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 "نظارت بهداشتي بر کشتار و عرضه گوشت طیور مادر و تخمگذار پايان دوره " دستورالعمل اجرايي

 :مقدمه -4
اه و به کشتارگپايان دوره مادر و تخمگذار  طیوربا توجه به ضرورت ساماندهي و يکسان سازی روند ارسال اين دستورالعمل 

-تمادر و تخمگذار و در راستای انجام وظايف و مسئولی طیورگوشت نظارت بهداشتي بر فرآيند استحصال، بسته بندی و عرضه 
 ؛ام داميهای خهای واگیر و نیز تامین بهداشت و سالمت فرآوردههای سازمان دامپزشکي کشور در پیشگیری از انتشار بیماری

نبور های طیور، زدفتر بهداشت و مديريت بیماری داشت عمومي و مواد غذايي و با همکاری و مشارکتتوسط دفتر نظارت بر به
ت محترم رياس تصويب در شورای هماهنگي مديران فني و شورای معاونین سازمان، توسطو پس از تدوين  عسل و کرم ابريشم

 . گرديده استابالغ  جهت اجرا سازمان دامپزشکي کشور،
 هدف: -2

 های سازمان دامپزشکي کشور در:از تدوين و ابالغ اين دستورالعمل عبارت است از اجرای وظايف و مسئولیت هدف
 پرندگان(  فوق حاد )از قبیل آنفلوانزی طیور و زئونوزها های واگیرداربیماری ، کاهش و کنترلپیشگیری -
 یورط ساماندهي و نظارت بهداشتي بر روند ارسال و کشتارهای خام دامي از طريق تامین بهداشت عمومي و سالمت فرآورده -

 مادر و تخمگذار پايان دوره
 به کشتارگاه  ارساليمادر و تخمگذار پايان دوره  طیوررديابي   -
 مادر و تخمگذار طیوراستحصال، بسته بندی و عرضه گوشت  و نحوه ضوابط بهداشتيتعیین  -
 بهداشتي  طراتاخم، ارزيابي و مديريت ايشپ -
 و اصطالحات:  تعاريف، واژه ها -3

نامه اجرائي نظارت بهداشتي دامپزشکي، قانون سازمان ها و اصطالحات تعريف شده در آيیندر اين دستورالعمل عالوه بر واژه
رفته  کارها و اصطالحات زير نیز به، واژهها و بخشنامه های ابالغي سازمان دامپزشکي کشوردستورالعمل ،دامپزشکي کشور

 است:
 سازمان: سازمان دامپزشکي کشور -
 : اداره دامپزشکي استاناداره کل -
 شهرستاندامپزشکي اداره: اداره  -
 تشخیص: مرکز ملي تشخیص، مطالعات کاربردی و آزمايشگاههای مرجعملي مرکز  -
 طیور: شامل مرغ، بوقلمون و ساير ماکیان پرورشي بصورت صنعتي -
 معاونت امور تولیدات های سازمان دامپزشکي،تخمگذاری که طبق دستورالعمل مادر ياالين، اجداد،  طیورپايان دوره:  طیور -

 دوره تولید آن پايان يافته است و يا مجاز به ادامه تولید نیستند. دامي و يا کارگروه برنامه ريزی تولید طیور مادر و تخمگذار،
 پرورش طیور الين، اجداد، مادر و تخمگذار )مزارع( واحد پرورش: واحدهای -
 طیورال ارس برایمنظور تأيید سالمت گله ه ب واحد پرورشبهداشتي  فنيگواهي سالمت: گواهي است که توسط مسئول  -

 گردد.پايان دوره به کشتارگاه صادر مي
 باشد. کشور مي سامانه سماصط: منظور سامانه متمرکز اطالعات صنعت طیور -
سامانه ثبت اطالعات جغرافیائي واحدهای اپیدمیولوژيک سازمان دامپزشکي کشور منظور  :(GIS)اطالعات جغرافیايي سامانه -

 باشد. مي



 "کشتار و عرضه گوشت طیور مادر و تخمگذار پايان دوره نظارت بهداشتي بر  "دستورالعمل اجرايي 

 
 

 مقررات ملي دامپزشكي

IVO/61/89  
 

 

 41 از 2 صفحه
  

 

ورده آانواع محموله های دام، طیور، فر سامانه صدور گواهي بهداشتي حمل و تايید تخلیهسامانه سیستم يکپارچه قرنطینه:  -
 باشد. مير سازمان دامپزشکي کشوهای خام دامي وخوراک دام 

 اجدو يبهداشت پروانه و یبردار بهره پروانه یدارا یها واحد بهي متقاض درخواست به بنا که است یمجوز :یزير جوجه مجوز -

شهرستان  يدامپزشکاداره  توسط يبهداشت يگواه ديیتأ از پس و يقانون مراحل يط با و ديیتأ مورد يبهداشت مقررات و ضوابط

 .گردديم صادر سماصط سامانه قيطر از

یت ايجاد قابلرخداد بهداشتي )موارد عدم انطباق بهداشتي(: وقوع هرگونه تغییر درترکیب، وضعیت و ماهیت يک فرآورده با  -
 آن فرآورده کنندهدام مصرفو يا  اثرات نامطلوب بهداشتي در انسان

منظور ايجاد ه آنها ب آنالیزپردازش و ی مربوط به رخدادهای بهداشتي و ها مستمردادهو انتقال جمع آوری  پايش و هشدار: -
 اقدامات اصالحي الزم برای واکنش فوری و اطالعات 

عامل بیولوژيکي، شیمیايي و يا فیزيکي در فرآورده يا شرايط حاکم بر آنها، با قابلیت ايجاد يک اثر نامطلوب يک : همخاطر -
 بهداشتي

ت اداره کل و فعالیت جهسازمان/ از  : مکان مجهز بهداشتي دارای پروانه های بهره برداری بهداشتيطیور کشتارگاه صنعتي -
تي سازمان های فني و بهداشکه در آن کشتار برابر موازين شرعي و مقررات بهداشتي منطبق با قانون و دستورالعملکشتار طیور 

 گیرد.دامپزشکي کشور و استانداردهای مربوطه انجام مي
 در کشتارگاه صنعتي طیور طیور هکشتارگاه: خط تخلیه اتوماتیک اندرون 2خط  -
و  نای، ريه، چینه دان، بورس، تخمدانخوراکي ) اندام های داخلي خوراکي )سنگدان، جگر و دل( و غیر شامل اندرونه:  -

 باشد.مي (، ته روده، کلوآکبرمجرای تخم
بندی بسته و دارای مجوز فعالیت جهت (GMP)واحد بسته بندی مجاز: کارگاهي منطبق با شرايط عملیات خوب تولید -

