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چکـــيده
زمينه و هدف :بدون ترديد ،توجه به "ايمني غذا در مزرعه" اولين گام در دس��تيابي به ايمني غذايي و
توليد محصول س��الم است؛ در حاليکه اقدامات مرتبط با ايمني غذايي در مزرعه از سوي کشاورزان
به دليل نبود شناخت صحيح مورد توجه کافي قرار نميگيرد .بر اين اساس ،هدف اين تحقيق بررسي
نگرش کشاورزان درباره منابع ايجاد آلودگي و عوامل تبيينکننده اقدامات ايمني غذايي در مزرعه بود.
روش بررس��ي :اي��ن تحقيق از لحاظ ميزان کنت��رل متغيرها ،غيرآزمايش��ي و توصيفي ،از نظر روش
گردآوري دادهها ،ميداني و به لحاظ قابليت تعميم يافتهها ،از نوع پيمايشي است .جامعه آماري تحقيق
شامل  732نفر از توليدکنندگان کاهو در استان البرز بود که يک نمونه  230نفري از آنان با استفاده از
روش نمونهگيري طبقهاي با اختصاص متناس��ب (شهرستانها بهعنوان طبقات) انتخاب شدند .دادهها
با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ،گردآوري شد .روايي صوري و محتوايي پرسشنامه براساس نظر
متخصصان و کارشناسان مرتبط ارزيابي شد و پايايي آن از طريق محاسبه  Cronbach Alphaبراي
س��ه س��ازه اقدامات ايمني غذايي در مزرعه ( ،)0/728منابع ايجاد آلودگي در مرحله قبل از برداشت
( )0/821و منابع ايجاد آلودگي در مرحله پس از برداشت ( )0/801تاييد شد .تجزيه و تحليل دادهها
با استفاده از نرم افزار  SPSS20انجام گرفت.
يافتهها :نتايج حاکي از آن بود که مهمترين منابع ايجاد آلودگي شامل استفاده از سموم و آفتکشها
در مزرعه و آب آبياري (در مرحله قبل از برداش��ت) و مکانهاي نگهداري و انبار محصول و وجود
رطوبت باال به هنگام انتقال محصول (در مرحله پس از برداشت) بودند .همچنين ،نتايج تحليل عاملي
اکتش��افي با اس��تفاده از چرخش  Varimaxنش��ان داد که متغيرهاي زيربنايي اقدامات ايمني غذايي
در مزرعه در پنج عامل اقدامات مرتبط با آموزش و بهداش��ت کارگران ،بهداش��ت عمومي ،آبياري،
نظارتي و کنترلي و کنترل دام و حيات وحش ،تلخيص و دستهبندي شده و در حدود  64/314درصد
از واريانس کل را پوش��ش دادند .در بين پنج عامل اش��اره ش��ده ،عامل اقدامات مرتبط با آموزش و
بهداش��ت کارگران با تبيين  18/725درصد از واريانس کل ،مهمترين عامل در مقايسه با ساير عوامل
بود.
نتيجهگي��ري :ب��ا توجه ب��ه تعدد منابع ايج��اد آلودگي در مرحل��ه قبل و پس از برداش��ت و احتمال
وقوع آلودگيهاي مختلف در محصول کاهو ،ضروري اس��ت که ش��رايط الزم براي تشويق و هدايت
توليدکنن��دگان به س��وي انجام اقدامات ايمني غذايي در مزرعه بهوي��ژه از طريق آموزش آنان درباره
شناخت منابع ايجاد آلودگي و اطالعرساني در زمينه اقدامات ايمني و بهداشتي فراهم شود.

Please cite this article as: Mianaji S, Rezaei R, Ganjloo A. Study the attitude of lettuce producers in Alborz Province about sources of contamination
and explaining factors of on-farm food safety practices. Iranian Journal of Health and Environment. 2017;10(3):375-90.
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مقاله پژوهشی

بررسي نگرش توليدکنندگان کاهو ...

منظ��ور آموزش و ترويج آنها در بين کش��اورزان امري بس��يار

مقدمه

ضروري به نظر ميرسد ( )3که در سالهاي اخير بهطور جدي

امروزه ،ايمني غذايي بهعنوان يک چالش جدي در کش��ورهاي

مورد توجه محققان مختلف قرار گرفته است.

 Kabiriو هم��کاران ( )13در پژوه��ش خ��ود ب��ه اين نتيجه

ک��ه ع��دم توجه به آن ميتواند س��بب بروز مش��کالت زيادي

رس��يدند که با آم��وزش افراد اع��م از توليدکنندگان و مصرف

از جمل��ه ش��يوع بيماريهاي مختلف و حتي مرگ افراد ش��ود

کنندگان ،افزايش و ارتقاء س��طح ايمن��ي و کيفيت مواد غذايي

( .)1-3با توجه به اهمي��ت موضوع ،توجه به ايمني غذايي در

و کنت��رل عوام��ل خطرزا در قب��ل و بع��د از ورود آن به مواد

تمامي مراحل از کاش��ت و توليد محص��ول در مزرعه گرفته تا

غذاي��ي ،آلودگي مواد غذايي تا حدود زي��ادي کاهش مييابد.

مرحله مصرف ضروري به نظر ميرسد ( .)4-6هر چند در اين

 Marzbandو هم��کاران ( )14در پژوهش��ي با عنوان ابعاد

زمينه ،محققان تاکيد بيش��تري بر "ايمني غذا در مزرعه" داشته

معنوي ايمني غذا نش��ان دادند که نگرش به غذا بهعنوان آيهاي

و آن را اولي��ن و مهمترين گام در دس��تيابي به ايمني غذايي و

در ش��ناخت خ��دا ،باورمندي ب��ه رازقيت اله��ي ،اداي حقوق

توليد محصول س��الم در نظ��ر ميگيرند .در واقع ،محصولي که

نيازمن��دان به هنگام مصرف ،تميز نگهداش��تن غذا و اس��تفاده

در شرايط نامناسب در سطح مزرعه توليد شود ،محصولي آلوده

از غذاهاي متن��وع ،عمدهترين راهبردهاي نگرش��ي و رفتاري

است که ميتواند منشاء بروز بيماري در مصرفکنندگان گردد.

ايمن��ي غذايي بودند Hasani Dehghan .و همکار ( )15در

همچني��ن ،کاهش آلودگي در مراحل بع��دي در زنجيره ارزش

پژوهش خود مش��خص کردند که ايمن��ي غذايي به منزله يکي

دشوار بوده و بس��يار هزينه بر است؛ به همين دليل ،ايمني غذا

از نگرانيهاي مهم در توليد محصوالت کشاورزي ،بر سالمت

در س��طح مزرعه و پيش��گيري از ايجاد آلودگي در حين توليد

مصرف کنندگان موثر اس��ت .همچنين ،در فرايند طوالني مدت

محصول ،موضوعي بس��يار مهم و حياتي به شمار ميرود ()7؛

حفظ ايمني غذايي ،اصليترين نقش مربوط به کشاورزان است

ب��ه نحوي که  Zhouو همکاران ( ،)8بارزترين نقش در فرايند

که بايد رفتارهاي ايمني الزم جهت کاهش آلودگي و باال بردن

حفظ ايمني غذا را به کشاورزان نسبت ميدهند که با بهکارگيري

کيفيت محص��ول را رعايت کنند .در مطالعه ديگريMianji ،

اقدامات و رفتارهاي الزم در سطح مزرعه تاثير غيرقابل انکاري

و هم��کاران ( )16در پژوهش خود دريافتند که عدم اس��تفاده

در پيشگيري ،کاهش و از بين بردن آلودگي و باال بردن کيفيت

از مناب��ع آب آلوده ب��راي آبياري مزرعه ،اس��تفاده از کودهاي

محص��والت توليدي دارند .بنابراي��ن ،جلوگيري از آلودگي در

ش��يميايي يا آلي در زمان مناس��ب ،توجه ب��ه مديريت تلفيقي

سطح مزرعه وابسته به کشاورزان و اقدامات آنان در طول رشد

آف��ات ،بيماريه��ا و علفهاي هرز و آم��وزش توليدکنندگان

محصول دارد ( .)9اين اقدامات ش��امل مجموعهاي گسترده از

درباره اقدمات مرتبط با کشاورزي خوب ،از مهمترين اقدامات

اقدامات کنترلي ،مديريتي ،فني ،مهارتي و بهداش��ت ش��خصي

ايمني غذايي در مزرعه در راس��تاي توليد محصوالت ارگانيک

براس��اس اس��تانداردهاي مش��خص و خاص در سطح مزرعه

بودن��د Cukur .و هم��کاران ( )11در مطالعهاي در خصوص

هس��تند که در نهايت منجر به توليد مواد غذايي سالم ميشوند

ايمني غذا به اين نتيجه دست يافتند که سطح دانش کشاورزان

( .)3عليرغم اهميت موضوع ،نتايج تحقيقات مختلف حاکي از

در زمينه ايمني غذايي بس��يار ضعيف بوده و کشاورزان نيازمند

آن است که سطح دانش و آگاهي کشاورزان در خصوص ايمني

آموزش مس��تمر و اقدامات کنترلي از سوي سازمانهاي ذيربط

غذايي پايين است ( )10و آنان به شکل ضعيفي اقدامات ايمني

هس��تند Tobin .و همکاران ( )12در پژوهشي نشان دادند که

غذايي را بهکار ميگيرند ( )12 ،11 ،2که اين مس��أله سبب باال

ش��رکت در دورههاي آموزش��ي مرتبط با ايمني غذايي ،فراهم

رفتن سطح آلودگي در محصوالت توليدي شده است .در چنين

کردن تأسيس��ات و تسهيالت بهداش��تي در محل کار ،بازرسي

ش��رايطي ،بررسي و شناخت اقدامات مرتبط با ايمني غذايي به
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مختلف بهويژه کش��ورهاي در حالتوس��عه محسوب ميشود

