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 567    1389 پاييز/ سومشماره / سال ششم/مجله تحقيقات نظام سالمت

 

 محدوده در غذاخوري سالن داراي هاي هتل و ها رستوران محيطي بهداشت وضعيت بررسي

  88 و 87 سال در GIS از استفاده با اصفهان شهر مركزي بخش گردشگري

 )ملك 16خواجو و مطالعه موردي منطقه تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني (

  

  4روستايي هرمز ،2چناري ده عالي رحيم ،2،3قنبري رضا ،1آبادي زنگي علي

  

  چكيده

 از كه كنند مي سفر جايي به گردشگران. باشد مي فراوان اهميت داراي غذايي مواد توزيع هاي محل و غذايي مواد بهداشت :مقدمه

 شرايط با غذايي مواد توزيع هاي محل نظير مناسب امكانات و خدمات هئارا شرايط اين در. باشد برخوردار كافي امنيت و اطمينان اعتماد،

 داراي هاي هتل و ها رستوران محيطي بهداشت وضعيت بررسي حاضر، پژوهش هدف. است مؤثر ها آن انگيزه افزايش در بهداشتي بهينه

 .است فراواني مسافران پذيراي ساالنه كه اصفهان بود، شهر توريستي مركز خوري غذا سالن

 محيطي بهداشت بازرسي اطالعات. شد انجام دار هدف احتمالي غير به صورت گيري نمونه و توصيفي به صورت تحقيق اين :ها روش

 و آوري جمع 88 و 87 هاي سال طي در خواجو و ملك 16 درماني و بهداشتي مراكز خوري غذا سالن داراي هاي هتل و ها رستوران از

 از استفاده با اصفهان تصوير. گرفت قرار تحليلي و توصيفي آناليز مورد Excel 2007 و 15SPSS افزار نرم توسط گرديد، سپس خالصه

 و تجزيه مورد محيط بهداشت اطالعات به توجه با Arc view 0/2افزار  نرم در شده، تهيه Corel draw و Google earth افزارهاي نرم

  . گرفت قرار تحليل

 65( ملك 16 مركز پوشش تحت مورد 17 كه بودند، واحد 26  داراي در مجموع خواجو و ملك 16 درماني و بهداشتي مراكز: ها يافته

 35 و رستوران واحدها اين درصد 65. قرار داشت) واحدها كل درصد 35( خواجو مركز پوشش تحت مورد 9 و) واحدها كل درصد

 و ملك 16 مراكز در و منطقه كل در سال 2 طي در واحد هر از بازديد تعداد ميانگين. بودند غذاخوري سالن داراي هاي هتل نيز درصد

 براي و بازديد 32/5 و 6برابر  ترتيب به دوم و اول سال اين ميانگين در. بود بازديد 25/10 و 07/12 ،41/11 برابر ترتيب به خواجو

  .آمد به دست بازديد 89/10 و 77/11 برابر ترتيب به ها هتل و رستوران

 ،88 سال در محيط بهداشت وضعيت از ترتيب به ها هتل در و خواجو منطقه در همچنين و 87سال  در محيط بهداشت وضعيت: گيري نتيجه

 درصد 45 معادل واحد 10 ،)عالي( يك سطح در درصد 9 معادل واحد دو در محيط بهداشت وضعيت. بود بهتر ها رستوران و ملك 16 منطقه

  .داشتند قرار) ضعيف( چهار سطح در درصد 9 معادل واحد 2 و) متوسط( سه سطح در درصد 36 معادل واحد 8 ،)خوب( دو سطح در

  .محيط بهداشت ،GIS غذاخوري، سالن داراي هتل رستوران، :هاي كليدي واژه

  29/4/89 :پذيرش مقاله  27/3/89 :مقاله دريافت
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 ....هاي داراي سالن غذاخوري در  ها و هتل بررسي وضعيت بهداشت محيطي رستوران 

 1389 پاييز/ سومشماره / ششمسال /مجله تحقيقات نظام سالمت    568

 

