مواصفة الدستور الغذائي ملحل العام
CODEX STAN 150-1985

-1

النعمق

تنطبق هذه املواصفة على امللح املستخدم كمكوّن غذائي معدّ للبيع للمستهلك مباشرة وللتصنيع الغذائي على حد سواء.
كما تنطبق على امللح املستخدم كناقل للمواد املضافة إىل األغذية و/أو املغذيات .وميكن اشرتاط مواصفات حمددة أخرى
من أجل تلبية احلاجات اخلاصة ،ولكن مع مراعاة أحكام هذه املواصفة .وال تنطبق هذه املواصفة على امللح من مصادر
ختتلف عن تلك املذكورة يف القسم  ،2وبوجه خاص امللح الذي هو منتج مشتقّ يف الصناعات الكيميائية.
-2

الوصف

ملح الطعام هو منتج بلّوري يتألف بشكل أساسي من كلوريد الصوديوم .ويُستخرج من البحر ومن ترسّبات األمالح يف
الصخور الباطنية حتت األرض أو من املياه املاحلة الطبيعية.
-3

الرتكيبة األسمسية وعوامل اجلودة

1-3

احلدّ األدنى من حمتوى كحلوريد الصوديو

ينبغي أال يقلّ احملتوى من كلوريد الصوديوم عن  %81على أساس املادة اجلافة باستثناء املواد املضافة.
2-3

املنتجمت الثمنوية العبياية واملحلوثمت العبياية

حيتوي ما تبقى على منتجات ثانوية طبيعية بكميات خمتلفة حبسب املصدر وطريقة إنتاج امللح ،وهي تتألف أساس ًا من
الكلسيوم ،والبوتاسيوم ،واملغنيسيوم ،وسلفات الصوديوم ،والكربونات ،والربومايد ،وكلوريد الكلسيوم والبوتاسيوم
واملغنيسيوم .وقد توجد أيضا ملوثات طبيعية بكميات خمتلفة حبسب مصدر امللح وطريقة إنتاجه .وجيب أال يزيد
النحاس عن  2ملغ/كلغ (ويشار إليه بكتابة .)Cu
3-3

االستخدا كنمقل

يُستخدم ملح الطعام عند استخدام امللح كناقل للمواد املضافة إىل األغذية أو للمغذيات ألسباب خاصة بالصحة العامة أو
بالتكنولوجيا .ومن األمثلة على هذه التحضريات مزيج امللح مع النرتات و/أو النرتيت (األمالح اليت تُستعمل للمعاجلة)
اعتُمدت يف سنة 5891؛ نُقّحت يف السنوات 5881؛ 2152؛ ُعدّلت يف السنوات

5888؛ و2115؛ و2112

MF270/A
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وامللح املمزوج بكميات صغرية من الفلوريد أو اليود أو اليودات واحلديد والفيتامينات وغري ذلك ،فضالً عن املواد املضافة
املستخدمة لنقل هذه اإلضافات أو تثبيتها.
4-3

مامجلة محل العام بمليود

يف املناطق اليت تفتقر إىل اليود ،يُعاجل ملح الطعام باليود لتجنب االضطرابات الناجتة عن نقص اليود ألسباب متصلة
بالصحة العامة.
 1-4-3مركّبمت اليود
ميكن استخدام يوديد أو يودات الصوديوم والبوتاسيوم لتدعيم ملح الطعام باليود.
2-4-3

املستويمت الدنيم والقصوى

تُحسب املستويات الدنيا والقصوى املستخدمة ملعاجلة ملح الطعام باليود على أنها يود (معرباً عنها مبلغ/كلغ) وحتددها
السلطات الصحية الوطنية يف ضوء حالة نقص اليود على املستوى احمللي.
3-4-3