روحاله رضائي و همکاران

و نظارت مستمر کارشناس��ان و متخصصان از مزرعه ،آزمايش

توليد ساير سبزيجات شامل کلم ،کاهو ،گوجه و خيار با مقدار

کردن منظم ماش��ينآالت ،از اصليترين اقدامات ايمني غذايي

اش��اره شده نيز ميزان توليد کلم و کاهو در استان البرز بيشترين

 182000 tonدر رده دوم قرار دارد ( .)17در بين س��بزيجات

و کنترل کيفيت محصول توليد ش��ده پيش از فروش آن و تميز

مواد غذايي ،سبزيجات بعد از غالت مهمترين و با ارزشترين

دريافتند که آگاهي از بهداشت فردي به تنهايي منجر به درک و

محصول غذايي براي حيات انسان به شمار ميروند؛ همچنين،

انجام شيوههاي ايمني غذايي نميشود .نتايج اين تحقيق حاکي

از آن ب��ود که کنترل کنندگان غذايي نيازمند رعايت بهداش��ت

س��بزيجات به دليل داشتن فيبر ،ويتامينها و امالح ( ،)18يکي
از اجزاي مهم رژيم غذايي س��الم هستند ( .)19عليرغم اهميت

فردي ،دسترس��ي و بهبود دانش ايمني و بهکارگيري شيوههاي

توليد کاهو بهعنوان يکي از محصوالت اصلي در استان البرز از

بهداشتي به منظور پيش��گيري از آلودگي و بيماريهاي غذايي

هس��تند .همچني��ن Parker ،و هم��کاران ( )2در مطالعه خود

يک س��و و اهميت اين محصول از نظر ارزش غذايي از سوي
ديگ��ر ،نتايج مطالعات مختلف حاکي از آن اس��ت که محصول

نش��ان دادند که مهمترين اقدامات بهداش��تي مرتب��ط با ايمني

کاهو بنا به داليل مختلف به ويژه اس��تفاده از فاضالب و پساب

غذايي در مزرعه ش��امل کنترل و ممانعت از ورود افراد متفرقه

آل��وده براي آبياري آن و آمادگي زياد اين محصول براي جذب

به مزرعه ،توجه به بهداش��ت وس��ايل حم��ل و نقل محصول،

آفات ،س��موم و کودهاي نارس و حيواني ،به شدت در معرض

قرار دادن س��طل زباله در محلي مناس��ب در مزرعه ،قرار دادن

آلودگيهاي مختلف قرار داش��ته و سطح آلودگي گزارش شده

محصول در محلهاي تميز و بهداش��تي پس از برداشت ،تميز

در اين محصول در مقايس��ه با ساير محصوالت در استان البرز

کردن محصول پس از برداشت و خارج کردن بوتههاي ضعيف

از سطح مزرعه بودند Baksh .و همکاران ( )4در بررسي ميزان

باال است ( .)20در واقع ،سبزيجات بهويژه سبزيجات برگي منبع

خوبي براي تجمع تمامي عناصر ضروري و سمي بوده و تجمع

انطباق کش��اورزان سبزيکار با اقدامات کشاورزي خوب نشان

بي��ش از حد مجاز عناصر س��نگين در آنه��ا ،ميتواند تهديدي

دادند که رعايت اصول بهداش��تي از سوي کارگران ،استفاده از

براي س�لامتي انس��ان به ش��مار آيد ()21؛ در اين زمينه ،نتايج

نهادهه��اي زراعي با کيفيت ،آزمايش آب و اس��تفاده از کودها

تحقيقات مختلف نشان ميدهد که وجود آلودگي در سبزيجات

و آفتکشها به مقدار مناس��ب ،اصليترين عوامل تبيينکننده

از جمله کاهو منجر به مسموميت و شيوع بيماريهاي مختلف

اقدامات ايمني غذايي در مزرعه بودند.

اس��تان البرز به دليل برخ��ورداري از ش��رايط اقليمي متنوع و

انگلي ،عفوني ،رودهاي و باکتريايي در مصرفکنندگان ميشود

قرار داش��تن در مرکز ثقل بازار محصوالت کشاورزي ،استقرار

مس��تمر محصول کاهو در بازار و مقبوليت اين محصول در بين

( .)18اهميت اين موضوع با در نظر گرفتن در دس��ترس بودن

موقعيت جغرافيايي مناس��ب ،داشتن اراضي مستعد کشاورزي،

مص��رف کنندگان به منزله جزء ض��روري در يک رژيم غذايي

مراکز علمي و پژوهش��ي اصلي کشاورزي کش��ور ،جاذبه باال

تازه خوري و استفاده زياد از آن به صورت خام و ساالدي ،دو

در سرمايهگذاري و س��اير موارد ،از ظرفيت و پتانسيل مناسبي

چندان اس��ت ( .)16به هر حال ،همان طور که قبال نيز اش��اره

در حوزه کش��اورزي برخوردار است .براساس آمار موجود ،در

حدود  14/46درصد از مساحت کل استان معادل ،78000 ha

شد ،کش��اورزان و توليدکنندگان نقش بسيار پر رنگي در توليد

اراضي کشاورزي قابل بهرهبرداري است که حدود 51000 ha

غذاي س��الم و ايمن دارند و با بهکارگي��ري اقدامات مديريتي

سطح زير کشت زراعت و حدود  27000 haسطح زير کشت

الزم ،تا حدودي زيادي از ايجاد آلودگيهاي غذايي پيش��گيري
نم��وده و يا اينک��ه ميزان آن را کاهش ميدهن��د .اين در حالي

باغات است .از نظر حجم محصوالت توليدي ،بيشترين مقدار

اس��ت که ش��واهد اوليه در منطقه مورد مطالعه (اس��تان البرز)

در اي��ن اس��تان مربوط به ذرت علوفهاي اس��ت که پس از آن،
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در مزرعه بودن��د Ismail .و همکاران ( )10در پژوهش خود

مق��دار را به خود اختص��اص دادهاند .با توج��ه به هرم ارزش

بررسي نگرش توليدکنندگان کاهو ...

حاکي از آن اس��ت که کش��اورزان بهطور عام و توليدکنندگان

که بهص��ورت پراکنده در مناطق مختلف اين اس��تان در چهار

به منظور پيش��گيري از ايجاد آلودگ��ي در محصوالت توليدي

همانطور که از اطالعات مندرج در جدول  1پيداس��ت ،تعداد

شهرس��تان نظرآباد ،فرديس ،س��اوجبالغ و کرج قرار داش��تند.

کاه��و بهطور خاص ،به اندازه کافي ب��ا اقدامات مديريتي الزم

آش��نايي نداشته و آنها را به ش��کل مناسب بهکار نميگيرند که

ب��راي تعيين حجم نمونه از جدول  Bartlettو همکاران ()22

اين مس��أله در نهايت ،منجر به توليد محصول با سطح آلودگي

اس��تفاده ش��د ،به نحوي که با در نظر گرفتن مقدار  p=0/50و

باال ميشود .با در نظر گرفتن اهميت مسأله و با توجه به اينکه

 ،t=1/96يک نمونه  230نفري از توليدکنندگان کاهو براي انجام

تاکنون مطالعه مش��خصي در اين زمينه در س��طح اس��تان البرز

تحقيق مد نظ��ر قرار گرفت .با توجه ب��ه توزيع غيريکنواخت

انجام نگرفته است ،از اينرو ،هدف اصلي اين پژوهش بررسي

(نابرابر) نمونهها در س��طح چهار شهرس��تان م��ورد مطالعه در

نگرش توليدکنندگان کاهو در اس��تان الب��رز درباره منابع ايجاد

اس��تان البرز ،براي دستيابي به نمونهها و تكميل پرسشنامهها از

آلودگي و عوامل تبيينکنن��ده اقدامات ايمني غذايي در مزرعه

روش نمونهگيري طبقهاي با اختصاص متناسب استفاده شد؛ به

بود تا بتوان با تکيه بر اطالعات و دادههاي دست اول گردآوري

اين ترتيب که در مرحله نخس��ت براساس تعداد توليدکنندگان

ش��ده از خود توليدکنندگان بهعنوان يک��ي از حلقههاي اصلي

کاهو در هر يک از شهرس��تانها (طبقات) بهصورت متناس��ب

دخيل در زنجيره مزرعه تا س��فره ،اطالعات مفيد و راهکارهاي

تعداد نمونه الزم در آنها محاس��به شده (جدول  )1و در مرحله

کارب��ردي را در اختيار برنامهريزان و سياس��تگذاران ذيربط در

بعد با مراجعه به چارچوب نمونهگيري ،پرسشنامهها با استفاده

راس��تاي بهبود استفاده از اقدامات ايمني غذايي در مزرعه و در

از روش نمونهگيري تصادفي ساده در بين اعضاي نمونه آماري

نتيجه ،توليد محصوالت سالمتر و ايمنتر قرار داد.

