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(132شماره پي در پي)1318فروردين و ارديبهشت ، 1، شماره24دوره 
 

 ييمواد غذا بهداشت ت کنترليريمد يالگو يطراح

 راحمديه و بويلوياستان کهگ يبرا
  ينب يکامران حاج ،*يشتربان يمان مهستيپ ،نژاد يمحسن مومن

  واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني،

 31/1/1318 :تاريخ پذيرش             22/12/1311: تاريخ وصول

 دهيچک

ه، نقبم و انتقبال،   يب د و پب  از مراحبم ملتلبه ته   يب تول ينسببتا  طبو ن   يا رهيزنج ياز دارد طيکه انسان ن ييمواد غذا:  و هدفزمينه 

 ين سبالمت يتأم يبرا ييت با يره از اهمين زنجيت درست ايريمد بنابراينرسد،  يو با خره به مصرف م يبند ، انبارش، بستهيفراور

ه و يب لوياسبتان کهگ  ييت کنتبرل بهداشبت مبواد غبذا    يريمد يممناسب و بو يالگو شنهاديپو  ين مطالعه طراحيهدف ا .برخوردار است

 . ه استين علوم تغذيدگاه خبرگان و متلصصيافته و ديچند کشور توسعه  يا هيتغذ يها از تجربه و مدل يريگ راحمد با بهرهيبو
 

 يدر مرحله طراح. انجام گرفت1311به شيوه تطبيقي و از نظر زماني به صورت مقطعي در سال  عه توصيفياين مطال: يروش بررس

و ( اسبتان )موجبود در کشبور   ييبهداشت مواد غبذا  يو نظارت ييغذا يمنيو ا يتيريمد يها ملتله برنامه يها در ابتدا جنبه ،ه الگوياول

 يه پبرداز يب كبرد نظر يببا رو  يکباربرد  يهبا  ه پرسشبنامه يب اول يهبا  و مؤلفبه  هبا  مبال  قرار گرفتنبد،   يمنتلب مورد بررس يکشورها

آزمبون   يببرا . م شدنديژه مطالعه تنظيو متناسب با اهداف و يبند ن رشته استلراج، دستهيه و صاحب نظران ايمتلصصان علوم تغذ

 زان تناسب هبر يو اصالحات  زم بر اساس م ينيبازب ،ق پرسشنامه در سه مرحلهيها از طر دگاهيافت ديبا در يشيمايكرد پيالگو با رو

 .تجزيه و تحليم شدندتست  تي يها آزمونها با استفاده از  داده .ها صورت گرفت ها و مال  کدام از شاخص

 

ت کنتبرل بهداشبت   يريعوامبم مبؤ ر ببر مبد     ؛ن عوامم شامميا .شد يطراح يعامم اصل 4 و يمؤلفه فرع 82ن الگو در قالب يا: ها افتهي

ت کنتبرل بهداشبت   يريمبد  ين مبال يو عوامم مؤ ر ببر تبأم   مؤلفه 12نظارت  ي، سازماندهمؤلفه 28 يزير ،  برنامهمؤلفه 33 ييغذامواد 

 .رود کار به ييغذا عيصنا يمنيا و تيفيک نيتضم يبرا مناسب چارچوبي عنوان به تواند يم شده ادي يالگو .است مؤلفه 1 ييمواد غذا

 يواحبدها  و هبا  شبرکت  و عيصبنا  يهبا  درخواسبت  و هبا  نيازمنبدي  با آن انطباق و پيشنهادي الگوي اسبتن تعيين منظور به نهايت در

 و هبا  مولفبه  ابعباد،  از يب   هبر  اهميبت  بيضبرا  مراتببي،  سلسبله  تحليبم  روش از اسبتفاده  ببا  ، هيب تغذ و غبذا  امر در يمتول يسازمان

 .است شده شگزار راحمديبو و هيلويکهگ استان براي الگو در موجود هاي شاخص

 

ه و يب لوياسبتان کهگ  ييت کنتبرل بهداشبت مبواد غبذا    يريمناسبب جهبت مبد    يتيريسبتم مبد  ي  سيه يارا يبرا ن مطالعهيا :يريگ جهينت

ح نظارت و کنترل ي  صحي، تكنييع غذايت بهداشت صنايوضع يهبودتواند ب يچنين مطالعه مذکور م هم. د باشديتواند مف يمراحمد يبو

 .در حوزه غذا است فراهم آورد آنانه ياز وظا يکه بلش ييهارا  در سازمان

 

  نظارت ،کنترل ع،يصنا ،ييغذا مواد ت،يريمد :يکليد يها واژه

 

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، گروه مديريت خدمات بهداشتي و درمانيپيمان مهستي شترباني، تهران،   :مسئول سندهينو*
Email: pmahasti@yahoo.com 
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 مقدمه 

تا سفره دچبار تغييبرات    مزرعهمواد غذايي از 

و بببا عوامببم ملتلفببي در تمبباس    دنشببو يمببزيببادي 

بنابراين به جهت حفظ سالمت غذا و عرضبه   ،دنباش يم

مبببواد غبببذايي سبببالم نيازمنبببد ببببه کنتبببرل مسبببتمر 

 يکنترلب  نظبام  داشبتن  ببه  ،خوب تيريمد .(1)دنباش يم

 طبور  ببه  کبه  اسبت  ينديآفر کنترل. دارد يبستگ مؤ ر

 از نبان ياطم حصول منظور به را يجار عملكرد مستمر

 شبده  نيبي تع شيپ از يها هدف وصول به منجر که نيا

 يارهبا يمع و ياسبتانداردها  با و يريگ اندازه شود، يم

 را آنها تياهم درجه و انحرافات کند، يم سهيمقا ينيمع

را در صبورت لبزوم    يحاصبال  اقبدامات  کند، يم نييتع

د ين و شبا يتبر  از مهبم  يكب يه سبالم  يتغذ .کند يمل اعما

ببه سبالمت جسبم و روان     يابين راه دسبت يتبر  ياساس

ان تمببام يببم قببرآن از ميببن دليو بببه همبب سببالم  اسببت

کببه از  يهببم مببواد ،آن ييمببواد غببذا يموجببودات، رو

ه يب شبود تك  يانسبان مب   سبهم اهان و درختان، يق گيطر

را  سته است که انسبان ببه خبو   يپ  شا". کرده است

ه ببا تولبد   يب توجبه ببه غبذا و تغذ    . (2)"توجه کندخود 

شبه ببه   يشبه عقبم و اند  يانسان شروع شده است و هم

ز بببروز يببن  يمببعل يدر مبببان. انببد ت آن تببذکر دادهيبباهم

 آن يو مانبدگار  ين سبالمت يمأو ت يو ناسالمت يماريب

 ييمبواد غبذا   (.3)انبد  ه دانستهيشه وابسته به تغذيرا هم

د يب تول يطو ن نسبتا  يا رهيزنج يرد طاز دايکه انسان ن

، ينقبم و انتقبال، فبراور    ه،يو پ  از مراحم ملتله ته

رسد، اگبر   يمو با خره به مصرف  يبند انبارش، بسته

کبدام از   ا در هريت نشود و يريمد يره طو نين زنجيا

ن يهمب  ،رديب صبورت نگ  ين مراحم دقت و نظارت کافيا

. کند يمد يرا تهد او يات بلش است، زندگيکه ح ييغذا

داشبتن جسبم    ين به وضوح معلوم است که برايبنابرا

 ياز قطعب يب ن يسبالم و بهداشبت   يبه غذا ،و روان سالم

ت يريبه مد يسالم و بهداشت يداشتن غذا ياست و برا

شبگفت پروسبه و   يو کنترل و نظارت ت  ت  مراحبم پ 

بهداشبت  . اسبت  ياز صبد در صبد  ين يا هيره تغذيزنج

مناسبب و   يغذا ين کننده سودبلشيتضم ييمواد غذا

ح است و عبارت است يه صحيدر تغذ ي  رکن اساسي

 يکارهاي ا انجامي ين بهداشتيت اصول و موازيرعا ؛از

د، حمببم و نقببم، يببه، توليببه مراحببم تهيببدر کل (ياعمببال)

در جهببت  يي، فببروش و مصببرف مببواد غببذاينگهببدار

تبا   يكيولبو  يو ب ييايمي، شيكيزيف يها يکاهش آلودگ

.(. 4)آور نباشد انيانسان ز يسالمت يکه برا يدح

م يريب گ يجه مينت ييه بهداشت مواد غذاياز تعر

 ،اصبول  يا پارهسالم  زم است  ييداشتن غذا يکه برا

 يت شببوند و امببروزه در کشببورها يريت و مببديببرعا

 يتيريمبد  يها ن اصول به صورت بستهيافته ايتوسعه 

اردها و ن اسببتانديتحببت عنبباو  يو کنترلبب يو نظببارت

اببببزار و  ن يچنببب و  هبببم 1221،  22222 يزوهبببايا

منبي  يستم اياي س هيم پايهمفا مثم يتيريمد يكردهايرو

(GMP)ييمببواد غببذا 
م خطببر و کنتببرل نقببا   يببتحل، (1)

