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 مهندس محمد وحدتی مدرس:  مونه برداری موادغذایین .1

 و کارشناس معاونت غذا و دارو یزد کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی   رزومه .2

نمونه برداري نادرست بيشتربه دالیل زیرصورت مي گيرد:   •دالیل نمونه برداري غيرصحيح .3

• نداشتن اطالعات وتجربه كافي نمونه بردار • نامشخص بودن هدف نمونه برداري • عدم رعایت  

اسب بودن  اصول وضوابط نمونه برداري • نداشتن امكانات ووسایل نمونه برداري وهمچنين نامتن

 آنها براي نمونه برداري هرمحصول 

وظروف نمونه برداري • همگن نبودن ویژگيهاي محصوالت  تميز،خشك واستریل نبودن وسایل .4

ري،حمل ونقل وحتي درحين انجام آزمون •  دربهر • آلودگي ثانویه درحين نمونه برداري ،نگهدا

صحيح نبودن روش نمونه برداري • عدم رعایت حداكثر فاصله زماني بين نمونه برداري وتحویل  

 نمونه هابه آزمایشگاه 

( قابل تعميم بودن 2قابل اعتمادبودن پاسخ هاونتایج آزمایشات •   ( 1 •فوایدنمونه برداري صحيح .5

  • بهرویامحموله  كل  به  •  3نتایج  بابهریامحموله  درارتباط  درست  ایمني  4(قضاوت  تضمين   )

( جلوگيري ازتخلفات وتقلبات موادغذایي درسطوح  5وسالمت غذا ودرنهایت سالمت جامعه •  

 يع وعرضه توليد،توض 

 

 (رونق تجارت ملي وبين المللي7كننده •  حمایت ازحقوق توليدكننده ومصرف (6 .6

(غيرقابل تعميم  2غيرقابل بودن پاسخ هاونتایج آزمایشات •   (1 •عواقب نمونه برداري نادرست .7

  • بهریامحموله  كل  به  نتایج  هاي  3بودن  سيستم  براي  ومنابع  هزینه  وقت،  (اتالف 

•  نظارتي،تو كاال  ویاصاحب  •  4ليدكننده  درموردمحصول  نادرست  (ضررهاي  5(قضاوت 

 بهداشتي وبه مخاطره افتادن ایمني وسالمت جامعه 

الت حقوقي وكيفري براي (ایجادمشك8اثرات وتبعات سوء اجتماعي •   (7 •ضررهاي اقتصادي(6 .8

  • بردار  ونمونه  بازرس  وحتي  كاال  وتوزیع  9توليدكننده،صاحب  توليد  هاي  درسيستم  (اختالل 

 موادغذایي 

است كه باانتخاب تعدادي نمونه  فرآیندي  :(Sampling)نمونه برداري: ( •تعاریف واصطالحات .9

 .ازیك جمعيت وبررسي آن درموردتمام جمعيت اظهارنظر مي شود 

 جمعيت یاجامعه: • به تمام اجزاي یك گروه موردمطالعه گویند : (2 •تعاریف واصطالحات .10

واصطالحات .11 خام،مواداوليه   • :(Material)مواد : (3 •تعاریف  مواداوليه  بطوركلي 

شركت   به  یاچندمرحله  ومجزادریك  مختلف  دربهرهاي  كه  ساخته  فرآیندشده،موادنيمه 

 .ي شودموادگویند یاواحدتوليدي تحویل م

واصطالحات .12 ساخته   • :(Lot)بهر:  •تعاریف  ازمواد،اقالم،موادنيمه  اي  مجموعه  به 

ليدشده ویامحصوالت توليدي كه تحت شرایط یكسان ودریك مرحله یانوبت ودریك زمان معين تو

 .اندرابهرگویند 
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واصطالحات .13 بهر: (5 •تعاریف  یك  • :(Lot size)حجم  كه  ازفرآورده  تعداداقالمي  به 

 .مي گویند (N)بهرراتشكيل مي دهندحجم بهر

به هریك ازبسته هاي تشكيل دهنده بهر،مقداري  • :(Item)قلم: (6 •تعاریف واصطالحات .14

 .ازموادویامحصوالت توليدشده راقلم گویند 

تعدادیامقداري ازكاالاست كه طبق   • :(Cosigment)محموله: (7 •تعاریف واصطالحات .15

توافق دریك نوبت حمل ویاتحویل مي گرددومحموله ممكن است یك یاچندبهرویاقسمت هایي ازیك 

 .بهرباشد 

مجموعه اي   • :(HomogenConsigment)محموله همگن: (8 •تعاریف واصطالحات .16

مي   همگن  هستندمحموله  یكسان  یاویژگيهاي  خواص  داراي  كه  یاواحدهایي  ازمواد،اقالم 

همگني ازبازرسي    گویند،هراندازه  حاصل  بيشترباشدنتایج  نمونه  دهنده  تشكيل  موادواقالم  بين 

 .نمونه هابه واقعيت ذاتي محموله نزدیكتراست 

یك محموله اصلي  محموله فرعي: • بخش یابخش هاي همگن از: (9 •تعاریف واصطالحات .17

 .رامحموله فرعي گویند 

واصطالحات .18 شده   • :(Sample)نمونه: (10 •تعاریف  برداشته  ازكاالي  یاچندقلم  یك 

 .ازبهریامحموله رانمونه گویند 

به تعدادبسته ها ویامقدارمواد  • :(Sample Size)حجم نمونه: (11 •تعاریف واصطالحات .19

