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پيشگفتار
ًگْساضی اغَلی ًْازُ ّای زاهی ًقص اساسی زض حفظ کیفیت ،کاّص ؾایؼات ٍ ًْایتاً کاّص ّعیٌِ ّای
تَلیس زاضز .زض ضطایف زضَاض اقتػازی جاضی ٍ تا تَجِ تِ ایٌکِ زض حال حاؾط ،هتأسفاًِ ترص اػظن ًْازُ
ّای زاهی اظ ذاضج ٍاضز هی ضَزً ،قص آفطیٌی هثثت کاضکٌاى ضطکت اظ غف تا ستاز تطای ًگْساضی هٌاسة
ًْازُ ّا تسیاض کلیسی هی تاضس .زض ّویي ضاستا هؼاًٍت پطتیثاًی تَلیس ٍ سطهایِ گصاضی تِ کوک کاضضٌاساى
کٌتطل کیفی ٍ تا زضیافت ًظطات کاضضٌاساى اجطایی ًسثت تِ تاظًگطی زستَضالؼول ًگْساضی ًْازُ ّای زام ٍ
قیَض اقسام ًوَز ُ است .اهیس است ازاضات کل استاًی جْت اجطای زقیق ایي زستَضالؼول ًْایت اّتوام ضا
زاضتِ تاضٌس.
بخش اول :آهاده سازي انبارها
-9

تویع کطزى ،جاضٍکطی ٍ پاکساظی هحَقِ تیطًٍی ٍ زاذل اًثاض ،ذطٍج ؾایؼات احتوالی اظ زاذل
ٍاقطاف اًثاض .

-2

کٌتطل زضّا ،پٌجطُ ّا  ،زستگاُ تَْیِ(في َّازّی) ،کف ٍزیَاضُ ّا ٍاقویٌاى اظ ػاضی تَزى ّط گًَِ
ًقع قثل اظ ؾسػفًَی اًثاض.

-3

ضستطَ ٍ ؾسػفًَی کف ،زیَاضُ ّای اًثاض ٍ چازضّای هػطفی(اًثاضّای ضٍتاظ ٍهرطٍقی )ٍ ...تا استفازُ

اظ سوَم فسفطُ آلی هجاظ ( تِ ػٌَاى هثال :هاالتیَى) ضقیق ضسُ تا آب تِ ًسثت  2زضّعاض( 2لیتط زض ّعاض لیتط
آب) ایي هقساض تطای سن پاضی یک ّعاض هتط هطتغ سكح اًثاض کافی است (.جْت تْطُ تطزاضی تْتط ضاٌّوای
ضٍی قَقی سن هكالؼِ ضَز).
 -4سقف ،زیَاضُ ،کف ٍ پٌجطُ اًثاضّای سَلِ هَضز تاظزیس قطاضگیطز ٍ زض غَضت لعٍم ًسثت تِ تؼویط ،
ایعٍلِ کطزى ٍ ًػة تَضی جْت جلَگیطی اظ ٍضٍز پطًسگاى ٍ حیَاًات اقسام ضَز .
-5جْت هثاضظُ تا جًَسگاى ًظیط هَش ٍ ...هیتَاى تا ّواٌّگی ٍ کسة ضٌّوَز اظ ساظهاى حفظ ًثاتات اظ
سوَم ؾس اًؼقازی ًظیط کَهاضیي ٍ ٍاضفاضیي ًسثت تِ تْیِ قؼوِ هسوَم اقسام ًوَز.یا اظ قؼوِ هسوَم آهازُ
هَضز تاییس ساظهاى حفظ ًثاتات تا ضػایت کاهل ًکات ایوٌی استفازُ کطز.
-6

زض غَضت هطاّسُ آفت ظًسُ ًسثت تِ سن پاضی اًثاض ٍ هحَقِ حتواَ اقسام گطزز ٍ سن پاضی تِ ضٍش
زضست غَضت پصیطز.
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نکته های مهم در انجام سم پاشی که باید ازآن اجتناب نمود :