که مکاني است سرپوشیده، بهداشتي و محفوظ و دارای امکانات، تأسیسات و تجهیزات فني،  اداره کلسازمان/ از  طیورگوشت 
ي )برابر ضوابط و بهداشت صحیحرا به روش  طیورو نشانه گذاری گوشت  صنعتي و بهداشتي که عملیات قطعه بندی، بسته بندی

 دهد.بهداشتي سازمان دامپزشکي کشور( زير نظر مسئول فني بهداشتي انجام مي
 سالم سازی حرارتي: مصرف در فرآورده های گوشتي حرارت ديده )سوسیس و کالباس( و فرآورده های پخته )کنسروی و ...( -
در هر حجم و وزن، در هر مرحله از تولید، انبارش، حمل  گوشت طیور پايان دورهمحموله: عبارت است از الشه ها يا قطعات  -

و نقل و عرضه )عمده و خرده( که به هر دلیلي نیاز به بررسي وضعیت بهداشتي، سالمت، تقلبات، تخلفات و تعیین تکلیف از 
 اداره کل داشته باشند. ماندگاری و ... توسط سازمان/ نظر معیارهای بهداشتي، نحوه مصرف، عمر

شود خصوصیات همگن داشته باشد. خصوصیات همگن شامل چند بهر: مقدار مشخصي از فرآورده مورد نظر که فرض مي -
ود شعنوان مثال محصوالتي که توسط يک واحد تولیدی با فرآيند مشابه تولید، حمل، نگهداری و عرضه مي ويژگي است. به

در حالي که تولید پايدار، ثابت و دارای شرايط يکنواخت بوده و مشخصات کیفي بر طبق توزيع نرمال يا نزديک به نرمال توزيع 
شده باشند. اصطالح بهر در نمونه برداری به معني بهر بازرسي است بدين مفهوم که بهر، کمیتي از ماده مورد نظر يا مجموعه 

هايي از بهر آسیب ديده و يا اينکه بهر ناهمگن شود. در صورتي که قسمتها گرفته و بازرسي ميايي است که نمونه ها از آن
 عنوان بهرهای جداگانه در نظر گرفت.ها را بهباشد بايد قسمتهايي را که از نظر ظاهری مشابه هستند، جداسازی نمود و آن

- n يش قرار گیرد.: آن تعداد واحد نمونه از يک بهر است که بايد مورد آزما 
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- c تواند از حد مجاز يا معیار کیفي : حداکثر تعداد قابل قبول واحد نمونه است که نتايج حاصل از آزمايش آنها مي m  بیشتر
  کمتر باشد.  Mو بايد از 

- m که فقط آن  ست: حداکثر تعداد يا حد مجاز میکروارگانیسم در گرم يا سانتي متر مربع يا يک معیار کیفي در واحد نمونه ا
 توانند نتايج باالتر يا متفاوت با آن را داشته باشند.تعیین شده اند مي cتعداد از واحدهای نمونه که توسط معیار 

-  Mود. اين ر: کمیتي است که برای جداسازی واحد نمونه با کیفیت قابل قبول مشروط، از کیفیت غیر قابل قبول به کار مي
در هر واحد نمونه، غیر قابل قبول  Mبرداری سه کالسه کاربرد دارد. نتايج آزمايش باالتر از معیار معیار فقط در رويه نمونه 

 گردد.بوده و سبب مردود شدن بهر مي
گوشت فرآيند تولید تا عرضه  در "اشتي، پايش، ارزيابي و مديريت خطرنظارت بهد "اين دستورالعمل جهت دامنه کاربرد:  -1

ل و مشمول گوشت حاص داردکاربرد  بسته بندی با يا بدون استخوان( )الشه کامل، قطعه بندی/ منجمد تازه و پايان دوره طیور
 .باشداز نیمچه گوشتي داخلي و وارداتي نمي

 / ممیزی بهداشتي فرآيند تولید توسط اداره کل و بازرسي بهداشتي* توجه: خودکنترلي فرآيند تولید در کشتارگاهها، بازرسي
ای هها توسط بازرسین بهداشتي مستقر در کشتارگاهها، کشف تقلبات نوع گوشت و ... بايد برابر ضوابط و دستورالعملالشه 

 باشد.  مربوطه صورت گیرد و مشمول دامنه کاربرد اين دستورالعمل نمي
  ها:مسئولیت -5
سئولیت مباشد. مياجرای اين دستورالعمل موظف به و کشتارگاه  پرورشمتصدی و مسئول فني بهداشتي واحد  صاحب/ -5-4

صدی و مت تامین و تضمین سالمت محصوالت تولیدی در کشتارگاهها و مراکز قطعه بندی و بسته بندی بر عهده صاحب/
 باشد. محموله مي صاحب کاال/ در ساير مراحل بر عهده و مسئول فني بهداشتي واحد

 بهداشتي قرنطینه ای ابالغي سازمان منجمله برنامه ملي ارتقاءکشتارگاهها و مراکز بسته بندی موظف به رعايت کلیه ضوابط 
 باشند.کیفیت بهداشتي گوشت مرغ، دستورالعمل خودکنترلي معیارهای بهداشتي و ... مي

در  ان دورهپاي طیورکه  است اين دستورالعمل بر عهده اداره کل دامپزشکي استان مبداء و استانيمسئولیت حسن اجرای  -5-2
  .دشوآنجا کشتار مي

و دفتر  سلع بهداشت و مديريت بیماريهای طیور و زنبوراجرای اين دستورالعمل بر عهده دفتر حسن مسئولیت نظارت بر  -5-3
 باشد. براساس شرح وظايف مربوطه مي سازمان دامپزشکي کشور نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي

 قوانین و مقررات: -6
 4350مصوب  -سازمان دامپزشکي کشورقانون  -
 4334مصوب  -نامه مبارزه با بیماری های دامي و جلوگیری از سرايت و انتشار آنها آئین -
مصوب  -های کشور(قانون سازمان دامپزشکي کشور )بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت در کشتارگاه 41نامه اجرايي ماده آئین -

4352 
 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 31آئین نامه اجرايي ماده  -

 "تجديد نظر اول –ويژگي ها و روش آزمون  –مرغ منجمد  "تحت عنوان  2541استاندارد ملي ايران به شماره  -