(HACCP)يبحرانببببب
برنامبببببه پبببببيش نيبببببازي   ، (2)

(PRPS)عمليبباتي
             منببي يسببتم ايس يا هيببپا هيممفببا، (3)

                                                           
1-Good Manufacturing Practices(GMP)                                   
2-Hazard Analysis Critical Control Point(HACCP)                        
3-Programming Requirements Process 
Specification(PRPS) 
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                  دانش فنبي   باخت بببو ي سبببببتكنول ي بببببيمواد غذا

سباخت   ب  ياتيعمل يها روش بد  يتول يها روش ب  ديتول

                      ينگهدار يهببببا روشب   آ ت  نياشببببباز مبببببببو س

(GPP)کباري  فني يها دستورالعممب   زاتيتجه
 يمنب يا، (1)

احبم طببخ   نان از سالم ببودن مر يو اطم ييدر مواد غذا

(SFBB)غذا
کبه در چبارچوب    يگبر يو موارد متعدد د (2)

هم از  را و سالمت غذا يمنيکه ا ،اند شده يطراح ينظر

ه، يب ه مراحبم ته يب در کل يفيو هم از لحاظ ک  يملحاظ ک

 .انبد  ن کردهيند، نقم و انتقال و عرضه  تضميع، فرايتوز

 غبذا،  کنتبرل  يهبا  سبتم يس در ضبعه  ببه  توجبه  ببا 

 از نادرست و هيرو يب استفاده ه،يعض يها رساختيز

 در کبه  غبذا  نامناسبب  يدسبتكار  و دسترس در منابع

 عيشبا  توسعه از جمله کشبور مبا   حال در يکشورها

از  ياديب ز ببار  غبذا،  و آب از يناشب  يها يماريب است،

 .کند يم ميتحم ها دولت و ريفق مردم بر ها را يماريب

ر د بب يمز ،اي در جامعه پايين بودن دانش تغذيه

اي افبراد را در   تواند سالمت تغذيبه  يمعواملي است که 

 .معرض خطر قرار دهد

 در غبذا  يمنيا و سالمت نهيزم در که يمشكالت

 يهبا  يمبار يب از ياريبس ساز نهيزم دارد، وجود کشور

 ميببدل بببه هببا سببرطان انببواع بببروز و غببذا از يناشبب

 در ييغببذا مببواد  يببولو يب و ييايميشبب يهببا يآلببودگ

. شببدبا يمبب سببفره تببا مزرعببه از ملتلببه مراحببم

نبه  يملتلبه در زم  يهبا  سبال  يکه در ط يهاي پژوهش

در  ييمببواد غببذا ييايميو شبب يكروبببيم يهببا يآلببودگ

 ( .5)ن موضوع استيانگر ايب ،کشور انجام شده

 ،م فبوق يب د توجه ببه  امروزه در مملكت ما با 

ه جامعبه  يب سبالمت تغذ  يح ببرا يت صبح يريازمند مدين

نفبر   364قلبب و عبروق ببه مبر       يها يماريب .ميهست

م ين علببت مببر  را در کشببورمان تشببك يروزانببه اولبب

ه نامناسبب،  يتوان تغذ يمآن را  ياصلدهند که علت  يم

ه يب تعر يروانب  يهبا  و اسبترس  يكيزيت فيکمبود فعال

. دارد يگباه ببارزتر  يه جايب ان تغذيب ن ميب امبا در ا  ،کرد

ن علببت، يهببا و چهببارم سببرطان ،ن علببت مببر يسببوم

ه يب ز تغذيل تولد است که در هر دو مورد نعوارض حو

بببه  (.6)برخببوردار اسببت  ييت بببا يبباز ارزش و اهم

ش از دو يبهداشبت، سبا نه بب    يگزارش سازمان جهان

ون نفر بر ا ر استفاده از غذا و آب آلوده جان خود يليم

. کودکان هسبتند  ان،يدهند که اغلب قربان يمرا از دست 

و  ييغبذا  ير در نباامن  ؤاز عوامم مب  يكيفقر به عنوان 

انجبام   يهبا  ياساس بررس بر. ه مطرح استيسوء تغذ

 ييکشور، فقر و کم غذا يدرصد خانوارها 22شده در 

 . (.6)به صورت مزمن وجود دارد

شببتر کارخانجببات ياسببت کببه ب ين در حبباليببا

، ضبعه  يافتگيب م توسبعه ن يکشور به دل ييع غذايصنا

جاد يم به اي، فقر بهداشت، عدم تمايت و دانش فنيريمد

ن دسببت، هنببوز از   يبباز ا يگببريم ديتحببول و مسببا 

کشور  112که حدود  (3)حصپ نظير يمنيا يها ستميس

 .(6)انبد  نكرده يريگ استقبال چشم برند، ياز آنها سود م

كبا، حبدود   يآمر يهبا  يماريمرکز کنترل ب يطبق بررس

                                                           
1-Good Product Practice(GPP) 
2-Safer Food Better Business(SFBB)       
3-Hazard Analysis Critical Control Point   
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 يياز مبواد غبذا   يناش ييغذا يها تيدرصد مسموم 11

