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 چکیده
مرور زمان بر رشد جمعیت تأثیر مثبت داشته است.  به ی گوناگون،ها هایش تولید مواد غذایی در عرصافز 

با توجه بهه  اقتصاد انکارنشدنی است.  حوزةدر  خصوص بهاهمیت مواد غذایی در سالمت و زندگی انسان، 
یه  تولیهد، عرضهه،    ، از طردییا عمه  یسهوطور  بهافرادی روزافزون مواد غذایی در سراسر دنیا،  یتقاضا

و حتی مدت  طوالنیمدت،  کوتاهای،  لحظه های بیماری سببواردات و صادرات مواد غذایی فاسد و آلوده، 
عنهوان یکهی از مخهاطرات موجهود،      بهه عدم ایمنی مهواد غهذایی    رو ازاینشوند.  میمرگ بسیاری از افراد 

همراه خواهد  همومیت را بشده و مس درصورتی که به خطر بالفعل تبدیل شود، منجر به واکنش آنی بدن
صهورت   هبه  ،مهروز زمهان و اغلهب در دوران میانسهالی     بهه در موارد بسیاری، عهوار  ناشهی از آن   داشت. 
تهوان بهه    مهی گونهه مخهاطرات    از دیگهر پیامهدهای بالفعهل شهدن ایهن      یابهد.  میهای مزمن بروز  بیماری
ی پزشهکی و  هها  ههزینه افهزایش   ی وگردشهگر های مالی، کاهش تجارت مهواد غهذایی، کهاهش     خسارت
تحلیلهی   -ای، توصهیفی  کتابخانهمنظور بحث و استدالل از روش  بهدر تحقی  حاضر . کرداشاره  اقتصادی

. شهناخت  اسهت  شهده مواد غهذایی، اسهتفاده    ةنظر کارشناسان حوزاز و در مواردی نیز بهره گرفته شده 
و تواند به اتخاذ تهدابیر پیشهگیرانه    میشناختی،  رمجعوامل مداخله در مواد غذایی فاسد و آلوده از حیث 

توان به عهدم   میو آلوده از عوامل مداخله در مواد غذایی فاسد . کندکمک خطر  ۀدر نتیجه کاهش آستان
 ت اقتصهادی و و کمبودهای قانونی، تخلف برخی از بازرسهان، نوسهانا   نقایصنظارت کافی بر مواد غذایی، 

 اندیشی شود.  چارهیک  که باید برای هر کرداشاره  فرهنگ کاری حاکم

مداخلهه در مهواد غهذایی     خطر، مخاطره، ۀکاهش آستان، پیشگیریایمنی مواد غذایی،  واژگان کلیدی:
 .فاسد و آلوده
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 مقدمه

با توجه به اهمیت مواد غذایی در زندگی و سالمت بشر و همچنهین اهمیهت انکارنشهدنی آن در    

 ۀزمینه منظور حفظ نظم و نیز حفظ حقوق آحاد مهردم، قهوانینی را در    هها ب دولتاقتصاد،  حوزة

حه    .انهد  کردهالمللی تدوین  بینی و تولید، عرضه، واردات و صادرات مواد غذایی، در سطح داخل

المللهی مهورد توجهه و     بینهای داخلی و  نشستبرخورداری از زندگی سالم و تغذیه نیز بارها در 

عنهوان یکهی از    بهه مهواد غهذایی   همیت این مطلب تا جهایی اسهت کهه    اتأکید قرار گرفته است. 

. در ایهن  [24] مطرح شد 1948حقوق بشر و در سال  ۀاعالمیاولین بار در  ،مصادی  حقوق بشر

واد از طری  عرضه، تولید، واردات و صادرات مه دی یا عم یسهوطور  بهراستا ممکن است افرادی 

شناسهی،   مخاطرهدر علم  تی مرگ بسیاری از افراد شوند.بیماری و حسبب غذایی فاسد و آلوده، 

، حالهت و وضهعیتی کهه ممکهن اسهت بهرای فهرد،        فراینهد پدیده، مخاطره عبارت است از واقعه، 

. در [12] همهراه داشهته باشهد    بهه جمعیت، جامعه و محیط، زیان جدی جانی، معنوی و جسمی 

، نقض ایمنی غذایی، از مخهاطراتی اسهت   عبارتی بهنتیجه دخالت در مواد غذایی فاسد و آلوده و 

و از اهمیت بسیاری برخوردار است و زمانی کهه از حالهت بهالقوه خهار      که همواره وجود داشته 

 تواند جان بسیاری را در معر  خطر قرار دهد.   میصورت خطر بالفعل درآید،  بهو شود 

غذا انرژی مورد نیاز بدن . شود غذا از بدو تولد تا مرگ عامل مهمی در زندگی بشر محسوب می

بهدن مها را    یاجهزا ها، مو و تمهامی   چشمها، اعصاب، مغز،  ، استخوانها هماهیچ ؛کند میما را فراهم 

ترین بعد تأثیر مواد غهذایی در زنهدگی انسهان،     کند. مهم میو اعمال آنها را حفظ و تنظیم  سازد می

کهه مصهرر رژیهم غهذایی کهافی      دانشمندان در اوایل قرن بیسهتم متوجهه شهدند     سالمت اوست.

. [11] کندای جلوگیری  تغذیهی ها خونی کمبری و  برییی چون اسکوربورت، ها د از بیماریتوان می

انرژی، ترمیم بدن، بقا و حفاظت از بدن مورد نیاز اسهت. اصهطالحی   تأمین رشد،  برایمواد غذایی 

شهود،   مهی اطهالق   -گیهرد  مهی ی بهدن انجهام   ها که توسط سلولی یشیمیاهای فرایندکه به تمامی 

گیهرد   مهی مواد غذایی قهرار    سازو سوختها اکسیداسیون یا فرایندمتابولیسم نام دارد. در رأس این 

 الزم بهرای و انهرژی   اسهت   موتور خهودرو کارکرد شبیه  فرایندآن ایجاد انرژی است. این  ۀنتیجکه 

شهود. بنهابراین    میگرما نیز تولید  ،ساز و سوخت. اغلب همزمان با کند میحرکت را برای بدن فراهم 

 .[20] مصرر مواد غذایی در تأمین انرژی و نیز دمای مناسب بدن تأثیرگذار است

جسهم ماسهت. مها از خهوردن غهذا لهذت        ۀتغذیبا تمام این احوال اهمیت مواد غذایی بیش از  

 و هها  ل در مهمانیمثا و برایم. غذا بر روابط اجتماعی ما کنی میو احساس امنیت و شادی  بریم می

تهرین   گهذارد. مهواد غهذایی بهزرگ     میعنوان نماد مذهبی تأثیر  بهبرقراری ارتباط با دوستان و حتی 
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 داردمواد غذایی اختصهاص   ۀتهیو بخش عظیمی از کار در دنیا به تولید، فرآوری و  ستدنیا ۀمسئل

واد غهذایی و انتخهاب   . مصرر مه [11د ]شو میآن  تهیۀو درصد مهمی از درآمد و وقت افراد صرر 

اجتماعی، محیط جغرافیایی و مهذهب بسهتگی   و  نوع آن به عوامل بسیاری چون وضعیت اقتصادی

قابهل   غیهر شدت مطلهوب اسهت، در جهایی دیگهر      هب یادارد. ممکن است آنچه در یک جامعه عادی 

پرطرفهدار  غهذاهای دریهایی    ،مثال در نواحی نزدیک بهه دریها   برایآور باشد.  انزجارحتی  یامصرر 

ی غهذایی  هها  عهادت  آیهد.  مهی شمار  هطلوب بو در نواحی دور از دریا برای بسیاری از افراد، ناماست 

شود. در نتیجه ممکن اسهت مصهرر بهیش از     میعوامل مذکور در سطح وسیعی گسترده  براساس

 [.20د ]داشهته باشه   در پیو عوارضی را  ها عدم مصرر دیگری، بیماری یاغذایی  مادةحد یک نوع 

مواد غذایی بر ابعاد گوناگونی از زندگی انسان از جمله سالمت، اقتصاد، کشهاورزی، روابهط   بنابراین، 

 پذیرد.    میطور متقابل از این ابعاد تأثیر  بهو  گذارد میاجتماعی، فرهنگ و ... تأثیر 

مهواد  نیسهت. آلهودگی    شهدنی نیهز انکار ناسالم  مواد غذاییعرضۀ ی مالی ناشی از ها تخسار

کهاهش   ، غهذایی، کهاهش تجهارت مهواد غهذایی      ةمهاد افهزایش اتهالر و ضهایعات     سهبب غذایی، 

همچنین ممکن اسهت بهه اعتبهار     و دشو میی پزشکی و اقتصادی ها هو افزایش هزین گردشگری