الف) اقالع ًساضتي اظ حجن سن پاش زض ظهاى هرلَـ کطزى سن تا آب کِ هٌجط تِ غلیظ ضسى ٍ یا ضقیق ضسى
سن هی ضَز.
ب) تطای هرلَـ کطزى سن تا آب؛ اتتسا تایس سن ضا زاذل هرطى ضیرتِ ٍسپس آب ضا اؾافِ کطز زض غیط ایي
غَضت هرلَـ ّوگي حاغل ًوی ضَز.
ج) تَجِ ًساضتي تِ زضظ ،ضکاف ٍ ظٍایای پٌْاى زض ظهاى سوپاضی کِ هحل الًِ گعیٌی حططات هی تاضس.
ز) زضٌّگام آفتاب ضسیس ،تاضًسگی ٍ َّای سطز تِ ػلت اظ تیي ضفتي ذاغیت سن ،اظ سن پاضی ذَزاضی ضَز.
 -7چازضّا ٍ زیَاضُ ّای فلعی ٍ تتًَی اًثاضّای چازضی ًیوِ هکاًیعُ ٍ ضٍتاظ هَضز تاظزیس قطاض گطفتِ ٍ زض غَضت
ضٍیت زضظ ٍ یا ضٍظًِ ًسثت تِ تؼویط ٍهطهت ٍ زض غَضت لعٍم ًسثت تِ تؼَیؽ زیَاضُ یا چازض اقسام ضَز.
ّوچٌیي زیَاضُ ّای فلعی -تتٌی زض هحل اتػال تِ یکسیگط هتػل ٍ ایعٍلِ گطزًس .تطای پیطگیطی اظ پَسیسگی
زیَاضُ ّای فلعی اظ ؾسظًگ استفازُ ضَز.
-8سَلِ هٌاسة تایس زاضای َّاکص سقفی تَزُ  ،زیَاضی هتٌاسة تا ظطفیت سَلِ زاضتِ تاضس(تا تحول فطاض
هحوَلِ ضا زض ظهاى زپَ کطزى زاضا تاضس) ٍ ػولیات َّازّی تكَض کاهل اًجام ٍ ّوچٌیي اذتالف زهای هحوَلِ زض
ضطایف زهای هكلَب تا زهای تیطٍى( هحیف) ًثایس تیص اظ ٍیا کوتط اظ 9زضجِ تاضس.
 -9پٌجطُ ّا تِ ًحَی تاضس کِ لثِ ّای سقف سَلِ(ضیطٍاًی) تِ ػٌَاى سایثاى تطای پٌجطُ تاضٌس ٍ جْت ضٍضٌایی
ًیع اظ الهپ ّای ظضز استفازُ ضَز تا زض کاّص جصب حططات هَثط هی تاضس.
-10زض غَضت ٍجَز سیستن َّازّی ،زستگاُ ّای تَْیِ تایس قثل اظ ٍضٍز هحوَالت تِ اًثاضکٌتطل  ،غحت ٍ
ػولکطز آى تطضسی ٍ زضستی زستگاُ تاییس گطزز.
-11تا تَجِ تِ اّویت تَظیي زض ترلیِ ٍتاضگیطی ،تاسکَل اًثاض تایس زاضای گَاّی استاًساضز اظ ساظهاى هلی ایطاى
استاًساضز تاضس ٍ حساقل ّط ضص هاُ یکثاض گَاّی استاًساضز آى تاییس ضَز ٍ زض اًثاضّای هلکی تحت ضثکِ ٍب
قطاضگیطًس.
-12تجْیعات ٍ هاضیي آالت هطتَـ تِ ترلیِ ٍ تاضگیطی ٍ ًیع لَاظم ًوًَِ تطزاضی ٍ آظهایطگاّی تطضسی ٍ آهازُ
تْطُ تطزاضی گطزز.
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بخش دوم  :رخيره سازي نهاده هاي داهی
ً -13اظط کٌتطل کیفی هستقط زض اًثاض تایس اظ هحوَلِ زاذل ّطکاهیَى ًوًَِ ای هجعا جْت اًساظُ گیطی ضقَتت ،
