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  هدف-8

دم، اصول گن یو نگهدار رهیذخ یلوهایس یو بهره بردار سیتاسفنی وبهداشتی حداقل ضوابط  نییتع ضابطه نیا نیهدف از تدو

  با رویکرد ارزیابی ریسک می باشد           یمسئول فن فیحدود وظا یمعرف نیآالت و همچن نیو ماش زاتیتجه یو بهداشت یفن

 دامنه عملکرد -2

 اربرد دارد.ككه متقاضی كسب پروانه تاسیس و بهره برداری می باشند  گندم ینگهدارسیلو های ذخیره و برای كلیه  ضابطه نیا

  مسئولیت -3

ی و مناظق آزاد تجاری و نظارت بر انشگاههای علوم پزشکغذا و دارو د كارشناسان معاونتبر عهده  اجرای این ضابطهمسئولیت 

 حسن اجرای آن بر عهده معاونین غذا و دارو و مدیران نظارت در مناطق آزاد می باشد.

 اجراشرح  -4

 فنی و بهداشتی عمومی طیشرا -4-8

به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات كلی بهداشتی در كارخانه باید مطابق با آخرین  (PRPsپیشنیازی ) برنامه های

تجدید نظر ضوابط فنی و بهداشتی تولید و بسته بندی مواد غذایی اجرا شود. ) قابل دسترس از طریق سایت سازمان غذا و دارو 

 ( ww.fda.gov.irwوزارت بهداشت به نشانی 

  فنی و بهداشتی اختصاصی طیشرا -4-2

 گندم  یانواع مراکز نگهدار -4-2-8

 استفاده شود.  زهیمکان یو انبارها یفلز یلوهای، سیبتن یلوهایسمی توان از مطلوب غالت  ینگهدار یبرا 

  ینبت یلوهایس -4-2-1-1

مخزن  یادیتعداد ز ای کیاز  یبتون یلوهای. سباشد یم ینبت یلوهایگندم استفاده از س یساز رهیذخ یروش ها نیاز بهتر یکی 

 ایتوانند به صور مختلف ، مجزا و  یكندوها مشده اند.  لینامند تشک یكه آنرا اصطالحاً كندو م یچند ضلع ایو  یاستوانه ا

ساخته  شیپ یلوهایس ینبت یلوهایاز انواع س یکی. دارند یانواع مختلف یبتون یلوهایس. رندیگ رقرا گریکدی در مجاورت یگروه

 است .

 رهیها جهت ذخ كندو ایو  لویاز س دیفقط چند روز مد نظر باشد نبا یو مدت زمان نگهدار %18از  شیرطوبت غله ب چنانچه

 تالغ دیدرهرصورت نبا گردد. یفاسد م عایبه وجود آمده و دانه سر ییخودگرما یطیشرا نیدر چن رایگندم استفاده كرد ز یساز

 یروز نگهدار 4 از شیمدت ب یبرا درصد 11 الیبا رطوبت با روز و22از  شیب مدت یبرا لوهایس در درصد14 الیبا رطوبت با

 شود.

http://www.fda.gov.ir/
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از نظر دیدگاه میکروبیولوژی مواد مربوطه، رطوبت گندم در استانداردهای ملی حداكثر  درصد14با عنایت به اعالم  تذکر مهم:

)حتی درصد می باشد در رطوبت های بیشتر از این درصد بحرانی  2/11تا  1/11غذایی عمال رطوبت بحرانی در كلیه مواد غذایی 

ر روی ببه دلیل افزایش نقطه ای رطوبت امکان رشد كپک های خشکی دوست نظیر انواع آسپرژیلوس و پنی سیلیوم درصد( 1/2

 درصد پیشنهادی می باشد.11گندم در مکان های مختلف وجود دارد. لذا سقف درصد رطوبت های حموله سطح م

  یفلز یلوهایس -4-2-1-2

غالت مانند جو ، ذرت  ریگندم و سا ینگهدار یبرا لوهاینوع س نی. از اغالت است یساز رهیو ذخ یجهت نگهدار یفلز یلوهایس

 یوهالیاست. در س ومینیومآل یها اژیآل ای زهیاز فوالد گالوان یفلز یلوهایشود. جنس بدنه س یاستفاده م وریدام و ط یو غذا

از  شیدر مناطق گرم كه درجه حرارت به ب ژهیدانه به و یدگیشود و احتمال صدمه د یتبادل حرارت به سرعت انجام م یفلز

باشند  یكه با بدنه در تماس م ییمتر به دانه ها یسانت 0-1رسد وجود دارد و عمدتاً تا عمق حدود  یگراد م یدرجه سانت 02

 صدمه وارد خواهد شد.