بررسهی   .[18] بینجامهد و به کهاهش تجهارت مهواد غهذایی      بزندی تولیدکننده صدمه ها شرکت

د شهناخت مها   توان میرضه، واردات و صادرات مواد غذایی فاسد و آلوده در تولید، ع دخیلعوامل 

در  کنهد کهه  ای را در ذهن تهداعی   پیشگیرانهو راهکارهای  افزایش دهدرا از بزهکاران این حوزه 

   گونه جرایم نیز کاهش خواهد یافت. خطر این ۀآستان ،نتیجه

 روش تحقیق

ضهرورت   .1توصیفی بهره گرفته شهده اسهت تها     -ای، تحلیلی کتابخانهحاضر از روش  ۀدر مطالع

دخیهل در  عوامهل   .2شهود؛  عنوان یکی از مخاطرات مطرح، بررسهی   بهحمایت از ایمنی غذایی، 

. شناسهایی ایهن   شهود بحهث و اسهتدالل   دربارة آنها مواد غذایی فاسد و آلوده شناسایی و  زمینۀ

د واقه  شهود. در مهواردی نیهز نظهر      مؤثر، مفیه  ۀراهکارهای پیشگیران معرفید در توان میعوامل 

 مواد غذایی، مورد توجه قرار گرفته است. ةکارشناسان محترم حوز

 و بحث ها هداد

 ایمنی مواد غذایی

خصوص سالمت بشهر، الزم اسهت    بهمواد غذایی و اهمیت آنها در زندگی و  زیادحجم با توجه به 

و  یتعریهف سهازمان بهداشهت جههان     تا قابل مصرر باشند. باشنداین مواد از شرایطی برخوردار 
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شرایط  ۀکلیمواد غذایی عبارت است از: کنترل  ایمنیسازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از 

منظهور   هبه  ،سهازی غهذا   آمهاده تولید، فرآوری، نگهداری، توزی  و  فرایند و معیارهایی که در طول

 شودالزم است رعایت  ،انسانی نقصی، مفید و کامل بودن آن برای مصرر بیاطمینان از سالمت، 

، ایمنهی  نشهود . حال اگر در هر کدام از این مراحهل، معیارهها و اسهتانداردهای الزم رعایهت     [8]

نشهان   ها . اطالعات و بررسیاری از افراد به خطر خواهد افتادو جان بسی خواهد شدغذایی نقض 

ی ناشهی از مصهرر   ها بیماریدرصد از افراد جامعه تحت تأثیر  15حدود در  دهد که سالیانه می

و  هها  د بهه بیمهاری  توان میعدم رعایت ایمنی غذایی . [9د ]گیرن میقرار  فاسد و آلوده مواد غذایی

 شود. منجر  گانکنند مصرری جدی برای ها مسمومیت

 در مواد غذایی فاسد و آلوده همداخل

اد غذایی فسهاد و  توزی  مو ، عرضه وفرآوری تولید،طری   مواد غذایی فاسد و آلوده ازدر  همداخل

 .  شود میآلوده محق  

معنای تباه شدن، نهابود شهدن، از بهین رفهتن، خرابهی، بیمهاری، پوسهیدگی و         بهفساد در لغت 

معنهای از بهین رفهتن محصهوالت یها       بهه در اصهطالح  فساد مواد غهذایی   اما ؛[15] اضمحالل است

یابهد   میرود، خصوصیات آن تغییر  می غذایی از بین ةمادکه  خصوصیات کیفی مؤثر آنهاست. زمانی

و ممکهن اسهت    ردو در نتیجه قابل قبول نخواهد بود. چنین تغییراتی همیشه منشأ میکروبهی نهدا  

رنگ شدن، بیاتی، خسارات ناشهی از حشهرات و... کیفیهت     بیخسارت ناشی از  ۀنتیجمحصولی در 

 .  [2د ]خود را از دست بده

و گهروه فسهاد میکروبهی و فسهاد غیرمیکروبهی تقسهیم       معمول به دطور  بهفساد مواد غذایی 

شود. فساد میکروبی عبارت اسهت از تغییهرات ارگانیهک و ظهاهری ناشهی از رشهد، تکثیهر و         می

 ۀاولیه ی هها  سبب کاهش ارزش، شهکل و ویگگهی   کهغذایی  ةماددر  ها متابولیسم میکروارگانیسم

رطوبهت نسهبی    و ونهاگونی چهون حهرارت   برد. عوامل گ میآنها را از میان  یا شود میمواد غذایی 

 د.نگذار میغذایی و ... بر روند فساد میکروبی تأثیر  ةمحیط، حضور گازها در محیط نگهداری ماد

. هها  عواملی غیر از میکروارگانیسم تحت تأثیرفساد مواد غذایی  فساد غیرمیکروبی عبارت است از

موجود در مواد غذایی، تابش نور خورشهید،   یها آنزیم به توان میاز عوامل مؤثر بر این نوع فساد 

 .  [8] کرداشاره گرمای محیط، سموم شیمیایی و ... 

ی هها  ، بیمهاری [14] در محصوالت کشهاورزی  ها کش آفتوجود کودهای شیمیایی، سموم و 

ی هها  هکنند شیرینو  [27] در محصوالت دامی ها و هورمون ها کش آفت،  بیوتیک دامی، انواع آنتی

کهه موجهب    اسهت  ی تهرانس و .... از مهواردی  ها ، مواد نگهدارنده، چربی[23] رمجازغی مصنوعی
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ه در که یادشهده  هریک از عوامل با  شوند. می ها خطر افتادن جان انسان  بهو آلودگی مواد غذایی 

، مداخلهه در مهواد غهذایی    شهود تولید، فراوری، عرضه و تولید توسط انسان محقه    فرایندطول 

 رد.گی میآلوده صورت 

 در مواد غذایی فاسد و آلوده هعوامل مداخل

 طور عمدی یا سهوی بهبا توجه به تقاضای روزافزون مواد غذایی در سراسر دنیا، بسیاری از افراد 

زنند و از این میان قسمی  میدست به تولید، عرضه، واردات و صادرات مواد غذایی فاسد و آلوده 

قسمی نیز با آگاهی کامل از پیامدهای امر مهذکور و صهرفا    دلیل اهمال و فقدان دانش کافی و  به

کننهد.   میجهت کسب سود بیشتر یا حفظ موقعیت خود، خسارات جانی و مالی به دیگران وارد 

و نیهز   ها و تنظیم استاندارد ها هنام عنوان متولی این امر، با وض  قوانین، مقررات، آیین به ها دولت

 ها وقوع بیماریدر پی آن، و یادشده کنند از ارتکاب اقدامات  میح عمومی، تالش آموزش در سط

 .کنندکنندگان، پیشگیری  مصرردر  ها و مسمومیت

با تمام این احوال، اعضای جامعه ممکن است در معر  استفاده از ایهن مهواد غهذایی قهرار      

این دسته   در معر، شوندگاه حتی بدون اینکه متوجه ، یک مرتبه یا بیشتر بیشتر افراد. گیرند

لحاظ شرایط جسهمی   کهنساالن، بهمانند نوزادان، اطفال و  ها هبرخی گرو . اند قرار گرفتهاز جرایم 

    ترند.پذیر آسیب ، از بقیهخاص

مواد غذایی فاسهد   زمینۀطلبی اشخاص در  منفعتگرچه عوامل فردی از قبیل سودجویی و  

در  تهوان  مهی ب تحق  این نوع مداخله را ترین عوامل اجتماعی موج ند، در عین حال مهما دخیل

 جو کرد:و موارد زیر جست

 عدم نظارت کافی بر مواد غذایی. 1

. انهد  د و با عوامل مختلفهی در تمهاس  نشو میمواد غذایی از تولید تا مصرر دچار تغییرات زیادی 

تهأمین  طلبد.  میمواد غذایی را  ةزنجیربنابراین حفظ سالمت مواد غذایی، کنترل مستمر در کل 

بهه تهأمین     موظهف در ایهن راسهتا    هها  سالمت و ایمنی مواد غذایی اهمیت بسهیاری دارد. دولهت  

یی در هها  بایهد همکهاری   ،ایهن امهر   شهدن منظور عملهی   بهو هستند مواد غذایی  ةزنجیرسالمت 

خهوبی بهه    هی مسئول انجام گیرد و هر بخش نیز وظایف خهود را به  ها سطحی وسی  میان ارگان

محسهوب   زمینهه در ایهن   ها ترین چالش مهمعدم نظارت کافی بر صنای  غذایی از  .انجام برساند

وزارت بهداشهت، درمهان و    ةعههد نظارت بر مواد غهذایی بهر    ۀوظیف. در حال حاضر [6د ]شو می

