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دفتر نظارت بر توسط « بهداشتي فرآيند تولید در کشتارگاههای دام و طیورمعیارهای  خودکنترلي»دستورالعمل اجرايي  مقدمه:

ها و تايید شورای هماهنگي مديران بهداشت عمومي و مواد غذايي تدوين و پس از اخذ نظرات ادارات کل دامپزشکي استان
 ( توسط رياست سازمان دامپزشکي کشور ابالغ گرديد. IVO  /40 /99معاونت بهداشتي و پیشگیری با کد دامپزشکي)

 : هدف -1ماده 
 های صنعتي دام و طیورشده در کشتارگاه کشتارهای دام و طیور از الشه یبردارنمونه یهاروشو ارائه تعیین  -1-1
  تعیین معیارهای بهداشتي کنترل فرآيند تولید در کشتارگاههای دام و طیور -1-2
به منظور کنترل نقاط بحراني و اصالح  HACCPدر راستای اعمال سامانه  تولید )کشتار( يندآفر يبهداشت يکنترلخود  -1-2

 فرآيند تولید
 ها زا در الشه یبیمار هایبمیکرو وضعیت آلودگيتعیین مراقبت يا پايش شیوع و يا  یهابرنامه -1-2

 :اصطالحات و هاواژهتعاریف،  – 2ماده 

 اين دستورالعمل دارای مفاهیم زير مي باشد: در شده تعريف اصطالحات و ها واژه 
 سازمان دامپزشکي کشور سازمان: 
  سازمان مورد تايیدغیردولتي همکار يا دولتي  شگاهآزمايشگاه: آزماي 

 : اداره کل دامپزشکي استاناداره کل 

 گوسفند و بز شتر، دام: گاو، گاومیش، 

 اندازه گیری شده بافت سطحي يا پوست بوسیله برش هایقسمتروش برشي: برداشتن  

با استفاده از مواد جاذب مانند است برای جمع آوری میکروب ها از سطح الشه کشي(: روشي برداری )سوابروش سواب  
 اسفنج و يا سواب تامپون 

 سازمان: سازمان دامپزشکي کشور 

 بلدرچین کبک، شامل مرغ و خروس، اردک، غاز، بوقلمون، مرغ شاخدار، قرقاول،در اين دستورالعمل طیور:  

 صنعتي دام و طیورکشتارگاه های : کشتارگاه 

  ای و شکميالشه: جسم حیوان پس از کشتار و تخلیه اندرونه سینه 
 ا تعاوني( که بهي، وابسته به دولت، بخش خصوصي و يهای دولتا حقوقي )اعم از شرکتیق يمالک/ متصدی: اشخاص حق 

ت های خام دامي فعالیوردهع فرآتوزي بندی، حمل و نقل وبستهآوری، نگهداری، ه، جمعاستحصال، تهی د،تولینحوی در امور 
 دارند.

فه ، وظیت توسط سازمان نظام دامپزشکي و با اخذ پروانه از ادارات کلفني بهداشتي: شخصي که پس از تايید صالحی مسئول 
 ف ابالغي از سوی سازمان بر عهده دارد.نامه، مطابق شرح وظايترل بهداشتي را در مراکز مشمول اين شیوهکن

 .شوده که نمونه از آنجا گرفته ميبرداری: قسمتي از الشهمحل نمون 

 شود.نمونه گرفته مي ،ای در خط تولید که در آن مرحلهبرداری: مرحله)نقطه( نمونه مرحله 
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قضاوت اری برای یمع نیچن ملکرد قابل قبول فرآيند تولید است.که نشان دهنده عاری است معی :1فرآيندبهداشتي معیار  
 .، کاربرد ندارداندشدهمحصوالتي که در بازار عرضه 

 دامنه کاربرد: -3ماده 
های دام و طیور برای الشهاز  هاييقسمتسطح و يا برداری از های نمونهتعیین و ارائه روشدر خصوص اين دستورالعمل 

 کشتارگاه هایدر  بهداشتي فرآيند تولید )کشتار( اعمال برنامه خود کنترليبه منظور  هدف هایبشناسايي و شمارش میکرو
های دام و زا در الشههای بیماریهای مراقبت يا پايش میکروبو يا برنامه ور دارای پروانه بهداشتي از سازماندام و طی صنعتي

 ، کاربرد دارد.طیور

 مسئولیت اجرا:  - 0ماده 
مالک/ متصدی کشتارگاه موظف به تامین شرايط، امکانات و لوازم مورد نیاز برای نمونه برداری و انجام آزمايشات الزم در 

با هدف اجرای برنامه آزمايشگاه کشتارگاه يا آزمايشگاه مورد تايید سازمان به منظور انجام آزمايشات مورد نظر اين دستورالعمل 
و صحه گذاری بر روند نمونه برداری و انجام  نمونه برداری انجامیت مسئول. باشدميولید )کشتار( خود کنترلي بهداشتي فرآيند ت

  .باشدمي کشتارگاهبهداشتي  و فنيمسئول  عهدهبر  آزمايشات

 :مورد بهره برداری ملی و بین المللی استانداردهای قوانین، مقررات ومنابع،  – 5ماده 
 1534مصوب  -قانون سازمان دامپزشکي کشور  -

  1591مصوب  -نامه مبارزه با بیماری های دامي و جلوگیری از سرايت و انتشار آنها آئین -