 مقدمه

 ديرباز از غذايي مواد توزيع هاي محل و غذايي مواد بهداشت

 بهداشتي خدمات و نظارتي هاي سيستم در خاصي اهميت از

 كوتاهي، و دقتي بي ترين كوچك با كه چرا است؛ داشته قرار

 جامعه و كنندگان مصرف براي فراواني بهداشتي مشكالت

 از ناشي غذايي مواد فساد و آلودگي). 1( گردد مي ايجاد

 و قوانين رعايت عدم و تقلبات ها، سودجويي ها، انگاري سهل

 نفر هزاران مرگ و بيماري موجب سال هر بهداشتي مقررات

 خسارات بر عالوه. گردد مي ايران جمله از و دنيا سراسر در

 فراواني اقتصادي هاي خسارت ناپذيرند، جبران كه فوق جاني

 25 متوسط طور به نيز ما كشور در. شود مي وارد جوامع به هم

 ).2( رود مي بين از مختلفي علل به غذايي مواد از درصد

 مواد با نحو هر به كه كساني است، بديهي رو اين از

 داشته آگاهي مربوط قوانين مفاد از دارند، كار و سر غذايي

 اين). پرسنل مختص بهداشت آموزش دوره گذارندن( باشند

 سبب شده، ذيربط افراد وظايف با آشنايي موجب ها آگاهي

 بهداشت بازرسين همچنين. گردد مي تخلف موارد كاهش

 توليد، براي كافي فضاي همچون مواردي به نيز محيط

 و كف كاري كاشي كار، محيط مناسب تهويه مناسب، روشنايي

 غذايي، مواد توليد هاي دستگاه رنگ نوع حتي و ديوارها

 توليد، در نظافت و بهداشت رعايت فاضالب، خروج مجاري

 توجه كاال سالمت و كيفيت و غذايي مواد توزيع و داري نگه

 مشاهده تخلفي فوق مسايل درباره كه مواردي در داشته،

 در داده، تذكر نقض رفع جهت در توليدي واحد به ابتدا كنند،

 قوانين به توجه با مراتب تخلف، تكرار و توجهي بي صورت

 برابر بايد متخلف و تعقيب مورد قضاييه قوه وسيله به موجود

 ).2 ،3( گيرد قرار قانوني پيگرد مورد مقررات

 گسـترش  و صـنعتي  هـاي  زنـدگي  گسـترش  بـا  طرفي از

 مـواد  توزيـع  مراكـز  از اسـتفاده  ميـزان  شهري، بين سفرهاي

 مراكـز  از كـه  اصفهان شهر. است گذاشته فزوني به رو غذايي

 هـا  ميليـون  سـاالنه  و شود مي محسوب ايران گردشگري مهم

 حيـث  ايـن  از كند، مي جذب جهان و ايران سراسر از را مسافر

 مواد توزيع هاي محل بهداشت و باشد مي فراوان اهميت داراي

 ســالمت جهــت بــه چــه آن پــذير توريســت نقــاط در غــذايي

 درآمـدهاي  افـزايش  جهـت  بـه  چـه  و ها توريست و مسافران

 بهبـود  و جهـان  سراسـر  از توريست جذب و ايران گردشگري

 .است اهميت حايز بسيار جهان سطح در ايران وجهه

 روزمره، زندگي و كار هاي جنبه ترين مهم از يكي

 در ها گيري تصميم از بسياري ).4( است انساني جغرافياي

 و مكان به نوعي به محيطي - زيست و عمراني هاي پروژه

 يك وجود نتيجه در باشد، مي مربوط جغرافيايي خاص موقعيت

 هاي سيستم. باشد مي ضروري جغرافيايي اطالعات سيستم

 Geographic Information( ساج يا جغرافيايي اطالعاتي

System يا GIS(  مختلف هاي پروژه در شود، مي خوانده 

 يك عنوان به را مهمي نقش زيست محيط با مرتبط مهندسي

 جايي آن از). 5( كند مي ايفا كشي نقشه و برداري نقشه مدرن ابزار

 در مهمي نقش عمومي خدمات پراكنش چگونگي كه

 در GIS از گيري بهره رو اين از دارد، شهري ريزي برنامه

 مناسب دسترسي كردن فراهم همچون سالمت امور مديريت

 جديد واحدهاي ايجاد و بهداشتي خدمات گيرندگان براي

 خاصي اهميت از فراوان كاربرد ضمن جديد درماني -بهداشتي

 ).4 ،6( است برخوردار

 كشور خارج يا و داخل در مشابهي تحقيق مورد اين در

 شاخص بندي سطح تحقيق، يك در تنها. است نشده گزارش

 و ها هتل( اقامتي مراكز) TDI( گردشگري توسعه

 SPSS افزارهاي نرم از استفاده با اصفهان شهر) پذيرها مهمان

 35 از نظر مورد تحقيق در. است شده تهيه ARC/GIS و

 9/22 با هتل 8 درصد، 6/8 با هتل 3 تعداد ترتيب به هتل

 از و درصد 9/22 با هتل 15 و درصد 7/45 با هتل 9 درصد،

 7/26 با يك سطح اصفهان شهر در فعال پذير مهمان 30

 و درصد 30 با سه سطح درصد، 3/23 با دو سطح درصد،

 چهار در گردشگري، توسعه شاخص درصد 20 با چهار سطح

 ).7( است شده بندي رتبه سطح

 و ها رستوران وجود اهميت به عنايت با حال هر به

 و مناسب پراكنش و تعداد به غذاخوري سالن داراي هاي هتل

 بررسي حاضر، پژوهش هدف بهداشتي، مطلوب شرايط با
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  و همكاران  آبادي علي زنگي 

 

 569    1389 پاييز/ سومشماره / ششمسال /مجله تحقيقات نظام سالمت 

 

 شهر توريستي مركز در واحدها اين محيطي بهداشت وضعيت

 موارد. است فراواني مسافران پذيراي ساالنه كه بود، اصفهان

 ارجاع وضعيت مكاني، توزيع شامل تحقيق اين پوشش تحت

 گواهي و پوشش بهداشتي، هاي كارت وضعيت دادگاه، به

 از ساختماني سازه وضعيت شاغل، پرسنل بهداشت آموزش

 غير هاي رنگ و بهداشتي غير مواد وجود بهداشتي، لحاظ

 به محيطي بهداشت بازديد موارد توزيعي، غذايي مواد در مجاز

 و واحدها اين شدن پلمپ وضعيت و مردمي شكايات دليل

 مركز مشترك ساختمان مكاني توزيع وضعيت بررسي

 و منطقه كل نسبت به خواجو و ملك 16 درماني و بهداشتي

 . بودند مطالعه مورد واحدهاي
 

 ها روش

 اساس بر. شد بررسي اصفهان توريستي مراكز تحقيق اين در

 و بهداشتي مراكز پوشش تحت ناحيه دو در مراكز تراكم

 هدف گروه عنوان به ناحيه دو اين خواجو، و ملك 16 درماني

 Google earth افزار نرم توسط ابتدا كار اين براي. گرديد انتخاب

 .گرديد تهيه فريم به فريم صورب به تصاويري اصفهان شهر از

 يك به تبديل  Corel drawافزار نرم توسط تصاوير اين

 به تصوير اين سپس. گرديد اصفهان شهر از واحد تصوير

 و توريستي مراكز از اي اليه و شد منتقل Arc view افزار نرم

 تصوير روي بر مراكز اين و گرديد تهيه اصفهان شهر تفريحي

 مراكز تراكم كه جايي آن از. گرديد يابي مكان اصفهان شهر

 چهلستون، عمارت خواجو، پل پل، 33 نظير توريستي مهم

 قيصريه در سر و امام مسجد اهللا، لطف شيخ مسجد قاپو، عالي

 در برخوردارند، جهاني معروفيت از كه جهان  نقش ميدان و

 و ملك 16 درماني و بهداشتي مركز دو پوشش تحت محدوده

 تحقيق اين براي محوطه اين رو اين از. باشند مي خواجو

 قرمز نقاط صورت به مراكز اين 1 شكل در( گرديد انتخاب

 برخي عالوه به). 8 ،9.) (هستند مشخص كامل طور به رنگ

خود عباسي، هتل نظير طرح اين در مطالعه مورد واحدهاي از

 .شوند مي محسوب توريست جذب و گردشگري هاي جاذبه از 

 ملك 16 درماني بهداشتي مركز پوشش تحت ناحيه

 شكرشكن، چهارراه جهان، نقش ميدان ميان در محوطه شامل

 نورباران چهارراه و بزرگمهر غربي، بهشت هشت گلزار آباد، احمد

 شده داده نمايش زرد رنگ با محوطه اين 1 شكل در( است

 ملك 16 درماني بهداشتي مركز پوشش تحت ناحيه). است

 خيابان آمادگاه، خيابان انقالب، ميدان ميان در محوطه شامل

 ميدان بزرگمهر، خيابان واقفي، شريف نقاشي، چهارراه فلسطين،

 در( است اسماعيل الدين كمال خيابان و خواجو ميدان بزرگمهر،

 ).است شده داده نمايش آبي رنگ با محوطه اين 1 شكل

 و رستوران استقرار هاي محل نظير ديگر شهري اطالعات

 ارتباطي، هاي پل ها، جاده غذاخوري، سالن داراي هاي هتل

 رود زاينده رودخانه و درماني و بهداشتي مركز شهري، هاي ميدان

 Arc view GISافزار نرم در كه اصفهان از شده تهيه شكل در

 متفاوت هاي اليه شكل به و شد يابي مكان بود، شده بارگذاري

 مركز با آمده عمل به هماهنگي طي سپس ).8 ،9( گرديد آماده

 بهداشت هاي پرونده اصفهان، 1 شماره درماني بهداشتي

 دو اين خوري غذا سالن داراي هاي هتل و ها رستوران محيطي

 بهداشت بازرسي اطالعات و بررسي درماني، و بهداشتي مركز

 و بررسي 88 و 87 هاي سال طي در ها آن از محيطي

 اطالعات اين سپس). 10( گرديد آوري جمع نياز مورد اطالعات

 مورد Excel 2007 و 15SPSS افزار نرم توسط شده، خالصه

 وضعيت بندي سطح براي. گرفت قرار تحليلي و توصيفي آناليز

 مشاهده بهداشتي مشكالت تعداد نسبت از محيطي بهداشت

 استفاده سال، 2 طي در شده انجام بازديدهاي تعداد به شده،

 ،)عالي( يك سطح گروه چهار در واحدها اساس اين بر. گرديد

) ضعيف( چهار سطح و) متوسط( سه سطح ،)خوب( دو سطح

 51/1 و 01/1- 50/1 ،51/0- 1 ،0- 5/0 هاي نسبت. شدند تقسيم

 برده كار به چهار و سه دو، يك، سطوح براي ترتيب به 5/2 تا

 ).7( است شده
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  .جداگانه به طور سال هر و سال 2 طي در شده انجام محيطي بهداشت هاي بازرسي وضعيت و غذايي مواد توزيع واحدهاي اطالعات :1 جدول