 (4311جلد دهم ) –دستورالعمل اجرايي کنترل و نظارت بهداشتي فرآورده های خام دامي  -
 (4332قانون سازمان دامپزشکي کشور ) 3و  1 ،7و مواد  3ماده  "ز"آئین نامه اجرايي بند  -
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دستورالعمل اجرايي فرآيند نمونه برداری و قضاوت فرآورده های خام دامي، مواد اولیه و خوراک دام )دستورالعمل شماره   -
 (46/2/31مورخ  1646/40/31

 مرغ منجمدبا موضوع نحوه توزيع و عرضه گوشت قرمز/  43/1/17مورخ  11/12125بخشنامه شماره  -
 45/01/31مورخ  23042/40/31برنامه اجرايي ازتقاء کیفیت بهداشتي گوشت مرغ ابالغي به شماره -
 (24/7/4331مورخ  52132/40/31برنامه ملي کاهش سالمونال )نامه شماره  -

- COMMISSION REGULATION (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for 

foodstuffs ( 2073-2005شورای اتحاديه اروپا به شماره  2073شماره مصوبه)  

- Guidance Document on the minimum requirements for Salmonella control programs 

to be recognized equivalent to those approved for Sweden and Finland in respect of 

meat and eggs of Gallus gallus. EN, SANCO/745/2008r6 (2008) 

- Standardising D and Z values for cooking raw meat Final Report  Ministry for 

Primary Industries,  December 2015 New Zealand Government 

- Guidance Document Further Processing: Part 1 Heat Treatment 28 February 2018. 

Ministry for Primary Industries New Zealand Government 

 :پايان دوره طیورفرآيند و نحوه حذف  -7
 مراجع ذيصالح کشور ابالغيا پايان دوره به اداره  طیورکشتار مبني بر  درخواست کتبي مرغدار -7-4
يید سازمان دامپزشکي أآزمايشگاهي جهت انجام آزمايشات مورد نیاز به آزمايشگاههای مورد تنمونه های و ارسال اخذ  -7-2

 بهداشتي واحد پرورش  -مسئول فني ها و بخشنامه های مربوطه سازمان( توسطکشور )مطابق با دستورالعمل
ر بهداشتي واحد پرورش و ساي -توسط مسئول فنيو رعايت پرهیز دارويي و غذايي قبل از کشتار ارائه گواهي سالمت  -7-3

 مدارک مربوطه که به تايید اداره رسیده است.
ول فني يا مسئ مبدأپايان دوره، توسط اداره  طیوربه مقصد کشتارگاه واجد شرايط کشتار حمل صدور گواهي بهداشتي  -7-1

  وفق ضوابط ( و2-7بر اساس نتايج آزمايشگاهي )بند  بهداشتي واحد پرورش
 قرنطینه ای  با رعايت ضوابط بهداشتي و واجد شرايطمجاز حمل  بوسیله خودرویپايان دوره  طیورحمل  -7-5
که  کپارچه قرنطینهيبهداشتي کشتارگاه و ثبت در سامانه  -پايان دوره در کشتارگاه، توسط مسئول فني طیورد تخلیه تائی -7-6

 گردد.بالفاصله در سامانه سماسط ثبت مي
داره اپايان دوره خود اقدام ننمايد،  طیوردر صورتي که مرغدار حداکثر يک هفته پس از ابالغ اخطاريه نسبت به کشتار  -7-7

تارگاه کشنزديکترين پايان دوره را به  طیور، های صنفي ذيربطبا همکاری تشکل و با اخذ مجوز از مراجع قضايي / ادارهکل
راساس دستور فروش ب تا تعیین تکلیف و در سردخانه کشتارگاهکشتار شده  طیورو  ارسالپايان دوره  طیورواجد شرايط کشتار 

 د.    شومقام قضايي نگهداری مي
 کشتار شده ه پايان دور طیور، توسط مسئول فني بهداشتي  و بازرسي قبل از کشتارحمل پس از بررسي گواهي بهداشتي  -7-1

 بهداشتي کشتارگاه فني توسط مسئول GISسیستم  در آمار کشتارو  صورت گرفته در سیستم يکپارچه قرنطینه تخلیهد و تائی
 ثبت گردد.

 آن دسته از کشتارگاههای صنعتي طیور مجاز برای کشتار مرغ پايان دوره هستند که دارای واحد تبديل ضايعات باشند.: 2تبصره
 .باشدميبهداشتي دولتي  بازرس بر عهدهبايد  مرغ پايان دوره تائید تخلیه وکشتار بر فرآيند : نظارت 3تبصره
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ل اداره ک باپس از هماهنگي خارج استان، صنعتي طیور  پايان دوره جهت کشتار به کشتارگاه طیوردر صورت ارسال  -7-3
وسط به مقصد کشتارگاه تحمل ، گواهي بهداشتي حمل مجازقرنطینه ای از طريق خودروی  با رعايت ضوابط بهداشتي و مقصد،
 شود.ميصادر  واحد پرورشبهداشتي  فني مسئول /مبدأاداره 

 هب( معاونت امور تولیدات دامي وزارت متبوع و يا  سازماناعالمي توسط ) مجاز سن از شیب پايان دورهطیور  ینگهدار -7-40
 يجرائا دستورالعملي )سامانده تهیکم ديیتأ با ی پرورشواحدها نگونهيا با رابطه در و شده يتلق مجاز ریغ پرورش عنوان

 ،لهگ يشگاهيآزما و ينیبال سالمت ديیتأ درصورت ،يقانون مراحل يط و (مجاز ریغ و پروانه فاقد وریط یواحدها يسامانده
آئین نامه  1مطابق ماده  ،در صورت عدم اجرای دستورالعمل و اقدامواجد شرايط  کشتارگاه نيکترينزد به وریط ارسال به نسبت

 .گرددبا خاطي برخورد مينظارت بهداشتي 
پايان دوره را به هر دلیل در کشتارگاه  طیور برخالف ضوابط اين دستورالعمل پرورش واحدصاحب/ متصدی چنانچه  -7-44

ز مجاز و يا مجا های غیرها، مرغداری، مکانپايان دوره به ساير مراکز طیور و ارسال به فروش اقدام واجد شرايط کشتار نکند و

پايان دوره، واسط فروش مربوطه و يا در صورت  طیورمرغدار ارسال کننده و پذيرنده  ؛دنمايبرای شروع سیکل بعدی تخمگذاری 

ام کشتارگاه در انج واحد پرورش/بهداشتي  -فني ولمسئصاحب/ متصدی و و همچنین در صورت احراز تخلف اثبات تخلف، 

، )تهديد علیه بهداشت عمومي( قانون مجازات اسالمي  611ماده  وقانون سازمان  6ماده به استناد  ،مربوطه وظايف محوله

