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 "مرغتخم تضمین سالمت ارتقاء کیفیت بهداشتی و " برنامه ملی

 مقدمه: -1

 مراجع توجهو روز به روز  شوندمي گرفتار 1غذازاد هايبیماري به افرادم سو یک از بیش یافته توسعه کشورهاي در ساله هر

توجه به افزایش جمعیت جهان و محدودیت منابع با . است شده معطوف بیشتر آن کیفیت تضمین و0 غذا سالمت ، بهلمسئو
با  پروتئیني غذایي منابع ارزانترین و ترینکامل از یكيعنوان هب ماکیان مرغ و سایر پروتئین حیواني، مصرف سرانه تخم

 یكي مرغ تخم از طرفي، روند رو به افزایش دارد. کنندگان مصرف کاالیي سبد درخصوصیات ویژه و ارزش غذایي منحصر به فرد 

 بیشتر جامعه براي کیفیت داراي و بهداشتي مرغ تخم مصرفلذا  ،باشدميانسان  به بیماري انتقال براي خطر داراي غذاي12  از

  یابد.مي اهمیت

 که یک بسته بندي طبیعي در برابر آالینده هاي مختلف براي آن فراهم مقاوم پوستهدارا بودن رغم علي ماکیانتخم  "اصوال

هاي مختلف فیزیكي، شیمیایي و آسیب تواند تحت تاثیرراحتي ميت ولي یک محصول بي نهایت شكننده است و بهرده اسک

آن  آن دقت بسیار زیادي شده و مشكل امروزي عرضه عرضهنگهداري، توزیع و ، آوريع میكروبي قرار گیرد. لذا بایستي در جم

را  ماکیانهاي اعجاب آور تخم تا بتوان تمام ویژگي زیع کشور حذف شودبه صورت بدون هویت و یا فاقد بسته بندي از چرخه تو

 . رساندآسیبي به مصرف کننده نهایي  سالم و بدون هر گونه "کامال

عدم رعایت اصول بهداشتي در فرآیند تولید، فرآوري، توزیع، نگهداري، عرضه و مصرف این منبع مهم پروتئین حیواني، ضمن 

هاي با منشاء غذایي ها و مسمومیتو خروج مقادیر قابل توجهي از آن از چرخه مصرف، باعث بروز بیماريایجاد فساد، تباه شدن 

  کند.در مصرف کنندگان گردیده و هزینه هاي سنگین اقتصادي و بهداشتي بر کشور و مردم تحمیل مي

 بازاري هر اهداف مهم از یكي کنندگان مصرف رضایت جلب براي خارجي، رقابت و داخلي کنندگان تولید تعداد افزایش با امروزه

 موقع به بندي، عرضه مناسب و درجه بندي، بستهشناسنامه دار بودن، کیفیت و تضمین سالمت محصوالت،  بهبود. است

کنندگان و حفظ حقوق تولید  ف مصر رضایت جلبتوسعه تولید با کیفیت و صادرات، در  که هستند عواملي جمله محصول و ... از

 مهمي دارد.نقش  دگان و شهروندانکنن

 تاریخ و تولید تاریخ مبدأ، چون حاوي اطالعاتي برچسب داراي که گرددمي اطالق به محصوالتي شناسنامه دار محصول اصطالح

داشت. قانون  خواهد وجود مصرف تا تولید زنجیره در طول آنها رهگیري قابلیت و باشندمي آن مقدار و انقضاء، نوع محصول

 غذایي مورد مواد نمودن دنبال و رهگیري به بودن نماید: قادرتعریف مي چنین را اروپا، سیستم رهگیري غذایي مواد يعموم

 و توزیع. تولید مراحل درکل از آنها استفاده و حیوانات تغذیه تولید، بخش در استفاده

  تولیدکننده  کشور دهمین عنوانبه شد طوري کهباميمرغ  تخم تولید باالي بسیار کشور داراي پتانسیل دهد مي نشان آمارها

 شده بندي بستهمرغ  تخم از کنندگان ایراني مصرف بار اولین براي که هنگامي ه.ش 1892 سال درجهان هستیم.  در مرغ تخم

 شدند، اربرخورد تغذیه اي اطالعات و تاریخ مصرف کننده، تولید نام شامل برچسب داراي و عالي با کیفیت شفاف هاي بسته در
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 Food borne Diseases 

2
 .Food Safety 
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 و به بهبود ملزم را کنندگان تولید قانوني هیچ زمان آن در اگرچه، بود ایران مرغ تخم صنعت در عظیم تحولي گرواقعه نشان این

 این روند از پیروي به تشویق را آنان و داشت کنندگان دیگر تولید بر بسزایي این اقدام، تاثیر .نمودنمي ماکیان تخم کیفیت ارتقاء

 ،ماکیان تخم مختلف از نوع 82 از بیش عرضه شده، بندي بستهمرغ  اولین تخم ظهور از پس ساله 8 دوره طي که درينمود طور

پیدا  نظر مورد محصول براي بیشتري انتخاب کنندگان قدرت مصرف و یافت گسترش ،وزني و تعدادي متنوع هايبندي بسته در

 ند.نمود

 در ماکیاناز طریق اجراي حداقل استانداردهاي بهداشتي در صنعت تخم  ماکیانم سالمت تخ و تضمینکیفیت بهداشتي  تامین

 4بحراني کنترل نقاط و خطر تحلیل و تجزیه و( GHP) 8بهداشتي خوبعملیات  جمله اعمال سامانه هاي مراحل مختلف از

(HACCP)، ي و اعمال سامانه هايبهداشت رعایت ضوابط تخمگذار؛ ماکیانمزارع پرورش در  6و رفاه حیوانات 5ایمني زیستي  

شناسنامه دار کردن  ؛9رتبه بندي ؛ماکیانتخم  و بسته بندي تولیددر مراکز  HACCPو ( GMP) 7تولید خوبعملیات 

 . قابل حصول خواهد بودو فرآورده هاي آن  ماکیان(، حمل و نقل تخم 8)برچسب زني و قابلیت ردیابي

و رعایت زنجیره سرد از مرحله تولید تا عرضه به مصرف کنندگان،  ماکیانبندي تخم بسته  در این میان شناسنامه دار کردن،

در مدت نگهداري، حمل و نقل و  ماکیانو عمر ماندگاري تخم  کیفیت خوراکي، بهداشتيحفظ سالمت، جایگاه ویژه اي در 

سالم فرآوري و ولي قابل مصرف در زنجیره معیوب  ماکیان ناسالم و قرار گرفتن تخم  ماکیان عرضه دارد. از طرفي با حذف تخم 

، ضمن به حداقل رساندن ضایعات این محصول با ارزش، کمک شایاني به براي مصرف در صنایع (پاستوریزاسیون)نظیر سازي 

 سالمت مردم و بهداشت عمومي مي نماید.

)تولید، جداسازي،  تولید تا عرضه جیرهزندر  ي و نظارتيکنترلاقدامات و تقویت مقررات بهداشتي با عنایت به ضرورت رعایت 

و نیز تخم سایر پرندگان اهلي )مانند  مرغانواع تخم ماکیان بویژه تخم  درجه بندي، انبارداري، حمل و نقل، فرآوري و توزیع(

م و سال ماکیانبه منظور کاهش مخاطرات بهداشتي احتمالي و حصول اطمینان از تولید تخم  (مرغکبک، اردك، بلدرچین و شتر

هاي سازمان دامپزشكي کشور در داشتن برنامه اي راهبردي، جامع و ملي در راستاي انجام وظایف و مسئولیت ؛فرآورده هاي آن

ارتقاء کیفیت بهداشتی و " برنامه ملیهاي خام دامي ضروري است. به این منظور تامین بهداشت و سالمت فرآورده

 یكي از اقداماتي است که ،شناسنامه دار بسته بندی اکیانمضه تخم عرتولید و در قالب  "مرغتخم تضمین سالمت 

پس از بررسي کارشناسي طوالني و نظر خواهي از متخصصین و توسط دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذایي 

مدیریت ، کارشناسان و متخصصین سازمان دامپزشكي کشور، دفتر بهداشت و مرغصاحبنظران، کارگروه تخصصي بهداشت تخم 

ها، هاي طیور، دفتر قرنطینه و امنیت زیستي، مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت و ادارات کل دامپزشكي استانبیماري
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 .Good Hygienic Practice  

4
 .Hazard Analysis Critical Control point 
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 .Animal Welfare 
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 .Good Manufacture Practice 
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کانون سراسري انجمن هاي صنفي  ،اتحادیه مرکزي مرغداران میهن ،شناسنامه دار ایران  مرغانجمن صنفي تولیدکنندگان تخم 

تایید معاون محترم تهیه و تدوین شده و پس از کشور  مرغانجمن صنفي عمده فروشان تخم پرورش دهندگان طیور تخمگذار، 

 . بودجرا خواهد الزم اال سازمان دامپزشكي کشورتوسط ریاست محترم از تاریخ ابالغ بهداشتي و پیشگیري، 

 : تعاریف -2

نامه اجرائي نظارت بهداشتي امپزشكي کشور و آیینها و اصطالحات تعریف شده در قانون سازمان ددر این برنامه عالوه بر واژه

ها و اصطالحات زیر نیز ها و بخش نامه هاي ابالغي سازمان دامپزشكي کشور؛ واژهدامپزشكي و سایر آئین نامه ها، دستورالعمل

 کار رفته است:به

 سازمان دامپزشكي کشور سازمان: -

 اداره کل دامپزشكي استان اداره کل: -

 سازمان دامپزشكي کشور بر بهداشت عمومي و مواد غذایيدفتر نظارت  ت:دفتر نظار -

 هاي طیوردفتر بهداشت و مدیریت بیماري دفتر طیور: -

 دفتر قرنطینه و امنیت زیستي دفتر قرنطینه: -

 شناسنامه دار ایران  مرغانجمن صنفي تولید کنندگان تخم  انجمن: -

گذار به منظور تأیید سالمت گله به بهداشتي مزارع پرورش ماکیان تخم فنيل گواهي است که توسط مسئو گواهی سالمت: -

منظور ارسال تخم ماکیان به واحد بسته بندي و گواهي که مسئول فني بهداشتي واحد بسته بندي براي تایید سالمت محصول 

 گردد.نهایي تخم ماکیان ارسالي به مراکز فرآوري صادر مي

 باشد. مانه متمرکز اطالعات صنعت طیور کشور مي: منظور ساسامانه سماصط -

منظور سامانه ثبت اطالعات جغرافیائي واحدهاي اپیدمیولوژیک سازمان دامپزشكي کشور  :12سامانه اطالعات جغرافیایی -

 باشد. مي

 باشد.مي کشور سامانه صدور گواهي حمل بهداشتي سازمان دامپزشكي سامانه سیستم یکپارچه قرنطینه: -

منظور ایجاد ه آنها ب آنالیزپردازش و ي مربوط به رخدادهاي بهداشتي و ها مستمردادهو انتقال جمع آوري  ایش و هشدار:پ -

 اقدامات اصالحي. الزم براي واکنش فوري و اطالعات 

 .نامطلوب بهداشتي ، شیمیایي و یا فیزیكي در فرآورده یا شرایط حاکم بر آنها، با قابلیت ایجاد یک اثرزیستيعامل  :همخاطر -

قابلیت ایجاد )موارد عدم انطباق بهداشتي(: وقوع هرگونه تغییر درترکیب، وضعیت و ماهیت یک فرآورده با  رخداد بهداشتی -

 آن فرآورده. کنندهدام مصرفو یا  اثرات نامطلوب بهداشتي در انسان

                                                 
10

 . GIS 
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نقاط ضعف  يبند تیاولو ،بهداشت هیموجود عل يدهای، تهدبهداشتي حوزه یيشناسا يبرا ازیمراحل مورد ن :11ارزیابی خطر -

 .مناسب يهاو کنترلخطرات و مشخص نمودن سطح  دهایمربوط به تهد

 جیکه شامل حداکثر نتا نانیبه هرگونه عدم اطم یيو پاسخگو لیتحل ،یيمرتبط با شناسا يندهایفرا هیکل: 10مدیریت خطر -

 .نامطلوب يبهداشت جیمطلوب و به حداقل رساندن نتا بهداشتي

مكان مجهز بهداشتي داراي پروانه هاي بهره برداري بهداشتي و فعالیت جهت پرورش  واحد مجاز پرورش ماکیان: -

منظور تولید تخم ماکیان خوراکي، از مراجع قانوني و ذیصالح کشور است که در آن تولید منطبق با قانون و ماکیان تخمگذار به

 گیرد.ازمان دامپزشكي کشور و استانداردهاي مربوطه انجام ميهاي فني و بهداشتي سدستورالعمل

کارگاهي است که ضمن اخذ تاییدیه انجمن صنفي تخم مرغ شناسنامه دار ایران داراي مجوز  واحد بسته بندی مجاز: -

و محفوظ و داراي بندي تخم ماکیان از مرجع قانوني و ذیصالح کشور بوده و مكاني است سرپوشیده، بهداشتي فعالیت جهت بسته

امكانات، تأسیسات و تجهیزات فني، صنعتي و بهداشتي که عملیات آماده سازي، بسته بندي و نشانه گذاري تخم ماکیان را به 

 دهد.روش صحیح و بهداشتي )برابر ضوابط بهداشتي سازمان دامپزشكي کشور( زیر نظر مسئول فني بهداشتي انجام مي

شود که در مراکز مجاز پرورشي تولید شده ولي بسته بندي و نشانه تخم ماکیان گفته ميبه تخم ماکیان شناسنامه دار:  -

-برابر دستورالعملداراي کد پروانه بهداشتي بهره برداري از دامپزشكي  مستقل و یا وابسته(گذاري آن در مراکز بسته بندي مجاز )

درجه حمل شده و شرایط نگهداري اعالم شده بر روي برچسب  01 ± 2انجام گرفته و پس از بسته بندي در دماي  هاي سازمان

 درجه سانتیگراد( باشد. 4آن براي مصرف کننده )صفر تا 

فاقد هرگونه پرینت بر روي تخم ماکیان بوده ولي بر روي کارتن آن باید ، تخم ماکیان ارسالي به واحد بسته بندي مستقل *

بي واحد پرورش ماکیان طبق مقررات سازمان جهت اقدامات بعدي درج شده عالوه بر مشخصات واحد پرورش ماکیان، کد ردیا

البته در صورت عدم استفاده از کارتن براي حمل به بسته بندي مستقل، مشخصات واحد پرورش ماکیان و کد ردیابي در . باشد

 گواهي حمل آن بطور کامل باید قید شده باشد.

