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 پیشگفتار

 

 سالم سفره با ساحلی بهمسافران  رساندن برایاسبابی صواب رکبی استوار و مَاساساً  کشتی ارگانیک،”

 ساختتساهل و تسامح در . سیمزر و  ای برای صیدی و نه صحنهسوداگر برای ایعرشه نه و است

در راستای شناسایی مخاطرات  پساپسهای بازرسیشماری سهم سبکو  کشتیاین های سازهاصولی 

پس، سعی مستمر و  .استو مستوجب خسران همسفران بوده سبب سختی و سلب آسایش  ،سفر

 محسوب  سترگ یرسالت، آن سکنهو ارگانیک کشتی صادقانه در راه حراست و صیانت شایسته از 

های عرصه سالمت و اندرکاران و سیاستگزاران سبد غذایی، سازمانشود که متوجه تمامی دستمی

 (مؤلفان) “صاحبان صنایع ارگانیک به مثابه سکانداران ساعی و ناخدایان دلسوز است

 

رفاه و سالمت جوامع های یکی از مهمترین شاخصبنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت،      

های مندی از غذای کافی و سالم است و بشر امروز با استفاده از پیشرفت یافتهانسانی، بهره

مورد نیاز خود علمی و کشف حقایق نوین، در جهت افزایش کیفیت و کمیت محصوالت غذایی 

نیز به تقریب کلیه محصوالت کشاورزی که ما نقاط جهان، در کشور  بیشترهمانند . کندتالش می

و هستند د شامل سه نوع رایج، ارگانیک و تراریخته نرسغذا به مصرف انسان می به عنوان

انجام مطالعات سنجش سالمت روی هر سه حوزه، تمام اقالم سبد غذایی جامعه ایرانی بنابراین 

 . دهدرا پوشش می

یج، گانه شامل راارزیابی ایمنی محصوالت غذایی سه”، برنامه راهبردی 6935در اوایل تیر      

به عنوان خط مشی پژوهشی مرکز تحقیقات سالمت و ایمنی غذا دانشگاه “ ارگانیک و تراریخته

این موضوع طی کامل به دنبال آن، مشروح . علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به تصویب رسید

زاده به دفتر جناب آقای دکتر رضا ملک 10/1/6935در تاریخ پ /11661/6/68نامه شماره 

 . اعالم شد( ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمحترم تحقیقات و فناوری وزار معاون)



 

، تالشی در جهت “ارگانیک کشاورزی محصوالت سالمت و ایمنی”حاضر با عنوان  اثر     

که به است چهار فصل اصلی  دربرگیرنده مجموعهاین . است مزبورتحقق بخشی از اهداف 

مالحظات مطرح شده در -1معرفی محصوالت کشاورزی ارگانیک، -6ترتیب عبارتند از 

 و  کشت ارگانیک و تغذیه جامعه انسانی-9خصوص ایمنی محصوالت کشاورزی ارگانیک، 

، در متن همچنین به منظور سهولت در مطالعه. ایمنی محصوالت کشاورزی ارگانیک ءارتقا-1

نامه و نمایه ، واژههاگیری و پیشنهادمجزای دیگر شامل نتیجهانتهای فصول اصلی سه بخش 

 .دناتنظیم و مندرج شده

اندرکاران حوزه سالمت و امنیت و دست مسئوالن، متخصصان، پژوهشگراندانشجویان،      

شود به منظور می تمنااز خوانندگان ارجمند . کشور مخاطبان گرانقدر این اثر هستنددر غذایی 

غنای علمی کار، نواقص احتمالی و خطاهای سهوی را به نحو مقتضی اطالع دهند تا در افزایش 

 .شودهای آتی تصحیح چاپ

ها و رهنمودهای ارزشمند جناب آقای دکتر دانیم از حمایتبر خود فرض میدر خاتمه،      

محترم دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی  رئیس)محمدحسن احرامپوش 

امیدواریم محتوای این نوشتار، به عنوان قدمی هر چند بسیار کوچک، در . قدردانی نماییم( یزد

 . باشد که مفید افتد. واقع شود مؤثر سالمت و امنیت غذایی میهن اسالمی عزیزمان ءراستای ارتقا

 

 التوفیق... و من ا 

 دکتر هنگامه زندی -دکتر گیلدا اسالمی -دکتر بهادر حاجی محمدی 

 سس مرکز تحقیقات سالمت و ایمنی غذاؤاعضای هیأت م 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزددانشکده بهداشت،      

 6931بهار  

 



 

 

 فصل اول

 ارگانیکمعرفی محصوالت کشاورزی 

 

 رایج کشاورزی و ارگانیک کشاورزی تعاریف -1-1

 جامعی تولید مدیریت نظام 1ارگانیک کشاورزی ،6جهانی بار و خوار سازمان طبق تعریف     

 و بیولوژیکی هایچرخه ژنتیکی، تنوع بر مشتمل کشاورزی های اکوسیستم سالمتی که است

 بنا به تعریف فدراسیون. (FAO ،1003) دهدقرار می نظرمد را بیولوژیکی هایفعالیت همچنین

، کشاورزی ارگانیک یک سیستم تولیدی بوده که 9ارگانیک کشاورزی هایجنبش المللی بین

کشاورزی ارگانیک بیش از آنکه . شودمی موجب پایداری سالمت خاک، اکوسیستم و انسان

یا دارای عوارض جانبی باشد، در ارتباط با مسائل اکولوژیکی  1هایمتکی به استفاده از نهاده

در حقیقت، کشاورزی ارگانیک تلفیقی است از سنت، نوآوری و علم تا بتواند . شناختی استبوم

بدین . دهد ءبه محیط زیست مشترک سود رسانده و کیفیت زندگی و عدالت همگانی را ارتقا

اسی استوار است که عبارتند از سالمت، اکولوژی، ترتیب کشاورزی ارگانیک بر چهار اصل اس

                                                             
1. Food and Agriculture Organization of the united nations (FAO) 

2. organic agriculture  

3. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) 

4. inputs  
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نشان ارگانیک در به ترتیب  1-6و  6-6 تصاویردر (.  IFOAM ،1061)عدالت و مراقبت 

 .اندنمایش داده شده 1و گروه کشاورزی ایاالت متحده آمریکا 6سیون اروپایکم

-شود که طی آن از نهادهای از کشت گیاهان اطالق مییا متداول، به شیوه 9کشاورزی رایج     

سازمان ملی )شود استفاده می... های شیمیایی، کودها و کشهای مصنوعی مختلف نظیر آفت

پیشگیری و درمان  ،افزایش بازدهی تولیدبرای های مصنوعی نهاده(. 6911استاندارد ایران، 

ارگانیک، در برخالف کشاورزی . کاربرد دارندمزرعه آفات نیز کنترل و  ی گیاهیهابیماری

. مجاز است 1کشت به شیوه رایج استفاده از انواع و مقادیر محدود و مشخصی از سموم سنتتیک

مختلف منظور از سموم سنتتیک، انواعی از سموم است که توسط بشر و در کارخانجات 

 (.   Lairon ،1066)شوند تجاری عرضه می صورت تولیدکننده سموم کشاورزی، ساخته شده و به

 

 

 
 سیون اروپاینشان ارگانیک در کم :1-1تصویر 

 

                                                             
1. European Commission   

2. United States Department of Agriculture (USDA) 

3. conventional agriculture  

4. synthetic toxins  



                                                                                 

                                                                                            9معرفی محصوالت کشاورزی ارگانیک                                                                         : فصل اول 

 

 
 نشان ارگانیک در گروه کشاورزی ایاالت متحده آمریکا :5-1تصویر 

 

 

 

 تولید و مصرف انواع محصوالت کشاورزی ارگانیک در جهان -1-5

گیرند، در بین انواع محصوالت کشاورزی ارگانیک که در جهان مورد کشت قرار می     

-است و دانه( درصد 90)و علوفه ( درصد 10)تولید به ترتیب مربوط به غالت بیشترین حجم 

همانطور که در (. 9-6تصویر )های بعدی قرار دارند های روغنی، حبوبات و سبزیجات در رتبه

تحت کشت ارگانیک در جهان در  هایزمیندرصد از کل  10است،  نشان داده شده 1-6تصویر 

است و پس از آن قاره اروپا در رتبه دوم قرار دارد؛ همچنین کمترین  قاره اقیانوسیه واقع شده

، Lernoudو  Willer)است  های تحت کشت ارگانیک در قاره آفریقا قرار گرفتهوسعت زمین

1061 .) 

طور  در یک دهه گذشته، سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی ارگانیک در جهان به     

تا  6333است، از سال  مصور شده 5-6همانطور که در تصویر . استیافته افزایش محسوسی 

میالدی، مبلغ تبادالت تجاری انواع محصوالت غذایی و نوشیدنی ارگانیک در جهان بیش  1061

است که  همچنین گزارش شده. (Lernoud ،1061و  Willer)است  برابر افزایش پیدا کرده 5از 
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 15اند و بیشتر از مصرف مواد غذایی ارگانیک را داشتهدرصد مردم آمریکا تجربه  10بیش از 

 Forman)کنند ای یکبار از این محصوالت استفاده میدرصد کل جمعیت این کشور حداقل هفته

 (. Silverstein ،1061و 

حجم کل سرانه ( درصد 10بیش از )امروزه محصوالت کشاورزی رایج بخش اعظم      

دهند و مابقی مربوط به انواع دیگر محصوالت شکیل میکشاورزی در جهان را ت اتتولید

یکی از مهمترین دالیل پایین بودن سرانه تولید . هستندکشاورزی از جمله محصوالت ارگانیک 

این است که ( در مقایسه با محصوالت کشاورزی رایج)و مصرف محصوالت ارگانیک در جهان 

درصد کمتر از کشت به روش  10حداقل طور میانگین  بازدهی و راندمان کشت ارگانیک به

بنابراین، قیمت باالی محصوالت ارگانیک یک عامل مهم محدودکننده در تهیه و  ؛رایج است

به عنوان مثال، (. Hamm ،1065و  Rodiger؛ Rembiałkowska ،1008)مصرف آنهاست 

 10حدود طور میانگین در  محصوالت کشاورزی ارگانیک در کشور ایاالت متحده آمریکا به

، Silversteinو  Forman)درصد قیمت بیشتری نسبت به محصوالت کشاورزی رایج دارند 

به  “Nature” در نشریه معتبر 1061که در سال  6های یک مطالعه متاآنالیزهمچنین یافته(. 1061

 91تا  5طور میانگین انواع محصوالت کشاورزی ارگانیک به میزان  چاپ رسید، نشان داد که به

 Seufert)رصد بازدهی و راندمان تولید کمتری در مقایسه با محصوالت کشاورزی رایج دارند د

نتایج مربوط به  1061گروه کشاورزی ایاالت متحده آمریکا در سال . (1061و همکاران، 

؛ (USDA ،1061)های کشت ارگانیک و تحلیل میزان بازدهی تولید آنها را منتشر کرد بررسی

تر بودن بازدهی کشت ارگانیک انواع مختلف محصوالت کشاورزی اشاره، پایینگزارش مورد 

منعکس  1-6ها در تصویر در مقایسه با کشت رایج را به وضوح نشان داد که مقایسه این داده

 .  است شده

 

                                                             
1. meta-analysis  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163716301611
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و  Willer) محصوالت کشاورزی ارگانیک در جهان مختلف درصد کشت انواع : 7-1تصویر 

Lernoud ،1061)    

 

 

و  Willer) تحت کشت ارگانیک در مناطق مختلف جهان  هایزمیندرصد پراکندگی : 4-1تصویر 

Lernoud ،1061) 
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های تبادالت تجاری انواع محصوالت غذایی و نوشیدنی ارگانیک در جهان طی سالمبلغ : 2-1تصویر 

  (Lernoud ،1061و  Willer)میالدی  1061تا  6333

 

 

 مقایسه بازدهی کشت ارگانیک و رایج در انواع محصوالت کشاورزی : 6-1تصویر 
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 مصرف محصوالت کشاورزی ارگانیکمطرح شده در خصوص فواید  -1-7

سه دلیل اصلی برای سودمندی مصرف طور کلی به نظران برخی از پژوهشگران و صاحب     

آنها در مقایسه با محصوالت کشاورزی رایج را بر  برتریخوراکی محصوالت ارگانیک و 

باالتر و کیفیت  6ایاند که عبارتند از فقدان باقیمانده کود و سموم سنتتیک، ارزش تغذیهشمرده

اگرچه دالیلی از قبیل سازگاری (. Lairon ،1066؛ 1008و همکاران،  Cooper)بهتر  1حسی

برای کشاورزی ارگانیک است که البته پرداختن  بیشتر با محیط زیست از دیگر فواید مطرح شده

 . گنجدبه مسائل زیست محیطی در حیطه موضوعی این متن نمی

 

 باقیمانده کود و سموم سنتتیکفقدان  -1-7-1

برجسته کشاورزی ارگانیک این است که در مراحل کشت از کود و  هایمزیتیکی از      

استفاده ... کش و کش، علفکش، حشرهقارچکش، سموم شیمیایی سنتتیک شامل انواع آفت

از نظر وجود باقیمانده سموم سنتتیک در مقایسه با محصوالت کشاورزی  بنابراینشود و نمی

دریافت سموم دفع (. Christensen ،1065و  Denver)رایج از ایمنی بسیار باالتری برخوردارند 

اختالالت متعددی چون سرطان، ها و زمینه بروز بیماریخوراکی از راه آفات سنتتیک 

به رود که احتمال میشود؛ پارکینسون، تضعیف سیستم ایمنی بدن و ناباروری را موجب می

های مثلی و پاسخ عملکرد تولید ،9تعدادی از مطالعات کارآزمایی حیوانیطبق نتایج دلیل همین 

تغذیه شده با محصوالت از گروه بهتر تغذیه شده با محصوالت ارگانیک  یهاایمنی در حیوان

توان گفت که یکی از مهمترین دالیل به جرأت می(. 1060و همکاران،  Velimirov)رایج بود 

. پیشگیری از ابتال به سرطان استسالمت و ایمنی سبد غذایی مورد مصرف خود، مردم به توجه 

اگرچه تاکنون اثر مصرف محصوالت ارگانیک در پیشگیری از ابتال به سرطان در تحقیقات علمی 

                                                             
1. nutritional value  

2. sensory/organoleptic quality  

3. animal trial  
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به اثبات نرسیده و در این راستا نتایج یک تحقیق در کشور انگلستان نشان داد که در مجموع 

روز سرطان وجود ارتباط کلی و مشخصی بین مصرف محصوالت ارگانیک و پیشگیری از ب

سموم  به طور کلی؛ اما با اینحال، باید توجه داشت که (1061و همکاران،  Bradbury)ندارد 

و همکاران،  Falck)ای دارند شیمیایی سنتتیک در ایجاد سرطان در انسان نقش اثبات شده

 جلوگیری از ورود این سموم به بدن از طرق بنابراینو ( 6339و همکاران،  Wolff؛ 6336

حتی اگر باقیمانده که شود خاطر نشان می. مختلف خوراکی، تنفسی و یا پوستی بسیار مهم است

کنندگان مصرفوارد سفره غذای و کنترل شده رایج کشاورزی سموم سنتتیک در محصوالت 

خطرناک رایج در حین کار با این سموم  شاورزیکشاورزان شاغل در ک نظر به اینکهاما ، نشود

و  میرشکاری) در معرض خطر هستندنیز از لحاظ پوستی و تنفسی آنها دارند،  سروکار

های اصلی که یکی از شاخصهبکارگیری سموم سنتتیک  بنابراین عدم؛ (6931همکاران، 

 .دارد یمضاعفبهداشتی ارگانیک است، از این جهت مزیت کشاورزی 

روی سالمت بدن محرز و روشن  کید شود که اگرچه مضرات سموم شیمیایی سنتتیکأباید ت     

این ( حد قابل قبول) 6است که در صورت دریافت مقادیر کمتر از حد مجاز است، اما ثابت شده

کنندگان نخواهد بود، بلکه فقط ورود مقادیر بیش از حد گونه خطری متوجه مصرفسموم، هیچ

-از اصول علم سمشود؛ چرا که به عنوان یکی زیانبخش می آثارمجاز به بدن موجب بروز 

تواند سمیت داشته باشد و دارا بودن یا فقدان اثر سمی شناسی، هر ترکیب و یا ماده بالقوه می

، Brimer)است  9آن ماده و مدت زمان مواجهه 1یک ترکیب روی سالمت بدن وابسته به دوز

 ازحداکثر مقداری ، به در غذا شایان ذکر است که حد مجاز یک سم(. Omaye ،1001؛ 1066

حاجی )نکند  ایجاد بیماری آسیب یادر صورت دریافت توسط انسان  شود کهمیاطالق سم آن 

دهد در برخی از مناطق جهان، در حین کشت شواهد نشان می .(b6939محمدی و همکاران، 

محصوالت کشاورزی رایج از مقادیر به مراتب بیش از حد مجاز سموم سنتتیک شیمیایی استفاده 

                                                             
1. acceptable level  

2. dose  

3. exposure  
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 گزارش(. Watson ،1001)رود خطر جدی برای سالمتی انسان به شمار میشود که یک می

توسط گروه کشاورزی ایاالت متحده آمریکا نشان داد که غلظت باقیمانده انواع منتشر شده 

طور  های میوه و سبزیجات ارگانیک در این کشور بهکش سنتتیک مختلف در نمونهسموم آفت

و  Baker)میوه و سبزیجات کشت شده به شیوه رایج بود داری کمتر از قابل توجه و معنی

دهنده ایمنی بیشتر میوه و سبزیجات ارگانیک از نظر که این موضوع نشان( 1001همکاران، 

های مربوط به گزارش مزبور در تصویر جزئیات داده)کش سنتتیک است باقیمانده سموم آفت

قبلی، گزارش منتشر شده توسط یادشده مشابه تحقیق (. است نمایش داده شده 6-8

Tasiopoulou  های سنتتیک در کشنیز نشان داد که باقیمانده آفت( 1008)و همکاران

محصوالت کشاورزی ارگانیک در کشور ایتالیا به طور قابل توجهی کمتر از محصوالت 

 (.6-6جدول )کشاورزی رایج بود 

 

 

 

های میوه و سبزیجات سنتتیک در انواع نمونههای کشمقایسه درصد آلودگی به آفت: 3-1تصویر 

 (1001و همکاران،  Baker)ارگانیک و رایج در ایاالت متحده آمریکا 
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های محصوالت کشاورزی ارگانیک و های سنتتیک در نمونهکشباقیمانده آفت مقایسه: 1-1جدول 

 (1008و همکاران،  Tasiopoulou) 1005تا  1001های رایج در کشور ایتالیا طی سال

های آلوده به تعداد نمونه هاتعداد کل نمونه سال 

 کشآفت

    محصوالت رایج

 1001 855 160 

 1009 111 681 

 1001 886 110 

 1005 6050 111 

 181 9111 مجموع 

    

    محصوالت ارگانیک

 1001 91 9 

 1009 11 1 

 1001 81 0 

 1005 11 1 

 8 111 مجموع 

 

 

دار تحقیقات، به علت عدم استفاده از کودهای شیمیایی نیتروژن تعدادی ازبر اساس      

در محصوالت ارگانیک کمتر از محصوالت کشاورزی رایج است که  6سنتتیک، باقیمانده نیترات

؛ Silverstein ،1061و  Forman)شود مزیت دیگری برای محصوالت ارگانیک محسوب می

Magkos  ،تبدیل می 1نیترات یک ترکیب سمی بوده و به سرعت به نیتریت(. 1001و همکاران-

در نوزادان، اطفال و  9هموگلوبینمیشود که دریافت مقادیر بیش از حد نیتریت نه تنها سبب مت

 .  (Loscalzo ،1066و  Bryan) استسبب بروز سرطان م، بلکه شودافراد مسن می

                                                             
1. nitrate   

2. nitrite  

3. methemoglobinemia   
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 باالتر ایارزش تغذیه -1-7-5

 است ای محصوالت کشاورزی ارگانیک مطالعات متعددی انجام شدهدر مورد ارزش تغذیه     

در محصوالت  مغذیبرخی از ترکیبات میزان کیفیت و دهند که شواهد نشان میبعضی از و 

البته بین پژوهشگران اتفاق . (Lairon ،1066) کشاورزی ارگانیک باالتر از معادل رایج آنهاست

ای محصوالت کشاورزی فرضیه باالتر بودن ارزش تغذیه ،از موارد بعضینظر وجود ندارد و در 

 Magkos) است ارگانیک در مقایسه با محصوالت رایج هنوز به صورت قطعی به اثبات نرسیده

و  C، ویتامین 6خشکاند که میزان ماده برخی از دانشمندان اعالم کرده. (a1009و همکاران، 

داری باالتر از طور معنی در محصوالت کشاورزی ارگانیک به 1اکسیداناز ترکیبات آنتی تعدادی

، Lairon؛ Crinnion ،1060؛ 1008و همکاران،  Cooper) محصوالت کشاورزی رایج است

دیگر از پژوهشگران نظر متفاوتی داشته و عقیده دارند به علت ناچیز  ایعدهبا این حال، (. 1066

الذکر در دو گروه محصوالت ارگانیک و رایج، مصرف ای فوقبودن اختالف ترکیبات تغذیه

چندانی نسبت به محصوالت کشاورزی رایج  برتریای محصوالت ارگانیک از لحاظ تغذیه

شاید به علت کمتر بودن مقدار آب در  Cتامین است که افزایش غلظت وی ندارد؛ بیان شده

این محصوالت بودن مقدار کل این ویتامین در  به معنای باال همیشهمحصوالت ارگانیک باشد و 

 (. 1001و همکاران،  Wunderlich؛ Williams ،1001؛ 1061و همکاران،  Kahl)نیست 

آمینه در محصوالت های است که مقدار پروتئین و مجموع اسید اشاره شدههمچنین      

به علت عدم استفاده از کودهای  شایدارگانیک کمتر از محصوالت کشاورزی رایج است که 

با این حال، نسبت (. 1066و همکاران،  Huber) باشددار در فرایند کشت ارگانیک نیتروژن

-روتئینرود پاسیدهای آمینه ضروری در محصوالت ارگانیک بیشتر است و به تبع آن احتمال می

 (. a1009و همکاران،  Magkos)باشند  ای بهتری داشتههای گیاهان ارگانیک کیفیت تغذیه

 

