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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 hormoneinjection, 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.
Keywords: Antibiotics, Broiler, Consumer, Commercial broiler production,
Growth hormone, Microbial contamination
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چکیده
مقدمه و هدف :درحالی که در هیچ کجای دنیا از هورمون بهعنوان محرک رشد در پرورش طیور صنعتی
استفاده نمیشود؛ اما حتی در کشورهای توسعهیافته نیز این باور وجود دارد که در دوره پرورش مرغهای
گوشتی از هورمون استفاده میگردد .بقایای این هورمونها در گوشت به عنوان مهمترین آلودگی گوشت
مرغهای تجاری شناخته میشود؛ اما مهمترین منبع آلودگی گوشت ،باقیماندن آنتیبیوتیک در گوشت
مرغ است .در این راستا ،هدف از پژوهش توصیفی حاضر بررسی سطح آگاهی مردم  29شهر ایران در
مورد سالمت محصوالت غذایی با بررسی دیدگاه آنها در مورد مرغ هورمونی بود.
روش کار :در این مطالعه دیدگاه  3782نفر از مردم شهرهای مختلف کشور بررسی گردید .بدینمنظور
عالوه بر مرغ هورمونی ،آلودگی گوشت مرغ به آنتیبیوتیک و عرضه مرغ بدون بستهبندی بهعنوان
مهمترین عوامل آلودهکننده گوشت مرغ مورد بررسی قرار گرفتند .بیشتر پاسخدهندگان از شهرهای با
جمعیت متوسط بودند و اغلب آنها تحصیالت دانشگاهی داشتند.
یافتهها :نتایج نشان داد كه رسانههایی مانند تلويزیون و رادیو در افزایش آگاهی مردم نسبت به سالمت
محصول غذایی نقش چندانی ندارند .همچنین اغلب افرادي که گمان میکنند آگاهی کافی نسبت به
سالمت محصوالت غذایی دارند ،در حقیقت آگاهی درستی نسبت به مفهوم مرغ هورمونی ندارند .شایان
ذکر است که از بین پاسخدهندگان تنها هفت نفر ( 0/19درصد جمعیت) به وضوح بیان نمودند که مرغ
هورمونی وجود ندارد.
نتيجهگيري :به نظر میرسد كه افزایش سطح درآمد ،سطح تحصیالت و سن عواملی هستند که بر
ارتقای آگاهی افراد نسبت به مرغ هورمونی و سالمت محصوالت غذایی نقش دارند.
کلمات کلیدی :آلودگی میکروبی ،آنتیبیوتیک ،پرورش مرغ صنعتی ،مرغ گوشتی ،مصرفکننده،
هورمون رشد
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مقدمه
هورمونها دستهای از مواد شیمیایی هستند که در مقادیر اندک

در بدن جانوران تولید میشوند و اعمال تنظیمی مهمی را در بدن
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انجام میدهند .یکی از این هورمونها ،هورمون رشد است که یک

عدم نیاز به استفاده از هورمو ن بهصورت خوراکی یا تزریقی در

ترشح میشود و همانطور که از اسم آن برمیآید ،محرک رشد

استفاده از هورمون طی دوره پرورش است [ .]7دلیل دیگر ،قیمت

هورمون پروتئینی بوده و بهطور طبیعی از غده هیپوفیز پرندگان

تزریقی هورمونهای محرک رشد بر بازده خوراک ،رشد و درصد

الشه گاوهای گوشتی تأثیر مثبت دارد .امروزه هورمونهای طبیعی
پروژسترون ،تستوسترون ،استروژن و هورمونهای سنتتیک زرانول

و ترنبولون استات بهعنوان محرک رشد در گاو گوشتی شناخته
شده و تحت شرایط کنترلشده استفاده میگردند؛ اما این عقیده
در بین مردم وجود دارد که دلیل سرعت رشد باالی پرندگان

گوشتی تجاری (بهویژه مرغ گوشتی و بوقلمون) و اختالف وزن
قابل مالحظه آنها با پرندگان بومی ،مصرف خوراکی یا تزریق
هورمون بهویژه هورمون رشد میباشد [ .]2همچنین این باور وجود

دارد که هورمون باقیمانده در الشه طیور تجاری گوشتی توسط
مردم مصرف شده و در بلندمدت موجب بروز ناهنجاریهایی در

آنها میشود .حتی در کشورهای توسعهیافته نیز بسیاری از مردم به
مصرف هورمون در دوره پرورش طیور و عوارض ناشی از مصرف

محصوالت آلوده به هورمون باور دارند [ .]3این درحالی است که
منبع اصلی مصرف هورمونهای استروئیدی در جیره غذایی انسان،

شیر گاو میباشد؛ بهطوری که بین  60تا  80درصد از شیر گاو

پاستوریزه موجود در بازار حاوی مقادیر بیش از حد استروژن و
پروژسترون است؛ زیرا بخش قابل توجهی از شیر موجود در بازار

توسط گاوهای شیری آبستن تولید میشود [ .]4این درحالی است

که احتمال دریافت هورمونهای استروئیدی به واسطه مصرف
گوشت و تخم پرندگان وجود ندارد [.]5

باالی هورمون رشد پرندگان میباشد؛ زیرا این هورمون بهصورت

تجاری تولید نمیشود [ .]7از سوي ديگر هورمون رشد یک
هورمون پروتئینی است و چنانچه در جیره غذایی مرغ وارد شود،