 1591-برنامه ملي ارتقاء کیفیت بهداشتي گوشت مرغ -
 15-00-1دستورالعمل نحوه صدور پروانه تاسیس و بهره برداری کشتارگاههای دام به شماره  -
 -(های کشورمعاينه بهداشتي گوشت در کشتارگاه)بازرسي و  قانون سازمان دامپزشکي کشور« 11»نامه اجرايي ماده آئین -

 1532مصوب 
( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران مصوب 50نامه اجرايي ماده )آيین -

11/11/1591 
-FINAL DRAFT ISO/FDIS 11640-Microbiology of the food chain-Carcass sampling for 

microbiological analysis ( 2413 ) 
- Commission Regulation (EC) No 2415/2443 of 13 November 2443 on microbiological criteria for 

foodstuffs (4114112411 ) 
- ISO 11395-2440 : Microbiology of food and animal feeding stuff Horizontal methods for sampling 

techniques from surfaces using contact plates and swab 
 

 –روش های جامع نمونه برداری از سطوح با استفاده از پلیت های تماسي و سوآب  –) میکروبیولوژی مواد غذايي و خوراک دام 
 تجديد نظر اول (-0146ملي ايران به شماره  استاندارد

                                                 
1
 .Process hygiene criteria 
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-ISO 6111-1 :1999 Microbiology of food and animal feeding stuffs– Preparation of test samples, 

initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination, Part 1: General rules 

for the preparation of initial suspension and decimal dilution 
آماده سازی آزمايه،سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون های  –) میکروبیولوژی مواد غذايي و خوراک دام 

استاندارد ملي ايران به  –اولیه در رقت های اعشاری میکروبیولوژی . قسمت اول : مقررات کلي برای آماده سازی سوسپانسیون 
 چاپ اول ( 1925-1شماره  

- ISO 6111-2 :2411, Microbiology of the food chain-Preparation of test samples, initial 

suspension and decimal dilutions for microbiological examination- Part2:Specific rules for the 

preparation of meat and meat products 
آماده سازی آزمايه ها،سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی .  –)میکروبیولوژی زنجیره مواد غذايي 

تجديد نظر اول  1925-2استاندارد ملي ايران به شماره   –: مقررات ويژه برای آماده سازی گوشت و فرآورده های آن 2قسمت 
1591  ) 

- ISO 1211 : 2441 , Microbiology of food and animal feeding stuffs – General requirements and 

guidance for microbiological examinations 
 (چاپ اول 9199ستاندارد ملي شماره ا–برای آزمونراهنمای الزامات کلي –میکروبیولوژی مواد غذايي و خوراک دام )

 

 اصول کلی نمونه برداری:  – 6ماده 
  :یبردارانتخاب روش نمونه -6-1

 دارد. يبستگ ياز و مالحظات عملیت مورد نی، حساسيکروبیش ميبه هدف آزما يبه طور کل
 :یبرداربرنامه نمونه -6-2

 کار گرفته شود.ط بهيمرتبط بوده و بر اساس شرا شيد با هدف آزمايبا یبردارنمونه یهابرنامه
کشتارگاه همخواني داشته  يبهداشت /رتبه بندیفرآيند توصیه مي شود زمان و فراواني نمونه برداری با سطح يکنترلخوددر مورد 

  باشد.
از الشه و فراواني نمونه  های نمونه برداریزمان نمونه برداری، محل ؛در مورد پايش و مراقبت میکروارگانیسم های بیماريزا

 احتمال تشخیص يا شمارش اين میکروارگانیسم ها را به حداکثر برساند.  بايد برداری
 :یبردارتواتر نمونه -6-3

در کشتارگاههای صنعتي دام و طیور به های دام و طیور برای برنامه خود کنترلي بهداشتي فرآيند تولید از الشهتواتر نمونه برداری 
 باشد:ميشرح زير 

 :)بر اساس برنامه ملي ارتقاء کیفیت بهداشتي گوشت مرغ( کشتارگاههای صنعتي طیور -6-5-1
 بارروز يک 54در غیر اينصورت هر ،  +Aدر صورت تولید مرغ رتبه  باريک روز 64: هر +Aکشتارگاه رتبه  

 روز 54اينصورت هر در غیر ،  Aدر صورت تولید مرغ رتبه   بارروز يک 03: هر Aکشتارگاه رتبه  

 بار روز يک 54هر: Bکشتارگاه رتبه  
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)بر اساس دستورالعمل نحوه صدور پروانه تاسیس و بهره برداری کشتارگاههای دام به شماره  دام صنعتيکشتارگاههای  -6-5-2
1-00-15): 

 بارروز يک 64هر  :الگوی يککشتارگاه  

 بارروز يک 54هر :الگوی دوکشتارگاه  

کشتارگاه موظف به مالک/متصدی ، خود کنترلي بهداشتي فرآيند تولیددر صورت مشاهده نتايج عدم انطباق در آزمايشات *توجه: 
  باشد.اقدامات اصالحي در فرآيند تولید تا حصول نتايج آزمايشگاهي منطبق با معیارهای میکروبي مندرج در اين دستورالعمل مي

