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بهداشت مواد غذایی
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غذايي شهرستان بستانآباد در مورد برچسبهاي مواد غذايي
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اصالني1
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* نویسنده مسئول مکاتباتmghanbary@razi.tums.ac.ir :
(دریافت مقاله 32/5/1 :پذیرش نهایی)31/5/41 :

چکیده
توجه به اطالعات مندرج برروی برچسبهای مواد غذايي بسيار حائز اهميت بوده و به تصميمگيریهای آگاهانهتر خريددارا آ در
انتخاب مواد غذايي بستهبندی شده استاندارد کمک نموده و در نهايت ميتواند به بهبود کيفيت رژيم غذايي و ارتقاء سالمتي در جامعده
بيانجامد .اين مطالعه با هدف تعيين ميزا آگاهي و عملکرد مردم شهرستا بستا آباد استا آذربايجانشرقي در مورد برچسبهدای مدواد
غذايي انجام شده است .در اين بررسي تعداد  6301نفر انتخاب گرديد و برای هر يک از آ ها پرسشنامه مربوط به وضعيت دموگرافي و
سنجش آگاهي و عملکرد مرتبط با برچسبهای مواد غذايي تکميل گرديد .محدوده سني افراد بين  61تا  16سال بود و اکثر آ ها (65/4
درصد) در رده سني 03تا  43سال قرار داشتند .بر اساس نتايج اين مطالعه مشخص شد که بيش از  56درصد از افراد به هنگام خريد ،به
برچسب مواد غذايي توجه نموده و بيشترين انگيزهشا مشاهده تاريخ توليد و مصرف مندرج در روی برچسب محصول است و درصدد
ناچيزی از آنا با هدف کسب اطالعات تغذيهای ،مشاهده وز محصول ،دستيابي به اطالعاتي در مورد وجود مواد افزودني و رنگهای
مصنوعي ،برچسب مواد غذايي را ميخواندند .نتايج اين مطالعه نشا داد که سطح آگاهي مردم در رابطه با اطالعات تغذيهای مندرج بر
روی برچسبهای مواد غذايي بسيار پايين بوده و با توجه به تاثير باالی آگاهي تغذيهای بر عملکرد افراد در اين زمينه ،ضرورت توجه به
آموزشهای مداوم تغذيهای ،آموزش تفسير اطالعات مندرج بر روی برچسبهای مواد غذايي و بهرهمندی از آ ها به منظور دستيابي به
الگوی تغذيهای مناسب در جهت کاهش ابتال به عوارض نامطلوب مرتبط با مصرف مواد غذايي بستهبندی شده اهميت پيدا ميکند.
واژههای کلیدی :آگاهي ،برچسب مواد غذايي ،عرضهکنندگا مواد غذايي ،مصرفکنندگا مواد غذايي
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کريمي ر هم اران1928 ،؛ .)Codex, 1991طبق قذانون،

اطالعات موجود در برچسبهاي مواد غذاايي بسذيار

عرضذه ر فذررش مذواد غذاايي بسذتهبنذدي شذد ،فاقذذد

مهم هستند زيرا به بهبود کيفيت رژيم غاايي خريذداران

مشخصذذات بهداشذذتي ممنذذو مذذيباشذذد .دارا بذذودن

با تصميمگيري آگاهانهتر آنهذا در خريذد مذواد غذاايي

مشخصات مذواد غذاايي بسذتهبنذديشذد ،نشذاندهنذد،

کمک ميکنند .برچسذبگذااري مذواد غذاايي از جملذه

نظارت مسذوو ين بهداشذتي در تهيذه ر توزيذع آن مذواد

موارد ضذررري در آگذاهي دادن بذه خريذدار در هنگذا

غاايي ميباشد .ر اطمينان ما را در مصر

خريد است ،چرا که اين حق مسلم خريدار اسذت تذا از

باال ميبرد.

محتوي آنچه ميخرد ،آگاهي کامل داشته باشد .بسذياري

مذواد غذاايي

مهذذمتذذرين مشخصذذاتي کذذه برچسذذب مذذواد غذذاايي

از ما بدرن خواندن برچسبي که رري بسذتهبنذدي مذواد

بسذذتهبنذذدي شذذد ،م ذذاز بايسذذتي دارا باشذذد شذذامل نذذا

غاايي قرار دارد ،آن را ميخذريم .تنهذا مذوردي کذه بذه

محصول ،نا ر نشاني کارخانذه سذازند ،،شذمار ،پررانذه

تازگي متدارل شذد ،،دقذت بذه زمذان تو يذد ر انقضذاي

سذذاخت از رزارت بهداشذذت ر درمذذان ،تذذاريت تو يذذد ر

محصول است .در راقع آنچذه بذر رري برچسذب درج

انقضاي مصر

ميباشد .در هنگا خريذد مذواد غذاايي

ميشود بايد به طور ساد ،ر قابل درک براي همه بود ،ر

بايد بذه مشخصذات ر برچسذب آن توجذه نمذود ،ر در

مشخصات آن محصول ذکر شد ،باشد.