ر آن تخم  ماکیان دریافتي از واحدهاي مجاز پرورشي در مراکز مجاز بسته فعالیتي است که د بسته بندی تخم ماکیان: -

بندي تحت اقداماتي از قبیل تفكیک تخم  ماکیان سالم از معیوب، شناسنامه دار کردن تخم هاي قابل بسته بندي، آماده سازي 

نوع تخم ماکیان قرار گرفته و در  تخم  ماکیان معیوب قابل مصرف جهت حمل به واحد فرآوري یا مراکز جمع آوري مجاز این

داخل گنجایه هایي از جنس مجاز در سایزهاي متفاوت قرار گرفته و سپس برچسب گذاري )چاپ مشخصات شامل نام و آدرس 

 شوند.( ميو..... کامل واحد، کد پروانه هاي بهره برداري و تولید، تاریخ تولید و انقضاء

است که به ترتیب از سمت چپ به راست معرف ماه تولید تخم  تخم ماکیاني بسته بندشماره اي برروي  :رهگیریکد  -

واحد پرورش ماکیان که در کارگاه ردیابي ماکیان در واحد پرورش ماکیان، روز تولید تخم ماکیان در واحد پرورش ماکیان و کد 
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ن تحویلي به واحد بسته بندي و نیز براي جستجوي تخم ماکیا رهگیريبسته بندي به آن اختصاص داده شده و  تحت عنوان کد 

 گیرد.کنترل زمان شناسنامه دار شدن و بسته بندي تخم ماکیان  مورد استفاده قرار مي

سفید صدفي یا قهوه اي براق و خوشرنگ ویا کمي کدر، تمیز رنگ پوسته عبارتست از تخم ماکیاني با خوراکی:  رغتخم م -

شكل سالم،  "ماض )بیش از یک سي و دوم سطح پوسته(، با جدار پوسته کامالو بدون هرگونه لكه و کثیفي غیر قابل اغ

ده و قابلیت مصرف هیچگونه ترك خوردگي و شكستگي در آن مشاهده نشکه در ضمن  ي مشخصنافرم بدون بیضي و"کامال

 مستقیم خوراکي در بسته بندي دارد.

با پوسته سمباده اي، تخم  مرغهاياقص شامل تخم با پوسته ن مرغهايتخم  عبارتست ازصنعتی خوراکی:  رغتخم م -

مدور،  رغتخم  م ،پوسته هاي داراي رسوبات کلسیمي و پوسته هاي داراي رسوبات گچي سفید رنگ  داراي نوار سفید، مرغهاي

شود ولي دیده مي یا ستاره اي هاي مویيبر روي پوسته آهكي آن ترك)دار ترك رغتخم  م، دراز یا کشیده تر از قالب طبیعي

بدون نوك زده با پوسته  رغتخم  مداراي لكه روي پوسته )مدفوعي، خوني ،کثیف و...(،  رغ(، تخم  مکندسفیده از آن نشت نمي

کلیه این ، تولید میشود  به روش بهداشتي در واحدهاي بسته بندي کهحاصل  اي غیر پاستوریزهتخم مرغ  مایع  و نشت محتوي

سالم سازي شده  مرغم قابلیت مصرف مستقیم خوراکي،در واحدهاي تولید مایع پاستوریزه یا پودر تخم به دلیل عدنوع تخم مرغها 

 میشود. و سپس مصرف 

و همچنین  کندکه زرده و سفیده از آن نشت مي اي شكسته رغهايتخم معبارت است از صنعتی غیرخوراکی:  رغتخم م -

فقط جهت مصارف صنعتي غیر خوراکي  و که قابلیت مصرف فرآوري ندارندآلوده به باکتري و یا ضایعات قارچي  رغهايتخم م

 تواند مصرف شود.مي

که ضمن اخذ تاییدیه  مرکز یا کارگاه واجد شرایطواحد جمع آوری تخم مرغهای صنعتی و تخم ماکیان روستایی:  -

مع آوري )به روش بهداشتي( تخم ماکیان انجمن صنفي تخم مرغ شناسنامه دار ایران و داراي مجوز فعالیت از دامپزشكي جهت ج

مصرف صنعتي از واحدهاي بسته بندي و یا تخم مرغ روستاها براي مصرف خوراکي مي باشد. این مرکز /کارگاه، مكاني است 

سرپوشیده، بهداشتي و محفوظ و داراي امكانات، تأسیسات و تجهیزات بهداشتي که عملیات آماده سازي و نگهداري اولیه تخم 

هاي ارسالي براي واحد فرآوري، مصرف صنعتي غیر خوراکي و یا نگهداري و ارسال تخم ماکیان روستایي به مراکز مجاز مرغ

 دهد.بسته بندي را به روش صحیح و بهداشتي )برابر ضوابط بهداشتي سازمان دامپزشكي کشور( انجام مي

که ضمن اخذ  است ودروي واجد شرایطختخم مرغهای صنعتی و تخم ماکیان روستایی: آوری خودروی جمع -

داراي مجوز فعالیت از دامپزشكي جهت جمع آوري تخم ماکیان مصرف  ،تخم مرغ ایرانعمده فروشان تاییدیه انجمن صنفي 

صنعتي از واحدهاي بسته بندي و یا روستاها به روش صحیح و بهداشتي )برابر ضوابط بهداشتي سازمان دامپزشكي کشور( براي 

 واحد فرآوري، مصرف صنعتي غیر خوراکي و یا مراکز مجاز بسته بندي مي باشد.تحویل به 
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محتواي تخم مرغ به صورت کامل یا فقط  مرغ که در آنهاکارخانه مایع پاستوریزه یا پودر تخم  واحد فرآوری تخم مرغ: -

هاي مختلف بنا به تهیه و در بسته بنديزرده یا فقط سفیده به فرم مایع تازه یا منجمد و یا پودر شده توسط تجهیزات مخصوص، 

 سفارش مشتري عرضه مي گردند.

 تخم ماکیاني است که پوسته آن آسیب دیده، ولي غشاي داخلي آن سالم است. )ترك خورده(: دارتخم ماکیان ترك -

ات آن در تخم ماکیاني است که پوسته صدفي آن شكسته و غشاء داخلي آن پاره شده و محتوی تخم ماکیان شکسته: -

 تماس با محیط خارج قرار گرفته است.

 مادر گوشتي یا تخمگذارتخم مرغ تخم ماکیان نطفه دار، تخم ماکیان جوجه کشی )نطفه دار(:  -

گذار نژادهاي بومي در داخل پوسته صدفي آن مي باشد که مستقیماً به تخم حاصل از ماکیان تخم :روستاییتخم ماکیان  -

 رسد.مصرف خوراك انسان مي 

انواع پرندگان اهلي هستند که به منظور نگهداري در روستا یا در مراکز پرورشي مجاز جهت تولید تخم ویا ماکیان )طیور(:  -

 باشد.بهره گیري دو منظوره گوشت و تخم بكار گرفته شده و شامل مرغ، اردك، غاز، بلدرچین، کبک، شترمرغ و مشابه آن مي

تخم مرغي که عالوه بر داشتن کلیه شرایط عمومي و اختصاصي تخم مرغ رتبه  د:تخم مرغ غنی شده و فراسودمن -

 باشند.، اسید فولیک و ... برابر پروانه تولید صادره از اداره کل مي8هاي اختصاصي غني شده با امگا ، داراي ویژگيAکیفي 

 يبه ویژه میكروارگانیسم هاي بیماري زافرآیند کنترلي براي حذف تعدادي از میكروارگانیسم ها  :سالم سازی میکروبی -

 موجود در یک ماده غذایي و یا کاهش آن به سطحي که براي سالمت مصرف کننده مخاطره آمیز نباشد، است.

محتواي تخم مرغ به صورت کامل یا فقط زرده یا فقط سفیده به فرم مایع تازه یا منجمد است  :مایع پاستوریزه تخم مرغ -

هاي مختلف بنا به سفارش مشتري خصوص شكستن و پاستوریزاسیون تخم مرغ، تهیه و در بسته بنديکه توسط تجهیزات م

 گردند.عرضه مي

محتواي تخم مرغ به صورت کامل یا فقط زرده یا فقط سفیده به فرم پودر شده توسط تجهیزات مخصوص  مرغ:پودر تخم  -

در کردن تخم مرغ، تهیه و در بسته بندي مناسب بنا به است که توسط تجهیزات مخصوص شكستن و پاستوریزاسیون و پو

 گردند.سفارش مشتري عرضه مي

، مرکز جمع تخم ماکیانپرورش ماکیان تخمگذار، واحد بسته بندي  واحد در که است : شخصي(PIC) 18متصدی یا مالک

حقوق قانوني مترتب بر تولید و عرضه برداري وکلیه  بهره مسئولیت و دارد حضورآوري تخم ماکیان و کارخانه فرآوري تخم مرغ 

 .دارد عهده به را امكنه یا مرکز آن از بهداشتي محصول حاصل
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 و حمل تولید، مراحل تهیه و کلیه در اعمال یكسري انجام یا بهداشتي موازین و اصول رعایت غذایی: مواد شتبهدا  -

 براي که حدي تا را بیولوژیكي و شیمیایي فیزیكي،آلودگي  دادن کاهش جهت در غذایي مواد مصرف و فروش نگهداري، نقل،

 .گویندمي مواد غذایي بهداشت نباشد، آور زیان انسان سالمتي

شخصي که پس از تایید صالحیت توسط سازمان نظام دامپزشكي و با اخذ پروانه مربوط از سازمان  مسئول فنی بهداشتی: -

اي موضوع آئین نامه اجرایي نظارت بهداشتي دامپزشكي، مطابق شرح وظایف و ادارات تابعه، وظیفه کنترل بهداشتي را در واحده

 ابالغي از سوي سازمان بر عهده دارد.

یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و شخص واجد شرایطي که از طرف سازمان و ادارات تابعه  بازرس بهداشتی: -

و سالمت محیط و  وضوع آئین نامه اجرایي نظارت بهداشتي دامپزشكيبراي اعمال بازرسي بهداشتي واحدهاي مواحدهاي تابعه ،

 نماید.هاي مربوط اقدام ميشود و برابر ضوابط و دستورالعملتعیین مي کار

فرآیندي که از طریق صدور پروانه و سایر مجوزهاي بهداشتي و بازرسي بهداشتي توسط سازمان و نیز  نظارت بهداشتی: -

 گردد.ي موضوع این آئین نامه توسط مسئول فني بهداشتي مربوط اعمال ميکنترل بهداشتي واحدها

دار و آموزش دیده از جمله مسئول فني ارزیابي و کنترل مخاطرات بهداشتي که توسط افراد صالحیت ممیزی داخلی: -

 شود. بهداشتي واحد انجام مي

شناسنامه دار  مرغمستقل از جمله انجمن صنفي تخم  ارزیابي و ممیزي توسط افراد حقیقي یا حقوقي ممیزی غیر رسمی: -

صالح که با انتخاب صاحب یا متصدي واحد در خصوص اطمینان از اعمال سامانه هاي بهداشتي، هایي ذيایران یا شرکت

 کنند. شناسایي و رفع نواقص کمک مي

سان واجد شرایط شاغل در مراجع مسئول مرحله نهایي ممیزي از واحد است که توسط کارشناس و یا کارشنا ممیزی رسمی: -

 شود. صالح بهداشتي دولتي )اداره کل و یا سازمان( اجرا ميو ذي

 صنفي افراد یا فرد حرفه به یا کار و کسب ادامه و شروع منظور به مربوطه مقررات طبق که است مجوزي :کسب پروانه -

 .میشود داده معین کسب وسیله یا مشخص محل براي

 برنامه: محورهای -3

 تخمگذار: ماکیانمزارع پرورش  -0  -3

 بسته  واحدو  تخمگذار واحدهاي پرورش ماکیاندر  مورد نظر سازمان يبهداشت يسامانه ها ينظارت بر اعمال جد

 واحد پرورش ماکیانوابسته به  ماکیانتخم  يبند

 روستایيو  يصنعت انواحدهاي پرورش ماکیدر  يدیتول ماکیانتخم  يبهداشت تیفیک کنترل و نظارت بر 

  و سایر مراکز  تخمگذار واحدهاي پرورش ماکیانتولیدي در  ماکیانتخم و مصرف خانوار خودداري از عرضه

 براي مصارف صنعتي با رعایت ضوابط مربوطه( "صرفا، )در صورت تایید سالمتغیر مجاز  پرورش ماکیان

  ازغیرمجمراکز پرورش ماکیان تعیین تكلیف و ساماندهي پیگیري 
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  با گواهي حمل بهداشتي و ثبت در سامانه به مقصد مراکز مجاز ماکیانخروج و حمل تخم کنترل و نظارت بر 

 :ماکیانبسته بندی تخم  )واحدهای( مراکز -2  -3

  مستقل و یا وابسته( ماکیانتوسعه کمي و کیفي مراکز بسته بندي تخم( 

  بسته بندي سورت، دن با دستگاههاي اتوماتیک کندلینگ،به تجهیز ش ماکیانبسته بندي تخم موجود الزام مراکز 

 (1888)حداکثر تا پایان سال  و ...

