
          393-324صفحه ، 9316 اسفند(، 4)3سال 

 یهییا کارگییا بررسییو عیییبهد بت محیید   ییه    

 5961-69حتر میالم در سال  پزی هرینوح

  قاله پژعهشو

، زهیرم  1هگیو ب،  بصیو ه   9،3هقید حق، غال بلیو  2وعمارلوئ، علو 5ینور رمدحشمد مله 

 *2،9و ظلو ، سجاد 1یوبگریا

 

 ی ایالم، ایالم، ایرانپزشکبهداشت، دانشگاه علوم  دانشکدهیط، محی بهداشت مهندسدانشیار، گروه  9

 ی ایالم، ایالم، ایرانپزشکبهداشت، دانشگاه علوم  دانشکدهیط، محی بهداشت مهندساستادیار، گروه  2

  ی جیرفت، جیرفت، ایرانپزشکبهداشت، دانشگاه علوم  دانشکدهیط، محی بهداشت مهندسمربی، گروه  3
 آب و فاضالب دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. -زیست یطمحدانشجوی دکترای مهندسی  4
 ی ایالم، ایالم، ایرانپزشکبهداشت، دانشگاه علوم  دانشکدهیط، محی بهداشت مهندسکارشناسی گروه  دانشجوی 3
 کز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایرانمر  6

 

 

 

 

 چکه  

 یتت از اهم هتا  آن یبهداشتت  یتوضع یتدر جامعه، رعا یمحصوالت قناد یادمصرف ز به خاطر:  ق  ه

 مسمومیت ایجاد نتیجه در و میکروبی آلودگی معرض در اًعمدت محصوالت اینبرخوردار است.  ییباال

 منظتور  بته  پتزی  یرینیشت  یهتا  کارگتاه  محتیط  بهداشت وضعیت منظم پایش. باشند یم مصرف از ناشی

 ینعرضه شده دارد. ا های یرینیش یبهداشت یفیتدر باال بردن ک یادیمطلوب، نقش ز یتبه وضع رسیدن

 13-16ستال  در  یتالم شتهر ا  پتزی  یرینیش یها کارگاه محیط بهداشت وضعیت بررسی هدف با مطالعه

 .شد انجام

 یتصتادف  صتورت  بته  یالمدر شهر ا پزی یرینیشکارگاه  96 ی،مقطع-یفیمطالعه توص یندر اکار: رعش

کته توستط    هتا  کارگتاه  یطبهداشت مح یتوضع یابیارز یستل چک یق،تحق ینانجام ا یانتخاب شد. برا

مشتاهده   یتق از طر یستت ل چتک  ستااالت شتده استت.    یته ته یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 شده استفاده شد. یگردآور یها داده وتحلیل یهتجزجهت  Excel افزار نرمو از  یلتکم یم،مستق

بهداشتت ابتزار و    یی،بهداشت مواد غذا ی،از نظر بهداشت فرد ها کارگاهنشان دادند که  یجنتاها: یافته

مطلتوب   یتدرصتد در وضتع   19/99و  36/93، 49/12، 46/91 یت  ساختمان به ترت بهداشت و یزاتتجه

 درصتد  35درصتد   3/39 ی به ترت یطی،بهداشت مح یها شاخصاز نظر  ها کارگاه ینقرار داشتند. همچن

 .داشتند قرار ضعیف و متوسط خوب، وضعیت در درصد 3/92 و

 یته دقت و مراقبت در ته ی،آمده، نظارت و کنترل مداوم بهداشت به دست یجبا توجه به نتا: گهرینتهجه

 متارر  تواند یماماکن  ینهر کارگاه، جهت ارتقاء ا یبرا یمرغوب، وجود کارشناس کنترل فن یهمواد اول

 واقع شود.
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 Abstract 
Introduction: Due to the high consumption of confectionary products in the 

community, their health status monitoring is important. These products are mostly 

exposed to microbial pollution leading to food poisoning due to consumption. 

Regular monitoring of the environmental health condition of the confectionary 

workshops in order to achieve the desired status has a major role in improving the 

health status of sweet products. The aim of this study was to survey the health status 

of the confectionery workshops in Ilam in 2016-2017. 