ضممن اجلودة

يقتصر إنتاج ملح الطعام املعاجل باليود على املنتجني الذين لديهم املعرفة والتجهيزات الالزمة إلنتاج قدر كافٍ من ملح
الطعام املعاجل باليود ،وعلى وجه التحديد التوصل إىل اجلرعة الصحيحة وحتى إىل اخللط.
-4

املواد املضمفة إىل األغذية

ميكن استخدام املواد املضافة إىل األغذية الواردة يف اجلدولني  5و 2من مواصفة الدستور الغذائي العامة للمواد املضافة إىل
األغذية ( )CODEX STAN 192-1995ضمن فئة األغذية ( 5-5-52امللح) يف األغذية اخلاضعة هلذه املواصفة.
-5

املحلوّثمت

تستويف املنتجات اليت تشملها هذه املواصفة املستويات القصوى احملددة يف مواصفة الدستور الغذائي العامة للملوثات
والسموم يف األغذية واألعالف (.)CODEX/STAN 193-1995
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-6

نظمفة األغذية

يوصى بأن تعدّ املنتجات اليت تشملها أحكام هذه املواصفة وبأن تتمّ مناولتها طبقاً لألقسام املالئمة من مدونة املمارسات
الدولية املوصى بها – املبادئ العامة لنظافة األغذية ( )CAC/RCP 1-1969وغريها من نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة
على غرار مدونات ممارسات النظافة ومدونات املمارسات.

-7

التوسيم

باإلضافة إىل األحكام الواردة يف مواصفة الدستور الغذائي العامة لتوسيم األغذية املعبأة مسبقاً )،(CODEX STAN 1-1985
تسري األحكام احملددة التالية:
1-7

اسم املنتجمت

 1-1-7يكون اسم املنتج املوضوع على بطاقة التوسيم هو "ملح".
 2-1-7يوجد على مقربة من كلمة "ملح" إعالن حيدد أ ّن املنتج هو "ملح للطعام" أو "ملح للطبخ" أو "ملح للمائدة".
 3-1-7ال جيوز وضع كلمة "متشعّب" إىل جانب االسم إال عندما حيتوي امللح على واحد أو أكثر من أمالح السيانيد
احلديدي املضافة إىل املياه املاحلة خالل مرحلة التبلّر.
 4-1-7عندما يُستخدم امللح كناقل ملغذّ واحد أو أكثر ويباع على هذا الشكل ألسباب تتعلق بالصحة العامة ،يُشار إىل
اسم املنتج بشكل مناسب على بطاقة التوسيم مثل "ملح معاجل بالفلوريد"" ،ملح مضاف إليه يود"" ،ملح معاجل باليود"،
"ملح مدعوم باحلديد"“ ،ملح مدعوم بالفيتامينات" وغري ذلك حسب مقتضى احلال.
 5-1-7ميكن اإلشارة على بطاقة التوسيم إىل املصدر وفقاً للوصف الوارد يف القسم
تضلل هذه اإلشارة املستهلك أو ختدعه.
2-7

2

أو إىل طريقة اإلنتاج ،شرط أال

توسيم حمويمت البيع بمجلمحلة

توضع املعلومات اخلاصة حباويات البيع باجلملة إما على احلاوية أو يف املستندات املصاحبة ،على أن يظهر على
احلاوية اسم املنتج وعالمات اللوط واسم وعنوان الصانع أو املعبئ .لكن جيوز االستعاضة عن اسم املنتج وعالمات اللوط
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واسم وعنوان الصانع أو املعبئ بعالمات تعريف بشرط أن يكون من السهل التعرف بوضوح على هذه العالمات يف
املستندات املصاحبة.
-8

