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ABSTRACT
Introduction and purpose: Although hormones are not used in commercial 
chicken production in any part of the world, even in developed countries, it is 
believed that growth hormones are adopted during the rearing of broilers. The 
residuals of these hormones in chicken meat are considered as the most important 
contaminants of the commercial broiler meat. However, the most important 
resource of meat contamination is antibiotic residuals. Regarding this, the aim of 
the current study was to investigate the knowledge of people living in 29 cities 
of Iran about healthy food products through the evaluation of their insights about 
hormone-injected chickens.
Methods: This research involved the investigation of the opinions of 3,782 
individuals from different cities of Iran. To this end, in addition to hormone-
injection, chicken meat contamination with antibiotics and marketing of 
unpacked chicken meat were also investigated as other sources of chicken meat 
contamination. Most of the respondents were from moderate cities and had 
academic education. 
Results: The results revealed that media, such as TV and radio, play no significant 
role in the improvement of people’s knowledge about the food healthfulness. 
Moreover, most of the people thinking that they had enough knowledge about 
food healthfulness did not know anything about the hormone-injected chickens. 
Only 7 (0.19%) respondents clearly claimed that hormone-injected chickens do 
not exist. 
Conclusion: Based on the findings, enhanced income status, academic education, 
and age could be regarded as the factors playing a role in the improvement of 
people’s knowledge about hormone-injected chickens and food healthfulness.
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مقاله پژوهشی  

بررسی عوامل موثر در نگرش مردم ایران نسبت به مفهوم "مرغ هورمونی" 

مقدمه و هدف: درحالی که در هیچ کجای دنیا از هورمون به عنوان محرک رشد در پرورش طیور صنعتی 
استفاده نمی شود؛ اما حتی در کشورهای توسعه یافته نیز این باور وجود دارد که در دوره پرورش مرغ های 
گوشتی از هورمون استفاده می  گردد. بقایای این هورمون ها در گوشت به عنوان مهم ترین آلودگی گوشت 
مرغ های تجاری شناخته می شود؛ اما مهم ترین منبع آلودگی گوشت، باقی ماندن آنتی بیوتیک در گوشت 
مرغ است. در این راستا، هدف از پژوهش توصیفی حاضر بررسی سطح آگاهی مردم 29 شهر ایران در 

مورد سالمت محصوالت غذایی با بررسی دیدگاه آن ها در مورد مرغ هورمونی بود.
روش کار: در این مطالعه دیدگاه 3782 نفر از مردم شهرهای مختلف کشور بررسی گردید. بدین منظور 
به عنوان  بسته بندی  بدون  مرغ  عرضه  و  آنتی بیوتیک  به  مرغ  گوشت  آلودگی  هورمونی،  مرغ  بر  عالوه 
با  بیشتر پاسخ دهندگان از شهرهای  مهم ترین عوامل آلوده کننده گوشت مرغ مورد بررسی قرار گرفتند. 

جمعیت متوسط بودند و اغلب آن  ها تحصیالت دانشگاهی داشتند. 
یافته ها: نتایج نشان داد که رسانه هایی مانند تلویزیون و رادیو در افزایش آگاهی مردم نسبت به سالمت 
به  نسبت  کافی  آگاهی  می کنند  افرادي که گمان  اغلب  همچنین  ندارند.  نقش چندانی  غذایی  محصول 
سالمت محصوالت غذایی دارند، در حقیقت آگاهی درستی نسبت به مفهوم مرغ هورمونی ندارند. شایان 
ذکر است که از بین پاسخ دهندگان تنها هفت نفر )0/19 درصد جمعیت( به وضوح بیان نمودند که مرغ 

هورمونی وجود ندارد. 
بر  که  هستند  عواملی  سن  و  تحصیالت  سطح  درآمد،  سطح  افزایش  که  می رسد  نظر  به  نتيجه گيري: 

ارتقای آگاهی افراد نسبت به مرغ هورمونی و سالمت محصوالت غذایی نقش دارند.

پرورش مرغ صنعتی، مرغ گوشتی، مصرف کننده،  آنتی بیوتیک،  میکروبی،  کلمات کليدی: آلودگی 
هورمون رشد 

علی مقصودی1*
هادی صبوری2 

11 گروه1. کشاورزی،1 دانشکده1 دامی،1 علوم1 گروه1
کشاورزی،1 فناوری1 زیست1 پژوهشکده1 بیوانفورماتیک،1

دانشگاه1زابل،1زابل،1ایران
21 گروه1آمار،1دانشکده1علوم1پایه،1دانشگاه1زابل،1زابل،1ایران.

دامی،1 علوم1 گروه1 مقصودی،1 علی1 مسئول:1 نویسنده   *
پژوهشکده1 بیوانفورماتیک،1 گروه1 کشاورزی،1 دانشکده1

زیست1فناوری1کشاورزی،1دانشگاه1زابل،1زابل،1ایران1

1

Email: Alimaghsoudi@uoz.ac.ir

تاریخ1دریافت:1397/01/261
تاریخ1پذیرش:1397/03/311

JHRC مجله تحقیقات سالمت در جامعه

چکیده

"مرغ هورمونی". مجله تحقیقات سالمت در جامعه، بهار  ایران نسبت به مفهوم  مقصودی، علی؛ صبوری، هادی. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش مردم   استناد : 
1397؛4)1(: 65-78.

