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مقاله پژوهشی

طراحی مدل ارزیابی و رتبه بندی سردخانهها و واحدهای فراوری خرما بر اساس اصول طیب و الگوی
AHP
راضیه نیازمند ،*1منیرالسادات شاکری ،2بی بی مرضیه رضوی زاده ،3مجتبی

جوکار4

 -1گروه شیمی مواد غذایی ،مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ،مشهد ،ایران.
 -2گروه زیست فناوری مواد غذایی ،مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ،مشهد ،ایران.
 -3گروه ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی ،مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ،مشهد ،ایران.
 -4مؤسسه کیفیت رضوی ،مشهد ،ایران.
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پذیرش مقاله00/9/29 :

کلمات کلیدی:

ماده غذایی زمانی طیب است که از جمیع جهات مادی و معنوی ،پاك و خالص و عاری از آلودگی باشد .با
توجه به قدمت و پیشینه طوالنی درخت خرما در ایران ،هدف این پژوهش تدوین مدل ارزیابی کیفیت و
رتبهبندی خرما بر اساس شاخصهای طیب بود.
روشها :بدین منظور ابتدا مراحل سردخانهگذاری و بستهبندی خرما مورد بررسی قرار گرفت .در بخش
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بعدی به قوانین ،استانداردها و چالشهای ملی و بینالمللی موجود در تولید خرما و واحدهای مربوطه بر
اساس روش  AHPپرداخته شد .شاخصهای طیب شامل حلیت ،جذابیت ،سالمت ،اصالت و برکت میباشند
که برای هر یک از آنها مؤلفههایی تعریف شد و به آنها وزن داده شد .در مرحله بعد برای کلیه مراحل
فرآیندها در واحدهای سردخانه،فرآوری و بستهبندی بر اساس مطالعات انجام شده بازبینههایی تهیه و
ویژگیها و الزامات اصلی مورد نیاز تعریف شد.
نتایج :با اطالعات بهدست آمده الگوهای ارزیابی کیفیت و رتبهبندی با معیارهای مشخص طراحی شدند.
بهمنظور رتبه بندی واحدها ابتدا با استفاده از جداول ارزیابی و امتیازدهی به هر یک از معیارهای مورد
بررسی امتیاز مربوطه داده شد .سپس امتیاز کسب شده هر معیار در ضریب مؤلفه مربوط به آن معیار ضرب
شده و مجموع امتیاز معیارها در هر واحد بهدست آمد.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج بهدست آمده ،بدین ترتیب رتبه واحدهای مورد ارزیابی (طیب درجه یک،
طیب درجه دو ،طیب درجه سه و یا هیچکدام) مشخص شد.
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مقدمه
تغذیه یکی از مباحث مهم مطرح شده در سالمتی و

نظر آلودگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی سالم و

حیات انسان میباشد که توجه بسیاری از اطباء و دانشمندان

بهداشتی باشد( .)4یکی از نکات مهم دیگری که در قرآن

را به خود جلب کرده است .در جهانبینی توحیدی و بهویژه

تاکید شده مسأله طیب است .در حقیقت واژه طیب بهعنوان

در مکتب اسالم به ارتباط بین غذا با روح اشاره شده است(-1

یک صفت کیفی برای موضوعات متعددی از جمله انسان،

 .)2نظام تغذیهای اسالم بر اساس مفهوم حالل و حرام استوار

غذا ،زندگی ،سرزمین و نعمتها در قرآن مجید مورد استفاده

است( .)3غذای حالل غذایی است که از نظر شرعی پاك و از

قرار گرفته و در هر مورد نیز داللت بر متعالی ،الهی،
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مرغوبیت ،ارزشمندی ،موقعیت مناسب ،لذتبخش ،صالح و