التابئة والنقل والتخزين

من املهمّ جداً ،يف أي برنامج ملعاجلة امللح باليود ،ضمان احتواء امللح على الكمية املوصى بها من اليود عند اإلستهالك.
ويعتمد امتصاص امللح لليود على تركيب اليود املستخدم ،ونوع التعبئة ،وتعرّض احلزمة للظروف املناخية السائدة،
والفرتة الزمنية بني املعاجلة باليود واإلستهالك .ولضمان وصول هذا امللح إىل املستهلك مبستوى اليود احملدد ،يتعيّن
على البلدان اليت قد تؤدي ظروفها املناخية وظروف التخزين فيها إىل خسارة كمية كبرية من اليود إىل أخذ اإلحتياطات
التالية:
 1-8ينبغي ،للمحافظة على اليود ،تعبئة امللح املعاجل باليود يف أكياس حمكمة اإلغالق بالبوليثيلني العالي الكثافة
أو البوليربوبيلني (املصفح أو غري املصفح) أو أكياس اجلوت املغطاة بالبوليثيلني املنخفض الكثافة (أكياس اجلوت بدرجة
 DW 1803املغطاة بصفائح البوليثيلني مقياس  .)511وقد يتطلّب هذا يف بلدان عديدة التخلي عن مواد التعبئة التقليدية
املصنوعة من القش أو اجلوت .وجيدر مقارنة تكلفة إضافة مزيد من اليود للتعويض عن خسارته يف العبوات الزهيدة
(القش أو اجلوت مثالً) مع تكلفة التحول إىل مواد التعبئة الباهظة املذكورة أعاله.
 2-8ال ينبغي أن تتجاوز وحدات التعبئة الكبرية زنة  11كلغ (وفقاً التفاقيات منظمة العمل الدولية) وذلك لتجنب
استخدام الصنانري عند رفع األكياس.
 3-8ال جيوز عند تعبئة امللح املعاجل باليود إعادة استخدام أكياس استُخدمت بالفعل يف تعبئة مواد أخرى مثل
األمسدة واإلمسنت واملواد الكيميائية.
4-8

ينبغي تبسيط شبكة التوزيع لتقليص الفرتة الفاصلة بني املعاجلة باليود واستهالك امللح.

 5-8ال جيب أن يتعرض امللح املعاجل باليود للمطر أو الرطوبة املفرطة أو أشعة الشمس املباشرة يف أي مرحلة من
مراحل التخزين أو النقل أو البيع.
6-8

تُخزن أكياس امللح املعاجل باليود فقط يف غرف مقفلة أو حتت األرض جمهزة بتهوية كافية.
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 7-8جيب إبالغ املستهلك أيض ًا بضرورة ختزين امللح املعاجل باليود بطريقة تسمح حبمايته من تعرّضه بصورة مباشرة
للرطوبة واحلرارة وأشعة الشمس.
-9

طرق التححليل وأخذ الاينمت

1-9

أخذ الاينمت (انظر املرفق)

2-9

حتديد حمتوى كحلوريد الصوديو

تسمح هذه الطريقة حبساب حمتوى كلوريد الصوديوم كما نص عليه القسم  5-3على أساس نتائج حتديد حمتويات كل
من السلفات (الطريقة  )4-8والكالسيوم واملغنيسيوم (الطريقة  )1-8والبوتاسيوم (الطريقة  )2-8وخسارة املواد أثناء
التجفيف (الطريقة  .)1-8حتويل السلفات إىل  CaSO4والكلسيوم غري املستخدم إىل  CaCl2إال إذا كان السلفات يف
العيّنة يتجاوز الكمية الضرورية لالحتاد مع الكلسيوم ،ويُباشر يف هذه احلالة أوالً بتحويل الكلسيوم إىل CaSO4
والسلفات غري املستخدم إىل  MgSO4يف مرحلة أوىل وأي سلفات متب ٍّق إىل  .Na2SO4حتويل املغنيسيوم غري املستخدم
إىل  .MgCl2حتويل البوتاسيوم إىل  .KClحتويل اهللوجني غري املستخدم إىل  .NaClحتديد حمتوى  NaClعلى
أساس املادة اجلافة حبساب نسبته املئوية ضرب  100/100-Pحيث تكون  Pنسبة اخلسارة النامجة عن التجفيف.
3-9

حتديد املواد غري الذائبة

وفقاً للمعيار
لتحديدات أخرى".