به دلیل وزن مولکولی باالی آن نمیتواند به صورت مستقیم از
دستگاه گوارش جذب شود و ابتدا باید در دستگاه گوارش پرنده
هضم گردد؛ از اين رو برای اینکه هورمون رشد قابل جذب گردد،
همانند پروتئین سایر اجزای جیره از جمله ذرت و سویا باید به

اجزای تشکیلدهنده 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 امکانپذیر

نمیباشد .با این وجود ،امکان مصرف هورمون رشد به صورت
تزریقی نیز وجود ندارد؛ زیرا مطالعات نشان دادهاند که ترشح
هورمون رشد در پرندگان بهصورت ضرباندار ( )Pulsatileبوده

و هر  90ساعت به اوج خود میرسد؛ بنابراین برای کسب نتیجه
مطلوب الزم است در مزارع پرورش مرغ ،هورمون رشد بهصورت

وریدی و بهطور مکرر تزریق گردد که این امر در مقیاس وسیع
امکانپذیر نبوده و اجرای آن مقرونبهصرفه نمیباشد [.]1

در دوره پرورش پرندگان گوشتی تجاری به دلیل پتانسیل

ژنتیکی باالی این پرندگان در سرعت رشد و افزایش وزن،
گاهی محدودیتهای غذایی اعمال میشود تا از ناهنجاریهای

متابولیکی و تلفات بهویژه در پرندگان والد (الین ،اجداد و مادر)

و همچنین در جوجههای گوشتی در فصول گرم سال جلوگیری

رشد در پرندگان فرایند پیچیدهای است و تنها به یک عامل

شود [ .]8،9در چنین شرایطی استفاده از هورمون رشد موجب

بدن پرنده تنها با تزریق هورمون امکانپذیر نیست [ .]1،6هرچند

هورمونهای استروئیدی محرک رشد نیز امکانپذیر نمیباشد؛

مانند هورمون وابسته نمیباشد؛ از اين رو رشد و بزرگشدن
در گذشته آزمایشاتی برای بررسی تأثیر تزریق هورمون رشد بر
افزایش وزن پرندگان صورت گرفته است؛ اما دالیل متعددی برای

افزایش تلفات پرندگان میگردد .از سوي ديگر ،استفاده از

زیرا هورمونهای استروئیدی که اغلب توسط ورزشکاران مصرف
میشوند ،تنها زمانی موجب افزایش توده عضالت میشوند که با

مجله تحقيقات سالمت در جامعه ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،بهار  ،1397دوره  ،4شماره 65-78 ،1

Downloaded from jhc.mazums.ac.ir at 1:25 +0330 on Monday October 22nd 2018

در جانوران میباشد [ .]1در سال  1956بیان گردید که مصرف

پرورش طیور صنعتی وجود دارد که مهمترین آنها غیرقانونیبودن
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باالی پرندگان در سالنهای پرورش و تحرک کم آنها ،استفاده

بهعنوان مهمترین آلودگی گوشت مرغ و بستهبندی آن (بهعنوان

توجه به اینکه مرغ و بوقلمون پرواز نمیکنند و نیز به دلیل تراکم

با مرغ هورمونی ،دیدگاه آنها نسبت به آلودگی به آنتیبیوتیک

از هورمونهای استروئیدی در مرغ تأثیری در رشد پرنده ندارد.

راهکاری در جهت بهبود سالمت گوشت که طی چند سال گذشته

بهطور کلی پرندگان گوشتی تجاری به دلیل داشتن پتانسیل

قابل توجه برای رشد و افزایش وزن ،اصوالً نیازی به مصرف
هورمون در دوره رشد ندارند .در حقیقت ،رشد سریع و افزایش