رسهد   مینظر  بهآموزش پزشکی، سازمان استاندارد ملی و وزارت جهاد کشاورزی است. متأسفانه 
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ی الزم وجود ندارد. همین امهر  ها و هماهنگی [4]است ی مذکور ضعیف ها ارگاننظارتی عملکرد 

و با تولید، عرضه، صهادرات و واردات   کننداز این فرصت استفاده  یانشود که سودجو میموجب 

مواد غذایی فاسد و آلوده جان بسیاری از افراد را به خطر اندازند. کمبود بازرس نیز از مشهکالتی  

سهازد. متأسهفانه    میند و نظارت بر مواد غذایی را دشوارتر ا ا آن مواجهاست که نهادهای مذکور ب

ی نظارتی از عملکرد مناسبی برخهوردار  ها واردات و صادرات نیز سازمان ۀزمینرسد در  مینظر  به

. واردات و صههادرات مههواد غههذایی در ابتههدا بهها سههختگیری مواجههه اسههت و پههس از آن  نیسههتند

تولید محصوالت کشهاورزی،   ۀعرصنظارت بیشتر در  .[7د ]شو میی فراوانی اعمال ها گیری سهل

در  تهأثیر زیهادی  د توانه  مهی آموزش عمومی  یارتقای غذایی، مدیریت مناب  طبیعی و ها سیستم

رسد با توجهه بهه دخیهل بهودن      مینظر  به. همچنین [5د ]جلوگیری از ناامنی غذایی داشته باش

 آنهها و گهاه مهبهم بهودن     ماهنگیهناذایی و در نتیجه نهادهای گوناگون در امر نظارت بر مواد غ

 در کنترل این مواد داشته باشد. اهمیت زیادیوظایف، تمرکز امر نظارت 

 و کمبودهای قانونی نقایص .2

سودجو از ایهن موقعیهت   د که افراد شو میموجب  ، مواد غذایی حوزةقانونی در خألهای نواقص و 

له  بهه   متعقوانین مرتبط با مواد غذایی  ةعمدخطر بیندازند.  و سالمت افراد را به کننداستفاده 

دنی، قانون مواد خورتوان به  میاز جمله  .[3] و پاسخگوی نیاز امروز نیستاست سال قبل  ها هد

نسهبت بهه بسهیاری از     اشهاره کهرد کهه از طرفهی     1346آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 

 شده در آن بینی پیشیگر ضمانت اجرای ز طرر دو امداخالت در مواد غذایی آلوده ساکت است 

مواد غهذایی و   حوزةشود. بنابراین اصالح قوانین  میمؤثر واق  ن ،ها هبودن مبلغ جریم کمدلیل  به

آنها با لحاظ علم روز صنای  غهذایی و تغییراتهی کهه امهروز در مهواد غهذایی ایجهاد         کردنروز  به

 مداخله در فساد مواد غذایی باشد.  مؤثری در کاهش  عاملد توان میشود،  می

  تخلف برخی از بازرسان بهداشت مواد غذایی .3

مواد غذایی، نظارت و کنترل اماکن عمومی از نظر دارا بودن معیارهای بهداشتی  توجه به ایمنی

شهود کهه    مهی تنهها زمهانی محقه      یادشهده . نیل به اهدار داردبسزایی در سالمت جامعه  تأثیر

از توانایی علمی و عملی الزم برخوردار باشهند. کنتهرل و نظهارت مراکهز تهیهه،       نیروهای نظارتی

ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمهانی  ها هتوزی  و فروش و اماکن عمومی از وظایف دانشگا

بازرسهان   ةعههد خطیهر بهر    ۀوظیفشود و در درون این ارگان نیز این  میسراسر کشور محسوب 

کهه   انهد  یی مواجهه هها  وظایف خود بها چهالش   اجرایاد در راستای بهداشت محیط است. این افر
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و از گهزارش مهوارد    شوندممکن است برخی از آنها را به این سمت سوق دهد که مرتکب تخلف 

 . کنندنقض ضوابط بهداشتی و ... خودداری 

شدت در  بهجایگاه اجتماعی و شخصیتی بازرسان بهداشت محیط را  و از مواردی که اخالص

عدم گهزارش تخلهف،    ۀنتیجشود که در  سببدهد و همچنین ممکن است  میخطر قرار  معر 

تر آن پهذیرش   مخفیجان بسیاری از افراد در معر  خطر قرار گیرد، پذیرش هدیه یا در اشکال 

 ،عنهوان اجهرای مقهررات حکهومتی مربهوط      بهامتیازات دوستانه است. طبیعت بازرسی بهداشتی 

گونه موارد ممکهن اسهت پهذیرش     د. در اینکن میرا فراهم ن امتخلفر اعمال فشار ب زمینۀگاهی 

تر، قبول تخفیف هنگام خرید کاال یا خریهد جهنس بهتهر بها قیمهت       پنهانشکل  بهحتی  یاهدیه 

مورد بازرسی اتفاق افتد. پذیرش  ۀمؤسسمیان بازرسان بهداشتی و متصدی یا  ،کاالهای معمولی

مشکالت مختلف اجتماعی و فرهنگهی و   [.16رشوه نیست ] متیازها چیزی جز پذیرشگونه ا این

تخلهف و دریافهت    سهاز  زمینهد از عوامل توان می ،حقوق و مزایای بازرسان بودنکم مالی از جمله 

د بهه  توانه  مهی دلیل اینکه گزارش برخی موارد نقض اصهول بهداشهتی    به بر آن، افزون. باشدرشوه 

کاری  ۀسابقی مالی و حتی تهدید ها هنین جریمشود و همچمنجر تعطیلی واحد صنفی متخلف 

در برخورد بها بازرسهان    ،همراه داشته باشد، ممکن است برخی از واحدهای مذکور بهآن واحد را 

در نتیجهه   کهه  کننهد را تهدیهد   آنهها  ةخهانواد متعهد، به تهدید و زور متوسل شوند و گاه حتهی  

، از گهزارش مهوارد نقهض، اجتنهاب     اش خانواده وشود برای حفظ سالمت خود  میبازرس مجبور 

ی بازرسان بهداشت ها بررسی مشکالت و چالش زمینۀمصطفایی و همکاران وی در  تحقی . کند

محیط در امر نظارت و کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزی  و فروش مواد غذایی در استان 

کمبود حقوق و مزایا از  ،صددر 95دهد که از میان بازرسان موضوع مطالعه،  مینشان  ،کردستان

رفتار ناشایست برخی از متصدیان و کهارگران امهاکن در صهورت     ،درصد 58/98 ؛کار اضافهجمله 

اجرای قوانین و برخورد بها   برایموق  نیروی انتظامی  بهدرصد عدم همکاری  95 ؛برخورد قانونی

عهدم رسهیدگی    ،ددرص 16/97و  ؛گستردگی و حجم زیاد وظایف محوله ،درصد 58/98 ؛متخلف

صالح در صورت شکایت از رفتار ناشایست برخهی متصهدیان و کهارگران را از     موق  مراج  ذی به

 .  [17د ]پندارن میمشکالت اصلی خود 

 نوسانات اقتصادی. 4

با افزایش قیمت ناشهی از  ارتباطی تنگاتنگ دارد.  این مخاطراتنوسانات اقتصادی نیز با ارتکاب 

شهوند تها بها     مهی مجبور به استفاده از سموم و کودهای غیرمعمول ان ورزنوسانات اقتصادی، کشا

تولید برآیند و از طهرر دیگهر خهود    عهدة هزینۀ سنگین افزایش تولید غیراستاندارد از طرفی از 
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اولیهۀ  از مهواد  نیهز  منهد شهوند. تولیدکننهدگان مهواد غهذایی       آمهده بههره   پهیش نیز از موقعیهت  

 ،چراکهه در بهازار مصهرر    ؛گیرنهد  مهی وری مواد غهذایی بههره   فرآ فاسد برایگاه غیراستاندارد و 

 پرداخت پول کمتری است جهذابیت بیشهتری دارد.  در پی کننده که  مصررگونه غذاها برای  این

باشد، درآمهد افهراد نیهز کمتهر دچهار تزلهزل       اقتصاد پویاتر و بنابراین هرچه نوسانات بازار کمتر 

   .  [10] نون و مقررات افزایش خواهد یافتشود و رغبت آنها به تطاب  با قا می

 فرهنگ کاری حاکم بر صنعت مواد غذایی. 5

تهر و   غنهی . هرچهه فرهنهگ   داردبسزایی در کیفیت رفتارهای انسانی و روابهط افهراد    تأثیرفرهنگ 

تنها موجب تکامهل و   نهتر باشد، احتمال وقوع جرایم کمتر خواهد شد. فرهنگ نامناسب نیز  متعالی

گرایهی و ماشهینی    مصهرر باشهد. فرهنهگ   زا  جرمعاملی  ممکن استبلکه خود  ،شود مین رشد فرد

ی آنهی،  هها  تمهایالت نفسهانی، لهذت    یارضها شود و در نتیجه فهرد بهه    میموجب تقویت فردگرایی 

تهوجهی بهه اصهول انسهانی گهرایش پیهدا        ، نیازها و احساسات دیگران و بیها به موقعیتاعتنایی  بی

رغم تأمین نیازهای اولیه، باال بودن سطح زندگی افهراد، بهداشهت و    نه جوام  علیگو کند. در این می

زنهدگی صهرفا  مهادی    به دلیل تزلزل اخالقیات، ضعف روابط و هنجارها، افراد  بهامکانات رفاهی و ... 