                                                             
1. dry matter  

2. antioxidant  
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 بهتر کیفیت حسی-1-7-7

های است که محصوالت کشاورزی ارگانیک به ویژه میوه از مقاالت، اشاره شده تعدادیدر     

تری در مطلوب( مزه و عطر، طعم)ارگانیک به دالیلی از جمله بیشتر بودن قند از کیفیت حسی 

ن پژوهشگرامقایسه با محصوالت رایج برخوردارند؛ اما در مورد عمومیت داشتن این یافته بین 

حاکی از عدم وجود تفاوت محسوس بین  هااتفاق نظر وجود ندارد و برخی دیگر از آزمایش

، Lairon؛ Prescott  ،1001و Bourn)اند های حسی محصوالت ارگانیک و رایج بودهویژگی

 (.1008و همکاران،  Zhao؛ 1066

 

دانشمندان در خصوص برخی از و تضاد نتایج تحقیقات علمی  تفاوت دالیل -1-4

 ارگانیککشاورزی  محصوالتمصرف فواید 

فقدان باقیمانده کود و سموم شیمیایی سنتتیک در محصوالت کشاورزی اشاره شد که      

ادعاهای ؛ اما برخی دیگر از است و متقن به اثبات رسیده مهممزیت ارگانیک به عنوان یک 

های سودمند مصرف محصوالت غذایی ارگانیک روی مطرح شده در خصوص فواید و ویژگی

های بیشتری است سالمت بدن مورد وثوق تمامی پژوهشگران نبوده و نیازمند بررسی

(Barański  ،؛ 1061و همکارانMulet ،1061)در سال مقاله جدیدی که نظیر  ها؛ بعضی گزارش

 منتشر شد روی پیشگیری از چاقی مصرف محصوالت ارگانیکدر خصوص تأثیر مثبت  1068

(Kesse-Guyot  ،1068و همکاران)،  روی  سودمند محصوالت ارگانیک آثارمبنی بر نظراتی

و  Smith-Spanglerبر اساس نتایج متاآنالیز انجام شده توسط اما  ؛اندسالمت انسان  مطرح کرده

ای با یکدیگر ، محصوالت کشاورزی ارگانیک و رایج از نظر ارزش تغذیه(1061)همکاران 

های فعلی به علت تضاد در نتایج موجود، یافته ،در نتیجه .دار و محسوسی ندارندتفاوت معنی

تحقیقات در این خصوص از قاطعیت علمی کافی برخوردار نبوده و لزوم استمرار پژوهشگران 

 . شوداحساس می



                                                                                 

                                                                                            69معرفی محصوالت کشاورزی ارگانیک                                                                         : فصل اول 

 

در حصول نتایج متناقض طی تحقیقات  6گررسد حضور برخی از عوامل مخدوشبه نظر می     

به عنوان مثال، همانطور که پیشتر اشاره . ای محصوالت ارگانیک دخیل استتغذیه آثارمرتبط با 

-بنابراین افراد کمشد، محصوالت ارگانیک قیمت باالتری در مقایسه با محصوالت رایج دارند؛ 

کنندگان مصرف به طور معمولبضاعت اغلب قادر به تهیه و مصرف این محصوالت نبوده و 

و  Baudry. محصوالت ارگانیک از سطح درآمد مکفی و رفاه اقتصادی مطلوبی برخوردارند

 1شناسیتفاوت سطح معیشت اقتصادی و ناهمگونی در تیپاند که اظهار داشته( 1061)همکاران 

گروه بدون -1کننده محصوالت ارگانیک مصرفگروه -6)مورد آزمایش دو گروه مختلف 

سودمند مصرف این  آثاردر حین انجام تحقیقات مرتبط با سنجش  (مصرف محصوالت ارگانیک

شود؛ زیرا به طور معمول  9شاید باعث گمراهی در کشف رابطه علت و معلولی ،محصوالت

دسترسی کافی به غذای مورد -1، 5سطح سواد سالمت-6از قبیل  1متغیرهای جمعیت شناسی

 ، (از جمله گوشت، لبنیات، میوه و سبزیجات)امکان تهیه جیره غذایی ضروری -9نیاز، 

تری دسترسی به امکانات درمانی، در اقشار مرفه از وضعیت مطلوب-5 و بهداشت شخصی-1

 1در تحقیقات ایجاد تورشتواند میضیه قدرآمد برخوردارند که این در مقایسه با اقشار کم

اثر مصرف محصوالت با موضوع قبلی یادشده تحقیق به عنوان نمونه، در . کند( سوگیری)

مشخص نیست مطلب ، این (1068و همکاران،  Guyot-Kesse)ارگانیک بر پیشگیری از چاقی 

یا اینکه و ناشی از مصرف محصوالت ارگانیک بوده  به طور دقیقکه پیشگیری از کنترل چاقی 

کنندگان و پرهیز از مصرف اقالم غذایی سواد سالمت مصرفسطح بودن  باالبه دالیلی چون 

نویسندگان مقاله کما اینکه طبق اظهارات است؛  پرکالری و یا تحرک و ورزش مداوم آنها بوده

گیاهی محصوالت انواع از  ،دوره تحقیقمصرف شده طی ارگانیک حجم زیادی از اقالم مزبور 

                                                             
1. confounding factors  

2. typology  

3. cause-effect  

4. demographic  

5. health literacy  

6. bias   
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محصوالت  هکنندمصرفگروه چاقی در کاهش شاید  و بنابراین است هبود( و نه حیوانی)

 در مقایسه با اغذیه حیوانی)بودن سرانه مصرف محصوالت گیاهی تر باال ارگانیک ناشی از

مقاله خود پیشنهاد گیری در قسمت نتیجهیادشده  پژوهشگرانهمچنین  ؛است بوده( پرکالری

روی افراد مشابه  هایباید آزمایشاند که به منظور کشف دقیق زوایای این فرضیه، در آینده داده

و  Guyot-Kesse)نیز انجام گیرد ( مصرف کمتر اغذیه گیاهی) 6جیره غذایی غربی دارای

 (. 1068همکاران، 

 دارایهای در حرفه معمولبه طور  مرفهحائز اهمیت دیگر آن است که اقشار  مطلب     

 شایداشتغال ندارند که ( IARC ،6336)زا زا و سرطانهای بیماریزیاد با آالینده 1ه شغلیهمواج

مصرف محصوالت ارگانیک  آثارگر دیگری در مطالعات مرتبط با این امر نیز عامل مخدوش

به منظور ارزیابی  9خونیاست در تحقیقات آتی، نشانگرهای  در همین راستا پیشنهاد شده .باشد

مطالعه شوند ها به طور دقیق دخیل در بروز بیماری 1میزان مواجهه حقیقی افراد با عوامل خطر

 .افزایش پیدا کند هاصحت نتایج آزمایش به دنبال آنتا 

قضاوت درباره فواید سودمند مصرف محصوالت  ،(1061)و همکاران  Huberطبق عقیده      

 هایی است که تاکنون مانع دستیابی به یک نتیجه واضح و قاطع شدهارگانیک دارای پیچیدگی

فقدان تعریف عملیاتی روشن از واژه -6است که دو علت مهم در این خصوص عبارتند از 

 پژوهشگران. در تعیین سطح سالمت 1زیستیعدم کارایی دقیق نشانگرهای -1 “5سالمت”

محصوالت ارگانیک روی سالمت  آثاریادشده پیشنهاد کردند که در تحقیقات مرتبط با تشخیص 

-بدن حیوان یا انسان، سنجش سالمت از طریق ارزیابی میزان توانایی موجود زنده در تطبیق

بهتر است به منظور تعیین زا انجام شود؛ همچنین آنها اعالم کردند که با شرایط استرس 8پذیری

                                                             
1. western diet  

2. occupational exposure  

3. blood markers 

4. risk factors 

5. health  

6. biomarkers  

7. adaptation  
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پذیری از قبیل از پارامترهای بیولوژیکی مرتبط با درجه تطبیق ،هاسطح سالمت طی آزمایش

-به هر حال، به نظر می(. 1061و همکاران،  Huber)استفاده شود  1و الوستازی 6هومئوستازی

به عنوان )بلند مدت روی جمعیت انسانی پرتعداد ( آینده نگر) 9رسد انجام مطالعات کوهورت

، به حصول نتایج نزدیک به حقیقت و در (هزار نفری به مدت یک دهه 500مثال، جمعیت 

؛ 1061و همکاران،  Bradbury)خواهد کرد بسیاری تر شدن موضوع کمک نهایت روشن

Barański  ،1068و همکاران  .) 

 

تولید محصوالت کشاورزی استاندارد مورد نیاز جهت شرایط الزامات و  -1-2

 ارگانیک

بدیهی است تولید و کشت محصوالت کشاورزی ارگانیک باید تابع قوانین و استانداردهای      

که این الزامات و استانداردها در حین کشت یا پس از آن رعایت در صورتی. جدی و دقیق باشد

نخواهد بود، بلکه تحت شرایطی ممکن است نسبت به  نشود، غذای استحصالی نه تنها ارگانیک

اجرای ناقص الزامات و که  چرا. محصوالت کشاورزی رایج نیز ایمنی بسیار کمتری پیدا کند

. محصوالت شوداین متزلزل کردن ایمنی منجر به ممکن است ، ی کشت ارگانیکاستانداردها

قابل تعمیم است؛ به این  ابعاد زندگی بشریکلی بوده که به بسیاری از مقوله البته این امر یک 

ممکن است ، (ولو با داشتن اهمیت حیاتی و زیاد)مطلوب یک فرایند و اقدام عدم انجام معنا که 

عمل انجام برای  شود کهبه طور فرضی تصور  به عنوان مثال. آن بهتر باشدانجام ناقص از 

نخ بخیه موجود اما  ،قرار داده شودتیغ جراحی در اختیار پزشک روی قلب یک بیمار، جراحی 

ترین تصمیم عاقالنهتردید نخ بخیه بیتعویق جراحی تا زمان مهیا شدن در این مثال،  ؛نباشد

زده و بدون توجه به الزامات و ادوات مورد نیاز برای اقدام شتابهرگونه و  ممکن است

                                                             
1. homeostasis  

2. allostasis  

3. cohort    
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، قبل از اقدام به کشت ارگانیک یادشدهبه مصداق جمله . کندتهدید میجراحی، جان بیمار را 

در وهله اول و  استاندارد مهیا باشدهای دستورالعملمورد نیاز طبق باید تمام ابزار و امکانات 

هزینه بودن پربه علت متأسفانه نیازمند کسب اطمینان از رعایت الزامات قانونی آن است که 

دیگر، این تصور که صرف عدم از سوی . ممکن است گاهی از این استانداردها عدول شود

شود، باوری ناقص استفاده از سموم سنتتیک، موجب ارگانیک برشمردن یک محصول غذایی می

توان عنوان کرد که می(. Pacanoski ،1003؛ 1001و همکاران،  Magkos)کننده است گمراه و

نیازهای ضروری آن انجام شود، که بدون توجه به پیشاقدام برای کشت ارگانیک در صورتی

 . آن استجفایی آشکار نسبت به کند که البته میهای کشت ارگانیک را مخدوش ارزشفواید و 

به عنوان یک قاعده کلی در کشت محصوالت کشاورزی ارگانیک، استفاده از کودهای      

-کنندهضدعفونیها و کش سنتتیک، بذرهای اصالح ژنتیکی شده، شویندهشیمیایی و سموم آفت

البته بکارگیری آب . میکروبی ممنوع است های شیمیایی، فرایند پرتودهی و ترکیبات ضد

 Magkos؛ Silverstein ،1061و  Forman)کلرزنی شده و نیز فرایند پاستوریزاسیون مجاز است 

 (.McCrea ،1000و  Wright؛ 1001و همکاران، 

 هایجنبش المللی بین و نیز فدراسیون 6ن کدکسسیویبر اساس شرایط اعالم شده توسط کم     

محصوالت ارگانیک های گیاهی مورد استفاده برای کشت ها و واریتهارگانیک، گونه کشاورزی

پذیری قابل قبولی با خاک و شرایط آب و هوایی منطقه داشته و همچنین دارای باید تطبیق

بذر مورد استفاده برای کشت ارگانیک نیز باید . ها باشندمقاومت نسبی در برابر آفات و بیماری

به عنوان مثال، برای تهیه بذر ارگانیک از . مخصوصی تهیه شده باشد هایدستورالعملپیشتر طبق 

گیاهان دارای طول دوره کشت یکسال یا کمتر، باید گیاه مادر به اندازه یک نسل در شرایط 

ماه  61بذور گیاهان چند ساله، گیاه مادر باید حداقل ارگانیک کشت داده شود؛ اما در مورد 

ماه و در مورد  61همچنین در مورد گیاهان یکساله به مدت . تحت شرایط ارگانیک پرورش یابد

گونه ماده شیمیایی نباید به خاک افزوده ماه قبل از آغاز کشت، هیچ 61گیاهان چندساله به مدت 
                                                             
1. Codex  
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شیمیایی ممنوعه به مزرعه افزوده شده باشد، گیاهان که پیشتر هرگونه ماده در صورتی. شود

 Codex Alimentarius)ماه، ارگانیک نخواهند بود  91پرورشی در آن مزرعه تا مدت زمان 

Commission ،1069 ؛IFOAM ،1061 .) 

در ... طبیعی فلزات سنگین، فسفر، کربن و  به منظور اطمینان از عدم تجمع مقادیر غیر     

ماه قبل از برداشت گیاهان، نباید  1تا . الزم قبل از آغاز کشت انجام شود هایآزمایشخاک، باید 

از کودها و فضوالت مدفوعی استفاده شود و همچنین کودهای دامی مورد استفاده باید فقط از 

از سوی دیگر، خاک . اندهایی به دست آمده باشد که از خوراک و علوفه ارگانیک تغذیه کردهدام

های هرز، فقط های گیاهی و علفجهت مبارزه با آفات و بیماری. ی از زمین ممنوع استبردار

ها و محل زندگی آفات و النه. های فیزیکی، بیولوژیکی و مکانیکی مجاز استبکارگیری فرایند

توان از طریق رهاسازی جانداران آفات را می. جانوران در مزارع کشاورزی باید تخریب شوند

عمال سیستم کشت از سوی دیگر، اِ. زا در مزرعه کنترل کردهای غیر بیماریلصیاد و انگ

های هرز با استفاده از کود گیاهی، چیدن علف. چرخشی محصوالت کشاورزی ضرورت دارد

-کنترل مکانیکی آفات از طرق گوناگون چون تله. از دیگر اقدامات ضروری هستند... دست و 

-انجام می... اده از نور و صدا برای دور کردن آفات مزاحم و گذاری، مسدود کردن معابر، استف

اجتناب از آلوده شدن خاک مزارع . همچنین استریل کردن حرارتی خاک ممنوع است. شود

های ایجاد منطقه حائل و تفکیک بین زمین. است کید قرار گرفتهأکشاورزی بسیار مورد ت

رآالت و تجهیزات کشاورزی باید قبل از استفاده تمام ابزا. ارگانیک ضرورت دارد ارگانیک و غیر

-کیسه. به دقت تمیز و بهداشتی شوند تا آلودگی را به مزرعه و یا محصوالت غذایی منتقل نکنند

و یا سایر مواد  1، پلی پروپیلن6های پوشاننده سیلو و کود گیاهی، باید از ترکیبات پلی اتیلن

پس از استفاده باید از سطح زمین کشاورزی جمع آوری ها این کیسه. پذیر تهیه شده باشندتجزیه

-برای بسته بندی محصوالت ارگانیک نیز باید از پوشش. شده و نباید در مزرعه سوزانده شوند

                                                             
1. polyethylene  

2. polypropylene  
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همچنین باید از اختالط محصوالت . پذیر و سازگار با محیط زیست استفاده شودهای تجزیه

؛ x Alimentarius CommissionCode ،1069)غذایی ارگانیک با سایر محصوالت پرهیز شود 

IFOAM ،1061 ؛Wright  وMcCrea ،1000.) 

از . به تصویب رسید 1001در کشور آمریکا در سال  6قابل ذکر است برنامه ملی ارگانیک     

محصول مورد نظر، عبارت  1گذاریمفاد قابل توجه برنامه مزبور این است که اگر در برچسب

به غیر )قید شود، به این معناست که کل ترکیبات تشکیل دهنده محصول “ ارگانیک درصد 600”

دهد که حداقل نشان می“ ارگانیک”اما درج واژه . اندبه شیوه ارگانیک تهیه شده( از آب و نمک

به روش ارگانیک ( به غیر از آب و نمک)درصد از کل ترکیبات تشکیل دهنده محصول  35

 (. USDA، 1065؛ Silverstein ،1061و  Forman)است  حاصل شده

در کشور ما نیز ضوابط و شرایط تولید محصوالت غذایی ارگانیک مطابق با استاندارد شماره      

گذاری و الزامات تولید، فراوری، بازرسی و صدور گواهی، برچسب”با عنوان  66000

به تصویب سازمان ملی استاندارد که ( 1-6تصویر )تعیین شده “ بازاررسانی مواد غذایی ارگانیک

 (. 6939سازمان ملی استاندارد ایران، )است  ایران رسیده

مصوب سازمان ملی استاندارد ایران  66000اهداف کلی مورد اشاره در استاندارد شماره      

 :عبارتند از

 کننده در برابر تقلب در بازار و ادعاهای غیر مستند درباره محصولحمایت از مصرف  

 های غیرهای ارگانیک در برابر ارائه فریبکارانه فراوردهحمایت از تولیدکنندگان فراورده 

  های ارگانیکوردهاارگانیک به جای فر

 سازی، نگهداری، حمل و نقل، حصول اطمینان از بازرسی تمام مراحل تولید، آماده

  فروش و مطابقت آن با این استاندارد

                                                             
1. National Organic Program (NOP) 

2. labeling  

https://www.ams.usda.gov/publications/content/labeling-organic-products
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 گذاری محصوالت سازی، گواهی، شناسایی و برچسبهماهنگی مقررات تولید، آماده

 ارگانیک 

  تهیه استاندارد برای سیستم کنترل مواد غذائی ارگانیک به منظور تسهیل شناسایی سیستم

  ملی معادل برای واردات

  پایداری و بهبود سیستم کشاورزی ارگانیک در کشور برای مشارکت در محافظت

  ای و جهانیمنطقه
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ضوابط و شرایط با موضوع  مصوب سازمان ملی استاندارد ایران 66000استاندارد شماره : 8-1تصویر 

 تولید مواد غذایی ارگانیک
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 فصل دوم

ایمنی محصوالت مطرح شده در خصوص مالحظات 

 کشاورزی ارگانیک

 

مخاطره، . خطر بیفتدبه 6ایمنی محصوالت غذایی ممکن است با حضور یک یا چند مخاطره     

و یا ...(  وفلزات سنگین، سموم )، شیمیایی ...( و باکتری، ویروس)به هر عامل بیولوژیکی 

کننده آسیب شود که بالقوه بتواند به مصرفاطالق می...(  و ریزهبراده آهن، سنگ)فیزیکی 

ترین مزیت همانطور که پیشتر بیان شد شاخص(. b6939حاجی محمدی و همکاران، )برساند 

سودمند محصوالت ارگانیک برای سالمت بدن، فقدان باقیمانده سموم شیمیایی سنتتیک در 

ایمنی غذاهای مورد  ءدر ارتقامطلب مقایسه با محصوالت کشاورزی رایج است که اهمیت این 

در مورد ایمنی  1برخی مالحظات گذشته چند سالطی اما . مصرف انسان محرز و قطعی است

نظران و متخصصان نظام سالمت ای از صاحباند که توجه عدهمواد غذایی ارگانیک مطرح شده

خطر بودن و ایمنی بیتصور زیرا از دیرباز بخشی از افکار عمومی  ند؛ارا به خود جلب کرده

ای علمی منتشر هکه با نتایج تعدادی از مقاالت و گزارش نداداشتهرا کامل محصوالت ارگانیک 

 . شده در تضاد است

                                                             
1. hazard   

2. considerations  
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از این مالحظات و شبهات ابراز شده در مورد ایمنی محصوالت کشاورزی  معدودی     

ارگانیک هنوز به صورت قطعی به اثبات نرسیده و نیازمند انجام تحقیقات تکمیلی در آینده 

دانشمندان و بر پایه تعدادی از تحقیقات  6ما نظر به اینکه این مالحظات، مبتنی بر شواهدا. است

طور  آنها منطقی نبوده و ممکن است به 1و مقاالت علمی هستند، نادیده انگاری احتمال خطر

کنندگان به بالقوه ایمنی مواد غذایی ارگانیک را تهدید کرده و تبعات نامطلوبی بر سالمت مصرف

مالحظاتی  9ی و فرایندی در زنجیره غذاییالبته به عنوان یک اصل کلی، هر فناور. جا بگذارد

کانون توجهات  نظر به اینکه. فقط متوجه محصوالت کشاورزی ارگانیک نیستمقوله دارد و این 

بخشی از افکار عمومی بیشتر روی مزیت فقدان سموم شیمیایی سنتتیک در محصوالت ارگانیک 

کرده و به منظور ارائه یک  است، توجه به این مالحظات اهمیت دوچندانی پیدا متمرکز شده

 . قضاوت کلی و همه جانبه در مورد سالمت این محصوالت مثمر ثمر است

، ماحصل جستجو و بررسی مقاالت علمی منتشر شونداین فصل مطرح میمالحظاتی که در      

که در بوده های معتبر جهان شده در زمینه ایمنی محصوالت کشاورزی ارگانیک در داده پایگاه

 و ، انواعآخرین جدول مندرج در انتهای این فصلدر . شوندمیبررسی و تحلیل تفصیل  ادامه به

 های رایج ومحصوالت کشاورزی کشت شده به شیوه در شده ابراز ایمنی مالحظات شدت

 .اندارگانیک به اختصار مقایسه شده

 

 

 

 

 

 

                                                             
1. evidence-based  

2. risk  

3. food chain  
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 ها  احتمال خطر حضور مایکوتوکسین -5-1

 آنها از بسیاری بوده که هاکپک ثانویه هایمتابولیت قارچی سموم یا 6هامایکوتوکسین     

زایی سرطان و زاییهای کبدی و کلیوی، ناباروری، تضعیف سیستم ایمنی، جهشموجب آسیب

های جنس مختلف هایگونه (.1061و همکاران،  Caballero)شوند در بدن انسان می

 تولیدکننده هایکپک انواع مهمترین 5بایسوکالمیسو  1، فوزاریوم9لیومیسپنی ،1آسپرژیلوس

 ،8پاتولین ،1آفالتوکسین نظیر سموم مختلفی از انواعتوانند می که هستند مایکوتوکسین

(. 6-1جدول )تولید کنند  را...  و 66، زیرالنون60فومونیسین ،3تریکوتسن ،1اکراتوکسین

...  و خشکبار ها،دانه حبوبات، غالت، ویژه به گیاهی محصوالتاز  بسیاری ها درمایکوتوکسین

از  تعدادینتایج  (.Bjeldanes ،1003و  Shibamoto؛ 1001و همکاران،  Jay)شوند می یافت

ها در محصوالت کشاورزی اند که احتمال تولید و تجمع مایکوتوکسینمطالعات نشان داده

؛ 1001و همکاران،  Magkos)ارگانیک در مقایسه با محصوالت کشاورزی رایج بیشتر است 

Pacanoski ،1003 .)توانند می...(  و خاک، انواع گیاهان)است که ترکیبات ارگانیک  ثابت شده

و همکاران،  Sapers)ها را آلوده کنند اسپورهای قارچی عمل کرده و انواع میوه 61به عنوان مخزن

-شیمیایی استفاده نمی هایکشزیرا به طور معمول در مزارع ارگانیک، از سموم و آفت ؛(1005

شوند که حضور این زا و آفات میگیاهان، مستعد ابتال به انواع عوامل بیماری بنابرایند و شو

های گیاهی شده و به عوامل موجب شکنندگی، آسیب فیزیکی و یا ایجاد خلل و فرج در بافت

ها واقع نواع کپکگیاهان آسیب دیده به آسانی مورد هجوم ا. شوددنبال آن رشد کپک بیشتر می
                                                             
1. mycotoxins  

2. Aspergillus  

3. Penicillium  

4. Fusarium  

5. Byssochlamys  

6. aflatoxin  

7. patulin  

8. ochratoxin  

9. trichothecene   

10. fumonisin  

11. zearalenone  

12. reservoir  
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شوند های گیاهی تولید میها در بافتو سپس مایکوتوکسین( 1-1و  6-1 تصاویر)شده 

(Caballero  ،؛ 1061و همکارانDyer ،1066 .) 