وزن پرندگان تجاری گوشتی به دلیل مصرف هورمونها نیست؛

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

روش کار

بلکه ناشی از بهداشت و مدیریت محیطی واحدهای تجاری

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفي میباشد که به دليل

رشد پرنده ،واکسیناسیون و بهویژه اصالح نژاد آنها برای بازده

طبقهبندي میشود .جهت انجام این پژوهش ،پرسشنامهای شامل سه

پرندگان پرتولید موجب افزایش حساسیت آنها به عوامل

گردید .بخش اول پژوهش شامل اطالعات فردی و بخش دوم

برخی از پرورشدهندگان به مصرف غیردرمانی آنتیبیوتیکها

سالمت محصوالت غذایی با منشأ دامی بود .در بخش سوم نیز

پرندگان پرتولید از هورمون استفاده نمیشود؛ اما استفاده از

گوشت مرغ صورت گرفت .بهمنظور دسترسی به یک پاسخ جامع،

پرورش طیور ،تنظیم جیره غذایی مطابق با نیازمندیها و مرحله

استفاده از پرسشنامه در گروه پژوهشهاي پيمايشي -میدانی نيز

خوراک و افزایش وزن بدن میباشد؛ اما سرعت رشد باالی

بخش تنظیم شد و اطالعات مورد نظر در سال  1394جمعآوری

استرسزا و بیماریزای محیطی شده است و بهعنوان یک راهحل،

دربرگیرنده میزان آگاهی افراد و منابع کسب آگاهی در مورد

در جیره پرندگان روی آوردهاند [ .]10،11هرچند در پرورش

ارزیابی دیدگاه مردم ایران در ارتباط با مهمترین عوامل آلودهکننده

آنتیبیوتیکها بهطور مداوم و بهعنوان یک محرک رشد موجب

افراد شرکتکننده ( 3782نفر) از شهرهای مختلف کشور انتخاب

سالمتی مصرفکنندگان محصوالت طیور خطرناک باشد؛ از اين

متوسط و کوچک تقسیم گرديدند .شهرهای بندرعباس ،تبریز،

گوشت و تخم مرغ در بسیاری از کشورها ممنوع است [.]12-15

نفر داشتند بهعنوان شهرهای بزرگ در نظر گرفته شدند .شهرهای

باقیماندن آنتیبیوتیکها در تولیدات طیور شده و میتواند برای

شدند و براساس جمعیت ،شهرهای کشور به سه دسته بزرگ،

رو مصرف خوراکی آنتیبیوتیکها بهعنوان مهمترین عامل آلودگی

تهران ،رشت ،شیراز ،کرج و مشهد که جمعیتی بیش از یک میلیون

به نظر میرسد در کشور ایران آگاهی کافی و صحیح در مورد

متوسط نیز شامل :ارومیه ،اردبیل ،بوشهر ،بیرجند ،جیرفت ،زابل،

به اینکه افزایش آگاهی مردم یک فرایند فرهنگی است میبایست

ت جام ،بجنورد ،چابهار ،داراب ،سراوان ،قائن ،کیش ،گناباد،
ترب 

عوامل مؤثر بر آلودگی گوشت مرغ وجود نداشته باشد .با توجه

سنندج ،کرمان ،کرمانشاه ،زاهدان و یاسوج بودند و شهرهای اهر،

گروه هدف برای فرهنگسازی شناسایی شود؛ از اين رو هدف

سرخس و نهبندان بهعنوان شهرهای کوچک در نظر گرفته شدند.

جنسی ،تحصیلی و درآمدی مختلف نسبت به مرغ هورمونی بود.

یافتهها

اصلی پژوهش حاضر بررسی نگرش مردم ایران در گروههای

بدينمنظور ،در این پژوهش ابتدا میزان آگاهی مردم از سالمت
یک محصول غذایی با منشأ دامی و منابع دریافت آگاهی مورد

در جدول  1ویژگیهای جمعیتشناختی افراد پاسخدهنده
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تمرینات ورزشی سنگین و مستمر و جابهجایی وزنه همراه باشند .با

پرسش قرار گرفت .در ادامه عالوه بر بررسی نظر مردم در ارتباط

علی مقصودی و همکار 69/

جدول  :1ویژگیهای جمعیتشناختی افراد شرکتکننده در نظر سنجی
()n=3782
متغیر

جنسیت

وضعیت تأهل

میزان تحصیالت

تعداد افراد خانواده (نفر)

سطح درآمد (میلیون ریال)

سن (سال)

نیمی از افراد ( 54/76درصد) در شهرهای با جمعیت متوسط

اجزای متغیرها

تعداد

درصد

بزرگ

1416

37/42

متوسط

2072

54/76

کوچک

296

7/82

مرد

2584

70/91

زن

1060

29/09

متأهل

2900

77/58

مجرد

838

22/42

بیسواد

103

2/76

ابتدایی

183

4/90

سیکل

355

9/51

دیپلم

1211

32/43

کارشناسی و باالتر

1882

50/40

1و2

529

16/40

3

784

24/31

4

920

28/53

5

496

15/38

6

252

7/81

7

119

3/69

>8

125

3/88

<5

631

17/69

بین  5تا 10

845

23/69

بین  10تا 15

1061

29/74

بین  15تا 20

571

16/00

>20

459

12/87

5 .5آیا نشریه ،کتاب ،مجله ،روزنامه و منابع موجود در اینترنت در

17-29

1090

29/65

30-39

1224

33/30

سؤال اول برای بررسی مصرف یا عدم مصرف محصوالت

40-49

897

24/40

دامی سالم و سوأل دوم برای تعیین سطح آگاهی افراد از سالمت

>50

465

12/65

یک محصول غذایی دامی مطرح گرديدند .در سوأالت سه تا پنج

نیز به بررسی منابع دریافت آگاهی (تلويزیون ،رادیو و نشریات)

زندگی میکنند ،بیش از دوسوم شرکتکنندگان مرد هستند
( 70/91درصد) ،حدود یکچهارم افراد مجرد ميباشند (22/42

درصد) ،نیمی از افراد شرکتکننده دارای تحصیالت دانشگاهی
هستند ،متوسط تعداد افراد خانوار چهار نفر است ،سطح درآمد

اغلب شرکتکنندگان کمتر از  15میلیون ریال در ماه ميباشد و
جوانترین فرد شرکتکننده در این نظرسنجی یک زن  17ساله و

مسنترین فرد یک مرد  90ساله است.