توزيع گرديد.

مواد و روشها

ابزار گردآوري دادهها در اين تحقيق پرسش��نامه محقق ساخته

اي��ن تحقيق از لح��اظ ميزان کنت��رل متغيرها ،غيرآزمايش��ي و

بود که از چهار بخش مختلف شامل مشخصههاي دموگرافيک

قابليت تعميم يافتهها ،از نوع پيمايش��ي است .همچنين از نظر

منابع اصلي ايجاد آلودگي در مراحل قبل از برداش��ت ()23 ،2

ش��رکت کنندگان در مطالعه و پرس��شهاي مرتبط با شناسايي

توصيف��ي ،از نظر روش گردآوري دادهه��ا ،ميداني و به لحاظ

و پس از برداش��ت ( )23 ،2و سنجش ميزان اهميت هر يک از

اف��ق زماني ،اي��ن پژوهش ج��زء تحقيقات مقطعي محس��وب

اقدام��ات ايمني غذايي در مزرعه از ديدگاه توليدکنندگان کاهو

ميش��ود که در س��ال  1395انجام گرفته اس��ت .جامعه آماري

( )16 ،12 ،4 ،2تش��کيل شده بود (جدول  .)2پس از استخراج

اي��ن پژوهش تمامي توليدکنندگان کاهو در اس��تان البرز بودند

ﺟﺪول  -1ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻫﻮ )در ﺳﺎل زراﻋﻲ  (1395ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آﻣﺎري اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎههاي آماري اختصاص يافته به هريك از شهرستانها
نمون
همراه تعداد
جدول  -1تعداد كل توليدکنندگان کاهو (در سال زراعي  )1395به
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻳﻚ از

ﺷﻤﺎره ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ ) (haﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ) (tonﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ
1

ﻧﻈﺮآﺑﺎد

1323

97240

294

92

2

ﻓﺮدﻳﺲ

125

9725

20

6

3

ﺳﺎوﺟﺒﻼغ

1080

92502

308

97

4

ﻛﺮج

465

35107

110

35

5

ﻛﻞ

2993

234574

732

230

اﺑﺰار ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
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کل توليدکنندگان کاهو در استان البرز در حدود  732نفر است.

روحاله رضائي و همکاران

گويهها و متغيرها در هر يک از بخشهاي اش��اره شده متناسب

ايجاد اعتماد و اطمينان خاطر الزم در شرکت کننده در مطالعه،

کاه��و و اقدام��ات مرتبط با ايمني غذاي��ي در مزرعه) تغييرات

مطالعه بر يکديگر و تالش در راس��تاي رس��اندن مفهوم واقعي

کنترل محيط به منظور اجتناب از تاثير نظر شرکت کنندگان در

ب��ا زمينه مورد تحقيق (يعني منابع ايج��اد آلودگي در محصول

ضروري در گويههاي پرسش��نامه انجام گرفت .در مرحله بعد،

صحيحتر ،از جمله دش��واريهاي تحقيق در مرحله گردآوري

به بررس��ي روايي منطقي پرسش��نامه در قالب روايي ظاهري و

دادهها بودند که با توجه به حجم جامعه آماري و نيز پراکندگي

محتوايي پرداخته شد ،به نحوي که پرسشنامه اوليه تدوين شده

نمونهها ،بخش ميداني پژوهش براي تکميل پرسش��نامهها بيش

در اختيار هفت نفر از متخصصان در حوزه مورد پژوهش شامل

از دو م��اه ب��ه طول انجاميد .ب��راي تجزيه و تحلي��ل دادههاي

اعضاي هيات علمي دانشگاه زنجان و کارشناسان سازمان جهاد

گردآوريش��ده در اين تحقيق از نرم افزار  SPSS20اس��تفاده

کشاورزي اس��تان البرز قرار گرفته و از نظر معيارهاي مختلف

ش��ده و نتايج در دو بخش آمار توصيفي (نظير فراواني ،درصد،

روايي ظاهري اعم رعايت دس��تور زب��ان ،دقيق و مرتبط بودن

ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (شامل تحليل عاملي

پرس��شها و قرار گرفتن آنها در جاي مناس��ب خود ،اس��تفاده

اکتشافي) ارائه شدند.

از واژهه��اي مناس��ب براي پرس��شها و واضح ب��ودن معاني

ش��ايان ذکر است که در اين تحقيق با توجه به زياد بودن تعداد

آنها ،مناسب بودن مقياس س��نجش پرسشها ،جهتدار نبودن

متغيرهاي مرتبط با اقدمات ايمني غذايي در مزرعه ،با اس��تفاده

پرسشها ،عدم ايجاد حساسيت در شرکت کنندگان در مطالعه

از تحليل عاملي اکتشافي بهصورت بندي يک ساختار جديد از

و س��اده بودن پرسشهاي طرح شده و امکان پاسخگويي آسان

متغيرها پرداخته ش��د تا در چارچوب اين ساختار جديد بتوان

به آنه��ا و نيز معيارهاي مرتبط با روايي محتوايي ش��امل کافي

به تحليل و تفس��ير دادهها پرداخت .بهطور کلي ،روش تحليل

بودن کميت و کيفيت پرس��شها و اندازهگيري جامع جنبههاي

عاملي براي اين منظور بهکار ميرود که حتي المقدور از تعداد

اصل��ي مفاهيم مورد مطالعه بررس��ي ش��د و براس��اس نظرات

زيادي متغير مش��اهده شده ،شمار معدودي عامل بيرون کشيده

آنه��ا مورد ويرايش ق��رار گرفت .پس از تايي��د روايي ظاهري

ش��ود که هر ي��ک از اين عوامل از روي متغيره��ا و معني آنها

و محتواي��ي ابزار تحقي��ق ،در مرحله بعد از طريق انجام آزمون

تفس��ير ميش��وند .در اين تکنيک ،متغيرها براساس همبستگي

مقدمات��ي (در محدودهاي خ��ارج از نمونه اصلي) و محاس��به

دروني با يکديگر (چه مثبت چه منفي) در عاملهايي مشخص

مقادير  ،Cronbach Alphaپايايي پرسش��نامه مورد بررسي

و مح��دود قرار ميگيرند ،بهطوريکه از عامل اول به عاملهاي

قرار گرفت که پس از انجام برخي اصالحات مورد نياز ،مقدار

بع��دي درصد واريانس کاهش مييابد .از اينرو ،متغيرهايي که

آن براي تمامي بخشها بيشتر از  0/75بود که حاکي از مناسب

در عاملهاي اول قرار ميگيرند ،تاثيرگذارترين متغيرها هستند

بودن پايايي ابزار تحقيق داشت (جدول  .)2پس از تاييد روايي

( .)24در تحليل عاملي براي اس��تخراج عاملها از رويکردهاي

و پايايي و نهايي شدن پرسشنامه ،براي گردآوري دادهها بخش

مختلفي اس��تفاده ميش��ود که يکي از اصليتري��ن آنها تحليل

ميداني پژوهش آغاز گرديد؛ ب��راي اين منظور ،در مواردي که

مؤلفهه��اي اصلي اس��ت؛ در اي��ن رويکرد ،عامله��ا /مؤلفهها

ش��رکت کنندگان در مطالعه به دليل بيس��واد يا کمسواد بودن

طوري برآورد ميش��وند تا بيش��ترين ميزان واريانس متغيرهاي

قادر به پر کردن پرسش��نامهها نبودند ،مصاحبه رو در رو توسط

مش��اهده شده در کمترين تعداد عاملها نشان داده شود .بهطور

محق��ق با آنها انجام گرفت و تالش ش��د تا ب��ا صرف زمان و

مش��خص منظ��ور از عام��ل در اي��ن تحليل ،مجم��وع موزون

حوصله کافي دادههاي مورد نياز از آنها گرفته ش��ود .همچنين،

متغيرهاي مش��اهده ش��ده يا ترکيب خطي از متغيرهاي اصلي

در مورد ش��رکت کنندگان با سواد نيز با ارائه برخي توضيحات

است که نش��اندهنده جنبههاي خالصه ش��دهاي از متغيرهاي

ضروري ،پرسش��نامه براي تکميل در اختي��ار آنها قرار گرفت.
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پرسشها به شرکت کنندگان در مطالعه بهمنظور کسب دادههاي

بررسي نگرش توليدکنندگان کاهو ...