 22هببا،  و رسببتوران  يمعمببو عرضببه شببده در امبباکن

از مواد  يدرصد ناش 3منازل و   ييدرصد از مواد غذا

ر مرکبز  يب اخ يهبا  طببق داده  .دباشب  يمب  يتجبار  ييغذا

ون نفبر  يليم 48ها، حدود  يمارياز ب يريشگيکنترل و پ

شببوند،  يمببمببار يب( 6در  1)كببايا ت متحببده آمريببدر ا

 3222شبوند و   يم يمارستان بسترينفر در ب 128222

خبورده    ياز غبذا  يناش يها يمارينفر در هر سال از ب

 سبالمت  از يتبوجه  قاببم  خسبارت  نيا رند،يم يمشده 

  (.1)است يريشگيپ قابم عمدتا  که است  يمعمو

آکسبببفام در گبببزارش  يمؤسسبببه دانشبببگاه

 يغبذا "تحت عنوان  2214غذا در سال  يشاخص جهان

 تيت، بهداشت، کفايفيک يبه بررس ؛خوردن يبرا يکاف

کشببور جهببان  125در  ييه مببواد غببذايببته ييو توانببا

 يهببا پرداخببت و کشببورها را بببا توجببه بببه شبباخص  

منظبور اصبالح و    ببه . کبرده اسبت   يبنبد  نامبرده، رتبه

ان دادن يا و پايد و عرضه غذا در سراسر دنيبهبود تول

ت کبره  ي  نفر از هر هشت نفر جمعي) يبه ننگ گرسنگ

ه همبه،  يب تغذ يببرا  يکباف  يرغبم وجبود غبذا    به( نيزم

طبببق  (.8)شببده اسببت يغببذا بررسبب يشبباخص جهببان

ا يب را در دن ييم غبذا ين ر يقات آکسفام، هلند بهتريتحق

مبت غبذا،   يق ين بودن نسبييبه پا ياديدارد که تا حد ز

آن  ييابت و داشتن تنوع غذايان به دين بودن مبتالييپا

ن يگاه دوم اي  در جايفرانسه و سوئ. شود يمربو  م

کشبور برتبر    12ب ين ترتيبه ا. رنديگ يقرار م يبند رده

هلنبد، فرانسبه،    ؛غذا عبارتند از يث شاخص جهانياز ح

ا يب تاليرلند، اي ، ايش، بلژي ، دانمار ، سوئد، اتريسوئ

كم ي و  ستيگاه بيا ت متحده با  اپن در جايو پرتغال، ا

در مكان هشبتادم   28از يز با امتيران نيا. اند قرار گرفته

، يبنبد  ن ردهيب ا يارهايطبق مع. ر گرفته استجهان قرا

طببور   از آن اسببت کببه بببه يشببده حبباک  از کسبببيببامت

                    ه نامناسبببب يبببهبببا تغذ يرانبببيدرصبببد ا 28متوسببب  

وزن هستند، اما   درصد کودکان کم 12ران يدر ا. دارند

. را ندارنبد  ييد مبواد غبذا  يخر ييدرصد مردم توانا 53

          را  يياز مببردم تنببوع غببذا   درصببد 55 ييم غببذايببر 

 . ( 8)ندارد

وجبود دارد   يوقتب  ييت غبذا يه، امنيبنا به تعر

 يكيزيف يدسترس يهمه مردم در تمام اوقات دارا"که 

ن يمأتب  يببرا  ي، سالم و مغذيکاف يبه غذا يو اقتصاد

 خبببود "ييحبببات غبببذا يو ترج يا هيبببتغذ يازهببباين

 مطلبوب  و کافي غذاي به دسترسي ترتيب بدين .باشند

 سالمت توسعه، اصلي محورهاي از اي تغذيه سالمت و

 (.1)اسبت  کشبور  آينبده  هاي نسم ساخت زير و جامعه

 ييغبذا  ياز الگبو  يروين سالمت جامعه مستلزم پيتأم

م و يخبور  يم، چگونه ميخور يمن که چه يا. سالم است

چطبور ببر سبالمت     و يم، کجبا، کب  يخور يمچه مقدار 

  .دارد ييسزا هر بي أجسم و روان ما ت

  "يينبا يب"و  "ا ببا   يفوق "نظارت از دو  کلمه 

اسبت و   "از ببا  " يسوپر ببه معنبا  . م شده استيتشك

ن رو، يب از ا. گبران اسبت  يدن کبار د يب د ينش به معنايب

. شود يمنظارت شامم نظارت بر کارکنان در محم کار 

ت اسبت کبه در سبطح    ياز هبدا  ين بلشيچن نظارت هم

 ( . 12)ن  زم استيي به پات از سطح با يريمد
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اصبطالحا  عببارت    يينظارت ببر مبواد غبذا       

ه يب   کليستماتيس يابي، سنجش و ارزياست از بازرس

انت يکبه صب   يبه طور ه سالميامور مربو  به حق تغذ

ن يه افبراد جامعبه تضبم   يکل يه سالم را براياز حق تغذ

            (.12)دکن

رت نظببا :شببود يمببايببن مببوارد شببامم نظببارت 

، نگبر  مثببت ، گبر  اصبالح ، عبدالت محبور  ، سالمت محور

، يدرون سبازمان ، سبازمان گبرا  ، ت گبرا يب نيع، نگر شيپ

،  کبم گبرا  ، کبارآ و غايبت نگبر   ، واقع گبرا  ،يفراسازمان

،  يسببتماتيس، فرهنببگ مبدار ، نبامتمرکز ، گببرا يمشبتر 

سبتم  يس يا اخبالق حرفبه   ،ستم نظارتييرازداربودن س

نظببارت )ارتيسببتم نظببيتلصصببي بببودن س ،نظببارت

 يسبتمها يپاسبلگو ببودن مبديريت س   و  (تلصص گرا

مطالعبه   ببه  تبا کنبون  د يرسب  يمب به نظر  . (11)نظارتي

را  اسبتان  يا هيو تغذ ييت  مواد غذايکه وضع يريفراگ

 با در نظبر گبرفتن عبادات    و يو نظارت يتيريمد بعداز 

  يب ه را ببه تفك يب و منابع و عوامم مرتب  با تغذ ييغذا

ن يچنانجام هدف از و  ر توجه شده استکمت، يا منطقه

  يب افتبه  يکمتبر توسبعه   ن منطقبه  يب ا يببرا  يا مطالعه

ت يريمبد  ين اساس بود کبه الگبو  يضرورت باشد، بر ا

و  ين منطقبه طراحب  يا يبرا ييکنترل بهداشت مواد غذا

 .شد شنهاديپ

 

 يبررسروش 

 اسبت  يفيتوصب  ب ين پژوهش از نوع کاربرديا

 يمقطع صورت به يزمان ظرن از و يقيتطب وهيش به که

جهببت  ن روش از آنيببا .گرفببت انجببام1311در سببال 

م مهبم و  ياز مسبا  يكي است که به دنبال حم يکاربرد

و  يبهداشبت  يهبا ت سبازمان يريدر نظام مبد  يضرور

توانبد  يج آن مب يو نتا است ييکنترل بهداشت مواد غذا

در حبوزه   ت کنتبرل يريمبد  يابيدر بهبود نظبام ارزشب  

مورد استفاده قرار  يعمل يبه شكل ييغذابهداشت مواد 

کبه   يه کسبان يب از کل بودند نمونه پژوهش عبارت .رديگ

هداشبت مبواد   رت بو نظبا  ينه کنترل و بازرسب يدر زم

سه سبال   يم با يا فارغ التحصيو  رصاحب نظ ييغذا

سبان  و  يل)ييع غبذا يه و صبنا يتجربه رشته علوم تغذ

عه در محم کار مطال در زمانبودند و در استان ( با تر

در ببدو   هيب اول بر اساس اطالعات. دشتنخود حضور دا

نفبر کارشبناس و کارشبناس     32 .مطالعه به عمم آمبد 

نفبر    12دانشبگاه و   يهبا  ارشد در دو حبوزه معاونبت  

نفبر   8جبات و    در کارخانبه  ييع غبذا يکارشناس صبنا 

مرتب  با غبذا   يها رشته يا حرفه يمدر  دکترا يدارا

 مشبغول ببه کبار    زمان مطالعبه در  ،ناستاه در يو تغذ

در  يبه صورت تمبام شبمار   يريگ روش نمونه .بودند

 22 چنبين  هبم   نفبر بودنبد،   48مجموعا  و بوددسترس 

جبات مبواد     کارخانبه  ين فنب يران و مسبوول يدرصد مبد 

 دشبدن ساده انتلباب   ياستان به صورت تصادف ييغذا

آنببان در  يکببه بببه علببت عببدم مشببارکت و همكببار    

  .ز مطالعه خارج شدندا  ينظرسنج

در ايببن مطالعببه همببه مالحظببات اخالقببي طبببق 

 .ت شدياخالق در پژوهش رعا يمصوبه شورا

 يهبا  ه پرسشبنامه يب اول يهبا  هبا و مؤلفبه   مال 

متلصصبان علبوم    يپبرداز  هيكرد نظريبا رو يکاربرد

 يبند ن رشته استلراج، دستهيه و صاحب نظران ايتغذ

 يببرا . م شبدند ينظب ژه مطالعبه ت يو متناسب با اهداف و
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ها از  دگاهيافت ديبا در يشيمايكرد پيآزمون الگو با رو