ISO 2479-1972

4-9

"حتديد املواد غري الذائبة يف املياه أو يف األمحاض وحتضري احملاليل الرئيسية

حتديد حمتوى السحلفمت

وفقاً لطريقة " ISO 2480-1972حتديد حمتوى السلفات – طريقة اجلاذبية املرتية لسولفات الباريوم" .وميكن عوض ًا
عن ذلك استخدام طريقة " EuSalt/AS 015-2007حتديد احملتويات بواسطة مطياف انبعاثات العناصر (")ICP-OES
أو طريقة " EuSalt/ AS 018-2005حتديد األيونات السالبة الشحنة بواسطة كروماتغرافيا األيونات العالية األداء
(.")HPIC
5-9

حتديد حمتوى الكحلسيو واملغنيسيو

وفقاً لطريقة " ISO 2482-1973حتديد حمتويات الكلسيوم واملغنيسيوم  -طـرق محض  EDTAاملركبّة املرتية" .وميكن
عوضاً عن ذلك استخدام طريقة " EuSalt/AS 009-2005حتديد حمتويات الكلسيوم واملغنيسيوم بواسطة طريقة القياس
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الطيفي لالمتصاص الذري بالنار" أو طريقة " EuSalt/ AS 015-2007حتديد احملتويات بواسطة مطياف انبعاثات
العناصر (.")ICP-OES
6-9

حتديد حمتوى البوتمسيو

وفقا لطريقة " EuSalt/AS 008-2005حتديد حمتوى البوتاسيوم بواسطة طريقة القياس الطيفي لالمتصاص الذري
بالنار" .وميكن عوضاً عن ذلك استخدام طريقة " EuSalt/ AS 015-2007حتديد احملتويات بواسطة مطياف انبعاثات
العناصر (.")ICP-OES
7-9

حتديد اخلسمرة أثنمء التجفيف (الرطوبة التقحليدية)

وفق ًا لطريقة " ISO 2483-1973حتديد اخلسارة يف احلجم عند بلوغ  551درجات مئوية".
8-9

حتديد حمتوى النحمس

وفقا لطريقة " EuSalt/AS 015-2007حتديد احملتويات بواسطة مطياف انبعاثات العناصر (.")ICP-OES
9-9

حتديد حمتوى الزرنيخ

وفقا لطريقة " EuSalt/AS 015-2007حتديد احملتويات بواسطة مطياف انبعاثات العناصر (.")ICP-OES
10-9

حتديد حمتوى الزئبق

وفقا لطريقة " EuSalt/AS 012-2005حتديد احملتوى اإلمجالي من الزئبق  -طريقــة القياس الطيفي لالمتصاص
الذري بالبخار البارد" أو طريقة " EuSalt/AS 015-2007حتديد احملتويات بواسطة مطياف انبعاثات العناصر (ICP-
.")OES
11-9

حتديد مستوى الرصمص

وفقا لطريقة " EuSalt/AS 013-2005حتديد احملتوى اإلمجالي من الرصاص – طريقة القياس الطيفي لالمتصاص
الذري بالنار" .وميكن عوضاً عن ذلك استخدام طريقة " EuSalt/AS 015-2007حتديد احملتويات بواسطة مطياف
انبعاثات العناصر (.")ICP-OES
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12-9

1

حتديد حمتوى الكمدميو

وفقا لطريقة " EuSalt/AS 014-2005حتديد احملتوى اإلمجالي من الكادميوم  -طريقة القياس الطيفي لالمتصاص الذري
بالنار" .وميكن عوضاً عن ذلك استخدام طريقة " EuSalt/AS 015-2007حتديد احملتويات بواسطة مطياف انبعاثات
العناصر (.")ICP-OES
13-9

