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 سالمتی، غذا، کشاورزان   هاي کلیدي:واژه

 34-403-02طرح تحقیقاتی شماره شناسه   منبع یافته:

 سروستانی، آمنه آورنداحمد عابدی نویسنده)گان(:

 ای در مزارع کشاورزی شهرستان گنبد کاووس استان گلستانهبررسی ایمنی غذایی در سطح مزرعه: مطالع عنوان:

 34-403-02 شماره:

 11/10/1433   تاریخ:

های کوتاه یافته

  علمی
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 مقدمه )شرح مساله(

ایمنی غذایی یکی از موضوعات مهم در ارتباط با تولید، مصرف و صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی 

کننده در بهداشت و سالمت آحاد افراد اجتماع و همچنین فروش محصوالت تواند نقش تعییناست که می

حال رشد، موضوع ایمن بودن کشاورزی داشته باشد. به همین دلیل عالوه بر تولید غذای کافی برای جمعیت در 

دهد. اگرچه ایمنی غذایی در سطوح مختلف غذای تولید شده یکی از مباحث مهم در توسعه جوامع را تشکیل می

شود. در این راستا مطالعه حاضر با اهداف زیر انجام شده باشد، اما ایمنی غذایی از مزرعه شروع میقابل بررسی می

 است:

 یمنی غذایی در ارتباط با تولید محصول در سطح مزرعه.بررسی میزان رعایت اصول ا -

 های فردی و اقتصادی کشاورزان با رعایت اصول ایمنی غذایی در سطح مزرعه.بررسی ارتباط بین ویژگی -

 هاترین یافتهمهم

 باشد. ب قابل ارزیابی میرفتار ایمنی غذایی کشاورزان در مزرعه در حد مناس 

 های میزان آشنایی کشاورزان نسبت به ایمنی محصوالت کشاورزی در حد خوب و میزان استفاده آنان از نهاده

 باشد. مناسب در مزرعه نیز در حد متوسط می

 گانه ایمنی غذایی در مزرعه )شامل کیفیت آب، بهداشت و سالمت کارگران، تسهیالت در بین ابعاد هفت

بندی و نگهداری )انبار(، حمل و نقل، کود و موادآلی جامد و بهداشت عرصه(، رفتار کشاورزان اشتی، بستهبهد

 تر است. در بُعد بهداشت عرصه از همه بهتر و در ارتباط با بهداشت و سالمت کارگران از همه نامناسب

 ت غذایی با رفتار ایمنی غذایی داری بین میزان آشنایی کشاورزان با ایمنی محصوالارتباط مستقیم و معنی

 کشاورزان در مزرعه وجود دارد. 

 سواد، رفتار ایمنی غذایی بهتری در سطح مزرعه داشتند. کشاورزان باسواد نسبت به کشاورزان بی 

 کردند و مشارکت بیشتری در امور روستا داشتند، رفتار ایمنی غذایی کشاورزانی که زمین خود را آبیاری می

 به سایر کشاورزان داشتند. بهتری نسبت 

 تواند در از بین متغیرهای مورد بررسی، میزان آشنایی با ایمنی محصوالت کشاورزی و سن کشاورزان می

 بینی رفتار ایمنی غذایی در مزرعه مورد استفاده قرار گیرد.  پیش
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 

 . نتایج آزمون فریدمن برای مقایسه ابعاد ایمنی غذایی در مزرعه

 ایمیانگین رتبه ابعاد ایمنی غذایی

 43/4 کیفیت آب

 34/4 بهداشت و سالمت کارگران

 58/4 تسهیالت بهداشتی

 38/4 بندی و نگهداری )انبار(بسته

 71/3 حمل و نقل

 50/4 کود و مواد آلی

 70/8 بهداشت عرصه

 222/2داری: سطح معنی                                     4درجه آزادی:                                           41/787مقدار مربع کای: 

 اهمیت موضوع

برند و های ناشی از سوء مصرف مواد غذایی رنج میها نفر از مردم در سراسر جهان از بیماریهر ساله میلیون

ترین مشکالت بهداشت عمومی در جامعه معاصر تبدیل های ناشی از مصرف غذاهای آلوده به یکی از گستردهماریبی

شود. ها محسوب میهای دولتشده است. به همین دلیل، مدیریت فرآیند تأمین مواد غذایی سالم یکی از دغدغه

ورزان و تولیدکنندگان و فروشندگان و دستیابی به ایمنی غذایی یک مسئولیت مشترک است. مسئولیتی که کشا

باید در یک زنجیره منسجم مراقبت و نظارت شود گیرد. بنابراین، ایمنی غذایی میکنندگان را همزمان در بر میمصرف

شود. لذا شناسایی وضعیت ایمنی غذایی در شود و در طی مراحل مختلف، به مصرف ختم میکه از مزرعه آغاز می

  العات مفیدی را در اختیار مدیران و مسئوالن ایمنی غذایی قرار دهد.تواند اطمزرعه می