 

 

و  Caballero)های آالینده محصوالت کشاورزی  برخی از مهمترین مایکوتوکسین: 1-5جدول 

    (1061همکاران، 

نامطلوب روی سالمت  آثار

 بدن

های تولید جنس کپک مهمترین مواد غذایی درگیر

 کننده

نوع 

 مایکوتوکسین

آسیب کبدی، کاهش وزن، 

تضعیف سیستم ایمنی، 

 خونریزی، سرطان، مرگ

-ای، بادامذرت، ذرت علوفه

زمینی، برنج، درختی، بادام

جات، پنبه دانه، کاکائو، ادویه

 مغز نارگیل

  آفالتوکسین  آسپرژیلوس  

التهاب معده و روده، استفراغ، 

اسهال، تضعیف سیستم ایمنی، 

 اختالل در رشد

ای، یونجه خشک، ذرت علوفه

 های انبارشدهگندم، دانه

  تریکوتسن  فوزاریوم

ها، افزایش ترشح استروژن

 ناباروری

ای، یونجه گندم، ذرت علوفه

 خشک

 زیرالنون فوزاریوم

کلیوی، آسیب کبدی، ضایعات 

 زاییاحتمال سرطان

ذرت، محصوالت مشتق از 

 ذرت

 فومونیسین فوزاریوم

آسیب کبدی و کلیوی، تضعیف 

 سیستم ایمنی

گندم، جو، ذرت، جو دوسر، 

های خشک، آب میوه، دانه

 انگور خشک

 اکراتوکسین لیومیسپنی، آسپرژیلوس

سمیت روی سیستم ایمنی، 

های طحال، کلیه آسیب به اندام

 و کبد

، آسپرژیلوس، لیومیسپنی ها، آب سیببرخی از میوه

 بایسوکالمیس

 پاتولین
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های گیاهان درصد از انواع نمونه 11، میزان Arslan (1069)و  Tosunبر اساس گزارش      

جات ارگانیک در کشور ترکیه دارای آلودگی به مقادیر بیش از حد مجاز سم معطر و ادویه

نتایج تحقیق . مندرج است 1-1بودند که مشروح نتایج این پژوهش در جدول  B1آفالتوکسین

در کشور اسپانیا نشان داد که آلودگی به ( 1069)و همکاران  Serranoانجام شده توسط 

( تهیه شده از گندم) 6های پاستادر نمونه فوزاریومهای تولیدشده توسط کپک مایکوتوکسین

همچنین بر اساس نتایج . ارگانیک به مراتب بیشتر از انواع محصوالت کشاورزی رایج بود

های تولیدی در ایتالیا و اسپانیا انجام شد سم فومونیسین در انواع پژوهش دیگری که روی ذرت

مطالعه در (. 1003و همکاران،  D´Arco)ارگانیک بیشتر از محصوالت کشاورزی رایج بود 

از برنج رایج باالتر های برنج ارگانیک به مراتب در نمونه Aدیگری غلظت سم اکراتوکسین 

طور جداگانه  سه تحقیق دیگر که بههر همچنین در (. 1001و همکاران،  Gonzalez)اعالم شد 

که سم در کشورهای ایتالیا، فرانسه و اسپانیا انجام شدند، نتایج مشابهی به دست آمد و اعالم شد 

داری بیشتر از معادل رایج آنها بود طور معنی های سیب و آب سیب ارگانیک بهپاتولین در نمونه

(Beretta  ،؛ 1000و همکارانMalmauret  ،؛ 1001و همکارانPiqué  ،1069و همکاران .) حتی

ها به ویژه آفالتوکسین در محصوالت ها، غلظت مایکوتوکسینطبق نتایج تعدادی از گزارش

؛ 1001و همکاران،  Magkos)است  از محصوالت کشاورزی رایج بوده باالتربرابر  5ارگانیک تا 

Pacanoski ،1003 .) برخی از که غلظت مشاهده شددیگر نیز البته در تعدادی از تحقیقات 

تر از حداکثر مجاز بوده و حتی در های محصوالت ارگانیک پایینها در نمونهمایکوتوکسین

و همکاران،  Cooper)است  دیگری نیز مشابه غلظت سم در محصوالت رایج بودهموارد 

که احتمال حضور مایکوتوکسین در آن دسته از محصوالت ارگانیک که  است اشاره شده(. 1008

دلیل . تر استهای کشاورزی رایج هستند، پایینمزارع پرورش آنها در احاطه و مجاورت با زمین

های شیمیایی کشاین است که در آن دسته مزارع کشت رایج که از قارچیافته مزبور  مفروضِ

                                                             
1. pasta  
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ها در کپک میزان حضور اسپور بنابراینرل شده و های قارچی کنتگونهانواع شود، استفاده می

ها نه فقط در مزارع کشاورزی رایج یابد؛ در نتیجه احتمال تولید مایکوتوکسینمنطقه کاهش می

مزارع ارگانیک که در مجاورت مزارع کشاورزی رایج حضور دارند نیز بلکه در آن دسته از 

 (. Pacanoski ،1003؛ b1009و همکاران،  Magkos)یابد کاهش می

 

 

جات ارگانیک در کشور ترکیه در انواع گیاهان معطر و ادویه B1سم آفالتوکسین میزان: 5-5جدول 

(Tosun  وArslan ،1069) 

**میانگین آلودگی
**آلودگیدامنه  

* های آلودهدرصد نمونه 
 نوع نمونه ارگانیک 

 برگ بو  13 9/10-5/61 1/61

 زیره 15 9/11-5/0 8/60

 نعناع 10 8/11-1/1 8/61

 رزماری 99 60-9/9 8/1

 ریحان 99 6/61-1/0 5/8

 دارچین 600 59-1/13 1/56

 کوکنار 0 1/9-31/0 1/1

 آویشن 0 یافت نشد یافت نشد

 زنجبیل 50 6/19-1/9 5/61

 رازیانه 50 1/1-3/1 6/8

 فلفل سیاه 18 90-1/11 1/18

 ( پوسته)فلفل قرمز  19 9/90-5/9 1/19

 (پودر شده)فلفل قرمز  85 1/11-1/19 5/16

 گشنیز 50 1/65-1/65 1/65

  B1آفالتوکسینهای دارای آلودگی بیش از حد مجاز ارقام مندرج در این ستون، فقط مربوط به درصد نمونه *

 .است( میکروگرم بر کیلوگرم 5)اتحادیه اروپا استاندارد بر اساس   
 .انداعداد بر حسب واحد میکروگرم بر کیلوگرم ارائه شده **
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و همکاران،  Caballero)  های نگهداری شده در انباردر ذرت فوزاریومهای رشد کپک :1-5تصویر 

1061) 

  

 
و  Caballero)  کپک در نمونه دانه غالت در محیط کشت آزمایشگاهیآلودگی به : 5-5تصویر 

 (1061همکاران، 
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ها مهمترین سمومی هستند که تردید آفالتوکسینهای مختلف، بیدر بین مایکوتوکسین     

و  Khlangwiset)اند های بسیار زیادی در عرصه بهداشت عمومی در جهان ایجاد کردهنگرانی

؛ b 1065و همکاران،  Mason؛ 1061و همکاران،  Liu ؛ Wu ،1060و  Liu؛ 1066همکاران، 

Mason  ،در  6گزارشی توسط سازمان جهانی بهداشت 1065در سال (. 1061و همکاران

در جهان منتشر شد؛ طبق این گزارش از  9های منتقله از مواد غذاییبیماری 1خصوص براورد بار

که تاکنون ( طبیعی، بیولوژیک و سنتتیک شامل)د بین کلیه سموم شیمیایی گوناگون و متعد

اند، سم آفالتوکسین بیشترین شیوع و اهمیت را از نظر خسارات توسط بشر شناخته شده

 هاآفالتوکسین(. WHO ،1065)است  بهداشتی و ایجاد بیماری و مرگ و میر در جهان داشته

. شوندمی تولید 5فالووس آسپرژیلوس و 1پارازیتیکوس آسپرژیلوس هایکپک توسط اغلب

 گیاهی محصوالتاز  بسیاری دربه طور معمول ها نیز آفالتوکسین ها،مایکوتوکسینسایر  همانند

حاجی )هستند  کبد سرطان ویژه به زاییسرطان و زاییجهش خاصیت دارای شده و یافت

 یا حیوان انسانبه بدن  Bپس از ورود آفالتوکسین. (6939؛ رکنی، a6935محمدی و همکاران، 

شود که در نهایت می Mاز طریق غذا، این سم در کبد متابولیزه شده و تبدیل به آفالتوکسین

 ؛6936حاجی محمدی و ارجمندطلب، ) شودمی دفع ادرار و شیر نظیر بدن ترشحات با همراه

شایان توجه است که . (a1065 و همکاران،  Mason ؛c6931حاجی محمدی و همکاران، 

در  چرا که دارد؛ چندان دو خطری شیرده هایخانم توسط Bآفالتوکسین به آلوده غذایی مصرف

مشتقات این  بلکه گیرد،در معرض آسیب ناشی از آفالتوکسین قرار می مادر تنها صورت نهاین

 نوزدان. کندشده و ایجاد عوارض خطرناک می شیرخوار نوزادان بدن سم نیز از طریق شیر وارد

 بالغ افراد از آنها کمتر بدن در زداییسم و توان بوده بالغین از پذیرتر آسیب بیولوژیک نظر از

 مخاطرات به آلوده کهصورتی در و شیرخوار است نوزادان غذای تنها شیر دیگر، طرف از. است

                                                             
1. World Health Organization (WHO) 

2. burden  

3. foodborne diseases  

4. Aspergillus parasiticus 

5. Aspergillus flavus  
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 سمی ترکیبات از باالتری حجم بالغ افراد با مقایسه در نوزادان شیمیایی نظیر آفالتوکسین باشد،

در . (6931احرامپوش و همکاران، )کنند می دریافت روزانه طوره ب خود بدن وزن نسبت به را

-نمونه در Mآفالتوکسین حضور در ایران به منظور ارزیابی گرفته صورت این رابطه، تحقیقات

شهرکرد ، (1069و همکاران،  Afshar) ساری شهرهای ساکن در شیرده هایخانم شیر های

(Jafari  ،1068و همکاران) ، جعفریان دهکردی و )اصفهان  ،(6931احرامپوش و همکاران، )یزد

، Maghsoodو  Ghiasian)و همدان  (1003و همکاران،  Sadeghi)تهران  ،(6936پوررادی، 

با  برابر ترتیب بهدر شهرهای مزبور های شیر مادران نشان داد که میزان آلودگی در نمونه (1061

متأسفانه برخی از شواهد موجود در ایران از جمله . بود درصد 1 و 6/31 ،15/6 ،5/8 ،1/65 ،8/0

های دهد که خانمنشان می( 6935و همکاران،  سلطانی)مطالعه پایلوت انجام شده در شهر یزد 

ندارند آگاهی مطلوبی های کنترل سم آفالتوکسین در مواد غذایی و راهمضرات شیرده نسبت به 

انجام پژوهش بر اساس در همین راستا . دهده بیشتر به این موضوع را نشان میکه لزوم توج

-نمونه از درصد 31در  M1آفالتوکسین سم ،(b6931)توسط حاجی محمدی و همکاران شده 

حضور قابل توجه سم نمایانگر این یافته شد که بانوان ساکن در شهر یزد مشاهده های ادرار 

از مجموع مطالب مورد اشاره در این بخش، . بودبانوان جیره غذای مصرفی این در آفالتوکسین 

توان نتیجه گرفت که احتمال خطر ناشی از باقیمانده آفالتوکسین در کلیه انواع محصوالت می

-مع. ای در بهداشت عمومی برخوردار استاز اهمیت ویژه( رایج یا ارگانیکشامل )کشاورزی 

تحقیقات علمی موجود، محصوالت کشاورزی ارگانیک در مقایسه با که طبق  ئیذلک از آنجا

ها و آلودگی به آفالتوکسین قرار دارند، محصوالت رایج به میزان بیشتری در معرض کپک

 .کنندضروری است که مسئوالن امر توجه بیشتری را جهت کنترل این سم معطوف 

ها در ارقام و نتایج مربوط به غلظت سموم قارچی در محصوالت باید توجه شود تفاوت     

بلکه سایر عوامل از قبیل . نیست( ارگانیک و یا رایج)کشاورزی فقط مرتبط با نوع کشاورزی 

شرایط انبارداری، نحوه برداشت محصول، بسته بندی، توزیع و حتی نحوه نگهداری در منزل بر 
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های باالتر از کما اینکه آلودگی. هستندسیار مؤثر غلظت سموم قارچی در محصوالت گیاهی ب

است  ها، در محصوالت کشاورزی رایج نیز به کرات گزارش شدهحد مجاز به مایکوتوکسین

(Jay  ،؛ 1001و همکارانShibamoto  وBjeldanes ،1003 .) اما در مورد محصوالت کشاورزی

ز برداشت محصول و حین فرایندهای ارگانیک، نظر به اینکه نه فقط در حین کشت بلکه بعد ا

در  به طور معمولشود، های شیمیایی استفاده نمیکشها و قارچسازی نیز از نگهدارندهآماده

مقایسه با محصوالت کشاورزی رایج آسیب پذیرتر بوده و مستعد کپک زدگی و تجمع 

 (.Trewavas ،1006؛ 1001و همکاران،  Magkos)ها هستند مایکوتوکسین

 

 زاهای بیماریاحتمال خطر آلودگی به میکروارگانیسم -5-5

های هایی مبنی بر باال بودن میزان آلودگی به باکتریبیش از یک دهه از زمان انتشار گزارش     

و  1سالمونال، 6شیا کلییاشرهای بیماریزای از سویه بعضینظیر )ای زای رودهبیماری

در آن رسد به نظر می ؛ امااست ارگانیک سپری شدهدر محصوالت کشاورزی ( 9آئروموناس

حوزه سالمت به دالیل مختلفی چندان مورد توجه جدی مسئوالن وقت  ی مزبورهاگزارشزمان 

زیرا تحقیقات مختلف، نتایج متضادی را نشان دادند و برخی پژوهشگران . در جهان قرار نگرفت

ارتباط با شیوه کشت دانسته و معتقد را بینیز دلیل آلودگی میکروبی زیاد محصوالت ارگانیک 

در حین مراحل  1ها در ارتباط با سایر عوامل از جمله ایجاد آلودگی ثانویهبودند که این آلودگی

از طرف دیگر، تا آن زمان هیچ گزارش مستندی . استبوده ... برداشت، بسته بندی، نگهداری و 

کروبی ناشی از مصرف مواد غذایی ارگانیک های میگیری گسترده بیماریدر خصوص بروز همه

؛ 1001و همکاران،  Magkos ؛Doyle ،1000؛ 6333و همکاران،  Bailey) ثبت نشده بود

McMahon  وWilson ،1006 ؛Mukherjee  ،1009و همکاران) . 

                                                             
1. Escherichia coli  

2. Salmonella  

3. Aeromonas  

4. secondary contamination  
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های ، مطلبی به چاپ رسید که در آن اشاره شده بود که مصرف اسفناج1001در اکتبر      

ایالت آمریکا در مجموع منجر به ابتالی  19در  8H:658Oشیا کلی یاشرارگانیک آلوده به باکتری 

، Editorial)است  ساله شده 88نفر در بیمارستان و مرگ یک خانم  85نفر، بستری شدن  650

-ای از صاحبحدود پنج سال پس از این رویداد، واقعه دیگری رخ داد که توجه عده(. 1001

 این واقعه مربوط به فاجعه . نظران در خصوص ایمنی مواد غذایی ارگانیک را بیشتر کرد

ارگانیک و  یدر آلمان بود که متعاقب مصرف جوانه لوبیا 1H:601O شیا کلییاشرگیری همه

اولین مورد ثبت بیماری در (. 1069و همکاران،  Soon)جوانه شنبلیله ارگانیک به وقوع پیوست 

همان ژوئیه  11گیری تا گزارش شد و افزایش تعداد مبتالیان این همه 1066نخستین روز ماه مه 

نفر نیز ثبت شد  50نفر مبتال شده و مرگ  1916ادامه داشت؛ طی این مدت، در مجموع  سال

روده ای، نارسایی کلیوی و بروز سندروم  درد شکمی، اسهال، التهاب و خونریزی(. 9-1تصویر )

واقعه مزبور . گیری در مبتالیان بودنداز جمله مهمترین عوارض این همه 6همولیتیک اورمیک

گیری مشابهی در در کشور فرانسه نیز همه چرا کهای در اتحادیه اروپا داشت؛ بازتاب گسترده

به حدی وقایع این  بازخورد و انعکاس(. 1061و همکاران،  King)همان سال به وقوع پیوست 

بالفاصله بعد از  1بود که رئیس اسبق مجمع تولیدکنندگان مواد غذایی ارگانیک انگلستانزیاد 

ژوئیه همان سال اذعان داشت که با وجود بعضی از  15گیری، طی انتشار گزارشی در وقوع همه

وم سنتتیک، متولیان تولید مهم مصرف غذای ارگانیک به ویژه از نظر فقدان سم هایمزیت

مالحظات کنندگان این مواد غذایی در مورد طور صادقانه به مصرف محصوالت ارگانیک باید به

در . کنندرسانی آگاهی داده و اطالع شیا کلییاشرزای باکتری های بیماریمیکروبی به ویژه سویه

است که امتناع تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک در خصوص ارائه  گزارش مزبور آمده

ارگانیک را محصوالت میکروبی این غذاها، اعتماد عمومی به  مالحظاتتوضیحات پیرامون 

اصرار به ایمنی  بنابراینزند و این صنعت نزد افکار عمومی لطمه میجایگاه و به داده کاهش 

                                                             
1. Haemolytic Uremic Syndrome (HUS)  

2. UK organic food manufacturers group  
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هاد داد مالحظات مربوط به خطر آلودگی میکروبی وی پیشن. کامل غذای ارگانیک صحیح نیست

محصوالت ارگانیک به طور صریح با افکار عمومی در میان گذاشته شود و به دنبال آن، 

های کنترل و کاهش آلودگی تحقیقات خود را توسعه دانشمندان و پژوهشگران در زمینه راه

 (. Dyer ،1066)دهند 

های ناشی از مصرف محصوالت کشاورزی ارگانیک آلوده در گیریپس از وقوع همه     

نتایج یک مطالعه . ، تحقیقات در این زمینه افزایش یافت...و فرانسه و  آلمانکشورهای آمریکا، 

و برخی از  6باسیلوس سرئوسدر اسپانیا آلودگی قابل توجه محصوالت کشاورزی ارگانیک به 

طبق (. 1061و همکاران،  Fernández-Fuentes)نشان داد را  1های خانواده انتروباکتریاسهباکتری

-طور معنیدر محصوالت ارگانیک به  اشریشیا کلی، آلودگی به 1061نتایج یک متاآنالیز در سال 

و همکاران،  Smith-Spangler)است داری بیشتر از انواع محصوالت کشاورزی رایج بوده 

در کاهوهای ارگانیک مصرفی در برزیل  کلی اشریشیاو  سالمونالهمچنین آلودگی به (. 1061

وجود یک  1061به تازگی در سال (. 1061و همکاران،  de Quadros Rodrigues)گزارش شد 

های توت فرنگی، کاهو و پیاز ارگانیک در برزیل نمونه درزا بیماری 9نوع آدنو ویروس انسانی

های ویروسی در اثر مصرف در زمینه احتمال خطر انتقال بیماریرا ثبت شد که شبهاتی 

 (. Barardi ،1061و  Marti) ه استمحصوالت ارگانیک ایجاد کرد

 

                                                             
1. Bacillus cereus  

2. Enterobacteriaceae  

3. human adenovirus  
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متعاقب مصرف  1H:601O شیا کلییاشرگیری سیر زمانی و اقدامات انجام شده در همه: 7-5تصویر 

 (1069و همکاران،  Soon)های ارگانیک در آلمان جوانه
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، از لحاظ تئوری میزان آلودگی میکروبی محصوالت Dyer (1066)بر اساس گزارش      

