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 طیب اصول اساس بر خرما بندیرتبه و ارزيابی الگوی تدوين
 
 

  01/0/0011 مقاله: پذيرش          92/7/22 مقاله: دريافت

 
 چکیده

 یهمه است که نموده ارائه طیب و حالل عنوان تحت را استانداردها ترینعالی غذایی مواد ایمنی و بهداشت زمینه در اسالم هدف: و سابقه

بندی نخلستان و ارزیابی و رتبه هدف از این پژوهش تعیین الگوی .نماید مینتا ایتغذیه و ایمنی، بهداشتی، پاکی، لحاظ از را کیفی هایجنبه

 عملیات تولید خرما از مرحله احداث نخلستان تا برداشت است. یبازبینههای طیب و محصول خرمای تولیدی از طریق تعیین شاخص

داشت خرما و بدین منظور ابتدا تمام مراحل، قوانین و استانداردهای الزم برای احداث نخلستان، کاشت و داشت نخل و بر :هاروش و مواد

 ای از این مراحل تهیه و الزامات الزم تعریف شد.شرایط فردی و کاری نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت و بازبینه طورهمین

وزن داده  هاآنهایی تعریف شده و به باشند نیز مؤلفههای طیب که شامل حلیت، جذابیت، سالمت، اصالت و برکت میبرای شاخص :هايافته

های اصول طیب بندی با معیارهای مشخص طراحی شدند. معیارها بر اساس مؤلفهالگوهای ارزیابی کیفیت و رتبه ه،با اطالعات به دست آمد شد.

بندی نخلستان، امتیاز کسب شده هر معیار در ضریب حالت امتیازدهی شدند. سپس به منظور رتبه ترینبهینهکدگذاری و بر اساس ضرورت و 

 به آن معیار ضرب شده و مجموع امتیاز معیارها در هر نخلستان مورد بررسی به دست آمد. مؤلفه مربوط

های مورد ارزیابی در سه سطح متوسط )طیب درجه سه(، خوب )طیب درجه بدین ترتیب بر اساس امتیاز کسب شده رتبه نخلستان :گیرینتیجه

 دو( و عالی )طیب درجه یک( و یا هیچکدام مشخص شد.

 نخلستان، ارزيابی کیفی، خرما، طیب، الگوی رتبه بندی ی:کلید گانواژ

 
 مقدمه

 متعددی موضوعات برای کیفی صفت یک عنوانبه طیب واژه مجید قرآن در

 گرفته قرار استفاده مورد غیره و ها،انسان نسل ها،دارایی و اموال غذا، جمله: از

 قابلیت که گرفت نظر در عام معنای یک توانمی واژه این برای بنابراین است؛

 که چیزی هر از است عبارت آن و باشد داشته را شده ذکر موارد همه بر تطبیق

 اساس، این بر .باشد دور به باطنی و ظاهری پلیدی از و باشد طهارت دارای

 با که تکوینی و پاك غذایی از است عبارت طیب غذای از مقدماتی و اولیه مفهوم

 طبع، و ذائقه با مطابقت بر عالوه دارد، کامل ماهنگیه انسان بدن طبیعی ساختار

 و مضر اثر نیز و باشد داشته روح و جسم برای سازنده و مفید اثر و بوده بخشلذت

 .(1) باشد نداشته تخریبی

  محسوب زنده پدیده یک غذایی ماده میاسال نگرش در کهآنجایی از

 مؤثر عوامل از مصرف و وریآفر تولید، مراحل از یک هر در بنابراین شود،می

 مجموعه است الزم طیب غذای یک تولید برای رو،این از پذیرد.می تأثیر مختلفی

 هایجنبه تمامی است الزم که معنا این به باشند، طیب نیز آن با مرتبط عوامل

 از بهینه استفاده برای دیگر، سویی از .(2) گیرد قرار توجه مورد غذا تهیه در مرتبط

  به ؛شود مدیریت هاآن مصرف تا تولید چرخه است الزم غذایی محصوالت

 شود فراهم غذایی هایظرفیت از حداکثری برداریبهره تحقق شرایط که ایگونه

  کرد. تعریف توانمی را کیفیت از مختلفی سطوح غذایی محصوالت برای .(3)

 

 توانیم که است یتیفیک استانداردهای درجه نیاالترب بیط و حالل هایاریمع

 شده انیب خداوند لهیوس به استانداردها نیا که چرا نمود تصور محصول کی برای

 راهنما و قانون عنوانبه بیط و حالل استانداردهای تیرعا کهآنجایی از .(4) است

 و عرضه ع،یتوز فرآوری، د،یتول از اعم ییغذا رهیزنج با مرتبط هاینهیزم همه در

 مبانی اساس بر را طیب نشان توانمی معیارها این اساس بر ،است یالزام هیتغذ

 و فرایندی استانداردهای قالب در آن الزامات و کرد طراحی اسالم شناسانههستی

 برای نمود. اعمال متقاضی هایسازمان و خدمات محصوالت، روی سیستمی

 پنج به است آن هایشاخصه و معیارها از برگرفته که طیب ارکان مهم، این انجام

 شود؛می تعریف برکت و جذابیت اصالت، سالمت، حلیّت، شامل اصلی رکن

 شودمی سنجیده اصل پنج این پایه بر محصولی هر یبرا طیب استاندارد بنابراین

 استانداردهای سایر ،یمتعال استاندارد یک عنوانبه طیب غذای اساس، این بر .(2)

 را هدفمند غذای و سالم غذای ارگانیک، غذای حالل، غذای مانند معتبر و فعال

 طیب استاندارد اصلی الزامات بایستمی رو،این از .دهدمی قرار خود پوشش تحت

  هایدستورالعمل قالب در شناسایی، مصرف تا تولید زنجیره از مرحله هر در

 عوامل همه توسط و شود مدون )فرهنگی و قانونی مهندسی، و فنی( جانبههمه

 استانداردهای و حالل غذای ویژهبه و حالل برند .گردد اجرایی زنجیره با مرتبط

 قرار پذیرش مورد غیراسالمی حتی و اسالمی کشورهای از بسیاری در امروزه آن

 *0(PhD) راضیه نیازمند

 9(PhD) زادهبی مرضیه رضویبی

 2(PhD) منیرالسادات شاکری

 0(PhD) جوکارمجتبی 

موسسه پژوهشی علوم و ، شیمی مواد غذاییگروه . 1

 ، ایران.مشهد صنایع غذایی،

موسسه ، گروه ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی. 2

 ، ایران.مشهد پژوهشی علوم و صنایع غذایی،

موسسه پژوهشی ، مواد غذایی زیست فناوریگروه . 3

 ، ایران.مشهد علوم و صنایع غذایی،

 ، ایران.مشهد کیفیت رضوی،موسسه . 4
 نیازمند راضیه :مسئولنويسنده *

موسسه ، قوچان-بزرگراه مشهد 12کیلومتر ، مشهد

 ی.شیمی مواد غذایگروه ، پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 110 21091251تلفن:   

