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 چکیده

در شْز هشْد پزداختِ شدُ است. اعالعبت اس عزیك  HACCPولیبتی شدى سیستن ّبی فزارٍی عدر ایي هغبلعِ ثِ ثزرسی چبلش

ِ   1393در سبل  پزسشٌبهِ اس ٍاحدّبی تَلیدی در هشْد 50تىویل  ِ   ثهِ رٍ  ًوًَه ثٌهدی شهدُ ٍ هصهبحجِ    گیهزی تصهبدفی عجمه

ًشهبى داد   HACCPی سیستن آٍری گزدیدُ است. هحبسجِ شبخص هَاًع اجزاّب جوعحضَری ثب هدیزاى ٍ هسئَالى فٌی وبرخبًِ

 ّبیٍ هحدٍدیتید خظ تَل ییزتغ ّبی، هحدٍدیتدٍلت یهبل یجبًیعدم پشت، HACCPتزیي هَاًع ثزای پذیز  سیستن وِ اسبسی

ثْهزُ ثهِ ٍاحهدّب ثهزای     ّبی ثدٍى ثْهزُ ٍ یهب وهن   پشتیجبًی هبلی اس سَی دٍلت ٍ دادى ٍام ،ّبثبشٌد. ثب تَجِ ثِ یبفتِای هیثَدجِ

 شَد.ریشاى ایي عزصِ پیشٌْبد هیثِ ثزًبهِ HACCPسیستن  پذیز 

 
 .HACCPولوبت ولیدی: هَاًع، هشْد، دٍلت، 

 

 مقدمه

 ,.et al؛ Wilcock et al., 2010) ثبشهد ههی  ههَاد غهذایی   ارس  در سًجیزُ ایالعبدُفَقاّویت  دارای ایوٌی هَاد غذایی

2013 Macheka ،تَاًد پتبًسیل هٌبسجی ثزای ثِ خغز اًهداختي سهالهت هصهزف   هیدُ آلَهَاد غذایی  هصزف(. در عصز حبضز-

تهز  ّبی وٌتزل ویفیت ٍ ایوٌی هَاد غذایی تجهبرت هحصهَالت را آسهبى   سیستن (.Fielding et al., 2005وٌٌدگبى ثِ شوبر رٍد )

ّهبی ثهِ   ٌهیي سیسهتن  (. ّوچٌهیي اتاهبچ چ  Demet karaman et al., 2012وبّهد ) ًوبید ٍ اس فشبرّبی تجبری هزثَعهِ ههی  هی

ثبشهد،  وٌٌدگبى را ثِ اّداف ٍاالیشبى وِ هصزف هَاد غذایی عبری اس ّزگًَِ آلهَدگی ههی  ًوبید وِ هصزفتَلیدوٌٌدگبى ووه هی

 (. Zuurbier, 2008  &Trienekens ؛  Demet karaman et al., 2012ثزسبًٌد )
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ثبشد. ایي پیچیدگی عودتب ثِ دلیل عدم ٍجهَد  چیدُ هیثسیبر پی  HACCPدر وشَرّبی در حبل تَسعِ استفبدُ اس سیستن 

سیسهتن   (. Demet karaman et al., 2012 ؛ Roberto et al., 2006ثبشهد ) ّبی هَاد غذایی ههی در وبرخبًِ السمّبی آٍریفي

HACCP َد )شه ثىهبر گزفتهِ ههی    هحصَل فزآٍریٍ  در صٌبیع غذایی ثزای شٌبسبیی ًمبط خغز ثبلمَُ در فزآیٌد تَلیدDemet 

karaman et al., 2012  ؛Bas et al., 2006 اجزای سیستن .)HACCP   ًیبسهٌد یه تال  گزٍّی ثِ جبی تعْد یه فهزد ههی-

-ارائِ لیوهت  ،هحصَل تَلیدی ّبیهحصَل تَلیدی، وبّش ّشیٌِ ضبیعبت(. وبّش  Azanza & Zamora-Luna, 2005ثبشد )

 Demet karaman et؛  Scott, 2005ثبشهد ) ههی  HACCPع استفبدُ اس سیستن ٍ جذة هشتزی اس جولِ هٌبففزٍ  ّبی ثبالتز 

al, 2012.) 

