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صنایع مرغداری و فرآوری مواد غذایی در خدمت تولید غذای
سالم از محصولات طیور
محمد یگانهپرست ،عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قم

خلاصه
هيچ مادة غذايي طبيعي از خطر آلودگي ايمن نيست .برای تامين غذای سالم ،بايستي دستاندرکاران صنعت پرورش
طيور و صنايع غذايي به نقش و اهميت خود آگاه بوده و وظايفشان را بهخوبي انجام دهند:
در صنعت پرورش طيور بايستي در خصوص رعايت دقيق دورة عدم مصرف انواع داروها از قبيل آنتيبيوتيکها و مواد
آنتيکوکسيديوز و همچنين انجام تمهيدات لازم جهت اطمينان يافتن از عدم آلودگي قارچي مواد اوليه جيره و دان و نتيجتاٌ
عدم راه يافتن مايکوتوکسينها به زنجيرة غذايي انسان دقت لازم را مبذول داشت.
در صنايع تهية غذای آماده ) (Fast foodبهدليل عدم شستشوی مناسب مواد اولية خام ،افراط در مصرف مواد افزودني
مجاز ،احتمال استف اده از مواد افزودني غيز مجاز ،سرخ کردن سريع مواد غذايي در روغن و احتمال ايجاد اسيدهای چرب
ترانس و همچنين حمل و نقل نامناسب مواد اوليه و احتمال آلودگي آنها به ميکروبها و فلزات سنگين ،سلامتي انسان
نسبت به شرايط پخت و پز خانگي با مخاطرات بيشتری روبروست.

نقش صنعت پرورش طیور
در محصولات طيور در مقايسه با سبزيجات ،دانههای گياهي و ميوهها ،وجود باقيماندة آفتکشها بسيار جزيي و کم
اهميت است زيرا حيوانات از توانايي زدودن و دفع اين مواد تا حد زيادی برخوردارند و لذا از نظر وجود بقايای
آفتکشها در محصولات طيور ،خطر بزرگي برای انسان وجود ندارد.
استفاده از هيدروکربنهای کلرينه شده مانند سم معروف ( DDTکه ميتوانند در چربيهای بدن تجمع يافته و ذخيره
شوند) بهشدت محدود شده است و در محصولات طيور جای نگراني ندارد.

وارد شدن فلزات سنگين از قبيل کادميم ،سرب ،ارسنيک و جيوه به زنجيرة غذايي عمدتاً از طريق آلودگيهای محيطي
است .خوشبختانه فقط مقادير بسيار جزيي و قابل اغماض فلزات سنگين ميتواند به تخممرغ وارد شود و لذا از اين جهت
نگراني وجود ندارد.
هورمونها ابدا سابقة مصرف در پرورش طيور ندارند.
در صورت مصرف داروهای آنتيبيوتيک بسته به نوع و ميزان مصرف آن ،باقيمانده دارويي ممکن است در گوشت طيور
و يا تخممرغ يافت شود .از اينرو دورة منع مصرف که در مورد هر يک از اين موارد مشخص و توصيه شده است ،بايد
دقيقاً رعايت شود که در اين صورت خطری برای مصرفکنندگان وجود نخواهد داشت .سازمان نظارت بر دارو و غذای
ايالات متحده آمريکا ( ،)FDAحداقل دورة منع مصرف اغلب داروها را  5روز قبل از کشتار طيور اعلام کرده است.
در سيستم پرورش طيور در قفس (بخشي از جوجههای گوشتي و همه طيور تخمگذار) که به فضولات دسترسي ندارند،
احتمال بروز کوکسيديوز بسيار کم است و نيازی به افزودن مواد ضدکوکسيديوز به دان آنها نيست اما در سيستم پرورش
طيور بر روی بستر ،مواد ضدکوکسيديوز استفاده مي شوند و لذا خطر وجود بقايای آن در گوشت طيور افزايش مييابد .از
اينرو دورة منع مصرف که در مورد هر يک از اين مواد مشخص و توصيه شده است ،بايد دقيقاً رعايت شود که در اين
صورت هيچ خطری برای مصرفکنندگان وجود نخواهد داشت .از طرف ديگر واکسيناسيون طيور بر عليه کوکسيديوز در
حال رواج يافتن است و با عموميت يافتن بيشتر واکسيناسيون ،مواد ضدکوکسيديوز نيز حذف شده و خطر وجود بقايای
آنها در محصولات طيور کاملا برطرف خواهد شد.
سموم قارچي (مايکوتوکسينها) معمولاٌ از طريق مصرف دان آلوده به بدن طيور وارد ميشود .در صورت مصرف دان
حاوی سطوح مجاز سموم قارچي ،بقايای مايکوتوکسينها و متابوليتهای آن در محصولات طيور بسيار اندک است.
بعضي مايکوتوکسينها سرطانزا هستند و بقيه از نظر فيزيولوژيکي و فارموکولوژيکي ميتوانند فعال باشند و لذا نظارت
مناسب برای پيشگيری از مشکلات ناشي از مصرف آنها ضروری است و بايد از عدم وجود مايکوتوکسين در دان طيور در
مقادير بيش از حد مجاز ،اطمينان حاصل شود.

