ﺟــﻮﻻن رﻧﮓﻫــﺎی زﯾــﺎنآور در
آبﻧﺒﺎتﻫـﺎ/ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺼـﺮف ﺑـﻮدن
ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از آﺑﻨﺒﺎتﻫﺎ
][ad_1

رﻧﮓﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶازﺣﺪ از اﯾﻦ
رﻧﮓﻫﺎ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ آنﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﺟﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،آبﻧﺒﺎت و ﻓﺮآوردهﻫﺎی
آبﻧﺒﺎﺗﯽ از ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ ﭘﺮﻣﺼﺮف در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزﺑﻪروز ﻃﻌﻢ و
ﻓﺮم آنﻫﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻦآوری ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺮنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﮓﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

رﻧﮓﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ازﻧﻈﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪادی از
ﺣﺴﺎساﻧﺪ .اﯾﻦ رﻧﮓﻫﺎ
ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه

ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دارای اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
آنﻫﺎ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ و ﻧﻮر
دارای ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻤﯽ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﺮانﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ،رﻧﮓﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ و ارزان ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای رﻧﮓآﻣﯿﺰی ،ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ
رﻧﮓﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﺛﺮات آنﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
زﯾﺎدی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﻋﻮارض و اﺛﺮات ﺳﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﺳﻢ ،ﮐﻬﯿﺮ،
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺮ روی اﻧﺴﺎن دارد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و
آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﺑﻨﺒﺎتﺳﺎزی و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن
از ﻋﻮارض ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در
ﻓﺮآوردهﻫﺎی آبﻧﺒﺎﺗﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در
آبﻧﺒﺎتﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺠﻨﻮرد ،ﺗﻌﺪاد ۹۰
ﻧﻤﻮﻧﻪ آبﻧﺒﺎت رﻧﮕﯽ )زﻋﻔﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎﮐﺎﺋﻮﯾﯽ ،ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ،آﻟﺒﺎﻟﻮﯾﯽ( را
ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و رﻧﮓ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در آنﻫﺎ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده وﺳﯿﻌﯽ
در ﺗﻮﻟﯿﺪ آبﻧﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۸۲درﺻﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آبﻧﺒﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﻣﺼﺮف ﺑﻮده و در ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ
از رﻧﮓﻫـﺎی ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ ﻣﺠـﺎز و ﻏﯿﺮﻣﺠـﺎز ﺧـﻮراﮐﯽ ﮐـﻪ ﻣﺼـﺮف آنﻫـﺎ در
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻗﻨﺎدی و آبﻧﺒﺎتﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﯿﺪه ﻧﺴﺘﺮن اﺳﺪزاده ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ» :اﻟﮕﻮی ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ از رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﯿﺶازﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
ـﻪ
ـﻮادﻏﺬاﯾﯽ ازﺟﻤﻠـ
ـﻪ ﻣـ
ـﻮط ﺑـ
ـﺮرات ﻣﺮﺑـ
ـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـ
ـﺮای ﻗـ
ـﺎس اﺟـ
اﺳـ
ﻓﺮآوردهﻫﺎی آبﻧﺒﺎت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﻧﮓ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﺖﯾﻠﻮ ،ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎدت ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎﻧﺴﺖﯾﻠﻮ و ﮐﯿﻨﻮﻟﯿﻦﯾﻠﻮ ﺑﻪﺟﺎی رﻧﮓﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
رﻧﮓ زﻋﻔﺮان و آب ﭘﺮﺗﻐﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ«.
آﻧﻬﺎ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ» :اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﯾﻦ
اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﮐﻪ از رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ
ﺷﻤﺎره  ۷۴۰در ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده آنﻫﺎ در
ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ آن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﻫﺮﯾﮏ از رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﮐﻪ
اﺻﻄﻼﺣﺎً  ADIﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،از ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﺗﺎ  ،۲۰۱۲ﻣﯿﺰان
ﻣﺼﺮف رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﯿﺶ از
ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ در
ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ
ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و
ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ ﻋﻤﻮم در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رﻧﮓﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ رﻧﮓﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﻔﯿﺪ
آنﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻧﺸﺮﯾﻪای ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻧﺸﺮﯾﻪای ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ را در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ،آﻣﻮزش
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪای ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی و آﻣﺎر و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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