 110 21091012 فاکس:

Email:  

r.niazmand@rifst.ac.ir 
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 مالزی هستند. توجه مورد پربازده اقتصادی هایفعالیت از یکی عنوانبه اند وگرفته

 بسیار حالل برند با گوشت مصرف به مسلمانان آن در که است کشورهایی از یکی

 مهم هایشاخص از یکی حالل استاندارد دهدمی نشان مطالعات و دارند تأکید

 اعظم بخش و باشدمی رکشو این در گوشت مصرف برای کنندگانمصرف پذیرش

 در این .(5-7) باشدمی حالل برند با غذایی محصوالت شامل کشور این تولیدات

 به ترجامع صورت به و دارد تریگسترده ابعاد که طیب استاندارد که است حالی

  ؛است نشده سازیپیاده و تدوین هنوز پردازدمی محصوالت کیفیت ارزیابی

 از یک هر مورد در آن هایشاخص و طیب برند زمینه در تحقیق نابراینب

 سالمت و تغذیه ارتقاء باعث و است برخوردار ایویژه اهمیت از غذایی محصوالت

 شد. خواهد کنندگانمصرف

 باشدیم منطقه یکشورها شتریب و رانیا یکشاورز مهم اقالم از یکی خرما

 توجه مورد شدت به ریاخ هایسال در آن خاص تیمرغوب و هایورآفر تنوع با که

 یدارا خرما درخت زین گذشته در البته است. شده واقع یجهان کنندگانمصرف

 لیتجل خرما درخت از مختلف ملل و اقوام و است بوده یمقدس گاهیجا و منزلت

  .(8) اندنموده

 مناطق بومی و لپه تک گیاهی (.Phoenix dactylifera L) خرما نخل

 از باروری و افشانی گرده از بعد خرما میوه رشد .است گرمسیرینیمه و گرمسیری

 رشد مرحله پنج به معمول طوربه و کندمی پیروی سیگموئیدی منحنی یک

 .(9) شودمی نامیده تمر و رطب خالل، کیمیری، ابوك،حب نام به شده شناخته

 صورت باران کم و خشک و گرم مناطق در عموما خرما نخل پرورش و کاشت

  شمار به خرما تولید کنندهمحدود عامل آبیاری مناطق گونه این در گیرد.می

 تحمل میزان بر خاك عمق در آن توزیع شکل و خرما نخل ریشه نوع .رودمی

  .(13) است تأثیرگذار خرما نخل آبی و خشکی هایتنش

 گام نخستین که است اساسی گام چندین بر مبتنی خرما کار و کشت فرآیند

 از جمله است مرحله چندین یبردارنده در خود گام این است. نخلستان احداث آن

 بعدی هایگام و باشدمی خرما نهال و زمین سازیآماده نخلستان، مکان انتخاب

 در هستند. خرما برداشت تعملیا و باغیبه عملیات نخل، تغذیه و آبیاری شامل

 به ؛شوندمی انجام سنتی صورت به اغلب مراحل این کلیه ما، کشور در حاضر حال

 و داشت کاشت، عملیات و داشته ساله چند قدمت هانخلستان بیشتر که معنی این

  .(13) شودمی انجام دستی غالباً و سنتی طور به خرما برداشت

 ،ییغذا تیامن حوزه در کیاستراتژ محصول کی عنوانبه خرما امروزه

 یبرا یادیز شکالتم اما ؛است مطرح رهیغ و یکشاورز داریپا توسعه اشتغال،

 کیفیتی با رماخ محصول تولید برای .(11) دارد وجود خرما صادرات و دیتول توسعه

 مراحل کلیه بررسی به نیاز کرد گذاریبرچسب طیب برند عنوان با را آن بتوان که

 یاعمده بخش حاضر حال در دارد. مصرف تا تولید از محصول این تولید زنجیره

 در یادیز ضعف و شده دیتول یسنت صورتبه آن یدیتول یهاوردهآفر و خرما از

 محصول کیفیت بر که دارد وجود دارینخل عملیات و تولید رهیزنج مراحل

 .(12) است اثرگذار تولیدی

 احداث مرحله ودشمی مطرح خرما تولید در که یگام نکه اولیاز آنجایی

 به توجه با و است آن برداشت و داشت کاشت، به مربوط عملیات و نخلستان

 ستمیس وجود عدم و سو کی از رانیا در خرما درخت یطوالن نهیشیپ و قدمت

 آن یهاراوردهف و خرما یورآفر و دیتول رهیزنج در مناسب یمنیا و تیفیک نیتضم

 مرحله در یکنترل یپارامترها کردنمشخص پژوهش نیا از هدف گر،ید یسو از

 یهاشاخص اساس بر خرما برداشت و داشت کاشت، عملیات و نخلستان ایجاد

 تا دیتول رهیزنج یبرا تیفیک کنترل ستمیس نیتدو و بیط یغذا یبرا موجود

 غذای یک تامین جهت در یسزایبه نقش مسلما که باشدیم بیط یخرما مصرف

 خواهد انسانی سرمایه کیفیت توسعه و جامعه بهداشت و سالمت تامین سالم،

 Analytic) تحلیلی مراتبی سلسله فرایند از پژوهش این در .داشت

Hierarchical Process (AHP)) است. شده استفاده الگو تدوین برای 

AHP یا عوامل دهدیم اجازه که است ارهیمعچند یریگمیتصم روش کی 

 محبوب یروش AHP .(13) شوند دهیوزن تیاهم نظر از تأثیرگذار یرهایمتغ

 .است یریگمیتصم افاهد یبرا هاتیاولو استخراج و اریمع نیچند یابیارز یبرا

AHP طیشرا در تواندیم که است یریپذانعطاف اریبس یریگمیتصم روش 

 شامل یریگمیتصم طیشرا در معمول طوربه روش نیا شود. اعمال مختلف

 مطالعات .(14) است یریگمیتصم نهیگز نیچند از شتریب یا نهیگز کی انتخاب

 منظوربه و مختلف یهابرنامه در یقو جینتا به دستیابی یبرا AHP از زیادی

 برای کردند. استفاده متفاوت یاهنهیزم در خطرات و ارهایمع ،املوع یبندتیاولو

 یهارهیزنج با مرتبط خطر عناصر روش این با (2319) همکاران و Khan مثال

 یبندتیاولو بهتر تیریمد یبرا را هانآ و کرده ییشناسا را حالل یغذا نیتأم

 ساختار جادیا ،قیتحق هدف تعیین شامل مرحله چند طی محققان این .(15) ردندک

