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 وي گوشت ،يلبني هافرآورده دري گذاربرچسب الزاماتي برخي بررس
 تهران شهر در شده عرضه وهيآبم

  

 4، امير محمد مرتضويان3ي، رضا محمد2، محمد رضا كوشكي1زهره دلشاديان

  

يي غذا عيصنا وي ا هيتغذ قاتيقتح تويانست ،ييغذا عيصنا و علوم گروه ان،يدانشجو قاتيتحق تهيكم ،يي غذا عيصنا و علومي دكتري دانشجو -1
  رانيا تهران، ،يبهشت ديشهي پزشك علوم دانشگاه ،ييغذا عيصنا و هيتغذ علوم دانشكده كشور،

 علوم دانشگاه ،ييغذا عيصنا و هيتغذ علوم دانشكده كشور،يي غذا عيصنا وي ا هيتغذ قاتيتحق تويانست ،ييغذا عيصنا قاتيتحق گروه ارياستاد -2
  رانيا تهران، ،يشتبه ديشهي پزشك

   كرمانشاه، كرمانشاه، ايرانياستاديار مركز تحقيقات عوامل محيطي مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشك -3
ي پزشك علوم دانشگاه ،ييغذا عيصنا و هيتغذ علوم دانشكده كشور،يي غذا عيصنا وي ا هيتغذ قاتيتحق تويانست ،ييغذا عيصنا و علوم گروه اريدانش -4

 رانيا تهران، ،يشتبه ديشه

 )16/8/94:   تاريخ پذيرش7/6/94: تاريخ دريافت(

  
  

    دهيچك
 در شده عرضه وهيآبم و يگوشت ،يلبن يها فراورده يگذار برچسب در موجود تقلبات و اشتباهات ييشناسا هدف با يفيتوص -يليتحل مطالعه نيا

 عرضه وهيآبم و يگوشت ،يلبن يها فراورده برچسب از يبردار عكس وشر با اطالعات يآورر جمع.گرفت صورت 91- 92 سال در تهران شهر سطح
 ساخت، پروانه نداشتن شامل يگذار برچسب نقص پنج و شد انجام تهران غرب و شرق جنوب، شمال، در پراكنده يا رهيزنج فروشگاه 21 در شده

 ت،ينها در. گرفت قرار يبررس مورد ISO22000 و HACCP يها نامهيگواه يقانون ريغ درج و نشده ديتمد ساخت پروانه اشتباه، ساخت پروانه
 ديشه يپزشك علوم دانشگاه تهران، يپزشك علوم دانشگاه ها، شهرستان يپزشك علوم يها دانشگاه نظارت تحت يها فراورده گروه 4 نيب ها سهيمقا

 يها فراورده از درصد 26/22 و 88/29 ،44/27 ،83/26 ،9/3 ،يكل طور به آمده، بدست جينتا طبق.شد انجام رانيا يپزشك علوم دانشگاه و يبهشت
 ريغ درج و نشده ديتمد ساخت پروانه اشتباه، ساخت پروانه ساخت، پروانه نداشتن نواقص شامل بيترت به تهران شهر در شده عرضه يبررس مورد
 يپزشك علوم يها دانشگاه نيب را يدار يمعن تفاوت گونه چيه سيوال كروسكال آزمون. بودند ISO22000 و HACCP يها نامهيگواه يقانون

 و HACCP يها نامهيگواه يقانون ريغ درج و نشده ديتمد ساخت پروانه اشتباه، ساخت پروانه ساخت، پروانه نداشتن نواقص نظر از مختلف
ISO22000 نداد نشان) p-value لزوم مطالعه، نيا در شده مشاهده لباتتق و اشتباهات زانيم).091/0 و 091/0 ،575/0 ،139/0 ،198/0 ب،يترت به 

 . كند¬يم آشكار ISO22000 و HACCP يها نامهيگواه درج و ها ساخت پروانه نهيزم در را تر رانهيگ سخت و شتريب نظارت

  
  HACCP، ISO 22000 ساخت، پروانه ،ييغذا يگذار برچسب: واژگان ديكل
  
  
  

