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بسمه تعالی
گذاری شده است .که شعار امسال  کتبر از سوی سازمان فائو بعنوان روز جهانی غذا نام  24 مهر ماه برابر 16 ا

گرسنه تا سال 2030« می باشد . روز جهانی غذا » صفر نفر 
که حرف زدن درباره اهمیت و ضرورت آن نابجا است اما همین نیاز بدیهی هم  نیاز به غذا آنقدر بدیهی است 
کشورهای جهان در دسترس و قابل تامین نیست و بر اساس آمار در حال حاضر نزدیک  کنون در بسیاری از  ا

گرسنگی و سوء تغذیه رنج میبرند. به یک میلیارد  نفر در سراسر جهان از 
گرسنگان جهان طی دهه  کشاورزی باعث شده تا تعداد  کشور های جهان و رشد صنایع غذایی و  البته تالش 
گرسنگی در حال حاضر بیشتراز مجموع  عواملی مانند :ایدز،ماالریا و  های اخیر سیر نزولی به خود بگیرد، اما 

سل باعث مرگ انسانها می شود.
شعار  تحقق  برای  بنابراین  است  کافی  جهان  مردم  کل  تغذیه  برای  دنیا  در  موجود  غذای  آنکه  به  توجه  با 
گرسنگی به صفر تا سال 2030 نیازمند برنامه ریزی، مدیریت و بهره وری در تولید و توزیع  امسال یعنی رساندن 
کشورهای جهان می باشد.سیاست های بکارگیری در سطح جهان علی الخصوص توسط  غذا توسط سران 
به منظور  اجرایی فی مابین  فعالیت های  و  ثروتمند درزمینه های علمی ،منطقه ای ،سرزمینی  کشورهای 

دستیابی به این شعار مهم بسیار ضروری میباشد.
کنون نهادهای  گردیده و هم ا گرسنگی توجه ویژه ای  در نظام جمهوری اسالمی ایران به موضوع کمک به رفع 

متعدد دولتی و خصوصی در این زمینه مشغول بکار میباشند .
که معاونت های غذا و دارو نیز با نقش آفرینی درحوزه ایمنی و امنیت غذایی بتوانند سهمی را در  امیدوارم 

گرسنه ای در جهان نباشد. که هیچ  کنند و شاهد روزی باشیم  تحقق این شعار مهم ایفا 
به امید آن روز                               

                                                                         

ار
ٮݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ  گ�ف

ش
ݭݭݭݭݭݭݔ� ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ى ٮݭݭݭݭݭݭݕ

 دکتر یحیی رضایی 

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر
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بسمه تعالی
که از ابتدائی ترین حق زندگی محرومند با شعار امسال روز جهانی غذا تحقق می یابد.  گرسنگانی  همدردی با 
با انتخاب صحیح مواد غذایی و صرفه جویی و پرهیز از اتالف و مصرف بی رویه آن ، قدر این نعمت آغازین 

کنیم . گرسنگی در میان هموطنان و جهانیان تالش  کاهش  خلقت را بدانیم و در جهت 
کشاورزی جهانی FAO مصادف با 24 مهر ماه فرصتی برای تهیه  ویژه نامه  سالروز تشکیل سازمان خوار بار و 
گردید تا برنامه ها، اهداف و فعالیت های نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی برون و درون سازمانی خود  حاضر 

گذاریم . ک  را با شما به اشترا
کلسیم ، روی ، ویتامین های A و B2 و  D در اثر انتخاب نادرست اقالم  کمبود پروتئین ، آهن ، ید ،  در جامعه ما 
کم تحرکی باعث شیوع بیماریهای مزمن  سبد غذایی به فراوانی قابل مشاهده است و از طرفی سبک زندگی و 

گیر مانند چاقی ،دیابت ، بیماریهای قلبی عروقی و سرطان شده است . تغذیه ای و غیر وا
کشور بعنوان محور توسعه ، براساس برنامه  به منظور دستیابی به ایمنی و امنیت غذایی و سالمت آحاد مردم 
های سازمان غذا و دارو ، مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر برنامه های زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است . 
-کاهش سهم عرضه فرآورد های غذایی آرایشی و بهداشتی قاچاق در سطح عرضه استان

کاالهای غذایی، آرایشی و بهداشتی  گذاری و ضوابط بر چسب  کامل شناسه  -استقرار 
-ارتقاء رتبه ارزیابی واحدهای تولید مواد غذایی و بهداشتی در سطح استان

pms کنترل اقالم غذایی و آشامیدنی با ارزیابی خطر باال در سطح عرضه از طریق برنامه-
کز عرضه -کاهش درصد عدم انطباق فرآورده های غذایی و بهداشتی در مرا

کز پخش ، نگهداری انبار و سرد خانه بطور مستمر  -کنترل و پوشش مرا
کشاورزی  کود های شیمیایی در فرآورده های  کش و  -ادامه اجرای برنامه پایش باقیمانده سموم آفت 

-کاهش مصرف چربی ، اسید چرب ترانس،نمک و قندهای ساده
که  محترم  مسئولین  و  مدیران  و  استان  غذایی  مواد  کارشناسان  و  همکاران  زحمات  و  تالش  از  خاتمه  در 

نمایم. می  دانی  قدر  اند  نموده  حمایت  سالمت  اهداف  تحقق  در  را  ما  همواره 

دمه م�ݑ
  سوسن صدری

مدیر اداره نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
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استویا  گیاه  از  شده  تهیه  قند  یا   Steviosid استویوزید 
چغندر  از  شده  تهیه  کارز  سا قند  از  تر  شیرین  بار   300
که از برگهای  است. اساس ساختمانی این ماده شیرین 
گیاه استویا ریباودیانا تهیه میشود ، بر پایه مولکولهای 
گلوکز  ساختمانی  واحدهای  با  ترکیبی  الکلی  پیچیده 
گیاه  میباشد. این مولکولها باعث شیرینی بیش از حد 
مزبور شده و به این ترتیب آن را از زیان آفات نباتی در 

امان میدارند.
برگ  درمانی  و  کنندگی  شیرین  خاصیت  دلیل  به   
علمی  و  اقتصادی  نظر  از  شدت  به  گیاه  این   ، استویا 
که  کشورآسیایی بود  مورد توجه قرار دارد. ژاپن اولین 
کننده در  در سال 1970 از استویوزاید به عنوان شیرین 

کرد. صنایع غذایی و دارویی استفاده 
کننده(  )شیرین  قند  عنوان  به  حاضر  حال  در  استویا 
جهانی  »سازمان  تایید  مورد  و  است   شده  شناخته 
رژیمی  محصول  یک  عنوان  به  اخیرا  و  است  سالمت« 
گرفته  قرار  آمریکا«  داروی  و  غذا  »سازمان  تایید  مورد 

است.
فواید استویا

و  ساخارین  کلسیم،  سیکالمات  فاقد  استویا 

گیاه  این  کند.  نمی  تولید  کالری  و  است  آسپارتام 
برای افراد مبتال به دیابت مضر نیست زیرا اثری بر 
میزان قند خون ندارد. به عالوه ، بر خالف برخی از 
کلیوی  کننده های مصنوعی فاقد عوارض  شیرین 

و عصبی است. 
کمک  به  که  دادهاند  نشان  آزمایشات  همچنین 

کرد  این ماده میتوان با بیماریهای پوستی مبارزه 
دندان  پوسیدگی  با  مقابله  در  را  آن  زیاد  مقادیر  و 

گرفت. کار  به 
مضرات شکر

دارد.  ها  دندان  پوسیدگی  در  ای  عمده  نقش  1-شکر 

تخریب   ، لثه  خونریزی   ، دندان  در  حفره  )ایجاد 

استحکام استخوانی و از دست دادن دندان ها(

قند  افزایش  و  کاهش   ( است  دیابت  اصلی  2-عامل 

خون

3-در ایجاد بیمارهای قلبی ، تصلب شرائین ، بیماری 

و  باال  فشارخون   ، پیری   ، افسردگی   ، روحی  های 

سرطان نقش دارد.

غدد  به  آسیب  و  بدن  هورمونی  تعادل  عدم  4-باعث 

می  لوزالمعده  و  کلیوی  فوق  غدد  مثل  بدن  داخلی 

)Steviosid(استویوزید
      نسترن پوالدی

       کارشناس مواد غذایی معاونت غذا و دارو
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که میزان قند خون را تا حدود زیادی تحت تأثیر  شود 

قرار می دهد.

5-باعث خستگی مزمن می شود.

6- باعث افراط در خوردن مواد غذایی در افرادی می 

که دچار پرخوری عصبی )بولیمیا( هستند. شود 

7-افزایش عالئم سندرم پیش از قاعدگی

کودکان 8- افزایش فعالیت در 50 درصد 

کج خلقی 9-افزایش اضطراب و 

حساس  های  خانم  در  را  ترس  و  اضطراب  عالئم   -10

کند تشدید می 
استویا کاربردهای 

غذایی  محصوالت  در  کننده  شیرین  مواد  این  از 
 ، دریایی  شده  خشک  غذاهای  جمله  از  متنوعی 
 ، آدامس   ، کمپوت   ، ها  نوشابه   ، ها  سس  انواع 
می  استفاده  شوی  دهان  و  خمیردندان   ، بستنی 

شود.
گی های استویا ویژ

و  پخت  در  بطوریکه  باال  حرارت  برابر  در  مقاوم   ph
شرایطی  هیچ  تحت  آن  ماهیت  است.  ثابت  پزآن 

تیره  پز  و  پخت  اثر  بر  استویا  .رنگ  کند  نمی  تغییر 
نمی شود.

منابع
ملی  سمینار  اولین  طبیعت.  از  معجزهای  استویا  س.1391.   -عسگری، 

امنیت غذایی
کشاورزی و توسعه  گیاهی. ماهنامه  -  نعمتیان، ع.1391. استویا طالی 

پایدار. شماره 36. ص15.
غذا.شماره  و  کشاورزی  ماهنامه  چیست؟  استویا   . 1391 م .  اردهالی ،    -

113. ص 66
 .6 درمانگر.شماره  فصلنامه  قند.  از  شیرینتر  استویا   .1384 ع.  ترنگ، 

ص49 
Salim uddin, M. and baten, A. 2006. In vitro prooagation of stevia 
rebaudiana Bert in Bangladesh.African journal Biotechnology



اسیدهای چرب به دو فرم اشباع شده و اشباع نشده یا 6
غیر اشباع وجود دارند. 

غیراشباع  چرب  اسیدهای  حاوی  مایع  های  روغن 
روغن  و  هستند  جامد  های  روغن  به  نسبت  بیشتری 
دارند.  بیشتری  اشباع  چرب  اسیدهای  جامد  های 
و  روغن  انواع  در  موجود  اشباع  غیر  چرب  اسیدهای 
یک  دارای  ما  بدن  در  چه  و  غذایی  مواد  در  چه  چربی 
علمی  اصطالح  در  که  هستند  ملک.لی  طبیعی  شکل 
گاهی اوقات در بعضی مواد  گویند.  به آن حالت سیس 
نباتی  روغن  تولید  فرآیند  طی  در  یا  و  طبیعی  غذایی 
و  کند  می  تغییر  چرب  اسید  ملکول  طبیعی  فرم  جامد 
که به آن اسید  یک اسید چرب غیر عادی ایجاد می شود 
گویند. وجود اسید چرب ترانس در روغن  چرب ترانس 
و چربی برای سالمتی مضر است و می تواند موجب بروز 

بیماری های قلبی و عروقی و سرطان شود. 

مقدار اسید چرب ترانس در روغن های مصرفی باید در 

که سالمت انسان را به خطر نیندازد  حداقل مقدار باشد 

کثر تا  که میزان اسید چرب ترانس آن حدا و روغن هایی 

کلی  10 درصد باشد برای مصرف مناسب است. به طور 

کمتر  هرچه میزان اسید چرب اشباع و ترانس در روغن 

مصرف  دلیل  بهمین  است  تر  سالم  مصرف  برای  باشد 

روغن مایع به روغن جامد ارجحیت دارد. 
روغن هیدروژنه چیست و هیدورژناسیون چه مفهومی دارد؟

مختلفی  فیزیکی  های  فرم  دارای  ها  چربی  و  ها  روغن 
هستند مثال روغن مایع- جامد- نیمه جامد روغن های 
نباتی در دمای معمولی اغلب شکل مایع هستند مثل 
کلزا  سویا-  زیتون-  آفتابگردان-  نارگیل-  بادام-  روغن 
)کانوال( و .... ولی روغن های حیوانی در دمای معمولی 
بیشتر جامد هستند مثل روغن پیه- دنبه و کره حیوانی. 
که طی آن روغن نباتی مایع تبدیل به روغن  عملیاتی را 
کردن یا هیدروژناسیون  نباتی جامد می شود هیدورژنه 
که موجب اشباع شدن اسیدهای چرب متشکله  گویند 
اسیدهای  فرآیند مقدار  این  نتیجه  در  روغن می شود. 
فرم  به  روغن  و  یابد  می  افزایش  روغن  در  اشباع  چرب 
چرب  اسیدهای  میزان  هرچه  شود.  می  تبدیل  جامد 
اشباع روغن باالتر باشد روغن سفت تر است در صورتیکه 
کثر تا 25 درصد باشد  مقدار اسیدهای چرب اشباع حدا
هیدروژناسیون  طی  در  است.  مناسب  مصرف  برای 
خ می دهد و آن  روغن یک اتفاق ناخواسته و نامطلوب ر
تولید اسیدهای چرب ترانس است. اسید چرب ترانس 
برای  است  غیرعادی  چرب  اسید  یک  اینکه  بدلیل 
سالمت انسان بخصوص برای مبتالیان به بیماری های 
ک است. در روغن های نباتی نیمه  قلبی و عروقی خطرنا
و اسیدهای چرب  اشباع  جامد مقدار اسیدهای چرب 
کاهش یافته است و بهمین دلیل  ترانس تا حد امکان 

مصرف آن بجای روغن نیاتی جامد توصیه می شود.

اسید چرب اشباع، غیر اشباع و 
ترانس چه مفهومی دارد؟

علی اکبر سلیمی فرد

 کارشناس مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان
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بیماری های قلبی و عروقی  و  بین مصرف روغن  ارتباطی   چه 

وجود دارد؟ 

و  روغن  متشکله  اجزای  از  گلیسریدها  تری  و  کلسترول 
کلسترول یک ترکیب شیمیایی ضروری است  چربی اند. 
که از طریق غذا به بدن انسان می رسد و یا در صورت لزوم 
 LDL میزان  صورتیکه  در  شود.  می  ساخته  کبد  توسط 
شدن  سخت  موجب  رود  باالتر  مطلوب  حد  از  خون  در 
که اصطالحا آترواسکلروز نامیده می شود.  رگها می شود 
را  قلبی  و سکته  افزایش فشار خون  احتمال  پدیده  این 
اسیدهای  و  اشباع  چرب  اسیدهای  دهد.  می  افزایش 
چرب ترانس خطر ابتال به امراض قلبی و عروقی را افزایش 
می دهد این اتفاق بدلیل تاثیر اسیدهای چرب مذکور در 
خ می دهد ولی اسیدهای چرب  کلسترول خون ر افزایش 
کلسترول خون خطر ابتال  کاهش سطح  غیر اشباع بدلیل 
کاهش می دهند. اسید چرب  به امراض قلبی و عروقی را 
که در روغن نباتی  ترانس یک اسید چرب غیر عادی است 

هیدورژنه وجود دارد.  
مصرف روغن مایع بدلیل اینکه حاوی اسیدهای چرب 
دارد.  ارجحیت  جامد  روغن  به  است  فراوان  اشباع  غیر 
که مانع نفوذ نور به روغن می شوند بهتر از  ظروف فلزی 
که در بطری  پلی اتیلن های شفاف هستند و روغن هایی 
های پلی اتیلنی و یا شیشه ای نگهداری می شوند نباید 
فساد  تسریع  باعث  نور  زیرا  بگیرند،  قرار  نور  معرض  در 
فلزاتی مثل  و  رطوبت  هوا-  با  روغن می شود. مجاورت 
کند بنابراین بسته  آهن و مس فساد روغن را تشدید می 

کامال غیر قابل نفوذ باشد. بندی روغن باید 
هرچه میزان اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای چرب 
کمتر باشد روغن مذکور بهتر و  ترانس روغن نباتی جامد 

برای استفاده سالم تر است.  
هستند  چربی  در  محلول   A-D-E-K های  ویتامین 

بنابرای چربی موجود در رژیم غذایی این ویتامین ها را 
رساند. می  بدن  به 

کرد: درنگهداری روغن به نکات زیر باید توجه 

به  هستند.  شدنی  فاسد  ترکیبات  ها  چربی  و  ها  روغن 
کسیژن هوا، آهن و  کلی وجود رطوبت، مجاورت با ا طور 
گردد. مس، حرارت و نور باعث تشدید فساد روغن می 

از  دور  و  خنک  و  خشک  محل  در  باید  روغن  بنابراین 
نور و در ظرف درب بسته نگهداری شود و پس از هر بار 

مصرف روغن درب ظرف محکم بسته شود.
بسته بندی روغن باید حتی االمکان در ظروف غیر قابل 

نفوذ به نور و محکم و بی عیب باشد.
نحوه نگهداری روغن در فروشگاهها مهم است. ظروف 
که شفاف باشد باید به دور از  نگهداری روغن در صورتی 
نور و در محل خنک نگهداشته شود. بویژه از نگهداری و 
چیدن روغن های مایع با بسته بندی شفاف در پشت 
که موجب فساد روغن مایع می شود  شیشه فروشگاهها 

باید خودداری شود.
حفظ ویتامین های آ ود در روغن های غنی شده بسیار 
دربطری  وباید  بوده  حساس  روغن  نوع  است.این  مهم 
روغن  نوع  این  شود.  عرضه  فلزی  های  قوطی  یا  و  کدر 
حساستر از روغن های معمولی است و نباید تحت درجه 

قرار بگیرد. باال  حرارت 
بسته  برچسب  روی  بر  که  روغن  مشخصات  به  توجه 
فراورده،  نوع  و  نام  جمله  از  است،  شده  ذکر  آن  بندی 
کارخانه، شرایط نگهداری و  نام  شماره پروانه ساخت، 

است. ضروری  انقضاء  و  تولید  تاریخ  مصرف، 
منابع:

)1(آشنایی با اسید چرب، اسید چرب اشباع، غیر اشباع و ترانس.
Available from: URL:http://www. http://hamshahrionline.ir/
details/283130/Science/medical.

)2( چربی ترانس چیست؟
..Available from: URL:http://www.http://www.tebyan.net/newindex.
aspx?pid=90968

کدام مضـرتـر اسـت؟ )3( چربی های اشباع یا تـرانس 
.Available from: URL:http://www.tebyan.net/newindex.
aspx?pid=240089
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مقدمه

که به طور طبیعی تولید می شوند  کثر اسیدهای چرب  ا
کربن )4 تا 28(  از اتم های  یک زنجیره با یک عدد زوج 
یا  تری گلیسریدها  از  معمواًل  چرب  اسیدهای  دارند. 
دیگر  به  آن ها  وقتی  گرفته اند.  نشأت  فسفولیپیدها 
چرب  اسید  عنوان  به  نمی شوند،  وصل  مولکول ها 
مهم  منابع  چرب  اسیدهای  می شوند.  شناخته  آزاد 
سوخت هستند زیرا وارد سوخت و ساز می شوند، آن ها 
ATP را ارائه می دهند. بسیاری از انواع  کمیتهای بزرگ 
گلوکز یا اسیدهای چرب برای این  سلول ها می توانند یا 
کل، ماهیچه قلبی و اسکلتی  کنند. در  هدف استفاده 
مغز  ندرت،  به  می دهند.  ترجیح  را  چرب  اسیدهای 
می تواند اسیدهای چرب را به عنوان یک منبع سوخت 

کند. استفاده  کتون  اعضای  و  گلوکز  جای  به 
اسیدهای چرب اشباع شده

کربوکسیلیک  اسیدهای  شده،  اشباع  چرب  اسیدهای 
کربن  اتم  و 14  بین 12  که معمواًل  بلند هستند  زنجیره 
اسیدهای  بنابراین  ندارند.  دوگانه  پیوندهای  و  دارند 
)چون  شده اند  اشباع  هیدروژن  با  شده  اشباع  چرب 

کاهش  را  کربن  هر  روی  هیدروژن  تعداد  دوگانه  پیوند 
تنها  شده  اشباع  چرب  اسیدهای  چون  می دهد(. 
 2 زنجیره،  درون  کربن  اتم  هر  دارند،  یگانه  پیوندهای 
که  انتها،  امگا در  کربن  برای  )به جز  اتم هیدروژن دارد 

دارد(. هیدروژن   3
اسیدهای چرب ضروری

بدن  بیولوژیک  فعالیت های  برای  که  چربی  اسیدهای 
نمی تواند  انسان  بدن  ولی  هستند  ضروری  انسان 
و  کند  تولید  را  آن ها  الیه ها  زیر  دیگر  از  کافی  کیفیت  با 
شوند،  تأمین  غذا  مصرف  طریق  از  می بایست  بنابراین 
شده اند.  نامیده  ضروری  چرب  اسیدهای  اصطالحًا 
اسیدهای چرب ضروری فقط دو نوع دارند: یکی پیوند 
 ))ALA( کربن دارد )آلفا لینولنیک اسید دوگانه با 3 اتم 
پیوند  دیگری  و  شده است،  حذف  متیل  انتهای  از  که 
که از   ))LA( کربن دارد )لینولئیک اسید دوگانه با 6 اتم 
انتهای متیل حذف شده است. بدن انسان این توانایی 
بسازد،  کربن   10 یا  کربن   9 با  دوگانه  پیوند  که  ندارد  را 
شمرده  کربوکسیلیک  اسی  سمت  از  که  همان طور 

می شود.
 )LA( اسید  لینولئیک  و   )ALA( اسید  لینولنیک  آلفا 
و  دارند  وجود  گیاهی  روغن های  در  گسترده ای  به طور 
محدودی  توانایی  انسان  بدن  البته  شده اند.  پخش 
زنجیره های  به  را   )ALA( اسید  لینولنیک  آلفا-  تا  دارد 
کوزاهگزانوئیک  بلندتر یعنی ایکوزاپنتانوییک اسید و دو 

کند. تبدیل  اسید 
تولید

اسیدهای چرب معمواًل بطور صنعتی توسط هیدرولیز 
فسفو  گلیسرول  حذف  با  می شوند  تولید  تری گلیسرید 
لیپیدها دیگر منبع را نشان می دهند. برخی اسیدهای 
چرب به طور ترکیبی با هبدروکربوکسیالت الکن ها تولید 

می شوند.

کاهش اسید چرب در  تهیه  روشهای 
کی روغن های خورا

    امیرحسین شیرافکن

کارشناس مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه
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ترکیب اسید چرب

استیل  چگالش  شامل  چرب  اسیدهای  زیستی  ترکیب 
 2 اتم  گروه  یک  کوآنزیم  این  چون  می شود.  آ  کوانزیم 
چرب  اسیدهای  تمام  تقریبًا  می کند  حمل  را  کربنی 
اسیدهای  دارند.  کربن  اتم های  تعداد  حتی  طبیعی 
شده  پیدا  آزاد  چرب  یااسیدهای  نشده  ترکیب  چرب 
نشأت  تری گلیسرید  یک  شکستن  هااز  ارگانیسم  در 
می گیرد. زیرا آن ها در آب حل می شوند. این اسیدهای 
گردشی( در حالیکه  چرب انتقال داده می شوند )حالل، 
به پروتئین آلبومین پالسما وصل شده اند. سطوح اسید 
چرب آزاد در خون با دسترسی مکانهای اتصال آلبومین 
چربیهای  در  چرب  اسیدهای  شده است.  محدود 
برخی  از  ترکیبی  کلسترول  و  ای  ویتامین  رژیمی: 
العمل های  عکس  هستند.  معمول  رژیمی  چربی های 
العمل هایی مانند  اسید چرب: اسیدهای چرب عکس 
یعنی  می دهند.  نشان  کربوکسیلیک  اسیدهای  دیگر 
اسید  بر  مبنی  و  شدن  استری  العمل های  عکس  آن ها 

می کنند. دنبال  را 

اسیدی شدن

اسیدهایشان  در  عظیمی  تنوع  چرب  اسیدهای 
قدرت  ترتیب  توسط  که  همان طور  می دهند  نشان 
به  نونانوئیک  اسید  شده اند  داده  نشان  اسیدی 
تنها  4٫96دارد  از  اسیدی  قدرت  یک  مثال  عنوان 
همان طور  )4٫76(است.  استیک  اسید  از  تر  ضعیف 
اسیدهای  حاللیت  می یابد  افزایش  زنجیره  طول  که 

چرب در آب خیلی سریع کاهش می یابد بنابراین اسیدهای 
چرب زنجیره بلند تأثیر کمی روی pH یک حالل دارند حتی 
که در اب غیر حالل هستنددر اتانول  ان اسیدهای چربی 
گرم حل می شوندو می تواند با حالل سدیم هیدروکسید وبا 
گر تا یک نقطه  استفاده از فنل فتالئین به عنوان یک شناسا
پایانی صورتی تیتر شود. این تحلیل استفاده شده است 
کند یعنی  تا محتویات اسید چرب آزاد از چربیها را معین 
که هیدرولیز شده اند. هیدروژنه  سهم تری گلیسریدهایی 
کردن اسیدهای  کردن: هیدروژنه  کردن و تبدیل به جامد 
گسترده ای تجربه نشده است  چرب اشباع نشده به طور 
تند  تحت  کمتر  که  بدهد؛  شده  اشباع  چرب  اسیدهای 
شدگی هستند. چون اسیدهای چرب اشباع شده سریع 
تر از اشباع نشده ذوب می شوند، این تکنولوژی استفاده 
تا روغن سبزیجات به مارگارین تبدیل شود. در  می شود 
اشباع  چرب  اسیدهای  از  بخشی  شدن  هیدروژنه  طول 
نشده می تواند پیکربندی سیس به ترانس ایزومری شوند. 
با شدت هیدروژنه بیشتر یعنی با استفاده از فشارهای باالتر 
از هیدروژن و دمای باالتر اسیدهای چرب به الکل تبدیل 
گرچه آسان تر از اسیدهای چرب  می شوند. الکلهای چرب ا
استری می شوند. در عکس العمل وارن تروپ اسیدهای 
چرب اشباع نشده در قلیای ذوب شده پر می شوند یک 

عکس العمل در یک زمان رلیج به ساختار روشن تر.
کسیداسیون خود بخودی و ترشیدگی )تند شدن( ا

شیمیایی  تغییر  یک  نشده  اشباع  چرب  اسیدهای 
بخودی  خود  کسیداسیون  ا عنوان  به  شده  شناخته 
دارد  نیاز  )هوا(  کسیژن  ا فرایند  این  گذارنند.  می  را 
می شود.  بخشیده  سرعت  فلزات  حضور  توسط  و 
زیرا  می کنند  کند  را  فرایند  این  سبزیجات  روغن های 
هستند.  توکوفرول  شامل  کسیدان  ا آنتی  شامل  آن ها 
دهنده  کمپلکس  عوامل  با  اغلب  ها  چربی  و  روغن ها 



10

داده  قرار  عمل  مورد  اسیدسیتریک  مانند  فلزات 
ازن  کنند.  حذف  را  فلزی  کاتالیستهای  تا  می شوند 
توسط  تنزل  به  نشده  اشباع  چرب  اسیدهای  سازی: 
تولید اسید  العمل در  این عکس  ازن حساس هستند. 
تحلیل:  شده است.  تجربه  اولئیک  اسید  از  ازالئیک 
کروماتو  گاز  درتحلیل شیمیایی اسیدهای چرب توسط 
یک  عالوه  به  می شوند  جدا  متیل  استرهای  گرافی 
نازک  توسط الیه  اشباع نشده  ایزومرهای  از  جداسازی 

می باشد.  ممکن  کروماتوگرافی 
هضم چربی

به طور  متوسط  و  کوتاه  زنجیره  با  چرب  اسیدهای 
مانند  باریک  روده  مویرگ های  طریق  از  مستقیم 
شده اند.  جذب  می شوند  جذب  که  مغذی  مواد  دیگر 
اسیدهای چرب زنجیره بلند به طور مستقیم در مویرگ 
دیوارهای  در  آن ها  عوض  در  نمی شوند  رها  روده ای 
گلیسیریدها  تری  با  و  می شوند  جذب  روده  چربی 
کلسترول  با  گلیسیریدها  تری  می شوند.  ترکیب  دوباره 
که  ترکیب  یک  درون  شده اند  پوشانده  پروتئین  و 
ریشه های  درون  شده است.  نامیده  شیلومیکرون 
که  می کند  وارد  لنفی  مویرگ  یک  میکرون  شیلو  کرکی 
بزرگتر  لنفی  رگ های  به  که  می شود؛  نامیده  کتیل  ال
از طریق سیستم لنفی و مجرای  کیلومیکرونها  می رود. 
انتقال  نزدیک قلب  به یک موقعیت  لنفی قفسه سینه 
میکرون  شیلو  سینه،  قفسه  لنفی  مجرای  می یابند. 

خالی  وریدی  منفذ  طریق  از  را  خون  جریان  درون 
تری  می توانند  میکرون ها  شیلو  نقطه  این  در  می کند. 
یا  ذخیره  آن ها  که  دهند  انتقال  بافتها  به  را  گلیسیرید 

می شوند. وساز  سوخت  انرژی  تأمین  برای 
سوخت وساز اسید چرب: اسیدهای چرب )یا با تزریق 
گلیسیرید ذخیره شده در بافتهای چربی فراهم  یا از تری 
شده است( به سلول ها پخش می شود تا به عنوان یک 
شوند.  استفاده  معمول  ساز  و  سوخت  برای  سوخت 
ادنوزین  تا  می شوند  مصرف  میتوکندری  توسط  آن ها 

کنند. تولید  کسیداسیون  ا بتا  از طریق  را  تری فسقات 
اسیدهای چرب خون

مراحل  در  مختلف  اشکال  در  خون  چرب  اسیدهای 
روده  طریق  از  آن ها  هستند.  خون  گردش  در  مختلف 
لیپو  در  همچین  اما  می شوند  وارد  میکرون ها  شیلو  در 
کم  کم و لیپو پروتئین با چگالی  پروتئین با چگالی خیلی 
وقتی  عالوه  به  دارند.  وجود  مویرگ  در  پردازش  از  بعد 
خون  در  چرب  اسیدهای  می شود،  رها  چرب  مواد  از 
مانند اسیدهای چرب آزاد وجود دارند. این نشان داده 
پستانداران  پوست  توسط  چرب  اسیدهای  ترکیب  که 
ویک،  پیرو  اسید  و  کتیک  ال اسید  با  می آید،  دست  به 
متمایز است و حیوانات را قادر می سازد با یک حس تیز 

دهند. تمیز  را  افراد  بویایی 
کاهش اسید چرب ترانس روغن ها

و  کرد  مخلوط  آب  با  نمیتوان  موارد  اغلب  در  را  روغن 
با  که  کمتر بودن چگالی آن نسبت به آب،زمانی  بعلت 
میماند. شناور  حالت  در  آن  روی  میشود  مخلوط  آب 
تقریبًا  و  دارد  باالیی  مصرف  امروزی  زندگی  در  روغن 
که غذای بدون روغن مزه لذیذی ندارد. گفت  میتوان 

فرصت های نوآوری

1. جایگزین های چربی در مواد غذایی:تحقیقات زیادی 
برای چربی های تقلیدی و رسیدن به خصوصیاتی نظیر 
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دهانی  احساس  خصوصیات  نرم،  بافت  کنندگی،  روان 
برای فرآورده های پرچرب سنیت در حال انجام است. 
کاهش یا حذف چربی در  استفاده از امولسیفایر ها برای 
کاهش مقدار ترانس می شود،  که منجر به  فرموالسیون 

مرسوم است.
شرکت های متعددی، مصرف امولسیفایرها را به عنوان 
کاهش چربی ترانس فرآورده ها  یک استراتژی اصلی در 
ها  امولسیفایر  از  استفاده  همچنین  کنند.  می  دنبال 
 Strucuring agents دهنده  ساختار  مواد  بعنوان  که  را 
ترانس  چرب  اسیدهای  به  نیاز  عدم  برای  هستند، 
های  اسپرد  یا  و  معمولی  یسخت  ها  پایه  در  اشباع  و 

کنند. می  توصیه  کی  خورا
به چربی  تقلیدی شبیه  بافت  از  که  این ژل ها  اساسا، 
کم  توانند در ساخت محصوالت  برند، می  بهره می  ها 
کم اشباع استفاده شوند. کی  ترانس و یا اسپردهای خورا
تولید  ساختاری  ای:لیپیدهای  تغذیه  لیپیدهای   .2
درامولسیون  اینتراستریفیکاسیون  روش  توسط  شده 

شوند. می  استفداده  چربی 
که شامل  این لیپیدها را می توان طوری طراحی نمود 
باالنس مطلوبی از اسیدهای چرب زنجیر کوتاه، متوسط 
که از نظر تغذیه ای مورد نیاز است. چربی  و بلند باشد 
هایی که کالری آن، به دلیل تفاوت در جذب و فیزیولوژی 
کوتاه، متوسط و بلند،  گلیسرول های زنجیر  تری آسیل 
کاهش یافته است. به طور مثال مخلوطی از چربی شیر 
 Table و روغن ذرت اینتراستریفیته شده، منجر به تولید
که از نظر محتوای اسیدهای چرب  Spread خواهد شد 

کره معمولی است. امگا6 باالتر از 
ی غشایی:پیشرفت های اخیر در تکنولوژی  3. فن آور
کتورهای  را از  استفاده  های  فرصت  تواند  می  غشایی 
های  کاتالیست  تثبیت  با  که  نماید،  فراهم  را  غشایی 

همگن ویژه همراه است. این امر مشکل جداسازی و 
از مخلوط  را  کاتالیست های محلول در روغن  بازیابی 

کند. کنش برطرف می  وا
گیری  صمغ  احتمال  که  دهد  می  نشان  نتایج  تایج 
کامل  غشایی  روش  اساس  بر  میسال،  تصفیه  و  میسال 
شامل:  که  شود  اجرایی  حل  راه  یک  عنوان  به  و 
و  اینتراستریفیکاسیون  سازی،  خالص  روغن،  استخراج 
در  تحول  برای  راهی  تواند  می  و  باشد.  هیدروژناسیون 

باشد. کی  خورا های  روغن  فرآوری 
4. هیدروژناسیون نو )جدید(

هیروژناسیون  برای  شیمیایی  الکترو  های  روش 
کتور  را از  استفاده  روش  است.  شده  ارائه  و  پیشنهاد 
سل  در  که  آنچه  به  شبیه  که  جامد  پلیمر  الکترولیت 
های سوختی H2/O2 مصرف می شود. روغن سویای 
در  ایزومرترانس  پایین  درصد  دارای  شده،  هیدروژنه 
حد 10-4% خواهد بود. تجزیه و تحلیل اقتصادی نشان 
کتور SPE از نظر هزینه ای قابل رقابت با  که را می دهد 

است. روغن  سنتی  هیدروژناسیون 
5. هیدروژناسیون آنزیماتیک

امکان استفاده از آنزیم ها برای این منظور فراهم است. 
میکروارگانیسم  استفاده  روش  همانند  تقریبا  روش  این 
که دارای مقادیر  های شکمبه ای برای تولید روغن است 

متفاوتی از درجه غیر اشباعی است.