و تمهایالت خهود    یارضها ای بهرای   وسیلهکنند. در نتیجه حتی افراد دارا نیز از هیچ  میتمایل پیدا 

ذکر این نکته الزامی است که با وجود اهمیهت و تهأثیر فرهنهگ بهر     ی دریغ نخواهند کرد. وزاند لما

 .  آوردتنهایی موجبات بزهکاری را فراهم  بهد خود توان میمنش افراد، فرهنگ نامناسب نیز ن
 ۀسهفیدی در نتیجه   یقهه . اول اینکه جرایم لحاظ کردساترلند در مطالعات خود دو مطلب را 

جرایم در برخی صنای  گونه  اینشود و دوم اینکه  میص به یک تجارت یا شغل حاصل ورود شخ

شهوند. وی بهرای تفسهیر     مهی بیشتر مرتکهب جهرم    بقیه،نسبت  به ها بیشتر است و برخی شرکت

کند که مسئولیت در درون خود آن  میگونه استدالل  این ها بزهکاری در تمامی مشاغل و تجارت

در درون  هها  و برخهی شهرکت   ). این بدین معناست کهه برخهی صهنای     گیرد میوکار شکل  کسب

و بزهکهاری در درون ایهن صهنای  و     هستندای از هنجارهای نقض قانون  مجموعهصنای ( دارای 

، هها  شود. در حقیقت در درون شهرکت  میی فردی افراد، شکوفا ها هبدون لحاظ خصیص ها شرکت

لحاظ ساختاری نیهز تطهاب  بها ایهن      بهرا تصدی  و  فرهنگی وجود دارد که هنجارهای غیرقانونی

ی مجرمانه را نیز به ها و همزمان طرق نقض قوانین یا ارتکاب فعالیت کند میهنجارها را تشوی  

آموزد و آنجا که الزم باشد، حتی هرگونهه مخالفهت و مقاومهت بها ایهن فرهنهگ را نیهز         میافراد 

ی معاشهرتی و سهاختار   هها  هقض قوانین و انگیهز ن با. فرهنگ برخورد مطلوب کردمجازات خواهد 

دیگهری آموختهه    ۀماننهد ههر مجموعه    هشده در یک تشکیالت، به  استخداممجازات، توسط افراد 
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بینی عضویت در یک نظام  پیشبلکه محصول قابل  ،شود. رفتارهای مجرمانه نه انحرار فردی می

سهاختاری داخلهی ایهن    شود. خصهایص   میصنای  و مشاغل مشخص، لحاظ  یاسازمانی مشخص 

ی مجرمانهه در درون  ها تشکیالت اعم از اقتصادی، حقوقی، سازمانی و هنجاری، در ایجاد فعالیت

 .[29] اند ی شخصی مستقلها هز انگیزدر برخی جهات ا کم دستو  گذارند میسازمان تأثیر 

 ترس از به خطر افتادن جایگاه اجتماعی و تالش برای بقا. 6

ن است که در مداخله در مواد غذایی فاسد، در کنار کسهب منفعهت شخصهی،    اهمیت ای حائز نکتۀ

و کسهب از جمله در مشاغل و  ها عامل ترس نیز مطرح است. تالش برای حفظ بقا در اغلب شرکت

 ،در مهوارد بسهیاری   .د موجد رفتارهای مجرمانه باشهد توان میکارهای کوچک عامل مهمی است که 

ی کوچهک بازرگهانی   هها  و شهرکت  هها  فروشهی  ، خواربهار ها نانوایی ،ها مشاغل کوچک از جمله قصابی

منظور حفظ جایگاه خود و درآمد ناشی از آن، دست به مداخلهه در مهواد غهذایی فاسهد و آلهوده       هب

مهواد  هزینۀ زیهاد  دلیل  هچراکه ب؛ اندازند میخطر   هری از افراد را بو از این طری  جان بسیا زنند می

 عنوان مثال این افراد گوشت وارداتهی  بهنان از بازار رقابتی حذر خواهند شد. آناچار  هب ،غذایی سالم

  هو به  کننهد  مهی بندی و توزی   بستهبدون مهر سازمان دامپزشکی و گاه با علم به آلوده بودن آن،  را

به حداقل رساندن خطر شناسایی و دسهتگیری، ایهن    منظور بهرسانند و حتی در مواردی  میفروش 

و و در قالهب همبرگهر    کننهد  میمخلوط  ها هدهند طعمجات و  ادویهمواد اولیه و ا با انواع ر ها گوشت

برند. چنهین   میرسانند و حتی از این طری  سود خود را باالتر نیز  میبه فروش سوسیس و کالباس 

 ی بازرگانی کوچک نیز بسیار است.ها و شرکت ها مواردی در نانوایی

 سودۀ انحریص رقابت شدید و کسب. 7

در بازارهای گونهاگون نیهز بهدین معناسهت کهه ایهن        ها در میان شرکت انهو حریص رقابت شدید

و  هها  دهنهد. در شهرکت   مهی مسائل مرتبط با آن ترجیح  یامناف  را بر سالمت، کیفیت  ها شرکت

و  ها که در سازمان حالی درحفظ شرکت باشد،  منظور بهمشاغل کوچک ممکن است نقض قانون 

مستقیم با به حداکثررسانی سود شرکت در ارتبهاط اسهت.    طور بهتر، این مسئله  بزرگتشکیالت 

با هدر به حداکثررسهانی   ،و تشکیالت گوناگون در درون صنعت مواد غذایی ها در نتیجه شرکت

زننهد. جهی.    میسود خود دست به ارتکاب جرایم گوناگون از جمله مداخله در مواد غذایی فاسد 

غهذاهایی  سهود  درصد و  3-6شود که در آمریکا سود حاصل از سبزیجات  میپی مورگان متذکر 

شهدت   هی به هها  هغله و سهود  درصهد،   9-12که روند فرآوری آنها ساده است مانند پنیر و ماست 

 ؛درصهد اسهت   15 هها  ی غیرالکلهی و شهیرینی  ها ه، نوشابها شده مانند تنقالت، بیسکویت فرآوری

و حتی غذاهای مکمهل و   است بیشترانند غذای کودک درحالی که سود مواد غذایی تخصصی م
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نهد بهیش از   توان مهی مانند مواد غذایی رژیمی،  دترن سالمشود  میآن دسته از مواد غذایی که ادعا 

داشته باشد. بنابراین از طری  آنچه پس از ترک مزرعه بر مهواد غهذایی    در پیدرصد سود  400

توسهط   فراینهد از طری  پرورش ابتدایی آن. این شود تا  میشود، سود بیشتری حاصل  میاعمال 

 ۀبودجه ترین بازارهای مواد غهذایی از   بزرگ ۀسرمایشود و در نتیجه  میبازار مواد غذایی تشدید 

 همهۀ ی بهزرگ مهواد غهذایی،    هها  و تعداد کمی از شهرکت  کند میسازمان سالمت جهانی تجاوز 

 .[30د ]گیرن میمواد غذایی را در دست  ةزنجیری ها بخش

 وقوع جنگ. 8

شهود و   مهی دچهار مشهکل    هها  هعرصه  همهۀ و فعالیت در  شدهبا شروع جنگ، نظم اجتماعی مختل 

رشد اقتصادی دچار رکهود و حتهی    ؛کند میمتعاقب آن نرخ بیکاری، تورم، گرانی، ویرانی و ... رشد 

اجهرا   ۀمرحل ی عمرانی، آبادانی و ... بهها شد، طرح میکه اگر جنگ واق  ن یطور بهد، شو میمتوقف 

عنهوان مثهال عهدم     بهه شهد.   مهی رسید و در نتیجه توان اقتصادی کشور دچار تحول و پیشرفت  می

پس از آن وجود مهواد شهیمیایی در برخهی منهاط  از      یازرع در مناط  درگیر جنگ  و کشتامکان 

شود. از طهرر دیگهر اخهتالل بزرگهی کهه در تمهامی        میی غیرمستقیم جنگ محسوب ها خسارت

