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منظوربهالمللی را بر آن داشت که استاندارد گپ (عملیات خوب کشاورزي) را هاي بیناستفاده روزافزون کود و سموم دفع آفات، سازمان
گپ در افزایش اطمینان از ایمنی مواد غذایی معرفی نمایند. این پژوهش کیفی به دنبال بررسی رفتار کنونی تولید بر اساس استاندارد ایران

سازي وضعیت موجود تولید دربند در شهرستان کرمانشاه است. نتایج این مطالعه از طریق روشنکاران منطقه میانزمینیمیان سیب
هاي مصاحبه عمیق و هاي کیفی با استفاده از تکنیکگذاران کمک نماید. دادهیاستسهاي مؤثر به تواند در اتخاذ سیاستزمینی میسیب
فعالیت کشاورزي، نه رفتار تولید شامل حفظ ساختمان 53آوري شد. نتایج نشان داد که از بین ساختارمند و همچنین مشاهده جمعنیمه

ی تا کاشت محصول و دوره کارنس سموم تا زمان برداشت، کود دهی، رعایت زمان پاشسمیم ادوات کود و خاك، روش آبیاري مناسب، تنظ
هرز و غیره از محصول برداشت شده، استفاده از کیسه علفمحصول، جداسازي خاك،موقعبهدوري و نزدیکی مزرعه به دامداري، برداشت 

کلی، نتایج نشان طوربهدرصدي با عملیات خوب کشاورزي دارد. 100بز، انطباق هاي نارس و سبندي و جداسازي غدهجدید براي بسته
تواند دستاوردهایی براي ) هستند. نتایج این پژوهش میBAPزمینی، درگیر عملیات بد کشاورزي (دهد که تولیدکنندگان سیبمی

یح تولید، صحیرغگام با شناسایی عملیات نخستینعنوانبهسازمان جهاد کشاورزي به دنبال داشته باشد، به این صورت که 
تواند ایمنی مواد غذایی را به ارمغان آورد.خود مینوبهبهزمینی را به سمت عملیات خوب کشاورزي سوق دهد که تولیدکنندگان سیب
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مقدمه
ها منجر به کاهش سالمت و ایمنی مواد غذایی، افـزایش آلـودگی آب و زوال بـاروري    کشاخیر، افزایش مصرف کود و آفتهاي در دهه

کـارگیري مقـررات   صوالت کشاورزي سالم، استفاده و ببراي محهاواسطهکنندگان و مصرفدر نتیجه، تقاضاي جهانیخاك شده است. 
کننـدگان محصـوالت کشـاورزي در حـال گسـترش اسـت       جلب رضایت مصرفمنظوربهی المللی و ملایمنی محصوالت و الزامات بین

)Koohsar, هـایی بـراي   مشـترك دسـتورالعمل  طـور به،2003در سال بهداشت جهانیهاي فائو و نسازماهاین امر موجب شد).2012
تأکیـد  آنایمنی مواد غذایی و عوامل مـؤثر بـر   بالقوه بر خطرات دستورالعملی که. نمایندهاي کنترل ملی غذا را منتشر تقویت سیستم

,FAO & WHO(دارد ش بـه تحـوالت   اي از استانداردهاي ایمنی و کیفیت مواد غذایی را در واکنمجموعهنیزبخش خصوصی.)2003
محصـوالت کشـاورزي و مـواد    به رشد رقـابتی بـراي   کننده در مورد ایمنی مواد غذایی و محیط کسب و کار رونظارتی، نگرانی مصرف

,Farina & Reardon(انـد  غـذایی بـا ارزش را توسـعه داده    ,Henson & Reardon؛2000 Henson؛2005 et al., . یکـی از ایـن   )2005
اسـت کـه   "(GAP: Good Agricultural Practices)عملیات خوب کشـاورزي  "،ها در زمینه ایمنی مواد غذایی و تضمین کیفیتروش

المللـی بـراي   اي و بـین در سـطح ملـی، منطقـه   يدر دنیا استانداردهاي معتبـر که جاییتا.به رشد استدر سراسر جهان رونفوذ آن 
است.شده مطرحعملیات خوب کشاورزي 

شـامل عملیات خوب کشاورزيتدوین شده است.)Iran GAP(در ایران نیز استاندارد ملی عملیات خوب کشاورزي با عنوان ایران گپ 
و بهداشـت کارکنـان،  سـالمت ،ادواتضدعفونی،آبکیفیتمواردي از قبیلبایدکهاستمزرعهدرپیشگیرانهاقداماتازايمجموعه
,Bihn & Gravani(د داقرارتوجهموردراسموم شیمیاییوکودآفات،وحیواناتمدیریت تعریـف فـائو   بر اساساین استاندارد). 2006

)FAO, کنـد و  محیطی را براي فرآیندهاي مزرعه تعیین مـی زیستوایی که پایداري اجتماعی، اقتصادي هاست از روش) عبارت 2003
در حـال حاضـر گـپ جهـانی     د. کنـ در نتیجه غذاي ایمن و با کیفیت و همچنین محصوالت غیر خوراکی کشاورزي ایمـن تولیـد مـی   

کنندگان بـه تولیـدات کشـاورزي در    هاي مصرفنیازمندياي جهانی بامرجعی کلیدي براي عملیات خوب کشاورزي در بازارهعنوانبه
دهد که شمار تولیدکنندگان محصـوالت کشـاورزي کـه    کشور در سراسر جهان پذیرفته شده است. آمار جهانی نشان می100بیش از 

واحـد بـوده اسـت؛    8993و آلمان 19995، ایتالیا 33621در کشور اسپانیا اند،کردهدریافت2015گواهی تأیید گپ جهانی را تا سال 
رود و هاي اختیـاري بـه شـمار مـی    همانند برخی کشورهاي آسیایی در گروه استانداردت که این استاندارد در ایران نیز این در حالی اس

,Simpson(ها وابسته استکشاز حد از کود و آفتتولید، کماکان به استفاده بیش ه در تـا جـایی کـه تنهـا چهـار تولیدکننـد      .)2003
ضـوع گویـاي آن اسـت کـه     این مو). 1394،(اردکانی و شریعتمدارياند ب کشاورزي شدهعملیات خوکشور موفق به دریافت استاندارد 

غافـل زمینـی یبسـ تولیدکنندگان ما از استانداردهاي موجود همچـون عملیـات خـوب کشـاورزي در تولیـد محصـول       در حال حاضر 
هـاي  اي براي شـکار فرصـت  گذرنامهعنوانبهکشاورزان نتوانند از گواهی گپاست که اند. عدم رعایت این استاندارد، موجب شده ندهما

اسـت  المللی و ملی مطالعـاتی انجـام شـده    د عملیات خوب کشاورزي در سطح بیندر زمینه استاندارن محصول سود ببرند.صادراتی ای
پردازیم.میهاآنکه در ادامه به برخی از 

,Mohamad & Hamzah(محمد و همزه در صـنعت دامـداري (حـین و بعـد از شـیوع      استاندارد عملیات خوب کشاورزيتأثیر) 2020
تولیـد  سـطح  مثبتـی بـر   تـأثیر بیماري در گاوها) را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که اجراي عملیات خوب کشاورزي 

Leongهمچنین لیونگ و همکـاران ( داري داشته است.افزایش معنیهاآنسطح تولید هرسالکه در يطوربه،گذاشته استدامداران 

et al., عملیات خوب کشاورزي در کـاهش اسـتفاده از سـموم دفـع آفـات پرداختنـد.       تأثیر) در مطالعه خود به کاربرد، نظارت و 2020
در این مطالعه ارائه دیدگاهی در مورد چگونگی کاربرد استاندارد گپ و تضمین ایمنی مواد غذایی بـود. از ایـن رو اقـداماتی    هاآنهدف 

Ochiengچینـگ و همکـاران (  شد. از طرفـی او بهینه کشاورزي در کشور مالزي میهايند که موجب تقویت روشرا شناسایی کرد et

al., بـه  ي آمانته در شرق آفریقا پرداختنـد و هاروشی براي اصالح گونهعنوانبهي عملیات خوب کشاورزاي به بررسی) در مطالعه2019
تواند منجر به بهبود معیشت و تغذیه در کشـورهاي جنـوب صـحراي آفریقـا     استاندارد گپ میاین نتیجه رسیدند که توسعه بکارگیري
,Fakkhong & Suwanmaneepongگردد. فاکونگ و سـیوان منـی پونـگ (    ) نیـز در مطالعـه خـود بـه اجـراي عملیـات خـوب        2017

در این مطالعه به بررسـی عملکـرد کشـاورزان در    هاآنکار در منطقه شرقی بانکوك تایلند پرداختند. اورزي در میان کشاورزان برنجکش
بر اجراي گپ پرداختند. نتایج نشـان داد کـه   مؤثرو همچنین شناسایی عوامل گپ)(تاياستاندارد تایلند گپبر اساسمورد تولید برنج 

در اجراي گپ بـراي  یتوجهقابلطوربههاي کشاورزي علق به کشاورز و عضویت در سازمانعواملی همچون سطح تحصیالت، اراضی مت
معتقـد بودنـد کـه بـدون اسـتفاده از مـواد       ند، منـد شـد  گپ براي تولید برنج بهرهد. همچنین کشاورزانی که از تايدارتأثیرتولید برنج 
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Bihnبین و همکاران (افزایش یافته است. هاآنشیمیایی، عملکرد محصول  et al., یت مسـئول ،بیان کردنـد کـه تولیدکننـدگان   )2013
ها با اتخاذ استانداردهاي ایمنی غذایی پاسخ دهند.  خود را دارند و باید به این ریسکهاي زراعی فعالیتسایی ریسکشنا

Hultbergهالتبرگ و همکاران ( et al., ) بـراي  FDAغـذا و داروي آمریکـا (  وزارتگـپ یـک مطالعـه بـر اسـاس دسـتورالعمل     ) 2012
دادنـد. در ایـن   عملیـات خـوب کشـاورزي انجـام     اسـتانداردهاي سـوتا بـا  ینههاي تولیدکنندگان سبزیجات ممطابقت فعالیتسنجش

رعایـت بهداشـت و   عملیات خوب کشـاورزي از قبیـل  برخی از موارد استانداردسازي یادهپژوهش، اکثریت پاسخگویان نشان دادند در پ
فراینـد عملیـاتی   اسـتفاده از یـک  سالمتی کارگران، دسترسی به آب شرب سالم و آموزش نکات مربوط به ایمنی غذایی براي کارگران،

نشـان داد  هـا آن. همچنین مطالعه اندموفقی عمل کردهطوربهمزرعه ابزارهايها و پاکیزگی)، ضدعفونی کردن مخزنSOPsاستاندارد (
، ضـدعفونی هاي استاندارد عملیات خوب کشاورزي ماننـد تیمـار آب مـورد اسـتفاده بـراي شستشـو و       مدي در برخی قسمتناکارآکه 

Bihnبین و همکـاران ( سیاست ایمنی مواد غذایی بود.عنوانبهنگهداري حیوانات خارج از مزرعه و ضدعفونی منظم ابزارآالت برداشت 

et al., نتـایج نشـان داد اکثـر    همچنـین  ارزیـابی ریسـک مـدیریت آب اسـت.     یرناپـذ اجتنـاب بخـش  ،بیان کردنـد آزمـون آب  ) 2013
تولیدکنندگان، هیچ برنامه ایمنی مواد غذایی براي مزرعه خود ندارند.  