کشاورزی ارگانیک در مقایسه با محصوالت کشاورزی رایج بیشتر است که این موضوع به علت 

ها و ترکیبات ضد میکروبی در مراحل تولید و فراوری محصوالت عدم استفاده از نگهدارنده

ت مدفوعی و کود گیاهی برای باروری خاک ارگانیک و نیز اتکای صرف به استفاده از فضوال

و تصفیه ( شده تجزیه آلی پسماندهای) 6نظر به اینکه گاهی عملیات تهیه کمپوست. است

فضوالت مورد استفاده در کشت ارگانیک ممکن  بنابراینشود، فضوالت به درستی انجام نمی

اما عامل دخیل دیگر در افزایش بار . زای خطرناک باشندهای بیماریاست حاوی میکروب

به تبع آن افزایش میکروبی محصوالت کشاورزی ارگانیک، حضور گسترده آفات جانوری و 

که در کشاورزی ارگانیک از سموم نظر به این. باقیمانده مدفوع آنها در اینگونه محصوالت است

داد آفات جانوری از قبیل پرندگان، جوندگان، شود، بنابراین تعدفع آفات سنتتیک استفاده نمی

مدفوع این جانداران احتمال خطر حضور  لذادر مزارع ارگانیک بیشتر است و ... خزندگان و 

(. Pacanoski ،1003؛ 1001و همکاران،  Magkos)کند زا را تشدید میهای بیماریمیکروب

مستقیم موجب تکثیر و  طور غیر هالبته باید اشاره شود که عدم استفاده از سموم سنتتیک ب

شود که از منظر علوم محیط زیست پدیده مطلوبی می... افزایش تنوع حشرات، جوندگان و 

در حاضر است و اثر خارج از بحث مقوله این  ،اشاره شدفصل اول اما همانطور که در . است

ارگانیک پرداخته ل مرتبط با سالمت و ایمنی خوراکی محصوالت کشاورزی ئفقط به مسااینجا 

 .شودمی

 

 

 

 

                                                             
1. compost  
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 کش بیولوژیک احتمال خطر باقیمانده سموم آفت -5-7

دفع آفات در کشاورزی ارگانیک  ومماده شیمیایی با منشاء گیاهی به عنوان سم 10بیش از      

را نام برد ... و  1، وارفارین9، روتنون1، پیرترین6توان نیکوتینشوند که از آن جمله میاستفاده می

(Cooper  ،؛ 1008و همکارانWright  وMcCrea ،1000 .) یک باور غلط رایج این است که

میلیون  8تاکنون بیش از . خطر و ایمن هستندبی 1بیولوژیکسموم و یا  5سموم طبیعیتمامی 

. است که اغلب آنها ترکیبات طبیعی هستند یایی مختلف توسط بشر شناسایی شدهترکیب شیم

زایی درصد آنها از نظر توانایی سرطان 06/0حدود در فقط  تاکنوناست که  تخمین زده شده

 زایی در سرطانخاصیت موارد مطالعه شده، بین از  واند علمی قرار گرفته هایمورد آزمایش

خطر ؛ بنابراین تصور بی(1061و همکاران،  Caballero)است  درصد از آنها به اثبات رسیده 50

باید اشاره شود که اگرچه سموم شیمیایی . از نظر علمی مردود است ،طبیعیترکیبات کلیه بودن 

 پذیر و سازگار با محیط زیست هستند، اما این امر به مفهوم دارای منشاء بیولوژیک، تجزیه

بودن  بیولوژیکبه عبارت دیگر، تأکید روی . خطر بودن کلیه آنها برای سالمت انسان نیستبی

کشت ارگانیک، بیشتر داللت بر سازگاری آنها با محیط زیست دارد و به سموم مورد استفاده در 

خطر سالمت پستانداران از جمله انسان، بی برایاین معنا نیست که تمامی سموم بیولوژیک 

کما اینکه در حیات وحش نیز انواع گوناگونی از گیاهان سمی وجود دارند که مصرف . هستند

بنابراین، (. Pacanoski ،1003)شود مرگ انسان مینیز گاهی خوراکی آنها منجر به مسمومیت و 

ماهیت بیولوژیک و طبیعی بودن سموم مورد استفاده در کشاورزی ارگانیک نباید سبب اهمال در 

که به  8باسیلوس تورینجینسیسبه عنوان مثال، باکتری . نظارت و تحقیق روی سالمت آنها باشد

منظور مبارزه بیولوژیکی در کشاورزی ارگانیک کاربرد دارد، ممکن است در موش سبب التهاب 

                                                             
1. nicotine  

2. pyrethrins  

3. rotenone  

4. warfarin  

5. natural toxins   

6. biologic toxins 

7. Bacillus thuringiensis  
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های کبدی اشاره شده که سم روتنون ممکن است سبب مرگ ماهیان و یا آسیب. ها شودریه

مطرح است  6پیرترین برای جوندگان به عنوان یک نوروتوکسینترکیب همچنین . شود

(Magkos و همکاران ،b1009 ؛Pacanoski ،1003 .)مالحظاتسنجش رسد به نظر می بنابراین 

های سموم بیولوژیک و طبیعی مورد استفاده در کشاورزی ارگانیک نیازمند استمرار پژوهش

ای نه چندان دور، به عنوان کما اینکه سولفات مس که در گذشته. مرتبط در این خصوص است

شد، از مجاز در کشاورزی ارگانیک به وفور استفاده میترین سموم بیولوژیک یکی از شاخص

مشخص شد غلظت مس در گیاهان ارگانیک  چرا کهبکارگیری آن ممنوع اعالم شد؛  1001سال 

درصد بیشتر از محصوالت کشاورزی رایج بوده که برای سالمتی بدن مضر  60طور میانگین  به

رف سولفات مس در کشت ارگانیک، به شایان ذکر است که با وجود اعالم ممنوعیت مص. است

آید به علت بکارگیری گسترده و مداوم این سم، احتمال حضور باقیمانده سولفور و مس نظر می

ارزیابی  بنابراینو ( 1001و همکاران،  Magkos)در مزارع ارگانیک تا سالیان طوالنی وجود دارد 

شت محصوالت ضرورت دوچندان پیدا خاک از نظر باقیمانده این ترکیبات قبل از آغاز مرحله ک

 .کندمی

 

 بیوتیک آنتی به مقاوم هایباکتری حضور خطر احتمال -5-4 

رویه ها در مقابل مصرف زیاد و بیبه عنوان پاسخ دفاعی باکتری 1بیوتیکیمقاومت آنتی     

های شود و امروزه به عنوان یک معضل جهانی در درمان بیماریها تعریف میبیوتیکآنتی

های بیوتیکها به آنتیباکتری بودن چرا که در صورت مقاوم ؛میکروبی انسان و دام مطرح است

. نخواهند بودبیوتیک دیگر در درمان بیماری مؤثر این آنتیدر انسان رایج، در مواقع بروز بیماری 

ها قرار کبیوتیبرای اولین بار در داخل بدن انسان یا دام در معرض آنتی های همسفرهباکتری

-توانند به روشهای حساس شده و میهای مقاوم جایگزین باکتریگیرند و در نتیجه باکتریمی

                                                             
1. neurotoxin  

2. antibiotic resistance  



                                                                                 

                                                                                                                                                                    16  مالحظات مطرح شده در خصوص ایمنی محصوالت کشاورزی ارگانیک                              : فصل دوم

 

؛ 1065و همکاران،  Chen)زا انتقال دهند های بیماریهای مختلف مقاومت را به باکتری

Navidifar  ،؛ 1061و همکارانWHO ،1061) .بیوتیک ممکن است از های مقاوم به آنتیباکتری

 در نتیجه(. 1060و همکاران،  Ruimy)منتشر شوند در مزارع کشاورزی طریق کود و آب آلوده 

بیوتیک بوده و مصرف های مقاوم به آنتیاین محصوالت غذایی ممکن است حاوی انواع باکتری

(. 1069و همکاران،  Aidara-Kane) شود انسان روده در هاباکتری این استقرار آنها باعث

های مختلف بیوتیکهای مقاومت به آنتیتوانند از طریق کروموزوم و پالسمید، ژنها میباکتری

های دیگر منتقل را کسب کرده و گاهی بوسیله عناصر متحرک ژنتیکی مانند پالسمید به باکتری

 تولید یا و هاباکتریداخل در  هابیوتیکآنتی گیرنده در ژنتیکی جهش مانند مختلفی هایراه. کنند

 نقش بیوتیکآنتی به مقاوم هایسویه ایجاد در کنندمی فعال غیر را بیوتیکآنتی که هاییآنزیم

و همکاران،  Yazdeli-Zarei؛ 1069و همکاران،  Morente؛ 1065و همکاران،  Kiani) دارند

و ترکیبات  6به بیوسایدهاممکن است ها ها، باکتریبیوتیکبه غیر از مقاومت به آنتیالبته (. 1061

 (. 1000و همکاران،  Jones) مقاومت پیدا کنندکننده شیمیایی نیز ضد عفونی

محصوالت انواع بیوتیک و بیوساید در های مقاوم به آنتیمطالعات حضور باکتریای از پاره     

شستشوی محصوالت است عملیات  به همین دلیل توصیه شده. اندتأیید کردهرا کشاورزی 

های مجاز انجام گیرد تا بار کشاورزی به ویژه سبزیجات باید به دقت و با استفاده از شوینده

. کاهش یابد و وارد سفره غذای خانوار نشود( بیوتیکبخصوص باکتری مقاوم به آنتی)میکروبی 

های شیمیایی در مورد محصوالت کشاورزی ارگانیک، شستشو با شویندهشاید که  ئیاما از آنجا

، این احتمال وجود دارد که در صورت حضور در مواردی انجام نشودکنندگان توسط مصرف

- نشان داده گذشتهتحقیقات  چرا کهکنندگان به خطر بیفتد؛ های مقاوم، سالمت مصرفباکتری

-های مقاوم به آنتیتوانند به عنوان یک مخزن برای باکتریاست که محصوالت ارگانیک می

های مقاوم به بیوساید نیز موجب تسهیل ایجاد مقاومت یک عمل کنند و البته حضور باکتریبیوت

                                                             
1. biocides  
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به آلودگی احتمالی انتشار آب استفاده در مزارع ارگانیک یکی از منابع . شودبیوتیکی میآنتی

 (.  1061و همکاران،   Fuentes؛1061و همکاران،  Fernández-Fuentes)رود شمار می

در فرانسه انجام شد، بین میوه و سبزیجات ارگانیک و رایج  1060ای که در سال طبق مطالعه     

 Ruimy)بیوتیک وجود نداشت های مقاوم به آنتیداری از نظر حضور باکتریهیچ تفاوت معنی

و  Fernández-Fuenteبر اساس پژوهش انجام شده توسط  ؛ اما با اینحال(1060و همکاران، 

از قبیل میوه، سبزی، )در اسپانیا، انواع مختلف محصوالت غذایی ارگانیک ( 1061) ن همکارا

ها و بیوسایدها مورد بررسی بیوتیکهای مقاوم به آنتیاز نظر کلونیزاسیون با باکتری...(  و برنج

-نمونه آلوده به باکتری 91نمونه مورد بررسی، تعداد  93قرار داده شدند که در مجموع از بین 

 و 1استافیلوکوکوس اورئوس، 6لیستریا منوسایتوژنز، باسیلوس سرئوسله ماز جای مختلف ه

های جدا شده از محصوالت ارگانیک باکتریهمچنین  بودند؛ 9استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس

 6/11) 1های سفوروکسیمبیوتیکبه ترتیب نسبت به آنتیرا بیوتیکی بیشترین مقاومت آنتی

و کمترین نشان داده ( درصد 1/18) 1و اریترومایسین( درصد 1/90) 5سیلین، آموکسی(درصد

 1و سیپروفلوکساسین( درصد 1/1) 8نسبت به نیتروفورانتوئیننیز به ترتیب بیوتیکی مقاومت آنتی

 . گزارش شد( درصد 3/69)

بیوتیکی در جلوگیری از پیشرفت های مختلف ایجاد مقاومت آنتیسازوکارآگاهی از      

بیوتیکی در های مقاومت آنتیهای در سطح باال و در عین حال در پیشگیری از انتشار ژنقاومتم

از  بنابراین. (1065و همکاران،  Chen؛ WHO ،1061)زنجیره مواد غذایی نقش بسزایی دارد 

های مقاوم به محصوالت ارگانیک از طریق آب نیز میسر است، به نظر که انتقال باکتری ئیآنجا

های کیفیت آب مورد استفاده در کشت ارگانیک به منظور پیشگیری رسد الزامات و استانداردمی

                                                             
1. Listeria monocytogenes  

2. Staphylococcus aureus  

3. Staphylococcus saprophyticus  

4. cefuroxime  

5. amoxicillin  

6. erythromycin  

7. nitrofurantoin  

8. ciprofloxacin  



                                                                                 

                                                                                                                                                                    19  مالحظات مطرح شده در خصوص ایمنی محصوالت کشاورزی ارگانیک                              : فصل دوم

 

از سوی . کننده نیاز به بازنگری داردها و مواد ضد عفونیهای آلوده به بیوسایداز بکارگیری آب

بیوتیک برای افزایش بازدهی تولید و ضریب دیگر، در صنعت دامپروری از انواع مختلف آنتی

بیوتیک در مقاومت به آنتی بنابراین. شودهای دامی استفاده میها و نیز درمان بیمارید دامرش

و حاجی بستی آخوندزاده )ای موجود در مدفوع و فضوالت دامی محتمل است های رودهباکتری

 لذا ؛(Huey ،1061و  Collins؛ Fletouris ،1000و  Botsoglou؛ 6939؛ رکنی، 6913محمدی، 

شود، به اینکه در کشاورزی ارگانیک از فضوالت دامی برای باروری خاک استفاده می با توجه

 در. بیوتیک در مزارع کشاورزی، ممکن است منشأ دامی داشته باشندهای مقاوم به آنتیباکتری

 شایع نسبی طور به بیوتیکیآنتی مقاومت پدیده ما کشور در که آنجائی از شودمی تأکید نهایت

 هایگزارش نتایج مثال، طور به. نیست فایده از خالی موضوع این پیرامون بیشتر مطالعات است،

 بودن توجه قابل از حاکی گرفت،انجام  حاضر اثر مؤلفاندو تن از  مشارکت با که ایجداگانه

و  Kiani) بود یزد شهر در ساکن بیماران از جداشده هایباکتری در بیوتیکیآنتی مقاومت

بطور کلی . (1061و همکاران،  Yazdeli-Zarei؛ 1061و همکاران،  Navidifar ؛1065همکاران، 

 یکی که بوده گوناگونی عوامل از ناشی ،بیماران بالینی هاینمونه در بیوتیکیآنتی مقاومت بروز

 .کرد جستجو غذایی مواد آلودگی در توانمی را آن احتمالی علل از

 

 احتمال خطر سموم گیاهی طبیعی  -5-2

های دفاعی متنوعی دارند که برای دفاع از خود در برابر سازوکارطور عموم  گیاهان به     

-طور طبیعی ترشح می سمومی را به... زای میکروبی و صیدشدن، هجوم آفات، عوامل بیماری

 حینهای ثانویه در صورت متابولیت تشکیل شده و به 6این سموم از مواد شیمیایی گیاهی. کنند

تولید سموم  سازوکار. (Omaye ،1005) شوندفرایندهای سوخت و ساز گیاه، ترشح و دفع می

های های گیاهان وحشی موجود در طبیعت نیست، بلکه بسیاری از گونهطبیعی منحصر به گونه

                                                             
1. phytochemicals  
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، Pacanoski؛ b1009و همکاران،  Magkos)ی را دارند سازوکاراهلی و خوراکی نیز چنین 

برای  6از ترکیبات طبیعی مترشحه توسط گیاهان نظیر اسید سالیسیلیک برخیاگرچه (. 1003

است که  ، اما اشاره شده(Lairon ،1066)سالمتی انسان مفیدند و حتی خواص درمانی دارند 

 ؛بسیار مضر روی سالمت انسان داشته باشند آثارتوانند بعضی دیگر از ترکیبات گیاهی طبیعی می

است  زایی بسیاری از ترکیبات طبیعی گیاهی به اثبات رسیدهبه ویژه اینکه خاصیت سرطان

سموم طبیعی خود را به منظور مقابله با آفات  به طور معمولگیاهان  ئی کهاز آنجا(. 9-1جدول )

و  Caballero)نامند نیز می“ 1گیاهانهای طبیعی کشآفت”کنند، این سموم را ترشح می

ها و زا در بسیاری از میوهجالب توجه است که این ترکیبات سمی و سرطان(. 1061همکاران، 

. است نام برخی از آنها آورده شده 1-1سبزجات خوراکی پرمصرف وجود دارد که در جدول 

ایجاد بیماری کند؛ اما ان در انسدر شرایط طبیعی مقادیر این ترکیبات کمتر از حدی است که 

های وارده به گیاه ممکن است مقدار آنها افزایش پیدا تحت شرایطی از جمله استرس و تنش

دهند که مواردی که ذکر شد به طور مجدد نشان می. دنشوپدیدار احتمالی مالحظات کرده و 

علمی مورد تأیید عنوان از نظر  هیچ خطر هستند بهاین ادعا که تمام سموم گیاهی طبیعی بی

؛ Motarjemi ،1069)بسیاری از این سموم طبیعی هنوز ناشناخته است  آثارالبته  ؛نیست

Omaye ،1005 ؛Shibamoto  وBjeldanes ،1003 .) 

زا، های بیماریناشی از حضور میکروارگانیسم)گیاه در معرض استرس یا تنش هنگامی که      

در کشاورزی رایج . کندطبیعی را جهت دفاع از خود ترشح میگیرد، سموم قرار می...(  و آفات

زا کمتر است؛ بنابراین شود، حضور آفات و عوامل میکروبی بیماریکه سموم سنتتیک استفاده می

طور طبیعی میزان تولید سموم طبیعی توسط گیاهان  های وارده به گیاه کمتر بوده و بهتنش

رایج اگرچه خطر سموم سنتتیک وجود دارد اما احتمال  بنابراین در کشاورزی. یابدکاهش می

رسد که عکس این قضیه در مورد طور نسبی کم است و به نظر می خطر سموم طبیعی به

                                                             
1. salicylic acid  

2. naturally occurring plant pesticides  



                                                                                 

                                                                                                                                                                    15  مالحظات مطرح شده در خصوص ایمنی محصوالت کشاورزی ارگانیک                              : فصل دوم

 

باید بیان شود که یکی از مهمترین علل کاهش بازدهی و . کشاورزی ارگانیک صادق باشد

اه بجای بکارگیری در جهت راندمان روش کشت ارگانیک این است که بخش زیادی از توان گی

-های سمی به منظور دفاع در برابر عوامل مولد تنش میرشد و تولید، مصروف تولید متابولیت

های در کشت ارگانیک، استفاده از واریته مرسومپیشتر اشاره شد که یکی از رویکردهای . شود

که رسد به نظر میلذا بر اساس نظر برخی از پژوهشگران گیاهی مقاوم در برابر آفات است؛ 

به آفات در اینگونه گیاهان، متنوع بودن یا بیشتر ذاتی یکی از مهمترین دالیل احتمالی مقاومت 

، Pacanoski؛ 1001و همکاران،  Magkos)بودن مقدار سم طبیعی مترشحه توسط گیاه است 

1003 .) 