ی مراج  دولتی و غیردولتهی را در منهاط  جنگهی و    ها فعالیت همۀشود،  میی کشور ایجاد نهادها

 یابد.   میکند و در نتیجه نظارت دولتی تا حد زیادی کاهش  مینواحی نزدیک آنها مختل 

کاالها و مواد تولیدی و مصرفی، کهاهش کنتهرل    زیادبندی، قیمت  جیرهکمبود مواد غذایی، 

 منظهور  بهو  کننداستفاده سوءجو از موقعیت  سودد که افراد شو میسبب ...  آنها از جانب دولت و

به قاچاق  توان میکسب منفعت دست به ارتکاب انواع جرایم بزنند. از جمله مصادی  این جرایم 

. آثار روانهی ناشهی از جنهگ    کردمواد غذایی، عرضه و تولید مواد غذایی فاسد و آلوده و ... اشاره 

قدر تحت تهأثیر   آن یا شوندی روانی ها ود که بسیاری از افراد دچار انواع اختاللش مینیز موجب 

تهأمین نیازههای خهود     در پهی و تنهها   نباشندوضعیت دیگران قائل  برایقرار گیرند که اهمیتی 

ی جنگ بلکه از ها هفقط در جبه نهبرآیند. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که امروزه دشمن 

، مواد شیمیایی، آفات نباتی برای از بین بردن محصوالت کشاورزی و  نواع میکروبا انتشارطری  

کوشد رقیب خود را از پهای درآورد. بسهیاری از ایهن مهواد در خهاک، آب و ههوا بهاقی         می... نیز 

 د.  نگذار میشدت تأثیر  هب ،و بر کشاورزی و دامپروری و در نهایت سالمت افراد مانند می

. فهری  دکهر فهری اشهاره    ۀنظریبه  توان میتأثیر جنگ بر وقوع بزهکاری  زمینۀ چگونگیدر 

مقهدار   تهوان  مهی حرارت معین  ۀدرجگونه که در حجم معینی از محلول، با  همان»کند:  میبیان 

شیمیایی را حل کرد، نه یهک اتهم بیشهتر و نهه یهک اتهم کمتهر، محهیط          ةمادمشخصی از یک 
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د ارتکهاب جهرم را تحمهل کنهد و از آن     توان میهمان ترتیب، به میزان محدودی  بهاجتماعی نیز 

که تغییرات جوی یها اجتمهاعی    زمانی به این نتیجه رسید وی. [1] «بیشتر یا کمتر امکان ندارد

از ایهن تغییهر بهه قهانون      فریالعاده پیش آید، آمارهای جنایی دستخوش تغییر خواهد شد.  فوق

طهور کهه در شهیمی ممکهن      بدین معنا که همان ؛وق اشباع جنایی رسیددوم خود یعنی قانون ف

اشهباع طبیعهی آن بهاال رود، در     ۀدرجه حهرارت یهک محلهول حهالل،      ۀدرجه است بها افهزایش   

یها  ی یاسهتثنا ، محیط به یک اشهباع  ییاستثناشناسی جنایی نیز امکان دارد بر اثر شرایط  جامعه

قهانون فهوق اشهباع     حاکمیهت یای طبیعی موجهب  رسد. بنابراین جنگ و بالبفوق اشباع جنایی 

 شود.   میجنایی در محیط 

 در مواد غذایی فاسد و آلوده  هپیامدهای مداخل

 در پیوسیعی از آثار و پیامدها را  دامنۀمواد غذایی فاسد و آلوده فرآوری و توزی  تولید، عرضه، 

و ... بهر افهراد و جامعهه     ی آن از بعد سهالمتی، بهداشهتی و اقتصهادی   ها هخواهد داشت که هزین

بهداشت و سالمت  زمینۀشود و در نهایت دولت نیز با حجم سنگینی از مشکالت در  میتحمیل 

اعتمادی و عدم احساس امنیت مهردم مواجهه خواههد     بیخصوص  بهسالمت و  حوزةعمومی، در 

می و رسد تهأثیر مداخلهه در فسهاد مهواد غهذایی تنهها بهه شهرایط جسه          مینظر  بهشد. از طرفی 

نحهوی بهر    بهه  و عالوه بر آثار اجتماعی، نیستتر جامعه، محدود  وسی اقتصادی افراد و در سطح 

 فرهنگ جامعه نیز تأثیر خواهد گذاشت. 

موجب اخهتالل   ،مواد غذایی فاسد و آلوده پس از ورود به بدن انسان :پیامدهای جسمی .1

تهرین پیامهد مصهرر     مهمدهد.  مین ی مختلفی نشاها واکنش ،و در نتیجه بدن شوند میدر بدن 

 یامدت  کوتاهند عواقب توان میست که ا  و مسمومیت  مواد غذایی فاسد و آلوده، بروز انواع بیماری

 شوند.منجر  بلندمدت و مزمن برای سالمت انسان داشته باشند و حتی گاه به مرگ

ترتیهب تعریهف   بهدین   رای ناشی از مصرر مهواد غهذایی   ها سازمان بهداشت جهانی بیماری

مصهرر مهواد غهذایی یها آب ایجهاد       بها است: یک بیماری با خصوصیت عفونی یا سمی که  کرده

. ایهن تعریهف،   [2د ]مصرر مواد غذایی یا آب ایجاد خواهد ش باشود،  میشود، یا اینکه تصور  می

حساسیت و عهدم   ؛ اماشود میی ناشی از مصرر غذا ها و شامل تمام بیماریتعریفی است جام  

 گیرد.   میتحمل مواد غذایی را در بر ن

اهمال یا نادیده گرفتن قوانین و استانداردهای مهرتبط بها    ۀنتیجمسمومیت غذایی اغلب در 

منجهر  به بیماری و حتی مهرگ افهراد    ممکن است ها شود. این مسمومیت میمواد غذایی محق  

یابهد، منجهر    میانتقال  شیوع باکتری ای کولی، که از طری  کود کشاورزی 1996شود. در سال 
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ایهن   1982النکشایر اسکاتلند شد. در آمریکا در سال  انسالمند ۀخانفرد مسن در  21به مرگ 

شود، افهراد بسهیاری را در میشهیگان و اورگهان      میبرگر شناخته  ةحشرباکتری که تحت عنوان 

. کمپیلوبهاکتر در  نفر را به کهام مهرگ کشهید    7. شیوع این بیماری در والکرتون کانادا کردبیمار 

کشد و سازمان مواد غذایی آمریکا تخمین زده است که این  مینفر را  80انگلیس سالیانه حدود 

سازی کدبری  شکالت ۀکارخانی این کشور وجود دارد. ها هچهارم آشپزخان سهباکتری در بیش از 

یهورو جریمهه    دلیل بیماری ناشی از وجود باکتری سالمونال در محصوالتش، یهک میلیهون   بهنیز 

آن  ۀدامنه  کهنفر در فرانسه و آلمان بود  49باکتری ای کولی مسئول مرگ  2011شد. در سال 

به ایراد صدمات ممکن است در مواد غذایی نیز  ها . بسیاری از تقلب[30د ]تا مصر نیز کشیده ش

ر روغهن  اسهپانیایی بعهد از مصهر    259 ، 1981عنوان مثال در سال  بهشود. منجر جانی در افراد 

 تهوان  میخوراکی که با روغن صنعتی مخلوط شده بود، جان دادند. از موارد اخیر این مسئله نیز 

. کهرد در چین در اثهر مصهرر شهیر خشهک اشهاره       کودک 300000نوزاد و بیماری  6به مرگ 

مکانیکی تکیهه دارد. در ایهن    ةشد بازیافتی ها ی جدید غذایی نیز بر استفاده از گوشتها هوردافر

شهود و   مهی کهار گرفتهه    هبه  ندارد،خوراکی  طور معمول کاربرد بهاز بدن حیوان که ی یاعضاوزه ح

شده، این نوع از مواد  ژنتیکیهمچنین با وجود مشخص نبودن آثار استفاده از مواد غذایی اصالح 

ی هها  ی سهخت و روغهن  ها . چربیشود استفاده میعنوان مواد اولیه در بسیاری از غذاها  بهغذایی 

جایگزینی مواد اولیه طبیعی و  یاجلوه بخشیدن به مواد غذایی تولیدشده  منظور بهیدروژنه نیز ه

 .[22د ]شو میغذایی ذکر ن ةمادشوند که اغلب نیز در برچسب  میگران استفاده 

کننهدگان و   مصهرر های بهداشتی، افهزایش آگهاهی   داستاندار یارتقا با وجودرسد  مینظر  به

ی ناشی از مصرر مواد غذایی در حهال افهزایش   ها و بیماری ها مسمومیت پیشرفت فناوری، آمار

 تهوان  میی ناشی از مصرر مواد غذایی ها و مسمومیت ها ترین دالیل شیوع بیماری . از مهماست

تغییر در سبک زندگی، افزایش مراکز تهیه و تولید مواد غذایی، تحول در فناوری مواد غذایی، به 

تولید غذا و خرید مهواد   ةو حیوانات اهلی، طوالنی شدن زنجیر ها دامز متمرک شپرورنگهداری و 

 .  کردغذایی در حجم زیاد اشاره 

 :کنندایجاد ند بیماری توان میبه چهار طری   ها گفت میکروارگانیسم توان میکل  طور به

عفهونی در اثهر مصهرر مهواد آلهوده بهه انسهان منتقهل          یها ی غذایی: بیماریها عفونت .1

 ؛ ها و ... سالمونلوزیسی ویروسی، ها مانند برخی بیماری ؛شوند می

یی چون کلستربدیوم، شهیگاال  ها ی غذایی: در اثر سموم مترشحه از باکتریها مسمومیت .2

  ؛و مخمرها مانند آفالتوسکین ها و ... یا سموم مترشحه از کپک
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، ماننهد  غهذا ر ی موجود دها انگلانتقال بیماری به انسان توسط : ها از انگل ناشیعوار   .3

 ؛ توکسوپالسموزیس و ...