 .نشان مي دهند (n)تشكيل دهنده نمونه راحجم نمونه گویندكه آن رابا 

مقداركمي محصول كه  • :(Primary Sample)نمونه اوليه : (12 •تعاریف واصطالحات .20

ازیك نقطه ازبهریامحموله برداشته مي شودوبایدتوجه كردكه مقدارنمونه هاي اوليه كه ازنقاط 

 .مختلف یك بهریامحموله برداشته مي شودمساوي باشد 

مقدار محصولي كه ازتجمع   • :(Bulk Sample)نمونه كلي: (13 •تعاریف واصطالحات .21

 .یااختالط نمونه هاي اوليه برداشته شده ازیك بهریامحموله به دست مي آید 

نمونه كوچك شده: • مقداري ازمحصول كه درصورت لزوم  : (14 •تعاریف واصطالحات .22

 .ازنمونه كلي به نحوي برداشته شودكه معرف خصوصيات بهریا محموله باشد 

واصطالحات .23 معرف : (15 •تعاریف  نمونه  آن  به  كه  آزمایشگاهي  نمونه 

كلي  • :(Contract or Laboratory Sample):نيزگویند  ازنمونه  كه  ازمحصول  مقداري 

 .زمون هاي الزم درنظرگرفته مي شود ویانمونه كوچك شده جهت انجام آ

واصطالحات .24 نهایي: (16 •تعاریف  كه   • :(Final Sample)نمونه  ازمحصول  مقداري 

 .مي آید دراثرتقسيم كردن دقيق نمونه كل به وسيله دستگاه تقسيم كن بدست 

واصطالحات .25 محصول  : (17 •تعاریف  ویاتوده  محصول  هاي  بسته   • ایستایاساكن:  بهر 

 .درمحلي چيده ویاانباشته شده باشند رابهرایستاگویند 

واصطالحات .26 محصوالت  : (18 •تعاریف  بستههاویاتوده  به   • حركت:  پویایادرحال  بهر 

 .غذایي درحال حركت رابهرپویاگویندمثل نمونه برداري ازخط توليد 
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واصطالحات .27 بررسيها،اندازه  • :(Inspection)بازرسي: (19 •تعاریف  مجموعه  به 

ویانهایي   ساخته  نيمه  موادیامحصوالت  كيفيت  یاتعيين  مقایسه  جهت  راكه  گيریهاوآزمونهایي 

 .بامشخصات فني یااستانداردهاانجام مي گيردبازرسي گویند 

واصطالحات .28 باآن  : 1 •-(19تعاریف  كه  است  روشي   • كيفي)وصفي(:  بازرسي 

هاي  یانمونه  نمونه  اقالم  ازبازرسي  حاصل  نتایج  براساس  موردبررسي  جامعه،بهریامحموله 

مشخصات   با  آنها  تطبيق  یاعدم  وتطبيق  شده  قبول  انتخاب  قابل  دودسته  یااستانداردهابه  فني 

 .وغيرقابل قبول طبقه بندي مي شود 

واصطالحات .29 درمورد : 2 •-(19تعاریف  آن  وسيله  به  كه  است  روشي   • كمي:  بازرسي 

وله موردبررسي براساس تغييرات متوسط نتایج اندازه گيري مشخصه  ردیاقبول جامعه،بهریا محم 

 .هاي موردمطالعه درنمونه یانمونه هاي انتخاب شده تصميم گيري مي شود 

• بازرسي كه بيشتر توسط سيستم هاي    بازرسي نظارتي:: 3 •-(19تعاریف واصطالحات .30

نظارتي به منظور كنترل وتطبيق ویژگيهاي ایمني،كيفي،تغذیه اي واقتصادي محصوالت غذایي  

 .بااستانداردهاوضوابط مربوطهمي گيرد 

واصطالحات .31 الزام   • :Defectعيب : (20 •تعاریف  یک  شدن  برآورده  عدم  معنی  به 

 .درارتباط باکاربردآن است 

به عدم برآورده شدن یک  Coformity: • -Nonعدم تطابق: (21 •تعاریف واصطالحات .32

 .الزام گویند 

به یکدیگربایدتوجه داشت    عليرغم نزدیک بودن تعاریف فوق :  •تفاوت عيب وعدم انطباق .33

که به لحاظ حقوقی این دومفهوم بسيار متفاوتند.هرعيبی یک عدم انطباق است درحالی که ممکن 

 .است هرعدم انطباقی عيب محسوب نشود 

ترین اجزاء برداري توافقي: • در این روش در دسترس نمونه   •برداريهاي نمونه روش  .34

ریزي، آموزش  توان به برنامه شوند. از مزایاي این روش مي جمعيت به عنوان نمونه انتخاب مي 

 .و مهارت اندك و سرعت عمل را نام برد 

برداري قضاوتي: • انتخاب اجزایي از جمعيت به عنوان  نمونه   •برداريهاي نمونه روش  .35

ها نشانگر مشخصات جمعيت است.  نمونه است و با اعتماد به این مطلب كه مشخصات این نموهه 

آموزش و مهارت كم نام برد كه امكان انجام   ریزي، توان به برنامه • از مزایاي این روش مي 

ـ    2برداري فقط به آگاهي فرد بستگي دارد.  ن روش نمونه ـ ای  1سریع آن وجود دارد. معایب:  

 .مقدار خطاي احتمالي از قبل مشخص نيست 

ب شده ها به طور تصادفي انتخا برداري تصادفي: • نمونه نمونه   •برداريهاي نمونه روش  .36

هاي انتخاب شده ـ نمونه  1و تمام اجزاء بهر شانسي مساوي براي انتخاب شدن را دارند. • مزایا:  

ـ با تحليل آماري به نتایج با احتمال خطاي مشخص    2قابل اعتماد و قابل تعميم به كل جامعه است.  