                                                            

 مسئول مكاتبات: mortazvn@sbmu.ac.ir 
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  مقدمه -1
است و  كشور هر توسعه بناي زير سالم جامعه اينكه به توجه با

 صحيح تغذيه از برخورداري هدف اين به نيل راههاي از يكي

 مورد در الزم اطالعات قراردادن اختيار بنابراين در باشد،مي

 سوي از. باشدامري ضروري مي جامعه افراد غذايي به مواد

 زمينه، گسترش اين در رقابت و غذايي صنايع با پيشرفت ديگر

 سالمت به توجه و مردم  باال رفتن فرهنگ المللي، بين تجارت

 اطالع جهت مهم ابزاري به عنوان گذاري جامعه، برچسب

رو، ايناز]. 1[آيد مي حساب به كنندگان مصرف به رساني
رعايت اصول آن، صحت اطالعات و قابل فهم بودن آن براي 

گذاري در خور مشتري در انتخاب درست و آگاهانه و ارزش
گذاري نادرست نه نشانه.  اهميت فراوان داردشان انساني او

تنها مشتري را از دريافت اطالعات فني مورد نياز محروم 
زدن مشتري كند، كه ممكن است باعث سردرگمي و گولمي

  ]. 2[شود 
توان در سه مورد گذاري مواد غذايي را مياهداف برچسب

ب كنندگان به منظور انتخافراهم كردن اطالعات براي مصرف"
تمايز يك محصول از ساير "، "صحيح و آگاهانه مواد غذايي

 و "فروشمحصوالت مشابه به منظور افزايش بازاريابي و ميزان
مطمئن كردن مصرف كننده از ايمني محصول، به طور مثال "

 خالصه "اطالعاتي مانند چگونگي نگهداري و روش پخت
  ].2و3[نمود 

ه براي انتخاب انواع يك كنندبه غير از اطالعاتي كه به مصرف
كنند، بعضي از موارد هستند كه قانون بر محصول كمك مي

اين اطالعات . هاي غذايي تاكيد دارددرج آنها در برچسب
كننده هستند و در واقع سپر حفاظتي مصرف) گانهالزامات ده(

شامل نام محصول ونام تجاري، وزن، شماره پروانه ساخت، 
رف، مواد تشكيل دهنده، نام و نشاني تاريخ توليد و انقضاي مص

توليد كننده و بسته بندي كننده، سري ساخت، شرايط 
سازي و مصرف و الزامات و نگهداري، دستورالعمل آماده

هايي كه در با وجود نظارت]. 1[باشند هاي بهداشتي ميتوصيه
گيرد، اما باز گذاري مواد غذايي صورت ميخصوص برچسب

 اشتباهات و انحراف از استانداردها و هم در موارد بسياري
. خوردهاي مراكز قانوني كشور به چشم ميدستورالعمل

هاي توليدكننده نه از روي ناداني و عدم متاسفانه، گاه شركت
تسلط بر استانداردهاي ملي، كه از روي عمد، مبادرت به درج 

زننده براي افزايش فروش روي برچسب عبارات گول

اين در حالي است كه در بسياري از موارد، . نندكها ميفرآورده
هايي در استانداردهاي ملي مربوط عدم درج چنين عبارت

  ].4[است تصريح شده
مطالعات انجام شده در اين زمينه در كشور ايران بر خالف 

از دهه . باشدكشورهاي ديگر بسيار كم و انگشت شمار مي
ارتي با عنوان  طي يك برنامه نظFDAهفتاد به بعد سازمان 

"FLAPS"1 در اياالت متحده آمريكا، پاسخ صنعت غذا را به 
آخرين دوره اين طرح . كندقوانين برچسب گذاري مميزي مي

طبق نتايج آن در .  انجام شد2006- 2007نظارتي در سال 
از محصوالت غذايي فرآوري و بسته بندي شده مورد % 3/96

% 7/3.  شده بوداي رعايتبرچسب گذاري تغذيه FDAتائيد 
اي نداشتند، طبق قوانين از از محصوالت هم كه برچسب تغذيه