به طور منظم و مرتب از ضد زنگ استفاده  دیبا یفلز یلوهایس یو خارج یداخل وارهید یخورندگ جادیاز ا یریجلوگ یبرا: تذکر

 .نمود

  زهیمکان یانبارها -4-2-1-1

 كرد : یبند میتوان به دو دسته تقس یرا م زهیمکان یانبارها اصوالً

 زهیمکان مهین یانبارها  

 زهیتمام مکان یانبارها  

 گریعبارت ده . بانجام می شود گریمشابه د یدستگاهها ایمخصوص و  یلودر، جک ها لهیبوس هیتخل زهیمکان مهین یانبارها در

 بیه شبا توجه ب هیتخل زهیتمام مکان یكه در انبارها ی. در حالردیگ یثقل انجام نم یرویبر اساس ن هیتخل ییانبارها نیدر چن

دهند انجام  یمخصوص كه درعرض انبار محموله را انتقال م ینقاله ها قیاز طر ایفشار هوا و  یریمخصوص كف انبار و به كارگ

 یتوان آنها را به راحت ضد عفون یباشند و م یو كنترل درجه حرارت م یهواده ستمیمجهز به س ییانبارها نیچن .ردیگ یم

 كرد . 

 شده اند : لیاز دو قسمت تشک یبطور كل زهیمکان یو انبارها لوهایس

 د . آالت و ادوات در آن قرار دار نیبرج كار كه ماش -

 گردند . یم رهیبذرها ذخ ایكندوها كه در آنها غالت و  -

 خط تولیدتجهیزات  الزامات حداقل -4-2-2

  :شامل یبوجار زاتیتجه-4-2-2-1

 ،سکولبا ،یر (گربا الک دوار ) نخ  آهن، (، آهن رباوری)تر ریهای سپراتور ، جُوگ الک(، راتوریجذب گردو غبار )اسپ ستمیس، الک ها

 .دهد (انجام نت سیاه دانه گیر را عملیا (وری)تر ریجُوگدانه گیر ) درصورتی كه  سیاه، گیر  شن ،ریز مدرج یا بار باالنسر فلو

 سایر تجهیزات مربوط به سیلو و انبارهای مکانیزه ذخیره گندم شامل:-4-2-2-2



                                                                                                              

 
 

 F-D-098-0مدرک: کد 

 81/90/00تاریخ صدور : 

 -تاریخ بازنگری : 

 1از 3صفحه 

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 
 تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری ضوابط فنی و بهداشتی

 

 

 ها  كندو

 یاه لیب ،یکیپنومات یتوانند شامل مکنده ها یم لیو وسا زاتیتجه نی)ا و بارگیریغالت وارده  هیالزم جهت تخل زاتیتجه

 باشند(  یورود یو بونکرها یکیدرولیه یجک ها ای یکیمکان

 بر های ورودی و خروجی  باال

 نقاله  نوارهای

 های هوا و فن  كانال

 یو هواده هیتهو ستمیس

  هشدار دهنده یو دستگاهها ، رطوبتكنترل درجه حرارت تجهیزات

 بارریز ، بار ریز زیر فیلتر  ، فیلتر ، جت فیلتر ،سیکلون ها، مارپیچ

 ( جهت عطسه فیلترBlower)  دمنده

  یاتاق مخصوص ضد عفون نیكننده و همچن یو ضد عفون یقرص گذار یدستگاهها

 استخراج شدهبونکر مخصوص مواد  ایمخازن 

 باشد. صالحیمراجع ذ دییمورد تا دیبا دیخط تول زاتیبه كار برده شده در تجه لیاست: یادآوری

 حداقل الزامات کنترل کیفیت آزمایشگاهی  -5

اداره كل آزمایشگاه های مرجع كنترل غذا و دارو سازمان غذا و دارو و یا تجهیزات آزمایشگاهی بایستی بر اساس مستندات 

 تجهیزات مورد نیاز جهت انجام آزمون های مندرج در استاندارد ملی مربوطه باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

 
 

 F-D-098-0مدرک: کد 

 81/90/00تاریخ صدور : 

 -تاریخ بازنگری : 

