - الف -3  جدول
 بعادا )بلند(الفنوع ) متوسط( ب  نوع ) كوتاه( ج  نوع

125 
1  

  
11 

260-220 
5/1  

  
17 

540 
8/1  

  
17 

 a،  تيغه  طول
   فلز در وسط  ضخامت  حداقل
  b،  تيغه

  15در   جلويي  پهناي  حداقل
 c،  تيغه  متر انتهاي ميلي

 .مي شوند استفاده )  كوتاه( ج  نوع و ) بلند(  الف نوع  قرار مي گيرند، در موارد ويژه  مورد استفاده   ب نوع  هاي كن طور معمول سوراخ  به -يادآوري 
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   برداري نمونه  هايشكل  2-الف
  . است  شده  داده  نشان 23-تا الف  8 -الف  ها از نمونه  شكل

  

  نمونه برداري برش خارجي يك  16–شكل الف                                          سوندنمونه برداري با  8 –شكل الف     
  از كره                                                                                          مخصوص جهت پنير                  

  نمونه برداري از يك قالب پنير  17 –شكل الف                                                   بريدننمونه برداري با  9-شكل الف
  استوانه اي شكل تخت با جدا كردن قسمتي از آن                                                                  دو تكه از قالب كره            
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  نمونه برداري از باالي يك  19 –نمونه برداري از كناره يك قالب                                   شكل الف  18 –شكل الف 
  توانه اي شكل مسطح با سوند مخصوص                                  قالب پنير استوانه اي شكل مسطح با سوند پنير اس

                                 مخصوص بصورت مايل                                                                                                                                        
  
  
  

  نمونه برداري از يك قالب پنير 21 –شكل الف                      نمونه برداري از يك قالب پنير               20–شكل الف 
  بلند با سوند مخصوص                                                استوانه اي شكل مسطح با سوند مخصوص         
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  نمونه برداري از يك قالب پنير 24 –شكل الف                    نمونه برداري بوسيله بريدن يك                        13 –شكل الف 

  مستطيل شكل با سوند مخصوص                               تكه بزرگ از يك قالب پنير مستطيل شكل يا يك                 
  قالب پنير مخروطي شكل كه بزرگترين  وجه  آن 

  مستطيل شكل است نه مربع                

  
  لب پنير نمونه برداري از يك قا 25 –شكل الف                      نمونه برداري از يك قالب                      14 –شكل الف    

  بوسيله سوند) مخروطي شكل ( مستطيلي شكل             پنير مستطيلي شكل كه  بزرگترين وجه  آن                         
  مخصوص                                 مربع مي باشد با بريدن يك تكه از آن                                              
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  نمونه برداري از يك قالب پنير  1 0–شكل الف                       نمونه برداري از يك قالب                    23 –لف شكل ا
  كروي شكل با سرو ته مسطح با بريدن يك بخش               پنير مكعبي بوسيله سوند مخصوص پنير                         

  
  
  

  نمونه برداري پنير از مخازن پنير در آب  15 –ري اي يك قالب                شكل الف نمونه بردا 22 –شكل الف 
  پنير كروي با سرو ته  مسطح  بوسيله  سوند                                    نمك با بيشتر از چهار قالب پنير

  مخصوص پنير                   
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   ب  پيوست
  )  الزامي(

  سرد،  مواد غذايي  هاي نمونه  انتقال  جهت  حرارتي  عايق  وششپ  مجهز به  مخازن
  1 سريع  زده  و يخ  زده  يخ

  
    كليات    1-ب 
مـواد    هـاي  نمونـه   داري نگه  جهت  مورد استفاده  حرارتي  عايق  پوشش  مجهز به  مخازن  مشخصات  پيوست  اين 

  گونـه  هـيچ   برداري نمونه  زمان  به  نسبت  كه  كند بنحوي  مي  نرا تعيي  سريع  زده  و يخ  زده  ، يخ سرد شده  غذايي
  .، ايجاد نشود انتقال  در طول  آزمايشگاه  به  ارسالي  هاي در نمونه  تغييري

  . است  شده  مشخص  پيوست  اين 3-، در بند ب شده  داده  شرح  مخازن  دار كردن  عايق  اثرات  ارزيابي  آزمون 
  از يـك   بـا اسـتفاده    عملـي   در شـرايط   انتقال  را در طول  نمونه  بايد مرتباً دماي  مخازن  اين  يها كنندهاستفاده
  .كنند  و گزارش  گيري ، اندازه مناسب  وسيله