تعریف میگردد .اصل برکت نیز با توجه به ایجاد آثار

با برکت بودن آن موضوع میکند( .)5با وجود اینکه واژه

حیاتبخش و ارزش افزوده ،افزایش بهرهوری و تقویت جلوه

حالل و طیب همچون ایمان و عمل صالح در کنار یکدیگر

توحیدی زندگی مشخص میشود( .)11،7تولید مواد غذایی

ذکر شدهاند ،مفهوم غذای طیّب در درجات باالتر کیفیت،

حالل و طیب ،اکنون نه یک پدیده فرهنگی و اجتماعی ،بلکه

وجود دارد( .)6در مجموع میتوان گفت غذای طیب بهعنوان

تجارتی پرسود در عرصه اقتصاد جهانی است( .)12بهعالوه

یک غذای فراتر از حالل میباشد که تمام جنبههای معنوی

نشان طیب به دلیل توجه به مسائل زیست محیطی و

و تغذیهای در آن لحاظ گردیده است(.)7

بهداشتی ،بازار رو به گسترشی را در صنعت غذا میتواند به

از آنجا که تمامی مراحل تولید،فرآوری ،حمل و نقل و

خود اختصاص دهد .بر طبق گزارش شاخص اقتصاد اسالمی

مصرف محصوالت غذایی در رسیدن به این سطح از کیفیت

جهان در سال  ،2017در زمینه غذای دارای نشان حالل ،در

تأثیرگذار هستند ،برای تولید محصوالت با نشان طیب،

حال حاضر مالزی بیشترین فعالیت را دارد و پس از آن نیز

ارزیابی و پایش محصوالت غذایی بر اساس معیارهای طیّب

به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی ،برزیل ،استرالیا،

استخراج شده از دیدگاه قرآن در تمام زنجیره تولید تا مصرف

پاکستان ،عمان ،برونئی ،سنگاپور ،سودان و عربستان سعودی

مواد غذایی الزامی و ضروری میباشد( .)8ارکان مهم

قرار دارند در حالیکه سهم ایران از این بازار بسیار ناچیز و

درفرآوری محصوالت طیب بر اساس مفاهیم قرآنی شامل

کمتر از نیم میلیارد دالر برآورد شده است(.)13،7

حلیت ،سالمت ،اصالت ،جذابیت و برکت میباشند( .)9با

خرما بهعنوان یک محصول استراتژیک در حوزه امنیت

توجه به تأکید آموزههای دینی بر استفاده از غذای پاك و

غذایی ،یکی از اقالم مهم کشاورزی ایران و بیشتر کشورهای

اهمیت بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،اصل سالمت یکی از

منطقه میباشد که با تنوع فرآوردهها و مرغوبیت خاص آن

شاخصهای مهم در ارزیابی محصوالت طیب میباشد(.)1

در سنوات اخیر به شدت مورد توجه مصرفکنندگان جهانی

مضر نبودن و مفید بودن محصوالت ،فرآیندها و خدمات برای

واقع شده است .البته درخت خرما دارای منزلت و جایگاه

جسم و روان انسانها و همچنین محیط زندگی (طبیعت،

مقدسی در بین اقوام و ملل مختلف نیز میباشد .در قرآن

اجتماع و فرهنگ جامعه) و عاری بودن از انواع آالیندهها در

مجید در سورههای قاف ،نمل ،مؤمنون ،مریم ،یاسین به نخل

محصوالت و خدمات (شیمیایی ،صوتی ،تصویری ،و غیره) از

خرما اشاره شده است که این موضوع گویای اهمیت و ارزش

مؤلفههای این رکن میباشند .مطالعات مرزبند و همکاران

این محصول مفید از نظر اسالم است( .)14ساالنه حدود 7

( )1394نیز در زمینه ابعاد معنوی ایمنی غذا بر اساس متون

میلیون تن خرما در جهان تولید میشود و کشور ما با تولید

اسالمی نشان میدهد کرامت جسمی و روحی از مهمترین

بیش از یک میلیون و چهل هزار تن خرما جایگاه ویژهای در

نتایج التزام به راهبردهای نگرشی و رفتاری ایمنی غذایی

تولید جهانی این محصول دارد .در مورد سطح زیرکشت

میباشد( .)10بر اساس متون اسالمی ،اصل حلیت به معنای

محصول خرما در کشور ،بیشتر سطح باغات بارور به استان

رعایت کامل چارچوبهای شرعی و قانونی در محیط کار ،در

کرمان اختصاص دارد( .)16-15این در حالی است که

تعامل با کارکنان و شرکاء ،در تعامل با حقوق عمومی و

مشکالت زیادی برای توسعه تولید و صادرات خرما وجود

زیستمحیطی و در تعامل با ذات اقدس الهی است .اصل

دارد .در حال حاضر بخش عمدهای از خرما و فرآوردههای

جذابیت و آراستگی در نتیجه پیادهسازی متوازن عناصر

تولیدی آن بهصورت سنتی تولید شده و ضعف زیادی در

زیباییهای طبیعی و معنوی مانند ،نظم ،طراوت و شادابی،

فناوری و صنایع تبدیلی بستهبندی و سایر مراحل زنجیره

حسن خلق و رأفت در محیط کاری تحقق مییابد .اصل

تولید وجود دارد .در بسیاری موارد نیز استانداردها و موازین

اصالت بر مبنای هماهنگی با فطرت و طبیعت و ناب بودن

بهداشتی رعایت نمیشود و گاهی حتی استاندارد و معیار
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کنترل کیفی وجود ندارد .این امر باعث شده است که

کردند( .)21این محققان طی چند مرحله شامل تعیین هدف

مصرفکنندگان با نگرانی این محصول را خریداری کرده و

تحقیق ،ایجاد ساختار سلسله مراتبی ،اخذ ارزیابی کارشناسان

همچنین قیمت محصول ایران در بازارهای جهانی پایین باشد

و وزندهی به شاخصها عناصر خطر را اولویتبندی نمودند.

در حالی که مصرف این محصول در دنیا رو به رشد است.

گردا )2009(2نیز برای مدیریت کیفیت مواد غذایی مورد

بنابراین افزایش کیفیت خرما و انطباق آن با استاندارهای

AHP

مطالعه و افزایش اثربخشی مدیریت شرکت روشهای

را به کار برد .نتایج  AHPو ANP

جهانی ،حالل و طیب نقش به سزایی در افزایش پذیرش

و فرآیند تحلیلی شبکهای

مصرفکنندگان مسلمان و غیر مسلمان در دنیا خواهد

براساس نظرسنجی تجربی (مصاحبههای پرسشنامهای) انجام

داشت .مهمترین مشکالت در نگهداری وفرآوری خرما بسته

شده با مدیران در سه ماده غذایی پیشرو در لهستان انجام

به رقم ،خسارت آفات ،ترشیدگی ،تیرگی رنگ و شکركزدگی

شد( .)22در این پژوهش پارامترهای کنترلی در مراحل

هستند( .)17کیفیت خرمای تازه و بستهبندی شده تحت

انبارداری وفرآوری خرما بر اساس تلفیق معیارهای برگرفته

تأثیر مراحل مختلف از جمله شرایط برداشت ،انبارداری و

از مبانی اسالمی با مؤلفههای کنترل کیفیت برگرفته از سایر

سردخانه،فرآوری و نوع بستهبندی متفاوت خواهد بود .در

استانداردها به روش AHPتدوین گردید که قابل انطباق با

بین این مراحل به دلیل رطوبت باالی خرما (در برخی ارقام)

سردخانهها و واحدهایفرآوری خرما میباشد و با پیادهسازی

و وجود ترکیبات قندی که زمینه را برای فساد میکروبی و

در صنایع خرمای استان کرمان ،مدل ارزیابی و رتبهبندی

شیمیایی این محصول مهیاتر میسازند ،شرایط انبارداری و

مناسب ،با هدف دستیابی به راهبردهای عملی در تولید

سردخانههای نگهداری خرما همانند واحدهایفرآوری ،از

محصوالت خرمای طیب طراحی شد.