مقدمه

در بدن جانوران تولید می شوند و اعمال تنظیمی مهمی را در بدن هورمون ها دسته ای از مواد شیمیایی هستند که در مقادیر اندک 
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انجام می دهند. یکی از این هورمون ها، هورمون رشد است که یک 
پرندگان  هیپوفیز  غده  از  طبیعی  به طور  و  بوده  پروتئینی  هورمون 
ترشح می شود و همان طور که از اسم آن برمی آید، محرک رشد 
مصرف  که  گردید  بیان   1956 سال  در   .]1[ می باشد  جانوران  در 
تزریقی هورمون های محرک رشد بر بازده خوراک، رشد و درصد 
الشه گاوهای گوشتی تأثیر مثبت دارد. امروزه هورمون های طبیعی 
پروژسترون، تستوسترون، استروژن و هورمون های سنتتیک زرانول 
در گاو گوشتی شناخته  به عنوان محرک رشد  استات  ترنبولون  و 
این عقیده  اما  استفاده می گردند؛  شده و تحت شرایط کنترل شده 
پرندگان  باالی  رشد  سرعت  دلیل  که  دارد  وجود  مردم  بین  در 
گوشتی تجاری )به ویژه مرغ گوشتی و بوقلمون( و اختالف وزن 
تزریق  یا  بومی، مصرف خوراکی  پرندگان  با  آن ها  مالحظه  قابل 
هورمون به ویژه هورمون رشد می باشد ]2[. همچنین این باور وجود 
دارد که هورمون باقی مانده در الشه طیور تجاری گوشتی توسط 
مردم مصرف شده و در بلندمدت موجب بروز ناهنجاری هایی در 
آن ها می شود. حتی در کشورهای توسعه یافته نیز بسیاری از مردم به 
مصرف هورمون  در دوره پرورش طیور و عوارض ناشی از مصرف 
محصوالت آلوده به هورمون باور دارند ]3[. این درحالی است که 
منبع اصلی مصرف هورمون های استروئیدی در جیره غذایی انسان، 
گاو  شیر  از  درصد   80 تا   60 بین  که  به طوری  می باشد؛  گاو  شیر 
و  استروژن  از حد  بیش  مقادیر  بازار حاوی  در  پاستوریزه موجود 
پروژسترون است؛ زیرا بخش قابل توجهی از شیر موجود در بازار 
توسط گاوهای شیری آبستن تولید می شود ]4[. این درحالی است 
مصرف  واسطه  به  استروئیدی  هورمون های  دریافت  احتمال  که 

گوشت و تخم پرندگان وجود ندارد ]5[.
به یک عامل  تنها  و  پیچیده ای است  فرایند  پرندگان  رشد در 
بزرگ شدن  و  رشد  رو  این  از  نمی باشد؛  وابسته  هورمون  مانند 
بدن پرنده تنها با تزریق هورمون امکان پذیر نیست  ]1،6[. هرچند 
بر  رشد  هورمون  تزریق  تأثیر  بررسی  برای  آزمایشاتی  در گذشته 
افزایش وزن پرندگان صورت گرفته است؛ اما دالیل متعددی برای 

تزریقی در  یا  به صورت خوراکی  از هورمون   استفاده  به  نیاز  عدم 
پرورش طیور صنعتی وجود دارد که مهم ترین آن ها غیرقانونی بودن 
استفاده از هورمون طی دوره پرورش است ]7[. دلیل دیگر، قیمت 
باالی هورمون رشد پرندگان می باشد؛ زیرا این هورمون به صورت 
یک  رشد  هورمون  دیگر  سوي  از   .]7[ نمی شود  تولید  تجاری 
هورمون پروتئینی است و چنانچه در جیره غذایی مرغ وارد شود، 
از  مستقیم  صورت  به  نمی تواند  آن  باالی  مولکولی  وزن  دلیل  به 
دستگاه گوارش جذب شود و ابتدا باید در دستگاه گوارش پرنده 
هضم گردد؛ از این رو برای اینکه هورمون رشد قابل جذب گردد، 
به  باید  سویا  و  ذرت  جمله  از  جیره  اجزای  سایر  پروتئین  همانند 
اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه شود که در این صورت پپتیدهای 
کوچک و اسیدهای آمینه حاصل از هضم، دیگر ماهیت هورمون 
رشد را ندارند؛ بنابراین مصرف خوراکی هورمون رشد امکان پذیر 
صورت  به  رشد  هورمون  مصرف  امکان  وجود،  این  با  نمی باشد. 
ترشح  که  داده اند  نشان  مطالعات  زیرا  ندارد؛  وجود  نیز  تزریقی 
بوده   )Pulsatile( به صورت ضربان دار  پرندگان  هورمون رشد در 
نتیجه  برای کسب  بنابراین  به اوج خود می رسد؛  و هر 90 ساعت 
مطلوب الزم است در مزارع پرورش مرغ، هورمون رشد به صورت 
مقیاس وسیع  امر در  این  تزریق گردد که  به طور مکرر  و  وریدی 

امکان پذیر نبوده و اجرای آن مقرون به صرفه نمی باشد ]1[. 
پتانسیل  دلیل  به  تجاری  گوشتی  پرندگان  پرورش  دوره  در 
وزن،  افزایش  و  رشد  سرعت  در  پرندگان  این  باالی  ژنتیکی 
ناهنجاری های  از  تا  می شود  اعمال  غذایی  محدودیت های  گاهی 
متابولیکی و تلفات به ویژه در پرندگان والد )الین، اجداد و مادر( 
و همچنین در جوجه های گوشتی در فصول گرم سال جلوگیری 
موجب  رشد  هورمون  از  استفاده  شرایطی  چنین  در   .]8،9[ شود 
از  استفاده  دیگر،  سوي  از  می گردد.  پرندگان  تلفات  افزایش 
نمی باشد؛  امکان پذیر  نیز  رشد  محرک  استروئیدی  هورمون های 
زیرا هورمون های استروئیدی که اغلب توسط ورزشکاران مصرف 
می شوند، تنها زمانی موجب افزایش توده عضالت می شوند که با 
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تمرینات ورزشی سنگین و مستمر و جابه جایی وزنه همراه باشند. با 
توجه به اینکه مرغ و بوقلمون پرواز نمی کنند و نیز به دلیل تراکم 
باالی پرندگان در سالن های پرورش و تحرک کم آن ها، استفاده 