ﺟﺪول  -2ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ )(Cronbach Alpha

جدول  -2بخشهاي مختلف پرسشنامه به همراه تعداد گويهها و مقدار آلفاي کرونباخ ()Cronbach Alpha
ﺑﺨﺶ

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﺳﻦ ،ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار ،ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت اراﺿﻲ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻛﺸﺎورزي و ﻛﺎﺷﺖ

ﺑﺮاﺳﺎس

ﻛﺎﻫﻮ ،ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﻛﺎﻫﻮ ،ﻧﻮع آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﺷﺮﻛﺖ در دورهﻫﺎي

ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي اﺳﻤﻲ،

آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد

Cronbach
Alpha
-

ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ و ﻧﺴﺒﻲ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم و آﻓﺖﻛﺶﻫﺎ در ﻣﺰرﻋﻪ؛ آب آﺑﻴﺎري؛ وﺟﻮد ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺠﺎد
آﻟﻮدﮔﻲ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺑﺮداﺷﺖ

ﻣﺰرﻋﻪ و ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ؛ ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮات ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ؛ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺧﻮد ﻛﺸﺎورزان )ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي(؛ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي
ﮔﻴﺎﻫﻲ؛ ﺧﺎك؛ ﮔﺮد و ﺧﺎك؛ ﺑﺬر ﻳﺎ ﻧﺸﺎء ﻛﺎﻫﻮ؛ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دام و ﻃﻴﻮر؛
وﺟﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺰارع؛ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ؛ ﻓﻀﻮﻻت
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن؛ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺬور ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﻛﻮدﻫﺎ )اﻋﻢ از ﻛﻮدﻫﺎي ﺧﺎم ،آﻟﻲ و

ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ )ﻃﻴﻒ
ﻟﻴﻜﺮت  5ﺳﻄﺤﻲ
از ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ= 1ﺗﺎ

0/821

ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد= (5

ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ(؛ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي؛ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺠﺎد
آﻟﻮدﮔﻲ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از
ﺑﺮداﺷﺖ

ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎر ﻣﺤﺼﻮل؛ ﺧﻴﺲ ﺑﻮدن ﻳﺎ وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮل؛ ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮات ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل؛ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ؛ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ
)ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي(؛ ﮔﺮد و ﺧﺎك؛ ﺑﺮداﺷﺖ دﺳﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮل؛
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل؛ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻣﺤﺼﻮل

ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ )ﻃﻴﻒ
ﻟﻴﻜﺮت  5ﺳﻄﺤﻲ
از ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ= 1ﺗﺎ

0/801

ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد= (5

ﺷﺮﻛﺖ در دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻏـﺬاﻳﻲ؛ ﻧﺼـﺐ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر؛ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت و ﺗﺴـﻬﻴﻼت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر اﻋﻢ از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﻏﺬاﺧﻮري ،دﺳﺘﺸﻮﺋﻲ ،آﺑﺨـﻮري،
ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻏﻴﺮه؛ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻓـﺮدي ﺑـﻪوﻳـﮋه ﺷﺴﺘﺸـﻮي
ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺖﻫﺎ و ﻧﻜﺸﻴﺪن ﺳﻴﮕﺎر در ﺣـﻴﻦ ﻛـﺎر؛ ﭘﻮﺷـﻴﺪن ﻟﺒـﺎس و دﺳـﺘﻜﺶ و
ﻛﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎر در ﻣﺰرﻋﻪ؛ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤـﻞ
و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮل؛ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي؛
اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ
ﻏﺬاﻳﻲ در
ﻣﺰرﻋﻪ

ﻗﺮار دادن ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷـﺖ؛ ﺟـﺪا ﻛـﺮدن
ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه و در ﺣﺎل ﻓﺴﺎد از ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ ﻳـﺎ ﺳـﺒﺪﻫﺎي
ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮل؛ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻧﺸﺎءﻫﺎ /ﺑﻮﺗـﻪﻫـﺎي ﺿـﻌﻴﻒ ﻳـﺎ داراي
ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري از ﺳـﻄﺢ ﻣﺰرﻋـﻪ؛ ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از آب ﻓﺎﺿـﻼب ﺑـﺮاي آﺑﻴـﺎري

ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ )ﻃﻴﻒ
ﻟﻴﻜﺮت  6ﺳﻄﺤﻲ
از ﻫﻴﭻ=  0ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ
زﻳﺎد= (5

0/728

ﻣﺰرﻋﻪ؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎري ﻗﻄﺮه اي )ﻛﺮﺗﻲ ،ﻧﻮاري ﻳـﺎ ﺷـﻴﺎري(؛ آزﻣـﺎﻳﺶ
ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﺰرﻋﻪ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻧﺘﺎﻳﺞ
آن؛ ﭘﻮﺷــﺎﻧﺪن و ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ از ﻣﺨــﺎزن آب و ﻛﺎﻧــﺎلﻫــﺎي آﺑﻴــﺎري از دﺳــﺘﺮس
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻏﻴﺮه؛ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن
از ﻣﺰرﻋﻪ؛ آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼـﻮل ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه ﭘـﻴﺶ از ﻓـﺮوش آن؛
ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑـﻪ ﻣﺰرﻋـﻪ؛ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻣﺤـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاري
ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻧـﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺣﺼـﺎرﻫﺎ ﺑـﺮاي ﻣﺤـﺪود

ﻛﺮدن ورود ﺣﻴﻮاﻧـﺎت اﻫﻠـﻲ در ﻣﺰرﻋـﻪ؛ اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﺳـﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت اﻫﻠـﻲ
ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺰرﻋـﻪ؛ آﺑﻴـﺎري ﻣﺤﺼـﻮل ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻴـﺎز آﺑـﻲ آن؛ رﻓـﻊ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﺰرﻋﻪ و آب ﺷﺴﺘﺸﻮ؛ آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﺎك ﻣﺰرﻋـﻪ؛ و
ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﺧﺎك و ﮔـﻞ ﭘـﻴﺶ از ﺧـﺎرج ﺷـﺪن آن از
ﻣﺰرﻋﻪ
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ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي
دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ

ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻨﺠﺶ

ﻣﻘﺪار

روحاله رضائي و همکاران

مش��اهده شده است .بهطور کلي ،براي انجام تحليل عاملي ابتدا

نگهداري ميکردند .براس��اس نتايج کس��ب ش��ده ،تنها 26/1

با استفاده از آزمونهاي )Kaiser-Mayer-Olkin( KMO

آزماي��ش خاک و آب را در س��طح مزرعه خود انجام ميدادند.

به تش��خيص و تعيين مناس��ب بودن دادهها براي تحليل عاملي

درصد ش��رکت کنندگان در مطالعه بهصورت دورهاي و مستمر

بررس��ي ماتريس همبس��تگي بين متغيرها پرداخته ميشود ،به

مطالعه ش��ده در مح��ل مزرعه خود داراي محل اس��تراحت و

نحوي ک��ه مقدار  KMOباي��د از  0/7بزرگتر ب��وده و مقدار

سرويس بهداش��تي بودند ،در حاليکه غذاخوري و آبخوري

آماره  Barttletمعنيدار بهدست آيد .در مرحله بعد ،براساس

نداشتند .از نظر ش��رکت در دورههاي آموزشي مرتبط با ايمني

معيارهاي مختلف ش��امل معيار مقدار ويژه ،معيار پيشين ،معيار

غذايي ،نتايج نش��ان داد که  79/1درصد در اين دورهها شرکت

درص��د واريانس و معيار تس��ت بريدگي تع��داد عوامل براي

نداش��ته و تنها در حدود  20/9درصد از ش��رکت کنندگان در

اس��تخراج تعيين ميش��ود که در اين پژوهش ،با توجه به اينکه

مطالعه در دورههاي آموزش��ي شرکت کردهاند .نتايج مربوط به

تحليل عاملي از نوع اکتشافي است ،از معيار مقدار ويژه استفاده

رتبهبن��دي گويههاي مرتبط با منابع ايجاد آلودگي در جدول 3

ش��د و عاملهايي براي اس��تخراج مدنظر قرار گرفت که مقدار

نشان داد که از ديدگاه توليدکنندگان کاهو مهمترين منابع ايجاد

وي��ژه آنها بزرگت��ر از يک بود .در نهاي��ت ،در مرحله آخر به

آلودگي در محصول در مرحله قبل از برداش��ت شامل “استفاده

منظور س��اده کردن س��اختار عاملها و تفسيرپذير کردن آنها از

از س��موم و آفتکشه��ا در مزرعه”“ ،آب آبي��اري” و “وجود

چرخش عاملي اس��تفاده ميش��ود ( .)25در اين خصوص نيز

علفهاي هرز در مزرعه و عدم کنترل آنها” بودند .همچنين در

روشه��اي متعددي وج��ود دارد که در اي��ن تحقيق به منظور

مرحله پس از برداش��ت ،از نظر شرکت کنندگان در مطالعه سه

سهولت تفسير عاملهاي اصلي از چرخش  Varimaxاستفاده

گوي��ه “مکانهاي نگهداري و انب��ار محصول”“ ،خيس بودن يا

ش��د ( )26و متغيرهايي ک��ه  factor loadingآنها بزرگتر از

وجود رطوبت باال به هنگام انتقال محصول” و “هجوم حشرات

 0/5بود ،بهعنوان متغيرهاي معنيدار وارد تحليل شدند.