 را خطر رعناص هاشاخص به دهیوزن و کارشناسان یابیارز اخذ ی،مراتب سلسله

 مورد غذایی مواد کیفیت مدیریت برای نیز Greda (2339) نمودند. بندیاولویت

 یلیتحل ندیفرآ و AHP هایروش شرکت تیریمد یاثربخش شیافزا و مطالعه

 جینتا برد. کار به را (Analytic Network Process (ANP)) ایشبکه

AHP و ANP انجام (ایمهپرسشنا یها)مصاحبه یتجرب ینظرسنج اساس بر 

 .(11) شد انجام لهستان در شرویپ ییغذا ماده سه در رانیمد با شده

 
 هاروش و مواد

های مختلف بر اساس بندی خرماهای حاصل از نخلستانبندی و رتبهاولویت

بدین منظور مراحل ذیل انجام شد که این مراحل  .(17)انجام شد  AHPروش 

 .اندشدهنشان داده  1خالصه در شکل  طوربه

 طیب هایشاخصو  هامؤلفهتدوين 
های قرآنی برای های اصول طیب بر اساس مطالعات قبلی و شاخصمولفه

سازی های مناسب مشابه مدلمحصول خرما مورد بازبینی قرار گرفتند و شاخص

که در مورد محصوالت حالل مالزی و برخی از کشورهای اسالمی  مفهومی حالل

  .(19و  18)شدند اجرا شده است، تعریف 

 طیب  هایشاخصکدگذاری 

کدگذاری  منظوربهطیب کد سه رقمی اختصاص داده شد.  هایشاخصبه 

بیت، سالمت، اصالت و برکت به های حلیت، جذاهای طیب ابتدا به اصلشاخص

اختصاص داده شد. رقم دوم مربوط به مؤلفه و رقم  5و  4، 3، 2، 1ترتیب اعداد 

تا  1 جداولدر  هاشاخصاز  . کدهای هر یکسوم مربوط به شاخص آن مؤلفه بود

 آورده شده است. 5

 ارزيابی نخلستان (Check list)های بازبینه سازیآماده

ها بر اساس نشان طیب بندی نخلستانپروژه که رتبه با توجه به هدف این

شناسایی شدند. عوامل و معیارهای مؤثر بر کیفیت و کمیت  عوامل و راهکارهابود 

استانداردهای ملی و  ،(23-25)خرما در نخلستان بر اساس بررسی منابع علمی 
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مختلف در شهرستان بم استان  هاینخلستانبازدید از  ،(21-38و  8)المللی بین

بندی شد. بر اساس معیارهای کرمان و مصاحبه با متخصصان استخراج و دسته

ان، کاشت و داشت نخل تمامی مراحل از احداث نخلست هایبازبینهاستخراج شده 

معیارهای اصلی که در هر نخلستان  هابازبینهتا برداشت خرما آماده شد. در این 

باید در نظر گرفته شوند تعیین شد و همچنین برای هر معیار کلیه الزامات تعریف 

شد. الزامات در واقع عوامل استخراج شده موثر بر سالمت خرما و یا کارکنان از 

 شود.مشاهده می زیرها در قالب این بازبینهی نمونه. و مادی بودمعنوی  هایجنبه

 

 معیار اصلی
 کد

 عدم انطباق هاتوصیه الزامات
 بندیدرجه

 عالی خوب متوسط ضریب

 

 
      

 

 

 های اصول طیبدهی مؤلفهوزن

در نظر گرفته شد  1333اصل ذکر شده،  5مجموع کل امتیاز طیب بر مبنای 

ه اصول سالمت، حلیت، اصالت، برکت و جذابیت با توجه به اهمیت و که ب

نظران در این حوزه، به ترتیب اثرگذاری از نظر اسالم و همچنین مشاوره با صاحب

از مجموع کل امتیاز اختصاص داده شد.  133و  153، 233، 253، 333امتیازهای 

سالمت، حلیت، اصالت، همچنین با توجه به این امتیازبندی برای هر یک از اصول 

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

دهی نیز وزن هاآنهای تعریف شده برای با توجه به امتیاز هر اصل، مولفه

امتیاز است. برای  1333شدند که در واقع بیانگر امتیاز هر مؤلفه یا وزن آن در کل 

هر مؤلفه حساب شد. در نهایت با توجه به  133بندی وزن در تسهیل در رتبه

ضریب در نظر گرفته شده برای هر اصل، ضریب هر مؤلفه به صورت زیر محاسبه 

 شد. 

 = ضریب مؤلفه مؤلفه( 133)وزن در  × )ضریب اصل(

 طراحی الگوی ارزيابی نخلستان

(، 3برای ارزیابی نخلستان، سه درجه برای نشان طیب شامل متوسط )درجه 

( در نظر گرفته شد که به هر نخلستان با توجه به 1( و عالی )درجه 2)درجه  خوب

یکی از این  ،گیردمیمجموع امتیازهایی که از معیارهای تعریف شده در بازبینه 

از درجات  یکهیچ. البته در صورت عدم کسب امتیاز الزم گیردمیتعلق  هارتبه

 .گیردنمیظر تعلق نشان طیب به نخلستان و محصول تولیدی مورد ن

اصول طیب با توجه به  هایشاخصبه منظور طراحی مدل ارزیابی ابتدا برای 

 هایمؤلفهاهمیت آن از دو جنبه اسالم و سالمت ضریب تعیین شد. همچنین به 

استخراج شده وزن داده شد. سپس مشخص شد که هر یک از معیارهای بازبینه 

طیب قرار گرفته است که  هایخصهای شامؤلفهیک از در زیرمجموعه کدام

( ضرب شد. در نهایت مجموع 3یا  2، 1ضریب آن مؤلفه در درجه معیار بازبینه )

امتیاز معیارها به دست آمده و رتبه نخلستان و محصول تولیدی مورد بررسی 

 مشخص شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . فلوچارت مراحل طراحی الگوی ارزيابی خرما0شکل 
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 اهيافته

 اصول طیب هایشاخصو  هامؤلفه

سعی شده است تمام جوانب مؤثر بر سالمت  هاشاخصو  هامؤلفهدر تدوین 

معنوی و ظاهری محصول و کارکنان از دیدگاه اسالم مورد توجه قرار گرفته و 

 لحاظ شود. 