Cohenدر پژوهشی کوهن و همکاران ( et al., مـورد بررسـی و   نیوانگلنـد ایالـت شـش درراسـبزیجات وتولیدکنندگان میـوه ) 2005
منبع اصلی آب آشامیدنی و آبیاري در مزارع مورد نظر بود. نتایج گویـاي آن بـود   عنوانبهدر این مطالعه، آب چاه .نظرسنجی قرار دادند

دهنــدگان ازدرصــد پاســخ90هی نداشــتند. بــیش از آگــاآشــامیدنیآبکــه حــدود یــک ســوم از مــزارع بررســی شــده از آزمــون 
دهندگان گزارش کردنـد کـه بیشـتر    کردند. اکثر پاسخمیها براي آبی که مختص شستشوي محصوالت است استفاده نکنندهضدعفونی

کنند. عالوه بر ایـن، اکثریـت تولیدکننـدگان،    سازي محصوالت را قبل از استفاده ضدعفونی میاوقات، ظروف مربوط به برداشت وذخیره
اسـتاندارد  پذیرش و بکـارگیري کهدادنشانمطالعهکنند. اینیبندي مبدون دستکش حمل و نقل و بستهمحصوالت برداشت شده را

Harrisonهریسـون و همکـاران (  .یی قرار داردبسیار باالنیوانگلند در سطحتولیدکنندگانمیانگپ در et al., ) در مطالعـه خـود   2013
دهندگان اعالم کردنـد  اسخپاکثردادند. تقریباًقراربررسیهاي ایمنی غذایی در مزارع کوچک و متوسط و بازار کشاورزان را موردروش
استفاده از آب سطحی، آب چاه یا آب بـاران بـراي   ترسی دارند. همچنین نتایج بیانگردسهاآنحیوانات به ناحیه تولیدات کشاورزي که 
دهنـدگان  کردنـد. پاسـخ  کنندگان از آب چاه آزمایش نشده براي شستشوي محصول استفاده میاري محصوالت بود و برخی از تولیدآبی
دهنـدگان همیشـه   اسخیک سوم پتنها وکردندمیاستفادههاي صنعتی و خانگیشویندهمتنوعی همچون انواعهاي کنندهضدعفونیاز

Lichtenberg(پـیج  ولیکنبـرگ دادنـد. ظروف حمل محصوالت را در هر بار استفاده تا بازار مصرف مورد شستشو و ضدعفونی قرار می

& Page, فرنگـی در  ولیدکنندگان سبزیجات برگـی و گوجـه  هاي ایمنی غذایی در تسازي روشیادههاي همراه با پشیوع و هزینه) 2016
هـر هـاي جـایگزینی مخـازن در   تمرکز بـر هزینـه  مهاآنرا مطالعه کردند. مطالعه FSMAایالت آتالنتیک شمالی، تحت قوانین ایمنی 

نشـان داد تولیدکننـدگان   نتـایج . بـود با توجه به قوانین ایمنی تولیـد  سیسات ضدعفونی، آزمون خاكزراعی، آموزش کارکنان، تأسال
فروشند بیشتر احتمـال دارد محصـوالت خـود را    کنندگان میصرفمستقیم به مطوربهگوجه یا سبزیجات برگی که محصوالت خود را 

هـاي حیوانـات و همچنـین شسـته شـدن      دهندگان در ایالت آتالنتیک میانی، مزرعه خود را از نظـر فعالیـت  شستشو دهند. اکثر پاسخ
کردند.ظروف قبل از برداشت، بازرسی و پایش 

هاي بازاریابی بر موافقت تولیدکنندگان با پایش حیات وحش یـا ضـدعفونی ظـروف   با توجه به استانداردهاي ایمنی غذایی، ایجاد کانال
هاي انجام گرفته در زمینه استاندارد گـپ در سـایر کشـورها شـایان     تالشاگرچهیا کم اثر بوده است. اثریببرداشتبراياستفادهمورد

اما به دلیل بدیع بودن موضوع پژوهش در ایران با مطالعات اندکی مواجه شدیم کـه در ادامـه بـه برخـی از ایـن مطالعـات       ،توجه است
اشاره کـرد. ایـن   ) 1390(يآبادنجفامیدي مرادي وتوان به نتایج مطالعه هایی که در کشور انجام شده میاز پژوهشخواهیم پرداخت.

سـازمانی، نگرشـی و عـدم آگـاهی     - ترین موانع بکارگیري استاندارد گپ جهانی در کشـاورزي ایـران را موانـع سـاختاري    محققان مهم
هـاي جمعـی   سـانه و موانـع مربـوط بـه بخـش خصوصـی و ر     کنندگان، پژوهشی، اقتصادي، تجارت و بازاریابیصرفتولیدکنندگان و م

Panahzadeh Parikhaniو همکاران (پریخانیزادهپناهگزارش کردند.  et al., هـاي عملیـات   به بررسی موانع بکـارگیري فنـاوري  )2015
اطالعـاتی،  - پرداختند. نتایج نشان داد کـه موانـع زیرسـاختی، آموزشـی    شهرینمشکمناسب کشاورزي در پایداري واحدهاي دامداري 

اند. همچنین مطالعاتی در زمینه معرفـی و اهمیـت اسـتاندارد گـپ     را داشتهتأثیرنهادي، شخصی و موانع اقتصادي بیشترین - حمایتی
،رزاقـی بورخـانی و همکـاران   ؛1390،يآبـاد نجـف (مـرادي و امیـدي   هاي مختلف کشاورزي و منابع طبیعی انجام شده است در بخش

شـود ارزیـابی و مقایسـه    هاي مورد مطالعه نگارندگان دیـده نمـی  از پژوهشیکیچهدر آنچه). 1393،غیبی؛1392،ابراهیمی؛1392
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زمینـی  سـیب بررسی شـرایط تولیـد   گپ است. از این رو در این پژوهش به تولیدکنندگان با استاندارد ایرانهاي کنونی تطبیقی فعالیت
دربند شهرستان کرمانشاه پرداخته شده است.میانگپ در دهستاناساس استاندارد ایرانبردربنددر منطقه میان

کیلـوگرم در  50بـیش از  در ایـران،  زمینی سیبمصرف سرانه زمینی سالم از اهمیت باالیی برخوردار است از این جهت که تولید سیب
انجـام  . از ایـن روي  )1397(دانشـی،  شـود مـی از منابع اصلی سبد غـذایی خـانوار محسـوب    ز گندم پس اکهسال گزارش شده است 

زمینی براي بازارهاي داخلی و نیز توسـعه صـادرات   در محصول سیبخصوصبهمطالعات هدفمند در جهت امکان تولید محصول سالم 
زمینـی در شهرسـتان   زیـر کشـت سـیب   سـطح  باشد که بخش میپنجشهرستان کرمانشاه داراي غیرنفتی بسیار مهم و ضروري است. 

بـه واسـطه   از بخـش مرکـزي   دربنـد  تان میـان دهسـ در ایـن میـان،   بوده اسـت.  هکتار 2700حدود 94- 95کرمانشاه در سال زراعی 
نخست را در میـان سـایر   تبه زمینی، رهکتار کشت سیب965ي پربازده، با هاي کشاورزهایی نظیر منابع آب زیرزمینی و زمینپتانسیل
تردید، بـدون شـناخت وضـعیت کنـونی     ). بی1395(سازمان جهاد کشاورزي کرمانشاه، باشدیمدارا 94- 95سال زراعی در هادهستان

نادرسـت گذاري در زمینه تولید بر اساس اسـتاندارد، ریزي و سیاستبرنامههرگونهگپ، اخذ استاندارد ایرانمنظوربهزمینی تولید سیب
حفاظـت  هاى گوناگونى نظیر دسترســى آســان به بازار،فرصت،براى تولیدکنندگانتواند کلی نتایج این مطالعه میطوربهخواهد بود.