و اصبالحات   ينيق پرسشنامه در سه مرحله ببازب يطر

هبا و   زان تناسب هرکدام از شباخص ي زم بر اساس م

ببه   م عمبدتا  يب تحل يهبا  روش .ها صبورت گرفبت   مال 

ببا توجبه ببه    است،   يمم مفهويو تحل يفيصورت توص

بد تا  يلياز خ)كرتيل يقسمت 5ار يمع يمال  نظر سنج

سبه و  يمقا 3ن يانگيهر پرسش را با عدد م( خوب يليخ

و ببا تر بودنبد    3عبدد   آنبان ن يانگيرا که م ييها نهيگز

  را نداشبتند  ين شبرا يب را کبه ا  ييهبا  مؤلفبه  انتلاب و

و  يفيم به صبورت توصب  يتحل يها روش .شدند حذف

و  يسباختار  يابي م مدليابزار تحلاست،  يمم مفهويتحل

ه يببته يو بببرا .دبببوزرل يببافببزار ل اسببتفاده از نببرم 

نحببوه  .اسببتفاده شببد يروش دلفبب ازهببا نامببه پرسببش

ن مطالعبه در ابتببدا عوامببم  يببدر ا اطالعببات يآور جمبع 

با اسبتفاده   نامهپرسش به وسيلهه شده يارا يشنهاديپ

د دانشگاه ياسات)ن خبرگان يدر ب ييتا 5كرت يه لياز ط

ها خواسته شبد کبه   ع شد و از آنيتوز( نيو متلصص

 يانهيشب يپ يهبا زان تناسب شاخصين مييعالوه بر تع

کنتبرل بهداشبت مببواد    يتيريجهبت شبناخت ابعباد مبد    

م يب جهبت تكم  ييشنهادهاياستان مورد مطالعه، پ ييغذا

 . ندينامه درج نمامجموعه در پرسش

هبر بلبش    ها در سه نوببت در نامهن پرسشيا

رشناسان وخبرگان داده شبد و از  ن و کايبه متلصص

ن يچنب هبم . ها محاسبه شد نهينمره گزن يانگيهر نوبت م

گر انجام گرفتبه ببود   يد يکه در کشورها  يمعوامم مه

 .ها به کار گرفته شدنامهپرسش يزمان در طراح هم

 اطالعبات  جهبت گبردآوري   حاضر، تحقيق در

 از موضبوع،  تحقيبق  ادبيبات  و نظبري  مباني درزمينه

 و( نيباز  مبورد  هباي و کتباب  مقا ت)ايکتابلانه منابع

 .اسبت  استفاده شبده  اينترنت جهاني شبكه از چنين هم

 آوريجمبع  منظبور ببه  تحقيبق،  ايبن  ميبداني  در روش

 اسبتفاده  نامهاز پرسش تحليم براي اطالعات و ها داده

 و هبا داده آوريجمبع  منظبور ببه  قسبمت  ايبن  در. شد

 روش راند هاي سهامهنپرسش از تحليم براي اطالعات

مبديريت   ببر  تأ يرگذار ملاطرات شناسايي براي دلفي

ايبن  . اسبت  گرديده ستفادهغذايي ا کنترل بهداشت مواد

سازي تشكيم شده اسبت و  ببه   يند مدلآپژوهش از فر

ينببد تحليببم آهبباي دلفببي و فردليببم اسببتفاده از تكنيبب 

دار و از برداري به صورت هبدف  سلسله مراتبي، نمونه

يعنبي اسبتفاده از افبرادي کبه قبادر      . قضاوتي بود نوع

اطالعات مطلبوب را در مرحلبه طراحبي مبدل و      ندبود

. ه دهنديدهي به عناصر موجود در مدل ارامرحله وزن

در  .نفبر انتلباب شبدند    48سازي تعداد يند مدلآدر فر

هباي متناسبب   فاز اول پژوهش ببه اسبتلراج شباخص   

هداشبت مببواد  جهبت شبناخت ابعباد مبديريتي کنتبرل ب     

 11غذايي از روش دلفي و امتيازدهي استفاده شبد کبه   

خبرگان  به وسيلهو با تر  3شاخص با امتياز ميانگين 

هاي مرحله اول بررسي مجدد شاخص.  پيشنهاد شدند

در  هبباي جديببدنسبببت بببه ميببانگين گببروه و شبباخص

در ايبن  . انجام شد نامه توزيع شده مرحله دومپرسش

خواسته شد که ارزيابي خبود را در  از خبرگان مرحله 

هاي پيشبنهادي جديبد   ارتبا  با ميزان تناسب شاخص

اعضباء گبروه جهبت ارزيبابي و      به وسبيله ه شده يارا

هاي مديريت کنتبرل بهداشبت   شناخت ابعاد و شاخص

 . (1شكم )کنندمواد غذايي درج 

شببده بببا اسببتفاده از    يآور جمببع يهببا داده

تجزيبه و  تبي تسبت    يرآمبا   و آزمون ليزرلافزار  نرم

 .تحليم شدند
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 سه راند فرآيند دلفي:  1شکل

 

 ها افتهي

دهد نشان مي 1دست آمده در جدول   نتيجه به

ها در طي سه مرحله نسببت  که انحراف معيار شاخص

رايبي  گ به مرحله قبم کاهش يافته که نشبان دهنبده هبم   

هاي انتلابي موجبود  نظرات خبرگان در مورد شاخص

 .بوده است

شبباخص بببا  11 وهشژفبباز اول پبب ج در ينتببا

شبنهاد  يخبرگبان پ  به وسبيله و با تر  3 نيانگيم ازيامت

 شباخص و عوامبم   35ج شبامم  ينتا ،در فاز دومو شد 

 ،يتيريو اخبالق مبد  هبا   ارزشببه   يبنبد يپا ؛هستندذيم 

، نيتبأم  ع ويزوت ،ديتول يها وشر ها، نظارت بر تياولو

تحببو ت از جامعببه، يبب، شببناخت نيانبببارش، طراحبب 

، يام پ يو مشارکت مطابق ج يباني، پشتيمني، ايتيريمد

آمببببوزش و نظببببارت در  ملبببباطرات،  ييشناسببببا

 و مصرف ي، نگهداريبند ، بستهيون، فرآوريفرمو س

، کنتبرل عوامبم فسباد    HACCP پببر حسب   ييمواد غذا

 تجربه

 مطالعه پايلوت

 طرح سوال نمونه مروري بر اطالعات

طراحي راند اول

 

لوت راند اوليپا

 

زياجرا و آنال

 

طراحي راند 

 دوم

زياجرا و آنال

 

طراحي راند 

 سوم

ز راند ينالآاجرا و 

 سوم دلفي

گزارش و   بت

 ميتصم
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 يآمبوزش همبه کسبان   ، ها و تقلب ها گو رن ها يآلودگو

مصرف، انبار و  د ويع، حمم، خريد، توزيکه در امر تول

ه يببن دخالببت دارنببد، توجببه بببه تغذينبباطر و ينگهببدار

خبا  مثبم مبادران، کودکبان، سبالمندان،       يهبا  گبروه 

ره و يب ع، ذخيب توز د،يب تول يها ماران، نظارت بر مكانيب

 ياشبت و بهد يدني، آشبام ييمصرف هر نوع مبواد غبذا  

، ISO 22000 يو اسبتانداردها  يام پب  يمطابق اصول جب 

ت يب ، رعاهبا  نبه يکباهش هز  عات،يد ببر کباهش ضبا   يتأک

، از ينه محصو ت مرجبوع يزم ها در استين و سيقوان

 .(1جدول ) ييد تامصرف مواد غذايبدو تول

در سبتون   يسباز   ند مبدل يآدر مرحله سوم فر

مبه  هکبه  ه شبده،  يشاخص ارا 35از  ن جدوليسوم هم

رفته شده و مبدل  يپذ 3تر از شين بيانگيها با نمره مآن

 .(1جدول)گردديم ميتكم

در ايببن ارزيببابي نببه عامببم شببامم بهداشببت و 

ايمنببي مببواد غببذايي، مببديريت و صببنايع، آمببوزش،     

صبببنايع مبببواد غبببذايي، نظبببارت،   وضبببعيت مبببالي،

ريزي و قوانين در بين چهار کشور  سازماندهي، برنامه

ر گرفتند و نسبت هر عامم بر حسبب  مورد مقايسه قرا

تعداد در جداول به کم عوامم به عنوان درصبد اهميبت   

  (.2جدول )وارد شد

 ر ببر  ؤمراحم اسبتلراج عوامبم مناسبب و مب    

ببود   ييکنترل بهداشت مبواد غبذا   تيريمدريزي  برنامه

 ر ببر  ؤدر اين بلش از مطالعه به تعيبين عوامبم مب   که 

ت مواد غذايي استان ريزي مديريت کنترل بهداش برنامه

و تطبيق با کشورهاي منتلبب و   کهگيلويه و بويراحمد

 16در فباز اول  . کارت امتيازي متبوازن پرداختبه شبد   

عامم پيشنهاد شد و در فازهاي دوم و سوم هبر کبدام   

 .آمده است 3عامم پيشنهاد شد که در جدول  28

هبباي کشببورهاي منتلببب در مقايسببه اولويببت

ج يگر نتاياشت مواد غذايي از دبرنامه ريزي کنترل بهد

ايبران و ترکيبه   ،در ايبن بلبش از نتبايج    مطالعه است ،

رسد و به نظر ميدهند  يرا نشان ماي وضعيت مشابه

به دليم نزديكي فرهنگ غبذايي و فرهنبگ کلبي ايبن دو     

 . (4جدول ) کشور باشد

و عوامببم کشببورهاي منتلببب در   هببا اولويببت

ت کنتببرل مبحببث سببازماندهي و نظببارت در مببديري   

بودنببد کببه مببورد  يموضببوعات بهداشببت مببواد غببذايي

عامبم   12در ايبن بلبش    مقايسه و تطبيق قرار گرفتنبد 

 .(5جدول ) ه در طرح الگو پيشنهاد شديفرعي براي ارا

عؤامم مؤ ر بر سازماندهي، هدايت و نظارت و 

تأمين مالي در مديريت کنترل بهداشت مبواد غبذايي از   

ن پببژوهش مببورد يببا اسببت کببه در يگببر موضببوعاتيد

 22ت خبرگبان  يب کبه در نها  قرار گرفته اسبت ،  يابيارز

ج نظبر  ينتبا ه دادنبد  يب اراو الگبو انتلباب    يعامم را برا

ميبزان انحبراف معيبار     از آن اسبت کبه    يحاک يسنج

 .(6 و 1 جدول)ه استتر شددر اين مرحله کم( خطا)

رامون عوامبم و  ينظرات خبرگان پ يبند با جمع

 ،يزيب ر ، برنامهيتيريمد: يرکن اصلچهار  يها شاخص

رل بهداشبت مبواد   ببببکنت يو مال ينظارت ب يسازمانده

 ين نظبرات الگبو  يانگيب ب و ميو بر اساس ضبرا  ييغذا

  آن در يشبمات  يشبد کبه نمبا    يطراح يسلسله مراتب

ايببن نمببودار کببه حاصببم و    .آمببده اسببت  2نمببودار 

نظر نلبگان و خبرگان علبوم تغذيبه شبرکت     يبند جمع

مبديريت،   يعنوان اصبل  4 يه در مطالعه است داراکنند

کنتببرل  يب نظببارت و مببال  ي، سببازماندهيريببز برنامببه
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 ياست و هر کدام ببه ترتيبب دارا   يبهداشت مواد غذاي