 

 

 

  توزيع محل نام

  نوع

 رستوران(

  يا

 داراي هتل

 غذا سالن

  )خوري

 مركز نام

 بهداشتي

 تحت

  پوشش

 كل

 بازديد

 2 طي در

 87 سال

  88 و

 متوسط

 زماني

 بين

 بازديدها

 2 طي در

 سال

  )روز(

 حداقل

 بين زمان

 بازديدها

 2 طي در

  سال

  )روز(

 حداكثر

 زمان

 بين

 بازديدها

 2 طي در

  سال

  )روز(

 كل

 ها بازديد

 سال در

87  

 متوسط

 زماني

 بين

 بازديدها

 سال در

87  

  )روز(

 كل

 ها بازديد

 سال در

88  

 متوسط

 بين زماني

 بازديدها

  سال در

88  

  )روز(

  46  8  52  7  112  10  49  15  ملك 16  رستوران  چهلستون  1

 مهمانسراي  2

  دانشگاه

  73  5  41  9  108  3  52  14  ملك 16  هتل

 رستوران  3

  سفير

  91  4  61  6  118  14  73  10  ملك 16  رستوران

  91  4  30  12  104  2  46  16  ملك 16  رستوران  باستاني  4

  52  7  61  6  145  6  56  13  ملك 16  رستوران  كوثر  5

  91  4  91  4  162  14  91  8  ملك 16  رستوران  مارال  6

 خانه سفره  7

  جهان نقش

  61  6  61  6  94  4  61  12  ملك 16  رستوران

  61  6  33  11  112  6  43  17  ملك 16  هتل  پارتيكان  8

  122  3  73  5  128  37  91  8  ملك 16  هتل  سپاهان  9

  61  6  122  3  183  3  81  9  ملك 16  هتل  صفوي  10

 ستاره  11

  )صدف(

  73  5  46  8  98  8  56  13  ملك 16  هتل

                  ملك 16  رستوران  كندو  12

                  ملك 16  رستوران  سران  13

    1            1  ملك 16  رستوران  مبرزه  14

  61  6      192  6  61  6  ملك 16  رستوران  بي بي  15

  61  6  91  4  201  19  73  10  ملك 16  هتل  عباسي  16

  46  8  91  4  143  5  61  12  ملك 16  رستوران  لبخند  17

  73  5  41  9  105  6  52  14  خواجو  رستوران  جهان  18

  61  6  183  2  276  5  91  8  خواجو  رستوران  2 هاني  19

  91  4  73  5  164  26  81  9  خواجو  رستوران  33  20

  122  3  73  5  168  32  91  8  خواجو  رستوران  عبدالوهاب  21

                  خواجو  رستوران  شريفي  22

  46  8      90  3  46  8  خواجو  رستوران  فتاحي  23

  73  5  73  5  157  4  73  10  خواجو  هتل  ملل  24

  122  3  73  5  218  46  91  8  خواجو  هتل  زهره  25

  73  5  91  4  104  20  81  9  خواجو  هتل  سفير  26
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 571    1389 پاييز/ سومشماره / ششمسال /مجله تحقيقات نظام سالمت 

 

  .پوشش تحت واحدهاي و خواجو و ملك 16 درماني و بهداشتي مراكز اطالعات :2 جدول

 واحدهاي مجموعه  پوشش تحت جمعيت  مركز نام  

  غذايي مواد توزيع

 تحت هاي رستوران

  پوشش

 داراي هاي هتل

  غذاخوري سالن

  6  11  17  5238  ملك 16  1

  3  6  9  64743  خواجو  2

  9  17  26  69981  مجموع  

  
 16 نواحي و ناحيه كل در جداگانه طور به سال هر و سال 2 طي در شده انجام محيطي بهداشت هاي بازرسي توصيفي اطالعات :3 جدول

  .جداگانه طور به خواجو و ملك

دو مركز  مجموع  بهداشتي مركز نام    

  خواجو  ملك 16  بهداشتي

  22  8  14  غذايي مواد توزيع واحدهاي مجموعه  1

  13  5  8  پوشش تحت هاي رستوران تعداد  2

  9  3  6  غذاخوري سالن داراي هاي هتل تعداد  3

  237  74  163  سال 2 طي در بازديدها كل تعداد  4

  41/11  25/10  07/12  سال 2 طي در واحد هر از بازديد تعداد ميانگين  5

  68  76  64  )روز( سال دو كل در بازديد زماني فاصله ميانگين  6

  120  35  85  اول سال  طي در بازديدها كل تعداد  7

  6  5  54/6  اول سال در واحد هر از بازديد تعداد ميانگين  8

  73  87  66  )روز( اول سال در بازديد زماني فاصله ميانگين  9

  117  39  78  دوم سال  طي در بازديدها كل تعداد  10

  32/5  88/4  57/5  دوم سال در واحد هر از بازديد تعداد ميانگين  11

  75  83  71  )روز( دوم سال در بازديد زماني فاصله ميانگين  12

  ها يافته

 پوشش تحت خواجو و ملك 16 درماني و بهداشتي مراكز

 26 داراي مجموع در بوده، اصفهان 1 شماره بهداشت مركز

 65( ملك 16 مركز پوشش تحت مورد 17 كه بودند، واحد

 35( خواجو مركز پوشش تحت مورد 9 و) واحدها كل درصد

 واحدها اين از درصد 65. داشتند قرار) واحدها كل درصد

. بود غذاخوري سالن داراي هاي هتل نيز درصد 35 و رستوران

 از بقيه و اند شده تأسيس 88 سال در مورد 3 واحدها اين از

 ساز تازه واحد 3 اين. باشند مي فعاليت حال در قبل هاي سال

 هتل، تحقيق ناحيه در سال 2 طي بوده، رستوران همگي

 مراكز اين اطالعات( نگرديد تأسيس جديدي غذاخوري سالن

 ).است شده ارايه 2 و 1 جداول در

كندو هاي رستوران هاي پرونده نبودن دسترس در دليل به

 تحت( شريفي رستوران و) ملك 16 پوشش تحت( سران و 

 بهداشتي مراكز اين محيط بهداشت واحد در) خواجو پوشش

 تحت( مبرزه رستوران تأسيس همچنين و تحقيق زمان در

 يك بودن دارا تنها و 88 سال انتهاي در) ملك 16 پوشش

 گذاشته كنار تحقيق اين آماري مطالعات از واحدها اين بازديد،

 نشان رنگ زرد نقاط شكل به 3 شكل در واحد چهار اين. شد

 مشخصات و مانده باقي واحدهاي اطالعات. است شده داده

 ،3 جداول در 88 و 87 سال 2 طي در شده انجام بازديدهاي

 . است شده آورده 5 و 4

 توزيع دهنده نشان مطالعه تحت واحدهاي مكاني توزيع

 نقش ميدان اطراف در مراكز اين تراكم. است ها آن نامتناسب

 مشاهده واقفي  شريف شهيد و آمادگاه هاي خيابان و جهان

 و ملك 16 درماني بهداشتي مركز استقرار محل. گردد مي
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 تحت واحدهاي به نسبت) واحد ساختمان يك داراي( خواجو