سـازمان جهـاد   همچنـین .نمایدایجاد و شرایط زندگى جوامع روستایىو ایمنی کار در مزارعســطح بهداشــت بهبوداز منابع محلى، 
منـد  گـپ بهـره  جد شرایط دریافت اسـتاندارد ایـران  برداران وامعیاري براي شناخت بهرهعنوانبهتواند از نتایج این مطالعه کشاورزي می

اي مبنی بر موضوع این پـژوهش انجـام نگرفتـه اسـت.     باشد تاکنون مطالعهتا آنجا که نگارنده مطلع میاهمیت بارز مسألهرغمبهگردد.
پاسـخی  گپ، استاندارد ایرانبر اساسدربند یانمنطقه مدر زمینی شرایط تولید سیببررسی خواهد شد تا بالذا، در این پژوهش سعی 

دربنـد تـا چـه انـدازه منطبـق بـر اسـتاندارد        زمینـی در منطقـه میـان   هاي کنونی تولیدکنندگان سیببیابد که فعالیتؤالساین براي 
تواند شرایط بکارگیري عملیات خوب کشاورزي را تسـهیل نمـوده و زمینـه توسـعه     شک، شناسایی این وضعیت میگپ است؟ بیایران
گپ را فراهم آورد.آمیز ایرانهاي موفقیتبرنامه

روش پژوهش
هـاي کـاربردي قـرار    از لحـاظ هـدف در زمـره پـژوهش    و تحلیلـی  - هاي توصـیفی ها جزء پژوهشاز نظر گردآوري دادهپژوهش حاضر 

هـاي  روشازهـاي مـورد نیـاز   آوري دادهجمعمنظوربه. ر قالب مطالعه موردي انجام گرفتدورویکردي کیفیاین پژوهش با گیرد.می
بـرداري، ضـبط صـدا و تهیـه عکـس اسـتفاده       یادداشتهاي تکمیلی مانندو روشساختارمندنیمهعمیق و مصاحبهمستقیم،مشاهده 

شوندگان بـا اسـتفاده از تلفـن همـراه اقـدام بـه ضـبط صـدا         مصاحبهپس از کسب رضایتکهاي بودگونهشرایط ضبط صدا به گردید.
شـد کـه مصـاحبه در    شونده دعوت مـی شد از مصاحبههایی که به دلیل پژواك صدا از کیفیت فایل صوتی کاسته میشد و در مکانمی

انتخـاب رویکـرد   . ها انجام پذیرفتو واسطهداران هسردخانکاران، زمینیبه از سیبمصاح29در مجموعتر انجام شود. یک مکان مناسب
در منطقـه مـورد   پـژوهش بود که با توجه بـه بـدیع بـودن موضـوع    ه این دلیلباز روش گردآوري مشاهده و مصاحبهاستفاده کیفی و 
یجـه  نتبـی ایـن امـر،   شدند کـه  با مشکل مواجه میپرسشنامهسؤاالتدر پاسخگویی به شوندگان اکثر مصاحبهبه احتمال زیاد مطالعه،

ن، و کسـب بهتـرین نتـایج از آ   تطبیقـی انجام پژوهشمنظوربهنگارندگان تصمیم گرفتند که بنابراین،ماندن تحقیق را به دنبال داشت
عمیـق  مورد مطالعـه ،ساختارمندبا طراحی سناریو و مصاحبه نیمهاز طریق مشاهده مستقیم و گپ را ایرانیستلچکموارد موجود در 

هاي کیفی، محقق با هدف کسـب اطالعـات دربـاره    ترین روش گردآوري اطالعات در پژوهشعامعنوانبهدر شیوه مصاحبه قرار دهند.
بـر اسـاس  نـد انجـام مصـاحبه    سعی شـد رو ). در پژوهش حاضر1393پردازد (فوالدي، یمشونده موضوعی خاص به گفتگو با مصاحبه

,Cohen & Manion(گانه کوهن و مانین مراحل شش کلـی شـروع شـده و سـایر مـوارد      سـؤال کـه بـا یـک    صورتینبد.) باشد1986
از طرفـی  شـد.  شوندگان، در قالـب گفتگـو مطـرح مـی    دوستانه و بدون ایجاد هرگونه نگرانی در مصاحبهدر محیطی کامالً، یستلچک

در .دمـؤثر بـو  ،نتایج پژوهش بـا واقعیـت  در تطبیق بهتروبه کمک محققان آمدهیستلچکوارد در برخی م،مشاهده مستقیم محیط
.شده استگزارش1ها و مدت زمان هر مصاحبه در جدولشونده. ترکیب مصاحبهدقیقه مصاحبه انجام شد990به مدتمجموع 

شوندگان و مدت زمان هر مصاحبهترکیب مصاحبه-1جدول 
مدت مصاحبه (دقیقه)تعداد (نفر)هاشوندهمصاحبه

17780کارانزمینیسیب
265دارانسردخانه

10145هاواسطه
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گیري هدفمند و گیري از نمونهکند، در این مطالعه نیز، با بهرهگیري آماري تبعیت نمیمتناسب با طبیعت تحقیقات کیفی که از نمونه
داران داران که تنها سردخانهنفر از سردخانهدودربند، کاران دهستان میانزمینینفر از سیب17به شیوه گلوله برفیسترسدر د

مثال عنوانبهساختارمند قرار گرفتند. به این صورت که ها مورد مصاحبه نیمهنفر از واسطه10موجود در منطقه مورد مطالعه بودند و 
فی شده بود از او خواستیم که فرد/کار نمونه که از طرف مرکز خدمات به پژوهشگران معرزمینیدر نخستین مصاحبه با یک سیب

صورتبهزمینی مشغول هستند را معرفی نماید. بر این اساس با استفاده از روش گلوله برفی افراد دیگري که در منطقه به کشت سیب
گیري، عدم دستیابی به داده جدید و تکراري شدن اطالعات (اشباع معیار توقف نمونهشناسایی شدند.در دسترس هدفمند سایر افراد 

ها اضافه گویان دیگر چیزي به دادهتا جایی ادامه یافت که پاسخمصاحبهواز طریق مشاهده ها گردآوري دادهبنابراین ،) بودداده
کاران مورد مطالعه، فاقد زمینیاینکه برخی از سیببه دلیل.هاي گردآوري شده نبودکردند در تضاد با دادهنکردند و یا آنچه بیان می

نیز بودند منطقه دارانکه تنها سردخانهدار دو سردخانهبا ،کردنددر سردخانه نگهداري میانبار شخصی بودند و محصول خود را 
ساختارمند به عمل آمد.یمهنمصاحبه

این بود که کشاورز باید حمل و نقل محصولیژهوبهمرحله پس از برداشتگپ در از استاندارد ایرانمحققاناز آنجا که برداشت 
تداخل ایجاد دها) در این فرآینها (دالل، وجود واسطهدر منطقه مورد مطالعهمشاهده نمودند کهمحققاندرگیر این فرآیند باشد اما 

ها بودند که این مرحله را بر عهده داشته و شد و واسطهحمل و نقل پس از برداشت از عهده کشاورزان خارج میکه يطوربهکند. می
پژوهشگران تصمیم گرفتند که کردند. از این روزمینی را مستقیماً پس از برداشت در مزرعه، از کشاورز خریداري میمحصول سیب

10در نهایت، مصاحبه نمایند.ها نیزگپ با تعدادي از واسطهبررسی شرایط حمل و نقل محصول بر اساس استاندارد ایرانمنظوربه
ساختارمند قرار یمهزمینی مورد مصاحبه نسیببراي محصول گپ ایرانیستلچکبا موارد موجود در تطبیق منظوربهها نفر از واسطه

لیست برخی از میوه و سبزیجات و همچنین چکزمینی،یبسبراي محصول گپ لیست استاندارد ایرانچکبا مطالعهگرفتند. 
بندي شدند که در ستهو موارد نهایی براي مصاحبه انتخاب و دسؤاالتگپ، ایراندهنده استاندارد واهیهاي بازرسی و گشرکت

استاندارد شد. 53مجموع شامل 
اما در این مطالعه تعدادي از ،رعایت شودزمینیسیبمحصول گپ ایرانیستلچکموجود درسعی شد که تمامی موارداگرچه

، با نظر کارشناسان حذف گردید. علت حذف این استانداردها عدم کارایی و یا تطابق با ه نقشه و ضدعفونی خاكتهیها نظیراستاندارد
که مشترك ) دارنده و غیرهموارد پس از برداشت (شستشو و یا استفاده از مواد نگهبرخیباشد. همچنین شرایط موجود در منطقه می

. در نهایت در سه گروه شدحذف یستلچکاز نیززمینی، کارایی نداشتاما در تولید سیب،یوه و سبزي بودگپ مبین ایران
هاي مربوط به بهداشت و ایمنی شغلی کارگران مزرعه و موقعیت مکانی زمین فعالیت،"هاي مربوط به مرحله کاشت و داشتفعالیت"

هاي برگرفته از در این مطالعه، دادهبندي شدند. دسته"مربوط به مرحله برداشت و پس از برداشت (انبارداري)هاي فعالیت"و "زراعی
هدف .اي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتمقایسه- تطبیقیمصاحبه با کشاورزان براي دستیابی به هدف مذکور، به روش مطالعه 

گپ و میزان مطابقت با استاندارد ایرانزمینی با استفاده از وجود در تولید سیبمطالعه تطبیقی در این پژوهش استخراج شرایط م
ست. اهاها و تفاوتگپ بود. روش تطبیقی، مبتنی بر مقایسه براي فهم مشابهتا عدم انطباق با استاندارد ایرانتحلیل دالیل انطباق ی

تولید وضعیت موجود تفاوتواشتراكوجوهتبیینمنظوربهتوصیفی، اي ومقایسه- تطبیقیهايمطالعهمندي ازبا بهرهتالشاین
ایجاد منظوربهدر نهایت گپ تحلیل شده است.ایرانهاي استاندارد لیستچکمقایسه با دردربنددهستان میانزمینی در سیب

کلمات استفاده شد. امروزه تصویرسازي گپ، از تکنیک ابر استاندارد ایرانبر اساسزمینی تصویري شماتیک از شرایط تولید سیب
به کهگیرداي مورد استفاده پژوهشگران قرار میفزایندهطوربه،مبتنی بر فراوانی کلمه هستندمعموالًهاي متنی (ابرکلمات) که داده

Zubiagaشود (هاي مختلفی ترسیم میشیوه et al., García-Plaza؛2009 et al., بر . این تکنیک با تحلیل محتواي متن )2012
کننده محتواي معنایی است. در پژوهش حاضر نیز سعی کند که منعکسها، تصویري را ایجاد میفراوانی کلمات در پایگاه دادهاساس

که کلمات ياگونهبههاي مورد تحلیل ارائه گرددتصویري کلی از تمام بخشفراوانی،بر اساسشد با استفاده از تکنیک ابرکلمات 
ترسیم ابر . گیرندو در مرکز تصویر قرار میتربزرگگپ است با فونت داراي فراوانی بیشتر که بیانگر انطباق بیشتر با استاندارد ایران

انجام پذیرفت.wordکلمات نیز با استفاده از برنامه 
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و بحثهایافته
. پرداخته شدگپ ایران با استاندارد و تطبیق آندربندکاران منطقه میانزمینیسیبهاي به مقایسه فعالیتها،انجام مصاحبهپس از

بهداشت و ایمنی 3زمینی؛ در جدول مراحل کاشت و داشت تولید سیب2شود. در جدول ارائه می4و 3، 2نتایج در قالب جداول 
ها و کار، واسطهزمینیسیبمراحل برداشت و پس از برداشت در سطوح مختلف4جدول درکار و موقعیت مکانی مزرعه و در نهایت