 82مؤلفه هستند، ميانگين امتيازات همبه  1و 12، 28، 33

بوده است و شرح  3 يمؤلفه از نظر صاحب نظران با 

، 3، 1در جبداول  ياصل يها هرکدام از عنوان يها مؤلفه

 .اند شده ياشاره و معرف 1و 6

 

 

 يسازند مدليآسوم فر احل اول، دوم وه شده در مرياراعوامل  : 1 جدول

 

 شاخص ها و مؤلفه ها
 ها ها ومؤلفه شاخص

 مرحله سوم  مرحله دوم ازات يمرحله اول امت
 اريف معانحرا نيانگيم اريانحراف مع نيانگيم اريانحراف مع نيانگيم

 46/2 33/4 41/2 21/4 12/2 31/4 يتيريمد يهاتياولو و هاارزش
 GMP - - 18/4 52/2 55/4 48/2بر اساس  ييغذا عيدر صنا ديتول يها نظارت بر روش

 GMP - - 18/4 53/2 23/4 62/2بر حسب  ييو مناسب بودن مواد غذا يمنيا تيرعا
 GMP - - 31/3 81/ 21/4 62/2ب بر حس ييمواد غذا رهيذخ يبر انبارها نظارت

 51/2 4 45/2 44/4 45/2 42/4 يتيريمد اخالق و هانسبت به ارزش يبنديپا
 63/2 15/4 56/2 11/4 14/2 15/3 هيتغذدر بلش  يتيريتحو ت مد جاديضرورت ا رشيو پذ در 
 14/2 65/4 /81 21/4 65/2 11/4 يتيريتحول مد يهابرنامه يو اجرا يو مشارکت در طراح يبانيپشت

 51/2 22/4 62/2 11/4 16/2 11/3 ييجامعه به بهداشت مواد غذا يازهاين ينيبشيدر  و پ ،ييدر شناسا مشارکت
 HACCP 15/3 81/2 15/3 88/2 4 68/2بر اساس  ييملاطرات مربو  به مواد غذا ييشناسا
واد و مصرف م ينگهدار ،يبسته بند ،يفرآور ون،يو نظارت در فرمو س آموزش

 HACCPبر حسب  ييغذا
- - 4 61/2 24/4 64/2 

 HACCP 11/4 65/2 11/4 66/2 18/4 61/2طبق  هيمواد اول نيمأو کنترل ت نظارت
 81/2 81/3 /13 11/3 18/2 11/3 فراهم کردن سالمت غذا جهيو در نت يعوامم فساد و آلودگ کنترل
 18/2 11/3 /11 66/3 21/1 85/3 (ييايميش ،يعيطب) ييغذا مواد در هاو کنترل رنگ نظارت
 تيريمد ازيمورد ن يهاتيجهت انطباق با قابل يآموزش يهادر برنامه شرکت

 ندهيدر زمان حال و آ ييبهداشت مواد غذا
22/4 63/2 44/3 32/1 56/3 11/1 

 65/2 11/4 66/2 12/4 66/2 4  حيه صحيدر مورد تغذ و آموزش همكاران و مردم تيهدا توسعه
 82/2 55/3 1/1 15/3 21/1 58/3 کالباس، همبرگر  ، يسوس لجاليدر  يو نگهدار ديمردم نسبت به خر آموزش

 ينگهدار حيصح قهيها،  طرکردن سطوح و دست زيآموزش به مردم در رابطه با تم
 مواد يو جداساز لچاليدر  ينگهدار يدما ،يياز مواد غذا

18/4 56/2 33/3 24/1 18/3 16/2 

 81/2 65/3 1/1 32/3 16/2 81/3 در جهت ارتقاء سطح دانش مردم  يتيريو مد يارتباط يهامهارت توسعه
 66/2 15/3 61/2 21/4 18/2 55/3 ييو حفظ منابع در بلش مواد غذا ديجد يمنابع درآمد جاديدر ا تالش

 58/2 14/4 64/2 11/4 61/2 88/3 هيتغذروزانه مردم در امر  يارتباط يهاخواسته کردن  و برآورده نييتع
 61/2 18/3 16/2 81/3 - - جاتيسبز ييزدا و انگم ييشستشو و گندزا يمردم برا آموزش
 61/2 16/3 64/2 33/4 - - نان  ،ياز جمله گوشت، ماه ييمواد غذا ينگهدار حيصح قهيطر يمردم برا آموزش
 66/2 4 61/2 24/4 - -  هامارستانيدر ب ييو نظارت بر بهداشت مواد غذا کنترل
 38/2 55/4 43/2 54/4 - - و بهداشت نان يكيزيف  يبهبود شرا يبرا هاييو آموزش نانوا نظارت

 58/2 11/4 61/2 21/4- -  جاتيسبز ييزداو انگم ييشستشو و گندزدا يآموزش مردم برا
 54/2 4 14/2 15/3 56/2 22/4 و خدمات ييمحصو ت غذا تيفيارتقاء ک شيدر افزا تالش
 ISO 22000 - - 41/4 41/2 65/4 43/2و نظارت بر کيفيت و ايمني محصول بر حسب  رلکنت

 11/2 15/3 1/1 11/3 51/2 25/4 کنسرو شده ييمصرف مواد غذا يو نظارت و آموزش به مردم برا کنترل
 61/2 22/4 84/2 88/3 56/2 12/4  ييمواد غذا يهاو نظارت بر تقلب کنترل
 51/2 11/4 63/2 4 64/2 4  عيتا نظارت و توز ييمواد غذا دياعم از تول يبهداشت ياهنهيدر کاهش هز تالش
 61/2 11/3 11/2 55/3 51/2 13/4 ييمواد غذا عاتيدر کاهش ضا تالش

 51/2 56/4 44/2 11/4- -  مادر و کود  به طور خا  ياهيه و سالمت تغذيتوجه به تغذ
 51/2 56/4 44/2 11/4- -  کود  به طور خا  مادر و ياهيه و سالمت تغذيتوجه به تغذ

 11/2 18/3 16/2 51/3- -  هات سالمت آنيو وضع يتوجه به اقشار ملتله سن
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ران يدر ا ييکنترل بهداشت مواد غذا  يت مالي، وضعيزير ،نظارت، برنامهيثر بر سازماندهؤت ها و  عوامل ميق اولويسه و تطبيمقا :2جدول 

 (بر حسب درصد پوشش ياز دهيامت)منتخب يو کشورها

 کشور هيرد
 عوامم

 (درصد)هيترک (درصد)كايامر (درصد)انگلستان (درصد)رانيا

 12 35 14 11 ييمواد غذا يمنيبهداشت و ا 1
 16 42 33 13 عيت و صنايريمد 2
 11 35 43 21 آموزش  3
 28 28 43 43 نيقوان 4
 33 18 15 32 **ياهداف نظارت 5
 11 21 23 1 يزيبرنامه ر 6
 52 25 61 54 يسازمانده 1
 33 61 25 42 ييع مواد غذايصنا 8
 61 33 *15 62 يت ماليوضع 1

 .دارند يات مشابهيز وضعين مبحث نيه در ايران و ترکيا** .ه گذار استيشرو در جذب سرمايپ يانگلستان از جمله کشورها*
 

 ييت کنترل بهداشت مواد غذايريمد ( يزيبرنامه ر) ثر درؤم يسازند مدليآفر ه شده در مراحليعوامل ارا : 3جدول

يرد
 ه

 يازات مراحم نظرسنجيامت

 عوامم و شاخص ها

 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

 معيار  انحراف نيانگيم معيار  انحراف نيانگيم معيار  انحراف نيانگيم

 41/2 66/4 - 56/4 - 44/4 کودکان و مادران هيسالمت تغذ يبرا يزير برنامه 1

 54/2 21/4 - 21/4 - 41/4  هاو توسعه مكلمم تيتقو ،ييمواد غذا يساز يو غن هيتكل نييتع 2

 55/2 32/4 - 81/2 - 21/4 کمبود وزن  ،يچاق ابت،يد رينظ ييهايمارياز ب يريشگيپ يمصرف برا يالگو بهبود 3

جامعه  ريپذ بيآس يهاگروه ژهيو يغذا يبرا يمنيبا توجه به ا يينها يهامصرف کننده فراورده نييتع 4

 HACCPبر حسب 

18/3 - 23/4 - 33/4 56/2 

 53/2 11/4 - 31/4 - 65/3 مدارس هيبهداشت تغذ 5

 48/2 36/4 - 11/4 - 88/3 آموزان کودکان و دانش نيدر ب جيرا هيرفع سوء تغذ يمدت برا بلندمدت و کوتاه يزير و برنامه نيتدو 6