های شرعی و قانونی در محیط اصل حلیت به معنای رعایت کامل چارچوب

  -ارکنان و شرکاء، در تعامل با حقوق عمومی و زیستکار، در تعامل با ک

 

 ارائه 1در جدول های آن که مؤلفه است محیطی و در تعامل با ذات اقدس الهی

 اند. شده

های طبیعی و سازی متوازن عناصر زیباییجذابیت و آراستگی نتیجه پیاده

 رأفت در معنوی مانند، نظم، طراوت و شادابی، حسن خلق و مهربانی، کرامت و 

انضباط  یکنندهتداعیمحیط کاری هستند؛ جذابیت و آراستگی همچنین تا حدی 

  اند.ه شدهارائ 2دول های آن در جباشند که مؤلفهمداری نیز میو قانون
 

 های زير مجموعه اصل حلیتها و شاخصمولفه .0 جدول

هاشاخص هامؤلفه  کد 
 0111وزن در 

 امتیاز
 011وزن در 

 امتیاز
يب هر ضر

 شاخص

 مجوزهای قانونی
2×5/2=5 2 23 111 و ...(ها )اصناف، اماکن مجوزهای شغلی و اخذ پروانه  

2×5/2=5 2 23 112 و ...(مجوزهای الزم برای کارکنان )بهداشت   
2×5/2=5 2 23 113 اسناد مالکیت زمین و تجهیزات  

 حقوق عمومی
2×5/2=5 2 23 121 و ...پرداخت بیمه، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده   

5/1 15 122 اخذ استانداردهای اجباری  75/3=5/2×5/1  

2×5/2=5 2 23 123 رعایت حقوق عمومی )جامعه، محیط زیست، اکوسیستم و ...(  

 حدود شرعی

1×5/2=5/2 1 13 131 های تیره(پوشش مناسب محل کار )پرهیز از رنگ  

2×5/2=5 2 23 132 )حذف ربا(قراردادهای مالی و تأمین سرمایه مشروع   

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

133 13 1 5/2=5/2×1  

 حذف اسراف
5/1 15 141 ... استفاده صحیح از انرژی و منابع، مواد اولیه، مکان و  75/3=5/2×5/1  

214 استفاده صحیح از وقت و زمان کاری )شاخص ساعات مفید کاری(  15 5/1  75/3=5/2×5/1  

1×5/2=5/2 1 13 143 تسهیل و تسریع فرایندها  

حقوق کارکنان و 
 مشتریان

2×5/2=5 2 23 151 وریقراردادهای کاری منطبق با ضوابط قانونی و بهره  

1×5/2=5/2 1 13 152 نظام پیوسته ارتقا سطح دانش و مهارت کارکنان  

5/1 15 153 رزش افزودهانصاف و رعایت حقوق مشتری، شفافیت ا  75/3=5/2×5/1  

1×5/2=5/2 1 13 154 سامانه ثبت نظرات مشتریان  

  25 253 جمع کل

 

 

 جذابیت و آراستگی اصل مجموعه ريز یهاشاخص و هامولفه .9جدول 

 کد هاشاخص هامؤلفه
 0111وزن در 

 امتیاز
 011وزن در 

 امتیاز
ضريب هر 

 شاخص

 نظم
 1×1=1 1 13 211 ها و هفتگیفصول، ماهتقویم کاری متناسب با 

 1×1=1 1 13 212 برنامه منظم )کارکنان، تجهیزات، مستندسازی و ...(
 5/3×1=5/3 5/3 5 213 مناسب تجهیزات / چیدمانطراحی مناسب ساختمان

 زیبایی
 1×1=1 1 13 221 لباس فرم و الگوی رفتاری هماهنگ و با معنا

 1×1=1 1 13 222 ، خدمات و محیط کاریبندبستهزیبایی محصوالت و 
 5/3×1=5/3 5/3 5 223 تابلوهای راهنمای ماموریت

 معنویت

 5/3×1=5/3 5/3 5 231 ها(ایجاد فضای معنوی )تابلوهای حاوی اشعار و حکمت
 5/3×1=5/3 5/3 5 232 جهت انجام فرایض دینی بوخوشفضای مناسب، تمیز و 

پذیری و سایر صفات برگزیده( مهربانی، ادب، مسئولیترعایت اصول اخالقی )اخالق، 
 های تشویقی برای کارکنان برگزیدهو برنامه

233 13 1 1=1×1 

سرسبزی و لطافت 
 محیط

درصد زمین مورد استفاده برای فضای  7وجود انواع فضای سبز )حداقل به میزان 
 صنعتی، سطحی باالتر از متوسط(

241 13 1 1=1×1 

اتاق استراحت و امکانات رفاهی مناسب برای کارکنان در محل در نظر گرفتن 
 )ترجیحا با بهره از فضای سبز(

242 13 1 1=1×1 

 1×1=1 1 13 243 شادابی و نشاط کارکنان )شاخص رضایت، خوشرویی و لبخند(
  13 133 جمع کل
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مضر نبودن، مفید بودن محصوالت، فرایندها و خدمات برای جسم و روان 

ها، مضر نبودن، مفید بودن محصوالت، فرایندها و خدمات برای محیط انسان

ها در زندگی )طبیعت، اجتماع و فرهنگ جامعه(، عاری بودن از انواع آالینده

در جدول های آن محصوالت و خدمات )شیمیایی، صوتی، تصویری، ...( که مؤلفه

 اند.ارائه شده 3

محصوالت )تولید  بومی بودنیه، این اصل مواردی مانند کامل بودن مواد اول

در مواد  عاری بودن از انواع تقلباتدر داخل(، ترجیحا استفاده از دانش فنی بومی، 

های واقعی محصوالت و در تبلیغات و معرفی ویژگیصداقت اولیه و فرایندها، 

 گیرد.میبر در 4ول خدمات را مطابق با جد

نامه برای تولید و انتشار طرح و بر یک محصول یا سیستم طیب دارای هدف/

باشد. محیطی می دائم آثار حیاتی در ابعاد مادی، معنوی، فردی، اجتماعی و زیست

آورده شده  5آن در جدول  هایشاخصشود که های زیر میبرکت شامل مؤلفه

 است.