انطباق یا عدم انطباق فراوانی، درصد فراوانی و میانگین درصد،بر اساسدر جداول مذکور، شده است.گزارش داران سردخانه
مشخص شده است.یستلچکهاي انجام شده بر مبناي موارد موجود در فعالیت

کاران با استاندارد گپ در مرحله کاشت و داشتزمینیهاي سیبمقایسه فعالیت-2جدول 

میانگین درصدفراوانیاستانداردهاي گپلیستچک
درصد

17100100حفظ ساختمان خاك و جلوگیري از فشردگی بافت خاك- 1خاك

بذر

0- بذر گواهی شده و ارقام مقاوم- 2

04/22 45/23رقم، خلوص و شماره محموله بذرينامثبت- 3
45/23ثبت میزان مصرف بذر و زمان کشت- 4
717/41رعایت تناوب زراعی- 5

آب

17100روش آبیاري مناسب- 6

86/57 276/11آزمون آب (آلودگی میکروبی و غیره)- 7
1358/70و سایر سمومکشعلفمنابع آب مزرعه با پسماند آلودگیعدم احتمال - 8
1611/94هاي فاضالب و فضوالت حیوانی و انسانیعدم ارتباط مزرعه با کانال- 9

کود

0- ) قبل از استفادهیز کود (فلزات سنگین، نیترات و غیرهآنال- 10

87/30

45/23)عالمت منفی: عدم آزمون خاك و غیره(کوديآزمایش خاك و تعیین نیاز - 11
45/23ترکیب مناسب کودمصرفی (کمپوست، حیوانی، شیمیایی)- 12
0- دهیکودثبت زمان، مقدار و روش - 13
17100پاشیسمتنظیم ادوات کودپاشی و - 14
لیسـت چـک داري و انبار کـود تـا زمـان اسـتفاده و رعایـت نکـات مطـابق        شرایط نگه- 15

0- استاندارد گپ

تا کاشت محصول و دوره کـارنس سـموم   دهیکودرعایت زمان - 16
تا زمان برداشت

17100کشت بهاره

0- کشت پاییزه

کش و سمومآفت

45/23و نام تجاري آنکشآفتثبت اطالعات زمان، میزان و محل مصرف، نام - 17

88/26

0- و سمومکشآفتثبت دلیل استفاده از - 18
(زمـان، مقـدار و روش اسـتفاده و   کشآفتو استفاده از پاشیسمو رعایت روش ثبت- 19

0- )غیره

1082/58توجه به دستورالعمل مصرف سموم- 20
188/5سموجود روش جایگزین براي کاهش یا عدم استفاده از- 21
376/11کشآفتو استفاده از پاشیسمرعایت زمان ورود به مزرعه پس از - 22
1523/88دفع کودهاي شیمیایی، سموم و ظروف مازاد- 23

داري کود، محل نگه
کش، سموم، بذر، آفت

و سازيپاكمواد
شیمیایی

1170/64داريمجزا بودن محل نگه- 24
70/64 ز بـودن،  ارندگی و رطوبـت نبـودن، خشـک و تمیـ    داري و انبار (در معرض بشرایط نگه- 25

1170/64و غیره)نداشتن خطر آلودگی منابع آب
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نیز مشخص است بیشترین انطباق در بخش خاك و کمترین آن در بخش بذر وجود دارد. بررسی 1نگارهکه در طورهمان
کامل طوربهمورد 9، تنها 2مورد استاندارد مندرج در جدول 25مورد مطالعه گویاي آن است که از کارانزمینییبسفعالیت 

مثال، تولیدکنندگان، ظروف سموم عنوانبهشود. کنندگان در پژوهش رعایت میتوسط مشارکتدرصد، 50باالي و یا
کامل معتقد به حفظ ساختمان طوربهبردند، روش آبیاري مناسبی داشتند و یا شیمیایی و غیره را به نحو مناسبی از بین می

کنم کمتر تراکتور را وارد زمین کنم چون باعث سعی میمن "کرد شوندگان بیان میخاك بودند. در این زمینه یکی از مصاحبه
حتی اگه برام ممکن نباشه که سم رو از طریق آبیاري تزریق کنم، سعی هاوقتزمینی بذر کمتري بگیره. بعضی شه سیبمی
کنم بجاي اینکه با تراکتور سم بدم یا موقعی که زمین خیس باشه تراکتور یپاشسمدستی پاشسمکنم با چند تا می

دهم و مخصوصاً من خیلی به زمین اهمیت می"کار دیگري چنین اشاره نمود که زمینی. همچنین، سیب"فرستیم تو زمیننمی
ام رسیده همیشه از لیآید. براي همین تا جایی که بنیه ماخاکش، چون اگه خوب نباشه محصول ما هم خوب در نمی

ده، آالت جدید براي کشت و کارم استفاده کردم. همین دو سال پیش یه دستگاهی خریدم که چند تا کار باهم انجام میماشین
توانند بخرند اما من به آشناهاي خودم شاید توي منطقه یکی دوتا بیشتر نباشه، چون خیلی گران است و اکثر کشاورزان نمی

هاي خود حالی است که تولیدکنندگان، اعتقادي به مستندسازي فعالیت. این در"ه اونها هم استفاده کننددم ککرایه می
ها اي در خصوص جزئیات فعالیتزمینی تا زمان برداشت، هیچ گونه نوشتهتر از آغاز فعالیت تولید سیبنداشتند. به عبارت ساده

ما دیگر کار هرروزمان است "این خصوص پرسیده شد به صراحت بیان نمود کار در زمینیخورد. وقتی که از سیببه چشم نمی
و همه را در ذهن خودمان داریم و یادمان هست که مثالً کی کشت کردیم و غیره و اگر قرار باشد تمام فاکتورها را نگه داریم 

ال، اکثر تولیدکنندگان اظهار داشتند، در با این ح"گیرندها در منزل از ما ایراد میشود فاکتور و بچههمش میمانیزندگکه 
کردند.کار بودن، عموماً نام و میزان استفاده از سموم و کودهاي مصرفی را یادداشت میهاي اول تولید به دلیل تازهسال

زمینی در مرحله کاشت و داشتتولید سیبانطباق-1نگاره

مخالف با 2استاندارد گپ ذکر شده در جدول 25از مورد16در کارانزمینیگونه که مشخص است، فعالیت سیبهمان
5و 4، 3، 2هاي نتایج مربوط به استانداردهاي بذر نیز، (ردیفباشد.دهنده عدم تطابق میاستانداردهاي گپ بودند که نشان

داشت. در این زمینه یکی از حاکی از آن است که درصد اندکی از فعالیت تولیدکنندگان، با استاندارد گپ مطابقت )2جدول 
اینکه تازه چند سالی است که شروع به به خاطراین منطقه خودمان و کالً کرمانشاه "هاي مورد مطالعه بیان داشت نمونه

رسه و معموالً بذرهاي کالس جدید قولی اصلش به دست ما نمیه زمینی کردیم، بذر گواهی شده و درجه یک و بکشت سیب
کشت و دست چند باربعد از ،ها که خیلی ساله تو این کارنها و اصفهانیاول میره دست همدانی،ادیهلند میرا که اکثراً از 

ما به بذر "کردند شوندگان بیان میدر همین راستا، اغلب مصاحبه"رسه که دیگه اون کیفیت خوب رو هم ندارهچندم به ما می
زمینی باید غریب گویند بذر سیبتوانیم استفاده کنیم چون میهم نمیخوب دسترسی نداریم و از بذرهاي تولیدي خودمان

بیفتد یعنی باید بذر از جایی دیگر بیاوریم و کشت کنیم به همین خاطر ماهم اکثر اوقات از همدان، اصفهان یا چهارمحال و 
هایی که تناوب را اعی یکی از نمونهو یا اینکه در زمینه رعایت تناوب زر"خریم هرچند که گواهی هم نداردبختیاري بذر می

توانم تناوب را رعایت کنم یا یک سال بکارم یک سال استراحت من نمی"کرد که بیان میگونهیناکرد علت آن را رعایت نمی
همین مثالًپشت سرهم یک محصول بکارم چند سالبدم به زمین، زمین من کوچک است و من شغل دیگري ندارم، مجبورم 
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زمینی قیمتش سه سال سیبدومثالًاگه ادیدر میراهام از همین اي ندارم و نان خانوادهنی را، چون درآمد دیگهزمیسیب
. "زمینی کشت کردمخوب باشه راستش منم این چند سال تو همین زمینم سیب

زمینی یا هر سیبهاي جایگزین مناسب براي علت آن را عدم اطالع از کشتکاران،زمینیبا این وجود، تعدادي از سیب
هاي توان گفت، فعالیتمیکردند. عامل آن بیان میعنوانبهن ناظر در مزرعه را دیگري دانسته و فقدان حضور مهندسامحصول 

با عملیات خوب یسختبهآمده بودندر از شهرستان همدان به این منطقهدااجارهعنوانبهشوندگان که برخی از مصاحبه
داران از سموم و کودهاي شیمیایی بیشتري ، این اجارهانمثال، بر اساس مشاهدات پژوهشگرعنوانبهکشاورزي منطبق بود. 