 هاي اتوماتیک در صورت تجهیز نبودن به دستگاه ماکیانبهره برداري مراکز بسته بندي تخم  عدم اجازه تاسیس و

 برنامه(این )از تاریخ اجراي  کندلینگ، سورت و بسته بندي

 مراکز از طریق  و خود اظهاريخودکنترلي شتي مراکز آماده سازي و بسته بندي تخم ماکیان؛ بازرسي و کنترل بهدا

نمونه برداري ادواري پرسنل، محیط کار، فرآیند و محصوالت با مستندسازي اقدامات مذکور براي اطمینان از بهره 

 تولیددر فرآیند  HACCPو  GHPگیري واحدهاي مذکور از 

 داخلي، غیر رسمي و رسمي(هاي الزم )اجراي ممیزي 

  برچسب زني و درج کد ردیابي برابر  ماکیانتخم  14کردن و قابلیت ردیابي و بسته بندي شناسنامه داربه الزام(

 ضوابط مربوطه(

 تحت قرارداد مراکز بسته بندي براي  واحدهاي پرورش ماکیاناي و ممیزي غیر رسمي به  ارائه خدمات مشاوره

 یا سایر واحدهاي پرورشي مربوط واحد پرورش ماکیانتخم ماکیان تولیدي در  ارتقاي بهداشت و سالمت

  ماکیانرتبه بندي واحدهاي بسته بندي تخم 

  بسته بندي شده مرغرتبه بندي تخم 

  افزایش عمر ماندگاري براساس اثبات عمر ماندگاري توسط تولید کننده با ارائه مدارك معتبر، راستي آزمایي و

 اندگاري محصول توسط سازمان دامپزشكي کشوراعتبارسنجي عمر م

  شیمیایي و میكروبي در  بسته بندي تاریخ گذشته و یا داراي ویژگیهاي نامطلوب ارگانولپتیک، ماکیانکلیه تخم

وارداتي به کشور طبق مقررات سازمان  ماکیانمراکز عرضه عمده یا خرده فروشي ، پایانه هاي صادراتي و یا تخم 

 اداره کل تعیین تكلیف خواهد شد. توسطبناي مستندات ردیابي آنها، دامپزشكي و بر م

 مراکز عرضه: -3  -3

 ماکیانآن با تخم  ناسنامه دار بسته بندي و جایگزین کردنش ماکیانتشویقي عرضه تخم  -توسعه تدریجي     

 غیر بسته بندي

  درجه سانتیگراد( 12 ± 0) سرددر شرایط  ماکیاننگهداري و عرضه تخم 

 صنایع:فرآوری و  -4  -3
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  کارخانجات فرآوري معیوب قابل مصرف به  ماکیان هدایت تخم 

  ها و واحدهاي هاي ناسالم و غیر بهداشتي پاستوریزه نشده در کارخانجات، کارگاه رغمجلوگیري از مصرف تخم

 شتي و ....()قنادي، صنایع تولید سس، کیک و کلوچه، فراورده هاي گو رغمصنایع غذایي مصرف کننده تخم 

  مرغبا استفاده از محصوالت پاستوریزه منجمد یا پودر تخم  رغمتاکید بر ذخیره سازي تخم   

 نگهداری، توزیع، حمل و نقل و عرضه: -5 -3

 درجه سانتیگراد( 12 ± 0) اعمال دقیق زنجیره سرد 

  ماکیانمل بهداشتي تخم تولید تا مقصد مصرف بر اساس ضوابط حء از مبدا ماکیانحمل تخم ناوگان ساماندهي 

 مسئولین فنی و بهداشتی: -6  -3        

 واحدهاي ، مراکز جمع آوري،تاکید بر نقش نظارتي مسئولین فني و بهداشتي واحدهاي پرورشي، بسته بندي 

 ماکیاننگهداري تخم 

 آموزش، ترویج و اطالع رسانی: -7 - 3       

  زشي و اطالع رساني عمومي مصرف تخم ماکیان بسته بنديآمو –فرهنگ سازي، الگوسازي، اقدامات ترویجي 

 های تشویقی:سیاست -8 -3       

 هاي بین هاي تشویقي نظیر تامین تسهیالت الزم از طریق هماهنگي و همكاريپیگیري براي اعمال سیاست

 بخشي براي بازسازي و بهسازي ساختاري و تجهیزاتي واحدها بر اساس ضوابط بهداشتي سازمان 

 اهداف: -4

امكان و  رعایت زنجیره سرد ،سالم و بهداشتي ماکیانعرضه تخم  تا تولید روندبر تر کنترل و نظارت دقیق تقویت سیستمبهبود و  -

 یا ذخیره سازي. در تمامي مسیر زنجیره تولید تا مصرف ماکیانردیابي تخم 

 ترویجي، پیامهاي آموزشي،انتقال  محل تولید و بسته بندي، ،اءانقضتاریخ  اراي مشخصات تاریخ تولید،)د ماکیان تخم هویت دار کردن -

 (.بهداشتي و....

 .فدر چرخه مستقیم مصر ترك خورده و شكسته و یا فاسد کودي، کثیف، ماکیان جلوگیري از عرضه تخم   -

 و...(. نور خارج از ضوابط بهداشتي )در فضاي باز و در معرض گرما و تابش ماکیانجلوگیري از عرضه تخم   -

 در سطح روستاها تولیدي ماکیان عرضه تخم جمع آوري و ساماندهي بهداشتي  -

 خریدار، شانه و کارتن آلوده. هاي ثانویه در اثر تماس با دست فروشنده،جلوگیري از آلودگي  -

 لب اعتماد و اطمینان مصرف کننده.حفظ و تأمین بهداشت عمومي با افزایش کیفیت محصوالت و ج  -

حمل و  فیزیكي و میكروبي در طول مدت نگهداري، حفظ کیفیت بهداشتي محصول بسته بندي در برابر عوامل فاسد کننده شیمیایي، -

 نقل و عرضه.
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واحدهاي صنایع غذایي مصرف  يکنترل بهداشت کارخانجات فرآوري ومعیوب قابل مصرف به  رغهايم کاهش ضایعات با هدایت تخم  -

  (کلوچه و ... ها، کارخانجات تهیه سس، کیک وقنادي ر)نظی رغمکننده تخم 

ها به مقصد قنادي و یا مراکز غیر بهداشتي و غیر مجاز مرغ تخمگذارواحد پرورش مایع شده در محل  رغهايمجلوگیري از توزیع تخم  -

  .فرآوري کارخانجات مصرف بهمعیوب قابل  مرغ م .و اشاعه ارجاع تخ مرغ،کارخانجات و سایر مراکز غذایي مصرف کننده تخم 

 موارد تخلف در کمترین زمان ممكن.یابي ردناسالم ،کهنه و فاقد مجوز بهداشتي و  ماکیانکنترل و مبارزه با عرضه انواع تخم  -

ز بسته ها و مراکواحد پرورش ماکیانایجاد رقابت سالم در سطح  و رتبه بندي شده با اشاعه فرهنگ استفاده از محصوالت بسته بندي -

 کیفیت محصوالت. اءدر جهت ارتق ماکیانبندي تخم 

انتخاب  محصوالت با کیفیت بهداشتي باالتر و حق عرضهحفظ حقوق مصرف کنندگان از طریق ایجاد بستر رقابتي در تولید و  -

 محصول با کیفیت تر توسط مصرف کنندگان 

 مصرفي. ماکیانبر تخم نظارت بهداشتي افزایش نقش مردم در کمک به اقدامات اجرایي  -

 آنفلوانزا و ... ه در موارد ژها بویدر مواقع بروز بیماري ماکیانامكان کنترل دقیق مسیر نگهداري و یا توزیع تخم  -

 بدون شناسنامه. ماکیانله توزیع تخم تنظیم بازار و حذف واسطه ها از مرح کمک به -

و مراکز بسته  واحد پرورش ماکیاندر  ماکیانرخدادهاي نامطلوب بهداشتي تخم شناسایي مخاطرات، ارزیابي و مدیریت خطر  پایش و - 

 بندي

 ماکیانپیشگیري از تولید، توزیع، عرضه و مصرف فرآورده هاي ناسالم و غیر بهداشتي تخم  -

 قوانین: -5

 1852مصوب  -قانون سازمان دامپزشكي کشور -
 1897مصوب  -نامه نظارت بهداشتي دامپزشكيآئین -
 (1899جلد دهم ) –دستورالعمل اجرایي کنترل و نظارت بهداشتي فرآورده هاي خام دامي  -

 1871مصوب  -آئین نامه بهداشت محیط -
با کد  «خوراکي و فرآورده هاي آنمرغ مقررات کنترل بهداشتي تولید، فرآوري، حمل و عرضه تخم » دستورالعمل اجرایي  -

  24/48/1882دستورالعمل دامپزشكي 
 (07/11/1887 هیئت وزیران مورخ157871قانون برنامه پنجساله ششم )تصویب نامه شماره  84آئین نامه اجرایي ماده  -

مورخ  4004/202 برنامه اجرایي طرح تضمین کیفیت و سالمت فرآورده هاي دامي )ابالغي وزیر جهاد کشاورزي به شماره -
18/0/1881) 
مورخ  4004/202 ي دامي ابالغي از سوي مقام عالي وزارت جهاد کشاورزي به شمارهطرح تضمین کیفیت و سالمت فراورده ها -

18/20/81 
 مواد خوردني و آشامیدني و آیین نامه اجرایي مربوط 18قانون اصالح ماده  -

 دامنه کاربرد: -6
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و  واحد پرورش ماکیاناز  کیانماتخم حمل و نقل  ،همراکز پرورشي مربوطدر  ماکیانتولید تخم شامل  این برنامه در تمام مراحل

براي  ماکیان تخمو عرضه  توزیعواردات، صادرات، نگهداري و ذخیره سازي،  نشانه گذاري، ، بسته بندي،آماده سازي، سایر مراکز

 کاربرد دارد.مصرف 

 :مجری و همکار( هایسازمان) برنامه اجرایی ارکان -7

 ذایي: دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غمجري ملي

 : اداره کل دامپزشكي استانمجري استاني

 :، ذینفعان و دست اندرکارانمشارکت کنندگان

 ملي تشخیص، مرکزهاي طیور ، دفتر قرنطینه و امنیت زیستي ، دفتر بهداشت و مدیریت بیماروزارت جهاد کشاورزي: 

شرکت  -بهبود تولیدات دامي یور معاونت امور طدفتر  - سازمان دامپزشكي کشور کاربردي مطالعات و مرجع آزمایشگاههاي

 پشتیاني امور دام  

دفتر بهبود تغذیه جامعه و مرکز مدیریت  ،مرکز سالمت محیط و کار) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: معاونت بهداشت

 )اداره کل نظارت و ارزیابي مواد غذایي و آشامیدني( سازمان غذا و دارو ها( وبیماري

 ، دفتر تنظیم بازارسازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وزارت صمت:

 ،کشور مرغشناسنامه دار ایران، انجمن صنفي عمده فروشان تخم  مرغانجمن صنفي تولید کنندگان تخم : ي صنفيهاتشكل

اي توزیع و عرضه مرتبط اتحادیه هکانون انجمن هاي صنفي پرورش دهندگان مرغ تخم گذار،  مرغداران میهن ، مرکزياتحادیه 

 و صنوف مربوطه

 ها: مسئولیت -8

 یا متصدي واحد:  مالکهاي مسئولیت -9-1

هاي صاحب یا متصدي واحدهاي تولیدي مصرح در قوانین و مقررات جاري و مواردي که در این برنامه عالوه بر کلیه مسئولیت

هاي بهداشتي مورد نظر سازمان در واحد مربوطه، تضمین  ها عنوان شده است، مسئولیت اعمال سامانهعنوان وظایف آنبه

سالمت محصوالت، رعایت ایمني زیستي، صحت اظهارات و اسناد ارائه شده براي دریافت گواهي رتبه، حفظ شرایط رتبه واحد و 

برچسب  اخذ تایید مندرجات الت در طول فرآیند تولید تا عرضه وعمر ماندگاري محصوحفظ رتبه محصوالت استحصالي، 

 باشد.مي واحدر عهده صاحب یا متصدي محصوالت واحد از اداره کل، ب

 بهداشتي:  -هاي مسئولین فنيمسئولیت -9-0 

بهداشتي واحدهاي تولیدي مصرح در قوانین و مقررات جاري و مواردي که در این  -هاي مسئولین فنيعالوه بر کلیه مسئولیت

سامانه هاي بهداشتي مورد نظر سازمان در واحد  صحیح اجراي کنترلمسئولیت  ،ه استها عنوان شدعنوان وظایف آنبرنامه به

گزارش دهي رخدادهاي بهداشتي و  ایید رتبه محصول در فرآیند تولید؛تسالمت محصول؛  کنترل ؛فرآیند تولید کنترلمربوطه، 

 ؛تصدي و یا صاحب واحد براي اصالح فرآیند تولیدهاي سازمان به م، ضوابط بهداشتي و دستورالعملانطباق با معیارها موارد عدم
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عدم همكاري متصدي و یا صاحب واحد در رعایت ضوابط تكرار و گزارش دهي به اداره دامپزشكي شهرستان/اداره کل در صورت 

تعیین تكلیف محصوالت نامنطبق با معیارهاي بهداشتي بر اساس  ؛بهداشتي و عدم رعایت و انطباق شرایط رتبه محصول

 باشد.  بهداشتي واحد مي -بر عهده مسئول فنيهاي سازمان دستورالعمل

 مسئولیت اداره کل: -9-8

عنوان مجري استاني مدیر کل دامپزشكي استان به بوده و هامسئولیت حسن اجراي این برنامه بر عهده اداره کل دامپزشكي استان

 باشد.مياین طرح 

  اد غذایي:دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مو -9-4

 باشد.ميعنوان مجري ملي این طرح به بوده و مدیرکل دفتر نظارتدفتر نظارت مسئولیت نظارت بر اجراي این برنامه بر عهده 

  های اجرایی برنامه:بخش -9

دار بسته بندي  شناسنامه ماکیانتخم  رساني(  )بازار بازاریابي هايآمده در کالنشهر تهران، کانال به عمل هايبررسي به توجه با

  .گیرددر چهار مسیر زیر به شرح زیر صورت مي ماکیانشده، به تناسب میزان توزیع تخم 

 

 

 

 
 

مدیریت و کاهش مخاطرات احتمالی در مراحل مختلف زنجیره تولید تا هاي اجرایي این برنامه شامل بخش

، جمع آوري، جابجایي، بسته بندي، انبارش، توزیع، کیانواحد پرورش مادر  ماکیانتولید تخم شامل  ماکیانمصرف تخم 

مقررات کنترل » رعایت مندرجات دستورالعمل اجرایي لذا  .گرددحمل و نقل، عرضه )عمده فروشي و خرده فروشي( و فرآوري مي

توسط  24/48/1882 يبا کد دستورالعمل دامپزشك« خوراکي و فرآورده هاي آن ماکیانبهداشتي تولید، فرآوري، حمل و عرضه تخم 

 :الزامي استبهداشتي واحد با تاکید بر اعمال و تشدید نظارت بر موارد زیر –و مسئول فني  پرورش دهنده مربوط هاييرغدارم

 :واحد پرورش ماکیان در ماکیانتولید تخم کاهش و مدیریت مخاطرات بهداشتی در  (بخش اول
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 –تحت نظارت مسئول فني  مجاز واحدهاي پرورش ماکیاندر وار خوراکي مورد مصرف مستقیم خان ماکیانتولید تخم  -

 طبق ضوابط بهداشتي سازمان بهداشتي و

 تاسیسات، و مادر، گله تخم گذار ،پرورش ماکیانمحیط در  ماکیاندر تولید اولیه تخم  15اعمال شرایط خوب بهداشتي -

 توسط تولیدکنندگان آب، فاضالب و ...،خوراك  تجهیزات،

جایي یا جمع تجهیزات در حین مراحل جابه کنان و بهداشتکار فردي و سالمت بهداشت هداشتي دامپزشكي،رعایت اصول ب -

 ماکیانآوري تخم 

از گله مادر سالم براي کاهش یا حذف  مرغدارتهیه جوجه توسط سالمت گله از طریق  و مدیریت رعایت اصول پرورش طیور -

 هاي بیماریزاي قابل انتقال به انسان به گله تخم گذاراحتمال خطر ورود بیماري هاي طیور و ارگانیسم

اقدامات پیشگیرانه مناسب مانند استفاده از خدمات دامپزشكي، داروها و و  واحد پرورش ماکیانها در پایش و کنترل بیماري -

 هاي ابالغي سازمانبراساس برنامه ها و دستورالعمل واکسن

باقیمانده دارو به حد  تا زماني کهاز زنجیره مصرف خوراکي  مرغهاتخم  دنکر خارجزمان پرهیز از مصرف دارو و  رعایت -

