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مقاصــد ورود ســرمایه خارجــی بــرای گــروه صنایــع غذایــی معرفــی 
ــا  ــی ت ــرمایه خارج ــذب س ــد ج ــده از رون ــر ش ــار منتش ــدند. آم ش
ــان نیمــه زمســتان ســال گذشــته بیانگــر آن اســت کــه در دوره  پای
ــع  ــروه صنای ــه در گ ــوع ۱۰ مصوب ــی در مجم ــورد بررس ــی م زمان
ــان  ــوی، آذربایج ــان رض ــران، خراس ــتان های »ته ــرای اس ــی ب غذای
غربــی و لرســتان« از ســوی هیــات ســرمایه گذاری خارجــی مصــوب 

شــده اســت.
 

ــته،  ــال گذش ــن س ــان بهم ــا پای ــه ت ــت ک ــر آن اس ــده بیانگ ــام ش ــار اع آم
در مجمــوع ۶۵ طــرح صنعتــی، معدنــی و تجــاری موفــق بــه اخــذ مجــوز از 
ــات ســرمایه  گذاری خارجــی شــده اند کــه مجمــوع ســرمایه  گذاری  ســوی هی
خارجــی مصــوب از ســوی ایــن کمیتــه بیــش از ۹1۴ میلیــون دالر ثبــت شــده 
اســت کــه ســهم گــروه صنایــع غذایــی از ســرمایه گذاری مصــوب تنهــا ۴۷ 
ــا بررســی آمــار اعــام شــده ایــن  ــوده اســت. ب میلیــون و ۶۴۵ هــزار دالر ب
ــان  ــا پای ــد جــذب ســرمایه گذاری خارجــی ت ــان می شــود کــه رون ــه نمای نکت
ــش از ۶۷  ــی بی ــال ۹۶ افت ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــتان ۹۷ نس ــه زمس نیم
درصــدی داشــته اســت. افــت ســرمایه گذاری خارجــی در مــدت زمــان مــورد 
ــاظ  ــه لح ــی ب ــن دوره زمان ــه در ای ــت ک ــده اس ــت ش ــی ثب ــی در حال بررس
ــک  ــدی نزدی ــی، رش ــرمایه گذاری خارج ــرای س ــوب ب ــای مص ــداد طرح ه تع
بــه ۵ درصــد ثبــت شــده اســت کــه ایــن امــر بیانگــر آن اســت کــه غالــب 
ــه طرح هــای کوچــک  ــان بهمــن ســال گذشــته ب ــا پای طرح هــای مصــوب ت

ــات  ــه مصوب ــوان ب ــان می ت ــن می ــه در ای ــته ک ــاص داش ــط اختص و متوس
صــادره بــرای گــروه صنایــع غذایــی اشــاره کــرد.

 
افــت جــذب ســرمایه  گذاری خارجــی در حالــی ثبــت شــده اســت کــه براســاس 
ــدن و تجــارت در  ــرای بخــش صنعــت، مع ــه ب پیش بینی هــای صــورت  گرفت
ــت؛  ــده اس ــی ش ــدی پیش بین ــاالنه ۹ درص ــد س ــعه رش ــم توس ــه شش برنام
ــارد دالر  ــش از ۲0 میلی ــذب بی ــد ج ــق آن، نیازمن ــه تحق ــذاری ای  ک هدف  گ
ســرمایه در ســال اســت؛ رقمــی کــه بــه  گفتــه تحلیلگــران اقتصــادی اجــرای 
ــا تعلــل و دیرکــرد بســیار همــراه خواهــد  اهــداف برنامــه ششــم توســعه را ب
کــرد. فعــاالن اقتصــادی معتقدنــد هنــوز رونــد جــذب پــول خارجــی در کشــور 
ــا دســت  اندازهایی مواجــه اســت  ــد ب ــه اعمــال تحریم هــای جدی ــا توجــه ب ب
ــت.  ــدون در نظــر گرف ــا راهکارهــای اساســی و م ــع آنه ــرای رف ــد ب ــه بای ک
ــارت در  ــدن و تج ــت،  مع ــوی وزارت صنع ــده از س ــام ش ــار اع ــاس آم براس
دوره زمانــی مــورد بررســی و از مجمــوع ۶۵ طــرح صنعتــی، معدنــی و تجــاری 
ــه گــروه صنایــع  مصــوب شــده از ســوی هیــات ســرمایه گذاری، 10 طــرح ب
ــه  ــن نکت ــده ای ــار اعام ش ــه آم ــه ب ــا توج ــه ب ــته ک ــاص داش ــی اختص غذای
ــرای  ــوب ب ــای مص ــم طرح ه ــه یک شش ــک ب ــه نزدی ــود ک ــان می ش نمای
ــروه  ــن گ ــه ای ــی ب ــورد بررس ــان م ــدت زم ــی در م ــرمایه گذاری خارج س

اختصــاص داشــته اســت.
 

براســاس آمــار اعــام شــده در دوره زمانــی مــورد بررســی مجوزهــای 
ــد  ــای »تولی ــه طرح ه ــی ب ــرمایه گذاری خارج ــه س ــوی کمیت ــادره از س ص
انــواع  پخــت  »تولیــد  طــرح(«،  )ســه  نوشــیدنی  فرآورده هــای  انــواع 
ــاده  ــر آم ــواع خمی ــد ان ــه ای«، »تولی ــای تغذی ــد مکمل ه ــیرینی«، »تولی ش
پیتــزا، کراکــر، نــان شــیرینی، کیــک و غذاهــای آمــاده و آمــاده کنســروی«، 
»تولیــد کنســانتره انــواع میــوه«، »تولیــد انــواع پــودر شــیرینی، نبــات، نقــل، 
ــد  ــد تولی ــداث واح ــکر«، »اح ــد و ش ــته بندی قن ــو و بس ــته بندی کاکائ بس
غــذای مســافر )کترینــگ(« و »بســته بندی آب معدنــی« اشــاره کــرد؛ 
داده هــای اعام شــده نشــان دهنده آن اســت کــه بخشــی از مصوبــات 
ــد  ــرمایه گذاری جدی ــه س ــی ب ــرمایه گذاری خارج ــه س صــادره از ســوی کمیت
ــه  ــورت گرفت ــرمایه ص ــش س ــتای افزای ــی در راس ــته و بخش ــاص داش اختص
ــت،  ــوی وزارت صنع ــده از س ــام ش ــای اع ــر داده ه ــوی دیگ ــت. از س اس
معــدن و تجــارت نشــان دهنده آن اســت کــه تــا نیمــه پایــان زمســتان ســال 

مقصد پول خارجی در صنعت غذا

ــان  ــوی، آذربایج ــان رض ــران، خراس ــتان »ته ــار اس ــوع چه ــته در مجم گذش
غربــی و لرســتان« توانســته اند مجــوز ســرمایه گذاری خارجــی از هیــات 

ــد. ــب کنن ــی کس ــرمایه گذاری خارج س

مقاصد فرود سرمایه
 براســاس آمــار اعــام شــده در مــدت زمــان مــورد بررســی اســتان تهــران 
ــه  ــوی کمیت ــده از س ــد ش ــه تایی ــوع ۶۵ مصوب ــه از مجم ــذ ۵ مصوب ــا اخ ب
ــروه  ــی در گ ــرمایه  گذاری خارج ــذب س ــتاز ج ــرمایه  گذاری پیش ــات س هی
صنایــع غذایــی تــا پایــان بهمــن ســال گذشــته بــوده اســت؛ بــا توجــه بــه 
مجمــوع طرح  هــای مصــوب در ایــن اســتان می تــوان گفــت تــا پایــان نیمــه 
ــن  ــوب در ای ــای مص ــی از طرح ه ــوع نیم ــته در مجم ــال گذش ــتان س زمس
گــروه بــه اســتان تهــران اختصــاص داشــته اســت. ۵ طــرح مصــوب شــده 
بــرای اســتان تهــران بــه »دو طــرح تولیــد انــواع فرآورده هــای نوشــیدنی«، 
»احــداث واحــد تولیــد غــذای مســافر )کترینــگ(«، »بســته بندی آب 
معدنــی )افزایــش ســرمایه(« و »تولیــد انــواع فرآورده هــای نوشــیدنی 
ــات صــادره  )افزایــش ســرمایه(« اختصــاص داشــته اســت. براســاس مصوب
انــواع  تولیــد  بــرای دو طــرح  حجــم ســرمایه گذاری مصــوب شــده 
ــوده و  ــون دالر ب ــش از 1۴ میلی ــتان بی ــن اس ــیدنی در ای ــای نوش فرآورده ه
بــرای احــداث واحــد تولیــد غــذای مســافر )کترینــگ( نیــز ســرمایه نزدیــک 
بــه ۲ میلیــون دالری مصــوب شــده اســت. افزایــش ســرمایه مصــوب شــده 
ــده  ــت ش ــون دالر ثب ــش از ۶ میلی ــز بی ــی نی ــته بندی آب معدن ــرای بس ب
ــرمایه ۵۷۳  ــش س ــز افزای ــیدنی نی ــای نوش ــواع فرآورده ه ــد ان ــرای تولی و ب

ــه اســت. هــزار دالری صــورت گرفت
 

ــذ دو  ــا اخ ــی ب ــورد بررس ــی م ــز در دوره زمان ــوی نی ــان رض ــتان خراس اس
طــرح در گــروه صنایــع غذایــی توانســت در مــدت زمــان مــورد بررســی در 
ــروه  ــن گ ــی در ای ــرمایه  گذاران خارج ــرای س ــذاب ب ــتان های ج ــان اس می
قــرار گیــرد. بــا توجــه بــه داده هــای اعــام شــده طرح  هــای مصــوب بــرای 
ــواع شــیرینی«،  ــد و پخــت ان ــن اســتان شــامل »تولی ــی در ای ــع غذای صنای
و  کاکائــو  بســته بندی  نقــل،  نبــات،  شــیرینی،  پــودر  انــواع  »تولیــد 
ــرای »تولیــد  بســته بندی قنــد و شــکر« می شــود. ســرمایه مصــوب شــده ب
ــواع شــیرینی« در ایــن اســتان نیــز بیــش از یــک میلیــون دالر  و پخــت ان
ــواع پــودر شــیرینی، نبــات، نقــل، بســته بندی  ثبــت شــده و بــرای تولیــد ان

کاکائــو و بســته بندی قنــد و شــکر نیــز ســرمایه ۶00 هــزار دالری مصــوب 
شــده اســت.

ــدن  ــت،  مع ــوی وزارت صنع ــده از س ــام ش ــای اع ــه داده ه ــه ب ــا توج  ب
ــان  ــرای آذربایج ــی ب ــع غذای ــروه صنای ــوب در گ ــرح مص ــارت، ط و تج
غربــی نیــز شــامل دو طــرح »تولیــد انــواع خمیــر آمــاده پیتــزا،  کراکــر،  نــان 
ــواع  ــد کنســانتره ان ــاده کنســروی« و »تولی شــیرینی، کیــک و غذاهــای آم
ــه آمــار اعــام شــده ســرمایه گذاری مصــوب  ــا توجــه ب ــوه« می شــود. ب می
شــده بــرای تولیــد انــواع خمیــر آمــاده پیتــزا،  کراکــر،  نــان شــیرینی، کیــک 
و غذاهــای آمــاده کنســروی از ســوی کمیتــه ســرمایه گذاری خارجــی برابــر 
ــرمایه گذاری  ــه س ــوب در کمیت ــرمایه مص ــوده و س ــزار دالر ب ــا ۸00 ه ب
خارجــی بــرای تولیــد کنســانتره انــواع میــوه نیــز بیــش از 1۴ میلیــون دالر 
ــوی وزارت  ــده از س ــام ش ــار اع ــه آم ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــده اس ــت ش ثب
ــواع  ــانتره ان ــد کنس ــرح تولی ــت ط ــوان گف ــارت می ت ــدن و تج ــت، مع صنع
ــی در  ــرمایه گذاری خارج ــات س ــرمایه از مصوب ــهم س ــترین س ــوه بیش می
گــروه صنایــع غذایــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. داده  هــای اعــام 
ــان دهنده  ــن نش ــارت همچنی ــدن و تج ــت، مع ــوی وزارت صنع ــده از س ش
ــات  ــات هی ــورد بررســی از مجمــوع مصوب ــی م ــه در دوره زمان آن اســت ک
ــتان  ــرای اس ــز ب ــع نی ــروه صنای ــا گ ــط ب ــرح مرتب ــک ط ــرمایه  گذاری ی س
لرســتان مصــوب شــده کــه ایــن طــرح بــه »تولیــد مکمل  هــای تغذیــه  ای« 
مربــوط می شــود؛ بــرای تولیــد ایــن طــرح نیــز بیــش از ۵/ ۷ میلیــون دالر 

ــت. ــده اس ــوب ش ــرمایه گذاری مص س
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رمزگشایی خاصیت گرمابخشی زنجبیل به بدن

پیامدهای مصرف زیاد مواد قندی

ــوالت  ــد و محص ــرف قن ــزون مص ــش روز اف ــاهد افزای ــروزه ش ام
ــیرین  ــای ش ــه غذاه ــردم ب ــه م ــج ذائق ــتیم. به تدری ــیرین هس ش
ــه روز  ــز روز ب ــی نی ــواد غذای ــا م ــت و کارخانه ه ــرده اس ــادت ک ع
ــیکل  ــن س ــد. ای ــه می کنن ــازار روان ــه ب ــیرین تری را ب ــوالت ش محص

ــت. ــش اس ــال چرخ ــته در ح ــوب پیوس معی

ــور  ــه به ط ــیرین ک ــواد ش ــه م ــه ب ــردن ذائق ــادت ک ــنا، ع ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــر اضاف ــددی نظی ــوارض متع ــی شــروع می شــود ع ــول از دوران کودک معم
وزن، چاقــی، دیابــت، بیماری هــای قلبــی عروقــی و ســرطان را بــه دنبــال دارد. 
ــد  ــن می کنن ــدن تأمی ــرای ب ــادی ب ــری زی ــد کال ــاوی قن ــات ح ــد و ترکیب قن
امــا متأســفانه فاقــد مــواد مغــذی الزم هســتند بنابرایــن بایــد ســهم ناچیــزی 
ــد  ــاوی قن ــات ح ــد و ترکیب ــد. قن ــه را تشــکیل دهن ــی روزان ــرژی دریافت از ان
ــه در  ــی ک ــرف محصوالت ــا مص ــبزی ها و ی ــا و س ــرف میوه ه ــق مص از طری
ــواد  ــدن انســان وارد می شــوند. بســیاری از م ــه ب ــد می شــوند ب ــه تولی کارخان
ــزوده  ــکر اف ــع ش ــوند دارای مناب ــد می ش ــای تولی ــه در کارخانه ه ــی ک غذای
ــیر و  ــی، ش ــای صنعت ــعیر، آبمیوه ه ــابه های گازدار، ماءالش ــد نوش ــتند مانن هس
ماســت بــا طعــم میــوه، شــیر کاکائــو و... . در حقیقــت شــکر افــزوده بــه عنــوان 

ــده اند. ــی ش ــامت معرف ــکات س ــروز مش ــی در ب ــل اصل عام

مصــرف بیــش از انــدازه قنــد و شــکر همچنیــن شــکرهای افــزوده پیام هــای 
ــر  ــدی آن چاقــی اســت. ب ــام کلی ــن پی ــدن انســان دارد. اولی ــرای ب ــدی ب کلی
ــا ۲01۴  ــال 1۹۸0 ت ــت از س ــی بهداش ــازمان جهان ــای س ــاس گزارش ه اس

ــر در  ــارد نف ــر شــده اســت در حــدود دو میلی ــان دو براب ــی در جه شــیوع چاق
ــن  ــی در بی ــد چاق ــن رون ــی هســتند. همچنی ــه وزن و چاق جهــان دچــار اضاف
ــان در حــال افزایــش اســت. کــودکان چــاق در بزرگســالی  کــودکان و نوجوان
ــی- ــای قلب ــوع دو، بیماری ه ــت ن ــه دیاب ــا ب ــرای ابت ــتری ب ــانس بیش ش

ــد. ــتخوانی دارن ــی اس ــای مفصل ــرطان ها و بیماری ه ــی، س عروق
ــردان و  ــش از نیمــی از م ــر اســاس بررســی های انجــام شــده در کشــور بی ب
ــد اضافــه  ــان بزرگســال دچــار اضافــه وزن و چاقــی هســتند همچنیــن رون زن

وزن و چاقــی در کــودکان نیــز در حــال افزایــش اســت.
بــرای پیشــگیری از اضافــه وزن و چاقــی کل قنــد و شــکر مصرفــی در برنامــه 
غذایــی روزانــه بایــد کمتــر از ۶ قاشــق غذاخــوری باشــد. ایــن مقــدار شــامل 
قنــد پنهــان در مــواد خوراکــی مثــل عســل، مربــا، بســتنی، نوشــابه، آب میــوه و 
شــکات هــم می شــود. اگــر هــر روز یــک قوطــی نوشــابه ۳00 میلــی لیتــری 
بــه مــدت یــک ســال مصــرف کنیــد منجــر بــه افزایــش وزنتــان تــا حــدود ۷ 

کیلوگــرم در ســال خواهــد شــد.

مصرف زیاد قند و شکر؛ تهدیدی برای سالمت قلب
دومیــن پیامــد کلیــدی کــه مصــرف زیــاد قنــد و شــکر بــرای مــا دارد، تهدیــد 
ســامت قلــب اســت. مصــرف بیــش از حــد قنــد و شــکر و به طورکلــی مــواد 
ــه  ــود ک ــه وزن می ش ــون و اضاف ــار خ ــش فش ــث افزای ــیرین باع ــدی و ش قن
ــتند.  ــی هس ــی -عروق ــای قلب ــه بیماری ه ــا ب ــل ابت ــل از عوام ــر دو عام ه
مطالعــات انجــام شــده نشــان داده اســت خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی 
و عروقــی در افــرادی کــه ۲0 درصــد انــرژی روزانــه خــود را از قنــد و شــکر 
ــرژی  ــد ان ــر از 10 درص ــه کمت ــی ک ــا گروه ــه ب ــد در مقایس ــن می کنن تأمی
ــت.  ــتر اس ــد بیش ــد ۳۸ درص ــن کرده ان ــکر تأمی ــد و ش ــود را از قن ــه خ روزان
نتیجــه اینکــه افــرادی کــه ۲1 درصــد و یــا بیشــتر از کالــری روزانــه خــود را از 
مــواد قنــدی و شــیرین تأمیــن می کننــد خطــر مرگشــان بــر اثــر بیماری هــای 

ــر بیشــتر اســت. قلبی-عروقــی دو براب

ــاد قنــد و شــکر موجــب  مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت کــه مصــرف زی
کاهــش کلســترول خــوب در خــون می شــود و در صورتــی کــه بیشــتر از ۲0 
درصــد انــرژی روزانــه از قنــد و شــکر تأمیــن شــود موجــب بــاال رفتــن تــری 
ــه  ــد ک ــان می ده ــات نش ــن تحقیق ــود همچنی ــز می ش ــون نی ــیرید خ گلیس

ــا بیشــتر  ــده ی ــت وع ــزان هف ــه می ــیرین ب مصــرف منظــم نوشــیدنی های ش
در هفتــه خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی و عروقــی را افزایــش می دهــد.
پیشــگیری از بیماری هــای قلبــی و عروقــی از دو ســالگی بایــد آغــاز شــود پــس 
محدودیــت مصــرف قنــد و شــکر و مــواد قنــدی و شــیرین در همــه دوران های 
زندگــی ضــروری اســت. همچنیــن بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه بیماری هــای 
ــق  ــی ۶ قاش ــری یعن ــتر از 100 کال ــد بیش ــان در روز نبای ــی، زن قلبی-عروق
ــق چای خوری  ــی ۹ قاش ــری یعن ــش از 1۵0 کال ــز بی ــردان نی ــوری و م چای خ

شــکر مصــرف کننــد.

سرطان، تهدید دیگر مصرف غیرمعقول قند و شکر
از دیگــر مخاطــرات مصــرف زیــاد قنــد و شــکر خطــر ابتــا بــه ســرطان اســت. 
ــث  ــه باع ــد ک ــد می کن ــدن تولی ــمومی را در ب ــکر س ــد و ش ــاد قن ــر زی مقادی
افزایــش خطــر ابتــا بــه ســرطان می شــود. وجــود مقادیــر بســیار زیــاد قنــد 
در خــون ماننــد آنچــه در دیابتی هــا مشــاهده می شــود باعــث تخریــب 
ــودن قنــد  ــاال ب ــاد قنــد و شــکر و ب ســلول ها می شــود. همچنیــن مصــرف زی
ــرطان  ــه س ــا ب ــال ابت ــینه احتم ــت س ــوده باف ــر ت ــر ب ــق تأثی ــون از طری خ

ــد. ــش می ده ــتان را افزای پس

در خاصیــت  موثــر  پروتئینــی  چینــی شــبکه های  پژوهشــگران 
ــد. ــف کردن ــدن را کش ــه ب ــل ب ــی زنجبی گرمابخش

ــژو  ــگاه الن ــگران دانش ــا، پژوهش ــل از ایرن ــه نق ــوز ب ــامت نی ــزارش س ــه گ ب
چیــن بــا رجــوع بــه نوشــته های پزشــکی و پایــگاه داده پروتئین هــا، دربــاره دو 
ترکیــب اصلــی فعــال در زنجبیــل یعنــی ۶- جینجــرول و ۶- شــوگاول تحقیــق 

ــد. ــایی کردن ــب را شناس ــن دو ترکی ــط ای ــده توس ــم ش ــای تنظی و پروتئین ه
ــب  ــد، تعامــات ترکی ــزاری شــینهوا،آنها در گام بع ــزارش تارنمــای خبرگ ــه گ ب
ــا  ــد ت ــرار دادن ــم ق ــار ه ــل را در کن ــن محتم ــن – پروتئی ــن و پروتئی – پروتئی
ــی در شــکم و روده کوچــک کــه  ــده زیربنای ــری از شــبکه های تنظیم کنن تصوی

ممکــن اســت عامــل واکنــش بــدن بــه ترکیبــات زنجبیلــی باشــد، بســازند.

 Computational Biology در گــزارش ایــن تیم پژوهشــی کــه در مجلــه
and Drug Design منتشــر شــده، در مجمــوع ۵ فرآینــد متابولیــک اساســی 

مرتبــط بــا اثــر گرمابخشــی زنجبیــل بــه بــدن قیــد شــده اســت.
دو ترکیــب زیســت فعــال نــام بــرده موجــود در زنجبیــل همچنیــن بــر آدنوزیــن 
تری فســفات)ATP(، حامــل اصلــی انــرژی در سلول هاســت؛ گلیکــوژن، 
نوعــی گلوکــز کــه در قالــب انبــار انــرژی در جانــوران عمــل می کنــد؛ 
ــرده و  ــارکت ک ــازی مش ــد انرژی س ــه در فرآین ــد ک ــی لیپی ــد، نوع گلیکولیپی
بــه عنــوان شــاخصی بــرای شناســایی ســلولی عمــل می کنــد؛ کوآنزیــم، یــک 
ترکیــب غیــر پروتئینــی کــه بــرای کاتالیــز یــک واکنــش بــا یــک آنزیــم پیونــد 
ــاری  ــردازش کلســترول ی ــدن در پ ــه ب ــه ب ــد و اســید چــرب ک ــرار می کن برق

ــد. ــی دارن ــر تنظیم کنندگ ــز اث ــاند، نی می رس

در همیــن زمینــه یکــی از مهمتریــن دالیــل ابتــا بــه دیابــت، مصــرف زیــاد 
ــد و شــکر و مــواد شــیرین اســت. مصــرف بیــش از حــد مــواد قنــدی و  قن
ــای  ــب ابت ــد و موج ــف می کن ــدن را ضعی ــولین در ب ــی انس ــیرین کارای ش
ــود.  ــد می ش ــی در کب ــدن چرب ــته ش ــا انباش ــت و ی ــاری دیاب ــه بیم ــرد ب ف
ــد  ــه می کن ــت توصی ــی بهداش ــازمان جهان ــت، س ــگیری از دیاب ــرای پیش ب
ــدن  ــاز ب ــورد نی ــرژی م ــر ۵ درصــد ان ــه حداکث ــی روزان ــد و شــکر مصرف قن

ــد. ــن کن را تأمی

ــاد  ــرف زی ــت، مص ــه وزارت بهداش ــه جامع ــود تغذی ــر بهب ــام دفت ــر اع بناب
قنــد و شــکر عــاوه بــر آنکــه می توانــد تهدیــدی بــرای طــول عمــر انســان 
باشــد، ســامت دندان هــا را نیــز تهدیــد می کنــد و باعــث پوســیدگی دنــدان 
می شــود. یکــی از مهمتریــن عوامــل ایجــاد پوســیدگی دنــدان مصــرف زیــاد 
قنــد و شــکر اســت. میکروب هــای موجــود در دهــان از قنــد موجــود در مــواد 
ــید  ــن اس ــد. ای ــل می کنن ــید تبدی ــه اس ــتفاده و آن را ب ــیرین اس ــدی و ش قن
ــواد شــیرین  ــاز می شــود. م ــد و پوســیدگی آغ ــدان را حــل می کن ــای دن مین
ــر  ــی بیشــتری ب ــرات تخریب ــی اث ــد شــکات، پاســتیل، تاف و چســبنده مانن

ــد. ــا دارن دندان ه
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رئیس اتحادیه بستنی و آبمیوه:
 افزایش قیمتی برای بستنی نداریم/ بستنی ویژه خامه دار زعفرانی ۲۴ هزار تومان

1۴

اســکندر آزمــوده بــا اشــاره بــه افزایــش ۲۰ درصــدی قیمــت بســتنی در 
ابتــدای ســال گفــت: در حــال حاضــر افزایــش قیمتــی در بــازار نداریــم.

 
ــگار   ــا خبرن ــو ب ــوه در گفت وگ ــتنی و آبمی ــه بس ــس اتحادی ــوده، رئی ــکندر آزم اس
صنعــت، تجــارت و کشــاورزی باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــا بیــان اینکــه از ابتــدای 
امســال ۲0 درصــد افزایــش قیمــت را در بــازار بســتنی شــاهد بودیــم، گفــت: در حــال 

حاضــر افزایــش قیمتــی در بــازار نداریــم.

ــش قیمــت در  ــل افزای ــوه، یکــی از دالی ــه بســتنی و آبمی ــس اتحادی ــه رئی ــه گفت ب
ــود. ــازار ب ــه در ب ــواد اولی ــود م ــدای امســال، کمب ابت

آزمــوده بــا اشــاره بــه قیمــت انــواع بســتنی و آبمیــوه در کافــی شــاپ ها گفــت:  
ــه در آن ســرو می شــود  ــی ک ــوع ظرف ــه ن ــوه، ب ــواع بســتنی و آبمی قیمــت ان

بســتگی دارد و نــرخ ثابتــی بــرای آن در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
رئیــس اتحادیــه بســتنی و آبمیــوه بــا اشــاره بــه قیمــت انــواع بســتنی در بــازار 
گفــت: قیمــت بســتنی ســوپر ویــژه و مغــزدار ۳0 هــزار تومــان، بســتنی ویــژه 
خامــه دار زعفرانــی ۲۴ هــزار تومــان، بســتنی ممتــاز 1۷ هــزار تومــان، بســتنی 
ســنتی ســاده کیلویــی 1۶ هــزار تومــان، بســتنی میــوه ویــژه و مغــزدار کیلویــی 
ــوده  ــان، فال ــزار توم ــی ۲۴ ه ــاز کیلوی ــان، بســتنی اعــا و ممت ــزار توم ۳0 ه

شــیرازی درجــه یــک 1۵ هــزار تومــان اعــام شــده اســت.
ــامل  ــد و ش ــر می کن ــل تغیی ــر فص ــوه در ه ــت آبمی ــوده، قیم ــه آزم ــه گفت ب

ــود. ــا نمی ش ــه م ــذاری اتحادی ــت گ قیم
ــرد کــه درصــورت  ــردم درخواســت ک ــوه از م ــه بســتنی و آبمی ــس اتحادی رئی

ــد. ــه تمــاس بگیرن ــا اتحادی ــی، ب ــف و گران ــه تخل مشــاهده هــر گون
آزمــوده بــا اشــاره بــه اینکــه بســتنی یــک محصــول کامــا تفننــی اســت، اظهار 
ــوان  ــع، ت ــور قط ــرود به ط ــاال ب ــازار ب ــول در ب ــن محص ــت ای ــر قیم ــرد: اگ ک

ــود. ــم می ش ــازار ک ــردم در ب ــد م خری

1۵

افزایش ۳ برابری تولید فرآورده های کشمش با ارتقای ماشین آالت

شناسایی بیسکوئیت و شکالت خارجی غیراستاندارد در سطح بازار

در نان های صنعتی می توان کنترل بهتری بر میزان نمک مصرفی انجام داد

ــا ارتقــای ماشــین  ــده فرآورده هــای کشــمش گفــت: ب ــد کنن یــک تولی
ــای  ــد فرآورده ه ــای تولی ــت واحد ه ــد، ظرفی ــتگاه های تولی آالت و دس
کشــمش تــا ۳ برابــر افزایــش خواهــد داشــت کــه بــا ایــن کار باعــث 

افزایــش صــادرات و ارز آوری در کشــور خواهــد شــد.

ــوص  ــزان، در خص ــزاری می ــا خبرگ ــو ب ــت  وگ ــن در گف ــد متی محم
ــرد:  ــار ک ــال ۹۸ اظه ــمش در س ــای کش ــرآورده  ه ــد ف ــت تولی وضعی
ــول  ــتر محص ــا، بیش ــامانه نیم ــرخ ارز در س ــودن ن ــن ب ــل پایی ــه دلی ب

از  ایــران  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  کیفیــت  ارزیابــی  معــاون 
خارجــی  شــکالت  نــوع  یــک  و  بیســکوئیت  نــوع   ۵ شناســایی 
مغایــر بــا اســتاندارد در فرآینــد بازرســی های کیفــی خبــر داد.

ــع شــده در  ــی توزی ــر کاالهــای واردات ــان اینکــه نظــارت ب ــا بی ــات ب مســلم بی
ــرکات  ــی در گم ــای واردات ــی کااله ــرل کیف ــر کنت ــارت ب ــر نظ ــاوه ب ــازار ع ب
ــی و ســامتی  ــت از ایمن ــتاندارد و مراقب ــات اس ــن الزام ــه منظــور تأمی ورودی ب
بازرســی های  در  گفــت:  دارد،  قــرار  ســازمان  ایــن  کار  دســتور  در  مــردم 
ــدادی  ــده، تع ــام ش ــای انج ــرداری و آزمون ه ــه ب ــازار و نمون ــده از ب ــام ش انج
ــت. ــده اس ــخیص داده ش ــتاندارد تش ــر اس ــی، غی ــکات واردات ــکوئیت و ش بیس

 

وی افــزود: بیســکویت قهــوه بــا تزئیــن شــکر بــه نــام krinkle تولیــد 
 Danas ــام ــه ن ــی ب ــوت فرنگ ــم ت ــا طع ــرم دار ب ــکوئیت ک ــزی، بیس اندون
ــام  ــه ن ــوت فرنگــی ب ــم ت ــا طع ــرم دار ب ــن، بیســکوئیت ک ــد چی delight تولی
ــام  ــه ن ــی ب ــرم دار کاکائوی ــکوئیت ک ــد، بیس ــد هن London bakers تولی
 Champs ــام ــه ن ــکات ب ــه ش ــا تک ــکوئیت ب ــزی، بیس ــد اندون Oreo تولی
تولیــد ترکیــه در فاکتورهــای عمــده بــا اســتاندارد ملــی مغایــرت داشــته اســت.