به محصول” ،در مقايس��ه با س��اير منابع ايجاد آلودگي از رتبه
باالتري برخوردار بودند.

يافتهها

نتايج بهدس��ت آمده از تحليل عاملي اقدام��ات ايمني غذايي در

ميانگين س��ني افراد ش��رکت کننده در مطالعه در حدود 48/4

مزرعه در جداول  4و  5آورده ش��ده اس��ت .ب��ا توجه به نتايج

مطالع��ه  6±1/73نف��ر بود .ميانگين س��ابقه کار کش��اورزي و

اس��اس ميتوان بيان داش��ت ،تعداد نمونهها براي انجام تحلیل

س��ال بود .ميانگين تعداد اعضاي خانوار ش��رکت کنندگان در

کس��ب ش��ده ،مقدار  0/728 ،KMOبدس��ت آمد ک��ه بر اين

عاملي مناسب بودند .همچنين ،مقدار آماره  Barttletدر حدود

کاش��ت کاهوي ش��رکت کنندگان در مطالعه به ترتيب 29/76

و  17/81س��ال بود .همچنين ،متوس��ط تع��داد قطعات اراضي

 3019/018بهدس��ت آمد که در س��طح  0/01معن��یدار بود؛ از

شرکت کنندگان در مطالعه  6/5±2/21قطعه بود .ميانگين سطح

اينرو ،میتوان نتیجه گرفت که تفکيک عاملها به درستي انجام

زيرکش��ت کاهو در بين شرکت کنندگان در مطالعه 26/71 ha

شده و متغيرهاي هر عامل همبستگي ريشهاي بااليي با يکديگر

بود .نوع آب مورد اس��تفاده تمامي شرکت کنندگان در مطالعه،

دارند .نتايج حاصل از استخراج عاملها براساس معيار مقدار ويژه

چاه عميق بود و تعداد کمي از آنها آبياري تحت فش��ار داشتند،

حاکي از آن بود که عامل (فاکتور) اول در حدود  18/725درصد

بهنحويکه سيس��تم آبياري بيش��تر توليدکنندگان مورد مطالعه

از واريانس کل را پوش��ش ميدهد .اين عام��ل تا حدود زيادي

آبياري س��طحي بود .نتايج تحقيق نشان داد که  56/5درصد از

مربوط به متغيرهاي شرکت در دورههاي آموزشي مرتبط ،نصب

ش��رکت کنندگان در مطالع��ه در محل مزرعه خود ،دام و طيور

دستورالعملهاي بهداشتي در محل کار ،فراهم کردن تاسيسات و
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براي بررس��ي کافي بودن تعداد نمونهها و  Barttletبه منظور

از نظر تاسيس��ات و تسهيالت بهداشتي ،بيش��تر توليدکنندگان

بررسي نگرش توليدکنندگان کاهو ...

کاهو)ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
توليدکنندگانﻛﺎﻫﻮ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
دﻳﺪﮔﺎه
ﺑﺮداﺷﺖ از
ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ
آﻟﻮدﮔﻲ در
اﻳﺠﺎد
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺟﺪول  -3رﺗﺒﻪ
ديدگاه
برداشت از
ﭘﺲوازپس از
مراحلو قبل
آلودگي در
منابع ايجاد
بندي
ﺑﻨﺪي رتبه
جدول -3
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(انحراف معیار)
(بر حسب ميانگين±

از ﺑﺮداﺷﺖ

)از (5

ﻣﻌﻴﺎر

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم و آﻓﺖﻛﺶﻫﺎ در ﻣﺰرﻋﻪ

4/35

0/69

1

آب آﺑﻴﺎري

4/20

0/76

2

وﺟﻮد ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﻣﺰرﻋﻪ و ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ

4/09

0/80

3

ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮات ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ

4/05

0/81

4

ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪوﻳﮋه ﺧﻮد ﻛﺸﺎورزان )ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي(

3/85

1/05

5

ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ

3/82

0/67

6

ﺧﺎك

3/53

1/20

7

ﮔﺮد و ﺧﺎك

3/23

0/86

8

ﺑﺬر ﻳﺎ ﻧﺸﺎء ﻛﺎﻫﻮ

3/07

1/45

9

ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دام و ﻃﻴﻮر

3/01

0/93

10

3

1/03

11

آب ﺷﺴﺘﺸﻮ

2/97

1/05

12

ﻓﻀﻮﻻت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

2/95

0/92

13

2/94

1/55

14

ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي

2/90

1/17

15

ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ

2/80

1/37

16

ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎر ﻣﺤﺼﻮل

4/47

0/71

1

ﺧﻴﺲ ﺑﻮدن ﻳﺎ وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮل

4/4

0/64

2

ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮات ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل

4/30

0/77

3

ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ

4/29

0/76

4

ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ )ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي(

4/01

1/04

5

ﮔﺮد و ﺧﺎك

3/81

0/85

6

ﺑﺮداﺷﺖ دﺳﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮل

3/74

0/95

7

ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل

3/68

1/08

8

ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮل

3/67

1/15

9

وﺟﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺰارع

ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺬور ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﻛﻮدﻫﺎ )اﻋﻢ از ﻛﻮدﻫﺎي ﺧﺎم ،آﻟﻲ و
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ(

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ
از ﺑﺮداﺷﺖ

دوره دهم /شماره سوم /پاییز 1396

ijhe.tums.ac.ir

382

Downloaded from ijhe.tums.ac.ir at 15:11 IRST on Wednesday December 12th 2018

ﻣﺮاﺣﻞ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف

رﺗﺒﻪ

روحاله رضائي و همکاران

تسهيالت بهداشتي در محل کار و رعايت اصول بهداشت فردي

که اين ميزان واريانس در پژوهشهاي علوم اجتماعي يک مقدار

متغيرهاي موجود در اين عامل بيشتر مربوط به “اقدامات مرتبط

خطا و در ارتباط با عواملي است که در اين تحقيق مورد مطالعه

است ( )0/7>factor loadingکه بهطور واضح نشان ميدهد

دومين عامل در حدود  16/651درصد از واريانس کل را پوشش

ميده��د .اين عامل به مقدار زي��ادي ()0/7>factor loading
مرب��وط به دو متغير توجه به نظافت و بهداش��ت وس��ايل حمل

و نق��ل محصول و تميز کردن منظم ماش��ينآالت ،تجهيزات و
ابزارهاي کشاورزي و بهطور متوسط ()0/5>factor loading

مرب��وط به متغيره��اي قرار دادن محص��ول در محلهاي تميز و
بهداش��تي پس از برداش��ت ،جدا کردن محصول صدمه ديده از

محصول سالم در جعبههاي نگهداري و حمل محصول و خارج

کردن بوتههاي ضعيف يا داراي عاليم بيماري از س��طح مزرعه
اس��ت که بهطور کلي با توجه به ماهيت متغيرهاي اش��اره شده
ميتوان آنها را تحت عنوان “اقدامات بهداشت عمومي” نامید .به
همين منوال ،عامل س��وم در حدود  12/402درصد واريانس کل

را پوش��ش داده و بهطور عمده شامل “اقدامات مرتبط با آبياري”

بهويژه عدم استفاده از آب فاضالب براي آبياري مزرعه (factor

 )0/7>loadingميش��ود .در نهايت ،عاملهاي چهارم و پنجم

که به ترتي��ب در حدود  8/561و  7/975درصد از واريانس کل

را پوشش دادهاند ،با توجه به نوع متغيرهاي قرار گرفته روي هر
عامل ،ب��ه عنوان “اقدامات نظارتي و کنترلي” و “اقدامات مرتبط

با کنترل دام و حيات وحش” نامگذاري ش��دند .در مجموع ،پنج

عامل اشاره شده توانستهاند در حدود  64/314درصد از واريانس

کل اقدامات ايمني غذايي در مزرعه را پوشش دهند (جدول )4

قرار نگرفتهاند.