 1از 4صفحه 

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 
 تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری ضوابط فنی و بهداشتی

 

 

 پیوست اطالعاتی

 گندم یدر مراکز نگهدار یمنیکننده ا دیعوامل تهد نیمهمتر-8

 یبه آفات انبار یآلودگ 

 ها و سموم آنها سمیکروارگانیم 

 یموذ واناتیح 

 ییخود گرما 

 ها و افت  یناخالص 

 رطوبت 

          دما 

 یگندم و رشد آفات انبار یعوامل موثر در آلودگ-2

 درصد( 14از  شیرطوبت دانه )ب شیافزا 

 (50/2از  شیآب )ب تیفعال شیافزا 

  درجه سانتی گراد21بیش از )افزایش حرارت در محموله( 

 هرز یها و بذر علف ها یناخالص شیافزا 

 لویدر س یتوسط مسؤول فن یساز رهیدر تمام مدت ذخ یواردات یعدم كنترل محموله ها 

 عدم كنترل دما و رطوبت در زمان ذخیره سازی 

 ترانسپورترها نیو همچن طیمح یزگیعدم پاك 

 یاصول ریغ هیتهو ای هیعدم تهو 

 یساز رهیشکاف در ساختمان و محل ذخ ایها، ترک  ییوجود نارسا 

 رطوبت و درجه حرارتکنترل -3

 ینگهدار تیقابلو  كنترل شودمستمر  به طور دیبوده و با تیحائز اهم یرطوبت و درجه حرارت غله در طول مدت زمان نگهدار 

وامًا ت دیبا ،كرد ینگهدار یكه بتوان غله را به مدت طوالن نیا یدارد. برا یغالت عمدتاً به دو عامل رطوبت و درجه حرارت بستگ

گندم از نظر  ،یو آفات انبار ییدر اثر خود گرما نصورتیا ریخنک كردن و خشک كردن استفاده نمود. در غ ،یاز عوامل هواده

 یر صورتد مثالًاست  تیحائز اهم ،باشد یهوا باال م یكه رطوبت نسب یمساله بخصوص در مناطق نیكه ا ندیب یم مهصد یفیك

تنفس  ن،ییپا ینمود چون در حرارت ها یروز نگهدار 4-5توان دانه را به مدت  یدرصد باشد، فقط م 22كه رطوبت دانه حدود 

 قیتوان در اثر خنک كردن فساد دانه را به تعو یم نیكند بنابرا یم دایپ لیها تقل سمیکروارگانیم تیفعال نیدانه غالت و همچن

( غله)ساكن انیعبوردادن هوا در م یعنی یهواده یدارد. بطور كل یبه درجه خنک كردن و رطوبت غله بستگ نانداخت كه مدت آ
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 جنوب و مثل شمال مرطوب مناطق یبرا یهواده .دتوصیه می شو . البته سردتر از حرارت دانه باشد یورود یكه هوا یبطور

 ه نمود.استفاد توانیم آن از روش دوران یجا انجام گردد.و به دینبا عانیعرق در اثرمت دهیپد رطوبت وبروز كندانس كشور به علت

گراد  یدرجه سانت 21از  شیگردد. حرارت ب یم ییخودگرما جادیكند و باعث ا یم دیدرصد دانه را تهد 14از  شیرطوبت ب 

درجه حرارت  رطوبت و زانیهر چه م یكند و به طور كل یم عیرا تسر ی گندمکیمتابول تیو فعال یکیماتیآنز تیفعال شیباعث افزا

خواهد  شتریكلوخه شدن و جوانه زدن ب ،ییباالتر باشد، احتمال خود گرما یساز رهیو در طول مدت ذخ لیغله در هنگام تحو

 بود.

درجه حرارت غله، رطوبت غله و  ته،یهوا، نوع غله و وار یعوامل موثر در تعادل رطوبت غله عبارتند از: رطوبت نسب نیمهمتر

 w(a ( یآب تیاز فعال ،یساز رهیاز عوامل متعدد در امر ذخ یو صدمات ناش یفیك رانییبردن به تغ یپ یبرا ( wa)یآب تیفعال

 گردد. یرابطه دارد، استفاده م طیگرفتن رطوبت مح ایكه با مقدار رطوبت دانه، از دست دادن و 

باشد  50/2 دیآب با تینمود، فعال ینگهدار یكه بتوان غالت را به مدت نسبت طوالن نیا یانجام شده برا یها یبررس براساس