در ثسیبری اس هغبلعبت وَچه ثَدى ٍاحد تَلیدی هعزفی شهدُ اسهت. فمهداى هٌهبثع      HACCPهشىالت استمزار سیستن 

وهِ در   رًٍهد ثِ شوبر ههی  یَاًعاس دیگز ه در ٍاحدّبی تَلیدی السم تىٌیه فٌی عدم ٍجَد ًیزٍی اًسبًی هتاصص ٍ ، ًجَدهبلی

 (،2014ٍ ّوىبراى ) Fernando. ( هغزح شدًد1990) Stevenson( ٍ 1999ٍ ّوىبراى ) Jouve (1994 ،)Mortlockهغبلعبت 

Demet karaman ( 2012ٍ ّوىبراى ) ٍHerath  ٍHenson (2010 )    هشىل اصهلی اسهتمزار سیسهتنHACCP   را عهدم درن

 .ًوَدًدصحیح ایي سیستن ثیبى 

Macheka  ٍ( هَاًع2013ّوىبراى )  بفی ٍ عهدم ٍجهَد هٌهبثع ههبلی وه      را ّبی ایوٌی ههَاد غهذایی  سیستن اصلی پذیز

ّوچٌیي افشایش فزٍ  هحصهَل تَلیهدی، افهشایش سهْن ثهبسار ٍ دستزسهی ثهِ        ّب آى .اًدداًستِ ٍاحدّبی تَلیدی وَچه ثَدى

 .اًدوزدُهغزح  ّبسیستن پذیز  ایياس جولِ فَاید را ثبسارّبی جدید 

ٍ ّوىههبراى  Adams (2000 ،)Panisello  ٍQuantick (2001 ،)Ward (2001 ،)Jevsnik زیههاس هغبلعههبت ً  یبریثسهه

(2007 ،)Jevsnik ( 2008ٍ ّوىبراى ،)Strohbehn ( 2004ٍ ّوىبراى ٍ )Bas  ( در هغبلعهبت خهَد، فمهداى    2007ٍ ّوىهبراى )

اس دیگهز   هغهزح ًوَدًهد.   HACCPسیستن  پذیز  عدمعبهل  يیرا هْوتز ییهَاد غذا یوٌیا ّبیستنیدر هَرد س فٌی السمداًش 

Herath  ٍHenson (2010 ٍ )( در تزویهِ،  2007ٍ ّوىهبراى )  Basتهَاى ثهِ هغبلعهبت    هغبلعبت اًجبم شدُ در ایهي حهَسُ ههی   

Henson (2002 ،در وبًهههههبدا )Vela  ٍFernandez (2003 ،در اسههههه،بًیب )Azanza  ٍZamora-Luna (2005 ،)Panisello  ٍ

Quantick (2001 ،)Gilling ( 2001ٍ ّوىبراى ،)Karalis  ٍGupta (2001)  ٍRoberts  ٍSneed (2003 )اشبرُ ًوَد. 

وِ در اسهتبى خزاسهبى   ٍ ثبالخزُ ایي HACCPآًچِ ثیبى شد، عدم هغبلعِ جبهع راجع ثِ هَاًع پذیز  سیستن ثب تَجِ ثِ 

درصد ٍاحدّبی تَلیدی اس ایي سیسهتن ایوٌهی اسهتفبدُ     80بی تَلید هَاد غذایی در ایزاى، ثیش اس ّرضَی ثِ عٌَاى یىی اس لغت
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اسهتبى ههَرد ثزرسهی لهزار گیهزد تهب ًتهبی          ایي در صٌبیع غذایی HACCPًوبیٌد، ضزٍرت دارد هَاًع اصلی استمزار سیستن ًوی

 شاراى حَسُ ایوٌی هَاد غذایی لزار گیزد.گریشاى ٍ سیبستوبر در اختیبر ثزًبهِحبصل اس آى ثِ عٌَاى راُ

 هامواد و روش

اس ً ز اسبتید ثب استفبدُ جبهعی ثز اسبس هغبلعبت اًجبم شدُ در ایي حَسُ تْیِ ٍ  ثزای اًجبم ایي تحمیك در اثتدا پزسشٌبهِ