 Altyn ســفید  شــکات  اســتاندارد  بــودن  مغایــر  از  ادامــه  در  بیــات 
داد. خبــر  آمــده  عمــل  بــه  آزمــون  در  ترکمنســتان  تولیــد   Ay
محصــوالت  مشــاهده  صــورت  در  خواســت  مصرف کننــدگان  از  وی   
رقمــی  چهــار  تلفــن  شــماره  طریــق  از  را  مراتــب  شــده  معرفــی 
کننــد. اعــام  اســتان ها  اســتاندارد  کل  ادارات  بــه   1۵1۷

شــد. فروختــه  داخــل  بــازار  در  جــاری  ســال  در  شــده  تولیــد 

وی بــا اشــاره بــه مشــکات بکارگیــری نیــرو جدیــد افــزود: یکــی از مشــکاتی 
ــی در  ــدم توانای ــود دارد، ع ــد وج ــای جدی ــری نیرو ه ــوص بکارگی ــه در خص ک
بیمــه کــردن ایــن افــراد اســت پــس از دولــت خواســتاریم کــه توجــه بیشــتری 

بــه بیمــه کارگــران داشــته و از تولیــد کننــدگان حمایــت کنــد.
ایــن فعــال اقتصــادی متذکــر شــد: یکــی دیگــر از اقداماتــی کــه دولــت می توانــد 
تحــت پوشــش حمایتــی خــود داشــته باشــد ایــن اســت کــه بــرای وارد کــردن 

قطعــات یــا ماشــین آالت جدیــد بــه مــا ارز دولتــی اختصــاص دهــد.

ــرای ارتقــای و پیشــرفته کــردن دســتگاه ها مشــکات  ــا بیــان اینکــه ب متیــن ب
ــران  ــن مشــکل، گ ــرد: بزرگتری ــح ک ــود دارد، تصری ــا وج ــش روی م ــادی پی زی
بــودن قطعــات و هزینــه  هــای ســنگین نگــه داری از ایــن دســتگاه  هــا اســت کــه 

در ایــن خصــوص بــه کمــک و حمایــت  هــای دولــت نیازمنــد هســتیم.

وی خاطــر نشــان کــرد: بــا ارتقــای ماشــین آالت و دســتگاه  هــای تولیــد، ظرفیت 
ــر افزایــش خواهــد داشــت  ــا ۳ براب واحد هــای تولیــد فــرآورده  هــای کشــمش ت

کــه بــا ایــن کار باعــث افزایــش صــادرات و ارز آوری در کشــور خواهــد بــود.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت گفــت: راهــکار اصلــی کاهــش نمــک در نــان 
هــا، بازنگــری بــر کیفیــت گنــدم و آرد یــا تولیــد نــان هــای صنعتــی اســت.

ــوری  ــا رییســی ، درخصــوص ش ــر علیرض ــوز ، دکت ــزارش ســامت نی ــه گ ب
نــان هــا بــه عنــوان قــوت غالــب ایرانیــان، تصریــح کــرد: یکــی از راهکارهــای 
ــک  ــه نم ــت ک ــن اس ــک، ای ــرف نم ــش مص ــرل و کاه ــرای کنت ــی ب عمل
ــکاری  ــوع راه ــن موض ــد. ای ــدا کن ــش پی ــردم کاه ــب م ــوت غال ــی ق مصرف

ــی شــده اســت. ــز عملیات ــا نی ــه در کشــورهای دنی اســت ک
ــادی دارد،  ــه مصــرف زی ــی ک ــز یکــی از غذاهای ــا نی ــزود: در کشــور م وی اف
نــان اســت. در ایــن راســتا، یکــی از بهتریــن راهکارهــا، رفتــن بــه ســوی تولیــد 
نــان هــای صنعتــی اســت؛ چراکــه در نــان هــای صنعتــی مــی تــوان کنتــرل 

بهتــری بــر میــزان نمــک مصرفــی انجــام داد.
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت تصریــح کــرد: متاســفانه در کشــور مــا نــان 
ــکل  ــا مش ــدارد، ام ــراد ن ــوع ای ــن موض ــادی دارد. ای ــدار زی ــنتی طرف ــای س ه
اینجــا اســت کــه کنتــرل نمــک در تولیــد نــان های ســنتی بســیار ســخت اســت. 
ــت  ــودن کیفی ــل نامناســب ب ــه دلی ــی هــا، ب ــف نانوای ــه صن ــه گفت ــی، ب از طرف
آردهــا، مجبــور بــه اســتفاده از نمــک بیشــتر بــرای فــرآوری خمیــر نــان هســتند.

دکتــر رییســی بیــان کــرد: در ایــن زمینــه نظــارت هــا و کنتــرل هــای بســیاری 
ــی هــای  ــا نانوای ــی شــود. ب ــذا و دارو انجــام م ــت بهداشــت و غ از ســوی معاون
متخلــف برخــورد شــده و تعــدادی از آنهــا نیــز پلمــپ شــده اند. امــا ایــن برخوردها، 
راهــکار اصلــی موضــوع نیســت، بلکــه راهــکار اصلــی کاهــش نمــک در نــان هــا، 

بازنگــری بــر کیفیــت گنــدم و آرد یــا تولیــد نــان هــای صنعتــی اســت.
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فیبر غذایی موثر در سالمت دستگاه گوارش

همانطــور کــه مــی دانیــم بــرای رســیدن مــواد مغــذی بــه ســلولهای بدنمــان 
کــه هــدف اصلــی از غذاخــوردن اســت و اصطاحــًا “ســیری ســلولی” گفتــه 
مــی شــود، نیازمنــد هضــم مــواد غذایــی، جــذب مــواد مغــذی و دفــع مــواد 
ــر عهــده دارد.  ــا ب ــوارش م ــن کارهــای مهــم را دســتگاه گ ــد هســتیم. ای زای
بــه همیــن منظــور بــرای حفــظ بقــاء و تندرســتی، دســتگاه گــوارش مــا بایــد 
ســالم باشــد و درســت کار کنــد. ایــن امــر شــامل ســامت همــه قســمتهای 
ــواد  ــش ســطح م ــدن و افزای ــه کار جوی ــا ک ــان و دندانه ــود از ده ــی ش آن م
غذایــی بــرای در معــرض قــرار گرفتــن بــا شــیرابه هــای گوارشــی را بــر عهــده 
دارنــد، تــا روده باریــک کــه جــذب اکثــر مــواد مغــذی در آن انجــام مــی شــود 
ــواردی  ــد. یکــی از م ــی ده ــد را انجــام م ــواد زای ــع م ــه دف ــزرگ ک و روده ب
کــه در ســامت و عملکــرد دســتگاه گــوارش نقــش مفیــدی ایفــا مــی کنــد، 
فیبــر غذایــی اســت. بــه همیــن جهــت در ایــن بخــش مطالبــی دربــاره فیبــر 
غذایــی، انــواع آن و نقــش آن در ســامت و عملکــرد دســتگاه گــوارش بیــان 

مــی شــود.
 

فیبر غذایی چیست؟
ــار توســط هیپســلی Hipsley، در ســال 1۹۵۳ بــه کار  واژه “فیبــر” اولیــن ب
بــرده شــد. او مشــاهده کــرد زنــان بــارداری کــه رژیــم غذاییشــان سرشــار از 
ــر دچــار عارضــه مســمومیت حاملگــی مــی  ــر اســت، کمت ــی فیب ــع غذای مناب
شــوند. بعدهــا در ســال 1۹۷۶ تــرول Trowell، فیبــر غذایــی را بــه صــورت 
ترکیبــات موجــود در غذاهــای گیاهــی کــه مقــاوم بــه آنزیمهــای هضــم کننــده 
مــواد غذایــی در بــدن انســان هســتند، تعریــف کــرد. در واقــع فیبرهــای غذایی 
ــی  ــده گیاهــی هســتند کــه در بخــش فوقان گروهــی از کربوهیدراتهــای پیچی
ــاکاریدهای  ــی س ــا ُپل ــه آنه ــوند و ب ــی ش ــذب نم ــم و ج ــوارش هض ــه گ لول

غیرنشاســته ای )ترکیبــات کربوهیدراتــی غیرنشاســته ای( مــی گوینــد.
 

انواع فیبر غذایی کدامند؟
ــی  ــر غذای ــتند: فیب ــر هس ــوع فیب ــًا دارای دو ن ــی عموم ــی گیاه ــواد غذای م

محلــول در آب و فیبــر غذایــی نامحلــول در آب
فیبرهای غذایی محلول در آب:

ــا آب مخلــوط مــی شــوند، پخــش  فیبرهــای غذایــی محلــول در آب وقتــی ب
مــی شــوند و توانایــی افزایــش قــوام یــا اصطاحــًا ویســکوزیته مــاده هضــم 

شــدنی را دارنــد و در نتیجــه انتشــار آنزیمهــای هضــم کننــده و جــذب مــواد 
مغــذی را آهســته مــی کننــد. ایــن کاهــش در جــذب، موجــب کاهــش در قنــد 
خــون بعــد از غــذا، کاهــش در کلســترول و کاهــش در پاســخ انســولین )اصلــی 
تریــن هورمــون تنظیــم کننــده قنــد خــون( مــی شــود کــه پیامدهــای مهمــی 
ــوع ۲  ــت ن ــولین و دیاب ــه انس ــاوم ب ــت مق ــت دیاب ــگیری و مدیری ــرای پیش ب

)دیابــت بزرگســاالن یــا غیروابســته بــه انســولین( هســتند.
ــا، ســبزیها،  ــوه ه ــول در آب اساســًا در درون ســلولهای می ــی محل ــر غذای فیب
ــا و  ــن، صمغه ــامل پکتی ــود دارد و ش ــر وج ــو دوس ــبوس ج ــا و س ــواع لوبی ان

ــی شــود. موســیاژها م

فیبرهای غذایی نامحلول در آب:
ــا آب دارد و  ــد ب ــرای پیون ــی ب ــت باالی ــول در آب ظرفی ــی نامحل ــر غذای فیب
ــرای  ــد. ب ــی کن ــر م ــر و نرمت ــم ت ــوع را حجی ــات مدف ــن محتوی ــرای همی ب
ــش  ــن نق ــد و بنابرای ــی کن ــانتر م ــزرگ آس ــوع را از روده ب ــور مدف ــن عب همی
بســیار مهمــی در کارکــرد صحیــح لولــه گــوارش دارد. ســلولز، لیگنیــن و ِهمــی 
ســلولز فیبرهــای غذایــی نامحلــول در آب هســتند و در گنــدم، غــات کامــل 

ــد. ــراوان وجــود دارن ــدار ف ــه مق ــوه هــا و ســبزیها ب )ســبوس دار(، می
 

سرانجام فیبرهای غذایی در لوله گوارش چیست؟
بیشــتر فیبرهــای غذایــی تــا روده کوچــک بــه صــورت هضــم نشــده و دســت 
ــود  ــای موج ــط باکتریه ــزرگ توس ــا در روده ب ــد ام ــی مانن ــی م ــورده باق نخ

ــوند.  ــی ش ــر م ــاه زنجی ــرب کوت ــیدهای چ ــه اس ــل ب ــر و تبدی در آن، تخمی
ایــن اســیدهای چــرب، تأثیــرات ســامتی بخشــی بــر روی ســامت دســتگاه 

ــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: ــوان ب ــه مــی ت ــد کــه از آن جمل گــوارش دارن
ــش  ــا کاه ــری ی ــوارش، جلوگی ــه گ ــی لول ــرد طبیع ــاختار و کارک ــظ س حف
ــزرگ، پیشــگیری  ــیدیته روده ب ــزرگ، کاهــش اس ــه روده ب ــوط ب اســهال مرب
ــک  ــی، تحری ــواد معدن ــتفاده از م ــود اس ــزا، بهب ــای بیماری ــد میکروبه از رش
تکثیــر ســلولهای پوششــی روده و در نتیجــه افزایــش ظرفیــت جــذب پوشــش 
ــا )  ــزرگ و بازجــذب آب و الکترولیته ــان خــون در روده ب ــک جری روده، تحری
مثــل یــون ســدیم( از آن. یــادآوری مــی شــود بخــش قابــل توجهــی از آب و 

ــوند. ــی ش ــذب م ــزرگ ج ــا از روده ب الکترولیته
 

فواید فیبرهای غذایی برای سالمت بدن چیست؟
ــدن در  ــر ســامت ب ــی ب ــای غذای ــر فیبره ــاره اث ــه درب ــدی ک ــایر فوای س
ــر  ــردن خط ــدود ک ــاا مح ــش ی ــد از: کاه ــود عبارتن ــی ش ــه م ــر گرفت نظ
بیماریهــای حــاد و مزمــن مثــل اســهال عفونــی، چاقــی، دیابــت، ســرطان 
ــن  ــه ای ــی روده ک ــای التهاب ــد( و بیماریه ــزرگ و مقع ــال )روده ب کولورکت
اثــرات را از طریــق ســاز و کارهــای مختلــف ماننــد تأثیــر فیزیولوژیــک روی 
لولــه گــوارش، تخمیــر روده ای، تعدیــل سیســتم ایمنــی و اثــر پربیوتیــک 
اعمــال مــی کننــد. بــه یــاد داشــته باشــیم دریافــت منابــع غذایــی فیبــر بــه 
ــه  ــی ســالم و شــیوه زندگــی ســالمتر ب ــم غذای ــوان یــک شــاخص رژی عن

شــمار مــی آیــد.

ــوارش  ــتگاه گ ــی روی دس ــر غذای ــک فیب ــرات فیزیولوژی  اث
ــت؟ ــه اس چگون

منابــع غذایــی سرشــار از فیبــر، چگالــی انــرژی کمــی دارنــد یعنــی چــون در 
ــد  ــرژی تولی ــا ان ــدن ی ــه مقدارشــان، در ب ــدن هضــم نمــی شــوند نســبت ب ب
نمــی کننــد یــا انــرژی بســیار کمــی تولیــد مــی کننــد و مــدت زمــان بیشــتری 
ــواًل  ــول در آب معم ــای محل ــه فیبره ــوص ک ــه خص ــد. ب ــی مانن ــده م در مع
ــک  ــواد را از روده باری ــور م ــد و عب ــی اندازن ــق م ــه تعوی ــده را ب ــه مع تخلی
ــک  ــذی از روده باری ــواد مغ ــذب م ــان ج ــه زم ــد. در نتیج ــی کنن ــته م آهس

ــد. ــدا مــی کن افزایــش پی
ــد باعــث  ــه ویــژه در روده باریــک، فیبــر غذایــی مــی توان ــه گــوارش ب در لول
فراخوانــی پاســخ انــواع گوناگونــی از هورمونهــای لولــه گــوارش بــرای 
ــر غذایــی همچنیــن  ــر اشــتها شــود. فیب ــر ب تحریــک ترشــح انســولین و تأثی
ــع  ــش دف ــث افزای ــود و باع ــل ش ــراوی متص ــیدهای صف ــه اس ــد ب ــی توان م

ــود. ــوع ش ــق مدف ــترول از طری ــراوی و کلس ــیدهای صف اس
ــه  ــد منجــر ب ــی توان ــی م ــر غذای ــر از لحــاظ فیب ــی فقی ــم غذای مصــرف رژی
ایجــاد مدفــوع آبکــی شــود و افــزودن پکتیــن )فیبــر محلــول( بــه طــور قابــل 
ــه  ــر ب ــد و منج ــی ده ــش م ــق را کاه ــی و رقی ــوع آبک ــاد مدف ــی ایج توجه

ــزرگ مــی شــود. ــع روده ب ــب مای طبیعــی شــدن ترکی
ــم  ــی ه ــای غذای ــر فیبره ــل از تخمی ــر حاص ــاه زنجی ــرب کوت ــیدهای چ اس
ــای  ــه ه ــت ماهیچ ــزرگ و فعالی ــون در روده ب ــان خ ــک جری ــب تحری موج
ــان  ــش جری ــوند. افزای ــی ش ــتند( م ــر ارادی هس ــای غی ــه ه ــاف )ماهیچ ص
ــذی  ــواد مغ ــال جــذب م ــت و انتق ــه باف ــانی ب ــن اکســیژن رس خــون همچنی

ــد. ــی ده ــش م را افزای
ــی  ــر غذای ــن )فیب ــر اینولی ــل تخمی ــای قاب ــرف کربوهیدراته ــی مص از طرف
موجــود در مــوادی ماننــد ســیر، پیــاز و تــره فرنگــی( و فیبــر چغنــدر نیــز مــی 
توانــد زیســت فراهمــی مــواد معدنــی ماننــد کلســیم، منیزیــم و روی را در روده 

بــزرگ افزایــش دهــد.
در پایــان توصیــه مــی شــود چنانچــه مشــکلی مبنــی بــر محدودیــت مصــرف 
ــتگاه  ــح دس ــرد صحی ــامت و کارک ــظ س ــرای حف ــد، ب ــی نداری ــر غذای فیب
ــواع ســبزی و  ــد ان ــی مانن ــی سرشــار از فیبرهــای غذای ــع غذای ــوارش، مناب گ
میــوه، غــات کامــل و فــرآورده هــای آنهــا و حبوبــات را بــه میــزان کافــی در 

ــه خــود بگنجانیــد  برنامــه غذایــی روزان
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برنج خارجی مهمان ناخوانده سفره های مردم مازندران

کاهو موثر برای خون سازی و ضعف اعصاب

ــج  ــت: برن ــدران گف ــالیکوبی داران مازن ــه ش ــس اتحادی رئی
خارجــی ایــن روزهــا در بــازار مازنــدران بیــش از برنــج داخلــی 
دیــده می شــود و فــروش آن در برخــی شــهرهای ایــن اســتان 

ــد. ــداد می کن بی

ســید تقــی جعفریان امیــری در گفــت  وگــو بــا خبرنــگار ایســنا، بــا بیــان 
اینکــه میــزان تولیــد واقعــی برنــج بــا آن مقــداری کــه توســط دســتگاه  
هــای متولــی بیــان می شــود، واقعیــت نــدارد، اظهــار کــرد: تولیــد برنــج 
در داخــل کشــور ۲ میلیــون تــن بــوده اســت، کــدام مرجــع رســمی بــه 
غیــر از جهــاد کشــاورزی کــه متولــی بــازار و تولیــد محســوب می شــود، 

ــد. ــزان را تأییــد می کن ایــن می

وی تصریــح کــرد: برنــج طــارم در هــر کیلوگــرم ۸، فجــر و نــدا ۶ هــزار 
ــه  ــج داخلــی ب ــا احتــکار برخــی دالالن، قیمــت برن ــود امــا ب تومــان ب

هــر کیلوگــرم ۲0 هــزار تومــان رســید.

رئیــس اتحادیــه شــالیکوبی داران مازنــدران از پیگیــری با مســئوالن اســتانی 
و کشــوری بــرای مقابلــه بــا داللــی برنــج خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: ذائقه 
مــردم از برنج هــای داخلــی بــه خارجــی تغییــر کــرده اســت، برنــج ایرانــی 
از ســبد کاالی آنهــا حــذف شــده و برنج هــای هنــدی کــه احتمــال ســالم 

نبودن شــان نیــز وجــود دارد، بــه دســت مــردم مــی  رســد.

ــد  ــاش ش ــس ت ــدگان مجل ــراه نماین ــه هم ــد: ب ــادآور ش ــان ی جعفری
ــوی  ــرده و جل ــت ک ــدی را ثاب ــای هن ــتی برنج ه ــکات بهداش ــا مش ت
واردات گرفتــه شــود امــا هنــوز در بــازار مازنــدران، بــه وفــور، بــه ایــن 

ــت. ــد داش ــی خواهی ــی دسترس ــای خارج برنج ه

ــال  ــه س ــان اینک ــا بی ــدران ب ــالیکوبی داران مازن ــه ش ــس اتحادی رئی
ــه  ــادی ک ــای زی ــتان، انباره ــن اس ــتان ای ــی دادس ــا همراه ــته ب گذش
دســت بــه احتــکار و اختــاط زده بودنــد کشــف شــد، افــزود: محتکــران 
ایــن روزهــا بــدون تــرس برنــج خارجــی را بــه جــای برنــج ایرانــی بــه 
مــردم مــی  فروشــند بــه طــور مثــال چنــدی پیــش در یکــی از فروشــگاه  
هــای معتبــر چنــد صــد تــن برنــج خارجــی کــه جــای برنــج داخلــی بــه 

ــد. ــد، کشــف کردن ــه می ش ــردم فروخت م

ــج ۸  ــت برن ــابقه نداش ــته، س ــال های گذش ــه داد: در س ــان ادام جعفری
ــن  ــد، ای ــان برس ــزار توم ــه ۲0 ه ــی ب ــدت کوتاه ــی در م ــزار تومان ه
موضــوع مســئوالن را بــه فکــر انداخــت کــه در زمــان برداشــت برنــج، 

ــد. ــن محصــول کاهــش یاب ــد و قیمــت ای واردات انجــام دهن

ــت  ــان برداش ــی در زم ــج حت ــا واردات برن ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
محصــول نیــز مشــکلی نداریــم، تصریــح کــرد: مشــکل اصلــی اختــاط 
ــن  ــه ای ــز عرض ــی در مراک ــای داخل ــه ج ــی ب ــج خارج ــض برن و تعوی

محصــول اســت.

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدران ب ــالیکوبی داران مازن ــه ش ــس اتحادی رئی
برنج هــای مازنــدران در انبارهــای شهرســتان های دیگــر، احتــکار 
ــای  ــرد: در روزه ــان ک ــد، خاطرنش ــش یاب ــت آن افزای ــا قیم ــده ت ش
ــت اعــام  ــه دول ــی ک ــا زمان ــود ام ــاب ب ــازار کمی ــج در ب گذشــته، برن
کــرد قصــد خریــد نــدارد، قیمــت برنــج بــرای هــر کیلوگــرم تــا ۴ هــزار 

ــرد. ــدا ک ــان کاهــش پی توم

جعفریــان در پایــان گفــت: فــروش برنج هــای خارجــی در کیســه 
ــد. ــداد می کن ــدران بی ــهرهای مازن ــی ش ــی، در برخ ــای ایران برنج ه

مســول آمــوزش همگانــی انســتیتو تحقیقــات تغذیــه وصنایــع غذایــی 
کشــور بــا اشــاره بــه فوایــد کاهــو، گفــت: از مهمتریــن ویتامین هــای 
ــرد  ــاره ک ــک اش ــید فولی ــه اس ــوان ب ــو می ت ــود در کاه ــروه B موج گ

کــه در خون ســازی و بهبــود ضعــف اعصــاب مفیــد اســت.

مینــا کاویانــی در گفت وگــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه کاهــو یکــی از 
ــراه  ــاالد و هم ــه س ــب در تهی ــه اغل ــت ک ــتهاآور اس ــد و اش ــبزی های مفی س
ــی را در  ــذی فراوان ــواد مغ ــد م ــن ســبزی مفی ــت: ای ــل می شــود، گف ــذا می غ
ــد  ــا مانن ــی از ویتامین ه ــه برخ ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــای داده ک ــود ج خ
ــی  ــن K، برخ ــا( ویتامی ــن A )کاروتنوئیده ــاز ویتامی ــش س ــن C، پی ویتامی
ــک  ــید فولی ــن و اس ــین، بیوتی ــد B2 ،B1، نیاس ــروه B، مانن ــای گ ویتامین ه
ــد  ــی مانن ــواد معدن ــی از م ــبزی دارای برخ ــن س ــن ای ــرد. همچنی ــاره ک اش

ــت. ــم اس ــیم و منیزی پتاس
وی افــزود: کاهــو بــه جهــت داشــتن آب فــراوان و فیبــر غذایــی در پیشــگیری 
و درمــان یبوســت مفیــد بــوده و بــر اســاس تحقیقــات فیبــر غذایــی موجــود 
ــزرگ  ــر( در روده ب ــاه زنجی ــرار )کوت ــرب ف ــیدهای چ ــاد اس ــا ایج ــو ب در کاه
ــواع  ــل ان ــن مث ــای مزم ــه بیماری ه ــاء ب ــر ابت ــش خط ــد در کاه می توان

ــد. ــر باش ــروق مؤث ــب و ع ــای قل ــرطان و بیماری ه س
ــید  ــه اس ــوان ب ــو می ت ــود در کاه ــروه B موج ــای گ ــن ویتامینه از مهمتری
فولیــک اشــاره کــرد کــه در خونســازی و بهبــود ضعــف اعصــاب مفیــد اســت. 
همچنیــن کاهــو بــه جهــت داشــتن پیــش ســاز ویتامیــن A )کاروتنوئیدهــا( در 

تأمیــن نیــاز بــدن بــه ویتامیــن A و تقویــت بینایــی نقــش دارد.
کاویانــی ضمــن اشــاره بــه مــواد معدنــی موجــود در کاهــو گفــت: ایــن ســبزی 

ــگیری از  ــم در پیش ــیم و منیزی ــی پتاس ــل توجه ــدار قاب ــتن مق ــا داش ــد ب مفی
بیماری هــای قلبــی عروقــی مفیــد اســت، همچنیــن در کاهــش فشــار خــون 
 C ــن ــر مناســب ویتامی ــش دارد. مقادی ــون نق ــه پرفشــاری خ ــا ب ــراد مبت اف
موجــود در کاهــو نیــز نقــش مهمــی در شــادابی پوســت، ســامت دندان هــا و 

ــد. ــا می کن ــم ایف ــود زخ ــن بهب همچنی
ــاره  ــیدانی آن اش ــی اکس ــش آنت ــه نق ــوان ب ــو می ت ــر کاه ــواص دیگ از خ
ــه  ــن رنگدان ــن C و همچنی ــای E، ویتامی ــه ویتامین ه ــوط ب ــه مرب ــرد ک ک
ــی اکســیدان ها در پیشــگیری از برخــی  هــای آن اســت و بنظــر می رســد آنت
ــش  ــرطان نق ــروق و س ــب و ع ــای قل ــر بیماری ه ــن نظی ــای مزم بیماری ه
ــدن ایــن ســبزی در  ــه خــواص بســیار مفیــد کاهــو گنجان ــا توجــه ب ــد. ب دارن

ــود. ــه می ش ــامت توصی ــا س ــت ارتق ــه جه ــی روزان ــه غذای برنام

ممنوعیت صادرات مرغ، تخم مرغ و جوجه رفع شد

ــدف  ــا ه ــور ب ــت طی ــا صنع ــط ب ــم کاال مرتب ــادرات ۴ قل ــت ص ممنوعی
ــد. ــع ش ــدگان رف ــد کنن ــان تولی ــری از زی جلوگی

ــارت در  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــیما، وزی ــدا وس ــزاری ص ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــی  ــادرات برخ ــت ص ــع ممنوعی ــران از رف ــرک ای ــس کل گم ــا رئی ــه ای ب مکاتب

ــر داد. ــور خب ــام طی اق
ــاد  ــه پیشــنهاد وزارت جه ــاره ب ــا اش ــه ب ــن مکاتب ــی در ای رضــا رحمان

ــی  ــادرات برخ ــت ص ــع ممنوعی ــت رف ــر درخواس ــی ب ــاورزی مبن کش
محصــوالت طیــور جهــت جلوگیــری از زیــان تولیــد کننــدگان، تاکیــد 
کــرده صــادرات ۴ قلــم کاال شــامل جوجــه یــک روزه گوشــتی، جوجــه 
ــه دار گوشــتی  یکــروزه تخــم گــذار، گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ نطف

ــع اســت. ــاد کشــاورزی بامان ــد وزارت جه ــس از تایی پ
ــا  ــت  ه ــم قیم ــدف تنظی ــا ه ــام ب ــن اق ــادرات ای ــش ص ــدی پی چن

ــود. ــده ب ــوع ش ــی ممن ــاز داخل ــن نی ــازار و تامی درب
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راه های تشخیص تقلب در شیر

سه محصول پر نمک در سبد غذایی ایرانی ها

ــت  ــی جه ــدگان موادغذای ــه تولیدکنن ــوده ک ــوم ب ــواره مرس هم
ــر  ــه ه ــد و ب ــی بیابن ــی منطق ــای خود،راهکارهای ــش هزینه ه کاه
ــا کمتریــن هزینــه و بیشــترین  دری بزننــد تــا محصــول خــود را ب
ــا همیشــه هــم  ــن راهکاره ــا ای ــد. ام ــازار عرضــه کنن ــه ب ســود ب

ــوند. ــب می ش ــه تقل ــوده ب ــاً آل ــتند و بعض ــی نیس منطق

بــه گــزارش ســامت نیــوز بــه نقــل از ســیناپرس، در ســالهای اخیــر آمــار 
ــرده  ــدا ک ــه ای پی ــل ماحظ ــش قاب ــی افزای ــه موادغذای ــات در عرض تقلب
ــکان  ــوژی ام ــن بیوتکنول ــای نوی ــاق، روش ه ــن اتف ــوازات ای ــه م اســت. ب
ــز گســترش  ــدگان را نی ــات تولیدکنن ــری از تقلب ــرل ســامتی و جلوگی کنت

ــت. داده اس
تنها نمونه هایی از این نوع تقلبات عبارتند از:

تقلب در فروش گوشت چه به صورت خام و چه در موادغذایی
تقلب در شیر و فرآوردهای لبنی حاصل از آن

تقلب در خاویار
تقلب در تولید محصوالت تراریخته مانند گندم و ذرت و برنج و …

تقســیم بندی انــواع تقلــب در موادغذایــی براســاس میــزان خطــر آن بــرای 
ــه دو صــورت  ــات ب ــن اســاس تقلب ــر ای ــده انجــام می شــود و ب مصرف کنن
کم خطــر و خطرنــاک تقســیم می شــوند، بــه عنــوان مثــال: افزایــش 
ــود  ــام می ش ــتر آن انج ــوام بیش ــور ق ــه منظ ــه ب ــت ک ــه ماس ــته ب نشاس
ــد  ــده نخواه ــرای ســامت مصرف کنن ــی خطــری ب ــب اســت ول ــک تقل ی
داشــت در صورتی کــه اســتفاده از یــک رنــگ ســبز صنعتــی بــرای 

ــامت  ــتقیم س ــور مس ــور به ط ــل خیارش ــی مث ــردن محصول ــر ک جذاب ت
ــد. ــرار می ده ــر ق ــورد خط ــده را م مصرف کنن

امــا در سیســتم کارشناســی موادغذایــی ابتــدا ایــن شــکل طبیعــی و بــدون 
تقلــب مــواد اســت کــه مــورد بررســی قــرار می گیــرد و ســپس موادغذایــی 
ــا نمونــه طبیعــی آن هــا ســنجیده می شــوند. بنابرایــن نخســت  مشــکوک ب
مشــخصات مــواد طبیعــی موجــود در انــواع موادغذایــی بــه وســیله 
کارشناســان مشــخص و بــرای مــاده طبیعــی حداقــل و حداکثــری تعییــن 
می شــود.اگر مــاده ای غذایــی مشــکوک بــه تقلــب بــود عوامــل مــورد نظــر 
ــه  ــی مقایس ــخصات طبیع ــا مش ــرده و ب ــری ک ــگاه اندازه گی را در آزمایش
می کننــد، در صــورت بــروز تفــاوت می تــوان گفــت احتمــال تقلــب وجــود 

دارد.
تولیدکننــدگان شــیر و انــواع محصــوالت لبنــی نیــز از قاعــده تقلــب در تولید 
محصــول مســتثنی نیســتند. آن هــا ممکــن اســت کــه انــواع افزودنی هــا و 
مــواد شــیمیایی را بــه محصــوالت لبنــی اضافــه کننــد کــه از جملــه ایــن 
ــاي  ــواع روغن ه ــن و ان ــته، پارافی ــه آب، نشاس ــوان ب ــی می ت ــواد افزودن م
حیوانــی اشــاره کــرد کــه بــا انجــام آزمایش هایــي ســاده و در عیــن حــال 

دقیــق می تــوان بــه وجــود آن هــا پــی بــرد.

راه های متداول تقلب در شیر:
مخلوط کردن شیر حیوانات مختلف با یکدیگر

اضافه کردن آب به شیر
اضافه کردن نشاسته به شیر

اضافه کردن جوش شیرین به شیر
اضافه کردن ماده روغنی Vanaspati به شیر

اضافه کردن مواد شوینده و پاک کننده به شیر
اضافه کردن فرمالین به شیر

اضافه کردن کرومات و بی کرومات پتاسیم به شیر
ــری تکنیک هــاي  ــرای به کارگی ــد ب کارشناســان حــوزه بهداشــت هشــدار می دهن
شناســایی ســامت شــیر بــه علــت بهره گیــری از اســید تنهــا افــراد متخصــص و 
در محیــط آزمایشــگاهی بــه انجــام ایــن کار بپردازنــد زیــرا بهره گیــری از وســایل 
ــد  ــزل کار بســیار خطرناکــی محســوب می شــود. چن ــط من آزمایشــگاهی در محی

راه انجــام آزمایــش بــرای تشــخیص تقلــب در تولیــد شــیر عبارتنــد از:

تست وجود آب در شیر
یــک قطــره شــیر را روی یــک ســطح صیقلــی و شــفاف کــه حالــت مــورب 
و اریــب دارد بریزیــد. حرکــت قطــره شــیر را بررســی کنیــد، شــیر حقیقــی 
از خــود ردی بــه جــای نمی گــذارد امــا شــیر تقلبــی کــه بــه آن آب اضافــه 

شــده یــک خــط ســفید کمرنــگ از خــود باقــی میگــذارد.

