
بنام خداوند خوبی ها
سموم و آلرژی مواد غذایی

نام شما: تهیه کننده 



مقدمه

وضوعممسالهاینموازاتبهاستبشریزندگیمهمممسائلازیکیغذاییامنیتامروزه
ساکنانبرایغذاتامینطرفیازاستگرفتهقرارکنندگانمصرفتوجهموردغذاسالمت
آفات،خشکسالیخساراتاثردرنابودیازکشاورزیتولیداتحفظزمینگرسنه

فادهاستسموموکشآفتانواعاززندهباعواملمبارزهجهتناچارندکشاورزان،بیماریها
بافتبهاخلدبهبلکهمانندمیباقیکشاورزیمحصوالتبرتنهانهسمومماینولینمایند
بروزهبمنجرکشهاآفتازحدبیشازاستفادهمیکنندنفوذغالتهایدانهوحتیمیوها
سالمتبرایجدیخطرعاملعنوانبهپدیدهاینکهمیشودسمومبقایاینامبهایپدیده

میباشدکنندگانمصرف

ایی را بنابراین مصرف کنند ه به طورمستقیم غذ
مصرف میکند که دارای غلظلت زیادی از آفت

کش ها میباشد



خاکوبآمنابعازاستفاده.استگذاشتهفزونیبهروهمغذابهنیازبشر،جمعیتافزایشبا
.یابدمیراخودبازسازیفرصتکمترطبیعتوگرفتهصعودیسیرغذایی،موادتأمینبرای
.آیدمیواردطبیعیمنابعبرتریافزونفشاربیشترتولیدبرای

بهوزدههمبهراطبیعتنظمشیمیایی،سموکودازاستفادهبابشرکهاستسالیکصدحدود
سموکودازاستفاده.استپرداختهآنتخریببهناخواستهیاخواستهوکردهستمآن

ثباع-انسانبدنوطبیعتباآنناسازگاریبهتوجهبدون-گیاهانرشدزماندرشیمیایی
اتتغییرها،مسمومیتپروستات،کبد،سرطان.شودمیهاانسانسالمتبهزدنصدمه

.استانسانبهواردهصدماتجملهازجنین،برنامطلوباثراتوژنتیکی



محیط گلخانه ای 

انواعدرشبرایمناسبیمحلباالرطوبتوجودوبودنبستهدلیلبه
باسمومازمختلفیانواعدلیلهمینبهمیباشدگیاهیآفاتوقارچها
والتمحصاینبرداشتومیشودمصرفگلخانهمحیطدرباالغلظت

ایلخانهگمحصوالتدرکشهاآفتماندهباقیباعثکوتاهفاصلهدر
.میباشد



باقیازتحملقابلآستانهحدیکهاکشآفتبقایایمورددرجهانیبهداشتسازمان
برسمغلظتصورتبهمعیارایناستکردهارائهمعیاریکعنوانبهراسموممانده

.شودمیبیانسبزیجاتومیوهوزندرکیلوگرمدرمیلیگرمحسب

مورددراتتحقیق.میباشدمصرفقابلغیرباشدحدازاینباالترآنهاسمغلظتکهمحصوالتی
اقیبغلظتدومواولروزدرسمپاشیازبعدکهمیدهدنشانسمومماندهباقیغلظتکاهش

برایزمانبهتریناینبنابرداردنزولیسیربعدبهدومروزازومیابدافزایشکشقارچمانده
.میباشدسمومکارنسزمانبهنزدیکشدهپاشیسممحصوالتبرداشت

مصرفتاازسمپاشيكهزمانيمدتبه
.یندگومیکارنس،شودسپریبايدمحصول



شنايي با كودها و سموم رايج در بخش كشاورزیآ•
در مجموع سه نوع کود پرمصرف وجود دارد؛