 د.گیرميصورت تخلفات صنفي و ساير قوانین و مقررات مربوطه اقدام قانوني 

با عنايت به آئین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلي، عرضه ) و ساير ارگانهای ذيمدخل هابا همکاری شهرداریاداره کل  -7-42
های احتمالي های الزم در بازارچه های عرضه پرندگان، روستاها و مکاننظارت(، و فروش حیوانات اهلي در محدوده شهرها

پايان دوره، نسبت به  طیورر صورت مشاهده عرضه های سیار اعمال و دعرضه مرغ زنده پايان دوره را از طريق اعزام اکیپ
اری از گاه نسبت به نمونه برددر کشتارو  اعزام گردد. صنعتي طیوربه کشتارگاه  مراجع قضائيبا حکم  واقدام ضبط محموله 

برای انجام آزمايشات الزم جهت اطمینان از  (پس از کشتار در آخر خط، نمونه برداری از الشه ) خون طیور )قبل از کشتار( و
  سالمت محموله صورت گرفته، سپس محموله منجمد گرديده و بر اساس نتايج آزمايشات، وفق ضوابط تعیین تکلیف گردد.

 ياوب و به صورت مکت های صنفي مربوطهتشکلپايان دوره توسط اداره و اعالم به  طیورکامل  در صورت تأيید کشتار -7-43
 .  مجاز خواهد بودسماصط برای جوجه ريزی بعدی در سامانه ثبت نام نامبرده ، الکترونیکي

ر رابطه د ذيربطهای آموزشي مرغداران هسالیانه نسبت به برگزاری دور های صنفي ذيربطتشکلاداره کل با همکاری  -7-41 
 پايان دوره اقدام نمايد.  طیوربا اهمیت بهداشتي حذف 

 پايان دوره: طیورضوابط بهداشتي و شرايط کشتار، بسته بندی و عرضه گوشت  -1
 ضوابط بهداشتي و شرايط کشتار: -1-4
فني و  پايان دوره با رعايت کلیه شرايط طیورواجد شرايط کشتار  صنعتي طیور هایکشتارگاهيکي از در  طیورکشتار  -1-4-4

 دولتي بازرس  با نظارت بهداشتي
های طیور، زنبور های اخطار کردني و بنا به اعالم سازمان/ دفتر بهداشت و مديريت بیماریدر صورت بروز بیماری -1-4-2

 ها اعمال خواهد شد.عسل و کرم ابريشم، محدوديت ارسال طیور پايان دوره برای کشتار در ساير استان
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ه بپايان دوره جهت کشتار  طیور، انتقال در استان رهپايان دو طیوردر صورت نبودن کشتارگاه واجد شرايط کشتار  -1-4-3
با هماهنگي  و قرنطینه ای -های همجوار با رعايت ضوابط بهداشتيدر يکي از استانترجیحاً نزديکترين کشتارگاه واجد شرايط 

 باشد.مي قبلي با اداره کل مقصد
الزم است بازبیني الشه های استحصالي قبل از  ،)دستي/ اتوماتیک( طیورجهت اطمینان از تخلیه کامل اندرونه  -1-4-1

مسئول  ده،بدون تخلیه کامل اندرونه نبو به بسته بندی و عرضه محموله های صنعتي طیوربندی صورت گیرد. کشتارگاه بسته
ي ر صورت مشاهده، به عنوان تخلف بهداشتبهداشتي حمل نبوده و د به صدور گواهي فني بهداشتي کشتارگاه صنعتي طیور

  و ضوابط و مقررات ابالغي، اقدام الزم صورت گیرد. دامپزشکي آئین نامه اجرايي نظارت بهداشتي 1محسوب و وفق ماده 
ندی کامل بسته ب طیورپس از کنترل مجدد برای اطمینان از تخلیه کامل اندرونه، به صورت پايان دوره  طیور الشه -1-4-5

هر يک از بسته ها به همراه ساير برچسب بر روی  "مرغ ديرپز"عنوان يا منجمد )کارتني( با درج تازه سرد  ه شکلبشده و 
 شود.عرضه مي مشخصات نشانه گذاری

ان پاي طیورگذاری مخصوص گوشت و عدم رعايت ضوابط برچسب تخلیه کامل اندرونهتوجه: در صورت مشاهده عدم رعايت 
 گردد.معدوم مي محموله ها توقیف و با اخذ دستور مقام قضايي تبديل به پودر/ دوره در هر مرحله از نگهداری و عرضه،

پايان  طیورت گوش"گزينه های قرنطینه و امنیت زيستي موظف است در سامانه قرنطینه نسبت به اضافه نمودن دفتر  -1-4-6
، گواهي بهداشتي قرنطینه ای حملو تاريخ تولید و انقضاء مصرف در و درج نوع مصرف )مرغ پايان دوره خانوار/ صنعتي(  "دوره

های گوشتي يا کنسرو سازی( به منظور صدور مجوز برای حمل به سردخانه/ مرکز عرضه/ مصرف صنعتي )کارخانجات فرآورده
 اقدام نمايد.

ن دوره( )گوشتي/ پايا طیورن کردن کارخانجات تولید کننده فرآورده های گوشتي که مجوز قطعه بندی و بي استخوا -1-4-7
با رعايت کلیه ضوابط بهداشتي قرنطینه ای و زنجیره سرد از  تازه سرد توانند پس از دريافت مرغ کاملمي ،از اداره کل دارند

یری و ، نسبت به قطعه بندی، استخوانگيبهداشتي دامپزشک –کشتارگاههای مجاز پس از تايید تخلیه توسط مسئول فني 
 رفاً در محصوالت تولیدی همان کارخانه اقدام نمايند. مصرف ص

 و عرضه:قطعه بندی  ،بسته بندیضوابط بهداشتي و شرايط  -1-2
 الشه کامل:  -1-2-4

گرم برای مصرف خانوار ممنوع بوده و صرفاً برای مصرف صنعتي  4100بیش از الشه کامل طیور پايان دوره با وزن * توجه: 
 باشد.بسته بندی شده جهت مصرف خانوار )با برچسب گذاری مربوطه( مجاز مييا بصورت قطعه بندی 

درونه )دستي/ با تخلیه ان پايان دوره بصورت الشه کامل تازه سرد فقط در کشتارگاههای صنعتي مجاز طیور: تولید تازه سردالف( 
کیلويي با  45 حداکثرتکي با برچسب مرغ ديرپز )برای مصرف خانوار( يا کیسه های نايلوني  بسته بندیاتوماتیک( بصورت 