اهمیت قابل توجهی در حفظ کیفیت و ارزش غذایی این میوه

مواد و روش ها

برخوردار هستند(.)18
در این پژوهش از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی برای
تدوین الگو استفاده شده است AHP .روش تصمیمگیری چند
معیاری است که در آن امکان وزندهی عوامل یا متغیرهای

اولویتبندی و رتبهبندی خرماها در سردخانهها و
واحدهایفرآوری مختلف بر اساس روش  AHPانجام شد(.)23
بدین منظور مراحل ذیل انجام شد.

تأثیرگذار از نظر اهمیت وجود دارد( .)19در این روش چندین

تدوین مؤلفهها و شاخصهای طیب

معیار ارزیابی شده و اولویتها برای اهداف تصمیمگیری

مولفههای اصول طیب بر اساس مطالعات قبلی و
شاخصهای قرآنی برای محصول خرما مورد بازبینی قرار
گرفتند و شاخصهای مناسب مشابه مدلسازی مفهومی
حالل که در مورد محصوالت حالل مالزی و برخی از
کشورهای اسالمی اجرا شده است ،با اندکی تغییرات تدوین
شدند(.)24 ،9

استخراج میشوند AHP .روش تصمیمگیری بسیار
انعطافپذیری است که در شرایط مختلف میتواند عمل کند.
این روش به طور معمول در شرایطی استفاده میشود که قرار
است یک گزینه یا بیشتر از چندین گزینه انتخاب و
تصمیمگیری شود( .)20مطالعات زیادی از  AHPبرای
دستیابی به نتایج قوی در برنامههای مختلف و بهمنظور

تهیه بازبینه های ارزیابی سردخانه و واحدفرآوری خرما

اولویتبندی عوامل ،معیارها و خطرات در زمینههای متفاوت

عوامل و معیارهای مؤثر بر کیفیت و کمیت خرما در

استفاده کردند .برای مثال خان1و همکاران ( )2019با این

سردخانه و واحدهای فرآوری و بسته بندی بر اساس بررسی

روش عناصر خطر مرتبط با زنجیرههای تأمین غذای حالل را

منابع علمی( ،)25،17استانداردهای ملی و بین المللی(-26

شناسایی کرده و آنها را برای مدیریت بهتر اولویتبندی

 ،)43مصاحبه با متخصصان و بازدید از سردخانه و واحدهای
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تولیدی سنتی و صنعتی در شهرستان بم استان کرمان
استخراج و دستهبندی شد .بر اساس معیارهای استخراج شده
بازبینههای هر مرحله از فرآیند و عملیات آماده شد .در این
بازبینهها معیارهای اصلی که در هر واحد فرآوری خرما یا
سردخانه برای نگهداری آن باید در نظر گرفته شوند تعیین
شد و همچنین برای هر معیار کلیه الزامات تعریف شد.
الزامات در واقع عوامل استخراج شده مؤثر بر محصول بودند.
طراحی مدل رتبه بندی طیب

نیازمند و همکاران

مناسب ساختمان/چیدمان مناسب تجهیزات برای آن (کد
 )213تعریف شد.
 زیبایی که شاخصهای آن شامل لباس فرم و الگوی رفتاری
هماهنگ و با معنا (کد  ،)221زیبایی محصوالت و بسته
بندی ،خدمات و محیط کار (کد  ،)222تابلوهای راهنمای
مأموریت (کد  )223بودند.
 معنویت که ایجاد فضای معنوی (تابلوهای حاوی اشعار و
حکمتها؛ (کد  ،)231فضای مناسب ،تمیز و خوش بو
جهت انجام فرایض دینی (کد ،)232رعایت اصول اخالقی

برای ارزیابی واحدهای طیب ،سه درجه برای نشان طیب

(اخالق ،مهربانی ،ادب ،مسئولیتپذیری و سایر صفات

شامل متوسط (درجه  ،)3خوب (درجه  )2و عالی (درجه )1

برگزیده) و برنامههای تشویقی برای کارکنان برگزیده (کد

در نظر گرفته شد که به هر واحد با توجه به مجموع

 )233بهعنوان شاخصهای آن در نظر گرفته شد.