 بخش )مؤثر در سبک زندگی و کیفیت آن(اثربخشی: ایجاد و انتشار آثار حیات

 ارزش محصوالت تولید شده به مواد و عناصر اولیه )ورودی( ارزش افزوده: نسبت

 انجام شده یهزینهوری و بازدهی: نسبت ارزش خدمات تولیدی به بهره

گیری موحدانه: تقویت صبغه توحیدی زندگی )شاخص احساس حضور جهت

 خداوند در محیط کار(

 

 سالمت اصل مجموعه ريز یهاشاخص و هامولفه .2جدول 

 کد هاشاخص هامؤلفه
وزن در 

 امتیاز 0111

 011وزن در 

 امتیاز

ضريب هر 

 شاخص

 ساختار سازمانی
 1×3=3 1 13 311 سالمت و عدالت در ساختار و فرایندهای سازمانی

 1×3=3 1 13 312 تجهیزات و ها¬سازه زمین، ساختمان، در امنیت و سالمت

ها و مواد حذف آالینده

 مضر

 5/3×3=5/13 5/3 35 321 سم، محصول و محیط(های شیمیایی )جحذف آالینده

 5/3×3=5/13 5/3 35 322 های میکروبیحذف آالینده

 5/2×3=5/7 5/2 25 323 )ناپاکی، صوتی، تصویری، آسیب فیزیکی و...(های فیزیکی حذف آالینده

 2×3=1 2 23 324 درمانی اثبات نشده، دروغ و ...( -ایتغذیه)ادعای های معنوی حذف آالینده

 شناسنامه سالمت

 2×3=1 2 23 331 تهیه شناسنامه سالمت جسم برای محصول )میزان مصرف و ...(

 2×3=1 2 23 332 تهیه شناسنامه سالمت روان )نحوه مصرف/ شکر نعمت(

 2×3=1 2 23 333 حذف مواد اولیه و محصوالت مضر از سبد فروش

 5/1×3=5/4 5/1 15 334 لرژی(مضر محصول برای افراد خاص )آ هایجنبهبیان 

 فرایندها
 5/2×3=5/7 5/2 25 341 سالمت و رفاه کارکنان، ایمنی ابزار و محیط کار

 5/2×3=5/7 5/2 25 342 الزامات مناسب برای کشت یا فرایند بینیپیش

 ارتقای دانش سالمت

 2×3=1 2 23 351 های سالمت و ایمنی کارکناندانش و مهارت

 1×3=3 1 13 352 برنامه تغذیه سالم برای کارکنان طراحی بسته یا

 1×3=3 1 13 353 ارائه بسته یا برنامه تغذیه سالم برای مشتریان

  33 333 جمع کل

 

 اصالت اصل مجموعهريز یهاشاخص و هاولفهم. 0 جدول

 کد هاشاخص هامؤلفه
 0111وزن در 

 امتیاز

 011وزن در 

 امتیاز

ضريب هر 

 شاخص

 نطبیعی بود

 3×2=1 3 33 411 استفاده از مواد و محصوالت طبیعی )غیر تراریخته و ...(

استفاده از مواد و فرایندهایی که اثر جانبی )شناخته نشده( بر محصول 

 ندارند )فناوری نانو و ...(.
412 33 3 1=2×3 

 بومی بودن

 2×2=4 2 23 421 بومی بودن محصوالت، خدمات و فرایندها تا حد امکان

استفاده از دانش فنی و نظری بومی در تلفیق با مباحث علمی و 

 فناوری پیشرفته دنیا
422 23 2 4=2×2 

 اصالت مواد و فرایندها
 3×2=1 3 33 431 هااصالت برندها، مجوزها و گواهینامه

 2×2=4 2 23 432 سنجی مواد اولیه، فرایندها، ابزارها و محصوالتصحت

 اصالت در تولید، فراوری،

 بازاریابی و فروش

 3×2=1 3 33 441 بندی و توزیعمعتبر بودن مسیر تولید، فراوری و بسته

 2×2=4 2 23 442 اصاللت در معرفی و تبلیغ محصوالت و خدمات

  23 233 جمع کل
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 برکت اصل مجموعهريز یهاشاخص و هامولفه .1جدول 

 کد هاشاخص هامؤلفه
 0111وزن در 

 امتیاز

 011وزن در 

 امتیاز

ضريب هر 

 شاخص

 وریبهره

 و سازمانی

 سیستمی

 5/2×5/1=75/3 5/2 25 511 ها با دانش فنی و تخصص کارکنانتناسب مسئولیت

 2×5/1=3 2 23 512 افزایی و توانمندسازی کارکناندانش

 2×5/1=3 2 23 513 تناسب نظام پرداخت و پاداش با عملکرد سازمانی

 3×5/1=5/4 3 33 514 و ...های کشاورزی ا، منابع، انرژی، مواد اولیه، تجهیزات، نهادههاستفاده بهینه از مکان

ایجاد ارزش 

 افزوده

 5/1×5/1=25/2 5/1 15 521 ها، تولید و انتشار دانشمستندسازی داده

 2×5/1=3 2 23 522 تولید ارزش افزوده اقتصادی )کاهش قیمت تمام شده بدون کاهش کیفیت(

اثرگذاری، 

 ارزش ذاتی
 2×5/1=3 2 23 531 اثرگذاری هویت و فرهنگ سیستم بر جامعه مشتریان

  15 153 جمع کل

 