ای همقصد مراکز بسته بندی مجاز مستقل و کارخانجات فرآوردهبه  قرنطینه ای و زنجیره سرد –رعايت ضوابط بهداشتي 
ئول فني )پس از تايید تخلیه توسط مس گیریانگوشتي يا کنسرو سازی دارای پروانه بهداشتي بهره برداری معتبر جهت استخو

 گردد. ( ارسال مييبهداشتي دامپزشک –
 فقط در کشتارگاههای صنعتي مجاز منجمد پايان دوره بصورت الشه کامل طیورتولید : منجمدب( 

با بسته  (2خط تجهیزات تخلیه اتوماتیک )توسط بدون دخالت دست عمده: در صورت تخلیه کامل اندرونه  مصرف خانوار/ -
 بندی تکي و برچسب مرغ ديرپز منجمد 
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با بسته بندی  يا تخلیه بصورت دستي،( 2توسط تجهیزات تخلیه اتوماتیک )خط در صورت تخلیه اندرونه مصرف صنعتي:  -
 تکي و برچسب مرغ ديرپز منجمد

پايان دوره بدون بسته بندی تکي در کارتن  طیور* توجه: به منظور سهولت کار، امکان چیدمان منظم چندتايي الشه کامل 
نايلون و  گذاری رویبصورت لفافه پیچي کامل )جنس پالستیک مجاز برای مواد غذايي( با رعايت ضوابط بهداشتي و برچسب

 باشد. کارتن، جهت مصارف صنعتي مجاز مي
 قطعه بندی شده: -1-2-2

نعتي( ص عمده/ با برچسب مرغ ديرپز )برای مصرف خانوار/ دی تازه سردقطعه بنپايان دوره بصورت  طیورالشه : تازه سردالف( 
ارخانجات کمراکز بسته بندی مجاز مستقل و  ،با تخلیه اندرونه )دستي/ اتوماتیک( در کشتارگاههای صنعتي مجازتواند مي

 با( يکبهداشتي دامپزش –های گوشتي يا کنسرو سازی دارای پروانه بهداشتي بهره برداری معتبر )دارای مسئول فني فرآورده
   رعايت ضوابط بهداشتي تولید گردد.

تواند ميصنعتي(  عمده/ با برچسب مرغ ديرپز )برای مصرف خانوار/پايان دوره بصورت قطعه بندی منجمد  طیور: منجمدب( 
های رآوردهکارخانجات فمراکز بسته بندی مجاز مستقل و با تخلیه اندرونه )دستي/ اتوماتیک(،  کشتارگاههای صنعتي مجازدر 

رعايت ضوابط  اب( يبهداشتي دامپزشک –گوشتي يا کنسرو سازی دارای پروانه بهداشتي بهره برداری معتبر )دارای مسئول فني 
  بهداشتي تولید گردد.

 برداری:نمونه  -1-3
 در هر مرحله از تولید، انبارش، حمل و نقل و عرضه )عمده و خرده( و مصرف عمده به محل و تواتر نمونه برداری: -1-3-4

پايش و بررسي وضعیت بهداشتي، سالمت، تقلبات، تخلفات و تعیین تکلیف از نظر معیارهای بهداشتي، نحوه مصرف، منظور 
 ن دوره توسط سازمان/اداره کل/اداره عمر ماندگاری و ... گوشت طیور پايا

 اين دستورالعمل  3و  2، 4روش نمونه برداری بر اساس تعريف بهر و جداول شماره  نحوه نمونه برداری: -1-3-2
* توجه: از هر محموله مطابق دستورالعمل اجرايي فرآيند نمونه برداری و قضاوت فرآورده های خام دامي، مواد اولیه و خوراک 

گردد. ضمناً نمونه برداری ( نمونه رسمي و نمونه مرجع )شاهد( اخذ مي46/2/31مورخ  1646/40/31تورالعمل شماره دام )دس
بايد با حضور صاحب کاال يا نماينده قانوني او با تنظیم و امضاء صورتجلسه مربوطه توسط صاحب کاال يا نماينده قانوني او 

 انجام گیرد.
 زمان نمونه برداری:بررسي محموله ها در  -1-3-3
 بررسي رعايت زنجیره سرد و دمای نگهداری محموله  -1-3-3-4
توسط کارشناسان نمونه بردار  واجد شرايط بررسي دمای ثبت شده توسط ترموگراف های موجود در خودروی حمل -1-3-3-2

)حمل و نقل فرآورده منجمد(   2/3/17مورخ  40104/11و در صورت رخداد تغییرات دمايي، بايد مطابق دستورالعمل شماره 
  اقدام شود.

 بررسي حسي و ظاهری )ارگانولپتیکي( محموله ها توسط کارشناسان اداره کل بر اساس: -1-3-3-3

  تجديد نظر اول –ويژگي ها و روش آزمون  –مرغ منجمد "تحت عنوان  2541استاندارد ملي ايران به شماره" 

  با موضوع نحوه توزيع و عرضه گوشت قرمز/ مرغ منجمد 43/1/17مورخ  12125/11بخشنامه شماره 

  44/07/11مورخ  36633/13دستورالعمل اجرايي کنترل و نظارت بهداشتي فرآرده های خام دامي به شماره   
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ودروی خها در پشت درب کانتینر/ در اثر ريزش کارتن "هايي از بهر آسیب ديده است )مثالدر صورتي که قسمت -1-3-3-1
های آسیب ديده از نظر ارگانولپتیکي را جدا نموده و به عنوان حمل و اخالل در گردش هوای سرد بین کارتن ها( بايد قسمت

 بهر جداگانه در نظر گرفت. 

ظاهری )ارگانولپتیکي( در  –های حسي در صورت مشاهده عالئم فساد و تشخیص عدم انطباق از نظر ويژگي -1-3-3-5
بايد از چرخه مصرف انساني نیاز به نمونه برداری و آزمايش نبوده و محموله ها  ،و يا قسمت آسیب ديده محموله محموله /بهر

و صاحب کاال موظف به معدوم سازی/ تبديل آن به پودر گوشت تحت نظارت اداره کل/اداره پس از اخذ دستور ه ديخارج گرد
 مرجع قضايي ذيربط خواهد بود.