زها  ،تغییط ضًگ ٍیا آفات اًثاضی ٍ ...تْیِ ٍهقازیط ضا زض لیست جساگاًِ ضاهل :ضواضُ کاهیَى ،تاضید ٍضٍز ٍ ثثت
پاضاهتط ّای کیفی تِ هٌظَض ضػایت ًگْساضی تْیٌِ زض ظهاى شذیطُ ساظی،کٌتطل تقسم ٍ تاذط( )FIFOهحوَالت ٍ
جلَگیطی اظ اذتالـ هحوَالت اقسام گطزز.
*نکته:الظم است ًوًَِ تطزاضت ضسُ تَسف ًاظط کٌتطل کیفی اظ ّطکاهیَى ،پس اظ ثثت هطرػات کیفی ٍ
ضواضُ کاهیَى تط ضٍی تطگِ هجعا ٍ قطاض زازى آى زضٍى تستِ ًوًَِ ،زض هحلی هٌاسة تا ظهاى غفط ضسى هَجَزی
ًگْساضی ضَز.
 -14ذالی تَزى اقطاف ٍفاغلِ هحوَلِ تِ پٌْای حساقل  50ساًتی هتط اظزیَاضُ ّای جاًثی سَلِ تِ هٌظَض سَْلت
کٌتطل ،تاظضسی ٍ حفظ کیفیت تا اظ ایي قطیق تتَاى ضطایف کیفی هحوَالت ضا زض ٍؾؼیت هكلَب ًگْساضی کطز.
 -15لَلِ گصاضی زض اًثاض ضٍتاظ :تِ ػٌَاى هثال اًثاضی تا ػطؼ  28هتط ٍقَل  110هتط؛ تِ  4لَلِ  6هتطی ( 24هتط)
ًیاظ زاضز .زقت ضَز اٍلیي لَلِ هتػل تِ في تسٍى ضٍظًِ ٍ  3لَلِ تؼسی زاضای ضٍظًِ تَزُ تا تِ ایي تطتیة حساکثط
ذطٍجی َّا (هکص) ضا اظ زضٍى هحوَالت ٍجَز زاضتِ تاضس .فاغلِ ّط کاًال َّازّی تا کاًال تؼسی تایس حسٍز 8
هتط هی تاضس .في ٍ کاًالْای في زض قَل اًثاض ٍ تیطٍى اظ اًثاض تؼثیِ ٍ لَلِ گصاضی زاذل اًثاض تِ هَاظات ٍ ّن زض
ػطؼ اًثاض قطاض گیطز ٍ ّوچٌیي زضتاال ٍ قَل هحوَلِ (ذف الطاس) هی تایست لَلِ زض ظیط چازض قطاضگیطز.
ً-16ظاضت ٍ تاظزیس هستوط اظ کلیِ ًْازُ ّای ًگْساضی ضسُ زض اًثاض ،اًساظُ گیطی ٍثثت ضٍظاًِ ضقَتت  ،زها ٍ...
ٍاقساهات پیطگیطاًِ جْت جلَگیطی اظ آفت ظزگی ٍتغییط ضًگ  ،تطضیسگی ٍ...
-17پیص تیٌی فؿای هٌاسة جْت اًجام ػولیات جاتجائی ٍ َّازّی ًْازُ ّا زض اًثاض.
(َّازّی فطآیٌسی است کِ تا استفازُ اظ في حجن ظیازی اظ َّای اقطاف تَزُ غالت تِ حطکت زض هی آیس ٍ
ّسف اغلی َّازّی کاّص زها افعایص یافتِ هی تاضس)
 -18ضػایت ًکات ظیط زض اًثاضّای سَلِ العاهیست :
الف) زض سَلِ سازُ(تسٍى اهکاًات تَْیِ ٍ َّازّی) ،اضتفاع زپَی شضت ٍ جَ تِ اًساظُ  3/5هتط ٍ تطای کٌجالِ
سَیا حساکثط  3هتط تَغیِ هی ضَز .
ب) تطای سَلِ تا اهکاًات في ٍ لَلِ گصاضی،اضتفاع تطای شضت ٍ جَ حساکثط  5هتط ٍ تطای کٌجالِ سَیا حساکثط 4
هتط تَغیِ هی ضَز .
ج) هحوَلِ ّای هَضز ًظط تٌس الف ٍب حساقل  50ساًتی هتط پاییي تط اظ لثِ پائیي پٌجطُ اًثاض زپَ ضَز.