از هورمون های استروئیدی در مرغ تأثیری در رشد پرنده ندارد.
پتانسیل  داشتن  دلیل  به  تجاری  پرندگان گوشتی  به طور کلی 
مصرف  به  نیازی  اصوالً  وزن ،  افزایش  و  رشد  برای  توجه  قابل 
هورمون در دوره رشد ندارند. در حقیقت، رشد سریع و افزایش 
وزن پرندگان تجاری گوشتی به دلیل مصرف هورمون ها نیست؛ 
تجاری  واحدهای  محیطی  مدیریت  و  بهداشت  از  ناشی  بلکه 
مرحله  و  نیازمندی ها  با  مطابق  غذایی  جیره  تنظیم  طیور،  پرورش 
بازده  برای  نژاد آن ها  به ویژه اصالح  و  پرنده، واکسیناسیون  رشد 
باالی  رشد  سرعت  اما  می باشد؛  بدن  وزن  افزایش  و  خوراک 
عوامل  به  آن ها  حساسیت  افزایش  موجب  پرتولید  پرندگان 
استرس زا و بیماری زای محیطی شده است و به عنوان یک راه حل، 
آنتی بیوتیک ها  غیردرمانی  مصرف  به  پرورش دهندگان  از  برخی 
پرورش  در  هرچند   .]10،11[ آورده اند  روی  پرندگان  جیره  در 
از  استفاده  اما  نمی شود؛  استفاده  هورمون  از  پرتولید  پرندگان 
به عنوان یک محرک رشد موجب  و  به طور مداوم  آنتی بیوتیک ها 
برای  می تواند  و  طیور شده  تولیدات  در  آنتی بیوتیک ها  باقی ماندن 
سالمتی مصرف کنندگان محصوالت طیور خطرناک باشد؛ از این 
رو مصرف خوراکی آنتی بیوتیک ها به عنوان مهم ترین عامل آلودگی 

گوشت و تخم مرغ در بسیاری از کشورها ممنوع است ]12-15[.
به نظر می رسد در کشور ایران آگاهی کافی و صحیح در مورد 
عوامل مؤثر بر آلودگی گوشت مرغ وجود نداشته باشد. با توجه 
به اینکه افزایش آگاهی مردم یک فرایند فرهنگی است می بایست 
رو هدف  این  از  شناسایی شود؛  فرهنگ سازی  برای  گروه هدف 
گروه های  در  ایران  مردم  نگرش  بررسی  حاضر  پژوهش  اصلی 
جنسی، تحصیلی و درآمدی مختلف نسبت به مرغ هورمونی بود. 
از سالمت  مردم  آگاهی  میزان  ابتدا  پژوهش  این  در  بدین منظور، 
مورد  آگاهی  دریافت  منابع  و  دامی  منشأ  با  غذایی  یک محصول 

پرسش قرار گرفت. در ادامه عالوه بر بررسی نظر مردم در ارتباط 
با مرغ هورمونی، دیدگاه آن ها نسبت به آلودگی به آنتی بیوتیک 
به عنوان مهم ترین آلودگی گوشت مرغ و بسته بندی آن )به عنوان 
راه کاری در جهت بهبود سالمت گوشت که طی چند سال گذشته 

در کشور ایران انجام شده است( مورد بررسی قرار گرفت.

روشکار

به دلیل  نوع مطالعات توصیفي می باشد که  از  پژوهش حاضر 
نیز  میدانی  پیمایشي-  پژوهش هاي  گروه  در  پرسشنامه  از  استفاده 
طبقه بندي می شود. جهت انجام این پژوهش، پرسشنامه ای شامل سه 
نظر در سال 1394 جمع آوری  تنظیم شد و اطالعات مورد  بخش 
دوم  بخش  و  فردی  اطالعات  شامل  پژوهش  اول  بخش  گردید. 
مورد  در  آگاهی  کسب  منابع  و  افراد  آگاهی  میزان  دربرگیرنده 
نیز  سوم  بخش  در  بود.  دامی  منشأ  با  غذایی  محصوالت  سالمت 
ارزیابی دیدگاه مردم ایران در ارتباط با مهم ترین عوامل آلوده کننده 
گوشت مرغ صورت گرفت. به منظور دسترسی به یک پاسخ جامع، 
افراد شرکت کننده )3782 نفر( از شهرهای مختلف کشور انتخاب 
بزرگ،  دسته  سه  به  کشور  شهرهای  جمعیت،  براساس  و  شدند 
تبریز،  بندرعباس،  شهرهای  گردیدند.  تقسیم  کوچک  و  متوسط 
تهران، رشت، شیراز، کرج و مشهد که جمعیتی بیش از یک میلیون 
نفر داشتند به عنوان شهرهای بزرگ در نظر گرفته شدند. شهرهای 
زابل،  بیرجند، جیرفت،  بوشهر،  اردبیل،  ارومیه،  نیز شامل:  متوسط 
سنندج، کرمان، کرمانشاه، زاهدان و یاسوج بودند و شهرهای اهر، 
تربت  جام، بجنورد، چابهار، داراب، سراوان، قائن، کیش، گناباد، 

سرخس و نهبندان به عنوان شهرهای کوچک در نظر گرفته شدند. 

یافتهها

پاسخ دهنده  افراد  جمعیت شناختی  ویژگی های   1 جدول  در 
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از  بیش  جدول،  این  مبناي  بر  است.  شده  ارائه  پرسشنامه ها  به 
متوسط  جمعیت  با  شهرهای  در  درصد(   54/76( افراد  از  نیمی 
هستند  مرد  شرکت کنندگان  دو سوم  از  بیش  می کنند،  زندگی 
افراد مجرد مي باشند )22/42  )70/91 درصد(، حدود یک چهارم 
افراد شرکت کننده دارای تحصیالت دانشگاهی  از  نیمی  درصد(، 
درآمد  سطح  است،  نفر  چهار  خانوار  افراد  تعداد  متوسط  هستند، 
اغلب شرکت کنندگان کمتر از 15 میلیون ریال در ماه مي باشد و 
جوان ترین فرد شرکت کننده در این نظرسنجی یک زن 17 ساله و 

مسن ترین فرد یک مرد 90 ساله است.
محصوالت غذایی دامی سبز مانند مرغ سبز، محصوالتی هستند 
که در مرحله تولید آن ها از هیچ گونه آنتی بیوتیکی استفاده نشده 
باشد؛ بنابراین در مطالعه حاضر محصوالت ارگانیک و سبز، نقطه 
مقابل محصوالت آلوده به آنتی بیوتیک در نظر گرفته شدند. میزان 
آن ها  آگاهی  دریافت  منابع  مهم ترین  و  پاسخ دهندگان  آگاهی 
نسبت به سالمت محصوالت غذایی در نخستین بخش این پژوهش 
)با  زیر  پرسش  پنج  منظور،  این  برای  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 

پاسخ های بله و خیر( مطرح گردیدند:
آیا در سال های اخیر از محصوالت دامی ارگانیک یا محصول . 1

سبز استفاده کرده اید؟
 آیا اطالعات شما از سالمت یک محصول غذایی کافی است؟2. 