 .مجاز برسد

 ها، سموم و مواد شیمیایي مصرفي کشاورزي آفت کش ، 16حداکثر مجاز باقیمانده داروهاي دامپزشكيکنترل  -

خصات گله و دوره مصرف( سوابق درماني به کار گرفته شده )از جمله مقدار، تاریخ تجویز دارو و مش مستندات نگهداري -

 .ماکیانو یا مراکز جمع آوري تخم  مراکز پرورش ماکیانگذار، دامپزشكان تخم ماکیانتولیدکنندگان توسط 

تا دارد  را گله یا انسان براي مخاطره امكان هنوز که ايآلوده گله از آمده بدست ماکیانتخم  سازي به روش مناسبمعدوم  -
 رفته باشد.از بین  "زماني که خطر کامال

 کنترل ترددها خودروها و افراد با رعایت اصول بهداشتي و ضدعفوني کردن -

 و سایر حیوانات به محوطه و تاسیسات نو پیشگیري از ورود حشرات، جوندگان، پرندگا آفات اجراي برنامه هاي کنترل -

 کاهش و ماکیان تخم با تماس مالاحت کاهش منظور به) نامناسب مواد سایر و کود شكسته، هايتخم  موقع به آوري جمع -
 حشرات( جذب

هویت گله و نحوه  -مستند سازي و نگهداري سوابق )شامل برنامه پیشگیري، واکسیناسیون و کنترل بیماري هاي طیور -
 - نوع و منبع خوراك و ترکیبات خوراك و آب -داروهاي مصرفي  و هاکشمواد شیمیایي، آفت - ماکیانانتقال گله و تخم 

قابلیت ردیابي و مرجوع سازي  - برنامه شستشو و ضد عفوني - وضعیت سالمت کارکنان - هاي انجام گرفتهآزمون تایجن
 فرآورده ها( 

 

، بسته بندی، ، نگهداریجابجایی ،جمع آوریکاهش و مدیریت مخاطرات بهداشتی در فرآیند  (بخش دوم

  :ماکیانتوزیع و عرضه تخم 

                                                 
15

 . Good Hygienic Practice (GHP) 
16

 . Maximum Residue Levels (MRLs) 
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)به روش دستي یا اتوماتیک(، جابجایي و  ماکیانآیندهاي بعدي مانند جمع آوري تخم کاهش زمان بین تخم گذاري و فر -

  نگهداري در انبار ) با دماي کنترل شده(

 ، کوديضایعات قارچي، آلوده به باکتري، نشت دار ،، سوراخ شدهدار، شكسته)ترك ماکیان هاي معیوبتخم جداسازي سریع  -

 اکيخور تمیز و ماکیان  تخم از و کثیف(

زمان جمع آوري، جابجایي، نگهداري و حمل و نقل تخم  زمان و دماي مناسب )به ویژه پرهیز از بروز نوسانات دما( دررعایت  -

 ماکیان

و پوسته آن در زمان جمع آوري، جابجایي، نگهداري و حمل و نقل تخم  ماکیانکاهش احتمال آلودگي و آسیب دیدگي تخم  -

 ماکیان

 شود جابجا اي ه مراحل تمیز کردن، جداسازي، درجه بندي، بسته بندي، انبارداري و توزیع به گونهباید در کلی ماکیانتخم  -

 .شود جلوگیري ماکیان تخم آلودگي از و شود رسانده حداقل به ماکیان تخم پوسته سطح رطوبت نشود، وارد آن به آسیبي که

باید بالفاصله لذا ، ندارندمستقیم انسان  غذایي مصرف زهاجاهاي جوجه کشي )نطفه دار(  مرغ تخممعیوب و نیز  ماکیانتخم  -

 ند.گردفرستاده شوند و یا به روش مطمئني معدوم  وريکارخانجات فرآ بهبراي فرآوري )سالم سازي میكروبي(  ي وجمع آور

اخت، نصب، باید از نظر جنس )مواد غیر سمي(، طراحي، س ماکیانبسته بندي تخم  و سورت کندلینگ،، تجهیزات جمع آوري -

 ماکیانرا تسهیل نموده، مخاطره اي براي سالمت تخم  (GMP)خوب  تولید فرآیندبتوانند نمایند تا نگهداري و استفاده 

 نشوند. ماکیاننداشته، قابل تمیز کردن و ضدعفوني بوده و موجب آلودگي و آسیب دیدگي پوسته تخم 

ضرورت تعویض  صورت در و اي صورت دورهبه ماکیانتخم  ظروف و تجهیزات جمع آوري ضدعفوني کردن و تمیز ،کنترل -

 ماکیانیا جلوگیري از آلودگي تخم  کاهش منظور به مناسب، زماني هاي در دوره هاآن

 ورود از و کاهش را ماکیان تخم پوسته دیدگي آسیب احتمال آلودگي که باشد نحوي به باید ماکیانمكان نگهداري تخم  -

 جلوگیري نماید. ماکیانون تخم در یا و پوسته روي ها وارگانیسممیكر وجود  و رشد آلودگي،

نباید اثر زیان آور ها آندما، زمان و میزان رطوبت ه، جابجایي، تجهیزات مربوط، ماکیانبسته بندي و انبارداري تخم شرایط  -

 مصرف سالمت براي اي هشود که مخاطر ماکیاننباید باعث انتقال موادي به تخم  و داشته باشد ماکیانبر سالمت تخم 

 . شرایط نگهداري باید رطوبت سطح پوسته را به حداقل برساند. کند ایجاد کننده

 ماکیانتخم  و عرضه توزیع ،نوسانات درجه حرارت در طول مدت نگهداريجلوگیري از  -

ت بر سطح پوسته جلوگیري از نوسانات دما در اثر جمع شدن رطوب براي هاي مختلفبین بخش ماکیانتخم انتقال سریع  -

را  ماکیانگاري تخم ماند مدت و کاهش را میكروبي رشد ، پایین هايدماي مناسب. درجه حرارت نگهداري در و ماکیانتخم 

 .دهدافزایش مي

آلودگي، آسیب و  جهت به حداقل رساندن ماکیانجابجایي تخم  برايمناسب  و خودروي حملکارکنان کافي تعداد  -

 شكستگي



مپزشكيمقررات ملي دا   IVO/89/02 "مرغتخم تضمین سالمت ارتقاء کیفیت بهداشتی و " برنامه ملی  

 

 63 از 13 صفحه

 

قبل از هر بار استفاده و نیز پس از  ،ماکیانو سایر وسایل حمل و نقل تخم  خودروها کردن ضد عفوني و وپاکسازي، شستش -

 ماکیانانتقال آلودگي بین مزارع و تخم  جهت پیشگیري از ماکیانحمل تخم 

 :ماکیانفرآوری تخم ( سومبخش 

 آوري رعایت موارد زیر الزامي است: کارخانه فر در ماکیانتخم براي اطمینان از سالمت محصوالت فرآوري شده 

 :قبل از فرآوري( 1

مایع غیر پاستوریزه تولیدي در مراکز بسته بندي یا  و سوراخ شده ولي بدون نشت محتوي ،کثیف ،هاي ترك خوردهمرغتخم  -

، باید وري دارندولي قابلیت مصرف فرآ خوراکي قابل استفاده نیست مرغکه براي مصرف انسان به صورت تخم  مراکز جمع آوري

 و یا به روش مطمئني معدوم شوند.بالفاصله پس از جمع آوري براي فرآوري )سالم سازي میكروبي( ارسال شوند 

وري که قابلیت مصرف فرآ هاي آلوده به باکتري و یا ضایعات قارچيمرغو همچنین تخم  نشت دار فاسد هاي شكستهمرغتخم  -

یا در صورت امكان براي مصرف به کار برده شوند و باید به روش مطمئني معدوم  مرغهاي تخم  نباید براي تولید فرآورده ندارند،

 شوند.صنعتي غیر خوراکي ارسال 

 تمیز شده باشند.به روش مناسبي هاي کثیف قبل از آن که شكسته و فرآوري شوند، باید مرغتخم  -

براي جلوگیري از  بهداشتيباید با روش مناسب  ا جمع آوريدر مراکز بسته بندي ی از پوسته مرغجداسازي محتویات تخم  -

 مربوط صورت پذیرد.و آلوده شدن توسط کارکنان  مرغآلودگي متقاطع بین پوسته و محتویات تخم 

 فرآوري )سالم سازي میكروبي(:( 0

زا، نباید اثر نامطلوبي بیماري هايخوراکي به منظور حذف میكروارگانیسم مرغکردن( تخم و پودرسالم سازي )مانند پاستوریزه  - 

 بگذارد. مرغبر کیفیت تخم 

یند سالم سازي میكروبي قرار گیرند تا از سالمت آن اطمینان حاصل شود. کلیه عملیات باید تحت فرآ مرغفرآورده هاي تخم  -

 حاصل شود. الم سازي شده اطمیناناي باشد که از عدم آلودگي فرآورده هاي سبعد از سالم سازي باید به گونه

خطر آلودگي ناشي از سطوح در تماس با مواد غذایي،  براي جلوگیري ازکارکنان  بهداشت فردي وشرایط بهداشتي تولید رعایت  -

 خام و فرآوري شده مرغتجهیزات و کارکنان، مواد بسته بندي و آلودگي ناشي از تماس تخم 

اي که ، به گونه(باید مناسب و معتبر باشدز نظر ترکیب زمان و دما )اروش سالم سازي میكروبي از جمله سالم سازي حرارتي  -

 و سالم براي مصرف انسان هاي بیماري زا را در حد مورد نظر کاهش داده و سبب تولید فرآورده هاي مناسبتعداد میكروارگانیسم

 شود.

یط سردخانه، نگهداري و به گونه اي حمل و نقل مایع پاستوریزه باید بالفاصله بعد از پاستوریزاسیون، سرد و در شرا مرغتخم  -

 شود که احتمال آلودگي به حداقل برسد.
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 عمرتواند بر حد غیر قابل قبول مي در زازا و یا فسادهاي بیماريرشد میكروارگانیسم :ماکیانتخم  07عمر ماندگاری -01

عواملي از جمله شرایط نگهداري )شامل دما، نوسانات تحت تأثیر  ماکیانماندگاري تخم  عمرتأثیر گذارد.  ماکیانماندگاري تخم 

خوراکي باید توسط کارگاه بسته  ماکیانباشد. عمر ماندگاري تخم دما و رطوبت(، نوع بسته بندي، روش فرآوري و سالم سازي مي

 بندي، مطابق با ضوابط و مقررات سازمان و با توجه به موارد زیر درج گردد:

 د کننده مبني بر زمان تخم گذاري، مدت و دماي نگهداري و حمل و نقل اطالعات دریافتي از تولی -

 نوع بسته بندي -

احتمال رشد میكروبي در نتیجه دماي نامناسب در حین نگهداري، توزیع، خرده فروشي و فروش، جابجایي توسط  -

 مصرف کننده و ...

و به شرح جدول  11/27/99 مورخ 48/ 86688باید مطابق بخشنامه  ماکیانشرایط نگهداري و عمر ماندگاري تخم  توجه:

 باشد:مي 1شماره 

توانند براي درجه سانتیگراد از تولید تا عرضه، مي 4واحدهاي بسته بندي در صورت داشتن زنجیره سرد صفر تا تبصره:  -

 افزایش عمر ماندگاري  براساس دستورالعمل مربوطه اقدام نمایند.

 :ماکیانتخم  کروبیفیزیکی، شیمیایی و می های ویژگی -00

 :هاي ظاهري / ارگانولپتیک ویژگي -11-1

   سالم: ماکیانتخم  

  :جدار پوسته ؛ و در سایر ماکیان به رنگ مخصوص به خودسفید صدفي یا قهوه اي رنگ به  در تخم مرغپوسته

 ؛مشاهده نشود هیچگونه ترك خوردگي و شكستگي در آن ؛بیضي بوده و نافرم نباشد"کامالشكل آن سالم و  "کامال

یكنواخت بوده و اسفنجي هاي آن صاف، شفاف، تمام قسمت "کامال پوستهسطح  در برابر نور، با گرفتن و مشاهده

 نباشد.

 .محتویات )زرده و سفیده( عاري از هرگونه بوي خارجي و گندیدگي یا عالئم فساد باشد 

 ؛عاري از هر گونه لكه گوشتي و خونير زالل، ؛ ظاهري ابري و غیداراي قوام و ویسكوزیته کافي و غلیظ: سفیده 

  .سفیده رقیق آن کم و در نور سنجي هیچ سایه اي از زرده دیده نمي شود

 در نور سنجي به صورت  وبدون هیچگونه جسم و لكه اي بر روي آن ، متراکم و در مرکز بدون پارگي "کامال :زرده

 شود.سایه اي نامعلوم در مرکز دیده مي

 داخل یخچال  در و انقضاء مصرف و ...( بوده و تاریخ تولید صات تولیدکننده،مشخي شناسنامه دار )داراي بندبسته  در

  درجه سانتیگراد نگهداري شوند.  4تا 

  تازه ماکیانتخم:  
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 هاي آن یكنواخت باشد.   صاف و شفاف بوده و در تمام قسمت ماکیان  سطح پوسته خارجي تخم 

  باشد.مي داراي اتاقک هوایي کوچک 

  باشد.سفیده غلیظ و رقیق کامال از یكدیگر قابل تفكیک مي 

  ،قرار دارد. ماکیانکروي و در مرکز تخم  زرده کامال گرد 

  ظاهري ابري و غیر شفاف است دارايسفیده. 

 شود.راحتي جدا نمي پوسته پس از پختن به 

   کهنه ماکیانتخم: 

  باشد. نگ ميبد رو کدر  ،کهنه ماکیانپوسته خارجي تخم  سطح 

  یابد.نسبت سفیده غلیظ به سفیده رقیق کاهش مي 

  شود.مي پهن زرده خاصیت محكم و ایستادگي خود را از دست داده و و مضخامت غشاي زرده ک 

  عالمت از دست دادن رطوبت داخلي  و نگهداري طوالني گهوایي بزر اتاقکوجود ) شودمي گاتاقک هوایي بزر ،

 .(مدت است

 باشد.مي ماکیاننشانه کهنگي تخم  ،ده شفاف سفی 

  فاسد ماکیانتخم:  

 شودرنگ ميبد کدر و  "فاسد کامال ماکیانتخم  در پوسته خارجي سطح . 