 52/2 22/4 - 32/4 - 55/4 هامارستانيب ييبهداشت مواد غذا يرابرنامه ب نيتدو 1

 81/2 58/3 - 88/3 - 18/3 مارستانيدر آشپزخانه ب يمنيکنترل بهداشت و ا يبرا ژهيو يهادستورالعمم هيارا 8

 21/1 25/3 - 65/3 - 26/4 ييمواد غذا تيفيبهبود ک يچشم انداز برا هيارا 1

 18/2 85/3 - 15/3 - 18/2  يکاهش عوامم خطرزا در محصو ت کشاورز يبرا يزيو برنامه ر تيريمد 12

 14/2 16/3 - 16/3 - 34/4 ييمنشا غذا يدارا يهايماريو کاهش نرخ ب کنترل 11

 54/2 11/4 - 11/4 - 41/4 ييمواد غذا يعوامم آلودگ يشه کنيکنترل و تا حد امكان ر 12

 65/2 18/3 - 18/2 - 31/3 يي  مربو  به مواد غذايمح يبهساز 13

ها، ييمناسب در نانوا يه و فضايجاد تهويو ا يبازساز يمناسب و به روز برا يهاه دستورالعمميارا 14

 ييد مواد غذايع و توليها و مراکز حساس توزيقصاب

41/3 - 23/4 - 33/4 41/2 

 46/2 41/4 - 65/4 - 21/4 ن حوزهياکارکنان  يها کار، دستكش مناسب برالباس يطراح يبرا يزيربرنامه 15

 18/2 31/3 - 81/3 - 65/4  ييبهبود حمم و نقم مواد غذا يبرا يزير برنامه 16

 58/2 36/4 - 54/4 - -  ييت بلش نظارت بر حمم و نقم  مواد غذايتقو 11

 18/2 32/3 - 14/3 - - ييمواد غذا تيت و امنيفيب توجه به کيترغ يبرا ييو سودده در بلش مواد غذا يمال يه راهكارهايارا 18

ن يافته در ايتوسعه  يکشورها يهابرنامه يسازادهيکسب درآمد و پ يهااستفاده از راهكارها و روش 11

 نهيزم

- - 51/3 - 81/3 14/2 

ه يو کاهش سوء تغذ ييبهبود برنامه غذا يبرا ياز نظر اقتصاد ييت مواد غذايريجهت مد يزير  برنامه 22

 دمن مريب

- - 11/3 - 12/3 61/2 

 66/2 11/3 - 11/3 - - ييست در بلش مواد غذاي  زيحفاظت از مح يبرا يزيربرنامه 21

 63/2 66/3 - 86/3 - - عاتيکاهش ضا يمد براآد و کاريجد يهادستورالعمم ين و گردآوريتدو 22

 51/2 21/4 - 15/4 - - ع يتوز د،يدر تول ييبهبود وضع بهداشت مواد غذا ين کارامد براين قوانيتدو 23

 55/2 25/4 - 45/4 - - يين بهداشت مواد غذايقوان ياجرا يجاد راهكار برايا 24

 51/2 62/4 - 65/4 - - ييدر بلش بهداشت مواد غذا يآموزش يهاآموزش کارکنان و برنامه 25

 56/2 11/4 - 23/4 - - ن اصنافيکسب مهارت و دانش ب يبرا يزيربرنامه 26

 46/2 31/4 - 64/4 - - ييدر بلش بهداشت مواد غذا يآموزش يهاآموزش کارکنان و برنامه 21

 53/2 21/4 - 34/4 - - ين اصناف و به روز کردن مطالب آموزشيکسب مهارت و دانش ب يبرا يزيربرنامه 28
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 ييغذاکنترل بهداشت مواد  يزيمنتخب در برنامه ر يکشورها يهاتيسه اولويمقا  : 4جدول 

 عوامم مؤلفه کشور

  ييبهداشت مواد غذا يهااستيها و سياستراتژ كايامر
 

در  ييو قابم توجه در بلش بهداشت مواد غذا يسطوح بهداشت
 د و صنعت يتول

 HACCP يهااستيس يريبه کارگ
 يم خطرات بهداشتيه و تحليتجز

 ييدر بهداشت مواد غذا يکنترل نقا  بحران

 ييبهداشت مواد غذا يهات برنامهيريکنترل و مد يراب يمستندساز

 يينه بهداشت مواد غذايآموزش در زم يبرنامه برا
 يو انباردار يسازرهيذخ

 بهداشت مواد غذايي انگلستان
 آموزش در بهداشت مواد غذايي

 توسعه پايدار
 ريزي براي اقتصاد و جامعه در حوزه مواد غذايي برنامه

 ش ضايعاتمحي  زيست و کاه
 ريزي براي اقتصاد و جامعه در حوزه مواد غذايي برنامه

 محي  زيست و کاهش ضايعات

 ريزي براي ارزان کردن غذابرنامه

 ترسيم مزاياي بهداشت مواد غذايي

 ريزي براي آموزش و بهره بردن از مزاياي آنبرنامه

 مواد غذايي و مواد غذاييآموزي در بهداشت  ريزي براي مهارت آموزي و دانش برنامه
 آگاهي دادن به مردم براي حم مسايم مواد غذايي

 ريزي براي توسعه پايدار در زمينه مواد غذاييبرنامه
 تشويق براي تهيه غذاي سالم

 هاي فقرزدايي در اين زمينهاستراتژي

 رسيدن به خودکفايي در بلش توليد مواد غذايي و نيازهاي بهداشتي 
 ريزي براي ايجاد سيستم نظارتيبرنامه يهترک

هاي  توجه به بهداشت و رعايت حقوق مصرف کنندگان در برنامه
 بهداشت مواد غذايي 

 ايجاد ي  سيستم بازرسي کارآمد براي ايمني بهداشت مواد غذايي

 ايجاد سيستم نظارتي بر توليد تا مصرف

 گانعرضه ي  مواد غذايي قابم اعتماد به مصرف کنند

 حافظت از حقوق مصرف کنندگان
 ...بررسي اصول ايمني مواد غذايي در سبزيجات، محصو ت گوشتي و 

 

 ييت کنترل بهداشت مواد غذايريو نظارت در مد يمنتخب در مبحث  سازمانده يهاو عوامل کشورها تياولوق يسه و تطبيمقا : 5جدول 

 عوامم 
 کشور  

 (ارتت و نظي، هدايسازمانده)عوامم

  ييمواد غذا يمبحث ناامن يع برايت صنايو هدا يسازمانده ستانلانگ

 مناسب يبا سازمانده ييبهداشت مواد غذا يهاه طرحياول يريپذ امكان

 يو نظارت يتيريمد يهايانتلاب استراتژ

 ييت مواد غذايبهبود وضع يبرا يسازمان يهابرنامه يسازادهيپ
 (little 2009)ييمواد غذا يهاينظارت و کنترل بر آلودگ

 ياز ورود آلودگ يريجلوگ يچ برايمانند ساندو ييمواد غذا يهايبندنظارت بر بسته

 ييت بهداشت مواد غذايرعا يت برايريکردن و مد يسازمانده كا يامر
 نان از پلته شدن کامم آنيو اطمب يينظارت بر طبخ مواد غذا

 ياز انتقال آلودگ يريجلوگ يابر ييه مواد غذاينظارت بر ته

 يطيو مح يي  مناسب دمايدر شرا ييمواد غذا يحفظ  و نگهدار يها براه دستورالعمميارا

 شوديت نميرعا ييمواد غذا يمنيکه ا يدر اماکن ييه مواد غذاياز ته يريکنترل و نظارت و جلوگ
 شود يماريجاد بيباعث ا ييکه ممكن است در مواد غذا ياکنترل خطرات بالقوه

 ع آنيو حمم و نقم و توز يديع توليدر صنا ييمواد غذا ينظارت بر آلودگ
 ييت کسب و کار در بلش مواد غذايو هدا يسازمانده هيترک

 ييمواد غذا يندهت و سازمايقانون در بهبود وضع يريبه کارگ
 ييکنترل و نظارت بر کسب و کار مواد غذا

 يينه مواد عذايدر زم يشدر بلش آموز يسازمانده

 ييتجارب در مواد غذا يت و سازماندهيريمد
 ييدات و محصو  ت مواد غذاينظارت بر تول

 ييمواد غذا يلودگنظارت و کنترل آ
 ييدات مواد غذايو مردم و نظارت بر تول يين بلش مواد غذايرواب  ب يسازمانده
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 ييت کنترل بهداشت مواد غذايريدر مد ين ماليمأت و نظارت و تي، هداير سازماندهثر بؤامل مؤع يابيمرحله سوم جهت ارز :6جدول 

 

ت ي، هداي ر بر سازماندهؤعوامم م يابيخبرگان جهت ارز به وسيلهه شده يارا يشنهاديعوامم مرحله اول و عوامم پ هيرد