منابع:

-https://www.hidoctor.ir
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مقدمه
کلمه ی الگو و مصرف  واژه ی الگوی مصرف ترکیبی از دو 
به  معطوف  که  ای  چهارچوبه  تعیین  یعنی  الگو  است. 
نیازهای فرد براساس جنس، سن، زمان و مکان است 
و  فرصت  خدمت،  کاال،  نوع  هر  صرف  یعنی  مصرف  و 
توان  می  لذا  خاص  هدف  به  رسیدن  برای  موقعیتی 
مصرف  الگوی  که  نمود  تعریف  چنین  را  مصرف  الگوی 
که  در هر جامعه عبارت است از آن چهارچوب مصرفی  
تبعیت  الگو  آن  از  مصرف  هنگام  جامعه  افراد  کثریت  ا
آن منطبق می  بر  را  میزان مصرف خود  و  و شکل  کرده 
الگوی  »اصالح  تعریف،  این  گرفتن  نظر  در  با  سازند. 
ترین روش مصرف در  از مطلوب  مصرف« عبارت است 
جامعه؛ به عبارت دیگر انطباق الگوی مصرف جامعه با 
کمی و  که در آن حد  موازین عقلی و منطقی به طوری 
بر منافع فردی و جمعی  و مبتنی  بهینه  کیفی مصرف، 

باشد.
اصالح  مفهوم  که  یابد  می  تحقق  زمانی  مفهوم  این 
به  و  مطالعه  مورد  ابعادش  ی  همه  در  مصرف  الگوی 
گردد. آنچه  عنوان یک ضرورت در جامعه ی ما پیاده 
اصالح  بر  کنکاشی  است  نظر  مطمح  مقاله  این  در 

است. بهداشتی  و  آرایشی  مواد  مصرف  الگوی 
گرایی در ایران نگاهی به وضع مصرف 

که  است  اقتصادی  های  پدیده  از  یکی  گرایی  مصرف 
بازار  کردن  پیدا  منظور  به  غرب  صنعتی  انقالب  از  پس 
دول  تولیدی  صنایع  و  کاالها  برای  مطمئن  مصرف 
کرد و  کسب سود بیشتر رونق چشمگیری پیدا  غربی و 
به  سوم  جهان  ملل  ویژه  به  جهان  مختلف  کشورهای 
ی  اولیه  خام  مواد  ی  کننده  تامین  مهم  منبع  عنوان 
کشورهای غربی و بازار مصرفی آنان  کارخانجات صنعتی 
کشورها طی قرون  گرایی در این  گردید و مصرف  مبدل 
کرد. شعار »تا  گسترش بیشتری پیدا  متمادی روز به روز 
فرهنگ  با  متضاد  کن«  مصرف  بیشتر  و  بخر  توانی  می 
که این روزها به شکل خزنده ای  ایرانی و اسالمی است 
گرایی در دو  روزمره ی ما شده است. مصر  زندگی  وارد 
گریبانگیر خانواده های  دهه ی اخیر ، به شکل فرآیندی 
کاالهای  سبد  بر  بیشتر  روز  به  روز  و  ست  شده  ایرانی 

کند. مصرفی آن ها جا خوش می 
الگوی مصرف لوازم آرایشی در ایران

کشور  با  متفاوت  ایران  در  آرایشی  لوازم  مصرف  الگوی 
در  ها  خانم  یعنی  کشورهاست؛  دیگر  و  اروپایی  های 
و  کنند  می  آرایش  مهمانی  برای  فقط  ها  کشور  این 
استفاده  آرایشی  مواد  از  کار  محل  و  روزمره  فعالیت  در 
کنند، اما در ایران، خانم ها به طور روزانه از مواد  نمی 
کار  محل  در  گاهی  حتی  و  کنند  می  استفاده  آرایشی 

شوند. نمی  ظاهر  آرایش  بدون 
از  مکرر  ی  استفاده  معتقدند  مو  و  پوست  متخصصان 
گر استاندارد و ارگانیک باشد، بدون  لوازم آرایشی حتی ا
کسانی  کنه به ویژه در  ضرر نخواهد بود. تشدید یا بروز آ
که پوست چرب دارند، از مهمترین عوارض استفاده از 
و  خارش  تورم،  قرمزی،  همچنین  است.  آرایشی  لوازم 
کهیر، عفونت پوست، عفونت ریشه ی مو،  تاول آبدار، 
تغییر رنگ پوست، تغییر رنگ و صدمه به ناخن و مو از 

اصالح الگوی مصرف مواد آرایشی و 
بهداشتی

مهدیه جمالی حاجیانی 

  کارشناس مواد غذایی معاونت غذا و دارو
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عوارض استفاده ی مکرر از لوازم آرایشی است. همچنین 
حساسیت  و  آلرژی  بروز  خطر  بر  کید  تا با  متخصصان 
پوستی ناشی از رنگ ها و مواد نگهدارنده ی موجود در 
کودکی  که از بدو تولد و  کسانی  گویند  لوازم آرایشی می 
معرض  در  بیشتر  دارند،  پوستی  حساسیت  ی  زمینه 
حساسیت پوستی ناشی از مصرف لوازم آرایشی هستند 
و باید بیشتر مراقب باشند، زیرا حتی ممکن است این 
نوع حساسیت به مصرف مواد بهداشتی چون شوینده 

کند. کننده ها نیز تسری پیدا  ها و مرطوب 
رعایت اصول سالمت برای آرایش

این توصیه ها را در صورت استفاده از لوازم آرایشی برای 

کنید: حفظ سالمت و بهداشت رعایت 
است  بهتر  کنید.  استفاده  کمتر  آرایشی  محصوالت  -از 
در  فقط  و  کنید  استفاده  ضدآفتاب  صرفًا  روز  طول  در 

کنید. آرایش  ها  مهمانی 
-محصوالت آرایشی استاندارد بخرید و تا حد ممکن از 

آرایشی معطر و رنگی استفاده نکنید. محصوالت 
کنید. کشور سازنده ی محصول توجه  -به تاریخ انقضا و 
محصول  یا  کرم  هر  ظاهر  همیشه  استفاده  از  -قبل 
کنید. نباید آب و روغن از هم جدا شده  آرایشی را بررسی 

بدهد. نامطبوع  بوی  یا  باشد 
-لوازم خود را تمیز نگه دارید و در محصوالت آرایشی را 

کتریایی پیشگیری شود. آلودگی با از  تا  محکم ببندید 
کامل بشویید  -صورتتان را هر شب قبل از خواب به طور 

تا مواد آرایشی روی صورت باقی نماند.

-به جای عادت دادن پوست به مواد آرایشی، پوستتان 
کافی، مدیریت استرس و دوری  را با تغذیه سالم، خواب 

از آلودگی، سالم نگه دارید.
در مجموع باید عمل آرایش و استفاده از لوازم آرایش را 
که در چرخه ی میان رضایت  دارای پارادوکسی دانست 
ی  سیطره  نیز  و  اجتماعی  ساختارهای  فشار  و  فردی 
از  است.  گرفته  قرار  گرایی  مصرف  و  سرمایه  صاحبان 
سویی باید به نقش ساختارهای اجتماعی و فشارهای 
و  رفتارها  اجتماعی  ساختارهای  کرد.  اشاره  اجتماعی 
اهداف  انگیزه ها،  و  را شکل می دهد  انسان ها  اعمال 
گفت  بتوان  شاید  کند.  می  هدایت  را  افراد  آرزوهای  و 
می  انجام  زیبایی  منظور  به  امروز  زنان  که  کارهایی 
اعمال رخنه  و  اهداف  رفتارها،  از  العملی  دهند، عکس 
وساطت  با  که  است  دیروزی  کودکان  ذهن  در  کرده 
شکل  مصرف  به  میل  و  تبلیغات  سرمایه،  صاحبان 
کرده است. ازسوی دیگر توجه به پدیده  مضاعفی پیدا 
و  جامعه  در  آنان  موفقیت  به  توجه  با  زنان،  آرایش  ی 
کرد است و شاید  با رشد فردگرایی شکل متفاوتی پیدا 
برابر  در  مقاومت  ای  گونه  به  را  رفتار  این  انجام  بتوان 
کنون  ا نمود.  تعبیر  اجتماعی  ساختارهای  و  ها  کلیشه 
از  یکی  به  آرایشی  محصوالت  و  زیبایی  صنایع  تجارت 
سودآورترین بازارهای مصرفی تبدیل شده و البته یکی از 
گسترش ظاهرآرایی است  اصلی ترین پیامدهای آن نیز 
و نیاز به فرهنگ سازی عمیق در زمینه ی مصرف لوازم 

دارد. آرایشی 
منابع

تامین  در  مصرف  الگوی  اصالح  نقش   ،1390 مهدی،  نژاد،  -ساداتی 
اسالمی ی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  انتشارات  ملی،  امنیت 

-کیانی، مژده،1392، عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر میزان استفاده 
نور،  پیام  انتشارات  زیبایی،  و  پوست  دختران،  توسط  آرایشی  لوازم  از 

دوره ی 4، شماره 1
کاشمری، مهدی،1377، پژوهشی در اسراف، قم، بوستان  -موسوی 

کتاب
-سایت های خبری فارس نیوز، فردا نیوز، مرکز آمار ایران
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مقدمه
ثانویه  های  متابولیت   )  G2,G1,B2,B1  ( ها  آفالتوکسین 
از  تعدادی  روی   aspergillus flavus چ  قار توسط  شده  تولید 
باعث  توانند  می  شدت  به  که  هستند  کشاورزی  محصوالت 
صفراوی،  مجرای  تکثیر  کبدی،  نکروز  مانند  اختالالت  برخی 
ادم یا بی حالی هستند. همچنین آژانس بین المللی تحقیقات 
کبد  سرطان  عامل  یک  عنوان  به  را  ها  آفالتوکسین  سرطان، 

کرد. تعیین 
سمیتهای ناشی از مایکوتوکسینها

عالئم مسمومیت های مایکوتوکسین تقریبًا همانند ساختمان 
شیمیائی آنها متفاوت هستند. بعضی ترکیبات مایکوتوکسین 
تا به مرگ منجر شود،  ممکن است چند عالمت نشان داده 
اثرات  است  ممکن  مایکوتوکسین  ترکیبات  سایر  که  حالی  در 
از  ایمنی  ضعف  و  لوکوپنی  جلدی،  نکروز  شامل  شدیدی 
در  زا  مایکوتوکسین  قارچهای  از  بسیاری  دهند.  بروز  خود 
گردد و در بعضی موارد به طور واضح یک  همه جا یافت می 
دارند.  انسانی  غذائی  های  فراورده  با  قوی  کولوژیکی  ا ارتباط 
مایکوتوکسین ها دو نوع سمیت حاد، مزمن از خود نشان می 

دهند. 
)Acute Toxicity( سمیت حاد -

که طی یک  سمیت حاد )Acute Toxicity( اثرات سمی است 

کوتاه بعد از تجویز یک دوز یا تجویز چند دوز )چندین  مدت 

فرم  ترین  شایع  افتد.  می  اتفاق  ساعت   24 طی  مواجه(  بار 

کبدی،  حاد  آسیب  ها،  مایکوتوکسین  با  مسمومیت  حاد 

ادم، تغییر در هضم، جذب و یا متابولیسم مواد غذایی است 

که در موارد خیلی شدید می تواند منجر به مرگ شود به هر 

از مایکوتوکسین ها در سنتز پروتئین ها تداخل  حال بعضی 

نکروز  یا  پوستی  حساسیت  از  متفاوت  اثراتی  و  نموده  ایجاد 

 ,Aflatoxins,N.L.M( کنند  می  ایجاد  ایمنی  در  ضعف  تا 

 Liu et  ;2002,.Otsuki et al  ;2012  ,Thrasher  ;2002

)1972,Iarc;2012,.al
)Chronic Toxicity( سمیت مزمن -

آسیب  از  است  عبارت   )Chronic Toxicity( مزمن  سمیت 

که به دنبال تماس مکرر با دوزهای نسبتا پایین طی  هایی 

این  اثرات  آید.  می  بوجود  سمی  ترکیب  با  طوالنی  مدت 

است  سخت  آن  شناسایی  و  بالینی  تحت  معموال  سمیت 

 .)2012,.Usaid(

گرام زیر راههای تماس و اثرات حاد و مزمن مربوط به در  دیا

 Wu and ;2012 ,USAID( معرض قرارگیری با آفالتوکسین ها

نشان می  را   )2011  ,WU and tritscher  ;2010  ,Khlangwiset

دهد.

خطر آلودگی مواد غذایی به مایکوتوکسینها

وجود  بر  دلیل  الزاما  غذایی  مواد  در  کپک  وجود 

نبود سم  بر  لت  نیز دال آن  فقدان  و  نبوده  ها  مایکوتوکسین 

ناپدید  از  پس  ها  مدت  تا  قارچی  سموم  زیرا  ندارد،  غذا  در 

آفالتوکسین موجود در برنج های 
وارداتی به استان بوشهر

شیرین حسن زاده

     کارشناس مواد غذایی معاونت غذا و دارو
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مانند. می  باقی  غذا  در  کپک  شدن 
از مواد  تولید سم در بسیاری  و  به رشد  قادر  کپک ها  گرچه  ا
باشند،  می  دما  و   pH رطوبت،  مختلف  شرایط  در  و  غذایی 
گرم و مرطوب نگهداری  که شرایط  اما معموال در مواد غذایی 

کنند. می  رشد  بهتر  میشوند، 
شود  می  محسوب  جهانی  مشکل  ها  مایکوتوکسین  تشکیل 
تقریبا 25  کشاورزی و غذای ملل متحد  آمار سازمان  و طبق 
درصد دانه های زراعی جهان آلوده به مایکوتوکسین هستند.
خطر آلودگی به مایکوتوکسین ها یک نگرانی عمده در زمینه 
محصوالت  سایر  و  غالت  های  دانه  انواع  غذایی  امنیت  ی 
زراعی  محصوالت  پذیری  آسیب  شوند.  می  محسوب  زراعی 
نسبت به این تهدید، یکسان نیست. مایکوتوکسین ها بادام 
و جودوسر(،  گندم، جو  برنج، سورگوم،  زمینی، غالت )ذرت، 
ادویه جات )فلفل سیاه، زنجبیل و جوز هندی( و برخی دیگر 
با  انسان  تماس  کنند.  می  آلوده  رو  کشاورزی  محصوالت  از 
که مردم دانه های غالت آسیب دیده  این سموم در مناطقی 
کنند، در باالترین  کپک زده را مصرف می  توسط حشرات و یا 

.)1388 ، و همکاران  )هادیان  سطح است 
برنج یکی از مهمترین محصوالت غذایی اصلی در ایران است 
بارانی  و هوای  و آب  که دارای شرجی  که در مناطق مختلف 
که مقدار کشت برنج برای مصرف  است کشت می شود. از انجا 
کافی نیست، برنج از کشورهایی مانند هند  داخلی به اندازه ی 
کننده ی  تولید  بزرگترین  که  تایلند  و  کستان و بنگالدش  پا و 
کشورها دارای  برنج در جهان است وارد می شود. بیشتر این 
شرایط  هستند.که  برداشت  زمان  در  آسا  سیل  و  مکرر  بارش 
فراهم  پنی سیلیوم  و  آسپرژیلوس  بویژه  چ ها  قار برای رشد  را 
میکند که یک مشکل شایع و حل نشدنی است. بنابراین برنج 
وارداتی به برخی بنادر ایران مانند بوشهر، معموال از نظر آلودگی 

به آفالتوکسین ها مورد بررسی قرار میگیرند.
روش کار

گیری  اندازه  و  حالل  با  استخراج  توسط  ها  آفالتوکسین  آنالیز 
و  ایمنوافینیتی  ستون  با  سازی  خالص  و    HPLC دستگاه  با 

میشود. انجام  فلورسانس  اشکارساز 
که از طریق بندر بوشهر وارد  در این مطالعه 193 نمونه برنج 

میشود از نظر آلودگی به AFB1 و AFT مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت.

نتیجه گیری
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باید  فقط  ها  بعضی  اما  است  خوشمزه  غذای  پیتزا 
تر  ک  خطرنا هم  سم  از  برایشان  چون  کنند؛  نگاهش 

است!
مضرات مواد حاوی پیتزا

1 - کالباس و سوسیس متهم ردیف اول اختالل در گوارش :
روغن،  از  اعم  کالباس  و  سوسیس  در  موجود  ترکیبات 
غ به سوسیس و  گوشت و مر که عالوه بر  ادویه و موادی 
روی عملکرد دستگاه  اضافه می شوند، همگی  کالباس 

گذارند. گوارش تاثیر منفی می 
کالباس حاوی مواد افزودنی   ابتال به سرطان: سوسیس و 
و نگه دارنده هستند. این ترکیب ها باعث ایجاد رادیکال 
های آزاد در بدن می شوند و زمینه ساز ابتال به سرطان 

هستند.
به  دارند.  باالیی  چربی  کی  خورا دو  این  وزن:  افزایش   

همین دلیل مصرف آنها باعث اضافه وزن می شود.
موجود  نگهدارنده  مواد  و  ادویه   : حساسیت  بروز  زمینه 
کی ها زمینه ساز ابتال به حساسیت غذایی  در این خورا

است.
2 - خمیر؛دشمن سلیاکی ها سلیاک :

که خمیر را با آن تهیه  گندمی است  اولین مسئله، آرد 

کنند. این آرد به دلیل اینکه حاوی »گلوتن« است،  می 
بنابراین  است.  سم  مثل  ک  سلیا به  مبتال  افراد  برای 
گروه اصلی،  از این  از پیتزا چشم بپوشند. اما غیر  باید 
که باید به دلیل وجود همین  افراد دیگری هم هستند 

خمیر، پیتزا را با احتیاط بخورند.
کس: به دلیل مخمر موجود در خمیر پیتزا ممکن   ریفال
کس شوند.  است افراد دچار افزایش اسید معده و ریفال
گوارشی هستند باید  که مبتال به مشکالت  افرادی هم 

کنند. در مصرف پیتزا احتیاط 
به  پیتزا  خمیر  پخت  در  گر  ا  : شیر  به  حساسیت   
به  مبتال  افراد  باشند،  کرده  استفاده  شیر  از  آب  جای 
کتوز نباید آن را  حساسیت به لبنیات یا عدم تحمل ال

کنند. مصرف 
 3 - دشمن فشاری ها حساس به لبنیات :

پیتزا  به  فشارخون  به  مبتال  افراد  بدن  است  ممکن 
کنش نشان دهد. وا

شیر  کتوز  ال اصلی  منبع  گرچه  ا کتوز:  ال تحمل  عدم   
است.  قند  نوع  این  حاوی  هم  پنیر  اما  پنیر  نه  است، 
پیتزای  کتوز  ال تحمل  عدم  به  مبتال  افراد  است  بهتر 

کنند. بدون پنیر نوش جان 
پنیر  خوردن  بنابراین  است.  شور  پنیر   : باال  فشارخون 
در افراد مبتال به فشارخون باال باید محدود شود. دیر 
هضم  در  تاخیر  مشکل  دچار  افراد  :بعضی  ها  هضم 
را  پیتزا  پنیر  سختی  به  افراد  این  هستند.  غذایی  مواد 
کنند. بنابراین بهتر است پیتزای بدون پنیر  هضم می 

بخورند.
4 - قارچ: 

افراد  است،  چ  قار به  حساسیت  ها  حساسیتی  دشمن 
کنش های  چ دچار وا مبتال به این مشکل با خوردن قار
چ حساسیت  گر به قار حساسیتی می شوند. بنابراین ا

آیا پیتزا بخوریم؟   
   معصومه ابراهیمی

 کارشناس نظارت بر مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر
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دارید، حواس تان باشد.
خوبی  پروتئینی  منبع  چ  قار گرچه  ا باال:  اوریک  اسید   
که  افرادی  برای  زیاد  میزان  به  آن  مصرف  اما  است 
بنابراین  شود.  نمی  توصیه  دارند،  باال  اوریک  اسید 

چ سفارش ندهید. پیتزای قار
5 - فلفل؛ دشمن پوست و معده زخم معده :

هر  و  کس  ریفال معده،  ورم  معده،  زخم  به  مبتال  افراد 
گوارشی ای مانند آن باید پیتزایی مصرف  نوع مشکل 
و  معده  تحریک  باعث  چون  ندارد.  فلفل  که  کنند 

افزایش مشکل شان می شود.
 حساسیت به فلفل: بعضی افراد به فلفل )از هر نوعی 
که باشد( حساسیت دارند. بنابراین نباید فلفل مصرف 
کهیر و دیگر عوارض حساسیت زا  که  کنند. به این دلیل 

در انتظارشان خواهد بود.
  6 - پیاز؛ 

که دچار  دشمن معده و ریه جنگ معده و پیاز :افرادی 
گوارشی به ویژه زخم معده هستند، نباید پیاز  مشکل 
موجود  ترکیبات  چون  کنند  مصرف  خام  پیاز  ویژه  به 
گوگرد و آلیسین آن باعث تحریک معده  در پیاز به ویژه 
و افزایش ترشح اسید معده می شوند. بهتر است افراد 
این  به  کنند.  مصرف  پیاز  کمتر  نفس،  تنگی  به  مبتال 
تحریک  باعث  هستند،  فرار  که  پیاز  ترکیبات  که  دلیل 

دستگاه تنفسی این افراد می شود.
 7-گوشت:

گر مبتال به نقرس هستید،   دشمن نقرسی ها نقرس :ا
این  حاوی  پیتزای  نوع  هر  یا  گوشتی  پیتزای  مصرف 

کنید. ماده غذایی را فراموش 
 پیتزا و افزایش احتمال ابتال به چربی خون

گر  ا اید؟  گرفته  اندازه  را  تان  خون  چربی  باال:  چربی 
گوشت  پیتزای  خوردن  باشد،  باال  تان  خون  چربی 

دارند،  قرمز  گوشت  هم  کمی  مقدار  که  پیتزاهایی  با 
در  مصرفی  های  گوشت  اغلب  چون  نیست.  مناسب 
افزایش  باعث  مسئله  همین  هستند،  پرچرب  پیتزا 

چربی خون می شود.
 8- ماهی حساسیت دریایی :

ماهی  ویژه  به  دریایی  غذاهای  به  افراد  بعضی   
ماهی  پیتزای  خوردن  با  بنابراین  دارند.  حساسیت 
حساسیت  های  نشانه  دریایی،  های  ک  خورا دیگر  یا 
افراد  این  است  بهتر  بنابراین  کند.  می  پیدا  بروز  شان 

کنند. خوردن این نوع پیتزا را فراموش 

 منابع: 

http://google.com
http:// asriran.com
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مقدمه

تقاضای روز افزون برای مواد غذایی چالشی عمده برای بشر 
با  محصوالت  کثر  حدا تولید  فکر  به  باید  بنابراین  باشد.  می 
کمترین اثرات زیان آور برای بشر و همچنین محیط زیست بود. 
درحال حاضر بحث هایی در مورد ایجاد بهترین استراتژی برای 
همگام شدن با رشد جمعیت جهان و افزایش تقاضای مواد 
کارآمد استفاده از  غذایی وجود دارد. یکی از این استراتژیهای 

گیاهان تراریخته می باشد.
موجودات تغییرشکل یافته ژنتیکی)تراریخته(

مهندسی شده  جانداران  یا  ژنتیکی  دستکاری شده  جانداران 
موجوداتی   )Genetically engineered organisms( ژنتیکی 
هستند که ساختار ژنتیکی شان به وسیله روش های مهندسی 

کرده است. ژنتیک تغییر پیدا 
اصطالح  راستا  همین  )Genetically modified organism(در 
GMO )ارگانیسم های اصالح شده زنده( به هر ارگانیسم زنده 
از  ترکیب جدیدی  فناوری مدرن  زیست  از  استفاده  با  که  ای 

گفته می شود. آورده است،  را بدست  ژنتیکی  مواد 

محصوالت گیاهی تغییریافته ژنتیکی
)تراریخته(،گیاهان  ژنتیکی  تغییریافته  گیاهی  محصوالت 
که DNA ی آن ها بوسیله  کشاورزی هستند  استفاده شده در 
دردودهه  یافته است.  تغییر  ژنتیک  مهندسی  تکنیک های 
بیوتکنولوژی نوین  از علم  با استفاده  ژنتیک  اخیر؛ مهندسی 
باعث تولید محصوالت تغییر ژنتیک یافته یا تراریخته در جهان 
کثر موارد هدف افزودن یک خصوصیت جدید  شده است.  در ا
که بصورت طبیعی آن را ندارند. از جمله این  گیاهانی است  به 
خصوصیات می توان به مقاومت به حشرات خاص، بیماری ها 
به  مقاومت  افزایش  گیاه،  فساد  کاهش  محیطی،  شرایط  یا 
کش ها( یا  درمان های شیمیایی )برای مثال مقاومت به علف 

کرد.  بهبود دادن پروفایل های غذایی محصوالت اشاره 
شایع ترین محصوالت تراریخته

کانوال  و  پنبه  ذرت،  سویا،  تراریخته  محصوالت  شایع ترین   
کاری ژنتیکی مقاومت آنها در برابر  هستند و مهم ترین دست 

گیاهی است. آفات  و  کش ها  علف 
مزایای تراریخته
مقاومت به آفات

مقاومت به علف کش ها
مقاومت به باکتری ها ، ویروس ها و قارچ ها

افزایش سطح تولید
 کاهش قیمت تمام شده

ایمنی زیستی
ارزیابی سالمت محصوالت تراریخته بر چند موضوع متمرکز 

است.
 اثرات مستقیم روی سالمت 

 قابلیت ایجاد حساسیت
 اثرات تغذیه ای

 هر گونه تاثیرات جانبی ناخواسته
کم بوده   GM گیاهان به دلیل اینکه اطالعات مردم از تکنولوژی 
و ارتباطی بین مردم و محققان وجود ندارد باعث شده مردم 
کنند. بیش از  نسبت به استفاده از این محصوالت خودداری 
گذرد ولی هنوز یک مورد  کشت محصوالت GM می  یک دهه از 
گزارش نشده، همچنین هیچگونه اطالعاتی دال  زیان این ها 
گزارش  برتضاد این محصوالت با سالمتی و محیط زیست نیز 

موجودات تغییرشکل یافته 
ژنتیکی)تراریخته(

گل اندام آسایش

     کارشناس آزمایشگاه معاونت غذا و دارو

  سمیه باصری 

کارشناس مواد غذایی معاونت غذا و دارو

  حمید پورنبی

      کارشناس آزمایشگاه معاونت غذا و دارو
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نشده است)سایتWHO( ولی باز هم نمی توان اثرات و خطرات 
احتمالی این گیاهان را نادیده گرفت. پس می توان این گیاهان 

کشاورزی پایدار دوست دانست . را هم برای بشر و هم 

بین  بازارهای رسمی  کنون در  ا که هم  تراریخته  محصوالت 

گذارنده  الملی خرید و فروش می شوند تست های سالمت را 

ک بودن برای سالمت بشر  و هیچ نشانه ای مبنی بر خطرنا

منفی  گذاری  اثر  از  ای  نشانه  عالوه  به  اند.  نداده  نشان 

در  محصوالت  قبیل  این  های  کننده  مصرف  سالمت  روی 

اند  پذیرفته  را  ها  تراریخته  برخی  مصرف  که  کشورهایی 

مشاهده نشده است.برای ارزیابی محصوالت تغییر ژنتیکی 

کمیسیون  سالمت  ارزیابی  دستورالعمل  از  توان  می  یافته 

CODEX  غذایی به همراه دستورالعمل های سازمان های  

FAO  و WHO  و همچنین ارزیابی محصوالت پس از فروش 

کرد. استفاده  مصرف  و 
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

با شروع   ،1995 زیستي در سال  تنوع  کنوانسیون  کشورهاي عضو 
مسائل  بتواند  که  قانوني  هاي  نامه  موافقت  درباره  کرات  مذا
کند، به این نیاز  GMO ها را بررسي  مربوط به خطرات احتمالي  
پاسخ دادند. این مباحثات نهایتٌا در 29 ژانویه سال 2000 منجر به 
کارتاهنا شد. این پروتکل مشتمل بر  قبول پروتکل ایمني زیستي 
کارتاهنا با تکیه  40 ماده و 3 ضمیمه است. پروتکل ایمني زیستي 
که در اصل 15 اعالمیه ریو در مورد  بر »اتخاذ تمهیدات احتیاطي« 
محیط زیست و توسعه عنوان شده قوانین خود را بنا نهاده است. 
قابل  غیر  خسارت  یا  خطر  بروز  احتمال  وقتي  اصل  این  اساس  بر 
بعنوان  نباید  علمي  اطالعات  عدم  یا  کمبود  دارد  وجود  جبراني 
از  جلوگیري  جهت  اقدامات  انداختن  تاخیر  به  براي  اي  بهانه 
اولین  واقع  در  پروتکل  این  باشد.  محیط  فرسایش  و  تخریب 
نگهداري  انتقال،  از  اطمینان  براي  جامع  گذاري  قانون  سیستم 
بین  در  است  نظر  در  که  را   GMO محصوالت  از  ایمن  استفاده  و 
پروتکل  این  هدف  است.  نموده  تنظیم  شوند،  جابجا  کشورها 
در  حفاظت  مناسب  سطح  تضمین  جهت  در  همیاری  و  کمک 
زمینه انتقال ، جابجایی و استفاده ایمن از موجودات زنده تغییر 
با  و  هستند  جدید  زیستی  فناوری  حاصل  که  است  یافته  شکل 
و  نقل  بویژه  انسان  سالمت  برای  آنها  مخاطرات  گرفتن  نظر  در 

انتقاالت برون مرزی اثرات   زیان آوری بر حفظ و استفاده پایدار از 
. باشد  داشته  زیستی  تنوع 

کشت چهار محصول اصلی تغییر یافته ژنتیکی در سال  سطح زیر 

2017

کتان)%80(،  در سال 2017 بیشترین سطح زیر کشت مربوط به 
کانوال)30%( بوده است. سویا)77%(، ، ذرت)32%( و 

بزرگترین کشورهای تولید کننده
کنند،  می  کشت  را  محصوالت  این  که  کشورهایی  حوزه  در 
آمار های بین المللی نشان می دهد در سال 2017، آمریکا با 
کشت ) حدود 40 درصد سطح زیر  75 ملیون هکتار سطح زیر 
کشت جهانی محصوالت تراریخته( همچنان در جایگاه اول 
از فناوری محصوالت تراریخته قرار دارد. رتبه های  استفاده 
بعدی را هم به ترتیب برزیل با 50 میلیون هکتار، آرژانتین با 
با  و هند  13٫1 میلیون هکتار  با  کانادا  32٫6 میلیون هکتار، 

11٫4 میلیون هکتار به خود اختصاص داده اند.
لزوم برچسب گذاری

محصول  انتخاب  در  کننده  مصرف  حق  رعایت  منظور  به 
فراورده  یا  یافته  ژنتیکی  تغییر  زنده  موجودات  غذایی،کلیه 
که حاوي موجود تغییر ژنتیکی یافته هستند در صورت  هایی 
کسب مجوز توسط دستگاه اجرایی ذي صالح، باید برچسب 

شوند. گذاري 
منابع:

مضر  یا  مفید  تراریخته  گیاهان  حیدر.  پردل،  سعید.  اقدم،  -مهدوی 
کشاورزی  الکترونیکی علوم  کنفرانس ملی  کشاورزی پایدار؟. اولین  برای 