امتیازهایی اخذ شده از معیارهای تعریف شده در بازبینه،
یکی از این رتبهها تعلق گرفت .البته در صورت عدم کسب
امتیاز الزم هیچ یک از درجات نشان طیب به واحد مورد نظر
تعلق نگرفت .بهمنظور طراحی مدل ارزیابی ابتدا برای
شاخصهای اصول طیب با توجه به اهمیت آن از دو جنبه
اسالم و سالمت ضریب تعیین شد .همچنین به مؤلفههای
استخراج شده وزن داده شد .سپس مشخص شد که هر یک
از معیارهای بازبینه در زیرمجموعه کدام یک از مؤلفههای
شاخصهای طیب قرار میگیرد که ضریب آن مؤلفه در درجه
معیار بازبینه( 2 ،1یا  )3ضرب شد .در نهایت مجموع امتیاز
معیارها بهدست آمده و رتبه واحد مورد بررسی مشخص شد.
نتایج و بحث
تدوین مؤلفهها و شاخصهای اصول طیب

بهمنظور ارزیابی و رتبهبندی واحد فرآوری خرما با نشان
طیب ،برای هر یک از اصلهای طیب مؤلفههایی تعریف شد.
جدول  1مؤلفهها و شاخصهای تعریف شده برای اصل حلیت
را نشان میدهد .برای سایر اصول طیب نیز چنین
جدولهایی تهیه و تکمیل شدند .مؤلفههای تعریف شده برای
اصل جذابیت و آراستگی عبارتند از:
 نظم که شاخصهایی مانند تقویم کاری متناسب با فصلها،
ماهها و هفتگی (کد  ،)211برنامه منظم کارکنان،
تجهیزات ،مستندسازی و غیره (کد  )212و طراحی

 سرسبزی و لطافت محیط که وجود انواع فضای سبز
(حداقل به میزان  7درصد زمین مورد استفاده برای فضای
صنعتی ،سطحی باالتر از متوسط؛ (کد  ،)241در نظر
گرفتن اتاق استراحت و امکانات رفاهی مناسب برای
کارکنان در محل (ترجیحاً با بهره از فضای سبز( ،کد )242
و شادابی و نشاط کارکنان (شاخص رضایت ،خوشرویی و
لبخند( ،کد  )243بهعنوان شاخصهای آن مدنظر قرار داده
شد .مؤلفهها و شاخصهای تعریف شده برای اصل سالمت
نیز به شرح ذیل بودند:
 ساختار سازمانی :شاخصهای سالمت و عدالت در
ساختار و فرآیندهای سازمانی (کد ،)311سالمت و
امنیت در زمین ،ساختمان ،سازهها و تجهیزات (کد
)312
 حذف آالیندهها و مواد مضر :شاخصهای حذف
آالیندههای شیمیایی (جسم ،محصول و محیط؛ (کد
 ،)321حذف آالیندههای میکروبی (کد  ،)322حذف
آالیندههای فیزیکی (ناپاکی ،صوتی ،تصویری ،آسیب
فیزیکی و غیره؛ (کد  ،)323حذف آالیندههای معنوی
(ادعای تغذیهای -درمانی اثبات نشده ،دروغ و غیره؛ (کد
)324
 شناسنامه سالمت :شاخصهای تهیه شناسنامه سالمت
جسم برای محصول (میزان مصرف و غیره؛ (کد ،)331
تهیه شناسنامه سالمت روان (نحوه مصرف /شکر نعمت؛
(کد  ،)332حذف مواد اولیه و محصوالت مضر از سبد
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فروش (کد  ،)333بیان جنبههای مضر محصول برای
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 اصالت مواد و فرآیندها :اصالت برندها ،مجوزها و
گواهینامهها (کد ،)431صحتسنجی مواد اولیه،

افراد خاص (کد )334
 فرآیندها :شاخصهای سالمت و رفاه کارکنان ،ایمنی ابزار
و محیط کار (کد  ،)341پیش بینی الزامات مناسب برای

فرآیندها ،ابزارها و محصوالت (کد)432
 اصالت در تولید،فرآوری ،بازاریابی و فروش :معتبر بودن
مسیر تولید ،فرآوری و بستهبندی و توزیع (کد،)441

کشت یا فرآیند (کد )342
 ارتقای دانش سالمت :شاخصهای دانش و مهارتهای
سالمت و ایمنی کارکنان (کد  ،)351طراحی بسته یا
برنامه تغذیه سالم برای کارکنان (کد  ،)352ارائه بسته
یا برنامه تغذیه سالم برای مشتریان (کد )353

اصالت در معرفی و تبلیغ محصوالت و خدمات (کد)442
 مؤلفهها و شاخصهای تعریف شده برای اصل برکت نیز
در ذیل آورده شده اند.
 بهرهوری سازمانی و سیستمی :تناسب مسئولیتها با
دانش فنی و تخصص کارکنان (کد ،)511دانشافزایی و

 برای اصل اصالت نیز مؤلفهها و شاخصهای ذیل تعیین

توانمندسازی کارکنان (کد  ،)512تناسب نظام پرداخت

شد.
 طبیعی بودن :استفاده از مواد و محصوالت طبیعی (غیر

و پاداش با عملکرد سازمانی (کد ،)513استفاده بهینه از

تراریخته و غیره؛ (کد  ،)411استفاده از مواد و

مکانها ،منابع ،انرژی ،مواد اولیه ،تجهیزات ،نهادههای

فرآیندهایی که اثر جانبی (شناخته نشده) بر محصول

کشاورزی و غیره (کد.)514

ندارند (کد)412

 ایجاد ارزش افزوده :مستندسازی دادهها ،تولید و انتشار
دانش (کد ،)521تولید ارزش افزوده اقتصادی (کاهش

 بومی بودن :بومی بودن محصوالت ،خدمات و فرآیندها تا
حد امکان (کد ،)421استفاده از دانش فنی و نظری بومی
در تلفیق با مباحث علمی و فناوری پیشرفته دنیا

قیمت تمام شده بدون کاهش کیفیت؛ (کد )522
 اثرگذاری ،ارزش ذاتی :اثرگذاری هویت و فرهنگ سیستم
بر جامعه مشتریان (کد )531

(کد)422
جدول  .1مولفهها و شاخصهای زیر مجموعه اصل حلیت

وزن در

وزن در

ضریب هر

شاخصها

مؤلفهها

کد

 1000امتیاز

100

شاخص

مجوزهای

مجوزهای شغلی و اخذ پروانهها (اصناف ،اماکن و ). . .