 ).2 شكل( باشد نمي متناسب طرح اين مطالعه

 انجام محيطي بهداشت هاي بازرسي توصيفي اطالعات

 منطقه كل در جداگانه طور به سال هر و سال 2 طي در شده

 3 جدول در جداگانه طور به خواجو و ملك 16 نواحي و

 .است گرديده ارايه شده، خالصه

 بازديدهاي لحاظ به بهداشتي ناحيه دو مقايسه در

 گونه همان غذايي، مواد توزيع واحدهاي از محيطي بهداشت

 مشخص 3 جدول در بازديدها توصيفي مشخصات در كه

 در غذايي مواد توزيع واحد هر از بازديدها تعداد ميانگين است،

 سال 2 طي در ملك 16 بهداشتي مركز پوشش تحت ناحيه

 مواد توزيع واحد هر از بازديدها تعداد ميانگين از 88 و 87

 طي در خواجو بهداشتي مركز پوشش تحت ناحيه در غذايي

 آناليز نتايج در موجود هاي داده بين. است بيشتر سال 2 اين

Independent t 048/0  با نيز  =P دار معني اختالف داراي 

 كل در بازديدها بين زماني فاصله ميانگين آن، با متناسب. بود

 مركز پوشش تحت ناحيه در روز حسب بر سال دو اين

 مركز پوشش تحت ناحيه به نسبت ملك 16 بهداشتي

 Independent t آناليز نتايج در اما. بود كمتر خواجو بهداشتي

 .نگرديد مشاهده موجود هاي داده بين داري معني اختالف

 و سال دو طي در ها رستوران محيطي بهداشت بازديد وضعيت

 .است شده خالصه 4 جدول در جداگانه طور به سال هر

  

  

  .جداگانه به طور سال هر و سال دو طي در ها رستوران محيطي بهداشت بازديد وضعيت :4 جدول

دو مركز  مجموع  بهداشتي مركز نام    

  بهداشتي
  خواجو  ملك 16

  13  5  8  پوشش تحت هاي رستوران تعداد  1

  139  47  92  سال 2 طي در بازديدها كل تعداد  2

  77/11  11  25/12  سال 2 طي در رستوران هر از بازديد تعداد ميانگين  3

  66  72  62  )روز( سال دو كل در بازديد زماني فاصله ميانگين  4

  66  21  45  اول سال  طي در بازديدها كل تعداد  5

  6  25/5  43/6  اول سال در رستوران هر از بازديد تعداد ميانگين  6

  74  92  64  )روز( اول سال در بازديد زماني فاصله ميانگين  7

  73  26  47  دوم سال  طي در بازديدها كل تعداد  8

  62/5  2/5  88/5  دوم سال در رستوران هر از بازديد تعداد ميانگين  9

  72  78  67  )روز( دوم سال در بازديد زماني فاصله ميانگين  10
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  جداگانه به طور سال هر و سال دو طي در غذاخوري سالن داراي هاي هتل محيطي بهداشت بازديد وضعيت :5 جدول

دو مركز  مجموع  بهداشتي مركز نام    

  خواجو  ملك 16  بهداشتي

  9  3  6  پوشش تحت غذاخوري سالن داراي هاي هتل تعداد  1

  98  27  71  سال 2 طي در بازديدها كل تعداد  2

  89/10  9  83/11  سال 2 طي در هتل هر از بازديد تعداد ميانگين  3

  71  82  66  )روز( سال دو كل در بازديد زماني فاصله ميانگين  4

  51  14  40  اول سال  طي در بازديدها كل تعداد  5

  6  67/4  67/6  اول سال در هتل هر از بازديد تعداد ميانگين  6

  71  79  68  )روز( اول سال در بازديد زماني فاصله ميانگين  7

  44  13  31  دوم سال  طي در بازديدها كل تعداد  8

  89/4  33/4  17/5  دوم سال در هتل هر از بازديد تعداد ميانگين  9

  80  89  75  )روز( دوم سال در بازديد زماني فاصله ميانگين  10

 4/36 معادل واحد هشت: دادگاه به واحدها ارجاع وضعيت

 هاي دادگاه به سال 2 طي در بهداشتي تخلفات دليل به درصد

 يك فقط واحد 7 واحد، 8 اين از. شدند معرفي كننده رسيدگي

 در اند؛ شده معرفي دادگاه به بهداشتي تخلفات دليل به بار

 به متوالي سال 2 طي و بار دو واحدها از يكي تنها كه حالي

 9 مجموع در. شدند معرفي دادگاه به بهداشتي تخلفات دليل

 تخلفات به رسيدگي براي سال 2 كل طي در دادگاه به ارجاع

 ها ارجاع اين از مورد سه. است داده رخ واحدها اين بهداشتي

 .است افتاده اتفاق دوم سال در مورد 6 و اول سال در

 رستوران ها دادگاه به شده داده ارجاع واحدهاي تمامي

 16 ناحيه از واحدها اين از درصد 50 معادل واحد 4. باشند مي

 ناحيه از) ديگر درصد 50 معادل( مانده باقي واحد 4 و ملك

 .بودند خواجو

 مقدار با دادگاه به ارجاعي واحد هر از بازديد ميانگين

 چند هر. است كمتر 29/11 ميانگين با واحدها ساير از ،88/9

 به. نگرديد مشاهده داري معني اختالف آماري هاي داده در كه

 واحدهاي در نيز بازديدها ميان زماني فاصله نيز نسبت همان

 65 مقدار با واحدها ساير از روز 73 مقدار با دادگاه به ارجاعي

 بازديد تأخير با كه زماني هاي فاصله همچنين. است بيشتر روز

 در روز 161 ميانگين با( است بوده گذار تأثير نيز شد، مي انجام

 9 معادل( روز 276 زماني هاي بازه در كه چرا). روز 135 برابر

 هيچ ،)ماه 6 معادل( روز 168 و) ماه 6 معادل( روز 192 و) ماه

 .است نيامده عمل به مراكز اين از بازديدي گونه

 دادگاه به ارجاع مورد شش دوم سال در سال، دو مقايسه در

 به ارجاعي واحدهاي با مقايسه در كه است، داشته وجود

 .)4شكل ( باشيم مي درصدي 100 رشد شاهد اول سال در دادگاه

 مورد در: پرسنل بهداشتي كارت نظر از واحدها وضعيت

 هاي بازرسي در كه واحدها اين در شاغل پرسنل وجود

 3 پرسنل تنها بودند، بهداشتي كارت فاقد محيطي بهداشت

 داراي بازديدها تمام در درصد 64/13 معادل واحد 22 از واحد

 درصد 36/86 معادل ديگر واحد 19 و بودند بهداشتي كارت

 اين از. اند بوده بهداشتي كارت فاقد پرسنل يك حداقل داراي

 بهداشتي مركز ناحيه در واحد 2 بوده، رستوران سه هر واحد 3

. داشت قرار خواجو بهداشتي مركز ناحيه در واحد 1 و ملك 16

 همه. است شده احداث دوم سال در واحد 3 اين از يكي

 كارت فاقد پرسنل داراي بازديدها از يكي در حداقل ها هتل

 . اند بوده بهداشتي

 در واحد سه اين از بازديد ميانگين بازديدها مقايسه در

 طي در. باشد مي 11 برابر واحدها ساير و 12 برابر سال 2 طي

 بهداشتي كارت فاقد پرسنلي كه بوده، بازديد 56 سال 2

 حداقل بازديدها از درصد 63/23 در يعني. است شده مشاهده

 37/76 در داشته، وجود بهداشتي كارت فاقد پرسنل يك
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 كارت داراي واحدها اين در شاغل پرسنل بازديدها از درصد