 

Methods: In this descriptive cross-sectional study, 16 confectionery workshops 

were randomly selected in Ilam, Iran. To conduct this research, the checklist 

prepared by the Ministry of Health for assessing the environmental health status of 

workshops was used through direct observation, and The Excel software was used 

for analyzing the collected data. 

 

Results: The results showed that the measures of health desirability of 

confectionery workshops in the view of personal, food, equipment, and building 

health were 79.46, 92.41 75.36, and 81.98%, respectively. Moreover, environmental 

health indicators of workshops were 37.5, 50, and 12.5% and were in good, 

moderate, and  poor condition, respectively. 

Conclusion: According to the results, continuous monitoring and control of health 

status as well as care for and paying attention to the provision of high quality raw 

materials and presence of a technical expert for each workshop can be effective in 

promoting health outcome of these workshops. 

  Keywords: Confectionery Workshops, Environmental Health, Ilam 
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  ق  ه

مشکالت  نیتر عیشااز  یکیاز غذا  یناش یها یماریب

 نیدر جهان امروز است که بار سنگ یا هیتغذو  یبهداشت

. است کرده لیتحم ها انسان یزندگ بر را یاقتصاد و یبهداشت

از غذا  یناش یماریمورد ب 235از  شیدر حال حاضر ب

در ارر  ییاز مواد غذا یناش یها یماریب(. 9است ) شده شناخته

و  گردد یم جادیا ییمواد غذا هیته یربهداشتیغ یندهایفرآ

 فیط که آنجا (. از2) شود یم ها تیمسمومو  ها عفونتشامل 

 ،ینگهدار ،هیته مختلف مراحل یط در ها یآلودگ از یعیوس

 و هیته مراکز توسط ییغذا مواد یساز آماده و ییجابجا

 ییغذا مواد سالمت ،ردیگ یم صورت ییغذا مواد عرضه

 یعملکرد و یکیزیف ،یفرد عوامل ریتأر تحت میمستق طور به

 (.3) باشد یم مذکور یها محل در

 دارند یا گسترده مصرف جامعه در ها یقناد محصوالت

(. 4) باشند یم یصنف داتیتول از یمهم بخش نیهمچن و

مواد  نیتر مهماز  یقناد یها فرآورده ،یریش یها فرآورده

 جهیو در نت یکروبیهستند که عمدتاً در معرض فساد م ییغذا

 یها فرآورده(. 3) باشند یم مصرفاز  یناش تیمسموم جادیا

 دهند یم لیمتعادل را تشک میرژ کیاز  یبخش مهم یقناد

روزانه خود را از  یدرصد انرژ 35-65حدود  یفرد هر(. 6)

که قسمت اعظم آن  دینما یم نیتأم یدراتیکربوه یها فرآورده

 ت،یسکوینان، ب لیشده از آرد از قب هیته ییشامل مواد غذا

(. طبق مطالعات 3است ) یقناد یها فرآوردهو  کلوچه ،کیک

 یمنتقله از غذا ناش یها یماریبدرصد  39-43انجام شده حدود 

 لیبه علت تشک ها فرآورده نیا. باشد یم یقناد یها فرآوردهاز 

 ،مرغ تخمو  یریش یها فرآوردهمانند  یاز مواد مغذ افتنی

و در  روند یمبه شمار  ها یباکتررشد  یبرا یحامل مناسب

نامناس  متحمل فساد  طیدر شرا یو نگهدار هیصورت ته

غذا اطالق  طیدر شرا ریی(. فساد به هر نوع تغ6) گردند یم

 یرا در زمان مصرف برا ییکه ماده غذا گردد یم

 یقناد یها فرآورده. فساد دینما یممطبوع  ریغ کننده مصرف

. باشد یم یکروبیو فساد م ییایمیفساد ش ،یکیزیشامل فساد ف

 یاریدر بس یقناد یها فرآوردهاز مصرف  یناش یها تیمسموم

 نیعوامل ا (.9جهان گزارش شده است ) یکشورهااز 

 ییها یماریبو سب   باشند یم ییایعمدتاً باکتر ها تیمسموم

 یها عفونتو  یلوکوکیاستاف یها تیمسموم بروسلوز،مانند 

 تواند یمنباشد  زهیپاستور ی. اگر خامه مصرفشوند یمسالمونال 

 نیتر مهم. از (9گردد ) کننده مصرفبروسلوز در  جادیعامل ا

 باشند یمجنس سالمونال  یها یباکتر مرغ تخم یها یآلودگ

نکردن اصول  تیدر صورت رعا ها یباکتر نی( که انتقال ا1)