بی تَلیدی ٍ ههدیزاى پزسهیدُ   ّبی دهَگزافیه ٍاحدّدر اثتدا ٍیژگیوِ  لسوت ثَد 6. پزسشٌبهِ شبهل گزدیدفي رٍایی آى تأیید 

، هتغیزّبی هزثَط ثِ رفتبر ٍالعهی، هتغیزّهبی هزثهَط    ّبّبی ثعدی هتغیزّبی التصبدی، هتغیزّبی هزثَط ثِ دیدگبُشد. در لسوت

آٍردُ  HACCPرٍی ٍاحهدّب ثهزای پهذیز  سیسهتن     ٍ در اًتْب هَاًع پهیش  HACCPثِ توبیل ثِ پزداخت ثزای پذیز  سیستن 

ثاهش  ثٌهدی  تمسهین  هجتٌی ثزثٌدی شدُ گیزی تصبدفی عجمِوًَِّب ثِ رٍ  ًٍ اًتابة ًوًَِ س عزاحی پزسشٌبهِشدُ است. پس ا

هصبحجِ حضَری ثهب ههدیز شهزوت ٍ هسهئَل وٌتهزل ویفیهت ٍاحهد        ّب اس عزیك ، پزسشٌبهِصٌبیع ٍ هعبدى استبى خزاسبى رضَی

آٍری شد. السم ثِ چوز اسهت  ٍاحد تَلیدی در شْز هشْد جوع 50تَلیدی، ارسبل ایویل ٍ فىس صَرت گزفتِ است. اعالعبت اس 

ٍلهی ثهدلیل عهدم ّوىهبری ثزخهی       شدحضَری تَسیع  هزاجعِپزسشٌبهِ ثیي ٍاحدّب اس عزیك ایویل ٍ فىس ٍ  200وِ ثیش اس 

افشارّهبی  اس ًهزم  ٍ ثهب اسهتفبدُ   شدٍارد  Excelاعالعبت در  ّبپزسشٌبهِ تىویل گزدید. پس اس تىویل پزسشٌبهِ 50ٍاحدّب فمظ 

Excel  ٍSPSS ّهب ثْهزُ   . ّوچٌیي ثزای ًشبى دادى درجِ اّویت هَاًع اس شبخص سبسی هؤلفِهَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت

2وِ ًتبی  تصبدفی ًیست اس آسهَى ّب ٍ ایيًتبی  هجتٌی ثز ًگز  ثزای آسهَى هعٌی گزفتِ شدُ است.
χ  .استفبدُ شدُ است 

 نتایج:

درصد صٌبیع در تَلید  22 دّدًشبى هی (1)جدٍل  ّبی هدیزاى ٍ ٍاحدّبی تَلیدی در شْز هشْدثِ ٍیژگی ًتبی  هزثَط

درصد در تَلید هحصَالت  14درصد در تَلید اًَاع ویه ٍ ولَچِ،  18، سعفزاىثٌدی درصد در صٌبیع فزآٍری ٍ ثستِ 22لجٌیبت، 

 .اًدداشتِّب فعبلیت ّب ٍ شزثتدرصد در تَلید اًَاع عزلیبت، اسبًس 12درصد در تَلید رة گَجِ فزًگی ٍ در ًْبیت  12لٌدی، 

درصهد   18ثبشهٌد.  سبل در تَلید ٍ فزآٍری هَاد ههی  13ای ووتز اس درصد ٍاحدّبی تَلیدی هَرد هغبلعِ دارای سبثمِ 50ثیش اس 

درصد هدیزاى ثِ عَر هتَسظ  26لحبػ سٌی ثبشٌد. ثِ سبل در حبل فعبلیت هی 23ٍاحدّبی تَلیدی هَرد ثزرسی ثب سبثمِ ثیش اس 

تهب   41ّبی سهٌی  درصد هدیزاى ٍاحدّبی تَلیدی ثِ تزتیت در گزٍُ 34ٍ  40سبل لزار دارًد، ّوچٌیي  40در گزٍُ سٌی ووتز اس 

زار دارًهد.  درصد هدیزاى ٍاحدّبی تَلیدی در گزٍُ سٌی هیبًسبل ثِ ثبال ل 70سبل سي لزار دارًد. در ٍالع ثیش اس  50ٍ ثبالی  50