وضعيت قرارگيري مجموعه متغيرهاي مرتبط با اقدامات ايمني
غذايي در مزرعه در عاملهاي اس��تخراج شده پس از چرخش

 Varimaxب��ا فرض واقع ش��دن متغيره��اي داراي factor

 loadingبزرگتر از  ،0/5در جدول  5ارائه ش��ده است .البته،
الزم به ذکر است که پس از چرخش ،چهار متغير شامل آبياري

محصول با توجه به نياز آبي آن ،رفع آلودگيهاي احتمالي منبع
آب مزرعه و آب شستش��و ،آزمايش خاک مزرعه و تميز کردن
محصول برداش��ت شده از خاک و گل پيش از خارج شدن آن

از مزرعه ،به دليل پايينبودن ( factor loadingكمتر از )0/5
و در نتيجه معنيدار نبودن همبس��تگي آنها با ديگر متغيرها ،از
فرايند تحليل حذف شدند.

بحث

اين مطالعه با هدف بررسي نگرش توليدکنندگان کاهو در استان

الب��رز درباره منابع ايجاد آلودگي و عوامل تبيينکننده اقدامات
ايمن��ي غذايي در مزرعه انجام گرفت .نتايج تحقيق نش��ان داد

ک��ه پنج عامل اقدامات مرتبط با آموزش و بهداش��ت کارگران،
اقدامات بهداش��ت عمومي ،اقدامات مرتبط با آبياري ،اقدامات

نظارت��ي و کنترل��ي و اقدام��ات مرتبط با کنت��رل دام و حيات

وحش ،مهمترين عوامل تبيينکنن��ده اقدامات ايمني غذايي در
مزرعه هس��تند ک��ه در حدود  64/314درص��د از واريانس کل

ﺟﺪول  -4ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

در مزرعه براساس معيار مقدار ويژه به همراه درصد واريانس
درﺻﺪغذايي
جدول  -4عوامل استخراج شده از تحليل عاملي اقدامات ايمني
وارﻳﺎﻧﺲ

ﺷﻤﺎره ﻋﺎﻣﻞ

ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ

ﻣﻘﺪار وﻳﮋه

درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه

درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﻤﻌﻲ

اول

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎرﮔﺮان

3/745

18/725

18/725

دوم

اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

3/399

16/651

35/376

ﺳﻮم

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﻴﺎري

2/481

12/402

47/778

ﭼﻬﺎرم

اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ

1/712

8/561

56/339

ﭘﻨﺠﻢ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل دام و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ

1/608

7/975

64/314

وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ در ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﭘﺲ از ﭼﺮﺧﺶ
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با آموزش و بهداش��ت کارگران” اس��ت .برطبق نتايج جدول ،4

مناسب به شمار ميرود ( .)25مابقي واريانس مربوط به واريانس

ﻣﺰرﻋﻪ و آب ﺷﺴﺘﺸﻮ ،آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﺎك ﻣﺰرﻋﻪ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﺧﺎك و ﮔﻞ ﭘﻴﺶ از ﺧﺎرج ﺷﺪن آن از
ﻣﺰرﻋﻪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ) factor loadingﻛﻤﺘﺮ از  (0/5و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﻲدار ﻧﺒﻮدن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ،از ﻓﺮاﻳﻨﺪ
بررسي نگرش توليدکنندگان کاهو ...

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ.

ﺟﺪول  -5ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ  factor loadingﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﭼﺮﺧﺶ
جدول  -5متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و مقادير  factor loadingمربوط به هر يک از متغيرها در چرخش Varimax
Varimax
ﻋﺎﻣﻞ 1

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

ﻧﺼﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

0/801

ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر اﻋﻢ از ﻣﺤﻞ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﻏﺬاﺧﻮري ،دﺳﺘﺸﻮﻳﻲ ،آﺑﺨﻮري ،ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻏﻴﺮه
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﺑﻪوﻳﮋه ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺖﻫﺎ و ﻧﻜﺸﻴﺪن
ﺳﻴﮕﺎر در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر
ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس و دﺳﺘﻜﺶ و ﻛﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎر در ﻣﺰرﻋﻪ

0/764
0/712
0/649

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮل

0/792

ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي

0/726

ﻗﺮار دادن ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ

0/689

ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه و در ﺣﺎل ﻓﺴﺎد از ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ ﻳﺎ

0/651

ﺳﺒﺪﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮل
داراي ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري از ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻧﺸﺎءﻫﺎ /ﺑﻮﺗﻪﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

ﻋﺎﻣﻞ 1

ﻋﺎﻣﻞ02/
612

ﻋﺎﻣﻞ 3

ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻣﺰرﻋﻪ

0/701

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎري ﻗﻄﺮهاي )ﻛﺮﺗﻲ ،ﻧﻮاري ﻳﺎ ﺷﻴﺎري(

0/622

آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﺰرﻋﻪ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻧﺘﺎﻳﺞ آن
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺨﺎزن آب و ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي آﺑﻴﺎري از دﺳﺘﺮس ﺣﻴﻮاﻧﺎت،
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻏﻴﺮه

ﻋﺎﻣﻞ 4

0/603
0/557

ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از ﻣﺰرﻋﻪ

0/627

آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﭘﻴﺶ از ﻓﺮوش آن

0/567

ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ

0/518

ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ

0/601

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ورود و ﺣﺮﻛﺖ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺰرﻋﻪ

اين اقدامات را پوش��ش ميدهند؛ ب��ه عبارت ديگر ،از مجموع
ﺑﺤﺚ

اقدامات��ي که به کارگيري آنها از س��وي توليدکنندگان ميتواند

ﻋﺎﻣﻞ 5

0/515
0/502

در اين پژوهش بررس��ي نش��ده س��ت .همان طور که از نتايج

پيداس��ت عامل اقدامات مرتبط با آموزش و بهداشت کارگران

برخوردار است.
بيشتري
مقايس��ه
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎنسوم
ﻧﮕﺮشنزديک به دو
ﺑﺮرﺳﻲش��ود،
ﻫﺪفمزرعه
غذايي در
ايمني
ﻛﻨﻨﺪه اﻗﺪاﻣﺎت
اهميتﺗﺒﻴﻴﻦ
عواملوازﻋﻮاﻣﻞ
س��ايرآﻟﻮدﮔﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊبا اﻳﺠﺎد
آنها اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮزدردرﺑﺎره
ﻛﺎﻫﻮ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ
منجر به اﻳﻦ

مورد مطالعه قرار گرفته و تنها در حدود يک سوم اين اقدامات

اهميت اين عام��ل در مطالعات مختلف��ي همچون  Cukurو

اﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎرﮔﺮان،

اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﻴﺎري ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل دام و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ،
دوره دهم /شماره سوم /پاییز 1396

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪود  64/314درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ 384
ijhe.tums.ac.ir

ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،از ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ از ﺳﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ
در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻮد ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ دو ﺳﻮم آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﻮم اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ

Downloaded from ijhe.tums.ac.ir at 15:11 IRST on Wednesday December 12th 2018
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ﻋﺎﻣﻞ 2

ﻋﺎﻣﻞ 3

ﻋﺎﻣﻞ 4

ﻋﺎﻣﻞ 5

روحاله رضائي و همکاران

هم��کاران ( Ivey ،)11و همکاران ( Tobin ،)23و همکاران

مورد نياز ،رفتار دلخواه حتي براي افراد با انگيزه باال نيز دست

مورد تاييد قرار گرفته است .در اين زمينه ،شرکت توليدکنندگان

کافي به تأسيسات و تسهيالت بهداشتي مورد نياز در محل کار

نيافتن��ي خواهد بود .بهعبارت ديگر ،بدون دسترس��ي فيزيکي

( Ismail ،)12و همکاران ( )10و  Mianjiو همکاران ()16

کاهو در دورههاي آموزش��ي مرتبط با بهداشت شغلي و ايمني

ايمني غذايي در مزرعه با دش��واري زيادي مواجه خواهد ش��د

غذايي و افزايش سطح دانش آنان درباره اقدامات ايمني غذايي

( .)29افزون بر موارد اشاره شده ،رعايت اصول بهداشت فردي

در مزرعه ،اعتماد به نفس آنان را براي انجام صحيح پروتوکلها

بهويژه شستش��وي مرتب دستها ،نکشيدن سيگار در حين کار

و دس��تورالعملهاي ايمني باال ميب��رد و در نتيجه ،آنها انگيزه

و پوش��يدن لباس و دس��تکش و کفش مناسب در موقع کار در

و قص��د قويتري ب��راي انجام اقدام��ات ايمني پي��دا ميکنند

مزرعه ،از ديگر اقداماتي هس��تند ک��ه در قالب عامل اول مورد

( .)27افزون بر اين ،بهنظر ميرس��د که ش��رکت در دورههاي

توج��ه قرار گرفته و رعايت آنها نقش بارزي در توليد محصول

آموزش��ي مرتب��ط ميتوان��د از طريق افزايش س��طح آگاهي و

سالم دارد (.)12

اطالعات ،باورهاي رفتاري اف��راد (يعني باورها درباره پيامدها

براساس نتايج تحقيق ،عامل بعدي از عوامل تبيينکننده اقدامات

و بروندادهاي انجام اقدامات ايمني غذايي در مزرعه) را تحت

ايمني غذايي در مزرعه از ديدگاه توليدکنندگان کاهو ،اقدامات

تاثير قرار دهد که اين موضوع به طور معنيداري به شکلگيري

بهداش��ت عمومي ب��ود .نتايج اي��ن بخش از تحقي��ق با نتايج

نگرش مطل��وب و در نهايت ،س��وق دادن توليدکنندگان کاهو

پژوهشهاي  Tobinو هم��کاران ( Ismail ،)12و همکاران

به س��وي انجام اقدامات ايمني غذايي در مزرعه کمک ميکند

( Parker ،)10و هم��کاران ( )2و  Bakshو هم��کاران ()4

( .)28علیرغم اهميت موضوع ،نتايج آمار توصيفي نشان داد که

همخواني داش��ت .در اين خصوص ،با توجه به اينکه بخش��ي

تعداد کمي از شرکت کنندگان در مطالعه (در حدود يک پنجم)