 ییغذا تی(. مسموم95شود ) لیتسه تواند یم یبهداشت

 قیمنتقله از طر یها یماریب نیتر عیشااز  یکی یلوکوکیاستاف

 لهیبه وس دشدهیتول نیخوردن توکس قیکه از طر غذاست

 کروبیم(. 99) شود یم جادیا ییدر مواد غذا یباکتر

و و پوست انسان  ینیب یمخاطدر غشاء  معموالً لوکوکیاستاف

حامل  یعاددرصد افراد  35-35 حدوداًوجود دارد و  وانیح

و  ینیببا  که یدست قیطراز  کروبیم نیاهستند.  کروبیم نیا

را آلوده  یغذائمواد  کند یم دایپتماس  یغذائسپس بتا مواد 

مو در آن  که ینقاط تریزبته  هتا کروبیم تنیا یگتاه. کند یم

اگر  ،ابندی یمو تجمع  دهیرسبه غدد عرق  زینو  دیرو یممحل 

 مذکور کروبیمدارند حامل  سروکار یغذائبا مواد  که یافراد

 نیا عیسر ریتکث. بر ارر کردباشند آن را به غذا منتقل خواهند 

 ینگهدارو  هیتهسم در طول مدت زمان  دیتولو  کروبیم

به  تیمسمومبا مصرف آن  جهینتنامطلوب غذا فاسد شده و در 

ساالنه منجر به بروز  یباکتر نی(. ا3وجود خواهد آمد )

(. 92) شود یم کایاز غذا در امر یناش یماریمورد ب 993555

باعث کاهش مدت  زیو مخمرها ن ها قارچ ،ها یباکترعالوه بر 

آب فعال،  یباال زانیبا م یقناد یها فرآورده یزمان نگهدار

رنگ در سطح  رییبو و طعم نامطبوع و تغ جادیگشته و باعث ا

 (.93) گردند یم ییمواد غذا
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 ،یربهداشتیغ لیوسا و ابزار در کنترل مختلف عوامل به 

 عدم ،ییایمیش یها یآلودگ ،رمطمئنیغ و ناسالم ییغذا مواد

 و ناسالم طیمح زین و ییغذا مواد بهداشت تیرعا

 یقناد یها فرآورده عرضه و عیتوز و هیته اماکن یربهداشتیغ

 از توان یم مناس  یکنترل اقدامات از استفاده با و بوده مارر

 .کرد یریجلوگ ها فرآوردهنوع  نیا منشأ با یها یماریب بروز

 لهیوس نینخست ،یشناخت عوامل آلودگ که نیاتوجه به  با

از آرار و مخاطرات  یریشگیو پ ها آنبردن  نیمبارزه و از ب

 یپز ینیریش یها کارگاه طیمحمحتمل است، کنترل بهداشت 

 ها کارگاه نینظارت مستمر بر ا ضمناً. رسد یمبه نظر  یضرور

 ای بار کیماه  3هر  معموالًو  طیتوسط بازرسان بهداشت مح

و گزارش تخلف در فواصل کمتر  اتیشکا افتیموقع در

 .ردیگ یمصورت 

 یدر مورد آلودگ یا پراکندهحال حاضر تنها مطالعات  

 نیصورت گرفته است، بنابرا یا خامه یها ینیریش یکروبیم

 یبهداشت یشناخت وضع موجود و ارائه راهکارها منظور به

 یپز ینیریش یها کارگاه طیبهداشت مح تیبهبود وضع یبرا

 .شدانجام  موردنظرمطالعه  9313-16سال  در الم،یسطح شهر ا

 کاررعش

 ماه یداز  یمقطع صورت بهو  یفیاز نوع توص مطالعه نیا

 ه. جامعه مورد مطالعدیانجام گرد 16 بهشتیتا ارد 13

واحد  42بود که از  المیسطح شهر ا یپز ینیریش یها کارگاه

انتخاب شد.  یتصادف طور بهکارگاه  96کارگاه فعال، تعداد 

 93ماده  ستیل چک ها کارگاه یبهداشت تیوضع نییتع یبرا

 ارتوز یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یقانون مواد خوراک

 یدر خصوص بازرس یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 94) یدر چهار بخش بهداشت فرد یپز ینیریش یها کارگاه

