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  تعاريف-1

  بردارينمونه-1-1

ي كـه  يهـا سب با تعداد و نوع آزمـون امتن هر،مقداري از كاالي موجود در ب برداشتنعبارت است از نمونه برداري

به روشي كه مقدار كاالي برداشته شده( نمونه) بتواند تا حد مـورد نيـاز معـرف بهـر يـا       ،بايد روي آن انجام گيرد

  افي باشد.هاي مورد نظر كمحموله بوده و براي انجام تمام آزمون

   بهر -1-2

عيـين يـك يـا چنـد ويژگـي از آن      هاي آن) است كه براي كنترل وته وردآمقدارمشخصي از محموله (غالت وفر

  شود.مي نمونه برداشته 

 نمونه انباشته -1-3

  .مخلوط دويا چندنمونه اوليه است كه از كل يك بهر برداشته شده سپس تركيب ويكنواخت شودنمونه انباشته ، 

 نمونه آزمايشگاهي -1-4

كه از يكنواخت كردن وتقسيم نمودن يك نمونه به منظور بازرسي يا آزمون تهيـه شـده وبـه    است  مقدارنمونه اي

  شود.مي آزمايشگاه فرستاده 

 )تقليلي( كاهشي نمونه-1-5

قسمتي از نمونه انباشته شده است كه معرف آن بوده وباكاهش جـرم يـاحجم ،از نمونـه انباشـته جداسـازي شـده       

بايگاني شده يا بـه آزمايشـگاه    تواند مقدارنمونه آزمايشگاهي است كه مي برابربا است بطوري كه مقدارآن تقريباً

  ارسال شود.

                                                    نمونه شاهد -1-6

اي است كه همزمان با نمونـه اصـلي، بـا شـرايط يكسـان و بـراي  تكـرار مجـدد آزمـون از بهـر           نمونهنمونه شاهد 

گذاري شود و مشخصات مندرج بر نمونه اصلي به صورت غير قابل تغيير روي آن نوشته و يا برچسبميبرداشته 

 .شود اتمام توزيع بهر ومصرف نگهداري مي وتا شودمي

                                                                                                          بردارنمونه-1-7

تحصـيالت، آمـوزش، تجربـه و يـا      باتوجه بـه فردي است كه شايستگي وي براي انجام نمونه برداري نمونه بردار 

  كسب مهارت توسط اداره كنترل كيفي شركت محرز شده باشد.

  



٢ 

                                                                                                                                    نمونه برداري نهاده هاي دامي پاددستورالعمل 

 

 

   محل نمونه برداري -1-8

محمـوالت وارداتـي درون خـن     مـثالً بـراي  هاي مختلف امكان پذير اسـت   مكان محموله ها در نمونه برداري از

درون انبارهاي سوله روباز چادري وسيلو ،درواگن قطار باري ،محموله در انبار سوله بنادر  ،كشتي در حين تخليه

   درون كاميون ودر انبارهاي مشتريان شركت امكان پذير است . ،

  برداريهدف از نمونه -2

خـاص ايـن     طوري كه تعيـين هـر نـوع مشخصـه    است بههدف از نمونه برداري بدست آوردن بخشي از يك بهر 

بـرداري از نقـاط مختلـف يـك بهـر،      بخش، بيانگر ارزش ميانگين آن مشخصـه در سرتاسـر بهـر باشـد. بـا نمونـه      

ها بـا  شود. اين  نمونه طور تصادفي برداشته ميهاي مختلف بهر يا زيربهر بهطور متناوب از بخشهاي اوليه به نمونه

آزمايشگاهي با مخلوط كـردن و تقسـيم نمونـه      شوند تا نمونه انباشته بدست آيد. سپس نمونه مييكديگر مخلوط 

-آيد. در صورتي كه نمونه انباشته از لحاظ ويژگي مورد بررسي كامالً يكنواخت باشد، نمونـه   انباشته به دست مي

رت، نمونـه انباشـته در محـل نمونـه     صـو شود. در غيـر ايـن  هاي نهايي از نمونه انباشته يكنواخت  شده برداشته مي

  نمونه نهايي پس از يكنواخت شدن از آن برداشته شود.سپس برداري يا آزمايشگاه بايد ابتدا يكنواخت شده و 

  

  برداريشرايط بهداشتي نمونه -3

آوري نمونه بايـد تميـز  بـوده و از بـاران، گـرد و خـاك و هـر گونـه آلـودگي          برداري و ظروف جمعابزار نمونه

بررسي تراريختگي و مـوارد مشـابه    هاي ميكروبيولوژي،منظور انجام آزمون محفوظ باشند. براي نمونه برداري به

بـرداري بـا توجـه بـه     برداري و همچنين شرايط محيطي مناسب براي نمونـه بايد استريل بودن ابزار و ظروف نمونه

منظور جلوگيري از انتقال آلودگي هـاي محيطـي بـه نمونـه،     هاي الزم و رعايت شرايط بهداشتي فردي، بهآزمون

  مورد توجه قرار گيرد.  