آیا برنامه های تلویزیونی در رابطه با سالمت محصوالت دامی . 3
و یا به طور کلی محصوالت ارگانیک را مشاهده کرده اید؟

آیا تاکنون برنامه ای درباره محصوالت دامی سالم و یا به طور . 4
کلی محصوالت ارگانیک از رادیو شنیده اید؟

آیا نشریه، کتاب، مجله، روزنامه و منابع موجود در اینترنت در . 5
رابطه با محصوالت دامی سالم را مطالعه کرده اید؟

محصوالت  مصرف  عدم  یا  مصرف  بررسی  برای  اول  سؤال 
دامی سالم و سوأل دوم برای تعیین سطح آگاهی افراد از سالمت 
یک محصول غذایی دامی مطرح گردیدند. در سوأالت سه تا پنج 
نشریات(  و  رادیو  )تلویزیون،  منابع دریافت آگاهی  بررسی  به  نیز 

درصدتعداداجزای متغیرهامتغیر

شهر محل سکونت

141637/42بزرگ

207254/76متوسط

2967/82کوچک

جنسیت
258470/91مرد

106029/09زن

وضعیت تأهل
290077/58متأهل

83822/42مجرد

میزان تحصیالت

1032/76بی سواد

1834/90ابتدایی

3559/51سیکل

121132/43دیپلم

188250/40کارشناسی و باالتر

تعداد افراد خانواده )نفر(

152916/40 و 2

378424/31

492028/53

549615/38

62527/81

71193/69

8>1253/88

سطح درآمد )میلیون ریال(

5<63117/69

84523/69بین 5 تا 10

106129/74بین 10 تا 15

57116/00بین 15 تا 20

20>45912/87

سن )سال(

17-29109029/65

30-39122433/30

40-4989724/40

50>46512/65

جدول 1: ویژگی های جمعیت شناختی افراد شرکت کننده در نظر سنجی 
)n=3782(
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پرداخته شد. شایان ذکر است که پاسخ شرکت کنندگان به سوأل 
دوم به عنوان یکی از معیارهای بررسی نگرش مردم ایران نسبت به 
مرغ  اختصار  )به  مرغ گوشتی  پرورش  دوره  در  هورمون  مصرف 

هورمونی( در نظر گرفته شد.
آلوده کننده  عامل  مهم ترین  گردید،  بیان  که  همان طور 
باقی ماندن  مرغ،  گوشت  به وی ژه  دامی  غذایی  محصوالت 
آنتی بیوتیک در آن ها است؛ اما اغلب مردم نسبت به این موضوع 
برای  تهدید  مهم ترین  را  هورمونی  مرغ  و  ندارند  کافی  آگاهی 
سالمت مصرف کنندگان گوشت مرغ تلقی می کنند. از سوي دیگر 
طی سال های گذشته عرضه مرغ در بسیاری از استان ها فقط به صورت 
آلودگی های  از  بدین وسیله  تا  می باشد  مجاز  بهداشتی  بسته بندی 
از  تا محل مصرف جلوگیری شود؛  فاصله کشتارگاه  احتمالی در 
این رو در بخش دوم این پژوهش سه عامل مصرف آنتی بیوتیک در 
تغذیه طیور، مرغ هورمونی و فروش مرغ بدون بسته بندی به عنوان 
عوامل تهدیدکننده سالمت مصرف کنندگان در نظر گرفته شد و 
به ترتیب  را  عامل  سه  این  تا  گردید  درخواست  پاسخ دهندگان  از 

اهمیت اولویت بندی نمایند )جدول 2(. 
تا  اول  اولویت های  از  به عنوان هریک  مرغ هورمونی  انتخاب 
سوم توسط پاسخ دهندگان نادرست بوده و اصوالً نباید این گزینه 
توسط پاسخ دهندگان انتخاب می شد. در نهایت تأثیر آگاهی نسبت 
سطح  و  تحصیالت  سطح  جنسیت،  غذایی،  محصول  سالمت  به 
درآمد مردم بر نگرش آن ها نسبت به عوامل آلوده کننده گوشت 

مرغ مورد بررسی قرار گرفت. 

بحثونتیجهگیری
 
اطالعات مربوط به سطح آگاهی افراد و منابع کسب آگاهی 
جدول  در  ارگانیک  و  سالم  دامی  غذایی  محصوالت  به  نسبت 
که  داد  نشان  پرسشنامه ها  بررسی  نتایج  است.  شده  داده  نشان   3
58/67 درصد از افراد نمونه در سال های اخیر محصوالت غذایی 
افراد  از  نیمی  از  بیش  همچنین،  کرده اند.  مصرف  را  سالم  دامی 
یک  سالمت  از  کافی  آگاهی  که  نمودند  ادعا  درصد(   56/93(
منابع  بیشترین  نتایج،  مبنای  بر  ندارند.  دامی  غذایی  محصول 
دریافت آگاهی در مورد سالمت محصوالت غذایی سالم مربوط 
اینترنت(  و  روزنامه  )نشریات، کتاب، مجالت،  منابع خواندنی  به 
نسبی  فراوانی  با  تلویزیون  به  آن  کمترین  و  درصد(   52/81( بود 

27/03 درصد اختصاص داشت. 
این  در  شرکت کننده  افراد  سوم  دو  از  بیش  دیگر،  سوی  از 
سالمت  مورد  در  آگاهی  هیچ گونه  که  بودند  مدعی  نظرسنجی 
محصوالت غذایی را از رادیو و تلویزیون دریافت ننموده اند. این 
موضوع نشان می دهد که رسانه ملی به عنوان فراگیرترین رسانه در 
سطح کشور، اطالعات کافی در مورد سالمت محصوالت غذایی 
را در اختیار مخاطبین قرار نمی دهد. مطالعات متعددی در ارتباط با 
نقش برنامه ها، تبلیغات و آگهی های بازرگانی تلویزیونی در تغییر 