حتديد حمتوى اليود

وفقا لطريقة " EuSalt/AS 002-2005حتديد احملتوى اإلمجالي من اليود  -طريقة املعايرة املرتية باستخدام ثيوسلفات
الصوديوم" .وميكن عوضاً عن ذلك استخدام الطريقة اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية واليونيسيف واجمللس الدولي
ملكافحة االضطرابات النامجة عن نقص اليود "تقييم االضطرابات النامجة عن نقص اليود ومراقبة التخلص منها .دليل
ملديري الربامج .الطبعة الثالثة ،امللحق .Titration method for determining salt iodate and salt iodine content :5
منظمة الصحة العاملية ،جنيف "2111 ،أو طريقة " EuSalt/AS 019-2009حتديد احملتوى اإلمجالي من الربومني
واليود بواسطة مطياف انبعاثات العناصر (.")ICP-OES
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املرفق
طريقة أخذ الايّنمت من محل العام لتحديد كحلوريد الصوديو
-1

النعمق

حتدد هذه الطريقة إجراءات أخذ العيّنات اليت ينبغي تطبيقها عند حتديد املكوّن الرئيسي بهدف تقييم اجلودة الغذائية
لكلوريد الصوديوم (امللح) كما نصت عليها مواصفة الدستور الغذائي مللح الطعام ،القسم " :3الرتكيبة األساسية وعوامل
اجلودة".
كما نصت على املعيار الذي جيدر استخدامه لقبول أو رفض لوط أو شحنة على أساس هذه العيّنة.
-2

جممل التعبيق

ميكن تطبيق هذه الطريقة على أخذ عينات من أي نوع من أنواع امللح املعد لالستخدام كغذاء سواء أكان معبأ أم سائباً.
-3

املبدأ

تتبع هذه الطريقة إجراء أخذ عيّنات متباينة لتحديد اجلودة املتوسطة :حتليل العيّنات السائبة املختلطة.
تؤخذ عيّنة سائبة خمتلطة بطريقة تضمن متثيل اللوطات أو الشحنات .وتتألف العيّنة من نسبة من املواد املأخوذة من
اللوطات أو الشحنات الواجب حتليلها.
ويرتكز معيار القبول على ضرورة اتساق القيمة املتوسطة اليت يتم التوصل إليها عند حتليل العيّنات السائبة املختلطة مع
البند الوارد يف املواصفة.
-4

التامريف

تشري املصطلحات املستخدمة يف هذه الطريقة ألخذ العينات إىل املصطلحات الواردة يف "اخلطوط التوجيهية العامة ألخذ
العيّنات" ( )CAC/GL 50-2004ما مل يُذكر خالف ذلك.
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-5

املادّات

ينبغي أن تكون معدات أخذ العينات املستخدمة متالئمة مع طبيعة الفحوص املطلوبة (على سبيل املثال:أخذ العينات
بواسطة الثاقبات ،معدات أخذ العينات مصنوعة من مواد خاملة كيميائيا ،وغري ذلك) .وجيب أن تكون العبوات
املستخدمة جلمع العيّنات مصنوعة من مواد خاملة كيميائي ًا ومُحكمة اإلغالق.
-6

اإلجراءات

1-6

املحل املابّأ

ميكن أخذ العيّنات بطريقة "عشوائية" أو بطريقة "منتظمة" .ويعتمد اختيار الطريقة على طبيعة اللوطات (على سبيل
املثال :إذا كانت اللوطات حتمل أرقام ًا تسلسليّة ،قد يكون من األنسب أخذ العيّنات بطريقة منتظمة).
1-1-6

أخذ الاينمت بعريقة عشوائية

تؤخذ بنود عينات  nمن اللوط حبيث تتساوى فرص اختيار كل بند يف اللوط.
2-1-6

أخذ الاينمت بعريقة منتظمة

يف حال تصنيف الوحدات  Nيف اللوط ويف حال أمكن ترقيمها من  5إىل  ،Nميكن أخذ العينات بطريقة منتظمة
 1-من  nمن البنود كما يلي:

in-k

(أ)
(ب)

حتديد القيمة  kباعتبار ( k = N/nإذا مل يكن  kعددًا صحيحاً ،جيب تقريب الرقم ليصبح عددًا صحيحاً).
أخذ بند واحد بطريقة عشوائية من بني أول البنود  kيف اللوط ثم أخذ كل بند  kthمن بعده.