زیست محیط  و 
مختلف  جنبه های  بررسی  صفار.  مهری  گواهی،  مصطفی  شجع،  -الیکا 

1384 ماه  مرداد  تراریخته.  گیاهان 
-EFSA )European Food Safety Authority(
-  www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/genetically-modified-
organisms
-WHO )World Health Organization(
-http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-
technology/faq-genetically-modified-food/en
-http://www.mokhbernews.ir
-http://nigeb.ac.ir
-https://done.doe.ir
-http://www.cenesta.org
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ارزش  پر  کسیر  ا یک  و  مفید  غذایی  محصول  یک  عسل 
و  عالیترین  از  یکی  عنوان  به  پیش  ها  قرن  از  که  است 
مقوی ترین غذاها شناخته شده و همچنین به واسطه 
کثر  ویژگی های شفابخش خود به عنوان دارو در درمان ا
کاربرد داشته است و تقلب  بیماری ها در بین تمام ملل 
در عسل و آزمون های تشخیصی آن اهمیت باالیی دارد. 
کتریایی از خصوصیات اصلی عسل است  فعالیت ضد با
کتورهای  که به خواص فیزیکی، فعالیت های آنزیمی و فا
غیر آنزیمی وابسته می باشد. فعالیت های آنزیمی در طی 
توسط  عسل  به  شهد  تبدیل  یا  عسل  آوری  عمل  روند 
کسیداز ترشح می شود و این آنزیم به  گلوکز ا زنبورها آنزیم 
کسید هیدروژن تولید  نوبه خود در عسل ماده ای بنام پرا

کتریایی دارد.  که قدرت ضد با کند  می 
افزایش  آن  کردن  رقیق  با  عسل  کتریایی  با ضد  خواص 
می یابد. چون فعالیت آنزیم ها در عسل غلیظ یا رسیده 
محدود است، بعالوه اسیدیته عسل نیز آنزیم ها را غیر 
که  کند. همچنین نتایج محققین نشان داده  فعال می 

عالوه بر آنزیم های موجود، موادی مانند پینوسمبرین، 
ترپن ها، بنزیل الکل، اسید سیرنژیک، متیل سیریگات، 
 3 2هیدروکسی  اسید،  بنزوتیک  متوکسی  تری   5،4،3
اسید  بنزوییک  2هیدروکسی  اسید،  پروپیونیک  فنیل 
اند  شده  یافت  عسل  در  بنزن  کسی  هیدرو  دی   4  ،1 و 
از  بعد  حتی  طوریکه  دارند،  کتریایی  با ضد  خاصیت  که 
آن،  های  آنزیم  شدن  فعال  غیر  و  عسل  دادن  حرارت 
کتریایی در عسل همچنان جریان خواهد  فعالیت ضد با

داشت.
ترمیم  باعث  عسل  کتریایی،  با ضد  خاصیت  بر  عالوه 
با  را  تازه  های  بافت  رشد  و  شده  دیده  آسیب  مخاط 
این  بر  نماید.  می  تحریک  خود  تورمی  ضد  خاصیت 
اساس عسل می تواند از مخاط آسیب دیده محافظت 
ضد  عمل  و  بافتی  خون  جریان  تحریک  با  و  نموده 
کسیدانی، رشد سلو ل  ا از خاصیت ضد  ناشی  التهابی 
های پوششی جدید را تحریک و مخاط آسیب دیده را 

نماید.  درمان 
درصد   38 چون  ترکیباتی  دارای  معمول  بطور  عسل 
کمتر  گلوکز، 1/ 17 تا 20 درصد آب،  فروکتوز، 30 درصد 
مالتوز،  مانند  دیگر  قندهای  و  میلیسیتوز  درصد   10 از 
درصد   0  /30 کاروز،  سا درصد   5  -1 غیره،  و  کتوز  ال
pH بین 5 / 3    کانی با  ترکیبات ازت، 1 /0 درصد مواد 
که عسل معموال  9 / 4 می باشد، بنابراین با وجودی 
خاص  شیرینی  علت  به  ولی  است،  اسیدی  ماده  یک 
امروزه  حالت اسیدی آن محسوس نیست. متأسفانه 
ارزش  پر  غذایی  ماده  این  در  فراوانی  های  تقلب 
به  آنها  کنترل  و  تشخیص  برای  و  است  گرفته  صورت 
تولیدی  های  عسل  است.  نیاز  مختلفی  های  ن  آزمو 
 3 به  خلوص  و  کیفیت  نظر  از  را  بازار  در  شده  عرضه 

نمود. تقسیم  توان  دسته می 

تقلب در عسل و
 آزمون های تشخیصی

    نصرت دریاپور

کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی معاونت غذا و دارو
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 طبیعی
ً

کامال عسل 

گیاهان  از  تغذیه  از  پس  عسل  زنبور  که  است  عسلی 
مختلف، آن را ساخته باشد. این ماده شیرین و غلیظ 
گل ها جمع آوری شده و  توسط زنبوران عسل از شهد 
بعد از تغییر شکل در بدن زنبورها، توسط آنها در داخل 

کندو ذخیره می شود. سلول های مومی 
عسل تغذیه ای

که در تولید آن زنبور عسل عالوه  ماده ی شیرینی است 
گیاهان از شربت، شکر و یا  گل ها و  بر استفاده از شهد 
گذارند، استفاده  که در اختیار آنها می  سایر مواد قندی 
آنها  از  یکی  که  متعدد  آزمایشات  انجام  با  باشد.  کرده 
کارز )قند شکر( در عسل است، می توان  گیری سا اندازه 
کارز در عسل طبیعی  به این موضوع پی برد. میزان سا

در ایران نباید بیشتر از 5 % باشد.
از  پس  فصل  در  معموال  شربت  یا  شکر  با  زنبور  تغذیه 
برداشت عسل در پاییز جهت ذخیره غذایی زنبوران در 
گاهی  زمستان امر عادی محسوب می شود. این تغذیه 

کلنی نیز  کمک به رشد  نیز در ابتدای فصل بهار جهت 
زنبور  این موارد شربت شکر توسط  انجام می شود. در 
برداشت شده نمی شود  وارد عسل  و  مصرف می شود 
کیفیت و خواص  گونه عسل قطعًا  اما در هر صورت این 

را ندارد. عسل طبیعی 

عسل تقلبی

مواد  با  زنبور،  دخالت  بدون  نیز  متقلب  افراد  بعضی 
میو  شیره  یا  و  سیتریک  اسید  اسانس،  آب،  گلوکزی، 
اقدام  ای  نشاسته  مواد  و  توت  خرما،  چون  هایی  ه 
می  بازار  به  آن  عرضه  و  تقلبی  های  عسل  تولید  به 
شیره  از  شده  تهیه  مصنوعی  های  عسل  این  نمایند. 
گلوگز تجاری دارای مواد و ترکیباتی مشابه  یا  میوه ها 
درمانی  خاصیت  هیچ  اما  هستند  طبیعی  های  عسل 
می  مضر  نیز  انسان  سالمتی  برای  و  نداشته  غذایی  و 

 . شند با
و  آزمایشگاه  در  راحتی  به  تقلبی  های  عسل  نوع  این 
تشخیص  قابل  فیزیکی  های  تست  بعضی  انجام  حتی 
افراد  از این عسل های تقلبی  هستند. در نوع دیگری 
کردن ترکیبات ذکر شده و  سودجو با افزودن و مخلوط 
شده  تولید  عسل  به  )باتکا(  تجاری  گلوگز  خصوص  به 
می  تقلبی  ناخالص  عسل  تولید  به  اقدام  کندوها  در 
ببرند.  باال  را  خود  تولیدی  محصول  حجم  تا  نمایند 
شامل  عسل  کیفیت  تعیین  جهت  مهم  کتورهای  فا
که در ادامه به  گی های شیمیایی عسل می باشند  ویژ

پرداخت: خواهیم  آنها 
1- رطوبت

تخمیر  احتمال  عسل  رطوبت  میزان  افزایش  با 
ملی  های  سازمان  از  بسیاری  شود.  می  بیشتر  آن 
کثر رطوبت عسل را بین 18 تا 5  زنبورداری در اروپا حدا
گرم در صد پذیرفته اند. براساس تحقیقات انجام   18/
کمتر از 1/ 17 درصد  که رطوبت آنها  شده، عسل هایی 
امکان  درصد   20 تا   17/  1 از  شوند،  نمی  تخمیر  باشد 
تخمیر شدن و باالتر از 20 درصد قطعًا در معرض خطر 
گرفت.سازمان ملی استاندارد ایران  تخمیر قرار خواهند 
حد  عنوان  به  را  درصد   20 رطوبت  میزان   )92  ISIRI(
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است.  پذیرفته  عسل  رطوبت  مجاز 
اسموفیلیک  عسل  در  موجود  مخمرهای 
هوا  در  موجود  رطوبت  و  باشند  می   )Osmophilic(
باالی  رطوبت  در  و  نمایند  می  جذب  شدت  به  را 
می  تخمیر  را  عسل  و  شده  فعال  مخمرها  این  عسل، 
کندو تولید شده  که بصورت طبیعی در  نمایند. عسلی 
های  عسل  کثر  ا و  داشت  خواهد  کمی  رطوبت  باشد 
را  مجاز  حد  در  رطوبتی  ایران  در  شده  تولید  طبیعی 
کشور  دارند. معموال در مناطق مرطوب، چون شمال 
رطوبت  افزایش  معرض  در  بیشتر  تولیدی  های  عسل 
هستند. طبق استاندارد ملی ایران )شماره 92 ( میزان 
اندازه  و  رفرکتومتری  روش  با  عسل  در  موجود  رطوبت 
درجه   20 دمای  در  نور  شکست  ضریب  میزان  گیری 

گردد. می  تعیین 
کاروز موجود در عسل گیری میزان سا 2- اندازه 

عسل  حجم  افزایش  جهت  متقلب  افراد  از  بعضی 
تولیدی خود اقدام به افزایش شکر به عسل می نمایند. 
کاروز موجود در عسل  میزان سا گیری  اندازه  رو  این  از 
می  عسل  خلوص  تعیین  جهت  مهم  پارامتر  از  یکی 
کاروز معموال با روش تیتراسیون  باشد. تعیین میزان سا
کرامات انجام می پذیرد. معموال  فهلینگ و دستگاه سا
کاروز موجود در عسل بین 2- 8 درصد متغیر  مقدار سا
کارز عسلی زیر 3 درصد باشد  است و چنانچه  مقدار سا
عسل مطلوب و مناسبی است. البته در استاندارد ملی 
در  موجود  کاروز  سا برای  مجاز  مقدار  کثر  حدا ایران 

گرفته شده است. نظر  عسل 5 درصد در 
گلوکز گیری نسبت فروکتوز به  ۳- اندازه 

نسبت  تعیین  عسل  خلوص  میزان  تشخیص  جهت 
ای  ویژه  اهمیت  از  گلوکز  و  فروکتوز  قندهای  بین 
برخوردار است. زیرا این نسبت در عسل های طبیعی 

و  باشد  می  متفاوت  تقلبی  های  عسل  با  خالص  و 
گلوکز در عسل از یک بیشتر  چنانچه نسبت فروکتوز به 
و  بوده  ها  گل  شهد  از  زنبورها  تغذیه  نشانگر  باشد، 
ک داده  اینکه به آنها مواد قندی مصنوعی جهت خورا
ترکیب  معرفی  در  پیشتر  که  همانطور  است.  نشده 
کردیم میزان فروکتوز عسل حدود 38 درصد  عسل ذکر 
عسل  در  بنابراین  باشد  می  درصد   30 حدود  گلوکز  و 
معموال  گلوکز  به  فروکتوز  نسبت  خالص  و  طبیعی  های 
که این نسبت در عسل  عددی بین 1 تا 1/2 می باشد 
کمتر از 95/ 0 می باشد  های مصنوعی معموال عددی 
عنوان  به   0  /90 مقدار  ایران   92 ملی  استاندارد  در  که 
نسبت  این  برای  قبول  قابل  و  مجاز  مقدار  حداقل 

است. شده  پذیرفته 
۴- تعیین فعالیت دیاستازی

است  کیفی  کتور  فا یک  نیز  عسل  دیاستازی  فعالیت 
اثر ماندگاری عسل و حرارت دیدن آن تغییر می  که در 
ندیده  حرارت  یا  عسل  تازگی  نشانگر  آن  مقدار  و  کند 
عسل  دیاستاز  آزمون  معموال  باشد.  می  آن  بودن 
حرارت  عسل  یعنی  باشد،  مثبت  باید  سالم  و  طبیعی 
مناسبی   )DN( دیاستازی  فعالیت  و  نباشد  ندیده 
عسل  یک  ملی  استاندارد  طبق  بطوریکه  باشد  داشته 
 8 برابر  دیاستازی  فعالیت  میزان  حداقل  باید  مرغوب 
کمی  به دو صورت  نیز  دیاستاز  آزمون  باشد.  را داشته 
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کمی مقدار فعالیت  گیرد. در آزمون  کیفی صورت می  و 
و  اسپکتروفتومتری  تکنیک  از  استفاده  با  دیاستازی 
گیری جذب نمونه عسل در حضور نشاسته و ید  اندازه 

شود.  می  انجام   660 موج  طول  در 
ایران در این روش رنگ  طبق روش استاندارد ملی 92 
که ناشی از حضور همزمان نشاسته و ید می باشد  آبی 
کاهش می  در اثر فعالیت آنزیم های دیاستاز عسل رو به 
زمانی معین  فواصل  در  آبی  رنگ  کاهش  بنابراین  رود. 
در  آزمایش  نیز  کیفی  روش  در  شود.   می  گیری  اندازه 
رنگ  تغییرات  و  گیرد  می  صورت  ید  و  نشاسته  حضور 
این  وجود  دهنده  نشان  دیاستاز  آنزیم  حضور  از  ناشی 

باشد.  می  عسل  در  فعالیت 
آب  قسمت  دو  با  را  عسل  قسمت  یک  کیفی  آزمون  در 
کرده، سپس 10 میلی لیتر از این محلول  مقطر مخلوط 
را با 1میلی لیتر محلول  نشاسته 1درصد مخلوط نموده، 
یک ساعت در حرارت 45 درجه سانتیگراد در آون یا بن 
لیتر محلول ید  گذارند و سپس به آن 1میلی  ماری می 
نمایند.   می  مشاهده  را  رنگ  بالفاصله  و  نموده  اضافه 
که حاوی محلول عسل بدون هیچ  سپس به لوله شاهد 
نموده  اضافه  ید  و  نشاسته  باشد،  می  دادنی  حرارت 
سپس لوله های نمونه و شاهد از نظر رنگ مقایسه می 

شوند.  

و  باشد  ندیده  حرارت  قبال  و  باشد  طبیعی  عسل  گر  ا

آنزیم های آن از بین نرفته باشد، با حرارت 45 درجه در 

شده  فعال  آن  در  موجود  های  آنزیم  ساعت  یک  مدت 

نماید  آنرا هضم می  نموده،  اثر  و روی محلول نشاسته 

زیتونی  گرم شده رنگ  لوله حاوی عسل  به طوریکه در 

گردد و در لوله شاهد رنگ محلول  یا قهوه ای ظاهر می 

بنابراین در عسل طبیعی  آبی سیر مشاهده می شود.  

عسل  گر  ا ولی  بود  نخواهد  یکسان  لوله  دو  در  رنگ 

و  شاهد  لوله  دو  در  رنگ  باشد  تقلبی  یا  دیده  حرارت 

بود. خواهد  آبی  رنگ  به  و  یکسان  نمونه 
)HFM( ۵- تعیین هیدروکسی متیل فورفورال

کتوری مهم  تعیین مقدار هیدروکسی متیل فورفورال فا
کیفیت و تازگی عسل است و همچنین نشان  در تعیین 
دهنده حرارت دیدگی عسل نیز می باشد. در عسل های 
وجود   )HMF( فورفورال  متیل  هیدروکسی  عمال  تازه 
بتدریج  و  شده  ایجاد  آن  در  عسل  ماندن  با  اما  ندارد، 

یابد. افزایش می  مقدار آن 
درجه  و  عسل   pH به  وابسته  آن  افزایش  میزان  البته 
حرارت محل نگهداری آن دارد. ذخیره عسل در مناطق 
شود.  می  آن  در   HMF کتور  فا افزایش  باعث  گرمسیر 
استاندارد  میزان  ایران  ملی  استاندارد  و  اروپا  اتحادیه 
کیلوگرم را به عنوان مقدار مجاز  گرم در  کثر 40 میلی  حدا
اندازه  برای  کیفی  و  کمی  روش  دو  است.  نموده  اعالم 
گیری هیدروکسی متیل فورفورال )HMF( در استاندارد 
تکنیک  از  کمی  روش  در  است.  شده  معرفی  ملی 
گیری جذب در دو طول موج  اسپکتروفتومتری و اندازه 
کیفی  نانومتر استفاده می شود. در روش  336 و 284 
رنگ  ایجاد  و   HMF رزورسینول  پایه  بر  آزمایش  اساس 
ملی  استاندارد  طبق  کیفی  روش  در  باشد.  می  قرمز 
گرم عسل را در 20 سانتیمتر مکعب  شماره 92 ، ابتدا 20 
کرده، 40 سانتیمتر مکعب اتر تیلیک به آن  آب سرد حل 

کنیم.   بهم زده و مخلوط می  آرامی  به  آنرا  و  افزوده 
می  و  کرده  منتقل  کوچک  بشر  یک  به  را  اتری  قسمت 
گذاریم تبخیر شود. باقیمانده تبخیر را در 10 سانتی متر 
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کرده و به 2 سانتیمتر مکعب از این عصاره  مکعب اتر حل 
اتری 2 سانتیمتر مکعب محلول یک درصد رزورسینول 
چنانچه  کنیم.   می  اضافه  قوی  کلریدریک   اسید  در 
فورا رنگ صورتی در قسمت اسیدی ظاهر شود، نتیجه 
مثبت بوده و دلیل وجود قند اینورت مصنوعی در نمونه 
و  شده  تیره  دقیقه   20 از  پس  صورتی  رنگ  این  است. 
آلبالویی در حد فاصل دو قسمت  قرمز  به رنگ  تبدیل 
گردد. همچنین نتیجه این آزمایش  اتری و اسیدی می 
مثبت  باشد  دیده  حرارت  که  طبیعی  عسل  مورد  در 

است.
کستر یا مواد معدنی گیری خا ۶- اندازه 

تعیین  عامل  یک  عسل  در  موجود  معدنی  مواد  میزان 
گیاهی می باشد  کیفیت برای عسل های با منشاء  کننده 
به عسلک  یا مواد معدنی عسل نسبت  کستر  میزان خا
کمتر است. عسلک در واقع عسل با منشا حشرات می 
که زنبور ترشحات شیرین درختان  که در مواردی  باشد 
تولید  نماید  تبدیل به عسل  و  آوری  را جمع  یا شته ها 
گلوکز باالتری نسبت به عسل طبیعی  می شود و درصد 
الکتریکی  هدایت  با  معیار  این  حاضر،  حال  در  دارد. 
کستر بعنوان  جایگزین شده است. استفاده از معیار خا

حفظ  باید  انتقالی  دوره  در  کیفیت  تعیین  کتور  فا یک 
بعنوان  عسل،  الکتریکی  هدایت  زمانیکه  تا  شود، 

استاندارد جهانی پذیرفته شود.
گیری هدایت الکتریکی 7-اندازه 

بررسی  بجای  الکتریکی  هدایت  گیری  اندازه  امروزه 
تشخیص  برای  دیگر  مناسب  مقیاس  یک  کستر  خا
کستر  خا به  معیار  این  باشد.  می  عسل  خلوص  میزان 
میزان  چه  هر  دارد.   بستگی  عسل  در  موجود  اسید  و 
است.  بیشتر  الکتریکی  هدایت  باشد  بیشتر  مواد  این 
 0/  8 باید  کثر  حدا عسل  در  الکتریکی  هدایت  میزان 
میلی زیمنس بر سانتی متر )ms/cm(باشد و این میزان 
مقدار  این  از  عسلک  با  شده  مخلوط  های  عسل  در 
گل ها و همچنین  بیشتر است.  البته عسل تعدادی از 
تفاوت فاحشی در میزان  و  بوده  آنها، استثناء  مخلوط 

دارد. وجود  آنها  الکتریکی  هدایت 

ها،  عسل  درباره  بیشتر  اطالعات  به  نیاز  به  توجه  با 

اختصاصی  های  عسل  استانداردهای  است  ضروری 

شود.   مشخص  مختلف  جغرافیایی  و  گیاهی  منشاء  با 

روش  طبق  عسل  الکتریکی  هدایت   گیری  اندازه 

هدایت  دستگاه  توسط  سادگی  به   92 ملی  استاندارد 

کتومتر( در دمای 20 درجه سانتیگراد صورت  سنج )کندا

گیرد.  از این آزمون برای تشخیص عسل های تک  می 

گل از یکدیگر و تمیز عسلک از عسل استفاده می شود.
گیری اسیدیته آزاد ۸- اندازه 

طبق استاندارد ملی 92 ، میزان اسیدیته آزاد برای عسل 
کیلوگرم پذیرفته شده  کی واالن در هر  کثر 40 میلی ا حدا
کدکس این مقدار تا  که در دستورالعمل  است. هرچند 
کرده است.   کیلوگرم افزایش پیدا  کی واالن در  50 میلی ا
آن  خاص  مزه  ساختن  در  عسل  در  موجود  اسیدهای 
عدم  در  احتماال  درعسل  موجود  اسید  دارند.  دخالت 
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که  رشد میکروب ها در آن تاثیر دارد.  یشترین اسیدی 
تاثیر  از  که  است  گلوکونیک  اسید  دارد  وجود  عسل  در 
گلوکز تولید می شود. در این  کسیداز بر روی  گلوکز ا آنزیم 
که باعث  کسید هیدروژن نیز تولید می شود  کنش پرا وا

جلوگیری از فساد عسل در طول رسیدن می شود.

که مقادیر  چندین اسید دیگر نیز در عسل وجود دارند 

اسید  استیک،  اسید  از:  عبارتند  و  بوده  متغیر  آنها 

کتیک،  بوتریک، اسید سیتریک، اسید فرمیک، اسید ال

فسفریک،  اسید  پیروگلوتامیک،  اسید  مالیک،  اسید 

که در  کسالیک. در مواردی  اسید سوکسینیک، اسید ا

کز پرورش زنبور عسل زنبورها با محلول شکر تغذیه  مرا

می شوند، زنبورداران به عسل بدست آمده از آنها اسید 

کنند تا راحت تر هیدرولیز شود و در  سیتریک اضافه می 

کار اسیدیته آزاد در این عسل ها از حد مجاز  نتیجه این 

باالتر می رود و این امر نشان دهنده ناخالص بودن این 

عسل ها می باشد.
۹- قندهای احیا قبل هیدرولیز

معموال وقتی نمونه یک عسل طبیعی به دست می آید 

کننده آن قبل از هیدرولیز باید باالی 70  قند های احیا 

گرم عسل باشد. البته استاندارد ملی شماره  گرم درصد 

به عنوان  را  گرم عسل  گرم در صد  ایران مقدار 65   92

استاندارد  این  طبق  و  است  پذیرفته  مقدار  حداقل 

محلول  از  استفاده  و  تیتراسیون  روش  با  آزمون  این 

گیری  های فهلینگ انجام می پذیرد. همچنین اندازه 

قندها در عسل طبق روش استاندارد ملی 12187 ایران 

که  است  پذیر  انجام  نیز  گازی  کروماتوگرافی  روش  با 

روشی دقیق تر و حساس تر نسبت به روش تیتراسیون 

باشد. می 

10 - مواد جامد غیر قابل حل در آب

ناخالصی  تعیین  برای  محلول،  غیر  مواد  گیری  ه  انداز 
مهمی  و  مفید  آزمون  روش  عسل،  مجاز  حد  از  بیش 
که بخش قابل توجهی از عسل دنیا را با  است.  هر چند 
کنند، اما امروزه  فشردن شان های عسل استخراج می 
بدست  کردن  سانتریفیوژ  از  تجاری  های  عسل  بیشتر 
کثر  حدا ایران،   92 ملی  استاندارد  طبق  آیند.  می 
های  عسل  در  محلول  غیر  جامد  مواد  مجاز  مقدار 
گرم عسل  گرم در 100  استخراج شده با سانتریفیوژ 1 /0 
تعیین شده است. البته در عسل های استخراج شده 
کم و مقداری بین 05  تولیدی معموال میزان این مواد 
گرم است.  موم عسل از جمله  گرم در 100  /0 تا 005 /0 
مواد اصلی تشکیل دهنده مواد جامد غیر محلول می 
کردن موم  کردن عسل و جدا  باشد و به منظور صاف 
که البته این روش تا  کاغذی استفاده می شود  از فیلتر 

است. نشده  پذیرفته  کنون 

منابع 
گی ها و روش های آزمون 1. استانداردملی ایران 92 ، عسل- ویژ

آزمون  های  روش  و  ها  گی  ویژ عسل-   ،  7610 ایران  ملی  استاندارد   .2

ی ژ لو بیو و میکر

گاز  قندها-روش  گیری  اندازه  عسل-   ،  12187 ایران  ملی  استاندارد   .3

کروماتوگرافی

4. بررسی نتایج آزمایشگاهی نمونه های عسل در آزمایشگاه های معتبر 

کشور آزمون عسل در 

-5 Codex standard 12-1981 for Honey,Rev.1 1987 and Rev.2-

2001

-6Harmonized Methods of the International Honey 

Commission-2009
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از  یکي  بعنوان  طعام  نمك  همان  یا  سدیم  کلرور  نمك 
اصلي ترین عوامل افزایش فشار خون درافراد مستعد به 
این بیماري شناخته شده است . این ترکیب سالها ست 
که بعنوان اصلي ترین طعم دهنده در انواع محصوالت 

غذایي از جمله دوغ شناخته شده است . 
کامل این نمك از دوغ موجب افت شدید خواص  حذف 
کردن  کمك  حسي آن مي شود . به این هدف و به منظور 
 ، قلبي  عوارض  سایر  و  خون  فشار  به  مبتال  بیماران  به 
سالمتي  مزایاي  از  مندي   بهره  جهت  در  نیز  و  عروقي 
بخش نوشیدني دوغ بعنوان یك نوشیدني ملي و محبوب 
، محصول دوغ بي نمك از طریق جایگزیني نمك سدیم با 
گردید . پس از بررسي مقدماتي در  نمکهاي دیگر طراحي 
گرفته مشخص شدکه  کارهاي صورت  مورد سابقه طرح و 
پتاسیم   کلرو  قابلیت جایگزیني نمك  با  نزدیکترین نمك 
 Salt Substitute مي باشد که در کشورهاي اروپایي بعنوان
کلرو پتاسیم داراي مزه شور همراه  عرضه مي شود. نمك 
کاهش اثرات  که براي  با تلخي و پس طعم فلزي میباشد 

این طعم هاي ناخواسته از ترکیبات طعم دهنده جانبي و 
پوشاننده تلخي از جمله لیزین مونو هیدرو کلراید ،کلسیم 
و  کساید  ا دي  سیلیکون   ، سولفات  منیزیوم  استئارات 
هاي  دهنده  طعم  انواع  بردن  بکار  نیز  و  پتاسیم  یدید 

گیاهي استفاده مي شود .
کنار آن ، پروژه تولید پنیر  همزمان با تکوین این پروژه در 
و  پیگیري شد  تهران  دانشگاه  با همکاري  نمك  کم   UF
که مخلوط 50:50 نمك  در نهایت به این نتیجه رسیدن 
کلرور پتاسیم قابلیت ارگانولپتیکي مناسب  کلرور سدیم و 
براي محصول پنیر UF ایجاد مي نماید و اجراي این طرح 
عملي میباشد . در مورد دوغ با توجه به بحث بي نمك 
ابتداي طرح ،مبناي جایگزیني %100  از  بودن محصول  

نمك سدیم 
با دیگر نمکهای جانشین مطرح بود . لذا پس از بررسي 
هاي متعدد عملي و علمي به بهترین فرموالسیون ممکن 

کثریت  که توانست بعنوان یك محصول بي نمك نظر ا
کنندگان را تامین نماید نائل شدن .  گروه ارزیابي  قاطع 

گردید : این فرمول بصورت زیر تعریف 
گیاهی ، نمکهای پتاسیم ماست ، آب ، عرقیات 

محاسبه دقیق بر اساس درصد نمکهاي پتاسیم بکار رفته 
و نیز نسبت جرم مولکولي پتاسیم در خود نمك نشان داد 
که میزان یون پتاسیم در cc 100 محصول حدود 300 میلي 
دوغ  یك  در  سدیم  یون  میزان  مقابل  در   . میباشد  گرم 
با توجه   . گردید  برآورده  گرم  معمولي حدود 280  میلي 
گرم و  که براي پتاسیم 3500میلي  به RDA این دو نمك 
که  گرم است ، مشخص مي شود  براي سدیم 2400 میلي 
مصرف حتي یك لیتر از این محصول دوغ بي نمك موجب 
و  شود  مي  فرد  ایمني  حد  زیر  تا  پتاسیم   یون  دریافت 
بدین ترتیب حد ایمنی بر اساس RDA تصویب شده در 

گردید .  این محصول رعایت 
،صرف  موجود  منابع  اساس  بر  که  است  ذکر  به  الزم 

کم نمك خواص تغذیه ای دوغ و پنیر 

         زهرا رجایی

کارشناس  مواد غذایی و بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
دشتستان
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مصرف  که   شده  گفته   ، مجاز   RDA میزان  از  نظر 
گـرم پتاسیم )upper limit  ( در   18 تــا  تصـــادفي حتي 
بي   ، باشد  نداشته  وجود  کلیوي  مشکل  چنانچه  روز 
خطر میباشد . در زیر جدول ارزش غذایي دوغ بدون 
سدیم  نمك  با  معمولي  دوغ  همراه  به  سدیم  نمك 

: است  شده  ارائه 

ارزش غذایی در 

گرم  100
دوغ بی نمكدوغ معمولی

Kcal 26Kcal 30انرژی

gr 1gr 1چربی

gr 1٫7gr 2٫1پروتئین

gr 2٫5gr 2٫1کربوهیدرات

mgr 56mgr 70کلسیم

mgr 43mgr 60فسفر

mgr 300ناچیزپتاسیم

ناچیزmgr 280سدیم

که بر طبق منابع موجود نمك پتاسیم  الزم به ذکر است 
اینکه  جمله  از  است  متعددي  سالمتی  مزایای  داراي 
پتاسیم بعنوان یك عنصر ضروري براي عملکرد صحیح 
شده  شناخته  عصبي  بافتهاي  و  بدن  سلولهاي  کلیه 
و  خون  فشار  شدن  طبیعي  موجب  اینکه  ،دوم  است 
سکته  و  قلبي  بیماریهاي  کاهش   ( قلب  ضربان  ریتم 
مغزي ( مي شود . پتاسیم از تجمع آب اضافي در بدن 
کمك مي نماید،  کلیه  کند و به دفع آن از  جلوگیری مي 
در  متعددی  آنزیمهای  شدن  فعال  موجب  یون  این 

ارتباطات  هدایت  به  پتاسیم  همچنین  شود  مي  بدن 
عملکرد  بهبود  موجب  و  نموده  کمك  عصبي  ایمپالسي 

. شود  مي  بدن  فیزیکي 
به قضاوت  نهایی شدن  از  محصول دوغ بي نمك پس 
حالت  در  توانست  و  شد  گذاشته  کننده  ارزیابي  گروه 
افراد  کثریت  ا با پتاسیم نظر  100% جانشین نمك سدیم 
که  است  یادآوري  به  الزم   . همچنین   . نماید  تامین  را 
با  سدیم  نمك  جانشین   %100 شرایط  در  محصول  این 
براي  حالیکه  در  رسید  موفقیت  به  پتاسیم  نمکهاي 
 ، محصول  ارگانولیپتیکي  پذیرش  بهتر  نتایج  حصول 
از  را  پتاسیم  ترکیب و جانشین نمکهاي  میتوان نسبت 

. گرفت  نظر  در  سدیم  نمك   %  100 تا   %40

منابع :
مقاله های شرکت صنایع شیر ایران 

Seemorgh.com

مقاله های تحقیقاتی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
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  مقدمه:

سیستم شناسایي نقاط بحران و بررسي خطرات ناشي 

یك   )Hazard Analysis Critical Control Point(آن از 

که  است  غذایی  مواد  المللی  بین  جدید  استاندارد 

کیفیت و بهداشت مواد  امروزه در سطح جهان در مورد 

بحث  در   HACCP گواهي  است.  اجرا  حال  در  غذایي 

گردیده  تعریف  غذایي  مواد  المللي  بین  استانداردهاي 

گواهي براي ادامه فعالیت در بخش  است. دریافت این 

است،به  ضروري  غذایي  مواد  فرآوري  و  تولید  صنعت 

طوري که در حال حاضر صادرکنندگان عمده محصوالتی 

براي  کشور  شیالت  صنعت  و  کاروني  ما زعفران،  نظیر 

را  گواهي  این  کشورها  سایر  با  تجاري  معامالت  انجام 

کردن  اخذ نموده اند. آنچه مسلم  است هدف از پیاده 

کشورها، توجه به بهداشت فردی و   این قانون در میان 

تأمین امنیت غذایی و سالمت جامعه مي باشد. هدف 

گواهيHACCP نظارت دقیق بر تولید بهداشتي  از صدور 

یك ماده غذایي از ابتداي زنجیره تولید تا انتهاي آن مي 

که در نهایت محصولي سالم، عاري از  باشد. به طوری 

کیفیت مطلوب به دست  با  زا و  میکروب های بیماری 

کننده برسد. براي این منظور مي بایست از تأثیر  مصرف 

دارد  احتمال  که  و شیمیایي  فیزیکي  بیولوژیك،  عوامل 

روند تولید را تحت تأثیر قرار دهد، ممانعت نمود. براي 

که  گانه اي تنظیم شده است  این منظور اصول هفت 

گواهي بین  با رعایت آنها تولیدکننده موفق به اخذ این 

است.  شده  ذکر  بعدی  بخش  در  که  شود  مي  المللي 

امنیت  نیز  و  ایمنی  افزایش  بر  عالوه   HACCP استقرار 

کاربرد  غذایی،دارای مزایایی قابل توجه دیگر می باشد. 