 تري داردزمان، آموزش و مهارت بيش  ریزي، ـ نياز به برنامه   1شود. • معایب: منجر مي 

اي: • در مرحله اول بهرهاي مقدماتي  نمونه برداري دو مرحله   •برداريهاي نمونه روش  .37

اب شده مقدماتي هاي ثانوي را از نمونه انتخ را از بهر اصلي انتخاب نموده و در مرحله دوم نمونه 

 .كنيم این روش معموالً در كارخانه كاربرد فراوان دارد انتخاب مي 
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برداري طبقه بندي شده: • بهر را به چندین طبقه تقسيم نمونه   •برداريهاي نمونه روش  .38

و نمونه   كرده  آن  طبقه  هر  مياز  انجام  تصادفي  برداري  طریق  به  طبقه  هر  از  بایستي  گيرد 

تر  تر باشد نمونه نهایي دقيق برداري یكنواخت هاي مورد نمونه برداري كرد و هر چه طبقه نمونه 

 .است 

نمونه روش  .39 دسته نمونه   •برداريهاي  كارخانهبرداري  در   • شده:  از بتدي  كه  هایي 

نمونه فرآورده ميها  دسته برداري  اگر  نيست  متداول  معموالً  روش  این  صورت كنند  به  بندي 

بندي  شود. براي اینكه دستهصورت نگيرد دقت پایين بوده و یا این كه اریب ظاهر مي  مناسبي

 .بندي شركت داده شوند خوب انجام شود باید كليه قسمتهاي بهر به نسبت مساوي در دسته

انتخابينمونه  .40 مقدار  :Selective Sampling  •برداري  تعيين  براي  روش  این  از 

بهر است مي  نماینده كل  برداریم كه  اینكه نمونه اي  بهر به جاي  از قسمت توان نمونه ميانگين 

خاصي از بهربرداشت وآن گاه كل بهر را براساس آن ارزیابي كرد. همچنين از این روش براي  

كند و یا به منظور انجام آزمایش یك محصول شان دادن شرایط نامناسبي كه بازرس مشاهده مي ن

تواند در هر نقطه از خطوط برداري انتخابي مي گردد. نمونه غذایي مشكوك به نقص استفاده مي 

توليد، در انبارهاي نگهداري محصوالت غذایي، مراكز پخش و عرضه محصوالت غذایي انجام  

 .شود 

برداري این روش نمونه  • :Objective Sampling (غيرانتخابي )برداري ابجكتيونمونه  .41

هایي از نقص و یا  براي تعيين كيفيت دقيق یك بهر معين از ماده غذایي غيرهمگن و بدون نشانه 

مي  بكار  نمونه عيب  به  نسبت  و  مي رود  تر  پيچيده  انتخابي  نمونه برداري  ابجكتيو  باشد.  برداي 

ها شرایط نامطلوب و یا نقص را نشان ندهند یا در مواقعي كه  تواند در مواقعي كه بازرسيمي

 .گيرد ها نتوانند مكرراً انجام شود مورد استفاده قرار ميبازرسي 

در این روش مواد اوليه :  Sample size of zero    •برداري با حجم نمونه صفرنمونه  .42

كيفي آن اطمينان كامل    و یا محموله از منابع معتبر تهيه شده و از صحت و سقم ویژگيهاي كمي و

وجود دارد. همچنين در مواقعي كه فاكتورهاي كيفي یك ماده و یا محصول غذایي كامالً آشكار 

 .برداري نيست بوده و صالحيت توليد و یا مصرف را دارند در این مواقع نياز به نمونه 

(  10-1در موارد زیر كاربرد دارد: •  Sampling %:  •100برداري صد در صد  نمونه  .43

در مواقعي كه نقص بحراني وجود داشته و سالمت مصرف كننده را به خطر بيندازد و ریسك  

(  10-2. •  هاي غذایيكننده صفر باشد به عنوان مثال در مواقع بروزو شيوع مسموميت مصرف

( در زمان شروع توليد محصوالت  10-3ها وزیر مجموعه بهر. •  به منظور شمارش دقيق بسته

( در مواقعي كه مواد اوليه و یا محموله ازمنابع غيرمعتبر و یا منابع با سابقه  10- 4غذایي. •  

 .اند منفي تهيه شده 

درصد كوچك  1Constant Percentage • :- (11بهر برداري با درصد ثابتي ازنمونه  .44

شوند: • الف ـ اگر حجم بهریامحموله كوچك باشد. • ب ـ  نمونه از بهر در موارد زیر انتخاب مي

ها با آزمونهاي مخرب آزمایش شوند. • د ـ ـ اگر نمونه   دامنه تغييرات كيفي در حداقل باشد. • ج

 .گير )طوالني( و پر هزینه باشند. • ذـ  اگر محصوالت غذایي بهر گران قيمت باشند آزمونها وقت 
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شوند: • الف ـ اگر حجم بهر  موارد زیر انتخاب مي بهر در  درصد بزرگ نمونه از- (11 .45

نباشند. • ج ـ آزمون  كم هزینه و  هاي ساده،بزرگباشد. • ب ـ كيفيت محصوالت بهر یكنواخت 