و همكاران در  Kozupدر مطالعات ]. 5[درج آن معاف بودند 
اي و ادعاهاي  مشخص شد كه اطالعات تغذيه2003سال 

شده و غذاهاي بنديسالمت بخش برچسب مواد غذايي بسته
گيري در انتخاب ها، تاثير چشمموجود در منوي رستوران

 تاثير 2006و همكاران در سال  Block]. 6[مشتريان داشتند 
اي را در ميزان درك گذاري تغذيهشكل و قالب برچسب

. شده توسط مشتريان مورد بررسي قرار دادنداطالعات نوشته
ميزان "طبق نتايج بدست آمده به طور معمول درك عبارت 

همچنين .  بودكنندگان مشكل براي مصرف"مصرف روزانه
تر بود الوصولبندي سهلها روي بستهاطالعاتي كه ديدن آن

منجر به افزايش آگاهي مشتريان و انتخاب بيشتر محصول شد 
طي يك نظر سنجي  Ghana در كالن شهر 2011در سال ]. 7[

گذاري و سطح ها از برچسباز مشتريان ميزان آگاهي آن
ري قائل هستند مورد اهميتي كه براي هر آيتم از برچسب گذا

از مردم نگران ابتال به بيماري % 60/35. بررسي قرار گرفت
% 89. ها نگران ابتال به فشار خون بودنداز آن% 1/25ديابت و 

-ها معموال دستورالعمل هاي نگهداري مواد غذايي را ميآن

خواندند و به طور كلي مشتريان از اطالعات نسبتا خوبي در 
هاي مواد ه و كسب اطالع از برچسبي استفادمورد نحوه

 و همكاران در سال Torres-Moreno]. 8[غذايي داشتند 
هاي تيره  تاثير اطالعات درج شده در برچسب شكالت2012

كنندگان را در انتظارات، قصد خريد و ميزان پذيرش مصرف
، )بدون برچسب(هاي كنترل در نمونه. مورد بررسي قرار دادند

                                                            

1. Food Label and Package Survey 
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در فاكتورهاي مورد ) از نظر درصد كاكائو(تنها نوع محصول 
به طوريكه مشتريان تمايل كمتري به . گذار بودبررسي تاثير

هاي اما در نمونه. محصوالت با درصد باالتر كاكائو داشتند
داري داراي برچسب، نوع انتخاب مشتريان به طور معني

  ].9[محصول بود ) نام تجاري(وابسته به برند 
اضر، نابساماني درج پروانه ساخت با تاسف، در حال ح

هاي غذايي ها در برچسب فرآوردهمحصول و برخي گواهينامه
رواج عام يافته است و تاكنون هيچ تحقيق جامعي در اين زمينه 

رو، هدف از مطالعه حاضر، بررسي از اين. استصورت نگرفته
و  HACCPهاي ها و گواهينامهموارد نابساماني پروانه ساخت

ISO22000 شده هاي لبني، گوشتي و آبميوه عرضهدر فراورده
در بازار تهران بعنوان محل عرضه اكثر محصوالت غذايي توليد 

  .است شده در كشور
  

  ها مواد و روش-2
گذاري شامل نداشتن پروانه ساخت، پروانه پنج نقص برچسب

ساخت اشتباه، پروانه ساخت تمديد نشده و درج غير قانوني 
هاي لبني، در فرآورده ISO22000و  HACCPي هاگواهينامه

اي واقع  فروشگاه زنجيره21گوشتي و آبميوه عرضه شده در 
 مورد 91-92در چهارضلع جغرافيايي شهر تهران در سال 

 نمونه از هر محصول، انتخاب 3-5حدود . بررسي قرار گرفت
اطالعات موجود . برداري انجام شدها عكسو از برچسب آن

با مستندات موجود در اداره كل نظارت بر مواد ها در عكس
ها مورد بررسي غذايي كشور مطابقت داده شد و صحت آن