 خط تولید:)نقاط( نمونه برداری در  مراحل -6-0

پیش از شستشوی الشه و انجام عملیات پس از  الشه دامدر نمونه برداری )کشتار(،  ند تولیدبهداشتي فرآي يکنترلخود به منظور 
در مواردی که نتايج  پذيرد.ميانجام  پس از خنک سازی الشه طیورو در  (Chilling Roomورود الشه به اتاق سرد )
نسبت به نمونه برداری در مراحل الزم است به منظور رديابي علل آلودگي الشه در فرآيند کشتار، آزمايشگاهي مطلوب نباشد 

 :  ايند)به شرح ذيل( اقدام نم مختلف فرآيند تولید
 و پیش از ورود به چیلرهای آبي وریالشه ط یشستشو مرحله پس از  

 دام در کشتارگاهي پوست کنمرحله  پس از  

 الشه های دام و طیور و پیش از مرحله شستشوی الشهه اندرونه یپس از تخل 

 بالفاصله قبل از سرمادهي يا انجماد الشه های دام و طیور 

  خروج الشه های طیور از اتاق سرد بالفاصله پس از 

  الشه های دام و طیورا انجماد يو  یخنک سازمرحله پس از 

 نگهداری الشه های دام و طیور در اتاق سرد 

 نمونه برداری در الشه:های محل -6-5

و  5تا 1)تصاوير شماره  هايي برداشته شوند که بیشترين احتمال آلودگي را داشته باشندبرای هر گونه، نمونه ها بايد از محل
 .( 2پیوست شماره 

 دام: -6-3-1
 باشد. يزان آلودگین ميشتریبا باز الشه  ييهاش محليد آزمايهدف با

 های نمونه برداری در طول زمان مهم است.مشاهدات در طول يک دوره زماني، ثبات محل برای تشخیص تغییرات در الگوی
 گذارد. هايي که بیشترين میزان آلودگي را دارند تاثیر ميهای کشتار مورد استفاده، بر روی محلروش
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 محل های توصیه شده برای نمونه برداری از الشه گاو (1تصوير شماره 

 
 محل های توصیه شده برای نمونه بردای از الشه گوسفند( 2تصوير شماره 

 



 "خود کنترلی معیارهای بهداشتی فرآیند تولید در کشتارگاههای دام و طیور"دستورالعمل اجرایی

 

89/ 40 / IVO   مقررات

 ملي دامپزشكي

 

6 
 

 .شوديم یبردارنه نمونهیپوست ساز  "که وجود نداشته باشد معمواليپوست گردن و در صورتاز  ور:یط -6-3-2

 
 محل نمونه برداری از الشه طیور )پوست گردن(( 5تصوير شماره 

 ( باشد.1-3-6مشابه دام )بند ی مي تواند محل های نمونه بردار :شترمرغ -6-3-5

 های نمونه برداری:روش  – 7ماده 
 زير استفاده نمود: روش دو توان ازيمبرای نمونه برداری  يبه طورکل

 )تخريبي(  برشي الف( روش
 برداری )غیر تخريبي( سواب روش ب(

cfu/cmدر هر سانتیمتر مربع )1نتايج به صورت واحدهای تشکیل دهنده کلني ،مي شودوقتي از سطح الشه نمونه برداری 
2 )

نتايج به صورت واحدهای تشکیل دهنده کلني درهر شود پوست الشه های طیور نمونه برداری مي از و هنگامي کهشود بیان مي
 شود. ( بیان ميcfu/gگرم )

 *توجه:

 برداری استفاده کرد.های نمونهروشبايد تنها از يکي از  نتايجاطمینان از قابل مقايسه بودن برداری برای در هر نوبت نمونه -
گر مخلوط شده تا يتواند با همديمچندين الشه از محل نمونه برداری مشابه از يا ک الشه ياخذ شده از  یهانمونه تعدادی از -
  شگاه ارسال شود.يبه آزما يبررس یو نمونه مذکور برا بدست آيد ترکیبيک نمونه ي

  )تخریبی(: یا تكه برداری یبرش روش -7-1

 . (1و  6)تصاوير شماره  بخش داخلي گوشت سترون مي باشد "زيرا معموال  شوده برداری ميندر اين روش از سطح گوشت نمو

 :(0)تصویر شماره  مواد و لوازم -7-1-1

 درصد از نظر حجمي 14اتانول 
  های( استريل)اسکالپلچاقوهای جراحي 

                                                 
1
 . Colony Forming Unit (cfu)   
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 های استريلپنس 
 سانتي متر( 3/2برداری متر مربع )قطر قسمت تکهسانتي 3برداری حداقل استريل با سطح تکه 1بردارتکه 

 های استريل قیچي 

  گاز قابل حمل کوچک يا چراغ الکلي قابل حمل 

 يا پنبه تنظیف 

 ساز ضربههای پالستیکي استريل برای همگن کیسه-

های نمونه با اندازه ای متناسب با 5يا سونیک 2ايي
و حجم رقیق کننده ای که افزوده مي برداشته شده 

 شود. 