تست وجود نشاسته در شیر
یــک قطــره محلــول یــد کــه بــرای ضدعفونــی کــردن نیــز بــه کار مــی رود 
را بــه مقــداری شــیر اضافــه کنیــد. چنانچــه پــس از اضافــه کــردن رنــگ 

شــیر آبــی شــد نشــان دهندۀ وجــود نشاســته در آن اســت.

تست وجود ماده روغنی به نام Vanaspati در شیر
ــرای تشــخیص آن در  ــم هســت و ب ــن پال ــه روغ ــبیه ب ــاده ش ــن م ای
شــیر تنهــا کافــی هســت در محیــط آزمایشــگاهی و بــا رعایــت تمامــی 
مــوارد احتیاطــی حــدود ۳ میلی لیتــر شــیر را در لولــه آزمایــش ریختــه 
ــر  ــد. اگ ــه کنی ــه آن اضاف ــک ب ــید هیدروکلری ــزان اس ــان می ــه هم و ب
ــود  ــان دهندۀ وج ــد، نش ــز ش ــول قرم ــگ محل ــه رن ــس از ۵۵ دقیق پ

ــت. ــیر اس Vanaspatii در ش

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، هدایــت حســینی،: افــزود: بیشــترین 
ــبد  ــی در س ــواد غذای ــق م ــه از طری ــک نهفت ــت نم ــهم دریاف س

ــر و دوغ اســت. ــان، پنی ــه ن ــوط ب ــان مرب غذایــی ایرانی

وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت پویــش ملــی کنتــرل فشــار خــون، اظهــار داشــت: 
متأســفانه ســرانه مصــرف نمــک طعــام روزانــه در ایــران بیــش از دو برابــر 
ــروز  ــاب و پیشــگیری از ب ــرای اجتن ــی اســت کــه ب ــدار اســتاندارد جهان مق
ــه ای در  ــگ تغذی ــن فرهن ــد ای ــون بای ــاری خ ــژه پرفش ــه وی ــا ب بیماری ه

کشــور اصــاح شــود.
ــات  ــتیتو تحقیق ــط انس ــراً توس ــه اخی ــی ک ــج مطالعات ــزود: نتای ــینی اف حس
تغذیــه ای و صنایــع غذایــی کشــور در خصــوص عوامــل غذایــی مؤثــر بــر 
افزایــش فشــار خــون ناشــی از دریافــت نمــک انجــام شــده حاکــی از آن 
اســت کــه در ســبد غذایــی هموطنــان مــا بیشــترین ســهم دریافــت نمــک 

ــان، پنیــر و دوغ اختصــاص دارد. ــه ن نهفتــه در مــواد غذایــی ب
ــر  رئیــس انســتیتو تحقیقــات تغذیــه ای و صنایــع غذایــی کشــور، گفــت: ب
اســاس نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه حــدود ۵۳ درصــد نمــک دریافتــی 
روزانــه در ســبد غذایــی ایرانی هــا از طریــق نمــک اضافــه شــده بــه غــذا، 
ــد از  ــر، ۴/۷ درص ــق پنی ــد از طری ــان، ۵/۳ درص ــق ن ــد از طری 1۲/۵ درص
ــن می شــود. ــی تأمی ــذا ی ــع غ ــق ســایر مناب ــی از طری ــق دوغ و مابق طری

وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه ســرانه نمــک طعــام روزانــه دریافتــی در 
ایــران بیــش از دو برابــر میــزان توصیــه شــده توســط مراجــع علمــی بیــن 
المللــی اســت، تاکیــد کــرد: بــرای پیشــگیری و کنتــرل پرفشــاری خــون بــه 
هموطنــان توصیــه می شــود از افــزودن نمــک بــه غــذا از طریــق نمکــدان 
در ســر ســفره پرهیــز کــرده و حتــی االمــکان از محصــوالت لبنــی و نــان 

کــم نمــک اســتفاده کننــد.

تست وجود مواد شوینده و انواع پاک کننده ها در شیر
ــه  ــر آب را ب ــی لیت ــدود ۵ میل ــیر ح ــوینده در ش ــواد ش ــرای تشــخیص م ب
همــان میــزان شــیر اضافــه کنیــد و بــرای مــدت ۵ دقیقــه آن را هــم بزنیــد. 
اگــر روی شــیر کــف ایجــاد شــود، ایــن بــدان معنــا اســت کــه شــیر حــاوی 

مــواد شــوینده اســت.

تست وجود فرمالین در شیر
ــه  ــیر را در لول ــر ش ــی لیت ــدود 10 میل ــز ح ــاده نی ــن م ــایی ای ــرای شناس ب
ــن  ــط ایم ــظ در محی ــولفوریک غلی ــید س ــه آن اس ــه و ب ــش ریخت آزمای
آزمایشــگاه و بــا رعایــت کلیــه مــوارد ایمنــی اضافــه کنیــد. توجــه کنیــد در 
ایــن حالــت نبایــد لولــه آزمایــش تــکان بخــورد، چنانچــه در محــل تقاطــع 
شــیر و اســید ســولفوریک رنــگ محلــول بنفــش شــد، نشــان دهنــدۀ وجــود 

فرمالیــن در شــیر اســت.
باوجــود امــکان تمامــی ایــن تقلبــات در عرضــه شــیر و وحصــوالت لبنــی، 
بــاز هــم پیشــنهاد کارشناســان ایــن اســت کــه بــرای پیشــگیري از ابتــا بــه 
انــواع بیماری هــا از جملــه تــب مالــت و یــا ســایر مشــکات گوارشــی، افــراد 
حتمــًا از شــیرهای اســتاندارد اســتفاده کننــد یــا حداقــل شــیر را بجوشــانند 
هرچنــد کــه جوشــاندن شــیر تمامــی میکروب هــاي آن را از بیــن نمی بــرد.
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رئیــس انجمــن پروبیوتیــک گفــت: در زمینــه صنعــت پروبیتوتیک هــا و 
غذا هــای فراســودمند شــبکه علمــی قدرتمنــدی در کشــور وجــود دارد.

ــای  ــا و غذا ه ــت پروبیتوتیک ه ــد صنع ــازی تولی ــی س ــزود: بوم وی اف
ــن در  ــابقه دارد و همچنی ــال س ــا ۱۰ س ــور تقریب ــودمند در کش فراس
ایــن زمینــه، شــبکه علمــی قدرتمنــدی در کشــور وجــود دارد و تولیــد 

پروبیوتیــک در ایــران کامــال بومــی ســازی شــده اســت.

تولید پروبیوتیک ها در ایران بومی سازی شده است
ــان  ــک بی ــوالت پروبیوتی ــذاری محص ــی اثرگ ــاره چگونگ ــادی درب ــاج آب ت
ــی از  ــدن در بخش ــتقر ش ــا مس ــی ی ــق جایگزین ــا از طری ــرد: پروبیوتیک ه ک
ــد  ــرات مفی ــال اث ــث اعم ــه باع ــد ک ــاد می کنن ــی ایج ــان، تغییرات ــدن میزب ب
ــتم  ــل سیس ــرطان، تعدی ــرل س ــف، کنت ــای مختل ــار بیماری ه ــون مه همچ

ــان و  ــروه زن ــای گ ــی در بیماری ه ــش درمان ــن نق ــود و همچنی ــی می ش ایمن
بیماری هــای گوارشــی دارد.

وی ادامــه داد: پروبیوتیــک شــاخه ای از فرآورده هــای طبیعــی و گیاهــی اســت 
و پروبیوتیک هــا و باکتری هــای موجــود در بــدن هــر فــرد نقــش پیــش بینــی 
ــالی  ــای میانس ــوص بیماری ه ــه خص ــک و ب ــای متابولی ــده در بیماری ه کنن
ــاالن و  ــان و بزرگس ــال، زن ــروه اطف ــا در گ ــان بیماری ه ــه درم ــد و ب دارن

ــد. ــک می کنن ــی کم ــای گوارش بیماری ه

نقش پروبیوتیک ها در کنترل سرطان
مریــم تــاج آبــادی ابراهیمــی رئیــس انجمــن پروبیوتیــک و غذا هــای 
فراســودمند ایــران در گفت وگــو بــا خبرنــگار حــوزه بهداشــت و درمتــن 
گــروه علمــی پزشــکی باشــگاه خبرنــگاران جــوان، دربــاره ظرفیت هــای حــوزه 
ــی و فرآورده هــای طبیعــی  ــا حــوزه گیاهــان داروی ــاط آن ب پروبیوتیــک و ارتب
ــه در کشــور های  ــوده ک ــد ب ــی بســیار جدی ــک علم ــه پروبیوتی ــان اینک ــا بی ب
بســیار پیشــرفته آغــاز شــده اســت و کشــور مــا ایــران، همقــدم بــا آن هــا پیــش 
مــی رود، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر تولیــد محصــول در زمینــه بیماری هــای 
خــاص و تولیــد محصــول جدیــد پروبیوتیــک در دســتور کار ســازمان تحقیــق و 
توســعه قــرار گرفتــه اســت و برگــزاری نمایشــگاه ها و همایش هــا در معرفــی 
ــش  ــک نق ــی و پروبیوتی ــای داروی ــون فرآورده ه ــن همچ ــی نوی صنعت های

ــادی دارد. بســیار زی
ــک، در  ــای پروبیوتی ــت فرآورده ه ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــادی ادام ــاج آب ت
هشــتمین همایــش طــای ســبز نقــش ذائقــه، فرهنــگ و آمــوزش در پذیــرش 

فرآورده هــای طبیعــی و پروبیوتیــک بررســی خواهــد شــد.

رونمایی از اپلیکیشن اعالم روزانه قیمت ها

ایران همگام با کشور های پیشرفته دنیا در تولید پروبیوتیک ها

وزیــر صمــت بــا اشــاره بــه موضــوع افزایــش قیمت هــا گفــت: بایــد 
ــل  ــه دالی ــور ب ــه در کش ــورت گفت ــای ص ــش قیمت ه ــم افزای بپذیری
متعــددی بــوده کــه گاهــی از دســت مــا نیــز خــارج بــوده اســت. بــه 
طــور مثــال در بحــث افزایــش قیمــت ماکارونــی، مــا شــاهد افزایــش 
۱۰۰ درصــدی بودیــم کــه در نهایــت ۶۸ درصــد افزایــش قیمــت از 

ســوی ســازمان حمایــت پذیرفتــه شــد.

ــاالن اقتصــادی اســتان  ــا فع ــامگاه پنجشــنبه در نشســت ب ــی ش رضــا رحمان
ــه وضعیــت اکتشــافات در ســطح کشــور و اســتان کرمــان اشــاره و  کرمــان ب
بــا اعمــال نظــر مثبــت نســبت بــه تدویــن طــرح اکتشــافی تفصیلــی اســتان 
ــا یک مــاه آینــده اظهــار کــرد: در صــورت  کرمــان در ســطوح ۵0 درصــدی ت
ارائــه ایــن طــرح، اعتبــاری از ســوی ســازمان ایمیــدرو بــه ایــن حــوزه بــرای 
اکتشــافات و تکمیــل ایــن بخــش بــه اســتان کرمــان اختصــاص خواهیــم داد.

 وی بــا تاکیــد بــر این کــه سیاســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در ســال 
جــاری اکتشــاف در ســطوح 100 هــزار کیلومتــر پهنــه خطــی در ســطح کشــور 
اســت اظهــار کــرد: اســتان کرمــان بهشــت معــادن کشــور اســت و بایــد از ایــن 
پتانســیل نهایــت اســتفاده را کــرده و کار متفاوتــی نســبت بــه ســال های قبــل 

در ایــن حــوزه صــورت گیــرد.
ــال  ــه دنب ــه اینکــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ب ــا اشــاره ب ــی ب  رحمان
ــر و ســریع تر کارهــا در تمامــی حوزه هــای زیرمجموعــه خــود  اجــرای راحت ت
ــه  ــارات را ب ــم تفویــض اختی ــون بتوانی ــق قان ــی کــه طب ــزود: هرجای اســت اف
ــا  ــن کار را ب ــم، ای ــی و… دهی ــای صنعت ــاف، تشــکل ها، خانه ه ــای اصن اتاق ه
همــه تــوان انجــام خواهیــم داد زیــرا مــا بــه دنبــال آن هســتیم کــه در نقــش 

حاکمیتــی و سیاســتگذاری عمــل کنیــم.
ــای  ــاره صــدور مجوزه ــان درب ــاف کرم ــاق اصن ــس ات ــاد رئی ــورد انتق  وی در م
ــون،  ــون رقابــت و در مــاده ۷ ایــن قان متعــدد اظهــار کــرد: متأســفانه طبــق قان
هیــچ وزارتخانــه ای حــق نــدارد بــه دلیــل اشــباع بــازار، مجــوزی صــادر نکنــد که 
همیــن قانــون مشــکات فراوانــی ایجــاد کــرده اســت کــه بایــد اصاحیــه ایــن 
قانــون صــورت گیــرد و مــا نیــز در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اصاحیــه ای 

را در آینــده نزدیــک بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه خواهیــم داد.
 وی ادامــه داد: در بحــث افزایــش قیمــت ماکارونــی شــاهد بودیــم آرد گنــدم 
ــرد و  ــدا ک ــش پی ــان افزای ــه 1۸,۸۵0 توم ــان ب ــت از ۹00 توم ــف و صنع صن
افزایــش حقــوق نیــروی کار در حــدود ۳۶ درصــد، و در بخــش حمــل و نقــل 

۵0 درصــد افزایــش قیمــت را شــاهد بودیــم کــه همیــن عوامــل ســبب افزایش 
ــه و  ــوع را نپذیرفت ــن موض ــا ای ــد ام ــی ش ــت ماکارون ــدی در قیم 100 درص
ــش ۶۸  ــه افزای ــه ب ــه در نتیج ــم ک ــدگان بکاهی ــود تولیدکنن ــتیم از س خواس

درصــدی رســیدیم.
 رحمانــی بــه افزایــش قیمــت بــی رویــه تــن ماهــی نیــز اشــاره و اظهــار کــرد: 
ــه نیمــی از  ــن در کشــور اســت ک ــن مصــرف ماهــی ت ــزار ت ســاالنه ۲00 ه
ایــن مصــرف ماهــی تــن، وارداتــی و نیمــی دیگــر از آب هــای کشــور تأمیــن 
می شــد کــه از ابتــدای ســال جــاری تخصیــص ارز ۴۲00 تومانــی بــه واردات 
100 هــزار تــن ماهــی تــن حــذف شــد و از ســوی دیگــر نیــز 100 هــزار تــن 
ماهــی تــن داخلــی بــه مــا تحویــل داده نشــد کــه همیــن امــر ســبب بــی رویــه 

افزایــش قیمــت تــن ماهــی شــد.
 وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــه موضوعــات افزایــش قیمــت روغــن موتور 
و دیگــر کاالهــا در کشــور اشــاره و اظهــار کــرد: متأســفانه دیدگاهــی در جامعــه 
ــد ایــن  ــاف گــران فروشــی می کنن ــد اصن وجــود دارد کــه همــه فکــر می کنن
در حالــی اســت کــه اصنــاف مــا عمومــًا مراعــات می کننــد امــا دالیــل دیگــر 

ــود. ــا می ش ــش قیمت ه ــبب افزای س
ــه در  ــه طــوری ک ــش داده ب ــود را افزای ــای خ ــه نظارت ه ــان اینک ــا بی  وی ب
ــای  ــر و پرونده ه ــدود ۲ براب ــی ح ــای وصول ــته جریمه ه ــال گذش ــان س پای
تخلــف تشــکیل شــده 10 تــا 1۲ برابــر افزایــش پیــدا کــرده اســت ادامــه داد: 
اولیــن حلقــه نظــارت مــا اتحادیه هــا هســتند و از همــه اصنــاف می خواهیــم، 

ابتــدا از آبــروی خودمــان محافظــت کنیــم.
ــز  ــکر نی ــت ش ــش قیم ــوع افزای ــه موض ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع  وزی
اشــاره و اظهــار کــرد: مســئول شــکر در کشــور وزارت جهادکشــاورزی اســت. 
گزارشــی کــه وزیــر بــه بنــده داده انــد از بــاب تنظیــم بــازار، اعتقــاد دارنــد کــه 
هیــچ مشــکلی وجــود نداشــته و حتــی ذخایــر شــکر در کشــور بیــش از حــد 
معمــول اســت. از نظــر عرضــه مشــکلی وجــود نــدارد امــا بایــد ببینیــم مشــکل 

از کجاســت؟
 رحمانــی بــا بیــان اینکــه بیشــترین مشــکل در اســتان های کشــور در بحــث 
ــطح  ــا در س ــرد: قیمت ه ــار ک ــت اظه ــان اس ــتان کرم ــه اس ــوط ب ــکر مرب ش
ــا در درج  ــه قیمت ه ــامانه 1۲۴ هم ــوده و در س ــخص ب ــًا مش ــور کام کش
ــز  ــتا نی ــن راس ــت و در همی ــت کاالهاس ــمی قیم ــع رس ــه مرج ــود ک می ش
ــه طــوری  ــم ب ــاز کردی ــدن و تجــارت آغ ــت، مع ــداً کاری در وزارت صنع جدی
ــا را  ــام قیمت ه ــن اع ــی، اپلیکیش ــرف و اساس ــرای 100 کاالی پرمص ــه ب ک

طراحــی کردیــم کــه در آن بــه صــورت روزانــه قیمت هــا اعــام خواهــد شــد 
ــی خواهــد شــد. ــن اپلیکیشــن رونمای ــک از ای ــده نزدی و در آین

 
ــود  ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــارت در بخ ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
پیرامــون واردات کاالهایــی کــه در کشــور تولیــد می شــوند گفــت: نــه تنهــا در 
بحــث خــودرو بلکــه در هــر بخشــی، هــر کاالیــی کــه در داخــل تولیــد شــود، 
ــه مماشــاتی  ــا ایــن موضــوع هیچگون اجــازه صــادرات آن را نخواهیــم داد و ب

نخواهیــم داشــت و بــه طــور جــد بــا متخلفــان برخــورد خواهیــم کــرد.
 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــچ خــودرو ســاز داخلــی حــق ورود کاالیــی کــه 
در داخــل تولیــد می شــود را نــدارد اظهــار کــرد: بــه شــدت در وزارت صنعــت، 
ــه طــوری کــه  ــم ب ــن موضــوع حساســیت داری ــر روی ای معــدن و تجــارت ب
در ســال گذشــته صــادرات 1۳۳۹ قلــم کاالیــی کــه در کشــور تولیــد می شــد 
ــم  ــز اعــام ممنوعیــت 1۴۲ قل ــوع اعــام کــرده و در ســال جــاری نی را ممن

کاالی دیگــر را اعــام کردیــم و ایــن رونــد نیــز ادامــه خواهــد داشــت.
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مقدمه
خودکفایــی مــواد غذایــی پــس از نوســانات شــدیدقیمت  مــواد غذایــی دربحــران ســالهای ۲۰۰7-  ۲۰۰۸ و تبعــات پــس ازآن در تعــدادی 
ازکشــورها در دســتور کار سیاســت قــرار گرفتــه است.کشــورهایی ماننــد :ســنگال ،هنــد ،فیلیپیــن ،قطــر ،بولیــوی و روســیه بــه بهبــود ســطح 
خودکفایــی موادغذایــی در کشــور خــود اذعــان دارنــد. البتــه ایــن سیاســت بــه شــدت انتقــاد شــده است."فاینشــنال تایمــز"در ســرمقاله 

ســال ۲۰۰9خودعنــوان کــرده اســت "خودکفایــی موادغذایــی در سراســر جهــان فاجعــه آمیــز خواهدبــود ".
بحــث در مــورد خودکفایــی موادغذایــی اغلــب تعامــل اســتدالل هــای اقتصــادی و الزامــات سیاســی میباشــد.بخش اول ایــن مبحــث شــامل 
تعریــف خودکفایــی غذایــی وراههــای انــدازه گیــری آن میباشــد .بخــش دوم رونــد جدیــدی ازخودکفایــی بــرای جمعیــت جهــان ارائــه میدهد 
.بخــش ســوم تکامــل مباحــث سیاســی اســت وبخــش چهــارم درمــورد چگونگــی مفهــوم اســتفاده از ایــده خودکفایــی در شــرایط مناســب 

میبــا شــد.

برگردان: مهندس نرجس ابوالفضلی

"خود کفایی مواد غذایی و راه  های دستیابی به آن" 

 تعریف واندازه گیری خودکفایی غذایی
"خودکفایــی غذایــی "یــک اصطــاح اســت امــا بــرای اغلــب کســانی کــه از آن 

اســتفاده میکنندتعریــف نشــده اســت زیــراآن یــک مفهوم اســت.
FAO درســال  1۹۹۹بطــور کلــی اعــام کــرد :"مفهــوم خــود کفایــی مــواد 
غذایــی بــه ایــن معناســت کــه یــک کشــور تــا چــه حــد میتواندمــواد غذایــی 
مــورد نیــاز خودراازتولیــد داخلــی تامیــن کند".ایــن مفهــوم در شــکل 1 نشــان 
ــی  ــواد غذای ــد م ــورب نشــان میدهــد تولی داده شــده اســت. درنمــودار خــط م
ــی  ــی 100درصــد خــود کفای ــه معن ــر اســت وب ــی براب ــواد غذای ــا مصــرف م ب
اســت.نمودار نشــان میدهــد کــه در بعضــی کشــورها شــیب مثبــت اســت یعنــی 
خودکفایــی حداکثــر اســت ودر برخــی کشــورها شــیب منفــی اســت کــه نشــانه 
عــدم خــود کفایــی میباشــد.اما برخــی از جنبــه هــای ایــن تعریــف مبهــم اســت 
ــی را  ــواد غذای ــی م ــود کفای ــه خ ــال مشــخص نیســت کشــوری ک ــرای مث .ب

ــته  ــورها داش ــر کش ــی بادیگ ــواد غذای ــارت م ــی در تج ــد تضمین ــال میکن دنب
ــی  ــواد غذای ــی م ــا ســیا ســت خودکفای ــه تجــارت ب باشــد.تعیین اینکــه چگون
متنــا ســب باشــد در کشــور هــای مختلــف نیــاز بــه اصــاح بیشــتر ایــن تعریف 
دارد. برخــی از تحلیــل گــران خــود کفایــی مــواد غذایــی را اجتنــاب از تجــارت 
وتکیــه بــر 100درصــد تولیــد مــواد غذایــی داخلــی بــرای رفــع نیازهــای غذایــی 
ــی  ــت حت ــادر اس ــیا ر ن ــدید بس ــای ش ــع گیریه ــن موض ــه چنی ــد. البت میدانن
کشــور کــره شــمالی نیــز غــذا وارد مــی کننــد وکمکهــای غذایــی بیــن المللــی 
ــی نســبت  ــف نشــده اســت وخــود کفای ــورد تعری ــن م رامیپذیرد.تجــارت در ای
ــی  ــده  در ســطح داخل ــی مصــرف ش ــواد غذای ــه م ــده ب ــذای تولیدش ــواد غ م
اســت.به ایــن ترتیــب خــود کفایــی لزومــا بــر روی یــک کاالی غذایــی متمرکــز 
نیســت بلکــه بــه ظرفیــت مــواد غذایــی در داخــل کشــورمتمرکز اســت. نکتــه 
اصلــی ایــن اســت کــه کشــورهای خــود کفــا میــزان تولیــد یــک مــاده غذایــی 

تهران در آستانه برگزاری بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و غذایی 
)اگروفود(

ــی،  ــواد غذای ــع کشــاورزی، م ــی صنای بیســت و ششــمین نمایشــگاه بین الملل
ماشــین آالت و صنایــع وابســته »ایــران آگروفــود ۲۰۱9« کــه 
ــوب  ــیا محس ــرب آس ــی غ ــاورزی و غذای ــگاه کش ــن نمایش بزرگتری
می شــود،از ۲۸ تــا ۳۱ خــرداد مــاه بــا حضــور صدهــا شــرکت داخلــی 
ــران  ــی ته ــای بین الملل ــگاه ه ــی نمایش ــل دائم ــی در مح و خارج

برگــزار می شــود.

ــگاه  ــمین نمایش ــت و شش ــانی بیس ــی و اطاع رس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بین المللــی صنایــع کشــاورزی و مــواد غذایــی؛ نمایشــگاه امســال در راســتای 
تحقــق شــعار ســال )رونــق تولیــد ملــی( برگــزار مــی شــود و بــر ایــن اســاس 
تــاش شــده اســت تــا واحدهــای هــای تولیــدی داخلــی حضــور چشــمگیرتری 

در نمایشــگاه داشــته باشــد.

 در بیســت و ششــمین نمایشــگاه بین المللــی صنایــع کشــاورزی و مــواد 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــد ک ــی در مجمــوع بیــش از ۹۲0 شــرکت حضــور دارن غذای
ــدات و  ــا، تولی ــن کااله ــه جدیدتری ــتند ک ــی هس ــرکت داخل ــش از ۷۶0 ش بی

ــد. ــرار می دهن ــدان ق ــد عاقمن ــرض دی ــه و در مع ــود را ارائ ــات خ خدم
 در کنــار شــرکت های ایرانــی 1۶0 شــرکت خارجــی نیــز از کشــورهای 

ــه،  ــل، ترکی ــان، برزی ــا، آلم ــی، ایتالی ــده عرب ــارات متح ــش، ام ــپانیا، اطری اس
چیــن، دانمــارک، روســیه، ســوئیس، گرجســتان، هلنــد، هنــد، یونــان، اندونــزی، 

ــد. ــور دارن ــتان حض ــتان و لهس ــس، مغولس ــلواکی، تون اس

ــا  ــده ت ــب ش ــران موج ــی ته ــاورزی و غذای ــع کش ــگاه صنای ــت نمایش  اهمی
تعــداد زیــادی از کشــورها بصــورت پایــون) گروهــی( حضــور یابنــد، بــر ایــن 
اســاس ۷ کشــور ایتالیــا، آلمــان، برزیــل، ترکیــه، چین،روســیه و هنــد بصــورت 

ــد. پاویــون هــای رســمی در نمایشــگاه امســال حضــور و مشــارکت دارن

ــه  ــر و در س ــزار مت ــش از ۷0 ه ــاحت بی ــه مس ــی ب ــگاه در فضای ــن نمایش ای
بخــش تخصصــی؛ ایــران فــود شــامل)فرآورده هــا و محصــوالت غذایی،صنایع 
تبدیلــی و صنایــع مرتبــط(، ایــران فــود تــک شامل)ماشــین آالت، تجهیــزات، 
ــوژی و صنایــع غذایــی، بســته بنــدی، تجهیــزات جانبــی ماشــین آالت  تکنول
مرتبــط( و ایــران آگــرو شــامل) ماشــین آالت و تجهیــزات کشــاورزی و 

ــط( اســت. ــع مرتب ــع کشــاورزی و صنای ــاری، صنای آبی

 معرفــی توانمندی هــا و پیشــرفت های کشــورمان در حــوزه کشــاورزی 
ــعه  ــت توس ــورمان در جه ــاری کش ــادالت تج ــطح مب ــاء س ــی، ارتق و غذای
صــادرات غیــر نفتــی، آشــنایی شــرکت کننــدگان و بازدیدکننــدگان بــا 
آخریــن دســتآوردهای علمــی و صنعتــی حــوزه کشــاورزی و غذایــی داخلــی و 
خارجــی، اشــتغال و کارآفرینــی، ارتقــاء دانــش و تبــادل اطاعــات بیــن شــرکت 
ــت  ــرای رقاب ــدگان ب ــد کنن ــب تولی ــویق و ترغی ــگاه، تش ــدگان در نمایش کنن
ســالم و هدفمنــد در عرصــه ایــن صنعــت و ایجــاد فضــا بــرای ارتبــاط مســتقیم 
تولیــد کننــدگان بــا مصــرف کننــدگان؛ مهمتریــن اهــداف برگــزاری بیســت و 

ــت. ــی اس ــواد غذای ــاورزی و م ــع کش ــی صنای ــگاه بین الملل ــمین نمایش شش
ــی،  ــع کشــاورزی، مــواد غذای ــی صنای  بیســت و ششــمین نمایشــگاه بین الملل
ــاعت 10  ــر روز از س ــرداد ه ــا ۳1 خ ــته از ۲۸ ت ــع وابس ــین آالت و صنای ماش
ــد  ــاده بازدی ــران آم ــی ته ــای بین الملل ــگاه ه ــی نمایش ــل دائم ــا 1۸در مح ت

ــدان اســت. عاقمن
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روند اخیر خودکفایی مواد غذایی
ــال   ــری در روز در س ــو کال ــذا ۵۳۵۹کیل ــرانه غ ــد س ــی تولی ــاس جهان مقی
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــطح م ــش از س ــب بی ــه مرات ــه ب ــد ک ــن ش ۲010 تعیی
داشــتن یــک زندگــی ســالم اســت.)FAO( پــس ازمحاســبه ضایعــات مــواد 
ــی  ــواد غذای ــی از م ــر غذای ــی غی ــواد غذای ــات ودیگــر م ــذای حیوان غذایی،غ
ــترس  ــال ۲011دس ــر در س ــر نف ــرای ه ــری در روز ب ــو کال ــا ۲۸۷0کیل تقریب
 DEP  میباشــد ،کــه باالتــر از مقیــاس جهانی۲۵00کیلــو کالــری در هــر روز
ــال1۹۶1  ــم در س ــن رق ــت.درحالیکه ای ــی اس ــود کفای ــرای خ ــاز ب ــورد نی م
ــان  ــه در کل جه ــد.اگر چ ــری میباش ــو کال ــزارش FAO۲1۹۶کیل ــق گ طب
ــه نوعــی خــود کفایــی غذایــی وجــود دارد امــادر سراســرمناطق وکشــورها  ب
ــد  ــی رون ــد. بررس ــده ان ــه ش ــود تغذی ــار کمب ــر دچ ــون نف ــا ۸00میلی تقریب
ــد   ــک میکندهرچن ــما کم ــه ش ــان ب ــول زم ــی در ط ــواد غذای ــی م خودکفای
کــه تغییــرات منطقــه وکشــوراین رونــد راتغییــر میدهد.همچنیــن خودکفایــی 
ــری میشــود.دردوره 1۹۷0- ــدازه گی ــف ان ــهای مختل ــه روش ــی ب ــواد غذای م

۷۲حــدود ۶۲% ازجمعیــت جهــان در کشــورهای خــود کفــا بــا DEP حــدود 
ــورهایی  ــت در کش ــان 1۹% ازجمعی ــد.درآن زم ــی میکردن ۹۵-10۵% زندگ
ــر  ــورهایی باکمت ــد و1۹% در کش ــاکن  بودن ــی س ــش از 10۵%خودکفای بابی
ــن موضــوع  ــه ای ــه دو روش ب ــوان ب ــی زندگــی میکردند.میت از ۹۵%خودکفای
ــا   ــود کف ــان در کشــورهای خ ــت جه ــک طــرف۸0% از جمعی نگریســت ازی
ــر  ــورهای غی ــان در کش ــت جه ــدود ۸0% از جمعی ــوی دیگرح ــدواز س بودن
ــت  ــه درصــدی ازجمعی ــات نشــان داده اســت  ک ــرا مطالع ــا بودند.اخی خودکف
جهــان  کــه در کشــورهای خــود کفــا زندگــی میکننــددر دوره ۲00۵-1۹۶۵ 
ــری در  ــش از ۲۵00کیلوکال ــه بی ــد ک ــدود ۲۵%میباش ــدار ودر ح ــبتا پای نس

کــه برابــر یــا بیشــتراز میــزان غذایــی اســت کــه مصــرف میکنند.یــک شــاخص کلیــدی کــه ایــن مفهــوم را روشــن میســازدمیزان خودکفایــی )SSR( اســت، کــه 
توســط معادلــه زیــر بیــان میشــود:

SSR =  تولید  ×۱۰۰/ ) تولید  +  واردات –  صادرات(

بابررســی SSR  میتــوان نوســانات میــزان مــواد غذایــی داخلــی 
رابررســی کــرد. SSR انــدازه گیــری شــده میتوانــد بــر حســب کالــری 
ــاس  ــا براس ــد ی ــک کشورباش ــده ی ــد ش ــی تولی ــواد غذای ــم م ــا حج ی
واحــد پــول محاســبه شــود. وبطــور معمــول بــرای یــک کاالی خــاص 

ــات. ــا غ ــدم ، ذرت ی ــج ،گن ــد برن ــود مانن ــبه میش محاس
امــا FAO  توصیــه میکندمفهــوم SSR بیــان کننــده وضعیــت کامــل 
غــذا در یــک کشــور نیســت زیــرا ممکــن اســت مــواردی ماننداینکــه 
ــن  ــد در عی ــد میکن ــی را تولی ــراورده غذای ــک ف ــوربااینکه ی ــک کش ی
ــود  ــی خ ــای غذای ــایر کااله ــرای س ــر واردات ب ــه ب ــه تکی ــال نیازب ح
داشــته باشــد از نظــر دور بمانــد. بیشــتر تجزیــه وتحلیــل SSR تمرکــز 
بــر محصــوالت کلیــدی واصلــی ماننــد غــات وریشــه هــای نشاســته 
ای بــه منظــور ارائــه تقریبــی خــود کفایــی میباشــد.خود کفایــی 
ــم  ــرانه رژی ــرژی در س ــد ان ــزان تولی ــاس می ــر اس ــد ب ــی میتوان غذای
ــری  ــو کال ــد  ۲۵00 کیل ــه تولی ــی ک ــور های ــی)DEP( باشد.کش غذای
یــا بیشــتربطور معمــول در هــر فــرد در روز اســت  بــه عنــوان مصــرف 
حداقــل تحــت عنــوان "خــود کفــا " شــناخته میشــوند. بــرای اطمینــان 
ــا  ۲۵00  ــن ۲000ت ــی بی ــواد غذای ــد م ــب تولی ــی مناس ــم غذای از رژی
ــو  ــر ۲000 کیل ــد زی ــوان" ناکافــی" وتولی ــری در هــر روز بعن ــو کال کیل
کالــری در روز بعنــوان "کــم" میباشــد. ایــن شــاخصها بــه برخــی نــکات 
ــوراما  ــی کش ــت غذای ــارت وامنی ــت تج ــد وضعی ــد مانن ــاره میکنن اش
درمــورد دوشــاخص  SSR و DEP اینطــور نیســت.مثاخودکفایی 
یــک کشــور خودکفــا میتوانــد یــک وارد کننــده وصــادر کننــده فعــال 

ــا هســتند  ــده خــود کف ــی باشــداکثر کشــورهای صــادر کنن ــواد غذای م
واکثــر کشــورهای واردکننــده خــود کفــا نیســتند امــا ضرورتــا همیشــه 
ایــن حالــت نیســت.خود کفایــی غذایــی لزومــا امنیــت غذایــی را تامیــن 
نمیکنــد اگــر چــه کــه باهــم در تعامــل هســتند.در یــک کشــور خــود 
ــرش  ــل پذی ــذا، قاب ــودن غ ــترس ب ــی ،در دس ــت غذای ــد امنی ــا بای کف
ــودن غــذا مدنظــر باشــد. ــودن وپایدارب ــودن مــواد غذایــی ومغــذی ب ب

ازســوی دیگــر در خودکفایــی مــواد غذایــی در مــورد تامیــن ویــا امنیــت 
ــزان  ــه می ــبت ب ــد نس ــی تولی ــزان کاف ــترس می ــی در دس ــواد غذای م
ــی را  ــواد غذای ــی م ــود کفای ــت.آنچه خ ــده اس ــز ش ــرف متمرک مص
پیچیــده میکندایــن مســاله اســت کــه کشــورهای مختلــف بــا شــرایط 
متنوعــی مواجــه هســتند کــه سیاســتگذاری را مشــکل میســازد. هنــوز 
ــه  ــا ســطح گرســنگی و ســوء تغذی هــم در  برخــی کشــورهای خودکف
قابــل تامــل اســت . کشــورها ممکــن اســت بیــش از انــدازه محصــوالت 
کشــاورزی تولیــد کنندامــا رژیــم غذایــی ســالم نباشــد. ســطح بــاالی 
فقــردر برخــی کشــورهای خــود کفــا ممکــن اســت مانــع دسترســی بــه 
غــذا بــرای بخــش هــای خــاص جمعیــت باشــد.در برخــی از کشــورها 
ــی  ــن الملل ــارت بی ــا تج ــه ب ــکاتی در رابط ــر 100مش ــا SSR  زی ب
دارنــد. هرکشــوری بــا مجموعــه ای ازشــرایط منحصــر بفــرددر رابطــه 
بــا توانایــی خــود بــرای تامیــن غــذا ،بســته بــه ظرفیــت تولیدی،توانایــی 
واردات غــذا وتوزیــع غــذا بطــور عادالنــه در داخــل کشــور،با بســیاری 
از موقعیــت هــای مختلــف ممکــن اســت روبــرو شــود .تعــدادی از ایــن 

حالتهــا در جــدول 1 مشــخص شــده اســت.

      شکل ۱: نمودار پایه خودکفایی مواد غذایی
ــده  ــد.،در حالیکه۷۵%باقیمان ــوده ان ــاکن ب ــد س ــته ان ــر فردتولیدداش روزدر ه
ــرای  ــری درروز ب ــر ۲۵00کیلوکال ــه زی ــد ک ــته ان ــت داش در کشــورهایی اقام
ــر  ــه زی ــورهایی ک ــت در کش ــد جمعی ــال در ص ــد.بااین ح ــرد میباش ــر ف ه
۲000کیلــو کالــری در روز تولیــد دارنــد بطــور قابــل توجهــی کاهــش یافتــه 
ــورهایی  ــت در کش ــتر جمعی ــر بیش ــال حاض ــر در ح ــارت دیگ ــه عب ــت. ب اس
ــاکن  ــد س ــد میکنن ــر فردتولی ــرای ه ــری در روز ب ــه ۲000-۲۵00کیلوکال ک
ــی  ــرای خودکفای ــاش ب ــه در ت ــورهای ک ــی از کش ــی برخ ــتند. بابررس هس
هســتند حــدود ۷۷%ازکشــورهای جهــان در معــرض کمبــود کالــری هســتند.

مطالعــات دیگــر بــر بررســی رونــد خــود کفایــی غذایــی در مناطــق خــاص یــا 
ــال  ــوان مث ــز شــده اســت. بعن ــان خــاص متمرک ــف در زم کشــورهای مختل
ــه %۸0  ــا SSR در  ســال۲00۷ از100درصــد ب ــی افریق دریافــت مــواد غذای
در ســال 1۹۶1 کاهــش یافتــه اســت..همچنین درژاپــن شــاهد ایــن هســتیم 
ــه  ــرود بطوریک ــن می ــری کل ازبی ــرایط کال ــی در ش ــی غذای ــود کفای ــه خ ک
ــت  ــیده اس ــر رس ــالهای اخی ــدود ۴0% در س ــه ح ــال 1۹۶0 ب از ۸0% در س
ــج در  ــی را در برن ــود کفای ــن کشــور ۹۲% خ ــه ای ــی اســت ک ــن در حال وای
دوره ۲00۷-11بدســت آورده اســت.ودر همــان زمــان خــود کفایــی غذایــی در 
کشــورهای دیگــر افزایــش داشــته اســت.بعنوان مثــال روســیه ،چیــن وبرزیــل. 
ــات و  ــرای غ ــف ب ــورهای مختل ــد  SSR  در کش ــان میده ــکل ۲نش ش
حبوبــات وریشــه هــای نشاســته ای دردوره ۲00۷-۲011بیشــترین داده هــای 
ســازگار رادارد.کشــورهای بارنــگ تیــره خودکفــا وبارنــگ روشــن خودکفایــی 
کمــی دارنــد. مطالعــات اخیــر نشــان میدهدکــه برخــی از کشــورها اگــر قصــد 
افزایــش ســطح خودکفایــی غذایــی داشــته باشــند بــا چالــش مواجــه خواهنــد 

ــی هســتند.  ــع طبیعــی الزم وکاف ــد مناب شــد زیراآنهــا فاق

جدول ۱-مقایسه سطوح   SSR  با گرسنگی در کشورهای مختلف
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ــه  ــادر ب ــر ق ــال حاض ــور در ح ــه ۶۶ کش ــم ک ــه میگیری ــن نتیج بنابرای
ــتن  ــدم داش ــندبدلیل ع ــی نمیباش ــی موادغذای ــود کفای ــه خ ــتیابی ب دس
زمیــن کافــی ،آب،خــاک بارورکــه نمیتوانــد کشــاورزی را پشــتیبانی کنــد.

بــه همیــن دالیــل تجــارت مــواد غذایــی در دهــه هــای اخیــر افزایــش 
یافتــه اســت. )از 1۵%در اواســط دهــه 1۹۸0 بــه ۲۳% در ســال  ۲00۹  
ــا  ــه واردات صرف ــتگی ب ــال وابس ــن ح ــت(. در عی ــه اس ــش یافت افزای
نتیجــه محدودیــت منابــع طبیعــی نیســت.افزایش وابســتگی بــه غذاهــای 
ــدادی  ــی از تع ــده ترکیب ــس کنن ــال منعک ــرای مث ــا ب ــی در آفریق واردات
ــم  ــرات رژی ــی ،تغیی ــی داخل ــد مــواد غذای ــه کاهــش تولی عوامــل ،ازجمل
غذایــی وجمعیتــی، غذاهــای یارانــه ای ارزان قیمــت در بازارهــای جهانــی 
وتغییــرات درآمــد هــای صادراتــی میباشــد.باتوجه بــه رونــد روبــه رشــد 
تولیــد مــواد غذایــی در جهــان معاملــه گــران مــواد غذایــی در بازارهــای 
جهانــی دربرخــی  کشــورهای صــادر کننــده بــرای غلبــه بــر بازارهــای 
ــدا کــرده  ــج حضــور پی ــدم وبرن ــد ذرت ،گن ــی مانن ــی در محصوالت جهان
انــد. بــرای مثــال ایــاالت متحــده حــدود ۵۳% از صــادرات ذرت جهــان 
و۲۳% از صــادرات گنــدم رادر اختیــار دارد درحالیکــه تایلندحــدود۳۶%از 
ــه  ــت ک ــان داده اس ــات نش ــار دارد. مطالع ــج را در اختی ــادرات برن ص
میــزان بــاالی تمرکــز در منابــع واردات مــواد غذایــی باعــث ایجــاد یــک 
سیســتم شــکننده وآســیب پذیــر نســبت بــه عوامــل طبیعــی واختــاالت 
اقتصــادی میشــود.ضمنا در ایــن مــورد مســایل زیســت محیطــی نیــز از 
ــد  ــی مانن ــی محصــوالت زراع ــوردار اســت. برخ ــژه ای برخ ــت وی اهمی
ــد  ــی مانن ــت ومحصوالت ــراه اس ــاد آب هم ــرف زی ــا مص ــب ب ذرت،اغل

روغــن پالــم وســویا اغلــب بــا جنــگل زدایــی همــراه اســت.

بحث بنیادی فزاینده
ــی  ــدف مل ــوان ه ــی بعن ــواد غذای ــی م ــف خودکفای ــتگی وضع شایس
ــره  ــی دای ــن الملل ــت بی ــل سیاس ــه در محاف ــت ک ــا س ــی مدته سیاس
وار بحــث میشــود.به لحــاظ تاریخــی دولتهــا خودکفایــی رابعنــوان 

ــدی  ــت بن ــی اولوی ــت مل ــت از امنی ــرای حفاظ ــدی ب ــزار کلی ــک اب ی
کــرده اند.بســیاری از کشــورها بعنــوان یــک هــدف مهــم سیاســی، نــه 
تنهــا بعنــوان یــک اســتراتژی بــرای ایجادغرورملــی ،همچنیــن بعنــوان 
وســیله ای کــه باعــث کاهــش آســیب پذیــری ناشــی از وابســتگی بیــش 
ــر  ــد نظ ــد م ــدی میباش ــع کلی ــرای مناب ــر ب ــورهای دیگ ــه کش ــد ب ازح
قــرار میدهنــد. برخــی کشــورها خودکفایــی غذایــی خــود را بــه منظــور 
ارتقــائ اســتراتژی توســعه اقتصــادی گســترده تــر بویــژه بــرای بخــش 
کشــاورزی داخلــی خــود مــورد توجــه قــرار میدهنــد. برخــی اقتصاددانــان 
ــازار  ــف ب ــد آن وتحری ــتهای ناکارآم ــل سیاس ــی بدلی ــان خودکفای ازجری
ــا،  ــه ه ــادرات، تعرف ــت ص ــتهایی مانندممنوعی ــد .سیاس ــرده ان ــاد ک انتق
ویارانــه هاکــه توســط اقتصــاددان هــای ســنتی اعمــال میشــود بعنــوان 
تهدیــد بــرای اهــداف بلنــد مــدت مــی باشــد. دلیــل دیگــر اینکــه  منافــع 

ــد. ــف میکن ــره وری را تضعی به
بطــور مشــابه برخــی مطالعــات تجربــی نشــان میدهدکــه کشــورهای در 
حــال توســعه بخــش کشــاورزی خــود را بســوی کاالهــای نقــدی ماننــد 
ــت آوردن  ــرای بدس ــود ب ــی خ ــد واز درآمدصادرات ــت میکنن ــه هدای پنب
ــی  ــود کفای ــتهای خ ــه سیاس ــتفاده میکنند.گرچ ــی اس واردات موادغذای
غذایــی بــا انتقــادات گســترده روبــرو بــوده اســت امــا در طــول ۳0 ســال 
ــده اســت.  ــه ش ــی کشــورها پذیرفت ــور گســترده ای در برخ ــته بط گذش
بطــور مثــال سیاســت مشــترک کشــاورزی اروپاخودکفایــی غذایــی یــک 
ــوده اســت .در طــول دهــه 1۹۷0قیمــت مــواد غذایــی  ــح ب هــدف صری
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــیاری ازکش ــت وبس ــش یاف ــرعت افزای ــه س ب

ــد. بدنبــال افزایــش تولیــد مــواد غذایــی داخلــی بودن
ــی  ــی موادغذای ــادی خودکفای ــال ۲000می ــل س ــا اوای ــه 1۹۸0ت ده
بعنــوان یــک هــدف مشــروع در محافــل سیاســی بیــن المللــی مطــرح 
ــت  ــقوط کردوسیاس ــاورزی س ــای کش ــت کااله ــن دوره قیم ــود.در ای ب
هــای اقتصــادی نولیبرالــی آزادســازی تجــارت درمیــان دولتهــا راترویــج 
ــاورزی  ــه کش ــت موافقتنام ــاورزی تح ــارت کش ــازی تج ــرد.آزاد س میک

 )GATT( موافقتنامــه عمومــی در مــورد تعرفــه هــا وتجــارتAOA((
از ســال 1۹۸۶تا1۹۹۴صــورت گرفــت.در طــول ایــن دوره تعــدادی 
از کشــورهای در حــال توســعه بــه تدریــج واردکننــدگان خالــص 
ــی  ــی واردات ــه موادغذای ــتگی ب ــش وابس ــن افزای ــدند. ای ــی ش موادغذای
بــه ویــژه درآفریقــا مشــهود بودجایــی کــه دولــت برنامــه هــای تعدیــل 
ــا برتولیدکاالهایــی  ســاختاری را بعهــده گرفــت وآنهــارا تشــویق کــرد ت
ماننــد قهــوه وکاکائــو وپنبــه تمرکزکننــد.در AOAکشــورهای در حــال 
توســعه خواســتار کاهــش یارانــه کشــورهای ثروتمنــد هســتندوهمچنین 
افزایــش فضــای بــاز سیاســی بــرای کشــورهای در حــال توســعه بــرای 
امنیــت غذایــی داخلــی ومعیشــت روســتایی هســتند. ائتــاف کشــورهای 
 33G20وG در حــال توســعه در مذاکــرات تجــاری ،ازجملــه کشــاورزی
قوانینــی راپیشــنهادکرده اندکــه اجــازه میدهدکشــورهای در حــال توســعه 
ــوالت  ــن محص ــت وتعیی ــژه حفاظ ــم وی ــک مکانیس ــرای ی ــرای اج ب
ــش واردات  ــل افزای ــت در مقاب ــرای حفاظ ــیله ای ب ــوان وس ــژه بعن وی
ارزان قیمــت، یارانــه کاالهــای اساســی کــه انگیــزه هــای تولیــد داخلــی 
ــورهایی  ــان کش ــد.در می ــت کنن ــد محافظ ــر قرارمیده ــرض خط رادر مع
ــان محســوب میشــد  ــت درآن زم ــک اولوی ــی ی ــی غذای ــه خــود کفای ک
ــر،  ــزی ،قط ــد، اندون ــران، هن ــه، ای ــزی ، فرانس ــن، مال ــوان فیلیپی میت
ــرد.  ــام ب ــتان ران ــن وقزاقس ــنگال ،چی ــگادش ، س ــیه، بن ــر، روس مص
WTO ــرای بدســت آوردن ــت غذادرتجــارت ب ــش حاکمی موضــع جنب

ــر  ــم ب ــش حاک ــه جنب ــه ک ــت. اگرچ ــی اس ــاورزی بحران ــارج از کش خ
موادغذایــی همــه تجــارت رارد نمــی کنــد. در دهــه گذشــته تعــدادی از 
کشــورهای در حــال توســعه ایــده حاکمیــت مــواد غذایــی رادر سیاســت 
هــای ملــی پذیرفتــه اند.مانندبولیــوی ،اکــوادر ،مالــی ،نپــال ،نیکاراگوئــه، 
ــدف  ــک ه ــوان ی ــی بعن ــی غذای ــازی خودکفای ــا. بازس ــنگال، ونزوئ س
سیاســی بویــژه در کشــورهای در حــال توســعه نقــد تــازه ای را مطــرح 
ــران  ــی از مدی ــذا۲00۹  یک ــی غ ــاس جهان ــان اج ــت. درزم ــرده اس ک
ــد  ــورها میتوانن ــه کش ــده ک ــن ای ــرد " ای ــد ک ــد "  Cargill تاکی ارش
بصــورت منفــرد بــه خودکفایــی موادغذایــی دســت یابنــد  یــک مزخــرف 
اســت."بطور مشــابه مجلــه اکونومیســت درســال ۲01۳ خودکفایــی 

ــرد. ــی معنی"اســتدالل ک ــن "ب ــرای چی ــی راب غذای
چهار ریســک اصلی در این مورد قابل ذکر است:

• اولیــن خطــر ایــن اســت کــه تنــوع تولیــد میتوانــد منجــر بــه اختاالت 

نوســانی در تامیــن مــواد غذایــی داخلــی شود.خشکســالی یــا هــر فاجعــه 
ــال  ــی فع ــواد غذای ــارت م ــه در تج ــورهایی ک ــد در کش ــی میتوان طبیع
ــد مــواد غذایــی شــود.از ســوی  ــه کاهــش شــدید تولی نیســتند منجــر ب
دیگــر بــاز بــودن تجــارت مــواد غذایــی  فرصتهایــی بــرای واردات مــواد 
ــی  ــان فراوان ــی در زم ــواد غذای ــادرات م ــود وص ــان کمب ــی در زم غذای
ــان،در  ــات غــات وگیاه ــا وآف ایجــاد میکند.شــرایط آب وهوایی،بیماریه
ــول  ــد محص ــد تولی ــتی میتوان ــر بهداش ــه گی ــای هم ــا وبیماریه گیریه

ــد. رابامشــکل مواجــه کن
ــی  ــای داخل ــردن بازاره ــه ک ــرای ایزول ــات بازارب ــن خطرمداخ • دومی
ــا  ــت باالترآنه ــی و قیم ــر موادغذای ــد کمت ــه آن تولی ــه نتیج ــت ک اس
ــود.برخی  ــدار میش ــی پای ــت غذای ــه امنی ــیب ب ــث آس ــد،که باع میباش
سیاســتهای محــرک اقتصــادی مانندممنوعیــت واردات در ســالهای 
خــوب ومحــدود کــردن صــادرات درســالهای بیحاصــل میباشــد.

مداخــات تجــاری  بــرای کاهــش نوســانات قیمــت در بازارهــای داخلــی 
وپیشــگیری ازافزایــش ناگهانــی قیمــت بدلیــل شــوکهای بــازار طراحــی 

ــده اســت. ش
ــی  ــت خودکفای ــی از سیاس ــی ناش ــت غذای ــش امنی ــومین خطرکاه • س
غذایــی میباشــد.این امــر میتواندانگیــزه هــای کشــاورزان را کاهــش دهــد.

ــات  ــد.برخی مطالع ــی  میباش ــای محیط ــت ه ــن خطرمحدودی • چهارمی
ــه حــد کافــی  ــع طبیعــی ب ــد شــده اســت کــه همــه کشــورها مناب تاکی
ــور  ــل کش ــود را در داخ ــی خ ــای غذای ــه نیازه ــد هم ــه بتوانن ــد ک ندارن
ــا تعامــل محیــط زیســت وخــود کفایــی غذایــی  تامیــن کنند.دررابطــه ب
معــاون ســازمان تجــارت جهانــی "پاســگال لمی"تجــارت مــواد غذایــی 

ــرد.)۲01۲( ــوان ک ــزام زیســت محیطــی "عن ــک ال را "ی
شــیوه هــای متعــددی بــرای خودکفایــی غذایــی ارائــه شــده اســت کــه 
ــورد بررســی  ــده آل م ــا تجــارت ای ــوازی ب ــد بطــور م برخــی ازآنهــا بای

قــرار گیــرد.

نیاز به یک رویکرد دقیقتر
بعنــوان  غذایــی  خودکفایــی  ط  وشــر  قیــد  بــی  اظهــارات 
کــردن  تعطیــل  ناسازگار"و"کشــنده"باهدف  "غیرممکن"و"کامــا 
ــده هــا معمــوال  ــدازی میشود."هیرشمن"اســتدالل کــرد ای گفتگــو راه ان
بــه ســه دســته تقســیم میشــوند:انحراف ، بــی حرمتــی وخطــر. ایــن نــوع 

شکل۲: خودکفایی غذایی ) با غالت و ریشه های نشاسته ای(



www.khooshegroup.ir info.khooshe@yahoo.comصنايع غذايي و بسته بندي هفته نامه خوشه

سال شانزدهم . دور جدید . پیاپی5-574 )172()177( خرداد ماه 1398سال شانزدهم . دور جدید . پیاپی5-574 )172()177( خرداد ماه 1398 ۳0۳1

اســتدالل درخواســت تجدیــد نظربــه نظریــه تجــارت اقتصــادی ووعــده 
دســتیابی بــه کارآیــی آن از مزیــت نســبی حاصــل میشــود.یکی از نتایــج 
ایــن بحــث ایــن اســت کــه خودکفایــی غذایــی رادر امتدادیک پیوســتگی 
ــاز  ونــه بعنــوان موضــع سیاســت شــدید باشــد.یک گفتگــوی سیاســی ب
ــی  ــرای ارزیاب ــد فضــا راب ــی میتوان ــی موادغذای ــورد خودکفای ــا در م وپوی
ــواع شــرایطی کــه برخــی ازدولتهــا ممکــن اســت بخواهنــد  عینــی از ان
ــد. ــم  میکن ــد ،فراه ــوان کنن ــی عن ــدف سیاس ــک ه ــوان ی ــرا بعن آن

باباالرفتــن قیمــت موادغذایــی در بازارهــای جهانــی توانایــی مــردم بــرای 
ــه  ــه واردات ک ــته ب ــورهای وابس ــژه در کش ــه وی ــذا ب ــه غ ــی ب دسترس
ــت  ــش از ۲۳%جمعی ــد . بی ــش مییاب ــت کاه ــف اس ــاختها ضعی ــر س زی
ــورها  ــی کش ــند ودر بعض ــه  میباش ــوئ تغذی ــار س ــی دچ ــای جنوب افریق
ــدود%۴۸  ــه ح ــم ب ــن رق ــزی ای ــا مرک ــوری افریق ــا وجمه ــد زامبی مانن
ــت  میرســد.در بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه مــردم فقیراکثری
ــا  ــه آنه ــت وتغذی ــد وبهداش ــذا میکنن ــد غ ــرف خری ــود راص ــد خ درآم
تحــت تاثیــر قــرار میگیــرد.)FAO۲011( حتــی دوره هــای کوتــاه مــدت 
ــوزش دارد  ــر ســامتی وآم ــدت ب ــی درازم ــرات منف ــه نامناســب اث تغذی

ــب دارد. ــر نامناس ــادی تاثی ــره وری اقتص ــدت دربه ودر درازم

۳۹کشــورکمتر توســعه یافتــه   LDCS ۸۵% از ایــن گروه بندی کشــور( 
ــش از %۶0  ــه بی ــی ک ــن معن ــه ای ــه صــادرات کاالهســتند ب وابســته ب
درآمــد صــادرات خــودرا ازصــادرات کاال میباشــد.در ونزوئاوابســتگی بــه 
درآمــد صــادرات نفــت ،زمانــی کــه قیمــت نفــت درســالهای اخیــر بطــور 

چشــمگیری کاهــش یافــت منجــر بــه واردات موادغذایــی کمتــر شــد.
ــرای تولیــد مــواد غذایــی کــه  ــع کافــی ب ۶0 کشــور در حــال حاضرمناب
ــع  ــد .تعــدادی از کشــورهایی کــه ظرفیــت مناب ــد راندارن مصــرف میکنن
ــی هســتند. برخــی  ــواد غذای ــده م ــدوارد کنن ــی غذادارن ــرای خودکفای راب
ــکای  ــادر امری ــا و ونزوئ ــی مانندکلمبی ــده موادغذای کشــورهای وارد کنن
ــی  ــی متک ــه بازارجهان ــال ب ــن ح ــی درعی ــتای خودکفای ــی در راس جنوب
هســتندگرچه منتقــدان خودکفایــی موادغذایــی اســتدالل میکنندکــه برای 
ــوالت  ــه محص ــر درهم ــیعتر وقویت ــارت وس ــن کاری بایدتج ــام چنی انج
وجــود داشــته باشــد.پنج کشــور صادرکننــده در بازارهــای صــادرات %۸۵ 
ازصــادرات برنــج جهــان راتامیــن میکنند.پنــج کشــور تــاش مــی کننــد 
تــا۸۴% ازصــادرات ذرت جهــان را تامیــن مــی کننــد وپنــج کشــور%۶۳ 
ازصــادرات گنــدم جهــان راتامیــن میکنند.وایــن میتوانــد درتعییــن قیمــت 

بــرای کشــورهای واردکننــده چالــش ایجادکنــد.

بعنــوان مثــال هائیتــی وســنگال باتکیــه برفرانســه بیــش از۹۶% واردات 
ــش از  ــی میتوانندبی ــور افریقای ــت کش ــال ۲00۹وهف ــودرا درس ــدم خ گن
ــته  ــند.توجه داش ــد باش ــد متعه ــه تایلن ــود را ب ــج خ ۹۶% ازواردات برن
باشــید کــه خودکفایــی غذایــی در کشــورهای باجمعیــت بیشــتر میــزان 

ــری دارد.  باالت
افزایــش تولیــد داخلــی بــا اســتفاده ازســرمایه گــذاری هدفمنــد 
ــرای کشــورهای  ــه در دســترس ب ــک گزین کشــاورزی ممکــن اســت ی
ثروتمندباشــد امــا بســیاری از کشــورهای فقیــر ازایــن گزینــه بــی بهــره 
ــرای  ــد ب ــف بای ــورهای مختل ــا در کش ــه محدودیته ــه ب ــتند. باتوج هس
ــاش  ــرایط ت ــب ش ــود ومناس ــتهای موج ــب ازسیاس ــک ترکی ــن ی تعیی
ــی را  ــتهای مختلف ــورها سیاس ــه کش ــت ک ــی اس ــن منطق ــرد. بنابرای ک
درمــورد خودکفــا یــی غذایــی و تخصصــی بــودن آن در نقــاط مختلــف 
ــادر نظرگرفتــن منابــع موجــود دنبــال  در طــول مســیر  توســعه  خــود ب
ــروز نســبتا خودکفاهســتندبا انعطــاف  ــد. بســیاری ازکشــورهاییکه ام کنن
نســبت بــه سیاســتهای خــود کفایــی قدیمــی بــا توجــه به شــرایط کشــور 
وتجــارت بیــن المللــی بــرای رفــع نیازهــای خــود بــه ایــن مهــم دســت 
ــد:  ــد میکن ــگ" )۲00۹:۷( تاکی ــا ن ــل" چ ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه ان یافت

ــی حــا صــل نمیشــود." ــه آســا ن ــی ب ــی غذای "خودکفای

 نتیجه گیری :
ماهیــت دودویــی مبحــث خودکفایــی مــواد غذایــی میتوانــد خطــرات و وا 
بســتگی بیــش از حــد بــه تجــارت بــرای مــواد غذایــی را کا هــش دهــد. 
ــی  ــی موادغذای ــر ا ســاس سیاســتهای خودکفای ــر ب ــک رویکــرد دقیقت ی
ــرایط  ــزاره در ش ــک گ ــوان  ی ــی را بعن ــواد غذای ــی م ــوم خودکفای ،مفه
نســبی بررســی میکنــد. چنیــن رویکــردی بطــور بالقــوه میتوانــد فرصــت 
ــد. امــا در مبحــث  ــد ایجــاد کن ــرای تولیــد محصــول جدی بیشــتری را ب
ــرای حــل  ــل ذکــر اســت کــه تــاش ب ــی ایــن موضــوع قاب بیــن الملل
ــی  ــن الملل ــارت بی ــن تج ــی در قوانی ــای سیاس ــایل در فض ــردن مس ک
ــه انعطــاف  ــه شــرایط کشــورهای مختلــف ازجمل ــا توجــه ب )WTO( ب
پذیــری قــوا نیــن تجــارت بیــن المللــی میتوانــد ا بــزار منــا ســبی بــرای 
ــرات  ــاندن خط ــل رس ــد اق ــه ح ــن  ب ــی ضم ــواد غذای ــی م ــود کفای خ
ــه  ــد ب ــش از ح ــتگی بی ــارت و وا بس ــای تج ــه محدودیته ــوط ب مرب

تجــارت را باعــث شــود.
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شکل ۳ : روند مستمر سیاست خودکفایی غذایی

:D ویتامین
بسـته به میــزان دوز آلــــسترا مصرفی میــزان ویتــامین D در سـرم۲0 تا ۲۵ 
درصـد در انســان کاهـش مـی یابـد و تــاثیر آلــــسترا روی ویتامیـن حتـی در 
صورتـی کـه فـرد مکمـل ویتامیـن D مصـرف نماید بـاز موجب میگـردد تا جذب 
ویتامیـن D بـه ۶۸درصـد برسـد بنابرایـن بـر روی جـذب ویتامیـنD تاثیـر دارد.

:K ویتامین
بـا بررسـی هـای انجام شـده مشـخص گردید که مصـرف آلــــسترا تاثیـر معنی 

داری بـر روی جـذب ویتامین K  نداشـت.
نتیجـه گرفتـه میشـود کـه در شـرایط حـاد مصـرف آلــــسترا در مطالعـات انجام 
شـده جـذب ویتامیـن هـای D وK بطور چشـمگیر تحـت تاثیر قرار نمـی گرفت. 
کاهـش جـذب ویتامیـن هـای A وE از نظـر تغذیـه ای بـرای بیشـتر افرادیکـه 
آلــــسترارا در غذاهـای حاضـری مـی خورنـد تاثیـری ندارد.با وجود این بواسـطه 
احتمـال هضـم مقادیـر فـراوان آلــــسترا FDA تشـخیص داد کـه مکمـل تمام 

ویتامیـن هـا درمحصوالتـی کـه آلــــسترا مصرف میشـود ضروری اسـت.