ثبشهٌد. ثهِ لحهبػ    سهبل فعبلیهت ههی    20اس لحبػ تجزثِ هدیزیتی هدیزاى ٍاحدّبی تَلیدی، ثیش اس ًیوهی دارای تجزثهِ ووتهز اس    

-درصد دارای تحصیالت تىویلی هی 32درصد لیسبًس ٍ  40ّب دارای تحصیالت سیز لیسبًس، درصد آى 28تحصیالت هدیز ًیش 



 

4 

 

ثبشٌد. ثیش ّب دارای تحصیالت تىویلی هیدرصد آى 10زل ویفیت دارای تحصیالت لیسبًس ٍ درصد هدیزاى وٌت 90ثبشٌد. حدٍد 

ثبشٌد. ایي در حبلی اسهت  درصد ٍاحدّبی تَلیدی هَرد هغبلعِ دارای هبلىیت خصَصی ٍ ثمیِ دارای هبلىیت هشبروتی هی 85اس 

 اًد.بلىیت خصَصی ثَدُدرصد ٍاحدّب دارای ه 45( در چیي، 2008ٍ ّوىبراى ) Jinوِ در هغبلعِ 

 های صنایع غذایی و مدیزان واحدهای تولیدی در شهز مشهد: ویژگی1جدول                    

 فزاٍاًی )درصد( ّبٍیژگی

 

 ًَع هحصَل تَلیدی

 لجٌیبت

 

(22 )11 

 11( 22) سعفزاى

 9( 18) ویه ٍ ولَچِ

 7( 14) هحصَالت لٌدی

 6( 12) رة

 6( 12) ّبٍ اسبًس عزلیبت، شزثت ّب

  ثزداری ٍاحدّبی تَلیدیسبل ثْزُ

1339-1370 (18 )9 

1371-1380 (28 )14 

1381-1393 (54 )27 

  سي هدیز

 13( 26) سبل 40ووتز اس 

 20( 40) سبل 41-50

 17( 34) ثِ ثبال 51

  تجزثِ هدیزیتی هدیز

 8( 16) سبل 10ووتز اس 

 19( 38) سبل 20تب  11

 15( 30) لسب 21-30

 8( 16) سبل 31ثبالی 

  تحصیالت هدیز

 14( 28) دی،لن ٍ فَق دی،لن

 20( 40) لیسبًس
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 16( 32) تحصیالت تىویلی

  تحصیالت هدیز وٌتزل ویفیت

 45( 90) لیسبًس

 5( 10) تحصیالت تىویلی

  ًَع ٍاحد تَلیدی

 44( 88) خصَصی

 6( 12) هشبروتی

 های تحقیقفتهمأخذ: یا                   

 

 7ثهِ   دّد. ایي هَاًعرا ًشبى هی هدیزاى ٍاحدّبی تَلیدی در هشْد گبُاس دید HACCP( هَاًع پذیز  سیستن 2جدٍل )

؛ Zhu ،2009هدیزاى هعزفی شدُ اسهت )  گبُثٌدی شدُ است. عدم پشتیجبًی هبلی دٍلت ثِ عٌَاى هْوتزیي هبًع اس دیدثاش تمسین

Jin  ،هدیزاى شهٌبختِ   ً زتزیي هبًع اس تزیي ٍ اصلیثِ عٌَاى هْن 182ٍ اهتیبس  73/0هبًع ثب همدار شبخص  (. ایي2008ٍ ّوىبراى

 شدُ است.

تهزیي  ّبی هزثَط ثِ تغییز خظ تَلید، پس اس هحدٍدیت عهدم پشهتیجبًی ههبلی دٍلهت، ثهِ عٌهَاى هْهن       شبخص هحدٍدیت

دّد وهِ اورهز ههدیزاى    شدُ است ٍ ًشبى هیهحبسجِ  67/0ت هحدٍدیت اس دیدگبُ هدیزاى هعزفی شدُ است. شبخص ایي هحدٍدی

ٍ  Jevsnik ( 2009ٍ) ٍ ّوىهبراى  Jin. در هغبلعهبت  ثبشهٌد ههی  HACCPپهذیز  سیسهتن    ثزایّب هَافك ٍجَد ایي هحدٍدیت