آب  تیرا معمول داشت كه فعال یاقدامات دیبا لیدل نیتر خواهد بود، به هم یطوالن یآب كمتر باشد، زمان نگهدار تیهرچه فعال

 .باشد. 50/2كمتر از 

 در گندم یآلودگ نییو تع صیتشخ یروش ها -4

 رییغآن ت تیفیقرار گرفته، ك یو داخل یرونیعوامل ب ریتحت تاث یساز رهیو ذخ ینگهدار یاست زنده كه در ط یگندم موجود

 تیحائز اهم اریبس یساز رهیذخ یدانه در ط یدگیدر بو و صدمه د رییمستمر درجه حرارت، رطوبت، تغ ی. كنترل هاابدی یم

د وجو ی. به طور كلدینما دیمحموله باشد و دانه را تهد یبرا یتواند اعالم خطر یشده م كردر عوامل ذ یشیاست. هر گونه افزا

 ای  یماندگ ،یكپک زدگ یدهد. چنانچه دانه بو یشده به ما م رهیغله ذخ تیرا در مورد وضع یاطالعات یعیطب ریغ یهر نوع بو

 باشد. یمبدهد نشان دهنده فساد دانه و رشد آفت در گندم  یدگیترش

 :استفاده نمود ریز لیمواد و وسا یریمختلف و به كارگ یتوان از روش ها یبردن به وجود آفات م یبه طور خالصه جهت پ     

 غربال و الک كردن 

 موج دار یاستفاده از مقواها 

 مجهز به المپ ماوراء بنفش یاستفاده از تله ها 

 یکیمکان یاستفاده از تله ها 

 خاص طیمحموله در ظروف و شرا ینگهدار 

 شناور ساختن 

 خرد كردن 

 له كردن 

 ییایمیش یاستفاده از معرف ها 

 كربن دیاكس ید 
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 کسیاستفاده از اشعه ا 

زمایشگاه آیکی از به نمونه گندم را برای آزمون های خاص از جمله باقیمانده سموم، فلزات سنگین  می بایست مسؤول فنی: تذکر

 .تایید صالحیت شده سازمان ارسال نمایدهای 

  یمبارزه با آفات نبات-5

 ید. برخآورن یبه وجود م زیرا ن یخطرات یو مسائل بهداشت یفینه تنها سبب كاهش وزن غالت شده بلکه از نظر ك یآفات نبات

 ،یمبارزه با آفات انبار یاقدام برا نیو ... هستند. بهتر نونیبنزو ك نون،یك لیات نون،یك لیچون مت یمواد سم یاز آنها حاو

 :ردیمورد توجه قرار گ دیبا ریمبارزه با آفات مسائل و نکات ز در است. یاز آلودگ یریشگیپ

 واد در مورد م ژهیبه و د،یحفظ و از هر گونه خطر اجتناب ورز دیمصرف كننده با یمصرف كننده )سالمت یحفظ سالمت      

 و الزم را مبذول داشت( یدقت كاف دیبا ییایمیش

 روش بکار رفته بودن كارآمد 

 و قابل اجرا باشد( یعمل دیبه كار گرفته شده با یبودن )روشها یعمل 

 كند(  رییتغ دینبا یضد عفون ای  یسمپاش اتیمحصول )طعم، بو و مزه محصول پس از عمل تیفیحفظ ك 

 بوده و با توجه به نوع محصول انتخاب گردد( یتصاداق دیبودن )روش به كار گرفته شده با یاقتصاد 

 فجار قابل ان ریغ قابل اشتعال و ریغ دیبا ی)سموم مصرفاز عدم انفجار نانیقابل اشتعال بودن سموم و حصول اطم ریغ

 باشند(

 داشته  یادیز رییتغ دینبا یضد عفون ای یسمپاش اتیعمل یآب در محموله در ط تی)فعال یآب تیثابت نگه داشتن فعال

 باشد(

 رهیانبار، نحوه ذخ ای لویس تی، وضع یجهت مبارزه با آفات وجود دارد كه براساس نوع آلودگ یمختلف یروش ها یبه طور كل    

 ،یکیزیف ی. از روش هادشوانتخاب  دیروش و نحوه مبارزه با آفات با ،یو كادر پرسنل یاقتصاد طیشرا ،یکیامکانات تکنولوژ ،یساز