بهداشت ابزار و  ،(ساال 99) ییغذا مواد بهداشت ،(ساال

 لی( تکمساال 99) ساختمان بهداشت و( ساال 99) زاتیتجه

 یبا همکار و نیتوسط محقق ستیل چک لی. تکمدیگرد

با روش  المیا شهرمراکز سالمت  طیمح بهداشتکارشناسان 

پژوهش حاضر با  یها داده. گرفت صورت میمستق ی مشاهده

قرار  وتحلیل یهتجز مورد 96نسخه  Excel افزار نرماستفاده از 

 هرکدام یبهداشت یتدرصد وضع آوردن  به دست یگرفت. برا

 بهداشت ،ییغذا مواد بهداشت ،یفرد بهداشت یها بخش از

درصد مطابقت، عدم  نیو همچن کار لیوسا و ساختمان

( 9هر قسمت از رابطه ) سااالتمطابقت و مصداق ندارد 

 .استفاده شده است

 :(9)رابطه 

درصد مطلوبیت  
های داده مطابق آیین نامه فراوانی 

ها داده فراوانی کل 
     

 نمودند کس  را درصد 95 یباال ازیامت که ییها کارگاه

 از کمتر و متوسط درصد 95 تا 65 نیب ازیامت خوب، در گروه

 فیتوص ی(. برا94) گرفتند قرار فیضع گروه در درصد 65

 .دیاستفاده گرد 96اکسل  یافزار نرماز برنامه  ها داده

 هایافته

( 4) تتا ( 9) یهتا  جدول صورت بهمطالعه انجام شده  جینتا

 آورده شده است. ریدر ز

مطابق با  ها کارگاه یبهداشت فرد تیوضع یاز بررس بعد

کارکنتان   درصتد  93کارگاه متورد مطالعته    96(، در 9) جدول

ناخن کوتتاه،   یدارا درصد 3/99کارت بهداشت معتبر،  یدارا

 درصتتد 23/99روپتتوش ستتالم و کتتاله،   یدارا درصتتد 23/99

 .باشند یمآموزش بهداشت  ی دوره نامهیگواه یدارا
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 مطالعه مورد یپز ینیریش یها کارگاه یفرد بهداشت یها شاخص تیمطلوب درصد :5 ج عل

 وضعیت پارامتر ردیف

نامه نییآتطابق با    نامه نییآعدم تطابق با    مصداق ندارد 

مصرف هنگام زخم و بریدگی و تاول بار کیاستفاده از دستکش  1  111 _ _ 

ها دستشستشوی صحیح  2  111 _ _ 

 _ 27 57 کارت بهداشت معتبر 3

7/75 ناخن کوتاه 4  7/12  _ 

 _ 1 111 ممنوعیت ورود افراد متفرقه 7

57/33 ممنوعیت فروش محصوالت دخانی 6  27/6  _ 

57/33 ممنوعیت استعمال دخانیات توسط پرسنل 5  27/6  _ 

ممنوعیت استعمال دخانیات یرسان اطالع 7  71 71 _ 

27/71 روپوش سالم و تمیز 3  57/17  _ 

57/67 سالم و تمیز بودن لباس سایر کارکنان 11  27/31  _ 

27/71 استفاده از کاله 11  57/17  _ 

57/67 دارا بودن محل مشخص برای نگهداری وسایل 12  27/31  _ 

27/31 نصب راهنمای شستشوی دست 13  57/67  _ 

27/71 گواهینامه معتبر آموزش بهداشت 14  57/17  _ 

 

 93/13 ،شتتود یمتت( مشتتاهده 2کتته در جتتدول ) همتتانطور

 ینگهتدار  طیمورد مطالعته، از نظتر شترا    یها کارگاهاز  درصد

 3/99 ،مترغ  تختم  ینگهتدار  طیاز نظر شرا درصد 23/99خامه، 

  ،رمجتاز یغاستتفاده از رنتگ و استانس     تیاز نظر ممنوع درصد

 