 .که کود اوره و نیترات از آن جمله اند« کود سفید»یا کود ازته. 1
.که به کود ریشه معروف است« کود سیاه»یا کود فسفاته . 2
.که در باغ ها استفاده می شودکود پتاسه . 3

سموم عمده كشاورزی•
نوع سم، با اسامی و نام های مختلف تولید و عرضه شده است50در بخش زراعی، تا کنون بیش از 

که پر مصرف ترین آنها عبارتند از؛
.«دیازینون»و« متوسیتوکس»،«دسیس»: در بخش زراعی-
.«ندیازینو»و « فزرالون»، «گوراتیرن»: در بخش باغی-
:  علف کش به سه دسته اندسموم •

. علف کش، حشره کش و قارچ کشسموم 
 .هر کدام برای یک نوع از تولیدات با شرایط خاص بکار می رودکه 



م نتیجه، سدر . در بسیاری مواقع، میوه ها را قبل از پایان دوره کارنس به بازار می آورند•
ی را باقیمانده بر روی میوه ها به تدریج در معده و کبد جمع می شوند و بیماری های مختلف

.دمی آورنپدید
عوارض کودها و سموم، آنی و کوتاه مدت نیست بلکه خوردن چنین میوه ها و محصوالت 

.ایجاد می کند-و به خصوص کبد-کشاورزی، در درازمدت عوارضی در معده 

ی ها، از طریق آب آلوده، خاک نامناسب، کودها، سموم و آفت کش ها به زنجیره غذایآلودگی •
.انسان و حیوان وارد می شوند و سالمت انسان را تهدید می کنند

یشترین میوه هایی هستند که بدرختی سیب و خربزه، خیار درختی، فرنگیتوت 
 .میزان سم در آنها وجود دارد

اثرات سموم و كودهای شیمیايي بر روی میوه ها



ضعواردلیلبهسموم،مصرفوتوزیعتولید،محیطیزیستوبهداشتیمسائل•
نترلکونظارتتحتکامالًبایدکند،ایجادتواندمیکهمحیطیزیستوبهداشتی

.شودانجامصالحذیمراجع

وجهاندرسمومضروریغیرورویهبیمصرفعوارضازبسیاریمعتبرهایگزارش•
هاییبیماریاندازهازبیششیوعداخلی،هایگزارشاساسبر.استموجودایران

مومسرویهبیمصرفبهکشورهایاستانبرخیدرگوارش،دستگاهسرطانهمچون
.استشدهدادهنسبتکشاورزی



حتیحالت شدید مثل کما، تشنج و در و تهوعاز عالئم ساده همچون سردرد، گروهی •
 .می باشدمرگ 

انسانهای ورود سم به بدن راه •
پوستبا تماس •

(    خوردن یا آشامیدن )گوارش دستگاه •

تنفسدستگاه •

چشم•

اثرات و عالئم سموم بر انسان



غذایی یا اصطالح کلی است که مورد استفاده برای هر نوع بیماری مرتبط با مصرف مواد
کروبی، ، سموم می(باکتری ها، انگل ها و یا ویروس ها)آب است که با میکروارگانیسم ها 

.گیاهان سمی و یا مواد شیمیایی آلوده است

ازناشیبیماریعالئمکهباشدآلودهمشخصیمیزانبایدشودمیمصرفکهغذایی
یماربسالمتیمیزانوسنوبیماریعاملبهمیزاناین.کندظاهرفرددرراغذا

داردبستگی

مسمومیت غذايي 



:عوامل ايجاد كننده مسمومیت غذايي

باکتری ها•

ویروس ها•

قارچ ها•

مواد افزودنی غیرمجاز•

فلزات سنگین•

باقیمانده سموم نباتی•



ازیناشعالئممعموالًکنندمیایجادهاباکتریراغذاییهایمسمومیتبیشتر•
میطولمدتیهاباکتریتکثیرچونکند؛میبروزدیرباکتریتوسطمسمومیت