ی غیرمجاز: شامل مواد افزودنی غیرمجاز، مواد افزودنی مجهاز  ها عوار  ناشی از افزودنی .4

داروها و سهموم در برخهی مهواد، آلهودگی محهیط       ةماند باقی آثاربیش از حد استاندارد، 

 .  [8] ی دامی و کشاورزیها هورداآن بر فر تأثیرزیست و 

ممکهن  ناشهی از مصهرر مهواد غهذایی      گوارشیی غذایی و اختالالت ها فونتمسمومیت و ع

بهه پرخهوری، آلهرژی، کمبهود مهواد غهذایی،        توان میاز جمله  ؛دالیل بسیاری داشته باشد است

 ناشهی از ی گآلهود ، هها  ی شیمیایی و گیاهی و حیوانی، توکسین مترشحه از باکتریها مسمومیت

یی کهه از  هها  . از جملهه بیمهاری  کهرد اشهاره   ها روارگانیسممیک توسطی حیوانی و عفونت ها انگل

دیفتری، تب کیو، کزاز، سل، تهب لجهن،   توان به  میشوند،  میمسمومیت غذایی ناشی  یاعفونت 

الریهه، تهب مالهت، عامهل برفهک در انسهان، عامهل         ذاتزخهم،   سهیاه حصبه، طاعون،  شبهحصبه، 

بوتولیسم، فلج اطفال،  ، ، عامل اسهال اطفالی پوستی و گلودرد، عامل اسهال مسافرتیها بیماری

 .  [13] اشاره کردقانقاریای گازدار و ... 

و  ههها تبهه  آن، بیمههاری بهههفسههاد و آلههودگی مههواد غههذایی و  : پیامدددهای اقتصددادی. 2

گونه مواد غذایی، از عوامهل مههم کهاهش بهازدهی اقتصهادی       ی ناشی از مصرر اینها مسمومیت

رسهند کهه شهامل اتخهاذ      مهی در بخش سالمت عمومی به مصرر  ها هینآیند. این هز میشمار  هب

و  هها  ی بیمهاری هها  هشهود. هزینه   مهی تدابیر مختلف در درمان بیماران و ارزیابی منهاب  آلهودگی   

د شهامل از دسهت   توانه  می ، امای غذایی برای یک فرد، همیشه قابل محاسبه نیستها یتممسمو

ی هها  هدارو و درمهان باشهد. از طهرر دیگهر هزینه      ۀهزینه  دلیل بیماری یا ناتوانی، بهدادن درآمد 

ی دیگری را ها هبدین معنا که فردی که در بیمارستان بستری است، هزین ؛شود میجانبی مطرح 

شهود. در سهطح بهاالتر،     مهی مصرر در بیمارستان متحمل  ضروری براینیز همچون خرید اقالم 

یی را بهه اقتصهاد   ها همرگ زودهنگام نیز هزین یابیماری  ۀنتیجاشتغال در  ناتوانی این افراد برای

ی تحمیلهی  هها  هبرآورد شده است که کل هزین ،یک مطالعه در آمریکا براساسکند.  میملی وارد 

 .[25د ]رس میبیلیون دالر  35ی باکتریایی، ساالنه به حدود ها  تتوسط مسمومی

 یکله  طور به. است سیار پیچیدهی اقتصادی ناشی از مواد غذایی فاسد و آلوده بها هتخمین هزین

ی بسیاری را بهر افهراد   ها ههزین ،گونه مواد غذایی گفت عرضه، تولید، صادرات و واردات این توان می

غیبت در کهار، تحمیهل هزینهه     ناشی ازی دارو و درمان، خسارات مالی ها هکند که هزین میتحمیل 

بها مقهررات و قهوانین،     تطبیه   ۀهزینه بهر بهازار،   گیرد. تأثیر منفی  میرا در بر  افراد و ... ةخانوادبه 
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نیهز   هها  شهود. دولهت   میتحمیل  ها هخسارات ناشی از فراخوان کاالها و ... نیز بر صنای  و تولیدکنند

و قانونگهذاری متحمهل    هها  ی اپیدمیولوژیکی، مبهارزه بها بیمهاری   ها بررسی زمینۀیی را در ها ههزین

خسارات مالی بهه دولهت    ددامی و گیاهی نیز موج أمنشبا  و آلوده شدن مواد غذاییفساد شوند.  می

ی مختلف آن خواهد شد. کشورهای دیگر نیز که مهواد غهذایی مهورد    ها ی بخشها گذاری سرمایهو 

کننهد در صهورت مواجههه بها      مینیاز خود را از طری  واردات مواد غذایی از کشورهای دیگر تأمین 

 یحتی در مواردی ورود مواد غهذایی از کشهور   یا رد کرده راموارد فساد و آلودگی، کاالی صادراتی 

این امر موجب کاهش جریان پول و در نتیجه کاهش رشهد اقتصهادی    کهکنند  میخاص را ممنوع 

نیسهت. بسهیاری از    امسهتثن نیز از این قاعهده   گردشگریدر کشور صادرکننده خواهد شد. صنعت 

دلیل ترس  همواد غذایی در مکان یا کشوری معین، بافراد با شنیدن اخبار مرتبط با فساد و آلودگی 

کنند و در نتیجه این نواحی درآمد ناشهی   میاز سفر به این مناط  اجتناب  ،از مسمومیت، بیماری

 دهند.     میخود را نیز از دست  گردشگریاز صنعت 

وه بهر  د عهال توانه  میتولید، فرآوری و توزی  مواد غذایی فاسد و آلوده : اجتماعی پیامدهای. 3

ترین ایهن نهوع از    مهمپیامدهای جسمی و اقتصادی، پیامدهای اجتماعی مهمی نیز داشته باشد. از 

از ایجاد احساس عدم امنیت نام برد. احساس امنیت از نیازهای مههم ههر فهرد در     توان می ها هپدید

و امنیهت   شود و انسان برای زندگی در جامعه و پیشرفت در آن نیازمند آرامش میزندگی محسوب 

در معهر   است و تهرس از  قهرار گهرفتن     عدم امنیت احساس. بزهکاری یکی از عوامل بروز است

گفهت   تهوان  مهی  یکله  طهور  بهه شود.  میمداخالت در مواد غذایی فاسد نیز از مصادی  آن محسوب 

گیهرد.   مهی احساس خطر در فرد شکل  ۀنتیجترس حالت عاطفی پیچیده و نیرومندی است که در 

ایهن اسهتنباط شهکل     ۀنتیجه جرم نیز نوعی اضطراب منطقی یا غیرمنطقهی اسهت کهه در    ترس از 

ناپهذیر از زنهدگی    جزئهی جهدایی   ،دیدگی است. تهرس از جهرم   بزهرد که فرد در معر  خطر یگ می

فنهاوری بهه پیهدایش شهکل جدیهدی از محهیط        ۀتوسهع مدرن امروزی است. تحوالت فرهنگهی و  

شهود.   مهی پذیر  خطرپذیری امکان ۀسایگویی همه چیز در آن، براساس اند که  منجر شدهاجتماعی 

ای خطهر وقهوع جهرم     جامعه. در چنین [19] مدار است ریسکای از دید اولریش بک  جامعهچنین 

شود. این امر خهود موجهب ایجهاد     میزندگی محسوب  ناپذیر جدایینیز همانند سایر خطرها بخش 

ی نهوین و  هها  و فرآوری مواد غذایی از طری  فنهاوری  عنوان مثال تولید بهترس از جرم خواهد شد. 