از آلودگ��ي در محصول بهوي��ژه آلودگيهاي فيزيکي در نتيجه

در دورههاي آموزش��ي مرتبط با ايمني غذايي شرکت داشتهاند

اس��تفاده از ماش��ينآالت ،تجهيزات و ابزارهاي کش��اورزي و

که اين مسأله يکي از داليل اصلي پايين بودن سطح بهکارگيري

يا از طريق وس��ايل حم��ل و نقل محص��ول در مرحله پس از

اقدامات ايمني غذايي در مزرعه اس��ت .بر اين اساس ،ضروري

برداش��ت ايجاد ميشود ،از اينرو ،توجه به نظافت و بهداشت

اس��ت برگزاري دورههاي آموزش��ي مرتبط بهويژه در ارتباط با

وسايل و ابزارها و تميز کردن منظم آنها عامل مهمي در کاهش

شناخت منابع ايجاد آلودگي و اقدامات ايمني غذايي در مزرعه

آلودگي در محصوالت اس��ت ( .)10اين در حالي اس��ت که به

براي توليدکنندگان کاهو در منطقه مورد مطالعه تقويت ش��ده و

دليل عدم آگاهي کافي و نداش��تن حساسيت الزم در اين زمينه،

با انجام نيازس��نجي با مشارکت فعال توليدکنندگان به شناسايي

اين اقدامات به اندازه کافي از سوي توليدکنندگان کاهو رعايت

دقيقتر نيازهاي آموزش��ي اولويتدار آنان در زمينه بهداش��ت

نميش��وند .افزون بر اين ،همان طور ک��ه نتايج اين تحقيق نيز

ش��غلي و ايمني غذايي پرداخته شود که در نتيجه آن ،اثربخشي

نش��ان ميدهد ،توجه ب��ه برخي از اقدامات بهداش��ت عمومي

دورههاي آموزشي بهبود يابد .عالوه بر عدم شرکت در دورههاي

اع��م از قرار دادن محصول در محلهاي تميز و بهداش��تي پس

آموزشي ،دستورالعملهاي بهداش��تي مرتبط به اندازه کافي در

از برداش��ت ،جدا کردن محصول صدمه ديده و در حال فس��اد

محل کار ش��رکت کنندگان در مطالعه نصب نشده است که اين

از محصول س��الم در جعبهها يا س��بدهاي نگه��داري و حمل

مس��أله نيز به نوبه خود در نهايت منج��ر به ايجاد آلودگيهاي

محص��ول و خ��ارج کردن بوتهه��اي ضعيف ي��ا داراي عاليم

مختل��ف در محصوالت کش��اورزي به ويژه کاهو ميش��ود .از

بيماري از س��طح مزرع��ه ،از ديگر اقدامات مهمي هس��تند که

س��وي ديگر ،همان گونه که  )27( Burusnukulتأکيد دارد،

نقش عمدهاي در پيشگيري از ايجاد آلودگي در محصول دارند

ب��ا کنترل رفتاري ضعيف بهويژه عدم دسترس��ي کافي به منابع
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که در بيش��تر مزارع مورد مطالعه مشهود است ،انجام اقدامات

بررسي نگرش توليدکنندگان کاهو ...

( .)12 ،2ب��ا توجه به اهميت عامل اقدامات بهداش��ت عمومي،

آگاهي و دانش کافي و عدم دسترسي مناسب به آزمايشگاههاي

مناس��ب اعم از برگزاري نشستها و جلسات توجيهي و تهيه

مطالع��ه (در حدود يک چه��ارم) به منظور رف��ع آلودگيهاي

ضروري اس��ت از طريق س��ازوکارهاي آموزش��ي  -ترويجي

مرتب��ط ،تعداد بس��يار اندکي از توليدکنن��دگان در منطقه مورد

را آزماي��ش ميکنند .از س��وي ديگر ،از آنجاييکه بس��ياري از

محتواي ساده ،کاربردي و قابل فهم و تشويق رسانههاي ارتباط
جمعي به ويژه راديو و تلويزيون براي مش��اركت در برنامههاي

توليدکنندگان محصول خود را به شيوه سنتي و سطحي آبياري

اطالعرساني و آگاهيس��ازي ،اطالعات الزم در زمينه اقدامات

ميکنند و کمتر از فناوريهاي آبياري پيش��رفته همچون آبياري

بهداش��تي در اختيار توليدکنن��دگان قرار گيرد .با توجه به نتايج

قطرهاي بهره ميبرند ،تماس زياد گياه با آب س��بب ميشود تا

مطالع��ات مختل��ف ،يکي از مهمترين مناب��ع ايجاد آلودگي در

شرايط بس��يار مناسبي براي رشد ريزس��ازوارههاي مضر و در

محصوالت کش��اورزي ،آب اس��ت ( ،)30ب��ه نحويکه نتايج

نتيجه ،افزايش آلودگي در محصول توليد شده ايجاد شود (.)30

توصيف��ي اين تحقيق نيز نش��ان داد که آب آبي��اري در مرحله

پس از س��ه عامل اشاره ش��ده ،عامل بعدي اقدامات نظارتي و

قبل از برداش��ت و وجود رطوبت باال به هنگام انتقال محصول

کنترلي بود که بخش��ي از واريانس عوامل تبيينکننده اقدامات

در مرحله پس از برداش��ت ،از اصليترين عوامل ايجاد آلودگي

ايمن��ي غذايي در مزرع��ه را به خود اختص��اص داد .اين يافته

در کاه��و در منطقه مورد مطالعه بودن��د .به هر حال ،آب براي

ب��ا نتايج پژوهشه��اي  Parkerو هم��کاران ( )2و Mianji

رش��د محصوالت کش��اورزي (خصوصا در گياه کاهو که نياز

و همکاران ( )16همخواني داش��ت .بخ��ش مهمي از اقدامات

ب��ه آبياري زياد دارد) ضروري اس��ت؛ اين در حالي اس��ت که

نظارتي و کنترلي که در بيش��تر کشورهاي توسعه يافته به شکل

تماس زياد گياهان با آب ،س��بب ايجاد و انتقال آلودگي بهويژه

بس��يار جدي مورد توجه قرار گرفته اس��ت ،مربوط به بازرسي

آلودگي بيولوژيکي به محصول ميشود ( .)31از اينرو ،به نظر

و نظارت مس��تمر کارشناسان و متخصصان از مزرعه به منظور

ميرسد که انجام اقدامات ايمني مرتبط با آبياري يکي از عوامل

اطمينان از کيفيت محصول توليد ش��ده ميش��ود ،به نحوي که

اصل��ي در کاهش آلودگي در محصوالت محس��وب ميش��ود.

در اين کش��ورها به ويژه اياالت متحده آمريکا اس��تانداردها و

اي��ن موضوع از طريق نتاي��ج اين تحقيق نيز م��ورد تأييد قرار

رويههاي بس��يار منسجم و نظاممندي همچون Food( SOPs

 )Procedures Operating Standard Safetyو

گرفت ،به نحوي که عامل س��وم از عوامل تبيينکننده اقدامات

Hazard Analysis and Critical Co n( HACCPP

ايمن��ي غذايي در مزرعه ،اقدامات مرتبط با آبياري بود .اهميت

 )trol Pointsبراي پيش��گيري از ايجاد آلودگيهاي مختلف

اين عامل براس��اس نتاي��ج مطالعات  Iveyو هم��کاران ()23

و  Bakshو هم��کاران ( )4م��ورد تأييد قرار گرفته اس��ت .با

فيزيکي ،بيولوژيکي و ش��يميايي و توليد محصول ايمن وجود

توجه به نتايج کس��ب شده ،يکي از مهمترين اقدامات مرتبط با

دارد که بهطور مس��تمر از سوي کارشناسان مرتبط مورد پايش

آبياري ،عدم استفاده از آب فاضالب براي آبياري مزرعه است،

ق��رار ميگيرند ( .)32اين در حالي اس��ت که در کش��ور ما نه

موضوعي که به ش��کل بسيار ضعيفي از س��وي توليدکنندگان

قوانين و استانداردهاي مدون و خاصي در اين زمينه وجود دارد

کاه��و در منطقه مورد مطالعه مورد توجه قرار ميگيرد ،چرا که

و نه اينکه نظارت مشخصي از سوي نهادهاي متولي در مراحل

تعداد زيادي از آنان در حال حاضر از فاضالب و پس��اب آلوده

مختلف زنجي��ره توليد تا مصرف محصول ص��ورت ميگيرد.