111

20

2

2×2/5=5

قانونی

مجوزهای الزم برای کارکنان (بهداشت و ). . .

112

20

2

2×2/5=5

اسناد مالکیت زمین و تجهیزات

113

20

2

2×2/5=5

حقوق

پرداخت بیمه ،مالیات ،مالیات بر ارزش افزوده و ........

121

20

2

2×2/5=5

عمومی

اخذ استانداردهای اجباری

122

15

1/5

1/5×2/5=3/75

رعایت حقوق عمومی (جامعه ،محیط زیست ،اکوسیستم و )...

123

20

2

2×2/5=5

حدود

پوشش مناسب محل کار (پرهیز از رنگهای تیره)

131

10

1

1×2/5=2/5

شرعی

قراردادهای مالی و تأمین سرمایه مشروع (حذف ربا)

132

20

2

2×2/5=5

رعایت آداب شرعی محیط کار ،تجهیزات ،مواد اولیه ،محصول و غیره

133

10

1

1×2/5=2/5

حذف

استفاده صحیح از انرژی و منابع ،مواد اولیه ،مکان و...

141

15

1/5

1/5×2/5=3/75

اسراف

استفاده صحیح از وقت و زمان کاری (شاخص ساعات مفید کاری)

142

15

1/5

1/5×2/5=3/75

تسهیل و تسریع فرآیندها

143

10

1

1×2/5=2/5

حقوق

قراردادهای کاری منطبق با ضوابط قانونی و بهرهوری

151

20

2

2×2/5=5

کارکنان و

نظام پیوسته ارتقا سطح دانش و مهارت کارکنان

152

10

1

1×2/5=2/5

مشتریان

انصاف و رعایت حقوق مشتری ،شفافیت ارزش افزوده

153

15

1/5

1/5×2/5=3/75

سامانه ثبت نظرات مشتریان

154

10

1

1×2/5=2/5

250

25

جمع کل
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شستشو ،خشک کردن و تنظیم رطوبت ،بسته بندی و غیره
روی خرما انجام میدهند .این عملیات میتوانند بهصورت
سنتی انجام شده یا در شرایط بهداشتی و تمیز و با دستگاهها

مجموع کل امتیاز طیب بر مبنای  5اصل ذکر شده،

و تجهیزات مناسب و پیشرفته انجام شوند که بهطور قطع بر

 1000در نظر گرفته شد که به اصول سالمت ،حلیت ،اصالت،

کیفیت محصول تولیدی تأثیرگذار است .از دیدگاه اسالم

برکت و جذابیت با توجه به اهمیت و اثرگذاری از نظر اسالم

اصول اخالقی و شرایط مدیریتی حاکم بر واحد فرآوری و

و همچنین مشاوره با صاحب نظران در این حوزه ،به ترتیب

همچنین کارکنان بر کیفیت و کمیت محصول تولیدی

امتیازهای  150 ،200 ،250 ،300و  100از مجموع کل

اثرگذار است .در برسی واحدها از دیدگاه اصول طیب تمام

امتیاز اختصاص داده شد .همچنین با توجه به این امتیازبندی

این شرایط مدنظر قرار میگیرند.

برای هر یک از اصول سالمت ،حلیت ،اصالت ،برکت و

نمونهای از بازبینه طراحی شده برای ارزیابی خرمای

جذابیت به ترتیب ضریب  1/5 ،2 ،2/5 ،3و  1در نظر گرفته

طیب در مرحله فرآوری (ضدعفونی ،سورتینگ ،درجهبندی،

شد.

شستشو ،تنظیم رطوبت ،پوششدهی ،خشک کردن) و
با توجه به امتیاز هر اصل ،مولفههای تعریف شده برای

سردخانه در جدول  2آورده شده است .الزامات اشاره شده در

آنها نیز وزندهی شدند که در واقع بیانگر امتیاز هر مؤلفه یا

این جدول فقط برای نمونه است و تعداد آنها برای هر معیار

وزن آن در کل  1000امتیاز است .برای تسهیل در رتبهبندی

بسیار بیشتر میباشند که در این مقاله امکان آوردن همه

وزن در  100هر مؤلفه حساب شد .در نهایت با توجه به

الزامات نبود( .)7شایان ذکر است که این الزامات با توجه به

ضریب در نظر گرفته شده برای هر اصل ،ضریب هر مؤلفه

استانداردها ،وضعیت موجود و بخشهای مختلف واحد

بهصورت زیر محاسبه شد.

فرآوری تعریف میشوند.

(ضریب اصل)×(وزن در  100مؤلفه)= ضریب مؤلفه

این جدول میتواند یک ستون اضافه هم داشته باشد که

کدها و ضریبهای محاسبه شده برای اصل حلیت در

در آن توصیههای الزم برای هر الزام آورده شود یا اینکه به

جدول  1مشاهده میشوند .این کدها و ضریبها برای سایر

پیوستی که آن الزام را توضیح داده و اطالعات کاملتری در

اصول طیب نیز محاسبه شد.

مورد نحوه ارزیابی و تعیین کیفیت و کمیت ارائه میدهد

بازبینههای ارزیابی کیفیت سردخانه و واحد فرآوری خرما

ارجاع داده شود .ارزیاب نیاز است که قبل از ارزیابی این

بر اساس اصول طیب

پیوستها را به دقت مورد مطالعه قرار داده تا بر نکات مورد

خرما پس از برداشت و درجهبندی اولیه از نخلستان به

توجه در زمان بازدید و ارزیابی تسلط داشته باشد.