باکتریبهآلودهغذایمصرفازپسساعت36تا12اغلب.کشد

.دارندنیازغذاورطوبتگرم،محیطبهرشدبرایهاباکتری•

تأثیرهاباکتریرشدبرمحیط،pHیاشکر،نمک،اکسیژنحضورعدمیاضورح•
.دارد



ذرت،سروکنماهی،کنسروکالباس،سوسیس،مانندغذاییموادمصرفاثردروتولیسمب
وتهیهغیربهداشتیونامناسبشرایطدرکهطبیعیعسلوخامکشکلوبیا،کنسرو

.می شودادجایشده اندنگهداری

غذایمصرفازبعدساعت24تا12)تاخیریصورتبهبوتولیسمنشانه هایوعالیم
حرکتی،تواناییعدمپلک،افتادگیدوبینی،دید،تاریصورتبهو(باکتریبهآلوده

.می شودظاهریبوستوتکلماختاللبلع،درسختی



ت غذایی این ها هوازی اختیاری اند ، انتروتوکسین ترشح می کنند که سبب ایجاد مسمومی
حاصل دوره کمون بیماری. این انتروتوکسین ها در مواد غذایی ترشح می شوند  . می شود 

.ساعت به طول می انجامد 7از این بیماری کوتاه و بین نیم تا حداکثر 

انتروتوکسین استافیلوکوک ها در مقابل حرارت بسیار مقاوم می باشد و صرفا
.استریلیزاسیون اثر توکسین مترشحه را خنثی می کند

رآورده غذاهای گوشتی بویژه کباب کوبیده، شیرو ف:مهمترین غذاهای حساس عبارتند از 
.های آن ، شیرینی تر ، تخم مرغ و فرآورده های آن مانند انواع کیک ها 



:برخی از سایر باکتری های مهم در مسمومیت غذایی شامل وارد زیر می باشد 

کلستریدیوم پرفرانژنس-1

استرپتوکوک ها-2

(Bacillus Cereus)باسیلوس سرئوس -3

...و 



دتم.داردنامبیماریکموندورهبیماری،عالئماولینشدنظاهروغذامصرفبینزمانمدت
وبیماریعاملبهکامالًواستمتغیر(سالچندگاهیو)روزچندتاساعتچندازدورهاین

.داردبستگیآلودهغذایمصرفمقدار

دچسبنمیرودهدیوارههایسلولبهشوند،میرودهواردمعدهازهامیکروبکمون،دورهطی
.کنندمیتکثیربهشروعو

نگامهسماینکهکنندمیترشحسمبرخیمانند،میباقیرودهدرهامیکروباینازبرخی
.شودمیخونجریانواردروده،دیوارهازغذاییموادجذب

ئمعال.شوندمیورحملهبدنداخلیهایبافتبهمستقیماًهامیکروباینازدیگربرخی
.داردبستگیمیکروبنوعبهکامالًبیماری

دوره كمون بیماريهای ناشي از باكتريها



یافتهتوسعهکشورهایدرراغذاازناشیهایبیماریمواردسومیکتقریباً ها،ویروس
میطولبهروز3تا1ویروسیهایمسمومیتکموندورهمتوسط.نمایندمیایجاد

.انجامد

:ازعبارتندهستند،هاباکتریشبیهعوارض،وعالئمنظرازکههاییویروس

تا2بیماریاینکموندوره.داردتفاوتعالئمبروزدردیگرهایویروسباکهAهپاتیت
وهیافتگسترشهارودهومعدهباالیناحیهدرویروساینوانجامدمیطولبههفته6

بهنجرمکهباشدمی...وپوستزردیتب،شاملبیماریاینعالئماغلب.شودمیکبدوارد
.شودمیکبدمزمنونامناسبعملکرد



کهیزمانمثال،برای.شوندمیهابیماریاینشیوعسببهمکناردرعاملچندگاهی
هبشروعغذادرموجودهایباکتریدارند،نگهاتاقدمایدرطوالنیمدتبهراغذا