 

 
قسمتي از وسايل مورد نیاز برای  (0تصوير شماره 

 نمونه برداری از الشه به روش برشي يا تکه برداری
 
 
 
 

 استریل کردن لوازم: تمیز و  -7-1-2
همچنین تجهیزات شود. تواند بوسیله اتوکالو انجام مي طور مثالاستريل اخذ شود. استريلیزاسیون به هر نمونه بايد با لوازم تمیز و

تمیز و ضد عفوني  ه برداری به دقتتوانند در حین نمونه برداری مورد استفاده مجدد قرار گیرند مشروط بر اين که بین نمونمي
 :تواند به صورت زير انجام شودکه مي شوند

  ابزار در وری غوطه سپسدرصد و  14شته به اتانول يا پنبه آغ تنظیفبرداری با میز و ضد عفوني نمودن کامل ابزار نمونهتابتدا
 درصد  14اتانول  ظرف حاوی

  در صورتي که  استفاده از آتش خطرناک باشد اجازه دهید تا اتانول به طور  سوزاندن اتانول روی لوازم به کمک آتشسپس(
 شود(.کامل تبخیر 

 .اجازه دهید تا لوازم خنک شود 

 

                                                 
1
 . Cork borer 

2
 . peristaltic  

3
 . sonic 
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 درصد 14( استريل نمودن تکه بردار بوسیله الکل 3تصوير شماره 

 *توجه: 

برداری استريل برداری بهتر است چندين سری لوازم نمونهبر بودن تمیز و ضدعفوني کردن لوازم در هنگام نمونهبه واسطه زمان -

 استريل يک بار مصرف )مثل تیغه استريل اسکالپل( استفاده کنید.آماده داشته باشید يا از لوازم 

 ها لوازم را تمیز و ضدعفوني نمايید.شوند الزم نیست که بین اخذ نمونهها باهم مخلوط مياگر نمونه  -

 :هاآوری نمونهجمعنحوه  -7-1-3

 بردار را ، دستگاه تکه اخذ نمونه در الشه هایپس از تعیین محل (6)تصوير شماره  برداربرای نمونه برداری با دستگاه تکه
متر( را با کمک پنس میلي  2 تقريبي ضخامتبا افت )برداری شده بروی محل نمونه برداری قرار داده و قسمت گرد نمونه

گذاری شده، نمونه داخل کیسه پالستیکي استريل برچسب و سپسگرفته و با اسکالپل يا قیچي استريل بريده و از الشه جدا 
 .شود دادهقرار 

 

 
 )روش برشي يا تخريبي( ( نحوه نمونه برداری با دستگاه تکه بردار 6تصوير شماره                      

  آن ل برداشته و يک استریسه پالستیک کي، ابتدا ا نمونه مخلوط(ي ی)به صورت انفرادطیور  پوست گردناز  ینمونه برداربرای
سه را بازکرده و برعکس نموده تا سطح یل آن، در کياستر يبدون تماس باسطح داخلرا از درز پايین محکم در دست گرفته 

با تر آن را عيسه محکم گرفته و هر چه سریرد. پوست گردن الشه را با استفاده از کیرون قرار گیسه به سمت بیک يداخل
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 گرم وزن دارد(. 14ک پوست گردن معموالً حدود يد )ینمونه را وزن کن د.یه و قطع کنديبراسکالپل يا قیچي استريل  استفاده از
 .(1)تصوير شماره  رد تا وزن دلخواه نمونه حاصل شودیسه قرار گیک کين نمونه پوست گردن در يچندبايد در صورت لزوم 

 
 

 
 

 

 ( مراحل نمونه برداری از پوست گردن در الشه طیور1تصوير شماره 

 برداری: های سوابروش -7-2
 يااستفاده از سواپ، تامپون  با الشه ترسطوح پهناز  یبردارنمونه یبرا "معموالاست که  يبيرتخریروش غ یبردار روش سواب

 .شودمي انتخاب ونط و محل مورد آزميبه شرابسته که  انجام شوداسفنج 

 :خشک و مرطوب یروش سواب چوب -7-2-1

 :لوازممواد و  -7-2-1-1
 ياستفاده عموم یرابل يق کننده استریرق (1-6111استاندارد  براساس ISO توزيع شده در مقادير )ml14 در لوله ها يا

 ها.بطری
 یکوچک براسواب از دارد. بطور مثال  يبستگ یبردار اندازه سواب به محل سواب: يدسته چوبل با ياستر یاسواب پنبه 

cm يکش سواب
cm برای سواب کشي و سواب بزرگ 14 2

 برای سواب برداری از الشه دام  234

 شوند مثالً ياستفاده م یبردان محل نمونهییتع یبرا :ا فلزيک یل از جنس پالستيمربع استر یهاشابلونcm
 يا بزرگتر 234

 :نحوه جمع آوری نمونه ها -7-2-1-2
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سطح  یشابلون را محکم رو، الشه یبردارنمونهانتخاب شده برای  د. در محليیس نمایخ کنندهرقیق تریل يلیم 14 در سواب را
و  یو بعد عمود يد به طور مثال اول افقیدر تمام سطح با فشار و حداقل آن را در دو جهت مالش ده سپس سواب را د.یفشار ده
د. سپس یچوب آن را بشکن ینتهاکننده قرارداده اقیرق یشه حاویا شيپس از آن سواب را داخل لوله  بار در هر سمت. 14حداقل 

با استفاده از روش فوق دوباره از همان ناحیه نمونه برداری کرده ک سواب خشک يبا برای جذب مايع باقیمانده از سواب مرطوب، 
 د.یچوب آن، قرار ده یکننده با شکستن انتهاقیشه رقیا شيز در همان لوله ین سواب را نيو ا

 يکیپالست یهامورد شابلوننمود ولي در و دوباره استفاده  کرده يضد عفون به مشابه روش قبلي تمیز و توانيمرا ها شابلون
 .(1)تصوير شمار  نموداستفاده  دادن( برای اين امر شعلهتوان از روش سوزاندن )نمي