سردخانه یا واحدهای فرآوری منتقل میشود .هر خرما برای
نگهداری کوتاه یا طوالنی مدت به دما و رطوبت خاص خود
نیاز دارد .سردخانههای نگهداری خرما باید شرایط خاص از
لحاظ محیط و بهداشت داشته باشند .واحدهای فرآوری و
بسته بندی خرما نیز با توجه به نوع خرما عملیات مختلفی
شامل ضدعفونی کردن (تدخین) ،درجهبندی ،طبقهبندی،
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جدول  .2ارزیابی و رتبهبندی انبارداری وفرآوری خرما
معیار اصلی

کد

عدم

الزامات

انطباق

ضریب

113

رعایت اصول شرعی در مالکیت قانونی زمین (غصبی نبودن ،پرداخت
خمس زمین ،قراردادهای مالی مشروع ،قانونی و منصفانه مالکان ،شرکا یا
اجاره کنندگان زمین و غیره)

121

رعایت چارچوب های اسناد ملی ،قوانین و مقررات مرتبط مانند سیاست
های منابع طبیعی ملی ،پرداخت مالیات در صورت احراز شرایط ،بیمه و
غیره

132

خرید از تأمین کنندگان معتبر (دارای کسب و کار حالل)

5
زمین

5

سردخانه یا
انبار دریافت
خرما

درجه بندی
متوسط

خوب

عالی

*

*

*

5
312

1

انتخاب محل مناسب برای سردخانه

2

3

3
232

1

اتخاذ تمهیدات الزم برای برگزاری واجبات (نماز و روزه)

1

1

0/5
فضای کارگاه
فرآوری و
بستهبندی

213
342

1

اطمینان از وجود روشنایی طبیعی یا مصنوعی به حد کافی

2

3

7/5
222

جمع آوری کلیه وسایل مورد استفاده در سیستم شستشو در محلی با
شرایط مناسب

412

ممنوعیت استفاده از مواد غیرمجاز برای گازدهی خرما مانند متیل بروماید،
قرص برنج ،فسفین و غیره (روش های جایگزین مانند کنترل اتمسفر،
گرمادهی و غیره)

441

استفاده از روش مناسب ضدعفونی

6

خرما

چینش مناسب و موزون اجزاء ،تجهیزات و وسایل در محیط کار

0/5

1

ضدعفونی

1

1

1

1

2

2

*

1

2

3

6
341

اطمینان از ایمن بودن روش ضدعفونی

*

7/5
511

سورتینگ

3/75

برخورداری مسئول گازدهی از تخصص و دانش الزم و استفاده از تجهیزات
ایمنی (آموزش)

512

آشنایی کارگران با عیوب خرما و نحوه جداسازی آن (از طریق آموزش)

*
1

1

1

3
441

1

وجود فضا و تجهیزات مناسب برای سورتینگ

2

3

6
درجه بندی

514

تناسب سرعت حرکت نوار نقاله ،حجم ورودی خرما و متناسب با سرعت
جداسازی توسط کارگر

441

استفاده از روش مناسب شستشو

4/5

1
1

1
2

1
2

6
شستشوی

141

خرما

3/75

1

استفاده بهینه از آب و صرفهجویی در مصرف آن

212

مستندسازی و ثبت سوابق مربوط به فرآیند شستشو ،ویژگیهای آب مورد
استفاده و پساب تولیدی

322

تنظیم رطوبت خرما با توجه به رقم و محتوای رطوبت

1
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تنظیم رطوبت
خشککردن
هستهگیری
پوششدهی

10/5
441

1

خشک کردن خرما در صورت لزوم به روش بهداشتی

2

2

6
441

لزوم هستهگیری به روش مکانیکی

*

6
411

1

لزوم استفاده از افزودنیهای مجاز

2

3

6
412

بسته بندی

نیازمند و همکاران

1

بکارگیری مواد مناسب برای بستهبندی خرما

2

3

6
531

1

انطباق طراحی های بستهبندی با معیارهای اسالمی و فرهنگ ایرانی

1

1

3
122

1

درج آگاهیها و اطالعات روی بسته

2

3

3/75
نشانهگذاری و

442

برچسبگذاری

4
153

درج وضعیت نشان طیب (قطعی یا در حال گذار) روی بسته

*
1

قابل ردیابی بودن اطالعات نشانهگذاری شده

2

3

3/75
ماشین آالت و
تجهیزات

432

1

اطمینان از صحت کارکرد تجهیزات

2

3

4

سالن تولید و
بسته بندی
221
کارکنان انبار و
سالن تولید و
بستهبندی

1

استفاده از لباس کار

1

1

1
142

1

برنامهریزی برای ارتقاء و پایش بهرهوری فردی کارکنان

2

3

3/75
141

ارتقاء سطح آگاهی کارکنان برای صرفهجویی و پیشگیری از اسراف

1

2

3

3/75

مدل ارزیابی و رتبه بندی سردخانه و واحدفرآوری خرما

بهمنظور بررسی هر یک از معیارهای بازبینه سه گزینه

است .در جدول  3فقط الزاماتی که بهعنوان نمونه در جدول

متوسط ،خوب و عالی در نظر گرفته شد که به ترتیب امتیاز

 2آورده شده و کمی شده اند آورده شده است .بهطور قطع

 2 ،1و ( 3جدول  )2به آنها اختصاص داده شد .همچنین یک

برای کلیه الزاماتی که بر اساس استاندارها و اصول طیب و

گزینه عدم انطباق در نظر گرفته شد که بیانگر این مطلب

منابع علمی برای هر مرحله از فرآوری یا سردخانه تعریف

است که معیار مورد بررسی الزم است رعایت شود و چنانچه

میشود باید امتیازگذاری و بیان کمی نیز تعیین شود.