  . قرار گرفت
هايي كه در زمينه مواد غذايي مورد بررسي در اين طرح، استان

آذربايجان ( استان 13محصوالتشان در تهران موجود بود شامل 
يالن، گلستان، شرقي و غربي، اردبيل، قم، همدان، مركزي، گ

در نهايت، . بود) اصفهان، هرمزگان، قزوين، خراسان و سمنان
هاي هاي تحت نظارت دانشگاه گروه فراورده4ها بين مقايسه

ها، دانشگاه علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي شهرستان
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دانشگاه علوم پزشكي 

  .ايران انجام شد
 ري ارزيابي آما-2-1

  هاي مورد مقايسه تنها شامل چهار به دليل اينكه تعداد گروه

هـاي علـوم پزشـكي      هاي تحت نظـارت دانـشگاه     گروه فراورده 
هـا، دانـشگاه علـوم پزشـكي تهـران، دانـشگاه علـوم              شهرستان

-پزشكي شهيد بهشتي و دانشگاه علوم پزشكي ايران بـود، داده          

-ار بين گروه  هاي حاصل نرمال نبودند و تشخيص تفاوت معناد       

 و بـا    Kruskal-Wallisها با استفاده از روش غير پارامتريك        
داري  و در سطح معنيSPSS (Ver. 17) افزار استفاده از نرم

  .انجام شد% 5
  

   نتايج و بحث-3
 ارزيابي توصيفي درصد نواقص مشاهده -3-1

هاي نامهها و گواهيشده در پروانه ساخت
HACCP و ISO22000 

هاي لبني، گوشتي  نواقص مشاهده شده در فراوردهدرصد انواع
و آبميوه عرضه شده در سطح شهر تهران، تحت نظارت 

هاي علوم پزشكي تهران، ايران، شهيد بهشتي و دانشگاه
 به تفكيك 1ها در شكل هاي علوم پزشكي شهرستاندانشگاه
هاي غذايي مورد مطالعه نشان داده ها و همچنين گروهدانشگاه
، 1شكل (اين نواقص شامل نداشتن پروانه ساخت . تشده اس

a( نواقص كلي پروانه ساخت ،) نداشتن پروانه ساخت، پروانه
، عدم انطباق )b، 1شكل ) (ساخت اشتباه و عدم تمديد آن

و عدم انطباق گواهينامه ) e، 1شكل ( HACCPگواهينامه 
ISO22000 ) 1شكل ،f (باشدمي.  

هاي غذايي تحت نظارت دهالزم به ذكر است كه در فراور
هاي آبميوه ديده نشد، دانشگاه علوم پزشكي تهران، فراورده

بنابراين وجود نداشتن نواقص مربوط به اين دسته از 
تواند دليلي بر عملكرد مطلوب در ، نمي1محصوالت در شكل 

  . اين زمينه باشد
هاي لبني، ، در فراورده1 در شكل d و cبا توجه به نمودارهاي 

شتي و آبميوه تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي تهران و گو
همچنين در گروه فراورده آبميوه تحت نظارت دانشگاه علوم 

هاي پزشكي شهيد بهشتي هيچ موردي از درج گواهينامه
HACCP  وISO22000 هاي بنابراين، در مقايسه. ديده نشد

و  eنمودارهاي (ها مربوط به درصد تخلفات در اين گواهينامه
f(هاي نامبرده را در نظر گرفت، نبايد گروه .  
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نواقص كلي مربوط به ) b(نداشتن پروانه ساخت، ) a(هاي لبني، گوشتي و آبميوه عرضه شده در بازار تهران كه شامل نواقص  درصد فراورده1شكل 
بدون مجوز وزارت  (HACCPنامه درج غير قانوني گواهي) e(، )دم تمديد آننداشتن پروانه ساخت، پروانه ساخت اشتباه و ع(پروانه ساخت 

به ترتيب مربوط به درصد درج ) d(و ) c(نمودارهاي . هستند) بدون مجوز وزارت بهداشت (ISO22000درج غير قانوني گواهينامه ) f(و ) بهداشت
  . هستندISO22000 و HACCPنامه گواهي