.کنندمیتکثیر

ودشوننمیکشتهخطرناکهایباکتریاینغذانامناسبپختدلیلبهمعموالً
.مانندمیباقیغذادرغذاییمسمومیتایجادعواملبنابراین،



:ی آیندبیشتر مسمومیتهای غذایی به دلیل نگهداری غذا در دمای نامناسب به وجود م

درجه سانتیگراد5دمای باالتر از •

درجه ساتی گراد63دمای پایین تر از •



نگهداری مواد غذايي در دمای مناسب

شود،گرمکامالًوبرسدگرادسانتیدرجه70دمایبهکهاینتاغذاییمادهپختن
.شودمیغذاهایویروسیاانگلباکتری،سریعکشتنسبب
تولیداسپوریاال،بدماهایدرسپرفرینژنکلوستریدیوموبوتولینومکلوستریدیومالبته
سانتیدرجه100ازباالتردماهایتااستقادرواستحرارتبهمقاومکهکنندمی

.آورددوامهمگراد

رویهمینطوردرجه63ازباالتردمایدرراآنبایدپزیم،میراغذاکهزمانیبنابراین
.شودگرفتهباکتریتکثیرجلویتادهیمقرارحرارت



درجه سانتي گراد 5غذاهای سرد را بايد همواره در دماهای پايین تر از 

ینیا يرسولیستريا مونوسیتوژنزالبته دو نوع باكتری. نگهداری نمود

.ر پیدا كنندمي توانند در دماهای پايین يخچال هم رشد و تکثیانتروكولیتیکا



عموالًمکه موادی یاغذاهابرخی به ایمنیدستگاهاندازه ازبیش واکنش ازاست عبارت 
ابی اکتسنقص یک ازناشی یاارثی است ممکن نامطلوب واکنش های این .بی خطرند

.باشندبیوشیمیایی 

کهسانیک.استمختلفعواملبهنسبتبدنایمنیسیستمافراطیواکنش،آلرژی
ظاهراموادهبنسبتکههستندهوشیارفوقایمنیسیستمدارایهستند،حساسیتدچار

.می دهندنشانمعمولحدازبیشواکنشیزندگیشان،محلدرموجودآزاربی



واکنشبروزباعث می تواندمی شودبلعیده که ماده ای یاغذاهرگونه 
مان هیاکوهی بادام سویا،،گندم،تخم مرغزرده گاو،شیر.شودآلرژیک 

صدف ،(معمولیگردوی مثل )درختی آجیل های ،ماهی،شامیپسته 
که ندهستغذاهایی شکالت و،گردانآفتاب تخم کنجد،،خربزه،دریایی
.می شوندحالت این باعث بیشتر



کهدشونمیگوارشیاختالالتدچارغذاییآلرژیبهمبتالیانازدرصد70•
میروزبشکمینفخوتهوعاستفراغ،اسهال،صورتبهاختالالتازنوعاین
.کند

رکهیوخارشصورتبهکهشوندمیپوستیعوارضدچارنیزدرصد24•
.دهدمینشانراخود

بهمنجرتاسممکنحتیکهشوندمیمبتالتنفسیاختالالتبهنیزدرصد4•
.شونددچارعالیمسایربهداردامکاننیزدرصدیک.شودآسم



اید در این شرایط ب. البته ممکن است ماده آلرژی زا دارای برخی مواد مغذی باشد
.  مواد دیگر را جایگزین آن کنیم

بهترين راه، حذف ماده غذايي است كه به آن 
آلرژی داريم



بودکمجبرانبرایتوانیممیشرایطایندرداریمآلرژیشیربهاگر
اسویبهاگراما.بنوشیمسویاشیرBوAهایویتامینوکلسیمپروتئین،