 مشكل، داراي واحدهاي از بازديد ميانگين. اند بوده بهداشتي

 95/2 معادل بهداشتي، كارت فاقد پرسنل يك حداقل وجود

 17/2 خواجو مركز ناحيه در ميانگين اين. است بوده بازديد

 بيشترين. است بوده بازديد 31/3 ملك 16 منطقه در و يدبازد

 كارت فاقد پرسنل كه شده، انجام واحد يك از كه بازديدي

 اين كه است، بوده بازديد مورد 7 گرديده، مشاهده بهداشتي

 .دارد قرار ملك 16 منطقه در واحد

 واحدهاي از كه بازديدهاي كل از سال دو مقايسه در

 ميانگين شده، انجام پرسنل بهداشتي كارت مشكل داراي

 بازديد 9/0 معادل 88 سال در و 87 سال در بازديد 57/1

 معادل( اول سال در بازديد 33 در مجموع در. شود مي گزارش

 بازديد 23 مجموع در و) اول سال در بازديدها از درصد 5/27

) بهداشتي بازديدهاي از درصد 66/19 معادل( دوم سال در

 واحدهاي از بازديد ميانگين. است شده مشاهده مشكل اين

در و بازديد 36/2 معادل اول سال در مشكلي چنين داراي

 .است بوده بازديد 77/1 معادل دوم سال 

 مجموع: مردمي شكايت منظر از واحدها وضعيت

 طي در مردمي شكايات دليل به محيطي بهداشت بازديدهاي

 كل درصد 11/2 معادل كه است، بوده بازديد 5 سال، 2

 معادل واحد سه تنها سال دو اين طي در. باشد مي بازديدها

 دليل به طرح پوشش تحت واحدهاي كل از درصد 64/13

 واحد دو در بازديدها گونه اين. شد بازديد مردمي هاي شكايت

 دليل به بازديد بار 3 واحدها از يكي در و بار يك فقط

 ناحيه در واحد سه اين تمام. است شده انجام مردمي شكايات

 واحد و رستوران واحدها اين از واحد دو داشته، قرار ملك 16

 .است بوده غذاخوري سالن داراي هتل ديگر مانده باقي

 بهداشت بازديدهاي در: مسكن بهداشت نظر از واحدها وضعيت

 مواد واحدهاي توزيع سازه در بهداشتي مشكالت كه محيطي

) درصد 54/4 معادل( واحد يك تنها است، شده مشاهده غذايي

  .است نبوده ساختماني مشكالت اين داراي كه است، بوده
  

  

  واحدها محيطي بهداشت وضعيت بندي سطح :6 جدول

  

 بهداشتي مشكالت تعداد نسبت بندي سطح

 بازديدها كل به

 محل نام

 توزيع

 مشكالت تعداد نسبت بندي سطح

 بازديدها كل به بهداشتي

 توزيع محل نام

  دو سطح

 )خوب(

 يك سطح سپاهان 1

 )عالي(

 لبخند 08/0

 چهلستون 33/0 زهره 1

  

  

  

  سه سطح

 )متوسط(

 رستوران 10/1

 سفير

  

  

  

  

  دو سطح

 )خوب(

 جهان 57/0

 نقش خانه سفره 67/0 عباسي هتل 10/1

 مارال 13/1 جهان

 ملل 70/0 عبدالوهاب 13/1

 كوثر 77/0 فتاحي 13/1

 صفوي 78/0 پارتيكان 18/1

 دانشگاه مهمانسراي  79/0 2 هاني 25/1

 33 رستوران 44/1 پزشكي علوم

  چهار سطح

 )ضعيف(

 )صدف( ستاره 92/0 سفير هتل 78/1

 باستاني 94/0 بي بي 17/2
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 در. دارد قرار ملك 16 ناحيه در بوده، رستوران واحد اين