صورت عد رجود مشخصات کامل بذر رري برچسذب

امذررز ،در بسذياري از کشذورهاي جهذان ا صذا

يا تاريت گاشته بودن محصذول ،از عرضذه ر خريذد آن

مشخصات ر شناسنامه مذواد غذاايي تو يذدي بذه شذ ل

خودداري کرد .انتظار ميررد همچنين افراد هنگا خريد

بستهبندي بر رري برچسذب آن از ضذررريات محصذول

محصوالت غاايي حداالم ان مواد غاايي بستهبنديشد،

تو يدي قابل عرضه به بازار ميباشد .بذهعبذارت ديگذر

را انتخاب نمايند .در خريد مواد غاايي خارجي بايذد از

برچسبگااري بر رري مواد غاايي که داراي اطالعات

م از بودن آن که با برچسذب فارسذي ر شذمار ،م ذوز

تغايهاي باشد امري ا زامي تلقذي مذيشذود .توجذه بذه

رررد بر رري آن مشخص ميشود ،مطمون بذود (جاهذد

مطا ذذب آموزشذذي ر مطلذذع بذذودن مصذذر کننذذدگان در

خاني ي ر هم اران1931 ،؛FAO, Codex, 1981; Joint

انتخاب غااي سا م ر بهداشتي ر توجه به مشخصذات ر

;2002; Codex, 1993; Nutrition Labeling, 2008
 .)Food labeling, 2003بنذذابراين مشذذاهد ،ر مطا ع ذه

برچسب مواد غاايي به اسذتفاد ،از غذااي سذا م کمذک
خواهد نمود .افزايش سطح آگاهي تغايهاي ر شناخت
نسبت به نقش تغايه در کنترل بيماريهاي مزمن مانند
بيماريهاي قلبي عررقي ،چاقي ،ديابذت ر پرفشذاري،
توجه مرد را بيش از پيش نسبت بذه نحذو ،انتخذاب
مواد غاايي ر کسب اطالعات از ارزش تغايذهاي آنهذا
جلب نمود ،است (جاهد خذاني ي ر هم ذاران1931 ،؛
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اطالعات موجود بر رري بستههاي مذواد غذاايي نظيذر
تاريت تو يد ر مصر

ر برچسبهاي تغايهاي حذاري

اطالعات مربذو بذه محتذواي کذا ري ر برخذي مذواد
مغاي ر همچنذين درج شذمار ،پررانذه بهذر،بذرداري از
رزارت بهداشذذت ر شذذمار ،پررانذذه سذذاخت بذذر رري
بستهبنديها نيز ميتواند در انتخذاب يذک مذاد ،غذاايي
سذذا م ر ايمذذن ر در نتي ذذه تغييذذر رفتذذار تغايذذهاي در