ثهِ رٍس  ًیبسّهبی سیسهتوی،   ایي شبخص شبهل سِ هبًع فزاّن ًجهَدى پهیش   اًد.ّب هغزح شدُهحدٍدیتًیش ایي  (2006) ّوىبراى

 یاجهزا  یثهزا  یوٌهی هزثَط ثِ وٌتزل ا یبدس ییزاتتغٍ  HACCP یستنس سبسی¬پیبدُ جْت ّب¬اس ثزًبهِ ای¬گستزدُ یفع یرسبً

ًیبسّهبی سیسهتوی ثهزای    ثبشد. اورز هدیزاى ثز ایي ثبٍر ثَدًد وِ ثدلیل تغییزات سیهبد ٍ فهزاّن ًجهَدى پهیش    هی HACCP یستنس

 .اًدً،ذیزفتِا ایي سیستن ر HACCPسیستن  استمزار

ّهبی ایوٌهی ههَاد    تزیي عَاهلی است وِ هدیزاى ثزای تَلید ثیشهتز ٍ اجهزای سیسهتن   ای یىی اس هْنّبی ثَدجِهحدٍدیت

ِ  ّب ثِ دٍ دستِ هحدٍدیت(. ایي هحدٍدیت2009ٍ ّوىبراى،  Jinثبشٌد )غذایی ثب آى هَاجِ هی ای داخهل ٍ خهبرا اس   ّهبی ثَدجه

هحبسجِ شدُ است ٍ ًشبى اس هَافك ثَدى اورز هدیزاى ههَرد هغبلعهِ در    66/0شبخص ایي هحدٍدیت  شَد. همداروشَر تمسین هی

 دارد. HACCPای ثزای پذیز  سیستنراثغِ ثب هحدٍدیت ثَدجِ

دّهد وهِ   هحبسجِ شدُ است. ایي هحهدٍدیت ًشهبى ههی    HACCP، 64/0ای ثبسگشت ّشیٌِ شبخص هزثَط ثِ هحدٍدیت

وٌٌد، شَد ٍ چَى اورز هدیزاى ثِ هٌبفع سٍد ثبسدُ فىز هیّبی عَالًی حبصل هیدر سهبى HACCPستن هٌبفع حبصل اس اجزای سی
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ّبی عَالًی ثدسهت  سهبى ًیش درهٌبفع آى در همبثل استمزار ثبالیی دارد ٍ  وِ ّشیٌِرا  HACCPسیستن ثزای استمزار حبضز ًیستٌد 

 .ًوبیٌدگذاری آید سزهبیِهی

هحبسجِ شدُ است. همدار ایهي شهبخص ًیهش     61/0ّبی داًش فٌی ٍ هحدٍدیت HACCPسیستن  شبخص عدم اعویٌبى ثِ

-دارد. آخزیي شبخص هزثهَط ثهِ هحهدٍدیت    HACCPًشبى اس هَافك ثَدى هدیزاى درثبرُ ٍجَد ایي هَاًع ثزای پذیز  سیستن 

یهي در حهبلی اسهت وهِ در هغبلعهبت      ّبی فٌی تَلید ثَدُ است وِ اس سَی هدیزاى هبًعی ًِ چٌهداى هْهن هعزفهی شهدُ اسهت. ا     

Jayasinghe-Mudalige  ٍHenson (2007 ،)Zhu (2009 ،)Taylor  ٍKane (2005 ،)Jin ( 2008ٍ ّوىهههههبراى ٍ )Bai  ٍ

اًهد. همهدار ایهي    هعزفی ًوَدُ HACCP( وَچه ثَدى ٍاحدّبی تَلیدی را هبًع ثسیبر هْن ثزای پذیز  سیستن 2007ّوىبراى )

هَاًع هعزفی شدُ، عهدم پشهتیجبًی ههبلی دٍلهت اس ّوهِ       شَد اس ثیي شبخص. ّوبًگًَِ وِ هالح ِ هیهحبسجِ شد 57/0شبخص 

2تز ثَدُ است. آهبرُ اّویتتز ٍ اًداسُ ٍاحد تَلیدی اس ّوِ ونهْن
χ   ٍ ًُیش حىبیت اس آى دارد وِ ًتبی  ایي جدٍل تصبدفی ًجهَد