ز) تجْیعات هٌاسة هاًٌس لَزض تطای شذیطُ ساظی ٍزپَ تِ غَضت سالن ،زائن ٍثاتت زض اًثاض ٍجَز زاضتِ تاضس.
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-19زض غَضت افعایص زهای ًْازُ شذیطُ ضسُ زض سَلِ ّای فاقس سیستن َّازّی الظم است جْت کٌتطل زها ٍ
جلَگیطی اظ ذَز گطهایی اظ َّازّی غیطفؼال(جاتجایی هحوَلِ تَسف لَزض اظ ًقكِ ای تِ ًقكۀ زیگط) استفازُ
گطزز .
-20ظهاًی کِ ًْازُ زض یک هکاى تطای چٌسیي هاُ زست ًرَضزُ تاقی تواًس احتوال حططُ ظزگی ،تغییط ضًگ،
تطضیسگی  ،قاضچ  ،کپک ظزگی ٍ فساز آى ٍجَز زاضز .لصا ًیاظ تِ تاظزیس هستوط تا زقت تیطتط زض فػَل سطز ٍگطم
سال ٍجَز زاضز .زیسى حططُ ٍ تطریع ًقاـ گطم تط اساس آظهایص اضگاًَلپتیکی) آظهایص اضگاًَلپتیکی یک
هحوَلِ ضاهل زیسى  ،تَئیسى  ،چطیسى ٍ لوس کطزى هیضَز .هٌظَض استفازُ اظ حَاس  5گاًِ هی تاضس( زض
هحوَلِ گاهی هَثط زض کٌتطل پاضاهتطّای کیفی هی تاضس.
- 21ضػایت ًکات ظیط زض اًثاضّای ضٍتاظ ٍ چازضی ًیوِ هکاًیعُ العاهیست :
الف) لَلِ گصاضی حتواً اًجام ضَز.
ب)ضیة تٌسی هٌاسة هحوَلِ غَضت پصیطز .زض غَضت هطاّسُ آب تاضاى زض اقطاف چازضکِ تِ ػلت ػسم
ضیة تٌسی هٌاسة ایجاز هی ضَز الظم است تایس ًسثت تِ ترلیِ آب اقسام گطزز.
ج)قطاضگیطی چازضّا ضٍی هحوَلِ قَضی تاضسکِ ّیچ گًَِ فؿای ذالی تیي هحوَالت ٍ چازض ٍجَز ًساضتِ
تاضس(حساقل یک هتط ّوپَضاًی چازض ّا ضػایت ضَز) ٍ قٌاب کطی تطای هقاتلِ تا جطیاى تاز ٍ ػَاهل قثیؼی اقسام
گطزز .
ز)زض اًثاضّای ضٍتاظ حساکثط اضتفاع زض ذف الطأس  6هتط ٍ زیَاض ّای جاًثی(لثِ ّا)  1هتطتَغیِ هیطَز.
ُ)تاظزیس هستوط جْت سالهت چازض ّا(سفت تَزى قالب ّا ،ضل ًثَزى قٌاب چازضّا )ؾطٍضیست.
-22یکی اظ ػَاهل هْن ٍهَثط زض ًگْساضی هكلَب ًْازُ  ،استفازُ تِ هَقغ اظ سیستن تَْیِ تَزُ کِ تا زض ًظط
گطفتي ٍؾؼیت ًْازُ ٍ ضطایف جَی تایس ًسثت تِ ضٍضي ًوَزى َّاکص ٍ یا َّازّی(تاظ کطزى ضٍی هحوَالت
زض اًثاض ضٍتاظ) اقسام ضَز  .زضذػَظ استفازُ اظ في ّای َّازّی تایس زقت ًوَز زض ظهاى ضقَتت ًسثی َّا ( تیص
اظ  85زضغس) ،ػولیات َّازّی هتَقف گطزز.
 -23تقسم ٍ تأذط) (FIFOزض تَظیغ ًْازُ تا تَجِ تِ هست ظهاى ًگْساضی آًْا ضػایت گطزز.