 ینتتتییاستتتتفاده از متتواد تز  تیتت از نظتتتر ممنوع درصتتد  23/99

 ییورود متواد غتذا   خیاز نظر درج تتار  درصد 93/13 ،رمجازیغ

 مطلوب قرار دارند. تیدر وضع خچال،یبه 

 
 مورد مطالعه یپز ینیریش یها کارگاه ییبهداشت مواد غذا یها شاخص تیمطلوب درصد :2 ج عل

 
 وضعیت پارامتر ردیف

نامه نییآتطابق با    نامه نییآعدم تطابق با    مصداق ندارد 

جات وهیم یساز سالم 1  7/62  27 7/12  

مواد غذایی ونقل حمل 2  111 _ _ 

57/33 شرایط نگهداری خامه 3  _ 27/6  

یخچال، فریزر و سردخانهدمای  4  111 _ _ 

57/33 ممنوعیت نگهداری مواد خطرناک 7  27/6  _ 

مرغ تخمشرایط نگهداری  6  27/71  57/17  _ 

 _ _ 111 تفکیک مواد غذایی از مواد شوینده 5

رمجازیغممنوعیت استفاده از رنگ و اسانس  7  7/75  7/12  _ 
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پخته در یخچالجداسازی مواد غذایی خام و  3  57/33  27/6  _ 

27/71 ممنوعیت استفاده از مواد تزیینی غیرمجاز 11  57/17  _ 

یبند بستهمواد غذایی  11  57/33  27/6  _ 

 111 _ _ خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی توسط مالک 12

بر اساس دستورالعمل خودکنترلی یبردار نمونه 13  _ _ 111 

و مواد غذایی خورنده جات هیادونگهداری  14  57/43  _ 27/76  

مورداستفادهغذایی  مواد 17  57/33  27/6  _ 

و گندزدا کننده یضدعفون یها محلول 16  57/33  27/6  _ 

57/33 تاریخ ورود مواد غذایی به یخچال 15  27/6  _ 

 

 نکیستتاز نظتتر  هتتا کارگتتاه درصتتد 93 ،(3) جتتدول بتته توجتته 

 یستاز  آمتاده از نظر ظتروف   درصد 3/62مناس ،  ییشو ظرف

از نظتر جتنس ظتروف،     درصتد  3/99 ز،یسالم و تم ییمواد غذا

 از  درصد 93/13هوا،  یندگیآالاز  یریاز نظر جلوگ درصد 23

 

 

از نظتر ستالم بتودن     درصتد  3/62تختته کتار،    یهتا  یژگیو نظر

از نظتتر دارا بتتودن جعبتته  درصتتد 3/62 ،هتتا قفستتهو  هتتا نیتتتریو

 مطلوب قرار دارند. تیدر وضع هیاول یها کمک

 

 
 مورد مطالعه یپز ینیریش یها کارگاه زاتیبهداشت ابزار و تجه یها شاخص تیمطلوب درصد :9 ج عل

 وضعیت پارامتر ردیف

نامه نیآئتطابق با    نامه نییآعدم تطابق با    مصداق ندارد 

 _ _ 111 سالم بودن یخچال، فریزر و سردخانه 1

به آب سر و گرم ییشو ظرفمجهز بودن سینک  2  111 _ _ 

ییشو ظرفسینک  3  57 27 _ 

27/71 سینک مجزا برای شستشوی دست کارکنان 4  57/17  _ 

57/33 شستشوی صحیح ظروف 7  27/6  _ 

کاغذی یها پاکتمقوایی و  یها جعبه 6  57/33  27/6  _ 

مورداستفادهسالم و تمیز بودن ظروف  5  7/62  7/35  _ 

مورداستفاده یها دستگاهسالم و تمیز بودن  7  57/33  27/6  _ 

7/75 جنس و مشخصات ظروف 3  7/12  _ 

 _ 57 27 جلوگیری از آالیندگی هوا 11

و سالم بودن میزهای کار ضدزنگ 11  7/75  7/12  _ 

57/33 تخته کار 12  27/6  _ 

27/76 خمیرگیر 13  57/43  _ 

ها قفسهو  ها نیتریوسالم و بدون زنگ بودن  14  7/62  7/35  _ 

ها پردهسالم و تمیز بودن میز، صندلی و  17  27/76  57/57  27 
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اولیه یها کمکجعبه  16  7/62  7/35  _ 