دوره  ،4شماره  ،2پیاپی  ،44تابستان 4131

بهداشت مواد غذایی

عرضهکنندگان ر مصر کنندگان مواد غاايي مورد اشار،

در حا ي ه تو يدکنندگان سعي دارند با انتخاب بزرگترين

مذثرر باشذد ( Legault et al., 2004; Cowburn et al.,

حرر

ر اختصاص بيشترين جا بذه نذا محصذول رري

 .)2005; Prathiraja et al., 2003در ايذذران مرجذذع

بستهبندي تا آن ا که مم ن است نظر مشذتري را جلذب

قانونگذذذااري در زمينذذذه برچسذذذب مذذذواد غذذذاايي

کنند .زبان به کذار رفتذه جهذت درج اطالعذات بايذد در

بستهبنديشد ،موسسه تحقيقات ر استاندارد ملذي ايذران

کشوري که ماد ،غاايي در آن به فررش ميرسذد ،قابذل

ميباشد که استاندارد ملي ريژگيهاي عمومي برچسذب

قبول ر قابل فهم باشد ،حال آن ه تاريت تو يد ر انقضاي

بستهبندي مواد غاايي را تدرين نمود ،است .طبذق ايذن

منذدرج رري بسذذتهبنذدي بعضذذي محصذوالت بذذه زبذذان

اسذذتاندارد ،آگاهيهذذاي تذذوجيهي کذذاال رري برچسذذب

انگليسي ميباشد که مم ن است بذراي بعضذي از افذراد

بستهبندي مواد غاايي نوشته ميشود .عوامل متعددي بر

جامعه قابل فهم ر درک نباشد .بديهي است که کودکذان

انتخذذذاب مذذذواد غذذذاايي توسذذذ عرضذذذهکننذذذدگان ر

به د يل کمسذوادي ،عذد درک اهميذت موضذو  ،عذد

مصر کنندگان مثررند که از جملذه آنهذا مذيتذوان بذه

آموزش توس خانواد ،ر بازيگوشذي ر همچنذين افذراد

عواملي نظير عوامل اقتصادي (درآمد خانوارها ر قيمت

مسن به د يل پيرچشمي ،بيحوصلگي حاصل از کهو ت

کاالها) ،عوامل اجتماعي ر دموگرافي ي ،بارر متصذديان

سن يا به داليل کمسوادي ،عد توجه به برخي ظواهر ر

عرضهکنند ،،خريداريکنند ،ر مصر کنند ،مواد غاايي،

عد درک اهميت موضو به جهت کمتوجهي به مسائل

شيو ،زندگي ر دغدغههاي مربو به سالمت ر ايمنذي

بهداشتي ر تغايهاي در زمانهاي گاشته ،توجه مناسذب

مذذذواد غذذذاايي اشذذذار ،نمذذذود ( Prathiraja and

به مندرجات رري بستهبندي ندارند ر حتي گذاهي فاقذد

 .)Ariyawardana, 2003; Shine et al., 1997طبذق

توانايي خواندن ر درک آن ميباشند .طبق استاندارد ملي

استاندارد اطالعات درجشد ،رري بستهبندي بايذد بذراي

ايران ،تايلند ر آمري ا ي ذي از اهذدا

کنتذرل برچسذب

خريداران ر مصر کنندگان مواد غاايي کامالً راضذح ر

مواد غاايي ،اطمينذان از صذحت مطا ذب نوشذتهشذد ،ر

خوانا باشد ر طرحهاي رري بسذتهبنذدي يذا نوشذتههذا،

مطابقت کيفيت ر کميت توضيحات ارائهشد ،با محصول

چاپ يا گرافيک رري بسته نبايد موجب ابها يا مخفذي

محتوي آن ميباشد تذا چيذزي خذال

ماندن اطالعات داد ،شد ،رري برچسب باشند ،در حا ي

مصر کنند ،نرسد .در استاندارد ملي بذه ررشذني آمذد،

که تاريتهاي تو يد ر انقضاي مندرج با جوهرافشذان بذر

است که در صذورتي کذه بذراي نگذهداري مذواد غذاايي

رري کيسههاي پلياتيلني بعضذي مواقذع در ارذر شسذتن

شراي خاصي از نظذر درجذه حذرارت ر رطوبذت الز

پاک شد ،يا رضوح خود را از دست ميدهند .همچنذين

باشد ،بايد به رسيله برچسب اعذال شذود .بذدرن شذک

رنگ نوشته ر چاپ برچسب بايذد بذا مذتن برچسذب از

رعايذذت ايذذن مسذذه ه در مذذورد بنيذذات ر فذذرآررد،هذذاي

نظر رنگ متضاد باشد ،در حا ي ه در برخي محصذوالت

گوشتي نسبت به ساير فذرآررد،هذا از اهميذت بيشذتري

انتخاب شذد،

برخوردار است .ن ته قابل توجه ديگر اين ه در بسذياري

جهت نا ماد ،غاايي بايد متناسب با ابعذاد بسذته باشذد،

از محصوالت تو يد داخل ،عدد تاريت تو يد ر انقضذا در

اين موارد رعايت نميشود .انداز ،حرر

راقذع بذه اطذال
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محل عبارتهاي تاريت تو يد ر انقضذا درج نمذيگذردد.