محصوالت غذایی دامی سبز مانند مرغ سبز ،محصوالتی هستند

که در مرحله تولید آنها از هیچگونه آنتیبیوتیکی استفاده نشده
باشد؛ بنابراین در مطالعه حاضر محصوالت ارگانیک و سبز ،نقطه
مقابل محصوالت آلوده به آنتیبیوتیک در نظر گرفته شدند .میزان
آگاهی پاسخدهندگان و مهمترین منابع دریافت آگاهی آنها
نسبت به سالمت محصوالت غذایی در نخستین بخش این پژوهش

مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور ،پنج پرسش زیر (با

پاسخهای بله و خیر) مطرح گرديدند:

1 .1آیا در سالهای اخیر از محصوالت دامی ارگانیک یا محصول
سبز استفاده کردهاید؟

 2 .آیا اطالعات شما از سالمت یک محصول غذایی کافی است؟

3 .3آیا برنامههای تلویزیونی در رابطه با سالمت محصوالت دامی
و یا بهطور کلی محصوالت ارگانیک را مشاهده کردهاید؟

4 .4آیا تاکنون برنامهای درباره محصوالت دامی سالم و یا بهطور
کلی محصوالت ارگانیک از رادیو شنیدهاید؟

رابطه با محصوالت دامی سالم را مطالعه کردهاید؟
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شهر محل سکونت

به پرسشنامهها ارائه شده است .بر مبناي اين جدول ،بیش از

 /70بررسی عوامل مؤثر بر نگرش مردم ایران نسبت به مفهوم "مرغ هورمونی"

جدول  :2پرسشهای مطرحشده در نظرسنجی برای بررسی دیدگاه مردم ایران در مورد مرغ هورمونی
گزینهها جهت اولویتبندی

پرسش

 -مصرف آنتیبیوتیک در تغذیه طیور

 -فروش مرغ بدون بستهبندی

پرداخته شد .شايان ذكر است كه پاسخ شرکتکنندگان به سوأل

مرغ مورد بررسی قرار گرفت.

مصرف هورمون در دوره پرورش مرغ گوشتی (به اختصار مرغ

بحث و نتیجهگیری

دوم بهعنوان یکی از معیارهای بررسی نگرش مردم ایران نسبت به
هورمونی) در نظر گرفته شد.

همانطور که بيان گرديد ،مهمترین عامل آلودهکننده

اطالعات مربوط به سطح آگاهی افراد و منابع کسب آگاهی

آنتیبیوتیک در آنها است؛ اما اغلب مردم نسبت به این موضوع

 3نشان داده شده است .نتایج بررسی پرسشنامهها نشان داد که

محصوالت غذایی دامی بهويژه گوشت مرغ ،باقیماندن
آگاهی کافی ندارند و مرغ هورمونی را مهمترین تهدید برای

سالمت مصرفکنندگان گوشت مرغ تلقی میکنند .از سوي ديگر

طی سالهای گذشته عرضه مرغ در بسیاری از استانها فقط بهصورت
بستهبندی بهداشتی مجاز میباشد تا بدينوسيله از آلودگیهای

احتمالی در فاصله کشتارگاه تا محل مصرف جلوگیری شود؛ از

اين رو در بخش دوم این پژوهش سه عامل مصرف آنتیبیوتیک در
تغذیه طیور ،مرغ هورمونی و فروش مرغ بدون بستهبندی بهعنوان
عوامل تهدیدکننده سالمت مصرفکنندگان در نظر گرفته شد و

از پاسخدهندگان درخواست گرديد تا این سه عامل را بهترتیب
اهمیت اولویتبندی نمایند (جدول .)2

نسبت به محصوالت غذایی دامی سالم و ارگانیک در جدول

 58/67درصد از افراد نمونه در سالهای اخیر محصوالت غذایی
دامی سالم را مصرف کردهاند .همچنین ،بیش از نیمی از افراد

( 56/93درصد) ادعا نمودند که آگاهی کافی از سالمت یک

محصول غذایی دامی ندارند .بر مبنای نتایج ،بیشترین منابع
دریافت آگاهی در مورد سالمت محصوالت غذایی سالم مربوط

به منابع خواندنی (نشریات ،کتاب ،مجالت ،روزنامه و اینترنت)

بود ( 52/81درصد) و کمترین آن به تلویزیون با فراوانی نسبی

 27/03درصد اختصاص داشت.

از سوی دیگر ،بیش از دو سوم افراد شرکتکننده در این

نظرسنجی مدعی بودند که هیچگونه آگاهی در مورد سالمت

انتخاب مرغ هورمونی بهعنوان هریک از اولویتهای اول تا

محصوالت غذایی را از رادیو و تلويزیون دریافت ننمودهاند .این

توسط پاسخدهندگان انتخاب میشد .در نهایت تأثیر آگاهی نسبت

سطح کشور ،اطالعات کافی در مورد سالمت محصوالت غذایی

سوم توسط پاسخدهندگان نادرست بوده و اصوالً نباید این گزینه

به سالمت محصول غذایی ،جنسیت ،سطح تحصیالت و سطح
درآمد مردم بر نگرش آنها نسبت به عوامل آلودهکننده گوشت

موضوع نشان میدهد كه رسانه ملی بهعنوان فراگیرترین رسانه در

را در اختیار مخاطبین قرار نمیدهد .مطالعات متعددی در ارتباط با
نقش برنامهها ،تبلیغات و آگهیهای بازرگانی تلویزیونی در تغییر
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به نظر شما کدامیک برای سالمتی مصرفکننده خطرات بیشتری دارد؟ (بهترتیب
اولویت از  1تا  3شمارهگذاری نمایید)

 -مرغ هورمونی

علی مقصودی و همکار 71/
جدول  :3میزان آگاهی و منابع کسب آگاهی در مورد سالمت محصوالت غذایی با منشأ دامی در کشور ایران
پرسش

 .2آیا اطالعات شما از سالمت یک محصول غذایی دامی کافی است؟

 .3آیا برنامههای تلویزیونی در رابطه با محصوالت دامی سالم و یا بهطور کلی محصوالت ارگانیک را مشاهده کردهاید؟