وط به پروانه ساخت فراورده در مورد درصد نواقص كلي مرب
، به )1 در شكل bنمودار (آبميوه دانشگاه علوم پزشكي ايران 

   نقص يك  از   شامل بيش محصوالت دليل آنكه تعدادي از 

 بودند، تعداد كلي نواقص مشاهده شده در اين مورد، بيشتر از 
تعداد محصوالت بود، بنابراين درصد نواقص مربوطه بيشتر از 

  .زارش شد درصد گ100

دانشگاه علوم *
پزشكي تهران 

فراورده آبميوه را 
  . شودشامل نمي

(c) 
(d) 

(a) 

دانشگاه علوم *
پزشكي تهران 

فراورده آبميوه را 
  . شودشامل نمي

دانشگاه علوم * 
پزشكي تهران 

فراورده آبميوه را 
  . شودشامل نمي

دانشگاه علوم *
پزشكي تهران 

فراورده آبميوه را 
  . شودشامل نمي

(e) (f) 

 علوم دانشگاه* 
پزشكي تهران 

فراورده آبميوه را 
  . شودشامل نمي

دانشگاه علوم*
پزشكي تهران 

فراورده آبميوه را 
  . شودشامل نمي

(b)
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 ارزيابي تحليلي درصد نواقص مشاهده -3-2
هاي نامهها و گواهيشده در پروانه ساخت

HACCP و ISO22000  

 نتايج حاصل از آزمون كروس كالواليس در 1در جدول 
خصوص مقايسه درصد نواقص مشاهده شده در مورد پروانه 

هاي علوم هاي مذكور، به تفكيك دانشگاه ساخت و گواهينامه
  .شكي و همچنين به تفكيك گروه فراورده آورده شده استپز

  
هاي مختلف غذايي از نظر موارد شامل عدم انطباق در پروانه هاي علوم پزشكي و همچنين بين گروه مقايسه بين دانشگاه1جدول 

  † ISO22000 و HACCPهاي نامهها و گواهيساخت
هاي نام دانشگاه HACCP  ISO22000  پروانه ساخت

 علوم پزشكي

گروه 
 فرآورده

تعداد 
 فرآورده

بدون 
پروانه 
 ساخت

پروانه 
ساخت 
 اشتباه

عدم تمديد 
پروانه 
 ساخت

درج  
HACCP 

عدم انطباق 
HACCP 

درج  
ISO22000 

عدم انطباق 
ISO22000  

 20)0/100( 20)67/26(  27)0/100( 27)0/36(  17)61/23( 15)83/20( 3)0/4( 75 لبني

 34)56/75( 45)06/42(  51)0/100( 51)66/47(  23)11/22( 27)96/25( 3)80/2( 107 وهآبمي

 هاشهرستان

 1)0/100( 1)76/4(  1)0/50( 2)52/9(  4)22/22( 7)89/38( 3)29/14( 21 گوشتي

 0)0( 0)0(  0)0( 0)0(  8)0/50( 5)25/31( 0)0( 16 لبني

  0)0(  0)0(  0)0( 0)0(  0)0( 0)0( 0)0( 0 آبميوه

 تهران

 0)0( 0)0(  0)0( 0)0(  11)0/44( 0)0( 0)0( 25 گوشتي

 5)0/100( 5)67/41(  5)0/100( 5)67/41(  4)33/33( 7)58,33( 0)0( 12 لبني

 0)0( 0)0(  0)0( 0)0(  0)0( 0)0( 0)0( 3 آبميوه

 شهيد بهشتي

  0)0( 2)33/13(  0)0( 2)33/13(  7)0/50( 2)29/14( 1)67/6( 15 گوشتي

 6)67/66( 9)12/28(  7)18/41( 17)12/53(  9)0/30( 17)67/56( 2)25/6( 32 لبني

 2)0/100( 2)0/25(  2)0/100( 2)0/25(  3)86/42( 6)71/85( 1)50/12( 8 آبميوه

 نايرا

 5)67/41( 12)71/85(  5)46/38( 13)86/92(  4)57/28( 6)86/42( 0)0( 14 گوشتي

p-value* 198/0 139/0 575/0  066/0 091/0  097/0 091/0 

p-value** 858/0 486/0 172/0  695/0 514/0  807/0 654/0 
هاي مختلف با استفاده از روش غير ها، مقايسه بين گروهبا توجه به نرمال نبودن داده. اند گزارش شده"تعداد) درصد(" تمامي مقادير به صورت †