 ييت کنترل بهداشت مواد غذايريو نظارت مد

 مرحله سوم

 اريانحراف مع نيانگيم

 46/2 31/4 يدنيآشام و يمواد خوراک يبهداشت يها ه پروانهيصدور کلو  يسازمانده 1
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 بحث

دسترسي به غذاي کافي و مطلوب و سبالمت  

اي از محورهاي اصلي توسعه، سبالمت جامعبه و    تغذيه

، نظبارت ببر   ور اسبت هباي آينبده کشب    زير ساخت نسم

اسببت کببه بببه منظببور  ياقببدامات ييبهداشببت مببواد غببذا

ت يحما يدر راستا ييمواد غذا يمنين سالمت و ايتضم

 يد، عرضه، انبار، فراوريند تولآياز مصرف کننده در فر

هدف اين    ، لذا(11)رديگ يانجام م ييو فروش مواد غذا

مطالعنننر حياوننننن ا  الننن ماا الونننن   م ا نننن  ا   

                           ک تنننيه بمدامننن  مننن اا  ننن اين   مننندييي   نبننن م

                      گاننني  ا نننتاه کمواه ينننر ا ب يياوبننند بنننا بمننني    

                    ا  چ نند کلنن س ت  ننعر  هننا  تي يننر از تجيبننر ا مننده

                      يافتنننر ا ايننندگا   ويگننناه ا متم  نننا   هننن     

 . تي ير ا  

توسعه در جوامع ملتلبه   ياصلاز اهداف  يكي

 يکاف ييبه مواد غذا يترسدس .است ييت غذايجاد امنيا

توسببعه و  ياصببل ياز محورهببا يا هيببو سببالمت تغذ

کارآمببد  يرسبباخت پببرورش و توسببعه منببابع انسببانيز

 يين مبواد غبذا  يضبرورت تبأم   (.12)شبود  يممحسوب 

هبا چنبان مسبلوم و     جامعبه و دولبت   يببرا  يسالم و کاف

ز يب تابع ببازار ن  يها در نظام ياست که حت رفته شدهيپذ

مبردم ببدون    ين غذا برايند تأميآکنترل و نظارت بر فر

 يرد و هر کشوريگ ي، مورد قبول قرار ميراديد و ايترد

نبد  يآنظبارت ببر فر   يبا وجود تفاوت در ساختارها، برا

و مبواد   ييه غبذا يب اعبم از مبواد اول   يين مبواد غبذا  يتأم

 ييوضبع کبرده و نهادهبا    يتشده مقررا يفرآور ييغذا

  .کرده است ينيب شيپ

ن الگببو حاصببم نظببرات کارشناسببان و بببه   يببا

و  يسببه بببا اقببدامات بببرون مبببرز    يو مقا يريکببارگ 

 يهببا سببه نظبباميمقا. دشبب يمنتلببب طراحبب يکشببورها

ت يدر چهار کشور مورد مطالعه حكا يا هيو تغذ ينظارت

ت يببن جوامببع ضببرورت و اهم يببازآن دارد کببه همببه ا 

نبه  يدر زم ي، اجتمباع ياسب يس يببه نهادهبا   ييگولپاس

 يبرا يياند  و ساختارها رفتهيرا  پذ ييه و مواد غذايتغذ

و به مرحلبه   يمزبور طراح يها پاسلگو کردن سازمان

 يد رويببج مطالعببه تأکيگببر نتبباياز د. انببد  اجببرا گذاشببته

 ؛مببورد مطالعببه مثببم  يهببا در همببه کشببورها  تيبباولو

ه مببادران، يببتغذ ،يانسببان يرويببن يآمببوزش، توانمنببد

ملبباطرات  ييمبباران، شناسببايکودکببان، سببالمندان و ب

، آمبببوزش و نظبببارت در ييمرببببو  ببببه مبببواد غبببذا

و مصبرف   ي، نگهداريبند ، بستهيون، فرآوريفرمو س

کيفيت کنترل و نظارت بر بر اساس حصپ،  ييمواد غذا

، توجه ببه منبابع   ISO 22000بر حسب  و ايمني محصول

                       ، ياساسببببب يهبببببا تين و مسبببببووليقبببببوان، يمبببببال

                          ييتجبببارب در مبببواد غبببذا  يت و سبببازماندهيريمبببد

                    يهببا بببه آنهببا اشبباره شببده و جببزء سبباختار سببازمان 

ن کشببورها بببوده يببه ايببدر امببر نظببارت و تغذ يمتببول

    .(13)است

و  يبببا ابعبباد و سبباختار، سببازمانده   ييآشببنا

ت کنترل يريمد ين ماليو نحوه تأم يزير ظارت، برنامهن

از  يكب يمبورد مطالعبه    يکشبورها  ييبهداشت مواد غذا

 يد کتبباب آسببمانيببرغببم تأک يعلبب. ج پببژوهش بببودينتببا

 يمصبرف  يمسلمانان ببر توجهبه ، تبدبهرو دقوبت در غبذا     

ببار ببه    322ن يچنب  و هبم ( طَعامِبهِ   ينْظُرِ الْإِنْسانُ إِلب يفَلْ)
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ه يب کل ران دريب ، اما کشور ا(3و 11)ره داردمأکو ت اشا

، انببارش،  ينقبم و انتقبال، فبراور    ه،يب مراحم ملتله ته

 يه مشبكالت فراوانب  يب غبذا و تغذ و مصبرف   يبند بسته

نبه  يملتلبه در زم  يهبا  سال يکه ط يهاي پژوهش .دارد

در کشور  ييمواد غذا ييايميو ش يكروبيم يها يآلودگ

در وضبع سبالمت    يجبد  يها انگر چالشيانجام شده، ب

 يگر محصبو ت کشباورز  ياز طرف د است ييمواد غذا

ن يشبوند ببه همب    يمب ران بدون شناسنامه عرضبه  يدر ا

وجببود  يمحصببو ت کشبباورز يريببم امكببان رهگيببدل

از آن اسبت کبه    يگبر مطالعبه حباک   يجه دينت (.14)ندارد

 يهبا  ن نامبه يبي ن و آين ببه قبوان  يمردم و نباظر  يبنديپا

ه است که به علبت   يشور ضعدر ک ييبهداشت مواد غذا

 يهببا رسبباختيکنتببرل غببذا، ز يهببا سببتميضببعه در س

ه و نادرسببت از منببابع در يببرو يه، اسببتفاده بببيضببع

                       ن يچنببب نامناسبببب غبببذا و هبببم يدسبببترس، دسبببتكار

                      جامعببببه کببببه در  يتوقعببببات و انتظببببارات فرهنگبببب

                           شببببور در حببببال توسببببعه از جملببببه ک يکشببببورها

از آب و غبذا، ببار    يناشب  يهبا  يمبار يع اسبت، ب يما شا

                هببا  ر و دولببتيببهببا را بببر مببردم فق يمببارياز ب ياديببز

 يخبوان  گبران هبم  يد پبژوهش ج يکند که با نتبا  يمم يتحم

  .(15)دارد

حصبپ،   يها  ستمياد سيار زيت بسيم اهميبه دل

مصبرف   يمنب يدر ا 22222زو يد او استاندار يام پ يج

ر آن در سهولت مباد ت ي أ  طرف و تياز  ييمواد غذا

كبرد  ين رويب گبر، موجبب شبده کبه ا    ياز طرف د يتجار

مبورد اسبتقبال خبرگبان     يا به نحبو گسبترده   يتيريمد

آنهبا را    يياز ببا  يب پژوهش حاضر قرار گرفته و ببا امت 

 12ش از ياند کبه ببا بب    کرده يابيران ارزياجرا در ا يبرا

داشببته  يخببوان هببم يج  مطالعببات فراوانببيدرصببد نتببا

  ( .13و  16)است

سببتم ين مطالعببه نشببان داد کببه اسببتقرار س يببا

کشبور و   ييع غبذا يصبنا  يديب تول يحصپ در واحبدها 

مستندات مشبهود  . ر استيمنطقه مورد مطالعه امكان پذ

ت ياند که وضبع  ه هشدار دادهيدر نظر خبرگان علوم تغذ

ار يطقببه مببورد مطالعببه در حالببت بسببمببردم من ييغببذا

ون، ياسب يران، سيخطرنا  بوده و هشدار  زم را به مد

ه يب تغذ ين مرتب  با علبوم بهداشبت  يعالمان و متلصص

                       و رفبببع مشبببكم   يابيبببعلبببت  يانبببد کبببه ببببرا  داده

                       ا مشبببكم يببب، آ(11)کبببرد يکبببار يسبببتيبا  يا هيبببتغذ

                           ا يبببباسببببت  يا امببببم  درون منطقببببه از عو يناشبببب

                             ا يببببآ .م هسببببتند يببببهببببم دخ يرونببببيعوامببببم ب

                      و عببببادات و رسببببوم   يمشببببكم از نببببوع رفتببببار 

و مراحم مبرتب  ببا آن    ييا به منابع غذاياست  يا هيتغذ

ه يب ر سبوء تغذ مبد خبانوار د  آت دريوضع .ارتبا  دارد 

 يها سووا ت نيا. رگذار است ين منطقه چقدر تأ يمردم ا

را  يگبر يد يهبا  پاسخ به آنهبا پبژوهش   يهستند که برا

 . طلبند يم

اما مهم اين مطالعه به راحتي  ،هاي ساده توصيه

در کشور ايران قابليبت اجرايبي دارد، از مزايباي ديگبر     

 هببا، قابليببت اجببرا در تمببام  جببويي در هزينببه  صببرفه

هاي توليد، توزيع، انبارش  ها و محم ها، کارخانه سازمان

توانبد   ياين مدل مب  .و مصرف هر نوع مواد غذايي است

ملتله وابسته به مواد غبذايي و تغذيبه    در سناريوهاي

توصيه وضعيت غذايي، تحليم علبم و عوامبم    ؛از جمله
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ريبزي   چنين برنامه مرتب  با غذا و تغذيه مفيد باشد، هم