ها بدون کردند و یا اینکه زمینی را براي چند سال متوالی اجاره کرده و در تمام این سالافزایش عملکرد استفاده میمنظوربه
کار،زمینین سیبالکااست که میدر حالپرداختند. این زمینی میعی با محصول دیگر، فقط به کشت سیبرعایت تناوب زرا

بایست یمچراکهکردند، یی، تناوب زراعی را نیز رعایت ضمن استفاده مناسب از کودهاي مرغی و شیمیاکردندتالش می
و سویکزمینی از سیبدند. نداشتن دانش کافی زراعتکرهاي آتی حفظ میزي اراضی خود را براي کشت در سالحاصلخی

نمود. این یافته با مطالعه یدار را دو چندان مجارهکاران ازمینیسان خبره در این زمینه، آسیب سیبعدم دسترسی به کارشنا
,Fakkhong & Suwanmaneepongفاکونگ و سیوان منی پونگ ( هاي افتهکلی با استناد به یطوربه) همخوانی دارد.2017

کاران در مواردي همچون حفظ ساختمان خاك، روش آبیاري مناسب، دفع ظروف سموم و زمینیپژوهش، فعالیت اکثر سیب
کار نمونه منطقه مورد مطالعه، بسیاري از زمینیهمچنین دو سیبگپ مطابقت داشت. کودهاي شیمیایی، با استاندارد ایران

بیانات خود، در اکثر مواقع از مهندسین متخصص بنا برکردند و معتقد بر کشت اصولی بودند و ا رعایت میموارد گفته شده ر
Hamzahحمزه و محمد (گرفتند. در همین راستا راهنمایی می & Mohamad, Leong، لیونگ و همکاران ()2020 et al.,

Ochieng)، اوچینگ و همکاران (2020 et al., ,Fakkhong & Suwanmaneepongسیوان منی پونگ () و فاکونگ و2019

تواند در افزایش تولید، بهبود معیشت و کاهش ) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که اجراي استاندارد گپ می2017
هاي مربوط به بررسی و مقایسه شاخص، نتایج3ادامه در جدول در مثبتی داشته باشد.تأثیراستفاده از سموم دفع آفات 

است.رعایت بهداشت و ایمنی کار و موقعیت مکانی مزرعه گزارش شده 

کاران در زمینه بهداشت و ایمنی کار (کاشت، داشت و برداشت) و موقعیت مکانی مزرعهزمینیهاي سیبمقایسه فعالیت-3جدول 

میانگین درصدفراوانیاستانداردهاي گپیستلچک
درصد

موقعیــــت و 
مزرعهشرایط 

--هاي میکروبی، شیمیایی، فیزیکی و غیرهبررسی سالیانه امکان وجود آلودگی-1

82/58 17100دوري و نزدیکی به دامداري-2
1258/70امکان ورود جوندگان و حیوانات خانگی-3
117/64قرار نداشتن در مسیر چراي دام-4

ــت و  بهداشـ
ایمنی کـار در  

مزرعه

هاي مسري و وجـود زخـم و...   پزشکی کارگران برداشت و حمل و نقل از نظر بیماريبررسی -5
--هادر دست

79/26

هاي بهداشتی به کارگران و وجود عالئـم شستشـوي دسـت قبـل از بازگشـت      آموزش روش-6
276/11بندي به کارکارگران برداشت و بسته

امکانات مزرعـه بـراي   -7
کارگران

1611/94سرویس بهداشتی براي کارگران با رعایت فاصله مجازوجود -الف
--داري لباس و محل استراحت کارگرانمحل تعویض و نگه-ب
1435/82دسترسی به آب شرب براي کارگران-پ
--در داخل مزرعهغیرهممنوعیت خوردن غذا و سیگار و -ت

994/52)غیرهضدعفونی تمام وسایل (قیچی، چاقو، دستکش و -8

اند (قبل از که در سایر مزارع استفاده شدهآالتیینماشتراکتور و يسازپاكضدعفونی و -9
ورود به مزرعه)

--

--هاي اجرایی بهداشتی در هنگام برداشت توسط کشاورزکنترل روش-10
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و 9ت، -7ب، -7، 5، 1هاي مورد از آن (ردیف6مورد مندرج در استاندارد، 13دهنده آن است که از نشان3بررسی جدول 
کنندگان نمونه، یکی از مشارکتعنوانبهانطباقی با استاندارد گپ نداشته است. در این خصوص گونهیچهجدول فوق)، 10

من زن و بچه هم بعد تواند.نباشه نمیطورینازمینی باید توانمند باشه، اگر اد سر مزرعه سیبیکارگري که می"کند بیان می
شوند، حاال چطور بیام سالمت همه کارگرهایم را چک کنم و بهشان بگم چطور برم دکتر وقتی مریض میخودم را به زور می

زمینی مال ز کارگرهاي برداشت سیببعضی ا"نمود کاري دیگر اذعان میزمینیسیبو یا"غیرهشت را رعایت کنند و بهدا
زنند، اونایی هم که مال همین اطراف هستند، ها چادر میشهرهاي اطراف هستند و با زن و بچه آمدند و خودشان کنار زمین

. همچنین "گردند خانه خودشان. دیگه الزم نیست جایی براي استراحتشان داشته باشیمکنند و ظهر برمیصبح تا ظهر کار می
اگر کارگرهایمان خانم باشند اکثراً با "کنندگان بیان کرد صوص رعایت نکات مربوط به ایمنی کار، یکی از مشارکتدر خ

شویند ولی کارگرهاي مردمان اگر خودشان بخواهند هایشان را میکنند و هر روز دستکشدستکش و ماسک و چکمه کار می
این یافته حاکی از آن است که جنسیت در رعایت ."دهیم حقیقتاًرا نمیکنند وگرنه ما بهشان این چیزها دستکش استفاده می

باشد.بهداشت و ایمنی در حین کار مؤثر می
کمتر هاي بهداشتی و ایمنی کار، یکی دیگر از استانداردهایی است که در این منطقهدر مجموع امکانات بهداشتی و آموزش

تواند ریشه در وضع معیشتی، گپ دارد. علت آن میا مقررات استاندارد ایرانتوان گفت فاصله زیادي برعایت شده است و می
هاي آموزشی در زمینه موارد مذکور داشته باشد. چنانچه فاکونگ و سیوان سطح آگاهی تولیدکنندگان و عدم برگزاري دوره

,Fakkhong & Suwanmaneepongمنی پونگ ( رسیدند که عواملی همچون سطح ) نیز در مطالعه خود به این نتیجه 2017
گپ براي قابل توجهی در اجرا و بکارگیريطوربههاي کشاورزي تحصیالت، اراضی متعلق به کشاورز و عضویت در سازمان

نشان داد هاآنباشد. مطالعات ) نیز همسو می1398دارد. این یافته پژوهشی با نتایج مطالعه صیدي و رضائی (تأثیرتولید برنج 
پناه و همچنین یزدان. ار کشاورزان شهرستان زنجان در استفاده از تجهیزات حفاظت فردي در سطح پایین قرار داردکه رفت

از منافع استفاده از پوشش محافظ در هنگام یخوببهکشاورزان در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که)1394(همکاران
نشان داد رابطه مثبت و هاآناي نیست. مطالعه آگاه هستند اما معتقدند استفاده از آن کار راحت و ساده،استفاده از سموم

کننده نیت ترین عامل تعیینمهمعنوانبهداري بین نیت افراد براي استفاده از پوشش محافظ و تشویق به استفاده از آن (معنی
بیانگر هاآنباشد. چنانچه مطالعه همسو می)1397مطالعه بندري و همکاران (جاین یافته همچنین با نتایافراد) وجود دارد. 

بهداشتی - شغل دوم و تحصیالت باالتر، رفتار ایمنیداراي کشاورزان داراي رضایت شغلی باال از کشاورزي، آن بود که 
این یافته با نتایج مطالعه هالتبرگ و همکاران است کهیدر حالاین تري نسبت به استفاده از سموم شیمیایی داشتند. سالم

)Hultberg et al., در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اکثر پاسخگویان مواردي از هاآنچراکه ،) در تناقض است2012
قبیل سالمتی کارگران و بهداشت، دسترسی به آب شرب ایمن و سالم براي کارگرها، آموزش امنیت غذایی براي کارگرها، 

یحالکردند. در عایت میمزرعه را رابزارهايها و پاکیزگی)، ضدعفونی کردن مخزنSOPsداشتن فرایند عملیاتی استاندارد (
ها و روستا و همچنین قرار نگرفتن در مسیر چراي دام زمینی در منطقه مورد مطالعه، از دامداريدور بودن اکثر مزارع سیبکه
از تولیدکنندگان اقدامی در جهت کنترل ورود یکیچهاما در استاندارد ایران گپ بشمار آید،عامل مثبت عنوانبهتواند می

توان به موقعیت دادند. با توجه به نتایج مصاحبه با تولیدکنندگان، علت آن را میات خانگی به مزرعه خود را انجام نمیحیوان
بر این باور بودند که کنترل فعالیت حیوانات در مزارع هاآنچراکه کاران مرتبط دانست.زمینیمکانی مزرعه و نگرش سیب

جلوگیري از عبور منظوربهممکن نیست. ضمن اینکه بر اساس برخی قوانین، مزارع مجاز به نصب فنس در اطراف مزرعه 
ست در راستاي بایبنابراین می،تواند مانع کاربست استاندارد شودغیرقانونی است. وجود چنین قوانینی میحیوانات و غیره،

و )1390(يآبادنجفاست که مرادي و امیدي یدر حالاجراي استاندارد ایران گپ نسبت به اصالح قوانین اقدام نمود. این 
Panahzadeh Parikhaniزاده و همکاران (پناه et al., که به بررسی موانع کاربست استاندارد گپ ) در مطالعه خود 2015

این یافته از طرفی اشاره نکردند. این استاندارد مستقیم به موانع قانونی در بکارگیري صورتبهپرداختند 
Hultbergبا نتایج مطالعه هالتبرگ و همکاران ( et al., Harrison) و هریسون و همکاران (2012 et al., ) همسویی دارد. 2013

Lichtenbergلیکنبرگ و پیج (کهیحالدر  & Page, پژوهش خود نشان دادند که تولیدکنندگان، فعالیت حیوانات ) در 2016
عملیات خوب اجراي استاندارد بنابراین یکی از شرایطی که تولیدکننده را براي ،کننددر مزارع خود را پایش و کنترل می
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فاضالب که خطر هايسازد، توجه به موقعیت مکانی و جغرافیایی مزرعه وي است. ضمن اینکه عبور کانالکشاورزي مهیا می
خورد که این نیز به چشم نمیدر منطقه مورد مطالعهدهد از مجاور مزارع دور از روستاآلودگی منابع آب و خاك را افزایش می

هاي فاضالب در مجاورت برخی از مزارعی که بود که کانالیدر حالرود. این مورد، نکته مثبتی در دریافت گواهی به شمار می
انجام آزمون آب صاحبان مزارع را نیز در پی داشت. نارضایتیهمین امر، قابل مشاهده بود که وضوحبهدر نزدیکی روستا بودند 

ذعان داشت نیز یکی دیگر از مواردي بود که به موقعیت جغرافیایی مزارع بستگی داشت. یکی از تولیدکنندگان در این رابطه ا
برم برایم آزمون کنند که یک موقع آلوده نباشد چون کالً آب این روستا آلوده است و اي از آب مزرعه را میسال نمونهمن هر"

دهم، به همین خاطر براي کنند که به زمین میام هم در اینجاست و زن و بچه خودم هم از همین آبی استفاده میچون زندگی
تنهانهدربند این در حالی بود که برخی از روستاهاي دیگر منطقه میان."دهمآزمایش میهرسالشده، ام هم کهسالمتی بچه