 غيرمخرب باشند. • د ـ محصوالت غذایي بهر گران قيمت نباشند 

 Square roote :برداري براساس ریشه دوم حجم بهرنمونه   •برداريهاي نمونه روش  .46

برداري با درصد ثابتي از بهر حجم  برداري ساده بوده و در مقایسه با نمونه این روش نمونه  •

 .باشد نمونه كمتري نياز مي 

نمونه روش  .47 خوشه نمونه   •برداريهاي   Cluster random sampling :ايبرداري 

هنگاميكه كل بهر از تعدادي واحد )پالت( و هر واحد به واحدهاي كوچكتر )كارتن( و هر واحد  

برداري به ترتيب و مرحله به مرحله واحدهاي كوچكتري )بسته( تشكيل شود نمونه   كوچكتر به

ها و بعد به طور تصادفي از به صورت تصادفي انجام شود. ابتدا به صورت تصادفي از پالت 

 .برداري انجام شود هاي نمونهها و در نهایت به طور تصادفي از بسته كارتن 

برداري تصادفي ساده غالباً نمونه Sampling •  (Systematicبرداري سيستماتيكنمونه  .48

ها بایستي در فواصل  از یك جمعيت كار دشواري است در چنين مواردي مثل خطوط توليد، نمونه 

براري سيستماتيك موسوم است. در این روش با برداشته شوند این عمل به نمونه   زماني مساوي

تقسيم   (n) را به تعداد نمونه (N) گردد و بعد حجم بهرتوجه به حجم بهر تعداد نمونه تعيين مي 

كرده تا از چه حجم )تعداد( از بهر یك نمونه انتخاب گردد. در هر مرحله بعد به كمك جدول اعداد  

 گردد اولين نمونه تعيين ميتصادفي 

نمونه روش  .49 این روش    :Stratified Samplingايبرداري سهميه نمونه   •برداريهاي 

بهر یكسان نبوده و   هاي مختلفبرداري در مواقعي كه ویژگيهاي كيفي محصول در قسمت نمونه 

به حجم آن  متغير باشد به كار مي  با توجه  با ویژگيهاي یكسان و  بهر  از  روند واز هر قسمت 

ها با ویژیگهاي یكسان بهر به طور كامل و همگن  شود و اگر كل قسمت برداري انجام مي نمونه 

 تر باشد تواند مفيد و دقيقبرداري تصادفي مي مخلوط شوند نمونه 

نمونه  .50 موادغذایياصول  نمونه   •برداري  اهداف  •  ابتدا  گردد.  مشخص  برداري 

مجرب،نمونه  دیده،  آموزش  افراد  توسط  باید  عفوني،   برداري  بيماریهاي  هرگونه  از  عاري 

گونه قصد و غرض انجام شده و براي جلوگيري از آلودگيهاي ثانویه موردتأیيد و به دور از هر

 .غذایي كليه اصول بهداشت فردي، عمومي و محيط را رعایت نماید  محموله و نمونه 

حضور توليد كننده، صاحب كاال یا نماینده او در هنگام    •برداري موادغذایياصول نمونه  .51

برداري ضروري بوده و در مواقع عدم حضور صاحب كاال و یا نماینده رسمي او حضور  نمونه 

 .مراجع قانوني الزامي است 

نمونه  .52 موادغذایياصول  از نمونه   •برداري  دور  سرپوشيده،  محل  در  ترجيحاً  برداري 

ها، گردوخاك، جریان شدید هوا )باد(، دود و رطوبت نسبي باال و به نحوي انجام گيرد كه نمونه 

 .يره محفوظ باشند برداري از آلودگيهاي اتفاقي نظير باران، گردوغبار و غوسایل و ظروف نمونه 

برداري عبارت است از  به طور كلي اصول اوليه نمونه   •برداري موادغذایياصول نمونه  .53

با حجم    مشخص كردن و انتخاب مقداري محصول یا تعدادي بسته به صورت تصادفي متناسب 

هاي مشخص شده و اختالط كامل آن به نحویكه مجموع  هاي اوليه از بسته بهر و داشتن نمونه 
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هاي اوليه بتواند تا حد مورد نياز معرف ویژگيهاي محموله یا بهر بوده و مقدار مخلوط شده نمونه 

 آن براي انجام آزمونهاي موردنظر و در صورت ضرورت كنترلهاي بعدي كفایت نماید 

هاي اوليه برداري باید به طریقي باشد كه نمونه نمونه   •برداري موادغذایياصول نمونه  .54

)جعبه  بهر  دیده  صدمه  قستمهاي  تفكيك  از  پس  و  باشند  داشته  را  بهر  ویژگيهاي  ها، تمام 

هاي صدمه دیده  هاي سالم و قسمت اي از قسمت هاي جداگانه كارتن و غيره( بایستي نمونه ا،هكيسه 

 هاي معيوب مخلوط گردند هاي سالم نباید با نمونه برداشته شوند و هيچوقت نمونه 

تعداد واحدهایي برداشته شده از یك بهر ماده غذایي از   •برداري موادغذایياصول نمونه  .55

 دار باشد تركيب و ماهيت بهر ماده غذایي در یكنواختي و همگني كلنظر آماري بایستي معني 

 .مؤثر است 

نمونه  .56 موادغذایياصول  نمونه   •برداري  قسمت چنانچه  تمام  از  محموله  برداري  هاي 