 _ 57 27 تلفن رسیدگی به شکایات 15

 

 هتا  کارگتاه  ی( نشان داده شده است که تمام4جدول ) در

 تیفاضتالب در وضتع   یآور جمتع و  یرستان  آب ستمیاز نظر س

از نظتتر کنتتترل حشتترات،  درصتتد 93/69قتترار دارنتتد.  یمطلتتوب

از نظتتر  درصتتد 93/69از نظتتر پوشتتش کتتف و  درصتتد 93/13

 .دارند قرار مطلوب تیوضع در سقف شپوش

 مورد مطالعه یپز ینیریش یها کارگاهبهداشت ساختمان  یها شاخص تیمطلوب درصد :3 ج عل

 وضعیت پارامتر ردیف

نامه نییآتطابق با    نامه نییآعدم تطابق با    مصداق ندارد 

یرسان آبسیستم  1  111 _ _ 

فاضالب یآور جمعسیستم  2  111 _ _ 

و دفع پسماند یآور جمعسیستم  3  111 _ _ 

57/67 کنترل حشرات و جوندگان 4  27/31  _ 

بهداشتی یها سیسرو 7  57/67  27/31  _ 

27/6 اتاق استراحت 6  _ 57/33  

ها حماموضعیت و شرایط  5  27/71  57/17  _ 

 _ _ 111 پوشش دیوار محل طبخ 7

 _ _ 111 پوشش کف محل طبخ 3

57/67 پوشش سقف محل طبخ 11  27/31  _ 

27/71 کف، دیوار و سقف محل نگهداری مواد غذایی 11  57/17  _ 

 57 _ 27 سردخانه 12

27/17 سالم و بدون زنگ بودن درب و پنجره 13  57/17  _ 

7/75 دما و رطوبت 14  7/12  _ 

57/33 روشنایی 17  27/6  _ 

 _ 27 57 تهویه 16
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گذاریو پالت یبند قفسه 15  57/67  27/31  _ 

 

 

 96 طیبهداشت محت  تیوضع یمطالعه که به بررس نیا در

که  دیپرداخته شد، مشاهده گرد المیشهر ا یپز ینیریشکارگاه 

مصرف هنگام  بار کیو استفاده از دستکش  ها دست یشستشو

راهنمتا   یو نص  تابلو تیمطلوبدرصد  955با  یدگیبرزخم و 

و  نیشتتر یب  یت بته ترت  تیت مطلوبدرصتد   39دست با  یشستشو

بته  را  یبهداشتت  یهتا  شتاخص  تیت مطلوببختش   ازیت امت نیکمتر

متواد   کیت تفک ،ییدر بخش بهداشت مواد غتذا  .آوردند دست

درصتد   955بتا   حیصتح  ونقتل  حمتل و  ندهیاز متواد شتو   ییغذا

و  جتات  هیت ادواز  یو نگهتدار  تیت مطلوبمقتدار   نیشتریب یدارا

را دارا  تیت مطلوب نیدرصد کمتر 93/43با  خورنده ییمواد غذا

 ،هتا  کارگتاه  زاتیت ابتزار و تجه  یهتا  شتاخص بودند. در قسمت 

آب گرم و  یدارا یشوئ ظرف نکیسو  زیفر لیسالم بودن وسا

هتوا   یو قسمت ممانعت از آلودگ تیمطلوبدرصد  955سرد با 

درصتد   نیو کمتتر  نیشتتر یب  یت بته ترت  تیت مطلوبدرصد  23با 

بختتش را دارا بودنتتد. در بهداشتتت ستتاختمان،   نیتتا تیتتمطلوب

و کف  واریفاضالب، پوشش د یآور جمعو  یرسان آب ستمیس

و سالم بودن درب و پنجتره   تیمطلوبدرصد  955محل طبخ با 

 نیت ا ازیت امت نیکمتتر  و نیشتریب حائز ت،یمطلوبدرصد  23/99با 

 .بودند بخش

 داد نشتان  یپتز  ینیریشت  کارگتاه  96 یرو بر مطالعه جینتا 

 یآور جمتع  و یرستان  آب ستتم یس یدارا هتا  کارگتاه  یتمام که

بته   هتا  کارگتاه  یکته تمتام   یمعنت  نیبد بودند، مناس  فاضالب

متصتل   یفاضتالب شتهر   یآور جمع ستمیو س یرسان آب شبکه

 23/99 و بهداشتت  کتارت  یدارا کارکنان از درصد 93بودند. 