 6 شامل واحد 12 اين( واحدها اين از درصد 55/54 اول سال

 12 اين از مورد 3 است، بوده هتل مورد 6 و رستوران مورد

 قرار ملك 16 منطقه در مورد 9 و خواجو منطقه در واحد

 داراي) واحد 20( درصد 91/90 دوم سال در و) اند داشته

 دوم سال در. است بوده ها ساختمان در بهداشتي مشكالت

 مشكل داراي واحدهاي تعداد درصدي 67 افزايش شاهد

 درصد 45/45 معادل واحد 10. ايم بوده ساختمان در بهداشتي

 ساختمان در بهداشتي مشكل متوالي سال دو هر طي در

 .اند داشته

 طي در شده انجام محيطي بهداشت بازديدهاي مجموع از

 ساختمان در بهداشتي مشكالت بازديد 71 در تحقيق، سال 2

 بازديدهاي از درصدهاي 30 معادل كه است، شده مشاهده

 ترتيب به دوم و اول هاي سال در رقم اين. است شده انجام

 درصد 24 معادل ترتيب به كه شود، مي بازديد 42 و 29 برابر

 .است مربوطه سال در شده انجام بازديدهاي از درصد 36 و

 بهداشت بازديدهاي در كه واحدها اين از كدام هر

 متوسط طور به سال 2 طي در اند، بوده مشكل داراي محيطي

 مشكل بازديد آن در كه شده، انجام ها آن از بازديد 38/3

 دوم و اول سال در ميانگين اين. است شده مشاهده ساختماني

 ميانگين اين. باشد مي بازديد 15/2 و 42/2 برابر ترتيب به

 ملك 16 در واقع ساختماني مشكل داراي واحدهاي براي

 .باشد مي 75/3 با برابر خواجو در مستقر و بازديد 29/3 با برابر

 بهداشت بازديدهاي در: شاغل پرسنل پوشش وضعيت

 50 معادل واحد 11 گرفت، انجام سال 2 طي در كه محيطي

 بهداشتي مشكالت كه اند بوده بازديدي داراي واحدها از درصد

. است شده مشاهده واحد آن پرسنل از يكي حداقل پوشش در

 4. باشد مي هتل واحد 2 و رستوران واحد 9 واحد 11 اين از

 در ديگر واحد 7 و ملك 16 منطقه در واحد 11 اين از واحد

 خواجو منطقه از واحد 8 از واحد 7. دارند قرار خواجو منطقه

 كه داشتند، شاغل پرسنل پوشش مشكل درصد، 5/87 معادل

 شكل .است بوده درصد 57/28 معادل ملك 16 منطقه در

 انجام محيطي بهداشت بازديد 17 در تنها بهداشتي پوشش

 مجموع از درصد 17/7 معادل تحقيق سال 2 طي در كه شد،

 14 و 3 ترتيب به 88 و 87 هاي سال در. است بوده بازديدها

 بهداشتي پوشش فاقد پرسنل آن در كه شد، انجام بازديد

 در درصدي 467 افزايش شاهد 87 سال طي در. اند بوده

 .هستيم پرسنل پوشش مشكل داراي بازديدهاي

 از درصد 64/13 معادل واحد 3 تنها اول سال طي در

 درصد 41 معادل واحد 9 دوم سال طي در و واحدها مجموع

 سال طي در. اند بوده پرسنل پوشش در پوششي مشكل داراي

 يك تنها. ايم بوده واحدها درصدي 200 افزايش شاهد دوم

 .داشت پرسنل پوشش مشكل سال دو هر طي در كه بود واحد

 بهداشت بازديدهاي در كه واحدها اين از كدام هر

 طور به سال 2 طي در اند، بوده مشكل اين داراي محيطي

 در. اند بوده پرسنل پوشش مشكل داراي بازديد 55/1 متوسط

 56/1 و 1 با برابر ميانگين اين ترتيب به دوم و اول سال

 براي ميانگين اين. است بوده بهداشتي مشكالت داراي بازديد

 خواجو در واقع و بازديد 25/1 برابر ملك 16 در واقع واحدهاي

 در بازديدها بين زماني ميانگين. باشد مي بازديد 71/1 برابر

 فاقد واحدهاي در و روز 70 با برابر مشكل داراي واحدهاي

 آماري هاي داده كه چند هر. باشد مي روز 66 برابر مشكل

 . دهد نمي نشان را داري معني اختالف

 واحدهاي در شود، مي مشاهده 8 شكل در كه گونه همان

 و شوند نمي مشاهده مشكالت اين بهداشت مركز به نزديك

 بيشتر مشكالت اين بهداشت مركز از فاصله افزايش با

 .شود مي مشاهده

: پرسنل مختص آموزشي كالس لحاظ از واحدها وضعيت

 انجام سال 2 طي در كه محيطي بهداشت بازديدهاي در

 بازديدي داراي واحدها درصد 45/95 معادل واحد 21 گرفت،

 هاي كالس واحد آن پرسنل از يكي حداقل كه اند، بوده

 درصد 55/4 معادل واحد يك تنها. بودند نگذارنده را بهداشتي

 رستوران واحد اين كه است بوده حيث اين از مشكل فاقد

 10 تنها اول سال طي در. دارد قرار ملك 16 ناحيه در بوده،

 شامل واحد 10 اين( واحدها اين از درصد 45/45 معادل واحد

 10 اين از مورد 3 است، بوده هتل مورد 8 و رستوران مورد 2
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 قرار ملك 16 منطقه در مورد 7 و خواجو منطقه در واحد

 داراي) واحد 19( درصد 36/86 دوم سال در و) اند داشته

 در. است بوده آموزشي گواهي فاقد پرسنل وجود مشكالت

 داراي واحدهاي تعداد درصدي 90 افزايش شاهد دوم سال

 در تنها. ايم بوده بهداشت آموزش گواهي فاقد پرسنل مشكل

 متوالي سال دو هر طي در درصد 36/36 معادل واحد 8

 اين از. است داشته وجود بهداشت آموزش گواهي فاقد پرسنل

 از واحد 7. باشد مي هتل واحد 7 و رستوران واحد 1 واحد 8

 منطقه در ديگر واحد 1 و ملك 16 منطقه در واحد 8 اين

 .داشت قرار خواجو

 بازديد 55 در تنها آموزشي گواهي فاقد پرسنل مشكل

 معادل تحقيق سال 2 طي در شده انجام محيطي بهداشت

 در. است شده مشاهده بازديدها مجموع از درصد 21/23

 آن در كه بوده، بازديد 36 و 19 ترتيب به 88 و 87 هاي سال

 سال طي در. است شده مشاهده بهداشتي آموزش فاقد پرسنل

 مشكل داراي بازديدهاي در درصدي 89 افزايش شاهد 87

 .هستيم پرسنل پوشش

 بهداشت بازديدهاي در كه واحدها اين از كدام هر

 متوسط طور به سال 2 طي در. اند بوده مشكل داراي محيطي

 آموزش فاقد پرسنل وجود مشكل داراي بازديد 62/2 داراي

 ميانگين اين ترتيب به دوم و اول سال در. اند بوده بهداشت

 فاقد پرسنل مشكالت داراي بازديد 89/1 و 9/1 با برابر

 16 در واقع واحدهاي براي ميانگين اين. است بوده گواهي

 25/2 با برابر خواجو در واقع و بازديد 85/2 با برابر ملك

 .باشد مي بازديد

 مواد در بهداشتي غير مواد وجود نظر از واحدها وضعيت

 پوشش تحت واحدهاي از 73/22 معادل واحد پنج: غذايي

 در مجاز غير هاي رنگ و بهداشتي غير مواد داراي تحقيق

 پنج اين از واحد يك تنها. اند بوده خود توزيعي غذايي مواد

 هتل واحد اين( است بوده بهداشتي غير مواد داراي دوبار واحد

 مورد 4 بقيه در و) است شده واقع ملك 16 منطقه در بوده،

  .است شده ديده غذايي آلودگي مورد يك تنها

 مورد در و مصنوعي رنگ مورد سه در واحد 4 اين از 

 . است شده گزارش ديگر مواد وجود ديگر

 از واحد سه. است بوده رستوران واحدها اين از واحد چهار

 منطقه در واحد 2 و ملك 16 منطقه در مذكور واحدهاي

 غير و مجاز غير رنگ داراي واحد سه. دارد قرار خواجو

 مواد داراي نيز مورد دو و) تقلبي زعفران رنگ نظير( بهداشتي

 در بازديدها بين زماني ميانگين. باشد مي ديگر بهداشتي غير

 فاقد واحدهاي در و روز 69 با برابر مشكل داراي واحدهاي

 آماري هاي داده كه چند هر. باشد مي روز 68 با برابر مشكل

 .دهد نمي نشان را داري معني اختالف

 اين تمامي شود، مي مشاهده 10 شكل در كه گونه همان

 استقرار جهت در و واقع تحقيق ناحيه هاي گوشه در واحدها

 .دارند را فاصله بيشترين درماني و بهداشتي مركز به نسبت

 دليل به قانوني شدن بسته لحاظ به واحدها وضعيت

 دليل به درصد 09/9 معادل واحد 2 تنها: بهداشتي مشكالت

 شده، پلمب و بسته قانوني طور به فراوان بهداشتي مشكالت

 واحد دو اين از يكي. گردند طرف بر بهداشتي مشكالت تا

 در واحد دو اين از يكي. باشد مي رستوران ديگري و هتل

. است شده واقع خواجو منطقه در ديگري و ملك 16 منطقه

 بقيه از و بازديد 13 معادل واحدها اين از بازديد ميانگين

 ميانگين آن با متناسب. باشد مي بازديد 55/10 معادل بازديدها

 در و روز 59 با برابر واحدها اين در بازديدها بين زماني فاصله

 دليل اين به امر اين. باشد مي روز 69 با برابر واحدها بقيه

 هاي بررسي مهلت، ابالغ براي متعدد مراجعات كه است

 اين بازديد، تعداد مشابه موارد و كردن پلمب عمل خود مجدد،

 اين از بازديدها بين زماني فاصله ميانگين و افزايش را واحدها

 .است داده كاهش را واحدها

 بهداشت شرايط نظر از واحدها بندي سطح وضعيت

 سطح در درصد 9 معادل واحد دو بندي سطح اين در: محيطي

 8 ،)خوب( دو سطح در درصد 45 معادل واحد 10 ،)خوب( يك

 معادل واحد 2 و) متوسط( سه سطح در درصد 36 معادل واحد

 لاشكا و 6 جدول. دارند قرار) ضعيف( چهار سطح در درصد 9

. دهد مي نشان را مختلف واحدهاي بندي سطح ،13و  5
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  و همكاران  آبادي علي زنگي 
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 در شده مشاهده مشكالت موارد تعداد بندي سطح همچنين