  فعال  سيستم  شوند و مجهز به مي  خودرو متصل  هايباتري  به  كه  از نظر فني  پيچيده  كننده  خنك  هايدستگاه
  .باشند دار ميعايق  مخازن  براي  مناسبي  ، جايگزين2عناصر پيلتر  داراي  وسايل  شند از قبيلبا مي  كننده

  
    الزم  شرايط  2-ب 
  شـده   انتخاب  سلسيوس  درجه 30  آزمايش  محيط  دماي  ، بطور قراردادي مناسب  دار حمل  عايق  مخازن  آزمون  براي - يادآوري 

مقدار   نسبت  شرايط  در اين. شود  انتخاب  باالتري  آزمون  شوند بايد دماي  باالتر استفاده  با دماي  يطيدر مح  مخازن  اگر اين.  است
  .باشد  كننده  خنك  با توان  بايد متناسب  غذايي  هاي فرآورده  هاي نمونه

 
   1-2-ب 

  ها از نظر دما فرآورده  بندي  طبقه    
  1-1-2- ب 
    سلسيوس  صفر تا چهار درجه  دماي  محدوده -  الف  گروه 
در (  حرارتـي   عـايق   پوشـش   مجهز به  حمل  مخزن  در يك  داري نگه  ساعت 24  ، در طول گروه  اين  هاي نمونه 

  . برسد  سلسيوس  درجه  تر از صفر يا باالتر از  پنج پايين  نبايد به)  سلسيوس  درجه 30 ± 1  محيط  دماي
  
  2-1-2-ب
 تر  يا پايين  سلسيوس  درجه -18  دماي  ودهمحد -  ب  گروه  

                                                 
1- Quick-frozen food 

ه پيلتر دستگاهي است كه از يك طرف به برق اتومبيل ، قطار و غيره و از طرف ديگر به مخرن عايق حمل نمونه وصل بوده و عمل آن ب -2
 .شد و درجه حرارت مخزن عايق حمل نمونه را ثابت نگه مي داردصورت دستگاه ترموكوپل مي با
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        سـاعت  24انـد، بعـد از    سـرد شـده    سلسـيوس   درجـه  -18تـر از   پايين  تا دماي قبالً  ، كه گروه  اين  هاي نمونه 
نبايـد از  )  سلسيوس  درجه 30 ± 1  محيط  در دماي(  حرارتي  عايق  پوشش  مجهز به  حمل  در مخزن  داري نگه
  .ما تجاوز كندد  اين
  
    2-2-ب

    حمل  مخزن 
  از آزمـون   خاصـي   و يـا نـوع    خـاص   هاي فرآورده  براي  كه  حرارتي  عايق  پوشش  مجهز به  حمل  ندارد مخزن  ضرورتي - يادآوري
  .زير را دارا باشند  ذكر شده  شرايط  اند همه شده  طراحي

  
   1-2-2-ب

    جنس
ـ . تا چهـار را دارا باشـند    يك  در بندهاي  ذكر شده  شرايط  بايد همه  مخزن   اين  در ساخت  كار رفتهه مواد ب  ه ب

در   شـده   داده  بايـد شـرايط    ببيننـد، مخـزن    آسـيب   انتقـال   ها در طول بندي  بسته  است  ممكن  كه اين  دليل
  .باشد  را نيز داشته  تا هشت  پنج  بندهاي

  .باشد  داشته  نمونه  بر سالمت  اثر نامطلوبي  گونه د هيچنباي  مخزن  در اين  كار رفتهه مواد ب -1
  .باشند  داشته  نمونه  بو و طعم  روي  اثري  گونه  نبايد هيچ  مخزن  در اين  كار رفتهه مواد ب -2
  .باشند  مقاوم  خورندگي  به  بايد ساير مواد نسبت  مخزن  در اين  كار رفتهه ب  مواد عايق ءجزه ب -3
  .باشند  بايد مات  مخزن   در اين  كار رفتهه اد بمو  همه -4
  .باشند  مقاوم  سائيدگي  به  نسبت  مخزن  در اين  بايد ساير مواد بكار رفته  مواد عايق ءجزه ب -5
  درجـه  -20تـر از   پـايين   و دمـاي   بخـار اشـباع    هستند بايد به  با نمونه  در تماس  كه  ، موادي مخزن  در اين -6