 
 1( روش نمونه برداری سواب چوبي خشک و مرطوب1تصوير شماره 

 :یتامپونروش اسفنج/ سواب  -7-2-2
 د.شويتر استفاده مپهن یهامحلاز  یبردارنمونه یبرا (11و  14و 9)تصاوير شماره  يتامپونهای سواب وها اسفنج از 

 :مواد و لوازم -7-2-2-1
 ياستفاده عموم یل برايق کننده استریرق (1-6111استاندارد  براساس ISO) 
 يکیسه پالستیمتر مکعب در ک يسانت 34تا  23ها( کروبیکننده از رشد ماز مواد ممانعت یل )عارياستر یریگاسفنج نمونه 

 باشد.برای اين امر تواند مناسب يز میبزرگ ن یل. اسفنج سلولزياستر

 ده یچیپ2یکه داخل پارچه تور یاا پنبهي یتور ييچند تا یهاهيجاذب بزرگ با ال یااز سواب پارچه :ليسواب تامپون استر
اغلب  ،ن شکل ساخته شده استیکه به هم (يکروبیاز مواد ضد م یا تامپون )عاري يحوله بهداشت شوند. يل می، تشکشده
 گیرد.قرار مياستفاده  مورد

 کیا سوني 5ضربه اييکننده از نوع دستگاه همگن یل براياستر يکیپالست یسه هایک 

 حداقل يتوخال يل با سطح داخليشابلون استر cm
2144  

 لياستر دستکش 

                                                 
1
 . Wet-dry double swab 

2
 . Gauze 

3
 .Peristaltic 
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 نمونه برداریهای اسفنجنمونه ای از ( 9تصوير شماره                              

 
 1( نمونه برداری با گاز استريل14تصوير شماره 

 
 2جين( نمونه برداری با سواب اسف11تصوير شماره 

 

 :نحوه جمع آوری نمونه ها -7-2-2-2

و به مقدار  کردهل است را باز يا سواب تامپون استريل ياسفنج استر یکه حاو يکیسه پالستیک بدر ،یریگنمونه )نقاط( در مراحل
از آن را  یتر است و مقداریل يلیم 144ا يتر یل يلیم 23ن حجم مثالً يا د.يیفزایکننده بقین رقیکننده از حجم معقیبه آن رق يکاف

                                                 
1
 . Gauze cloth swab 

2
 . Sponge swab 
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ا يباشد. اسفنج  يمشخص يع اضافيکه فاقد ما یاگونه د بهيا سواب تامپون را مرطوب نمايم تا اسفنج یکنيبه اسفنج اضافه م
از  د.یقرارده یبردارشابلون را در محل نمونه کننده شود.قیغشته به رقد تا کامالً آیسه ماساژ دهیسواب تامپون را از طرف خارج ک

 يتامپون در تماس باشد مانند حالتا يآن با اسفنج  يرد که سطح داخلیآن را بگ یاعنوان دستکش استفاده کرده و به گونهسه بهیک
 یبردارا سواب تامپون به محل نمونهيدن اسفنج یکش یل برايک جفت دستکش استريا از يد یگرفتيور را میکه پوست گردن ط

ل ر متفاوت به طور مثال اویل حداقل در دو مسيا سواب تامپون استريل يله مالش اسفنج استریرا بوس یبردارد. نمونهیاستفاده کن
سه یا سواب تامپون را به داخل کي، اسفنج یبردارد. پس از سوابیر انجام دهیبار در هر مس 14حداقل یو سپس عمود يافق

ل کردن مجدداً استفاده يز و استریشابلون ممکن است پس از تم د.یکننده را به آن اضافه کنقیرق يبرگردانده و مابق يکیپالست
 .(15و  12)تصاوير شماره  شود

 

 

 
 ( نحوه برگرداندن کیسه پالستیکي و استفاده از آن به عنوان دستکش12تصوير شماره                   
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 روش اسفنج/ سواب تامپوني در نمونه برداری از الشه دام  (15تصوير شماره               

 :یبردارمقررات نمونه -8ماده 

  :دامالشه  از ینمونه بردار -8-1

  شود. انجام  یریگ، نمونهيپنچ الشه به صورت تصادفبايد از  بردارینوبت نمونهدر هر 

 شوند. يکشتار مورد استفاده در هر کشتارگاه انتخاب م (ی)فناور یبراساس تکنولوژ یبردارنمونه یهامحل 

 شوديم یبردارنمونه يکروبیم ياسه و شمارش کليش آنتروباکتريآزما یبرا زماني که: 

 شود. یبردارنمونههر الشه محل در  چهار از بايد -1

cm يبا سطح کل يچهار نمونه بافت ،يبيدر روش تخر -2
 2.3با توجه به قطر تکه بردار که  شود. یبردارد نمونهيبا 224

cm  3است مساحت هر نمونه بافتي برداشتي حدود cm
24cmو در نتیجه چهار نمونه،  2

 خواهد بود. 2
cmد حداقل يبا یبردارمحل نمونه يبير تخریدر روش غ -5

cmالشه گاو و  یبرا 2144
الشه گوسفند و بز در  یبرا 234

متر مربع و در الشه گوسفند و بز  يسانت 044یدر الشه گاو یبردارنمونه یهامحلباشد )جمع کل  یبرداره نمونهیهر ناح
 متر مربع(. يسانت 244

 برداری با روش اسفنج ساينده استفاده شودسالمونال در الشه دام، بايد از نمونهبه منظور بررسي وضعیت  برای نمونه برداری. 
متر مربع را  يسانت 044د حداقل يبا یبردارشوند. کل محل نمونه یبردارد نمونهيبا ين احتمال آلودگيشتریها با بمحل

 پوشش دهد.
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 ش باهم يش از آزماید پيها بانمونه ،شونديم یریگهک الشه نمونياز  يمتفاوت یبردارنمونه یهاها از محلنمونه يوقت
 مخلوط شوند.