 .4آیا تاکنون برنامهای درباره محصوالت دامی سالم و یا بهطور کلی محصوالت ارگانیک را از رادیو شنیدهاید؟
 .5آیا میزان نشریه ،کتاب و یا مجله ،روزنامه و منابع موجود در اینترنت را در رابطه با محصوالت ارگانیک مطالعه
کردهاید؟

بله

2121

58/67

خیر

1494

41/32

بله

1569

43/07

خیر

2074

56/93

بله

983

27/03

خیر

2654

72/97

بله

1025

30/05

خیر

2386

69/95

بله

1843

52/81

خیر

1647

47/19

سبک تغذیه و گرایش به برخی از غذاهای خاص در کشورهای

پخش نمیشوند .رسانههای خواندنی (کتاب ،نشریات و اینترنت)

تبلیغات محصوالت غذایی ناسالم بهویژه در کودکان موجب

قرار میگیرند .در این راستا ،در پژوهش حاضر بیش از نیمی از

در آنها میگردد .چنین برنامههایی بهگونهای برای کودکان

غذایی را از این کانالهای ارتباطی دریافت نمودهاند؛ بنابراین

و در حقیقت سبک مصرف غذای آینده آنها در بزرگسالی را

اطالعات این دسته از افراد نسبت به مرغ هورمونی بیشتر از سایر

متنوعی که برای ترویج مصرف غذاهای ناسالم در دنیا رواج دارد،

مجازی نیز ممکن است موجب انحراف از کسب آگاهی صحیح

تشویق به مصرف غذاهای سالم کمتر مشاهده میشوند؛ بهطوری

در اختیار خوانندگان قرار میگیرد.

مصرف غذاهایی با کالری ،نمک و قند باال و فیبر و میوهجات

از افرادی که مدعی هستند اطالعات کافی در مورد سالمت

برنامههای مستند ،گفتگوها و برنامههای آموزشی نیز وجود دارند

منبع آلودگی گوشت مرغ میدانند .در مقابل ،درصد کمتری

مختلف انجام شده است [ .]16-20تأثیر برنامههای ترویجی و

اغلب بهطور آگاهانه و اختیاری توسط مخاطبین مورد استفاده

افزایش مصرف غذاهای پرکالری و بروز مشکالت تغذیهای

افراد مدعی بودند که آگاهی خود نسبت به سالمت محصوالت

تهیه میشوند که عادات تغذیهای آنها را تحت تأثیر قرار داده

انتظار میرود با توجه به انتخاب آگاهانه منبع دریافت آگاهی،

مورد هدف قرار میدهند [ .]21،22در میان برنامههای تلویزیونی

پاسخدهندگان باشد .هرچند تبلیغات در مجالت ،نشریات و فضای

برنامههای ترویجی و آموزنده و حتی آگهیهای بازرگانی برای

شود؛ اما اغلب اطالعات صحیح و موثق در مورد کتابهای موجود

که اغلب برنامههای تلویزیونی و آگهیهای بازرگانی به تبلیغ

نتایج جدول  4نشان میدهد بیش از نیمی ( 51/72درصد)

کم متمرکز شدهاند [ .]23در کنار آگهیهای بازرگانی ،برخی

یک محصول غذایی دارند ،به اشتباه مرغ هورمونی را مهمترین

که اغلب در جذب مخاطب موفق نبوده و یا در ساعات پربیننده

( 48/90درصد) از افرادی که ادعا دارند که از آگاهی کافی از
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 .1آیا در سالهای اخیر از محصوالت دامی سالم (ارگانیک یا محصول سبز) استفاده کردهاید؟

پاسخ

فراوانی

درصد

 /72بررسی عوامل مؤثر بر نگرش مردم ایران نسبت به مفهوم "مرغ هورمونی"

جدول  :4بررسی نقش اطالع /عدم اطالع افراد نسبت به سالمت یک محصول غذایی دامی در آگاهی آنها نسبت به منابع آلودهکننده گوشت مرغ
منابع آلودگی گوشت مرغ

مصرف آنتیبیوتیک در
تغذیه طیور

فروش مرغ بدون بستهبندی

اولویتها

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

اول

705

51/72

759

48/90

دوم

398

29/20

531

34/21

سوم

260

19/08

262

16/88

اول

419

27/44

397

25/95

دوم

821

53/77

821

53/66

سوم

287

18/80

312

20/39

اول

315

23/35

401

26/14

دوم

219

16/23

179

11/67

سوم

815

60/42

954

62/19

سالمت محصوالت غذایی برخوردار هستند نیز مرغ هورمونی را

بيشك از بسیاری از آلودگیهای محیطی از زمان کشتار تا

نشان میدهد افرادی که در جامعه از طریق رسانههای جمعی

به عقیده مردم عوامل مهمتری نسبت به اقدامات انجامشده در

مهمترین منبع آلودگی گوشت مرغ معرفی نمودند .این موضوع
اطالعاتی را بهدست میآورند ،به این باور میرسند که سطح

آگاهی آنها ارتقا یافته است؛ در صورتی که این احتمال وجود
دارد که منبع کسب آگاهی ،اطالعات موثقی را در مورد سالمت

محصوالت غذایی در اختیار آنها قرار نداده باشد و یا افراد
تفسیر نادرستی از اطالعات ارائهشده داشته باشند .در رتبهبندی

انجامشده ،مصرف آنتیبیوتیک در تغذیه طیور در هر دو گروه
افراد مطلع و بیاطالع نسبت به سالمت محصوالت غذایی در
رتبه دوم اهمیت قرار گرفت (بهترتیب  53/77و  53/66درصد)

زمان عرضه و رسیدن گوشت مرغ به سبد خانوار میکاهد؛ اما

کاهش آلودگی گوشت وجود دارد.