این سیستم امکان نظارت و بازرسی ارگان های دولتی 

المللی در  بین  تجارت  کند و سبب رشد  را تسهیل می 

تأمین  و  ایمنی مواد غذایی  از  اطمینان  افزایش  نتیجه 

گردد. کننده می  امنیت غذایی نزد مصرف 

: HACCP اصول هفتگانه  برنامه  

گواهيHACCP ، رعایت اصول هفت  به منظور اعطاي 

گانه مورد نظر سازمان بهداشت جهاني ضروري است. 

و  غذایی  مواد  خطرات  کنترل  اهمیت 

برنامه HACCP در تأمین امنیت غذایی

     مریم نوبخت

 کارشناس مواد غذایی شبکه بهداشت شهرستان دیلم
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خواهد  قادر  امکانات  و  شرایط  به  بسته  کننده  تولید 

بود با تغییر در سیستم تولید ، نظارت دقیق بر عملکرد 

تولید  ي  برنامه  کردن  هماهنگ  و  تابعه  واحدهاي 

برای  نماید.  اخذ  را  گواهي  این  جهاني،  معیارهاي  با 

مواد  بحث  در  مناسب  غذایی  امنیت  به  دستیابی 

غذایی رعایت این اصول بسیار مهم و عدم استفاده از 

ح ذیل است: آن بحرانی است.این اصول به شر

1. تجزیه و تحلیل تعیین خطر:

امکان  که  است  خطراتي  تحلیل  و  تجزیه  اصل  این   

دارد در مرحله ي تولید، محصول نهایي را تحت تأثیر 

قرار دهد. لذا در قدم اول مي بایست خطرات مختلف 

را  شیمیایي  و  فیزیکي  بیولوژیکي،  خطرات  جمله  از 

نمود.. شناسایي 

2. مشخص کردن نقاط کنترل بحرانی: 

کنترل بحران مرحله ي بعدي است.  نقاط  شناسایي 

که پس از شناخت خطرات احتمالي، باید  بدین معني 

وارد  طریق  آن  از  خطرات  دارد  احتمال  که  راههایي 

چرخه تولید شوند را مشخص نمود و تمهیدات الزم را 

گرفت. کار  براي جلوگیري از ورود آنها به 

3. تعیین حد و حدود بحرانی : 

آن  از  تجاوز  که  حدي  یعني  بحران،  حدود  تعیین   

بعضي  مورد  در  مثال  عنوان  به  گردد.  بحران  باعث 

محیط  در  طبیعي  حالت  در  که  هایي  میکروارگانسیم 

خاصي  حد  از  آنها  میزان  که  صورتي  در  دارند،  وجود 

داشت.  خواهد  وجود  خطر  بروز  احتمال  کند  تجاوز 

پائین  خیلي  بحران  حد  ها،  میکروارگانیسم  بعضي 

دارند. 

4. تعیین روش های پایش: 

کنترل   نظارت مدیران بخش هاي تولیدي مي بایست 

کار داشته باشند تا از  و نظارت دقیق و مداوم در روند 

رعایت حدود بحران اطمینان حاصل نمایند.

5. انجام عملیات اصالحی :

از    متعاقب نظارت انجام شده، امکان دارد در بعضي 

عدم  از  نشان   که  گردد  مشاهده  هایي  ضعف  مراحل 

شده  تعیین  بحراني  حدود  با  موجود  شرایط  انطباق 

در  الزم  اقدامات  بایست  مي  صورت  این  در  باشد. 

شناسایي علت آن و سپس اصالح نقاط ضعف صورت 

گیرد.

6. تعیین روش هایی برای تأیید کارا بودن سیستم

 : HACCP

گردد  کار مي بایست به صورت دقیق ثبت  تمام مراحل 

نگهداري  و  ثبت  شود.  نگهداري  بایگاني  در  مدارك  و 

و رفع  بعد به شناسایي نقاط ضعف  مدارك در مراحل 

کند. کمك مي  آنها 

7. مستند سازی اصول فوق و کاربرد آنها : 

ارزیابي  براي  مختلف  آزمایشات  انجام  مرحله  این   

که معمواًل توسط  نحوه ي عملکرد سیستم مي باشد، 

گیرد. ممیزین شرکت هاي مختلف صورت مي 

دقیق،  ریزي  برنامه  نیازمند  اصول  این  نمودن  اجرا    
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کارشناسان مجرب و در  صرف وقت و هزینه، مشاوره با 

نهایت مدیریت  صحیح مي باشد. در غیر این صورت 

واحد مورد نظر قادر به اجراي تمام اصول نمي باشد. 

و  کارشناسان  یادشده   هاي  برنامه  استقرار  از  بعد 

سازمان  به  وابسته  خصوصي  هاي  شرکت  در  ممیزین 

بازدید  واحد  از  سیستم  ارزیابي  براي  جهاني  تجارت 

عملکرد  صحت  الزم  آزمایشات  انجام  با  و   کنند  مي 

گواهي  مراحل  این  طي  از  بعد  نمایند.  مي  ارزیابي   را 

گردد. HACCP براي واحد مربوطه صادر مي 

HACCP و تأمین امنیت غذایی:

و  غذایی  مواد  کیفیت  کاهش  موجب  مختلفی  منابع 

کنندگان  مصرف  برای  نیاز  مورد  کشاورزی  محصوالت 

که بکارگیری سیستم HACCP نقش بسیار  وجود دارند 

مؤثر در سازماندهی تولید، افزایش ایمنی و تأمین همه 

کتورهای زیادی  جانبه امنیت غذایی پایدار می گردد. فا

که  امنیت غذایی در جامعه هستند  تأمین  زمینه ساز 

گستره  دلیل  مذکور،به  سیستم  بکارگیری  صورت  در 

اهمّیت  حائز  مهم  این  برقراری  دارد،در  که  وسیعی 

و  بهینه  غذایی،عملیات  مواد  ایمنی  سیاست  است. 

مدیریت  شدن  درگیر  و  صحیح،تعهد  ،مدیریت  تولید 

سیاست  غذایی،اعمال  مواد  ایمنی  موضوع  در  ارشد 

تولید،  امر  در  دخیل  کارگران  ،آموزش  درست  های 

پارامترهای  از  بسیاری  و  جانبه  همه  بهداشت  کنترل 

می  غذایی  امنیت  در  کننده  تعیین  عاملی  دیگر  مهم 

بین  و  ملی  های  استاندارد  اجرای  منظور  باشند.به 

و  شیمیایی   ، میکروبیولوژیکی  خطرات  برای  الملل 

ضروری  اصل  این  به  غذایی،اعتقاد  مواد  در  فیزیکی 

مواد  آلودگی  جهت  به  خطری  عامل  همواره  که  است 

اولیه وجود دارد. ممانعت از رشد میکروارگانیسم ها با 

تجهیزات  از  استفاده  و  ایمن  و  خاص  شرایطی  اعمال 

کلیدی  نقش  غذایی  های  فراورده  تولید  برای  ایزوله 

نهادهای  و  قانونی  مراجع  نماید.  می  ایفا  باره  این  در 

که جامعه را در برابر مواد غذایی  دولتی موظف هستند 

قادر  بایست  کنند، بدین منظور می  ناسالم محافظت 

که خطرات ناشی از مواد غذایی را مورد ارزیابی  باشند 

ایجاد  آنها  کنترل  جهت  را   هایی  روش  و  داده  قرار 

بخش   HACCP سیستم  در  ریسک  ارزیابی  نمایند. 

ریسک  آنالیز  عنوان  به  که  است  سیستم  یک  علمی 

شناخته  می شود. این ارزیابی باید برآوردی از احتمال 

گرفتن  قرار  از  حاصل  نامطلوب  تأثیرات  شدت  و  وقوع 

فراهم  غذایی  مواد  از  ناشی  خطرات  معرض  در  انسان 

شناخته  ریسک  برآورد  عنوان  به  برآورد  این  که  نماید 

می شود.
از  برآوردی  خطر  معرض  در  گرفتن  قرار  میزان  ارزیابی 
عمل  این  است.  خطر  مولد  عامل  مصرف  احتمال 
الکوهای  زمینه  در  موجود  اطالعات  از  استفاده  با 
خاص  غذایی  ماده  یک  مصرف  میزان  یعنی  مصرف، 
تغییرات  گرفتن  نظر  در  با  و  مختلف  افراد  توسط 
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و  اقتصادی  ،شرایط  سن  نظیر  کتورهایی  فا از  ناشی 
عمل  این  گیرد.در  می  صورت  و...  اجتماعی،مذهب 
مواد  در  موجود  میکروبی  خطرات  میزان  بایست  می 
که  نمود،اطالعاتی  برآورد  را  مصرف  زمان  در  غذایی 
کاربرد  و  وارسی   از  حاصل  اطالعات  را  آنها  توان  می 
بقاء  و  رشد  وضعیت  که  کننده  بینی  پیش  های  مدل 
احتمالی  فراوری  و  نگهداری  شرایط  در  را  ها  ارگانیسم 

قبل از مصرف نشان می دهند،به دست آورد. 

گیری: نتیجه 

تولید  در   HACCP سیستم  بکارگیری  صورت  در  الف. 

مواد غذایی به ویژه آن دسته از فراورده های حساس 

به  دستیابی  برای  را  زمینه  توان  می   ، میکروبی  نظر  از 

کرد. امنیت غذایی بهینه مهیا 

در  نیز   HACCP سیستم  مراحل  دقیق  اجرای  ب. 

رسیدن به پاسخ های ایده آل نقش مهمی دارد.

پیشنهادات:

امکان  و  مختلف  هاي  بخش  هماهنگي  منظور  به 

مدیریتي  به  نیاز  جهاني  استانداردهاي  به  دستیابي 

هاي  بخش  در  برنامه  اجراي  به  قادر  که  است  واحد 

 HACCP سیستم    از  صحیح  استفاده  باشد.  مرتبط 

به  مربوط  فرایندهای  کارایی  کننده  تعیین  تواند  می 

تولید و فراوری و نیز حفاظت از مواد غذایی باشد.

منابع:

-http://www.environmentalhealth.ir

-www.foodhygiene.persianblog.ir

-www.behsaniso.com
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این ضابطه به استناد قسمت الف بند 11 و بند 17 ماده 
یک قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان 
 27 و   13 ماده   ،1367 سال  مصوب  پزشکي  آموزش  و 
کاال و ارز مصوب 1392 و ابالغیه  قانون مبارزه با قاچاق 
امنیت  شورای   1392/12/22 خ  مور  172172 شماره 
استانداردهای  و  شرایط  مقررات،  تعیین  به منظور  ملی 
کنترل اصالت فرآورده های  الزم برای ردیابی، رهگیری و 

است. شده  تدوین  سالمت 
در راستای اجرای این ضابطه سامانه ردیابی ، رهگیری 
راه   1394 سال  در   )TTAC System( اصالت  کنترل  و 

شد  اندازی 
 TTAC( اصالت  کنترل  و  رهگیری  ردیابی،  سامانه 
نامیده  تک«  تی  »سامانه  اختصار  به  که   :)System
افزارهای  نرم  اطالعاتی،  بانکهای  از  مجموعه  می شود 
مختلف، سرویس های اطالعاتی، روال ها، پروتکل ها و 
غذا  سازمان  نظر  حسب  که  است  فنی  استانداردهای 

ح  طر با  مرتبط  مختلف  وظایف  و  شده  ایجاد  دارو  و 
همانند ایجاد شناسنامه الکترونیک اختصاصی فرآورده 
کنترل اصالت  ها، تکمیل آنها، امکان ردیابی، رهگیری و 
را  دیگر  موارد  از  بسیاری  و  ریزیها  برنامه  بازرسیها،   ،

دارد. برعهده 
این سیستم در نظر دارد شرایط و اصولی ایمن، پایدار، 
منظم و قانوني براي ضابطه مند نمودن نظام ردیابی، 
آورد.  فراهم  را  فرآورده ها  اصالت  کنترل  و  رهگیری 

از: است  عبارت  نظام  این  اهداف  مهمترین 
و  تامین  زنجیره  مدیریت  برای  مناسب  بستر  ایجاد 

فرآورده ها  تدارک 
و  کنندگان  مصرف  برای  اطمینان  کسب  امکان  ایجاد 
تأمین امنیت روانی و اقتصادی در مصرف فرآورده های 
اصیل و پاسخگویی فعال، واقعی، مستمر، قابل اتکا و 
متناسب با مسوولیت نسبت به فرآورده ها ذیل نظارت 

سازمان از ابتدای زنجیره تامین تا بعد از مصرف
و  کنترل  فرآیندهای  اعمال  برای  مناسب  ابزار  ایجاد 
پروانه  صاحبان  توسط  عرضه  سطح  در  کیفی  نظارت 

PMS و   ADR و   Recall شامل  فراورده 
بر  مبتنی  فعالیتهای  سایر  برای  مناسب  بستر  ایجاد 
سالمت الکترونیک  پرونده  جمله  از  اطالعات  فناوری 
و  هدفمند  فعال،  برخورد  برای  مناسب  ابزار  ایجاد 
با  مبارزه  و  فراورده ها  حوزه  در  تخلفات  با  هوشمند 
کنترل تحت  و  اصیل  غیر  فراورده های  تجارت  توسعه 

ایجاد امکان مدیریت هدفمند حمایتهای مالی دولت 
و سایر بخشها
فرآوردۀ سالمت 

نظارت  تحت  که  می شود  اطالق  فرآورده هایی  تمام  به 
از:  عبارتند  فرآورده ها  این  است.  دارو  و  غذا  سازمان 
فرآورده های  گیاهی،  داروهای  دارویی،  فرآورده های 

کنترل  نظام ردیابی، رهگیری و 

اصالت فرآورده های سالمت
racing, Tracking and
Athentication Control: TTAC 

 سید محمد حسین رکاب پور

        کارشناس مواد غذایی معاونت غذا و دارو 
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شیرخشک،  تغذیه ای،  مکمل های  بیولوژیک، 
کی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی،  فرآورده های خورا

کودک.  تجهیزات و ملزومات پزشکی و لوازم 
های  فرآورده  اصالت  کنترل  و  رهگیری  ردیابی،  نظام 
که هدف اصلی آن شناسایی  سالمت : برنامه ای است 
و  شفاف  رابطه  ایجاد  طریق  از  اصیل  فرآورده های 
مشخص مسوولیتی بین اینگونه فرآورده ها و شرکتهای 
پاسخگویی  امکان  ایجاد  و  پروانه  صاحب  مشخص 
سازمان  و  افراد  سایر  و  کنندگان  مصرف  برای  مشخص 

باشد. می  ذینفع  های 
که منجر به تعیین  کلیه اموري  فرایند ردیابی و رهگیری: 
محل فعلي )Tracking(، مبدا و مقصد و جابجائی  های 
 )Tracing( مالکیتی و مکانی و تشخیص مسیر جابجایی

فرآورده ها می شود.
کلیه ذی نفعان دخیل در زنجیره تامین تا عرضه فرآورده 
ها )شامل شرکت های تولیدکننده داخلی/ شرکت های 
واردکنندۀ صاحب پروانۀ ثبت/ شرکت های تولیدکننده 
و  کننده ها  عرضه  توزیع کننده/  شرکت های  خارجی/ 
وظایف  آنها  از  نمایندگی  به  که  حقوقی  ثالث  اشخاص 
به  ملزم  می دهند(،  انجام  را  آن ها  قانونی  شده  تعریف 
اصالت  کنترل  و  رهگیری  ردیابی،  نظام  صحیح  اجرای 
فرآورده ها هستند. عالوه بر مدیر عامل، مسوول فنی هر 
یک از شرکت ها بعنوان ناظر و ضامن ُحسن انجام این 

هستند. کار 
تولید،  پروانه،  صاحب  شرکت های  فنی  مسوولین  کلیۀ 
واردات، توزیع و عرضه در نقش نمایندگان سازمان غذا 
از  پس  ها  فرآورده  اینگونه  آزادسازی  به  موظف  دارو،  و 
کافی و مورد نیاز در روالهای  احراز برقراری دقت و صحت 
مربوطه و نیز فرآورده های شناسه گذاری شده بوده و در 
خطاها  می بایست  تخلف  یا  و  خطا  هرگونه  بروز  صورت 
به  بالفاصله  را  شناسه گذاری  حوزۀ  احتمالی  تخلفات  و 

نمایند. گزارش  سازمان 
کاال های سالمت  در سال 1395 تایید ضوابط بهداشتی 
در  کشور  گمرکات  تمام  از  کاال  ترخیص  جهت  محور 
وارد  های  شرکت  تمام  و  شد  گنجانده    TTAC سامانه 
نام در سامانه فوق و معرفی  با ثبت  کننده ملزم شدند 
اخذ  و  واردات  به  اقدام   ، شرایط  واجد  فنی  مسئول 

 . نمایند  مصرف  گواهی 
نام  ثبت  به  کلیه مسئولین فنی موظف  در سال 1397 
بارگذاری  و  نام  ثبت  از  بعد  و  شدند   TTAC سامانه  در 
مدارک در سامانه و تایید مدارک بارگذاری شده توسط 
مربوطه  دارو  و  غذا  های  معاونت  در  مربوطه  کارشناس 
با تایید مدیر عامل شرکت ها پروانه  ، جهت استخدام 

گردد . مسئول فنی صادر می 
های  پروانه  کلیه  صدور  نزدیک  آینده  در  البته  و 
توسط  ساخت   ، برداری  بهره  پروانه  شامل  بهداشتی  

 . شد  خواهد  اجرا  سامانه  این 
:  TTAC بعضی از تعاریف در سامانه

:)Iran Registration Code: IRC( شماره پروانه

که سازمان در موقع صدور   شماره منحصربه فرد است 
پروانه ثبت فرآورده به آن اختصاص می دهد.

شناسه ردیابی و رهگیری:

 Unique( فرد  به  منحصر  و  اختصاصی  ای  شناسه   
که بر اساس  Identifier: UID( جهت واحد فرآورده است 
روی  بر  و  تولید  ردیابی،  و  رهگیري  جهت   ، استاندارد 
ج می شود. این شناسه 20 رقمی بوده و  واحد فراورده در

می شود. تولید  اطالعات  تبادل  پروتوکول  طبق 
 Global Trade Item Number:( شناسه تجاری فرآورده
شناسایی  که  تجاری  اقالم  جهانی  شماره  یا   )GTIN
که بر  اختصاصی جهت هر فرآورده در سطح جهان است 
گردیده است  مبنای استانداردهای سازمان GSI صادر 
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:)Batch/Lot Number( شماره سری ساخت

که هر شرکت تولیدکننده   شماره منحصر به فردی است 
در موقع ساخت فرآورده به هر سری ساخت اختصاص 
جهت  ساخت  شرایط  و  اجزاء  یکنواختی  بیانگر  و  داده 
کیفی، سالمتی  کنترل های  بخشی از تولید بوده و جهت 

گیرد. و غیره مورد استفاده قرار می 
:)Exp Date( تاریخ انقضا

عددی  به صورت  باید  فرآورده  میالدی  انقضای  تاریخ   
 )YYMMDD(رقمی ترکیب  با  و  رقم   6 ثابت  طول  با 

باشد.
به  منحصر  و  اختصاصی  است  شناسه ای  اصالت:  شناسه 
کمیته جهت ایجاد امکان  که براساس استاندارد اعالمی  فرد 
واحد  هر  روی  بر  نهایی  مصرف کننده  توسط  اصالت  کنترل 
پوشانده  ای  الیه  با  شناسه  این  می شود.  الصاق  فرآورده 
شده و پس از برداشتن این الیه توسط مصرف کننده آشکار 
که 5  کامال عددی است  خواهد  شد. این شناسه 16 رقمی و 
رقم اول آن پیش شماره شرکت )Prefix( است. این شناسه 
رمز  از  و پس  ایجاد شده  پروانه  صرفا توسط شرکت صاحب 
سازمان  توسط  شده  ارائه  های  پروتکل  اساس  بر  گذاری 
سازمان  اطالعاتی  بانکهای  به  شده  تعریف  الگوی  قالب  در 
گردیده و صرفا از طریق استعالم آن از طریق سامانه  منتقل 

می شود. ارائه  شده  معرفی  های 

:Data Matrix بارکد دو بعدی

ISO/ با استاندارد( ECC200 از نوع بارکد دوبعدی ورژن 

IEC 16022( و هماهنگ با استانداردهای GSI می باشد 
و طبق پروتکول پیوست شامل شناسه تجاری فرآورده 
و  رهگیری  شناسه  رقمی،   14 ثابت  طول  با   )GTIN(
ساخت  سری  شماره  رقم،   20 ثابت  طول  با  ردیابی 
انقضای  تاریخ  حروفی،  رقمی-  صورت  به  فرآورده 
رقم   6 ثابت  طول  با  عددی  به صورت  فرآورده  میالدی 

است.   )YYMMDD(

منابع:

-http://fda.gov.ir
-http://fdo.kaums.ac.ir
-http://fdo.iums.ac.ir
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و  شیوه  ترین  معمول  عنوان  به  سالها  حرارتی  فرآوری 
ح بوده است و هنوز هم بطور  فراوري مواد غذایي مطر
گسترده در بسیاري از صنایع بکار مي رود طي این سالها 
زمینه  در  را  خود  کفایت  است  توانسته  حرارتي  فراوري 
اثبات  به  غذایي  ماده  سالمت  نیز  و  میکروبي  ایمني 
کنندگان به سمت مواد غذایي  رساند اما تمایل مصرف 
کیفیت حسي  کمترین میزان فراوري شده و  که متحمل 
و دست  اند محققین  نموده  را حفظ  تغذیه اي خود  و 
اندرکاران صنایع را به سوي ابداع و استفاده از روشهاي 
عالوه  محصوالت  این  است  داده  سوق  فراوري  نوین 
به  رسیدن  براي  کنندگان  مصرف  تقاضاي  تامین  بر 
گیهاي طبیعي اطمینان مدیران ایمني  محصولي با ویژ
کیفي را از نظر وضعیت میکروبي این تولیدات  کنترل  و 
نوین  هاي  فناوري  این  جمله  از  نمایند.  مي  جلب 
روش  این  است  باال  هیدرواستاتیك  فشار  غیرحرارتي 
باال  قرار دادن ماده غذایي در معرض فشارهاي  شامل 
و  زمان  از  مستقل  و  یکنواخت  بصورت  فشار  که  است 

شود. مي  اعمال  غذایی  برماده  جرم 

تکنولوژی  در  غذایی  مواد  کیفیت  کاهش  به  توجه  با 
کاران  اندر  دست   ، حرارت  به  وابسته  یا  حرارتی  های 
فراوری  ضمن  تا  هستند  روشی  دنبال  به  غذایی  مواد 
الکتریک  پالس   . گردد  حفظ  نیز  غذایی  مواد  ،کیفیت 
فیلد جزء تکنولوژی های غیر حرارتی محسوب می شود 
کوتاه به ماده غذایی  که از طریق اعمال پالس الکتریکی 
تالش دارد ضمن اینکه در سطح مناسب و ایمنی از نظر 
کردن میکروبی و آنزیمی در ماده غذایی باشد  غیر فعال 
ماده  چشایی  و  حسی  خصوصیات  به  آسیب  حداقل  ؛ 
کند .  کیفیت ماده غذایی وارد  کلی به  غذایی و به طور 
کوتاه  که پالسهای  اساس تکنولوژی به این شکل است 
یک  از  کمتر  بسیار  زمانی  مدت  در  زیاد  بسیار  ولتاژ  با  و 
ثانیه، در حد میکروثانیه به ماده غذایی وارد می شود 
تا از طریق مکانیسم غیر حرارتی میکرو ارگانیسمها را غیر 

کند . فعال 
PEF تعریف

میدانهاي الکتریکي با پالس هاي قوي )PEF( فرآیندي 
دو  توسط  باال  ولتاژ  با  های  پالس  اعمال  با  که  است 
در  فرآیند  این  گیرد  مي  صورت  غذایي  مواد  در  الکترود 
اعمال  ثانیه   1 از  کمتر  زمان  مدت  در  معمولي  حرارت 
دست  از  میزان  رساندن  حداقل  به  سبب  و  شود  مي 
دادن  حرارت  اثر  بر  اي  تغذیه  ارزشهاي  و  انرژي  رفتن 
جلوگیري  دلیل  به   PEF فناوري  شود.  مي  موادغذایي 
شیمیایي  و  فیزیکي  گیهاي  ویژ و  نامطلوب  تغییرات  از 
از  استفاده  با  موادغذایي  فرآیند  از  بهتر  موادغذایي 

است. حرارت 
اجزاء سیستمهای فرآوری در میدانهای الکتریکی پالسی قوی 

)PEF(

از  قوي  پالسی  الکتریکی  میدانهاي  در  فرآوری  سیستم 
منبع  از:  عبارتند  که  اند  شده  تشکیل  مختلفی  اجزاي 
کنش،  وا محفظه  کلید،  سازي،  ذخیره  خازن  انرژي، 

روش های نوین غیر حرارتی در 
فرآوری مواد غذایی

 نوشین حسن زاده

 کارشناس آزمایشگاه  شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان



36

و  حرارت  درجه  پروب  برق،  جریان  پروب  ولتاژ،  پروب 
نیز تجهیزات بسته بندي اسپتیک. جهت شارژ نمودن 
کلید  خازن از یک منبع انرژي استفاده می شود. وظیفه 
غذایی  ماده  به  خازن  در  شده  ذخیره  انرژي  تخلیه  نیز 
ماده  است  ممکن  است.  کنش  وا محفظه  در  موجود 
ازطریق یک  ویا  گیرد  قرار  ثابت  غذایی در یک محفظه 
این  در  گردد.  پمپ  محفظه  داخل  به  مداوم  سیستم 
الکترود  دو  بین  فرآوری  محفظه  در  غذایی  ماده  روش 
ولتاژ  با  پالسی  ها  الکترود  این  طریق  از   ، گیرد  می  قرار 
باال اعمال می شود به این ترتیب یک میدان الکتریکی 
که ماده غذایی  با شدت باال در محدوده بین دو الکترود 
غذایی  ماده  سپس  شود  می  ایجاد  دارد  قرار  جا  آن  در 
ج می شود یا در معرض پالس های بعدی قرار می  خار
جریان  شدت  و  ولتاژ  الکتریکی،  میدان  قدرت   . گیرد 
می  گیري  اندازه  نوسانات  نمایش  سیستم  کمک  به 
شوند. در مرحله بعد ماده غذایی فرآیند شده در ظروف 
روش  به  بزرگتر  ظروف  در  انبوه  میزان  به  ویا  کوچک 
زمان  افزایش  جهت  گردد.  می  بندي  بسته  اسپتیک 
در  شده  فرآیند  غذایی  ماده  شود  می  توصیه  نگهداري 

شود. نگهداري  سرد  حرارتهاي  درجه 
 )PEF(کاربردهای میدانهای الکتریکی پالسی اثرات بیولوژیکی و 

برمواد غذایی

این روش در افزایش زمان نگهداري و کیفیت محصوالت 
خ ، تخم  مایع مانند آب سیب ،آب پرتقال، شیر پس چر

کند . غ مایع وهمچنین سس پنیر موثر عمل می  مر
پاستوریزه  الکتریکی  میدانهای  از  استفاده  با  که  شیري 
که به روش حرارتی پاستوریزه  می شود، معایب شیري 
پاستوریزاسیون  روشهای  گرچه  ندارد  را  است  شده 
می  فعال  غیر  را  میکروارگانیسمها  الکتریکی  و  حرارتی 
که به روش حرارتی پاستوریزه  کیفیت شیری  کنند، اما 
حفظ  نظر  )از  الکتریکی  روش  با  مقایسه  در  است  شده 

باشد. می  تر  پایین  طبیعی(  تازگی 
به   ، کردن  خشک  برای  کمکی  فرآیند  عنوان  به   PEF
دلیل افزایش نفوذ پذیری دیواره سلولی قبل از خشک 
و  جرم  انتقال  قابلیت  چون  شود  می  استفاده  کردن 

. بخشد  می  بهبود   را  حرارت 
همچنین PEF به عنوان یک روش کمکی برای استخراج 
)Extraction( محسوب می شود چون از طریق افزایش 
سلول  از  را  مواد  خروج   ، سلولی  دیواره  پذیری  نفوذ 
 Extraction از  فرآیند کند . درنتیجه قبل  تر می  راحت 
از  . مانند استخراج شکر  کرد  استفاده   PEF از  توان  می 

نیشکر. های  سلول 
برای غیر فعال شدن آنزیم ها نسبت به میکروارگانیسم 
پالسی  الکتریکی  میدان  از  شدیدتری  شرایط  به  ها 
به  وابسته  آنزیمی  فعالیت  کاهش  در  اختالف  نیازاست 
نوع  بکاررفته،  پالسهای  الکتریکی،تعداد  میدان  شدت 
میزان  افزایش  باشد.  می  غذایی  ماده  وشرایط  آنزیم 
آمیالز  و  کسیداز  گلوکزا لیپاز  فعالسازی  غیر  سبب  پالس 
پلی  و  کسیداز  پرا فعالسازی  وغیر   %  85 تا  میزان70  به 
کسیداز از 30 تا 40 % و 5%غیر فعال سازی فسفاتاز  فنل ا
قلیایی شده است. تفاوت در ساختار ثانویه و سوم آنزیم 

دارد.  PEF به  آنزیم  حساسیت  در  مهمی  نقش  ها 
مزایای استفاده از PEF در فرآیند های مواد غذایی:

کند .  کوتاه می  1-زمان فرآوری مواد غذایی را 
غذایی  مواد  با  مشابه  کیفیتی  غذایی  مواد  2-برای 
. یعنی خصوصیات طعمی ، مزه ، عطر ،  تازه می دهد 
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و رنگ  ، ظاهر  گی  تازه   ، ای  تغذیه  ، خواص  ماندگاری 
می  باقی  محفوظ  مناسب  بسیار  حد  در  غذایی  ماده 

 . ماند 
3-اساسا« یک روش غیر حرارتی می باشد . 

Volumetric-4 می باشد . درنتیجه امکان فرآوری ماده 
ماده  سراسر  در  هموژن  و  یکنواخت  شکل  به  را  غذایی 

کند .  غذایی فراهم می 
باال   هیدرواستاتیک  فشار  از  استفاده  با  غذایی  مواد  فرآوری 

)  HPP( High Pressure Processing((

کردن میکروارگانیسم  فناوری فشار باال،به علت غیر فعال 
کیفیت باال اهمیت  با  ها و همچنین تولید محصوالتی 
ابتدا  در  است.  کرده  پیدا  غذایی  صنایع  در  خاصی 
و  سرامیک،استیل  انواع  تولید  در  باال  فشار  فناوری 
گرفت. در دهه  آلیاژهای خاصی مورد استفاده قرار می 
نیز  غذایی  صنایع  در  آن  از  استفاده  گذشته،فناوری 

گسترش یافت. 