  ).α=05/0(انجام شد  Kruskal-Wallisپارامتريك 
   هاي علوم پزشكي، بدون در نظر گرفتن گروه فرآوردهبر مبناي مقايسه بين دانشگاه *

هاي مواد غذايي، بدون در نظر گرفتن نوع دانشگاه علوم پزشكي بر مبناي مقايسه بين گروه**
دار شود در سطح معني مشاهده مي1همانطور كه در جدول 

داري را چ گونه تفاوت معني، آزمون كروس كالواليس هي5%
-هاي علوم پزشكي مختلف و همچنين بين گروهبين دانشگاه

هاي غذايي مختلف، از نظر درصد نواقص موجود در پروانه 
اما با اين ). p-value>0.05(ها نشان نداد ساخت و گواهينامه

وجود به منظور بررسي بيشتر، نتايج ارزيابي توصيفي نواقص 
نداشتن . آورده شد) 1-3( بخش قبلي مشاهده شده نيز در

پروانه ساخت، درج پروانه ساخت اشتباه و عدم تمديد پروانه 
ساخت سه نقص عمده پروانه ساخت هستند كه در اين مطالعه 

درج پروانه ساخت "منظور از . مورد بررسي قرار گرفتند
، در مورد محصوالتي است كه به داليلي از قبيل اشتباه "اشتباه

اي متفاوت از شماره به ثبت يا ساير تقلبات، شمارهتايپي و 
  .  كنندرسيده پروانه ساخت را روي محصولشان درج مي

 و 83/26، 9/3، به طور كلي، 1طبق نتايج آورده شده در جدول 
هاي مورد بررسي عرضه شده در سطح  درصد از فراورده44/27

اخت شهر تهران، به ترتيب، بدون پروانه ساخت، با پروانه س
هاي درصد فراورده.  اشتباه و پروانه ساخت تمديد نشده بودند
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، به %)43/4(ها بدون پروانه ساخت در محصوالت شهرستان
%) 2/3(هاي مورد بررسي در تهران طور جزئي بيشتر از فراورده

 و HACCPهاي از لحاظ عدم انطباق گواهينامه. بود
ISO22000محصوالت ها نسبت به  نيز، محصوالت شهرستان

عدم انطباق (تهران رقم بيشتري را به خود اختصاص دادند 
HACCP :9/38 % ها و تهران؛ ، به ترتيب در شهرستان%2/15و

، به ترتيب در %4/14و % ISO22000 :09/27عدم انطباق 
اين آمار نشان دهنده لزوم نظارت بيشتر ). ها و تهرانشهرستان

. باشدها در تهران ميي شهرستانهاي توزيع شدهبر فراورده
هاي بين گروهي، از البته همانطور كه گفته شد، اين تفاوت

لحاظ آماري معنادار نيستند و تفسيرهايي كه در اينجا آورده 
  . شده است تنها يك بررسي توصيفي است

 را ISO22000 و HACCPهاي كارخانجاتي كه گواهينامه
ز كنند، بايد پس اروي برچسب محصول خود درج مي

هاي هاي آموزشي و كسب گواهينامه از شركتگذراندن دوره
دهنده مربوطه، اقدام به كسب مجوز درج گواهينامه از گواهي

سازمان نظارت بر مواد غذايي نيز نمايند، در غير اينصورت 
. شودها روي محصول غير قانوني تلقي ميدرج گواهينامه

  وHACCPهاي "عدم انطباق گواهينامه"منظور از 
ISO22000 در اين مطالعه، نيز همين موضوع است، كه پس از 

بررسي مستندات موجود در اداره كل نظارت بر مواد غذايي 
كشور و انطباق آن با اطالعات برچسب ماده غذايي، 