ام شود، نتایج برداري انجبندیهایي كه در دسترس هستند نمونه امكانپذیر نباشد بناچار فقط از بسته 

بسته  نمونه آزمایش فقط براي  بوده و  انجام شده معتبر  بندیهایي كه در دسترس  آنها  از  برداري 

 .باشد مي

هاي  هاي بزرگ محتوي بسته برداري از كارتن در نمونه   •برداري موادغذایياصول نمونه  .57

كوچك ابتدا به روش تصادفي چند كارتن انتخاب كرده و سپس به صورت تصادفي به تعداد مورد 

ها برداشته شود و در تمام مراحل از جدول اعداد تصادفي استفاده  هاي كوچك از كارتن نياز بسته 

ن روش بهترین نمونه معرف گردد، بهتر است كه از هر كارتن فقط یك بسته انتخاب گردد و با ای

 .آید جامعه بدست مي 

برداري از واحدهاي بزرگ كه شرایط حمل در نمونه   •برداري موادغذایياصول نمونه  .58

ليتري كنسانتره آب ميوه،   220هاي  است مثل بشكه باشد و عمالً نياز به قسمتي از آنهآن ميسر نمي 

برداري و مقدار مورد نياز آزمایشگاه  با رعایت كليه شرایط ستروني و با توجه به هدف نمونه 

ها در ظروف استریل و تحت شرایط برداري باید از قسمتهاي مختلف انجام شده و نمونه نمونه 

 .سترون به آزمایشگاه ارسال شود 

هاي كاغذي، الیه خارجي آن را برداشته در مورد بسته  •برداري موادغذایياصول نمونه  .59

ها را به دقت و توسط كارد و یا قيچي ببرند و به منظور جلوگيري از و پس از الك و مهر بسته 

هاي حاوي مواد پودري و مواد تحت فشار براي هر ویه و به خصوص در مورد بسته آلودگي ثان 

 .برداري سترون مجزا استفاده گردد از وسيله نمونه  بسته 

ر غذایي حجم زیادي داشته باشد بایستي از  چنانچه به  •برداري موادغذایياصول نمونه  .60

برداري شود مگر در صورتي كه از مخلوط شدن آن اطمينان حاصل  قسمتهاي مختلف آن نمونه 

 .برداري از عمق به خصوصي قابل قبول است شود و یا به تجربه ثابت شده باشد كه نمونه 

نمونه  .61 موادغذایياصول  بسته   •برداري  كاالهاي  از  نمونه  برداشت  مورد  شده در  بندي 

برداري از كاال در محل فروش و یا توزیع كه بيشتر به سبب مشكوك موجود در انبار و یا نمونه 

ها توليد و انقضاء اریخ هاي ساخت و تبودن صورت گيرد بایستي به شرایط نگهداري و پروانه

آن توجه بيشتري شود. در صورتيكه نقایص مربوط به نگهداري وجود نداشته باشد بررسي بيشتر  

ها توليد و انقضاء، پروانه ساخت، شماره بهر و یا توزیع آن كاال ضروري خواهد در مورد تاریخ 

 .بود 
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نمونه  .62 موادغذایياصول  مسموميت   •برداري  شيوع  و  بروز  هنگام  غذایي  در  هاي 

برداري در شناسایي و تعيين نوع و مقدار آلودگيهاي ميكروبي و شيميایي تابع متغيرهایي  نمونه 

پایداري و حساسيت   ماهيت و طبيعت محصول غذایي، حجم نمونه، گيري،چون مكان و زمان نمونه 

 .باشد مواد خام، نوع آلودگي احتمالي و تغييرات در اندازه و یا وزن مخصوص نمونه مي 

در مواقعي كه امكان وجود ميكروبهاي بيماریزا و یا   •برداري موادغذایياصول نمونه  .63

بروزو شيوع   در مواقع  باشد همچنين  داشته  ماده غذایي وجود  در  یا شيميایي  ميكروبي  سموم 

ها و اپيدميها در یك منطقه ضبط و توقيف محموله ماده غذایي باید با توجه به ضوابط  ميت مسمو

 .صورت گيرد 

شرایط و از نظر آزمایشگاه ميكروبيولوژي موادغذایي    •برداري موادغذایياصول نمونه  .64

گردد اهميت زیادي داشته و اگر نمونه به طریق  اي كه براي آزمایش ارسال مي ویژگيهاي نمونه 

بندي، نگهداري و حمل و نقل نشده باشد نماینده صحيحي از بهر ماده غذایي  بسته   صحيح انتخاب، 

 نبوده و ممكن است قضاوت آزمایشگاه در مورد آنها بدون معني و مفهوم باشد 

برداري بایستي تميز، خشك، كليه وسایل و ظروف نمونه   •برداري موادغذایياصول نمونه  .65

برداري باید حامل  برداري هر محصول غذایي بوده و ظروف نمونه استریل و متناسب با نمونه 

استر نمونه شاخص  جزئيات  حاوي  برچسب  و  محرمانه  یليزاسيون  كد  یا  و  نام  نظير  برداري 

نمونه  تاریخ  كاال،  یا صاحب  بهر در صورت  توليدكننده و  یا  برداري، شماره سریال محصول 

 بردار ضروري باشد وجود و یا جزئيات دیگري به نظر نمونه 

نمونه  .66 موادغذایياصول  نمونه نمونه   •برداري  زمان  در  وضعيت بردار  باید  برداري 

ویسكوز همچنين اپتيمم شرایط    جامد، مایع، منجمد، دیفراست شده،  ها از نظرجامد، نيمه نمونه 