 کشاورزیزای موجود در محصوالت فهرست برخی از سموم طبیعی سرطان :7-5جدول 

(Caballero  ،1061و همکاران) 

 نام سم دسته شیمیایی

 1، بنزآلدهید6لاهگزان آلدهیدها

 9متیل هیدرازین هاهیدرازون/هیدرازین

 5، کاتکول1متیل بنزیل الکل هاالکل

 8، اتیل آکریالت1بنزیل استات استرها

 60، هیدروکوئینون3، سافرول1کومارین های سادههتروسیکل

 66کوئرستین هافنولپلی 

 

                                                             
1. hexanal  

2. benzaldehyde  

3. methylhydrazine  

4. methylbenzyl alcohol  

5. catechol  

6. benzyl acetate  

7. ethyl acrylate  

8. coumarin  

9. safrole  

10. hydroquinone  

11. quercetin  
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و  Caballero)زا فهرست برخی از محصوالت کشاورزی دارای سموم طبیعی سرطان :4-5جدول 

 (1061همکاران، 

 سیب، گیالس، گریپ فروت، لیمو، خربزه، گالبی، هلو، آناناس جاتمیوه

 شلغم هویج، پیاز، تربچه، ایسبزیجات ریشه

 کلم پیچ، کلم معمولی ،کلم بروکلی های براسیکاکلم

 گشنیز، شوید، رازیانه، نعناع، ترخون گیاهان معطر

 فلفل شیرین، زیره سیاه، هل، جوزهندی، زردچوبه جاتادویه

 

 

 

 های انگلیاحتمال خطر آلودگی به تخم -5-6

خونی شدید ساله ژاپنی به نارسایی قلبی و کم 18، گزارش ابتالی یک مرد 1001در سال      

مشخص شد که این فرد مبتال به  هاپس از انتقال بیمار به بیمارستان و انجام آزمایش. شد منتشر

گزارش مزبور با توجه به شواهد موجود، نویسندگان (. 1-1تصویر )ای بود روده 6دارکرم قالب

، از طریق مصرف 1تخم این نماتودابتال به رود در خصوص این مورد اظهار کردند که احتمال می

سال  90بیمار به مدت آن  چرا کهاست؛  محصوالت ارگانیک وارداتی به ژاپن بودهمصرف 

از طرفی، انگل جدا شده در کشور ژاپن . است کردهمستمر از مواد غذایی ارگانیک مصرف می

بسیار کمیاب است و همچنین طبق تاریخچه بیمار، وی به علت کهولت سن و ناتوانی در راه 

لذا دریافت آلودگی از سایر منابع محل سکونت خود خارج نشده بود و  ها از منطقهرفتن، سال

این بیمار، مصرف مواد غذایی به بدن تخم انگل ورود ترین راه محتمل ،بنابرایننیز متصور نبود؛ 

 (. 1001و همکاران،  Kajiya)ارگانیک عنوان شد 
                                                             
1. hookworm  

2. nematoda  
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 (1001و همکاران،  Kajiya)دار در روده بیمار اهل کشور ژاپن کرم قالب نمای: 4-5تصویر 

 

 

ساله اهل کشور کره جنوبی، به  11حاکی از ابتالی یک مرد  1061گزارش دیگری در سال      

نویسندگان گزارش مزبور نتیجه (. 5-1تصویر )بود  1هیمنولپیس نانانام های بروده 6نوعی سستود

، در مورد این بیمار نیز ابتال به انگل شاید در (بیمار ژاپنی)گرفتند که به دالیل مشابه مورد قبلی 

تاکنون تعداد (. 1061و همکاران،  Kim)است ارتباط با مصرف مواد غذایی ارگانیک بوده 

های انگلی از طریق مصرف محصوالت به تخم های مربوط به احتمال خطر آلودگیگزارش

تر است؛ بنابراین پرداختن به مطالعات بیشتر به منظور روشنارگانیک، کم و انگشت شمار بوده 

 .شدن کلیه زوایای این فرضیه از اهمیت بسیاری برخوردار است

 

                                                             
1. cestoda  

2. Hymenolepis nana  
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و همکاران،  Kim) در کولون بیمار اهل کشور کره جنوبی  هیمنولپیس ناناانگل  نمای: 2-5تصویر 

1061) 

 

 

مقایسه انواع و شدت مالحظات ایمنی ابراز شده در محصوالت کشاورزی کشت شده به : 2-5جدول 

 ارگانیک های رایج وشیوه

  رایج  ارگانیک

 احتمال خطر باقیمانده سموم سنتتیک ++ -

 احتمال خطر باقیمانده نیترات   ++ +

 (هامایکوتوکسین)قارچی احتمال خطر باقیمانده سموم  + +++

 زایماریب یهایکروارگانیسمبه م یاحتمال خطر آلودگ + ++

 احتمال خطر باقیمانده سموم گیاهی طبیعی + ++

 یولوژیککش بآفتسموم  یماندهاحتمال خطر باق - +

 بیوتیکهای مقاوم به آنتیاحتمال خطر حضور باکتری + ++

 های انگلیاحتمال خطر آلودگی به تخم + ++
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 فصل سوم

 انسانی  هجامعتغذیه کشت ارگانیک و 

 

 مسائل مرتبط با امنیت غذایی پایدار در جامعه -7-1

بازدهی و راندمان کشت ارگانیک به مراتب کمتر از کشت به  که اشاره شددر فصل اول      

های کشاورزی با معیارهای که کشت محصوالت ارگانیک به زمین ئیاز آنجا. روش رایج است

بسیاری از مناطق دنیا این محصوالت قابلیت کشت نداشته و مشخص و استاندارد نیاز دارد، در 

افزاید یاب هستند و از سوی دیگر واردات آنها بر هزینه تمام شده محصول میکم

(Rembiałkowska ،1008 ؛Rodiger  وHamm ،1065 .) از  بعضیالبته، در حال حاضر در

دارد و روشن است که  ای نسبت به مصرف محصوالت ارگانیک وجودجوامع میل افزاینده

و  Denver)کنندگان نقش محوری در تنظیم بازار عرضه و تقاضا دارد تمایالت مصرف

Christensen ،1065 ؛Yazdanpanah  ،با توجه به قیمت باالی محصوالت (. 1065و همکاران

شود که آیا مصرف مواد غذایی ارگانیک همیشه به منزله افزایش ارگانیک، این پرسش مطرح می

و یا اینکه نقش آن گاهی متمرکز بر ایجاد یک  است؟ایمنی غذای مصرفی انسان و عینی حتمی 

؛ Christensen ،1065و  Denver) ؟کننده استفرد مصرفدر باور اطمینان خاطر روانی و ذهنی 

Von Essen  وEnglander ،1069 .) همچنین وجود برخی از مالحظات ابراز شده در مورد

ی ارگانیک و نیز موضوعات مرتبط با امنیت غذایی پایدار، بر پیچیدگی این ایمنی مواد غذای
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افزاید که یافتن پاسخی درخور و قرین به صحت، نیازمند تفسیری جامع و مستدل پرسش می

تردید نظرات، تفاسیر و تحقیقات اما بی. شوداست که در ادامه به مواردی از آن پرداخته می

تخصصان این حوزه، در آینده به منظور رسیدن به یک نتیجه واحد نظران و مبعدی سایر صاحب

 .علمی، متقن و راهگشا نقش بسزایی دارد

به منظور تشریح جوانب مبحث کشت ارگانیک و مالحظات مرتبط با امنیت غذایی پایدار،      

به تعریف،  بنا. را بازخوانی کرد 1و امنیت غذایی 6بهتر است ابتدا تعریف دقیق مفاهیم ایمنی غذا

-ایمنی غذا عبارتست از اطمینان از اینکه غذا با توجه به مورد مصرفش هیچ آسیبی برای مصرف

اما امنیت غذایی به این معناست که آحاد مردم برای . کننده در حین تهیه و مصرف نداشته باشد

حاجی ) دستیابی به یک زندگی فعال و سالم، در هر زمان به غذای کافی دسترسی داشته باشند

اگرچه اهمیت حیاتی (. Stranks ،1008؛ Motarjemi ،1069؛ b6939محمدی و همکاران، 

ایمنی غذا به  ءارتقا به طور کلیتحقق ایمنی غذای مورد مصرف انسان واضح و مبرهن است و 

است، اما باید توجه  شده عنوانعنوان مهمترین هدف توسعه کشت محصوالت غذایی ارگانیک 

کننده دسترسی آسان و نیز قیمت زیاد از عوامل محدودکننده برای تمایل مصرفداشت که عدم 

-های کشاورزی حاصلاز سوی دیگر، وسعت زمین. روندبه خرید این محصوالت به شمار می

خیز در سطح جهان محدود بوده و تخصیص بخش زیادی از مزارع موجود به کشت ارگانیک 

. هش داده و ممکن است امنیت غذایی را به خطر بیندازددر نهایت سرانه تولیدات غذایی را کا

شود بلکه روشن است که در صورت فقدان امنیت غذایی، نه تنها آرامش روانی جامعه مختل می

 . را به دنبال دارد 1ایهای تغذیهو بیماری 9تغذیه در دراز مدت، سوء

توان دریافت که تهیه غذا برای رفع گرسنگی، اولویت اول بشر بوده و توجه به به تجربه می     

این موضوع به هیچ عنوان اهمیت ایمنی غذا را تخفیف . ایمنی آن در اولویت دوم انسان است

                                                             
1. food safety  

2. food security  

3. undernourishment   

4. nutritional diseases  
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در صورت عدم دسترسی و فقدان غذا،  چرا کهدهد، بلکه بحث ترتیب مفاهیم مطرح است؛ نمی

کما اینکه حافظه تاریخی بشر مملو از فواجعی است که در . ت نداردتوجه به ایمنی آن موضوعی

، متأسفانه ... و شرایط کمبود بسیار شدید مواد غذایی نظیر ایام جنگ، خشکسالی، بالیای طبیعی

ایمن  بهداشتی و غیر از مردم گاهی از فرط گرسنگی مجبور به مصرف مواد غذایی غیر ایعده

اند که البته این اقدامات با توجه به شده( احشام تلف شده مثال تغذیه از الشهبه طور )

وجه قابل نکوهش نیست؛ زیرا رفع گرسنگی اولین نیاز  هیچ اضطرارات جاری در آن ایام به

در . است غریزی بشر از بدو تولد است و در نتیجه این رویکرد نیز طبیعی و قابل انتظار بوده

بضاعت قاره بهداشتی که گاهی در کشورهای فقیر و کم حال حاضر برخی از مواد غذایی غیر

وجه مجاز شناخته نشده و از چرخه  هیچ رسد، در یک کشور مرفه بهآفریقا به مصرف مردم می

. شودو یا محدود به استفاده در تولیدات خوراک دامی می شودمصارف انسانی خارج می

ی از کشورهای توسعه یافته اروپایی نظیر همچنین، برخی از استانداردهای ایمنی غذا در تعداد

که طوری حال توسعه نظیر ایران است؛ به تر از سایر کشورهای درسوئیس به مراتب سختگیرانه

یک ، ممکن است در مجاز در بازار مصرف کشور مابعضی از محصوالت غذایی در حال حاضر 

تلقی شود که استاندارد موجود ایمن  کشور توسعه یافته به عنوان یک محصول غیر مجاز و غیر

؛ Abbas ،1005)باره است در مورد باقیمانده آفالتوکسین در مواد غذایی مثال بارزی در این

Eaton  وGroopman ،1069 ؛Parker  وParker ،1001 .)ر مثال یاد شده در سطور قبل، د

نظام  مسئوالنسط ترین دلیل تفاوت در حداکثر مجاز باقیمانده آفالتوکسین در غذا که تومهم

، بدون شک ناشی از اختالف سطح رفاه شودو اجرایی میسالمت در این دو کشور وضع 

های برخی از چالشدلیل زیرا در هر کشوری که به  ؛اقتصادی و امنیت غذایی این کشورها است

، وضع قوانین و نداشته باشدآل و نیز منابع غذایی وافر وجود اقتصادی، سطح امنیت غذایی ایده

-منجر به حذف و معدوم( از کشورهای مرفه بعضیمشابه )استانداردهای بهداشتی سختگیرانه 

سازی مقادیر قابل توجهی از منابع غذایی موجود شده که این امر کاهش بیشتر سطح امنیت 



                                                                                                                  

 سالمت و ایمنی محصوالت کشاورزی ارگانیک                                                    51

 

بل اند که بخش قانشان داده گذشتهبه طور نمونه، نتایج تحقیقات . غذایی را به دنبال دارد

سم آفالتوکسین به آلوده های مختلف ایران توجهی از شیرهای مصرفی در شهرها و استان

و   Kamkar؛ Ghazani  ،1003؛1061و همکاران،   Fallah؛1065و همکاران،  Fallah)هستند 

و همکاران،   Tajik؛1060و همکاران،   Rahimi؛1060و همکاران،   Nemati؛ 1061همکاران، 

شود که پیش بینی می، ؛ با نگاهی به نتایج مطالعات مزبور(1001و همکاران،  Tajkarimi؛1061

توسط باقیمانده سم آفالتوکسین در شیر حد مجاز از نظر ایمنی استانداردهای ایران اگر در 

به طور میانگین حداقل شود،  یی و عملیاتیاجراو بدون اغماض بطور جدی نهادهای مسئول 

از چرخه بازار مصرف معدوم شده و از حجم سالیانه شیر تولیدی در کشور باید درصد  15

کند و به غیر پیدا میقیمت شیر تا چندین برابر افزایش  ؛ بدیهی است در اینصورت،خارج شود

و متزلزل شدن امنیت غذایی، وقوع یک بحران غذایی قابل انتظار قدرت خرید مردم از کاهش 

توان عنوان کرد که سطوح و معیارهای تعیین شده برای استانداردهای یبنابراین م. خواهد بود

ایمنی غذا، وابسته به سطح امنیت غذایی و در نگاهی کالن وابسته به شرایط اقتصادی هر یک از 

ایمنی غذا نباید موجب متزلزل کردن سطح امنیت غذایی  ءدر نتیجه، توجه به ارتقا. جوامع است

افزایش . دو مفهوم ایمنی غذا و امنیت غذایی، الزم و ملزوم یکدیگرند چرا کهدر جامعه شود؛ 

مستقیم سبب افزایش ایمنی  طور غیر امنیت غذایی، به ءحجم تولیدات غذایی و به دنبال آن ارتقا

 ءبه بیان دیگر، افزایش ایمنی غذای مصرفی یک جامعه در گروی ارتقا. شودسبد غذایی می

امنیت غذایی است و از سوی دیگر، افزایش امنیت غذایی نیازمند بهبود وضعیت اقتصادی 

- شده نمایش داده 6-9جامعه است و یک ترتیب منطقی در این میان وجود دارد که در تصویر 

اقدامات مرتبط با افزایش ایمنی غذا از جمله توسعه کشاورزی تمامی ، در بنابراین. است

ک اقدامی بایسته است، باید در عین حال به مالحظات مرتبط با امنیت غذایی شارگانیک که بی

به  ؛نیز صادق است یدیگرابعاد و مسائل در غذا مقوله ، به غیر از این مطلب .توجه کافی شود

از ایمنی در کشور ما مورد استفاده  یبرخی از خودروهابر همگان روشن است که طور مثال، 

از اینگونه خودروها  بعضی، توسعه یافتهدر یک کشور شاید  و نیستندمطلوبی برخوردار ممتاز و 
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شود که به غیر از مالحظه میبنابراین، . ودشوری از آن صادر نو مجوز بهرهنشده ایمن محسوب 

جامعه  ینظیر خودرو نیز وابسته به وضعیت اقتصادصنعتی مبحث غذا، ایمنی سایر محصوالت 

ایمنی نظیر ایران استانداردهای در یک کشور در حال توسعه ، اگر بنا باشد یادشده در مثال. است

مشابه یک کشور توسعه یافته و ثروتمند  به طور دقیقبدون توجه به مالحظات اقتصادی خودرو 

هزینه خرید  تأمینقادر به اقشار جامعه بسیاری از شاید شود، در آن هنگام الزامی و وضع 

جدی  یبا مشکالتتردد مردم حمل و نقل و و لذا  نباشندو ممتاز  ی باالایمندارای خودروهای 

در )که خودروهای مورد استفاده توسط اقشار ثروتمند واضح است از طرفی،  خواهد شد؛روبرو 

از ایمنی بیشتری معمول به طور ( مقایسه با خودروهای مورد استفاده توسط سایر اقشار

ارتباط بین سطح ایمنی و  های باشارهنیز به طور غیر مستقیم این قضیه که برخوردار هستند 

 .  داردوضعیت اقتصادی 

 

 

 

 
 ارتباط بین وضعیت اقتصادی جامعه، امنیت غذایی و ایمنی غذا: 1-7تصویر 
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تغذیه هستند  میلیون نفر در جهان در معرض گرسنگی و سوء 315 ،هاطبق آخرین گزارش     

میلیون در صحرای آفریقا سکونت دارند  193میلیون در آسیا و  581که از این بین 

(Schoonbeek  ،1069و همکاران .) تغذیه در  میانگین درصد شیوع سوءبینی پیش، 6-9جدول

، FAO)دهد میالدی را نشان می 1061تا  1061های ساکنین مناطق مختلف جهان طی سال

توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته که بخش  توان چنین عنوان کرد که در کشورهایمی(. 1065

ای مین امنیت غذایی اهمیت ویژهأقابل توجهی از جمعیت انسانی در معرض سوء تغذیه هستند ت

مین غذای کافی مورد نیاز أدارد و بالعکس در کشورهای توسعه یافته که دغدغه چندانی بابت ت

 بنابراینسطح ایمنی غذا است و  ءه ارتقاها معطوف بخود ندارند، بیشترین توجهات و حساسیت

 . به همین دلیل، رغبت به مصرف مواد غذایی ارگانیک در جوامع مرفه بیشتر است

کشاورزی قابل کشت، محدود بوده و از سویی به دلیل  هایزمیندر ایران وسعت      

بنابراین با توجه به . از مناطق کشور کمبود آب وجود دارد بسیاریهای پیاپی، در خشکسالی

تر بودن بازدهی و راندمان تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک در مقایسه با محصوالت پایین

طور  کشاورزی رایج، باید تدابیری در نظر گرفته شود که توسعه کشت محصوالت ارگانیک، به

. سرانه تولیدات ملی محصوالت کشاورزی نشود غیر مستقیم و ناخواسته سبب کاهش حجم کل

اندرکاران و زیرا اگرچه توسعه و افزایش کشت ارگانیک مورد تأیید و هدف مشترک کلیه دست

متخصصان در کشور بوده و از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما باید به نیازهای غذایی 

انگاری در این خصوص، ونه سهلهرگ. جمعیت انسانی رو به رشد در ایران نیز توجه کافی شود

ممکن است امنیت غذایی کشور را تهدید کرده و موجب وابستگی به واردات محصوالت 

توان چنین استنباط ، می6-9با مروری دگرباره به تصویر . کشاورزی از کشورهای بیگانه شود

حجم سالیانه کرد که همگام با تالش در جهت ارتقاء سطح امنیت غذایی کشور از طریق افزایش 

های تمام های نوین کشاورزی و به تبع آن کاهش هزینهمندی از فناوریتولیدات غذایی با بهره

توان به طور تؤامان به اقدامات شده محصوالت کشاورزی و افزایش قدرت خرید مردم، می

مرتبط با افزایش ایمنی غذا از جمله توسعه کشت ارگانیک پرداخت؛ این گزاره، ضرورت و 
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 در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران را به همیت حیاتی توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتیا

 . کندوضوح نمایان می

ناشی از ناکارامدی و پایین  همیشهباید اذعان شود که کمبود مواد غذایی در برخی از جوامع      

کشت به روش که حتی در گذشته که فقط همچنان. های کشاورزی نیستبودن بازدهی روش

است، امنیت غذایی پایدار و مطلوب در اغلب کشورهای جهان وجود  رایج مورد توجه بوده

به بیان دیگر، قحطی به این معنا است که امکان . پیوستبه وقوع می 6ه و گاهی قحطینداشت

 غذای کافی تولیده نشدههمیشه دسترسی به غذای کافی برای آحاد مردم وجود ندارد و نه اینکه 

-طور ضمنی نشانگر نوعی بی که به( Thomas ،1001؛ 1061و همکاران،  Caballero)است 

از جمله عوامل دیگر دخیل در . عدالتی در تقسیم منابع غذایی در مناطق مختلف جهان است

را نام ... آبی و توان تغییرات آب و هوایی، فرسودگی خاک، کمکاهش امنیت غذایی پایدار می

 (. 1005و همکاران،  Gregory؛ Barrett ،1060)برد 

 

 

تغذیه در ساکنین مناطق مختلف جهان  درصد شیوع سوء بینیپیش :1-7جدول 

 (FAO ،1065)میالدی  1061تا  1061های طی سال

 1/60 کل جهان

 <5 یافتهکشورهای توسعه

 3/61 توسعه کشورهای در حال

 1/63 آفریقا

 6/61 آسیا

 5/5 کارائیبآمریکای التین و 

 1/61 اقیانوسیه

                                                             
1. famine   



                                                                                                                  

 سالمت و ایمنی محصوالت کشاورزی ارگانیک                                                    11

 

 در جامعهای آن پدیده هراس از ترکیبات شیمیایی و تبعات تغذیه -7-5

منطقی و بدون دلیل مشخص و عقالنی است  به معنای ترس غیر 6در علم روانشناسی، فوبیا     

هراس از  و 9، هراس از ارتفاع1هراس از تاریکی. رودشمار میکه از جمله اختالالت اضطرابی به

 عوارضهایی رایج در این زمینه هستند و برخی از افراد در جهان به این مثال 1های بستهمکان

است  شناخته شده( هراس از ترکیبات شیمیایی) 5نام کموفوبیاای بهامروزه پدیده .مبتال هستند

(Pacanoski ،1003 )رسان معادل مضر و آسیب به طور دقیقای از افراد، واژه شیمیایی را و عده

ترکیبات حاوی المقدور از مصرف هرگونه غذا و یا گاهی داروی اینگونه افراد حتی. کنندمعنا می

-البته هراس از ترکیبات شیمیایی زیرمجموعه پدیده گسترده. کنندشیمیایی سنتتیک اجتناب می

بدیهی است که (. Dinello ،1005؛ Brosnan ،1001)است  1هراس از فناوری به تری موسوم

تواند تبعات منفی روی کیفیت زندگی بشر منطقی نسبت به هرگونه فناوری می های غیرهراس

است؛ به عنوان مثال،  امروزی بگذارد که این امر مورد توجه بعضی از دانشمندان نیز قرار گرفته

رود، در به شمار میکه مثال دیگری از عارضه هراس از فناوری  8پدیده هراس از فناوری نانو

همچنین (. Jones ،1001)است  قرار گرفته نکوهشمورد  “Nature”ای در نشریه معتبر مقاله

Omaye (1001 ) و درخور تأمل ، طرحی نقادانه “1ایسم شناسی غذایی و تغذیه”مرجعدر کتاب

  .(1-9تصویر ) استترسیم کرده از پدیده هراس از ترکیبات شیمیایی 

بسیاری برای سالمت انسان دارند و هرگونه  مضراتروشن است که سموم شیمیایی سنتتیک     

حائز ارگانیک کشت نیز به همین دلیل ستودنی بوده و در غذا یا کاهش آنها  حذفاقدامی برای 

اما باید توجه شود که هدف از کشت ارگانیک، حذف سموم سنتتیک است و نه  ؛استاهمیت 

                                                             
1. phobia  

2. lygophobia  

3. acrophobia  

4. agoraphobia  

5. chemophobia  

6. technophobia  

7. nanophobia 

8. food and nutritional toxicology  
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در  حذف یک مخاطرهتر، مفهوم کلیبه . موم با سموم طبیعی یا بیولوژیکساین فقط جایگزینی 

 تحقیقاتی تجارب ،به طور مثال. با مخاطره دیگری حاصل شودآن نباید به قیمت جایگزینی  غذا

 گوشت در 6یسسارکوسیست انگل به آلودگینشان داد که  حاضر اثر مؤلفانپیشین 

(Hajimohammadi همکاران، و a1061، b1061، c1061، d1061 )در 1سراتا لینگواتوال انگل و 

 ؛1061 همکاران، و Eslami ؛6935 همکاران، و اسالمی) کبدهای حیوانی نظیر بافت در

Hajimohammadi مهمترین یئو از سو دارد توجهی قابلبهداشتی  اتخطر (1068 همکاران، و 

و همکاران،  Ahmadi) استطبخ  حین در کامل دهی حرارت ،ی مزبورهاانگل نابودی راه

افراد گاهی با از  برخی عینی شواهد طبق اما .(1061 همکاران، و Hajimohammadi؛ 1065

 افراط دهی حرارتدر محصوالت گوشتی حین کباب کردن  ،هااطمینان از نابودی انگلانگیزه 

 منجرممکن است  نفسهفی خود اما ،بردمی بین از را هاانگل زیاد حرارت اِعمال اگرچه ؛کنندمی

 زاسرطان که شود 9هتروسیکلیک هایآمین نامبه دیگری مخاطره تولید و آمینه اسیدهای تجزیه به

، مفروض است اگر همچنین(. 6913 محمدی، حاجی و بستی آخوندزاده) هستند زاسرطان

ها در محصول نهایی پیش رود که غلظت مایکوتوکسینغیر اصولی کشت ارگانیک به نحوی 

نداشته و مصداقی از نقض ، کشت ارگانیک دیگر از نظر ایمنی وجاهت شوداز حد معمول بیش 

 . غرض خواهد بود

در عصر نوین، اجتناب کامل از بکارگیری ترکیبات شیمیایی سنتتیک شاید چندان منطقی      

بر پایه تجویز  فقطکما اینکه در گذشته علم پزشکی . نبوده و یا در عمل امکان پذیر نباشد