ها را نامهكارخانجاتي كه بدون مجوز اداره نظارت، اين گواهي
  .ندروي برچسب محصوالتشان درج كرده بودند شناسايي شد

 خطرات ناشي از عوامل HACCPبه كارگيري سيستم 
 .كندبيولوژيك، شيميايي و فيزيكي را به صفر نزديك مي

HACCPمند است كه كليه خطوط و مراحل  يك مطالعه نظام
توليد از اجزاي تشكيل دهنده محصوالت غذايي، شرايط 
فرايند، حمل و نقل و انبارداري گرفته تا بسته بندي و توزيع را 

به عبارت ديگر، اين مطالعه به ما اين اجازه را . شودشامل مي
دهد كه در جريان فرايند، نواحي حساس را كه خطر آفرين مي

 معياري براي ورود  HACCPدر واقع،. هستند، شناسايي كنيم
كاال به بازارهاي جهاني است و نوعي گذر نامه براي صادرات 

مواد غذايي در داخل اي براي توزيع مواد غذايي و شناسنامه
ها نقاطي از زنجيره توليد كه در آن. رودكشور به شمار مي

امكان مخاطره سالمت مصرف كننده وجود دارد را نقاط 

عدم . نامندمي) CCP(يا نقاط كنترل بحران ) CP(بحراني 
كنترل نقاط بحراني ممكن است به عدم ايمني مصرف ماده 

 شامل تامين HACCP به طور كلي،اهداف. غذايي منجر شود
ايمني مواد غذايي، استفاده بهتر از منابع و امكانات و همچنين 
كسب بازارهاي بين المللي بيشتر از طريق افزايش اعتماد 

  ].11و10[باشد مشتريان به ايمني مواد غذايي مي
 در بسياري از واحدهاي صنايع HACCPاجراي سيستم 

. رو بوده است روبهغذايي كشورهاي پيشرفته صنعتي با موفقيت
دهد كنندگان فراورده اطمينان ميبرقراري اين سيستم به مصرف

كه مديران واحد داراي توان علمي و فني الزم هستند، و در 
برقراري اين . كنندمورد سالمت آنان احساس مسئوليت مي

هاي رفتاري براي رعايت سيستم همچنين به كاركنان انگيزه
د، و اين امر خود بخود موجب باال دهمسائل بهداشتي را مي

  ].10[شود رفتن سطح فرهنگ بهداشتي واحد مي
هاي تدوين شده  از جمله استانداردهISO22000استاندارد 

توسط سازمان جهاني استاندارد در قالب استانداردهاي مديريت 
 كدكس مواد HACCPهاي  و سيستمISO22000كيفيت 

 تدوين اين مجموعه  آن در2005غذايي است كه نسخه سال 
مورد استفاده قرار گرفته است و در واحدهاي مربوط به توليد 
و توزيع مواد غذايي و به طور كلي فعال در چرخه توليد تا 

هايي كه اين در سازمان. مصرف مواد غذايي كاربرد دارد
گيرد، به طور غير مستقيم اين استاندارد سرلوحه كار قرار مي

) اثبات كيفيت دانش فني، ب) ؛  الفشودامتيازات حاصل مي
اثبات توانمندي واحد براي مهار عوامل مخاطره آميز در خط 

تائيد ) تائيد ايمني مصرف فراورده توليدي، ت) توليد، پ
جلب رضايت ) ها با استانداردهاي مربوطه، جبرابري فراورده

  ].11و10[توانمندي رقابت در بازارهاي جهاني ) مشتريان، چ
ه داشت كه در واحدهايي كه نيروي انساني ناآگاه و بايد توج

ها و چگونگي بدون انگيزه باشند، و از اهميت اين سيستم
خبر باشند، و اصول بهداشتي را رعايت نكنند، اجراي آن بي
 نه تنها مفيد ISO22000 و HACCPهاي وجود سيستم

نيست، بلكه ممكن است مضر هم باشد، زيرا در شرايطي كه 
نده و مسئولين اجرايي با اتكا به وجود اين سيستم به مصرف كن
كنند، عدم كارايي سيستم هاي حاصل اطمينان ميفراورده