( گهشار  شهدُ   3ّب ثِ لحبػ اّویت در جهدٍل ) ثٌدی هحدٍدیتّوچٌیي رتجِ. ثبشدلبثلیت تعوین ثِ ول جبهعِ آهبری را دارا هی

هحصهَل   یوٌهی جْهت وٌتهزل ا   یفعله  یستنس یتهغلَثّبی عدم پشتیجبًی هبلی دٍلت رتجِ ًاست ٍ است. در ایي ثیي هحدٍدیت

ِ  ای¬گسهتزدُ  یهف ع یثهِ رٍس رسهبً  یدی رتجِ دٍم ٍ هحدٍدیت ثَدجِ داخلی ٍ تَل  یسهتن س سهبسی ¬پیهبدُ  جْهت  ّهب ¬اس ثزًبهه

HACCP  ًِجَد داًهش ٍ اعالعهبت   یستن، س یيا یاجزا ًیبسّبی¬یشفزاّن ًجَدى پ اًد.در رتجِ سَم لزار گزفتِ 172ثب اهتیبس هشبث

اًد. ًىتِ لبثل تَجِ ایي است وِ ثزخالف هغبلعبت اًجبم شهدُ  ّبی ثعدی لزار گزفتِدر اٍلَیت HACCP یستندر راثغِ ثب س یفٌ

ًَ   ثیٌهی ¬یشپ یثزا HACCP یستناس هٌبست ثَدى س یٌبىعدم اعودیگز سِ هحدٍدیت  در وشَرّبی درن  ی، عهدم همهزرات لهبً

ّب در ایي تزیي هحدٍدیتاّویتیدی اس ونثَدى ٍاحد تَل یدی ٍ وَچهٍاحد تَل یثزا HACCP یستناس هغلَة ثَدى س یحصح

( در 2009) Jayasinghe-Mudalige  ٍHenson (2007 ٍ )Zhuدر هغبلعهبت  هغبلعِ هعزفی شدُ است. ایي در حبلی است وهِ  

 . اًدهعزفی شدًُاست ّبی ّب در اٍلَیتدر چیي ایي هحدٍدیت 2008ٍ ّوىبراى،  Jin( ٍ 2007ٍ ّوىبراى ) Baiوبًبدا، 

 

 

 

 

   HACCP:دیدگاه مدیزان صنایع غذایی در رابطه با موانع شناسایی شده بزای پذیزش سیستم 2جدول    

 

 

 

 ًعهَا

  فزاٍاًی )درصد(

2
χ

 

 

 

 

 
 

ثسیبر  هَافك ًب هغوئي هابلفثسیبر  شبخص



 

7 

 

 اٍلَیت اهتیبس هَافك هابلف

ّبی هحدٍدیت

 ایثَدجِ

  3 172 48/12* 13( 26) 12( 24) 12( 24) 10( 20) 3( 6) هحدٍدیت ثَدجِ داخلی

هشىالت ثدست آٍردى  66/0

 ثَدجِ خبرجی

(10 )5 (22 )11 (28 )14 (22) 11 (18 )9 *09/11 158 8 

ثبسگشت 

 ای ّشیٌِ

HACCP 

ّبی اجزای ثبسگشت ّشیٌِ

در  HACCPسیستن 

 سهبى عَالًی

(6 )3 (18 )9 (40 )20 (24 )12 (12 )6 *67/13 159 7  

64/0 

عدم پشتیجبًی 

 هبلی دٍلت

عدم پشتیجبًی دٍلت در 

حَسُ اجزای سیستن 
HACCP 

(0 )0 (16 )8 (30 )15 (28 )14 (26 )13 *6/15 182 1 73/0 

 

 

ّبی هحدٍدیت

 تغییز خظ تَلید

ًیبسّبی فزاّن ًجَدى پیش

 اجزای ایي سیستن

(0 )0 (22 )11 (34 )17 (24 )12 (20 )10 *06/12 171 4  

 

 

 