مواد غاايي ر مراجعين بذه مراکذز تهيذه ر توزيذع مذواد

الز به ذکر است که معموالً اين عبارت رري بستهبندي

غاايي شهرستان بستانآبذاد (کذل عرضذهکننذدگان مذواد

چاپ ر عدد مربوطه توس جذت پرينذت يذا کليشذه در

غاايي حوز ،شهري ر معادل آن خريداران مذواد غذاايي

محل ديگري درج ميشذود ر مصذر کننذد ،بايذد تمذا

تحت عنوان مصر کنند )،در قا ب پرسشنامه تهيه شذد،

قسمتهاي بستهبندي را جهذت پيذدا کذردن محذل درج

در خصوص رضعيت دمذوگرافي ي ر ميذزان آگذاهي ر

تاريت بذه دقذت جسذت و کنذد (ميرقطبذي ر هم ذاران،

عمل رد آنان در مورد برچسبهاي مواد غذاايي ان ذا

.)food labeling, 2012;1931

يافت .در اين تحقيق به منظذور بذاالبردن دقذت الز  ،از

براساس يافتههاي بهدستآمد ،از مطا عات مختلذ،،

کليه مراکز تهيه ر توزيع مواد غاايي شذهري بسذتانآبذاد

عرضهکنندگان ر خريذداران عمذدتاً بذه مسذايلي نظيذر

توس کارشناسان م رب رشته مهندسي بهداشت محي

راحتي دسترسي ،تفارت قيمتها ر غير ،توجه ميکنند

نمونهگيري بعمل آمد که شامل متصذديان عرضذهکننذد،

که براي آنها بسيار مهمتر ر قابل توجهتر از توجه بذه

مواد غاايي ر مراجعين بذه مراکذز تهيذه ر توزيذع مذواد

برچسبهاي مواد غاايي ر اطالعات تغايهاي درجشد،

غاايي بودند .با مراجعه به محلهاي ماکور ضمن ان ا

بر رري آنها است ( .)Shine, 2011با توجه بذه اين ذه

بازديد الز مطابق با فر هاي آئيننامه اصالحيه مذاد19 ،

آگاهي از اطالعات درج شد ،بر رري بستههذاي مذواد

قانون مواد خوردني آشاميدني ر آرايشذي ر بهداشذتي ر

غذاايي مذيتوانذد بذر تصذميمگيذريهذاي متصذديان

کنترل مشخصذات بهداشذتي انذوا مذواد غذاايي مذورد

عرضهکنند ،ر مصر کنندگان براي خريد ر در نتي ذه

عرضذذه در محذذل ،در کنذذار آن پرسشذذنامه مربذذو بذذه

تغيير رفتار تغايهاي آنان به سوي يک ا گوي غذاايي

رضعيت دموگرافي ر ميذزان آگذاهي ر عمل ردشذان در

سا م ر مطلوب مثرر باشد ر نظر به اين ه تذاکنون در

مورد اطالعات مندرج در رري بستههذاي مذواد غذاايي

کشور ما تحقيقات چشذمگيري در ايذن زمينذه ان ذا

بستهبنديشد ،ت ميل ميگرديذد .پرسشذنامه حذاري 18

تعيين رضعيت آگاهي

سووال بود که  2سووال آن مربو بذه نظذرات متصذديان

نشد ،است ،اين مطا عه با هد

ر عمل ذذرد متصذذديان عرضذذهکننذذد ،،خريذذداران ر

عرضهکنند ،مواد غذاايي ر مذراجعين بذه مراکذز تهيذه ر

مصر کنندگان مواد غاايي در مورد برچسبهاي مواد

توزيع مواد غاايي در مورد اطالعات ر مشخصات قابذل

غاايي در امذاکن ر مراکذز تهيذه ر توزيذع مذواد غذاايي

منذذدرج در برچسذذبهذذاي مذذواد غذذاايي ر  4سذذووال

شهرستان بستانآباد در استان آذرباي انشرقي ان ا شد.

بذاقيمانذد ،در مذورد عمل ذرد آنذان در ارتبذا بذا ايذن
برچسذبهذا بذذود کذه يافتذذههذاي مربذذو بذه سذذوواالت

مواد و روشها

پرسشنامه ت ميلذي بصذورت درصذد اسذتخراج گرديذد،

اين مطا عه يذک بررسذي از نذو توصذيفي-تحليلذي

است .ررايي پرسشنامه با اسذتفاد ،از ررش اعتبارسذن ي

مقطعي است کذه بذا اسذتفاد ،از پرسشذنامه ر بذه ررش

محتوايي مورد تاييد اعضاي هيات علمي ر پايايي آن بذا

مصاحبه بر رري  1096نفر از متصذديان عرضذهکننذد،

اسذذتفاد ،از ررش در نيمذذه کذذردن آزمذذون ر بذذا ضذذريب

13

دوره  ،4شماره  ،2پیاپی  ،44تابستان 4131

بهداشت مواد غذایی

همبستگي  %21بدست آمد .اطالعات پس از گذردآرري،

خريذداران ر يذا مصذذر کننذذدگان مذذواد غذذاايي) مذذورد

مورد جمذع بنذدي قذرار گرفتذه ر از طريذق ررشهذاي

بررسي قرار گرفتند.

آماري توصيفي ر با استفاد ،از نر افذزار SPSS V. 11.5

تمامي عرضهکنندگان مذواد غذاايي را آقايذان تشذ يل

مورد ت زيه ر تحليل آماري قذرار گرفذت .بذراي تعيذين

داد ،ر زنان صرفاً در بين مصذر کننذدگان (خريذداران)

رابطه بين آگاهي ر عمل رد متصديان عرضهکنند ،مذواد

مواد غاايي به چشم ميخوردند فلاا در م مو حذدرد

غاايي ر مراجعين به مراکز تهيه ر توزيع مواد غذاايي از

 18درصد نمونهها را زنان تش يل ميدادنذد .همذانطور

آزمون کاي در استفاد ،شد.