 :وریالشه ط از یمقررات نمونه بردار  -8-2
 رند.ینمونه بگ ،ور که پوست گردن دارندیط یهاالشهلوباکتر از یش سالمونال و کمپيآزما ید برايها باکشتارگاه 

 آنها  یت سالمونالیکه وضع ييهاور گلهیط یهاالشه برای خودکنترلي بهداشتي فرآيند تولید در کشتارگاه بايد یبردارنمونه
 رد.یگست را در برا مثبت اي 2يا سالمونال تیفي موريوم 1سالمونال انتريتیديس ش گله از نظريج آزمايا نتاينامشخص است 

 ها مد ور در کشتارگاهیط یهالوباکتر در الشهیسالمونال و کمپ یبراکشتار ند يفرآ يبهداشت یارهایمع یش برايآزما زماني که
الشه  13د پوست گردن حداقل يشود، بايشگاه انجام ميآزمايک  وباکتر دریسالمونال و کمپ یها براشينظر است و آزما

 شود. یریگ، نمونهوبتدر هر ن یپس از خنک ساز يبه صورت تصادف (10)پنج سری سه تايي مطابق تصوير شماره  وریط
در ظرف  يگرم 26ک نمونه يد به عنوان يک گله بايور از یحداقل سه الشه ط ،پوست گردن یهاش نمونهيش از آزمایپ

  .کننديم يگرم 26نمونه  3جاد يتاً ايپوست نها یهان نمونهيبنابرا با هم جمع شود. ینمونه بردار

 آزمايش کمپیلوباکتر باشد، نحوه نمونه برداری از الشه طیور در کشتارگاه  "صرفا در صورتي که هدف از نمونه برداری
 عمل شود. 13مطابق تصوير شماره 

 ها، در دو وقتي آزمايش بررسي معیارهای بهداشتي فرايند در مورد سالمونال و کمپیلوباکتر در الشه طیور در کشتارگاه
الشه طیور بايد به صورت تصادفي پس از خنک سازی در هر  24شود، پوست گردن حداقل آزمايشگاه مختلف انجام مي

 گیری شود .برداری، نمونهنوبت نمونه
گرمي با هم جمع  53الشه طیور از يک گله بايد به عنوان يک نمونه  0های پوست گردن حداقل پیش از آزمايش نمونه

 14نمونه نهايي  3)برای آزمايش سالمونال( وگرمي   23نمونه نهايي  3گرمي،  53نمونه پوست گردن  3شوند. سپس از 
 (16گرمي )برای آزمايش کمپیلوباکتر ( تهیه کنیم.) تصوير شماره 

 

 
 

در يک  ( نحوه نمونه برداری از الشه طیور در کشتارگاه، وقتي هر دو آزمايش سالمونال و کمپیلوباکتر10تصوير شماره 
 آزمايشگاه انجام مي شود.

                                                 
1
 . Salmonella Enteritidis  

2
 . Salmonella Typhimurium 
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هدف از نمونه برداری آزمايش کمپیلوباکتر  "نحوه نمونه برداری از الشه طیور در کشتارگاه، وقتي صرفا( 13تصوير شماره 

 باشد. 

 
( نحوه نمونه برداری از الشه طیور در کشتارگاه، وقتي آزمايش سالمونال و کمپیلوباکتردر دو آزمايشگاه 16تصوير شماره 

 مختلف انجام مي شود. 

 های مورد آزمایش: نهآماده سازی نمو -9ماده 
 آب پپتونه اضافه شود. تر( بافریل يلیم250برابر ) 9د حجم يگرم نمونه با 26شگاه به يه در آزمایون اولیه سوسپانسیه منظور تهب

باً يتقر یبرا 1کرید در استومياتاق قرارداده شود. نمونه مخلوط جهت آماده شدن با ید در دمايش از اضافه شدن بایآب پپتونه پ
 جاد کف ممانعت کرد.يکر از ایسه استومید با خارج کردن هوا از کيقه قرار داده شود. بایک دقي

 يلیم 14ن يتر از ایل يلیم 1منتقل شود و  يل خاليک لوله استريد به يه بایون اولین سوسپانسيگرم ( از ا 1 معادلتر ) یل يلیم 14
 استفاده کرد. يط انتخابیلوباکتردر محیشمارش کمپ یتر برایل

 ص سالمونال استفاده شود.یتشخ ید برايگرم( با 23 معادلتر یل يلیم 234ه )یون اولین سوسپاسيمانده ا يباق

 و حمل و نقل نمونه:نگهداری  -14ماده 
 الزامي است: و حمل و نقل نمونه نگهداریرعايت موارد زير در 