صتورت   در. بودنتد  اصتناف  آمتوزش  نامته یگواه یدارا درصد

کارکنتان مشتخص    یستالمت  تینداشتن کارت بهداشت، وضتع 

 ،هتا  یباکتر مانند یمختلف یکروبیم عواملو ممکن است  ستین

را  یمختلفت  یهتا  یمتار یبآن  تبتع  بته  و هتا  انگتل  ،هتا  اختته ی تتک 

 کته  آنجتا  ازمنتقتل کننتد و    یدیت تول یهتا  فرآوردهناخواسته به 

 سالم یغذا دیتول ازین شیپ ،ییغذا مواد یمنیا اصول از یآگاه

 یهتا  برنامته  از یکت ی ییغذا مواد یمنیا آموزش و است منیا و

 که است الزم ،باشد یم (WHO)بهداشت  یسازمان جهان مهم

 نامته یگواه و بهداشتت  کارت یدارا واحدها نیا کارکنان همه

 را متوارد  نیا طیمح بهداشت نیبازرس و باشند اصناف آموزش

 کارکنتان  از درصتد  3/99. ندینما یریگیپ یتر یجد صورت به

 سالم کاله و روپوش یدارا درصد 23/99 و کوتاه ناخن یدارا

 و شتود  ینم محدود موارد نیا به تنها یفرد بهداشت اما بودند،

 از قبتل  ها دست حیصح یشستشو و حمام همچون گرید مسائل

 یدارا هتا  کارگتاه  از درصتد  93/69. باشد یم مهم موارد از کار

 بودنتد  شستشتو  رقابتل یغموارد  شتریب در اما سالم سقف پوشش

 ضیتعتو  قابل که یفلز یها لیافموارد بهتر است از  نیدر ا که

مصتالح قابتل    ریستا  ایو  یروغن یها رنگ هستند، وشو شست و

 از درصتتد 93. شتتود استتتفاده ستتقف پوشتتش یبتترا شتتو،شست

 از استتفاده  بودنتد،  مناس  ییشو ظرف نکیس یدارا ها کارگاه

 نیت ا در مناست   جتنس  و اندازه با یا دومرحله یها ییشو ظرف

 بتا  ستالم  کتار  زیت م یدارا درصتد  3/99. شتود  یمت  هیتوصت  مورد

 و هتتا دستتتورالعمل بتتا مطتتابق امتتا بودنتتد، ضتتدزنگ ی هیتترو

 و باشتند  داشته کشو ای یبند قفسه دینبا کار یزهایم استانداردها

 در مورد نیا که شود ینگهدار ییغذا مواد و لیوسا ها آن ریز

 نظتر  از درصتد  3/62. بتود  نشده تیرعا ها کارگاه از کدام چیه

 در ظتروف  مناست   جنس نظر از درصد 3/99 و ظروف یزیتم

 متورد  یهتا  کارگتاه  یبرخت  در. داشتتند  قترار  مطلتوب  تیوضع

. شد مشاهده یچوب ابزارآالت و یمس ظروف از استفاده مطالعه

 و باشتتد یمتت حستتاس یدیاستت متتواد و حتترارت بتته نستتبت متتس

 از استتفاده (. 93) کنتد  جتاد یا واکتنش  ییغتذا  متواد  با تواند یم

 عتدم  و متخلختل  بافتت  لیت به دل یچوب دسته ای یچوب یابزارها

 ب ث
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 23/99. شتود  ینمت  هیتوصت  مناست ،  ییگندزدا و شستشو امکان