اظهارات کشاورزان بومی بنا برکه بلکه از منابع آبی بسیار ارزشمندي نیز برخوردار بودند. تا جایی،اي نداشتندمنابع آبی آلوده
یمعدنآبقرار بوده در این منطقه، کارخانه 1390سال پیش یعنی در سال نهاین روستاها از جمله روستاي جعفرآباد، حدود 

ي قابل تأمل این بود که با کنون اقدام به انجام آزمون آب صورت نگرفته است، اما نکتهااحداث شود. به همین علت از آن سال ت
و عدم توجه به چنین مناطقی، شاهد تولید یریتسوء مدیلبه دلرخورداري از چنین منبع آبی ارزشمندي، متأسفانه وجود ب

عدم شناسایی چنین مناطقی ی قائل نیستند.زمین و منابع آبزمینی توسط مستأجرانی هستیم که کمترین اهمیتی برايسیب
Cohenان دور خواهد شد. در این زمینه کوهن و همکاران (هاي نه چندموجب از دست دادن مزارع سودمند در سال et al.,

Hultberg)، هالتبرگ و همکاران (2005 et al., Harrison) و هریسون و همکاران (2012 et al., ) نیز به این نتیجه دست 2013
دادند. یافتند که تولیدکنندگان آزمون آب را انجام نمی

Bihnهمچنین بین و همکاران ( et al., ) در پژوهش خود بر اهمیت آزمون آب تأکید کرده و به این نتیجه رسیدند که 2013
Lichtenbergنتایج مطالعه لیکنبرگ و پیج (کهیحالدهند. در تولیدکنندگان در منطقه مورد مطالعه آزمون آب را انجام نمی

& Page, ها گویاي آن است که در موارد کلی، یافتهطوربه) حاکی از انجام آزمون آب و خاك توسط تولیدکنندگان بود. 2016
در شود.بهداشت کار، انطباق اندکی مشاهده میلیست مربوط به موقعیت جغرافیایی مزرعه و همچنین رعایت ایمنی وچک

4تنها بخش به دلیل اینکهارائه شده است. در این 4برداشت در جدول برداشت و پس ازهاي بخش بعدي، نتایج مربوط به فعالیت
کردند و یا اینکه محصول را تقل مین، محصول خود را یا به سردخانه مکارانزمینییبسو سایر ی بودندکننده داراي انبار شخصتولید

ها که نفر از واسطه10دو سردخانه موجود در منطقه و همچنین نکردند، با مسئوالمستقیم به واسطه فروخته و روانه بازار میطوربه
مشاهده صورت پذیرفت و همچنین توسطساختارمندهایی نیمهکردند مصاحبهکاران خریداري میزمینیمستقیماً محصول را از سیب

ج گزارش شده است.- 4ب و - 4الف، - 4ها در جداول . در ادامه، نتایج تطبیق و مقایسه فعالیتمستقیم مورد تحلیل قرار گرفتند

کاران در مرحله برداشت و پس از برداشتزمینیهاي سیبمقایسه فعالیت- الف-4جدول 

میانگین درصدفراوانیاستانداردهاي گپیستلچک
درصد

برداشت و بسته
بندي

17100زمینیسیبموقعبهزمان برداشت -1

94/73

زمینـی بـه شـیوه دسـتی یـا      از سیبغیرهبرگ و علف هرز وجداسازي خاك، گل، شاخ و -2
17100مکانیکی

17100هاي تازهاستفاده از کیسه-3
188/5)غیرهزمینی (کنفی، توري وسیبيبندبستهکیسه مناسب براي -4
994/52از مزرعهیديتولیرغبندي و سایر ضایعات خروج بقایاي بسته-5
1082/58زمینیزمینی) سیببندي (از نظر ارقام مختلف و اندازه غده سیبدرجه-6

17100هاي نارس، سبز، بدشکل و خیس)زمینی (غدهجداسازي سیب-7
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و 3، 2، 1هاي بندي، فعالیت ردیففعالیت بخش برداشت و بستههفتحاکی از آن است که از مجموع الف - 4جدول بررسی نتایج
مثال، یکی عنوانبهدربند رعایت شده و منطبق بر استاندارد ایران گپ است. زمینی دهستان میانتمام تولیدکنندگان سیبتوسط 7

بندي باشد، حتی در یکی دو هاي بستهگونیدر داخلاگر شاخ و برگ یا خاك "کرد کاران در این خصوص بیان میزمینیاز سیب
ها، دهن به دهن شود و بین واسطهند چون براي کار خودمان هم بد میاگر مشتري ما نباشگونی، ممکن است بار ما برگردد و یا 

هم به خاطر خودمان هم که شده رو سر کارگرهایمان نظارت کنه ماو تقلب میدهینمچرخد که فالنی سیب خوب تحویل می
ياگونهبهزمینی که حمل و نقل سیبذکر شده استزمینی به روشنی در ایران گپ سیب"دهیمکنیم و همیشه بهشان تذکر میمی

دو دربند، درگفتنی است که در منطقه میانبندي شده وارد نشود.ستههاي بزمینیود که هیچ ضربه یا خسارتی به سیبانجام ش
زمینی استاندارد ایران گپ سیبد، رعایت رسشود. نکته جالب توجه اینکه به نظر میزمینی انجام مینوبت بهاره و پاییزه کشت سیب

غیرهسازي مناسب و تا زمان کشت محصول به دلیل بازه زمانی که در اختیار دارند، آمادهیکود دهدر مواردي همچون رعایت فاصله 
و کشت را رعایت کنند و یکود دهتوانند زمان مناسب کاران نمیاین در حالی است که پاییزه.کاران نمود بیشتري دارددر بین بهاره

هاي زمینیکه در کشت پاییزه سیبشود، بدان علتکاران دیده میزمینی در میان پاییزهبندي و سورتینگ سیبهمچنین بسته
شود. نی بیشتر مربوط به کشت پاییزه میزمیکنند. در واقع انبار سیببذري و مصرفی را جدا نموده و انبار می

تخم مرغی و "کاران منطقه در دو سایز زمینیینی جداسازي شده و به اصطالح سیبزمختلف سیبهاي ماندازهر کشت پاییزه، د
پرتقالی) براي مصرف و بذر و سایز بزرگ (عنوانبه) یمرغتخمکوچک (هاياندازهشوند که بندي میجداسازي و بسته"پرتقالی

مستقیم به طوربههاي خود را زمینییببه دلیل اینکه اکثر تولیدکنندگان، سدر منطقه میان دربند شوند.بندي میفروش، بسته
گرفت. فروختند و در این زمینه، مسئولیت حمل و نقل و داشتن کارگران براي بارگیري توسط خریدار (واسطه) انجام میها میاسطهو

که طورهمانهایی به عمل آمد. تاندارد ایران گپ نیز مصاحبهبا اسهاآنتطابق فعالیت منظوربهها نفر از واسطه10به همین علت با 
رعایت ارتفاع حمل و بارگیري "ها مسائلی از قبیل شود، نتایج گویاي آن است که اکثر واسطهب مشاهده می- 4در جدول 

هاي حمل به ماشینهاآننیمی از دادند. در حالی که تقریباًرا منطبق بر استاندارد گپ انجام می"بندي شدههاي بستهزمینیسیب
وشاندند و یا اینکه قبل پزمینی مییبهاي مقوایی براي جلوگیري از صدمه سنرا با کارتهاآنتوجه الزم را داشتند و کف زمینییبس

گونههمان"ضدعفونی ماشین حمل قبل از مزرعه"کردند. در خصوص زي ماشین حمل میمیزمینی، مبادرت به تاز بارگیري سیب
یا به هاآنکردند. بدان علت که عموماً محصول بارگیري شده یاین مورد را رعایت مهاواسطهتنها دو نفر از است، آمده که در جدول 

نمودند. کته توجه میبیشتر از خریداران دیگر به این نشد. در نتیجه شد و یا به سایر نقاط ایران فرستاده میکشورهاي دیگر صادر می
زمینی است یبحمل و بارگیري فقط مخصوص سهايینماشبر این باور بودند که به علت اینکه هابود که سایر واسطهیدر حالین ا

به بنابراین ندارند و يسازپاكشود نیازي به میجابجا نهاآنمحصول دیگري و یا کود، سم و غیره با زمینییبسو در مدت برداشت 
کردند.ضدعفونی آن اقدام نمی

ها)کاران در مرحله برداشت و پس از برداشت (واسطهزمینیهاي سیبمقایسه فعالیت-ب-4جدول 
میانگین درصددرصدفراوانیاستانداردهاي گپیستلچک

برداشــــت و 
بسته

بندي

550هاي حمل و نقلاستفاده از کاه و مواد پالستیکی در کف ماشین-1

5/67 10100زمینیزمینی در هنگام بارگیري و تخلیه سیبهاي سیبکیسهرعایت ارتفاع -2
10100هاي برداشت شده از نور، رطوبت و بارندگیزمینیحفظ سیب-3
220هاي حمل و نقل قبل از ورود به مزرعهضدعفونی و پاکسازي ماشین-4

گردد. این مورد در منطقه مورد مطالعه بسیار حائز به انبارداري مناسب بر میزمینیسیبیکی از موارد مربوط به استاندارد ایران گپ 
و لذا مجبور به تحویل باشندیمدر میان دربند، فاقد انبار شخصی زمینیسیباهمیت است بدان علت که اغلب تولیدکنندگان 

کارانی که انبار شخصی زمینینتایج مصاحبه با سیب. هستندزمینی، خصوصاً در مورد کشت پاییزه سیبهازمینی به سردخانهسیب
یحالشود. در نسبی رعایت میطوربهدر انبارهاي شخصی، "کنترل شرایط دما، رطوبت و وجود المپ ایمن"نشان داد که ،داشتند

در ندارد گپ نداشت. این گونه تطابقی با استاشد و هیچرعایت نمی"ضدعفونی انبار و ثبت نتایج کنترل آفات"مواردي از قبیل که
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زمینیسیباستاندارد ایران گپ یستلچکدار منطقه نشان داد که تمام موارد موجود در است که مصاحبه با دو سردخانهیحال
به دلیل اینکه در "داران بیان داشتند کهگپ است. در این راستا، سردخانهشود و منطبق بر استاندارد ایرانکامل رعایت میطوربه