  .باشند  قاومم  سلسيوس
  سلسـيوس   درجه -60تر از  پايين  دماي  بايد به  و ب  الف  نوع  حمل  مخازن  و مواد عايق  داخلي  مواد سطوح -7

  .باشند  مقاوم
  .باشند  مقاوم  غذايي  در صنايع  معمول  هاي كننده  ها و ضد عفوني كننده  پاك  مواد بايد به -8
  
  2-2-2-ب
    و ساخت  طراحي  

  :زير باشد  مشخصات  بايد داراي  حمل  مخزن  و ساخت  يطراح
  .پايدار باشند  و نقل  حمل  در شرايط  آن  و سطوح  بايد نشكن  مخزن -1
  .نفوذ باشند  و بو غير قابل  مايعات  به  بايد نسبت  مخزن -2
و   تميـز شـدن    قابـل   راحتـي  هو ب  بوده  و فرج  ، خلل ، فاقد شيار و شكاف بايد صاف  و خارجي  داخلي  سطوح -3

  .باشند  كردن  ضد عفوني
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در   شـده    داده  شـرح    آزمـون   شرايط  باشد كه  بايد طوري  حمل  مخزن  بندي  ، عايق فرآورده  گروه  به  بسته -4
  .شود  تأمين 3-  بند ب

  .باشند  تعويض  بايد قابل  بندي  مواد عايق -5
  .باالتر از فشار اتمسفر برسد  به  فشار مخزن  شود كه  نبايد سبب  خشك  هاييخ  مصرف -6
  
   3-2-ب
  ها  كننده  خنك  

  نداشـته   آن  روي  اثـر منفـي    هـيچ   كـه   در صـورتي   خرد شده  هاياز يخ  توان مي  نمونه  داشتن نگه  خنك  براي
  .كرد  باشد، استفاده

  
  1-3-2-ب
     ١ كننده خنك  وسايل  

  سـطوح . كنيـد   انـد اسـتفاده   پر شده  كلريد سديم  با محلول  با ابعاد پايدار كه  الستيكيپ  كننده  خنك  از مخازن
  بـو و طعـم    باشـند و نبايـد روي    مقاوم  غذايي  در صنايع  رايج  هاي كنندهپاك  به  ها بايد نسبت كننده خنك  اين

  .اثر بگذارند  نمونه
  

  گـرم  200حـداقل    وزن  بـه   كننـده  خنك  از وسايل بهتر است ، مواد غذايي  موضعي  از سرد شدن  به منظور جلوگيري - يادآوري
اسـتاندارد را    ايـن   تواند نيازهـاي   مي  جمعي  دسته  هاييا گردش  در منزل  مورد استفاده  رايج  كننده خنك  وسايل .استفاده كنيد

  .باشد  شده  آنها بايد مشخص  كارآيي  آزمايش  اوليه  در مراحل  كند كه  برآورده
 
    2-3-2-ب

   2خشك  هاييخ 
از   باشـد بايـد قبـل    ديگـر مـي    يا اشـكال   مكعبي  هاي تكه  صورت  كه به) 2CO(اكسيد جامد   يا دي  خشك  يخ 

  .خرد شود  استفاده
  

  تـوان  مي  مناسب  مكيك  از تجهيزات  با استفاده. باشد مي  در دسترس  آماده  صورته ب "جامد معموال  اكسيد كربن  دي - يادآوري
  .نمود  تهيه  عمودي  هاي در لوله 2COفشار   گاز تحت  حاوي  را از سيلندرهاي  خشك  يخ
  
    نمونه  حمل  مخازن  عايق  پوشش  كارآيي  آزمون        3-ب
      1-3- ب

    يك  گروه  هاي فرآورده
  

                                                 
1-cooling element 
2-dry ice 
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     1-1-3- ب
    تجهيزات  
  1-1-1-3-ب

   هاي خشكيا آون 1ها   جعبه 
  .  سلسيوس  درجه 30 ±  1  در دماي  استفاده  قابل  حمل  مخازن  جا دادن  براي  مناسب  با اندازه 