داره، ا در موارد اعتراض صاحب کاال، نظر اجماعي سه نفر از کارشناسان ذيربط واجد صالحیت به انتخاب اداره کل/ -1-3-3-6
  است.در خصوص وضعیت ارگانولپتیکي محموله/بهر مالک عمل 

 معیارهای بهداشتي: -1-1
 تشخیص ملي به شرح زير در آزمايشگاه معتبر و مورد تايید مرکز  الزمهای انجام آزمون -1-1-4
گوشت طیور پايان دوره و نحوه و میکروبي  (TVN)ظاهری )ارگانولپتیکي(، شمیايي  -ها و معیارهای حسي ويژگي -1-1-2

 - 1- 3 – 2 – 4براساس جداول  نطباق با معیارهای بهداشتيگیری و اقدامات مديريت خطر در موارد عدم اقضاوت، تصمیم
 اشد. بتعیین تکلیف موارد عدم انطباق با معیارهای بهداشتي با اخذ دستور قضايي مياين دستورالعمل بوده و  1و  7 - 5
، مالک (باقیمانده های دارو، سموم، فلزات سنگین، آالينده ها و ساير مواد شیمیاييمخاطرات شیمیايي )خصوص در  -1-1-3

 باشد.روی محموله ها نميبوده و نیاز به انجام آزمايشات مذکور بر  NRP)4(برنامه ملي پايش  عمل
تبصره: در مواردی که به هر دلیل نیاز به نمونه برداری برای بررسي مخاطرات شیمیايي باشد، در اين صورت مالک قضاوت و 

 باشد.سازمان مي (MRL)تعیین تکلیف محموله ها مطابق جدول حداکثر میزان مجاز باقیمانده 
 :2اقدامات مديريت خطر -3
در صورتي که  ،العمل با موضوع نمونه برداری )محل و تواتر نمونه برداری(اين دستور 4-3-1قرار دادن بند با مدنظر  -3-4

نتايج حاصل از بررسي های ارگانولپتیکي و آزمايشگاهي بر روی نمونه های اخذ شده با معیارها و حد مجازهای مندرج در اين 
 شود.محموله برابر ضوابط و مقررات مربوطه اجازه مصرف داده مي دستورالعمل و جداول مربوطه انطباق داشته باشد، به

 . گردداقدام  اين دستورالعمل 5و  1ول اجدو  6-3-3-1و  5-3-3-1بند برابر  در صورت عدم انطباق ارگانولپتیکي -3-2
چنانچه نتايج آزمايشگاهي روی نمونه های اخذ شده با معیارها و با حد مجازهای مربوطه در اين دستورالعمل مطابقت  -3-3

نداشته باشد )حداقل يکي از موارد مذکور( در صورت اعتراض کتبي صاحب کاال، اداره کل موظف است برابر با دستورالعمل 
مورخ  1646/40/31رده های خام دامي، مواد اولیه و خوراک دام )دستورالعمل شماره اجرايي فرآيند نمونه برداری و قضاوت فرآو

 ( اقدام نمايد. 46/2/31
چنانچه صاحب کاال نسبت به نتايج ابالغي حاصل از بررسي های ارگانولپتیکي و آزمايشگاهي روی نمونه های اخذ شده،  -3-1

صاحب کاال )بر اساس بندهای فوق الذکر(، عدم انطباق محرز گردد، بر اعتراضي نداشته باشد و يا پس از رسیدگي به اعتراض 
مصوب )آئین نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشکي و  (21/3/4350کشور )مصوب  اساس قانون سازمان دامپزشکي

                                                 
1 .National Residue Plan 
2 .Risk Management 
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قرنطینه ای و  –در خصوص موارد نامنطبق )غیر قابل قبول(، اقدامات الزم برابر مقررات و ضوابط بهداشتي ( 43/3/4317
 گردد:جداول مربوطه در اين دستورالعمل و موارد زير اجرا مي

 در صورت مشاهده موارد عدم انطباق: -3-1-4
 آئین نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشکي  1اقدامات الزم بر اساس ماده  -
واحد بسته بندی مربوطه، به منظور  صاحب و مسئول فني بهداشتي کشتارگاه/ به متصدی/ / ادارهابالغ رسمي اداره کل -

( 25/1/33مورخ  20535/40/33بررسي نقاط بحراني، بازبیني و اصالح فرآيندها و گزارش اقدامات خودکنترلي )برابر دستورالعمل 
 و اصالحي انجام شده به اداره کل 

 ه/ واحد بسته بندی:درصورت مشاهده نتايج نامنطبق )غیرقابل قبول( برای مرتبه دوم از يک کشتارگا -3-1-2
 آئین نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشکي  1اقدامات الزم بر اساس ماده  -
بسته  واحد صاحب کشتارگاه/ واحد بسته بندی مربوطه و اخذ تعهد رسمي از متصدی/ ممیزی رسمي اداره کل از کشتارگاه/ -

 بندی برای رفع نواقص در مدت مشخص بنا به تشخیص اداره کل.
 واحد بسته بندی: در صورت مشاهده نتايج نامنطبق )غیرقابل قبول( برای مرتبه سوم از يک کشتارگاه،/ -3-1-3
 آئین نامه اجرائي نظارت بهداشتي دامپزشکي و معرفي به مراجع قضايي  1اقدامات الزم بر اساس ماده  -
محموله های نامنطبق با معیارهای بهداشتي از  3اداره کل، فراخوان جمع آوری در صورت نیاز و تشخیص سازمان/ -3-1-1

 سطح سردخانه ها و مراکز عرضه، توقیف و تعیین تکلیف در همان استان بر اساس مفاد اين دستورالعمل
 اقدامات قضايي توسط اداره کل وفق مقررات و ضوابط مربوطه و ابالغي سازمان -3-1-5
ه محمول الزمه، معدوم سازی و ساير هزينه های مترتبه برعهده صاحب کاال/هزينه های نمونه برداری و انجام آزمايشات  -3-5

 باشد.مي
تعیین تکلیف و مديريت مخاطرات بهداشتي هرگونه محموله های گوشت طیور در استان مقصد صورت گرفته و محموله  -3-6

راستای شیوه مديريت مخاطره بهداشتي   در "ها نبايد به استان مبداء عودت گردند. خروج چنین محموله هايي از استان، صرفا
 باشد.ت کل مبداء و مقصد ميرامحموله )سالم سازی و يا تبديل به پودر( تحت نظارت ادا

در خصوص فرآورده های دامي نامنطبق با معیارها و ضوابط بهداشتي دامپزشکي از طريق معدوم : 1اقدامات مديريت خطر -3-7
غیرخوراکي يا سالم سازی آنها با رعايت ضوابط بهداشتي؛ براساس موادی از آئین نامه اجرايي سازی، مصارف مناسب، مصرف 

)بند ه( صورت  1)بندهای ب و ج( و ماده  7)تبصره(، ماده  1شامل ماده  43/3/4317نظارت بهداشتي دامپزشکي مصوب 
 گیرد.مي

تورالعمل بايد بسته به عمر ماندگاری محموله / بهر در اسرع در تمامي موارد عدم انطباق، اقدامات الزم مصرح در اين دس -3-1
 وقت صورت پذيرد.