که در جدرل شذمار 1 ،پيداسذت ،محذدرد ،سذني افذراد
مابين  16تا  68سال بود ،ر اکثريت آنها ( 85/4درصذد)

يافتهها

در رد ،سني 80تا  40سذا گي قذرار داشذتند .تقريبذاً 20
«بررسذي ميذزان آگذاهي ر

در اين مطا عه که با هذد

درصد افراد مورد بررسي متههذل 46/6 ،داراي مذدرک

عمل رد متصديان مراکز تهيذه ر توزيذع مذواد غذاايي ر

ديپلم ،حدرد  90درصد زير ديپلم ر  81/8درصذد داراي

خريذذداران در مذذورد برچسذذبهذذاي مذذواد غذذاايي در

مدرک دانشذگاهي بودنذد .از نظذر شذغلي بذيش از 46

شهرستان بستانآباد» ان ا يافذت ،تعذداد  1096نفذر بذه

درصد افراد داراي شغل آزاد ،نزديذک  40درصذد داراي

نسبت مساري از عرضهکنندگان ر خريداران مواد غاايي

شذذغل کارمنذذدي ر کذذارگري بودنذذد 2/6 .درصذذد از 18

در حوز ،شهري بستانآباد ( 812نفر متصدي مراکز تهيذه

درصد نمونه زنان ،خانه دار بودند .به عبارتي نزديک 58

ر توزيع مواد غاايي ر  812از شهررندان تحذت عنذوان

درصد از زنان شذرکتکننذد ،را زنذان خانذهدار تشذ يل
ميدادند.

جدول  -1توزیع فراوانی نسبی افراد شرکتکننده در این مطالعه بر اساس خصوصیات دموگرافیک
جنس

مرد

زن

>23

23-43

43-03

<03

بیسواد

زیر دیپلم

دیپلم

دانشگاهی

آزاد

کارمند

کارگر

بیکار

بازنشسته

تعداد
درصد

342
22

424
42

12
1/2

535
52/4

110
12/4

02
0/5

24
2

141
13/2

421
40/0

243
24/2

423
40/1

234
22/4

442
43/2

11
1/2

22
2/2

خانهدار

افراد

تحصیالت

23
2/0

جمع

مشخصات

سن

شغل

4310
433

اين مطا عه ر بررسي نشان داد کذه  58/5درصذد از

کسذب اطالعذذات تغايذذهاي ،مشذاهد ،رزن محصذذول،

افراد به هنگا خريد ،به برچسذب مذواد غذاايي توجذه

دستيابي به اطالعاتي در مذورد رجذود مذواد افزردنذي ر

اصلي از توجه هذر

رنگهاي مصنوعي ،برچسب مواد غاايي را ميخواندند.

مينمودند ر بيشترين انگيز ،ر هد

در گرر ،عرضهکنند ،ر خريداران مواد غاايي در هنگذا

همانگونه که جدرل شمار 8 ،مشذخص گرديذد ،اسذت،

خريد رريت تذاريت تو يذد ر انقضذاي منذدرج در رري

حدرد  18درصد متصذديان مراکذز تهيذه ر توزيذع مذواد

برچسب محصول بود ر درصد ناچيزي از آنان با هد

غاايي براي مشذاهد ،شذمار ،پررانذه سذاخت از رزارت
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بهداشت ر درمان اقدا به بررسي برچسب مذواد غذاايي

غذذذاايي بذذذه ايذذذن موضذذذو توجذذذه مذذذينمودنذذذد.

مينمودند در حا ي ه تنهذا  8/6درصذد خريذداران مذواد
جدول  -2فراوانی و درصد دلیل توجه به برچسبهاي مواد غذایی از دیدگاه عرضهکنندگان و خریداران مواد غذایی ()n= 487
فروشندگان ( 434نفر)

خريداران ( 343نفر)

تعداد

درصد

تعداد

درصد

824

68/1

881

69/8

مشاهد ،شمار ،پررانه ساخت از رزارت بهداشت ر درمان

88

11/3

3

8/6

توجه به نو محصول

83

19/6

84

18/8

مشاهد ،قيمت

81

4/2

99

3/8

توجه به مواد ر ترکيبات تش يلدهند ،ماد ،غاايي

2

1/2

14

4

کسب اطالعات تغايهاي

4

1

18

9/4

مشاهد ،رزن محصول

8

1/1

9

0/3

توجه به رجود مواد افزردني ر رنگهاي مصنوعي مورد استفاد،

9

0/5

8

0/6

دليل توجه

مشاهد ،تاريت تو يد ر انقضاي مصر

تاريت تو يد ر انقضذا در رري برچسذب مذواد غذاايي

 82/6درصد از افراد اظهار داشتند که تذاريت تو يذد ر

اذعان داشتند (جدرل شمار.)9 ،

انقضاي درج شد ،بر رري بستههاي مواد غاايي خوانذا
بود ،ر  42/4درصد آنان بذه مناسذب بذودن محذل درج

جدول  -3توزیع عرضهکنندگان و خریداران موادغذایی براساس نظرات آنان درباره اطالعات درجشده برروي بستهبنديهاي مواد غذایی ()n= 1331

تعداد

خوانا بودن تاريخ توليد و

مناسب بودن محل درج

خوانا بودن اطالعات

مفهوم بودن اطالعات

مناسب بودن محل درج

انقضاء

تاريخ توليد و انقضاء

تغذيهاي

تغذيهاي

اطالعات تغذيهاي

بلي

خير

بدو نظر

بلي

خير

بدو نظر

بلي

خير

بدو نظر

بلي

خير

بدو نظر

بلي

خير

بدو نظر

605

454

88

801

453

86

818

28

496

488

65

844

929

945

906

8

42/4

46/8

8/4

43/5

2/8

48/1

41

6 /8

88/8

95

99/8

83/8

درصد 96/4 82/6

بحث و نتیجهگیری

محتوي آن چذه مذيخذرد ،آگذاهي کامذل داشذته باشذد.