 نخلستان  بندیرتبهطراحی مدل 

 ارزيابی کیفیت نخلستان بر اساس اصول طیب  هایبازبینه

 وضعیت بررسی شامل مقدماتی مطالعات ابتدا باید فنی نخلستان احداث برای

شده،  انجام هایبررسی از پس و داد انجام را آب و و خاك ،منطقه هوایی و آب

 کیفیت از تولیدی محصول تا نمود را انتخاب کشت منطقه با سازگار هایرقم باید

عملیات الزم در احداث نخلستان خرما  .(23)باشد  برخوردار انتظار مورد کمیت و

کشت،  سیستم و الگو کاشت، انتخاب فاصله شامل انتخاب مکان و زمین، انتخاب

نهال،  نهال، کشت سازیکشت، آماده بستر سازینهال، آماده کشت نزما انتخاب

کشت هستند. گام مهم بعدی آبیاری و تغذیه نخل خرماست  از پس هایمراقبت

دهی( را آبیاری، تغذیه نخل خرما )خاك، کود ریزیکه انتخاب روش آبیاری، برنامه

 که به صورت است باغی عملیاتیبه . در مرحله داشت، عملیاتشودمیشامل 

افشانی،  خرما، گرده شوند و شامل هرسمی تکرار خرما میوه تولید برای ساالنه

 این باشند. افزون برخرما می هایخوشه ها، و پوششخرما، آرایش خوشه تنک

 هایعلف و هاآفات، بیماری کنترل و آبیاری مستمر برنامه دو عملیات، مجموعه

کیفیت ارقام خرما در هنگام . (13)یان هستند جر در نخلستان در سال طول در هرز

کیفیت خرما  .(38) کندحمل و نقل تغییر میهمچنین طی و  آنبرداشت و پس از 

تحت تأثیر فاکتورهای متعددی قبل از برداشت و از زمان برداشتن تا رساندن 

ز برداشت که بر کیفیت کننده است. بعضی از اقدامات قبل امحصول به مصرف

-های میوه با کیسهاز پوشاندن خوشه ستا عبارتگذارد خرما در برداشت تاثیر می

از گرد و غبار، حیوانات و باران و افزایش اندازه  هاآنهای کاغذی به منظور حفظ 

تواند تغییر یابد، از رسانی میمیوه و کیفیت آن. کیفیت خرماهای خشک با آب

با در نظر  .(24)رود خرمای نرم با آب به میزان زیادی باال می سوی دیگر، کیفیت

از همه  هاییبازبینهل خرما، گرفتن تمام عوامل مؤثر بر کیفیت نخلستان و محصو

مراحل از احداث تا برداشت خرما طراحی شد. معیارهای اصلی مورد بررسی در 

زمین برای کاشت، تقویت  سازیآمادهنخلستان شامل زمین محل احداث، 

باغی، کنترل حاصلخیزی خاك، مدیریت منابع آب، نهال خرما، آبیاری، عملیات به

انتقال خرما از هرز، برداشت، انبارداری موقت خرما، های ها و علفآفات، بیماری

سردخانه یا واحد فراوری، ماشین آالت و تجهیزات و کارکنان بود. نخلستان به 

تأثیرگذار بر سالمت روحی و  هایجنبهالزامات مربوط به هر یک از این معیارها از 

کد و  ورده شده است.آ 1جدول از آن در  اینمونهجسمی استخراج شدند که 

 مشخص شدند.  5تا  1جداول ضریب مؤلفه هر الزام از روی 

 

 

الزم  هایتوصیهیک ستون اضافه هم داشته باشد که در آن  تواندمیاین جدول 

برای هر الزام آورده شود یا اینکه به پیوستی که آن الزام را توضیح داده و 

دهد میت ارائه میتری در مورد نحوه ارزیابی و تعیین کیفیت و کاطالعات کامل

مشخص شده  1در جدول ها ارجاع داده شود. برای مثال در چند مورد این پیوست

ها را به دقت مورد مطالعه است. ارزیاب نیاز است که قبل از ارزیابی این پیوست

 قرار داده تا بر نکات مورد توجه در زمان بازدید و ارزیابی تسلط داشته باشد.

 نخلستان یبندرتبهمدل ارزيابی و 

به منظور بررسی هر یک از معیارهای بازبینه سه گزینه متوسط، خوب و عالی 

اختصاص داده  هاآنبه  (1جدول ) 3و  2، 1در نظر گرفته شد که به ترتیب امتیاز 

شد. همچنین یک گزینه عدم انطباق در نظر گرفته شد که بیانگر این مطلب است 

شود و چنانچه در هر مرحله حتی یکی از  که معیار مورد بررسی الزم است رعایت

ها حائز اهمیت است، توسط شرکت یا پارامترهایی از جدول که عدم انطباق آن

هلدینگ رعایت نشده باشد، به طور کلی از مقوله محصول طیب خارج خواهد بود 

دیگر بررسی نخواهد شد. همچنین برای معیارهای در نظر  ،و سایر موارد جدول

بندی شده بودند، در سه سطح کیفی متوسط، خوب و عالی درجه گرفته شده که

رده آو 7در جدول ی با توجه به شرع و استانداردها تعیین شد که دامنه کیفی یا کمّ

برخی سطوح . کندمیی و کیفی الزامات را تعیین شده است. این جدول سطوح کمّ

ه طور قطع برای کلیه . باندشده جدول نشان دادهاین برای الزامات آورده شده در 

الزاماتی که بر اساس استاندارها و اصول طیب و منابع علمی برای هر مرحله از 

  نیز تعیین شود. کمّیباید امتیازگذاری و بیان  شودمیعملیات نخلستان تعریف 

بندی و محاسبه امتیاز هر نخلستان، امتیاز کسب در نهایت به منظور رتبه

(( در ضریب مؤلفه به دست آمده 3( یا عالی )2خوب ) (،1شده هر معیار )متوسط )

شود. بدین ترتیب در امتیازبندی معیارها بر اساس اصول پنجگانه طیب ضرب می

اصل طیب و هم اهمیت هر مؤلفه در همان اصل  5هم اهمیت هر اصل در بین 

شود. بر اساس جمع کل امتیاز مورد بررسی دیده شده و در محاسبه لحاظ می

های مختلف تولید تا عرضه محصول مشخص خواهد شد که آیا ا در بخشمعیاره

باشد محصول نخلستان مورد مطالعه امتیاز الزم برای کسب نشان طیب را دارا می

 2، طیب درجه 1و در صورت کسب نشان طیب کدام درجه از کیفیت )طیب درجه 

 ( را توانسته کسب نماید.3یا طیب درجه 
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 ی و رتبه بندی نخلستان بر اساس اصول طیبالگوی ارزياب .5جدول 
معیار 
 اصلی

 کد
 هاتوصیه الزامات

عدم 
 انطباق

 بندیدرجه
 عالی خوب متوسط ضريب

ن
زمی

 

 یمال یقراردادهازمین )غصبی نبودن، پرداخت خمس زمین،  قانونی مالکیت در شرعی اصول رعایت 113
 و غیره( نزمی کنندگاناجاره ایو منصفانه مالکان، شرکا  یقانون، مشروع

 *    
5 

ها، کارخانجات تولید مواد اطمینان از عدم احداث نخلستان در مجاورت منابع آالینده مانند دامپروری 312
 شیمیایی و غیره

 11333استاندارد 
 11541و 

 1 2 3 
3 

ده
آما

 
ی

ساز
 

ن 
زمی

برا
 ی

اک
ت

ش
 

522 
    *  و منابع آب و خاك ییآب و هوا تیوضع ا منطقه از لحاظبرقم خرما سازگاری 

3 
514 

 ها با توجه به رقم خرمارعایت فاصله مناسب کاشت نخل
 9137استاندارد 

 11541و 
 1 2 3 

5/4 
212 

 3 2 1   زمین یطیمح طیو ثبت سوابق احداث نخلستان و شرا یمستندساز
1 

ت 
قوی

ت
ك

خا
ی 

یز
لخ

ص
حا

 