باشد که بايد در مي ين دستور العملا 6 شماره به شرح جدول پايان دوره طیورگوشت عمر ماندگاری  :5عمر ماندگاری -40
  .گذاری رعايت شودنشانه

مورخ  24314/11نشانه گذاری فرآورده های خام دامي به شماره با رعايت دستورالعمل  گذاری(:نشانه گذاری )برچسب -44
 باشد.که نمونه الگويي برچسب مرغ مادر/تخمگذار پايان دوره با درج عنوان مرغ ديرپز، پیوست مي 26/1/16

                                                 
3 . Recall 
4 . Risk Management 
5 . Shelf – Life 
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 :ضمائم -42

 
 گذاری طیور پايان دوره )ديرپز(( نمونه ای از برچسب4شکل 

 
 )تازه / منجمد(الشه کامل طیور پايان دوره های الزمه در خصوص ( معیارهای میکروبي و آزمون4جدول 

 روش آزمون آزمون
الگو يا رويه 

 برداری نمونه

تعداد نمونه 
(n) 

c m M 

 Total)در گرم های هوازی مزوفیلیک شمارش کلي باکتری

Count)  

SOP  مورد تايید مرکز
 640 540 2 5 کالسه 3 تشخیصملي 

 گرم 25در  (Salmonellaسالمونال )
SOP  مورد تايید مرکز

 تشخیصملي 
 منفي 0 5 کالسه 2

 
 )گوشت طیور پايان دوره قطعه بندی شده/ بسته بندی با يا بدون استخوان  )تازه / منجمدهای الزمه برای آزمونمعیارهای میکروبي و ( 2جدول

 روش آزمون آزمون
الگو يا رويه 

 بردارینمونه

تعداد نمونه 
(n) 

c m M 

های هوازی مزوفیلیک شمارش کلي باکتری
(Total Count) در گرم 

 

SOP تشخیص ملي مورد تايید مرکز 

 640 540 3 5 کالسه 3

 340 240 2 5 کالسه 3 تشخیصملي مورد تايید مرکز  SOP استافیلوکوکوس ارئوس کواگوالز مثبت )در گرم(

 گرم 25در   (Salmonellaسالمونال )
 

SOP  تشخیصملي مورد تايید مرکز 
 منفي 0 5 کالسه 2

 در گرم (E.coliاشرشیاکلي )
 

SOP  تشخیصملي مورد تايید مرکز 
 500 50 2 5 کالسه 3

 هر بهر براساس شرايط زير قابل مصرف يا غیرقابل مصرف تشخیص داده مي شود: -يادآوری 
 .باشد، بهر قابل قبول )منطبق( است mکمتر يا مساوی با در مواردی که تمام نمونه ها  -4
 باشد، بهر قابل قبول )منطبق( است. M  مساوی کمتر ياو    mشتر ازبیدر محدوده  نمونه،  nاز نمونه  C کمتر يا مساوی در مواردی که تعداد -2

 باشد، بهر غیر قابل قبول )نامنطبق( است. M بیشتر ازدر مواردی که هريک از نمونه ها  - 3

 باشد، بهر غیرقابل قبول )نامنطبق( است. M کمتر يا مساویو   mبیشتر از در محدوده نمونه،   nاز نمونهC  مواردی که تعداد بیش ازدر  -1
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 *گرم گوشت طیور پايان دوره منجمد 400بر حسب میلي گرم در  TVNتصمیم گیری در خصوص میزان ( 3جدول شماره 

 * توجه: 
 )غیر منجمد( به عنوان معیاری برای قضاوت مطرح نمي باشد.  طیور تازه در گوشت -

گرم گوشت( در صورت نیاز و در  400)میلي گرم در  mg/100grدر گوشت طیور منجمد بر حسب  TVN (TVBN )اندازه گیری میزان  -
 باشد. موارد تعیین تکلیف محموله های تاريخ منقضي مي

 
 ( تصمیم گیری و اقدام در خصوص الشه کامل طیور پايان دوره )تازه / منجمد(1جدول شماره 

 

 

 

 

 4  20 تا حداکثر فرآورده های گوشتي(/  مصرف خانوار / مراکز عمدهمصرف )

 2  21تا حداکثر  20بیشتر از   مصرف مراکز عمدهسريع در مصرف  /فرآورده های گوشتيمصرف در 

 3  27 تا حداکثر 21بیشتر از  فرآورده های گوشتي حرارت ديده سريع در  مصرف

 1 )غیر قابل مصرف( 27بیشتر از  اداره کلتبديل به پودر گوشت تحت نظارت   /معدوم سازی 

 
  اتاقدام

شمارش کلي 
های باکتری

 هوازی مزوفیلیک 
Total count 

 
 سالمونال

Salmonella 
 

 
 ارگانولپتیک

 
حالت 
 ممکنه 

 4 انطباق انطباق انطباق فرآورده های گوشتي(خانوار / مراکز عمده / توزيع و مصرف )

معدوم / تبديل به پودر گوشت تحت نظارت اداره کل براساس 
 ضوابط بهداشتي  و زيست محیطي

 عدم انطباق عدم نیاز به نمونه برداری و آزمايش
 

2 

سالم سازی حرارتي تحت نظارت اداره کل و با مد نظر قرار  -4

 : در موارد زيرزمان(  –)دما  1و  7دادن جداول 
 5×640هیچ يک از نمونه ها باالتر از توتال کانت نتايج  -4-4 

  نباشد.
 (Salmonella spp) سالمونال جداسازی  -4-2

موافقت در صورت عدم امکان سالم سازی حرارتي يا عدم  -2
های زير صاحب محموله با سالم سازی حرارتي، به يکي از روش

  به انتخاب صاحب محموله:
 خروج محموله از چرخه مصرف انساني:  -2-4
)تبديل به پودر گوشت( تحت نظارت  تبديل وضعیت -2-4-4

  اداره کل و براساس ضوابط بهداشتي
ابط تحت نظارت اداره کل و براساس ضومعدوم سازی  -2-4-2

 و زيست محیطي بهداشتي

 
 
 

 عدم انطباق
 انطباق

 عدم انطباق
 

 
 
 

 انطباق
 عدم انطباق
 عدم انطباق

 

 
 
 
 

 انطباق
 

 
 
 
 
3 
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 )/ بسته بندی با يا بدون استخوان )تازه/منجمدگوشت طیور پايان دوره قطعه بندی تصمیم گیری و اقدام در خصوص( 5جدول 

 
 
 
 