  باشد.فساد آن مي که نشانه ماکیانتخم مخلوط شدن سفیده و زرده 

  باشد. مي بوي تعفن و عالئم فساد دارايمحتویات 

   لكه هاي کپک یا  کند و موجب تشكیلسرایت مي ماکیاني به سرعت به داخل تخم کپک زدگي در پوسته خارج

 .باشدشود که با چشم قابل رویت مييمسیاه و قهوه اي  قارچ به رنگ هاي خاکستري،

 :ماکیانتغییر رنگ محتویات تخم 

  یا سفید، شبیه زرده نیم  شود زرده رنگ پریده وبامنظره سبز رنگ: سفیده آبكي و بریده و سبز رنگ مي ماکیانتخم

 شود. پخته مي

  کند به وسیله قرار آورد و سفیده را آبكي ميبامنظره قرمز رنگ: در زرده رنگ قرمز مخصوصي بوجود مي ماکیانتخم

 . توان تشخیص داددر برابر نور مي ماکیاندادن تخم 

  گردد. در هنگام شكستن ل به قهوه اي ميبامنظره سیاه رنگ: زرده تیره رنگ و سفیده آبكي سبز متمای ماکیانتخم

 .رسدبوي نامطبوعي به مشام مي ماکیانتخم 
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میزان باقیمانده دارو، هورمون، سموم، فلزات سنگین و سایر موادشیمیایي آن، کمتر از حداکثر حد مجاز  :هاي شیمیایي ویژگي -11-0

 باشد. 19باقیمانده

مورخ  48/ 86688 دستورالعملباید مطابق ورده هاي آن و فرآ ماکیانتخم هاي میكروبي  ویژگي :هاي میكروبي ویژگي -11-8

  .باشد 0و به شرح جدول  11/27/99

  :ماکیانتخم  تمیز کردن و جداسازی -02

 جداسازی: -0 -02

و  (خرده فروشيعرضه )عمده و در مرحله اي بین تولید اولیه و  ماکیانو بسته بندي تخم  شناسنامه دار کردن، بندي رتبهجداسازي،  -

تواند تحت یک یا چند سري فعالیت قرار گیرد تا به صورت تخم کامل مي ماکیانشود که در آن تخم هاي بعدي انجام ميیا فرآوري

 تبدیل شود. ماکیانخوراکي به بازار ارسال شود و یا بعد از فرآوري به فرآورده هاي تخم  ماکیان

 پاك و تمیز باشند. باید ، بازار ضه بهجهت عر بسته بنديخوراکي  ماکیانتخم  -

 جدا شود. سالم و تمیز ماکیانترك دار، کثیف، ناسالم و نامناسب باید از تخم  ماکیانتخم  -

عملیات سورت و بسته بندي  در سالن مخصوص)از جمله به روش نوردهي( بایدهاي سالم از تخم ماکیان هاي معیوبتخمجداسازي  -

و در در کوتاه ترین زمان ممكن  ،حمل و ...(  بسته بندي، یط بهداشتي )در کلیه مراحل جمع آوري، جداسازي،با رعایت کلیه شرا و

 د.نیا به روش مطمئني معدوم گردبراي فرآوري ارسال بنا به تشخیص  هاي معیوبتخم انجام شده ودرجه سانتیگراد، 15دماي حداکثر 

 تمیزکردن: -2 -02

 را کاهش داد. ماکیانار میكروبي سطح خارجي پوسته تخم با تمیز کردن مي توان ب -

 Aدر واحدهاي بسته بندي رتبه ( مورد تایید سازمان هايآوريفنو  یا مرطوب خشک) هاي مكانیزهاز تمیز کردن به روش توانمي  -

ه کرد، ولي روش تمیز کردن استفاد مربوط بهداشتي - و طبق اصول فني ماکیانبراي پاك کردن مواد خارجي از سطح پوسته تخم 

و براي  نشود ماکیانیا آلودگي تخم کوتیكول محافظ اي که موجب آسیب دیدگي باید تحت شرایط کنترل شده صورت گیرد، به گونه

  روي پوسته تخم ماکیان الزامي است. روغن مناسبپوشش استفاده از مصرف انساني، 

 .براي فرآوري داشته باشند "و صرفاخوراکي  عدم مصرف عنوانبه الزمباید برچسب ، ارسالي براي فرآوري ماکیان هاي معیوبتخم -

 1258و  1211شیمیایي و میكروبي آب مصرفي براي شستشو بایستي مطابق استاندارد ملي ایران به شماره ي، هاي فیزیكویژگي -

( باشد و اثر نامناسبي بر 1896و  1899 سالششم / پنجم و تجدید نظر  -هاي میكروبیولوژي آب آشامیدني)تحت عنوان ویژگي

 مناسب باشد(. ماکیان، کیفیت آب و دماي تخم PH)دقت شود که دما،  نداشته باشد ماکیانسالمت تخم 

 

 

 

                                                 
18

 . Maximum Residue Levels ( MRL ) 



مپزشكيمقررات ملي دا   IVO/89/02 "مرغتخم تضمین سالمت ارتقاء کیفیت بهداشتی و " برنامه ملی  

 

 63 از 02 صفحه

 

 :مراکز بسته بندی رتبه بندی -03

اري بسته بندي تخم مرکزي است که عالوه بر دارا بودن تمامي شرایط بهره برد :Aرتبه  ماکیانمرکز بسته بندي تخم  -18-1

بوده و سامانه هاي بهداشتي  و تجهیزات تمیز کردن )اختیاري( بسته بنديات مكانیزه براي کندلینگ، سورت، ماکیان، داراي تجهیز

GMP  وHACCP با تایید سازمان دامپزشكي کشور اجرا نموده و یا داراي کد  راIR باشد.مي 

برداري بسته بندي تخم ماکیان را طبق ضوابط  شرایط بهره "مرکزي است که صرفا :Bرتبه  ماکیانمرکز بسته بندي تخم  -18-0

کندلینگ  را با تایید سازمان دامپزشكي کشور اجرا نموده، مجهز به دستگاه HACCPو  GMPسامانه هاي بهداشتي  وسازمان 

 باشد.ميسورت و بسته بندي  مكانیزه تجهیزاتسایر  ولي فاقدبوده 

 :مرغم رتبه بندی تخ -04

 مرغهاي ظاهري و معیارهاي بهداشتي الزم و رتبه مرکز بسته بندي تخم خوراکي بسته بندي، بر اساس ویژگي مرغرتبه بندي تخم 

 به شرح زیر است:

  :)ممتاز( Aکیفی رتبه  مرغتخم  -04-0

 بسته بندي شده باشند. ن دارا بودن شرایط زیر،شود که ضمرا شامل مي مرغي تخم 

هاي سازمان : داراي مشخصات ارگانولپتیک، میكروبیولوژیک و شیمیایي و سایر شرایط مندرج در دستورالعملميشرایط عمو

  .(11/27/99مورخ  86688/48 شماره -)دستورالعمل اجرایي کنترل و نظارت بهداشتي فرآورده هاي خام دامي دامپزشكي کشور باشند

 : شرایط اختصاصي

 باشد.، تمیز و بدون هرگونه لكه و کثیفي ميسفید صدفي یا قهوه اي براق و خوشرنگ  رنگبه : رغمرنگ پوسته تخم  -

بیضي بوده و نافرم "کامالشكل آن  سالم و "داراي پوسته کامال ،داخل هر بسته رغهايم کلیه تخم : رغمشكل و بافت پوسته تخم  -

در برابر نور، انتشار کلسیم بر روي پوسته  و مشاهده با گرفتن ،هیچگونه ترك خوردگي و شكستگي در آن مشاهده نشود ،نباشد

 یكنواخت بوده و اسفنجي نباشد. بصورت

 گرم نوسان داشته باشد. 5نباید بیش از و یكنواختي سایز در هر بسته  گرم 55حداقل  مرغهاوزن تخم  :مرغوزن و اندازه تخم  -

خوانا، با کیفیت مناسب و با ترکیبات  "باید کامال مرغخم روي ت شده پرینتمشخصات : مرغروي تخم  مشخصات وضعیت پرینت -

 روي برچسب بسته بندي یكسان باشد. مشخصاتفته و با مجاز در مواد غذایي صورت پذیر

 هر بسته است. مرغتخم  مجموعدر متر میلي 0/8کمتر از : بطور متوسط مرغتخم عمق اتاقک هوایي   -

سفیده  ،عاري از هر گونه لكه گوشتي زالل، غیر و ظاهري ابري ،ویسكوزیته کافي قوام و باسفیده غلیظ : مرغتخم کیفیت سفیده  -

 شود.درجه سانتیگراد( است. در نورسنجي هیچ سایه اي از زرده دیده نمي 7-15)در دماي  79بیشتر از  18هاو رقیق آن کم و واحد

در نور سنجي به  وبدون هیچگونه جسم و لكه اي بر روي آن  ،يبدون پارگ ،متراکم و در مرکز "زرده کامال :مرغکیفیت زرده تخم  -

 نا معلوم در مرکز دیده مي شود. صورت سایه اي
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زرده زعفراني الزامي است، حداقل معیار  مرغاز آنجایي که در این نوع بسته بندي استفاده از تخم توجه:  *

 اشد.بدر استاندارد تعیین رنگ مي 11قابل قبول براي رنگ زرده شماره 

در، از نوع  ظروف طلقي، مقوایي و شانه هاي مورد استفاده کف ودر این نوع بسته بندي ظرف بسته بندي:  -

هاي شانه اي استفاده از مجاز، نو، مقاوم و داراي کیفیت نگهدارندگي مطلوب است. ضمن اینكه در بسته بندي

 الزامي است. هامرغدر محافظ بر روي تخم 

در صورت ارئه گواهي تولید بهداشتي و شانه هاي رنگي یا بسته هاي مقوایي رنگي،  استفاده از توجه: *

 باشد.رنگ با قابلیت مصرف در مواد غذایي، بالمانع مياستفاده از 

نام تجاري، کد پروانه بهداشتي و مشخصات و اطالعات تولید کننده، نشانه گذاري: کلیه بسته ها باید داراي برچسب مناسب حاوي  -

 پیوست( 1شكل رتبه بندي )برابر گوي و، شرایط نگهداري و لءوانه تولید از دامپزشكي، آدرس و تلفن کارگاه، تاریخ تولید و انقضاپر

-در روي تمامي تخم مرغ Aدرج رتبه  "ضمنا با نام تجاري برچسب روي بسته یكسان است. مرغبوده و نام درج شده بر روي تخم 

      رینت درج شود.هاي این رتبه باید توسط جت پ

  :)معمولی( B کیفی رتبه مرغتخم  -2 -04

هاي سازمان : داراي مشخصات ارگانولپتیک، میكروبیولوژیک و شیمیایي و سایر شرایط مندرج در دستورالعملشرایط عمومي

 (. 11/27/99مورخ  86688/48 شماره -دامپزشكي کشور باشند )دستورالعمل اجرایي کنترل و نظارت بهداشتي فرآورده هاي خام دامي

 : شرایط اختصاصي

لكه و کثیفي قابل اغماض تا  همچنین .تمیزاست ليکمي کدر و یا قهوه اي سفید صدفي ،: رنگ پوستهمرغرنگ پوسته تخم  -
کثیف تا  مرغوجود تخم در هر صورت ولي نیز ممكن است وجود داشته باشد  ماکیانسطح تخم از (80/1) یک سي و دومحداکثر 

                                                                                      % در هربسته مجاز است.02داکثر ح
طبیعي، و بیضي "کامالشكل آن  سالم و "داخل هر بسته داراي پوسته کامال مرغهاي کلیه تخم : مرغشكل و بافت پوسته تخم  -

  هاي داراي نوار سفید،رغمتخم با پوسته سمباده اي، مرغهايتخم  است.کمي اسفنجي ولي م محك "بدون شكستگي و ترك، تقریبا
% در هر بسته میتواند قابل اغماض 02تا حداکثر پوسته هاي داراي رسوبات کلسیمي و پوسته هاي داراي رسوبات گچي سفید رنگ 

 باشد.
 گرم نوسان داشته باشد. 5ختي سایز در هر بسته نباید بیش از و یكنوا گرم 52حداقل  مرغوزن تخم  :مرغوزن و اندازه تخم  -

خوانا، با کیفیت مناسب و با ترکیبات مجاز در مواد غذایي صورت  "باید کامال مرغ: پرینت روي تخم مرغوضعیت پرینت روي تخم  -

 و با نام روي برچسب بسته بندي یكسان باشد. پذیرد

 هر بسته است. مرغتخم  مجموع در متر میلي 9/4سط :  بطور متومرغتخم عمق اتاقک هوایي  -

سفیده زالل و شفاف، سفیده غلیظ تقریبا محكم، سفیده رقیق کم، بدون لكه گوشتي و خوني، واحد هاو : مرغتخم کیفیت سفیده  -

زرده بر روي پوسته دیده از  نامعلوم سایه ايهنگام نورسنجي،  هامرغدر این تخم درجه سانتیگراد( باشد.  7-15)در دماي 65-79بین 

 شود.مي
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در و بدون هیچگونه جسم و لكه اي بر روي آن ، بدون پارگي ،مرکزنزدیک به متراکم و "نسبتازرده  :مرغکیفیت زرده تخم  -

 شود.نورسنجي به صورت سایه اي کم رنگ در مرکز دیده مي

 .یستزرده زعفراني الزامي ن مرغدر این نوع بسته بندي استفاده از تخم * 

یا شانه هاي مورد استفاده از نوع مجاز، نو، مقاوم و داراي کیفیت نگهدارندگي مطلوب  ظرف بسته بندي: ظروف طلقي، مقوایي و -

 است.

 الزامي نیست. هامرغشود، استفاده از در محافظ بر روي تخم هاي شانه اي که از پوشش شرینک استفاده ميدر بسته بندي* 

ي تولید بهداشتي و با رنگ با قابلیت مصرف در مواد غذایي، استفاده از شانه هاي رنگي یا بسته هاي مقوایي * در صورت ارئه گواه

 باشد.رنگي بالمانع مي

نشانه گذاري: کلیه بسته ها باید داراي برچسب مناسب حاوي اطالعات نام تجاري، کد پروانه بهداشتي و پروانه تولید از دامپزشكي،  -

بوده و نام درج شده بر روي پیوست(  1شكل )برابر  رتبه بنديگوي و، شرایط نگهداري و لءرگاه، تاریخ تولید و انقضاآدرس و تلفن کا

هاي این رتبه باید توسط جت در روي تمامي تخم مرغ Bدرج رتبه  "ضمنا با نام تجاري برچسب روي بسته یكسان است. هامرغتخم 

      پرینت درج شود.