های دارویی با استفاده از ترکیبات گیاهان دارویی و طبیعی بود، اما امروزه بسیاری از درمان

شود که موجب درمان بیماری بوده و حیات بخش هستند و در عین شیمیایی سنتتیک انجام می

رین و حتی توانند خطرآفرویه یا خطا در تجویز مقدار یا نوع دارو میحال در صورت مصرف بی

                                                             
1. Sarcocystis  

2. Linguatula serrata  

3. heterocyclic amines  
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به بیان دیگر، سالمت انسان هدف غایی است و منشاء تولید ماده مورد مصرف . آور باشندمرگ

البته این قضیه نه فقط در مورد داروها بلکه در . فرع بر موضوع است( طبیعی یا سنتتیک شامل)

یولوژیک و که امروزه انواعی از ترکیبات بهمچنان. مورد فرایندهای تولید غذا نیز مصداق دارد

، اما وجود دارند که کشنده هستند( های سمینظیر قارچ)سنتتیک در طبیعت و حیات وحش  غیر

بیش از حد از ترکیبات شیمیایی واهمه لذا . از نظر ماهیت شاید بتوان آنها را ارگانیک نامید

سموم از طرفی . بار بودن همه آنها، از نظر علمی مورد تأیید نیستسنتتیک و تأکید بر زیان

 کهعلمی بوده  هایدستاوردی از ساخته دست خود بشر و یکنه یک بالی طبیعی، بلکه سنتتیک 

 ؛اندشتهدا ایمنی غذاارتقاء افزایش امنیت غذایی و نیز نقش غیر قابل انکاری در برخی از آنها 

امنیت غذایی بازدهی محصوالت کشاورزی، افزایش سموم سنتتیک از طریق بعضی از که بطوری

اما  ؛بخشند، ایمنی غذا را بهبود میزابیماریعوامل کردن  نابودبا از طرفی را ارتقاء داده و 

های نگرانیدغدغه و موجب ی بسیار در موارداز سموم سنتتیک  رویهبیاستفاده  ،سفانهأمت

اصولی نه تنها در مورد  وری غیرالبته باید توجه داشت که بهره. بهداشتی زیادی شده است

که همچنانبه طور مثال، . نیز مایه خسران استزندگی بشری ابعاد در سایر سموم سنتتیک بلکه 

کشور در برابر جان و مال و ناموس دفاع از را افزایش داده و در امنیت اجتماعی های گرم سالح

در یک سرقت  به عنوان مثال)آنها از غیر اصولی بکارگیری ، اما دارندبدیلی بینقش بیگانگان 

 سیلین،آموکسیها نظیر بیوتیکآنتی انواع در مثالی دیگر،. شودایجاد ناامنی میمنجر به  (مسلحانه

طول در  وماما همین سم ،هستند یسم یترکیباتبه طور ذاتی ... سفوروکسیم و  اریترومایسین،

روی در زیاده در عین حال،؛ ندادادهها انسان در جهان را نجات میلیون جانقرن گذشته یک 

توان بنابراین می .شدخواهد بیوتیکی یتمقاومت آنعوارض نامطلوب مصرف آنها منجر به ایجاد 

به فراهم کافی توجه در صورت عدم  کشاورزینتیجه گرفت که حذف کامل سموم سنتتیک از 

در خواهد شد و در جامعه و گرسنگی منجر به بروز بیماری  ،آنهاهای مناسب کردن جایگزین

استفاده منطقی رسد به نظر می. کندهای خطرناکی ایجاد میمصرف آنها نیز بیماریسوءعین حال 

به موازات از کمترین میزان سم مورد نیاز و بکارگیری محتاطانه سموم سنتتیک در کشاورزی و 
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با آنها  کردن ایگزیناز طریق جسموم این کاهش استفاده از حذف یا در جهت مستمر تالش آن 

 . استجامعه ایمنی غذای برای ارتقاء مناسبی رویکرد  ،محوری سالمتهاسایر فناوری

طور کلی بسیاری از  باید اشاره شود که سموم طبیعی محدود به گیاهان ارگانیک نیستند و به     

از سموم طبیعی خطرناک هستند و باید قبل از  تعدادیگیاهان فارغ از نحوه تولید آنها دارای 

به عنوان مثال، سویا حاوی برخی . مصرف و در حین فراوری، سمیت آنها را برطرف کرد

همچنین (. Bjeldanes ،1003و  Shibamoto)است  6ای و سمی نظیر لکتینترکیبات ضدتغذیه

استفراغ و  ،تهوع باشد که موجب 1تواند حاوی سم سوالنینسیب زمینی تحت شرایطی می

یکی از مهمترین انواع گلیکوزیدهای  9آمیگدالین. شودو حتی مرگ می حادمشکالت تنفسی 

بسیار زیادی است که در مغز پسته تلخ، هسته زردآلو و هلو وجود دارد که سمیت  1سیانوژنیک

(. Omaye ،1100) شودمییک کودک باعث مرگ مصرف مقادیر کمی از آن به سرعت داشته و 

شود که  باعث نمی همیشه( ارگانیکو خواه رایج خواه )در گیاهان سموم طبیعی بنابراین وجود 

و نه )ایمنی و رعایت احتیاط  بلکه باید با در نظر گرفتن مالحظات ،ایمنی آنها زیر سوال برود

  .کند؛ بالتبع، چنین رویکردی در مورد سموم سنتتیک نیز صدق می، اقدام به مصرف کرد(هراس

ارگانیک، کاهش خطر محصوالت شده برای افزایش تمایالت به های عنوان انگیزهیکی از      

و همکاران،  Cooper)سموم شیمیایی سنتتیک است دریافت های ناشی از سرطان و سایر بیماری

اما در شرایط فعلی و گران قیمت بودن مواد غذایی ارگانیک و پایین (. Lairon ،1066؛ 1008

باید توجه داشت که ، جهت تهیه این محصوالتاقشار مردم بودن قدرت خرید بسیاری از 

کید بر کاهش مصرف محصوالت أتشویق مکرر مردم به تهیه محصوالت ارگانیک و از طرفی ت

ممکن است منجر به این شود که سرانه ( سنتتیکبه دلیل احتمال خطر سموم )کشاورزی رایج 

بدیلی در کاهش ابتال به سرطان مصرف محصوالت گیاهی به ویژه میوه و سبزی که نقش بی

                                                             
1. lectin  

2. solanine  

3. amygdalin  

4. cyanogenic glycosides  
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به توصیه  بنابراین. گذاردبطور طبیعی اثر منفی روی سالمت جامعه  و به یافتهدارند، کاهش 

های دیگر تهیه شده به روش مصرف محصوالت ارگانیک نباید در گروی نفی سایر محصوالت

کنندگان به تهیه صرف محصوالت از جمله کشت رایج باشد؛ چرا که ترغیب پررنگ مصرف

و به سالمت سایر محصوالت کشاورزی رایج شود  آنهااعتمادی ارگانیک ممکن است موجب بی

نفسه فیکه خود ای از افراد تقویت کند گاهی پدیده هراس از ترکیبات شیمیایی را در عده

-که سموم سنتتیک سالتوجه داشت که از طرفی باید . بعدی را به همراه خواهد داشتتبعات 

. خطر هستنداز انواع کم معمولطور  شوند و بههای مدیدی است که در کشاورزی استفاده می

ی روی سالمت انسان ئاشاره شد، مقادیر مجاز این سموم اثر سودر فصل اول همانطور که 

در صورت رعایت کامل موازین و در نتیجه، . رویه آن خطرناک استفقط مقادیر بیندارند و 

و بوده از ایمنی مطلوبی برخوردار  به طور نسبیهم کشاورزی رایج و هم ارگانیک  ،استانداردها

 (.Pacanoski ،1003)ایجاد کنند مردم سالمت  ایتوانند تهدیداتی برمیغیر اینصورت در 

 
 (Omaye ،1001)محیط موجود در آمیز نسبت به مواد شیمیایی هراستصور  :5-7تصویر 
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 در جامعه ارگانیکمحصوالت مسائل اجتماعی مرتبط با مصرف  -7-7

-مطرح شد که با توجه به قیمت باالی مواد غذایی ارگانیک، افراد کم های قبلیدر بخش     

کنندگان این توان خرید و مصرف مستمر آنها را ندارند و مصرف به طور معمولدرآمد 

شایسته است متولیان سالمت  بنابراین. از اقشار دارای قدرت خرید باال هستند بیشترمحصوالت 

و امنیت غذایی، در این زمینه تدابیری بیندیشند تا رویکرد تشویق به مصرف محصوالت 

اظهارنظرهای . مینه اقتصادی و معیشت مردم دامن نزندارگانیک، به ایجاد اختالف طبقاتی در ز

کشت ارگانیک و از سویی مضرات محصوالت کشاورزی رایج، های مزیتیک جانبه در باب 

و در نهایت مصرف مواد غذایی ارگانیک  کندایجاد افکار عمومی  درشاید نوعی دوگانگی 

زمینه اهمیت اصول اخالقی در البته در . ممکن است شاخصی برای تمایز طبقات اجتماعی شود

، Andersen)است  مین غذای ارگانیک به برخی مالحظات اخالقی نیز اشاره شدهأراستای ت

طور خواسته یا ناخواسته به شاخصی  به بیان دیگر مصرف مواد غذایی ارگانیک نباید به(. 1066

ای از موارد یا در پارهو شأن اجتماعی طبقات مختلف جامعه تبدیل شود و منزلت  نمایاندنبرای 

زیرا انگیزه عینی و . که از نظر اخالقی بسیار مذموم استمبدل شود به ابزاری جهت تفاخر 

طور طبیعی  سالمت انسان است و به ءحفظ و ارتقا فقطمنطقی مصرف محصوالت ارگانیک 

تجملی و تشریفاتی کاالی به هیچ عنوان یک ، غذای ارگانیک عبارت بهتربه . باید اینگونه باشد

 این محصوالتتجمالتی به ابزاری و نگاه محور است و یک محصول سالمتنیست بلکه 

  .منفی در جامعه به دنبال دارداجتماعی پیامدهای 

های جوانان انتخاب غذا را نه ویژه برخی از گروهه ای از افراد بروانشناسان معتقدند عده      

نگرند تا برای ای، بلکه از منظر ایدئولوژی و سبک زندگی میتغذیهمین نیازهای أفقط در جهت ت

است که گروه سنی جوانان  بیان شده. کنندو کسب خود یک هویت یا ارزش اجتماعی ایجاد 

دهند؛ بیشترین عالقمندی را به مصرف محصوالت ارگانیک از خود نشان می( سال 95تا  61)

بر این باورند که اظهار در برخی از جوامع نان رسد که معدودی از جوابه نظر می گاهی
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یا و باشد های اجتماعی نوعی مرزبندی با سایر گروهتواند میعالقمندی به این محصوالت 

ی یهادار باشد آسیببالتبع اگر این رویکرد ادامه و دهدآنها را نشان و ویژه بودن جایگاه خاص 

(. 1069و همکاران،  Von Essen؛ 1066ان، و همکار Preedy)را نیز بر جای خواهد گذاشت 

روی دانشجویان  6طی یک بررسی که با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتیشایان ذکر است که 

از  درصد 11ساکن در استان خوزستان انجام شد، نتایج نشان داد که به طور تقریبی حدود جوان 

 (. 1065و همکاران،  Yazdanpanah)این افراد تمایل به استفاده از محصوالت ارگانیک دارند 

منحصر به رویکرد مصرف مسائل و مالحظات اجتماعی که البته روشن است صد      

های تولید توان بیان کرد که انواع مختلف روشطور عموم می به. محصوالت ارگانیک نیست

اما . دارند اند و البته همگی مالحظاتیمحصوالت کشاورزی برای رفع نیازهای بشری ایجاد شده

های تشویقی در جهت مصرف یک نوع غذا، صرف همانگونه که بیان شد، برای اجرای سیاست

نظر از مالحظات ایمنی آن، باید به سایر مالحظات از جمله مسائل اجتماعی آن نیز پرداخته 

 کنندگاناین امر نیازمند انجام تحقیقات پیرامون ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد مصرف. شود

کنندگان و فرهنگ غذایی و یافتن رویکردهای صحیح در جهت اصالح الگوی رفتاری مصرف

؛ Yiannas ،1001؛ a6931؛ حاجی محمدی، a6939حاجی محمدی و همکاران، )است  آنها

Yiannas ،1065.)  

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1. health belief model 
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های کشتارگاهاصول بهداشت گوشت و (. 6913)آخوندزاده بستی افشین، حاجی محمدی بهادر 

 .چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران. دامی

اسالمی گیلدا، خلعتبری سپیده، عریان احمد، ظهورتبار امین، امیری آسیه، حاجی محمدی بهادر 

در گوسفند و بز  لینگواتوال سراتامطالعه شیوع و شناسایی خصوصیات مولکولی (. 6935)

پذیرش شده برای . )دامپزشکی دانشگاه تهرانمجله تحقیقات . کشتارشده در کشتارگاه یزد

 (چاپ

حاجی محمدی بهادر، احرامپوش محمد حسن، خلعتبری لیماکی سپیده، امیری آسیه، گرایلو 

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان ساکن در (. a6939)سکینه، حسینی مطهره السادات 

انستیتو تحقیقات بهداشتی مجله دانشکده بهداشت و  .شهر یزد پیرامون مسمومیت غذایی

 .35تا  16 صفحات. 9، شماره 61دوره . دانشگاه تهران

نامه لغت(. b6939)حاجی محمدی بهادر، صفاری خوزانی مهرنوش، احرام پوش محمد حسن 

 .  انتشارات رویان پژوه، تهران. تألیف جفری تی سولیت(. ترجمه)ایمنی مواد غذایی 

 گرایلو سپیده، لیماکی خلعتبری آسیه، امیری حسن، دمحم احرامپوش بهادر، محمدی حاجی

 زنان عملکرد و نگرش آگاهی، میزان بررسی. (a6931) السادات مطهره حسینی سکینه،

  .1 شماره. غذایی مواد شناسی میکروب مجله. غذا از منتقله بیماریهای پیرامون شیراز مقیم
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 فصل چهارم

 ایمنی محصوالت کشاورزی ارگانیک ءارتقا

 

 مطلق یا نسبی؟  : ایمنی غذا -4-1

گونه هیچتحت هیچ شرایطی بعضی از مردم بر این باورند که غذای ایمن، غذایی است که      

 6از افراد در جستجوی ایمنی مطلق ایعدهتر در آن وجود نداشته باشد؛ به بیان سادهای مخاطره

تمایل برخی از عالقمندان به خرید و مصرف محصوالت  از مهمترین علل یکیهستند و 

افراد این است که  بعضی ازهمچنین یک تصور رایج نزد . ارگانیک ناشی از همین باور است

ایجاد بیماری نکند که برداشتی ناقص از گاه هیچمید که مصرف آن توان ایمن ناغذایی را می

شرایطی مفروض است که طی آن در مفهوم ایمنی مطلق غذا، . تعریف علمی ایمنی غذاست

انسان در نتیجه مصرف یک سالمت به آسیبی گونه اطمینان قاطع و حتمی حاصل شود که هیچ

علمی موجود، ایمنی مطلق غذا نه تنها از لحاظ  غذا اتفاق نخواهد افتاد؛ حال آنکه طبق حقایق

فرضی، در صورت پذیرش مفهوم ایمنی  یبه عنوان مثال. تئوری بلکه در عمل نیز ممکن نیست

توان با همین استدالل چنین تصور کرد که یک خودرو، تنها در می ییمطلق برای محصوالت غذا

یا واژگونی ولو سقوط به دره )گی راننده سانحهرگونه صورتی ایمن است که در صورت بروز 

                                                             
1. absolute safety  
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گونه آسیبی به سرنشینان وارد نشود و یا یک ساختمان فقط در شرایطی ایمن تلقی هیچ (خودرو

یک از این ی قادر به تخریب آن نباشد که به وضوح هیچشدیدبسیار  هیچ زلزلهحتی شود که 

شاید بتوان اینگونه عنوان کرد که در صورت الزامی دانستن حصول . انتظارات عاقالنه نیست

خطرناک و را باید  یبشرزندگی محیط تمامی  به طور کلیایمنی مطلق، دیگر نه تنها غذا بلکه 

مفهوم ایمنی نگاه اول، اگرچه در . استتصوری دور از ذهن بالتبع که پنداشت ی ایمنعاری از 

نشدنی است؛  در عملبه نظر برسد اما بخش و مطلوب اطمینانید شاو الزامی پنداشتن آن  مطلق

مفهوم ایمنی و در بحث حاضر ایمنی غذا موضوعی چندوجهی است که در  به طور کلیزیرا 

 (. 6-1جدول )شود ادامه به بعضی از جوانب این گزاره پرداخته می

محصوالت در را مختلفی ...(  و باکتری، قارچ، سموم، فلزات سنگین)بشر تاکنون مخاطرات      

، بطالنی بر ایمنی مطلق ییغذایک وعده است که حضور هر یک آنها در  شناسایی کردهغذایی 

بلکه . شودغذا با صرف حضور یک مخاطره مخدوش نمی 6اما ایمنی نسبی. خواهد بودآن غذا 

به  به اصطالحد که باید مقدار و کمیت آن مخاطره به حدی باشد که در انسان ایجاد بیماری کن

باکتری شماری از تعداد انگشتشود؛ به عنوان مثال، صرف حضور می اطالق 1زاآن دوز بیماری

 ، بلکهدشونمی 1موجب بروز بیماری وباخطری برای انسان نداشته و غذا آب یا در  9ویبریو کلرا

Schmid-)است الزم باکتری  عدد 6000حضور حداقل بیماری در انسان این برای ایجاد 

Hempel  وFrank ،1008) .رسانی انواع مخاطرات مواد غذایی یا قدرت آسیب 5همچنین، شدت

 به طور قطعاز سوی دیگر، . متنوع بوده که روی قضاوت در خصوص ایمنی غذا تأثیرگذار است

بشر موفق به کشف و شناسایی آنها تاکنون د که نمخاطرات ناشناخته بسیاری وجود دارهنوز 

به موازات افزایش البته در حال گذار بوده و متغیر و بنابراین ایمنی غذا مفهومی . است نشده

دانش که تعریف امروزی ایمنی غذا تفاوت فاحشی با همچنان. استتکامل دانش بشری در حال 

                                                             
1. relative safety  

2. infective dose  

3. Vibrio cholerae  

4. cholera  

5. severity  

https://en.wikipedia.org/wiki/Vibrio_cholerae
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های آینده بشری نیز وجود در نسل به طور قطعدارد و همین تفاوت در صده گذشته پیشینیان ما 

 .  تخواهد داش

آثار دارای طور ذاتی د به نتوان، تحت شرایطی میموجود در غذاترکیبات مغذی بسیاری از      

خلقت بالقوه امکان جهان ای در همانطور که پیشتر عنوان شد، هر ماده. دنسمی روی بدن باش

عنوان به . استآن و مدت مواجهه با سم دوز به وابسته در انسان سمیت دارد ولی بروز بیماری 

حیاتی آب در بسیار اهمیت  گویای، “آب مایه حیات است”مثال عبارت مصطلح و شناخته شده 

روی در است که زیاده موجودات از جمله انسان است؛ اما ثابت شده تمامیمانی سالمت و زنده

شود؛ پرنوشی آب نیز برای سالمت انسان مضر بوده و سبب نارسایی کلیوی می نوشیدن آب

شود که  6های بدن منجر به مسمومیت با آببر هم زدن تعادل الکترولیتاز طریق تواند حتی می

؛ Bower ،1009و  Farrell)ممکن است سبب اختالل عملکرد مغز و حتی مرگ شود  در نهایت

Keating  ،در مثالی دیگر، ویتامین . (6336و همکارانA ها بوده و که یکی از مهمترین ریزمغذی

کند، در صورت دریافت بیش از حد این ویتامین اختالالت جدی در بدن ایجاد میکمبود آن 

 . (Russell ،1000)دهد ایجاد شده و نیز اختالالت پوستی، گوارشی و اسکلتی رخ میمسمومیت 

کننده نیز توجه های مصرفدر مقوله ایمنی غذا، عالوه بر خود ماده خوراکی باید به گروه     

به عنوان یک ماده بسیار مغذی از بدو تولد تا انتهای زندگی برای که به عنوان مثال، شیر . داشت

تغذیه انسان مورد نیاز است، ممکن است در دستگاه گوارش برخی از افراد به عنوان یک ترکیب 

در مورد مطلب ؛ این کندشدید  9های آلرژیکعمل کرده و ایجاد واکنش( زاحساسیت) 1آلرژن

همچنین فرضیاتی . مرغ نیز صادق استزمینی و تخمغذایی نظیر ماهی، بادام دیگر از مواد ایپاره

 شیر و بروز سرطان پروستات در مردان مطرح شده استمقادیر زیاد مصرف بین مبنی بر ارتباط 

(Harrison  ،؛ 1068و همکارانTorfadottir  ،1061و همکاران) .،توان به می در مثالی دیگر

                                                             
1. water intoxication  

2. allergen  

3. allergic reactions   
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و منبع ترین اقالم مورد نیاز در جیره غذایی انسان بوده حیاتیگوشت قرمز اشاره کرد که از 

آخوندزاده بستی و حاجی ) و آهن است B12ضروری، ویتامین پروتئین، اسیدهای آمینهمین أت

بیش از حد دریافت  6سرطان تحقیقات جهانی بر اساس اعالم صندوقاما  ؛(6913محمدی، 

های انسان به بیماریخطر ابتالی ، (گرم در هفته 500گرم در روز یا  86بیش از )گوشت قرمز 

 .(1060و همکاران،  McAfee) دهدرا به شدت افزایش میعروقی و سرطان کولون -یبقل

ترین محصوالت غذایی، حتی بدون دارا بودن ترین و حیاتیشود که مغذیبنابراین مالحظه می

و  Shibamoto؛ Brimer ،1066)ممکن است سالمت انسان را تهدید کنند  ایگونه مخاطرهره

Bjeldanes ،1003) . برای غالب افراد ایمن قلمداد  به طور معمولحتی برخی از غذاهایی که