گزینه ها جهت اولویت بندیپرسش

به نظر شما کدام یک برای سالمتی مصرف کننده خطرات بیشتری دارد؟ )به ترتیب 
اولویت از 1 تا 3 شماره گذاری نمایید(

- مصرف آنتی بیوتیک در تغذیه طیور

- مرغ هورمونی

- فروش مرغ بدون بسته بندی  

جدول 2: پرسش های مطرح شده در نظرسنجی برای بررسی دیدگاه مردم ایران در مورد مرغ هورمونی
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سبک تغذیه و گرایش به برخی از غذاهای خاص در کشورهای 
و  ترویجی  برنامه های  تأثیر   .]16-20[ است  شده  انجام  مختلف 
موجب  کودکان  در  به ویژه  ناسالم  غذایی  محصوالت  تبلیغات 
تغذیه ای  مشکالت  بروز  و  پرکالری  غذاهای  مصرف  افزایش 
کودکان  برای  به گونه ای  برنامه هایی  چنین  می گردد.  آن ها  در 
داده  قرار  تأثیر  تحت  را  آن ها  تغذیه ای  عادات  که  می شوند  تهیه 
را  بزرگسالی  در  آن ها  آینده  غذای  حقیقت سبک مصرف  در  و 
برنامه های تلویزیونی  مورد هدف قرار می دهند ]21،22[. در میان 
متنوعی که برای ترویج مصرف غذاهای ناسالم در دنیا رواج دارد، 
برای  بازرگانی  و آموزنده و حتی آگهی های  ترویجی  برنامه های 
تشویق به مصرف غذاهای سالم کمتر مشاهده می شوند؛ به طوری 
تبلیغ  به  بازرگانی  آگهی های  و  تلویزیونی  برنامه های  اغلب  که 
میوه جات  و  فیبر  و  باال  قند  و  نمک  کالری،  با  غذاهایی  مصرف 
برخی  بازرگانی،  آگهی های  کنار  در   .]23[ شده اند  متمرکز  کم 
برنامه های مستند، گفتگوها و برنامه های آموزشی نیز وجود دارند 
پربیننده  یا در ساعات  نبوده و  اغلب در جذب مخاطب موفق  که 

پخش نمی شوند. رسانه های خواندنی )کتاب، نشریات و اینترنت( 
استفاده  مورد  مخاطبین  توسط  اختیاری  و  آگاهانه  به طور  اغلب 
از  نیمی  از  بیش  پژوهش حاضر  در  راستا،  این  در  قرار می گیرند. 
به سالمت محصوالت  نسبت  بودند که آگاهی خود  مدعی  افراد 
بنابراین  نموده اند؛  دریافت  ارتباطی  کانال های  این  از  را  غذایی 
آگاهی،  دریافت  منبع  آگاهانه  انتخاب  به  توجه  با  می رود  انتظار 
از سایر  بیشتر  به مرغ هورمونی  افراد نسبت  از  این دسته  اطالعات 
پاسخ دهندگان باشد. هرچند تبلیغات در مجالت، نشریات و فضای 
مجازی نیز ممکن است موجب انحراف از کسب آگاهی صحیح 
شود؛ اما اغلب اطالعات صحیح و موثق در مورد کتاب های موجود 

در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.
درصد(   51/72( نیمی  از  بیش  می دهد  نشان   4 جدول  نتایج 
سالمت  مورد  در  کافی  اطالعات  هستند  مدعی  که  افرادی  از 
مهم ترین  را  هورمونی  مرغ  اشتباه  به  دارند،  غذایی  محصول  یک 
کمتری  درصد  مقابل،  در  می دانند.  مرغ  گوشت  آلودگی  منبع 
از  از آگاهی کافی  دارند که  ادعا  افرادی که  از  )48/90 درصد( 

درصدفراوانیپاسخپرسش

1. آیا در سال های اخیر از محصوالت دامی سالم )ارگانیک یا محصول سبز( استفاده کرده اید؟
212158/67بله

149441/32خیر

2. آیا اطالعات شما از سالمت یک محصول غذایی دامی کافی است؟
156943/07بله

207456/93خیر

3. آیا برنامه های تلویزیونی در رابطه با محصوالت دامی سالم و یا به طور کلی محصوالت ارگانیک را مشاهده کرده اید؟
98327/03بله

265472/97خیر

4. آیا تاکنون برنامه ای درباره محصوالت دامی سالم و یا به طور کلی محصوالت ارگانیک را از رادیو شنیده اید؟
102530/05بله

238669/95خیر

5. آیا میزان نشریه، کتاب و یا مجله، روزنامه و منابع موجود در اینترنت را در رابطه با محصوالت ارگانیک مطالعه 
کرده اید؟

184352/81بله

164747/19خیر

جدول 3: میزان آگاهی و منابع کسب آگاهی در مورد سالمت محصوالت غذایی با منشأ دامی در کشور ایران
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سالمت محصوالت غذایی برخوردار هستند نیز مرغ هورمونی را 
مهم ترین منبع آلودگی گوشت مرغ معرفی نمودند. این موضوع 
جمعی  رسانه های  طریق  از  جامعه  در  که  افرادی  می دهد  نشان 
سطح  که  می رسند  باور  این  به  می آورند،  به دست  را  اطالعاتی 
آگاهی آن ها ارتقا یافته است؛ در صورتی که این احتمال وجود 
دارد که منبع کسب آگاهی، اطالعات موثقی را در مورد سالمت 
افراد  یا  و  باشد  نداده  قرار  آن ها  اختیار  در  غذایی  محصوالت 
رتبه بندی  در  باشند.  داشته  ارائه شده  اطالعات  از  نادرستی  تفسیر 
انجام شده، مصرف آنتی بیوتیک در تغذیه طیور در هر دو گروه 
در  غذایی  محصوالت  سالمت  به  نسبت  بی اطالع  و  مطلع  افراد 
رتبه دوم اهمیت قرار گرفت )به ترتیب 53/77 و 53/66 درصد( 
و بیشتر مردم عرضه مرغ بدون بسته بندی را به عنوان سومین عامل 
 62/19 و   60/42 )به ترتیب  نمودند  مطرح  گوشت  آلودگی  مهم 
در  مسئول  سازمان های  اقدامات  مهم ترین  جمله  از  درصد(. 
مرغ،  گوشت  به ویژه  گوشتی  محصوالت  سالمت  سطح  افزایش 
اقدامی  چنین  بود.  کشتارگاه ها  در  مرغ  بسته بندی  اجباری نمودن 