تاثیر آلـــسترا بر تری گلیسریدها:
تاثیـر آلــــسترا در جـذب تـری گــلیسریدها حداقـل اسـت. بــرای این منظــور 
مطــالعاتی صـورت گرفت بدین صــورت که جذب تریولیـن در مردها در غذاهایی 
کـه حـاوی ۲0،۸ یـا ۳۲ گـرم آلــــسترا بودنـد بـا غذاهایی کـه حاوی آلــــسترا 
نبـود مقایسـه گردیـد. نتیجـه چنین بود کـه یـک دوز ۳۲ گرمی آلــــسترا موجب 
کاهـش 1/۲ درصـدی درجـذب تریولین شـد. ولی به هرحـال تاثیر معنـی داری از 
نظـر آمـاری مشـاهده نگردید و از نظـر تغذیه ایـی اهمیتی ندارد، زیـرا تاثیر فیبرها 
در کاهـش جـذب چربـی هـا بیشـتر از آلــــسترا مـی باشـد. آلــــسترا در جذب 
اسـیدهای چـرب ضـروری بخاطـر خاصیـت فیزیکـی اسـیدهای چـرب ضـروری 

لینونیـک و اسـید الفانیوئیـک تاثیـری ندارد.

آلـــسترا 

)OLESTRA(
 تهیه و تنظیم : مهندس حسـین معمارباشی 

مقدمه
در فصـل ۸ کتـاب افزودنـی هـای خوراکـی به قلم تانیـا لوئیس دیکسـن و کارل.ک.وینتـر، آلــــسترا را که یک استراسـید چرب بلند زنجیر از نــوع  
استــرهای هگــزا، هپتا و اُکتا روغــن های خوراکی می باشد و غـیرقــابل جذب و بدون انــرژی است، در رده افــزودنی های خوراکــی قرار داده 
و FDA   در ســال ۱9۶۶ این ماده را به عــنوان جــایگزین روغن های آشـپزی در غــذاهای سـبک مثل چیپــس و بیسـکوییت مجاز دانسـته، اما 
ایـن مـاده ماننـد سـایر افزودنی هـا در مصرف کننـده ایجـاد نگرانی کـرده، از این رو گروهـی از محقــقان در مورد سـالمت آن به تحقیـق پرداختند 
وگزارشـاتی مبنـی بـر تاثیـر سـوء آن بر دسـتگاه گوارش انسـان را منتشـر کردنـد اما در مطالعـه ای که توسـط دکتر چسـکین و همکارانـش انجام 
گرفـت اعـالم نمودنـد کـه هیچگونه عارضـه ای از مصـرف چیپس تهیه شـده با روغن آلــــسترا و روغـن معمولی بر دسـتگاه گوارش وجـود ندارد.

مطالعات دیگــر توسـط گروهی از پژوهشـگران بر روی آلــــسترا حاکی از این بود که چنانچــه فردی بیش از ۸ گــرم آلــــسترا در روز مصرف 
کنـد هیچگونـه ناراحتـی در روزهـای مصـرف مشـاهده نگردیده اسـت. البتـه مطالعات نشـان می دهد که مصـرف مقادیر زیـاد مواد چـرب بدون در 

نظـر گــرفتن نوع چربـی می تواند موجب نرم یا شـل شـدن مــدفوع گردد.

تاثیر آلـــسترا بر جذب مواد مغذی:
تحقیقـات علمـی بر روی سـوء جـذب مواد مغذی محلـول در چربـی )ویتامین های 
محلـول در چربـی- اسـیدهای چرب ضـروری( در نتیجه مصرف آلــــسترا و اینکه 
آیـا در دسـتگاه گـوارش مکانیسـمی وجود دارد که موجب جداسـازی چربی دوسـت 
هـا) ویتــامین هـا و اسـیدهای چـرب( و آلــــسترا میگـردد. پیترز و همکــارانش 
مطــالعاتی بـر روی گــروهی از خـوک هـا و انسـان هـا به منظــور بررسـی تاثیر 
بالــقوه آلــــسترا در جذب مـواد مغذی محــلول در آب و چربی را خـاصه کردند. 
بدین طــریق که افــراد مورد آزمــایش روزانه از 10 برابر میانگین جذب شـده در 
چیــپس آلــــسترا مصرف کردند. بررسـی انجام شده نشان داد که آلــــسترا مواد 
مغـذی را مصـرف نمـی کند با ایـن حال امـکان دارد برجـذب مواد مغـذی محلول 

در چربـی  کـه همزمـان بـا چربـی مصرف می شـود تاثیرگذار باشـد.

: Aویتامین
کبـد  در  موجـود    Aویتامیـن میـزان  کـه  داد  نشـان  شـده  انجـام  مطالعـات 
 %۴۵ حـدود  غذایـی  رژیـم  در  آلــــسترا   %۲۵ مصــرف  بـا  هـا  خـوک 
گـردد  مصــرف  چیپـس  در  آلــــسترا  چنــانچه  ولـی  داده  نشـان  کاهـش 
و  کــوپر  مشــابه  درآزمایشـی  بـود.   %1۵  ،  Aویتامیـن کاهـش  میـزان 
همکارانـش دریافتنـد کـه ug۹۳ رتـی نیـل پالمیتـات بـر گـرم آلــــسترا مقدار 
کنـد.  مـی  و حفـظ  ذخیـره  طبیعـی  حـد  در  را  کبـد  در  موجـود    A ویتامیـن 

: Eویتامین
خــوک هایـی که 0/۵0-0/۲۵ درصد آلــــسترا تغذیه کــرده بــودند کاهش ۲1 
تا ۲۴ درصدی ویتــامین E در کــبد ۲۶ تا ۴۹ درصد در سرم در آنهــا مشــاهده 
گــردید و در انسان این کــاهش با جذب ۹0 درصدی در مدت طــوالنی مشاهده 
گردیـد، ولـی چنانچـه آلــــسترا از طریـق چیپــس سـیب زمینـی مصرف میشـد 

میـزان ویتامیـن E سـرم خـون حـدود 1۲ یا ۲۵ درصـد کاهش مـی یافت.
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در مـاه هـای اخیـر بـا گسـترش تحـوالت و فشـارهای اقتصـادی کـه هـم 
تولیدکننـدگان و هـم مصـرف کننـدگان را با مشـکل مواجه کرد شـاهد افزایش 
شـکایات مردمـی در خصـوص افزایـش قیمـت ها و نیـز کاهش حجـم و اندازه 

برخـی از محصـوالت غذایـی بـوده ایم.
واقعیـت اینسـت کـه سیاسـت های اخیـر ارزی کشـور بـه گونـه ای بـوده کـه 
واحدهـای تولیـدی مـا در تامیـن مـواد اولیـه خـود بـا مشـکل جـدی مواجـه 
شـده اند کـه بـا ادامـه ایـن رونـد شـاهد تعطیلـی واحدهـای تولیدی و از دسـت 
رفتـن اشـتغال ایجـاد شـده خواهیم بـود.  اگر واحدهـای تولیدی مـا نتوانند مواد 
اولیـه خـود را تامیـن کنند، چرخـه اقتصاد ما دچار مشـکات بزرگ تـری خواهد 
شـد. همـه واحدهـای تولیـدی بـه صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم با مشـکل 

تامیـن مـواد اولیـه روبه رو هسـتند. 
افزایـش هزینـه هاي تولید، کاهش حاشـیه سـود و کاهش تـوان رقابتي، کمبود 
سـرمایه در گـردش بنـگاه ها، اختال در سیسـتم خریدها و معامـات اقتصادي 
از مهمتریـن تاثیـرات نوسـانات نـرخ ارز در اقتصـاد کشـور مـی باشـد. در چنین 
شـرایطي، تولیدکننـدگان نیـز ملـزم بـه خریـد نقـدي مـواد اولیه هسـتند که به 

دلیـل حجـم باالي نیـاز آنهـا با مشـکل مواجه مي شـوند.
تولیـد کننـده مجبـور اسـت مـواد اولیـه و ملزومـات خـود را بـا نـرخ بـاالی ارز 
وارد کنـد و ایـن قطعـًا هزینـه تولیـد و قیمـت تمـام شـده محصـول را بـاال می 
بـرد . تولیـد کننـده بـا در نظر گرفتـن توان مالـی مـردم و حفظ رقابـت در بازار 
و حضـور در بـازار رقابتـی نمـی توانـد قیمـت محصـول را چندان افزایـش دهد. 
ضمـن اینکـه تولیـد کننـده بـا وجدان بـرای حفـظ منافـع اقتصادی خـود هرگز 

حاضـر بـه کاسـتن از کیفیـت محصـول نخواهـد بود .
بـه دلیـل افزایـش قیمت مـواد اولیه و هزینه هـای تولید و بدلیـل کاهش قدرت 
خریـد مـردم در شـرایط اقتصـادی موجـود، برخـی از تولیدکنندگان بـرای پرهیز 
از افزایـش قیمـت و ثابـت نگه داشـتن قیمـت محصوالت خود اقـدام به کاهش 
حجـم و وزن محصـوالت خـود کـرده اند تا مـردم همچنـان توان خرید داشـته 

بسـیار  تجـار  از  ایشـان  پـدر   . میباشـد   1۳۴۷ سـال  متولـد  تاجدینـی  سـعید 
. میکردنـد  فعالیـت  قمـاش  صنعـت  در  و  بـوده  تهـران  بـازار  نـام  خـوش 

بعـد از فـوت پـدر در سـال 1۳۷۵ بـا آقـای کامبیـز یگانگـی یکـی از بنیانگـذاران 
شـرکت دشـت مرغـاب  که در زمینـه ارتباطات و مدیریت ، سـیمنارهای آموزشـی 
وفنـون  کاربـردی  را ارایـه میکردنـد آشـنا شـدند . در سـال 1۳۷۷ و بـه پیشـنهاد 
آقـای یگانگـی اقـدام به تاسـیس شـرکت آفند شـیمی نمـوده و در سـال ۷۹موفق 
بـه کسـب پروانـه نـوآوری بـرای تولیـد حشـره کـش خمیـری گردیدند. در سـال 
1۳۸۳ بـا ثبـت اختـراع تلـه هـای چسـبی مـوش، دومین موفقیـت خـود را در این 
صنعـت بدسـت آورده و همچنیـن  دو سـال بعـد در سـال 1۳۸۵ موفـق بـه ثبـت 
اختراع دسـتگاه گیرنده چسـبی حشـرات شـدند . نوآوری و پیشـرو بودن در صنعت 
حشـره کـش از ارزش هـای باالی این شـرکت بـوده و در سـال 1۳۸۹ قوی ترین 

تلـه مـوش کـش در کشـور را بـا نام تلـه مـوش ضربتی ثبـت صنعتـی نمودند . 
خوشـبختانه امـروز  ایـن مجموعـه یکـی از خوشـنام تریـن شـرکت هـا در این 
صنعـت می باشـد. تـوان تولید انبوه بـا باالترین اسـتاندارهای روز دنیا، پتانسـیل 
بـاالی صـادرات را بـرای این شـرکت امکان پذیر کـرده و امید اسـت با حمایت 

مسـئولین کشـور ایـن مهم به دسـت اید .
ایـن  واحـد تولیـدی پـس از گذرانـدن دوران طفولیـت توانسـته اسـت پـس از 
سـنجش ، پژوهـش و بازاریابـی باعرضه محصـوالت متنوع ، بسـیار ویژه ، موثر 

و خوشـنام در بازارهای داخل و خارج از کشـور ، شـهرت و اعتبار فراوانی کسـب 
نمـوده و جلـوه هایـی از اعتمـاد و رضایـت برای مشـتریان خود ایجـاد نماید.

بنـا بـه اظهـارات مدیر عامل این شـرکت، محصـوالت تولیدی ایـن مجموعه به 
سـه گـروه حشـره کش های خانگـی و صنعتی ، انواع دسـتگاه و چسـب گیرنده  
حشـرات پرنـده و همچنیـن تلـه چسـبی مـوش تقسـیم می شـود کـه امتیازات 

ایـن محصـوالت عبارتند از:
قیمـت و کیفیـت رقابتـی، بسـته بنـدی بـی نظیـر، اشـکال مختلـف بـا هـدف 

سـهولت در اسـتفاده از محصـوالت و جلـب رضایـت مصـرف کننـده
تـاج الدینـی در پایـان برخی از ویژگی های دسـتگاه حشـره کش مجهـز به  تله 

چسـبی را به شـرح زیر بر شـمرد:
طراحی و ساخت این دستگاه با کمک دانش حشره شناسی و براساس بیولوژی 

رفتارشناسی حشرات ؛
 ) CE ( تطبیـق این دسـتگاه بـا قانون ۹۳/۴۳ شـورای اسـتاندارد اتحادیه اروپـا

مصوب سـال 1۹۹۳ ؛
بـکار گیـری الزامات قانونـی اسـتاندارهای )TUV-SAAR  )کارکـرد امن و 
بـی خطر اسـتفاده از دسـتگاه ها بـرای انسـان ( و HACCP ) تضمین کیفیت 

و سـامت در خطـوط تولید صنایـع غذایی (  ؛
جذب حشرات به سمت خود به کمک تولید تابش کنترل شده و بی خطر نور UV-A  ؛

باشـند. امـا توجـه به ایـن نکته بسـیار حائـز اهمیت اسـت که در صـورت چنین 
اقدامـی درج وزن و حجـم دقیـق محصـول بر روی بسـته بندی الزامی اسـت و 
در صـورت درج وزن واقعـی محصـول ایـن اقـدام منـع قانونی نداشـته و تخلف 

نیسـت و در راسـتای هماهنگـی با قـدرت خرید مـردم صورت گرفته اسـت.
امـا گرانفروشـی و کـم فروشـی مـواد غذایی توسـط برخـی از تولیدکننـدگان به 
هیـچ عنـوان قابـل توجیه و گذشـت نیسـت و مرم حتما تخلفات مشـاهده شـده 
رو مـی تواننـد گـزارش کننـد و واحدهای مسـئول مکلفنـد با آنها برخـورد کنند. 
در مـواردی کـه اسـتاندارد آن اجبـاری اسـت و روی بسـته بندی محصـول وزن 
درج شـده باشـد، نظـارت بـر عهـده سـازمان اسـتاندارد بـوده و در باقـی مـوارد 

نظـارت بـر دوش سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان اسـت.
در گشـت های مشـترکی کـه سـازمان حمایـت بـا سـازمان اسـتاندارد انجـام 
می دهنـد بـه ایـن موارد رسـیدگی می شـود و با شناسـایی کارخانه هـای متخلف 

برخوردهـای الزم صـورت می گیـرد.
بـه طور مثال گاها مشـاهده شـده که بسـته های پنیـر ۵00 گرمی در مـواردی کمتر از 
۵00 گـرم پنیـر دارند و بیشـتر آن آب پنیر اسـت. یـا محصوالتی ماننـد دوغ بدون گاز 
بـا بسـته بندی غیر شـفاف و بـه گونه ای کـه میزان محتویـات داخل بطـری غیر قابل 
مشـاهده اسـت، تولیـد می شـوند. بـه ایـن ترتیـب مصـرف کننـده تـا زمانی کـه در یا 

پوشـش روی بطـری را بـاز نکنـد، متوجـه خالی بودن بخشـی از بطری نخواهد شـد.
برخـورد بـا مـوارد چنیـن تخلفاتـی نظـارت جـدی نهادهـای مسـئول از جملـه 
سـازمان حمایـت، سـازمان تعزیـرات و انجمن صنایـع غذایـی و همچنین توجه 

بیشـتر مسـئوالن وزارت صنعـت را مـی طلبد.
مطابـق مـاده  ۵۸ قانـون نظـام صنفـی مجـازات کـم فروشـی از جـزای نقـدی 
تـا تعطیلـی واحـد صنفـی بسـته بـه میـزان جـرم و دفعـات تکـرار متغیـر اسـت. 
گران فروشـی، کم فروشـی و احتـکار از جملـه جرائمـی اسـت کـه از بـدو وضـع و 
تصویـب قانـون مجـازات عمومـی قابل تعقیب تشـخیص داده شـده اسـت که اگر 
بـه درسـتی اجرا شـود از وقوع بسـیاری از جرایـم در این زمینه جلوگیری می شـود.

کم فروشی در صنایع غذایی

آقــای دکتــر مهــدی کریمــی تفرشــی ریاســت هیــات مدیــره اتحادیــه تعاونــی هــای توزیــع و فــروش 
محصــوالت غذایــی، رئیــس هیــات مدیــره خانــه صنعــت، معــدن وتجــارت جوانــان تهــران، ریاســت 
هیــات مدیــره تعاونــی تولیــد کننــدگان محصــوالت غذایــی، عضــو هیــات مدیــره کنفدراســیون صنعــت 
ایــران، نائــب رئیــس  هیــات مدیــره انجمــن علــوم و فنــاوری غــالت ایــران، مشــاور عالــی در کمیتــه 
فناوریهــای نــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســالمی، کارآفریــن برتــر جهــان اســالم

مقدمه
افزایـش بـی رویـه جمعیت انسـان ها منجـر به توسـعه شهرنشـینی و در نتیجه تولید مواد غذایی و زباله بیشـتر شـده اسـت. به نظر می رسـد 
سـفره غذایـی گسـترده ای کـه مـا انسـانها تـدارک دیـده و بر سـر آن می نشـینیم، میهمانـان ناخوانـده دیگری نیـز دارد کـه، بر خـالف ما، نه 
تنهـا بـه کیفیـت غـذا خیلـی اهمیت نمی دهنـد، بلکه حتی ترجیحشـان این اسـت کـه غذای اصلـی خـود را از منوی سـطل زباله انتخـاب کنند. 
تـا اینجـای کار بـه ظاهـر شـاهد یـک همسـفرگی مسـالمت آمیز هسـتیم، مـا تولیـد و آنهـا مصرف مـی کنند. اگـر چه مشـکل از جایی شـروع 
مـی شـود کـه آنهـا، به دلیل مجـاورت محل هـای تجمیع زبالـه با منازل مسـکونی و بـرای ایجاد تنـوع در منوی غذایـی خود، تصمیـم می گیرند 

سـری هم به محـل تولیـد زباله، یعنـی خانه های مـا بزنند. 
حتمـا متوجـه شـده ایـد که این میهمانان کسـانی نیسـتند به جز حشـرات مـوذی که ناقلیـن بیش از ده هـا بیماری ماننـد وبا، حصبـه، تیفوئید، 

سـالک و اسـهال خونی به انسـان هستند. 
بـا افزایـش دما در فصول گرم سـال، شـاهد حضور پررنگ تر و گسـترده تر ایـن موجودات در مراکـز تهیه و عرضه مـواد غذایی و حتی کارخانجـات صنایع غذایی  
هسـتیم. در حال حاضر موثر ترین راه برای خالص شـدن از شـر آنها، به دام انداختن آنها با روش بسـیار بهداشتی استفاده از دستگاه گیرنده چسبی حشرات است .

بـه منظـور بررسـی راه هـای مبـارزه بـا موجودات موذی و مشـکالت و کاسـتی هـای موجود در راسـتای این هـدف، نزد یکـی از کارشناسـان خبره و بـا تجربه در 
صنعـت مبـارزه بـا حشـرات و جونـدگان موذی  رفتیـم و نظـرات ایشـان را در این زمینه جویا شـدیم. 

سـعید تـاج الدینـی، مدیر عامل شـرکت آفند شـیمی، مختـرع و تنها تولیـد کننده دسـتگاه های گیرنده چسـبی حشـرات  در خاورمیانـه، بر این 
بـاور اسـت کـه مبـارزه اصولی با جانـوران موذی نیازمند یک مشـارکت همگانی از سـمت مردم و مسـئولین ذیربط اسـت. در ادامـه، بخش هایی 

از مصاحبه اختصاصی ایشـان با مجله خوشـه  آورده شـده اسـت:

سعید تاج الدینی:

عمده ترین هدف آفند شیمی 
سـهولـت در اسـتفاده از محصـوالت 

و جلب رضایت مصرف کننده است
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 ۱- انبار داری و شرایط دانه
 بسـیاری از فسـفولیپید ها در غشـای اطراف بدنه ی پروتیین و هسـته جمع شـده 
انـد و آنزیـم هـای کاتابولیـک کـه موجـب هیدرولیـز لیپیدهـا و پروتییـن هـا می 
شـوند در سیتوپاسـم قـرار دارنـد. جـدا شـدن ایـن آنزیـم ها کـه در سیتوپاسـم 
وجـود دارنـد از هسـته ، موجـب ایزوله شـدن ایـن آنزیم ها می شـوند کـه در انبار 
داری طوالنـی مـدت از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت . فعالیـت ایـن آنزیـم ها 
بـه دلیـل آسـیب هـای وارده بـه دانه در هنـگام برداشـت موجب تیره شـدن رنگ 
روغـن و بـاال رفتن فسـفر و اسـید های چرب روغن می شـود در حالـی که در دانه 
هـای سـالم چون آنزیم ها در سیتوپاسـم وجـود دارند ، روغن که در هسـته وجود 
دارد محافظـت شـود. آسـیب دیدگـی دانـه هـای روغـن سـویا در هنگام برداشـت 
و انبـار داری ایـن دانـه هـا موجـب آن می شـود کـه فسـفاتید هایغیر آب دوسـت 
)NHP( افزایـش یابـد. کـه ایـن نـوع فسـفاتیدها در دگامینـگ بـا آب جـدا نمی 
شـوند. حـد اطمینـان رطوبـت دانه هـا ی روغنی برای انبـار داری به میـزان روغن 

آنهـا بسـتگی دارد. بـرای انبـار داری مطمیـن دانـه هـای روغنی کـه درصد روغن 
در آنهـا بیـش از ۲0 % مـی باشـد. مقـدار رطوبـت بحرانـی کمتـری مـی باشـند.
میـزان رطوبـت ایمـن برای انبـارداری دانه سـویا کمتـر از 1۳% اسـت. دانه های 
سـویا هنـگام برداشـت زنـده هسـتند و فراینـد تنفس را انجـام می دهند ، سـرعت 
تنفـس هنگامـی کـه دمـا در حـدود ۵ درجـه سـانتیگراد باشـد و میـزان رطوبـت 
کمتـراز 1۳% باشـد کاهـش می یابـد. و حتی ممکن اسـت جوانه بزننـد و یا مورد 
حملـه قـارچ هـا قـرار بگیرد. در شـرایطی کـه دانه سـویا تنفس می کننـد مقداری 
گرمـا تولیـد مـی شـود کـه ایـن افزایـش دمـا موجـب افزایش تنفـس دانـه های 
سـویا مـی شـود و در ایـن شـرایط دانه های سـویا دچار آسـیب هـای حرارتی می 
شـود کـه موجـب کاهـش کیفیت روغـن ) افزایـش اسـیدیته روغـن ( و ۳ کاهش 
کیفیـت کنجالـه ) کاهـش میزان پروتییـن کنجاله ( می شـود. در تجهیـزات نوین 
و پیشـرفته انبـارداری سـامانه هایـی بـرای کنتـرل دمـا وجـود دارد که انبـار دار را 
از افزایـش دمـا بـه مـرزی باالتـر از حد اسـتاندارد آگاه می سـازد و دانـه هایی که 

برخـی ویژگـی هایـی ماننـد انـدازه و شـکل و رطوبت سـویا خـرد شـده حاصل از 
کراکـر بـر روی ضخامـت فلیـک هـا موثـر اسـت. دمـای کوکـر بـرروی خـواص 

ویسکواالسـتیکی دانـه هـای خرد شـده سـویا تاثیرگذار اسـت. 
خـواص  و  کوکـر  در  پخـت  زمـان  و  رطوبـت  و  دمـا  بیـن  کلـی  رابطـه  یـک 
ویسکواالسـتیکی وجـود دارد. کـه همگـی بـر روی ضخامت فلیک ها نیـز موثرند. 
طـول و قطـر غلطـک هـای فاکـر بـه کار گرفتـه شـده بـه ترتیـب برابـر 1۳0 و 
۶0 سـانتی متـر مـی باشـد که فشـار هیدرولیکـی بین غلطـک های در حـدود ۴0 
-۳۵ بـار تنظیـم می شـود. غلطـک های جلو و عقب با سـرعت ثابـت ۲۸0 -۳10 
دور بـر دقیقـه مـی چرخنـد. ضخامـت فلیک ها بـا فشـار هیدرولیکی انتهـای رولر 
فاکـر هـا تنظیـم می شـود. عـدم تنظیـم صحیح فشـار توسـط اپراتور عـاوه بر 
ضخیـم شـدن فلیـک هـا باعـث سـایش حرارتی غلطـک هـای فاکر می شـود. 
ضخامـت فلیـک هـا چـه به صورت مسـتقیم وارد اکسـتراکتور شـود و چـه پس از 
عبـور از اکسـپندر و کولر وارد اکسـتراکتور شـود بایـد کمتر از 35mm/0 باشـند. 
سـرعت جریـان سـویای خـرد شـده ورودی بـه فاکرهـا هـم بـر روی ضخامـت 

فلیـک هـا و هـم بـر روی مصـرف انـرژی الکتریکـی تاثیر گذار اسـت. 
هنگامـی که جریان سـویای خرد شـده بـه روی فاکر از 5tph به 9tph رسـید. 
تنظیـم فشـار هیدرولیکـی غلطـک هـا در طرفیـن چپ و راسـت به هم مـی خورد 
کـه نتیجـه آن افزایـش فاصلـه غلطـک هـا را در پـی خواهـد داشـت کـه باعـث 
ضخیـم شـدن فلیـک هـا مـی شـود. و میـزان انـرژی مصرفـی افزایش مـی یابد.
همچنیـن فشـار هیدرولیکـی در سـطح غلطـک هـا منجـر بـه افزایـش اصطکاک 
بیـن دو غلطـک شـده کـه باعـث افزایـش دمـا در سـطح غلطـک هـا مـی شـود 
کـه ایـن خـود باعـث ورقـه ورقـه شـدن فلیـک هـا و سـپس پـودر شـدن آن ها 
مـی شـود. همچنیـن در نقـاط داغ ایجـاد شـده در سـطح غلطـک هـا اختافی در 
رطوبـت بیـن دانـه هـای خـرد شـده ورودی فاکـر و فلیک شـده ایجاد می شـود 
کـه دمـای بـاال در مرکـز باعـث مـی شـود که ضخامـت فلیـک ها مرکـز غلطک 

کمتـر از لبـه ها شـود.

۳- اکستراکسیون و تاثیر آن روی روغن خام و کنجاله سویا 
میـزان روغـن باقیمانـده در کنجالـه بـا افزایـش رطوبـت کیـک سـویا ورودی بـه 
اکسـتراکتور افزایـش مـی یابـد همانطـور که در جـدول ۳ آمده اسـت. هنگامی که 
رطوبـت کیـک خروجـی از کولـر آمادگـی کـه بـه اکسـتراکتور وارد مـی شـوند به 
۳/۹ رسـیده اسـت . روغـن کنجالـه افزایـش یافتـه اسـت. بـرای رفع این مشـکل 
هگزان بیشـتری به اکسـتراکتور وارد شـد به گونه ای که غلظت روغن در میسـا 

دچـار آسـیب حرارتـی می شـوند به سـرعت به سـیلوی دیگـری منتقل می شـوند 
تـا نقـاط داغ پراکنـده شـوند و جریـان هـوای محـدود از بیـن دانه هـای عبور می 
کنـد تـا آن هـا سـرد شـوند. در چنین شـرایطی ) که رطوبـت دانه و دمـای محیط 
باال می باشـد ( آنزیم های فسـفولیپاز ، فسـفاتیدهای غیر آبدوسـت روغن حاصل 
از دانـه سـویا را افزایـش مـی دهنـد . همچنیـن آنزیم هـای لیپـاز ، هیدرولیز تری 
گلیسـیرید هـا را کاتالیـز مـی کنند و اسـید چـرب آزاد )FFA( را افزایش می دهند

 
   ۲- آماده سازی دانه 

رطوبـت و ضخامـت فلیـک هـا دو عامـل مهـم در آمـاده سـازی دانـه می باشـند 
میـزان روغنباقیمانـده در کنجالـه بـا افزایش رطوبت فلیک یا کیک منبسـط شـده 
سـویای ورودی بـه اکسـتراکتور افزایـش می یابـد. عواملی که در قسـمت آمادگی 
بـر روی کنجالـه تاثیـر مـی گذارنـد عباتنـد از : ضخامت فلیـک هـا ، پختگی دانه 
هـای خـرد شـده در کوکـر )کاندیشـن( ، رطوبـت دانه خروجـی از کوکـر ، رطوبت 
کیـک خروجـی از کولـر بعـد از اکسـپندر پوسـته هـای دانه سـویا کـه در حدود ۸ 
درصـد دانـه خشـک مـی باشـد کم تـر از یـک درصـد روغـن دارد. حذف پوسـته 
دانـه ظرفیـت خـط تولیـد را افزایـش مـی دهـد و مصـرف انـرژی را کم مـی کند 
ضمـن آنکـه میـزان پروتییـن کنجالـه با حذف پوسـته های دانه سـویا تـا ۴ درصد 
افزایـش مـی یابد.در جـدول 1 میـزان پروتیین کنجالـه زمانی که دانه سـویا بدون 
پوسـت بـا زمانـی کـه دانـه هـای سـویا با پوسـت روغن کشـی شـده اند مقایسـه 

شـده است.

  رطوبـت در دانـه هـای ورودی اگـر باالتر از 1۴% باشـد طبیعتـًا رطوبت خروجی 
از کاندیشـنر نیـز بـاال تـر از 10 % خواهـد شـد ) بـا حفـظ پختگی مناسـب برای 
کاهش اوره آز ( . رطوبت مناسـب سـویای ورودی به فاکر ها ، 10 % اسـت که 
ایـن امـر موجـب مـی شـود که فلیـک هایی بـا کیفیـت مناسـب و ضخامـت بین 
۲۵/0 – ۳۵/0 میلـی متـر تشـکیل شـود . رطوبـت مناسـب خروجـی کیـک های 
سـویا از کولـر هـای بعـد اکسـپندر در حـدود ۸% مـی باشـند. حـال اگـر رطوبت 
کیـک هـای سـویا ورودی به اکسـتراکتوربیش از ۸ الـی 10 % باشـد. نفوذ حال 
هگـزان در اکسـتراکتور کاهـش مـی یابـد و میـزان روغـن کنجالـه افزایـش مـی 
یابـد. از آنجایـی کـه آب و هگـزان مخلـوط نشـدنی می باشـند ) به دلیل تشـکیل 
دو فـاز ( میـزان رطوبـت بـاال بـر نفوذ هگزان بـه کیک یـا فلیک سـویا تاثیرمنفی 
مـی گـذارد. و ایـن خود باعـث کاهش بازدهـی روغن می شـود. البته اگـر رطوبت 
خیلـی کمتـر از ۸ % باشـد خـود نیز مضر اسـت زیـرا تعـداد ذرات ریـز ورودی به 
اکسـتراکتور بیشـتر مـی شـود و نفـوذ حـال کـم تر مـی شـود. و ضمـن افزایش 
مصـرف هگـزان میـزان روغن کنجالـه افزایش مـی یابـد. نکته جالـب دیگر آنکه 
بـه ازای افزایـش هـر یـک درصـد رطوبـت دانـه ی ورودی میـزان فسـفاتیدهای 
روغـن خـام حـدود ۲/0 درصـد افزایـش مـی یابـد که ایـن خود افـت تولیـد را در 

بخـش دگامینـگ افزایش مـی دهد.

 در صورتـی کـه فلیـک هـا نـازک باشـند نفـوذ حـال بهتر مـی شـود و باقیمانده 
روغـن در کنجالـه کاهـش می یابـد . ضخامت فلیـک ها به ویژگی هـای فیزیکی 
، دمـا و خـواص ویسکواالسـتیک دانـه هـای سـویا خـرد شـده از یـک طـرف و 
بـه خـواص سـطح و سـختی غلطک هـای دسـتگاه فلیکـر بسـتگی دارد.همچنین 

مقدمه
بـرای روغـن کشـی از دانـه سـویا روش هـای گوناگونـی وجود دارد که از مرسـوم ترین آنهـا می توان روش پـرس مارپیچی، اسـتخراج با حال بدون پوسـت گیری 
و اسـتخراج بـا حـال همـراه بـا پوسـت گیری دانه اشـاره کـرد.روش پرس مارپیچ یکـی از قدیمی تریـن روش های به کار گرفته شـده برای اسـتخراج روغن سـویا 
مـی باشـد کـه ایـن روش بـه طـور کامـل مکانیکی می باشـد. در روش هـای مکانیکی اسـتخراج روغن از دانـه های روغنی سـویا ، روغـن مایع از باقی مانده سـویا 
کـه کیـک نامیـده مـی شـود جـدا مـی شـود. در شـرایط عـادی ، دانه هـای روغنی کـه بیـش از ۳0 % روغـن دارند نیـاز مند پـرس بوده کـه از پیش پـرس قبل از 
اسـتخراج بـا حـال اسـتفاده مـی شـود. دانـه هـای آفتابگـردان ، گلرنگ ، بـادام زمینـی ، کلـزا و کنجد معمـوال در سـالن آمادگی از یک پـرس مقدماتـی می گذرد 
و سـپس وارد اکسـتراکتور مـی شـو نـد کـه بـا هگـزان فراینـد روغن کشـی کاملمی گـردد . البتـه الزم به ذکر اسـت که با اکسـپندر و حـال می توان بـدون پرس 
مقدماتـی نیـز روغـن را از دانـه هـای روغنـی بـا درصـد بـاال روغـن اسـتخراج کـرد و باقیمانـده روغـن در کنجاله را بـه کمتـر از ۵/1 درصد رسـاند. در پـرس های 
مارپیچـی فراینـد روغـن کشـی تـا ۷0% نیـز بازدهی داشـته اسـت. پارامتر هـای موثر بر بـازده و افزایـش کیفیت روغـن خروجی : به طور کلی شـرایط دانـه ، آماده 
سـازی دانـه و انبـارداری و شـرایط اکستراکشـن بـر روی کیفیـت روغـن خـام و کنجاله سـویا به روش اسـتخراج بـا حال تاثیـر دارند.که ایـن مقاله سـعی در تبیین 

تاثیـر هر کـدام از ایـن پارامترها دارد.