در جدول  5نقش جنسیت افراد در مورد آگاهی نسبت به

منابع آلودهکننده گوشت مرغ ارائه شده است .مهمترین منابع

آلودهکننده گوشت مرغ در هر دو گروه زنان و مردان بهترتیب

مرغ هورمونی ،مصرف آنتیبیوتیک در تغذیه طیور و مرغ بدون
بستهبندی میباشد .بیش از نیمی از مردان و زنان بر اين باور
هستند که مرغ هورمونی مهمترین عامل آلودگی گوشت مرغ

است .هرچند دیدگاه زنان و مردان در مورد مرغ هورمونی بسیار

و بیشتر مردم عرضه مرغ بدون بستهبندی را بهعنوان سومین عامل

مشابه میباشد؛ اما درصد بیشتری از زنان مدعی هستند که مصرف

درصد) .از جمله مهمترین اقدامات سازمانهای مسئول در

عامل آلودهکننده گوشت میباشد ( 58/08در مقابل 52/25

مهم آلودگی گوشت مطرح نمودند (بهترتیب  60/42و 62/19

افزایش سطح سالمت محصوالت گوشتی بهویژه گوشت مرغ،

اجبارینمودن بستهبندی مرغ در کشتارگاهها بود .چنین اقدامی

آنتیبیوتیک در جیره طیور بهعنوان اولویت دوم ،خطرناکترین

درصد)؛ بنابراین به نظر میرسد كه زنان نسبت به مردان آگاهی
بیشتری در مورد خطرات ناشی از مصرف محصوالت دامی آلوده
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مرغ هورمونی

افرادی که از سالمت محصوالت غذایی اطالع کافی دارند

افرادی که از سالمت محصوالت غذایی اطالع کافی ندارند

علی مقصودی و همکار 73/

جدول  :5بررسی نقش جنسیت افراد در مورد آگاهی نسبت به منابع آلودهکننده گوشت مرغ
منابع آلودگی گوشت مرغ

مصرف آنتیبیوتیک در تغذیه طیور

فروش مرغ بدون بستهبندی

زن
اولویتها

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

اول

453

51/01

1066

50/09

دوم

267

30/07

685

32/19

سوم

168

18/92

377

17/78

اول

252

25/15

664

27/69

دوم

582

58/08

1253

52/25

سوم

168

16/77

481

20/06

اول

223

25/37

516

24/57

دوم

104

11/83

307

14/62

سوم

552

62/80

1277

60/81

به آنتیبیوتیک دارند .عالوهبراين ،زنان (حدود  2درصد) بیشتر از

باالیی از افراد در گروه پردرآمدها نسبت به آلودگی گوشت

میدانند.

برای مصرف بیشتر گوشت مرغ نسبت به سایر گروهها باشد .در

مردان مصرف مرغ بدون بستهبندی را در آلودهشدن گوشت دخیل

مرغ با هورمون ممکن است به دلیل توان مالی بیشتر این گروه

در جدول  6نقش درآمد افراد در مورد آگاهی نسبت به

تمامی گروههای درآمدی ،آلودگی گوشت مرغ با آنتیبیوتیک

سطح آگاهی در مورد سالمت محصوالت غذایی عرضهشده

اختالف ناچیزی ميباشد (دامنه پاسخها بین  50/69تا 54/45

منابع آلودهکننده گوشت ارائه شده است .همانند دو عامل
و جنسیت افراد ،در گروههای مختلف درآمدی نیز روند

در اولویت دوم قرار دارد و دیدگاه مردم در این مورد داراي

درصد است) .همچنین افراد پردرآمد به نسبت بیشتری عرضه

مشابهی مشاهده شد و مرغ هورمونی بهعنوان مهمترین عامل

مرغ بدون بستهبندی را در اولویت سوم درجهبندی نمودند

آلودگی گوشت مرغ اولویتبندی گرديد .هرچند مهمترین

سالمت محصوالت دامی عرضهشده دارد.

و عرضه مرغ بدون بستهبندی بهعنوان کماهمیتترین عامل در

عامل آلودهکننده در تمامی گروههای درآمدی ،گوشت مرغ
هورمونی بود ،افرادی که بیشترین درآمد را داشتند نسبت به

( 70/63درصد) که اين مهم نشان از توجه این قشر از جامعه به
در جدول  7نقش سطح تحصیالت افراد در ارتباط با آگاهی

نسبت به منابع آلودهکننده گوشت مرغ ارائه شده است .بهجز

سایر افراد داراي بیشتر نگراني در مورد آلودگی مرغ با هورمون

افراد بیسواد ،در سایر گروهها هورمون مهمترین عامل آلودگی

داشتند نسبت به سایر گروههای درآمدی ،مرغ هورمونی را

هورمونی را بهعنوان نخستین و دومین عامل آلودگی گوشت

بودند ( 57/43درصد) و افرادی که کمترین سطح درآمد را
عامل کماهمیتتری دانستهاند ( 46/02درصد) .اعتقاد درصد