2-6

املحل السمئب

يقسم اللوط يف هذه احلالة بطريقة افرتاضية إىل بنود (طبقات)؛ ويُعترب كل لوط لـه وزن  mكلغ مؤلفاً من  m/100بند.
ويف هذه احلالة ،من الضروري وضع خطة "ألخذ العينات بطريقة شرائحية" حبسب حجم اللوط .وتؤخذ العينات من
مجيع الطبقات نسبة إىل حجم كل طبقة.
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ملحوظة :تؤخذ العيّنات بالطريقة الشرائحية من جمموعة ميكن تقسيمها إىل جمموعات فرعية خمتلفة (تُسمى طبقات)
حبيث تؤخذ نسب حمددة من كل طبقة من خمتلف الطبقات.
تشكيل الايّنة

3-6

 1-3-6يعتمد حجم وعدد البنود اليت تتألّف منها العيّنة على نوع امللح وحجم اللوط .وجيب أن يتسق احلجم األدنى
املأخوذ بعني االعتبار مع إحدى املواصفات التالية حبسب الظروف:
 211غ من امللح السائب أو املعبأ يف حزم يزيد وزنها عن كيلوغرام واحد؛
حزمة واحدة للملح املعبأ يف حزم يبلغ وزنها  111غ أو كيلوغرام ًا واحدًا.




يُحدد العدد املالئم من العيّنات اليت ينبغي أخذها من اللوط طبقاً "للخطوط التوجيهية العامة ألخذ العينات"
(.)CAC/GL 50-2004
 2-3-6تُجمع البنود املختلفة املأخوذة من اللوط وتُخلط جيداً .وهذه العيّنة السائبة املختلطة هي العينة املخربية.
وميكن جتهيز أكثر من عيّنة خمربية واحدة باتباع نفس الطريقة.
-7

مايمر القبول

1-7

حتديد حمتوى  )%( NaC1يف جزأين على األقلّ من العيّنة املخربية.
حساب معدل نتائج أجزاء االختبار  nمن العينة املخربية باستخدام املعادلة التالية:

2-7

) x (n  2
n

3-7

x

طبقاً لألحكام اخلاصة باحملتوى ذي الصلة من  ،)%( NaClيُعترب اللوط أو الشحنة مقبولني عند استيفاء الشرط

التالي:
 ≥ xمن املستوى األدنى احملدد
-8

التقرير عن الاينمت

جيب أن حيتوي التقرير عن العينات على املعلومات التالية:
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(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
(ز)
(ح)
(ط)
(ي)
(ك)

نوع امللح ومصدره؛
التغريات يف حالة امللح (وجود مواد غريبة مثالً)؛
تاريخ أخذ العيّنات؛
رقم اللوط أو الشحنة؛
طريقة التعبئة؛
احلجم اإلمجالي للوط أو الشحنة؛
العدد ،حجم الوحدة يف احلزم وما إذا كان احلجم هو احلجم الصايف أو اإلمجالي؛
عدد البنود اليت أُخذت منها عيّنات؛
عدد البنود اليت أُخذت منها عيّنات وطبيعتها وموقعها األولي؛
عدد العينات السائبة وتركيبتها وحجمها والطريقة املستخدمة للحصول عليها وحفظها؛
أمساء وتوقيعات األشخاص الذين قاموا بأخذ العيّنات.
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