ماندگاری  زمان  افزایش  برای  می توان  فن آوری  این  از 
همچنین  کرد.  استفاده  حسی  و  بافتی  خواص  تغییر  و 
غذاهای  انجمادزدائی  برای  می توان  فن آوری  این  از 

کرد.   منجمد استفاده 
ماده  نوع  به  بسته  باال  استاتیک  هیدرو  فشار  اعمال 
برای  می شود،  نیز  حسی  تغییرات  ایجاد  سبب  غذائی 
می شود،  سفت  گوجه فرنگی  داخلی  ساختمان  مثال 
گوساله  گوشت  و  شده  مات  ماهی  و  غ  مر فیله  بافت 

ترد  تازه  گوشت  می شود.  ترد  نعشی  صالبت  از  قبل  نیز 
در  هفته  دو  مدت  به  شدن  ترد  برای  باید  و  نمی شود 
با  فرآوری  صورت  در  اما  کرد،  نگهداری  یخچال  دمای 
گوشت نزد  فشار هیدرو استاتیک باال به مدت 10 دقیقه 

می شود 
گرانول های  اعمال فشار هیدرو استاتیک باعث می شود 
نشاسته  ساختمان  باال  فشار  شوند.  ناپدید  نشاسته 
طی  را  برنج  می توان  لذا  می دهد.  تغییر  را  پروتئین  و 
این  با  شده  تهیه  فروت  گریپ  آب  پخت،  دقیقه  چند 
در  است،  لیمونن  تلخ  طعم  گونه  هر  فاقد  فن آوری 
مشاهده  مورد  این  حرارتی  متداول  فرآوری  در  حالی که 

می شود. 
تحت فشار  پاتوریزاسیون  به جای  که  مرکباتی  آب میوه 
تازه  آب میوه  طعم  دارای  گرفته اند  قرار  باال  استاتیک 
تا  و  این آب میوه ها حفظ می شود  C در  ویتامین  است 

17 ماه قابل نگهداری هستند.  
زمان  افزایش  برای  توان  می  باال  فشار  در  فرآوری  از 
موادغذایی  زدایی  موادغذایی،انجماد  نگهداری 
از  استفاده  بدون  غذایی  مواد  ونگهداری  منجمد 
انجماد استفاده نمود. با استفاده از فشارهای مناسب 
نامطلوب  وآنزیمهای  اسپورها   ، میکروارگانیسمها   ،
غذایی  مواد  نگهداری  زمان  نتیجه  ودر  شده  غیرفعال 

یابد. می  افزایش 
در پایان آینکه در ژاپن از فرآوری در فشار هیدرو استاتیک 
می شود،  استفاده  نیز  مارماالد  و  مربا  تهیه  برای  باال 
به طوری که ظرف پالستیکی مناسب با مخلوطی از مواد 
و  شده  پر  اسیدی  مواد  و  شکر  آب،  میوه،  شامل  خام 
تناسب  )به  تا 30 دقیقه  به مدت یک  بندی  از در  پس 
گرفته و مربای  محصول( در فشار 600 تا 1400 اتمسفر قرار 
به   شده  تهیه  مربای  خالف  بر  روش  این  با  شده  تهیه 
روش پخت معمولی دارای طعم و رنگ میؤه تازه است.
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تولید فشار باال

فشاری  تحت  مخازن  از  سرامیک  و  فلزی  صنایع  در 
شود.  می  استفاده  دارند  را  باال  فشارهای  تحمل  که 
که تحمل  البته،در صنایع غذایی تجهیزاتی مورد نیازند 
را  اتمسفر  حدود4000  تا  یعنی  باالتر  بسیار  فشارهای 

داشته باشند. 
فشار باال را می توان به روشهای ذیل تولید نمود:

کم مستقیم با فشردن ماده ناقل فشار در پیستونی  1-ترا
باشد.انتهای  می  کم  آن  انتهایی  قسمت  قطر  که 
در  حرکت  به  فشار  کم  پمپ  یک  توسط  پیستون  قطر 
می  صورت  سریع  بسیار  کم  ترا روش  این  در  آید.  می 
گیرد،اما محدودیتهای ارتباط دینامیکی فشار باال بین 
در  را  روش  این  کاربرد  مخزن  داخلی  سطح  و  پیستون 
مشکل  با  آزمایشگاهی  و  صنعتی  نیمه  سیستمهای 

کند.   مواجه می 
کننده فشارباال  کم غیر مستقیم از یک تشدید  2-  درترا
مخزن  به  مخزن  یک  از  فشار  ناقل  ماده  انتقال  برای 
فشار  اینکه  تا  شود  می  استفاده  باال  فشار  تحت  بسته 
صنعتی  سیستمهای  کثر  ا در  برسد.  دلخواه  مقدار  به 
مستقیم  غیر  کم  ترا روش  ایزواستاتیک،از  فشاردهی 

استفاده می شود. 
آن  حرارت  درجه  فشار  ناقل  ماده  دادن  حرارت  با   -3
می  تولید  زیادی  فشار  و  شده  یافته،منبسط  افزایش 
زمانی  فشار  ناقل  ماده  دادن  حرارت  بنابراین،  شود. 
که همزمان از فشار باال و درجه حرارت  انجام می شود 
درجه  دقیق  کنترل  روش  این  در  گردد.  استفاده  زیاد 
حرارت در تمام حجم داخلی مخزن تحت فشار ضروری 

است. 
شرح فرآیند 

کار مخزن فشار باال طرز 

در این سیستم ابتدا ماده غذایی در یک ظرف استریل 
پر می شود وپس از محکم شدن درب آن در مخزن فشار 

که  لفافی  گردد.  اعمال  نظر  مورد  فشار  تا  گیرد  می  قرار 
برای بسته بندی مواد غذایی فرآوری شده در فشار باال 
کوپلیمر اتیلن وینیل الکل و پلی وینیل  توصیه می شود 

الکل می باشد. 
است،بسته  یکنواخت  شده  اعمال  فشار  که  آنجا  از 
از  کند. پس از آنکه مخزن  بندی تغییر شکل پیدا نمی 
مواد غذایی بسته بندی شده پر شد ودرب آن مسدود 
گردید ماده ناقل به داخل آن تزریق می شود. دراغلب 
که  ناقل فشار آب می باشد  سیستمهای متداول ماده 
با  را  آن  وضدخورندگی  لغزندگی  حالت  ایجاد  منظور  به 

کنند. می  مخلوط  روغن  کمی  مقدار 
اساس استفاده از فشارهای باال در فرآوری مواد غذایی 
کم نمودن آب اطراف آنها می باشد. در دمای اتاق  مترا
 2000 فشار  در   ،%4 تا  اتمسفر   1000 فشار  در  آب  حجم 
فشار  در  11٫5%و  تا  اتمسفر  درفشار4000   ،%7 تا  اتمسفر 
کم  که مترا آنجا  یابد.از  کاهش می  تا %15  اتمسفر   6000
می  ایجاد  آنها  در  کمی  حجمی  تغییرات  مایعات  کردن 
که در آنها از  کند، خطرات ناشی از مخازن فشار باالیی 
که در آنها از  کمتر از مخازنی است  آب استفاده می شود 

گردد.  کم استفاده می  گاز مترا
تحت  مشخصی  مدت  به  غذایی  ماده  روش  این  در 
گیرد. زمان نگهداری ماده غذایی در  فشار باال قرار می 
حرارت  درجه  و  غذایی  ماده  نوع  به  فشار  تحت  مخزن 
فرآیند بستگی دارد. در پایان زمان فرآوری،فشار داخل 
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گردند.  ج  مخزن حذف می شود تا مواد فرآوری شده خار
سپس بخش دیگری از ماده غذایی در مخزن فشار قرار 

گردد.  گیرد واین چرخه تکرار می  می 
در  باال  فشار  از  استفاده  مهندسی،معایب  لحاظ  به 
صنایع غذایی به طور عمده مربوط به ساخت مخازن 
تحت فشار جهت فرآوری مقادیر زیاد مواد غذایی و نیز 
تحمل فشار باال می باشند. تمیزکردن دستگاه باید ساده 
با آن بدون خطر باشد. همچنین،دستگاه  کردن  کار  و 

باشد.  کنترلی دقیق  به سیستمهای  باید مجهز 
مزایای این روش فرایند

1-حفظ کیفیت ماده غذایی
2-حفظ خصوصیت تازگی مواد غذایی

3-غیر فعال کردن میکروارگانیسمها
over-processing 4-عدم مواجه با
5-عدم مواجه با تولید ترکیبات مضر

6-ایمن برای کارگران
7-راحتی مصرف برای مصرف کننده

8-عدم ایجاد طعم نامناسب
9-افزایش زمان نگهداری محصول

نیمه  محصوالت   وتولید  جدید  محصوالت  10-توسعه 
شده فرایند 

اثرات بیولوژیکی فشار باال

بیولوژی  زنده،  موجودات  بر  فشار  اثر  مطالعه 
فشار)باربیولوژی( نامیده می شود.همچنین به فشارهای 
باال  شود.فشار  می  گفته  باال  فشار  اتمسفر  فشار  از  باالتر 
تغییرات زیادی در سیستمهای بیولوژیکی،غشای سلولی و 
دیواره سلولی میکروارگانیسمها به وجود می آورد. به طور 
گرم مثبت  کتریهای  گرم منفی نسبت به با کتریهای  کلی با

در فشارهای پایین تری غیر فعال می شوند.
اثر فشار باال بر میکروارگانیسم ها 

کتری ها می توانند تا فشار 300-200 اتمسفر رشد  کثر با ا
که در اثر فشار هیدرواستاتیک  کنند. از جمله تغییراتی 

تشکیل  می آید،  به وجود  میکروارگانیسم ها  در  باال 
در فشار تشکیل می شوند،  که  رشته هائی  رشته است. 
طبیعی  عرض  با  نشده  پاره  منفرد  سلول های 

هستند.  
-400 فشار  در  صورتی که  در  متحرک  کتری ها  با کثر  ا
از دست  را  قابلیت حرکت خود  گیرند،  قرار  اتمسفر   200
را  تکثیر  و  رشد  سرعت  باال  نسبتًا  فشارهای  می دهند. 
کاهش داده و فشارهای بسیار باال میکروارگانیسم را  نیز 

غیرفعال می کند.  
به  مثبت  گرم  کتری های  با حساسیت  کلی  به طور 
از  کمتر  مخمرها  حساسیت  و  مخمرها  از  کمتر  فشار، 

گرم منفی است.   کتری های  با
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روزافزون  رشد  بدلیل  اخیر،  های  دهه  در 
به  که  است  یافته  افزایش  غذا  به  جمعیت،نیاز 
کشاورزی و  منظور تامین غذای مورد نیاز، توسعه 
افزایش تولیدات زراعی و باغی، با استفاده از مواد 

است. شده  رایج  بسیار  شیمیایی 
گذشته،آفتکشها  جزء ضروری  در طی سال های 
کاهش  کشاورزی بوده و در افزایش تولید و  دنیای 
کشاورزی نقش  خسارات آفات بر روی محصوالت 
از  آفتکشها  از  دارند.استفاده  و  داشته  مهمی 
ولی  باشد  می  امروزه  کشاورزی  دنیای  ضروریات 
سموم  و  آفتکشها  از  معقول  غیر  و  نابجا  استفاده 
مانند  کی  خطرنا بیماریهای  بروز  با  شیمیایی، 
گوارش،بیماریهای  دستگاه  و  خون  سرطان 
عصبی و تنفسی و سایر اختالالت فیزیولوژیکی در 

باشد. می  ارتباط  در  انسان  بدن 
ها  میوه  سموم،  اصولی  غیر  مصرف  با  درواقع،   
شده  رنگارنگ  شیمیایی  کپسولهای  به  تبدیل 
و  کند  می  تهدید  را  کننده  مصرف  سالمت  که 
های  آلودگی  باعث  آنها  سوء  اثرات  همچنین 

گردد. می  محیطی  زیست 
ها،  کش  آفت  مزمن  مسمومیت  در  مهم  کتور  فا
و  است  بدن  در  مدت  طوالنی  تجمع  بودن  دارا 
به  افراد  این تجمع مواد سمی در بدن در تمامی 
تنفس  غذا،  طریق  از  غیرمستقیم  تماس  واسطه 

خورد. می  چشم  به  پوستی  جذب  یا 
مصرف  از  ناشی  خطرات  کاهش  های  راه  از  یکی 
کشاورزی، استفاده  آفتکشها و سموم در محصوالت 
میزان  که  باشد  می  کم  کارنس  دوره  با  سموم  از 
ذکر  قوطی  برچسب  روی  بر  سم  هر  کارنس  دوره 
کشها در  شده است.برای آنکه پسمانده های آفت 
اثر عوامل طبیعی تجزیه شده و مقدار آنها در سطح 
از  بعد  است  الزم  یابد،  کاهش  ها  سبزی  و  میوه 
که  نشود  برداشت  محصول  روزی  چند  سمپاشی، 

سموم و آفتکشها و اثرات سوء آنها بر 
سالمت انسان 

     امین پناهیان

 کارشناس مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم
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شود. می  گفته  کارنس  زمانی،دوره  فاصله  این  به 
که  کارنس برای سبزی ها و میوه هایی  رعایت دوره 
مصرف تازه خوری دارند از اهمیت حیاتی برخوردار 
با  محصوالت  این  موارد  بیشتر  در  که  چرا  است 
رعایت  عدم  صورت  در  و  میگردند  مصرف  پوست 
میوه  پوست  در  سموم  باقیمانده  کارنس،  دوره 
مسئولین  باشد.  می  کثری  حدا میزان  دارای  ها 
باید با راه اندازی آزمایشگاه های تشخیص سموم 
ورودی  در  کشاورزی  محصوالت  دقیق  کنترل  و 
های  فروشگاه  حتی  و  بار  وتره  میوه  میادین  های 

برداری  نمونه  محصوالت  این  از  شهرها  داخل 
آن  کنار  در  و  نموده  سموم  باقیمانده  مجاز  حد 
آنها  به  توصیه  و  کشاورزان  سازی  گاه  آ به  نسبت 
برای رعایت زمان مصرف سم وجلوگیری ازمصرف 
کار دست اندرکاران  سموم غیرمجاز باید در دستور 

گیرد. قرار  مربوطه 
محصوالت  در  موجود  سم  میزان  بر  سازمانی  گر  ا
از  و  نماید  عملی  و  دقیق  نظارت  کشاورزی، 
از  بیش  سمی  مواد  دارای  محصوالت  توزیع 
نیز  کشاورزان  مطمئنا  کند،  مجازجلوگیری  حد 

پاشی  سم  جهت  علمی  مقررات  رعایت  به  مجبور 
شوند. می  محصوالت 

در  سرطان  ریسک  سنجش  گیری  اندازه  گرچه 
طوالنی  بدلیل  شیمیائی،  سموم  از  ناشی  انسان 
و  شدن  سرطانی  فرآیند  تکمیل  دوره  بودن 
به  تومور  وظهور  کمون  دوره  بودن  ناشناخته 
استعدادهای  تفاوت  همچنین  و  بالینی  صورت 
دشوار  معمواًل  یکدیگر  با  گون  گونا افراد  ژنتیکی 
در  کنون  نیزتا دقیقی  و  کامل  تحقیقات  اما  است 
کشها و تاثیر آن در حال  رابطه با میزان مصرف آفت 
تحقیقات  اما  است.  نشده  اعالم  ایرانیان  آینده  و 
مختلف جهانی ارتباط معنی داری بین وقوع انواع 
کش ها را نشان می دهد . سرطان و مصرف آفت 

منابع:

www.ake.blogfa.com/post1492-.aspx
www.article.fspmarket.com
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با  این  است.  سازی  پنیر  محصوالت  از  یکی  پنیر،  آب 
متفاوت  می شود  نگهداری  آن  در  پنیر  که  نمکی  آب 
است. برخی از افراد از آب پنیر به عنوان منبع پروتئین 

می کنند. استفاده  مکمل  و 

پروتئینی  مکمل های  مانند  وی(  )پروتئین  پنیر  آب 

پروتئین های  از  ترکیبی  حاوی  زیرا  نیست  معمول 

که طی  از شیر است. وی قسمت مایعی است  حاصل 

می آید.  دست  به  پنیر  تولید  در  شیر  جداسازی  فرآیند 

دیگری  و  وی  یکی  است،  پروتئین  نوع  دو  حاوی  شیر 

نمی توانید  فرآیند  این  از  پس  حال،  این  با  کازئین. 

خاص  فرآیندهای  کنید،  استفاده  وی  از  مستقیما 

خواص  تمام  می توانند  که  دارند  وجود  طوالنی  و 

همچنین  بگذارند.  اختیارتان  در  را  وی  پروتئین 

کرد. پیدا  پودر  شکل  به  را  وی  پروتئین  می توان 
دلیل  به  شیر(  )سرم  آب پنیر  از  بدست آمده  محصوالت 

عملگری  خصوصیات  و  باال  تغذیه ای  ارزش  بودن  دارا 
هستند.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از   )functionality(
که آب پنیر حاوی عوامل و ترکیباتی  بررسی ها نشان داده 
که با افزایش سطح سالمتی، مانع بروز بیماری ها  است 
از آب پنیر و اجزای  می گردند و به همین دلیل استفاده 
آن عالوه بر صنایع غذایی در صنایع دارویی و بهداشتی 

کاربرد وسیع دارد.  کشاورزی  و همچنین 
به  دسترسی  برای  مناسبی  بسیار  منبع  پنیر  آب 
و  قندی  مواد   ،)bioactive( فعال  زیست  پروتئین های 

معدنی است. 
رشته های  ورزشکاران  میان  در  پنیر،  آب  پروتئین  پودر 
پروتئین سرشار  این  قدرتی طرفداران بی شماری دارد. 
از مواد مغذی و اسیدهای آمینه است. اما برخی از افراد 
غ،  تخم مر نمی توانند  دارند،  که  حساسیتی  دلیل  به 

پنیر بخورند. و پروتئین آب  سویا 
ترکیبات شیمیایی: 

دارد  پروتئین  درصد   90-95 ایزوالت  پنیر  آب  پروتئین   
می  کمی  بسیار  موادمعدنی  و  کتوز  ال چربی،  حاوی  و 
-89 بین  تواند  می  پنیر  آب  پروتئین  کنسانتره  باشد. 

25 درصد پروتئین داشته باشد؛ بنابراین طبیعی است 
کمتر باشد میزان  هر چند درصد پروتیئن این محصول 

فواید و خواص دارویی بی نظیر آب پنیر

         طاهره خلیفه

کارشناس  مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان
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پروتئین  موادمعدنی  و  کتوز  ال چربی،  پروتیئن،  چربی، 
برچسب  روی  بر  و  بوده  متغیر  شده  هیدرولیز  پنیر  آب 
می  ج  در آن  ای  تغذیه  ارزش  جدول  یا  بندی  بسته 
نیازهای خود  با توجه به  افراد مختلف  بنابراین،  شود. 
انتخاب  در  باید  پاتولوژیک،  و  فیزیولوژیک  مشکالت  یا 
فردی  گر  نمایندا دقت  خود  شرایط  مناسب  محصول 
کتوز یا مواد معدنی نباشد بهتر  قادر به مصرف چربی، ال
کتوز استفاده نماید.  است از نوع ایزوالت یا انواع بدون ال
نوع هیدرولیز شده این محصول به دلیل دارابودن دی 
کم آن  و تری پپتیدها و جذب سریع و حساسیت زایی 
این محصول  از  انواعی  برای ورزشکاران مناسب است. 
برای  باشد،  تیروزین  و  تریپتوفان  آالنین،  فاقد  که 
کتون اوری مناسب است. به نظر  بیماران مبتال به فنیل 
کارخانه های تولید لبنیات در  که برنامه ریزی  می رسد 
تولید  بتواند همانند  این محصول  نحوه عرضه  و  تولید 

باشد. آمیز  موفقیت  پروبیوتیک  محصوالت 

باالیي  بیولوژیکي  ارزش  از  پنیر  آب  هاي  پروتئین 

آمینه  اسیدهاي  حاوي  ها  پروتئین  این  برخوردارند. 

همچنین  و  شاخص  پروتئین  از  بیشتري  ضروري 

نسبت  بیشتري  لیزین  و  ترئونین  لوسین،  تریپتوفان، 

بیولوژیکي  ارزش  هستند.  کامل  غ  مر تخم  پروتئین  به 

مي  را  برنج  و  ذرت  گندم،  نظیر  گیاهي  هاي  پروتئین 

افزایش  پنیر  آب  هاي  پروتئین  از  استفاده  با  توان 

کلي  پروفیل  علت  به  پنیر  آب  هاي  پروتئین  داد. 

مورد  غذایي  ماده  یك  عنوان  به  که  وقتي  آمینواسید، 

را  بیشتري  اي  تغذیه  فواید  گیرند،  مي  قرار  استفاده 

کتالبومین  ـ ال آلفا  به وجود مي آورند. به عنوان مثال، 

زیادي  که داراي مقدار  پنیر است  پروتئین آب  دومین 

و  نیاسین(  ویتامین  ساز  )پیش  تریپتوفان  آمینواسید 

بنابراین منبع خوبي از نیاسین معادل است. پروتئین 

گاو به عنوان امولسیفایر در  هاي به دست آمده از شیر 

بخش هاي زیادي از صنایع غذایي شامل تولید بستني 

، آشامیدني ها، سس هاي ساالد و مکمل هاي ورزشي 

گیرد. استفاده از این مواد فواید  مورد استفاده قرار مي 

تغذیه اي اضافي در امولسیون هاي مواد غذایي ایجاد 

کند و تولیدکنندگان را قادر به تولید محصوالتي با  مي 

کرده و به طور بالقوه استفاده از سیستم  پایداري بیشتر 

کتوفرین  کاهش مي دهد. ال هاي امولسیفیکاسیون را 

کسیداز دو پروتئین دیگر موجود در آب  پنیر  کتوپرا و ال

کسیدانی،  آنتی ا اثرات  کتوفرین،دارای  ال هستند. 

افزایش ایمنی، اثرات ضد سرطانی و سمو زدایی است. 

پروتئین های آب  پنیر حاوی مقادیر زیادی اسیدامینه 

بر  آن  میزان  می رسد  نظر  به  که  می باشند  سیستئین 

محدود  اثر  رشد  محرک  هورمون  ساخت  سنتز  روی 

آب   پروتئین های  کسیدانی  ا آنتی  فعالیت  دارد،  کننده 

موضوع  این  به  را  بدن  ایمنی  سیستم  تنظیم  و  پنیر 

مرتبط می  دانند. افزایش مقدار پروتئین های آب پنیر 

ایمنی  سیستم  پاسخ  افزایش  باعث  غذایی  رژیم  در 

کسیدانی  آنتی ا اثر  شود.  می  بدن  هورمونی  سلولی- 

در  پنیر  آب  ترکیبات  برخی  کسیده  ا ترکیبات  کاهش  و 

است. شده  مشاهده  افراد  سالمتی  بر  آن  تاثیر  و  بدن 
فواید این پروتئین شامل موارد زیر است:

1.افزایش توده عضالنی بدن
2.کاهش وزن بدن بخصوص چربی های بدن

مقدار  افزایش  توسط  بدن  ایمنی  قدرت  3.افزایش 
ن تیو تا گلو

4.پیشگیری از سرطان
نقش  که   t لنفوسیت  سلول های  فعالیت  به  5.کمک 
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کاهش  نتیجه  در  و  دارند  بدن  ایمنی  پاسخ  در  مهمی 
سطح  افزایش  و  بیماری  طی  در  بدن  بافت های  تحلیل 

بیماری. از  بعد  بدن  بهبودی  تسریع  و  سالمتی 
6.تاثیر بر استخوان سازی

غذایی  رژیم  در  پنیر  آب  درمانی  و  تغذیه ای  7.ارزش 
سالمندان و  نوزادان 

8.فعال سازی سیستم ایمنی
9.فعالیت آنتی اکسیدانی

10.کلسیم و سایر مواد معدنی آب پنیر
11.کاهش فشار خون باال

12.کاهش اشتها
انواع  آب پنیر )پروتئین وی(

هر  که  دارد  وجود  وی  پروتئین  نوع  سه  حاضر  حال  در 
دارد. را  خودش  خاص  فواید  آن  از  نوع 

)WPC( کنسانتره

در مقایسه با دیگر انواع  آب پنیر )پروتئین وی( بهترین 
چربی  و  شیر  قند  یا  کتوز  ال حاوی  هنوز  زیرا  دارد  را  مزه 
است. پروتئین محتوی آن حدود 70-80-% در هر وعده 

است.
)WPI( ایزوله

کنسانتره،  نوع  به  نسبت  پروتئین  این  ایزوله ی  نوع 
و  چربی  و  است   %90 حدود  که  دارد  بیش تری  پروتئین 

دارد. کمتری  کتوز  ال
)WPH( هیدرولیزات

سریع تر  هیدرولیزات  نوع  دیگر،  نوع  دو  با  مقایسه  در 

جذب می شود و می تواند سریع تر از نوع ایزوله انسولین 
ببرد. باال  را 

از بین این سه نوع  آب پنیر (پروتئین وی )WPC یا نوع 
و  است  نوع  ارزان  قیمت ترین  و  متداول ترین  کنسانتره 
گزینه برای شما است. چون طعم بهتری دارد بهترین 

عوارض جانبی

حالت  بروز  سبب  پنیر  آب  پروتئین  باالی  دوز  مصرف 
نفخ  و  تشنگی  سردرد،  روده،  حرکات  افزایش  تهوع، 

می شود. 
پنیر  آب  زیاد  مصرف  از  باید  ندارند  یبوست  که  کسانی 
می  اسهال  باعث  زیرا  کنند  خودداری  ماست  آب  یا 

شود 
خطرات

دارند،  حساسیت  شیر  به  که  افرادی  و  کلیوی  بیماران 
کنند.  باید از مصرف پروتئین آب پنیر اجتناب 

کنش ها وا

آنتی بیوتیک ها،  و  پنیر  آب  پروتئین  زمان  هم  مصرف 
ک  داروهای درمان پارکینسون و پوکی استخوان خطرنا

است.

منابع:
گیاه، تهران: حافظ نوین.  گل و  1-  صانعی، صفدر؛ نسخه ی شفا، 

خواص  بر  پنیر  آب  پودر  »اثر  امیررضا؛  رحیمی،  و  جمال  جمالیان،      -2
ک. خا و  آب  علوم  ی  مجله  خمیر«  رئولوژیک 

Hinrichs, J. Incorporation of whey protein in cheese. )2001(. Int 
Dairy J., 11:495-503
Mistry, V. V. )2001(. Low fat cheese technology. International 
Dairy J. 11: 413-422
Sheehan, J. J. and Guinee,T. P. )2004(. Effect of pHand calcium 
level on the biochemical, texture andFunctional properties of 

reduced-fat Mozzarellacheese. Int Dairy J. 14: 161-172.
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کاهش ابتال  بعضی موادغذایی در ارتباط مستقیم با 
که ممکن است  بیماری هاست  از  انواع مختلفی  به 
اســیدهاي  جمله  از  ضروري  مواد  در  خواص  این 
هاي  کربوهیدرات  و  ها  ویتامین  امالح،  آمینه، 
مثال  براي  نشــود.  یافت  غذایي  مواد  در  موجود 
کلم  مانند  درســبزیجاتی  موجود  گلوگوزیناالت 
و  هــا  ونوئید  فــال  دارد.  بیوتیکــي  آنتي  خواص 
عســل،  مانند  ترکیباتي  در  که  هــا  ایزوفالونوئید 
مي  شود،  مي  یافت  ســویا  و  ها  میوه  ها،  ســبزي 
کرده  عمل  ضدسرطان  داروی  یك  نقش  در  تواند 
و  قلبي  هاي  بیماري  بــه  ابتال  از  پیشــگیري  در  و 

باشــد. داشــته  مهمي  نقش  عروقي 

صنایــع  در  موادغذایي  از  گروه  این  از  اســتفاده   

افزودن  و  آنهــا  موثره   ماده  اســتخراج  یا  غذایي 

است  جدیدي  رویکرد  غذایي  مواد  دیگر  به  آن 

مورد  غذایــي  صنایــع  در  اخیر  هاي  سال  در  که 

نوع  این  از  مجموع  در  اســت.  گرفته  قرار  توجه 

فراسودمند«  »غذاهاي  عنوان  تحت  غذایي  مواد 

میشــود.این  برده  نــام  عملگرا«  یا«غذاهای 

اي  پایــه  اي  تغذیه  ارزش  بــر  عالوه  غذاها  نوع 

هدف  با  شــده  ثابت  خاصیت  یك  از  حداقــل 

          زهره شمالی

    کارشناس  مواد غذایی معاونت غذا و دارو

گرا( غذاهای فراسودمند)عمل 
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سالمت  سطح  ارتقاي  یا  بیماري  احتمال  کاهش 

مکمل  از  متنوعي  مجموعه  و  است  برخوردار  افراد 

کودکان،  براي  اختصاصي  غذاهاي  غذایي،  هاي 

معدني،  مواد  و  ها  ویتامین  با  شده  غني  غذاهاي 

آنتي  حاوي  موادغذایي  پروبیوتیك،  هاي  فرآورده 

شوند.  مي  شامل   ... و  فیبر  کســیدان،  ا

مصرف  از  اصلي  هدف  عبارتي  به  و  اول  هدف 
جــذب  و  موردنیاز  مواد  انرژي  تامین  غذا 
و  ها  کربوهیدرات  هــا،  پروتئین  مغذي،  مواد 
فراسودمند  غذاهاي  اســت.  بدن  در  ها  چربي 
مصرف  از  اولیــه  هدف  این  تامین  بر  عالوه 
گام  در  بقاســت  حفظ  و  انرژي  تامین  که  غذا 
موجب  یا  شده  سالمت  افزایش  موجب  بعدي 
در  شــود.  مي  بیماري  بــروز  احتمال  کاهش 
مختلف  مواد  از  اســتفاده  با  هدف  این  واقع 
یا  بدن  موردنیاز  معدني  مواد  تواند  مي  که 
نیاز  مورد  هاي  کســیدان  ا آنتي  و  ها  ویتامین 
در  مواد  این  شود.  مي  محقق  باشد،  بدن 
موجب  که  کند  مي  ایجاد  را  کاري  و  ســاز  بدن 
به  دلیل  همین  به  و  شــده  ســالمت  افزایش 
. شود  مي  گفته  فراسودمند  غذاها  نوع  این 

نانو   صورت  رابه   E ویتامین  مثال  طور  به 
کنند.  مي  غذایي  مواد  وارد  ساختارهایی 
چاقي  از  جلوگیري  براي  افراد  از  گروهي 
بعضــي  یا  صفرا  کیسه  ســنگ  به  ابتال  یا 
مواجه  آن  با  که  دیگري  هاي  محدودیت 
مورد  را  چرب  کم  غذایي  برنامــه  هســتند، 
توانند  نمي  افراد  این  دهند.  مي  قرار  توجه 
استفاده  با  اما  کنند،  مصرف  زیادي  چربي 

این  حاوي  که  فراســودمندي  غذاهاي  از 
نیاز  واقــع  در  است،   E ویتامین  نانوســاختار 
ویتامین  شــود.  مي  برطرف  چربي  به  آنها  بدن 
براي  موردنیاز  و  ضــروري  هــاي  ویتامین  از   E
آنتي  خاصیت  ویتامیــن  این  اســت؛  بدن 
بیماري  به  ابتال  از  تواند  مي  و  دارد  کســیداني  ا
این  کنــد.  پیشــگیري  عروقي  و  قلبي  هــاي 
است.  سرطان  ضد  و  التهاب  ضد  ویتامین 
آن  و  شــده  تهیه   E ویتامین  از  نانوساختاري 

افزایند. می  هایی   نوشــیدني  به  را 
نام  به  مفیدي  بسیار  ماده  حاوي  زردچوبه 
عادي  طور  به  فردي  هر  اما  است،  کورکومین 
اســتفاده  زردچوبه  از  تواند  مي  اندازه  چه  تا 
ماده  که  است  این  کنند  مي  که  کاري  کند؟ 
پوششــي  و  کرده  استخراج  را  زردچوبه  موثره 
تولید  در  آن  از  بتوانند  تا  کرده  ایجــاد  آن  روي 
این  در  کنند.  استفاده  مختلف  محصوالت 
بوي  هیچ  شده  افزوده  ترکیب  این  صورت 
نمي  غذایي  ماده  روي  تاثیري  و  ندارد  خاصي 
خصوصیات  ارتقاي  موجب  مقابل  در  و  گذارد 

شــود.  مي  غذایي  ماده  آن  اي  تغذیه 
ضایعات  مانند  مختلفي  ضایعات  از  معموال 
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همچنین  و  مختلف  هــاي  میوه  پوســت  زعفران، 

ترکیبات  استخراج   براي  توان  مي  ها  میوه  هسته 

محصــوالت  بازار  در  کرد.  استفاده  فراسودمند 

در  فراسودمند  غذاهاي  عنــوان  تحت  مختلفــي 

است.  دســترس 

عنوان  تحت  که  ترکیباتي  مشکالت  از  یکي 
این  شــود،  مي  برده  نام  آن  از  فراسودمند 
است  ممکن  یعني  نیست؛  پایدار  که  اســت 
ترکیبات  این  غذایي  ماده  در  طبیعي  طور  به 
نگهداري  فرآیند  در  اما  باشــد  داشــته  وجود 
ممکن  که  این  یا  رود  مي  بین  از  ترکیبات  ایــن 
محصوالت  بــه  را  آنها  آســاني  به  نتوانند  اســت 

کنید. اضافه  غذایي 
باشد  اي  گونه  به  نباید  موثر  مواد  افزودن 
متابولیسم  در  اختالل  ایجاد  موجب  که 
این  شــود.  جانبــي  عوارض  بروز  و  موادغذایي 
غذایي  ماده  از  بایــد  بیولوژیکي  نظر  از  مواد 
این  بر  عالوه  باشد.  دریافت  قابل  مصرفي 
کیفــي  خصوصیات  موثر  مواد  افزودن  نباید 
تغییر  را  بو  و  رنگ  طعم،  مانند  موادغذایي 
غذایي  مواد  ماندگاري  کاهش  به  یــا  داده 
محصوالت  به  موثر  مواد  افزودن  شــود.  منجر 

مانند  شده  فرآوري  غذاهاي  کشاورزي،  خام 
غذاهاي  آشامیدني،  آب  ادویه،  قهوه،  چاي، 
کنسروي  نیمه  و  کنســروي  غذاهاي  خام، 
بشــدت  مواد  این  از  بعضي  اســت.  ممنوع 
عوامل  دیگر  و  کسیداسیون  ا گرما،  به  نسبت 
عالوه  بنابراین  است.  حساس  محیطي 
طور  به  باید  شده  افزوده  مقادیر  کنترل  بر 
شود.  پخش  غذایي  ماده  کل  در  یکنواخت 
غذایي  محصوالت  از  مختلفي  انواع  امروزه 
شیرین،  هاي  نوشیدني  از  فراســودمند 
لبني  محصوالت  شده،  پخته  غذاهاي  غالت، 
به  فراسودمند  عنوان  به  گوشتی  محصوالت  و 

شود. مي  عرضه  بازار 

منابع:

Handbook of Nutraceuticals and Functional 

Foods, Robert E. C. Wildman,2007   
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نوع  ترین  ک  وحشتنا اسلحه  و  مخدر   مواد  از  پس  دارو 
که زیان آن تنها شامل زیان اقتصادی  قاچاق است.چرا 
نیست،بلکه سالمت و جان انسانها را به خطر می اندازد.
گفت اهمیت دارو و مصرف صحیح آن در هر  شاید بتوان 
جامه ای از اهمیت تغذیه ی صحیح نیز بیشتر است.فقر 
و نارسایی غذایی یا رژیم تغذیه ی نادرست ،اثرات مزمن 
و منفی دراز مدت برسالمت جامعه داد .اما دارو نیازی 
می  تاثیر  فوریت  به  و  شود  می  الزم  فوریت  به  که  است 
گذارد.و به همین ترتیب عوارض ناشی از سو مصرف آن 

گردد. گیر فرد و اجتماع می  نیز خیلی زود دامن 
که شخص نیازمند در بدست آوردن  کاالیی است  دارو 
ی  اندوخته  و  مالی  ی  سرمایه  همه  ،گاه  آن  فوری 
گذارد و متاسفانه  خودرا بی بهانه بر طبق اخالص می 
رحم  بی  گران  ،سودا شیادان  اخالص،تنها  این  قبل  از 
و سنگ دل ، و مشتی انسانهای پست و زالو صفت به 