بنابراین به خاطر خودمان هم که شده باید همه نکات را رعایت و کنترل کنیم چون ،بندیمکاران قرارداد میزمینیسیبهمان ابتدا با 
هاآنخسارتی نبیند و باید سالم تحویل هاآندهیم که محصول دهند تضمین میشان را به ما میزمینیما به کشاورزانی که سیب

."بدهیم

کاران در مرحله برداشت و پس از برداشتزمینیهاي سیبمقایسه فعالیت- ج-4جدول 

کار زمینیفراوانی سیباستانداردهاي گپیستلچک
میانگین درصد)9و 6، 5، 4(مزارع 

درصد
فروانی 
میانگین درصددارسردخانه

درصد

حمل و نقل و انبارداري

يسازپاكضدعفونی و -1
هاي حمل و نقل قبل از ورود ماشین
به انبار

125

35

2100

100

انبار قبل يسازپاكضدعفونی و -2
2100--از استفاده

کنترل و ثبت نتایج کنترل آفات -3
2100--انباري و حیوانات موذي

کنترل شرایط دما، رطوبت و -4
41002100هاآندقت وسایل سنجش 

هاي ایمن و وجود المپ-5
دار در صورت وجود المپ در هککال
انبار

2502100

). 2نگارههاي متنی نمایش داده شده است (که یک فن کیفی است تصویري از فراوانی دادهتکنیک ابر کلمات استفاده ازدر ادامه با
شوند. همچنین هرچه از فراوانی نشان داده میتربزرگاین اساس کلمات با فراوانی بیشتر که بیانگر انطباق بیشتر است با فونت بر

وش آبیاري از فراوانی و انطباق رمثال، حفظ ساختمان خاك و عنوانبهکلمات کاسته شده فاصله از مرکز تصویر بیشتر شده است. 
بندي برخوردار هستند.و کیسه مناسب بستهبیشتري نسبت به آزمون آب 

تحلیل ابري الف) مرحله تولید (کاشت و داشت) ب) بهداشت و ایمنـی کـار (کاشـت، داشـت و     -2نگاره 
برداشت) ج) برداشت و پس از برداشت
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گیري و پیشنهادهانتیجه
دربنـد در  کاران دهستان میـان زمینیهاي سیباستاندارد ایران گپ، فعالیتلیستچکبر اساسدر این مطالعه تالش گردید تا 

کاران منطقه مورد مطالعه، بسیاري از موارد منـدرج  زمینیشهرستان کرمانشاه مورد تحلیل قرار گیرند. نتایج نشان داد که سیب
فعلـی آنـان را تحـت عنـوان     ان فعالیـت تـو تا جایی که به جرأت میکنندلیست عملیات خوب کشاورزي را رعایت نمیدر چک

:BAPعملیات بد کشاورزي ( Bad Agricultural Practicesعملیـات  عنـوان بهکاران را زمینی) قلمداد نمود. اینکه فعالیت سیب
مثـال، ثبـت و   عنـوان بـه کننـد، هایی دارد که کشاورزان دنبال میکنیم، ریشه در برخی از فعالیت) عنوان میبپبد کشاورزي (
کـاران  زمینـی آزمایی و اعطاي گواهی به تولیدکنندگان، یکی از مواردي است کـه در میـان سـیب   راستیمنظوربهمستندسازي 

اکثـر کشـاورزان اظهـار داشـتند اقـداماتی کـه انجـام        چراکهگپ نیست، منطقه مورد مطالعه، منطبق بر قوانین استاندارد ایران
هـا، نگهـداري فاکتورهـاي خریـد و یـا      سپارند و نیازي بـه ثبـت تـاریخ، میـزان اسـتفاده از نهـاده      دهند را در ذهن خود میمی

مثال افرادي کـه  عنوانبهخورد،مستندسازي آموزش به کارگران و غیره ندارند. البته در این میان، موارد استثنا هم به چشم می
هـاي آتـی،   یک خود و یا کسب تجربه و برآورد هزینه بـراي سـال  کردند، براي حساب نهایی با شرشراکتی بر روي زمین کار می

کردند.  موارد ذکر شده را ثبت و یادداشت می
شاخصی عنوانبهتوان آن را نبوده و نمیآگاهانه صورتبهموارد معدود نیز در اینجا الزم است به این نکته اشاره شود که همین 

هاي بهداشتی و ایمنی کار، یکی دیگر از اسـتانداردهایی اسـت کـه در ایـن     آموزشاز ایران گپ تلقی نمود. امکانات بهداشتی و 
گپ دارد. مورد دیگري کـه در اسـتاندارد   توان گفت فاصله زیادي با مقررات استاندارد ایرانرعایت شده است و میمنطقه کمتر

ها گویـاي آن اسـت کـه در مـزارع     خصوص، یافتهبه مزارع است، در این "عدم ورود حیوانات خانگی"شود میگپ بررسیایران
اند، احتمـال ورود حیوانـات بـه درون    که از روستا و جاده فاصله بیشتري دارند و یا در مسیر چراي دام قرار نگرفتهزمینیسیب

بـر  از مـزارع  برخـی کـه یدرحالکند،فراهم میگپ را براي این مزارعین امر شرایط دریافت گواهی ایرانمزرعه کمتر است که ا
یک از تولیدکننـدگان اقـدامی در   گپ را نداشتند. با این وجود هیچشرایط دریافت گواهی ایرانوجهیچهبهاین استاندارد اساس

بنابراین یکی از شرایطی که تولیدکننده را براي دریافت استاندارد ،دادندجهت کنترل ورود حیوانات به مزرعه خود را انجام نمی
هـاي  . ضـمن اینکـه عبـور کانـال    باشداو میسازد، توجه به موقعیت مکانی و جغرافیایی مزرعه کشاورزي مهیا میعملیات خوب

خـورد کـه ایـن    از مجاور مزارع دور از روستا نیز بـه چشـم نمـی   ،دهدفاضالب که خطر آلودگی منابع آب و خاك را افزایش می
هاي فاضالب در مجـاورت برخـی از مزارعـی    بود که کانالکهیدرحالرود. این مورد، نکته مثبتی در دریافت گواهی به شمار می

تـوان اذعـان   قابل مشاهده بود و نارضایتی صاحبان مزارع را نیز در پی داشت. در نهایت میوضوحبه،که در نزدیکی روستا بودند
دار از شهرسـتان همـدان بـه    اجارهعنوانبهکه شوندگان هاي برخی از مصاحبههاي پژوهش، فعالیتداشت که با استناد به یافته

کـاران فقـط در مـواردي    زمینـی سـیب کشاورزي منطبق بود و فعالیـت اکثـر   با عملیات خوب یسختبهآمده بودند، این منطقه
گـپ  همچون حفظ ساختمان خاك، روش آبیاري مناسب، دفع ظروف مازاد سـموم و کودهـاي شـیمیایی، بـا اسـتاندارد ایـران      

گردد:پیشنهاد میزیرکلی موارد طوربهمطابقت داشت. با توجه به مطالب پیش گفته 
آیـد. در  برداري (نوع مالکیت) از جمله عوامل تأثیرگذار بر دریافت استاندارد عملیـات خـوب کشـاورزي بشـمار مـی     نظام بهره-

کـاران  زمینیهاي زراعی و همچنین آموزش سیبمینداري ز، به نظارت سیستم اجارهربطيذهاي همین راستا بایستی دستگاه
کشت سالم، مبادرت نمایند.منظوربهمهاجر 

دار در کـاران اجـاره  زمینـی بـراي سـیب  یـژه وبـه زمینـی  هاي زراعت سیبآموزش و پرورش کارشناسان خبره و برگزاري دوره-
تواند راهگشا باشد.استاندارد گپ میبر اساسراستاي تولید 

، هـا آنرهبران محلی براي تولید محصول سـالم و اجـراي اسـتاندارد ایـران گـپ در مـزارع       عنوانبهتشویق کشاورزان پیشرو -
تواند دیگر تولیدکنندگان را نیز به این سمت سوق دهد.می

خش حمل و نقـل و  کاران منطقه مورد مطالعه، وجود شرایط ویژه در بزمیناز جمله مشکالت قابل توجه دیگر، در میان سیب-
درسـد بایـ  شدند. به نظر میها درگیر میانبارداري است که در این بخش، کشاورزان از زنجیره خارج شده و انبارداران و واسطه

ایـران گـپ، در مرحلـه حمـل و نقـل و      لیسـت چـک له تمهیداتی اندیشیده شود که در صورت انطباق شرایط بـا  أبراي این مس
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دقـت شود براي رفـع چنـین مشـکالتی، شـرایط اخـذ گـواهی بـا        بنابراین پیشنهاد می،زنجیره صورت نگیردانبارداري، انقطاع 
بیشتري مورد بازبینی قرار گیرد.

گـردد  پژوهشگران، این مطالعه را با روش کیفی انجام دادنـد. پیشـنهاد مـی   با توجه به ماهیت اکتشافی موضوع مورد مطالعه، -
ي تحقیق کمی و آمیخته در این زمینه انجام گیرد.هامطالعات بیشتري با روش

گـردد مطالعـات  کاران مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت، پیشـنهاد مـی  زمینیدر مطالعه حاضر، استاندارد گپ فقط براي سیب-
شـیالت کـه   گپ براي سایر محصوالت زراعی و حتی محصوالت باغی، دامپروري و سنجی کاربست استاندارد ایرانآتی در امکان

براي هر یک استاندارد گپ مجزا تدوین شده است، انجام پذیرد.