321 
 3 2 1   استفاده از کودهای شیمیایی غیرمجازعدم 

5/13 
322 

    *  استفاده از کودهای طبیعی فرآوری شده )پوسیده و تخمیر شده(
5/13 

ب
ع آ

ناب
ت م

یری
مد

 

 و  دیدر صورت امکان از منابع قابل تجد) رفت آباز هدر یریجلوگو  نهیبه یمنابع آبانتخاب  141
 (استفاده شود فتایباز یهاوهیش

  1 2 3 
75/3 

113 
    *  یمنابع آب ی و شرعی برای استفاده ازانونی قمجوزهاوجود 

5 

رما
 خ

ال
نه

 

411 
    *  نهالو سالمت  گیختیتراری، غیراصالت نژاد یگواهداشتن 

1 
342 

 1 1 1   دهی مناسب نهال پس از کاشتاطمینان از پوشش
5/7 

ی
یار

آب
 

514 
 2 2 1   یاریآبمناسب روش اطمینان از 

5/4 

 به
ت

لیا
عم

ی
اغ

ب
 

342 
 1 1 1   ها و پاجوش در زمان مناسبخوشهبرگ، خار، دماطمینان از هرس برگ، دم

5/7 
514 

 1 1 1   های خرمادهی خوشهپوشش
5/4 

412 
 3 2 1   جنس پوشش مورد استفاده

1 

ی
مار

 بی
ت،

آفا
ل 

نتر
ک

ا و
ه

 

 
ف

عل
رز

 ه
ی

ها
 

514 
 2 2 1   پاشیاستفاده از تجهیزات مناسب سم

5/4 
استفاده از الزم برای  و تخصص از دانش گیاهان از حفاظت هایفرآوردهمسئول کاربرد برخورداری  511

 تنظیم تجهیزاتو  هاآن
  1 2 3 

75/3 
342 

 1 1 1   قبل از برداشت هرز هایعلفیونجه و  کوتاه بودن دور تا دور درختان واز تمیز بودن اطمینان 
5/7 

ت
اش

رد
ب

 

 323و  322
 1 1 1   ییمحصول هر سبد با کف سبد رواطمینان از عدم تماس 

 5/7و  5/13
342 

 3 2 1   نگهداری خرما در زنجیره سرد
5/7 

312 
 1 1 1   ن از تمیزی ظروف و وسایلاطمینا

3 
312 

    *  و وسایل به نجاسات ابزاراطمینان از عدم آلودگی 
3 

اش
م

ی
 ن

ت
آال

و  
جه

ت
ی

ت
زا

 

132 
    *  آالت و تجهیزاترعایت مسائل شرعی و حلیت مربوط به ماشین

5 
432 

 3 2 1   اطمینان از صحت کارکرد تجهیزات
4 

ان
کن

کار
 

221 
 1 1 1   استفاده از لباس کار مناسب

1 
151 

 2 2 1   رعایت حقوق و مزایای کارکنان
5 

512 
 3 2 1   ارتقا سطح دانش کاری کارکنان

3 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             7 / 12

http://iahj.ir/article-1-227-en.html
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 ی و کیفی الزامات بازبینه ارزيابی و رتبه بندی نخلستانسطوح کمّ .7جدول 

 معیار رديف
 لستانامتیاز نخ

 (2عالی ) (9خوب ) (0متوسط )

 منابع آلودگی زمین 1

عدم دریافت پساب 

شهری، بیمارستانی، 

 دامداری و صنعتی

عدم مجاورت زمین با کارخانجات مواد شیمیایی، 

ها و عدم دریافت پساب دامپروری و دامداری

 شهری، بیمارستانی، دامداری و صنعتی

د شیمیایی، دامپروری عدم مجاورت زمین با کارخانجات موا

ها و ماشین آالت تردد سنگین و عدم ها، جادهو دامداری

 دریافت پساب شهری، بیمارستانی، دامداری و صنعتی

 یا بیشتر 9×9 9×9تا  7×7 7×7تا  5×5 فاصله کاشت 2

 ثبت کامپیوتری و دسترسی آنالین ثبت کامپیوتری دستی مستندسازی سوابق 3

 نوع کود 4

کود بر اساس  استفاده از

استاندارد ملی ایران 

(11541) 

استفاده از کود بر مبنای استاندارد ارگانیک 

(11333) 
 عدم استفاده از کود

 های تصفیه شدهپساب های سطحی و منابع پایدارآب منابع زیرزمینی منابع آبی 5

 روش آبیاری 1
ای و نیمه جوی و پشته

 سطحی
 ایقطره ایقطره

 دار محیط زیست و با خاصیت ضدآفاتدوست دار محیط زیستدوست ری سنتزیپلیم جنس پوشش 7

 مکانیزه مکانیزه پاش دستیسم پاشیروش سم 8

9 
سطح دانش مسئول 

 های حفاظتفراورده
 تخصص دانشگاهی ایهای دورهآموزش تجربی

13 
نگهداری در انبار 

 موقت

حفاظت از نور و گرما 

 )زیر سایبان(
 وجود سردخانه مطابق استاندارد گرما و ایجاد سرما )اتاق سرد(حفاظت از نور و 

11 
صحت کارکرد 

 تجهیزات

واسنجی سالیانه )طبق 

 استاندارد(
ماهه 1واسنجی  ماهه 3واسنجی    

12 
حقوق و مزایای 

 کارکنان

بیمه و حداقل حقوق 

 مطابق قانون کار
 ه، تسهیالت و غیرهپرداخت پاداش، مساعد پرداخت پاداش، مساعده، تسهیالت و غیره

13 
ارتقا سطح دانش 

 کارکنان

ای و های دورهآموزش

 کارگاهی
 های آموزشی خارجیشرکت در دوره های آموزشی داخلیشرکت در دوره

 

 طیب نخلستان و محصول تولیدی تعیین رتبه

بندی هر نخلستان ابتدا با استفاده از جداول ارزیابی و به منظور رتبه

شود. سپس یک از معیارهای مورد بررسی امتیاز مربوطه داده می امتیازدهی به هر

هر معیار در ضریب مؤلفه مربوط به آن معیار ضرب شده و  شدهکسبامتیاز 

آید. امتیاز کسب شده در سه مجموع امتیاز معیارها در هر نخلستان به دست می

( و Bبرابر با (، خوب )مجموع امتیاز Cحالت کیفی متوسط )مجموع امتیاز برابر با 

ها )مجموع امتیاز ( و همچنین تعداد عدم انطباقAعالی )مجموع امتیاز برابر با 

 شود. ( برای هر نخلستان محاسبه میDبرابر با 

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

 ز حداقل نخلستان مورد بررسی تعلق خواهد گرفت. در صورت کسب امتیاز کمتر ا

 