در هر مرحله حتی یکی از پارامترهایی از جدول که عدم

در نهایت بهمنظور رتبهبندی و محاسبه امتیاز هر شرکت

انطباق آنها حائز اهمیت است ،توسط شرکت یا هلدینگ

یا هولدینگ ،امتیاز کسب شده هر معیار (متوسط ( ،)1خوب

رعایت نشده باشد ،بهطور کلی از مقوله محصول طیب خارج

( )2یا عالی ( )3در ضریب مؤلفه بهدست آمده بر اساس اصول

خواهد بود و سایر موارد جدول دیگر چک نخواهد شد.

پنجگانه طیب ضرب میشود .بدین ترتیب در امتیازبندی

همچنین برای معیارهای در نظر گرفته شده که در سه

معیارها هم اهمیت هر اصل در بین  5اصل طیب و هم

سطح کیفی متوسط ،خوب و عالی درجهبندی شده بودند،

اهمیت هر مؤلفه در همان اصل مورد بررسی دیده شده و در

دامنه کیفی یا کمی تعیین شد که در جدول  3آورده شده

محاسبه لحاظ میشود .بر اساس جمع کل امتیاز معیارها در
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بخشهای مختلف تولید تا عرضه محصول مشخص خواهد

طیب کدام درجه از کیفیت (طیب درجه  ،1طیب درجه  2یا

شد که آیا محصول شرکت مورد مطالعه امتیاز الزم برای

طیب درجه  )3را توانسته کسب نماید.

کسب نشان طیب را دارا میباشد و در صورت کسب نشان
جدول  .3مبنای امتیازدهی سردخانه و کارگاهفرآوری و بستهبندی بر مبنای معیارهای مختلف
ردیف

امتیاز

معیار

متوسط ()1

عالی ()3

خوب ()2

1

1

محل سردخانه

دسترسی به جاده ،آب و برق

دسترسی به جاده ،آب و برق و
دوری از محل زباله و پسماند

دسترسی به جاده ،آب و برق و دوری از
محل زباله و پسماند ،توجه به آب و هوا
و جغرافیای منطقه

2

2

روشنایی سالن

پخش یکنواخت نور و روشنایی بین پخش یکنواخت نور و روشنایی
بین  300تا  500لوکس
 200تا  300لوکس

پخش یکنواخت نور و روشنایی بیشتر از
 500لوکس

3

3

جمعآوری وسایل شستشو

محل جداگانه در داخل سالن تولید انبار

انبار

4

4

روش ضدعفونی

استفاده از دیاکسید کربن

اتمسفر کنترل شده

انجماد (سرمادهی)

5

5

سورتینگ

میز کار

نوار نقاله

سامانههای هوشمند و اتومات

6

6

جداسازی کالهک

دستکش و ابزار تمیز

دستکش و ابزار تمیز

مکانیزه

7

7

درجهبندی

میز کار

نوار نقاله

سامانههای هوشمند و اتومات

8

8

روش شستشو

نیمه مکانیزه

مکانیزه

مکانیزه

9

9

مصرف بهینه آب

استفاده از آب تازه در مرحله
استفاده از آب تازه در تمام مراحل نهایی و آب بازیافت و تصفیه
شده در مراحل قبل

10

10

خشک کردن

محفظههای بسته در معرض نور
آفتاب

11

11

مواد مجاز برای پوششدهی استاندارد ملی

خشککن معمولی

استفاده از آب تازه در مرحله نهایی و
آب بازیافت و تصفیه شده در مراحل
قبل
خشک کن تحت خال

استاندارد ارگانیک

مواد طبیعی و مورد تأیید ارگانیک

12

12

مواد بستهبندی

مواد مناسب

مناسب و دوستدار محیط
زیست

مناسب و دوستدار محیط زیست با
خاصیت ضدمیکروبی

13

13

اطالعات روی بسته

استاندارد 8757

استاندارد ملی ( )8757و
ارگانیک

استاندارد ملی ( ،)8757ارگانیک و
طیب

14

14

قابلیت ردیابی

اطالعات درج شده روی بسته

تگهای RFID

تگهای  RFIDو برنامههای گوشی
هوشمند

15

15

صحت کارکرد تجهیزات

واسنجی سالیانه (طبق استاندارد) واسنجی  6ماهه

واسنجی  3ماهه

16

16

ارتقاء بهرهوری فردی

آموزشهای دورهای و کارگاهی

شرکت در دورههای آموزشی
داخلی

شرکت در دورههای آموزشی خارجی

17

17

ارتقاء فرهنگ صرفهجویی

آموزشهای دورهای و کارگاهی

شرکت در دورههای آموزشی
داخلی

شرکت در دورههای آموزشی خارجی

18

18

مستندسازی سوابق

دستی

ثبت کامپیوتری

ثبت کامپیوتری و دسترسی آنالین

تعیین رتبه طیب واحد مورد ارزیابی

بهمنظور رتبهبندی هر واحد ابتدا با استفاده از جداول

امتیاز معیارها در هر واحدفرآوری بهدست میآید .امتیاز

ارزیابی و امتیازدهی به هر یک از معیارهای مورد بررسی

کسب شده در سه حالت کیفی متوسط ،خوب و عالی و

امتیاز مربوطه داده میشود .سپس امتیاز کسب شده هر معیار

همچنین تعداد عدم انطباقها برای هر واحد (جدول )4

در ضریب مؤلفه مربوط به آن معیار ضرب شده و مجموع

محاسبه میشود.
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جدول  .4امتیاز سردخانه و واحدفرآوری و بستهبندی خرمای طیب در الگوی نهایی ارزیابی
واحد