مخهاطراتی را   ممکن اسهت وری در محصوالت دامی و کشاورزی با استفاده از علم روز،  بهرهافزایش 

کننهده بهر    کهه مصهرر   کننده ناشناخته باشهند و ازآنجها   مصررهمراه داشته باشد که حتی برای  هب

 دیده واق  شود. راحتی بزه هد بتوان می ،مراحل تولید نظارت مستقیم ندارد
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بدین نحو توضیح داد که هدر اصهلی   توان میارتباط مداخله در فساد مواد غذایی و ترس را 

صورت امری تبعهی و   بهوضعیت مذکور  اما ،مرتکب از چنین اعمالی، ایجاد ترس و ناامنی نیست

شود کهه همهواره در    میق ی اطالفرایندشود. احساس ناامنی به  میفرعی از رفتار مجرمانه ناشی 

افراد است. احساس ناامنی قابهل محاسهبه    ةتجربیات تلخ روزمر ۀنتیجزندگی فرد حاضر است و 

ایمهن   یااحساس سالمت  ،نحوی مستمر همراه فرد است. احساس امنیت بهو  نیستبا احتماالت 

لهه جنهگ،   خهارجی از جم  هاید ناشی از سطح غیرعادی تهدیدتوان میبودن است و عدم امنیت 

پهذیری در   بزهکاری، مخاطرات محیطی و بالیای طبیعی باشد. احساس ناامنی، احسهاس آسهیب  

ناامنی احساس تردید نسبت به  ،عبارت دیگر بهکنترلی ندارد.  هامقابل حوادثی است که فرد بر آن

حساس . ترس از جرم و ا[31]ست ها هی دیگران و نسبت به ناشناختها هانگیز یا ها آینده، فعالیت

ی هها  ناامنی در نهایت موجب کاهش اعتماد افهراد بهه یکهدیگر و در نتیجهه کهاهش همبسهتگی      

همچون کالهبرداری و نیز مداخله در فساد مواد غذایی  یسفید یقهاجتماعی خواهد شد. جرایم 

د گذارنه  مهی شود، تأثیر بیشتری بهر ایهن موضهوع     میسفیدی محسوب  که از مصادی  جرایم یقه

و  اسهت رسد با توجه به اینکه دولت متولی اصلی حفاظت از سالمت آحاد مردم  می نظر . به[19]

تولید، فرآوری، صادرات و واردات مهواد   حوزةشود، بروز تخلفات در  میآنها نیز محسوب  ةنمایند

د موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت شود. دلیل ایهن امهر نیهز ایهن اسهت کهه       توان میغذایی 

عهده دارد و هر گونه تخلفی کهه در ایهن راسهتا     رمواد غذایی را ب ةر زنجیرنظارت ب ۀدولت وظیف

در قانونگهذاری   کاسهتی  یها محق  شود، ممکن است از دید مردم ناشی از عدم نظهارت مناسهب   

    کند.اعتماد  ی دولت بیها د و در نتیجه آنها را نسبت به تواناییولحاظ ش

و  هها  فرهنهگ  خهرده و  هها  هافراد در گرو  املنظم اجتماعی شامل تع: پیامدهای فرهنگی. 4

و نهادهای راهنمهای تعهادل افهراد اسهت. ایجهاد یهک        ها سازماندهی هنجارها، ارزش دربرگیرندة

تقسیم کار برای  ةآن نحو براساسجامعه ممکن نیست مگر تمام افراد بالغ، اصولی را بپذیرند که 

یی تشکیل شهده اسهت کهه    ها معه از انسانعبارت دیگر جا بهپذیر باشد.  همه قابل درک و تحمل

یکسهان   ،درسهت و غلهط   ةخصهوص اتفهاق نظهر دارنهد و دربهار      بهه ی هها  ارزش رشتهیک  ةدربار

صهورت   بهه ی مشترک و عمومی وابسته اسهت کهه   ها به تحق  ارزش ،اندیشند. نظم اجتماعی می

خهود، ههویتی    گیرند. هر فرد در نظام شخصهیتی  میمشروع و اجباری مورد پذیرش جامعه قرار 

کنهد. پارسهونز در ایهن     میی نظام کنش عمل ها این نظام در ارتباط با سایر بخش ؛ امادارد ویگه

پذیری و کهنش متقابهل بها دیگهران      نقشاز طری   ،اجتماعی شدن فرایندراستا معتقد است که 

فرهنهگ، اجتمهاع، شخصهیت و اقتصهاد، و      ۀی چهارگانه ها گیرد. کارکرد مناسب نظام میصورت 
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و پایداری نظم اجتمهاعی اسهت. بنهابراین عهدم      جامعه و عامل بقا ةکنند تعامل میان آنها، کنترل

، حیهات جامعهه را تهدیهد کهرده و بسهتر انحهرار و       هها  یک از این نظهام  سازمانی هر تعادل و بی

طور که پهیش از ایهن    مطلب باید گفت همانبیشتر  در توضیح .[21د ]کن میبزهکاری را فراهم 

مواد غذایی تخلفهات   حوزةکه در  آموزد. زمانی میرا  ها شد، فرد در تعامل با جامعه، ارزشاشاره 

 ةکننهد، در اثهر مشهاهد    مهی بر اینکه همهواره احسهاس نهاامنی     گوناگونی محق  شود، افراد عالوه

مهواد   حهوزة پوشی شهروندان جامعه و ضهابطان نسهبت بهه جهرایم      سازمانی اجتماعی و چشم بی

متولی مشخصی وجود نهدارد.   ها خواهند کرد که برای پاسخ به انحرافات و کجرویغذایی، گمان 

نظمی، بزهکاری بیرون خواهد آمد. در ایهن صهورت ممکهن اسهت ایهن       بنابراین از درون این بی

رفتارههای منحرفانهه و   دادن منظهور انجهام    بهه د و افهراد  وشه تبهدیل  نظمی به فرهنگ غالهب   بی

ههای ذهنهی، اعمهال     روشارهای خود بزنند. این افراد با استفاده از مجرمانه، دست به توجیه رفت

. [28] کننهد  مهی  او آنهها را از قواعهد و هنجارههای کلهی مسهتثن      کردهپذیر تلقی  خود را توجیه

عنوان مثال ممکن است برخی از افراد دست به مداخله در فسهاد مهواد غهذایی زننهد و رفتهار       به

دیهده را   وضهعیت بهزه   یا« کنند میهمه همین کار را »که  کنند گونه توجیه خود را این ۀمجرمان

مهواد غهذایی    حهوزة د. روند مذکور تنها به تخلفات و جرایم ننکوجود او را انکار  یا رندنادیده انگا

بهه   هها  جرمی را در برگیهرد. در نتیجهه ناهنجهاری    یاد هر گونه انحرار توان میو  ندارداختصاص 

ایهن   ۀرسهد کهه در نتیجه    مهی نظهر   به. [26د ]شون می تبدیلروزمره  وآمیز  مسامحهیی ها فعالیت

شد، به هنجاری  میفرهنگ تبعیت از قوانین که پیش از این هنجار و ارزش محسوب  ،روزمرگی

 .   شود میمرور نهادینه نیز  بهو  یابد روا  میو فرهنگ نقض قوانین شود  میتبدیل نامطلوب 

 گیری نتیجه

. برای اینکه این مهواد قابهل   استی بشر از اهمیتی ویگه و حیاتی برخوردار مواد غذایی، در زندگ

باشند، باید اسهتانداردهای ایمنهی غهذایی رعایهت شهود. نقهض ایمنهی غهذایی و         سالم مصرر و 

ر درا  هها  در مواد غذایی فاسد و آلوده از مخاطراتی است که همواره جان انسان همداخل عبارتی به

در این میان نبایهد  کند.  میی بسیاری را نیز به آنها تحمیل ها هو هزیندهد  میمعر  خطر قرار 

شهود   میبرخی از این اعمال به محیط زیست و حیوانات وارد دادن دلیل انجام  بهاز صدماتی که 

افهراد بهه    که شوند میشرحی که در این بررسی گذشت، موجب  بهعوامل بسیاری نیز غافل ماند. 