.نیمکاستفادهاستخوانباریزهایماهیازتوانیممیداریم،آلرژینیز



یم، می توانیم زرده آن را در صورتی که دچار کلسترول خون باال نیست
.مصرف کنیم

فید به از سایر گوشت های سمیتوانندکسانی که به ماهی آلرژی دارند 
ید جای ماهی استفاده کنید یا اگر به نوع خاصی از ماهی آلرژی دار

.آن را مصرف نکنید



اینشندباآلوده«توکسینالآف»سمبههاادویهبرخیوکنجدیامغزهاازبرخیاستممکن
اینبهایدبپستهویژهبهمغزهامصرفدربنابراین.رودنمیبینازباالحرارتدرجهدرسم

دهندهنشانرنگتغییرچونباشد،ندادهرنگتغییروندهدکهنگیبویکهکردتوجهنکته
.استآندراکسیداسیونانجام

.شودمیتولید«فالووسآسپرژیلوس»قارچتوسطآفالتوکسین

کنندمیرشدگرادسانتیدرجه43تا12دمایدرمیکنندتولیدآفالتوکسینکههاییکپک
.

.روندنمیبینازکردناتوکالویاجوشاندنواسطهبهسموماین

دوربهارغذاییموادبایدمنظوربدینباشدمیهاقارچواسطهبهفوقمسمومیتکهانجااز
اکسیژنوهوانفوذازوکردنگهداریگرادسانتیدرجه2-1پایینسرمایدرورطوبتاز

نمودممانعت



میوهدماننغذاییموادازبرخیدرشوند،آلرژیایجادباعثاستممکننیزهاسولفیت
نعتیصغذاییموادومنجمدهایزمینیسیب.داردوجودبیشتریسولفیتخشکهای

یمقادیرداراینیزشودمیاستفادهآنهاساختبرایمجازمصنوعیهایرنگازکه
.هستندسولفیت



نوع35سالتکساختماندرشود،آلرژیبهابتالباعثغیرمستقیمطوربهاستممکن•
میگهدارینپالستیکیهایکیسهدرغذاییموادکهزمانیواسترفتهکاربهپروتئین

.شودمیغذاییمادهواردالتکسپروتئینشود

آنوفظرپروتئینشوندمیزدهیخجایخییافریزردرکهمعدنیهایآبوهانوشابه•
.کندمینفوذآبونوشابهبهها

داریدرارفریزدرغذاییموادنگهداریبرایپالستیکیهایکیسهازاستفادهقصداگر•
.دهیدقرارفریزرمخصوصاستانداردهایکیسهدرراغذاییموادباید



منظوربهکهمی شودگفتهروش هاییمجموعهبه،ژنتیکمهندسی
میزبانیکدرخاصژنیکبیانوکردنواردسازی،خالصجداسازی،

حصولمتولیدیاوخاصصفتیکبروزبهمنجرنهایتاً ومی روندبکار
می شودمیزبانجانداردرنظرمورد



لم این ع. کاربردهای مهندسی ژنتیک تقریباً نامحدود به نظر می رسد•
.  کاربردهای زیادی دارد 

علوم پایه-1

تولیدات صنعتی-2

کشاورزی -3

علوم پزشکی-4

مهندسي كاربردهای 
ژنتیک



ژنتیکمهندسیکاربردهایازبسیاریبسترکهکشاورزیزمینهدر
یاهانگتولیدخشکی،وگیاهیآفاتبهمقاومگیاهانتولیداست،

.بردناممی توانراپرمحصول



مصرف کنندگانازبرخی -1
کشاورزان تولید کننده محصوالت طبیعی-2
طرفداران محیط زیست-3
برخی دانشمندان-4
طرفداران اخالق-5
طرفداران حقوق مذاهب-6
طرفداران مواد غذائی سالم -7
بعضی سیاستمداران-8