نمونه  نمونه دمایي نگهداري و حمل  بين  نمونه ها حداكثر فاصله زماني  به  برداري و تحویل  ها 

هاي باید بدون باز  خص نماید در صورت امكان نمونه بندي و غيره را مشنوع بسته آزمایشگاه، 

 .بندي اوليه خود به آزمایشگاه ارسال گردند شدن بسته 

هاي اوليه سه  ونه برداري و اختالط كامل نمبعد از نمونه   •برداري موادغذایياصول نمونه  .67

نمونه  از  یك  هر  آورید،  بدست  معرف  نمونه  از  وآزمایشگاهي  مساوي  جداگانه  نمونه  باید  ها 

 مهروموم و پلمپ شده و برچسب روي آنها چسبانده شود 

از سه نمونه انتخاب شده یك نمونه براي انجام آزمایشات   •موادغذایي  بردارياصول نمونه  .68

هاي دوم و سوم تحت شرایط مناسب دمایي و غيره به  مربوط به آزمایشگاه فرستاده شود و نمونه 

بردار و صاحب كاال یا توليدكننده تا زمان حصول نتایج آزمایشات نگهداري ترتيب نزد نمونه 

 .تكرار آزمایشات و یا مسائل دیگر قابل پيگيري باشد   شود تا در صورت نياز به

نمونه  .69 موادغذایياصول  نمونه   •برداري  گزارش  فرم  اطالعات در  كليه  بایستي  برداري 

گيري عات مفيد و یا ضروري دیگر كه در نتيجه ( و همچنين هرگونه اطال1مندرج در )صفحه  

 .نهایي مؤثر بوده مرقوم شود 

هاي به طریقي نگهداري و حمل و نقل گردند كه نمونه   •برداري موادغذایياصول نمونه  .70

آلودگي   فيزیكي،  هيچگونه  شيميایي،  ميكروبي،  ویژگيهاي  در  تغييراتي  هرگونه  یا  ثانویه 

برداري تا هنگام تحویل و انجام آزمونهاي  ها از زمان نمونه اي نمونه رئولوژي، حسي و تغذیه 

 .مربوطه در آزمایشگاه ایجاد نگردد 
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برداري سعي شود كه در كمترین فاصله بعد از نمونه   •برداري موادغذایياصول نمونه  .71

ها به آزمایشگاهها ارسال و سریعاً مورد آزمایش قرار گيرند در غير این صورت زماني نمونه 

ها صالحيت آزمایش نداشته و قضاوت نهایي در مورد آن محصوالت غذایي اقدام درستي  ونه نم

 .نخواهد بود 

هاي  ه آزمایشگاههاي كنترل موادغذایي از پذیرش نمون  •برداري موادغذایياصول نمونه  .72

ها صالحيت قضاوت در غذایي كه شرایط زیر را دارا باشند خودداري نمایند و اینگونه نمونه 

ها، دستكاري و  مورد كل محموله غذایي را نخواهند داشت: • الف ـ مهرو موم و پلمپ نمونه 

 .اند ها، دستكاري و دخل و تصرف شده اند. • ب ـ برچسب نمونه تعویض شده

نمونه  .73 موادغذایياصول  نمونه   •برداري  ـ  نامناسب ج  ظرف  در  كه  موادغذایي  هاي 

رطوبت، نور و غيره در هنگام نگهداري و حمل   اند. • د ـ شرایط مناسب دما،برداري شدهنمونه 

ها  برداري و تحویل نمونه شده باشد. • ذ ـ حداكثر فاصله زماني بين نمونه ها رعایت نو نقل نمونه 

هاي ارسالي به  برداري حجم نمونه به آزمایشگاه اعمال نشده باشد. • ن ـ با توجه به هدف نمونه 

 .آزمایشگاه كم باشد 

در بعضي موارد مثالً براي حصول اطمينان از هر نوع    •برداري موادغذایياصول نمونه  .74

اتفاقي  شود در چنين مواقعي نمونه برداري به طور انتخابي انجام مي ناهماهنگي نمونه  برداري 

 .برداري هدف آن مشخص گردد صحيح نبوده و قبل از شروع نمونه 

 Acceptance Samplingمنظور پذیریش  بازرسي نمونه اي = نمونه گيري به .75

غذایي • نمونه برداري از مواد اوليه • نمونه برداري   مختلف نمونه برداري موادحاالت   .76

 از نقاط مختلف خطوط توليد • نمونه برداري از محصول نهایي 

یا رد محموله هاي .77 پذیرش و  •  روشهاي  اهداف مختلف  به  توجه  با  محصوالت غذایي 

بازرسي صد درصد محموله • نمونه برداري بر پایه تئوري احتماالت • بازرسي بر پایه درصد 

 .ثابتي از حجم محموله یا برحسب زمان

در این روش تك تك اقالم محموله مورد بازرسي قرار   • سي صد درصد محمولهبازر1-  .78

گرفته كه بسيار وقت گير، پرهزینه، غير عملي بوده و در مورد آزمون هاي تخریبي به عنوان  

 .مثال بازرسي محصوالت استریل كاربردي ندارد 

احتماالت • این روش نمونه برداري به بازرسي نمونه  نمونه برداري بر پایه تئوري2- .79

اي معروف بوده كه یكي از كاربردي ترین روش هاي كنترل كيفيت آماري مي باشد. در این 

رس بر اساس معيارهایي آماري تعدادي نمونه انتخاب نموده و بر اساس نتایج حاصل  روش باز