تا  کشتار  زمان  از  محیطی  آلودگی های  از  بسیاری  از  بي شک 
اما  می کاهد؛  خانوار  سبد  به  مرغ  رسیدن گوشت  و  عرضه  زمان 
در  انجام شده  اقدامات  به  نسبت  مهم تری  عوامل  مردم  عقیده  به 

کاهش آلودگی گوشت وجود دارد.
به  نسبت  آگاهی  مورد  در  افراد  جنسیت  نقش   5 جدول  در 
منابع  مهم ترین  است.  شده  ارائه  مرغ  گوشت  آلوده کننده  منابع 
به ترتیب  مردان  و  زنان  دو گروه  هر  در  مرغ  آلوده کننده گوشت 
مرغ هورمونی، مصرف آنتی بیوتیک در تغذیه طیور و مرغ بدون 
باور  این  بر  زنان  و  مردان  از  نیمی  از  بیش  می باشد.  بسته بندی 
مرغ  گوشت  آلودگی  عامل  مهم ترین  هورمونی  مرغ  که  هستند 
است. هرچند دیدگاه زنان و مردان در مورد مرغ هورمونی بسیار 
مشابه می باشد؛ اما درصد بیشتری از زنان مدعی هستند که مصرف 
اولویت دوم، خطرناک ترین  به عنوان  آنتی بیوتیک در جیره طیور 
 52/25 مقابل  در   58/08( می باشد  گوشت  آلوده کننده  عامل 
مردان آگاهی  به  نسبت  زنان  نظر می رسد که  به  بنابراین  درصد(؛ 
بیشتری در مورد خطرات ناشی از مصرف محصوالت دامی آلوده 

منابع آلودگی گوشت مرغ
افرادی که از سالمت محصوالت غذایی اطالع کافی ندارندافرادی که از سالمت محصوالت غذایی اطالع کافی دارند

درصدفراوانیدرصدفراوانیاولویت ها

مرغ هورمونی

70551/7275948/90اول

39829/2053134/21دوم

26019/0826216/88سوم

مصرف آنتی بیوتیک در 
تغذیه طیور

41927/4439725/95اول

82153/7782153/66دوم

28718/8031220/39سوم

فروش مرغ بدون بسته بندی

31523/3540126/14اول

21916/2317911/67دوم

81560/4295462/19سوم

جدول 4: بررسی نقش اطالع/ عدم اطالع افراد نسبت به سالمت یک محصول غذایی دامی در آگاهی آن ها نسبت به منابع آلوده کننده گوشت مرغ
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علی مقصودی و همکار  /73

به آنتی بیوتیک دارند. عالوه براین، زنان )حدود 2 درصد( بیشتر از 
مردان مصرف مرغ بدون بسته بندی را در آلوده شدن گوشت دخیل 

می دانند.
به  نسبت  آگاهی  مورد  در  افراد  درآمد  نقش   6 جدول  در 
عامل  دو  همانند  است.  شده  ارائه  گوشت  آلوده کننده  منابع 
عرضه شده  غذایی  محصوالت  سالمت  مورد  در  آگاهی  سطح 
روند  نیز  درآمدی  مختلف  گروه های  در  افراد،  جنسیت  و 
عامل  مهم ترین  به عنوان  هورمونی  مرغ  و  شد  مشاهده  مشابهی 
در  عامل  کم اهمیت ترین  به عنوان  بسته بندی  بدون  مرغ  عرضه  و 
مهم ترین  هرچند  گردید.  اولویت بندی  مرغ  گوشت  آلودگی 
مرغ  گوشت  درآمدی،  گروه های  تمامی  در  آلوده کننده  عامل 
به  نسبت  داشتند  را  درآمد  بیشترین  که  افرادی  بود،  هورمونی 
سایر افراد داراي بیشتر نگراني در مورد آلودگی مرغ با هورمون  
را  درآمد  سطح  کمترین  که  افرادی  و  درصد(   57/43( بودند 
را  هورمونی  مرغ  درآمدی،  گروه های  سایر  به  نسبت  داشتند 
درصد  اعتقاد  درصد(.   46/02( دانسته اند  کم اهمیت تری  عامل 

گوشت  آلودگی  به  نسبت  پردرآمدها  گروه  در  افراد  از  باالیی 
این گروه  بیشتر  مالی  توان  دلیل  به  است  با هورمون ممکن  مرغ 
برای مصرف بیشتر گوشت مرغ نسبت به سایر گروه ها باشد. در 
تمامی گروه های درآمدی، آلودگی گوشت مرغ با آنتی بیوتیک  
داراي  مورد  این  در  مردم  دیدگاه  و  دارد  قرار  دوم  اولویت  در 
 54/45 تا   50/69 بین  پاسخ ها  )دامنه  مي باشد  ناچیزی  اختالف 
عرضه  بیشتری  نسبت  به  پردرآمد  افراد  همچنین  است(.  درصد 
نمودند  درجه بندی  سوم  اولویت  در  را  بسته بندی  بدون  مرغ 
)70/63 درصد( که این مهم نشان از توجه این قشر از جامعه به 