 و در نتیجه خطر عدم ایمنی غذایی بالفعهل شهود.   زندپرداباسد و آلوده مداخله در مواد غذایی ف

تنها یک عامل را علت وقوع این جهرایم   توان میرسد در مداخله در مواد غذایی فاسد ن مینظر  به

مدنظر قهرار داد. ههیچ    ،خالصه بیان شد طور بهدانست و باید عوامل گوناگونی را که پیش از این 
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و  هها  هعوامل و زمینه  مجموعبلکه  ؛ند موجد بزهکاری باشندتوان میتنهایی ن بهکدام از این عوامل 

. جهرایم  د باشد تا فعل مجرمانه محق  شودفعل مجرمانه باید موجودادن  همچنین فرصت انجام

داران  فرآوری و تولید مواد غهذایی، مزرعهه   فرایندتا  ها ی کوچک و سوپرمارکتها همذکور از مغاز

ی هها  فروشی به شرکت ، خردهها مواد غذایی، رستوران حوزةی مرتبط با ها تدر سطح خرد، شرک

گیهرد.   مهی ی و بزرگان فرآوری مواد غذایی و تولید مواد غذایی اساسی و اولیهه را در بهر   الملل بین

توجه به ضرورت حفظ ایمنی غذایی و پیامهدهای نقهض آن از یهک طهرر و شناسهایی عوامهل       

ی هها  و آلوده از طرر دیگر، موجب خواهد شد کهه بتهوان سیاسهت   مداخله در مواد غذایی فاسد 

. دادکهاهش  را گونه جرایم  خطر ارتکاب این ۀآستاندر نتیجه و کرد تری اتخاذ  مناسب ۀپیشگیران

خطر مداخلهه در   ۀگونه جرایم و کاهش آستان پیشگیری از ارتکاب اینراه رسد بهترین  مینظر  به

ی هها  به نظهارت  توان میو رف  عوامل موجد آن باشد. از جمله  مواد غذایی فاسد و آلوده، کاهش

روز و  بهه زرسان بهداشت محهیط، تهدوین و تصهویب قهوانین     اتر، حمایت مالی و قانونی از ب دقی 

 .کردسطح اخالقی کارکنان این حوزه و ... اشاره  یدقی ، ارتقا

 منابع

 کارشناسهی  ۀنامه  پایان ،بزهکاری رد آن تأثیر و جنگ ةپدید بررسی ،(1379) اکبر استیری، .[1]

 تهران ،اسالمی آزاد دانشگاه ،سیاسی علوم و حقوق ةدانشکد ،شناسی جرم و جزا حقوق ارشد

 . مرکزی

 ماهونهک،  صادقی ،علی مرتضوی،: مترجم ،غذایی مواد میکروبیولوژی (1381، )آدامز ،.ار. ام .[2]

 .  مشهد فردوسی دانشگاه: مشهد ،علیرضا

 ،1391 آبهان  9 شهنبه  سهه  ،غذایی مواد بر نظارت بازار آشفته ،همشهری ۀروزنام از برگرفته .[3]

 www.hamshahrionline.com: در دسترس قابل همچنین

: در دسهترس  قابل ،18/8/1392 خبر ةمشاهد تاریخ ،شرقی آذربایجان مرکز خبر از نقل به .[4]
http://tabriz.irib.ir 

     /http://isna.ir:در دسترس قابل، 21/7/1392: خبر ةمشاهد تاریخ، ایسنا خبرگزاری از نقل به[ 5]

: در دسههترس قابههل ،7/8/1392: خبههر ةمشههاهد تههاریخ ،تسههنیم خبرگههزاری از نقههل بههه .[6]
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/178237 

-www.iranدر دسهترس  قابهل  ،3/2/1393: خبهر  ةمشهاهد  تهاریخ ، ایهران  ۀروزنام از نقل به .[7]

newspaper.com: 

 کیفهی  کنتهرل  و میکروبیولهوژی (، 1391) ،سهینا  جهان، ؛نستوه نگاد، ابراهیم ؛حمید پوربابا، .[8]

 .  پایتخت کتاب: تهران، غذایی مواد

http://www.hamshahrionline.com/
http://tabriz.irib.ir/
http://tabriz.irib.ir/
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/178237
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/178237
http://www.iran-newspaper.com/
http://www.iran-newspaper.com/
http://www.iran-newspaper.com/


 1394 تابستان، 2، شمارة 2دانش مخاطرات/ دورة    188

 اوسانه. ، پیام تغذیه. تهران ،(1386) ،اکبر علیپونده نگادان،  .[9]

  .کیهان: تهران، دهم چاپ، چیست شناسی جرم کیست مجرم(، 1384، )زمان تا  دانش، .[10]

 ،دانها  ، رابینسهون  ۀتغذیه  اصهول (، 1387) لر،مهو  اچ. اس اما وایگلی،. اچ کارین رابینسون، .[11]

 .سالمی نشر: تهران ،خلدیناهید  ۀترجم

 دانهش  ،(مخهاطرات  و حقهوق  تبیهین ) مخاطرات؟ دانش چرا ،(1394) علیرضا، زاده، رجب .[12]

 .1-4: بهار ،1 ةشمار ،1 ةدور مخاطرات،

 ،غهذایی  مهواد  بیولهوژی میکرو (1390، )معصومه قطبی، ؛بهزاد عالءالدینی، ؛لیال روزبهانی، .[13]

  .کشاورزی ترویج و آموزش انتشارات: تهران

 محصههوالت روی بههر شههیمیایی کوهههای در موجههود نههامطلوب اثههرات. رهههام محتشههمی، .[14]

 .6-8 :1383 زمستان. پایدار کشاورزی. زیست محیط و انسان کشاورزی،

 انتشهارات  ۀمؤسسه  ،هشهتم  و بیسهت  چاپ ،دوم   ،فارسی فرهنگ( 1342) محمد، ،معین .[15]

 .تهران،امیرکبیر

 و غهذایی  مهواد  توزی  و تهیه مراکز بهداشتی بازرسی راهنمای ،کار و محیط سالمت مرکز .[16]

 قابل .54: 1391 پاییز. تهران پزشکی علوم دانشگاه زیست محیط ةپگوهشکد ،عمومی اماکن

 http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/bm_10.pdf: در دسترس

 یها چالش و مشکالت بررسی(، 1387) ،گالله پرندان، ؛فروغ صمدنگاد، ؛فریده مصطفایی، .[17]

 فروش و توزی  تهیه، مراکز و عمومی اماکن کنترل و نظارت امر در محیط بهداشت بازرسان

 ایران، محیط بهداشت ملی همایش دوازدهمین. 1387 سال کردستان استان در غذایی مواد

: در دسهترس  قابهل . 1388 مهاه  آبان. بهداشت دانشکده بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه
www.civilica.com 

 .  ابارثاو ،مشهد ،غذا از ناشی یها بیماری و ها مسمومیت(، 1385، )حسین پویان، نیک .[18]

 و بههار  ،کیفری حقوق یها هآموز. جرم از ترس و ناامنی احساس (،1392، )امیر نهاد، پاک .[19]

 www.noormags.com: در دسترس قابل. 155-180 :5 ةشمار، تابستان
[20]. C. Latham.,(1997),Human Nutrition In Developing World, FAO: Rome. 

[21]. Claire Fox, Renee. M. Lidz, Victor. J. Bershady, Harold. (2006), After Parsons: 

A theory of social action for the twenty-first century. Russell Sage 

Foundation.USA. 

[22]. Croall،Hazel.(2009).White collar Crime,Consumer and Victimization.Crime 

Law Soc Change.Springer Science.UK. 

[23]. Edlin, Gardon. Golanty, Eric. Mc Cormak Brown, Kelli. (1999). Essentials for 

Health and Wellness. Jones & Barlet Learning. 

http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/bm_10.pdf
http://www.civilica.com/
http://www.civilica.com/
http://www.noormags.com/


 189 عوامل مداخله در مواد غذایی فاسد و مخاطرات ناشی از آن

[24]. Hadad،Lawrence .Oshaug، Arne. (1997). How Does The Human Rights 

Perspective Help to Shape The Food Nutrition Policy Research Agenda? .

International Food Policy Research Institute:USA. 

[25]. J. Gibney, Micheal. A. Lanham-New, Susan. Cassidy, Aedin. H. Vorster, 

Hester. (2009).Introduction to Human Nutrition. John Wiley & Sons.USA. 

[26]. L.Cooper, Cary. J Burke, Ronald. C. Tomlinson, Edward. (2012).Crime and 

corruption: Why it occurs and what to do about it. Gower Publishing.UK. 

[27]. M. Crawford, Lester. A. Franco, Don.(1994).Animal Drugs and Human Health. 

Technomic Publishing Compnay:USA. 

[28]. Ritzer, George. Ryan, J. Michael.(2010).The concise Encyclopedia of 

sociology. John Wiley & sons.UK. 

[29]. S.Simpson،Sally.Wiesburd،David.(2009).The criminology of White Collar 

Crime. Springer.USA. 

[30]. South، Nigel. Birsman, Avi.( 2013)International hand book of green 

criminology.Routledge:UK. 

[31]. Vail, John. Wheelock, Jane. James Hill, Michael. (1999).Insecure Times: 

Living with insecurity in contemporary society. Routledge.UK. 

 

 


