


(رسطان)اتثری مواد غذایی ارگانیک و سامل در جلوگریی از بامیری های غریواگری  

 آ رمیتا آ مار ؛ نیلسا شوبریی ؛ هلنا حالل خور

رساکر خامن رس تگاری: دبری راهامن   



 برای چه غذا میخورمی؟
اتمنی انرژی 

رشد 

نگهداری و ترممی ابفت 

تنظمی فرآ یندهای بدن 

ذلت غذا 

 



معوم مردم تصور می کنند که تفاویت بنی حمصوالت طبیعی، سامل 

وارگانیک وجود ندارد و مهه این عبارات به یک نوع حمصول اشاره 

حمصوالت  اگر. اب این حال، این تصور، تصوری اشتباه است. دارند

ارگانیک، طبیعی و سامل را اب یکدیگر مقایسه کنمی، این تفاوت ها 

.مشخص خواهد شد  

 تفاوت حمصول ارگانیک ، طبیعی و سامل چیست؟



 حمصول ارگانیک
به ( کود ش یمیایی و مس)صو ی که در آ ن هی  گونه مواد ش یمیایی حم

.اکر نرفته ابشد   

 حمصول طبیعی
موادی که در طبیعت هستند و انسان در تولید شدن آ هنا دست 

.نداش ته است   
 حمصول سامل

ممکن است کود و مس ش یمیایی داش ته ابشد اما این مواد اس تاندارد 
در آ هنا به امتام ( از بنی رفنت اثر کود)هستند و دوره ی اکِرنس 

.رس یده است  



بامیری های 

غری واگری و 

علل به وجود 

 آ مدن آ هنا

دیگر بامیری 

 های غریواگری

 رسطان

بامیری 

 شش

مشالکت 

 قلیب

 دایبت

س یگار 

 کش یدن
غذای 

 انسامل

ورزش 

 نکردن



 رسطان

علهتای متعدد این . رسطان بامیری غری واگری اب آ مار مرگ ومری ابالست 

و ( اسرتس )ژنتیک ، س بک زندگی ، اعصاب و روان : بامیری شامل 

.است  تغذیههممرت از مهه   

است اما حمصوالت انباش تگی فلزات س نگنی یکی از عوامل رسطان 

طبیعی دارای فلز س نگنی نیستند ؛ مثل رسب ، جیوه و  ارگانیک و 

.اکدمیوم   
مهچننی حتقیقات نشان داده که حمصوالت کشاورزی ارگانیک 

مقادیر ابالی نیرتات خطر ابتال  و دارندنیرتات سطوح پاینی تری 

 . دهدبه انواع رسطان را افزایش می 



 چه موادی در حمصول ارگانیک به اکر منی رود؟  

 
آ فت کش 

آ نیت بیوتیک 

هورمون رشد 



 از کجا بفهممی حمصو ی ارگانیک است؟ 
مواد غذایی زایدی در ابزار های خمتلف وجود دارد که فروش ندگان ادعا  

اما تهنا حمصوالیت ارگانیک اند که  میکنند حمصول ارگانیک میفروش ند ؛
 .دارای عالمت هایی خمصوص ابش ند 

به هر نشاین   

.کنید نباید اعامتد   



.این عالمت ها نشان دهنده مواد ارگانیک و سامل هستند   



 گییت آ ژان پردیس تالشگران ارتقاء کیفیت اتک گواه سزب فردوس

 پارس گواه گسرت بیوسان گواه

بعیض از رشکت های  

گواهی دهنده ایراین به 

 حمصوالت ارگانیک



داش ته ابشد  USDA اگر حمصو ی برچسب

درصد ای  100تضمنی می کند که این حمصول 

 .درصد ارگانیک است 95حداقل 

مواد درصد  70حداقل حمصوالیت که حاوی 

تشکیل دهنده ارگانیک هستند دارای 

برچسب ساخته شده اب مواد ارگانیک هستند 

را اس تفاده  USDA اما منی توانند برچسب

 . کنند

http://www.coca.ir/organic/


نفر رشکت کننده ، چند نکته را متوجه می شومی ؛ 124طبق یک نظر س نجی اب   

مردم تقریبا اب مواد ارگانیک آ ش نا هستند و ات حدی از آ ن در برانمه غذایی روزانه خود اس تفاده می کنند% 1-39  

معوم مردم تفاوت مواد ارگانیک اب حمصوالت سامل و طبیعی می دانند% 2-65  

آ هنا مواد ارگانیک نسبت به مواد سامل هبرت هستند%   53به عقیده -3  

مردم از مواد ارگانیک اس تفاده منی کنند ، چون اطالعات اکیف ندارند و این مواد در ابزار مک عرضه می % 4-18

 شوند

مردم ات حدی از اتثریات مواد ارگانیک بر سالمت و جلوگریی از بامیری ها مطلع هستند% 5-64  

مردم از حنوه تشخیص مواد ارگانیک آ گاهند% 43 -6  

به این دلیل از مواد ارگانیک اس تفاده منی کنند که اطمینان اکیف از ارگانیک بودن حمصول ندارند و ای % 32 -7

 نسبت به مواد ارگانیک یب تفاوتند

.اگر مردم اطالعات اکیف داش ته ابش ند ، از حمصوالت ارگانیک اس تفاده می کنند% 8-51  

   



:اب توجه به نتاجی به دست آ مده به نظر مریسد   

مهه مردم به صورت اکمل اب حمصوالت سامل و ارگانیک آ ش نا نیستند و ابید آ هنا را از طریق رسانه -1 

.ها،ارگاهنا،و آ موزش در مدرسه ها آ گاه کرد  

حمصوالت ارگانیک ابید ارزان تر و در دسرتس تر ابش ند و قابل اطمینان ابش ند ات مردم از آ هنا -2

.اس تفاده کنند  

  



اب مرصف حمصوالت سامل و ارگانیک بدن خود را در برابر 

 ویروس کروان مقاوم کنید و در خانه مبانید