سالمت محصوالت دامی عرضه شده دارد.
در جدول 7 نقش سطح تحصیالت افراد در ارتباط با آگاهی 
به جز  است.  شده  ارائه  مرغ  گوشت  آلوده کننده  منابع  به  نسبت 
افراد بی سواد، در سایر گروه ها هورمون مهم ترین عامل آلودگی 
نسبت مساوی مرغ  به  بی سواد  افراد  ارزیابی شد.  در گوشت مرغ 
گوشت  آلودگی  عامل  دومین  و  نخستین  به عنوان  را  هورمونی 
است  این  توجه  نکته جالب  )43/90 درصد(.  نمودند  معرفی  مرغ 

منابع آلودگی گوشت مرغ
مردزن

درصدفراوانیدرصدفراوانیاولویت ها

مرغ هورمونی

45351/01106650/09اول

26730/0768532/19دوم

16818/9237717/78سوم

مصرف آنتی بیوتیک در تغذیه طیور

25225/1566427/69اول

58258/08125352/25دوم

16816/7748120/06سوم

فروش مرغ بدون بسته بندی

22325/3751624/57اول

10411/8330714/62دوم

55262/80127760/81سوم

جدول 5: بررسی نقش جنسیت افراد در مورد آگاهی نسبت به منابع آلوده کننده گوشت مرغ
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که درصد بیشتری از افراد دارای تحصیالت دانشگاهی ، مهم ترین 
نشان  نتایج  این  می دانند.  هورمون ها  را  آلوده کننده گوشت  عامل 
ارتقای  به  کمکی  دانشگاهی  تحصیالت  متأسفانه  که  می دهند 
گوشت  حقیقی  آلوده کننده  منابع  مورد  در  افراد  آگاهی  سطح 

مرغ نمی کند.
به طور کلی در جداول 4، 5، 6 و 7 نشان داده شده است که 
در تمامی متغیرهاي سطح آگاهی، جنسیت، سطح درآمد و سطح 
از  پس  طیور  غذایی  جیره  در  آنتی بیوتیک  مصرف  تحصیالت، 
شده  شناخته  آلودگی گوشت  در  عامل  مهم ترین  هورمونی  مرغ 
بیماری های  علیه  انسان  سالح  مهم ترین  آنتی بیوتیک ها  است. 
عفونی هستند و مصرف بی رویه آن ها موجب بی اثرشدنشان علیه 
برخی از عوامل بیماری زا می شود. در سال های اولیه عرضه مرغان 
پرندگان  باالی  رشد  سرعت  هرچند  اصالح نژادشده،  تجاری 
پرورش دهندگان  بیشتر  درآمد  کسب  موجب  تجاری  گوشتی 
این پرندگان پاسخگوی بدن به سرعت  ایمنی  اما سیستم  می شد؛ 

پرورش  شکل گیری  سال های  همان  در  نبود.  آن ها  حجیم شده 
در  آنتی بیوتیک   افزودن  فواید  از  اولین گزارش ها  طیور،  صنعتی 
تولیدات طیور و خوک منتشر شد و از حدود سال 1955 به دلیل 
مشاهده حساسیت بیشتر پرندگان تجاری نسبت به انگل ها و ابتال 
گسترش  طیور  صنعت  در  آنتی بیوتیک   از  استفاده  بیماری ها،  به 
حیوانات  تغذیه  در  دلیل  سه  به  آنتی بیوتیک ها   .]24-62[ یافت 
گوشتی استفاده می شوند: الف. ممانعت از عفونت های گوارشی 
ناشی از باکتری ها و پوتوزوآ، ب. کاهش میزان مصرف خوراک 
و پ. تحریک سرعت رشد حیوانات؛ به همین دلیل هنوز بسیاری 
 )Growth Stimulants( رشد  محرک  آنتی بیوتیک،  به  افراد  از 
صنعت  شکل گیری  اولیه  سال های  در  اگرچه   .]27[ می گویند 
آنتی بیوتیک ها  خوراکی  مصرف  از  ناشی  فواید  طیور  پرورش 
این  از  ناشی  پیامدهای  زود  خیلی  اما  بود؛  توجه  مورد  شدت  به 
انسان  سالمت  برای  آن  مشکالت  و  دام  تغذیه  در  فرآورده ها 
ساالنه  متحده  ایاالت  در  میالدی   1980 سال  تا  مشخص گردید. 

منابع آلودگی 
گوشت مرغ

گروه پنجگروه چهارگروه سهگروه دوگروه یك*

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیاولویت ها

مرغ هورمونی

23146/0233948/6443749/4324351/1622857/43اول

15631/0822532/2829132/9215332/2111829/72دوم

11522/9113319/0815617/657916/635112/85سوم

مصرف آنتی بیوتیک 
در تغذیه طیور

17930/1321026/7224024/1715229/4013030/16اول

31352/6942854/4553253/5827154/4223454/29دوم

10217/1714818/8322122/269418/186715/55سوم

فروش مرغ بدون 
بسته بندی

12324/7518426/8624828/4110121/546015/19اول

8316/708612/5511513/176914/715614/18دوم

29158/5541560/5851058/4229963/7527970/63سوم

جدول 6: بررسی نقش سطح درآمد افراد در مورد آگاهی نسبت به منابع آلوده کننده گوشت مرغ

* گروه 1 درآمد کمتر از 5 میلیون ریال در ماه؛ گروه 2 درآمد بین 5 تا 10 میلیون ریال در ماه؛ گروه 3 درآمد بین 10 تا 15 میلیون ریال در ماه؛ گروه 4 درآمد بین 15 تا 20 

میلیون ریال در ماه؛ گروه 5 درآمد بیش از 20 میلیون ریال در ماه داشتند.
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تقریباً  که  می شد  مصرف  آنتی بیوتیک  تن  هزار   25 به  نزدیک 
داشت   )Subtherapeutic( غیردرمانی  مصارف  آن  درصد   45
در  مطالعات   .]28[ قرار می گرفت  استفاده  مورد  دام  تغذیه  در  و 
انگلستان نیز حاکي از آن هستند که بیش از نیمی از آنتی بیوتیک 
بوده  مصرف شده در سال 2004 میالدی در صنعت پرورش دام 
است؛ درحالی که از سال 2007 با فرهنگ سازی مناسب و وضع 
دام  پرورش  صنعت  در  آنتی بیوتیک  مصرف  جدید،  قوانین 
بیماری های  یافته و سهم مصرف آنتی بیوتیک در درمان  کاهش 
مصرف  مورد  در   .]29[ است  شده  بیشتر  انسان  در  عفونی 
ایران اطالعات دقیقی  آنتی بیوتیک در بخش دام و طیور کشور 
مي باشد  مهم  این  است  آنچه مشخص  اما  نمي باشد؛  دسترس  در 
یک  پرندگان،  به ویژه  و  دام  تغذیه  در  آنتی بیوتیک  مصرف  که 
دامی  محصوالت  مصرف کنندگان  سالمتی  برای  بالقوه  خطر 
است. نتایج پژوهش حاضر نیز نشان می دهند که مردم اطالعات 
به  آلوده  محصوالت  مصرف  از  ناشی  خطرات  مورد  در  کافی 