های سنی خاص نظیر نوزادان و اطفال خطرآفرین شوند، ممکن است برای برخی از گروهمی

رسد بسیاری از مردم از ذکر مثالی در مورد عسل که به نظر میدر اینجا ؛ (Omaye ،1001)باشند 

 1کلستریدیوم بوتولینومباکتری . این مطلب کمک کندتر شفافتواند به ارائه میآن مطلع هستند، 

حاجی محمدی و )ای در انسان دارد سمی و کشنده آثاریکی از مخاطرات مهم عسل است که 

های آلوده به این در صورت مصرف عسل(. 1061و همکاران،  Wojtacka؛ c6935همکاران، 

کند، در حالیکه اگر توسط نوزادان و اطفال مصرف باکتری، هیچ خطری افراد بالغ را تهدید نمی

و  Aureli)مرگ شود و حتی  9بوتولیسم اطفالبه شود بسیار خطرناک بوده و ممکن است منجر 

، Gabayو  Tanzi؛ 1001و همکاران،  Koepke ؛1069و همکاران،  Grant ؛1001همکاران، 

همین دلیل پزشکان توصیه اکید دارند که از تغذیه نوزادان با عسل به شدت پرهیز به و ( 1001

به طور فرضی تصور شود که بناست در مورد ایمنی یک کاسه عسل حاوی اگر حال . شود

پاسخ چیست؟ آیا عسل موجود در این  ،قضاوت شود کلستریدیوم بوتولینوماسپورهای باکتری 

بدیهی است در این حالت باید اشاره کرد که عسل حاوی ! ایمن؟ کاسه هم ایمن است و هم غیر

همانند سایر محصوالت غذایی دارای ایمنی نسبی است؛ به  کلستریدیوم بوتولینوم،اسپورهای 

                                                             
1. World Cancer Research Fund (WCRF) 

2. Clostridium botulinum  

3. infant botulism  
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این . ایمن است ین حال برای نوزادان غیربیان دیگر، مصرف عسل برای بالغین ایمن بوده و در ع

کننده آن دهد که اظهارنظر در مورد ایمنی غذا وابسته به نوع گروه مصرفمطلب نشان می

 .نسبی بودن ایمنی غذاستمؤید که به طور ضمنی  غذاست

گاه قادر به اثبات ز اهمیت دیگر این است که از لحاظ منطقی، دانش بشری هیچئحا موضوع     

به عنوان مثال، در . وجود مخاطره در غذا نیست؛ بلکه فقط وجود مخاطره قابل اثبات استعدم 

توان اعالم کرد که در نمونه گاه نمیهنگام ارزیابی یک نمونه غذایی از نظر باقیمانده سم، هیچ

باید اظهار کرد که هیچ سمی دیده نشد؛  فقطسمی وجود ندارد، بلکه  گونهمورد آزمایش هیچ

 به طور کلیهای آزمایشگاهی قابل تشخیص نبوده و یا توسط دستگاه ممکن است سمزیرا 

فقط  6ارزیابی خطر هایبه طور عموم، آزمایش بنابراین. باشدناشناخته  ی سمومِنمونه غذا حاو

به پس از در نهایت . کنندتعیین را آن غذا و نه قطعیت  (حدود ایمنی) 1توانند حاشیه ایمنیمی

خویش، قبلی ارزیابی خطر، انسان با استفاده از قوه منطق و دانش  هاینتایج آزمایشدست آمدن 

؛ (Omaye ،1001) کندقضاوت میدر مورد ایمن بودن یا نبودن غذا  9فایده-بر اساس اصل هزینه

د، دیگر آن غذا ایمن تلقی اشبه این معنا که اگر احتمال خطر مصرف یک غذا بیش از فواید آن ب

 .کندو در غیر اینصورت اجازه مصرف پیدا می شودو معدوم می نشده

کرد که کشت ارگانیک گیری توان از این بخش نتیجهبا توجه به مواردی که بیان شد، می      

 به طور کلیایمنی غذا و حصول ایمنی نسبی؛ اما  ءفرایندی است در جهت تالش برای ارتقا

ایمنی مطلق نه تنها در مورد غذای ارگانیک، بلکه برای هیچ محصول خوراکی حاصل نخواهد 

البته باید خاطر نشان کرد که مالحظات ابراز شده در مورد ایمنی محصوالت غذایی . شد

کاهد؛ بلکه نشاندهنده این وجه اهمیت و ارزش کشت این محصوالت را نمی هیچ ارگانیک به

ایمنی کامل آن را تأیید یا تضمین  همیشهاطالق واژه ارگانیک به یک غذا، امر است که صرف 

                                                             
1. risk assessment  

2. margins of safety  

3. cost-benefit  
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نخواهد کرد و در صورت عدم رعایت کامل استانداردهای موجود در حین کشت و فراوری این 

. تر باشدتر و غیر ایمنمحصوالت، حتی ممکن است در مواردی از معادل رایج آن غذا خطرناک

کنندگان، های مصرفیک از گروهگانیک رافع مسئولیت هیچبه عبارت دیگر، ذکر کلمه ار

 . نخواهد بودغذا های نظارتی از نظر ضرورت توجه به مسائل ایمنی تولیدکنندگان و دستگاه

  

 

 غذا ترین دالیل مردود بودن مفهوم ایمنی مطلقبرخی از مهم :1-4 جدول

 امکان وجود برخی از مخاطرات ناشناخته در غذا 6

 غذامختلف مخاطرات انواع زایی بیماریشدت و بودن دوز متفاوت  1

 بودن دانش بشری در خصوص ایمنی غذاتکامل متغیر و در حال  9

 موجود در غذا  و حیاتی برخی از ترکیبات مغذی ذاتی سمیت  1

  کنندهمصرف انسانی گروهبر حسب بودن ایمنی غذا وابسته و متغیر  5

 عدم وجود مخاطره در غذا اثباتممکن نبودن  1

 

 

 

 

 ارگانیک محصوالتکنندگان در خصوص مالحظات ایمنی آموزش مصرف -4-5

قابل توجهی دارند، اما به هیچ عنوان های مزیتاگرچه محصوالت ارگانیک از نظر ایمنی      

و همکاران،  Tasiopoulou)معادل غذای ایمن دانست  به طور دقیقتوان غذای ارگانیک را نمی

کما اینکه در . وجود دارد کنندگانمصرفاز بعضی که البته این باور عمومی ناصحیح نزد ( 1008

ثیر مستقیم مصرف غذای ارگانیک در درمان بیماران مبتال أگذشته بعضی ادعاهای واهی از قبیل ت

و  Magkos)ای نیز قرار گرفته بود که متأسفانه مورد توجه عدهبه سرطان عنوان شده بود 



                                                                                 

                                                                                                                                                                    83ارتقاء ایمنی محصوالت کشاورزی ارگانیک                                                               : فصل چهارم

 

محصوالت ارگانیک فواید سودمند در بیان جانبدارانه اتخاذ رویکردهای لذا (. b1009همکاران، 

شود، در صورت عدم سالمت مردم عنوان می ءبا نیت کمک به ارتقا به طور معمولکه البته 

 . هایی را به همراه داشته باشدتواند آسیبتوجه به مالحظات ایمنی می

توجه  1و غذای ارگانیک 6های ماهوی دو مفهوم کشت ارگانیکدر اینجا باید به تفاوت     

کشت ارگانیک یک روش و یک اقدام است؛ در . داشت و این دو را از یکدیگر تمیز داد

تر، به بیان روشن. که غذای ارگانیک، هدف و نتیجه حاصل از کشت ارگانیک استصورتی

-تهای زنجیره غذایی منجر به برداشت و تولید غذای ارگانیک نمیدر انهمیشه کشت ارگانیک 

 ماتمامراحل کشت در مزارع، پس از کلیه صحیح و استاندارد انجام حتی با فرض  چرا کهشود؛ 

وارد مخاطراتی ممکن است ... بسته بندی و  ،فراوری ،برداشتخالل مرحله کشت و در 

که برخی از مالحظات همچنان. دنارگانیک خارج کنمحصول شوند که آن را از زمره محصوالت 

از فواجع  بعضیرسد به نظر می. هستندنیز ناظر بر این مطلب فصول قبلی ابراز شده در 

متعاقب مصرف محصوالت ارگانیک در تعدادی از  شیا کلییاشرگیری بهداشتی نظیر همه

ناشی از ذهنیت اشتباه ایمنی کامل  شاید، (1069و همکاران،  Soon)کشورهای اروپایی 

های کنندهدر این میان، شناسایی تعیین. است کنندگان بودهمحصوالت ارگانیک نزد مصرف

-کنندگان و عوامل مؤثر بر آنها و در نهایت اقدام در جهت طراحی و ارائه برنامهمصرف 9رفتاری

 (. Yiannas ،1065)محور ضرورت دارد های آموزشی سالمت

سازی است که در مراحل آماده در مورد محصوالت کشاورزی رایج، بشر به تجربه دریافته     

را ... ، پخت کامل و نظیر شستشو، ضدعفونی 1هداشتی کردنغذا برای مصرف باید مراحل ب

مراحل فراوری یک  بیشتربه ویژه اینکه . مین شودأاالمکان ترعایت کند تا ایمنی غذا حتی

ثیر أهای عفونی تمحصول غذایی، در کاهش مخاطرات مربوط به بار میکروبی و میکروارگانیسم

                                                             
1. organic agriculture  

2. organic food  

3. behavior determinants  

4. sanitation  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029655416303839
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اما بعضی از باورهای نادرست، ممکن (. Motarjemi ،1069؛ Marriott ،6338)بسزایی دارند 

م با ای که گروهی از مردبه گونه ؛(Yiannas ،1001)کنندگان بشود است سبب گمراهی مصرف

های ارگانیک عاری از هرگونه مخاطره میکروبی است، ممکن است روشغذای این تصور که 

طور جدی و کامل انجام ندهند که امری پرخطر  سازی و فراوری مواد غذایی را بهمرسوم آماده

کنندگان ممکن است در حین شستشوی میوه و سبزیجات ای از مصرفکما اینکه عده. است

اغلب زیرا بعضی بر این باورند که  ؛استفاده نکنندرایج های شیمیایی منزل از شویندهارگانیک در 

ارگانیک از ایمنی میکروبی مطلوبی برخوردارند و بر خالف محصوالت کشاوری محصوالت 

از طرف دیگر، گاهی . کشاورزی رایج، نیازی به انجام کامل فرایند شستشوی معمول ندارند

های شیمیایی مجاز، ماهیت ارگانیک کنند که شستشو با شویندهصور میکنندگان به غلط تمصرف

در نتیجه، خطر باقیمانده عوامل میکروبی روی این محصوالت . کندماده غذایی را مخدوش می

-از طریق آموزش صحیح مصرفمضرات رسد این وجود خواهد داشت که البته به نظر می

اشتی کردن مواد غذایی تا حدود زیادی قابل کنترل های بهدکنندگان به منظور آشنایی با روش

عرضه  6محصوالت کشاورزی ارگانیک به صورت آماده مصرف بیشترقابل ذکر است که . است

و  Cooper)شوند و مرحله پخت خانگی و حرارت دهی قبل از مصرف وجود ندارد می

 های غیرروشکه ضرورت استفاده از سایر ( McCrea ،1000و  Wright؛ 1008همکاران، 

در نتیجه، . کندحرارتی بهداشتی کردن و رفع مخاطرات میکروبی این محصوالت را نمایان می

اگرچه برخی از انواع مخاطرات میکروبی ممکن است ایمنی محصوالت کشاورزی ارگانیک را 

-به ویژه از طریق رسانه)کنندگان تهدید کنند، اما بدون شک با آموزش صحیح و مستمر مصرف

 .احتمالی قابل پیشگیری و کنترل هستند مالحظاتبسیاری از این ( ی جمعیها

 

 

 
                                                             
1. ready to eat  
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 پرتودهی در افزایش ایمنی محصوالت کشاورزی ارگانیک کاربرد فناوری -4-7

مراکز علمی جهان عنوان شد که به منظور کاهش  بعضی ازدر حدود دو دهه قبل، توسط      

های ناشی از گیریارگانیک و جلوگیری از وقوع همههای میکروبی در محصوالت خطر آلودگی

در . واقع شوند 6آن، بهتر است محصوالت ارگانیک قبل از عرضه به بازار مورد فرایند پرتودهی

پیشنهاد شده بود که پرتودهی به عنوان یک فرایند الزامی در تولید محصوالت  6331سال 

گنجانده شده و به تصویب برسد؛ در ایاالت متحده آمریکا ارگانیک ملی ارگانیک در استاندارد 

اما با مخالفت متولیان صنعت ارگانیک روبرو شده و در نهایت در کنگره این کشور به رأی 

ور این بوده که طبق زبشاید یکی از علل مخالفت با پیشنهاد م(. Dyer ،1066)گذاشته نشد 

کند و دهی، غذا را از وضعیت ارگانیک خارج میاستانداردهای فعلی انجام هرگونه عملیات پرتو

اما این اصل اساسی نباید مغفول بماند که حفظ سالمت . بردهویت ارگانیک را زیر سوال می

 . کنندگان غذا بر همه چیز رجحان داردمصرف

ضرر بودن فرایند پرتودهی به اثبات رسیده و از طرفی ارزان و کارامد امروزه سالمت و بی     

شود می ایمنی بسیاری از انواع مواد غذایی بکار گرفته ءارتقادر حال حاضر به منظور و  است

و همکاران،  Lung؛ 6935؛ یوسفی و همکاران، 6931حسین پور گنجارودی و همکاران، )

 از و مستقیم صورت به یا هامیکروارگانیسم کشنده پرتوها بر ثیرأت(. Roberts ،1061؛ 1065

 غیر صورت به یا و بوده سلول حیاتی در هایساختمان و ترکیب مولکول اختالل در طریق

دارند اثر ضد میکروبی که است  9آزاد هایآب و تولید رادیکال 1از طریق رادیولیز مستقیم

 (. c6939حاجی محمدی و همکاران، )

 

                                                             
1. irradiation   

2. radiolysis  

3. free radicals  
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روی کاهش بار  9یا پرتو الکترونی 1به ویژه پرتو گاما 6های یونیزاناست که تابش ثابت شده     

(. Prakash ،1061) هستندمیکروبی محصوالت کشاورزی به ویژه میوه و سبزی بسیار مؤثر 

فناوری پرتودهی در نابودی طیف وسیعی از انواع مخاطرات بیولوژیکی مواد غذایی از جمله 

 و Jay؛ 1065و همکاران،  Hoseinpour Ganjaroudi)ها مؤثر است ها و قارچها، انگلباکتری

های مولد سم، البته این فناوری به طور غیر مستقیم و از طریق نابودی کپک(. 1001همکاران، 

شده  به عنوان مثال، بر اساس تحقیق انجام. دهدتجمع سموم قارچی در غذا را نیز کاهش می

 آسپرژیلوس، کارایی پرتو الکترونی در نابودی کپک (b6935)توسط حاجی محمدی و همکاران 

 ئیداده شد؛ از آنجادر محصول پسته نشان B1و در نهایت کاهش باقیمانده آفالتوکسین فالووس

رود، استفاده از فناوری که پسته یک محصول غذایی استراتژیک و ویژه در کشور ما به شمار می

به . وضعیت بهداشتی این محصول بجا بگذارد ءتواند تأثیر مطلوبی در جهت ارتقاپرتودهی می

کنندگان، الزم حقوق مصرفبه هر حال باید در نظر داشت که طبق قوانین و الزامات مربوط 

گذاری برچسب 1محصوالت پرتودیده، نشان پرتودهی موسوم به رادورا تمامیاست که بر روی 

 (. 6-1تصویر )شود 

آید انجام عملیات پرتودهی به عنوان یشین، به نظر میبا توجه به موارد مزبور در سطور پ     

یک پیشنهاد عملیاتی و کارامد جهت مرتفع کردن بعضی از مالحظات ایمنی محصوالت 

سنجی قابل توصیه است و بهتر است در مورد امکانبه ویژه ایمنی میکروبی کشاورزی ارگانیک 

به ویژه در . کننده محصوالت ارگانیک مطالعات الزم انجام گیرداین اقدام در ممالک مصرف

موثقی در زمینه نحوه کشت و  آگاهیمورد محصوالت ارگانیک وارداتی از سایر مناطق جهان که 

در جهت جلب اطمینان به ایمنی این  یفراوری آنها در دسترس نیست، پرتودهی نقش مؤثر

در آلمان  1066در سال  شیا کلییاشرگیری بزرگ مهکما اینکه در ه. محصوالت ایفا خواهد کرد

                                                             
1. ionizing radiation 

2. gamma   

3. electeron beam  

4. Radura  
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و فرانسه که منجر به ابتال و مرگ و میر گسترده شهروندان شد، محصوالت ارگانیک وارداتی از 

؛ نکته قابل تأمل و تعمق در اینجا (1069و همکاران،  Soon)اند کشور مصر منشأ آلودگی بوده

مورد محصوالت ارگانیک وارادتی به اروپا انجام  که فرایند پرتودهی دراین است که در صورتی

پیوست و از مرگ تعداد در آلمان و فرانسه به وقوع نمی 1066گیری سال شده بود، شاید همه

مطالعات متعددی کارامدی پرتودهی روی نابودی  چرا که ؛شدقابل توجهی انسان پیشگیری می

اند که از جمله آنها ور بود را نشان دادهزبگیری مکه مسبب همه شیا کلییاشرزای سویه بیماری

 و Nabulsi-Al (1061)و  Osaili، (6931)امیری توان به تحقیقات منتشر شده توسط می

Mahmoud (1060 )اشاره کرد.  

 

 
 (رادورا)نشان پرتودهی  :1-4تصویر 

 

 

 احتمال تقلبات در عرضه و فروش محصوالت کشاورزی ارگانیک -4-4

دهند که همگام با متأسفانه برخی شواهد در بعضی مناطق جهان از جمله کشور ما نشان می     

کنندگان به محصوالت ارگانیک و از سویی محدود بودن تولید این افزایش رغبت مصرف

ای از متخلفان و عرضه و سودجویی عده 6غذایی اتمحصوالت، زمینه برای انجام تقلب

                                                             
1. food adulteration/fraud   
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و معرفی فریبکارانه آن به عنوان یک غذای )های گزاف با قیمتارگانیک  محصوالت غیر

از مراکز فروش محصوالت کشاورزی در ایران،  بعضیامروزه در . است ایجاد شده( ارگانیک

رسند که فاقد گواهی و مجوزهای قانونی هستند که این نام ارگانیک به فروش میمحصوالتی به

البته این معضل . است ین محصوالت ایجاد کردهخصوص ادعای اصالت ادر امر شبهاتی را 

محدود به کشور ما نیست و به عنوان مثال بر اساس دو گزارش جداگانه منتشر شده در دو 

و همکاران،  Tasiopoulou)و ایتالیا ( 1001و همکاران،  Baker)کشور توسعه یافته آمریکا 

ارگانیک عرضه شده بودند، دارای  نامههای محصوالت کشاورزی که باز نمونهمعدودی ، (1008

-همانطور که در بخش چرا کهکش بودند که نمایانگر تقلبات احتمالی بود؛ باقیمانده سموم آفت

های قبلی بحث شد، طبق استانداردهای تولید محصوالت ارگانیک استفاده از سموم شیمیایی 

در عرضه محصوالت  جالب توجه است که در کشور آمریکا تقلبات. مجاز است غیر ،سنتتیک

 کهبه طوری ؛(1-1جدول )ترین انواع تخلفات مکشوفه است ارگانیک یکی از مهمترین و رایج

 (. Ryan ،1061)در بین کلیه انواع محصوالت خوراکی، رتبه سوم را از نظر رواج تقلبات دارد 

در حال حاضر مرکز ملی تأیید صالحیت ایران که از نظر ساختار سازمانی زیر نظر مستقیم      

-سازمان ملی استاندارد ایران است، تنها متولی قانونی نظارت و صدور گواهی و مجوز برچسب

در این زمینه . (6939سازمان ملی استاندارد ایران، ) گذاری محصوالت ارگانیک در کشور است

های الزم ارائه شود؛ بدین صورت کنندگان محصوالت ارگانیک آگاهیاست به مصرف شایسته

نام ارگانیک که هیچ برچسب، مجوز و یا گواهی محصول کشاورزی به هرگونهکه ادعای فروش 

صادره از سوی مرکز ملی تأیید صالحیت ایران و یا سازمان ملی استاندارد ایران را نداشته باشد، 

از (. 1-1تصویر )مورد تأیید نبوده و اصالت آن محصول از نظر ارگانیک بودن مورد تردید است 

اری، مجوز، و یا گواهی در این خصوص که گذبرچسب هرگونهسوی دیگر، پر واضح است که 

نشان ملی  .مورد ادعای سایر نهادها و مراکز دیگر باشد، از نظر قانونی فاقد وجاهت است

 .نشان داده شده است 9-1ارگانیک در ایران در تصویر 

 



                                                                                 

                                                                                                                                                                    15ارتقاء ایمنی محصوالت کشاورزی ارگانیک                                                               : فصل چهارم

 

 
 سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تأیید صالحیت ایراننشان : 5-4تصویر 

 

 

 
 نشان ملی ارگانیک در ایران :7-4تصویر 

 

 

انجام تقلبات در زنجیره تولید غذا، متأسفانه در بسیاری از موارد منجر به مخدوش کردن      

به طور کنندگان متخلف محصوالت تقلبی عرضهکه  شود؛ چراایمنی محصوالت غذایی می

-سالمت مصرفلذا دانند و خود را ملزم به رعایت استانداردهای کیفی و بهداشتی نمی معمول

تجزیه و های مستمر و بردارینمونهتردید، بی. کنندگان ممکن است تحت تأثیر سوء قرار بگیرد

آزمایشگاهی محصوالت عرضه شده در بازار مصرف، به کشف و پیشگیری از بروز  تحلیل
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از اقدامات  های جزایی متخلفان، یکی دیگرعمال جریمهالبته اِ. کنداینگونه تقلبات کمک می

بازدارنده در این زمینه بوده که به نوبه خود مستلزم ورود قانونگذاران و مسئوالن ذیربط به این 

های نظارتی فعلی این است که تجهیزات مورد نیاز جهت یکی از محدودیت. موضوع است

تمایز محصوالت ارگانیک از محصوالت کشاورزی رایج به سهولت در دسترس نبوده و همچنین 

و  Denver؛ 1069و همکاران،  Capuano) مربوطه بسیار پیچیده و پرهزینه هستند هایآزمایش