رسند. می  ونوا  نان 
کشور، برخورداری از سالمت به عنوان  در قانون اساسی 
است.  شده  شناخته  رسمیت  به  مردم  اساسی  حق 
که از سوی مسئوالن و متولیان امر در حوزه  قاچاق دارو 
بهداشت و درمان کشور نیز تایید می شود، معضلی است 
گواری به  که در صورت عدم برخورد و مقابله با آن، آثار نا
که مهم ترین آنها، تهدید سالمت  دنبال خواهد داشت 
مردم است که از دست دادن آن هرگز قابل جبران نخواهد 

بود. 
سخت گیرانه  فرآیندي  دارو  واردات  مجوز  صدور  پروسه 
کشور وجود  که در این خصوص در  است و تمام قوانیني 
کوپه دارویي دنیاست  دارد، مطابق با استانداردهاي فارما
که  دارویي  زیرا  شود  رعایت  کامل  طور  به  بایست  می  و 
را   )  IRC کاال،  اصالت  )برچسب  بهداشت  وزارت  مجوز  

مي شود. محسوب  قاچاق  ندارد، 
علل و زمینه های قاچاق دارو:

ورود داروهای قاچاق و تقلبی به بازاردارویی،معظلی 
که ممکن است  بخش اعظمی  گیر است  فرا و  جهانی 
دهد. اختصاص  خود  به  را  کشور  یک  دارویی  بازار  از 
کشور ما نیز از این ماجرا به دور نبوده و عفریت قاچاق 
 5 افکنده است.به نظر می رسد  نیز سایه  بازار دارو  بر 
قاچاق  داروهای  به  کشور  دارویی  بازار  درصد    10 تا 

قاچاق دارو؛ دالیل و راهکارها

      ناصر محبی

کارشناس مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی
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باشد. داشته  اختصاص  تقلبی 
کاالها،  نکته ی متفاوت در قاچاق دارو نسبت به اغلب 
دارویی  اقالم  طرف  یک  از  است.  آن  دوطرفه  قاچاق 
کشورهای همسایه قاچاق می¬شود و از سوی  زیادی به 
دیگر محموله¬های داروهای قاچاق و تقلبی از مجراها 
و مسیرهای غیر قانونی ، توسط افراد و شبکه¬هایی به 

کشور سرازیر می¬گردند.
سیستم  از  ناپذیر  جدایی  جزئی  قاچاق  داروهای 
هیچ  هنوز  و  است  شده  کشورمان  درمان  و  بهداشت 
را  تنومند  درخت  این  های  ریشه  نتوانسته  قدرتی 
داروهاي  و  مخدر  داروهاي  ما  کشور  در  کند.   قطع 
آرایشي  لوازم  ازمرزهاي شرقي، داروهاي مکمل،  تقلبي 
فارس  خلیج  وحوزه  جنوب  سمت  از  بیشتر  بهداشتي 
وارد شده و یک سري از داروهاي عمومي نیز از مرزهاي 

داروهاي  واردات  کنار  در  و  شود  مي  وارد  )ترکیه(  غربي 
سیستم  در  که  تخصصي  داروهاي  نیز  کشور  به  قاچاق 
ج  کشور خار گیرند هم از  کشور قرار مي  توزیع یارانه اي 
به  دارو  رویه  بي  خروج  دلیل  مهمترین  و  شوند  مي 
کشور ارزان بودن آن است. طبق آمار سازمان  ج از  خار
 70 تا  یک  از  مختلف  کشورهای  در  بهداشت،  جهانی 
درصد قاچاق دارو و تولید داروی تقلبی اتفاق می افتد، 
در  و  درصد  یک  دارو  قاچاق  پیشرفته  کشورهای  در 

کشورهای آسیایی شرقی و آفریقا 50 درصد است. اما در 
کشور ما به نظر می رسد این موارد از یک درصد بیشتر و 
ج یا واردکردن محصوالت  کمتر باشد.خار از 50 درصد نیز 
کشور  را برای  دارویی به صورت قاچاق تبعات بسیاری 
کنترلی روی داروهای قاچاق  که  به دنبال دارد، از آنجا 
کیفیت آنها هم قابل شناسایی نبوده  انجام نمی شود، 
که همین موضوع سالمت بیماران را به مخاطره خواهد 

انداخت. 
در  تعادل  ایجاد  دارویی،  بازار  به  آرامش  بازگرداندن 
عرضه و تقاضا، تدوین سیاست ملی روشن در حوزه دارو 
و مبارزه با شبکه های قاچاق و احتکار دارو بعنوان یکی 

ح شده است. از راهکارها ی مطر
مردم  دسترسی  عدم  دارو،   و  غذا  سازمان  مسئوالن 
در  دارو  قاچاق  عامل  مهمترین  را  اساسی  داروهای  به 
میزان  به  دارو  که  زمانی  دارند  اظهار  و  دانند  می  کشور 
نیاز  به  پاسخ  در  قاچاق  شبکه  نباشد،  موجود  کافی 
که  کسب می کند  را  واقعی مردم، فعالیت و پول خوبی 
در  دارو  قاچاق  تحریم ها،  علت  به   91-  90 سالهای  در 
کرد. بخش دیگر قاچاق دارو  ایران رونق بیشتری پیدا 
و  فروش  لحاظ  به  قانونی  ممنوعیت  علت  به  کشور  در 
مصرف از قبیل داروهای مخدر، سقط جنین و نیروزای 
دنیا  قاچاق در همه جای  داروهای  اما  هورمونی است 
شرایط  و  توزیع  تولید،  محل  بودن  نامشخص  علت  به 
نگهداری از قبیل حفظ زنجیره سرمایه غیرقابل استفاده 

می شود. محسوب 
گاهی پزشکان و القاء نادرست از سوی آنان  تبلیغات، ناآ
کنندگان به بهتر بودن  ، مسائل فرهنگی و باور مصرف 
دامن  دارو  قاچاق  افزایش  به  تواند  می  خارجی  کاالی 
کشورمان  کارخانه داروسازی در  گفته می شود 62  بزند. 
بر  کنند.  می  تولید  را  کشور  مصرفی  داروی  درصد   96
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اساس آمار غیررسمی برای تولید این داروها در کشورمان 
حدود 250 میلیون دالر برای واردات مواد اولیه و بسته 
بندی آن، ارز هزینه می شود. اما چهاردرصد باقی مانده 
ج  که از خار کشور در اختیار داروهایی است  بازار دارویی 
حدود  نیز  درصد  چهار  این  ارزی  هزینه  شود.  می  وارد 
به  وارداتی  داروهای  بنابراین  است.  دالر  میلیون   450
که عمدتا  گران قیمتی هستند  کشورمان داروهای بسیار 
بیماران خاص و داروهای ضدسرطان و... صرف  برای 
برای  اولیه  مواد  تهیه  ارزبری  ترتیب  بدین  شوند.  می 
واردات  همچنین  و  داخل  در  تولید  درصد   96 تولید 
 700 بر  بالغ  رقمی  رفته  هم  روی  باقیمانده  چهاردرصد 
و  هزینه  درصد   45 رقم  این  که  شود  می  دالر  میلیون 
کشور را به خود اختصاص داده است.  ارزش بازار داروی 
اما سهم ریالي و ارزي تولید داخلي دارو طي دهه اخیر 
هیچگاه بیشتر از 65 درصد نشده است این درصورتی ا 
درصد   35 40تا  کشور  وارداتي  داروهاي  درصد  که  ست 
است  داده  اختصاص  خود  به  را  دارو  بازار  ریالي  ارزش 
که صنعت داروسازي  .این آمارها نشان دهنده آن است 
براي  باید  که  است  شده  ضعیف  صنعت  یک  کشور 
و  شویم  ج  خار وضعیت  این  از  آن  به  بخشیدن  اعتبار 
ریالي به 80  از نظر  را در صنعت دارو  تولید داخل  سهم 
گر معادله را به نفع داروهاي تولید  درصد برسانیم یعنی ا
کیفیت دارو  داخل برگردانیم، وضعیت بهبود مي یابد و 

ارتقا پیدا مي کند و در این زمینه بسته بندي، تبلیغات 
کیفیت باالي دارو، براي جذب  و مارکتینگ هم عالوه بر 
مشتري الزم هستند و از این طریق مي توان دارو را حتي 
حاضر  حال  در  ولي  کرد  صادر  هم  خارجي  بازارهاي  به 
دیگر  طرف  از  نیست.  توجه  قابل  دارو،  صادرات  حجم 
کمتري از نظر قیمت گذاري در خصوص داروهاي  نظارت 
که  امر نشان دهنده آن است  خارجي وجود دارد، این 
در خصوص این داروها آسان گیري شده است، زیرا وارد 
سیستم بیمه اي هم نمي شوند و دست شرکت ها براي 

بازتراست. دارو  قیمت گذاري 
تجویز  پزشک  توسط  نسخه ای  که  زمانی  معتقدیم 
زیرا  می زند  دری  هر  به  آن  تهیه  برای  بیمار  می شود، 
دارو  همان  به  وابسته  درمانش  که  است  این  تصورش 

 . ست ا
در  پزشکان  تجارب  از  نظرخواهي  طریق  از  بایست  می 
کمبودها و مشکالت دارویي بهره جست. به  زمینه رفع 
عنوان مثال باید مقادیر برخي اشکال دارویي با مصرف 

باال در هر نوبت را افزایش داد.
براي  عاملي  مي تواند  داروساز  صحیح  اظهارنظر  گاهي 
رفع نگراني بیمار به شمار رود، باید براي تامین سالمت 
به  ساز  دارو  و  پزشك  بین  تري  منسجم  ارتباط  جامعه 

آید. وجود 
تهیه دارو از وظایف سیستم درمانی است و درشرایطی 
که بیمار به دنبال تهیه نسخه خود برود و سیستم سنتی 
است؛  باز  سودجویان  برای  تخلفات  بروز  مجال  باشد؛ 
پرسنل  و  ها  داروخانه  سیستم  بین  ارتباط  قطع  پس 
گرو راه اندازی هرچه سریع تر  شاغل در بیمارستان ها در 
پرونده الکترونیکی بیماران است تا از این طریق داروها 

که واقعا به آن نیاز دارند. به دست اشخاصی برسد 
کشور،  داروسازی  صنعت  بر  کم  حا ناسالم  اقتصاد 



51

حرفه  ای  منزلت  و  رسانی  خدمت  ارتقاء  کیفیت  بر 
داروخانه  درصد   10 که  طوری  به  است،  موثر  داروساز 
را در اختیار دارند.  کشور  50 درصد فروش دارویی  ها، 
به  که  هستند  داروخانه هایي  تهران  در  مثال  بعنوان 
اقتصاد ناسالم صنعت داروسازي ، درآمد فروش  علت 
موارد  از  بسیاري  در  و  است  اندك  بسیار  آنها  دارویي 
حدود  ندارند.  دارو  فروش  زندگي  گذران  اندازه  به 
گردش  شاید  اما  هست،  کشور  در  داروخانه  هزار   10
داروسازي  متخصصان  همه  براي  داروخانه  در  مالي 
که  هستند  افرادي  طرفی  از  نباشد.  رضایت بخش 
مي کنند  اجاره  زنجیره اي،  صورت  به  را  داروخانه هایي 
داروخانه   سالمت  که  هستند  خاصي  سیستم هاي  و 
متاسفانه  و  مافیاست  نوعي  که  نمي کنند  مراعات  را 
نمي کنند.  کسب  سود  صحیحي  راه هاي  از  افراد  این 
مردم  اعتماد  دوم  رده  دنیا،  تمام  در  که  آنجایی  از 
جایگاه  این  بایست  نمی   ، است  داروسازان  به  متعلق 
دچار خدشه شود امروزه بعضی از داروخانه ها مشغول 
که مصرف آنها  توزیع داروهای قاچاق و تقلبی هستند 
بر  کید  تا با  بیندازد.  را به خطر  تواند سالمت مردم  می 
اینکه شاخص هاي ارایه خدمت در داروخانه ها را باید 
کارگاه هاي  ارتقا داد باید این آموزش به صورت برگزاري 
که  شود  ارایه  بازآموزي  برنامه هاي  ارایه  و  آموزشي 
از  داروساز  و  نیست  دارو  فروش  محل  صرفا  داروخانه 
کرامت و منزلت ارایه خدمت به مردم در جهت ارتقاي 
بایست  می  ؛  است  برخوردار  جامعه  عمومي  سالمت 

کند.  پیدا  بهبود  داروخانه ها  مالي  گردش  شود  سعي 
مصرف  بر  گیرانه  سخت  قوانین  وضع  با  بایست  می 
کیفیت  با  محصوالتي  ورود  از  و  کید  تا داخلي  تولیدات 

کرد. داري  خود  داخلي  محصوالت  مشابه 
ترین  پرفروش  جزو  جنین  سقط  داروهای  انواع 
داروهای قاچاق در بازار هستند.این داروها در 3 نوع 
کستانی در بازار به فروش می رسند  اروپایی ،هندی و پا
مصرف  و  عرضه  و  جنین  سقط  ما  کشور  قوانین  .در 
داروهای مربوط،تنها در شرایط خاص و بسیار محدود 
پذیر  امکان  متخصص  پزشک  کنترل  و  نظر  مطابق  ،و 
است.دست زدن به سقط جنین غیر قانونی و خرید و 
افرادی  سوی  از  داروهاغالبا  این  قانونی  غیر  استعمال 
کمی از  که فساد جنسی مرتکب شده اند ودرصد  است 
به جنین  و مالی  به دلیل مشکالت خانوادگی  نیز  آنان 

زنند. می  دست  کی  خطرنا عمل 
،پیامد  دارو  ی  زمینه  در  قاچاق  معضل  هرصورت  در 
و  تر  حیاتی  آن  با  مقابله  و  دارد  ک  خطرنا بس  های 
که در  کاالی قاچاق دیگری است.با این  ضروری تر از هر 
شهرهای بزرگ عرضه خرده فروشی اقالم قاچاق دارو در 
مکان های ویژه ای انجام می شود. در انتها می بایست 
کرد قدر مسلم با استقبال بیشتر هموطنان  خاطر نشان 

افزایش می یابد.  بالطبع قاچاق دارو هم   ،
  

منابع: 

www.iums.ac.ir
www.tebyan.net
www.aftab.ir
www.ipt.ir
www.mprn.ir
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خصوص  در  بهداشت  وزارت  سیاستهای  به  توجه  با 

کنندگان  مصرف  فرهنگ  افزایش   و  رسانی  اطالع 

اقدام  دارو  و  غذا  سازمان  آشامیدنی،  و  غذایی  مواد 

ای  تغذیه  رنگی  نشانگر  درجه  دستورالعمل  تدوین  به 

است  نموده  آشامیدنی  و  غذایی  محصوالت  روی  بر 

به  نسبت  که  است  کشورهایی  محدود  جزو  ایران   .

ح مذکور بر روی برچسب محصوالت غذایی  اجرای طر

کلیه  زودی  به  و  است  نموده  اقدام  آشامیدنی  و 

رنگی   نشانگر  دارای  آشامیدنی  و  غذایی  محصوالت 

ح  طر روی  بر  ای(  تغذیه  راهنمایی  )چراغ  ای  تغذیه 

گردند. می  خود  برچسب 

و  قرار دادن اطالعات الزم به صورت شفاف  اختیار  در 

آشامیدنی  و  کی  فراورده های خورا قابل درک در مورد 

با  دیگر  سوی  از  است  ضروری  کننده  مصرف  به 

گسترش  آنها  رقابت  افزایش  و  پیشرفت صنایع غذایی 

کنندگان و  ارتقاء فرهنگ مصرف   ، المللی  تجارت بین 

برچسب  سالمتی،  بر  موثر  عوامل  به  آنها  بیشتر  توجه 

ابزارهای مهم جهت اطالع رسانی به  گذاری به عنوان 

کنندگان و سازمان ناظر اهمیت ویژه ای یافته  مصرف 

تبادل  وسیله  ترین  اصلی  غذا  گذاری  برچسب  است. 

کننده و فروشنده غذا از یک سو  اطالعات مابین تولید 

باشد. می  دیگر  سوی  از  کننده  مصرف  و  خریدار  با 

قیبل  از  غذایی  مواد  اجزاء  از  برخی  میدانیم   ما  همه 

درسنین  افراد  برخی  برای  نمک  یا  و  قندها  چربی، 

مختلف  بیماریهای  دارای  افراد  برای  ویا  مختلف 

افراد  مثال  عنوان  به  باشد.  مضر  یا  و  مفید  تواند  می 

نمک  حاوی  که  غذایی  مواد  نباید  فشارخون  دارای 

بر  رنگی  نشانگر  الصاق  با  کنند.  مصرف  باشد  می  زیاد 

روی برچسب محصوالت تولیدی غذایی و آشامیدنی، 

 ، انرژی  محتوای  تواند  می  سادگی  به  کننده  مصرف 

ماده  هر  ترانس  چرب  اسیدهای  و  نمک  چربی،   قند، 

انتخاب  و  داده  تشخیص  روزانه  صورت  به  را  غذایی 

سهم  هر  براساس  مذکور  گیهای  ویژ کلیه  زیرا  نماید 

راهنما  چراغ  مانند  مختلف  رنگهای  با  و  غذایی  ماده 

است. شده  مشخص 

تعریف رنگ ها در جدول نشانگر رنگی:

در  جزء  آن  وجود  دهنده  نشان  قرمز  رنگ  قرمز:  رنگ 

مثال  عنوان  به  میباشد.  غذایی  ماده  در  باال  مقادیر 

چنانچه مقدار نمک در چراغ راهنما دارای رنگ قرمز می 

که آن ماده غذایی حاوی مقادیر  باشد مفهوم این است 

غذایی  ماده  این  است  ممکن  و  باشد  می  نمک  زیادی 

نباشد. مناسب  باال  فشارخون  دارای  فرد  برای 

جدول  در  اجزاء  از  هریک  روی  بر  زرد  رنگ  زرد:  رنگ 

نشانگر رنگی تغذیه ای احترام  به 
کننده سالمت مصرف 

   زهرا مبارکی

 کارشناس مواد غذایی معاونت غذا و دارو
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مقادیر  در  جزء  آن  وجود  دهنده  نشان  راهنما  چراغ 

متوسط در ماده غذایی می باشد. برای مثال چنانچه 

مقدار اسیدهای چرب ترانس چراغ راهنما دارای رنگ 

آن ماده غذایی حاوی  که  این است  باشد مفهوم  زرد 

مقدار متوسطی اسیدهای چرب ترانس می باشد و به 

مصرف  میزان  و  انتخاب  در  کننده  مصرف  ترتیب  این 

شود. می  راهنمایی  غذایی  محصول  آن 

از اجزاء در جدول  رنگ سبز: رنگ سبز بر روی هر یک 

مقادیر  در  جزء  آن  جود  و  دهنده  نشان  راهنما  چراغ 

برای   . باشد  می  غذایی  ماده  در  سالمتی  مناسب 

رنگ  دارای  راهنما  چراغ  قنددر  مقدار  چنانچه  مثال 

که آن ماده غذایی حاوی  سبز باشد مفهوم این است 

که  کسانی  برای  محصول  آن  و  بوده  قند  کمی  مقدار 

تمایل به مصرف  قند باال در رژیم غذای خود را ندارند 

باشد. می   مناسب 

مصرف  رنگی  های  نشانگر  جدول  طریق  از  درنهایت 

کننده می تواند میزان مصرف قند، چربی واسید چرب 

غذایی  های  فراورده  مصرف  طریق  از  که  را  ترانسی 

رژیم  طریق  این  از  و  داده  تشخیص  کند  می  دریافت 

کند. می  مدیریت  را  خود  روزانه  غذایی 

مقایسه محصوالت غذایی با نشانگرهای رنگی 

بسیاری از مواد غذایی ممکن است دارای هر سه رنگ 

سبز، نارنجی و قرمز بر روی نشانگرهای خود باشند. از 

مشابه،  محصول  دو  بین  از  کنید  سعی  همواره  رو  این 

که رنگ های سبز و نارنجی بیشتری دارد را انتخاب  آن 

نمایید .

مشابه  محصول  دو  نشانگر  های  رنگ  که  حالتی  در   

که در هر سهم حاوی  کنید  باشد، محصولی را انتخاب 

چرب  اسید  و  قند  و  نمک  و  چربی  از  کمتری  مقادیر 

: کنید  دقت  زیر  تصویر  به  باشد،  ترانس 

جاده  در  ای،  تغذیه  رنگی  نشانگرهای  همیاری  با   

کنیم  حرکت  تر  هوشمندانه  سالمت، 

منابع:

http://fda.gov.ir



یا 54 ماهی  مصرف  اثر  در  دریایی  غذاهای  مسمومیت   
می  اتفاق  دریا  سموم  از  دیده  آسیب  پوستان  سخت 
امر در آمریکا عامل اصل بیماری های ناشی  افتد. این 
بیماری  این  معمول  های  نشانه  است.  غذایی  مواد  از 
شامل تهوع، استفراغ، التهاب معده، درد ماهیچه و در 
که جهانی شدن،  موارد جدی مرگ می باشد. در حالی 
آلوده در  تا موجودات دریایی  را ممکن ساخته  امر  این 
افرادی  همه  برسند،  فروش  به  جهان  سراسر  بازارهای 
این  معرض  در  کنند،  می  مصرف  دریایی  غذاهای  که 
در  مسمومیت  اصلی  نوع   8 هستند.  ک  خطرنا تهدید 
ماهی و سخت پوستان وجود دارد. مشهوترین سموم 
اسکامبروید،  از:سیگواترا،  عبارتند  ماهی  در  موجود 
در  مسمومیت  ترین  معمول  جیوه.  و  کسین  تترودوتا
اسهال،  فلج،  از:  عبارتند  پوستان  سخت  مصرف  اثر 

عصبی.  سمیت  و  فراموشی 
   مسمومیت سیگواترا

ایجاد می شود، سمی  اثر سم سیگوا  که در     سیگواترا 

می  تولید  »دیوتاژکدار«  نام  به  جلبکی  توسط  که  است 
در  شود.  می  یافت  جهان  سراسر  در  جلبک  این  شود. 
خالل ماه های تابستان، دیوتاژکدارها در آبهای ساحلی 
توده  آبها،  سطح  بر  آنها  مجموع  که  شوند  می  تکثیر 
ها  جلبک  این  میزان  شاید  شوند.  می  نامیده  جلبکی 
که به خاطر رنگ مایه ی موجود در آنها  آنقدر زیاد شود 
خ«  که این پدیده به »امواج سر خ به نظر آید  رنگ آبها سر

دارد. شهرت 
سطح  زیر  در  سیگواترا  کننده  تولید  ریز  بسیار  جبلک 
کند. و  مرجان ها و دیگر جلبک های بزرگتر زندگی می 
گیاهخوار خورده می شود و به این شکل  توسط ماهی 
گوشت  به زنجیره غذایی وارد می شود. این سموم در 
گردد و این ماهی همان چیزی  ماهی بزرگتر انباشته می 
از  پس  و  دارند  آن  مصرف  به  تمایل  مردم  که  است 

شوند.  می  مسموم  نیز  خوردن 
گونه دریایی به زیست باره های سم سیگوا  مجموع 400 
از  برابر  هزار  که  هستند(  سیگوا  )حاوی  دارند  شهرت 
آرسنیک مرگبارتر است. این بیماری با نشانه هایی نظیر 
ضربان  تهوع،  ای،  روده  و  ای  معده  سخت  مشکالت 
قلب به طور غیر عادی پایین، تشنج و دید مات در افراد 

معدود شناخته می شود. 
قهوه  خوک،  گوشت  غ،  مر دریایی،  غذاهای  مصرف  با 

مسمومیت با غذاهای دریایی

       آزاده آرام

کارشناس  مواد غذایی معاونت  غذا و دارو  
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کند و  بیماری مجددًا عود می  این  الکلی،  و مشروبات 
آن  از مصرف ماهی سمی نشانه های  شاید سالها پس 

کند.  بروز 
لذا  است،  مقاوم  سرما  و  گرما  مقابل  در  سیگوا،  سم 
کردن  فریز  گذاشتن،  یخچال  در  کردن،  دودی  پختن، 
در  را  فرد  تواند  نمی  سمی  ماهی  خواباندن  نمک  در  یا 
مقابل این مسمومیت در امان نگه دارد. همچنین این 
بدون  و  بو  بدون  زیرا  است،  شناسایی  قابل  غیر  سم، 

است.  طعم 
و  خورد  می  را  سیگوا  به  آلوده  ماهی  شخصی  وقتی 
 24 گاهی  و   6 تا   1 از  پس  ها  نشانه  شود،  می  مسموم 
از  بیش  با  مسمومیت  این  و  شود  می  پیدا  بعد  ساعت 
های  نشانه  شامل  این  و  شود.  می  شناخته  نشانه   30
مسمومیت عادی غذایی نظیر اسهال و استفراغ تا تهوع 
و درد و اثرات غیر مشخص نظیر خستگی، درد ماهیچه، 
تغییر  جمله  از  عصبی  های  نشانه  انواع  و  مفاصل  درد 
با اشیای  از تماس  که پس  گهانی درجه حرارت بدن  نا
و  کرختی  و  شود  می  بدن  در  درد  ایجاد  سبب  سرد، 
سوزش شدید در دستها و پاها، می باشد. و انواع عالئم 
سم  این  عالئم  بدن.  سراسر  در  خارش  همچون  دیگر 
انجامد،  می  طول  به  سالها  گاهی  و  ها  ماه  ها،  هفته 
لذا این بیماری طوالنی سبب شگفتی مردم می شود و 

شود. نمی  داده  تشخیص  کاماًل  بیماری  حتی  گاهی 
مصرف  اثر  در  مسمومیت  نوع  ترین  معمول  سیگواترا، 
ماهی در سراسر جهان است و از خوردن ماهی مرجان 
ماهی  گیر،  گاز  ماهی  خاردار،  ماهی  نظیر  استوا  های 
)ماهی  سالمون  معروف  ماهی  و  ماهی،  طوطی  بس، 
آزاد( ایجاد می شود. ساالنه 50 هزار نفر در جهان به این 

شوند.    می  دچار  مسمومیت 
مسمومیت اسکامبروید

از  پس  مسمومیت  شدید  نوع  دومین  اسکامبروید، 

فاسد،  ماهی  خوردن  نتیجه  در  که  باشد  می  سیگواترا 
از  پس  دقیقه  چند  گاهی  آن  عالئم  و  شود  می  ایجاد 
همه  میان  از  شود.  می  نمایان  ماهی  گوشت  خوردن 
ترین  معمول  ماهی،  مصرف  از  ناشی  های  مسمومیت 
سم  اسم  به  مسمومیت  )تایوان(،  فورموسا  در  آن  نوع 
نیز  هیستامین  مسمومیت  به  که  باشد  می  اسکامبرو 
گوشت  دارای  های  ماهی  مصرف  اثر  در  و  دارد  شهرت 
ایجاد  تن  ماهی  و  بونیتو  مارلین،  کرل،  ما شامل  تیره 
می شود. این نوع ماهی ها دارای هیستیدین هستند، 
تغییر  سبب  کتری  با نشوند،  ذخیره  درستی  به  گر  ا لذا 
هیستیدین به هیستامین می شود. وقتی این ماده با 
کاداورین ترکیب شود،  دیگر مواد آمینه نظیر پوترسین یا 
نشانه هایی شبیه به مسمومیت هیستامین ایجاد می 
درد،  دل  سردرد،  گیجی،  تب،  جوش،  شامل  که  کند 
گذشته هر سال  کهیر می باشد. در چند سال  استفراغ و 

ایم. بوده  مواردی  چنین  شاهد  )تایوان(  فورموسا  در 
اسکامبروید  مسمومیت  احتمالی  پیامدهای  دیگر  از 
برافروختگی  دهان،  اطراف  در  سوزش  احساس  شامل 
صورت، و ضربان قلب غیر طبیعی می باشد و پختن یا 

کند. نمی  خنثی  را  سم  این  ماهی  کردن  منجمد 
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را  مسمومیت  نوع  این  ایجاد  قابلیت  که  هایی  ماهی   
ماهی  عنبر  و  هرینگ  آنچووی،  ساردین،  شامل  دارند، 

باشند. می 
کسین  مسمومیت با تترودوتا

و  دارد  کسین  تترودوتا خود  بدن  در  معمواًل  ماهی  پف 
از آنکه فرد »فوگو« یا غذای ژاپنی تهیه شده  شاید پس 
شود.  دچار  مسمومیت  این  به  بخورد،  را  ماهی  پف  با 
طبیعت  در  سموم  مرگبارترین  از  یکی  کسین  تترودوتا
گر یک  است و 10 هزار برابر سمی تر از سیانور می باشد. ا
بخورد،  را  ماده  این  از  گرم  میلی   0.001 فقط  بزرگسال 
اثر  در  میر  و  مرگ  میزان  دهد.  می  دست  از  را  جانش 
برای آن  باشد و هنوز  از % 50 می  کسین بیش  تترودوتا
کردن  منجمد  یا  پختن  ندارد.  وجود  پادزهری  هیچ 
نمی  آن  سمی  های  گی  ویژ رفتن  بین  از  سبب  ماهی 
شود و میزان سم موجود در یک پف ماهی می تواند 30 
ماهی  خورشید  ماهی،  پف  بر  عالوه  بکشد.  را  بزرگسال 
دارای  نیز  دار  تیغه  ماهی  و  دار  ماشه  ماهی  اقیانوس، 
در  توان  می  را  ها  گونه  این  باشند.  می  کسین  تترودوتا
جهان  سراسر  در  استوایی  نیمه  و  استوایی  های  آب 

یافت.
)تایوان(  فورموسا  در  ماهی  پف  با  مسمومیت  موارد 
شده  مشاهده  نیز  جهان  دیگر  کشورهای  در  گاهی  و 
گاهی روی می  است. این موارد زیاد معمول نیست، اما 
دهد. در واقع پف ماهی بسیار سمی است. و یک نوع 
پف  مسمومیت  دارد.  نیز  اعصاب  ی  کننده  ویران  سم 
را صید  این ماهی  که مردم  ماهی وقتی روی می دهد 
پف  با  مسمومیت  از  ناشی  های  نشانه  بخورند.  و  کرده 
موارد  در  باشد.  می  زبان  و  دهان  کرختی  شامل  ماهی 
کرختی به دست ها و پاها نیز می رسد و  جدی تر، این 

دارد. دنبال  به  نیز  مرگ  و  تنفسی  مشکالت 
مگر  ندارد  وجود  راهی  مسمومیت  این  درمان  برای   
شود  سعی  یا  گیرد،  انجام  اولیه  کمک  مقداری  اینکه 

جذب  تا  شود  ج  خار فرد  معده  از  کامل  طور  به  سم 
بدن او نشود. در برخی از موارد می توان از زغال فعال 
در  آن  جذب  از  و  نماید  جذب  را  سم  تا  کرد  استفاده 
گر  ا اما  شود.  جلوگیری  فرد  روده  و  دل  بقیه  و  شکم، 
خاصی  میزان  به  بدن  در  شده  جذب  سم  مقدار 
سبب  کسین،  تترودوتا انجامد.  می  مرگ  به  برسد، 
می  اعصاب  در  سدیم«  »کانال  پروتئین  کارافتادگی  از 
می  امکان  سدیم  های  یون  به  پروتئین  این  شود. 
شکل  این  به  و  کنند،  عبور  عصب  غشای  از  تا  دهد 
لذا  شود.  می  ایجاد  بیولوژیکی  الکتریسیته  بدن  در 
کارافتادگی  از  سبب  و  ببندید  را  سدیم  کانال  آن  گر  ا
جریان الکتریسیته بیولوژیکی بدن تان شوید، سیستم 
می  کار  از  ها  ماهیچه  نظیر  ها،  بافت  دیگر  و  اعصاب 

انجامد. می  مرگ  به  امر  این  و  افتند 
نیز  هستند  تنان  نرم  از  که  ها،  پا«  »شکم  از  برخی 
کوچک  های  پا«  »شکم  کنند.  می  تولید  را  سم  این 
دارای  تنها  نه  کوچکترند،  هم  شست  انگشت  از  که 
نیز  شان  درونی  اعضای  بلکه  هستند،  سمی  گوشت 
فورموسا  در  مسمومیت  موارد  از  بسیاری  است.  سمی 
مشاهده  پینتونگ  همچون  مناطقی  در  و  )تایوان( 
پاها  این شکم  از  از ده عدد  شده است. خوردن بیش 
جزیره  در  موارد  این  از  شود.  مرگ  سبب  تواند  می 
شدت  به  بسته  است.  شده  مشاهده  نیز  »دانگشان« 
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گاهی خوردن دو شکم پا نیز به مرگ می انجامد. سم، 
مسمومیت با جیوه

و  است  اعصاب  کننده  ویران  سم  یک  جیوه  متیل 
آید،  می  بدست  جیوه  از  که  است  سمی  مرگبارترین 
که به طور طبیعی وجود دارد، اما ممکن است از  چیزی 
کارخانجات  طریق آالینده های صنعتی از منابعی نظیر 
شود.  وارد  زیست  محیط  به  نیز  سنگ  زغال  سوخت 
مرکز  و  آمریکا  از  هاروارد  دانشگاه  از  مشترک  تحقیقی 
که  گرفت  نتیجه  چنین  آمریکا،  جغرافیایی  تحقیقات 
های  فعالیت  از  حاصل  که  جیوه  حاوی  های  آالینده 
کتری ها  با اقیانوس می ریزند، توسط  اند و به  صنعتی 
به متیل جیوه تبدیل می شوند و بعد به طور تدریجی 
گردند.  می  ذخیره  دریایی  های  گونه  کثر  ا گوشت  در 

که ماهی آلوده به جیوه یا دیگر غذاهای دریایی  مادری 
کند، جنین خود را به شدت در معرض  آلوده را مصرف 
خطر نارسایی های مادرزادی نظیر عقب ماندگی ذهنی، 
در  دهد.  می  قرار  ناشنوایی  و  نابینایی  مغزی،  فلج 
کاهش  بزرگساالن، سم جیوه در غذاهای دریایی سبب 
کاهش بینایی، بیماری قلبی و مرگ می  حافظه، لرزه، 
شود. جیوه نیز همچون دیگر سموم، در ماهی غیر قابل 

که بی بو و بی رنگ است. شناسایی است، چرا 
 فلج مرتبط با سخت پوستان

سم  این  و  شود  می  فلج  ایجاد  سبب  کسی  سا سم   
جلبک  این  سم  گردد.  می  تولید  دیوتاژکدارها  توسط 
که از راه پاالیش آب یا هوا، غذای  ها، در بدن جانورانی 
خود را بدست می آورند همچون صدف ها، اویسترها، 
کسی در سراسر  و اسکالوپ ها ذخیره می شود. سم سا
متعادل  های  آب  در  بیشتر  اما  شود،  می  یافت  جهان 
از  ناشی  های  مسمومیت  از  دیگر  یکی  نیز  است.این 
پوستان  سخت  سم  است.  دریایی  جانداران  مصرف 
آن،  خوردن  از  پس  است.  کسین  تترودوتا همچون  نیز 

ایجاد  سبب  همچنین  کند.  می  مختل  را  ما  اعصاب 
کرختی در دهان، زبان و دست و پا می شود. در وخیم 
ترین موارد، فلج ماهیچه و مشکالت تنفسی و پس از 25 

دارد. دنبال  به  نیز  را  مرگ  ساعت، 
کننده عصب از سخت پوستان   سم ویران 

ویران  مسمومیت  ایجاد  سبب  برو(  )سم  بروتوکسین، 
کننده عصب می شود و از دیوتاژکداران ایجاد می شود. 
به  آلوده  های  ماسل  یا  ها  صدف  اویسترها،  مصرف 
مشکالت معده ای و روده ای، سوزش شدید در دهان، 
دست ها و پاها، ناهماهنگی و حتی همچون سیگواترا، 

شود.  می  بدن  حرارتی  اختالالت  همچون  مشکالتی 
فراموشی: مسمومیت ناشی از سخت پوستان

قرمز-  جلبک  نوعی  از  مسمومیت  این  با  مرتبط  سم   
سراسر  های  اقیانوس  در  که  شود  می  ایجاد  ای  قهوه 
جنوب  آسیای  و  شرقی  آسیای  شمالی،  آمریکای  اروپا، 
مسمومیت  این  معمول  اثرات  شود.  می  یافت  غربی 
در  و  است،  محیط  درک  عدم  سردرد،  گیجی،  شامل 
موارد شدید ممکن است فراموشی و مرگ نیز روی دهد.