مجموع عدم انطباق

مجموع امتیاز متوسط

مجموع امتیاز خوب

مجموع امتیاز عالی

سردخانه و واحدفرآوری

D

C

B

A

بر اساس امتیازهای بهدست آمده در جدول فوق ،درجه

است که در صورت وجود حتی یک مورد عدم انطباق واحد

طیب به سه سطح تقسیم شده و نشان طیب درجه یک ،دو

مورد بررسی شرایط الزم را نداشته و مورد ارزیابی قرار

و یا سه به واحد مورد بررسی تعلق خواهد گرفت .در صورت

نخواهد گرفت .دامنه امتیاز الزم برای کسب رتبه درجه یک،

کسب امتیاز کمتر از حداقل  Cواحد مورد بررسی هیچ

دو و سه طیب برای محصول خرما در جدول  5نشان داده

سطحی از نشان طیب را دریافت نخواهد کرد .شایان ذکر

شده است.

جدول  .5دامنه امتیاز الزم برای رتبهبندی خرمای طیب در واحدهای مورد بررسی
واحد
سردخانه و واحدفرآوری

درجه یک
بیشتر از A

درجه دو
کمتر از  Aو بیشتر از B

درجه سه
کمتر از  Bو بیشتر از C

بدین ترتیب واحد فرآوری و سردخانه امتیازدهی شده و

میتواند فرصت از دست رفته را جبران کند .همچنین تالش

مشخص میشود که آیا قادر به دریافت نشان طیب میباشد.

واحدها برای کسب این نشان و تولید محصول طیب میتواند

همچنین با استفاده از این الگو هر واحد فرآوری این امکان

بر سالمت روحی و جسمی جامعه تأثیرگذار باشد .با توجه به

را خواهد داشت که بداند در چه درجهای از طیب قرار دارد

اینکه ایران از جمله بزرگترین تولیدکنندگان خرماست

و چه نقصها و کمبودهایی دارد تا به کیفیت عالی (درجه

ورود محصوالت خرما با نشان طیب به بازار ضمن اینکه

یک) طیب برسد.

اطمینان را به مصرف این محصول افزایش میدهد گام بسیار
بزرگی نیز در اعتالء و ارتقاء جایگاه خرمای ایران در بازارهای

نتیجهگیری

بینالمللی ایفاء خواهد نمود .تالش برای رتبهبندی سردخانه

در پژوهش حاضر با تکیه بر اصول علمی ،استانداردهای

و واحدهای فرآوری خرما در موسسه پژوهشی علوم و صنایع

کاربردی و معارف اسالمی به چگونگی ارزیابی سردخانه و

غذایی انجام شده است که خالصهای از آن در این مقاله آورده

واحدهای فرآوری خرما برای کسب نشان طیب پرداخته شد.

شد .این الگو میتواند در واحدهای تبدیلی و نخلستانهای

محوریت و گستره اصلی نشان طیب روی حوزههایی است که

خرما و همچنین برای سایر محصوالت نیز مورد استفاده قرار

بر روی سبک زندگی و سالمت جسمی و روحی اثرگذاری

گیرد.

باالیی دارند .با وجود اینکه در کشور ما غذای حالل مصرف

قدردانی

میشود اما به بازار بینالمللی حالل توجه نشد .بنابراین با

از همکاران موسسه کیفیت رضوی که در اجرای این پروژه

توجه به اینکه نشان طیب در سطحی باالتر از حالل ارزیابی

یاریگر پژوهشگران بودهاند ،تشکر و قدردانی میشود.

محصوالت و واحدها را انجام میدهد ،ورود به این بازار و

تضاد منافع

ارزیابی و رتبهبندی واحدها برای کسب نشان طیب و در

نتایج حاصل از این مطالعه با منافع نویسندگان و محققان در

نتیجه ورود محصوالت ایرانی با نشان طیب در بازار خارج

تعارض نیست.
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ABSTRACT
Introduction: From the Islamic point of view, food quality standards are
expressed based on the concept of Halal and Tayyib. A food is Tayyib
when it is pure and pure from all material and spiritual aspects. Due to the
long history of date palm trees in Iran, the purpose of this study was to
develop a model for evaluating the quality and ranking of dates based on
good indicators.
Methods: For this purpose, first, the stages of cold storage and packaging
of date palm were evaluated in detail. In the next section, the existing
national and international laws, standards, and challenges in the field of
date fruit production, processing and packaging were discussed based on
AHP method. Tayyib's parameters include being Halal, attractiveness,
health, originality, and efficiency which for each of them were defined
components and they were given weight. In the next step, checklists were
prepared for all stages of cold storage, processing and packaging, based
on the studies performed, and the main features and requirements were
defined.
Results: With the obtained information, the quality and ranking
evaluation patterns were designed with specific criteria. In order to rank
the units, first the evaluation points were given to each of the studied
criteria using evaluation and scoring tables. Then the score of each
criterion was multiplied by the coefficient of the relevant component and
the total score of the criteria was obtained in each unit.
Conclusion: Based on the results, Thus, the rank of the units (Tayyib class
1, Tayyib class 2, Tayyib class 3 and none) were specified.
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