در گوشت مرغ ارزیابی شد .افراد بیسواد به نسبت مساوی مرغ
مرغ معرفی نمودند ( 43/90درصد) .نکته جالب توجه این است
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مرد
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جدول  :6بررسی نقش سطح درآمد افراد در مورد آگاهی نسبت به منابع آلودهکننده گوشت مرغ
منابع آلودگی
گوشت مرغ

مصرف آنتیبیوتیک
در تغذیه طیور

فروش مرغ بدون
بستهبندی

گروه يك

گروه چهار

اولویتها

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

اول

231

46/02

339

48/64

437

49/43

243

51/16

228

57/43

دوم

156

31/08

225

32/28

291

32/92

153

32/21

118

29/72

سوم

115

22/91

133

19/08

156

17/65

79

16/63

51

12/85

اول

179

30/13

210

26/72

240

24/17

152

29/40

130

30/16

دوم

313

52/69

428

54/45

532

53/58

271

54/42

234

54/29

سوم

102

17/17

148

18/83

221

22/26

94

18/18

67

15/55

اول

123

24/75

184

26/86

248

28/41

101

21/54

60

15/19

دوم

83

16/70

86

12/55

115

13/17

69

14/71

56

14/18

سوم

291

58/55

415

60/58

510

58/42

299

63/75

279

70/63

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

که درصد بیشتری از افراد دارای تحصیالت دانشگاهی ،مهمترین

حجیمشده آنها نبود .در همان سالهای شکلگیری پرورش

میدهند که متأسفانه تحصیالت دانشگاهی کمکی به ارتقای

تولیدات طیور و خوک منتشر شد و از حدود سال  1955به دلیل

عامل آلودهکننده گوشت را هورمونها میدانند .این نتایج نشان
سطح آگاهی افراد در مورد منابع آلودهکننده حقیقی گوشت

مرغ نمیکند.

بهطور کلی در جداول  6 ،5 ،4و  7نشان داده شده است که

صنعتی طیور ،اولین گزارشها از فواید افزودن آنتیبیوتیک در

مشاهده حساسیت بیشتر پرندگان تجاری نسبت به انگلها و ابتال
به بیماریها ،استفاده از آنتیبیوتیک در صنعت طیور گسترش

یافت [ .]24-62آنتیبیوتیکها به سه دلیل در تغذیه حیوانات

در تمامی متغيرهاي سطح آگاهی ،جنسیت ،سطح درآمد و سطح

گوشتی استفاده میشوند :الف .ممانعت از عفونتهای گوارشی

مرغ هورمونی مهمترین عامل در آلودگی گوشت شناخته شده

و پ .تحریک سرعت رشد حیوانات؛ به همین دلیل هنوز بسیاری

تحصیالت ،مصرف آنتیبیوتیک در جیره غذایی طیور پس از
است .آنتیبیوتیکها مهمترین سالح انسان علیه بیماریهای

عفونی هستند و مصرف بیرویه آنها موجب بیاثرشدنشان علیه
برخی از عوامل بیماریزا میشود .در سالهای اولیه عرضه مرغان

تجاری اصالحنژادشده ،هرچند سرعت رشد باالی پرندگان

گوشتی تجاری موجب کسب درآمد بیشتر پرورشدهندگان

میشد؛ اما سیستم ایمنی اين پرندگان پاسخگوی بدن به سرعت

ناشی از باکتریها و پوتوزوآ ،ب .کاهش میزان مصرف خوراک

از افراد به آنتیبیوتیک ،محرک رشد ()Growth Stimulants

میگویند [ .]27اگرچه در سالهای اولیه شکلگیری صنعت
پرورش طیور فواید ناشی از مصرف خوراکی آنتیبیوتیکها
به شدت مورد توجه بود؛ اما خیلی زود پیامدهای ناشی از این

فرآوردهها در تغذیه دام و مشکالت آن برای سالمت انسان
مشخص گرديد .تا سال  1980میالدی در ایاالت متحده ساالنه
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گروه دو

*

گروه سه

گروه پنج

علی مقصودی و همکار 75/
جدول  :7بررسی نقش سطح تحصیالت افراد در مورد آگاهی نسبت به منابع آلودهکننده گوشت مرغ
بیسواد