 .است شده داده نمايش 14 شكل در واحدها
  

  بحث

 به 88 سال در بازديدها تعداد تحقيق، هاي سال بررسي در

 بازديدها بين زماني ميانگين يافته، كاهش 87 سال نسبت

 محيطي بهداشت وضعيت آن با متناسب كه يافته، افزايش

 دو هر در وضعيت اين. است گذاشته افول به رو تحقيق ناحيه

 مشاهده هتل يا رستوران از اعم واحد نوع دو هر در و ناحيه

 و گردشگران تعداد كه است حالي در اين. گردد مي

 رفاه افزايش به توجه با مناطق اين كننده بازديد هاي توريست

 طرفي از گذاشته، فزوني به رو دنيا و ايران در سفر امكانات و

 با غذايي مواد گراني دليل به سودجو افراد سوءاستفاده امكان

 تعداد همچنين. گردد مي تر محتمل زمان گذشت به توجه

 حال عين در يافته، فزوني غذايي مواد توزيع واحدهاي

 به نفر دو از تحقيق هاي سال طي در محيط بهداشت بازرسين

 موجود هاي داده به توجه با كه است، يافته كاهش نفر يك

 با آتي هاي سال در و رسد مي نظر به اشتباه كاري چنين

 اين مشتريان تعداد و غذايي مواد توزيع واحدهاي افزايش

 تحت منطقه در محيطي بهداشت وضعيت نزول واحدها

 .است بيني پيش قابل تحقيق پوشش

 فواصل در شده مشاهده بهداشتي مشكالت از بسياري

 حالي در اين. است افتاده اتفاق بهداشت مركز ساختمان از دور

 اين ساختمان، يك در بهداشتي مركز دو استقرار كه است

 استقرار حال عين در. است نموده تسريع و تسهيل را پديده

 تنها كه تحقيق اين هاي داده به توجه با واحد ساختمان همين

 سالن داراي هاي هتل و ها رستوران واحد دو با مرتبط

 با. باشد نمي متناسب باشد، مي ها آن مكاني توزيع و خوري غذا

 ساختمان صحيح استقرار تنها تحقيق اين هاي يافته به توجه

 مراكز محيطي بهداشت مشكالت از بسياري از بهداشت مركز

 .كاهد مي غذايي مواد توزيع

 تصاوير در بهداشتي مشكالت داراي واحدهاي بيشتر

 و جهان نقش ميدان اطراف مناطق به مربوط GIS از حاصله

 است حالي در اين. باشد مي چهارباغ خيابان به نزديك مناطق

 افراد و ها توريست عالقه مورد شدت به ناحيه دو اين كه

 مسأله اين. باشند مي اهميت حايز بسيار و باشد مي گردشگر

 يا دهد، روي تواند مي دهي خدمات افزايش دليل به خود

 موقعيت دليل به مشتري وجود از اطمينان نظير عواملي

 وجود به تر، پايين بهداشتي كيفيت وجود با حتي استراتژيك،

 با نواحي اين از دور واحدهاي ترتيب همين به. باشد آمده

 افزايش به اقدام است ممكن بهداشت ارتقاي چون ابزارهايي

 استقرار محل از پديده اين همچنين. نمايند خود مشتريان

 . باشد گرفته تأثير درماني و بهداشتي مركز ساختمان

 و بهداشتي مراكز پوشش تحت ناحيه دو مقايسه در

 حتي خواجو ناحيه بهداشتي وضعيت خواجو و ملك 16 درماني

 ملك 16 ناحيه از تر مطلوب كمتر، بازديدهاي تعداد به توجه با

 غذايي ماده كننده توزيع واحد نوع دو هر در پديده اين. بود

 پديده اين دليل. شود مي مشاهده هتل يا رستوران از اعم

 بخش همين 3 بند در شده ارايه توضيحات دليل به تواند مي

 واقع خواجو ناحيه در بهداشتي مركز ساختمان همچنين. باشد

 در غذايي مواد توزيع واحدهاي تعداد طرفي از. است شده

 تأثيرگذار تواند مي نيز عامل اين كه بود، كمتر خواجو ناحيه

 .باشد

 غذاخوري سالن داراي هاي هتل و ها رستوران مقايسه در

 به كمتر بازديد وجود با حتي ها هتل محيطي بهداشت وضعيت

 و ملك 16 منطقه دو هر در پديده اين. بود تر مطلوب مراتب

 وجود دليل به تواند مي پديده اين. است شده مشاهده خواجو

 بهداشتي شرايط خواستار كه ها هتل در بيشتر رفاه با مشتريان

 بودن كمتر دليل به طرفي از. باشد شده ايجاد باشند، مي بهتر

 و واحدهايي چنين باالتر گذاري سرمايه و ها هتل مشتريان

 اين از ها، آن توسط شده ارايه خدمات بودن بيشتر و تر گران

 جذب بر ممكنه عوامل تمامي از استفاده در سعي ها هتل رو

 در خارجي هاي توريست اسكان به توجه با. نمايند مي مشتري

 هاي توريست افزايش در تواند مي پديده اين تداوم ها هتل اين

 .باشد مؤثر خارجي
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 بهبود در بازديدها بين زماني فاصله و بازديدها تعداد

 در. است بوده گذار تأثير واحدها اين محيط بهداشت وضعيت

 ماه چندين طي غذايي مواد توزيع واحدهاي كه هايي موقعيت

 افول به رو واحدها آن بهداشتي وضعيت اند، نداشته بازديدي

 .است گذاشته

 طور به اول سال در طرح اين پوشش تحت واحدهاي از

 است، شده انجام بازديد 32/5 دوم سال در و بازديد 6 متوسط

 ايران و اصفهان شهر براي منطقه اين اهميت به توجه با كه

 بين زماني ميانگين حال عين در. نمايد نمي منطقي چندان

 شدن نامنظم با كه باشد، مي ماه 2 حدود در بازديدها

 بعضي براي تواند مي پديده اين محيطي، بهداشت بازديدهاي

 محيط بهداشت بازرس بازديد بدون فعاليت ها ماه تا واحدها از

 بازديدها بين زمان حداكثر ميانگين( باشد داشته دنبال به را

 كه اين يعني. است ماه 5 معادل كه بود روز 145 برابر

 حداقل ميانگين طور به تحقيق اين پوشش تحت واحدهاي

 كه آن بدون اند، بوده ماهه 5 فعاليت زمان داراي بار يك

  ).آيد عمل به ها آن از بازديدي

  

  