  
   2-1-1-3-ب

  دما  گيري اندازه  تجهيزات 
  مركزي  هاي در محدوده  كه)  100  پالتين( مناسب   2حرارتي  هاي گيرنده  دما بايد داراي  گيري اندازه  تجهيزات 

  ثبـت   هـا بـراي   گيرنـده   اين  به  متصل 3 ثبات  سيستم  يك  و همچنين  شده  تنظيم  مورد آزمايش  هنمون  و كناري
  .، باشد شده  گيري اندازه  دماهاي

  سلسـيوس   درجـه    ± 5/0  را بـا دقـت    سلسـيوس   درجـه  20صفر تا   بين  بايد دماهاي  گيري اندازه  وسيله  اين 
  .كند  گيري اندازه

  
  3-1-1-3-ب

    كننده خنك  وسايل  
  .باشد 1-3-2-با بند ب  بايد مطابق  وسايل  اين

 
  4-1-1-3-ب
    نمونه  آزمون  

ـ  معمـوالً   كـه   كامـل   هاي بندي  از بسته) و شير  ماست  از قبيل(  نمونه  آزمون  براي   برداشـته   نمونـه   عنـوان ه ب
  .كنيد  استفاده ،شوند مي
  
   2-1-3-ب 

     آزمون  روش
  حرارتـي   هـاي  اند گيرنده شده  خنك  سلسيوس  صفر تا چهار درجه  بين  در دماي  كه  هايي نمونه  آزموندر مورد 

. باشـد   گيـري  انـدازه   قابـل   بنـدي   بسـته   داخلـي   ديـواره   و حرارت  مركزي  حرارت  شوند كه  تنظيم  بايد طوري
 -18تقريباً تـا    كه) 1-3-2-  ب(  اي كننده خنك  يلوسا. شوند  متصل  ثبات  دستگاه  بايد به  حرارتي  هاي گيرنده
  .قرار گيرند  نمونه  حمل  در مخازن  نمونه  اند بايد همراه شده  خنك  سلسيوس  درجه
  مخـزن   داخـل   فضـاي   و اندازه  مورد آزمايش  با مقدار نمونه  بايد متناسب  مورد استفاده  هاي كننده خنك  اندازه

  ).كنيد  دو مراجعه  از پيوست 2-1بند  به(شود   انتخاب

                                                 
1- Cabinet 
2- sensors 
3- recorder 
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  درجـه  30  ± 1  در دمـاي   كـه  1-1-1-3 -  در بنـد ب   ذكر شـده   يا آون خشك  جعبه  و به  را بسته  در مخزن
در   دمـا را بطـور مـداوم   . در آنجـا بمانـد    ساعت 24  مدت  دهيد به  كنيد و اجازه  منتقل  شده  تنظيم  سلسيوس

  .نماييد  و ثبت  گيري اندازه  آزمايش  طول
حـد رسـيد     ايـن   اگـر دمـا بـه   . برسد  سلسيوس  تر از صفر درجه پايين  ، دما نبايد به نمونه  آزمون  مدت  در تمام
  .تكرار شود  كننده با خنك  متناسب  نمونه  از همان  با مقدار ديگري  از اول  و دوباره  بايد متوقف  آزمايش

  
    ب  گروه  هاي فرآورده  2-3- ب
  
    تجهيزات      1-2-3-ب
   يا آون خشك  مناسب  جعبه  1-1-2-3-ب
  )كنيد  مراجعه 1-1-1-3-  بند ب  به( 

  
  دما  گيري اندازه  لوازم  2-1-2-3-ب

 ±1  با دقت  سلسيوس  درجه -10  الي -50  بين  دماي  گيري اندازه  براي  مناسب  نشانگر و معرف  داراي  دماسنج
  .  مشابه  با كارايي  مناسب  ر لوازميا ساي  سلسيوس  درجه 

  
    آن  مشابه  يا وسيله  كن  سوراخ  3-1-2-3-ب
و   زده  يـخ   هـاي  نمونـه   كـردن   سـوراخ   بـراي   وسـيله   از ايـن   مورد آزمـايش   نمونه  دماي  گيري منظور اندازهه ب 