  . شودموجب به خطر انداختن سالمت آنان مي
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  گيري نتيجه-4
با توجه به نتايج بدست آمده، از لحاظ آماري هيچ گونه تفاوت            

كي هــاي علــوم پزشــمعنــي داري بــين چهــار گــروه دانــشگاه
از نظـر درصـد     ) ها، تهـران، شـهيد بهـشتي و ايـران         شهرستان(

 ISO22000هاي  نواقص موجود در پروانه ساخت و گواهينامه      
هـاي غـذايي    در مقايسه بين گـروه     . وجود نداشت  HACCPو  

نيز از نظر نواقص    ) هاي لبني، گوشتي و آبميوه    فراورده(مختلف  
 عبـارتي،   بـه . نامبرده هيچ اخـتالف معنـاداري وجـود نداشـت         

هاي علوم پزشكي مختلفي كه محصوالتـشان در تهـران          دانشگاه
توزيع شده است از لحاظ تعـداد نـواقص بررسـي شـده داراي              
عملكرد تقريبا يكساني بودند، همچنين تعداد نـواقص مـشاهده          
شده، به تفكيك نوع محصول نيز از نظر آماري با يكديگر فرقي            

  . نداشت
ا و مخصوصا نقايص مربـوط بـه        هنقايصي كه در پروانه ساخت    

 مـشاهده شـد بـسيار       HACCP و   ISO22000هـاي   گواهينامه
هشدار دهنده هستند و اين موضوع نظـارت بيـشتري را  بـراي              

اي از  شود كه كارگروه ويـژه    پيشنهاد مي . طلبدها مي شناسايي آن 
هــاي نظــارتي بــراي شناســايي نقــايص نــامبرده طــرف ارگــان

هـا،  اي كارخانـه  هـاي دوره  زرسـي اختصاص داده شـود و در با      
بررسي و تطبيق اطالعـات موجـود در برچـسب بـا مـستندات              

  .موجود، جزئي از الزامات كاري در نظر گرفته شود
مطالعات مشابه در اين زمينه در ايران، بـسيار محـدود صـورت             
گرفته است و با توجه به وفور اشتباهات و تقلباتي كه در زمينه             

گيـرد، انجـام مطالعـات      يي صورت مي  گذاري مواد غذا  برچسب
تواند نقـش مهمـي در ارتقـاي كيفيـت محـصوالت و             بيشتر مي 

  .كننده ايفا كندسالمت مصرف
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This inferential and descriptive study was aimed to identify faults and frauds in the labeling of 
dairy products, meat and fruit juice products launched in Tehran in 2012-2013 years. The data 
collection was performed by taking pictures of the food products' labels in 21 chain stores 
scattered in the North, South, East and West, Tehran. Subsequently, five defects including, 
without production license, wrong production license, not extended production license, 
unallowed HACCP and ISO22000 certificates were investigated. Finally, the comparisons 
were performed among four groups of the products which were under supervision of; (a) 
other provinces' university of medical sciences, (b) Tehran university of medical science, (c) 
Shahid Beheshti university of medical science, and (d) Iran university of medical science. 
According to the obtained results, in general, 3%, 26.83%, 27.44%, 29.88% and 22.26% of 
the three groups of products launched in Tehran market bore the defects of without 
production license, wrong production license, not extended production license, unallowed 
HACCP certificate and unallowed ISO22000 certificate, respectively. The Kruskal–Wallis 
test didn't show any significant difference among the mentioned four groups of universities of 
medical science in investigation of the defects of without production license, wrong 
production license, not extended production license, unallowed HACCP certificate and 
unallowed ISO22000 certificate (p-values: 0.198, 0.139, 0.575, 0.091 and 0.091, 
respectively). The amount of faults and frauds which were observed in this study revealed that 
stricter monitoring is required regarding the production license and HACCP and ISO22000 
certificates.  
 
Keywords: Food labeling, Production license, HACCP, ISO 22000    
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