 و تخم مرغان رنگي مادر گوشتي یا تخمگذار ،ماکیان نطفه دارتخم و  Bو   Aگروه 0فاقد مشخصات  مرغتخم : 1تذکر 

هاي تخم مرغ سالمونال مثبت که از نظر سایر معیارهاي میكروبي و ارگانولپتیک منطبق باشند، تخم مرغهاي، غیرصنعتي

نداشته و فقط بایستي به  مستقیم مصرف خوراکيماه ،  8 عمر ماندگاري تا حداکثرتاریخ نگهداري شده در سردخانه با هر میزان 

 ارسال گردند.فرآوري  کارخانجاتمقصد 

لذا بر روي  پوست قهوه اي بوده و مرغتخم  کننده تولید مرغنژاد پرورش صنعتي حاصل  ،پوست قهوه اي تیره مرغ تخم  :0تذکر 

رسمي،  مرغتخم خصوص خودش درج گردد و استفاده از عناوین پوست قهوه اي با کد پروانه تولید م مرغبرچسب آنها باید تخم 

 باشد.ممنوع مي هامرغبراي این نوع تخم  و ... بومي ،محلي

 آید.بدست نمي هامرغبوده و پوسته قهوه اي تیره از این نوع  کرم رنگپوسته  دارايروستایي  مرغتخم : 8تذکر 

در برچسب گذاري  "پخته مصرف گردد "صورت کامالهتخم مرغ بد شوميتوصیه "از جمله  الزم : توصیه هاي بهداشتي4تذکر

 لحاظ شود.

، ایرانبرچسب گذاري سازمان دامپزشكي از قبیل عالمت استاندارد ملي  از مقررات فراتر مجاز اطالعات: کاربرد سایر 5تذکر 

با تایید انجمن ) تخم مرغه ارزش تغذیه اي عبارات مربوط ب ،بین المللي، لگوي انجمن تخم مرغ شناسنامه دار گواهینامه هاي

 باشد.بالمانع مي (و اداره کل مربوط

 :ماکیانانواع بسته بندی تخم  -05

 04و  02، 15،  10،  8،  6، 4 مختلف از قبیل در ظروف کاغذي یا طلقي برچسب دار در سایزهاي مرغبسته بندي تخم  -15-1

 عددي  
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، شرینک مرغعددي داراي شانه کاغذي کف، شانه کاغذي حفاظ روي تخم  82و  02 ايدر شانه ه مرغبسته بندي تخم  -15-0

 پک نایلون یا سلفون و برچسب کامل مشخصات 

 پک شرینکداراي کف بدون شانه حفاظ رویي و  کاغذي شانه داراي عددي 82و  02 هاي در شانه مرغبسته بندي تخم  -15-8

 مشخصات کامل برچسب و سلفون یا نایلون

 بسته بندي تخم بلدرچین در ظروف طلقي در دار و حاوي برچسب کامل مشخصات  -15-4

 مشخصات کامل برچسب حاوي و دار در طلقي ظروف در کبک تخم بندي بسته -15-5

 برچسب دار  مجازبومي در ظروف  روستایي تولید شده از طیور ماکیانبسته بندي تخم  -15-6

براي )اي قهوه روستایي، ماکیانهاي تخم ش، براده هاي چوب، کاغذ رنگي و ... در بسته بندي: استفاده از هر نوع کاه، کل1تذکر 

 باشد.ممنوع ميو نطفه دار مادر گوشتي  (جلوه دادن این نوع محصول بومي

ر اساس ب "صرفا ماکیانتولید، بسته بندي، عرضه و برچسب گذاري محصوالت تخم  زمان اجراي این برنامه؛ هرگونهاز : 0تذکر 

بیوتیک و غیره خارج از خواهد بود و ذکر عناوین مختلف نظیر ویژه، برتر، سبز، ارگانیک، تغذیه گیاهي، بدون آنتي برنامهاین 

 باشد.تاییدیه هاي برچسب گذاري توسط اداره کل ممنوع مي

 :ماکیانآماده سازی و بسته بندی تخم  فرآیند -06

 مجاز داراي پروانه تخمگذار واحد پرورش ماکیاناز واحدهاي  روز پس از تخمگذاري( 8 رث)حداک تازه ماکیاندریافت تخم  -16-1

  بهداشتي حمل دامپزشكي استان مبدأیا گواهي  واحد پرورش ماکیان بهداشتي -مسئول فني صرفاً با گواهي بهداشتي  بهداشتي

و باید  مجاز به استفاده مستقیم خوراکي نخواهند بوداند که در واحدهاي پرورشي غیر مجاز تولید شده ماکیانکلیه تخم  توجه:* 

، ماکیانبدیهي است مراکز بسته بندي تخم  به مقصد کارخانجات فرآوري مجاز )به شرح فهرست پیوست( ارسال شوند. "صرفا

  باشند.ها نميمجاز به تحویل، بسته بندي و عرضه آن

 گرسالم و معیوب از یكدی ماکیان تخم  داسازيج -16-0

در سالن مخصوص سورت و بسته بندي )با دماي حداکثر  سالم و بهداشتي ماکیانشناسنامه دار کردن و بسته بندي تخم  -16-8

 زمان توزیع. تا درجه سانتیگراد( 10)حداکثر  مجاز و نگهداري در انبار سرد گنجایه هايدر انواع  درجه سانتیگراد (و 15

مرکز  انبار سردلكه دار و یا نافرم در  دار،کودي،ترك نوك زده، مرغمصرف از قبیل تخم  معیوب قابل مرغجمع آوري تخم  -16-4

 .وري یا مراکز جمع آوريکارخانجات فرآ ها بهمرغبسته بندي و ارسال اینگونه تخم 

 بهداشتي -ل فني مسئوارسالي به مراکز پاستوریزه و پودر باید داراي گواهي بهداشتي صادره توسط  هايمرغکلیه تخم توجه:  *

 کارگاه بسته بندي بوده و تایید تخلیه آن در کارخانه مقصد صورت پذیرد.

آلوده به باکتري و یا ضایعات قارچي که قابلیت مصرف  ماکیانهاي شكسته نشت دار فاسد، و همچنین تخم مرغتخم  -16-5

ند و باید به روش مطمئني معدوم یا در صورت امكان براي به کار برده شو مرغفراوري ندارند، نباید براي تولید فرآورده هاي تخم 

 مصرف صنعتي غیر خوراکي ارسال شوند.
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در مراکز عرضه با رعایت شرایط  ماکیانبا شرایط سرد و عرضه تخم  واحد پرورش ماکیاناز  ماکیاندر صورت حمل تخم  -16-6

    داراي تجهیزات سرما ساز مناسب حمل و نقل با ناوگان باید نیز بسته بندي به مراکز عرضه ماکیانحمل تخم سرد، نگهداري

  .صورت پذیرد درجه سانتیگراد( 12 ± 0)

 هاي نامطلوب ارگانولپتیک،بسته بندي تاریخ گذشته و یا داراي ویژگي ماکیان کلیه تخم :02ردیابی و مرجوع سازی -07

وارداتي به کشور طبق مقررات  ماکیاناي صادراتي و یا تخم شیمیایي و میكروبي در مراکز عرضه عمده یا خرده فروشي، پایانه ه

 توسط اداره کل تعیین تكلیف خواهد شد.سازمان دامپزشكي و بر مبناي مستندات ردیابي آنها، 

 براي هر محصول سازمان هاي ویژه ابالغيطبق دستورالعمل :)غنی شده( فراسودمند مرغتولید و عرضه تخم  -08

 مجاز هايویا با خودر جمع آوري مجاز /کارگاههايدر مراکز :01روستایی ماکیانو عرضه تخم  جمع آوری، توزیع  -09

 براي حمل به مراکز بسته بندي صورت مي پذیرد.

 :مرغتخم  و صادرات واردات -21

 Aرتبه  هاي تخم مرغقرنطینه اي سازمان، ویژگي –شرایط تخم مرغ وارداتي به کشور باید عالوه بر ضوابط بهداشتي  -02-1

 مندرج در این برنامه را دارا باشد.

 امكانپذیر خواهد بود. Aاز طریق واحدهاي بسته بندي رتبه  "صادرات تخم مرغ صرفا -02-0

ضمن داشتن پروانه کسب و رعایت الزامات بهداشتي وزارت بهداشت )مرکز  مراکزي هستند که :مجاز مراکز عرضه -20

 را فراهم نموده باشند.درجه سانتیگراد(  12 ± 0) در شرایط سرد ماکیانو عرضه تخم امكان انبارش  سالمت محیط و کار(،

آلوده به  ماکیانهاي فاسد، همچنین تخم و شكسته نشت دار ماکیانهاي تخم ناسالم: ماکیانمعدوم سازی تخم  -22

وراکي ندارند، باید به روش مطمئني وري یا امكان براي مصرف صنعتي غیر خضایعات قارچي که قابلیت مصرف فرآ باکتري و یا

 وري خودداري شود.آبسته بندي و فر معدوم و به هر نحو از خروج آنها از واحدهاي جمع آوري،

 :ماکیانبهداشتی تخم حمل و نقل  -23

 هدف:  -23-0

  ماکیانساماندهي ناوگان حمل و نقل بهداشتي تخم  -

  واحد پرورش ماکیاناز  ماکیانم امنیت زیستي در حمل تخضوابط بهداشتي و  رعایت -

 ماکیانتخم هگیري فراهم نمودن امكان ر -

معیوب قابل مصرف در چرخه  ماکیان سالم خوراکي و تخم  ماکیان تخم  نقل اعمال نظارت بهداشتي کامل بر زنجیره حمل و -

 تا مقصد عرضه به مصرف کنندگان خرد و کالن واحد پرورش ماکیانصنعت از مبداء 

                                                 
20

 .Recall 
21

 .Backyard 
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معیوب قابل مصرف )کودي، نوك زده، لكه دار روي پوسته و لكه گوشتي داخل محتواي  ماکیانتخم انواع یري از عرضه جلوگ -

 جهت مصارف صنعتي (و پودرسوق دادن آنها به مراکز مجاز )پاستویزاسیون  ودر چرخه مصرف مستقیم انسان ....( و ماکیانتخم 

معیوب سالم سازي نشده در انواع صنایع غذایي مصرف  مرغهاي تخم  ي مصرفبرااستفاده افراد سود جو  سوءجلوگیري از -

 مرغکننده تخم 

  ماکیانمراکز عرضه تخم از تولید تا اعمال دقیق زنجیره سرد  -

 سالم و بهداشتي و رعایت زنجیره سرد. ماکیانتر بر نحوه توزیع و عرضه تخم تقویت سیستم کنترل و نظارت دقیق -

 عمومی:مقررات  -2 -23

مستلزم  1888 اردیبهشت ماه ، ازنمایندميمصرف خوراکي یا صنعتي  ماکیانتخم هر نوع کلیه خودروهایي که مبادرت به حمل  -

از اداره کل  تخم ماکیان ایران و اخذ پروانه اشتغال به حمل مرغدریافت گواهي هویت شغلي از انجمن صنفي عمده فروشان تخم 

 باشند.دامپزشكي استان مي

واحد پرورش بهداشتي  - ، اخذ تاییدیه بهداشتي محموله از سوي مسئول فنيماکیاندر صورت حمل داخل استاني تخم  -

و تایید تخلیه آن در مرکز بسته  ءمبدا یا ماکیان روستایي صنعتي مرغهاي، مرکز بسته بندي یا مرکز جمع آوري تخم ماکیان

 لزامي است.یا سایر مقاصد مجاز اکارخانه فرآوري بندي، 

و تایید تخلیه آن در مرکز  اءقرنطینه اي حمل از مبد -، دریافت گواهي بهداشتي ماکیاندر صورت حمل خارج استاني تخم  -

 یا سایر مقاصد مجاز الزامي است.کارخانه فرآوري بسته بندي، 

 پیگرد قانوني دارد. توسط خودروهاي ویژه حمل آن، تحت هر عنوان ممنوع و ماکیانعرضه و خرده فروشي تخم  -

گیاهي بسته بندي شده توسط یک خودرو بالمانع  استثناء آبزیان( وه )ب با انواع فرآورده هاي دامي ماکیانحمل توامان تخم  -

 است.

 مصرف صنعتي ماکیانتخم با )آماده توزیع به مصرف کننده نهایي(  مصرف خوراکي ماکیانتخم محصول نهایي حمل توامان  -

 باشد.مي ممنوعدرو توسط یک خو

 ماکیان و حمل تخم  درجه سانتیگراد( 12 ± 0)مصرف خوراکي با خودروهاي داراي تجهیزات سرماساز  ماکیانحمل تخم  -

 صورت پذیرد.سانتیگراد درجه  4در برودت حداکثر باید مصرف صنعتي 

 .باشدنه، ممنوع مينوع فرآورده و یا هر نوع کاالي دیگر به جز موارد ذکر شده در پروا حمل هر -

 مقررات بارگیری، حمل و تخلیه: - 3 -23

تهویه شستشو و ضدعفوني و امكان خنک سازي و  یتقابل باباید با خودروهاي سرپوشیده از جنس مناسب  ماکیانحمل تخم  -

 .مناسب صورت پذیرد
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 که باشد اي اندازه به باید هم روي هشد چیده ماکیان تخم هاي کارتن ستون ارتفاعبا کارتن،  ماکیانتخم در صورت حمل  -

 جلوگیري زیرین هاي کارتن دیدگي آسیب از تا باشد دارا را باال هاي کارتن ستون فشار تحمل ،استحكام دید از زیرین هاي کارتن

 .شود

و یا  نتیگراددرجه سا 12 ± 0سیستم هاي خنک کننده خودرو بایستي قبل از بارگیري فرآورده روشن تا دماي داخلي کانكس به  -

 برسد. مصرف صنعتي ماکیاندرجه یا کمتر براي تخم  4 حداکثر خوراکي و ماکیانبراي تخم  کمتر

از جمله برودت  7/7/1897 مورخ 44/ 88748 شمارهحمل و نقل فرآورده هاي خام دامي ابالغي به  ضوابط فني بهداشتي* توجه: 

 باشد. مقررات مندرج در این برنامه مي نمي گردد و مالك عمل، تخم مرغ خوراکي مشمولمذکور  ضوابطحمل ذکر شده در 

)در مواردي که سیستم خنک کننده /  باید بر حسب ظرفیت و مطابق استاندارد کانكس باشد  ماکیانمقدار بارگیري تخم  -

 (.از سطح زیرین اواپراتور تجاوز نماید نبایداواپراتور نزدیک سقف تعبیه شده باشد، ارتفاع محموله 

با دقت و احتیاط الزم و حتي المقدور سریع انجام گیرد تا ضمن جلوگیري از  آسیب  و تخلیه آن باید ماکیانبارگیري تخم  -

 ، افزایش دماي آن به حداقل ممكن برسد.ماکیانفیزیكي به تخم 

گیرد که با دیواره ها و کف در باید طوري انجام  )در صورت حمل بدون کارتن( یا شانه هاي آن ماکیانهاي تخم چیدن کارتن -

 فراهم باشد. ماکیانو تهویه مناسب براي جلوگیري از عرق کردن تخم  یافتهتماس نبوده و هواي سرد به خوبي بین آنها جریان 

باید بگونه اي صورت پذیرد که از نوسانات دمایي بیش از حد خودداري شده و در تمام طول مسیر نیز امكان  ماکیانحمل تخم  -

 نترل برودت کانكس فراهم باشد.ک

، خودروي حمل،کانكس، کلیه ظروف، وسایل و تجهیزات مورد استفاده در حمل و نقل )پالت، سبد، ماکیانبعد از تخلیه تخم  -

 شانه پالستیكي و ... ( باید به خوبي تمیز،  شستشو و با مواد ضدعفوني مجاز و فاقد بو ضدعفوني شوند.