 
  اتاقدام

شمارش کلي 
های باکتری

 هوازی مزوفیلیک 
Total count 

 اشرشیا کلي
E.Coli 

 سالمونال
Salmonella 

 

حالت  ارگانولپتیک
 ممکنه 

فرآورده های خانوار / مراکز عمده / توزيع و مصرف )
 گوشتي(

 4 انطباق انطباق انطباق انطباق

معدوم / تبديل به پودر گوشت تحت نظارت اداره کل 
 محیطيبراساس ضوابط بهداشتي و زيست 

 عدم انطباق عدم نیاز به نمونه برداری و آزمايش
 

2 

سالم سازی حرارتي تحت نظارت اداره کل و با مد نظر  -4

 : زير در مواردزمان(  –)دما  1و  7قرار دادن جداول 
يک از نمونه ها باالتر از هیچ میزان اشريشیا کولي -4 -4

M (500 .نباشد ) 
 هیچ يک از نمونه ها باالتر از توتال کانت نتايج  -4-2
 نباشد. 5×640
 (Salmonella spp)جداسازی سالمونال   -4-2
در صورت عدم امکان سالم سازی حرارتي يا عدم  -2

موافقت صاحب محموله با سالم سازی حرارتي، به يکي از 
  های زير به انتخاب صاحب محموله:روش

 خروج محموله از چرخه مصرف انساني:  -2-4
)تبديل به پودر گوشت( تحت  تبديل وضعیت -2-4-4

 نظارت اداره کل و براساس ضوابط بهداشتي
تحت نظارت اداره کل و براساس معدوم سازی  -2-4-2

 و زيست محیطي ضوابط بهداشتي

 عدم انطباق
 انطباق
 انطباق 

 عدم انطباق
 عدم انطباق

 

 انطباق
 عدم انطباق

 انطباق
 عدم انطباق

 انطباق
 

 انطباق
 انطباق

 عدم انطباق
 انطباق

 عدم انطباق
 

 
 
 

 انطباق
 

 
 
 
3 

 

/ تبديل به پودر گوشت تحت نظارت اداره کل  معدوم
 براساس ضوابط بهداشتي و زيست محیطي

 عدم انطباق 

 انطباق
 عدم انطباق 
 عدم انطباق

 

 عدم انطباق
 عدم انطباق

 انطباق
 انطباق

1 

 در صورت عدم انطباق  )قطعه بندی شده/ بسته بندی با يا بدون استخوان )تازه/منجمد پايان دوره گوشت طیوردر مورد 
 .محموله بايد تحت نظارت اداره کل معدوم گردد در هر حالت ممکنه، ز مثبتالمحموله از نظر استافیلوکوکوس های کواگو

5 
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 *طیور پايان دوره )غیر قابل تمديد(عمر ماندگاری  (6جدول 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ماندگاری گوشت طیور پايان دوره، محموله های تاريخ منقضي با اخذ دستور عمر با توجه به غیرقابل تمديد بودن  *
 گردند.مقام قضايي و تحت نظارت اداره کل، تبديل به پودر گوشت يا معدوم مي

 
 
 
 
 
 

 نام فرآورده
 

 شکل عرضه

 شرايط نگهداری

 دما

 (گرادسانتي)درجه 

 عمر ماندگاری

 )غیر قابل تمدید(

 الشه کامل

 طیور پايان دوره

 

 ساعت( 72) روز 3  معمولي(بندی بسته) 

 روز 5 +1 تا 0 (بندی در خالًبسته) تازه

 

اتمسفر  بسته بندی با)

 (اصالح شده
 روز 7 

 ماه 42 - 41 بسته بندی کارتني منجمد

طیور  گوشت قطعات

 پايان دوره

 استخوان(بدون  /)با 

 ساعت(72) روز 3  معمولي(بندی بسته) 

 روز 5   +1 تا 0 (بندی در خالًبسته) تازه

    

 

بسته بندی با اتمسفر )

 (اصالح شده
 روز 7 

 ماه 3 -41 منجمد                     



 "کشتار و عرضه گوشت طیور مادر و تخمگذار پايان دوره نظارت بهداشتي بر  "دستورالعمل اجرايي 

 
 

 مقررات ملي دامپزشكي

IVO/61/89  
 

 

 41 از 41 صفحه
  

 

 D value( مقدار 7 جدول
 ( در جمعیت گونه های سالمونال 6D**لگاريتمي ) 6دما برای رسیدن به کاهش  و ترکیب زمان/ *

 قرمز و مرغ محصوالت گوشتدر 

 (.Salmonella spp)گونه های سالمونال 

 D )دقیقه( 6Dمدت زمان الزم برای رسیدن به 

 )دقیقه(
 دما

 )سانتیگراد(

73.2 12.2 60 

51.6 8.6 61 

36.6 6.1 62 

25.8 4.3 63 

18 3 64 

12.6 2.1 65 

9 1.5 66 

6.6 1.1 67 

4.8 0.8 68 

3.6 0.6 69 

2.4 0.4 70 

 ( در جمعیت ايکوالی پاتوژن 6Dلگاريتمي ) 6و ترکیب زمان/دما برای رسیدن به کاهش   D value( مقدار 1 جدول
 گوشت قرمز و مرغدر محصوالت 

E. coli O157:H7            های و ساير سروتیپSTEC (Shiga toxin-producing E. coli) 

 D )دقیقه( 6Dمدت زمان الزم برای رسیدن به 

 )دقیقه(

 دما

 )سانتیگراد(

41.4 6.9 60 

30 5 61 

21.6 3.6 62 

15.6 2.6 63 

11.4 1.9 64 

7.8 1.3 65 

6 1 66 

4.2 0.7 67 

3 0.5 68 

2.4 0.4 69 

1.8 0.3 70 

جمعیت میکروارگانیسم خاص در دمای خاص و در  تاکشد : مدت زماني که طول مي(D value) 6زمان کاهش لگاريتمي *
 شود(. بر حسب دقیقه بیان مي "درصدی يا يک لگاريتم گردد )معموال 30بستر مشخصي از محصول، دچار کاهش 

6D **  6ارگانیسم کشته شوند )معادل درصد جمعیت يک میکرو 3333.33: مدت زماني که نیاز است تاD  6يا کاهش 
 لگاريتمي(  

 باشد. توجه: دمای ذکر شده دمای دستگاه پخت و فرآوری نیست بلکه دمای عمق محصول مي
 
 گردد. ملغي مي مربوطهقبلي ها و ضوابط باشد و دستورالعملصفحه مي 41بند و  42اين دستورالعمل مشتمل بر * 

                                                 
6 . Decimal reduction time 