نقش صنعت فرآوری مواد غذایی
محصولات طيور نيز مانند تمام محصولات غذايي ديگر در معرض خطر آلودگي هستند .با افزايش صنعتي شدن و
شهرنشيني ،همزمان با کاهش پخت و پز خانگي ،صنايع غذای آماده ( )Fast-food industriesدر سراسر دنيا گسترش
يافته است.
فراوری و پخت غذا در رستورانها و کارخانههای صنايع غذايي با پخت و پز خانگي متفاوت است .شستشوی ماشيني مواد
خام در رستورانها و کارخانهها ممکن است بهاندازة شستشوی خانگي ،تميز و مؤثر نباشد .همچنين آنها ممکن است برای
به دست آوردن بازار ،خوش طعم کردن ،جذابتر کردن و يا افزايش تاريخ مجاز مصرف محصولاتشان ،موادی را به آن
اضافه کنند .افراط در مصرف اين مواد و يا استفاده از مواد غيرمجاز ممکن است برای سلامتي انسان خطرناک باشد.
کنترلهای مناسب با استفاده از برنامههای ) HACCPيک سيستم کنترل کيفيت در صنايع غذايي که بر شناسايي نقاط
حساس و بحراني فرايند توليد و کنترل آنها بهمنظور حفظ سلامت مصرفکنندة تأکيد دارد) در تمامي مراحل توليد صنايع
غذايي فراوری محصولات طيور ضروری است.
در طي فرايند فراوری محصولات طيور ممکن است برخي باکتریها (مثل سالمونلا ،کمپلوباکترها و اشريشياکلي)
موجب آلودگي آنها شده و از اين طريق به چرخه غذايي انسانها وارد شده و به مسموميت غذايي بيانجامد .حمل
غيربهداشتي مواد غذايي خام و فراوری شده با منشاء حيواني ،سلامت انسان را با مخاطره روبرو ميسازد هرچند که ممکن
است پرنده تحت تأثير ميکروبها نبوده باشد.
اسيدهای چرب به دو فرم ايزومری سيس و ترانس وجود دارند .بهطور عادی اسيدهای چرب موجود در چربيها و
روغنها بهفرم ايزومری سيس هستند که در طي فرايند هيدروژناسيون يا حرارت دادن زياد در زمان سرخ کردن مواد غذايي
بهفرم ترانس تبديل ميشوند .يعني ايزومر ترانس اسيدهای چرب بهطور طبيعي در محصولات طيور وجود ندارد و در طي
فرايندهای بعدی در زمان فراوری يا پخت و پز ايجاد ميشود .اسيدهای چرب ترانس توسط سازمان بهداشت جهاني و
انجمن تغذيه آمريکا به عنوان يک عامل عمدة تهديد کنندة سلامتي اعلام شده است و از نظر خطر آن بر سلامتي ،با بقايای
آفتکشها و سموم قارچي قابل مقايسه است .اسيدهای چرب ترانس با بيماری تصلب شرائين ،ساير بيماریهای
قلبي_عروقي و فساد اکسيداتيو ارتباط دارد .آنها همچنين ايجاد کنندة سرطان و زخمهای داخلي نيز هستند .ميزان اسيد
چرب ترانس در غذاهايي که در روغنهای حاوی اسيدهای چرب غير اشباع دارای چند پيوند دوگانه (مثل روغنهای
ماهي ،آفتابگردان ،گلرنگ يا کتان) سرخ شدهاند ،بيشتر است و در غذاهايي که در روغنهای حاوی اسيدهای چرب اشباع
يا اسيدهای چرب غير اشباع دارای يک پيوند دوگانه (مثل روغنهای بادام زميني ،زيتون ،نخل يا نارگيل) سرخ شدهاند،
کمتر است.

گوشت طيور ممکن است در مزرعه ،کارخانه و يا در سيستم توزيع در اثر تماس با نمکهای سمي مثل متيلجيوه يا سرب
آلوده شود.