 استفاده نمود : توان یم ییایمیو ش یکیمکان

  یکیو مکان یکیزیف كنترل آفات به روش-0-1

 باشد.  یصوت ( م ی)ماورا کیآغشته به چسب و دستگاه اولتراسون ی، تله ها یکیمکان یشامل تله ها 

 ییایمیش كنترل آفات به روش-0-2

 سازمان حفظ یدستورالعمل ها نیطبق آخر زهیمکان یو انبارها لویمختلف در س یتواند به صورتها یمجاز م ییایمیسموم ش

تاندارد نظر اس دیتجد نی( طبق آخرونیگاسی)فوم تدخینی ای ی. در صورت استفاده از سموم گازردینباتات مورد استفاده قرار گ

 غالت( عمل شود.  یكار ضد عفون نییئ) آ 2441به شماره  رانیا یمل

 مبارزه با جوندگان -6

 توان با جوندگان مبارزه كرد. یم ییایمیو ش یکیزیف ،یکیولوژیمبارزه ب ،یریشگیپ قیاز طر       



                                                                                                              

 
 

 F-D-098-0مدرک: کد 

 81/90/00تاریخ صدور : 

 -تاریخ بازنگری : 

 1از 7صفحه 

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 
 تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری ضوابط فنی و بهداشتی

 

 

شده را مرمت نمود.  جادیا یمقاوم ساخته شده  باشد و به طور مستمر سوراخها یاز مصالح ساختمان دیها با لویس واریو د كف

 (ییمواد غذا یو بسته بند دكنندهیتول یواحدها یو بهره بردار سیتاس یبرا یو بهداشت ی)مطابق با حداقل ضوابط فن

 نماند. یباق نیزم یاقدام كرد، تا دانه گرد و غبار و ... رو لویس طیكردن مح زینسبت به تم دیروز با هر

و آفت كش ها  یمواد مصرف یمشخص و تمام دیمدون بوده و مسئول كنترل آن با دیو روش كنترل جانوران و حشرات با برنامه

 گردد. دیتائ یو دفع آفات نبات قاتیاز جمله موسسه تحق صالحیتوسط مراجع ذ دیكنترل آنها با یبرا

 گندم  ینگهدار یالزم برا طیشرا-7

 برقرار باشد:   ریز طیالزم است شرادر سیلو ها  دانه بر روی از رشد كپک ها  یریو جلوگ یطوالن ینگهدار یبرا 

  یكار نگهدار نییآمربوط به  1484 ملی به شماره استانداردبا آخرین تجدید نظر درصد )مطابق  14 رطوبت حداكثر 

 ( غالت

 درصد  50هوا حداكثر  یرطوبت نسب 

 خینیتدگراد  یدرجه سانت 21حداكثر  حرارت 

 نانیاطم یبه آفات انبار یدانه و محل نگهدار یاز عدم آلودگ دیابتدا با زه،یمکان یو انبارها لوهایگندم در س یقبل از نگهدار

 آن را كاهش داد .  تكرد و در صورت لزوم رطوب یحاصل نمود ، سپس دانه ها را بوجار

 نسبت به دیدر صورت باالتر بودن رطوبت با نی. بنابرادرصد باشد 10ت رطوبت آن كمتر از گندم الزم اس یطوالن ینگهدار برای

 خشک كردن اقدام نمود. 

 یریاندازه گ زاتیتجه و كنترل شود یریو رطوبت آن بطور مرتب اندازه گ گندم الزم است درجه حرارت یدر طول مدت نگهدار

 شوند.  برهیمرتب كال دیبا طیمح یو دما  لوهایدما و رطوبت در س

ه جا نسبت ب دیبا د،یتجاوز نمابا توجه به فصل و شرایط اقلیمی حدود نرمال گراد یدرجه سانت 21نانچه درجه حرارت گندم از چ

 اقدام نمود: ریگندم با توجه به عوامل ز ییبه جا

 رونیب یهوا یدما  

 گندم  یدما 

 هوا  یرطوبت نسب 

  رطوبت گندم 

مربوطه به منظور كاهش دما و  زاتیبا نوار نقاله و تجه گرید یبه كندو ییگندم از كندو ییجا به جا قیاز طر ییعمل جابه جا 

 .ردیگ یرطوبت صورت م

 انبار  پاکیزه سازی نهیدر زم یاقدامات بهداشت -1

 یبر اساس برنامه ها دیبا طیمعمول گردد، نظافت مح یالزم در جهت نظافت عموم یها یزیبرنامه ر دیغله با ینگهدار یبرا