اطالعات موجود در برچسبهاي مواد غذاايي بسذيار

بسياري از ما بدرن خواندن برچسبي که رري بستهبندي

مهم هستند زيرا به بهبود کيفيت رژيم غاايي خريذداران

مواد غاايي قرار دارد ،آن را ميخريم .تنهذا مذوردي کذه

با تصميمگيري آگاهانهتر آنهذا در خريذد مذواد غذاايي

به تازگي متدارلشد ،،دقت بذه زمذان تو يذد ر انقضذاي

کمک ميکنند .برچسذبگذااري مذواد غذاايي از جملذه

محصول است .برچسبگذااري مذواد غذاايي از جملذه

موارد ضذررري در آگذاهي دادن بذه خريذدار در هنگذا

موارد ضذررري در آگذاهي دادن بذه خريذدار در هنگذا

خريد است ،چرا که اين حق مسلم خريدار اسذت تذا از

خريد است ،چرا که اين حق مسلم خريدار اسذت تذا از
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محتوي آن چه ميخرد ،آگذاهي کامذل داشذته باشذد .در

خريد رريت تذاريت تو يذد ر انقضذاي منذدرج در رري

راقع آن چه بر رري برچسب درج ميشود بايد به طذور

برچسب محصول بود ر درصد ناچيزي از آنان با هد

سذذاد ،ر قابذذل درک بذذراي همذذه بذذود ،ر مشخصذذات آن

کسذب اطالعذذات تغايذذهاي ،مشذاهد ،رزن محصذذول،

محصول ذکر شد ،باشذد (جاهذد خذاني ي ر هم ذاران،

دستيابي به اطالعاتي در مذورد رجذود مذواد افزردنذي ر

.)1931

رنگهاي مصنوعي ،برچسب مواد غاايي را ميخواندند.