امکان ایجاد حساسیت•

ژن از غذا به انسان انتقال•

(.  دگرگشنی)ژن از گیاهان تراریخته به سایر گیاهان انتقال •



محصوالتیهبهستندزاحساسیتمعموالًکهمحصوالتیازژنانتقالازبایداصولیطوربه
.کردخودداریگرفتخواهندقرارغذاییزنجیرهدرکه

سطتوپروتکل هاییژنتیک،مهندسیازحاصلغذاهایزاییحساسیتارزیابیبرای
بررسیموردوتهیه(WHO)جهانیبهداشتسازمانو(FAO)جهانیخواربارسازمان

.اندگرفتهقرار

مصرفبازاردرکهژنتیکمهندسیازحاصلغذاهایازیکهیچمورددرلحظهاینتا
.استنشدهمشاهدهزاییحساسیتدارند،وجود



درجودموباکتری هاییابدنسلول هایبهژنتیکمهندسیازحاصلغذاهایازژنانتقال
اننگرانسانبرسالمتسوءاثروناراحتیایجادصورتدرتواندمیانسانروده

.باشدکننده

تفادهاسموردبیوتیکآنتیبهمقاومتژن هایانتقالمورددرخاصطوربهمسئلهاین
.کندمیصدقتراریختهموجوداتتولیدمراحلدر

صصیتخگروهوجود،اینبا.استناچیزبسیارطریقاینبهژنانتقالاحتمالالبته
راولوژیتکناینازاستفادهجهانیبهداشتسازمانوجهانیخواربارسازمانمشترک

.می کندتوصیهبیوتیکآنتیبهمقاومژن هایازاستفادهبدون



بیعتطدرمرتبطهایگونهیامعمولیزراعیگیاهانبهتراریختهگیاهانازژنانتقال
مکنمتراریخته،بذرهایمحصولبامعمولیبذرهایمحصولاختالطو(دگرگشنی)

.شدباداشتهغذاایمنیوسالمتیرویبرغیرمستقیمییامستقیماثراست

برایصرفاًکهتراریختهذرتازمقادیریکهطوریبهاست،جدیخطرایناحتمال
مصرفیذرتدربود،شدهدادهمجوزآنبهآمریکادرعلوفهودامخوراکمصرف

.شدندردیابینیزانسان

خابانتهامحصولقبیلایناختالطازجلوگیریبرایراراهبردهاییمتعددکشورهای
تکشآنهادرتراریختهمحصوالتکهمزارعیتفکیکآنهاازیکیکهاندکرده

.گیرندمیقرارمعمولیگیاهانکاروکشتموردکهاستمزارعیازشودمی



صدایابقهسباطبیعی،کامالًروشبهگوشتوسبزیمیوه،مانندغذاییموادانواعتولید
مادههگونهرازاستفادهبدونکهغذاهاییبه.کردهپیدادنیادرزیادیطرفدارانساله

یوتیکبآنتییاهورمونکش،قارچکش،حشرهسموم،شیمیایی،کودنظیر؛شیمیایی
.گویندمی«ارگانیکغذاهای»شوند،میتولید



میهفروختترگرانحالاینباندارند،خوبیظاهریشکلگاهغذاییموادگونهاین•
هیچوه،عالبه.شودمیافزودهآنهامتقاضیانومشتریانتعدادبرروزبهروزوشوند

میفادهاستمعمولیغذاهایبرایسردخانهوانباردرکهدارندهنگهترکیباتازیک
.شودنمیاضافهغذاییموادازدستهاینبهشوند

انواعجملهازبسیاریهایبیماری،(ارگانیک)طبیعیغذاهایحامیانوطرفداران•
.نددانمیمرتبطترکیباتاینباراگوارشیمشکالتوهاحساسیتها،سرطان



یمیاییشکودوسمومهایباقیماندهازخالیکهصحیحهایروشبهغذاییمحصوالتتولید
واجریداراآنکنندهتولیدوبودهکریمقرآنسفارشموردکهاستپاکغذایجزوباشد،

.استالهیپاداش

168آیه 
بقرهسوره 
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