 اهپيشنهاد

 با درماني و بهداشتي مركز ساختمان استقرار محل بهبود. 1

 غذايي مواد توزيع مناطق تراكم و منطقه وسعت به توجه

 درماني خدمات نظير ديگري فراوان عوامل مورد اين در البته(

  ).گيرد قرار نظر مد بايد شده، ارايه

 به درماني و بهداشتي مركز دو اين استقرار محل افزايش. 2

 .ساختمان دو

 به توجه با نفر 3 يا 2 به محيط بهداشت بازرسين افزايش. 3

 گردشگري اقتصاد براي منطقه اين استراتژيك اهميت

 .اصفهان

 تراكم با متناسب غذايي مواد توزيع جديد واحدهاي ايجاد. 4

 .غذايي مواد كننده توزيع واحدهاي ساير

 افزار نرم از استفاده با واحدها اين اطالعاتي بانك ايجاد. 5

GIS و بهداشتي مراكز توسط آن اطالعات كردن روز به و 

 .درماني

 كاهش با مستقيم نسبت كه بازديدها تعداد افزايش. 6

 .دارد شده مشاهده بهداشتي مشكالت

 هاي فاصله آمدن وجود به از پرهيز و بازديدها شدن منظم. 7

 .بازديدها بين زياد زماني
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Evaluating the environmental health conditions of restaurants and hotels 
dining areas in a central tourist area in Isfahan by using GIS of 2008 and 

2009 
 
 

Ali Zangiabadi1, Reza Ghanbari2, 3, Rahim Aali Dehchenari2, Hormoz Roustaei4 
 
 

Abstract 
Background: The food hygiene and its distributing places are very important. Tourists go to the places 
that provide them with enough assurance, trust and security. In this situation, providing proper services 
and appliances like food distributing places with appropriate environmental health condition is effective in 
attracting their interest. The objective of this research is evaluating the environmental hygiene of the 
restaurants and hotels dining areas in the central tourist area of Isfahan city that attracts many tourists 
every year. 
Methods: This research was descriptive and the non- probable purposive sampling method was used. The 
environmental health inspection reports of the restaurants and hotels dining areas covered by Khajoo and 
16 Malek health and treatment centres during 2008 and 2009, were collected and summarized, then was 
descriptively analyzed by SPSS 15 and Excel software 2007.Pictures of Isfahan were produced using 
Google Earth and Corel Draw software, and then were analyzed by Arcview 2.0 software according to the 
environmental health information. 
Findings: The Research area covers 26 units, which 17 of (65 %) are covered by 16 Malek and 9 (35 %) 
by Khajoo. 65 % of the units are restaurant and 35% hotels dining areas. Average visit number to each 
unit in the whole area, 16 Malek and Khajoo in two years were 11.41, 12.07 and 10.25 visits respectively, 
this number for the year 1 and 2 was 6 & 5.32 and for the restaurants and hotels were equal to 11.77 and 
10.89 respectively. 
Conclusion: Environmental health status of year 2oo8, in Khajoo area and in hotels was better than that in 
year 2009, in 16 Malek area and the restaurants respectively. The environmental health condition in 2 
units (9 %) were in level 1 (Excellent), 10 units (45 %) in level 2 (Good), 8 units in level 3 (moderate) and 
2 units in level 4 (Poor). 
Key words: Restaurant, Hotels Dining Areas, GIS, Environmental Health  
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  :ضمايم

 
  ها شكل) الف

  
 و) خاكستري ناحيه( ملك 16 درماني و بهداشتي مركز پوشش تحت محدوده و) خاكستري هاي مربع( اصفهان توريستي نقاط .1 شكل

  ).رنگ سفيد ناحيه( خواجو درماني بهداشتي مركز

 

 ملك 16 درماني بهداشتي مركز ساختمان و) خاكستري نقاط( غذاخوري سالن داراي هاي هتل و) تيره نقاط(ها  رستوران موقعيت .2 شكل

  .ها جاده به نسبت) ستاره( خواجو و
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  .است شده داده نمايش رنك خاكستري نقاط شكل به كه مطالعه اين از شده حذف واحدهاي .3 شكل

 

  ).رنگ خاكستري نقاط( سال 2 طي در بهداشتي تخلفات دليل به كننده رسيدگي هاي دادگاه به شده معرفي واحدهاي .4 شكل
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 تحقيق سال 2 طي در بهداشتي كارت فاقد پرسنل يك حداقل بازديد آن در كه محيطي بهداشت بازديدهاي تعداد بندي سطح .5 شكل

  .است شده مشاهده

  
  ).رنگ خاكستري نقاط( اند شده بازديد سال 2 طي در مردمي شكايات دليل به كه واحدهايي .6 شكل

']

']

']
']

']

']

']
']

']

']

']
']']

']']
'] '] ']

']
']

']
'] ']

']

']

']

عت

Area.shp
Roads.shp

Restaurants.shp
'] 0 - 1

'] 2 - 3

'] 4 - 7

عت Markazbehdashtkhajo& 16malek.shp

N

EW

S

']

']
']

']

']

']

']
']

']

']

']
']']

'] ']

']
'] ']

']

']
']

'] ']

']

']

']
عت

Are a.s hp
Roads.shp

'] Restaurants .shp
عت Ma rkaz behdashtkhajo& 16m alek.shp

N

EW

S

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ....هاي داراي سالن غذاخوري در  ها و هتل بررسي وضعيت بهداشت محيطي رستوران 

 1389 پاييز/ سومشماره / ششمسال /مجله تحقيقات نظام سالمت    584

 

  
 2 طي در غذايي مواد توزيع واحد ساختمان در بهداشتي مشكل يك حداقل آن در كه محيطي بهداشت بازديدهاي تعداد بندي سطح .7 شكل

.است شده مشاهده تحقيق سال

  
  .تحقيق سال 2 طي در پرسنل از يكي حداقل پوشش در بهداشتي مشكالت داراي محيطي بهداشت بازديدهاي تعداد بندي سطح .8 شكل
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 تحقيق سال 2 طي در بهداشتي كالس گواهي فاقد پرسنل يك حداقل آن در كه محيطي بهداشت بازديدهاي تعداد بندي سطح .9 شكل

.است شده مشاهده

 غير مجاز هاي رنگ و غير بهداشتي مواد داراي محيطي بهداشت بازديدهاي از يكي حداقل در تحقيق زمان طي در كه واحدهايي. 10شكل 

  ).خاكستري نقاط( اند بوده خود توزيعي غذايي مواد در
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 در بهداشتي غير و غير مجاز هاي رنگ داراي محيطي بهداشت بازديدهاي از يكي حداقل در تحقيق سال 2 طي در كه واحدهايي .11 شكل

).خاكستري نقاط( اند بوده خود توزيعي غذايي مواد

 بهداشتي مشكالت تا شده، پلمب و بسته قانوني طور به فراوان بهداشتي مشكالت دليل به تحقيق سال 2 طي در كه واحدهايي .12 شكل

  ).رنگ خاكستري نقاط( گردند برطرف
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 از شده انجام بازديدهاي كل به نسبت شده، مشاهده بهداشتي مشكالت تعداد اساس بر غذايي مواد توزيع واحدهاي بندي سطح .13 شكل

  .سال 2 در طي واحد آن

  
 .واحد هر در شده مشاهده بهداشتي مشكل موارد تعداد بندي سطح .14 شكل
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