همانطوري که يافتههاي مرجان باژن ر هم ارانش در

در حا يکه ،ميزان توجه به اطالعات تغايهاي درجشد،

شهر تهران طذي سذالهذاي  25تذا  1922تحذت عنذوان

بر رري برچسبهاي مواد غاايي در افذراد آمري ذايي

«بررسي آگاهي ر عمل رد مصذر کننذدگان در مذورد

 52درصد (مير قطبذي ر هم ذارانSatia et al., 1931 ،

برچسبهذاي مذواد غذاايي» (ميذر قطبذي ر هم ذاران،

; )2005ر در افراد کذر،اي  66درصذد ( Chung et al.,

 ،)1931يافتههاي يانگ ر کيونگ ،کذيم ر هم ذاران ري

 )2007گزارش شد ،است .نتايج مطا عه ان ا شد ،بر

در کشذور کذرHyang et al., 1999; Kim et al., ( ،

رري اير نديها حاکي از آن است که  82درصد آنذان

 ،)2009دستارردهاي گنزا س ررآ ر کاالترارا رکيوانذا در

برچسبهاي تغايهاي موجود بر رري بستههاي مذواد

سذذال  8002ط ذي بررس ذي رفتذذار مشذذتريان نسذذبت بذذه

غاايي را ميخواندند اما فق  21درصد از خوانندگان

برچسبهاي مواد غاايي در مراکز عرضذه مذواد غذاايي

براي خريذد مذواد غذاايي از ايذن اطالعذات اسذتفاد،

کشور اسپانيا نشان دادند که اکثر مصر کنندگان هنگا

ميکردنذد ( .)Shine, 1997عذالر ،بذر آن ،بذر اسذاس

خريد مواد غاايي توجه خود را به برچسب آن به ريژ،

يافتههاي مطا عه اس اپ ر هم اران ،حدرد  80درصد

ميکردنذد .ايذن

افراد ساکن وئيزيانا در مورد برچسذبهذاي تغايذهاي

تاريت تو يد ر انقضا محصول معطو

مطا عه نيز نشان داد که بيش از  58درصد از افذراد بذه

آگاهي داشتند ر اکثريت آنها از اطالعات موجذود بذر

هنگا خريد ،به برچسب مواد غاايي توجه مينمودند ر

رري برچسبها استفاد ،مذينمودنذد ( Schupp et al.,

بيشترين انگيز ،ر هذد

اصذلي از توجذه هذر در گذرر،

عرضهکنند ،ر مصر کنند ،مواد غاايي در هنگا خريذد

.)1998
يافتههاي مطا عه حاضر در مقايسه با مطا عات ان ذا

رريت تاريت تو يد ر انقضاي مندرج در رري برچسب

شد ،ماکور نشان ميدهد که ميزان توجه به اطالعات

کسذب

تغايهاي درجشد ،بر رري برچسبهاي مواد غاايي در

محصول بود ر درصد ناچيزي از آنان با هد

اطالعات تغايهاي ،مشاهد ،رزن محصول ،دسذتيابي بذه

نمونههاي مورد بررسي در حد پايين ميباشد که ايذن

اطالعاتي در مورد رجذود مذواد افزردنذي ر رنذگهذاي

امر ميتواند ناشي از کم بودن سطح آگاهي تغايذهاي ر

مصنوعي ،برچسذب مذواد غذاايي را مذيخواندنذد .بذه

عد برخورداري از فرهنذگ تغايذهاي خذاص در افذراد

عبارت ديگر هد

اصذلي هذر در گذرر ،عرضذهکننذد،

مورد مطا عه باشد .همچنين مالحظه ميگردد کذه ميذزان

( )68/1ر خريذذداران ( )69/8مذذواد غذذاايي از خوانذذدن

توجذذه بذذه کسذذب اطالعذذات تغايذذهاي ر ترکيبذذات

مطا ب مندرج در رري بستههاي مواد غذاايي در هنگذا

تش يلدهند ،مواد غاايي در بين خريداران مواد غذاايي
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نسبت بذه فررشذندگان آن بيشذتر مذيباشذد ر علذت آن

اين اطالعات نشان داد که داشتن اطالعات قبلي دربذار،

ميتواند ناشي از باال بودن عالقه ر انگيذز ،خريذداران ر

مواد غاايي مذورد نظذر ،رضذوح کذم نوشذتههذاي رري

مصر کنندگان در راسذتاي برخذورداري از يذک رژيذم

برچسذذب ر ريذذز بذذودن اطالعذذات منذذدرج در رري

تغايهاي مناسب ر يا توصيه بهداشتي ر درماني به سبک

بستههاي مواد غاايي ،نداشتن رقت ر زمان کافي ،عد

امررزي باشذد .همچنذين از داليذل مهذم عذد توجذه

عالقه ر انگيز ،،گويذا ر مفهذو نبذودن منذدرجات رري

عرضهکننذدگان ر مصذر کننذدگان بذه برچسذب مذواد

برچسبها از داليل ديگذر عذد اسذتفاد ،از اطالعذات

غاايي مذيتذوان بذه مذواردي همچذون کذمسذوادي يذا

مندرج در برچسب ذکر شد .مطا عه شاين ر هم ارانش

بيسذوادي ،رضذوح کذم نوشذته رري برچسذب ،درج

در سال  1335نشان داد که داليذل عذد توجذه افذراد

اطالعات به صورت ريز بر رري بستههاي مواد غاايي،

اير ندي بذه برچسذبهذاي مذواد غذاايي ،عذد عالقذه

عد اعتقاد ر بارر افراد ،عد عالقذه ر انگيذز ،،نداشذتن

(88درصد) ،نداشتن رقت کافي براي خواندن برچسذب

رقت ،گويا ر مفهو نبودن مندرجات ر غير ،اشار ،کرد.