از ارزیابي آن تعداد نمونه در سطح اطمينان مورد نظر نسبت به پذیرش و یا رد بهر )محموله(  

 .اقدام مي نماید 

حجم محموله یا برحسب زمان • این روش بازرسي  بازرسي بر پایه درصد ثابتي از3-  .80

 .نتایج خوبي نداشته لذا در صنعت كاربرد وسيع پيدا نكرده است 

مواد غذایي • بازرسي نمونه اي به روش به وصفي   انواع روش هاي بازرسي نمونه اي .81

ها براي بهرهایي كه به صورت فله وجود دارند. • بازرسي نمونه اي به روش به وصفي ها  

یي كه به صورت بسته بندي شده وجود دارند. • نمونه اي به روش به متغييرها براي  براي بهرها
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بهرهایي كه به صورت فله وجود دارند. • نمونه اي به روش به صفي ها براي بهرهایي كه به  

 .صورت بسته بندي شده وجود دارند 

اي .82 نمونه  بازرسي  دیگر  بهر   •روشهاي  به  بهر  اي  نمونه   lot -by-Lotبازرسي 

acceptance sampling •   بازرسي نمونه اي پيوسته )بازرسي نمونه اي براي خطوط توليد

اي   • Acceptance inspection for continuous production پيوسته( نمونه  بازرسي 

 رسي نمونه اي خارجي داخلي • باز

در  • Acceptance sampling by attributesها  بازرسي نمونه اي به روش و صفي .83

نتایج حاصل از این روش بازرس بطور تصا دفي یك تعدادي نمونه انتخاب كرده و بر اساس 

بازرسي اقالم نمونه و مطابقت و یا عدم مطابقت آنها با مشخصات فني و یا استاندارد ها نسبت  

 .به پذیرش و یا رد محموله اقدام مي نماید 

یكبار   انواع طرح هاي نمونه گيري در .84 نمونه اي به روش وصفي ها • طرح  بازرسي 

 Double sampling) طرح جفت نمونه گيري • (Single sampling plan) نمونه گيري

plan) • طرح چند بار نمونه گيري (Multiple samp;ing plan) 

با هر سه نوع طرح نمونه گيري نتایج مشابهي بدست    •مقایسه سه نوع طرح نمونه گيري .85

با هر سه نوع طرح نمونه گيري معادل است.   یا رد یك بهر  مي آید و شانس پذیرفته شدن و 

صول غذایي به عواملي غير از تاثير پذیرش  بنابراین نوع طرح نمونه گيري مناسب براي یك مح

آن بستگي داشته و این عوامل عبارتند از : هزینه هاي اجراي طرح، تعداد اقالمي كه بازرسي  

 .مي شوند و اثرات رواني اجراي طرح

نشده هنگامي كه یك محموله غذایي در اثر بازرسي رد  ر مورد بهرهاي پذیرفتهقضاوت د .86

مي شود این بدان معني نيست كه همه اقالم آن محموله غذایي معيوب بوده و پذیرفته نمي شوند 

بلكه عدم پذیرش آن محموله غذایي بدین معني است كه درصد اقالم معيوب مشاهده شده در آن 

يشتر از حداكثر تعداد اقالم معيوب قابل پذیرش مي باشد. در چنين مواقعي  محموله بازرسي شده ب

 .به روش هاي زیر باید عمل كرد 

( محموله غذایي رد شده )پذیرفته نشده( مورد 1نشده •   قضاوت در مورد بهرهاي پذیرفته .87

 بازرسي صد درصد قرار گيرد و اقالم معيوب آن را خارج كرده و باقيمانده بهر پذیرفته شود.. 

( بعد از بازرسي صد درصد محموله غذایي پذیرفته نشده، اقالم معيوب موجود در بهر با 2•  

( در هنگامي كه محموله  3اقالم سالم جایگزین و سپس كل محموله غذایي پذیرفته مي شود. •  

هاي غذایي به دليل وجود نقص هاي اصلي و یا جزیي پذیرفته نشوند ممكن است كل محموله  

 .تري توسط مصرف كننده خریداري شوند باقيمت ارزان

( محموله غذایي پذیرفته نشده را جهت جدا  4نشده •   قضاوت در مورد بهرهاي پذیرفته .88

برخي معتقدند كه این كار بهترین  سازي نقص ها )اصلي و جزیي( به توليد كننده بازگرداند و  

( محموله هاي غذایي  5عمل ممكن بوده زیرا در طوالني مدت منجر به بهبود كيفيت مي شود. •  

پذیرفته نشده كه مورد بازرسي صد درصد قرار گرفته و اقالم معيوب آنها خارج مي شوند. چنين  

بازرسي شوند بایستي بازرسي  بهرهایي معموالً جهت پذیرش مجدداً بازرسي نمي شوند ولي اگر  

 .آنها محدود به نوع نقص بازرسي اول باشد 
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منحني .89 یا  عملكرد  مشخصه  در   teristic curve • OcOperating characمنحني 

دليل وجود نقص هاي بحراني پذیرفته نشوند )رد گردند(؟  به  مواقعي كه محموله هاي غذایي 

منحني مشخصه عملكرد یك روش نموداري براي ارزیابي طرح هاي نمونه گيري بوده كه توانایي  