 داشتی خودرو:به و ضوابط فنی - 4 -23

 مشخصات کانكس )اتاق سرد(: -08-4-1

 .باید روي شاسي خودرو مستقر باشد 

 مقاوم به  بدون درز و شكاف، قابل شستشو و ضدعفوني و مناسب،خارجي آن باید از جنس و  سطوح داخلي

 باشد. خوردگي و پوسیدگي

 حمل و دما، برودت مورد نیاز در طول  کاري شده باشد که بتواند ضمن جلوگیري از تبادل اي عایق باید به گونه

 را حفظ نماید. نقل

 .کف آن  باید داراي شیب مناسب به طرف مجراي خروج فاضالب حاصل ازشستشو باشد 

 .بدنه خارجي کانكس باید به رنگ روشن و داراي بغل نویسي طبق الگوي ارائه شده باشد 

  نشانگر دما باشند.  باید مجهز به دماسنج ماکیانکلیه خودروهاي ویژه حمل تخم / 
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  نمایند، باید مجهز به سیستم خنک کننده مناسب جهت تامین مي ماکیانخودروهایي که مبادرت به حمل تخم

 بوده و امكان تهویه مناسب فراهم باشد.درجه سانتیگراد(  12 ± 0)برودت مورد نیاز 

  باید مجهز به دستگاه ثبت دما  نمایندمي ماکیانکلیه خودروهایي که مبادرت به حمل بین استاني تخم

 دهنده براي اعالم دماي بیش از حد باشند. )ترموگراف( مناسب و زنگ هشدار

 تجهیزات جانبی: -23-4-2

 باید مجهز به پالت کف کانكس از جنس  نماینددر صورتي که با کارتن حمل مي ماکیانویژه حمل تخم  يخودرو

قفسه بندي یا  بایدو در صورت حمل بدون کارتن،  كام کافي( باشدمناسب )قابل شستشو و ضدعفوني و داراي استح

گونه اي که امكان حمل سالم و ه ب را داشته باشد ماکیانمناسب حمل شانه هاي تخم و امكانات سایر شرایط 

 فراهم شده و قابل شستشو و ضدعفوني باشد. ماکیانبهداشتي تخم 

 و صنعتی: خوراکی ماکیانمل تخم نحوه صدور/ تمدید پروانه اشتغال به ح -23-4-3

وابسته به دولت، خصوصي و یا تعاوني متقاضي پروانه اشتغال به حمل بهداشتي  کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي اعم از دولتي،

در سامانه باید درخواست خود را به همراه مدارك زیر به اداره کل دامپزشكي استان مربوطه ارائه و  و صنعتي يخوراک ماکیانتخم 

CERT.IVO.IR به ثبت برسانند. 

 :مدارك مورد نیاز جهت اخذ پروانه اشتغال به حمل براي اشخاص حقیقي -الف

 مالک و راننده 8×4اصل و کپي شناسنامه و کارت ملي و سه قطعه عكس  .1

 اصل و کپي سند مالكیت و یا اجاره نامه رسمي )محضري( حداقل یک ساله خودرو .2

 اصل و کپي کارت شناسایي خودرو .3

 و راننده   اصل تعهد نامه رسمي )محضري( مالک .4

 ایران مرغاصل و کپي گواهي هویت شغلي از انجمن صنفي عمده فروشان تخم  .5

 :مدارك مورد نیاز جهت اخذ پروانه اشتغال به حمل براي اشخاص حقوقي -ب

 اصل و کپي اساسنامه شرکت .1
 . آگهي ثبت شرکت در روزنامه هاي رسمي 0

 مدیرعامل شرکت 8×4نامه و سه قطعه عكس . اصل و کپي شناسا8

 . تعهد نامه رسمي )محضري( مدیر عامل 4
 تعهد نامه رسمي )محضري( رانندگان . 5
 اصل و کپي سند مالكیت و یا اجاره نامه حداقل یک ساله کلیه خودروهاي تحت مالكیت، به نام شرکت. 6
 اصل و کپي کارت شناسایي خودروهاي تحت مالكیت شرکت. 7
 اصل و کپي کارت بهداشتي معتبر رانندگان و کمک هاي آنان ) تعداد رانندگان باید متناسب با تعداد خودروها باشد(. 9
 ایران مرغاصل و کپي گواهي هویت شغلي از انجمن صنفي عمده فروشان تخم . 8

 :خودرو کد شناسایی - 23-4-4
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)در ابعاد  دره ثبت و به همراه الگوي زیر بر روي یک صفحه فلزيکد شناسایي شامل موارد ذیل بوده که باید در پروانه هاي صا

 شود:مناسب( درج و بر روي سطوح خارجي اتاق حمل خودرو )طرفین و قسمت عقب( نصب مي

 

 

 

 

 : یتد حوزه فعالک -

 : به ترتیب شامل دو بخش زیر است

    IRبراي تردد در سطح کشور 

 هاي صورت گرفته( ها در کتاب نظام دامداري و آخرین بازنگري کد استان مربوط )مطابق کد گذاري استان 

 :کد ویژه )شماره سریال( -

 درج مي شود. تعیین و 888تا  221براي هر یک از پروانه هاي صادره به صورت عددسه رقمي از 

 تذکر مهم:* 

در صورت مفقود شدن پروانه، دارنده پروانه موظف است در اولین فرصت ممكن مراتب را به اداره کل صادر کننده پروانه اعالم و 

)دارنده پروانه(، نسبت به صدور پروانه  )محضري( از متقاضي رسميدر صورت درخواست صدور پروانه المثني، پس ازاخذ تعهد 

 اقدام خواهد شد. المثني

 : سایر مقررات – 23-4-5

 باید مراتب را جهت تغییر نام دارنده پروانه به اطالع اداره کل برساند. خودرو مالک ،ر صورت فروش خودرود -

 در صورت مفقود شدن پروانه، صاحب آن باید مراتب را در اولین فرصت ممكن به اداره کل صادر کننده پروانه اعالم و اداره کل -

ها اقدام نموده و در صورت اطمینان از عدم هرگونه بهره صادر کننده پروانه نسبت به استعالم از کلیه ادارات کل دامپزشكي استان

برداري سوء از پروانه مفقود شده و پس از اخذ تعهد رسمي از متقاضي مبني بر پاسخگویي به هر نوع سوء استفاده احتمالي از 

 شود.وانه المثني اقدام ميپروانه، نسبت به صدور پر

 : موارد زیر را رعایت نمایند نمایند باید مي ماکیانکلیه رانندگان و افرادي که مبادرت به بارگیري /حمل/تخلیه تخم  -

 کلیه ضوابط و مقررات بهداشتي اعالم شده از سوي سازمان دامپزشكي کشور.اجراي  

 ذیربط باشد.داراي کارت معاینه فني بهداشتي معتبر از مراجع  

کارت/ دفترچه بازرسي بهداشتي و کارت معاینه بهداشتي را همواره در وسیله نقلیه همراه داشته و در صورت  

 لزوم به بازرسین دامپزشكي ارائه نمایند.

 ملبس به لباس کار تمیز و مناسب بوده و بهداشت فردي را بطور کامل رعایت نمایند. ،در زمان فعالیت 

 خوراکی ماکیانحمل تخم 

 کد بهداشتی دامپزشکی ...............  

 با مجوز اداره کل دامپزشکی استان .......   
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ضمن ابطال پروانه برابر ضوابط و مقررات جاریه با متخلف برخورد  مربوطه، ایت ضوابط و مقرراترععدم صورت  در -

 قانوني خواهد شد.

 :برنامه اجرایی مراحل -24

 آخر)از زمان رونمایي برنامه تا  های بین بخشیو هماهنگی ها، آماده سازی زیر ساختمرحله توجیهی -24-0

 : (1888 ماه فروردین

 داران واحدهاي تخمگذار بویژه واحدهاي تولیدي بزرگ استان مرغجلسات توجیهي و آگاهي بخشي عموم برگزاري  -

و غیر دولتي  و نهادهاي دولتي هاسازمانهمكاري و مشارکت با  هاي بین بخشي و ایجاد بسترهاي اجرایي الزمهماهنگي -

معاونت بهبود تولیدات تخمگذار  طیور دفتر امورجهاد کشاورزي ) سازمان: از جمله برنامه در سطوح ملي و استانياجراي  با مرتبط

، (و ... سالمت محیط و کار اداره غذا و دارو، اداره، معاونت بهداشت) دانشگاه علوم پزشكي(، ... و شرکت پشتیباني امور دام،  دامي

ها تشكل و مرغکشوري ترویج مصرف تخم ، ستاد ایت از تولیدکننده و مصرف کننده، ستاد تنظیم بازار(موزارت صمت )سازمان ح

اتحادیه و صنف کارخانجات فرآوري تخم ، در استان مرغاتحادیه اصناف مربوط به مراکز عرضه تخم  ،مرتبط هاي صنفيانجمن و

 و سایر نهادهاي مرتبط ماکیانمیادین و مراکز عمده و خرده عرضه و مصرف، مراکز بسته بندي تخم ، مرغ

  :وزش و ترویج، آماطالع رساني –

جزیره اي  و جداگانه صورت به دار شناسنامه ماکیان تخم محصولشناساندن و ترویج مسیر  طول در پذیرفته صورت تبلیغات

 بر تمرکز آن اصلي و علت نداشته است کافي تاثیر تنهایي به دار شناسنامه ماکیان تخم کنندگان تولید از یک هر توسط "صرفا

 دولت سوي از و حاکمیت نزد و باالتر سطح در نوع تبلیغات این اگر که حالي در .باشدمي صورت پراکنده به و تجاري( )نام برند

 مثبتي گیرد، نتایج قرار آن بهداشتي هزینه هاي و ماکیان تخم کیفیت محصول بر آن تمرکز و پذیرد انجام ترعمومي شكل و به

 با ماکیان تخم مصرف محصول و خرید به بیشتر تمایل سمت به را کننده ترجیحات مصرف بتواند "احتماال و داشته دنبال به را

 کنندگان تولید از یک هر جزیره اي نزد و جداگانه صورت به تبلیغات میزان افزایش ر حقیقت. ددهد سوق بهداشتي و کیفیت

هاي دولتي ارگان ضروري است، با توجه به اهمیت خاص این برنامه ملي نیست. لذا موثر تنهایي به دار شناسنامه ماکیان تخم

ایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ، سازمان حممرغستاد کشوري ترویج مصرف تخم با کمک  بیشتري اهتمام با  ذیمدخل

 آموزش، سازي فرهنگاقدامات الزم در جهت  ؛اصناف مرتبط و سایر مراکز ذیصالح مطبوعات، رسانه ها،وزارت بهداشت و ... ؛ 

تهیه ؛ ماکیان تخم هاي بسته روي برچسب اي تغذیه اطالعات درج طریق ازنمایند.  مرغ تخم مصرف الگوي صالحجامعه و ا

نصب برنامه هاي اطالع رساني، آموزشي، تبلیغاتي و مصاحبه هاي کارشناسي در صدا و سیما )ملي و استاني(، جراید، نشریات، 

نسبت به آگاهي افكار عموم مردم توان مي ماکیانهر و مراکز عرضه تخم پالکاردها و انتشار اعالمیه هاي بهداشتي در سطح ش

 اقدام و زمینه الزم براي همكاري تنگاتنگ مردم فراهم گردد. برنامهدر مورد اهداف و مزایاي 
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 وششپ هاي تحت حوزه در ذیربط ارگانهاي و هاسازمان همكاري از گیري بهره و ملي رسانه طریق از فرهنگ سازي و تبلیغات

 و دولتي هاي حمایتگرسازمان اي تغذیه حمایت سبد درمرغ  تخم ها؛ گنجاندنشهرداري سیما، و صدا وپرورش، آموزش همچون

 .است پذیرامكان ... و خمیني)ره( امام امداد کمیته بهزیستي، سازمان همچون دولتي غیر

دامپزشكان شاغل  تخمگذار، واحدهاي پرورش ماکیان متصدیانبراي  ترویجي آموزشي و ها و دوره هايبرگزاري جلسات، کالس

مراکز عرضه و  متصدیان فروشگاهها ها،و مسئولین بهداشتي آن ماکیانواحدهاي بسته بندي تخم  ،واحد پرورش ماکیاندر این 

براي ترویجي ؛ توزیع بروشورهاي آموزشي و بسته بندي شده ماکیانکارگران و رانندگان وسایل حمل و نقل تخم  ،ماکیانتخم 

 .برنامهاجراي کامل و صحیح 

 :(1888 اول تیر ماهتا  1888ماه  اردیبهشت)از اول  اول مرحله عملیات اجرایی – 24-2

 بسته بندي، و شناسنامه دار ماکیانعرضه تخم موفق برنامه و جهت اجراي آماده سازی شرایط و امکانات مورد نیاز:  

هاي ساختاري )نظیر اصالحات و هماهنگي مالز و آماده سازيامكانات  فراهم نمودن نسبت به قبل از اجراي طرحضروري است 

هاي ثبت دما و ...( اقدام ، سیستمدستگاه اتوماتیک کندلینگ ،درجه سانتیگراد( 12 ± 0)آماده سازي انبار سرد و فني داخل واحد، 

  تا خللي در اجراي طرح بوجود نیاید.نموده 

 )مجاز(پرورشي واجد شرایطآماده سازي واحدهاي  -

 ( )وابسته و مستقل ماکیانمراکز بسته بندي تخم و رتبه بندي آماده سازي  -

 مرغآماده سازي کارخانجات فرآوري تخم  -

 براي حمل سرد  ماکیانناوگان مخصوص حمل و نقل تخم  دهيسامان - 

 رایط سرد در ش ماکیانبراي عرضه تخم  آماده سازي مراکز عرضه )عمده و خرده( -

 روستایي  ماکیانساماندهي مراکز جمع آوري تخم  -

 هاي فني، بهداشتي و اجرایي مربوطهتدوین و ابالغ ضوابط، شیوه نامه ها و دستورالعمل -

  :(0399 اول تیر ماه)از  دوممرحله عملیات اجرایی  –24-3

 درجه سانتیگراد( 12 ± 0)ماساز با خودروهاي مجهز به تجهیزات سر ماکیانتخم حمل و نقل الزام قطعي  -

تمام میادین عرضه )عمده و خرده(، مراکز بزرگ عرضه و در  شناسنامه دار )بسته بندي و رتبه بندي شده( ماکیانعرضه تخم  -

  درجه سانتیگراد( 12 ± 0) سردشرایط در مراکز عمده مصرف  و هاهایپرمارکت ،فروشگاههاي زنجیره اي

 (:0399 شهریورحله نهایی )از اول مرعملیات اجرایی  -24-4

و بقالي سوپرمارکت، هاي مواد غذایي، فروشگاه تمامي شناسنامه دار )بسته بندي و رتبه بندي شده( در ماکیانعرضه تخم  -

 فله و غیر بسته بندي ماکیانو ممنوعیت عرضه تخم  (درجه سانتیگراد 10حداکثر )بازارهاي محلي در شرایط سرد 

 :ممه توجهات -25
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شناسنامه دار  مرغتاییدیه انجمن صنفي تخم )داراي شناسنامه دار  ماکیانتخم و بسته بندي تولید مجاز صرفاً مراکز : 0* توجه 

و  ماکیانتخم آماده سازي و بسته بندي  ،مجاز به جذب (داراي پروانه بهداشتي بهره برداري از سازمان دامپزشكي کشور و ایران

  ند.باشمي تخم سایر ماکیان

تجهیزات از جمله تامین  ماکیانتخم  خرده مراکز عرضه درو مفاد این برنامه اجراي دقیق قوانین و مقررات بهداشتي : 2توجه  *

نگهداري درجه سانتیگراد  10برودت کمتر یا مساوي شناسنامه دار بسته بندي شده را در  ماکیانتخم سرما ساز مناسب که بتوانند 

 .نمایند و عرضه

اشكال مختلف و مناسب به  ، نگهداري و عرضه آن در شرایط مناسب برودتيماکیانالزم است محاسن بسته بندي تخم  :3توجه 

  به اطالع مصرف کنندگان برسد.