 

 مورد استفاده براي نمونه برداري وسايل -4

 پاكت نمونه برداري -4-1

وقسمت ورودي آن پس از قراردادن باشد غير قابل نفوذ نسبت به هوا ورطوبت  بايد كامالً نمونه برداري  پاكت

 با  (الف)مطابق شكل  مشخصاتسپس  و ود بسته شكامال ًسانتيمتر، 37×21عاد اببه  داخل پاكتدر  نمونه

  .  روي آن درج گرددبر  ماژيك 
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   ............................................................................................   :نام انبار 

                                                                    

  .........................................................................................:آدرس انبار 

  

  ................................................................................  : نمونه برداري تاريخ

                                 

        ..................................................................................... محل نمونه برداري:

               

    ................................................................................................ نوع محموله : 

                 

  ...........................................................................................  له:ميزان محمو

                    

  ...................................................................................موله:  مبداء ارسال مح 

                 

      ...................................................................:  درانبار مدت ماندگاري محموله

                                    

  ......................................................................................برداري:  علت نمونه

                  

   ..................................................................................:  آزمايشات موردنياز 

      

    ...................................................................................................وزن نمونه:

                               

                                                              ..........................................................................................  نام نمونه بردار:

  برچسب پاكت نمونه برداري -) الف (شكل
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   سوند نمونه برداري -4-2

باشد بامبوشامل  مترمي5/1- 3 سوند داراي طول .شود نمونه برداري بوسيله سوندهاي مخصوص (بامبو)انجام مي

تيز بوده كه يكي از آنها درداخل ديگري قرارگرفته است واز جنس فلز دولوله چند دريچه اي وتوخالي بانوك 

استيل يا برنج ميباشد.قبل ازنمونه برداري لوله داخلي بصورت چرخشي عمل نموده و دريچه ها از قسمت پائين 

دي وبا به توده نمونه معموال با يك زاويه ده درجه نسبت به حالت عمو به باال باز ميشوند دقت شود ورودي سوند

حركت سريع وكوتاه در دو جهت باال وپائين  دريچه بسته انجام گيرد. با چرخاندن لوله داخلي دريچه ها باز وبا

شود.بدين صورت نمونه انتخاب شده در عمق هاي مختلف  بالفاصله لوله بيروني ونمونه برداراز توده خارج مي

رادر كيسه هاي غير قابل نفوذ نسبت به رطوبت وساير بهر  بدون اختالط با ساير بخشها تهيه ميشود.نمونه ها 

  عوامل محيطي تخليه ميكنند.
 

  اوليه مقدار نمونهتعداد و  -5
برداري  نمونه) 1هاي اوليه مطابق جدول(  بايد نماينده كل بهر مورد نمونه برداري باشد. تعداد واندازه نمونه نمونه 

 500.مقدار بهر مطابق تعريف تا حداكثر . گردد مي برداري معين پذير بودن نمونه و بر اساس مقدار بهر و امكان

مواد فّله مطابق جدول  بايد از اي كه بصورت تصادفي  هاي اوليه تواند شامل شود.كمينه تعداد نمونه تن را مي

  .مي باشد تنواحد برحسب  محموله جرم شاخص) 1در جدول شماره ( Mشود.  برداشت) 1 (شماره

)1 (شماره جدول  

 هاي اوليه حداقل تعداد نمونه مقدار بهر(تن)  رديف

 نمونه 7 تن 5/2تا   1

 نمونه اوليه40حداكثر ،M20 تن 500تا  5/2  2

 

  روش نمونه برداري:  -6

نمونه برداري بايد از هر وسيله نقليه به طور جداگانه و در تمام عمق آن و در فواصل منظم به صورتهاي 

  زير انجام پذيرد. پيشنهادي

    )ب (نقطه مطابق شكل 5تا  3تن از  15تا  -

  )ج (مطابق شكل0نقطه 8تن از 30تا تن 15از  -

  

  

  

  شاسي                تريلر                          

  و تريلر شاسي كاميون هاي تقسيم شده بهبراي الگوي نمونه برداري  – )بشكل ( 

�                                                                                         
�                              

�                                                                                    

�                                                   �                                 
                           �                                

�                                                   �  
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                             براي كاميون هاي يكپارچه (براي مثال : كمپرسي ، نيمه تريلر)                       الگوي نمونه برداري  –)جشكل(

  

بامبو  ود نمونه هاي اوليه برداشته شده باپيشنهاد مي شباشد . كيلوگرم  3تا  1بين  بايد مقدار وزن نمونه اوليه تريلر