ندارند. آنتی بیوتیک 

پاسخ دهندگان  تمامی  بین  در  که  ساخت  خاطرنشان  باید 
یک  گزینه  جمعیت(  درصد   0/19( نفر  هفت  تنها  نفر(   3782(
افراد  این  نکردند.  وارد  اولویت بندی خود  در  را  )مرغ هورمونی( 
به عنوان توضیح در پرسش نامه به صراحت عنوان نمودند که مرغ 
در  آنتی بیوتیک  مصرف  حال،  عین  در  و  ندارد  وجود  هورمونی 
تغذیه پرندگان مهم ترین عامل آلوده کننده گوشت مرغ مي باشد. با 
توجه به تعداد کم این افراد و امکان الگو قراردادن آن ها به عنوان 
افزایش سطح  و  فرهنگ سازی  برای  بزرگ  نماینده یک جمعیت 
آگاهی جمعیت نسبت به سالمت محصوالت غذایی دامی از جمله 
گوشت مرغ، ویژگي هاي فردی این افراد در جدول 8 نشان داده 

شده است.
سطح  نظر  از  و  بود  سال   36 مطالعه  مورد  افراد  سنی  میانگین 
شدند  طبقه بندی  پردرآمدها  گروه  در  افراد  این  اغلب  درآمد 
)گروه های 4 و 5 درآمدی(. شایان ذکر است که تمامي افراد به جز 
یک نفر تحصیالت دانشگاهی داشتند و به جز یک نفر، بقیه افراد 
معتقد بودند که نسبت به سالمت محصوالت غذایی اطالعات کافی 

منابع آلودگی گوشت 
مرغ

کارشناسی و باالتردیپلمسیکلابتداییبی سواد

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیاولویت ها

مرغ هورمونی

3643/907648/4113845/8546447/7982852/74اول

3643/905031/8410133/5534235/2245228/79دوم

1012/203119/756220/6016516/9929018/47سوم

مصرف آنتی بیوتیک 
در تغذیه طیور

4141/413822/098826/0430527/3846826/76اول

4040/408348/2617050/3058152/1599356/78دوم

1818/195129/658023/6722820/4728816/47سوم

فروش مرغ بدون 
بسته بندی

1316/054730/328729/2925726/8035422/79اول

1113/582918/715016/8412613/1420613/26دوم

5770/377950/9716053/8757660/0699363/94سوم

جدول 7: بررسی نقش سطح تحصیالت افراد در مورد آگاهی نسبت به منابع آلوده کننده گوشت مرغ
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دارند. باید خاطرنشان ساخت که دلیل ناکافی دانستن اطالعات در 
مورد سالمت محصوالت غذایی توسط فرد شماره 2 ممکن است 
سن کم این فرد باشد. نتایج جدول 8 نشان می دهند که به طور کلی 
محصوالت  سالمت  به  نسبت  آگاهی  تحصیالت،  سطح  افزایش 
عدم  به  رأی  مورد  در  افراد  آگاهی  در  می تواند  درآمد  و  غذایی 

وجود مرغ هورمونی مؤثر باشد.
به عنوان یک نتیجه گیری کلی مي توان گفت که طی چند سال 
بسته بندی  کشتار،  از  پس  بالفاصله  مرغ  ایران  کشور  در  گذشته 
شده و عرضه می گردد و فروش مرغ کشتار روز و بسته بندی مرغ 
گوشت  آلودگی  کاهش  در  راه کارها  مهم ترین  از  یکی  به عنوان 
مرغ شناخته شده است؛ اما با بررسی دیدگاه مردم چنین برمی آید 
که بسته بندی مرغ برای ارتقای سالمت گوشت از رتبه سوم اهمیت 
برخوردار است. بیش از نیمی از مردم ایران به اشتباه مرغ هورمونی 
را مهم ترین عامل آلودگی گوشت مرغ می دانند. این درحالی است 

از سالمت  اطالعات کافی  باور هستند که  این  بر  اغلب آن ها  که 
محصوالت غذایی دارند. از سوي دیگر، در این پژوهش مشخص 
شد که باور نادرست مردم تحت تأثیر سواد یا سطح درآمد نیست. 
به نظر می رسد برای ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به سالمت 
گوشت و منابع آلودگی آن به یک عزم ملی نیاز است و رسانه های 
جمعی باید اقدامات مؤثرتری را برای فرهنگ سازی در این زمینه 

انجام دهند.

قدردانی

 96010014 اخالق  کد  با  پژوهشی  طرح  حاصل  مقاله  این 
می باشد. بدین وسیله از آقای مهندس جابر پاریاب جهت کمک در 

طراحی پرسشنامه تشکر و قدردانی می  شود.

سطح تحصیالتسطح درآمدآگاهی/ عدم آگاهی نسبت به سالمت محصوالت غذاییسنجنسیتشماره

دیپلم5بله33مرد1

کارشناسی و باالتر3خیر22مرد2

کارشناسی و باالتر5بله43مرد3

کارشناسی و باالتر5بله42مرد4

کارشناسی و باالتر5بله34زن5

کارشناسی و باالتر5بله33مرد6

کارشناسی و باالتر4بله45مرد7

جدول 8: مشخصات افرادی که مدعی هستند مرغ هورمونی وجود ندارد و مصرف آنتی بیوتیک مهم ترین عامل آلوده کننده گوشت مرغ است
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