 نمودحمل  يخچاليدر شرايط ا يو خ خردشده يخ، ي یهاقالب یدار حاوقيف خنک عاودر ظربايد ها را نمونه. 
 شود. یریجلوگبايد خ ي یهاها با قالبم نمونهیا تماس مستقيها از انجماد نمونه 

                                                 
1
 Stomaker 
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 در طول مدت زمان حمل و نقل حفظ شود گراد بايددرجه سانتي 1تا  1 یدما. 
 را ها در غیر اين صورت نمونه گیردقرار  ونمورد آزم توسط آزمايشگاه، افت آنين فرصت ممکن پس از دریدراولبايد  هانمونه

 .نمود یساعت نگهدار 20حداکثر  یبرا گراديدرجه سانت 5±2ن یب یدر دما بايد
 قرار گیرند.استفاده مورد د يلوباکتر نبایکمپ آزمون یرسد برايگراد م يها به صفر درجه سانتآن یکه دما ييهانمونه 

 میكروبی:های آزمایش -11ماده 

 . مراجعه شود  ISO 1211برای اطالع از قواعد کلي آزمون های میکروبیولوژی به استاندارد 

 ها:ه نمونهیاول یآماده ساز -11-1
له افزودن ین کار بوسيد از سواب جدا شوند و ايها باکروبیشود ميبا استفاده از انواع مختلف سواب انجام م یبردارنمونه يوقت

 يکیسه پالستیا ماساژ سواپ داخل کيها و تکان (مايع يا محیط کشت غني کنندهیط کشت مح کننده،قیع )رقيحجم مناسب ما
 شود.يانجام م

  11-1-1- های کلي آماده سازی و محاسبه برای سواب جهت اطالع از دستورالعمل :)سواب کشي( یبردارسواب یهاروش
 مراجعه نمايید.  ISO 11395ها به استاندارد 

 11-1-1-1- 1-6111قبل از رقیق سازی و کشت طبق استاندارد  :خشک/ سواب  روش سواب مرطوب  ISO  آزاد سازی ،
-(  صورت ميي)حالت گردابVortexله همزدن در مخلوط کن نوع یکننده بوسقین دوسواب به داخل رقيها از اکروبیم

 .يردپذ
  11-1-1-2- قبل از رقیق سازی و کشت طبق استاندارد  :يروش اسفنج و سواب تامپون ISO 6111-1 ،یسه حاویک 

ر ثانیه د 54( يا به مدت کیستالتيپرضربه ايي )کننده در همگنبه مدت يک دقیقه کننده قیرقو  يسواب تامپون يا اسفنج
 گیرد. همگن ساز با حرکت افقي قرار مي

 11-1-2- د بر اساس يها بانمونه یآماده ساز :روش برشيISO 6111-2 ها، کروبیتعداد کم م ييشناسا یبرا .انجام شود
 9به  1روش معمول  ی( به جا3در 1) 0به  1ا ي(  2در1) 1به  1طور مثال تر بهنيیه در نسبت پایون اولیبهتر است سوسپانس

 انجام شود.   (14در1)

 ها:كروبیو شمارش م ییشناسا -11-2
- سواب اي يحاصل با روش برش یهانمونه يج کمينتا رد.یمرتبط انجام گ یهاد بر طبق روشيبا هاکروبیم شمارش و ييشناسا
cfu/cm)متر مربع  يدر هر سانت يل دهنده کلنید به عنوان تعداد واحد تشکيبا یبردار

2
ج حاصل از ير از نتایبه غ ان شوند.یب (

 ان شود.ی(  بcfu/grتواند به عنوان )يور که میپوست گردن ط
ش يدر الشه آزما ايش يا عدم حضور در محل مورد آزمايعنوان حضور کروب هدف به ی، گزارش میسازيغن یهادر مورد روش
  شود.يشده عنوان م
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 1مطابق جدول شماره  معیارهای بهداشتی فرایند کشتار: -12 ماده
 معیارهای بهداشتی فرایند کشتار (1)جدول 

 

 

تعداد  آزمون

 نمونه

C  روش مرجع

 آزمون

m M  مرحله نمونه برداری در خط

 تولید

 الشه

 دام 

شمارش کلی 

 میكروب های هوازی
5 

 ISO 0833-1 

3.5 log cfu/ cm
2 

 لگاریتم متوسط روزانه

5 log cfu/ cm
2 

 لگاریتم متوسط روزانه

الشه پس از تخلیه اندرونه و 

 پیش از اتاق سرد

 5 آنتروباکتریاسه

 ISO 21528-2 1.5 log cfu/ cm
2 

 لگاریتم متوسط روزانه

2.5 log cfu/ cm
2 

 لگاریتم متوسط روزانه
 

الشه پس از تخلیه اندرونه و 

 پیش از اتاق سرد

54 سالمونال
*

 5
**

 ISO 6579-1 عدم حضور در محل آزمایش شده هر الشه 
الشه پس از تخلیه اندرونه و 

 پیش از اتاق سرد

 الشه

 

 طیور

54 سالمونال
*

 14
**

 ISO 6579-1  الشه پس از خنک سازی گرم نمونه کلی پوست گردن 25عدم حضور در 

 کمپیلو باکتر
54

*
 15 ISO 14272-2 Cfu/gr 143×1 

 الشه پس ازخنک سازی

 .ن دستورالعمل در نظر گرفته شودي، براساس ايمتوال یبردارنمونه یسر 14د از ينمونه با 34 (*) 