این توجیه و  ماکیانفله و غیر بسته بندي به فروشندگان تخم  ماکیانممنوعیت عرضه تخم ابالغ کتبي و نظارت بر  :4توجه 

براساس ظرفیت تجهیزات برودتي فروشگاه و میزان فروش )توسط مرکز سالمت و  ماکیانمقدار مناسب تخم تهیه مراکز به 

 محیط کار(.

ها و مراکز مشابه مصرف قنادي ها،صنایع غذایي بزرگ و کوچک،کارگاهابالغ کتبي به اتحادیه صنوف مربوطه از جمله  :5توجه *

  )توسط مرکز سالمت و محیط کار(. مرغپودر تخم مایع پاستوریزه و یا  مرغتخم  مبني بر استفاده از مرغکننده تخم 

خرده  از مبدأ کارگاه بسته بندي به مراکز عمده فروشي، ماکیانکلیه خودروهایي که مبادرت به نقل و انتقال تخم  :6 * توجه 

 12 ± 0)جهز به وسایل سرما ساز مناسب داراي اتاقک م باید ،نمایندو یا خارج از شهرستان مي مرغواحد فرآوري تخم  فروشي،

شتغال به کار حمل و نقل او مجوز  مرغهویت شغلي از انجمن صنفي عمده فروشان تخم  گواهيبوده و داراي  درجه سانتیگراد(

 از دامپزشكي باشند. ماکیانبهداشتي تخم 

 کار مناسب باشند. راننده و سایر افراد شاغل در خودرو باید داراي کارت معتبر تندرستي و لباس -

هاي مناسب بهداشتي ترویجي، شایسته است جدار بیروني اتاقک خودرو حاوي تصاویر و پیامو  بنا بر ضرورت اقدامات آموزشي  -

 باشد.  مرغستاد کشوري ترویج مصرف تخم مناسب بر اساس الگوهاي و ترویجي 

ها یا مراکز کز بسته بندي با کارخانه هاي مذکور در سایر استان، قرارداد مرمرغواحد فرآوري تخم فاقد  در استانهاي: 7توجه *

 نماید.کفایت ميقابل استفاده )داراي پروانه بهداشتي بهره برداري از سازمان(  معیوب مرغهاي جمع آوري تخم 

 مجاز ورشي وپر واحدهاي از "صرفا مصرفي خود ماکیانتخم  تامین به موظف کز بسته بنديمر متصدي یا و صاحب: 8 * توجه

 یكپارچه سیستمسامانه  در شده ثبت بهداشتي حمل گواهي و سالمت گواهي داراي طصسما و سامانهGIS سامانهشده در  ثبت

مرکز بسته  توسط عدم رعایت صورت در و دارد عهده بر را امور این کنترل وظیفه ،مرکز بهداشتي فني مسئول باشد.مي قرنطینه

 .باشدمي کل اداره /شهرستان دامپزشكي اداره به موضوع گزارش به موظف ،بندي

  ضوابط و معیارها کلیه رعایت با (A)رتبه  IRمراکز بسته بندي داراي کد  طریق از تنها ماکیانتخم  صادرات: 9* توجه 

سالمت  محض مسئولیت است دیهي. بباشدمي مقصد کشور و سازمان هاي بخشنامه و هادستورالعمل در مندرج بهداشتي
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معیارهاي  با محصول انطباق عدم تشخیص صورت در و بوده کاال مالک یا واحد متصدي / صاحب عهده بر صادراتي محصول

 صورتسازمان  دستورالعملهاي و مقررات ضوابط، برابر الزم اقدامات محموله، نمودن مرجوع و مقصد کشور یا و سازمان بهداشتي

 مرکز بسته بندي تعلیق و صادرات اجازه سازمان، بهداشتي ضوابط و معیارها با اقانطب عدم موارد تكرار صورت در .گرفت خواهد

فعال شدن مجدد مرکز براي صادرات منوط به اصالحات الزم و رفع عدم انطباق در فرایند آماده سازي و بسته بندي پس از تایید 

 مسئول فني بهداشتي و تایید اداره کل خواهد بود.

   برخورد خواهد شد. مقررات مربوطه برابر  ، با متخلفینرعایت مفاد این طرح از سوي واحد تولیدي در صورت عدم -01توجه * 
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 ضمائم: -26

 ( لوگوي رتبه بندي تخم مرغ )درج در بسته بندي(1شكل 

 
 هاي آن خوراکي و فرآورده ماکیانشرایط نگهداري و عمرماندگاري تخم ( 1جدول 

 شکل عرضه دهنام فرآور

 شرایط نگهداری

 رطوبت نسبی دما عمر ماندگاری

 ) درصد(  )درجه سانتیگراد(

    تازه  خوراکی ماکیان  تخم -0

 ماه 3 81±5 7/0تا  -6/1 بندی کارتنی   بسته -     

   +(2)حداکثر  )ویژه مصارف عمده(      

     

 ماه 0 81±5 + 4تا  بسته بندی کوچک  -          

   ) در یخچال( )ویژه مصرف خانوار(            

 تازه     پاستوریزه )کامل/ سفیده / زرده(مایع مرغ   تخم -2
 + 4تا  1

 * روز 01 - ) در یخچال(

 سال 0 - - 08 منجمد      بندی شده( )بسته

     

     

 روز مصرف شود. 8پس از باز کردن بسته، باید حداکثر در مدت  *
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 هاي میكروبي تخم مرغ و فرآورده هاي آن (  ویژگي0جدول 

 آزمون فراورده ردیف
تعداد نمونه 

(n) 
c m M 

0 
 کامل   مرغ  تخم

 ) پاستوریزه نشده(

 ها  شمارش کلی میکروارگانیسم

 )در یک گرم(
5 3 014 ×5 015 × 5 

 - منفی 1 5 گرم( 25سالمونال )در 

 مثبت  استافیلوکوکوس ارئوس کواگوالز

 )در یک گرم(
 - منفی 1 5

2 
 مرغ کامل   تخم

 ) پاستوریزه(

 ها  شمارش کلی میکروارگانیسم

 )در یک گرم(
5 3 014  015 

 - منفی 1 5 گرم( 25سالمونال )در 

 استافیلوکوکوس ارئوس کواگوالز مثبت 

 )در یک گرم(
 - منفی 1 5

3 

 تخم مرغ  مایع

 )کامل/سفیده/زرده(

 جمد() تازه / من

با یا بدون ماده افزودنی 

 مجاز

 ) پاستوریزه نشده(

 ها  شمارش کلی میکروارگانیسم

 )در یک گرم(
5 3 014 ×5 015 × 5 

 - منفی 1 5 گرم( 25سالمونال )در 

 استافیلوکوکوس ارئوس کواگوالز مثبت 

 )در یک گرم(
 - منفی 1 5

 013 012 2 5 کلی فرم  )در گرم(

 - منفی 1 5 )در گرم(اشریشیا کلی  

4 

 تخم مرغ  مایع

 )کامل/سفیده/زرده(

 ) تازه / منجمد( 

با یا بدون ماده افزودنی 

 مجاز

 ) پاستوریزه(

 ها  شمارش کلی میکروارگانیسم

 )در یک گرم(
5 3 014 015 

 - منفی 1 5 گرم( 25سالمونال )در 

 استافیلوکوکوس ارئوس کواگوالز مثبت 

 )در گرم(
 - منفی 1 5

 012 01 2 5 کلی فرم  )در گرم(

 - منفی 1 5 اشریشیا کلی  )در گرم(

 

 سنجیده می شود. mهای میکروبی نمونه با حد  : در مواردی که فقط یک نمونه به آزمایشگاه ارسال می شود )نمونه منفرد(، ویژگی 0یادآوری 

 صرف تشخیص داده می شود:: هر بهر براساس شرایط زیر قابل مصرف یا غیرقابل م 2یادآوری

  در مواردی که تمام نمونه هاm ≥ . باشد، بهر قابل قبول است 

  در مواردی که تعدادC≥  ازn     نمونه،  بینm <   وM ≥    .باشد، بهر قابل قبول است 

  در مواردی که هریک از نمونه هاM <  .باشد، بهر غیر قابل قبول است 

  در مواردی که تعداد< C  ازn  نه،  بین  نموm <   وM ≥ .باشد، بهرغیر قابل قبول است 

های مادری که به مصرف  مرغ : معیارهای فوق در مورد تخم مرغ خوراکی، تخم سایر پرندگان )مانند بوقلمون، اردك، غاز، بلدرچین و ...( و نیز تخم 3یادآوری

 رسند، کاربرد دارد. غذایی انسان می

 باشد.  می 5949و  2478ودر تخم مرغ بر اساس استانداردهای ملی ایران به شماره : ویژگی های میکروبی پ 4یادآوری 
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 (1887) ر کشور به تفكیک استاناهاي تخمگذظرفیت مرغداري (8 دولج

درصد 

ظرفیت به 

 کل کشور

جمع کل  ظرفیت کل

 واحدها

 ظرفیت

 )قطعه(

 ظرفیت ت وپول

 (قطعه)

 ظرفیت واحد

 (قطعه)

 ردیف استان واحد مرغ

   تخمگذار  پولت  تخمگذار 

 0 تهران 029 02052746 37 4130818 6 0227111 072 07400554 05.61        

 2 قزوین 72 9163911 03 3202035 1 1 85 02276135 00.11

 3 خراسان رضوی 244 8914016 47 0970411 3 0083111 294 02158516 01.81

 4 اصفهان 099 01306386 23 0507011 0 081111 223 02103486 01.76

 5 البرز 013 7281994 29 2456886 8 791511 041 01528381 9.43

 6 قم 067 7584581 54 2399011 1 1 220 9983681 8.94

 7 شرقی .آ 229 8642984 06 727088 1 1 245 9371072 8.39

 8 مرکزی 89 3925181 7 294252 1 1 96 4209332 3.78

 9 فارس 42 3139751 9 633111 2 057811 53 3831551 3.43

 01 یزد  36 2164111 4 690111 1 1 41 2755111 2.47

 00 گلستان 04 906111 2 81111 6 0501111 22 2516111 2.25

 02 سمنان 38 0924211 5 273111 1 1 43 2097211 0.97

 03 همدان 43 0606361 0 011111 1 1 44 0706361 0.54

 04 خراسان جنوبی 31 0343411 8 327111 1 1 38 0671411 0.51

 05 مازندران 41 0442734 0 21381 1 1 40 0463004 0.30

 06 کرمانشاه 23 981111 0 011111 1 1 24 0181111 1.97

 07 کرمان 21 0159111 1 1 1 1 21 0159111 1.95

 08 زنجان 06 834211 0 013111 1 1 07 937211 1.84

 09 غربی.آ 30 735688 1 1 2 002021 33 847818 1.76

 21 لرستان 07 710111 1 1 1 1 07 710111 1.63

 20 اردبیل 26 676081 1 1 1 1 26 676081 1.60

 22 خوزستان 02 615111 1 1 1 1 02 615111 1.54

 23 بو  س 4 568721 1 1 1 1 4 568721 1.50

 24 کردستان 03 555111 1 1 1 1 03 555111 1.51

 25 چ و بختیاری 7 237111 1 1 1 1 7 237111 1.20

 26 و بویراحمد ك 4 031111 1 1 1 1 4 031111 1.02

 27 جنوب کرمان 0 011111 1 1 1 1 0 011111 1.19

 28 بوشهر 0 41111 1 1 1 1 0 41111 1.14

 29 شمالیخ . 3 39311 1 1 1 1 3 39311 1.14

 31 گیالن 0 36111 1 1 1 1 0 36111 1.13

 30 هرمزگان 0 01111 1 1 1 1 0 01111 1.10

 32 ایالم 1 1 1 1 1 1 1 1 1.11

 جمع 0655 87524318 258 08937249 28 5061421 0940 000620977 122
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 :علمی منابع -27
 مدت طي آن شیمیایي فیزیكو کیفیت بر سرد آب با مرغ تخم پوسته شستشوي تأثیرو همكاران،  خوشمرام بیگلري -
 (1887) قزوین پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله، یخچال در گهدارين

 دار نشانمرغ  تخم :موردي )مطالعه دار شناسنامه محصوالت بازاریابي بر موثر عوامل نژاد، تعیین بریم پور و  رادي -

 (1880) 18تهران(، مجله مدیریت بازاریابي، شماره  شهر
 (1882داشت، درمان و آموزش پزشكي )؛ وزارت بهسفره در اي معجزه ،مرغ  تخم -

 

- Small Entity Compliance Guide: Safe Handling Statements on Labeling of Shell 

Eggs and the efrigeration of Shell Eggs Held for Retail Distribution, FDA (0221) 

-  Questions and Answers Regarding the Final Rule, Prevention of Salmonella 

Enteritidis in Shell Eggs During Production, Storage, and Transportation: 

Guidance for Industry, FDA (0215) 

- PRIMARY PRODUCTION AND PROCESSING STANDARD FOR EGGS & 

EGG PRODUCTS, Food Standards Austalia and New Zealand (0226) 

- SHELL EGG PROGRAM EGG PRODUCTION (TEMPLATE), TASMANIN 

GOVERNMENT (0215) 

- Improving the safety and quality of eggs and egg products, Woodhead 

Publishing Limited, 0211 

- Egg Grading Manual, USDA, 0222 

- Shell egg graders handbook, USDA, 0216 

 

 
 