67/0 

ثِ رٍس رسبًی عیف 

ّب ای اس ثزًبهِگستزدُ

سبسی سیستن جْت پیبدُ
HACCP 

(0 )0 (24 )12 (24 )12 (36 )18 (16 )8 *06/12 172 3 

تغییزات سیبد هزثَط ثِ 

وٌتزل ایوٌی ثزای اجزای 

 HACCPسیستن 

(6 )3 (30 )15 (18 )9 (28 )14 (18 )9 *09/11 161 6 

ّبی هحدٍدیت

 فٌی تَلید

وَچه ثَدى ٍاحد 

 تَلیدی

(16 )8 (40 )20 (6 )3 (20 )10 (18 )9 *48/9 142 12 57/0 

 

 

 

 

عدم اعویٌبى 

ثِ  سیستن 
HACCP 

غلَثیت سیستن فعلی ه

جْت وٌتزل ایوٌی 

 هحصَل تَلیدی

(0 )0 (12 )6 (34 )17 (44 )22 (10 )5 *77/10 176 2  

 

 

 

 

 

61/0 

عدم اعویٌبى اس هٌبست 

 HACCPثَدى سیستن 

ثیٌی همزرات ثزای پیش

 لبًًَی

(24 )12 (18 )9 (30 )15 (18 )9 (10 )5 *1/9 136 14 

هزدد ثَدى در هَرد هشایبی 

 HACCPَُ سیستن ثبلم

(10 )5 (24 )12 (28 )14 (28 )14 (10 )5 *3/12 152 9 

 11 146 3/11* 8( 16) 10( 20) 9( 18) 16( 32) 7( 14)عدم اعویٌبى اس اجزای  
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در  HACCPسسیتن 

 تأهیي ًیبس هشتزیبى

 

 

 

ّبی هحدٍدیت

 داًش فٌی

عدم ٍجَد ًیزٍی وبر 

وزدُ ٍ آهَس  تحصیل

 دیدُ

(10 )5 (18 )9 (40 )20 (24 )12 (8 )4 *77/10 151 10  

 

 

 

61/0 

عدم درن صحیح اس 

هغلَة ثَدى سیستن 

HACCP  ثزای ٍاحد

 تَلیدی

(16 )8 (36 )18 (16 )8 (18 )9 (14 )7 *05/11 139 13 

ًجَد داًش ٍ اعالعبت فٌی 

در راثغِ ثب سیستن 
HACCP 

(8 )4 (30 )15 (10 )5 (28 )14 (24 )12 *5/13 165 5 

 درصد 1دار در سغح هعٌی* 

 ّبی تحمیكهأخذ: یبفتِ

  

 گیزی و پیشنهادنتیجه

در سهبل   در صٌبیع غهذایی شهْز هشهْد    HACCPّبی عولیبتی شدى ٍ استمزار سیستن ایي هغبلعِ ثب ّدف ثزرسی چبلش

اًع عهدم پشهتیجبًی ههبلی    هدیزاى شبخص هَ گبُدّد وِ اس دیدًتبی  حبصل اس ثزرسی هَاًع ًشبى هی است. صَرت پذیزفتِ 1393

رٍد. ثعهد اس ایهي ههبًع، شهبخص     ثهِ شهوبر ههی    HACCPتزیي هبًع سز راُ هدیزاى ثزای اتابچ سیسهتن  دٍلت در ایي حَسُ، هْن

 ای لزار دارًد.ّبی ثَدجِّبی هزثَط ثِ خظ تَلید ٍ هحدٍدیتهحدٍدیت

ای تَسهظ  ثبشهد، خهدهبت هشهبٍرُ   ّبی تَلیدی هیشزوتّب ٍ ایٌىِ هْوتزیي هَاًع هزثَط ثِ هسبئل هبلی ثب تَجِ ثِ یبفتِ

همبهبت هسئَل، آهَس  رایگبى وبروٌبى تَسظ دٍلت، ارائِ پشتیجبًی هبلی )اعتجبری یب تشهَیمی(، وهبّش هبلیهبت ثهز تَلیهد ثهزای       

-یشاى ایي عزصِ ارائِ ههی رثْزُ ٍ یب ثدٍى ثْزُ ثِ عٌَاى پیشٌْبد ثِ ثزًبهِّبی ون، ّوچٌیي اعغبی ٍامایي سیستن دارایٍاحدّبی 

 گزدد.
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