منابع آلودگی گوشت
مرغ

مصرف آنتیبیوتیک
در تغذیه طیور

فروش مرغ بدون
بستهبندی

ابتدایی

دیپلم

اولویتها

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

اول

36

43/90

76

48/41

138

45/85

464

47/79

828

52/74

دوم

36

43/90

50

31/84

101

33/55

342

35/22

452

28/79

سوم

10

12/20

31

19/75

62

20/60

165

16/99

290

18/47

اول

41

41/41

38

22/09

88

26/04

305

27/38

468

26/76

دوم

40

40/40

83

48/26

170

50/30

581

52/15

993

56/78

سوم

18

18/19

51

29/65

80

23/67

228

20/47

288

16/47

اول

13

16/05

47

30/32

87

29/29

257

26/80

354

22/79

دوم

11

13/58

29

18/71

50

16/84

126

13/14

206

13/26

سوم

57

70/37

79

50/97

160

53/87

576

60/06

993

63/94

نزدیک به  25هزار تن آنتیبیوتیک مصرف میشد که تقریباً

بايد خاطرنشان ساخت كه در بین تمامی پاسخدهندگان

و در تغذیه دام مورد استفاده قرار میگرفت [ .]28مطالعات در

(مرغ هورمونی) را در اولویتبندی خود وارد نکردند .این افراد

 45درصد آن مصارف غیردرمانی ( )Subtherapeuticداشت

( 3782نفر) تنها هفت نفر ( 0/19درصد جمعیت) گزینه یک

انگلستان نیز حاكي از آن هستند که بیش از نیمی از آنتیبیوتیک

بهعنوان توضیح در پرسشنامه به صراحت عنوان نمودند که مرغ

است؛ درحالی که از سال  2007با فرهنگسازی مناسب و وضع

تغذیه پرندگان مهمترین عامل آلودهکننده گوشت مرغ ميباشد .با

کاهش یافته و سهم مصرف آنتیبیوتیک در درمان بیماریهای

نماینده یک جمعیت بزرگ برای فرهنگسازی و افزایش سطح

آنتیبیوتیک در بخش دام و طیور کشور ایران اطالعات دقیقی

گوشت مرغ ،ويژگيهاي فردی این افراد در جدول  8نشان داده

مصرفشده در سال  2004میالدی در صنعت پرورش دام بوده
قوانین جدید ،مصرف آنتیبیوتیک در صنعت پرورش دام
عفونی در انسان بیشتر شده است [ .]29در مورد مصرف

هورمونی وجود ندارد و در عین حال ،مصرف آنتیبیوتیک در
توجه به تعداد کم این افراد و امکان الگو قراردادن آنها بهعنوان

آگاهی جمعیت نسبت به سالمت محصوالت غذایی دامی از جمله

در دسترس نميباشد؛ اما آنچه مشخص است اين مهم ميباشد

شده است.

خطر بالقوه برای سالمتی مصرفکنندگان محصوالت دامی

درآمد اغلب این افراد در گروه پردرآمدها طبقهبندی شدند

کافی در مورد خطرات ناشی از مصرف محصوالت آلوده به

یک نفر تحصیالت دانشگاهی داشتند و بهجز یک نفر ،بقیه افراد

كه مصرف آنتیبیوتیک در تغذیه دام و بهویژه پرندگان ،یک
است .نتایج پژوهش حاضر نیز نشان میدهند كه مردم اطالعات

آنتیبیوتیک ندارند.

میانگین سنی افراد مورد مطالعه  36سال بود و از نظر سطح

(گروههای  4و  5درآمدی) .شايان ذكر است كه تمامي افراد بهجز

معتقد بودند که نسبت به سالمت محصوالت غذایی اطالعات کافی
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سیکل

کارشناسی و باالتر
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جدول  :8مشخصات افرادی که مدعی هستند مرغ هورمونی وجود ندارد و مصرف آنتیبیوتیک مهمترین عامل آلودهکننده گوشت مرغ است
شماره
1

مرد

33

بله

5

دیپلم

2

مرد

22

خیر

3

کارشناسی و باالتر

3

مرد

43

بله

5

کارشناسی و باالتر

4

مرد

42

بله

5

کارشناسی و باالتر

5

زن

34

بله

5

کارشناسی و باالتر

6

مرد

33

بله

5

کارشناسی و باالتر

7

مرد

45

بله

4

کارشناسی و باالتر

دارند .بايد خاطرنشان ساخت كه دلیل ناکافی دانستن اطالعات در

که اغلب آنها بر اين باور هستند که اطالعات کافی از سالمت

سن کم این فرد باشد .نتایج جدول  8نشان میدهند كه بهطور کلی

شد که باور نادرست مردم تحت تأثیر سواد یا سطح درآمد نیست.

مورد سالمت محصوالت غذایی توسط فرد شماره  2ممکن است
افزایش سطح تحصیالت ،آگاهی نسبت به سالمت محصوالت

غذایی و درآمد میتواند در آگاهی افراد در مورد رأی به عدم
وجود مرغ هورمونی مؤثر باشد.

بهعنوان یک نتیجهگیری کلی ميتوان گفت كه طی چند سال

گذشته در کشور ایران مرغ بالفاصله پس از کشتار ،بستهبندی

شده و عرضه میگردد و فروش مرغ کشتار روز و بستهبندی مرغ
بهعنوان یکی از مهمترین راهکارها در کاهش آلودگی گوشت
مرغ شناخته شده است؛ اما با بررسی دیدگاه مردم چنین برمیآید

که بستهبندی مرغ برای ارتقای سالمت گوشت از رتبه سوم اهمیت
برخوردار است .بیش از نیمی از مردم ایران به اشتباه مرغ هورمونی

را مهمترین عامل آلودگی گوشت مرغ میدانند .این درحالی است

محصوالت غذایی دارند .از سوي ديگر ،در اين پژوهش مشخص
به نظر میرسد برای ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به سالمت
گوشت و منابع آلودگی آن به یک عزم ملی نیاز است و رسانههای

جمعی باید اقدامات مؤثرتری را برای فرهنگسازی در این زمينه

انجام دهند.

قدردانی
این مقاله حاصل طرح پژوهشی با کد اخالق 96010014

میباشد .بدینوسیله از آقای مهندس جابر پاریاب جهت کمک در
طراحی پرسشنامه تشکر و قدردانی میشود.
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جنسیت

سن

آگاهی /عدم آگاهی نسبت به سالمت محصوالت غذایی

سطح درآمد

سطح تحصیالت
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