 3/99 ،مترغ  تختم  ینگهتدار  طیشترا  نظتر از  هتا  کارگتاه  درصد

 23/99 و استانس  و رنتگ  از استتفاده  تیت ممنوع نظتر  از درصد

 در رمجتاز یغ ینت ییتز متواد  از استتفاده  تیت ممنوع نظر از درصد

 درصتد  3/99 رطوبت و دما نظر از. دارند قرار مطلوب تیوضع

 در مطالعتته متتورد یهتتا کارگتتاه از درصتتد 93 هیتتتهونظتتر  از و

 کارگتاه،  یبتاال  یدمتا  و رطوبت. داشتند قرار مطلوب تیوضع

 توجته  با نامناس  هیتهو و ها پنجرهدر و  یرو یتور نص  عدم

 هتتا کارگتتاه طیمحتت در شتتده پختتته یهتتا ینیریشتت ینگهتتدار بتته

 فساد و ها کروبیم رشد یبرا را نهیزم تواند یم روباز، صورت به

دور از محتل پختت    یستیباآرد  انبار .کند فراهم ها فراورده نیا

 دیبا یبهداشت سیسرو .ستین گونه نیاموارد  شتریبباشد که در 

کوچتک   یفضاهادر  که یدرحال( 93دور از محل پخت باشد )

ستب    توانتد  یمت  مستئله  نیهمو  ستین گونه نیا ها کارگاه شتریب

 بهداشتت  نظتر  از ها کارگاه درصد 46/91 .باشد یآلودگانتقال 

 36/93 ،ییغتتذا متتواد بهداشتتت نظتتر از درصتتد 49/12 ،یفتترد

 نظر از درصد 99.19 و زاتیتجه و ابزار بهداشت نظر از درصد

 یطورکل به. داشتند قرار مطلوب تیوضع در ساختمان بهداشت

 تیوضتع  در هتا  کارگاه از درصد 3/39 ط،یمح بهداشت نظر از

 در درصتتد 3/92 و متوستتط تیوضتتع در درصتتد 35 ختتوب،

 صورت بهمطالعه  نیا که یآنجائ از. دارند قرار فیضع تیوضع

ستالمت،   مستئله صورت گرفت و با توجه به مهم بودن  یمقطع

نظتارت مستتمر جهتت حصتول      ،ییمواد غذا یمنیبهداشت و ا

مهتم   اریصنف بس نیا طیبهداشت مح تیاز روند وضع نانیاطم

 .باشد یم

 گهرینتهجه

که بخش بهداشت ابتزار   دهد یمنشان  یینها یریگ جهینت 

 یکمتتر  تیت مطلوباز  ،هتا  بختش  ریبا ستا  سهیدر مقا زاتیو تجه

 کارشناستان  شتتر یب یبازرست  و یریت گیبه پ ازیبرخوردار بوده و ن

 نیت ا رایت دارد، ز یپتز  ینیریشت و توجه کارکنان  طیبهداشت مح

 تیتترعا یپارامترهتتا نیتتتر یاصتتلو  نیتتتر مهتتماز  یکتتیمتتورد 

 کنتترل  و نظارت. باشد یم یپز ینیریش یها کارگاهبهداشت در 

 مرغتوب،  هیت اول متواد  هیت ته در مراقبت و دقت ،یبهداشت مداوم

 جتزوات  هیته کارگاه، هر یبرا یفن کنترل کارشناس استخدام

 ،کارکنتان  یکارگتاه  یهتا  آمتوزش  کتردن  فتراهم  و یآموزش

 یدار نگتتهجهتتت  هتتا کارگتتاه هیتتکل یاتتتاق ستترد بتترا  جتتادیا

 نیت ا بهداشتت  ارتقتاء پختته شتده، جهتت     یا خامه یها ینیریش

 شود واقع مارر تواند یم اماکن

نظتر معاونتت    ریت ز یحاضر در قال  طرح پژوهشت  مطالعه

کتد   افتیبا در المیا یدانشگاه علوم پزشک یو فناور قاتیتحق

انجتام   IR.MEDILAM.REC.1396.123 اخالق با شتماره 

کتته از  داننتتد یمت مقالتته بتر ختتود الزم   ستندگان یشتده استتت. نو 

و  المیتتا یدانشتتگاه علتتوم پزشتتک یبهداشتتت معاونتتت یهمکتتار

 المیت مراکز سالمت شتهر ا  طیکارشناسان بهداشت مح نیهمچن

 به عمل آورند. یکمال قدردان
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