که  کرد،  از دیگر سموم می توان به اسید دومیک اشاره 
مصرف  از  ناشی  مسمومیت  با  مرتبط  فراموشی  عامل 
اما  دهد  می  روی  ندرت  به  و  است،  پوستان  سخت 
می  اثر  انسان  مغز  بر  پیداست،  آن  نام  از  که  همانطور 
را  داده  روی  آنچه  مردم  که  شود  می  سبب  و  گذارد 

نمایند. فراموش 
 منابع:

http://www.phce.org/books.
html?task=view&id=44&catid=104
http://www.nathnac.org/travel/factsheets/
marinetoxins.htm 
http://www.holistichealthtopics.com/
HMG/ciguatera.html 
http://edis.ifas.ufl.edu/in742 
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که در همه دنیا  گندم از رایج ترین دانه های غالت است 
گیاه  این  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  روزانه  صورت  به 
می پزند  نان  آن  با  که  گندمی  دارد؛  مختلفی  گونه های 
گندم معمولی، رایج ترین نوع آن است. از دیگر  یا همان 
 Durum، Einkorn، Emmer، به  می توان  گندم  انواع 

کرد. اشاره  گندم خراسان  و   Spelt
کربوهیدرات  مانند تمام دانه ها و غالت، این دانه نیز از 
این  غالب  نوع  نشاسته  است.  شده  تشکیل  زیادی 
که بسته به نوع آن میزان قند خون  کربوهیدرات است 

است. متغیر  نیز  آن  از  حاصل 
گندم می توان به سرشار بودن این  از مهم ترین خواص 
که  باشید  داشته  یاد  به  اما  داشت.  اشاره  فیبر  از  دانه 
محتوای  ندارد.  فیبری  هیچ  تقریبا  شده  تصفیه  گندم 
فیبر در غالت حدود 12 تا 15 درصد است؛ اما از آنجایی 
که فیبر در سبوس آن ها متمرکز است، بسیاری از الیاف 

در فرآیند تصفیه حذف شده و در نتیجه مقدار زیادی از 
فیبر در آرد سفید وجود ندارد.

گوارش شده و حرکت  فیبر منجر به عملکرد بهتر دستگاه 
گندم حاوی مقدار  غذا را در روده ها تسهیل می بخشد. 
که می تواند در افراد مبتال  کمی از فیبرهای محلول است 
به سندروم روده تحریک پذیر، عالئمی را در پی داشته 
که مشکلی با این نوع  باشد. با این حال، برای افرادی 
سالمت  روی  مفیدی  اثرات  آن  سبوس  ندارند،  غالت 

روده دارد.
گندم خشک، دارا بودن 7 تا 22 درصد  از دیگر خواص 
گندم  پروتئین های  خانواده  نام  گلوتن  است.  پروتئین 
بوده و 80 درصد از کل آن ها را شامل می شود. گلوتن یک 
کشش و چسبندگی  که  خانواده بزرگ از پروتئین هاست 
منحصر به فردی داشته و می تواند اثرات مثبت و منفی 
گلوتن  به  که  کسانی  برای  باشد.  خاصی در پی داشته 

گندم توصیه نمی شود. حساسیت دارند، مصرف 
گندم: ویتامین ها و مواد معدنی موجود در 

معدنی  مواد  و  ویتامین ها  از  خوبی  منبع  دانه  این 
مواد  مقادیر  غالت،  از  بسیاری  مانند  است.  مختلف 
کرده،  رشد  آن  در  که  کی  خا به  آن  در  موجود  معدنی 

دارد. بستگی 
کاربردهای  که می تواند  سلنیوم: یک عنصر ردیابی است 

نان سبوس دار 
گمشده سفره ایرانی حلقه 

   فاطمه مهرجویی

کارشناس مواد غذایی معاونت غذا ودارو
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این  باشد. محتوای سلنیوم  برای بدن داشته  ضروری 
از  مناطق  برخی  در  و  دارد  بستگی  آن  ک  خا به  دانه 

است. کم  بسیار  آن  مقادیر  چین  جمله 
و  حبوبات  دار،  سبوس  غالت  در  که  ماده  این  منگنز: 
سبزیجات به مقدار باال یافت می شود، ممکن است به 

باشد. موجود  کامل  گندم  در  نیز  کم  مقدار 
تعمیر،  در  اصلی  نقش  که  معدنی  ماده  یک  فسفر: 

دارد. بدن  بافت های  رشد  و  نگهداری 
سالمت  بر  سوئی  اثرات  می تواند  مس  کمبود  مس: 
گندم داشتن مقادیر مس  قلب داشته باشد. از خواص 

است. آن  در  موجود 
که با نام اسید  فوالت: یکی از انواع ویتامین های B است 
فولیک یا ویتامین B9 نیز شناخته می شود. مصرف این 
زیادی  اهمیت  بارداری  دوران  در  خصوص  به  ویتامین 

دارد.
که خواص زیادی دارند،  قطعاتی مانند سبوس و جوانه 
گندم  در  و  می شوند  جدا  تصفیه  فرآیند  طول  در  همه 
گندم  که  سفید دیگر وجود ندارند. به همین علت است 
سفید از بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی فقیر است.
گندم با برخی ویتامین ها و مواد  کشورها، آرد  در برخی 
روش  به  آن  کمبودهای  و  می شود  سازی  غنی  معدنی 
مصنوعی جبران می گردد. عالوه بر مواد مغذی ذکر شده 
تیامین،  آهن،  از  خوبی  منبع  شده  غنی  گندم  باال،  در 

کلسیم است. نیاسین، ویتامین B6 و 

ترکیبات دیگری نیز در سبوس و جوانه این دانه موجود 
وجود  دیگر  سفید  آرد  و  شده  تصفیه  دانه  در  که  است 
کسیدان ها در الیه آلورون  ندارد. بیش ترین میزان آنتی ا
گندم  که بخشی از سبوس است، یافت می شود. آلورون 

گانه به فروش می رسد به عنوان یک مکمل جدا
 نان:

کاالیی اساسی و ضروری است و اهمیت ویژه ای در  نان 
گفت نان خوب دارای  سبد مصرفی خانوارها دارد و باید 
کامال برشته و پخته شده بوده و در سطح  ظاهری سالم، 
آن سوختگی مشاهده نمی شود و طعم و بوی خوشایند 
برش  قابلیت  و  است  یکنواختی  و  نرم  بافت  دارای  و 
گر برای تهیه سریع نان از جوش  پذیری مطلوب دارد. ا
نمی شود  انجام  »فیتین«  تجزیه  شود  استفاده  شیرین 
شده  کلسیم  و  منیزیوم  آهن  جذب  مانع  نتیجه  در 
از جوش شیرین در تهیه نان سبب  همچنین استفاده 
نشانه  نان   روشن  می شود.رنگ  بدن  در  آهن  کمبود 

ارزش غذایی آن است بودن  پایین  و  نبودن سبوس 
بیاید  ور  ترش  خمیر  توسط  خمیرنان  طوالنی  مدت  در 
تجزیه  غالت  در  موجود  آنزیم های  توسط  فیتین  ماده 
در  موجود  معدنی  مواد  از  می تواند  انسان  بدن  و  شده 

کند. استفاده  نان 
بطوری  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  نان  نگهداری 
از آن، میزان ضایعات آن  که در صورت نگهداری خوب 

داشت. خواهد  چشمگیری  کاهش 
در  آن  دادن  قرار  نان،  نگهداری  روش های  از  یکی   
فریزرهای خانگی و عدم نگهداری طوالنی مدت آن در 
سبوس دار  و  کامل  آرد  با  که  نان هایی  است،  یخچال 
سفید  آرد  با  شده  تهیه  نان  به  نسبت  می شوند  تهیه 
روزانه  مصرف  و  دارد  باالتری  غذایی  ارزش  مراتب  به 
کربوهیدرات،  نیاز روزانه بدن به امالح،  ار  آنها مقداری 

می کند. تامین  را  ویتامین ها  و  فیبر  پروتئین، 
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و رنگ روشن  نان سفید  که  اغلب مردم تصور می کنند 
در نان های سنتی نشانه مرغوبیت نان است در صورتی 
که اینطور نیست و رنگ روشن نان نشانه نبود سبوس و 

پایین بودن ارزش غذایی آن است.
نان سبوس دار سرشار از ویتامین و امالح است:

آن  و  می دهد  تشکیل  را  گندم  خارجی  جدار  سبوس 
آفتاب  معرض  در  دائما  که  است  گندم  از  قسمتی 
از  مملو  این   می کند  استفاده  خورشید  اشعه  از  و  بوده 
فعال  قسمت های  تمام  کلی  طور  به  ویتامین هاست 
منبع  سبوس  و  شده  جمع  آن  پوست  در  گندم  زنده  و 
منیزیم،  منگنز،  پتاسیم،  امالح،  فیبر،  از  خوبی  بسیار 

است. روی  آهن،  فسفر،  سلنیوم، 
نیاسین،  ویتامین های  از  سرشار  گندم  سبوس 
ریبوفالوین، تیامین و فوالت است، ، سبوس غنی ترین 
منبع غذایی فیبر محسوب می شود و این فیبر بیشتر از 
گیاهی  مواد سلولوزی و همی سلولوزی است. فیبرهای 
و  می شوند  تقسیم  نامحلول  و  محلول  نوع  دو  به  نیز 

است. نامحلول  غذایی  فیبرهای  جزو  گندم  سبوس 
نحوه تغذیه، مواد غذایی نامناسب مورد استفاده مردم 
و نحوه زندگی را اصلی ترین عامل خطرزا برا سالمتی می 
باشد و نیزتوجه به نوع تغذیه و شیوه زندگی می تواند از 

کند. بروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری 
حجم  افزایش  موجب  سبوس دار  نان های  مصرف 
طبیعی  درمان  راه  ترین  مهم  بدینوسیله  و  متابولیسم 
بروز  از  جلوگیری  همچنین  می رود  شمار  به  یبوست 
دیورتیکول،  التهاب،  بواسیر،  بروز  از  نیز  یبوست 
کولون، شقاق، فیستول، شکاف بافت معده و  سرطان، 

می کند. پیشگیری  گوارش  دستگاه  عفونت های 
سنگک  نان  مثل  سبوس دار  نان های  مصرف  افزایش 
با  می شود  باعث  هستند  سبوس  حاوی  که  جو  نان  و 
کمتری از غذا افراد سیر شوند و سلول ها به سیری  حجم 

از چاقی جلوگیری می کند. نتیجه  و در  برسند  واقعی 
بسیار  مغذی های  ریز  از  عاری  سبوس،  فاقد  سفید  آرد 
که سبب می شود حجم زیادی از غذا خورده  مفید است 
کافی به سلول ها نرسد  شود اما ریز مغذی ها به اندازی 
سبب  امر  این  و  گرسنه اند  همیشه  سلول ها  نتیجه  در 
گرسنگی سلول است. که نتیجه  کاذب می شود  اشتهای 

گندم بر سالمت مردم : کمبود سبوس  عواقب ناشی از 
افزایش اختالالت روده ای، افزایش ابتال به سرطان های 
رحم،  اندرومتر  بافت  پانکراس،  مقعد،  بزرگ،  روده 
و  بیماری  بروز  احتمال  افزایش  پروستات،  و  تخمدان 
حمله های قلبی، افزایش ابتال به چاقی، افزاش ابتال به 
کاهش مقاومت در برابر انواع عفونت ها،  دیابت نوع 2، 
مواد  به  آلرژی  افزایش  ویروس ها،  برابر  در  کمتر  ایمنی 
از عواقب  کلیه را  کبد و  غذایی و افزایش مواد سمی در 
میتواند  بر سالمت مردم  گندم  کمبود سبوس  از  ناشی 

باشد.
تنش های  افسردگی،  پرخاشگری،  عصبانیت،  افزایش 
نتیجه  در  و  بی حوصلگی  مفرط،  خستگی های  روانی، 
جداسازی  عوارض  دیگر  از  جامعه  شادابی  کاهش 

است. آرد  از  سبوس 
 منابع:

1(https://www.mehrnews.com
2(http://sofrehapp.ir
3( https://www.alodoctor.com            
4( http://www.salamatnews.com 
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مقدمه:
کسیدانی، از پیشگیری  امروزه همه جا از فواید مواد آنتی ا
کاهش آسیب مغز و چشم ها  گرفته تا  بیماری های قلبی 
کسیدان ها جلوی عمل رادیکال  صحبت می شود. آنتی ا
گیرند و  که موادی فعال و ویرانگر هستند، می  های آزاد را 

کنند. آنها را خنثی می 
ک هستند. این رادیکال ها برای سالمتی بدن مضّر و خطرنا

یک  دارای  باید  بدن  ها،  اتم  این  عمل  از  جلوگیری  برای 
ها  کسیدان  ا آنتی  باشد.  ها  کسیدان  ا آنتی  از  سد دفاعی 
که جلوی عمل رادیکال های آزاد را  مولکول هایی هستند 
گرفته و مانع از تخریب سلول های حیاتی بدن می شوند. 
جلوگیری از تخریب سلولی باعث جلوگیری از بروز بیماری 
پیرشدن   ، عروقی    قلبی  بیماری   ، سرطان  مانند  هایی 
ها  کسیدان  ا آنتی  بیشتر  شود.مصرف  می   ... و  پوست 
رادیکال  راحتی  به  بدن  که  کنند  می  فراهم  را  ای  زمینه 
مولکول  ها  کسیدان  ا آنتی  ببرد.  بین  از  را  مضر  آزاد  های 
گرفته  را  آزاد  رادیکال های  که جلوی عمل  هایی هستند 
و مانع از تخریب سلول های حیاتی بدن می شوند. بیشتر 
کسیدانی در غذاها وجود دارند. ولی  از 4000 ترکیب آنتی ا
نیز ماده  کاروتن و  بتا C و  و   E از همه ویتامین های  بیش 
کنند  می  تصور  افراد  بیشتر  هستند.  مهم  سلنیم  معدنی 
کسیدان بیشتر، مصرف مکمل ها  منظور از دریافت آنتی ا

آنتی  کی  که فقط مکمل های خورا بدانید  باید  اما  است. 
کسیدان ندارند ، بلکه میوه ها، سبزی ها و غالت سبوس  ا

بیشتری هستند. چرا؟ کسیدان  ا آنتی  دارای  دار 
کسیدان خاص ) مثاًل ویتامین  زیرا این غذاها غیر از آنتی ا
نیز  دیگری  های  کسیدان  ا آنتی  و  موادمغذی  دارای   )  C
هستند ، بنابراین بهتر از مکمل ها از بدن شما محافظت 
مقدار  به  را  ها  کسیدان  ا آنتی  این  باید  شما  کنند.  می 

کنید. کافی و به شکل صحیح دریافت 
کسیدان ها: بهترین منابع غذایی آنتی ا

کردن  گر چه سیستم های آنزیمی متعددی برای خنثی  ا
کسیدان  رادیکال های آزاد در بدن وجود دارد، ولی آنتی ا
هستند.  کاروتن  بتا و   E، C های  ویتامین  اصلی  های 
آنتی  نقش  معدنی  ی  ماده  یک  بعنوان  نیز  سلنیم 
ویتامین  این  تولید  به  قادر  بدن  دارد.  مهمی  کسیدانی  ا
طریق  از  بایستی  بنابراین   ، نیست  معدنی  ی  ماده  و  ها 

کرد. دریافت  را  آنها  غذا 
:C 1- ویتامین

که  است  اسکوربیک  اسید  ویتامین،  این  دیگر  نام   
محلول در آب است و در تمامی مایعات بدن وجود دارد، 
اولین خطوط دفاعی بدن است.  از  به همین دلیل یکی 
ولی نمی تواند در بدن ذخیره شود، بنابراین باید به طور 
کرد. نیاز روزانه آن  منظم و پیوسته میوه و سبزی مصرف 
بیش  مقدار  به   C ویتامین  دریافت  است.  گرم  میلی   60
جانبی  اثرات  افراد،  بعضی  در  روز  در  گرم  میلی   2000 از 

دارد. اسهال  و  تهوع   ، کلیه  سنگ  ایجاد  مثل  مضری 
کلم  مهم ترین منابع آن عبارتتد از : مرکبات، فلفل سبز، 
کلم ، طالبی  کیوی ،  بروکلی ، سبزیجات برگی شکل سبز، 

، توت فرنگی ، اسفناج و سیب زمینی .
 : E 2- ویتامین

چربی  با  همراه  که  است  چربی  در  محلول  ویتامینی 
شود.  می  ذخیره  بدن  های  بافت  سایر  و  کبد  در  ها 
در  تأخیر  مثل  دارد  بدن  در  مهمی  اثرات   E ویتامین 
روزانه  نیاز   . سوختگی  آفتاب  درمان  و  ها  سلول  پیری 

کسیدانی  نقش مواد غذایی آنتی ا
در سالمتی بدن

رویا سعدآبادی مطلق
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واحد   12 زنان  در  و  المللی  بین  واحد   15 مردان  در  آن 
است. المللی  بین 

گیاهی ، جوانه  منابع غذایی مهم ویتامین E : روغن های 
سبزیجات  دار،  سبوس  غالت   ، ها  دانه   ، آجیل   ، گندم 

سبز. شکل  برگی 
کاروتن : ۳- بتا

که در بدن تبدیل به ویتامین   پیش ساز ویتامین A است 
مختلف  کاروتنوئید   600 از  بیش  بررسی   . شود  می   A
کاروتنوئیدهای  از  یکی   ( کاروتن  بتا که  نشان داده است 
از  را  نارنجی  و  زرد  سبز،  های  میوه  و  ها  سبزی   ) مهم 
کند.بنابراین  می  حفظ  خورشید  اشعه  از  ناشی  تخریب 
باشد.  داشته  بدن  در  نیز  را  اثری  چنین  شود  می  تصور 

ندارد. وجود  آن  دریافت  برای  معینی  مقدار 
زمینی  سیب  بروکلی،  کلم  حلوایی،  کدو  هویج، 
کلم بروکلی  کلم مثل  گوجه فرنگی ، انواع  شیرین،اسفناج، 

کاروتن هستند. ، طالبی ، هلو و زردآلو منابع غنی بتا
کسیدانی ندارد و دریافت  A نقش آنتی ا  نکته : ویتامین 
ک  خطرنا و  زا  مسمومیت  بدن  برای  آن  باالی  مقادیر 

است.
۴- سلنیم :

توسط  بدن  های  سلول  تخریب  مانع  معدنی  ماده  این   
سرطان  بروز  از  بنابراین  شود،  می  دار  کسیژن  ا مواد 
طریق  از  را  الزم  سلنیم  است  بهتر  کند.  می  جلوگیری 
باالی  مقادیر  دریافت  زیرا  کنید،  دریافت  غذایی  مواد 
ک  خطرنا و  سمی  بدن،  برای  ها  مکمل  طریق  از  سلنیم 
گوشت قرمز،  است.بهترین منابع غذایی شامل : ماهی ، 
سبزی  است.  سیر  و  غ  مر  ، غ  مر تخم  حبوبات،  غالت، 
کنند،  می  رشد  سلنیم،  از  غنی  های  ک  خا در  که  هایی 

هستند. سلنیم  از  خوبی  منبع  نیز 
کسیدان ها از سرطان و بیماری های قلبی پیشگیری  آیا آنتی ا

کنند؟ می 

که روزانه مقادیر زیادی میوه  بررسی ها نشان داده افرادی 

کمتر دچار سرطان می شوند.  کنند ،  و سبزی مصرف می 
موادی  آنها  غذایی  برنامه  دهد  می  نشان  موضوع  این 
که  کنند  که از بدنشان در برابر سرطان محافظت می  دارد 
هستند.   « ها  کسیدان  ا آنتی   « همان  مواد  این  احتمااًل 
کسیدان ها بصورت  که دریافت آنتی ا کرده  مطالعات ثابت 
می  کاهش  را  سرطان  بروز  خطر  کی  خورا های  مکمل 
که آنتی  دهد. البته یک بررسی نشان داد مردان سیگاری 
کرده بودند ، بیشتر از مردان غیرسیگاری  کسیدان مصرف  ا
که دقیقًا مشخص  دچار سرطان ریه شده بودند. هر چند 
کسیدان ها  ا آنتی  اثر مصرف  این مسئله در  آیا  که  نیست 
کسیدان ها  که حتی آنتی ا بوده یا خیر، ولی نشان می دهد 
هم تحت شرایط خاصی برای سالمتی بدن مضر هستند.
که روزانه 5 واحد  بهترین توصیه ی ما به شما این است 
ها  کسیدان  ا آنتی  کنید.  مصرف  میوه  واحد   4 و  سبزی 
کند  فرآیند پیر شدن سلول های بدن ) پیری پوست ( را 
می سازند و از سکته و بیماری های قلبی پیشگیری می 
که روزانه 5  کنند. بهترین توصیه ی ما به شما این است 
کنید. هر واحد سبزی  واحد سبزی و 4 واحد میوه مصرف 
معادل یک لیوان سبزی خام یا نصف لیوان سبزی پخته 
یا  متوسط  میوه  عدد  یک  معادل  میوه  واحد  یک  است. 

کمپوت میوه یا آبمیوه است. نصف لیوان 

منابع
طاهری  ر،  م  نیا  باغی  ن،  ایگانی  م،  فضیلتی  ا،  ع  راد  ملکی   -1

آنتی  مکمل  حفاظت  تاثیر   .1393 م.  عبدالهی  ا،  م  رضوانفر  ا، 

کسیداتیو و  کسیدانت )سلولیت( بربرخی شاخص های استرس ا ا

کارگران مواجه یافته با رنگ. مجله پژهشی  کتورهای خونی در  فا

ک. سال 17، شماره 1. دانشگاه علوم پزشکی ارا

کرجی بانی م،  نخعی ع ،  منتظری فر ف، رخشانی ا.1394.    -2

افراد  در  کسیدان  ا آنتی  تام  ظرفیت  بر  ماءالشعیر  مصرف  تاثیر 

جوان. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. دوره 22، شماره 6.

نقش   .1392 ع.  نافچی  محمدی  م،  احمدی  ا،  حیدری   -3

بر  موثر  وعوامل  کسیدان  ا آنتی  یک  عنوان  به  سالمت  در  لیکوپن 

سیلویلیکا لیکوپن. 
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در  پرسرعت  ولی  کوچك  بخش  ارگانیك  غذایي  صنایع 
محصوالت  است.  پیشرفته  کشورهاي  تبدیلی  صنایع 
کار  صنایع تبدیلي بر حسب نسبت مواد اولیه ارگانیك به 
رفته در فرموالسیون، تقسیم بندي مي شوند. استفاده از 
نگهدارنده ها، رنگ ها و طعم هاي مصنوعي ممنوع است 
و مواد غیر ارگانیك مورد استفاده باید در استاندارد ارگانیك 
مجاز شناخته شده باشند. در سال هاي اخیر احتمال 
هاي  ویتامین  مانند  فعال  زیست  ترکیبات  بودن  باالتر 
کسیدان و ترکیبات فنولیك در محصوالت ارگانیك  آنتي ا
قوت بیشتري گرفته است. در شرایط یکسان، محصوالت 
ارگانیك حاوی نیترات و باقیمانده های شیمیایي کمتري 
چ کش ها احتمال  هستند، ولي محدودیت استفاده از قار

وجود سموم قارچي را در آ نها افزایش مي دهد.
کلمه، ماد ه اي مشتق شده از  ارگانیك یا آلی در معناي 
غذا،  صنعت  و  کشاورزی  در  ولی  است،  زنده  موجودات 

که از اولین مراحل زنجیره  ارگانیك یك روش تولید است 
که  کشاورزي تا زماني  تولید غذا یعني آماده سازي زمین 
غذا به صورت خام یا فرایند شده در بسته بندي به دست 
اساس طراحي  بر میگیرد.  در  را  کننده مي رسد  مصرف 
از  قبولي  قابل  تولید مقدار  ارگانیك،  تولید  سیستم هاي 
کیفیت باال و با حداقل خسارت  غذاي مورد نیاز انسان با 

ممکن به محیط زیست و حیات وحش بوده است.
مواد  تأمین  منبع  که  ارگانیك  کشاورزي  اولیه  اصول  از 
اولیه و محور اساسي در این سیستم است مي توان به 

نمود: اشاره  زیر  موارد 
- استفاده حداقل از نهاده هاي خارجي تولید

مدت  دراز  در  خاك  حاصلخیزي  افزایش  و  حفظ   -
جمعیت  )تقویت  بیولوژیکي  شهاي  رو  از  استفاده  با 

زراعي( تناوب  و  خاك  هاي    میکروارگانیسم 
فرآورده هاي شیمیایي مصنوعي  از مصرف  اجتناب   - 

)کود و سم(
- تقویت تنوع ژنتیکي و چرخه هاي بیولوژیکي طبیعي

این  نشانگر  غذا  بندي  بسته  بر  ارگانیك  عالمت  وجود 
سیستم،  این  در  استانداردهایي  و  قوانین  که  است 
گي هاي این غذا را تعریف نموده، تمام مراحل تولید  ویژ
گرفته و مطابقت شرایط آن با قوانین  مورد بازرسي قرار 
مستقلی  و  معتبر  هاي  شرکت  وسیله  به  استانداردها  و 

ویژگی های غذا 
در صنایع تبدیلی ارگانیك

 نسرین قاسمیان پور 
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است. شده  تأیید 
مهم ترین دالیل خریداران براي خرید ارگانیك، توجه به 
کثر مواد مغذي ضروري و  سالمت عمومي با دریافت حدا
حداقل دریافت افزودني هاي مصنوعي، امنیت غذایي 
گاوي، خطرات احتمالي ناشي از مصرف  در برابر جنون 
که مورد دستکاري ژنتیکي واقع شده اند، باقي  موادي 
و  اخالقي  مسایل  همچنین  و  شیمیایي  سموم  مانده 

توجه به محیط زیست بوده است.
تولید و فرآوری غذایی ارگانیك:

جهت فرآوری یك غذاي ارگانیك اولین قدم محدودیت 
فرایند شده  انتخاب فرموالسیون است. محصوالت  در 
مواد  نسبت  حسب  بر  استاندارد،  طبق  صنعت  این  در 
گروه   4 به  فرموالسیون  در  رفته  کار  به  ارگانیك  اولیه 

شوند. می  تقسیم 
تهیه  ارگانیك  اولیه  مواد  از  آن  درصد   100 اول،  1-گروه 

شود. مي  عرضه  نیز  نام  همین  با  و  است  شده 
کثر 5 درصد مواد اولیه  2-گروه دوم، در تهیه آن ها حدا
استفاده  ارگانیك  استاندارد  در  مجاز  ولي  ارگانیك  غیر 

است. شده 
کثر 30 درصد مواد غیر  آ نها حدا 3-گروه سوم، در تهیه 
ارگانیك بکار رفته است و با عالمت » تهیه شده از مواد 

بازار عرضه می شود. به  ارگانیک« 
مواد  درصد   70 از  کمتر  نها  آ  تهیه  در  چهارم،  4-گروه 
خاصي  عالمت  گروه  این  است.  شده  استفاده  ارگانیك 
ترکیبات  جدول  در  تنها  ارگانیک  اولیه  مواد  و  نداشته 

شود. می  اعالم  بسته  روی  غذایی  مواد 
در فرموالسیون محصوالت ارگانیك از مواد اولیه ارگانیك 

و غیر ارگانیك استفاده می شود.
مواد اولیه ارگانیک 

زراعی  و  باغی  ارگانیك منشأ  اولیه  که مواد  در صورتي 
زیر  حداقل  شرایط  ها،  آن  تهیه  در  باشند  داشته 

است. شده  رعایت 
کم  حاللیت  با  طبیعي  کودهاي  از  استفاده  مورد  -کود 
سیستم  این  در  مجاز  کودهاي  جمله  از  است.  بوده 
سنگ  کشتارگاهي،  ضایعات  کمپوست،  حیواني،  کود 

باشد. مي  آهك  و  فسفات 
-کنترل حشرات در درجه اول با روش هاي بیولوژیکي و 
گیاهي،  در درجه بعد با استفاده از صابون ها، مشتقات 
می  انجام  مخلوط  کشت  و  ها  فرمون  روغني،  اسپري 

شود.
صورت  به  بزرگ  هاي  کشاورزي  در  ها  بیماري  -کنترل 
و  پایه مس  بر  کش هایي  چ  قار از  استفاده  با  و  محدود 

شود. می  انجام  گوگرد 
در صورتي که ماده اولیه منشأ حیواني داشته باشد، منشأ 
که در مزرعه  آن حیوان باید ارگانیك بوده؛ به این معنی 
ارگانیك به دنیا آمده و پرورش یافته باشد و یا حداقل یك 
سال پیش از بهره برداري محصوالت آن، از علوفه ارگانیك 
ارگانیك پرورش یافته باشد.  تغذیه شده و تحت شرایط 
تهییج  هورمون  مانند  هایي  هورمون  از  رایج  استفاده 
کتیک  آنتی بیوتیک ها و تیمارهای پروفیال کننده رشد، 
غیر مجاز هستند و تجویز دارو تنها در موارد ضروري انجام 

مي شود.
مواد اولیه غیرارگانیک 

شده  اشاره  ارگانیك  غیر  مواد  گروه   3 به  استاندارد  در 
. ست ا
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کشاورزي، مانند بعضي از ادویه جات  -موادي با منشأ 

نشاسته،  یا  و  نشده  تولید  ها  آن  ارگانیك  مشابه  که 

در  شیمیایي  صورت  به  که  هایي  روغن  و  چربي 

است. نشده  ایجاد  تغییراتی  ها  آن  ساختمان 

کشاورزي مانند آب، نمك و تعداد  -موادي با منشأ غیر 

کشت  یا  و  نیتروژن  گاز  مانند  ها  افزودني  از  محدودي 

های میکروبي معمول مورد استفاده در صنایع غذایي، 

تولید شده توسط آن ها، به  آنزیم هاي  و  متابولیت ها 

که تغییر ژنتیکي در آن ها ایجاد نشده باشد. شرطي 

اسید  مانند  فرایند  کمك  مواد  از  معدودي  -تعداد 

که به عنوان تنها حالل قابل استفاده  سیتریك و یا اتانول 

است.
بسته بندی:

در بسته بندی مواد ارگانیك دو شرط اصلي وجود دارد. 
مواد مورد استفاده در بسته بندی باید برگشت پذیر

)Recyclable(، به طبیعت باشند و در تهیه آ نها از انرژي 

کمتري استفاده شده باشد و در صورت  و مواد مصنوعي 

استفاده از مواد مصنوعي در بسته بندي، آن مواد باید 

گرفته باشند. مورد تأیید استاندارد ارگانیك قرار 
ویژگی های تغذیه ای:

از مطالعات  آمده  نتایج به دست  دامنه اختالفات در 

غذایي  مواد  با  ارگانیك  مواد  غذایي  ارزش  مقایسه  و 

بوده است.  زیاد  )Conventional foods(، بسیار  رایج 

شرایط  برداشت،  زمان  هوایي،  و  آب  شرایط  ژنتیك، 

شدت  به  که  هستند  مواردي  خاك  نوع  و  اي  منطقه 

در  و  باشند  می  اثرگذار  مغذي  ترکیبات  میزان  در 

حال،  این  با  شوند.  مي  خطا  ایجاد  باعث  ها  مقایسه 

آن  از  که  دارد،  وجود  بیشتري  نظر  توافق  مواردي  در 

کیفیت پروتئیني و میزان  کمیت و  جمله مي توان به 

کرد. اشاره  نیترات 
گرفته است،  که به تازگي مورد توجه قرار  مسأله دیگري 
احتمال باالتر بودن مواد زیست فعال مانند ویتامین های 
کسیدان و ترکیبات فنولیک در محصوالت ارگانیک  آنتي ا

می باشد.
خصوصیات حسی:

کننده  در همه پرسي هاي انجام شده در جوامع مصرف 
که محصوالت  کنندگان اظهار داشته اند  ارگانیك، مصرف 
به  بهتري نسبت  ارگانیك داراي عطر و طعم  تازه  و  خام 

سایر محصوالت مي باشند.
به  محلي  صورت  به  کشاورزي  خام  محصوالت  کثر  ا
نمي  وارد  توزیع  گسترده  شبکه  در  و  رسند  مي  فروش 
مورد  هاي  گونه  تنوع  شاید  دیگر،  سوي  از  شوند. 
احساسي  چنین  القاي  باعث  سیستم  این  در  استفاده 

شود. می  کنندگان  مصرف  بین  در 
ایمنی غذایی

بودن  کمتر  ارگانیك،  محصوالت  واضح  و  روشن  مزیت 
باقیمانده سموم، مواد دارویي و هورمو نها در آن ها مي 
از  ارگانیك  کامل مواد  گاه عاري بودن  البته هیچ  باشد. 
مجوز  صادرکننده  هاي  شرکت  توسط  کشاورزي  سموم 
سموم  از  مقداري  همواره  که  چرا  شود؛  نمي  تضمین 
سموم  و  کلره  آلي  سموم  انواع  مانند  طبیعت  در  پایدار 

گیاه مي شوند. وارد  از طریق محیط  آلي فسفاته 
که شاید بتوان آن را تهدیدي جدي براي  مسأله دیگري 
امنیت غذایي محصوالت ارگانیك به حساب آورد، وجود 



66

ارگانیك  محصوالت  روي  بر  قارچي  سموم  باقیمانده 
احتمال  ها  کش  چ  قار از  استفاده  ممنوعیت  است. 
این،  بر  عالوه  دهد.  می  افزایش  را  سموم  این  حضور 
باعث  جوندگان  و  حشرات  توسط  شده  ایجاد  خسارت 
محصوالت  داخلي  بافت  به  سموم  این  ورود  تسهیل 

شود. می  کشاورزي 
گیری نتیجه 

کننده براي  گر چه استفاده از این نام در جوامع مصرف  ا
کند و  کیفیت باالتر را تداعي می  خریداران، محصولي با 
از جهاتي نیز ممکن است ارزش غذایي و امنیت غذایي 
باالتري نسبت به مواد رایج داشته باشد، ولي قوانین و 
که تولید این محصوالت بر اساس  استانداردهاي اصلي 
جمالتي  از  استفاده  شدت  به  گیرد،  مي  صورت  ها  آن 
منع  ارگانیك  تبلیغات  در  را  تر  سالم  یا  برتر  غذاي  مانند 

کرده اند.
ح شدن و موفقیت چنین سیستم هایي در جوامع  مطر
به  غني  تکنولوژي  و  علم  کارگیري  به  با  که  پیشرفته 
اهمیتي  دهنده  نشان  اند،  یافته  دست  تولید  کثر  حدا
و  خود  امنیت  و  سالمتي  براي  امروزي  انسان  که  است 
که با نوعي  محیط زیست اطرافش قائل است، به طوري 
هزینه  با  است  درصدد  سنتي،  روشهاي  به  بازگشت 
کمتر در تولید، غذاي سالم تري به دست  بیشتر و بازده 

آورد.
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که  امولسیون آب در آب  )W / W(  یک سیستم است 
شامل قطرات مولکول های محلول آبی  در فاز   پیوسته 
آبی است. هر دو قطره و فاز پیوسته شامل مولکول های 
به  هستند[1]  آب  در  محلول  کامل  طور  به  که  مختلف 
با   آبی  کامل  طور  به  محلول  دو  که  زمانی  ترتیب،  این 
مولکول های مختلف محلول در آب مخلوط می شوند، 
کنده محلول و یک  قطرات آب حاوی عمدتا یک جزء پرا
امولسیون  میباشد[2].جدیدا  آبی  محلول  پیوسته  جز 
امفیتیک ساخته شده  غیر  فازهای  با  پایدار  آب در آب 
کنده  اند [3].در امولسیونهای آب در آب معموال فاز پرا
که نقش امولسیفایر را نیز  به وسیله پوششهای پلیمری 

گیرند. ایفا میکنند در فاز پیوسته قرار می 
کریستال های مایع  یک نوع امولسیون آب در آب شامل 
در  کنده  پرا قطرات-محلول  عنوان  به  تعلیق  حالت  به 
کریستال  جزء  است.  است  حالل  که  پلیمر  آب  محلول 

 )DSCG( سدیم  کرومولین  گلیکات  امولسیون  مایع 
به  بلکه  است،  آسم  ضد  داروی  مولکول  این  است. 
که  زمانی  مایع  کریستال  از  خاصی  نوع  یک  عنوان 
دارد. وجود  است   وزنی  درصد   21-9  DSCG غلظت 

شده  داده  ارتباط  نیرو  نوع  سه  به  امولسیون  ثبات 
.)1 است)شکل

گلیکول  محلول های آبی حاوی مخلوطی از پلی اتیلن 
فاز  دو  سیستم  یک  دکستران  همسان  پلیمر  و   )PEG(
که می تواند یک امولسیون آب در آب تشکیل  آبی است 
نشان  همکاران  و   ,A. Buzza و    D. Martin دهد. 
که چگونه این امولسیون می توان با استفاده از  دادند  
 poly[poly)ethylene  پلیمرهای حاوی سه بلوک پلیمر
 glycol( methyl ether methacrylate] )PEGMA(,
 poly )n-butyl methacrylate( )BuMA(, and
 dimethylamino( ethyl methacrylate](-2]poly
تواند  می  و   است  آبگریز  میانه  با  که    ))DMAEMA

امولسیون آب در آب  
Water-in-Water Emulsions

      سوسن صدری

مدیر اداره نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

       حسین دلخواه

کارشناس مواد غذایی معاونت مواد غذا و دارو
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 [4])2 )شکل  بماند  ثابت  ماه   6 برای 

یک  در  سال2015  در  همکاران  و   Bach T. Nguyen
با  ارتباط  Ph  در  تغییرات  و  اندازه ذرات  رابطه  پژوهش 
دکستران  آبی  محلول  آب   در  آب  امولسیون  پایداری 
باالتر  پایداری  تحقیق  این  در  دادند  نشان  را     PEO و 
که نزدیک به یک  مربوط به محدوده pH 7 تا 7/5 بود 

.[5])3 )شکل  بود  پایدار  هفته 

در  همکاران  و   Mark Vis توسط   که  دیگر  روشی  در    
گرفت با استفاده از نانو پلیت ها ایجاد  سال2015 انجام 
ثبات  برای  ایدآل  زاویه  و  انجام  آب  در  آب  امولسیون 
امولسیون زاویه 90 درجه نشان داده شد (شکل 4([6].

 در سال Bach T. Nguyen 2013, و همکاران اثر افزودن 
ذرات پروتئین در ثبات امولسیون آب در آب با مخلوط 
کسید(  ا )اتیلن  پلی  و  آبی  دکستران  تشکیل  کردن 
مختلف  غلضتهای  گرفت  قرار  بررسی  مورد  محلول 
پروتئین جهت تثبیت در طول چند هفته با هم مقایسه 

گردید)شکل5([7].
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کشور  هر  اقتصادی  توسعه  در  کشاورزی  بخش  اهمیت 
که  - چه ثروتمند و چه فقیر  بیانگر این واقعیت است 
کننده  عرضه  و  اقتصاد  بخش  اولین  به عنوان  کشاورزی 
عوامل اساسی زندگی بشر و بخش های دیگر اقتصاد است 
و در توسعه همه جانبه کشورها نقش مهمی را ایفا می کند. 
کشاورزی را مادر تمام فعالیت ها و  کوتاه،  در یک جمله 

صنایع مورد نیاز ملت ها دانسته اند.
محصوالت  تولید  افزایش  بر  مبتنی  حمایت  با  درایران 
و  است  خصوصی  آن  95درصد  که  کشاورزی  بخش  از  
رویه  بی  واردات  از  وجلوگیری  دولت  حمایت  طریق  از 
،می توان به اقتصا د مقاومتی دست یافت.سیاستهای 
حمایتی این بخش باید در جهت استقرار امنیت غذایی 
مقاوم  آن  نتیجه  که  گیرد  قرار  نظر  مد  تولید  وپایداری 

می  که  کشورهاست  برخی  سازی  بحران  برابر  در  شدن 
غذا  امنیت  خوردن  کنند.برهم  ایجاد  ما  برای  توانند 
میتواند منجر به ایجاد نا امنی سیاسی  وبر هم خوردن 
گردد.پس توجه مجموعه  کم بر جامعه  نظم عمومی حا
مرتبط  اجرایی  وبخشهای  دولت  وخصوصا  کمیت  حا
سایر  به  توجه  وهمسنگ  همپایه  کشاورزی  بخش  با 
مهمتر  ادوار  برخی  در  بسا  وچه  بوده  اقتصاد  بخشهای 

و حیاتی تر است .
باعث  آن  کردن  وپیاده  سازی  استاندارد  با  باید  دولت 
افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی وایجاد مقبولیت نزد 
مشتریان خارجی شود وبا بازاریابی هدفمند وارز آوری از 
ارزش  افزایش  باعث  کشاورزی  تولیدات  صادرات  طریق 

گردد. افزوده در این بخش 
نیروهای  از  تعدادزیادی  کشاورزی  بخش  که  آنجا از 
به  میتواند  است  داده  جای  خود  رادر  کار  به  مشغول 
عنوان یک بخش مولد و اشتغالزا جهت مبارزه با معظل 
،کار  ثروت  تولید  وباعث  گیرد  قرار  توجه  کانون  بیکاری 

گردد. مولد  واشتغال  گذاری  ،سرمایه  افرینی 
کشاورزی را می توان در رعایت و پیاده سازی  توسعه در بخش 

کرد : موارد ذیل جستجو 

1.حمایت از تولیدات کشاورزی در راستای اقتصاد بدون 
نفت

غذایی  امنیت  راستای  در  کشاورزی  بخش  به  2.توجه 

اهمیت صنعت غذا 
در اقتصاد مقاومتی

       حسین دلخواه 

  کارشناس مواد غذایی معاونت غذا و دارو

      سوسن صدری

 مدیر اداره نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
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تحریم مقابل  در  شدن  ومقاوم 
برای  کشاورزی  بخش  به  وابسته  صنایع  به  3.توجه 

بخش  این  توسعه 
4.آسیب شناسی اقتصاد کشور وشناسایی موانع ونیاز 

مندیهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی 
صنعت  توسعه  در  نو  آوریهای  فن  نقش  به  5.توجه 

مقاومتی  اقتصاد  با  آن  وارتباط  کشاورزی 
6.خود اتکایی کشور با توجه به صنایع وابسته موجود 

در بخش کشاورزی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 
و  دانش  کردن  نهادینه  تبدیلیدر  صنایع  7.اهمیت 

زیست  محیط  وحفظ  پایدار  توسعه 
در  کشاورزی  اقتصاد  در  وبیمه  بانکی  نظام  8.نقش 

پایدار  توسعه  راستای 
در  کشاورزی  بخش  به  وابسته  صنایع  9.نقش 

مولد اشتغالزایی 
پیوستگی  بهم  در  وتکمیلی  کوچک  صنایع  10.جایگاه 

کشور اقتصاد  مختلف  بخشهای 
الذکر وتوجه به مشکالتی چون  با عنایت به موارد فوق 
کشاورزی ،موانع موجود در  مشکالت ساختاری بخش 
،تحریمهای خارجی ،عدم دسترسی  وکار  کسب  فضای 
سالهای  در  گذاری  سرمایه  روز،کاهش  تکنولوژی  به 
گذشته، وجود ظرفیتهای خالی تولید در اثر بی توجهی 
در  تولید  فضای  بر  کم  حا اطمینان  ،وعدم  گذشته  در 
کشاورزی  این بخش عمده مشکالت عدم توسعه بخش 

. است 
کشاورزی در عرصه تولید محصوالت باغی ،دام  بخش 
تولید  15درصد  وابسته  تبدیلی  وصنایع  وطیور،ابزیان 
رادر اختیار دارد و به طور مستقیم وغیر مستقیم  ملی 
با  که  کارند  به  مشغول  آن  در  نفر  5میلیون  از  بیش 
را  کشور  جمعیت  40درصد  آنهاحدود  خانوار  احتساب 
از  نیمی  به  نزدیک  یعنی  دهند  می  اختصاص  خود  به 
ارتزاق میکنند پس توجه  این بخش  از  کشور  جمعیت 

قرار  نظر  مطمح  باید  بخش  این  به  دولت  افزون  روز 
. گیرد 

یک  عنوان  به  ایران  وهوایی  آب  و  اقلیمی  موقعیت 
ک  وامکان دسترسی  کشور 4فصل وشرایط مساعد خا
سالهای  در  متعدد  سدهای  احداث  با  آب  منابع  به 
در  کشاورزی  توسعه  راجهت  مطلوبی  وضعیت  اخیر 
ریزی  برنامه  صورت  در  که  است  آورده  فراهم  ایران 
علمی وتوجه ویژه دولت وسازماندهی مناسب میتوان 
افزایش  باعث  وهم  کرد  کمک  کشور  اشتغال  به  هم 
میتوان  آنکه  شد،بویژه  کشاورزی  محصوالت  در  تولید 
رقابتی  مزیت  دارای  ایران  که  محصوالتی  تولید  در 
خود  ،سهم  وخشکبار  پسته  مثل  آنهاست  تولید  در 
حاضربخش  حال  در  دهیم  افزایش  جهانی  بازار  از  را 
داخل  غذایی  نیازهای  85درصد  تامین  با  کشاورزی 
بخش  تبدیلی  صنایع  اولیه  مواد  و90درصد  کشور 
نفتی  غیر  صادرات  از  25درصد  بودن  ودارا  کشاورزی 
کننده  تعیین  نقش  کشور  اشتغال  از  باالیی  صد  ودر 
ای در اقتصاد ایران دارد .با توجه به این مهم میتوان 
وحتی  نفتی  غیر  صادرات  سهم  از  بیشتری  درصد 
کشاورزی  بخش  توسعه  با  را  نفتی  صادرات  جایگزینی 

داد. پوشش 
از  ایران  دنیا  در  کشاورزی  اصلی  66محصول  بین  از 
که اغلب  کنندگان عمده در25نوع محصول است  تولید 
محصوالت  تنوع  در  وایران  اند  باغی  محصوالت  جزء 

داراست . را در جهان  رتبه سوم 
کشاورزی  بخش  در  گذاری  سرمایه  گذشته  در50سال 
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بخشها  سایر  از  سرمایه  وجذب  نرفته  فراتر  10درصد  از 
که اقتصاد ایران از  کمتر بوده است .این در حالی است 
کشاورزی بوده وحتی امروزه با روند  دیر باز یک اقتصاد 
کشور مبتنی  کشور ،ایران به عنوان یک  صنعتی شدن 
این  نهفته در  پتانسیل  به  باتوجه  کشاورزی  اقتصاد  بر 

بخش شناخته می شود.
تولیدی  که دانش فنی و ماشین آالت  این  به  با توجه 
اغلب صنایع به روز و با تکنولوژی باال است و همچنین 
دستورالعملها  کلیه  تقریبا  که  اصل  این  نظرگرفتن  در 
در  بخش  این  در  نظارتی  نهادهای  استانداردهای  و 
ایران تدوین شده توسط افراد نخبه داخلی یا ترجمه و 
کاالهای مشابه خارجی  برگرفته شده از استانداردهای 
میتوان  این  بنابر  اند،  شده  بومیسازی  که  هستند 
ما  غذایی  صنایع  تولیدات  که  گرفت  نتیجه  چنین 
این  البته  هستند.  جهانی  استانداردهای  از  برخوردار 

کاالیی  گر قرار باشد  که ا نکته را نیز باید در نظر داشت 
کشور  استانداردهای  دارای  باید  حتما  شود،  صادر 
استاندارد  شرایط  که  محصولی  زیرا  باشد.  مقصد 
های  گی  ویژ حداقِل  است  توانسته  باشد،  داشته 
مصرف  دست  به  رسیدن  و  بازار  به  عرضه  برای  الزم 
که  باشیم  این  دنبال  به  باید  ما  و  کند  کسب  را  کننده 
ج  کیفیتی را باالتر از شرایط مندر محصوالت ما بتوانند 
که  جا  آن  از  باشند.  داشته  مربوطه  استاندارد  در 
کننده  مصرف  سالمت  با  مستقیم  طور  به  موادغذایی 
مواد  کاهش  یا  حذف  مورد  در  باید  هستند  ارتباط  در 
از  بیش  نیز  با مواد طبیعی  ها  آن  و جایگزینی  افزودنی 

کنیم. سعی  دیگر  زمان  هر 
کشاورزی اقتصاد ایران با چالش هایی روبرو است  بخش 
و با رفع این چالش ها می توان بهره وری در این بخش را 
کشاورزی در راستای بهبود  افزایش داد و از منافع بخش 
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اقتصاد کشور سود برد. عمده این چالش ها عبارتند از:
آب،  شامل  کشاورزی  بخش  پایه  منابع  جدی  -تهدید 

مراتع، و  جنگل ها  ک،  خا
اندک دولتی و خصوصی در  و  سرمایه گذاری  -اعتبارات 

کشاورزی، بخش 
بخش  در  مهارت  و  کافی  دانش  فاقد  انسانی  -نیرو 

، ی ز ر و کشا
در  عمدتًا  کشاورزی  بخش  بهره برداری  -واحدهای 

هستند، غیرفنی  و  اقتصادی  غیر  مقیاس های 
کشور و  ک، جنگل و مراتع  کاربری منابع آب، خا -تغییر 

کشاورزی، فعالیت های  از حیطه  خروج 
بیشتر  در  کشاورزی  بخش  پایین  واحد  در  -عملکرد 

تولیدی، محصوالت 
به  کشاورزی  بخش  محصوالت  برخی  -وابستگی 

وارداتی، و  واسطه ای  نهاده های 
برای  کشاورزی  بخش  الزم  و  کافی  آمارهای  -کمبود 

مطلوب، بهره برداری  و  مناسب  برنامه ریزی 
کشاورزی در بعضی  -ضایعات فراوان محصوالت بخش 

محصوالت و تا حدود 30 درصد،
کاهش  و  کشاورزان  به  ماهانه  نقدی  یارانه  -پرداخت 
انگیزه تولید،البته موضوع یارانه به عنوان چالش بخش 
پژوهش های  انجام  نیازمند  ایران،  اقتصاد  کشاورزی 
کشور  کشاورزان  کثر  ا اینکه  به  توجه  با  است.  تکمیلی 
دهک های پایین جامعه را تشکیل می دهند و پرداخت 
یارانه نقدی )بنا به برخی ادعاها معادل 50 درصد درآمد 

مهمی  بخش  است(  جامعه  پایین  دهک های  ماهیانه 
از درآمد این خانوارها را تشکیل می دهد، بنابراین عدم 
این  برای  جدیدی  معضل  به عنوان  کشاورزی  به  تعهد 
خ نمایانده است. برای رفع این مشکل، به جای  بخش ر
که یارانه سبز و  پرداخت یارانه نقدی، پیشنهاد می شود 
کشاورزی و افراد مولد جامعه پرداخت  کاالیی به بخش 

شود.
منابع:

 .)1389( الهام  سلیمانی،  و  مهران  نصیری،  1-برادران 

»بررسی الیحه پنجم توسعه )10( فصل پنجم-اقتصادی: آب 

پژوهش های  مرکز  زیربنایی،  مطالعات  دفتر  کشاورزی«.  و 

اسالمی. شورای  مجلس 

میرباقری  وهب  و  محسن  صمدی،  نصیری،  2-برادران 

کشاورزی  )1389(. »بررسی سناریوهای تحقق اهداف بخش 

)گروه  زیربنایی  مطالعات  دفتر  توسعه«.  پنجم  برنامه  در 

گزارش 10343، مرکز پژوهش های مجلس شورای  کشاورزی(، 

اسالمی.

3-حسینی، س )1392(. »اقتصاد مقاومتی؛ سیاستی درونزا 

از  حسینی  صفدر  سید  تحلیل  از  بازیابی  نگر«.  برون  ولی 

http://www.ndf.ir مقاومتی:  اقتصاد  سیاست های 

امجدی  ؛  محمود  نهاد،  صفدری  ؛  محمدحسین  4-کریم، 

اقتصاد مقاومتی،  کشاورزی و  ؛ توسعه  پور،مسعود؛ )1393( 

کالن؛  دوره 2، شماره  جایگزین نفت سیاستهای راهبردی و 

.127-103 صفحه   ،1393 تابستان   ،6
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مقدمه :
در  میر  و  مرگ  علت  مهمترین  گیر  وا غیر  های  بیماری 
کل بار بیماریها  که 76 %  کشور بشمار مي روند، بطوری 
که یکي  گیر اختصاص دارد  در ایران به بیماریهای غیر وا
تغذیه  گیر  وا غیر  های  بیماری  خطر  عوامل  مهمترین  از 
باشد.  مي  وچربی  نمك  قند،  زیاد  مصرف  و  نامناسب 
غذایي  الگوی  و  تغذیه  که  است  داده  نشان  مطالعات 
نامناسب بیشترین علت بروز اضافه وزن و چاقي، بیماري 
سرطان  انواع  برخي  و   2 نوع  دیابت  عروقي،  قلبي  هاي 
قلبي عروقي علت  بیماري هاي  هاست. در حال حاضر 
اصلي مرگ در افراد باالي 30سال و دومین عامل مرگ در 
افراد59 -15 سال می باشد . همچنین سرطان پانکراس، 
کلیوي، فشارخون باال، بیماري هاي قلبي  بیماري هاي 
بخصوص در زنان، نقرس ، اختالل حواس وآلزایمر از دیگر 
عوارض مصرف زیاد مواد قندي و شیرین ) قند و شکر ( 
است. از طرفي دیگر افزایش مصرف روغن و چربي بویژه 
چربي هاي اشباع از طریق مصرف بي رویه فست فودها 
افزایش شیوع  و غذاهاي چرب و سرخ شده نیز موجب 
گیر نظیر بیماري هاي قلبي- عروقي،  بیماري هاي غیروا
پستان،سرطان  سرطان  جمله  از  ها  سرطان  برخی 

پرستات و دیابت شده است. 
مصرف نمك در ایران :

سرانه مصرف نمك در ایران 3-2 برابر استاندارد جهانی 
گرم در  است . میزان مصرف نمک در ایران حدود 10 تا 15 
گرم ( است . که  حد استاندارد مصرف نمک ) 5  روز است 

اهمیت کاهش مصرف نمک:
امروزه با توجه به شیوع باالي بیماری های قلبی و عروقي 
و پرفشاري خون مصرف زیاد نمك به عنوان یکي از مهم 
ترین عوامل خطر در بروز این بیماری ها شناخته شده 
هنگام  به  که  باشند  داشته  دقت  بایستي  است.افراد 
کاهش دهند  تهیه و طبخ غذا مقدار نمك اضافه شده را 
و از نمکدان هنگام صرف غذا و سرسفره استفاده نکنند 
کنسرو شده و بسیاري از مواد غذایي  همچنین غذاهاي 
بسته بندي شده آماده داراي مقادیر زیادي نمك هستند 
به همین دلیل بهتر است از مصرف آن ها اجتناب شود 
شور،  آجیل  دودي،  ماهي  مثل  شور  غذاهاي  مصرف  و 
کالباس محدود را  چیپس، پفك، انواع شور و سوسیس و 
کرده و براي بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمك در تهیه 
غذاها از سبزي هاي تازه،سیر، لیمو ترش تازه، آب نارنج، 

آویشن، شوید و ... بجاي نمك استفاده شود.
اهمیت روغن ها و چربی ها در تغذیه انسان

رژیم غذایي  العاده اي در  روغنها و چربیها اهمیت فوق 
انسان دارند به طوري که سازمان بهداشت جهاني و سایر 
مراجع علمی ذیربط دریافت 25الي 30درصد انرژي رژیم 
اند. همچنین :چربي ها و  کرده  آنها توصیه  از  را  غذایي 
کي نیاز بدن به اسیدهاي چرب ضروري  روغن های خورا
)PUFA( به نام هاي اسید لینولئیک و اسید لینولنیک 
که بدن  گیاهي و  DHAوEPA از روغن  ماهي را  از منابع 

به طور طبیعي توانایي سنتز آنها را ندارد، تامین می کنند.
که محلول در   Kو E,D,A چربي ها حامل ویتامین هاي

حسن صادق امیری مدیر  نظارت بر مواد خوراکی، کارشناس 

کارشناس مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه

کاهش مصرف قند ،چربی و  روش های 

نمک در خانوار
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بدن  در  ها  آن  متابولیسم  و  جذب  به  و  بوده  اند  چربي 
کنند.   کمک مي 

روغن های گیاهی حاوی کارتنوئیدها ) پیش ساز ویتامین
کسیدانی دارد  که خاصیت آنتي ا A (و ویتامین E هستند 
و چربي هاي حیواني به ویژه روغن ماهي منبع سرشار از 
ویتامینD هستند.مصرف زیاد غذاهای پر چرب خصوصا 
گوشت ، شیر ولبنیات پر چرب (  چربی  های حیوانی  ) 
خطر بروز سرطان سینه وسرطان پروستات را افزایش  می 

دهذ .
گوشت را قبل از پخت تا  افراد بایستي چربي قابل رویت 
و  کنند  خودداري  آن  مصرف  از  و  کرده  جدا  ممکن  حد 
گوشت قرمز را در وعده هاي غذایي خود محدود  مصرف 
پنهان است  گوشت حاوي مقداري چربي  که  کنند چرا 
پز،  و  پخت  از  قبل  گوشت  رویت  قابل  چربي  کردن  جدا
غ قبل از طبخ، مصرف روزانه  کامل پوست مر کردن  جدا 
سس  جاي  به  ماست  از  استفاده  و  غ  مر تخم  عدد  یك 
و  روغن  مصرف  بهبود  و  کاهش  براي  را  ساالد  در  مایونز 
کرد. و در مقابل بایستي مصرف مواد غذایي  چربي ارائه 
غذایی  مواد  در  موجود  فیبر  زیرا  دهند  افزایش  را  پرفیبر 
به  نشده  جدا  آنها  سبوس  که  غالتي  و  حبوبات  مانند 
کند.همچنین  مي  کمك  خون  کلسترول  سطح  کنترل 
حاوی  که  قلوه  و  دل  و  مغز  پاچه،  کله  مصرف  از  افراد 
کلسترول هستند تا حد ممکن خودداري  مقادیر باالیي 
کنند و  کالباس و همبرگر را کمتر مصرف  کرده و سوسیس و 

کنند. کامال جدا  غ، پوست آن را  قبل از طبخ مر
مصرف ماهي به علت داشتن چربي مفید امگا 3، سبب 

کاهش خطر ابتال به بیماریهاي قلبي مي شود لذا توصیه 
مي شود حداقل دوبار در هفته ماهي مصرف شود و براي 
بهبود طعم ماهي مي توان سبزي هاي معطر و آب لیمو 
غ باید گفت افراد  به آن اضافه کرد.در مورد مصرف تخم مر
گر دچار چربي و یا فشار خون نیستند مي توانند روزانه  ا
غ را چه به تنهایي و چه داخل غذاهایي  یك عدد تخم مر
کنند و چنانچه سطح چربي خون افراد  کوکو مصرف  مثل 
باال باشد و یا فرد مبتال به فشار خون باال بوده یا چاقی 
غ در هفته توصیه  کثر 3 عدد تخم مر داشته باشد، حدا
مشاور  نظر  تحت  حتمًا  افراد  این  است  بهتر  و  شود  می 

تغذیه برنامه غذایي خود را تنظیم نمایند.
قند وشکر: 

بدن انسان برای حفظ سالمت باید روزانه درصد معینی از 
کربوهیدرات ) بین % 75 - 55 ( از کل انرژی دریافتی روزانه 
گر این میزان تامین نگردد ، مشکالتی  را دریافت نماید. ا
مثل دردهای عضالنی، خستگی، عملکرد ضعیف مغزی، 
پایین آمدن مقاومت بدن در مقابل بیماری ها حاصل 
می شود، در مقابل در صورت دریافت درصدهای باالتر از 
مقدار نیاز روزانه زمینه بروزبیماری های مختلف از جمله 

کبد چرب و...فراهم میگردد. دیابت، 
چربی  صورت  به  بدن  در  دریافتی  قندهای  مازاد  مقدار 
گردد و چون قندهای های ساده در مقایسه با  ذخیره می 
کوتاه تری تجزیه می شوند،  قنده های پیچیده در زمان 
که  در نتیجه باعث باال رفتن ذخیره چربی ها می شوند 
گر توسط بدن نسوزد و مصرف نشود باعث افزایش ذخایر  ا
کبد  چاقی،  مانند  مشکالتی  بروز  سبب  که  شده  چربی 
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گردد. چرب، افزایش فشار خون و... می 
دوران  در  سازی  ذائقه  با  غذایي  مصرف  الگوی  اصالح 
تغذیه ای صحیح در  رفتار  و  گیري عادات  کودکی شکل 
کاهش  کودکي یکي از عوامل موثر در پیشگیري و  دوران 
گیر در بزرگسالي  خطر ابتال به برخي ازبیماري هاي غیر وا
عروقي،  قلبي   هاي  بیماري  چاقي،  وزن،  اضافه  مانند 
دیابت، فشار خون باال و اختالل در چربي هاي خون به 

شمار مي رود. 
به  مصرف  عادت  مانند  نامناسب  غذایي  رفتارهاي 
غذاهاي آماده و رستوراني، تنقالت کم ارزش مثل چیپس 
کالباس، پیتزا،  ازجمله سوسیس،  و پفك، فست فودها 
و  چرب  پر  غذاهاي  ها،  ساندویچ  انواع  سایر  و  همبرگر 
غذاهاي شور از عوامل موثر در ایجاد اضافه وزن و چاقي 

کودکي است. در 
 5 زیر  سنین  در  ویژه  به  و  کودکي  دوران  در  افراد  ذائقه 
گیرد. به همین دلیل باید ذائقه سازي  سالگي شکل مي 
کودکي آغاز نمود. به عنوان  کودکان را از زمان شروع غذاي 
کودك غذاي بي نمك داده شود، او به تدریج  گر به  مثال ا

خواهد  عادت  نمك  کم  یا  نمك  بی  غذاهای  خوردن  به 
گر از ابتدا به جای غذاهاي چرب و سرخ شده از  نمود یا ا
انواع غذاهاي آب پز، تنوری و بخارپز استفاده شود، او به 

کم چرب عادت خواهد نمود. مصرف غذاهای 
نتیجه گیری :

کم  عادات خوب غذایی مانند مصرف غذاهای کم نمك و 
کودك و پیشگیري  چرب و تنوع غذایي به حفظ سالمتي 
قلبی   های  بیماري  جمله  از  گیر  وا غیر  های   بیماري  از 

کمك مي  عروقی و فشار خون باال در سال هاي آتي عمر 
کند. برنامه غذایي مناسب 

گروه غذایی اصلي شامل  کودکان باید متنوع و حاوی 5 
گوشت،  نان و غالت، میوه ها، سبزي ها، شیر و لبنیات، 

غ و مغز ها باشد. حبوبات، تخم مر
در  نمکدان  گذاشتن  از  نمك،  مصرف  کاهش  منظور  به 
مي  الگو  خود  والدین  از  کودکان  شود.  خودداري  سفره 
از نمك به  گیرند. هم چنین به هنگام تهیه و طبخ غذا 

کم استفاده شود. میزان 
از دادن انواع سس هاي پر چرب به کودك خودداري شود 

و از سس قرمز به جاي سس سفید استفاده شود.
از مصرف سوپ هاي آماده و محصوالت فرآیند شده مثل 

کودك خودداري شود. فست فودها در برنامه غذایي 
و  ذرت  مانند  مایع  هاي  روغن  از  کودك  غذاي  تهیه  در 

آفتابگردان به جاي روغن جامد استفاده شود.
غ و ماهي استفاده شود. گوشت هاي سفید مانند مر از 
تهیه  کبابي  یا  و  پز  تنوري، آب  غذاها به صورت بخارپز، 
کودك به خوردن غذاهاي سرخ شده و چرب  که  شوند 
به  غذا،  کردن  سرخ  به  تمایل  صورت  در  نکند.  عادت 
شود.غذاهاي  کتفا  ا کم  روغن  با  آن  مختصر  دادن  تفت 
حاوي  چون  نیستند،  مناسب  کودکان  براي  رستوراني 

مقادیر زیادي نمك و روغن هستند
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