منابع
تولیـدات سـالمت ودر امنیـت کلیـدي اهرمیگپایرانکشاورزيخوبعملیاتاستانداردهايو). ضوابط1392ا. (ابراهیمی،

.37-40، صص 42شماره ،11سال،منابع طبیعیوکشاورزيمهندسینظامفصلنامهپایدار. توسعهوکشاورزي
. بازارهابهمطلوبدسترسیکشاورزي جهتخوبعملیاتکنفرانسویدئودورهگزارش).1394.، و شریعتمداري، ا. (ماردکانی،

>www.nipo.gov.ir<: اینترنتیآدرسدردسترسیقابل

.17-28. صص 16552. چاپ اول. شماره)1392(. زمینیسیب)گپرانیا(رانیايخوب کشاورزاتیاستاندارد عمل
شـتی کشـاورزان دشـت مغـان در بکـارگیري سـموم       ابهد-). تحلیـل رفتـار ایمنـی   1397بندري، ا.، باقري، ا.، و سوختانلو، م. (

. 161-183، صص 2، شماره 13، جلد مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزيشیمیایی. 
مناسـب  اتیـ عملاسـتاندارد به توسعهيکشاورزجیتروکردیروی. بررس)1392. (م،یرترابیو م.،، رضوانفر، ا.ف،یبورخانیرزاق

1، کـرج ،رانیـ ایعـ یو منـابع طب يکشاورزآموزشوجیکنگره علوم ترونیمجموعه مقاالت چهارم،یجهانيکشاورز
.1-23صص شهریور، 

يداریـ به پایابیدر دستيدیکلاهرم)GAP(يمناسب کشاورزاتی. عمل)1392. (ا،يو آهنگر.،رضوانفر، ا.،ف،یبورخانیرزاق
.1-9آذر، صص تهران، ،زیستیطمحتیریو مدیزيربرنامهالمللیینبکنفرانس نی. سوممحیطییستز

:آدرس اینترنتـی ). قابل دسـترس در 1396(زمینی.سیبمحصولکشتزیرسطحکرمانشاه،شهرستانکشاورزيجهادسازمان
>http://www.kermanshah.maj.ir<.

فـردي  حفاظتیزاتتجهبر رفتار ایمنی کشاورزان شهرستان زنجان در استفاده از مؤثر). عوامل 1398صیدي، م.، و رضائی، ر. (
، 2، شـماره  15، جلـد  ایـران علوم ترویج و آمـوزش کشـاورزي  مجله ها: کاربرد مدل اعتقاد سالمت. کشدر کار با آفت

. 45-63صص 
نخسـتین .کشاورزيبهداشتی محصوالتعرضهتاتولیدفرآیندکنترلراهکارگپ،ایراناستاندارد). معرفی1393(ب..مغیبی،

اردیبهشت، صص 2، ایرانکیفیتمدیریتانجمنغذا، تهران،سالمتدرفراگیرراهبرديکیفیتتوسعهملیکنفرانس
4-1.
، صـص  2، شماره 4سال ،عیار پژوهش در علوم انسانیمجله). جایگاه و قلمرو پژوهش کیفی؛ نقد و بررسی. 1393. (فوالدي، م

46-27.
در ی)گـپ جهـان  (یجهـان يکشاورزمناسباتیاستاندارد عمليری. موانع به کارگ)1390. (م،يآبادنجفيدیو ام.،پ،يمراد

.27-39صص ، 1، شماره 4سال ،ایرانيکشاورزو آموزشجیترويهاپژوهشمجله . رانیايبخش کشاورز
. يمناسـب کشـاورز  اتیعملنظامدر)Global Gap(یاستاندارد گپ جهانی. معرف)1390. (م،يآبادنجفيدیو ام.،پ،يمراد

.58-63صص ،32شماره،8سال ،یعیو منابع طبيکشاورزیفصلنامه نظام مهندس
). بررسی عوامل مؤثر بر نیت کشاورزان در رابطه با کاربرد ایمن سموم شیمیایی: 1394پناه، م.، توکلی، ك.، و مرزبان، ا. (یزدان

. 21-29، صص 2، شماره 11، دوره ایرانمجله علوم ترویج و آموزش کشاورزيکاربرد مدل اعتقادات سالمت. 
نوین در علوم کشاورزي و منابع يهاافقالمللیینبهمایش . در ایرانزمینیسیببررسی وضعیت تولید ). 1397.(دانشی، ن

.>https://civilica.com/doc/880144<آدرس اینترنتی: . قابل دسترس در،تهرانزیستیطمحطبیعی و 



1399/ 2/ شماره 16علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

159

Bihn, E., and Gravani, R. (2006). Role of good agricultural practices in fruit and vegetable safety. Microbiology
of fresh produce, 37(4), 21-53.

Bihn, E. A., Smart, C. D., and Hoepting, C. A. (2013). Use of surface water in the production of fresh fruits and
vegetables: A survey of fresh produce growers and their water management practices. Food Protection
Trends, 33(5), 307-314.

Cohen, L., and Manion, L. (1986). Research methods in education. London: Routledge.
Cohen, N., Hollingsworth, C. S., Olson, R. B., Laus, M. J., and Coli, W. M. (2005). Farm food safety practices:

A survey of New England growers. Food protection trends. 25(5), 363- 370.
FAO. (2003). Development of a framework for good agricultural practices. Available at:

<http://www.fao.org/docrep/meeting/006/y8704e.htm>.
FAO., and WHO. (2003). Assuring food safety and quality: Guidelines for strengthening national food control

systems (FAO Food and Nutrition Paper No. 76). ISSN 0254-4725. Available at:
<ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/y8705e/y8705e00.pdf>.

Fakkhong, S., and Suwanmaneepong, S. (2017). The implementation of good agricultural practice among rice

farmers in eastern region of bangkok, Thailand. Technology, 13(7.3), 2509-2522.

Farina, E. M. M. Q., and Reardon, T. (2000). Agrifood grades and standards in the extended Mercosur: Their
role in the changing agrifood system. American Journal of Agricultural Economics, 82(5), 1170-1176.

García-Plaza, A. P., Zubiaga, A., Fresno, V., and Martínez, R. (2012). Reorganizing clouds: A study on tag

clustering and evaluation. Expert Systems with Applications, 39(10), 9483-9493.

Harrison, J. A., Gaskin, J. W., Harrison, M. A., Cannon, J. L., Boyer, R. R., and Zehnder, G. W. (2013). Survey
of food safety practices on small to medium-sized farms and in farmers markets. Journal of Food
Protection, 76(11), 1989-1993. doi: http://dx.doi.org/10.4315/0362- 028X.JFP-13-158.

Henson, S., and Reardon, T. (2005). Private agri-food standards: Implications for food policy and the agri-food
system. Food Policy, 30(3), 241–253.

Henson, S., Masakure, O., and Boselie., D. (2005). Private food safety and quality standards for fresh produce
exporters: The case of Hortico Agrisystems, Zimbabwe. Food Policy, 30(4), 371-384.

Hultberg, A., Schermann, M., and Tong, C. (2012). Results from a mail survey to assess Minnesota vegetable
growers’ adherence to good agricultural practices. HortTechnology, 22(1), 83-88. Available at:
<http://horttech.ashspublications.org/content/22/1/83.full>.

Jouzi, Z., Azadi, H., Taheri, F., Zarafshani, K., Gebrehiwot, K., Van Passel, S., and Lebailly, P. (2017). Organic
farming and small-scale farmers: Main opportunities and challenges. Ecological Economics, 132, 144-

154.

Koohsar, A. (2012). An overview of the safety production program, livestock. Agro-Industry Magazine, 154,
37-38.

Leong, W. H., Teh, S. Y., Hossain, M. M., Nadarajaw, T., Zabidi-Hussin, Z., Chin, S. Y., and Lim, S. H. E.
(2020). Application, monitoring and adverse effects in pesticide use: The importance of reinforcement
of good agricultural practices (GAPs). Journal of Environmental Management, 260, 109987.
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109987.

Lichtenberg, E., and Page, E. T. (2016). Prevalence and cost of on-farm produce safety measures in the Mid-
Atlantic. Food Control, 69, 315-323.

Mohamad, A., and Hamzah, H. Z. (2020). Impact of good agricultural practices on Malaysian Cattle industry: A
case of foot and mouth disease (FMD). International Journal of Social Science Research, 2(2), 39-46.

Ochieng, J., Schreinemachers, P., Ogada, M., Dinssa, F. F., Barnos, W., and Mndiga, H. (2019). Adoption of
improved amaranth varieties and good agricultural practices in East Africa. Land Use Policy, 83, 187-
194.

Panahzadeh Parikhani, M., Razzaghi Borkhani, F., Shabanali Fami, H., Motiee, N., and Hosseinpoor, A. (2015).
Major barriers to application of good agricultural practices (GAPs) technologies in sustainability of

livestock units. International Journal of Agricultural Management and Development, 5(3), 169-178.

Simpson, L. (2003). Review of soil management and farming practices, including the use of agro-chemicals in
the caribbean, with particular reference to St Lucia and Jamaica. Caribbean Agriculture and Research
Development Institute (CARDI) Project report No 2. Jamaica: CARDI.Available at:
<https://www.gov.uk/research-for-development-outputs/review-of-soil-management-and-farming-
practices-including-the-use-of-agro-chemicals-in-the-caribbean-with-particular-reference-to-st-lucia-
and-jamaica>.



...دربند شهرستان کرمانشاه زمینی در دهستان میانبررسی شرایط تولید سیب

160

Zubiaga, A., García-Plaza, A. P., Fresno, V., and Martínez, R. (2009). Content-based clustering for tag cloud
visualization. In 2009 International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining
(pp. 316-319). IEEE. 20-22 July, Athens, Greece. Available at: <
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5231851.>



Iran Agricultural Extension and Education Journal/ Vol.16 / No.2/ 2021

161

Article Type: Research Article DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.20081758.1399.16.2.9.0

Determining Potato Production Conditions in Miandarband Region of
Kermanshah County Based on IranGAP Standards

S. Sanjabi1*, K. Zarafshani2 and H. Mahmoodi3

(Received: Jul 03. 2020; Accepted: Nov 22. 2020)

Abstract
The increasing use of fertilizers and pesticides motivated international organizations to introduce GAP (Good
Agricultural Practices) standards to ensure food safety. This qualitative study sought to investigate the current
production behavior among potato growers based on Iran GAP standards in Miandarband region of Kermanshah
County. The result of this study will shed light on current state of potato production which in turn aid policy makers to
deploy effective policies in the study region. Qualitative data was collected using in-depth and semi structured
interviews as well as observation techniques. Results revealed that among 53 agricultural practices, 9 production
behavior was in line with GAP standards. For example, potato growers were cautious about preserving soil structure,
using improved irrigation methods, calibrating fertilizer and spray equipment, adhering to pre-harvest interval,
observing farm-livestock distance, correct timing of harvest, separation of soil and weed from potato harvest, using
new bags for packing, and separating immature and green tubers. Overall, results showed that potato growers are
engaged in Bad Agricultural Practices (BAP). The result of this study has implications for Agricultural Jihad
Organization in that they can identify bad practices in order to launch appropriate interventions in order to engage

potato growers in Good Agricultural Practices which in turn insure food safety.
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