ر اطراف بطور مرتب و مستم طیانبارها و مح لو،یمختلف س یقسمت ها هینمود كل یسع دیبا ردیشده و مدون صورت گ یزمانبند

 شود.  زیتم
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 انبارها قبل از ذخیره سازی باید كامال تمیز و ضدعفونی گردد.سیلو و 

 حیاصول صح تیمستلزم رعا واناتیح ایانسان و هیمحصوالت مختلف جهت تغذ دیتول یبرا هیغالت و مواد اول حیصح ینگهدار

 شود.  یمناسب نگهدار یدر مکان یبه صورت خشک و دور از آفات انبار دیباشد . غله با یم یبهداشت

 حیبطور صح لیو وسا زاتیتجه هیكل زیو ن یساز رهیذخ یو مکان ها زهیمکان یانبار ها ای لویس دیدر سال با کباری حداقل

 شوند.  زیو تم یروبیاز كندوها ال کیهر  دیدر سال با کباریحداقل  نیگردند. همچن یضدعفون

 یال به ال اینقاله  ریقطعات و دانه ها كه در ز ماندهیو باق یخارج شده و مواد خارج لویس طیاز مح دیبا عاتیرد و غبار و ضاگ

 انبار جارو شوند.  یقسمت ها هیو كل زیفرچه تم لهیبطور روزانه، بوس زیقرار گرفته اند ن زاتیدستگاه و تجه

  .ردیگ قرار دیواحد مورد تائ یو توسط مسئول فن یشده مستندساز یبصورت جدول زمان بند دیتمام موارد فوق الذكر با

قت و در اسرع و ینگهدار یدر مکان مناسب کیو هر کیو نوع مصرف تفک  تیبر اساس قابل دیبا یبوجار اتیمواد حاصل از عمل 

 .مبذول داشت یو رطوبت سنج و دماسنج توجه خاص هیو تهو یهواده یسمت هاقبه آن اقدام گردد.  لینسبت به تحو

 یور رایخارج گردد. ز طیاز مح یانبار انتقال داده شوند و لوازم  اضاف ای لویاز محوطه س رونیبه ب عاً یسر دیمواد فاقد ارزش با 

 حشرات و كنه ها باشد.  ریرشد و تکث یبرا یتواند محل مناسب یگرد و غبار نشسته و م یآنها به راحت

رد ضمن ك یمنافذ و شکافها را بازسازتمام  دیبا ن،یو كف زم لویكف و بدنه س نیانبار و همچن ای طینگه داشتن مح زیتم یبرا 

 یزندگ یمورد نظر دوره تکامل یاقدام نمود تا حشرات و كنه ها نتوانند در محلها زیها ن وارهینسبت به مرمت سقف و د دیبا نکهیا

ساالنه بوده و بطور مرتب كنترل،  نهیكارت مخصوص معا یدارا دیبا زاتیآالت و تجه نی، ماش نیبر ا وه. عالندینما یخود را ط

 زهیپاك و زیداخل آنها كامالً تم دیخشک كن هستند، با زاتیدستگاه و تجه یكه دارا ییلوهایگردند و در مورد س یو نگهدار زیتم

 یتفمواد ن ایمواد سوخت  ،ییمایاز غالت مانند كود ش ریمحصوالت غ ریسا یگردند . نگهدار سیو سرو ریتعم از،یو در صورت ن

 باشد.  یشود مجاز نم یم رهیكه غله ذخ یطیمح ایدرا نبار  رهی، روغن و غ

ردند خارج گ دیبا دهیصدمه د یمواد فاسد و دانه ها یایباشند . هرگونه بقا زیكامالً تم دیبا یساز رهیو انبارها قبل از ذخ لوهایس

 یدیمحموله تازه و جد رایباشند ز یآفات م ریبه كپک ها ، حشرات و سا یبعد یها یآلودگ یبرا یمنبع مناسب یمواد نیچن

 ید مدر آن بوجو ییمایوشیب راتییكرده و تغ ریشده و حشرات به سرعت در آن رشد و تکث لودهآ یبه راحت گردندیم رهیكه ذخ

 یمبذول داشت . برا یتوجه خاص یهواده یستمهاینموده و به س قیاز نظر فضا و مکان برآورد دق دیبا یساز رهی. قبل از ذخ دیآ

 وجود دارد.  یادهمختلف هو یها ستمیس ،یافق یانبارها ایو  زهیمکان یانبارها

 