روغن کشی از دانه سویا
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کاهـش یافـت امـا اضافـه شـدن هگـزان نیز موجـب افزایـش بازده روغن کشـی 
نشـد و میـزان روغـن باقیمانـده در کنجاله افزایـش یافت زیـرا وجودرطوبت ) آب 
( نفـوذ حـال غیـر قطبـی هگـزان را کاهش مـی دهد . بـه ازای هر یـک درصد 
آب ضریـب پخـش در حـدود .یابد می کاهـش s/cm2 ۴/0 در نمودار ۲ نسـبت 
درصـد فسـفاتیدهای باقـی مانـده در روغـن گامگیـری با دما میسـا نشـان داده 
شـده اسـت دردماهـای ۶0 درجـه میـزان فسـفاتید باقـی مانـده تـا 1 درصـد نیز 
افزایـش خواهـد داشـت. بـرای روغن سـویا دمـای ورودی هگزان دراکسـتراکتور 
بایـد بیـن۵۵ -۵0 باشـد. ایـن دمـا باعـث افزایش بـازده اسـتخراج روغـن از دانه 
هـای روغنـی مـی شـود. نمـودار ۳ نشـان مـی دهـد اگـر دمـای حـال هگـزان 

ورودی بـه اکسـتراکتور بـه ۵0 درجه برسـد و بـازده روغن کشـی افزایش می یابد 
و باقـی مانـده روغـن در کنجالـه کاهش مـی یابد.

 لـرد روغـن خروجـی اسـتریپر با افزایش یـک درصد رطوبت ، ۲/0 % بیشـتر می 
شـود همـان طـور کـه در جدول ۳ آمده اسـت بـا افزایـش رطوبت بعـد از کوکر و 
کولـر بعـد از اکسـپندر و لـرد روغـن از 1 به ۸/1 رسـیده اسـت.همان طـور که در 
جـدول ۳ مشـاهده می شـود بـا افزایـش رطوبت هم لـرد روغن افزایـش می یابد 
و هـم باقیمانـده روغـن در کنجالـه افزایش می یابـد. درصد روغن در میسـا بین 
۲۵ تـا ۳0 مـی باشـد . چنانچـه میزان روغـن درمیسـا خیلی کاهش یابـد میزان 

مصـرف هگـزان بیش تر می شـود.

نتیجـه گیـری : آمادگـی دانـه هـای سـویا و انبـارداری از مراحـل مهـم و تعییـن 
کننـده کیفیـت روغـن و کنجاله می باشـد.با توجه بــه یافتــه هــای فــوق برای 
اسـتحصال روغـن و کنجالـه بـا کیفیـت مطلـوب کنتـرل پارامتـر هایـی ماننـد 
جلــوگیری از وارد شــدن آسـیب هـای رطــوبتی و حرارتی به دانه ، کنترل زمان 
انبـارداری ، تنظیـم ضخامـت فلیـک ها، انتخاب روش مناسـب اسـتخراج روغن از 
دانــه هــای روغنــی ، تنظیم ضخامت فلیک ها ، دمای میسـا و مواردی از این 
قبیـل در بهبـود رنگ روغن ، کاهش میــزان فســفر و جلــوگیری از بــاال رفتن 
اسـیدهای چـرب آزاد روغـن و کاهـش باقیمانـده روغـن در کنجاله تاثیـر دارد. که 
اگـر مـوارد فوق در صنایع روغــن کشــی اجــرا شـود مشـکات ایـن صنعت در 

فراینـد تولیـد کمتر خواهد شـد
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فرآیند تولید سوهان

ــبت داده  ــار نس ــه دوره قاج ــوهان ب ــق س ــه دقی ــوهان تاریخچ ــه س تاریخچ
مــی شــود. در ســال 1۲۸۹ – 1۲۹0 هجــری شمســی هنگامــی کــه قــرار بــود 
صحــن عقیــق بــارگاه حضــرت معصومــه )س( در شــهر مقــدس قــم افتتــاح 
گــردد، بــزرگان قــم اقــدام بــه برگــزاری مراســم بــا شــکوهی جهــت افتتــاح 
صحــن کردنــد و از شــاه وقــت جهــت افتتــاح دعــوت کردنــد. ولــی براســاس 
ــه  ــاح ب ــرای خــود جهــت مراســم افتت ــات زمــان، شــاه جانشــینی را ب مقتضی
ــوم آن  ــه آداب و رس ــه ب ــا توج ــم ب ــی مراس ــگام برپای ــتاد. در هن ــم فرس ق
دوره، هریــک از بــزرگان شــهر جهــت احتــرام هدایایــی را بــه نماینــده شــاه 
ــزرگان شــخصی  ــد و در بیــن ب از قبیــل صنایــع دســتی و… پیشــکش کردن
ــه آن شــکر  ــه ب ــی عطــار جهــت پیشــکش ســمنویی ک ــد عل ــام محم ــه ن ب
ــرف  ــس از ص ــان پ ــه ایش ــرد ک ــم ک ــده تقدی ــه نماین ــود ب ــده ب ــزوده ش اف
ــوان  ــد و عن ــه اش خــوش آم ــه ذائق ــل نمــود و ب ــن شــیرینی را می ــار ای ناه
کــرد کــه ایــن شــیرینی هماننــد ســوهانی غــذای مــرا هضــم کــرد. بــه ایــن 
ــوا گذاشــته شــد و پــس  ــر روی ایــن حل ــام ســوهان ب ترتیــب از آن زمــان ن
ــدا مخصــوص  ــه در ابت ــد و مصــرف ســوهان شــروع شــد کــه البت از آن تولی
بــزرگان و اشــراف بــود. در آن ســال هــا افــرادی بــه نــام هــادی حــاج حســین 
ــه  ــی و حــاج محمــد عارفــی، ســوهان را ب ســوهانی، حــاج محمدرضــا صفای
صــورت دســتی بــا یــک وســیله کفگیــر ماننــد بــه نــام هســتون تهیــه مــی 
کردنــد و حجــم تولیــد آن بســیار پاییــن بــود. تــا ۳0 – ۴0 ســال قبــل کــه 

تراشــکاری بــه نــام خازنــی مبــادرت بــه ســاخت دســتگاه هــم زن نمــود کــه 
ــن  ــد در ای ــت رش ــوهان و در حقیق ــد س ــش تولی ــث افزای ــتگاه باع ــن دس ای
ــوان  ــه عن ــیرینی ب ــن ش ــد موجــب شــد ای ــش تولی ــن افزای ــه شــد و ای زمین
ــط  ــد آن توس ــه ۹0 در ص ــوری ک ــه ط ــود، ب ــرح ش ــم مط ــهر ق ــوغات ش س

زایــران از اســتان خــارج مــی شــود.

مواد اولیه
مواد اولیه مورد اســتقاده در تهیه سوهان عبارتند از:

ــل،  ــرغ، ه ــم م ــران، زرده تخ ــکر، زعف ــن، ش ــدم، روغ ــه گن آرد، جوان
ــته. پس

ایــن محصــول بــه ســبب دارا بــودن جوانــه گنــدم، منبــع فــوق  العــاده ای 
 E و B از ویتامیــن  هــا و مــواد معدنــی بــه ویــژه ویتامیــن  هــای گــروه

بــوده و آرام  بخــش اعصــاب و روان اســت.
جوانــه گنــدم موجــود در ایــن محصــول بــه دلیــل داشــتن قندهــای طبیعــی 
ســبب ذخیــره  ســازی انــرژی در ماهیچــه  هــا شــده و باعــث بهبــود عملکــرد 

عضانــی و جلوگیــری از خســتگی و بــی  حالــی مــی  شــود.
ــواع ســوهان هــای  ــزی و دســر ســوهان از ان ــه ای/ تخــت/ گ ســوهان لقم
قــم اســت کــه بــا روغــن نباتــی ، حیوانــی و یــا کــره ای تهیــه مــی شــوند.

ســوهان به دو شیوه سنتی و صنعتی تولید می شود.

 نویسنده : شراره انصار

مقدمه
ســوهان نوعــی شــیرینی ســنتی قــم اســت کــه از مخلوطــی از آرد/ جوانــه گنــدم ، شــکر /هــل /گالب/ تخــم مــرغ/ پســته/ گــز و 

روغــن تهیــه مــی شــود و دارای بافــت بســیار فشــرده بــه رنــگ قهــوه ای روشــن اســت.
قــم و ســوهان هــای خوشــمزه اش بیشــتر شــهرهای کشــور هــر کــدام بــه نحــوی بــا یــک شــیرینی ســنتی معــروف هســتند و 
شــهر قــم را همــه بــا ســوهان شــیرینش مــی شناســند. مســافرین و زائرینــی کــه بــه شــهر قــم ســفر مــی کننــد، در بازگشــت 
حتمــاً بــه عنــوان ســوغاتی بــا خودشــان ســوهان مــی آورنــد. البتــه امــروزه ایــن شــیرینی خوشــمزه در دیگــر شــهرها نیــز تهیــه 
ــز خوشــایند  ــا نی ــه ذائقــه تمامــی مــردم دنی ــران اســت کــه ب مــی شــود. ســوهان یکــی از بهتریــن شــیرینی هــای ســنتی ای

اســت.
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راهنمایی برای داشتن خانه ای با انرژی کارآمد

پنجـره هـای قـدی کـه با دسـتگیره بـا اهرم بـاز مـی شـوند، معموال بیشـترین 
بازدهـی انـرژی را دارنـد زیـرا بـه خوبـی با چهـار چوب پنجـره جفت می شـوند. 
بـه دلیـل طبیعـت و ماهیـت طراحی آنـان، پنجره هـای عمودی باز شـوي دوبل 
بیشـترین هوادهـی و کـوران هـوا را دارند. پنجره های کشـویی بایـد برای عقب 
و جلـو رفتـن ) یـا پاییـن و بـاال شـدن( کمی گشـاد باشـند. اگـر از پنجـره های 
عمـودی بـاز شـو می خواهیـد اسـتفاده کنیـد. مطمئن شـوید که از پنجـره های 
طوفان گیر انتخاب شـده اند، دارای شیشـه ی دو جداره هسـتند و از درزگیرهای 

قابـل جابجایـی در زمسـتان در اطـراف آنان اسـتفاده نمایید.

جنس قاب
پنجـره هـای دو جـداره بـا قـاب هـای آلومینیومـی ترمـال بریـک، چوبـی و یـا 
UPVC اسـتاندارد، مناسـب هسـتند. پنجره هـای چوبی نیاز بـه مراقبت و نگه 
داری بیشـتری دارنـد. هـم چنیـن مهـم اسـت کـه پنجـره تـراز نباشـد، بـه طور 

کامـل درزبنـدی نمـی شـود و باعـث ورود و خـروج هـوا می شـود.

شیشه
سیاسـت پنجـره هـای با دو شیشـه دو جـداره(، دارای دو شیشـه با فاصلـه ای از 
یکدیگـر مـی باشـند کـه ایـن فاصلـه را  هوا بـا گاز آرگـون پر کرده اسـت و هم 
اکنـون بـه صـورت اسـتاندارد در اکثـر پنجره های جدید اسـتفاده می شـوند. این 
نـوع پنجـره هـا بیـش از دو برابـر یـک پنجرهـی تکه شیشـه ای هـم اندازهای 
خـود بازدهـی انـرژی دارنـد. بـه تازگـی پنجـره های با سـه الیـه شیشـه نیز به 
بـازار آمـده اسـت پـس از نصـب پنجـره، نصـاب بایـد اطـراف آن را )داخلـی و 

تهیه و تنظیم : داود روستازاده

 بازدهی انرژی قابل رویت
بـر عکـس صرفـه جویی انرژی غیـر قابل رویت کـه از طریق بدنه ی سـاختمان 
پـس از عایـق کاری حاصـل مـی شـود، مـی توانیـد بازدهـی انـرژی را در منزل 
جدیـد خـود از طریـق پنجـره هـا به ویژه اگـر خانـه ی جدیـد دارای پنجره های 
عمـودی بازشـو دوبـل باشـد، لمـس کنیـد. امـا بـه خاطـر داشـته باشـید که هر 
روزنـه و یـا سـوراخی در قسـمت هـای بیرونـی منـزل شـما مـی توانـد باعـث 
افزایـش هزینـه هـای گرمایـش و سـرمایش تـا 1۵ درصد بشـود، بنابرایـن بهتر 
اسـت کـه پنجـره هـا را بـا تدبیـر و حسـاب شـده انتخـاب کنیـد. چندیـن عامل 

کاهـش هـدر رفتـن انـرژی از پنجـره هـا را تحـت تاثیـر قرار مـی دهد: 
اندازه و تعداد

بـه عنـوان یـک قانـون کلـی، هـر قـدر کـه جام هـای شیشـه بـزرگ تر باشـد، 
بازدهـی انـرژی کمتـری خواهیـد داشـت و هـر قـدر تعداد پنجـره ها زیاد باشـد، 

اتـاف حرارتـی نیـز افزایش مـی یابد.  

مکان پنجره
جهـت پنجـره هایـی کـه انتخـاب می کنیـد، نقش بسـیار ارزنـده و مهمـی را در 
آسـایش و راحتـی شـما به هنـگام   تغییر فصول سـال ایفا می کنـد. پنجره های 
رو بـه سـمت جنـوب، منـزل شـما را بـه هنگام زمسـتان گـرم نگه مـی دارد، اما 
اگـر سـایه گیر مناسـب نداشـته باشـد، خانـه ی شـما را در فصل تابسـتان تبدیل 
بـه یـک سـونا خواهد کـرد. هم چنین یـک پنجره با شیشـه های بـزرگ و رو به 

شـمال عمـا خانـه را در فصل سـرما غیر قابـل سـکونت خواهد کرد.
شکل و فرم 

فرآیند تولید سوهان:
فرآیند تولید سوهان به شرح زیر است:

تهیه خمیر
رساندن )آبگیری و عمل آوری خمیر(

شکل دهی
خنک کردن و بسته بندی

ــا  ــد ســوهان مــی باشــد و ب ــه تولی ــی و اساســی مرحل ــر جــز اصل ــه خمی تهی
ــه شــرح  ــه ب ــد دارای دو مرحل ــد تولی ــه مصرفــی و فرآین ــه مــواد اولی توجــه ب

زیــر اســت:
در مرحلــه اول: آرد نــول و جوانــه گنــدم را در ظــرف بزرگــی ریختــه و مقــداری 
ــه شــود. توســط  ــی تهی ــول رقیق ــه کــرده، طــوری کــه محل ــه آن اضاف آب ب
حــرارت و دســتگاه همــزن، ایــن مــواد بــا یکدیگــر مخلــوط مــی شــوند، پــس 
از آن کــه بــوی خامــی آرد برطــرف شــد، حــرارت قطــع شــده و بــه مخلــوط 
ــه  ــوط ب ــاره مخل ــرارت دوب ــا ح ــپس ب ــود. س ــی ش ــتراحت داده م ــی اس کم
ــه آن افــزوده و کامــًا در مخلــوط حــل مــی شــود.  جــوش درآمــده، شــکر ب
بــرای افــزودن روغــن، حــرارت قطــع مــی شــود تــا محصــول خنــک گــردد.

ــر  ــه خمی ــب ب ــه ترتی ــرغ ب ــم م ــران و زرده تخ ــن، زعف ــه دوم: روغ در مرحل
افــزوده مــی شــود. در تمــام ایــن مرحلــه، عمــل همــزدن بــدون وقفــه صــورت 

مــی گیــرد.
در مرحلــه رســاندن کــه شــامل آبگیــری و عمــل آوری اســت، ابتــدا مخلــوط 
ــی شــود  ــه هــم زده م ــل شــده و توســط همــزن ب ــری منتق ــگ آبگی ــه دی ب
تــا آب آن تبخیــر شــده، غلظــت آن افزایــش یافتــه و شــکل فیزیکــی آن بــه 

خمیــر نزدیکتــر شــود.
پــس از خامــوش کــردن دســتگاه همــزن و قطــع حــرارت، خمیــر چنــد دقیقــه 
توســط وســیله ای دســتی بــه نــام هســتون هــم زده و عمــل آوری مــی شــود. 
در ایــن مرحلــه خمیــر بــه صــورت یکپارچــه درآمــده و بــه ســینی غنچــه گیــری 

منتقــل مــی شــود، پــس از انتقــال، پــودر هــل بــه خمیــر افــزوده مــی شــود.
در مرحلــه شــکل دهــی، تــوده خمیــر بــا وســیله ای بــه نــام غنچــه گیــر بــه 
ــه ســینی دیگــری منتقــل مــی گــردد. غنچــه  ــر تقســیم و ب ــات کوچکت قطع
هــای چیــده شــده بافاصلــه توســط یــک وســیله دســتی بــه نــام ” مشــته ” 
تحــت فشــار قــرار گرفتــه، کوبیــده شــده و پهــن مــی شــود کــه البتــه بســته 

بــه نــوع و شــکل ســوهان مقــدار پهــن شــدن
فــرق مــی کنــد. در مرحلــه بعــدی مغــز پســته و خــال بــادام روی غنچــه هــا 

پخــش شــده و زیــر فشــار مشــته آرایــش مخصوصــی بــه خــود مــی گیــرد کــه 
البتــه ایــن، در مــورد ســوهان هــای گلــی صــادق اســت. در ســوهان لقمــه ای 
قبــل از اینکــه ســوهان بــه صــورت الیــه الیــه درآیــد، مغــز پســته و خــال 

بــادام روی الیــه
نــازک ایجــاد شــده، ریختــه مــی شــود و الیــه هــا روی یکدیگــر قــرار مــی 
گیرنــد. ســوهان پــس از شــکل دهــی بــه صفحــه بزرگــی کــه در مقابــل آن 

یــک خنــک کننــده قــرار دارد منتقــل مــی شــود.
در ایــن مرحلــه ســوهان خنــک شــده و شــکل نهایــی را بــه خــود مــی گیــرد. 

ســوهان پــس از ســرد شــدن، بســته بنــدی مــی گــردد.

ویژگی های سوهان
ایــن فــرآورده بایــد بــه رنــگ قهــوه ای روشــن و دارای عطــر و طعــم مربوطــه 

. شد با
نباید دارای بوی تندی ناشی از فساد و یا ماندگی باشد.

ــل  ــد در داخ ــد، بای ــته باش ــه بس ــن دلم ــد روی آن روغ ــه نبای ــگام عرض هن
ــد. ــده باش ــرد نش ــه آن خ ــک قطع ــش از ی ــل و بی ــورت کام ــه ص ــی ب قوط

افــزودن هــر نــوع رنــگ مصنوعــی بــه منظــور ایجــاد رنــگ در ســوهان مجــاز 
نمــی باشــد.

بســته بنــدی :ســوهان آمــاده شــده بایــد ابتــدا در بســته بنــدی هــای مناســب 
نظیــر کاغــذ مومــی یــا ورق هــای آلومینیومــی و یــا هــر پوشــش مناســب دیگر 
ــا اصــول صحیــح بهداشــتی بســته بنــدی شــده و ســپس در قوطــی هــای  ب
فلــزی اســتاندارد قــرار گیــرد. قطعــات ســوهان محتــوی قوطــی بایــد توســط 
ــند. در  ــدا باش ــزی ج ــن از قوطــی فل ــر و همچنی ــی از یکدیگ ــای موم کاغذه
ــا ورق  ــوم و ی ــس آلومینی ــد از جن ــزی بای ــای فل ــتفاده، قوطــی ه صــورت اس
مناســب جهــت اســتفاده خوراکــی باشــد. ســطح داخلــی قوطــی هــا مــی توانــد 
بــا پوشــش ثانــوی مناســب پوشــانده شــود. درب قوطــی بایــد از نــوع فشــاری 
بــوده، طــوری کــه درب قوطــی کامــًا جــذب بدنــه گــردد یــا بــه عبارتــی از 

نفــوذ
هــوای خــارج بــه داخــل قوطــی تــا حــد ممکــن جلوگیــری شــود. روی بســته 

بنــدی هــای ایــن فــرآورده بایــد مشــخصات زیــر بــه طــور خوانــا درج شــود:
ــد  ــه و ک ــماره پروان ــازنده، ش ــانی س ــام و نش ــرآورده، ن ــاری ف ــام تج ن
ــداری،  ــرایط نگه ــه آن، ش ــه در تهی ــه کار رفت ــواد ب ــر م ــاخت، ذک س

ــرآورده. ــص ف ــده و وزن خال ــرف کنن ــرای مص ــت ب قیم
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گرمایش و سرمایش 
وقتـی دیوارهـا سـاخته شـد و سـقف بـر روی آن اسـتوار شـد، حـاال نوبت 
تصمیـم گیـری و فکـر کـردن دربـاره ی گرمایـش و سـرمایش خانـه ی 
جدیـد مـی رسـد. ایـن سیسـتم هـا بیشـترین مصـرف انـرژی را دارنـد، 
بنابرایـن وقـت کافـی را بـرای تصمیـم گیـری در انتخـاب مناسـب آنـان 
صـرف کنیـد. جایگزینـی این گونه وسـائل با نـوع با بازدهی انـرژی باالتر، 
باعـث بـاال رفتـن هزینـه ی مـازاد سـاخت و سـاز خواهـد شـد، ولـی این 
اضافـه پرداخـت مطمتنـا طی چند سـال با صرفـه جویی انـرژی بازگردانده 
می شـود. سـاخت یـک خانـه ی جدید فرصت بسـیار مناسـبی بـرای آگاه 
شـدن از مزایـا و منافـع گرمایـش و سـرمایش حاصـل از انـرژی گرمایـی 
زمیـن مـی باشـد. ایـن فـن آوری جدیـد، از حـرارت طبیعـی ذخیـره شـده 
در دل زمیـن بـرای راحتـی و آسـایش شـما اسـتفاده می کند. ایـن حرارت 
طبیعـی، دوسـتدار محیط زیسـت اسـت، نگـه داری از تجهیزات آن آسـان 
مـی باشـد، بـی صدا اسـت و هر دو سیسـتم گرمایـش و سـرمایش را یک 
جـا و در یـک دسـتگاه، با هم دارد. سیسـتم زمیـن گرمایی حـدود ۲0-۳0 
درصـد کارآیـی بیشـتری داشـته، صرفـه جویی قابـل توجهـی در انرژی در 
صـورت حسـاب هـای دریافتی شـما در سـال هـای آینـده خواهد داشـت.

 اگـر سیسـتم زمیـن گرمایـی مناسـب منـزل جدیـد شـما نباشـد یـا مانند 
کشـور مـا، هنـوز رواج نیافتـه باشـد، بهتریـن جایگزیـن بـرای آن مشـعل 
هـای گازسـوز با بازدهـی انرژی باال می باشـد بازده مشـعل ها بـا بازدهی 
مصـرف سـوخت سـالیانه با توانایی مفیـد آن در تبدیل انرژی مصرف شـده 

بـه حـرارت، انـدازه گیری و سـنجیده می شـوند.
شـما مـی توانیـد صرفه جویی انـرژی دراز مدت خـود را با سـرمایه گذاری 
اندکـی در خریـد مشـعل بـا بازدهی انـرژی باالتـر، افزایش دهیـد. همانند 
هـر بهبـود و پیشـرفت بازدهـی انـرژی دیگـری، هزینـه ی صـرف شـده  

بابـت صرفـه جویـی انـرژی، ظـرف چند سـال بـاز گردانده خواهد شـد.

 اکثـر خانـه هـا بـا تهویـه ی مطبوع مرکـزی سـاخته می شـوند، فراموش 
نکنیـد کمپرسـور مسـتقر در خـارج از خانه بایـد در محلی با سـایبان نصب 
شـود، ایـن کار باعـث خواهد شـد که 10 درصـد هزینه های سـرمایش نیز 
کاهـش یابـد شـومینه هـا در خانـه هـای جدیـد متداول شـده انـد، هنگام 
اسـتفاده از آنـان مواظبـت و دقـت الزم را بـه کار ببریـد زیـرا در غیـر این 
صـورت بیـش از آن چـه کـه حـرارت تولیـد مـی کنند، مـی تواننـد اتاف 
حرارتـی نیـز داشـته باشـند، به ویژه اگـر شـومینه از نوع شـومینه ی چوب 
سـوز باشـد. بـرای کسـب بهتریـن بازدهـی، از شـومینه های گاز سـوز که 
بـه طـور مسـتقیم از طریـق دیوار جانبـی تهویه می شـوند اسـتفاده نمایید. 
کلیـه ی شـومینه هـا بایـد دارای درب شیشـه ای و دمپـر سـالم بـوده و 
درزبنـدی شـده باشـند. سـایر مـواردی کـه مـی تـوان از آن طریـق صرفه 
جویـی انـرژی در گرمایـش و سـرمایش داشـت . ترموسـتات های  برنامـه 
ریـزی شـده ) کـه هـم اکنـون بـه صـورت اسـتاندارد در اکثـر خانـه های 
جدیـد موجود اسـت ( می باشـند کـه دماهـای متفاوتی در مناطـق مختلف 

منـزل ایجـاد میکند.

تاکو بستنی
 بسـتنی فروشـی Sweet Cup در کالیفرنیـا بـرای جلـب مشـتری هـای بیشـتر، نوعی 
بسـتنی جدید تولید و عرضه می کند که بسـیار زیبا و خوشـمزه هسـتند. این بسـتنی ها در 
شـکل تاکـو )غذای مکزیکـی( و در رنگ های متنوع در اختیار مشـتری ها قرار می گیرند.

خیالتـان راحـت باشـد کـه در تولید این تاکو بسـتنی هـا از هیچ گونه فلفل یا گوشـت 
چـرخ کـرده ای اسـتفاده نشـده و بسـتنی هـای خوشـمزه درون وافل هـای رنگی به 
شـکل ایـن غـذای مکزیکـی عرضه می شـوند. بـرای تزئین آن هـا نیـز از دانه های 

براق خوراکی، سـیروپ شـکات و پاسـتیل های نواری اسـتفاده می شـود.

کاکیگوری
 کاکیگـوری )Kakigōri( نوعـی دسـر محبـوب و پـر طرفـدار ژاپنـی 
اسـت کـه از خـرده هـای یـخ که با شـربت هـای مختلف طعم دار شـده 
انـد، تهیـه مـی شـود. از طعم هـای این یخ در بهشـت می تـوان به توت 
فرنگـی، آلبالـو، لیموتـرش، چـای سـبز، انگـور، طالبـی، هندوانـه، آلـو و 

سـیروپ بی رنـگ اشـاره کرد.
برای شیرین کردن این بستنی روی آن شیرعسلی ریخته می شود.

معروف ترین و خاص ترین بستنی های جهان

خارجـی( بـا درزگیر سـیلیکون به منظور جلوگیری از نشـت هـوا، درزبندی نماید. 
درزگیـر بایـد حداقل ۲0 سـال ضمانت داشـته و برای مصرف در شـرایط سـخت 

آب و هوایـی تایید شـده باشـد.

تهویه هوا و عایق های رطوبتی
هـر چند منزل شـما عایق کاری و درزبندی بهترین داشـته باشـد، بیشـتر مسـتعد 
خسـارت و صدمه به وسـیلهی رطوبت می شـود. زمانی که هوا سـرد اسـت، بخار 
آب هـوای گـرم داخـل منـزل از طریـق روزنه ها و شـکاف هـای باز عبـور کرده 
و پـس از نشسـتن بـر روی سـطوح سـرد ایجـاد شـبنم یـا قطـرات آب مـی کند.

تشـکیل و تجمـع ایـن قطـرات مـی تـوان باعـث پوسـیدگی قـاب هـای چوبی، 
طبلـه کـردن رنـگ، فاسـد کـردن عایق هـا و صدمه زدن به سـقف شـود. عایق 
هـای رطوبتـی نصـب شـده بین الیـه ی عایق کاری و سـطوح داخلی مـی تواند 
از ایـن مشـکل جلوگیـری کند. تهویه ی نقش بسـیار ارزنده و مهمـی را در حفظ 
و نگـه داری و بـه جریـان انداختـن هوای تازه و سـالم در سراسـر منزل شـما به 

عهـده دارند.

درهای با بازدهی انرژی باال
هـر روزنـه و یـا سـوراخی بـر روی سـاختمان شـما مـی توانـد باعث هـدر رفتن 
انـرژی در خانـه شـود و درگاه هـا نیـز از ایـن قاعده مسـتثنی نیسـتند. شـما می 
توانیـد از ایـن اتـاف حرارتـی بـا انتخاب یـک در فـوالدی با فایبـرگاس عایق 
کاری شـده جلوگیـری کنیـد. هـر دو نـوع ایـن درها را مـی توان با رنـگ آمیزی 
بـه شـکل چـوب در آورد. هماننـد پنجـره هـا، درهـای بیرونـی بایـد بـه شـکل 
صحیحـی نصـب شـوند. مطمئـن شـوید کـه درهـا قبـل از نصـب قرنیـز و زوار 
بـر روی آنـان، تـراز و شـاقول باشـند و کامـا در برابر نفـوذ هوا درز بندی شـده 
باشـند. پـس از ایـن کـه در و زوارهـا نصب شـدند، درزگیرها را در لبـه های قاب 

در هـر دو طـرف داخلـی و خارجـی بـه کار ببرید.
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فروشـگاهی کـه ایـن بسـتنی را عرضـه مـی کنـد در زمسـتان سـال 
گذشـته گشـایش یافتـه و تاکنـون مشـتری هـای بسـیاری را بـه خـود 

جلـب کـرده اسـت.
طعـم اصلـی بسـتنی Goth را عمومـا بـادام و زغـال تشـکیل داده انـد 
زیـرا نـان مشـکی رنـگ آن از زغـال فعـال تهیه می شـود. بـرای تزئین 
نارگیـل  از بیکسـوئیت هـای کـرم دار شـکاتی و پـودر  ایـن بسـتنی 

اسـتفاده می شـود.

گل های ژالتینی
 فروشـگاه i-Creamy Artisan Gelato یکـی از خوشـمزه تریـن بسـتنی 
هـا را در شـهر سـیدنی عرضـه مـی کند. البته شـهرت این بسـتنی بـرای طعمش 
نیسـت، بلکـه نحـوه سـرو و ارائه آن برای مشـتری ها جذابیـت دارد به طوری که 

در مقابـل این بسـتنی فروشـی همیشـه شـاهد صف هـای طوالنـی خواهد بود.
گل هـای ژالتـو در نـان بسـتنی قیفـی و به شـکل گل هـای رنگـی عرضه می 

شـود کـه فوق العـاده جـذاب و دیدنی هسـتند.

بستنی قیفی سیاه
 بـا اینکـه بیشـتر بسـتنی هـا همیشـه مملـو از رنـگ هـای شـاد و هـوس انگیز 
هسـتند، امـا بسـتنی قیفـی موسـوم بـه Goth دقیقا روشـی برعکـس را دنبال 
کـرده و بـه رنـگ سـیاه عرضـه مـی شـود. سـیاه بودن نـان بسـتنی و خـود آن 
موجـب شـده تا مشـتری ها برای خرید و تسـت کـردن طعم آن اشـتیاق فراوانی 

باشند. داشـته 

بستنی بوریتو
بسـتنی بـه شـکل بوریتـو را فروشـگاهی بـه نـام Sugar Sugar در اونتاریـو 
عرضـه مـی کنـد. این دسـر حاوی سـه اسـکوپ بسـتنی رنگیـن کمانی بـا دانه 
هـای رنگـی اسـت که درون الیه ای از پشـمک گنجانده شـده و طعم و شـکلی 

فـوق العاده جـذاب دارد.