-24زضٌّگام ًگْساضی ٍ تاضگیطی هحوَالت تِ ًحَی ػول گطزز تا تطزز لَزض ٍ کاهیَى تطضٍی ًْازُ تِ حساقل
هوکي کاّص یاتس.لصا هی تایست تكَض هطتة تیغ اًساظی ،جاضٍکطی ٍ کف ضٍتی اًجام ضَز تا اظ پرص ضسى
هحوَلِ زض ظیطچطخ کاهیَى ٍ لَزض جلَگیطی ٍ افعایص ضکستگی ٍ ذطز ضسى زاًِ کاّص یاتس .
ً -25سثت تِ جساساظی هحوَلِ فاسس ضسُ اقسام ٍ زض اسطع ٍقت هطاتة قی گعاضضی جْت تؼییي تکلیف تِ
هطاجغ هطتثف اػالم ضَز.
-26زض ظهاى تاضًسگی تِ هٌظَض ضػایت ًظافت اًثاض ٍ حفظ کیفیت هحوَالت اظ ّط گًَِ ترلیِ ٍ تاضگیطی
ذَززاضی گطزز.
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-27زض قَل هست ًگْساضی تا هطاّسُ ّط گًَِ حططُ ظًسُ ًسثت تِ قطظ ساضِ گصاضی ًْازُ اقسام ضَز .زض
حططُ ظزگی سثک  3الی 5قطظ سِ گطهی تطای ّط تي ٍ زض حططُ ظزگی هتَسف  5الی 10قطظ سِ گطهی تطای
ّطتي ٍ زض حططُ ظزگی سٌگیي 10الی 15قطظ سِ گطهی تطای ّط تي تَغیِ هی ضَز.
نکته  :زض ذػَظ قطظ گصاضی تا تَجِ تِ ایٌکِ زضجِ سویت گاظ هتػاػس ضسُ اظ قطظ فستَکسیي تاال هیثاضس.
لصا افطاز تسٍى استفازُ اظ تجْیعات الظم (هاسک ،زستکص ،لثاس) کاض هٌاسة اظ تواس ٍ استطوام گاظ ذَززاضی
ًوایٌس.
بخش سوم :بارگيري و ارسال نهاده از انبار
-28کٌتطل کاهیَى اظ ًظط تْساضتی ،تویعی ٍ ًیع اذص گَاّی ضستطَ جْت ًظافت قسوت تاضکاهیَى ٍ تاقی ًواًسى
تقایای هحوَلِ قثلی پیص اظ ٍضٍز تِ اًثاض تطای تاضگیطی ًْازُ تَسف ًاظط کٌتطل کیفی هستقط زض اًثاضالعاهی است.
-29تاضگیطی هتٌاسة تا ظطفیت حجوی کاهیَى غَضت گیطز ٍ اظ تاضگیطی هاظاز تطظطفیت جساً ذَززاضی ًوَزُ تا
اظ ضیعش آى زض هحَقِ اًثاض جلَگیطی گطزز.
-30زض هحوَالت اضسالی تاالذع کٌجالِ سَیا اظ فطاض هؿاػف ٍ اغكالحاً پطس هحوَلِ تَسف تیل لَزض تسلیل
افعایص ظطفیت ٍظًی جساًذَززاضی ضَز.
ً-31وًَِ تطزاضی ضٍظاًِ اظهحوَالت زض حال تاضگیطی ٍکٌتطل کیفیت آى تِ ٍیژُ اًساظُ گیطی ضقَتت ٍ زها
العاهیست .تاضگیطی ٍحول تا کیفیت هٌاسة غَضت پصیطز ٍ اظ تاضگیطی هحوَلِ زچاض آسیة جساً ذَزاضی ضَز.
ً -32ظاضت ٍ کٌتطل کاهل هثٌی تط تستي کاهل چازض کاهیَى تَسف ضاًٌسُ زض ظهاى ذطٍج اظ اًثاض غَضت پصیطز.
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چک ليست پایش نگهذاري نهاده هاي داهی پاد
بله