ذاري براي حم مشكالت مديريتي، کنترلي و گ و سياست

نظارتي، تعيين نقبش و وظيفبه هبر يب  از مسبوولين و      

يند تغذيبه از مزرعبه    آهاي متولي نظارتي بر فر سازمان

ج ي، نتبا گيردتا سفره در داخم کشور مورد استفاده قرار

گبران  يد هاي پژوهشج يبا نتا يين مطالعه از نظر اجرايا

تبرين پيبام ايبن     مهبم  .(18بب 22)داشبته اسبت   يخبوان  هم

مطالعه توانمند نمودن عامه مردم از طريبق آمبوزش و   

آگاهي بلشي در مورد تغذيه سالم و بهداشتي اسبت و  

تعهد توليد کنندگان و ناظرين ببه اسبتانداردهاي معتببر    

 .است

 

 يريگ جهينت

بببا توجببه بببه نگرانببي عمببوم مببردم در مببورد   

 وضببعيت بهداشببتي مببواد غببذايي مصببرفي، اجببراي    

هاي مديريت کنترل کيفيت مبواد غبذايي ببيش از     برنامه

توجبه ببه نقبش و    چنبين   هبم . گذشته اهميت يافته اسبت 

اهميت غبذا در سبالمتي انسبان و افبزايش روز افبزون      

استفاده از مواد اوليه و غذاي آماده، ضرورت ايجاد ي  

سيستم مديريتي براي حفظ سالمت مواد غذايي در کليه 

يكي از  .شود يش از پيش احساس ميندهاي تأمين بيآفر

تأکيبد روي   ،توان از اين مطالعبه گرفبت   هايي که مي ايده

تحليبم خطبر و کنتبرل نقبا      م ثمند م هايي نظام رهيافت

، (هببا توجببه بببه زيببر سبباخت  ) HACCP ،GMPبحرانببي 

استانداردهاي پايه ببراي شناسبايي   ) ،22222استاندارد 

و ديبدگاه  هاي صنعت غبذا از د  و مديريت کاراي ريس 

رعايببت الزامببات )کبدک   و (ايمنبي و صببرفه اقتصببادي 

هباي اصبلي ببراي    ببوده کبه پايبه   ( سيستم و محصبول 

هاي صحيح و کارآمد  سالمت مواد غذايي و اتلاذ روش

بهداشتي براي تضمين ايمني و سالمت مبواد غبذايي در   

بندي، انتقال،  مراحم توليد، توزيع، فرآوري، بسته  يتمام

ببببا  ببببودن امتيبببازات  اسبببت، نگهبببداري و مصبببرف

رويكردهبباي فببوق در ايببن مطالعببه نشببان از اهميببت    

ينبد تغذيبه   آايجاد زمينه و زير سباخت فر  رويكردها در

پبذير از    آسبيب   هباي  آحاد مبردم و ببا اولويبت گبروه    

 .باشد يخانوار م( Fork to Farm)مزرعه تا سفره

 از ديگر نتايج اين ا ر گفته شده،عالوه بر موارد 

د يببم اجتنبباب از  تببوان بببه آن اشبباره کببرد،  يکببه مبب

نگري به مبحبث تغذيبه، ايجباد نگبرش جبامع و       سطحي

 ر بر ؤامم مؤتحليم ع ؛نگري به موضوع  از جمله جامعه

مين أنظبارت و تب  ب  ريبزي، سبازماندهي  مديريت، برنامبه 

مببالي در مببديريت کنتببرل بهداشببت مببواد غببذايي و      

پيشبقدم کبه    کشبورهاي  ساير يها هگيري از تجرب بهره

امنيت ملي هر کشور در گرو آن است هم براي متوليان 

مؤلفبه   82اين الگو در قالبب   و ناظران و هم عامه مردم

؛ ايبن عوامبم شبامم    .عامم اصلي طراحي شد 4فرعي و 

 33 ر بر مديريت کنترل بهداشت مواد غبذايي  ؤعوامم م

نظبارت   عامبم ، سبازماندهي و   28عامم،  برنامه ريزي 

امم مؤ ر بر تأمين مالي مبديريت کنتبرل   ؤو ع عامم 12

  .عامم است  1بهداشت مواد غذايي 

کببارگيري نتببايج ايببن مطالعببه ه ببب هايپيامببداز 

تببوان بببه اطمينببان از سببالمت محصببو ت و عببدم   يمبب

هباي تجباري ببين المللبي،      ها، ايجاد فرصبت  آلودگي آن

 ؛ايجاد اطمينان در مشبتريان و نهادهباي قبانوني ماننبد    
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نظارت بر مواد غبذايي و اداره اسبتاندارد، بهببود     اداره

ي  سيستم مبديريت در سبازمان، جلبوگيري از ايجباد     

ضايعات در توليد و تحويم محصول سالم به مشبتري،  

ايجاد فرهنگ پيشگيري ببه جباي اقبدام اصبالحي، رفبع      

بببه بازرسببي و ( تكيببه تنهببا) محببدوديت هبباي ناشببي از

  .اشاره کرد  آزمايش، در تمام فرآيندهاي توليدي

 

 تقدير و تشکر

د يسب ت پروفسبور  يت و هبدا يب ن مقاله ببا حما يا

پرسبنم معاونبت غبذا و     يو همكبار  يبب ين طبيجمال الد

افتببه يانجببام  اسببوجي يدانشببگاه علببوم پزشببك  يدارو

ن بزرگواران ببوده  يسته است سپاسگزار اين شايبنابرا

 .ميينما يمر و تشكر يتقد از آنانو
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ABSTRACT 
 

Background & aim: The food that man needs is produced in a relatively long chain and after 
various stages of procurement, transportation, processing, storage, packaging and finally 
consuming, thus proper management of this chain is of great importance for providing health . The 
purpose of this study was to design and develop an appropriate and native model for controlling 
food health control in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province using the experience and nutrition 
models of several developed countries and the views of experts and nutritionists. 
 

Methods: The present study applied a qualitative-quantitative and applied-qualitative, descriptive 
and comparative method was used in a cross-sectional mannerin. At the initial design stage, the 
model initially identified several factors and program aspects Management and food safety, and 
food safety monitoring of food products in the country (province) and selected countries. Primary 
criteria and components of applied questionnaires were developed using the theory of nutrition 
experts and experts in this field, extracted, classified and tailored to the specific objectives of the 
study. To test the pattern with a survey approach by receiving the views through a questionnaire in 
three stages, the review and necessary amendments were made based on the proportion of each 
of the indicators and criteria. The methods of analysis are mainly descriptive and conceptual 
analysis, Structural modeling analysis tool and use of LaserLevel software. 
 

Results: This model was developed in the form of 80 sub-components, and four main factors, 
including: factors affecting food control management 33 factors, 28 factors planning, organizing 
monitoring, 12 factors and factors influencing the financing of health control management Food is 7 
factors.This pattern can be used as a framework for ensuring the quality and safety of the food 
industry. Finally, in order to determine the appropriateness of the proposed model and its 
adaptation to the needs and requirements of the industries and companies and food and nutrition 
management unit organizations, using the hierarchical analysis method, the importance coefficients 
of each dimension, components and indicators available in the pattern for the country of 
Kohgiluyeh and Boyerahmad Province. 
 

Conclusion  : This study may be useful in providing an appropriate management system for 
managing food health control in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province, which provides the 
improvement of the state of health of the food industry, an appropriate technique for monitoring and 
control in organizations that are part of their duties in the field of food . 
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