 .شده است ييکه سالمونال در آن شناسا ييهاتعداد نمونه (**)

 

 در الشه دام: های هوازی کروبیم ياسه و شمارش کلينتروباکترآدر مورد 
 یا مساويتم متوسط روزانه کمتر ي: اگر لگارمطلوب m .باشد 
 ش ازیتم متوسط روزانه بيقابل قبول: اگر لگارm  یا مساويو کمتر M .باشد 

 ش از یروزانه بتم متوسط ي: اگر لگارنامطلوبM  .باشد 

 :دام و طیور در مورد سالمونال در الشه

 شود. يابيد ارزيآخر با ینوبت نمونه بردار 14ج ينتا یریپس از هر نوبت نمونه گ
 شده حداکثر  ييشناسا ی: اگر حضور سالمونالمطلوبc/n ها باشد.نمونه 
 :ش ازیب شده ييشناسای اگرحضورسالمونال نامطلوبc/n هاباشد.نمونه 

 :طیور در الشه لو باکتریدر مورد کمپ
 :اگر حداکثر   مطلوبc/n  کمتر از M .باشد 
 زانینامطلوب: اگرمc/n ش ازیبM .باشد 

 :گیردانجام  )عدم انطباق( ايي از اقدامات اصالحي که بايد در موارد نتايج نامطلوبهنمونه *
 ارزيابي بهداشت و نظافت حیوانات کشتاری 
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 های فرايند کشتارکشتار و بررسي کنترلبهبود بهداشت  

  واحد HACCPدر قالب نظام نامه  های کاریبهبود و ارتقاء دستورالعمل 

 آموزش مجدد پرسنل 

 بررسي مواد تمیز کننده و ضدعفوني کننده و تجهیزات و وسايل مربوط به نظافت و ضد عفوني مورد استفاده درکشتارگاه 

 بر فرآيند تولید افزايش نظارت 

 کنترل سالمت دام/طیور کشتاری 

 اقدامات امنیت زيستي در دامداری/مرغداری  

 ضمائم: -13ماده 

  میکروبهای هوازیمثال در مورد شمارش کلي : 1پیوست شماره 

cfu/cmنتايج به صورت در صورتي که با روش برشي اقدام به نمونه برداری کرده باشید 
برای نمونه های مخلوط شده برای  2

 آيد:از فرمول زير بدست ميهر الشه 

2 =     میانگین                             ml( × cfu/plate(حجم سوسپانسیون اولیه             
cfu/cm 

 B) تعداد برش ((  0× ) مساحت قسمت تکه برداری شده به سانتي متر مربع ×ضريب رقت               

با توجه به اينکه از و  کشت انجام شده باشد 14-1باشد و از رقت  ml 144در صورتي که حجم سوسپانسیون اولیه استفاده شده  
. اگر تعداد  خواهد بودسانتي متر مربع  3 حدود قسمت برش داده شدهسانتي متر استفاده شده است مساحت  3/2تکه بردار با قطر 

 عدد باشد : 63کلني شمارش شده در پلیت کشت 
144 ×63     =2

cfu/cm  
                                                        1-14×24 

cfu/cm= 5234درنتیجه   
2 

به  Mean Logبدست آمده باشد    0344،53444، 3444،  134444ديگر به طور مثال نتايج  الشهدر صورتي که برای چهار 
 روش زير محاسبه میگردد :

(log 14) ( تعداد کلني شمارش شدهcfu/cm
 شماره الشه ( 2

513 5234 1 

312 134444 2 

511 3444 5 

013 53444 0 

516 0344 3 

 میانگین حسابي  011

 Mean log ) لگاريتم متوسط روزانه ( 011

 است نتیجه قابل قبول میباشد .  Mو کمتر از  m( بیشتر از 011در اين مثال با توجه به اينکه لگاريتم متوسط روزانه )
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  بر روی الشه گاو و گوسفند یبردارنمونه یهامحل :2شماره  وست یپ
 قسمت داخلي ( =قسمت خارجي، راست   =برداری الشه گاوی )چپ های نمونههايي از محل( مثال11 شماره تصوير
 کانال لگن يداخلبخش  .1
 کانال لگن يخارجبخش  .2

 (hock)مفصل خرگوشي خارجي  بخش .5

 ( hock مفصل خرگوشي ) داخلي بخش .0

 داخلي رانبخش  .3

 سینه جناغ يخارجبخش  .6

 سینه جناغ يداخلبخش  .1

 (xiphoid ي زائده خنجری )خارجبخش  .1

 ( xiphoid ي زائده خنجری )داخلبخش  .9

 حرکتي قدامي داخلي اندام بخش .14

 ناحیه اطلسي پس سریداخلي  بخش .11
  ناحیه اطلسي پس سریخارجي بخش  .12
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 برداری الشه گوسفندی)چپ =  قسمت خارجي، راست = قسمت داخلي(های نمونههايي از محلمثال (11 شماره تصوير

 

 
 جهت خارجي زانو .1
 يداخل کانال لگن .2

 بخش خارجي شکم   .5

 قسمت قدامي جناغ يخارجبخش  .0

 جهت خارجي آرنج و اندام حرکتي قدامي .3

 منطقه پیش کتفي يخارجبخش گردن ،  .6

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

 

 

 
 