C  .نخلستان مورد بررسی هیچ سطحی از نشان طیب را دریافت نخواهد کرد

شایان ذکر است که در صورت وجود حتی یک مورد عدم انطباق، نخلستان مورد 

 بررسی شرایط الزم را نداشته و مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

ای محصول دامنه امتیاز الزم برای کسب رتبه درجه یک، دو و سه طیب بر

نشان داده شده است. بدین ترتیب نخلستان امتیازدهی شده و  8جدول خرما در 

. همچنین از مزایای باشدمیکه آیا قادر به دریافت نشان طیب  شودمیمشخص 

روش مورد استفاده این است که با استفاده از این الگو هر نخلستان این امکان را 

و  هانقصاز طیب قرار دارد و چه  ایدرجهخواهد داشت که بداند در چه 

 کمبودهایی دارد تا به کیفیت عالی )درجه یک( طیب برسد.

 

 بندی خرمای طیب در نخلستان مورد بررسی*دامنه امتیاز الزم برای رتبه .8 جدول

 امتیاز رتبه

 Aبیشتر از  درجه یک

 Bو بیشتر از  Aکمتر از  درجه دو

 Cو بیشتر از  Bکمتر از  درجه سه

 نخلستان حتی با وجود * در صورت وجود حتی یک مورد عدم انطباق 

 .گرددمیامنه بررسی طیب خارج کسب امتیاز الزم، نخلستان از د
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 گیرینتیجه
کشور بدین صورت است  غذایی بر محصوالت نظارت و کنترل حاضر حال در

 این در شود که استاندارهای الزم را داشته باشد.که به محصول نهایی توجه می

 پایداری و مناسب ایمنی و بهداشتی و ثبات کیفی از محصول همیشه سیستم

 و ایمنی تضمین هایسیستمامروز دنیا به سمت  کهحالیدر  .نیست برخوردار

کل مراحل فرایند زنجیره تولید محصوالت کشاورزی و  کیفیت پیش رفته است که

 کرد تولید را محصوالتی توانیم هاآن اجرای غذایی را مورد توجه قرار داده و با

 در خطر وجود امکان است، برخوردار ثبات با و مناسب کیفیت از اینکه ضمن که

رساند. در این پژوهش با استفاده از اصول و مبانی اسالم در می به حداقل را هاآن

نخلستان طراحی شدند که  بندیرتبهقالب اصول طیب الگوهای کیفی ارزیابی و 

ها تمام عواملی که بر سالمت محصول، محیط زیست، نیروی انسانی در این الگو

چه از جنبه جسمی و ظاهری و چه معنوی مدنظر قرار گرفته و برای آن سطوح 

برای کسب حداقل رتبه طیب )درجه سه(  هانخلستانتعریف شد. در این الگوها 

بررسی مرحله  با بندیرتبه. این الگوی باشندمیملزم به رعایت همه استانداردها 

که از موانع و مشکالت  آوردمیبه مرحله این امکان را برای نخلداران به وجود 

موجود برای رسیدن به کیفیت عالی و طیب آگاه شده و درصدد رفع آن برآیند. این 

امر ضمن ایجاد فضای کسب و کار سالم و حالل با تولید محصول سالم و مطمئن 

 . همچنین ورود محصول خرمای ایران با نشان دکنمیبه سالمت جامعه نیز کمک 

 

حالل، به ارتقاء  المللیبینطیب، ضمن جبران فرصت از دست رفته کشور در بازار 

و اعتالی جایگاه خرمای ایران در دنیا نیز کمک خواهد کرد که اثرات آن به طور 

بندی . تالش برای رتبهگرددبرمیمستقیم به نخلداران و مردم آن منطقه 

در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی انجام شده است که  هاخلستانن

تواند در واحدهای تبدیلی ای از آن در این مقاله آورده شد. این الگو میخالصه

فراوری خرما و همچنین برای سایر محصوالت نیز مورد استفاده قرار گیرد. به هر 

ی سنتی در ایران و شرایط حال ذکر این نکته ضروری است که با توجه به کشاورز

بر کسب رتبه طیب درجه یک برای خرما امری زمان د،بومی و اقتصادی موجو

اما به هر حال تالش برای باال بردن استانداردها و ایجاد رقابت برای قرار  ؛دباشمی

گرفتن در محدوده طیب گام بزرگی برای اعتالی کیفیت خرمای کشور خواهد 

 بود.

 منافع تضاد

 .اندنکردهاین پژوهش گزارش  یهدربارمقاله تضاد منافعی  مؤلفان

 
 قدردانی و تشکر

 پژوهش موسسه کیفیت رضوی در اجرای این از تمامی کسانی که در 

 .دگردمی، تشکر و قدردانی اندبودهپژوهشگران  گریاری
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Abstract 

Introduction: Islam has provided the highest standards in the field of food hygiene 

and safety under the title of halal and Tayyib, providing all qualitative aspects in 

terms of cleanliness, health, safety, and nutrition. The aim of this study was to 

determine the evaluation and ranking pattern of the palm grove and date fruit by 

deleaniatining the Tayyib indicators and preparing the checklist of date production 

from the construction stage of the grove to harvest. 

Methods: For this purpose, first, all necessary steps, rules, and standards for the 

construction of groves, planting palm, harvesting the date fruit as well as individual 

and working conditions of human resources were reviewed, a checklist of these 

steps was prepared, and the necessary requirements were defined. 

Findings: Components were also defined and weighed for the characteristics of 

Tayyib including being halal, attractiveness, health, originality and blessing. Using 

the obtained information, the patterns of evaluating the quality and ranking were 

designed based on specific criteria. The criteria were coded based on the 

components of Tayyib principles and most optimally scored according to the 

necessity. Then, in order to rank the grove, the score obtained for each criterion was 

multiplied by the component coefficient related to that criterion, and the total score 

of the criteria in each grove was calculated. 

Conclusion: Thus, based on the obtained scores, the rank of the evaluated groves 

was determined in three levels: moderate (third degree), good (second degree), high 

(first degree) or none. 

Keywords: Palm-grove, Qualitative evaluation, Date fruit, Tayyib, Ranking pattern 
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