Christensen ،1065) گذاری محصوالت ارگانیک با پایش و نظارت بر صحت برچسب بنابراین؛

 کهکنندگان وجود دارد اعتماد مصرفحسن سوءاستفاده از احتمال  و هایی روبرو استچالش

. کندهای نظارتی مسئول و پژوهشگران این حوزه را اقتضا میاین موضوع توجه بیشتر دستگاه

به مصرف محصوالت ارگانیک مردم های جمعی در جهت ترغیب در حال حاضر بیشتر رسانه

بروز تخلفات و احتمال پرهیز از تشویش اذهان عمومی، به به منظور  شایدکنند و تالش می

 آگاهیکنندگان برخی از مصرف در نتیجهو  پردازندنمیاین زمینه چندان  فروش متقلبانه در

به هر حال، مباحث مرتبط با شناسایی و کنترل تقلبات در زمینه . باره ندارندجامعی در این

-محصوالت ارگانیک بسیار گسترده بوده و شرح جزئیات این موارد نیازمند بحث و تفسیر جامع

چرا که انجام تقلبات در  ؛بدان پرداخته شودتری به طور جدیآتی  تری است که باید در متون

 اندازد، بلکه سرمایه عظیم اعتماد عمومی دررا به خطر میغذا صنایع غذایی، نه تنها ایمنی 

-در کشور ما رخ دادهتقلبات هایی از این دست نمونهمتأسفانه در گذشته . کندجامعه را زایل می

، Athari)اشاره کرد روغن پالم در شیر افزودن به قضیه تقلب توان میاند که از جمله آنها 

اذهان  شموجب تشوی متخلف کنندگانعرضهکه طی آن انجام تقلب توسط معدودی از ( 1060

گوشت همچنین تقلبات در صنایع  .شدکشور لبنی صنایع تشکیک در نحوه عملکرد عمومی و 

 های حیوانی غیرگونه استفاده از گوشتویژه  کشور بهدر  ...( و همبرگر ،الباسک ،سوسیس)

و همکاران،  Eslami؛ 1061و همکاران،  Doosti؛ d6939حاجی محمدی و همکاران، )مجاز 

خمیر مرغ، مجاز حیوانی نظیر روده، پوست، سنگدان مرغ،  های غیرافزودن بافتو یا ( 1061

؛ 6935؛ ایزدی و همکاران، 6931ایزدی و همکاران، )ضایعات استخوانی، پستان و حتی تخمدان 
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 ؛1065و همکاران،  Latorre؛ 6935و همکاران، غضنفری ؛ e6939حاجی محمدی و همکاران، 

Sadeghinezhad  ،موجب کاهش اعتماد عمومی نسبت به سالمت و ایمنی  (1065و همکاران

  .شده استهای گوشتی فراورده

 

 

در کشور  غذایی با بیشترین تقلبات هشت محصولترتیبی فهرست  :5-4جدول 

 (Ryan ،1061) آمریکا

 روغن زیتون 6

 ماهی  1

 مواد غذایی ارگانیک 9

 شیر 1

 هادانه 5

 عسل 1

 قهوه و چای 8

 جاتادویه 1
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 فصل چهارم منابع

 

های اصول بهداشت گوشت و کشتارگاه(. 6913)آخوندزاده بستی افشین، حاجی محمدی بهادر 

 .چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران. دامی

های صاره نعناع فلفلی در کاهش باکتریبررسی اثر پرتو الکترونی و ع(. 6931)امیری آسیه 

نامه جهت اخذ پایان .در گوشت شتر 8H:658Oاشریشیا کلی  و سالمونال تیفی موریوم

زندی هنگامه، حاجی : راهنمااساتید . )مدرک کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 .دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(. محمدی بهادر

ایزدی فرخنده، صادقی نژاد جواد، حاجی محمدی بهادر، تقی پور ظهیر شکوه، فالح زاده 

مجاز در  های غیربررسی بافت(. 6931) تقی، میرجلیلی اقدس حسین، شیبانی محمد

. طلوع بهداشتمجله . گوشت چرخ کرده عرضه شده در شهر یزد با روش بافت شناسی

 .196 تا 119صفحات . 1شماره 

کارایی (. 6935)ایزدی فرخنده، صادقی نژاد جواد، حاجی محمدی بهادر، شیبانی محمد تقی 

. بهداشتفصلنامه سالمت و . آزمون بافت شناسی در تشخیص تقلب در گوشت چرخ کرده

 .931تا  911صفحات . 1، شماره 8دوره 

. (c6939) فرخنده ایزدی سپیده، خلعتبری حسن، محمد پوش احرام بهادر، محمدی حاجی

 .اول چاپ. نگر، تهران جامعه نشر. غذایی مواد ایمنی و بهداشت درسنامه

بررسی (. e6939)ی محمد تق یبانیش ،نژاد جواد یفرخنده، صادق یزدیا ،بهادر یمحمد یحاج

های گوشتی های غیرمجاز و درصد گوشت به کار رفته در فراوردهفراوانی موارد بافت

. طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. عرضه شده در شهر یزد

 (.یافتهخاتمه ) 9816: کد طرح

http://sr.ssu.ac.ir:8080/research/research/cartable.action
http://sr.ssu.ac.ir:8080/research/research/cartable.action
http://sr.ssu.ac.ir:8080/research/research/cartable.action
http://sr.ssu.ac.ir:8080/research/research/cartable.action
http://sr.ssu.ac.ir:8080/research/research/cartable.action
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حاجی محمدی بهادر، اسالمی گیلدا، مقدم احمدی مهسا، زندی هنگامه، خلعتبری لیماکی 

بررسی و شناسایی مولکولی تقلب در گوشت مورد استفاده در ترکیب (. d6939)سپیده 

طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه . 6931همبرگرهای سنتی تولیدی در شهر یزد در سال 

 (.خاتمه یافته) 9131: کد طرح. یزدعلوم پزشکی شهید صدوقی 

حاجی محمدی بهادر، احرامپوش محمد حسن، هاشمی سیما، خلعتبری لیماکی سپیده، زارع 

الکترونی بر روند تولید  بررسی اثر پرتو(. b6935)فاطمه، طاهری سودجانی مسلم 

. مجله طلوع بهداشت .آسپرژیلوس فالووسهای تلقیح شده با در پسته B1آفالتوکسین

 (برای چاپشده پذیرش )

 مظفری هنگامه، زندی نبی، فر شریعتی مرتضی، زاده جواد علی، دهقانی بهادر، محمدی حاجی

 در قارچی آلودگی و بوتولینوم کلستریدیوم اسپور(. c6935) گیلدا اسالمی حسن، خسروی

 .3 تا6 صفحات. 1 شماره ،65 دوره. بهداشت طلوع مجله. ایران تولیدی هایعسل

حسین پور گنجارودی فاطمه، حاجی محمدی بهادر، زندی هنگامه، بیابانی اردکانی جواد، تازه 

. اثر پرتو الکترونی بر خواص فیزیکوشیمیایی و ویژگیهای حسی بستنی سنتی(. 6931. )الهه

 .116تا  191صفحات . 1، شماره 61دوره . مجله طلوع بهداشت

امات تولید، فراوری، بازرسی و صدور گواهی، الز(. 6939)سازمان ملی استاندارد ایران 

 . 66000استاندارد . رسانی مواد غذایی ارگانیکگذاری و بازاربرچسب

بررسی موارد (. 6935)غضنفری معصومه، حاجی محمدی بهادر، اسکندری سهیل، کریمیان نادر 

. بهداشتمجله طلوع . های غیرمجاز در همبرگرهای دست ساز شهر تهراناستفاده از بافت

 (.پذیرش شده برای چاپ)
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یوسفی عاطفه، حاجی محمدی بهادر، بوذرجمهری فتح اهلل، داد ولی، شیرمردی پژمان، کیقبادی 

مجله . اثرات باریکه الکترونی بر میزان اکسیداسیون چربی در سوسیس(. 6935)نعیمه 
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 هاگیری و پیشنهادنتیجه

 
 سالم سفره با ساحلی مسافران به رساندن استوار و اسبابی صواب برایمَرکبی اساساً کشتی ارگانیک، ” 

تساهل و تسامح در ساخت . ای برای صید زر و سیمسوداگری و نه صحنه برای ایعرشه و نه است

های پساپس در راستای شناسایی مخاطرات شماری سهم بازرسیهای این کشتی و سبکاصولی سازه

پس، سعی مستمر و . همسفران بوده و مستوجب خسران استسفر، سبب سختی و سلب آسایش 

 محسوب  صادقانه در راه حراست و صیانت شایسته از کشتی ارگانیک و سکنه آن، رسالتی سترگ

های عرصه سالمت و اندرکاران و سیاستگزاران سبد غذایی، سازمانشود که متوجه تمامی دستمی

  (مؤلفان) “ساعی و ناخدایان دلسوز است صاحبان صنایع ارگانیک به مثابه سکانداران

 
تاکنون فقدان باقیمانده کود و سموم سنتتیک در محصوالت کشاورزی ارگانیک به عنوان      

طور کلی محصوالت  که بهیک مزیت قطعی و بسیار مهم به اثبات رسیده است؛ لذا نظر به این

از مالحظات ایمنی  ایپارهکشاورزی ارگانیک دارای فواید سودمند و با ارزشی هستند، وجود 

آنها نباید به هیچ عنوان مانعی در جهت تالش برای توسعه و دستیابی مسئوالنه و سالم به این 

ایمنی در عین حال، اذعان به وجود احتمال خطر برخی از مالحظات . محصوالت تلقی شود

های جمعی از حقوق رسانی شفاف در این باب از طریق رسانهمحصوالت ارگانیک و اطالع

طور هدفمند در مسیر انجام تحقیقات به منظور  بنابراین باید به. کنندگان استمسلم مصرف

احتمال خطر  نظیر)ایمنی محصوالت ارگانیک احتمالی شناخت و آگاهی کامل از مالحظات 
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قدم برداشت ...( و گیاهی زا، سموم طبیعی های بیماریها، میکروارگانیسمسینمایکوتوک حضور

زمینه را فراهم کرد تا در نهایت آحاد  ،مالحظاتاین و ضمن تالش در جهت کاهش یا رفع 

واضح است که  کنندگان بتوانند با اطمینان از این محصوالت استفاده کنند؛ چرا که پرمصرف

ه عنوان ارگانیک به صورت یک ادعای صرف، آن محصول را ارزشمند نامیدن یک ماده غذایی ب

نخواهد کرد؛ بلکه رعایت کامل موازین و الزامات ضروری در مراحل کشت و فراوری و نیز 

 .کنترل مالحظات ایمنی آن، ضامن تولید صحیح یک غذای ارگانیک استاندارد است

از فواید سودمند برخی کشت ارگانیک که با اشراف به تمامی عالقمندان  شایسته است که     

نگاهی همه جانبه به مقوله سالمت و با محصوالت درصدد ارتقاء سالمت جامعه هستند، این 

برای  ؛ قائل شدن ایمنی مطلق و یا تفاسیر شبیه به آنبنگرندایمنی محصوالت ارگانیک 

، به طور ناخواسته به ناآگاهی دشومحصوالت ارگانیک که توسط معدودی از افراد مطرح می

که  چرا ؛زندمالحظات احتمالی این محصوالت دامن می یا کاهشکنندگان در پیشگیری مصرف

از مالحظات ایمنی  عارینیز ترین داروها ترین غذاها و شفابخشحتی مغذیبدیهی است که 

همچنین . نیستند و به طور قطع محصوالت کشاورزی ارگانیک نیز از این قاعده مستثنی نبوده

نسبت دادن محاسن غلوآمیز و اجتناب از اشاره به مالحظات احتمالی ایمنی اقداماتی نظیر 

محصوالت ارگانیک، زمینه را برای نشر برخی باورهای غلط از جمله قائل شدن خواص درمانی 

از وجه کند که به هیچ نوعی تقدس کاذب برای این محصوالت فراهم میالقای حقیقی و  غیر

توجهی و تحت لوای کمرود که در درازمدت بیم آن می از طرفی. نظر علمی زیبنده نیست

برخی از تقلبات احتمالی در عرضه محصوالت کشاورزی ارگانیک در کشور  ،های ناکافینظارت

انجام گیرد؛ در این صورت، صنعت ارگانیک مورد ظلم قرار گرفته و ممکن است اعتمادی که 

خوشبختانه تاکنون نسبت به این محصوالت وجود دارد از بین برود که خود تبعات بعدی را به 

 . استتوجه دلسوزان صنعت ارگانیک نیازمند افزایش  مقولهن ای بنابراینهمراه خواهد داشت و 

دستیابی به آن دسته از محصوالت غذایی ارگانیک که کمترین مخاطره رسد به نظر می     

اند، باید به عنوان یک احتمالی را به همراه داشته باشند و طبق الزامات قانونی و مجاز تولید شده
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 ؛های نظارتی مسئول قلمداد شودکنندگان، تولیدکنندگان و دستگاهمطالبه و هدف مشترک مصرف

اندرکاران، متخصصان، دست تمامیتحقق این هدف متعالی نیازمند عزم جدی تردید بی

کشاورزی البته  .های اجرایی و متولیان سالمت و امنیت غذایی کشور استپژوهشگران، دستگاه

ای مورد استفاده در زنجیره غذایی انسان، به غیر از ها و فرایندهارگانیک مانند سایر فناوری

ای، دارای جوانب دیگری نظیر مسائل زیست محیطی، اقتصادی، مالحظات ایمنی تغذیه

ارائه جمع بندی کلی و همه جانبه در خصوص مسائل  ،در نتیجه ؛است... فرهنگی، اجتماعی و 

نظران و صاحب سایر بوده و تالشتری مرتبط با این محصوالت نیازمند مطالعات گسترده

 .طلبدهای مرتبط را میمتخصصان عرصه

به شرح ذیل ارائه و راهکارهایی  هااهداف عالی مزبور پیشنهادتحقق در راستای در خاتمه،      

 :شوندمی

 های اجرایی مرتبط به ویژه وزارت جهاد افزایش نظارت دقیق و مستمر دستگاه

کشاورزی بر رعایت الزامات و قوانین کشت ارگانیک در مزارع به منظور استحصال و 

 مندی آحاد جامعه از این محصوالت محصوالت ارگانیک استاندارد در جهت بهرهتولید 

  تالش متخصصان علم مهندسی کشاورزی در جهت افزایش بازدهی و راندمان تولید

 حصوالت کشاورزی ارگانیک به منظور کاهش قیمت تمام شده این محصوالتم

 مستمر روی محصوالت ارگانیک عرضه شده به بازار  هایبرداری و انجام آزمایشنمونه

های نظارتی به ویژه سازمان غذا و دارو و نیز سازمان ملی استاندارد به توسط دستگاه

 گذاری و کشف تخلفات احتمالیمنظور احراز اصالت محصول و صحت برچسب

 های تحقیقاتی پیشنهادی توسط پژوهشگران شاغل در مراکز حمایت مالی از طرح

تحقیقاتی و دانشگاهی به منظور تحقیق و مطالعه در راستای دستیابی و معرفی 

راهکارهای علمی و عملی مناسب در جهت تشخیص و نیز کاهش مخاطرات احتمالی 

 ک محصوالت کشاورزی ارگانی
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  انجام برخی از اقدامات عملیاتی برای افزایش ایمنی و کاهش احتمال خطر مصرف

کردن عملیات پرتودهی قبل از توزیع  محصوالت کشاورزی ارگانیک از قبیل الزامی

 محصوالت ارگانیک در بازار مصرف

 های جمعی کنندگان از طریق رسانهبه مصرف همگانیمستمر و رسانی آموزش و اطالع

 خصوص فواید و مالحظات ایمنی محصوالت غذایی ارگانیکدر 

 انگاری تخلفات مرتبط با وضع قوانین جزایی توسط قانونگذاران در خصوص جرم

 محصوالت غذایی ارگانیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نامهواژه

 

absolute safety  ایمنی مطلق 

acceptable level   (حد قابل قبول)حد مجاز 

acrophobia  هراس از ارتفاع 

adaptation پذیریتطبیق 

Aeromonas  آئروموناس 

aflatoxin  آفالتوکسین 

agoraphobia  های بستههراس از مکان 

allergen  (زاحساسیت) آلرژن 

allergic reactions   های آلرژیکواکنش 

allostasis  الوستازی 

amoxicillin  سیلینآموکسی 

amygdalin  آمیگدالین 

animal trial    حیوانیکارآزمایی 

antibiotic resistance  بیوتیکیمقاومت آنتی 

antioxidant  اکسیدانآنتی 

Aspergillus  آسپرژیلوس 

Aspergillus flavus  آسپرژیلوس فالووس 

Aspergillus parasiticus آسپرژیلوس پارازیتیکوس 
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Bacillus cereus  باسیلوس سرئوس 

Bacillus thuringiensis  باسیلوس تورینجینسیس 

behavior determinants  های رفتاریتعیین کننده 

benzaldehyde  بنزآلدهید 

benzyl acetate  بنزیل استات 

bias   تورش 

biocides  بیوسایدها 

biologic toxins سموم بیولوژیک 
biomarkers  نشانگرهای زیستی 

blood markers نشانگرهای خونی 

burden  بار 

Byssochlamys  بایسوکالمیس 

catechol  کاتکول 

cause-effect   یمعلولو  علترابطه 

cefuroxime  سفوروکسیم 

cestoda  سستود 

chemophobia  هراس از ترکیبات شیمیایی 

cholera  وبا 

ciprofloxacin  سیپروفلوکساسین 

Clostridium botulinum کلستریدیوم بوتولینوم 
Codex  کدکس 

cohort     (آینده نگر)کوهورت 

compost  (شده تجزیه آلی پسماندهای) کمپوست 

confounding factors  گرعوامل مخدوش 

considerations  مالحظات 

conventional agriculture   (متداول)کشاورزی رایج 

cost-benefit  فایده-هزینه 

coumarin  کومارین 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029655416303839
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cyanogenic glycosides  گلیکوزیدهای سیانوژنیک 

demographic  جمعیت شناسی 

dose  دوز 

dry matter  ماده خشک 

electeron beam  پرتو الکترونی 

Enterobacteriaceae  انتروباکتریاسه 

erythromycin  اریترومایسین 

Escherichia coli  شیا کلییاشر 

ethyl acrylate  اتیل آکریالت 

European Commission   سیون اروپایکم 

evidence-based  مبتنی بر شواهد 

exposure  مواجهه 

famine   قحطی 

food adulteration/fraud   غذایی اتتقلب 

Food and Agriculture Organization of the united nations بار جهانی و سازمان خوار 

food chain  زنجیره غذایی 

food safety  ایمنی غذا 

food security  امنیت غذایی 

foodborne diseases  های منتقله از مواد غذاییبیماری 

free radicals های آزادرادیکال 
fumonisin  فومونیسین 

Fusarium  فوزاریوم 

gamma   (پرتو )گاما 

hazard   مخاطره 

health  سالمت 

health belief model   مدل اعتقاد بهداشتی 

health literacy  سواد سالمت 

Haemolytic Uremic Syndrome     سندروم همولیتیک اورمیک 
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heterocyclic amines های هتروسیکلیکآمین 
hexanal  لاهگزان 

homeostasis  هومئوستازی 

hookworm  دارکرم قالب 

human adenovirus  ویروس انسانی آدنو 

hydroquinone  هیدروکوئینون 

Hymenolepis nana  هیمنولپیس نانا 

infant botulism بوتولیسم اطفال 
infective dose   زادوز بیماری 

inputs  نهاده 

International Federation of Organic 

Agriculture Movements   
 کشاورزی هایجنبش المللی بین فدراسیون

 ارگانیک

ionizing radiation پرتوهای یونیزان 

irradiation   پرتودهی 

labeling  گذاریبرچسب 

lectin  لکتین 

Linguatula serrata سراتا لینگواتوال 
Listeria monocytogenes  یتوژنزالیستریا منوس 

lygophobia  هراس از تاریکی 
margins of safety  حاشیه ایمنی 

meta-analysis  متاآنالیز 

methemoglobinemia   وگلوبینمیهممت 

methylbenzyl alcohol  متیل بنزیل الکل 

methylhydrazine  متیل هیدرازین 

mycotoxins  (سموم قارچی)ها مایکوتوکسین 

nanophobia هراس از فناوری نانو 

National Organic Program   (در آمریکا)برنامه ملی ارگانیک 

natural toxins  سموم طبیعی 

https://www.ams.usda.gov/publications/content/labeling-organic-products
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163716301611
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naturally occurring plant pesticides  های طبیعی گیاهانکشآفت 

nematoda  نماتود 

neurotoxin  نوروتوکسین 

nicotine  نیکوتین 

nitrate   نیترات 

nitrite  نیتریت 

nitrofurantoin  نیتروفورانتوئین 

nutritional diseases  ایهای تغذیهبیماری 

nutritional value  ایارزش تغذیه 

occupational exposure  مواجهه شغلی 

ochratoxin  اکراتوکسین 

organic agriculture  کشاورزی ارگانیک 

organic food   ارگانیکغذای 

pasta  پاستا 

patulin  پاتولین 

Penicillium  لیومیسپنی 

phobia  فوبیا 

phytochemicals   یشیمیایی گیاهمواد 

polyethylene  اتیلنپلی 

polypropylene  پروپیلنپلی 

pyrethrins  هاپیرترین 

quercetin  کوئرستین 

radiolysis  رادیولیز 

Radura  رادورا 

ready to eat  آماده مصرف 

relative safety  ایمنی نسبی 

reservoir  مخزن 

risk  احتمال خطر 
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risk assessment  ارزیابی خطر 

risk factors عوامل خطر 

rotenone  روتنون 

safrole  سافرول 

salicylic acid  اسید سالیسیلیک 

Salmonella  سالمونال 

sanitation بهداشتی کردن 
Sarcocystis یسسارکوسیست 
secondary contamination  آلودگی ثانویه 

sensory/organoleptic quality  کیفیت حسی 

severity  شدت 

solanine  سوالنین 

Staphylococcus aureus  استافیلوکوکوس اورئوس 

Staphylococcus saprophyticus  استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس 

synthetic toxins  سموم سنتتیک 

technophobia  هراس از فناوری 

trichothecene   تریکوتسن 

typology  شناسی تیپ 

UK organic food manufacturers group  مجمع تولیدکنندگان موادغذایی ارگانیک انگلستان 

undernourishment   تغذیه سوء 
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