ه و  مخصوص به خود بوده كه به حجم نمون Oc یك روش بازرسي نمونه اي داراي یك منحني

عدد پذیرش بستگي داشته و مستقل از حجم بهر مي باشد. براي بررسي روش هاي بازرسي  

نمونه ها در جدا كردن محموله هاي خوب از محموله هاي بد از منحني هاي مشخصه عملكرد 

استفاده مي كنند و هر چه شيب منحني بيشتر باشد توانایي روش بازرسي نمونه اي براي جدا 

 .از بهرهاي بد بيشتر خواهد بود  كردن بهرهاي خوب 

یكبار نمونه گيري از توزیع پواسن براي رسم  منحني مشخصه عملكرد براي طرح هاي .90

یباً هفت نقطه الزم است.  منحني مشخصه عملكرد استفاده مي كنند و به منظور رسم منحني تقر 

، در  (%P) در این روش جدولي تهيه مي گردد كه درردیف اول آن درصد هاي اقالم معيوب 

اقالم معيوب  در درصدهاي  نمونه  تعداد  دوم حاصل ضرب  با   (np) ردیف  در ردیف سوم  و 

 و حاصلضرب تعداد نمونه در درصدهاي اقالم معيوب  (%P) استفاده از درصدهاي اقالم معيوب 

(np)  .آید پذیرش بدست مي  و به كمك جدول توزیع پواسن احتمال پذیرش بهر برحسب عدد 

محور مختصات را رسم نموده و در محور افقي درصد اقالم معيوب و در محور عمودي احتمال  

را مشخص كرده و یا وصل كردن نقاط بدست آمده به یكدیگر منحني مشخصه   (pa) پذیرش بهر

 .عملكرد بدست مي آید 

  Aمنحني مشخصه عملكرد نوع  • Bو نوع  Aتفاوت منحني هاي مشخصه عملكرد نوع .91

براي نشان دادن احتمال پذیرش بهرهاي متناهي و محدود مثل محموله هاي موجود در یك انبار 

ار رفته و از توزیع فوق هندسي براي محاسبه و نشان دادن احتمال پذیرش بهر استفاده  معين به ك

براي نشان دادن احتمال پذیرش بهرهاي نامتناهي  B مي گردد. • منحني مشخصه عملكرد نوع

و نامحدود مثل محصوالت یك جریان پيوسته توليد )و یا در حين حمل و نقل( به كار رفته و براي  

 .ال پذیرش بهر از توزیع دو جمله اي به خصوص توزیع پواسون استفاده مي گردد محاسبه احتم

برداري ایده ال • طرح نمونه برداري ایده ال فقط  منحني مشخصه عملكرد طرح نمونه .92

مطرح بوده و انجام آن در عمل تقریباً بطور كامل امكان پذیر نبوده و در بازرسي صددرصد  

فقط از نظر تئوري قابل اجراء مي باشد. در این طرح نمونه برداري بهرهاي خوب پذیرفته و  

 .بهرهاي بد رد مي گردند 

انتخاب طرح نمونه برداري • در بازرسي نمونه   رابطه توليد كننده و مصرف كننده در .93

اي كه بر پایه تئوري احتماالت انجام گرفته و بر اساس نتایج حاصل از بررسي حجم معين نمونه 

در مورد كل بهر قضاوت به عمل مي آید همواره احتمال رخ دادن اشتباه وجود دارد و ممكن 

رهایي با كيفيت خوب در بهرهایي با كيفيت بد پذیرفته شوند درصد احتمال بروز چنين  است به

اشتباهاتي را مي توان قبل از انجام بازرسي نمونه اي تعيين و مشخص كرد، به دليل بروز چنين  

كه   مواقعي  در  و  داشته  وجود  تضاد  كننده  كننده و مصرف  توليد  منافع  بين  خطاهایي همواره 

با كي  بد  بهرهاي  با كيفيت  توليد كننده متضرر شده و هنگامي كه بهرهاي  فيت خوب رد شوند 

پذیرفته شوند مصرف كننده و یا خریدار متضرر شده و در هر دو حالت طرح نمونه برداري 

 .مورد تائيد هر یك از طرفين معامله نخواهد بود 
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كه با   (producer,s risk)ریسك توليد كننده (producer,s risk)  •ریسك توليد كننده .94

عالمت نشان مي دهند احتمال پذیرفته نشدن بهرهاي خوب و یا قابل قبول كه داراي درصد اقالم 

باشند را بيان مي  AQL عيوب قابل پذیرشمعيوب برابر و یا كوچكتر از حداكثر تعداد امكان م

 .در نظر مي گيرند  05/0و به طور معمول  0/ 1تا   0/ 01كند. امروزه ریسك توليد كننده را 

كننده .95 مصرف  كننده (consumer,s risk)  •ریسك  مصرف    consumer,s)ریسك 

risk)  رصد  كه با عالمت نشان مي دهند احتمال پذیرفته شدن بهرهاي بد و یا غير قابل قبول كه د

دارا مي باشند را نشان مي دهد به  (AC) اقالم معيوب بيشتر از حداكثر تعداد اقالم معيوب مجاز

عبارت ساده تر ریسك پذیرفتن بهرهاي غير قابل پذیرش را ریسك مصرف كننده گویند. • در  

 L.T.P.D (lot Tolerance percent Defective) رابطه با ریسك مصرف كننده اصطالح

معيوب قابل تحمل در بهر مطرح بوده كه پایين ترین سطح كيفيت )قابل پذیرش( بهر   درصد اقالم

بوده و مصرف كننده انتظار دارد در طي بازرسي نمونه اي بهرهایي با چنين سطح كيفيت پذیرفته  

 .نشوند 
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