ساندویچ-بستنی  ماکارون
 این بسـتنی از ترکیب شـیرینی فرانسـوی ماکارون و بسـتنی سـاخته شده است. 
طراحـی ظاهـری و بافـت و طعـم ایـن بسـتنی ها موجب شـهرت جهانـی آن ها 

شـده اسـت. هـر عـدد از آن ها بـا قیمـت ۵ دالر عرضه می شـوند.

بستنی اسپاگتی 
ایـن بسـتنی که دقیقا شـبیه پاسـتا با سـس گوجـه فرنگی اسـت از نودل 
هـای شـیرین تهیـه مـی شـود. مختـرع این بسـتنی یـک آشـپز آلمانی 
اسـت. البتـه ایـن بسـتنی فقط بـه رنـگ زرد با سـس قرمز عرضـه نمی 
شـود. گزینـه هـای دیگـری هماننـد نـودل هـای سـفید وانیلی با سـس 
براونـی و آجیـل نیـز وجـود دارد و مشـتری هـا مـی تواننـد گزینـه های 

دلخـواه خـود را انتخـاب نمایند.

بستنی »پرمیوم« که اصال آب نمی شود
 یکـی از معضـات بسـتنی خـوردن ایـن اسـت کـه در روزهـای گـرم 
تابسـتان بـه سـرعت آب شـده و نمی توان به درسـتی از طعـم و مزه آن 
لـذت بـرد. اگـر دوسـت دارید در فـراغ بال از خوردن بسـتنی لـذت ببرید 

بهتر اسـت پرمیـوم را امتحـان کنید.

کمپانـی بسـتنی سـازی Gastronaut نوعـی بسـتنی از مـواد طبیعی

 و ارگانیک و بدون استفاده از افزودنی های مصنوعی تولید کرده که 
خیلـی دیـر آب می شـود و شـما مـی توانیـد در آرامش از مزه دسـر مورد 

عاقـه تان لـذت ببرید.
جـاب اسـت بدانیـد که پـس از گاز زدن به این بسـتنی، مـواد آن با بزاق 

ترکیـب شـده و درون دهـان نرم و لطیف می شـود.

***

بستنی کهکشانی
 Li-Chi بسـتنی کهکشـانی را یـک کاربـر اینسـتاگرام بـا شناسـه کاربـری 
Pan در فضـای مجـازی مـد کـرده و باعـث شـد تـا تولیدکننده های بسـتنی 
از ایـده وی کپـی بـرداری کـرده و چنیـن بسـتنی هایـی را بـه منوهـای خـود 

کنند. اضافـه 

بستنی ای که در تاریکی می درخشد
چارلـی فرانسـیس از کمپانـی بسـتنی سـازی I’m Delicious نوعی 
بسـتنی ویـژه ی هالوویـن را طراحـی و عرضـه مـی کند. این بسـتنی در 
فضاهـای تاریـک همانند کرم شـبتاب می درخشـد. برای ایـن منظور، از 
پروتئیـن هـای فعال کلسـیم اسـتفاده شـده کـه در اثر لیـس زدن فرد به 

آن، از خـود نور سـاطع مـی کنند.
ایـن بسـتنی بـه هیـچ عنـوان ارزان نیسـت و بـرای هـر عدد بایـد ۲00 

دالر پرداخـت کنیـد.
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اســپانیایی  کاشــفان  توســط  میــادی   1۵ قــرن  در  ســیاه  لوبیــای   
بــه تمــام دنیــا معرفــی شــد. ایــن لوبیــا بافــت نــرم و طعــم قــوی 
شــگفت  آن  ســامتی  مزایــای  کــه  ایــن  ضمــن  دارد  شــیرین 
ضــروری: معدنــی  مــواد  و  هــا  ویتامیــن  از  سرشــار  اســت:  انگیــز 

ــت.  ــن ب اس ــفر و ویتامی ــوالت، فس ــن، ف ــم، آه ــیاه دارای منیزی ــای س  لوبی
ایــن مــواد مغــذی بــرای کســانی کــه در رژیــم غذایــی گیاهــی هســتند و از 
ــم نقــش  ــد، بســیار ضــروری اســت. منیزی ــی اســتفاده نمــی کنن ــع حیوان مناب
ــیاری از  ــرای بس ــم ب ــا از منیزی ــدن م ــلولی دارد. ب ــامت س ــی در س حیات
عملکردهــای حیاتــی از جملــه عملکــرد عصبــی، تنظیــم فشــار خــون، ســنتز 
پروتئیــن و انتشــار نوروترنســمیترها یــا انتقــال دهنــده هــای عصبــی اســتفاده 
ــی  ــی از آنت ــت. غن ــر اس ــدن موث ــن در ب ــذب آه ــز در ج ــوالت نی ــد. ف میکن
اکســیدان هــا: فاونوئیدهــا و مــواد شــیمیایی گیاهــی موجــود در لوبیــای ســیاه 
بــه عنــوان آنتــی اکســیدان هــای قــوی، خــواص ضــد التهابــی دارنــدد و بــه 
مبــارزه بــا اثــرات رادیــکال هــای آزاد از جملــه اســترس اکســیداتیو مــی رونــد. 
ــه ســرطان اســت. مطالعــات نشــان  اســترس اکســیداتیو خــود عامــل ابتــا ب
ــوع  ــن ن ــا مصــرف ای ــز ب ــم شــدن ســرطان هــا نی ــد کــه خطــر بدخی داده ان
ــری در  ــش موث ــن نق ــا همچنی ــیدان ه ــی اکس ــد. آنت ــی یاب ــش م ــا کاه لوبی
جلوگیــری از آســیب بــه دی ان آ دارنــد. منبــع شــگفت انگیــز پروتئیــن و فیبــر:

ــاس  ــه احس ــر ب ــرف آن منج ــت و مص ــر اس ــار از فیب ــیاه سرش ــای س  لوبی
ســیری طوالنــی مــدت، کنتــرل قنــد خــون و کاهــش وزن موثــر مــی شــود. 
ــه  ــرادی ک ــرای اف ــی اســت و ب ــای گیاه ــن ه ــی از پروتئی ــیاه غن ــای س لوبی
ــد  ــیار مفی ــتند، بس ــد هس ــه من ــر عاق ــات دیگ ــل و حبوب ــرف آجی ــه مص ب
ــد.  ــی کن ــک م ــات کم ــاخت عض ــه س ــن ب ــد. پروتئی ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــیاری از  ــه بس ــیاه ب ــای س ــود در لوبی ــی موج ــد طبیع ــون: قن ــد خ ــم قن تنظی
عملکردهــای بــدن کمــک مــی کنــد. فرامــوش نکنیــد کــه مصــرف قندهــای 
ــرژی،  ــن ان ــطح پایی ــن، س ــترس مزم ــون، اس ــد خ ــش قن ــث افزای ــاده باع س
ــود.  ــی ش ــک م ــندرم متابولی ــه س ــا ب ــت ابت ــولین و در نهای ــکات انس مش
لوبیــای ســیاه منبــع خوبــی از کربوهیــدرات هــای پیچیــده اســت کــه 
ــه انســولین  ــود حساســیت ب ــدرات هــای ســاده، باعــث بهب برعکــس کربوهی
ــد  ــود فراین ــی دارد. بهب ــه م ــالم نگ ــدوده س ــون را در مح ــد خ ــده و قن ش
ــه تنهــا ســم زدای مفیــدی  ــای ســیااه ن ــاالی موجــود در لوبی ــر ب هضــم: فیب
محســوب مــی شــود، بلکــه بــه حفــظ تعــادل باکتریهــای مفیــد روده کمــک 
ــر  ــن فیب ــد. همچنی ــی بخش ــود م ــوارش را بهب ــتم گ ــرد سیس ــرده و عملک ک
موجــود در ایــن نــوع لوبیــا باعــث حفــظ تعــادل اســیدی و مقادیــر PHمعــده 
ــر  ــدی از فیب ــره من ــیاه و به ــای س ــتر لوبی ــه بیش ــرف هرچ ــود. مص ــی ش م
ــز کاهــش مــی دهــد. ــون را نی ــه ســرطان کول ــا ب موجــود در آن، خطــر ابت

خواص لوبیای سیاه

مقدمه
ــا  ــوع لوبی ــه اســت. ایــن ن ــوان مــاده غذایــی مــورد اســتفاده قــرار گرفت ــه عن ــرای هــزاران ســال در آمریــکای التیــن ب ــای ســیاه ب لوبی
ــز دارد. ــماری نی ــی بیش ــواص داروی ــا، خ ــیدان ه ــی اکس ــی و آنت ــواد معدن ــا، م ــن ه ــن، ویتامی ــر، پروتئی ــاالی فیب ــوای ب ــل محت ــه دلی ب

کفیـر نوشـیدنی تخمیـری حاصـل از شـیر گاو یـا بـز اسـت. ایـن نوشـیدنی مـواد مغـذی و پروبیوتیک هـا را برای حفظ سـالمت 
دسـتگاه گـوارش در خـود جـای داده و یـک نسـخه سـالم و قدرتمنـد بـرای مبارزه با بسـیاری از مشـکالت سـالمتی اسـت.

10 مزیت باورنکردنی نوشیدنی کفیر را بشناسید!

کفیـر بـر روی حرکـت روده، سـهولت در هضـم، تقویت ایمنـی، کاهش 
شـدت و مـدت اسـهال، اختـال خـواب، افسـردگی و اختـاالت فکری 
موثـر بـوده و بـه بازسـازی فلـور میکروبـی غشـاهای مخاطـی سراسـر 
دسـتگاه گـوارش کمـک مـی  کنـد. میکروارگانیزم  هـای موجـود در این 
نوشـیدنی غیربیمـاری زا هسـتند. متعـادل کـردن فشـار خـون: تحقیقات 
نشـان داده اسـت کـه خـوردن یک لیـوان کفیر در هر ۲۴ سـاعت پس از 
یـک مـاه تاثیر بسـیار زیادی در کاهش فشـار خون و مانـدن در محدوده 

نرمال فشـار دارد. 
همچنیـن مصـرف کفیـر بـا کاهش کلسـترول بـد خون نقـش مهمی در 

جلوگیـری از بیمـاری هـای قلبـی و عروقی دارد. 

افزایش مقاومت بدن در مقابل بیماری ها
 دفعـه بعـد کـه نیـاز بـه آنتـی بیوتیـک پیـدا کردیـد، حتمـا دو لیـوان 
کفیـر را روزانـه مصـرف کنیـد تا تاثیـر شـگرف آن را در بهبـودی خود 
ببینیـد. تحقیقـات بسـیاری نشـان داده اسـت که کفیـر با داشـتن انواع 

مـواد مفیـد و تولیـد آنتـی باکتریـال هـای طبیعـی، باعـث بـاال رفتـن 
سیسـتم مقاومـت بدن شـما در مقابـل انواع بیماری ها بخصوص سـرما 

خوردگـی هـا می شـود. 

ماده ضد سرطان
 تحقیقـات پزشـکی نشـان داده کـه مصـرف مـواد غذایـی تخمیـری 
باعـث از بیـن رفتـن انـواع مخلفـی از تومورهـای سـرطانی در حیوانـات 
آزمایشـگاهی مـی شـود. بـه عنـوان مثـال در تحقیقـی کـه در ژورنـال 
علـم لبنیـات انتشـار یافتـه، نشـان داده کـه مصـرف روزانـه کفیـر باعث 
جلوگیری از رشـد سـلولهای سـرطانی سـینه می شـود و مقاومت سلولی 

بـدن در مقابـل ابتـا بـه انـواع بیمـاری هـا را افزایـش مـی دهد.

 منبع میلیاردها پروبیوتیک
کفیـر منبـع عالـی از پروبیوتیـک هـا یـا همـان باکتـری های دوسـتدار 
روده اسـت کـه بـه طـور طبیعـی در روده مـا زندگـی مـی کننـد و منجر 
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مقدمه
انسـانها بـه طـور روزانـه از طریق غذا، هـوا و آب در تماس بـا آلومینیـوم و ترکیبات آلومینیومـی همچون سـولفات آلومینیوم در آب می باشـند. 
آلومینیـوم در بسـیاری از داروهـا )آنتـی اسـیدها و ضـد اسـهال(، لـوازم آشـپزخانه و تصفیـه آب به کار مـی رود. به طـور کلی، برداشـت روزانه 

آلومینیـوم بیـن 9 تـا ۱۴ میلـی گـرم از کلیـه مسـیرهای جذب می باشـد که 9۰ درصـد جـذب آن از راه غذا می باشـد.
تمـاس انسـان بـا سـولفات آلومینیـوم در آب از راه آب آشـامیدنی کمتـر از ۳ درصد )نسـبت بـه تماس های غذایـی و دارویی می باشـد. جذب 

دهانـی تـا 7 / ۲ میلـی گـرم در روز، قابـل تحمل بـوده و هیـچ گونه عوارض مضـری در کوتـاه مدت بر انسـان ندارد.

عوارض کاربرد سولفات آلومینیوم در آب 
برداشـت مقادیـر زیـاد آلومینیـوم منجـر بـه اثـرات مضـری از جمله کم 
پارکینسـون و  ، پوکـی اسـتخوان، ایسـت قلبـی، آنسـفالوپاتی،  خونـی 

آلزایمـر در انسـان مـی شـود.
امـروزه شـواهد فراوانـی وجـود دارد مبنی بر اینکـه، آلومینیوم مـی تواند 
سـبب اثـرات مخـرب بر سیسـتم عصبی انسـان شـود امـا مکانیسـم اثر 

آن به درسـتی مشـخص نشـده است.
تحقیقـات نشـان داد کـه غلظت بـاالی آلومینیـوم در مایع دیالیـز بیمارانی که از 
ناراحتـی کلیـه رنـج مـی برند، منجـر به صدمـات مغزی شـده و کنتـرل غلظت 

آلومینیـوم، بـه طور چشـمگیری شـیوع این بیمـاری را کاهـش می دهد.
اینکـه بیـن اختـاالت  امـروزه شـواهد زیـادی وجـود دارد مبنـی بـر 
اسـتخوانی و غلظـت آلومینیـوم در آب ارتباط وجـود دارد، که این بیماری 

در اروپـا بـه بیمـاری نیوکاسـل اسـتخوانی معـروف اسـت .
بـر اسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه توسـط Ndabigengesere در 
سـال ۲01۸ ، زیـان هـای جـدی در اثر کاربـرد نمک هـای آلومینیوم به 
دلیـل باقیمانـدن در آب، تولیـد حجـم زیـاد لجـن و نحوه دفـع در محیط 

زیسـت به وجـود آمده اسـت.
همچنیـن آلومینیـوم طـی واکنـش بـا قلیائیـت موجـود در آب، سـبب 
کاهـش pH و کاهـش راندمـان منعقـد کننـده هـا در آب هـای سـرد 
مـی گـردد. منعقـد کننـده هـای شـیمیایی سـبب افزایـش مـواد محلول 

باقیمانـده و افزایـش حجـم لجـن نیـز مـی شـوند.
عـاوه بـر این، کاربـرد نمکهـای آلومینیوم و آهن در کشـورهای در حال 
توسـعه بـه دلیـل هزینه خرید بـاالی آنها و دسترسـی کمتر بـه این مواد 

در فراینـد تصفیه آب نامناسـب به نظر رسـد.

عوارض ناشی از کاربرد پلیمرهای مصنوعی در تصفیه آب :
پلیمرهـای مصنوعـی کـه در فراینـد تصفیـه آب ، هـم بـه عنـوان منعقد 
کننـده اصلـی و هم کمک منعقد کننده اسـتفاده میشـود، بـه دلیل هزینه 
زیـاد خریـد آنهـا و عـوارض جانبـی کـه ناشـی از واکنـش آنها بـا آب به 

وجـود می آیـد بایسـتی در مصـرف آنها احتیـاط کرد.

بـر اسـاس مطالعـات صـورت گرفته آکریـل آمید در پوسـت موش سـبب تومور 
مـی شـود. چنانچـه مقـدار آکریـل آمیـد در طوالنـی مدت و یـا کوتاه مـدت به 
100 – 1۵0 میلـی گـرم بـه ازای هـر کیلوگـرم وزن بدن برسـد، عائم اختال 

عصبـی در بعضـی از گونـه هـا ظاهر می شـود.
این ماده، اگر از طریق آب آشـامیدنی جذب بدن انسـان شـود، سـبب پیشـرفت 
عـوارض بیمـاری هـای اعصـاب محیطـی و مرکـزی میشـود. بـه همیـن دلیل 
US . EPA ماکزیمـم حـد مجـاز آلودگـی آکریل آمیـد را به دلیل داشـتن ماده 

سـرطان زای احتمالـی در گـروه B۲، صفـر اعام نموده اسـت.

همچنیـن اپـی کلروئیدریـن کـه در تهیه رزیـن های تصفیـه آب و منعقد 
کننـده هـا مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد، بـه شـدت سـمی بـوده و به 

عنـوان یـک عامـل جهش زای قوی شـناخته شـده اسـت.
ایـن ترکیـب از طریـق سیسـتم گوارشـی توسـط دیـواره معـده در روده 
جـذب شـده و سـپس در بعضـی از بافـت هـا پخش می شـود. سـازمان 
بیـن المللـی تحقیقات سـرطان )IARC( اپـی کلروئیدریـن را به عنوان 

مـاده سـرطان زا در حیوانات شـناخته اسـت.
بررسـی هـای متعـدد نشـان داده اسـت که در درازمـدت مصرف آب حـاوی این 

آلودگـی هـا می تواند اثرات سـویی بر سـامت انسـان داشـته باشـد.

عوارض کاربرد سولفات آلومینیوم در آب
بـه جلوگیـری از رشـد باکتـری هـای مضر، تقویـت سیسـتم ایمنی بدن، 

بهبـود هضـم و محافظـت در برابـر بسـیاری از بیمـاری هـا می شـوند.

 داروی ضد آلرژی و سم زدا از بدن
 اسـید الکتیـک خـاص تولیـد شـده در فرآیند تخمیر شـیر یکـی از مواد 
فـوق العـاده مفیـد و بسـیار کمیـاب بـرای سـلول هـای بدن اسـت. این 
مـاده باعـث از بیـن رفتـن انواع قارچ ها و سـم هـای تولید شـده آنها در 
بـدن مـا می شـود. مصـرف روزانه کفیر مـی تواند بـا از بین بـردن قارچ 
هـای میکروسـکوپی و سـموم آن ها در بـدن، به درمان انواع حساسـیت 

کند.  ها کمـک 

منبع غنی از کلسیم 
همـه مـی دانیم که کلسـیم برای حفظ سـامت اسـتخوان ها بخصوص 
در زنـان ضروری اسـت بـا این حال اگرچه بسـیاری از محصـوالت لبنی 
منابـع خوبـی از کلسـیم هسـتند، امـا کفیر یک قاعـده مسـتثنی دارد. هر 
وعـده 1۷۵ گرمـی از کفیـر نـه تنهـا شـامل تقریبـا ۲0 درصـد از میـزان 
توصیـه شـده مصرف روزانه کلسـیم اسـت، بلکـه باعث افزایـش باکتری 
هـای خـوب روده و سـامت دسـتگاه گوارش نیـز می شـود. منبع بزرگ 
و کـم کالـری پروتئیـن: کفیـر یـک منبـع غیـر گوشـتی و کم کالـری از 
پروتئیـن اسـت و یـک فنجـان از آن حـدود 10 گـرم پروتئیـن و 100 

دارد.  کالری 

تسهیل کننده فرایند هضم
یکـی از مزایـای پروبیوتیـک هـا بهبود فراینـد هضم در دسـتگاه گوارش 
اسـت. پروبیوتیـک هـا معمـوال در درمان نفـخ، گرفتگی عضـات، گاز و 
اسـهال نیـز کـه شـاید از عوارض جانبـی مصرف برخـی داروهـا از جمله 

آنتـی بیوتیـک ها باشـد، نقـش دارند. 

بهبود خلق و خوی
کفیـر بـا داشـتن مـاده کمیـاب تریپتوفـان و انـواع اسـید آمینـه هـای 
ضـروری اثـر قـرص هـای آرام بخـش را بـه صـورت طبیعـی و بـدون 
هیچگونـه ضـرر جانبـی دارد، تحقیقات نشـان داده، مصرف مـداوم کفیر 
باعث آرامش بیشـتر و داشـتن روحیه شـادتر خواهد شـد. مصـرف روزانه 
یـک لیـوان کفیـر مخلوط با یک قاشـق عسـل از افسـردگی های فصلی 

جلوگیـری مـی نماید. 

منبع بزرگ ویتامین ب 
ویتامیـن هـای گـروه ب بـرای بهبـود عملکـرد بـدن ضروری هسـتند و 
بخصـوص ویتامیـن ب 1۲ نقـش کلیـدی در عملکـرد طبیعـی سیسـتم 
مغـز و اعصـاب دارد. کفیـر منبـع خـوب تمـام ویتامیـن هـای گـروه ب 

بخصـوص ویتامیـن ب 1 و ویتامیـن ب 1۲ شـناخته شـده اسـت.

***
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مقدمه
نـان چـاودار یکـی از محصوالتـی اسـت کـه جایگزین مناسـب برای کسـانی اسـت که بـه دنبـال میان وعده مناسـب بـرای خود 

مـی گردنـد. در ایـن مقالـه به شـما خواهیـم گفت نان چـاودار چـه نانی اسـت و چه خاصیتـی دارد.
چـاودار یکـی از غـالت پرطرفـدار در جهـان اسـت. چاودار بسـیار شـبیه جو و گندم اسـت و به همان شـیوه مـورد اسـتفاده قرار 
مـی گیـرد. چـاودار یکـی از قدیمـی ترین دانه های کشـت شـده و یکـی از ۵ دانه برتری اسـت که در سراسـر جهـان مصرف می 

شـود. نان چـاودار یـا نان روگـن یک نوع نـان معمولی اسـت.
خمیـر آن را از چـاودار شکسـته یـا چاودار آسـیاب شـده تهیـه می کند. ایـن نان برای مصـرف روزانه پخت می شـود، امـا به دلیل 
سـاختار سـبک تـر نـان هـای گندمی، ایـن نان ها بیشـتر مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرنـد هرچند کـه نـان چـاودار دارای مقادیر 

زیـادی از فیبـر و آهن می باشـد. 

مقدمه
بـر اسـاس توصیـه هـای جهانـی زنان بین ۱9 تـا ۵۰ سـالگی روزانه ۱۸ میلـی گرم آهـن دریافت کننـد. البته این میـزان مصرف آهـن باید در 
میـان گیـاه خـواران بیـش از ۳۲ میلـی گرم باشـد.فقر آهن شـایع تریـن اختالل تغذیـه ای در بین زنان اسـت و البتـه تنها راه حـل آن مصرف 

گوشـت قرمـز نیسـت. در اینجـا 7 نـوع مـاده غذایی غنـی از آهن کـه باید حتما به سـبد خریـد گیاه خـواران اضافه شـوند، معرفی شـده اند

فواید و مضرات نان چاودار + دســتور پخت

سرشار از مواد مغذی
برندهـای مختلـف نان چاودار از مواد مختلفی تشـکیل شـده اند. چـاودار دارای 
چربـی اشـباع کمـی بـوده و غنـی از ویتامیـن هـای B، آهـن و منیزیـم اسـت 
کـه بـه سـاخت گلبـول هـای قرمـز و تبدیل غذا بـه انـرژی کمک مـی کنند.

مصرف کننده های بیشتری دارد
چـاودار داری مقادیـر بسـیار کمتـری از گلوتن نسـبت بـه گنـدم و دیگر غات 
اسـت، بنابرایـن افـرادی کـه نسـبت بـه آن حساسـیت دارند هـم مـی توانند از 
ایـن نـان اسـتفاده کننـد. بـا این حال کسـانی کـه عدم تحمـل گلوتـن دارند و 
یـا ایـن کـه بـه بیمـاری سـلیاک مبتا هسـتند، بهتر اسـت کـه از مصـرف آن 

کنند. اجتنـاب 
 

تفاوت نان چاودار و نان گندمی
نـان روگـن و نـان گندمـی فاقـد کلسـترول می باشـند با ایـن حال نـان کامل 
گنـدم بیشـتر بـه عنـوان نانی کـه دارای مـواد مغذی اسـت، انتخاب می شـود. 
گرچـه گنـدم دارای مقادیـر باالتـری از پروتئیـن و بعضـی مـواد مغذی نسـبت 
بـه چـاودار مـی باشـد، اما نان چـاودار می توانـد فیبر بیشـتری برای بدن شـما 
تامیـن نمایـد. فیبـر بـه شـما کمـک می کنـد تا مـدت طوالنـی تر سـیر بمانید 

و تمایـل تـان بـه میان وعـده ها کمتر شـود.
ویتامیـن B-کمپلکـس بـرای هضـم بهینـه غـذا ضـروری اسـت و کمـک می 

نـان چـاودار یـا نان روگـن را به طور کلـی می توان بـه دو نوع تقسـیم کرد:
•  نـان چـاودار فریـزی کـه از چـاودار خرد شـده تهیه می شـود، بـدون مخمر 

بـوده و مزه شـیرین مـی دهد.
•  نـان چـاودار برابانتیـن کـه از چاودار آسـیاب شـده تهیـه می شـود. در آن از 

مخمـر اسـتفاده مـی شـود و کمی مـزه ترش مـی دهد.

فواید نان چاودار
نـان چـاودار یـا نـان روگن دارای مزایـای زیادی اسـت که در ادامه بـه تعدادی 

از آن هـا اشـاره می کنیم.

بدن شما را متعادل نگه می دارد
چاودار دارای شـاخص گلیسـمی بسـیار پایین تر از آرد سـفید معمولی اسـت. این 
بـدان معنی اسـت کـه با مصـرف آن قند خون شـما افزایش پیـدا نخواهد کرد.

غنی از فیبر
نـان چـاودار و بویـژه چـاودار تیـره معموال  فیبر بیشـتری نسـبت به سـایر نان ها 
دارد، کـه بـرای افـرادی کـه از یبوسـت رنـج مـی برند مفید اسـت. فیبـر در رژیم 
غذایـی بـا کاهـش خطـر ابتـا بـه بیمـاری هـای قلبـی، سـرطان روده و دیابـت 
همـراه اسـت و همچنیـن به کاهـش وزن و هضم خـوب غذا هم کمـک می کند

آویشن
ایـن گیـاه معطـر و خـوش طعـم سرشـار از آهن اسـت و در هر 10 گـرم آن 1۲ 
میلـی گـرم آهـن وجـود دارد. عـاوه بـر آویشـن، جعفـری نیـز سرشـار از آهن 
اسـت. در هـر 100 گـرم جعفری حاوی حداقـل ۳,۸ میلی گرم آهـن وجود دارد.

 لوبیا سفید
 خـوردن یـک فنجـان و نیـم کنسـرو لوبیـا سـفید، در هـر وعـده ۴ میلـی گرم 
آهـن بـه بـدن می رسـاند. لوبیا همچنیـن یک نیـروگاه تغذیه ای برای رسـاندن 
پروتئیـن و فیبـر بـه بـدن اسـت. مصـرف ایـن مـاده غذایـی منجـر بـه کاهش 
کلسـترول و کنتـرل بهتـر قنـد خـون می شـود. بـه طور کلـی دو نـوع آهن هم 
و غیـر هـم وجـود دارد. آهـن هم در مـواد غذایی گوشـتی موجود بـوده و جذب 
آن بیشـتر از آهـن غیـر هم اسـت کـه بیشـتر در گیاهـان یافت می شـود. برای 

جـذب آهـن لوبیـا سـفید، مـی توانیـد آن را بـا ویتامین ث مصـرف کنید.

 اسفناج
یـک فنجـان اسـفناج پخته شـده چیزی حـدود ۳ و نیـم میلی گرم آهـن گیاهی 
بـه بدن می رسـاند. اسـفناج همچنین منبع خوبـی از ۲0 ماده معدنـی و ویتامین 
دیگـر اسـت. اسـفناج را نیـز بایـد بـه همـراه مرکبـات مصـرف کرد تـا آهن آن 

بیشـتر جذب بدن شـود.

تمام گیاهانی که باید وارد سبد خرید گیاه خواران شوند!

دانه های چیا
 ایـن دانـه ها سرشـار از اسـیدهای چـرب امگا ۳ هسـتند و البته یک دلیـل دیگر برای 
مصـرف آنهـا وجـود دارد و ایـن کـه منبع خوبـی از آهن نیز محسـوب می شـوند. دانه 
هـای چیـا در هـر 1 اونـس حـدود ۲ میلی گـرم آهن دارنـد ضمن این کـه منبع خوبی 
از فیبـر محلـول هسـتند و بـه فراینـد هضـم دسـتگاه گـوارش نیـز کمـک مـی کنند. 

کاکائو و پودر کاکائو
 فقـط ۳ اونـس کاکائـو یـا پـودر آن، ۷ میلـی گـرم آهـن بـه بـدن مـی رسـاند. 
ایـن آهـن البتـه غیـر هم اسـت امـا کاکائـو سرشـار از فاونوئیدها بـرای ترویج 
سـامت قلـب نیز محسـوب می شـود و منیزیـم موجـود در آن سـامت مغز را 

به همـراه دارد. 

زردچوبه 
زردچوبـه ادویـه  ای سرشـار از آهـن اسـت. در واقـع در هـر گـرم زردچوبـه 0,۶ 
میلـی گـرم آهـن وجـود دارد. عـدس: در هـر 100 گـرم ایـن حبوبـات 1,۵ و ۳ 
میلـی گـرم آهـن وجود دارد. بـه عاوه بایـد بدانید کـه این مواد غذایی سرشـار 
از قندهـای پیچیـده و فیبـر اسـت. عدس، چربی نـدارد و این یـک مزیت بزرگ 
اسـت. بـرای جـذب آهن موجـود در عـدس، عاوه بـر اضافه کـردن لیمو ترش 

بـه آن مـی تـوان از جعفـری نیز اسـتفاده کرد.



www.khooshegroup.ir info.khooshe@yahoo.comصنايع غذايي و بسته بندي هفته نامه خوشه

سال شانزدهم . دور جدید . پیاپی5-574 )172()177( خرداد ماه 1398سال شانزدهم . دور جدید . پیاپی5-574 )172()177( خرداد ماه 1398 ۶۶۶۷

غذایـی کـم کالـری قابـل اعتمـاد ممکـن اسـت به شـما در دسـتیابی بـه وزن 
مـورد نظر کمـک کند.

مضرات نان چاودار یا نان روگن
چـاودار تحـت دسـته غذاهای گلوتـن دار قرار می گیـرد بنابراین اگـر به گلوتن 
حساسـیت داریـد، بهتـر اسـت از این دانـه ها اجتنـاب کنید. اگـر از این موضوع 
مطمئـن نیسـتید مـی توانیـد آزمایـش دهیـد. در هـر حـال بهتریـن کار ایـن 
اسـت کـه پیـش از اضافـه کـردن غـذای جدیـد بـه رژیم غذایـی خـود با یک 

متخصـص مشـورت نمایید.

طرز تهیه نان روگن یا چاودار
بـرای تهیـه نـان چاودار دسـتورالعمل های مختلـف و متنوعی موجود اسـت. در 

زیـر بـه یکـی از نمونه هـای این دسـتورالعمل ها مـی پردازیم.

نان چاودار لهستانی
اسـتارتر خمیرتـرش در ایـن نان چاودار لهسـتانی، باعث می شـود کـه این نان 
بـوی قـوی و مطبوعـی داشـته باشـد، امـا الزم اسـت بدانیـد کـه دو روز زمان 
الزم اسـت تـا ایـن خمیـر، بـه حـد مطلوب خـود برسـد. لـذا الزم اسـت برنامه 

ریزی مناسـب داشـته باشید.
 

نـان چـاودار و نـان گنـدم بایـد با آرد سـفید روشـن شـوند، در غیر ایـن صورت 
خیلـی متراکـم خواهنـد شـد. همچنیـن بـراش بـا سـفیده تخـم مـرغ پیـش از 

پخـت نیـز باعـث می شـود که درخشـندگی آن بیشـتر شـود.
نکتـه: بـه جـای سـاخت اسـتارتر مـی توانیـد یـک و نیـم پیمانـه شـیر کـره را 
جایگزیـن کـرده و آب الزم در دسـتور غذایـی را از دو و نیـم پیمانـه بـه سـه 

چهـارم پیمانـه کاهـش دهیـد.