  .شود مي  آنها استفاده  داخلي  قسمت  دماي  گيري اندازه
  
   خشك  ايهيخ  4-1-2-3-ب
  .كنيد  مراجعه 2-3-2-بند ب  به
  
    نمونه  آزمون 5-1-2-3-ب

يـا    بسـتني   مثال  عنوانه ب(  در نظر گرفت  مورد آزمون  هاي نمونه  عنوانه را بايد ب  شده  برداري  نمونه  هاي بسته
  .)  مي شود زده  سريعاً يخي كه هاي ساير فرآورده

 
  هـاي  مانند ورقه  خشك  و يخ  نمونه  بين  مستقيم  از تماس  جلوگيري  براي  اي يا وسيله  مواد عايق 6-1-2-3-ب

  .پرزدار  پالستيكي  هاي دار يا ورقه  فوم
 
     آزمون  روش     2-2-3-ب

  در نمونـه . كنيـد   ، استفاده است  در مخزن  مورد آزمون  با مقدار نمونه  تقريباً متناسب  كه  خشك  يخ  از مقداري
و   متر ايجاد كـرده  سانتي  يك  بعمق  بايد سوراخي  است  زده يخ  سلسيوس  درجه -18  تا دماي  كه  ونمورد آزم
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   ده  بـا قطـر حـداقل    6-1-2-3-  بـا بنـد ب    مطـابق   عايق  اليه  يك  وسيلهه ب  شود كه  جا داده  در مخزن  طوري
  .جدا باشد  خشك  متر از يخ  ميلي

  سلسـيوس   درجـه  30  ± 1  در دماي  كه) 1-1-2-3- بند ب(  يا آون خشك  جعبه  بهرا  و آن  را بسته  در مخزن
را از   مخـزن   مـدت   بعد از اين. دما بماند  در اين  ساعت 24  مدت  بايد به  مخزن. دهيد  ، انتقال است  شده  تنظيم
مـورد    در نمونـه   شـده   تعبيـه   اخسـور   دماي  بالفاصله  سپس. را باز كنيد و در آن  در آورده  يا فور خشك  جعبه
  .بگيريد  را اندازه  آزمون

  .كنيد  استفاده  ذكر شده 2-1-2-3-  در بند ب  دما كه  گيري اندازه  از وسيله
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   پ  پيوست اطالعاتي 
  دار  عايق  حمل  از مخزن  استفاده  براي  اضافي  اطالعات

  
  زده  تخمـين   طـور تقريبـي  ه ب  آزمايش  مقدماتي  بايد در مراحل  كننده خنك  ها به نمونه  مناسب  نسبت   1 - پ 

  :  از قبيل  حمل  شرايط  بيني  پيش  به  نسبت  اين .شود
  .دارد   بستگي  نمونه  و ماهيت  محيط  دماي  بيني  ، پيش حمل  زمان  به  داخل  فضاي  پركردن  ميزان 
  انـد، بـا وزن   سـرد شـده    از قبـل   كه  اي كننده خنك  وسايل  ارايد  مناسب  حمل  مخزن  آزمون  نتايج  مثال  براي 

كارتني شير   پاكت 3  داري نگه  ، براي1-3-  در بند ب  شده  داده  شرح  نيازهاي  كردن  برآورده  براي  گرم 1800
  .كرد   استفاده  راهنما از آن  عنوانه ب  توان كند و مي مي  كفايت) درصد 5/3  با چربي(  ليتري  يك

  
    سريع  زده  يا يخ  زده يخ  هاي نمونه  انتقال  2-  پ 

  درجـه  - 30  مثـال   بـراي (از حـد    بـيش   زدن يـخ   سـبب   خشـك   يـخ   اضـافي   ميزان  كه از اين  اطمينان  براي
  .شود  بايد انجام  مقدماتي  هاي ها نگردد، آزمايش نمونه)  سلسيوس

  
  يـك   مـدت   بـه   خشك  يخ  وسيلهه ب  شده  داري نگه  هاي بستني  روي بر  ها از جمله آزمايش  در طول  3-  پ

اثـر بگـذارد     ميكروبيولوژي  آزمون  روي  است  ممكن  كه  نمونه  pHدر    اي مالحظه  تغيير قابل  گونه ، هيچ هفته
  .   با گاز نيست  ديدربن  به  ها نيازي نمونه  از حمل  قبل  كه  است  معني  آن  به  اين .شود   نبايد مشاهده

 
 

 