تقسيم دقيق نمونه كل به وسيله  از مخلوط كردن و.پس را با هم مخلوط نموده تا نمونه يكنواختي حاصل گردد 

آزمايش افت و تعيين  برايگرم نمونه  100 ، مقدارن يا روش تقسيم چهارقسمتي و مخروطيدستگاه تقسيم ك

  ميشود . سازيفاكتورهاي خريد جدا
  :روش تقسيم چهارقسمتي و مخروطي  -6-1

  نمونه مخلوط حداقل دو مرتبه پيش از تقسيم در يك سطح غيرقابل نفوذ و تميز كامالَ مخلوط شود.-

  د .نشكل يك توده مخروطي جمع شودانه ها با هم و به  -

  تقسيم شود . A.B.C.Dسطح توده مخروطي را پهن كرده و سپس آن را  به چهار قسمت  -

) DوAده (نذاشته شود و دو گوشه يك چهارم باقي مارا كنار گ Bو  C  دوگوشه مخالف و روبروي هم مثالً -

  د. نباهم مخلوط شو

  )د( شكل نياز نمونه آزمايشگاهي بدست آيد.همه مراحل تكرار شود تا مقدار مورد -  
 

 
  روش تقسيم چهار قسمتي و مخروطي - )د(شكل

  آماده سازي نمونه هاي نهايي-7

و  هر گونه نمونه كلوخه شده بايد شكسته شود .مواد موجود در نمونه انباشته بايد با دقت با هم مخلوط شوند 

 گردانده شود.و پس از شكسته شدن به نمونه باز نمونه خارج شدهاگر الزم است كلوخه از 

 دورريخته شود    
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دگي و پرهيز از هر گونه تغيير در تركيب نمونه، آلو به منظور و هر نمونه بايد در ظرف/مخزن مناسبي قرار گيرد

الزم  احتياط و، حساسيت دقت  بايد ايجاد شود، ممكن است سازييا ذخيرهو حمل و نقل يا تقلب كه در زمان 

  . بعمل آيد

اند، طور يكنواخت در سراسر خوراك دام توزيع شدهدر هنگام كنترل مواد تشكيل دهنده يا محتوياتي كه به

با استفاده از مقسم  كيلوگرم (نمونه تقليلي) ترجيحاً 2صورت نماينده بهر به حداقل توان بهنمونه انباشته را مي

كمينه اندازه  ،هاي غالت كش در دانههاي آفتماندهكنترل حضور باقيكاهش داد. براي  مكانيكي يا خودكار

كيلوگرم باشد. در صورتي كه ماهيت خوراك دام اجازه استفاده از يك مقسم را ندهد  3نمونه تقليل يافته بايد 

ش تقسيم نموده و كاه )ج(قسمت كردن مطابق شكل  4توان با روش يا مقسم در دسترس نباشد، نمونه را مي

  شود.  هاي نهايي (براي كنترل، دفاع و شاهد) آماده ميهاي كاهش يافته، نمونهداد. از نمونه

  ياد آوري هاي مهم

نمونه هاي اخذ شده بايد پس از ثبت مشخصات برروي پاكت دراسرع وقت جهت انجام آزمايش به * 

  آزمايشگاه ارسال گردد. 

در  .دامپزشكي مورد تاييد باشدسازمان  استاندارد و موسسهآزمايشگاه جهت انجام آزمايش بايد از طرف * 

  توان از آن استفاده كرد. هاي مورد تاييد موجود است كه ميه ها ليست آزمايشگا سايت اين سازمان

        WWW.isiri.gov.ir درس سايت سازمان ملي استانداردآ

              https://ivo.ir دامپزشكيآدرس سايت سازمان 

  شود.نگهداري ، انبار بايد تا خروج كامل محموله ازنمونه هاي شاهد  *

   .انجام شود هماهنگي اداره كل كنترل كيفيبا الزاماًارسال نمونه به آزمايشگاه * 

  بايد از انتشار آنها جلوگيري شود. وباشد  شركت مي محرمانه نتايج آزمايش جزء مستندات *

  مورد استفادهمنابع 

  7570سازمان ملي استاندارد  استاندارد نمونه برداري شماره - 1

   331سازمان ملي استاندارد استاندارد نمونه برداري از كنجاله سويا شماره  - 2

  13535سازمان ملي استاندارد  استاندارد نمونه برداري از غالت  - 3

  كارگروه تدوين
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  .................................................معاون اداره كل كنترل كيفيمهندس مهري غالمي  - 3

  مهندس حسين اژدر....................................................رئيس اداره نظارت بر بهداشت اقالم علوفه اي- 4

  ..كارشناس كنترل كيفي............دكتر آرش انتقامي....................................... - 5

        