براي آبياري کاهو اس��تفاده ميکنند که اين مس��أله يکي از علل

افزون بر اين ،به دليل نبود امکانات الزم ،کيفيت محصول توليد

اصلي باال بودن س��طح آلودگي در محصول کاهو در اين منطقه

شده پيش از فروش آن به هيچ وجه از سوي خود توليدکنندگان

اس��ت ( .)20عالوه ب��ر اين ،بنا به داليل مختل��ف بهويژه عدم
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پوسترها ،بروشورها ،نش��ريات و دستورالعملهاي بهداشتي با

احتمالي ،بهطور مستمر و منظم کيفيت آب آبياري مزرعه خود

روحاله رضائي و همکاران

اقدامات مورد بررس��ي قرار نگرفته که توجه به اين موضوع در

به نوبه خود س��طح س�لامت و ايمني محصول توليد ش��ده را

پژوهشهاي آتي ضروري است.

کاهش ميدهد ( .)16در نهايت ،عامل آخر از عوامل تبيينکننده
اقدامات ايمني غذاي��ي در مزرعه ،اقدامات مرتبط با کنترل دام

و حي��ات وحش بود .بخش مهم��ي از آلودگيهاي بيولوژيکي

در مجم��وع نتاي��ج اين تحقيق نش��ان داد که عوام��ل مختلفي

در محصوالت کش��اورزي مربوط ب��ه آلودگي ماکروبيولوژيک

ميتوانن��د منجر به ايج��اد آلودگي در محصوالت کش��اورزي

است که شامل حيوانات ،حشرات ،پرندگان و غيره ميشود .در

ش��وند که مهمترين آنها در مرحله قبل از برداش��ت ،اس��تفاده

واقع ،در صورت عدم کنترل و مديريت صحيح ،حيوانات اهلي

از س��موم و آفتکشها در مزرع��ه و آب آبياري و در مرحله

و حي��ات وحش بهراحتي ميتوانن��د منجر به ايجاد آلودگي در

پس از برداش��ت ،مکانهاي نگهداري و انبار محصول و خيس

آب ،خاک و حتي کارگ��ران و در نهايت ،انتقال اين آلودگيها

ب��ودن يا وجود رطوب��ت باال به هنگام انتق��ال محصول بودند.

ب��ه محصوالت توليد ش��ده و ايج��اد بيماري ش��وند ( .)30بر

همچني��ن ،براس��اس نتايج اين تحقيق ميتوان بيان داش��ت که

اين اس��اس ،با در نظر گرفتن اينکه بيش��تر شرکت کنندگان در

اصليتري��ن عوامل تبيينکننده اقدامات ايمني غذايي در مزرعه

مطالع��ه (در حدود  56/5درص��د) در محل مزرعه خود ،دام و

ش��امل اقدامات مرتبط با آموزش و بهداشت کارگران ،اقدامات

طيور نگهداري ميکردند ،از اينرو ،توجه به اقداماتي همچون

بهداش��ت عمومي ،اقدامات مرتبط ب��ا آبياري ،اقدامات نظارتي

جداس��ازي محل نگهداري حيوانات اهلي از مزرعه ،استفاده از

و کنترل��ي و اقدام��ات مرتبط ب��ا کنت��رل دام و حيات وحش،

موانع فيزيکي و حصاره��ا براي محدود کردن ورود و حرکت

بودن��د .با توجه ب��ه يافتهها ميتوان نتيج��ه گرفت که آموزش

حيوانات اهلي در مزرعه و اطمينان از س�لامت حيوانات اهلي

توليدکنندگان بهويژه در خصوص شناخت منابع ايجاد آلودگي

نگهداري شده در مزرعه ،امري ضروري به نظر ميرسد.

انجام اين تحقيق نيز مش��ابه س��اير تحقيقات با برخي کاستيها

و اقدامات ايمني غذايي در مزرعه و اطالعرس��اني و آگاهسازي

يک اس��تان (البرز) و با تمرکز ب��ر یک محصول خاص (کاهو)

راهکارهاي تش��ويق توليدکنندگان به سوي بکارگيري اقدامات

آنان در زمينه اقدامات ايمني و بهداش��تي ضروري ،از مهمترين

و محدوديتها همراه بود؛ با توجه به اینکه این تحقیق تنها در

مرتب��ط با ايمني غذايي در مزرع��ه و در نتيجه ،توليد محصول

انجام شده ،تعمیم نتایج باید با احتیاط صورت گیرد .همچنین،

سالم و ايمن به شمار ميروند.

با در نظر گرفتن اينکه ايمني غذايي و توليد غذاي سالم مستلزم
رعايت و بهکارگيري دامنه گس��تردهاي از اقدامات مختلف در

تشکر و قدرداني

طول زنجيره مزرعه تا س��فره اس��ت و اين تحقيق تنها بر روي

اين مقاله بخش��ي از پايان نامه با عنوان "عوامل تاثيرگذار بر به

حلق��ه اول اي��ن زنجيره يعني ايمني غذاي��ي در مزرعه متمرکز

کارگي��ري اقدامات مرتبط با ايمني غذايي در مزرعه از س��وي

شده و به بررسي ديدگاه توليدکنندگان پرداخته است ،از اينرو،

توليدکنندگان کاهو در اس��تان البرز" در مقطع کارشناسي ارشد

در تحقيق��ات آتي بايد بر روي بررس��ي و ش��ناخت اقدامات

در س��ال  1396و کد  3814211اس��ت که با حمايت دانشگاه

مرتب��ط با ايمني غذاي��ي در ديگر حلقهه��اي زنجيره مزرعه تا

زنجان اجرا شده است.

س��فره به ويژه از دي��د مصرفکنندگان تأکيد ش��ود .افزون بر
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Study the attitude of lettuce producers in Alborz Province about sources of
contamination and explaining factors of on-farm food safety practices
S Mianaji1, R Rezaei1,*, A Ganjloo2
1- Department of Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan,
Zanjan, Iran
2- Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
A RT I C L E I N F O R M AT I O N :

ABSTRACT

Received:
Revised:
Accepted:
Published:

Background and Objective: Attention to on-farm food safety is the first step in
achieving food safety and production of healthy crops. However, practices related
to on-farm food safety are not sufficiently considered by farmers due to the lack
of proper understanding. Accordingly, the purpose of this study was to evaluate the
attitude of farmers about sources of contamination and explaining factors of on-farm
food safety practices.
Materials and Methods: This study is a non-experimental and descriptive
research in terms of extent of variables control; a filed research according to data
collection method; and a survey research in terms of generalizability of findings. The
statistical population of the study was 732 lettuce producers in Alborz province of
which a sample size of 230 was selected using a stratified sampling method with
proportional allocation (counties as strata). Data was collected through research-made
questionnaire. Appearance and content validity of the questionnaire was assessed by
the experts in the field and its reliability was confirmed based on calculated Cronbach
Alpha coefficient for three constructs including on-farm food safety practices (0.728),
sources of contamination in the pre-harvest stage (0.821) and sources of contamination
in the post-harvest stage (0.801). Data analysis was performed using SPSS software
version 20.
Results: The results revealed that the most important sources of contamination were
the usage of pesticides and toxins on the farm and in the irrigation water (in the preharvest stage), locations of crop storage and warehouse and high humidity during
crop transfer (in the post-harvest stage). Furthermore, the results of the factor analysis
using Varimax rotation indicated that underlying the variables of on-farm food safety
practices may be summarized and categorized in five factors: practices related to
workers’ education and health; public health; irrigation; monitoring and control; and
control of livestock and wildlife. These covered about 64.314% of total variances.
Among the five factors mentioned, practices related to workers’ education and health
explaining 18.1% of the total variances was the most important factor in comparison
with other one.
Conclusion: According to the contamination sources in the pre and post-harvest
stages and the probability of different contamination in lettuce crop, it is essential
to provide necessary conditions for encouraging and directing producers to perform
on-farm food safety practices, particularly by educating them on the identification of
contamination sources and informing them about essential health and safety practices.
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