آیتن هورد بازرسی

ً -1ظافت هحَقِ تیطٍى ٍزاذل اًثاض.
 -2سالن تَزى زض سَلِ .
ً -3ػة تَضی تطای پٌجطُ سَلِ.
 -4زاضا تَزى زستگاُ سن پاش سالن ٍآهازُ تِ کاض.
 -5ؾسػفًَی اًثاض قثل اظ ترلیِ تاض (تا اضائِ هستٌسات).
 -6ؾسػفًَی چازضّا قثل اظ ترلیِ تاض(تا اضائِ هستٌسات).
ً-7ام سوَم استفازُ ضسُ جْت ؾس ػفًَی:
 -8آیا ظٍایای پٌْاى ٍ هحل الًِ گعیٌی حططات سن پاضی ضسُ است.
ً -9ثَز ضٍظًِ زضسقف سَلِ.
 -10جْت ضفغ ًن ٍ تطهین زیَاضُ ّای ذطاب ایعٍالسیَى غَضت گطفتِ است.
ً -11اظط کٌتطل کیفی زض اًثاض هستقط تَزُ ٍاضطاف کاهل زاضز.
ً -12وًَِ اظ ّطکاهیَى ٍضٍزی تْیِ ٍ زض هحلی هجعا ًگْساضی هیطَز.
 -13ثثت پاضاهتطّای کیفی زض لیست جساگاًِ غَضت هی گیطز.
-14فاغلِ  50ساًتی هتط هحوَلِ اظ زیَاض سَلِ ضػایت هی ضَز
 -15تاظزیس ضٍظاًِ تَسف ًاظط کٌتطل کیفی اظ هحوَلِ شذیطُ ضسُ غَضت هی گیطز( اضائِ هستٌسات).
 -16پیص تیٌی فؿای هٌاسة جْت جاتجایی ٍ ػولیات َّازّی تَسف لَزض زض ًظط گطفتِ ضسُ است.
 -17اضتفاع زپَ هتٌاسة تا ًَع هحوَلِ ضػایت ضسُ است.
 -18لَلِ گصاضی زض اًثاض ضٍتاظ قثق ؾَاتف غَضت گطفتِ است.
 -19ضیة تٌسی ًْازُ زض اًثاض ضٍتاظ ٍ هرطٍقی ضػایت ضسُ است.
-20حساقل ّن پَضاًی یک هتط چازض ضػایت ضسُ است
-21زض اًثاض ضٍتاظ زض قَل ٍتاالی هحوَلِ ( ذف الطاس) لَلِ گصاضی غَضت گطفتِ است.
 -22تقسم ٍتاذط ضػایت هی ضَز.
 -23کٌتطل تْساضتی کاهیَى ّا زض ظهاى تاضگیطی غَضت هی گیطز.
 -24تاضگیطی هتٌاسة تا ظطفیت کاهیَى غَضت هی گیطز.
-25زقت زض تاضگیطی ٍ حول تا کیفیت غَضت هی پصیطز .
-26جاضٍ کطی ٍ پاکساظی هحل تاضگیطی جْت جلَگیطی اظ ایجاز زاًِ ضکستِ غَضت هی پصیطز.
نام و نام خانوادگی هويس:

اهضاء و تأیيذ هويس:

خير
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هنابع هورد استفاده
 -1دستًرالعمل وظارت"کىترل ي وگُداری وُادٌ َای دام يطیًر" ( )33/8/10 - 81/80005شرکت پشتیباوی امًر دام
کشًر
 -2مرکس پژيَشُای غالت .)1353(.دفتر َفدَم گريٌ ذخیرٌ سازی غالت ي مًاد امکان ذخیرٌ سازی ي شرایط بُیىٍ
وگُداری گىدم".
 -3آرش اوتقامی" .)1332( .آفات اوباری ي غالت دامی"  .تُران اوتشارات راشدیه

کارگروه بازنگري
نام و نام خانوادگی

پست سازهانی

 -1دکتز شهزام کیاوی….……………..……......…………..معاين پشتیباوی تًلید ي سزمایٍ گذاری
 -2مهىدس مسعًد احمدی………………..……………....…………….....مدیزکل کىتزل کیفی
 -3مهىدس حسیه اژدر…………………….…….…………..….........رئیس ادارٌ اقالم علًفٍ ای
 -4دکتز آرش اوتقامی ……………………..…..……………..…….........کارشىاس کىتزل کیفی