مواد الزم
مواد الزم برای تهیه اسـتارتر عبارتند از:

•   ۴ قاشـق غذاخوری آرد )چاودار متوسط(
•   ۳ قاشـق غذاخوری شیر )گرم(

مواد الزم برای تهیه نان عبارتند از:
•  ۴ پیمانه آرد )متوسـط چاودار(

•  ۴ پیمانـه آرد )همه منظوره(
•   1 قاشـق غذاخوری نمک

•   1/۴ قاشـق غذا خوری مخمر )فوری(
•   ۲ قاشـق غذاخوری کره )نرم شده(

•   ۲/۵ پیمانـه آب )گرم(
•   1 تخم مرغ بزرگ )سـفیده(

•   1 قاشـق غذاخوری زیره )به صورت دانه(

دستور پخت
ابتدا الزم اسـت استارتر را درست کنید:

•   در یـک کاسـه کوچـک، ۴ قاشـق غذاخـوری آرد چـاودار و شـیر را بـا هـم 
کنید. مخلـوط 

•  روی آن را بـا پاسـتیک بپوشـانید و در یـک محـل گـرم قـرار دهیـد تـا به 
مـدت دو روز بمانـد و ور آیـد یـا ایـن کـه بوی ترشـی دلپذیـری بدهد.

سـپس می تواند خمیر را درست نمایید:
•  در یـک کاسـه بـزرگ، چهـار پیمانـه آرد چـاودار و آرد همـه منظـوره را بـه 
همـراه نمـک، مخمـر، کـره، آب و اسـتارتر ترکیـب کنیـد. ۷ دقیقـه آن را بـا 

دسـتگاه یـا 10 دقیقـه بـا دسـت ورز دهیـد.
•  آن را در یـک کاسـه تمیـز و چـرب قـرار داده و روی آن را بپوشـانید و در 

محـل گـرم قـرار دهیـد تـا یـک سـاعت تقریبـا بماند.
•  سـپس خمیـر را خـارج کـرده، یـک دقیقـه ورز دهیـد و سـپس بـه دو نیـم 

نمایید. تقسـیم 
حال می توانید آن را شـکل داده و بپزید.

•  هرکـدام از خمیرهـای نصـف شـده را بـه صـورت دایـره ای درآورده و روی 
یـک تختـه فـر کـه کاغـذ پوسـتی دارد قـرار دهیـد. خمیرهـا را بـا پاسـتیک 

چـرب شـده بپوشـانید و ۳0 دقیقـه قـرار دهیـد تـا تقریبـا دو برابر شـود.
•  روی آن را بـا سـفیده تخـم مـرغ بـراش بزنیـد و دانه های زیـره را روی آن 
بپاشـید و بـه مـدت ۳۵ الـی ۴0 دقیقـه در دمـای ۸۵ تـا ۹0 درجـه سـانتیگراد 
قـرار دهیـد. تـا زمانـی که وقتـی رو نان مـی زنید صدای تـو خالی و تـرد دهد.

•  نـان را بـه طـور کامـل از پانـل های پخت بیـرون بکشـید و روی یک تخته 
سـیمی قرار داده تا سـرد شود.

نـان چـاودار یکـی از محصوالتـی اسـت کـه جایگزیـن مناسـب برای کسـانی 

اسـت کـه بـه دنبال میـان وعده مناسـب برای خـود می گردنـد. در ایـن مقاله 
بـه شـما خواهیـم گفت نـان چـاودار چه نانی اسـت و چـه خاصیتـی دارد.

چـاودار یکـی از غـات پرطرفـدار در جهـان اسـت. چـاودار بسـیار شـبیه جو و 
گنـدم اسـت و بـه همان شـیوه مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. چـاودار یکی از 
قدیمـی تریـن دانـه هـای کشـت شـده و یکـی از ۵ دانـه برتـری اسـت که در 
سراسـر جهـان مصـرف مـی شـود. نـان چـاودار یـا نـان روگـن یک نـوع نان 

اسـت. معمولی 
خمیـر آن را از چـاودار شکسـته یـا چـاودار آسـیاب شـده تهیـه مـی کنـد. این 
نـان بـرای مصـرف روزانـه پخت می شـود، امـا به دلیل سـاختار سـبک تر نان 
هـای گندمـی، ایـن نـان ها بیشـتر مورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد هرچند که 

نـان چـاودار دارای مقادیـر زیـادی از فیبـر و آهن می باشـد.
 

نـان چـاودار یـا نان روگـن را به طـور کلی مـی توان بـه دو نوع 
تقسـیم کرد:

•  نـان چـاودار فریـزی کـه از چـاودار خرد شـده تهیه می شـود، بـدون مخمر 
بـوده و مزه شـیرین مـی دهد.

•  نـان چـاودار برابانتیـن کـه از چاودار آسـیاب شـده تهیـه می شـود. در آن از 
مخمـر اسـتفاده مـی شـود و کمی مـزه ترش مـی دهد.

فواید نان چاودار
نـان چـاودار یـا نـان روگن دارای مزایـای زیادی اسـت که در ادامه بـه تعدادی 

از آن هـا اشـاره می کنیم.

بدن شما را متعادل نگه می دارد
چاودار دارای شـاخص گلیسـمی بسـیار پایین تر از آرد سـفید معمولی اسـت. این 

بـدان معنـی اسـت که با مصـرف آن قند خون شـما افزایـش پیـدا نخواهد کرد.

غنی از فیبر
نـان چـاودار و بویـژه چـاودار تیـره معموال  فیبر بیشـتری نسـبت به سـایر نان 
هـا دارد، کـه بـرای افـرادی کـه از یبوسـت رنـج مـی برنـد مفیـد اسـت. فیبر 
در رژیـم غذایـی بـا کاهـش خطـر ابتا بـه بیماری هـای قلبی، سـرطان روده 
و دیابـت همـراه اسـت و همچنیـن بـه کاهـش وزن و هضـم خـوب غـذا هم 

کمـک مـی کند.

کنـد کـه پروتئیـن، چربـی و کربوهیـدرات بـدن را بـه انـرژی تبدیل کنـد. نان 
گنـدم و نـان چـاودار هـر دو مـی توانند یـک چهـارم تیامین مـورد نیـاز روزانه 

شـما را تامیـن کننـد. اسـت کـه روزانه نیـاز دارید.
دو تکـه نـان چـاودار یـک چهارم فـوالت و یـک پنجـم ریبوفاوین مـورد نیاز 
روزانـه شـما را تامیـن مـی کنـد، در حالـی کـه نـان گنـدم حـدود 1۴ درصد از 
ارزش روزانـه شـما را بـرای هـر یـک از این مـواد مغـذی در بردارد. نـان گندم 
در نیاسـین غنـی تـر اسـت و می توانـد یک چهـارم نیـاز روزانه شـما را فراهم 

کنـد، در حالـی کـه نـان چـاودار 1۷ درصـد آن را مـی تواند فراهـم نماید.
 

نـان گنـدم دارای 0/۵ گـرم چربـی اشـباع شـده اسـت، کمـی باالتـر از نـان 
چـاودار کـه 0/۴ گـرم اسـت. نـان گنـدم حـاوی تقریبـا یـک گـرم چربـی غیر 
اشـباع اسـت، کـه تقریبـا دو برابر نـان چاودار اسـت، اما نـان چـاودار در چربی 
هـای مونـو اشـباع با مقـدار 0/۸۴ گرم در مقایسـه بـا 0/۳۷ گرم در نـان گندم، 

غنـی تر اسـت.

نان چاودار و الغری
نـان چـاودار  یـا نـان روگـن به شـما احسـاس سـیری می دهـد، میل شـما به 
خـوردن را کمتـر کرده و احسـاس گرسـنگی که معموال به شـما دسـت می داد 
را کاهـش مـی دهـد و ایـن موضـوع بـرای زمانی که شـما برنامـه کاهش وزن 

دارید بسـیار مناسـب است.
نـان چـاودار عـاوه بـر ایـن کـه باعـث طوالنـی تـر شـدن حالت سـیری می 
شـود، مـی توانـد باعـث جلوگیـری از افزایـش وزن هـم بشـود. در مطالعـه ای 
نشـان داده شـد، کسـانی که از چـاودار به جای گندم اسـتفاده مـی کنند، چربی 

بیشـتری از دسـت داده و کلسـترول کمتـری دارند.

افزایـش قنـد خـون باعـث افزایـش ترشـح هورمـون انسـولین مـی شـود و در 
نتیجـه مـی توانـد موجـب افزایـش میـل به گرسـنگی گردد. چـاودار مـی تواند 
ایـن افزایـش قنـد خـون را در حالت متعـادل نگـه دارد، به خصـوص زمانی که 

بـه جای غـات تصفیه شـده مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
 

بـا ایـن حـال درسـت مثل هـر غـذای دیگر، اگـر در مصرف نـان چـاودار زیاده 
روی کنیـد، از میـزان مصـرف کالـری مجـاز تجـاوز کـرده و بـه رژیـم غذایـی 
خـود صدمـه مـی زنیـد. در هر حال نـان چاودار به عنـوان بخشـی از یک رژیم 
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تولید گالب

تفاوت ژامبون کالباس و بیکن چیست؟

مقدمه
ژامبــون نوعــي فــرآورده گوشــتي اســت کــه از گوشــت ران حیوانــات فــرآوري شــده اســت .امــروزه بــا توجــه بــه تغییــر روش 
ــاده  ــریع آم ــه س ــي ک ــرف غذاهای ــه مص ــل ب ــده و تمای ــي ش ــار تغییرات ــذا دچ ــي غ ــوي مصرف ــان ها، الگ ــتغال انس ــي و اش زندگ
ــاس،  ــد سوســیس، کالب ــز مانن ــاده بیشــتر شــده اســت. فرآورده هــاي گوشــتي نی ــا غذاهــاي آم ــل فســت فودهــا ی مي شــود، مث
ــردم  ــي م ــم کنســرو در ســبد غذای ــاده و نی ــن غذاهــاي آم ــن و پرمصــرف تری ــوان قدیمــي تری ــه عن ــره ب ــون و غی بیکــن، ژامب
جایــگاه ویــژه اي دارنــد کــه هــر کــدام بســته بــه نــوع فــرآوري، گوشــت مصرفــي و میــزان گوشــت مصرفــي بــا هــم متفاوت انــد. 

کالباس
ــي  ــه طــور کل ــد ب ــق و جگرآکن ــب، نقان ــان فارســي عصی ــه زب ــا ب ــاس ی کالب
ــا  ــا ب ــاس ه ــي شــود. بعضــي از کالب ــه م ــاله تهی ــره و گوس از گوشــت گاو، ب
مخلــوط چنــد نــوع گوشــت مختلــف تهیــه مــي شــوند. بــراي مــزه دار کــردن 
ایــن فــرآورده گوشــتي معمــوال از مــوادي ماننــد ســیر، خــال بــادام، زیتــون و 

پســته اســتفاده مــي شــود.

ژامبون
ژامبــون یــا بــه فرانســوي jambon نوعــي فــرآورده گوشــتي اســت کــه از 
گوشــت ران حیوانــات فــرآوري شــده کــه بــه صــورت ســاده یــا دودي پختــه 
ــران  ــد. در ای ــه مــي کنن ــده و نمــک اضاف ــواد نگهدارن ــه آن م مــي شــود و ب
اینطــور جــا افتــاده اســت کــه بــه کالبــاس هــاي بــا درصــد گوشــت بیشــتر از 
۷0 درصــد، ژامبــون گفتــه مــي شــود. ولــي در اروپــا نحــوه تولیــد کالبــاس و 

ژامبــون متفــاوت اســت. 

سوسیس
سوســیس یــا بــه فرانســوي saussich کــه از واژه التیــن salsus بــه معنــي 
نمــک زده گرفتــه شــده و امــروزه اســم آن بــه Sausage تغییــر یافتــه اســت، 
از گوشــت چــرخ کــرده بــه همــراه چربــي حیوانــي، نمــک، ادویــه و در بعضــي 
مواقــع گیاهــان معطــر فــرآوري مــي شــود. معمــوال در قدیــم سوســیس هــا را 
بــا پوششــي کــه از جنــس روده حیوانــات بــود، مــي پوشــاندند. امــا امــروزه ایــن 

روکــش هــا معمــوال از جنــس کاژن یــا ســلولز و حتــي پاســتیک هســتند.

تفــاوت اساســي سوســیس و کالبــاس بــه زمــان پخــت آن هــا مربــوط اســت. 
ــگام  ــري داشــته و هن ــد پخــت کمت ــاس فرآین ــا کالب سوســیس در مقایســه ب
ــن  ــاس حی ــه کالب ــي ک ــود. درحال ــرخ ش ــا س ــه ی ــد مجــددا پخت ــرف بای مص

فــرآوري، حــرارت کافــي و الزم را دیــده و آمــاده مصــرف اســت. عــاوه بــر 
ــت. ــتري اس ــده بیش ــواد نگه دارن ــاس داراي م ــه کالب ــبت ب ــیس نس آن سوس

بیکن
بیکــن در واقعیــت گوشــت خــوک نمــک ســود شــده اســت کــه بــه دو صــورت 
ــروزه در کشــور هاي اســامي  ــود. ام ــرآوري مي ش ــردن، ف دودي و خشــک ک
ــا گوشــت مــرغ، گوســاله و بوقلمــون  انواعــي از بیکــن هــا وجــود دارد کــه ب

ــود. ــه مي ش تهی
ــه در  ــت ک ــده اس ــه ش ــات گرفت ــي bacho نش ــن از واژه آلمان ــه بیک کلم
گذشــته از بــرش هــاي باریــک گوشــت پهلــو کــه چربــي کمتــري نســبت بــه 
شــکم دارنــد یــا پشــت خــوک بــه روش نمــک ســود کــردن و خشــک کــردن 
تهیــه مــي شــده اســت. در روش نمــک ســود کــردن بــه دلیــل قــرار گرفتــن 
گوشــت در یــک محیــط بســیار شــور، تقریبــا هــر ســلول زنــده اي مــرده یــا بــه 
طــور موقــت غیــر فعــال مــي شــود. روش نمــک ســود کــردن و خشــک کــردن 
بــراي مــدت طوالنــي مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. از بیکــن تــازه نیــز 
مي تــوان بــراي مدت هــا در هــواي خنــک نگــه داري کــرد امــا بــراي مصــرف 
نیــاز بــه پختــه شــدن و حــرارت دیــدن دارد. بیکن هــا معمــوال در کنــار انــواع 

ــناخته نمي شــوند. ــي ش ــوراک اصل ــوان خ ــه عن ــا ســرو مي شــوند و ب غذاه

ــواع  ــرش ان ــمت ب ــرش و قس ــوع ب ــه ن ــته ب ــا بس ــن ه بیک
ــد ــي دارن مختلف

Side bacon:  گوشت ناحیه شکم دام با چربي زیاد
Jowl bacon:  گوشت ژله اي فک یا چانه با چربي زیاد

Collar bacon:  گوشت گردن
Cottage bacon:  گوشت شانه بدون استخوان و چربي

Back bacon:  گوشت کم چرب ناحیه پشت یا کمر

مقدمه
ســرزمین پهنــاور ایــران گنجینــه ای سرشــار ار منابــع گوناگــون می باشــد. توجــه بــه گل و گالب بعنــوان نمونــه ای از ایــن منابــع از جنبه هــای 
مختلــف در تاریــخ مدنظــر بــوده اســت. در حــال حاضــر بطــور مســلم پــرورش انــواع گل هــای تزیینــی و گل هــای معطــر ضمــن بــرآوردن 
ــزایی  ــش بس ــی نق ــص مل ــد ناخال ــش درآم ــادرات و افزای ــه ص ــیدن ب ــق بخش ــتغال زایی و رون ــه اش ــی از جنب ــزون داخل ــای روزاف نیازه
ــدگان ،  ــط پرورش دهن ــاورزی توس ــن کش ــای نوی ــی و روش ه ــه زراع ــی ب ــول فن ــاس اص ــدی براس ــرورش گل محم ــد. پ ــا می نمای ایف
ــوی  ــرآوری از س ــی در ف ــی و بین الملل ــتاندارد مل ــن اس ــول موازی ــت اص ــت ، رعای ــوی دول ــی از س ــنجیده صادرات ــت های س ــاذ سیاس اتخ
تولیدکننــدگان گالب و ارتقــای ســطح کیفــی آن باعــث رونــق روزافــزون ایــن محصــول می گــردد. امــروزه تجــارت اســانس های گیاهــی 
ــا  ــی و مشــخص ب ــی فرآورده هــای حاصــل از آن ، از یــک ســاختار کل ــه فــروش و بازاریاب ــا مرحل ــه کشــت گیاهــان اســانس دار ت از مرحل
عنــوان صنعــت اســانس تبعیــت می کنــد و بســیاری از کشــورهای قدرتمنــد نظیــر فرانســه ، آمریــکا ، بلغارســتان ، برزیــل ، روســیه و غیــره 

ــد.  ــرار داده ان ــود ق ــادی خ ــای اقتص آن را در برنامه ه

جایگاه گالب در ایران
کشــور ایــران بــا ســابقه کهــن از دیربــاز تاکنــون مهــد پــرورش گل محمــدی 
تولیــد گاب و فرآورده هــای گیاهــی و داروهــای گیاهــی در جهــان  و 
می باشــد بطوریکــه از مراکــز مهــم پزشــکی بــوده و کتــب دانشــمندان ایرانــی 
مانندابوعلی ســینا و رازی کــه حتــی تــا عصــر حاضــر نیــز جــزو منابــع معتبــر 
قابــل اســتفاده در دانشــگاه ها بشــمار آمــده اســت، دلیــل واضــح و مســتند بــر 
ــوالت  ــد گاب ، از محص ــدی و تولی ــت گل محم ــد. کش ــه می باش ــن مقول ای
ــتغال زایی  ــر اش ــد و از نظ ــمار می آی ــران بش ــا ای ــور م ــی کش ــنتی و صنعت س
ــطه  ــران بواس ــد. گاب ای ــت می باش ــز اهمی ــی حای ــوان کاالی صادرات و بعن
ــرورش  ــت و پ ــی کش ــرایط اقلیم ــی از ش ــه ناش ــر آن ک ــه معط ــود رایح وج
ــا در  ــی داشــته بطــوری کــه کشــور م گل محمــدی می باشــد، شــهرت جهان
صنعــت گاب گیــری در جهــان مزیــت نســبی دارد. از افتخــارات ایــن کشــور 

همیــن بــس کــه هــر ســاله کعبــه آمــال میلیون هــا مســلمان عاشــق بــا گاب 
ــر  ــز در سرتاس ــه نی ــر ک ــن معتب ــایر اماک ــود و س ــو داده می ش ــران شستش ای
ــا گاب عطرآگیــن مــی شــوند. در  ــر مســاجد و حرم هــا ب ــاد اســامی نظی ب
ایــن میــان خطــه کاشــان دارای مســتعدترین آب و هــوا و خــاک بــرای تولیــد 

و پــرورش گل ســرخ محمــدی اســت. 

استخراج مواد معطر گل
از تقطیــر گل هــای تــازه گل محمــدی بــا روش هــای مختلــف ، مــواد معطــر 
ــده  ــد کنن ــف تولی ــورهای مختل ــا در کش ــن روش ه ــود ای ــتخراج می ش آن اس
ــوئیس  ــال ، س ــپانیا ، پرتغ ــن ، اس ــه ، آرژانتی ــتان ، ترکی ــران بلغارس ــد ای مانن
کامــا باهــم تفــاوت دارنــد. در ایــران مناطقــی ماننــد قمصــر و توابــع دیگــر 
کاشــان ســابقه دیرینــه در امــر تولیــد گاب و اســانس از گل محمــدی دارنــد. 
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روشهای استخراج اسانس گل سرخ محمدی
استخراج اسانس گل سرخ از سه روش امکان پذیر است: 

اســتخراج از طریــق تقطیــر بــا آب شــامل تعلیــق گل هــا در آب و 
ــا  ــع آوری آنه ــارات و جم ــردن بخ ــپس خنک ک ــا و س ــاندن آن ه جوش
ــدی را  ــرخ محم ــخصی از گل س ــدار مش ــن روش مق ــد. در ای می باش
ــر  ــا ۴ براب ــا مقــداری آب کــه حــدود ۳ ت براســاس گنجایــش مخــازن ب
وزن گل می باشــد تقطیــر می  کننــد. کاربــرد دمــا در عمــل تقطیــر بایــد 
خیلــی آهســته و مایــم باشــد. بعبارتــی افزایــش ناگهانــی دمــا ، بعضــی 
ــر  ــده در دســتگاه تقطی ــوای باقی مان ــا ه از اجــزای معطــر ســبک تر را ب

خــارج خواهــد کــرد. 

براســاس گزارشــاتی کــه ارایــه گردیــده اســت تــا زمانــی کــه در دســتگاه 
ــو گل ســرخ محمــدی جمــع  آوری  ــر یــک لیتــر گاب از هــر کیل تقطی
ــار اســانس کــه  گــردد عمــل تقطیــر ، گاب و اســانس اول می باشــد. ب
از تقطیــر اول بدســت می آیــد کــم اســت زیــرا مقــدار زیــادی از اســانس 
گل ســرخ محمــدی در گاب محلــول بــوده و بــرای جــدا کــردن ایــن 
اســانس ، محلــول گاب حاصلــه بایــد تقطیــر شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
کــه در ایــران و هندوســتان از روش تقطیــر بــا آب بــرای تهیــه اســانس 
گل ســرخ محمــدی اســتفاده می گــردد. البتــه در برخــی مناطــق ایــران 
ــه می شــود. در  ــکار گرفت ــا هــم ب ــا بخــار و آب ب ــر ب ــران روش تقطی ای
دو روش ذکــر شــده بدلیــل وجــود ترکیبــات ناپایــدار کــه در دمــای بــاال 
ــدان  ــازده عمــل چن ــد، ب ــن می رون ــی از بی ــا بطــور کل ــده ی ، آســیب دی
مطلــوب نمی باشــد. بنابرایــن روش دیگــری نیــز بــرای جداســازی 
ــا حــال نامیــده  ــکار مــی رود کــه اســتخراج ب ترکیبــات معطــر از گل ب
ــانس  ــر اس ــاه موث ــه م ــکل ک ــل ال ــزان فنی ــن روش می ــود. در ای می ش
می باشــد 10 برابــر بیــش از محصــول حاصــل از تقطیــر بــا بخــار اســت. 

تولید گالب از گل محمدی
گاب بــه حاصــل تقطیــر گل هــای ســرخ محمــدی و از خانــواده 
ــا آب تحــت روشــهای  ــوط آن ب ــده شــده و مخل ــازه چی Rosaceae ت
ــا شــرایط خــاص کــه اســانس اضافــی آن از محلــول آبکــی  مختلــف ب
جــدا شــده اســت، اطــاق می گــردد. گاب در ایــران بــه دو روش 

ــردد.  ــد می گ ــی تولی ــنتی و صنعت س

تولید سنتی گالب
ــوده  ــوم ب ــران مرس ــام در ای ــنتی از قدیم االی ــه روش س ــد گاب ب تولی
ــر گل  ــتخراج و گوه ــینا اس ــط ابوعلی س ــار توس ــن ب ــت. گاب اولی اس
ــد ســنتی گاب  ــه اســت. در تولی ــام گرفت ــا جوهــر گل ســرخ ن ســرخ ی
مقادیــر مشــخصی از گل محمــدی و آب را کــه بــه ازای هــر کیلوگــرم 
ــد  ــول می ریزن ــی محص ــگ مس ــک دی ــد در ی ــر می باش ــک لیت گل ی
ــر  ــودن واش ــه نم ــا تعبی ــرار داده و ب ــر را ق ــوش روی دیگ ــپس درپ و س
ــری از  ــث جلوگی ــه باع ــگ ک ــوش دی ــگ و درپ ــن دی ــتیکی مابی الس

ــد. ــم می بندن ــد، محک ــارات می باش ــت بخ نشس
ــا  ــتیل ی ــای اس ــه لوله ه ــه ب ــود دارد ک ــوراخی وج ــگ س  روی در دی
ــاچ  ــه پ ــی ک ــرف مس ــه ظ ــه ب ــر لول ــر دیگ ــل و س ــی متص آلومینیوم
ــور  ــس از عب ــر پ ــد منتهــی می شــود و بخــارات حاصــل از تقطی می نامن
ــا آب ســرد قــرار  ــاچ مســی کــه در داخــل آن آب و ی ــه در پ از ایــن لول
ــان  ــدت زم ــود م ــل می ش ــده و گاب حاص ــرد ش ــج س ــه تدری دارد ب
ــد و از  ــاعت می باش ــا ۷ س ــوال ۵ ت ــنتی معم ــری در روش س گاب گی
ــد کــه  یــک کیلوگــرم گل محمــدی 1,۵ کیلوگــرم گاب بدســت می آی

ــت.  ــر اس ــبو و غلیظ ت ــیار خوش ــه بس ــرم اولی ۵00 گ

تولید صنعتی گالب
در تولیــد گاب بــروش صنعتــی از ماشــین آالت پیشــرفته کــه قطعــات آن 
ــدی و  ــدا گل محم ــود. ابت ــتفاده می ش ــد، اس ــزن می باش ــتیل زنگ ن از اس
ــر مســتقیم  ــا حــرارت دادن غی ــه و ب ــرار گرفت آب در دیگ هــای اســتیل ق
ــور  ــوط گل و آب عب ــای مخل ــد، از الب ــار آب می باش ــوال بخ ــه معم ک
ــه در مبردهــا کــه  داده می شــود. مراحــل تقطیــر انجــام و بخــارات حاصل
دارای لولــه آب بــا جریــان آب ســرد می باشــند، خنــک و بــه مایــع تبدیــل 
می گردنــد و ســپس بــه مخــازن اســتیل گاب منتقــل می شــوند. از ایــن 
مرحلــه عملیــات پاستوریزاســیون و صــاف نمــودن گاب شــروع می گــردد 
ــای  ــیوس ، از فیلتره ــه سلس ــا ۸0 درج ــودن گاب ت ــرم نم ــس از گ و پ
مخصــوص کاغــذی یــا پاســتیکی بســیار ریــز عبــور داده شــده و ســپس 

ــرد. ــرار می گی ــا ق ــردن بطری ه ــع پرک در منب
 گاب همچنــان کــه داغ می باشــد بــه داخــل بطری هــای شیشــه ای یــا 
ــده  ــی گردی ــا آب داغ شســته شــده و میکروب زدای ــا ب ــه قب ــن ک پلی اتیل

هدایــت و پــس از دربنــدی بــا درب آلومینیومــی یــا پاســتیکی غیــر قابــل 
ــن  ــل کارت ــود و در داخ ــب گذاری می ش ــا برچس ــر روی بطری ه ــوذ ، ب نف

ــد. ــرار می گیرن ق
ــن  ــف در حی ــن مختل ــت موازی ــه رعای ــه ب ــا توج ــی ب  در روش صنعت
تولیــد و بســته بندی، گاب حاصلــه از نظــر ویژگی هــای فیزیــک 
ــر گل  ــود. عط ــد ب ــتاندارد خواه ــق اس ــی مطاب ــیمیایی و میکروب و ش
ــر  ــد ، ســبک ، ، غی ــرب مانن ــگ و چ ــه زرد رن ــدی بصــورت الی محم
ــا تــوده کریســتالی در حیــن تقطیــر بــر روی  محلــول و نیمــه جامــد ب

ــرد.  ــرار می گی ــطح گاب ق س

ویژگی فیزیکی و شیمیایی گالب
•  گاب باید از آب کاما بهداشتی تولید گردد.

ــدون ســرد و رســوب و فاقــد  ــد کامــا زالل ، بیرنــگ ، ب •  گاب بای
ذرات خارجــی باشــد.

•  دارای بــوی مطبــوع گل ســرخ ، مــزه مایــل بــه تلخــی ، فاقــد بــوی 
پختگــی و ترشــیدگی و دارای طعمــی مطبــوع و مختصــری مایــل بــه 

تلخــی باشــد.
ــانتی متر  ــرم در 100 س ــی گ ــل 1۲ میل ــانس گاب حداق ــزان اس •  می

مکعــب باشــد.
•  عدم استفاده از اسانس های تقلبی و سنتزی در تولید گاب.

•  مطابــق بــودن گاب بــا فاکتورهــای PH ، وزن مخصــوص ، عــدد 
ــق  ــک طب ــکل اتیلی ــیون و ال ــدد اکسیداس ــتر ، ع ــدد اس ــیدی ، ع اس

ــران. ــی ای اســتاندارد مل
•  از بطری هــای شیشــه ای شــفاف نــو ، اســتریل شــده و بــدون حبــاب 
ــی اتیلــن کــه جهــت مصــرف مــواد  ــا ظــروف پاســتیکی پل هــوا و ی

غذایــی مناســب باشــد اســتفاده شــود.
•  از درب غیرنفوذ آلومینیومی و یکبار مصرف استفاده شود.

ــام کاال ،  ــامل: ن ــات ش ــاوی درج اطاع •  دارای برچســب مناســب ح
میــزان اســانس ، تاریــخ تولیــد و انقضــا ، حجــم بطــری ، ســری ســاخت 

، نــام و نشــانی تولیــد کننــده باشــد.
ــاوم جهــت بســته بندی اســتفاده شــود  •  از کارتن هــای مناســب و مق

ــوع بســته بندی و شــکیل باشــد. و ن

ویژگی های میکروبیولوژی گالب
ــتوریزه و  ــا پاس ــازار کام ــه ب ــه ب ــته بندی و عرض ــل از بس ــد قب گاب بای
میکروب زدایــی شــود و آزمــون هفــت فاکتــور میکروبــی زیــر جهــت مطمئــن 

ــرای آن انجــام می شــود.  ــی ب ــا اســتانداردهای مل ــودن و هماهنگــی ب ب

•  شمارش کلی باکتری های هوازی فروفیل
•  باکتری های کلیفرم

•  استرپتوکک های گروه D النسفید
•   پزودومونای آئروژینوزا

•  کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت
•  کپک ها
•  مخمر ها

مصارف گالب
ــربت ها ،  ــه ش ــی و در تهی ــع غذای ــرم در صنای ــت گ ــا طبیع گاب ب
خوشــبو نمــودن شــیرینی جات و در صنایــع دارویــی و آرایشــی در 
ــکار مــی رود. در طــب  خوشــبو نمــودن تعــدادی از داروهــا و پمادهــا ب
ســنتی از گاب جهــت دفــع دل درد شــدید و از مخلــوط گاب و نبــات 
بــرای تقویــت اعصــاب معــده و رفــع درد معــده ، خونریــزی و از مخلــوط 
ــدن و  گاب و ســرکه جهــت شتســوی دهــان اســتفاده می شــود. بویی
مالیــدن گاب بــه بــدن باعــث معطــر شــدن و ایجــاد نشــاط و تقویــت 

ــردد.  ــردرد می گ ــع س ــواس و رف ــب ، ح اعصــاب ، قل

نتیجه گیری
ــاش  ــر و ت ــش فراگی ــد کوش ــران بای ــی گاب ای ــهرت جهان ــه ش ــه ب ــا توج ب
مضاعــف در جهــت ارتقــای روزافــزون کیفیــت ایــن فــرآورده و رقابــت کیفــی ایــن 
محصــول در بازارهــای داخلــی و خارجــی گــردد تــا صنعــت گاب ایــران جایــگاه 
و اصالــت خــود را از دســت ندهــد. صنعــت گاب گیــری عــاوه بــر اشــتغال زایی 
ــوان یکــی از جاذبه هــای  ــد بعن ــروش گاب می توان ــد حاصــل از ف و ایجــاد درآم
ــد گاب و  ــا و کارخانجــات تولی ــد از کارگاهه ســیاحتی و توریســتی جهــت بازدی
ــر و معطــر گلســتان هاب گل محمــدی در کشــور  ــا و دلپذی همچنیــن مناظــر زیب
ــات  ــگری و خدم ــت گردش ــعه صنع ــاد و توس ــث ایج ــر باع ــن ام ــد و ای ــا باش م

ــز اهمیــت می باشــد.  ــی حای ــد مل توریســتی شــده و از نظــر درآم