( 19درصد) ر مفهذو نبذودن اطالعذات درج شذد3( ،

بر اساس يافتههاي اين مطا عه  18/2درصد متصذديان

درصد) بود ر درج اطالعات به صورت ريز از داليذل

مراکذذز تهيذذه ر توزيذذع مذذواد غذذاايي تحذذت عنذذوان

مهم عد توجه به برچسب در افراد مسذنتذر گذزارش

عرضهکننذدگان ر  98/2درصذد مصذر کننذدگان مذواد

گرديذذد (ميرقطبذذي ر هم ذذاران.)Shine, 1997; 1931،

غاايي تحت عنوان خريداران ر در م مو  84/9درصد

داشتن اطالعات قبلي در بار ،مواد غذاايي مذورد نظذر،

از افراد مورد بررسي به اطالعات درج شذد ،بذر رري

عد عالقه ر انگيز ،کافي ر نداشتن رقت از داليل عد

بسذتههذاي مذواد غذاايي توجذه نمذيکردنذد .همچنذين

توجه بذه برچسذب مذواد غذاايي در افذراد آمري ذايي

مالحظذذه مذذيگذذردد کذذه توجذذه بذذه اطالعذذات رري

گزارش شذد ،اسذت ( .)Schupp et al., 1998بررسذي

برچسبهذاي مذواد غذاايي در بذين فررشذندگان مذواد

نظرات مصر کنندگان در مورد اطالعات درج شد ،بر

غاايي نسبت به خريداران آن بيشتر ميباشد ر علذت آن

رري بستههاي مواد غذاايي حذاکي از رضذايتمنذدي

ميتواند اطالعات زمينهاي باشد که کارشناسان بهداشذت

حدرد نيمي از خريداران مواد غذاايي از خوانذا بذودن

محي از سالهاي پيش در ضذمن بازديذدهاي بهداشذتي

مندرجات ر مناسب بودن محذل درج تذاريت تو يذد ر

خود از مراکز تهيه ر توزيذع مذواد غذاايي بذه متصذديان

انقضاي مصر

بستههاي مواد غاايي بودند .اما بيشذتر

مراکز ماکور در خصوص  6آيتم مهذم منذدرج در رري

از نيمي از مصر کنندگان مواد غاايي به ناخوانا بودن،

بستهبنديهذاي مذواد غذاايي (تذاريت تو يذد ر انقضذاي

نامفهو بودن اطالعذات تغايذهاي درج شذد ،بذر رري

مصر  ،شمار ،پررانه بهر،برداري ،شمار ،پررانه ساخت

بستههاي مواد غاايي ر نامناسب بذودن محذل درج آن

از رزارت بهداشذذت ر درمذذان ،نذذا ر آدرس کارخانذذه

اشار ،نمود ،بودند .گويا نبذودن منذدرجات ر نذامفهو

سازند )،جز برنامه آموزشي ر کنتر ي خود قذرار داد ،ر

بودن اطالعات مربو به برچسبهاي مواد غذاايي از

به آنان انتقال نمود،اند .بررسي داليل عذد اسذتفاد ،از

ن ات بسيار مهمي است که در ساير مطا عات نيذز بذه
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آن اشذار ،شذد ،اسذت .در بررسذيهذاي دري ذوارتيس

رضوح کم نوشذته رري برچسذب ،درج اطالعذات بذه

( )Drichoutis and Lazaridis, 2005ر مارياتذذذا

صورت ريز بر رري بستههاي مواد غاايي ،عد اعتقذاد

( ،)Marietta et al., 1999نيذز گذزارش شذد ،کذه بذين

ر بارر افراد ،عد عالقه ر انگيز ،،نداشتن رقت ،گويا ر

آگاهي تغايهاي مصذر کننذدگان ر رفتذار آنذان ارتبذا

مفهو نبودن منذدرجات ر غيذر ،اشذار ،کذرد .همچنذين

مثبذذت ر معنذذيداري رجذذود دارد (.)Worsley, 1994

نتايج اين مطا عه نشان داد که سطح آگاهي مرد چذه در

همچنين مقايسه يافتههاي اين مطا عه نشان ميدهذد کذه

بين عرضهکنندگان مواد غاايي ر چه در ميان خريذداران

حدرد  18درصد متصذديان مراکذز تهيذه ر توزيذع مذواد

ر مصر کننذدگان آن در رابطذه بذا اطالعذات تغايذهاي

غاايي براي مشذاهد ،شذمار ،پررانذه سذاخت از رزارت

موجود در مندرجات رري برچسبهاي مواد غذاايي در

بهداشت ر درمان اقدا به بررسي برچسب مذواد غذاايي

حد پايين بود ،ر با توجه بذه محذرز بذودن تذارير بذاالي

مينمودند در حا يکه تنها  8/6درصذد خريذداران مذواد

آگاهي تغايهاي بر رري عمل ذرد افذراد در ايذن زمينذه،

غاايي به اين موضو توجه مذينمودنذد ر ايذن تفذارت

ضرررت توجه به آموزشهاي مدار تغايهاي ،آمذوزش

معنيدار ميتواند به د يل برنامههاي آموزشذي ر کنتر ذي

تفسذذير اطالعذذات منذذدرج بذذر رري برچسذذبهذذا ر

کارشناسان بهداشت محي باشد که امررز ،اهميت توجه

بستهبنديهاي مواد غاايي ر بهر،مندي از آنها به منظذور

به اين آيتم مهم مندرج در رري بسذتهبنذديهذاي مذواد

دسذذتيابي بذذه ا گذذوي صذذحيح تغايذذهاي ر همچنذذين

غاايي توس متصديان مراکز تهيه ر توزيع مواد غذاايي

برخورداري از رژيم غذاايي مناسذب در جهذت کذاهش

مورد تاکيد قرار گرفته است.

ابذذتال بذذه عذذوار

تغايذذهاي نامناسذذب ر آمذذوزش

بر اساس نتايج اين مطا عه ميتوان نتي ه گرفت که از

برخذذورداري از تغايذذه سذذا م ر ضذذرررت آشذذنايي بذذا

داليل مهم عد توجه عرضهکننذدگان ر خريذداران بذه

ناماليمات مرتب با مواد غاايي بستهبنديشذد ،اهميذت

برچسب مذواد غذاايي ر اطالعذات منذدرج در رري آن

پيدا ميکند.

ميتوان به مواردي همچون کذمسذوادي يذا بذيسذوادي،
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Abstract
Awareness of the information provided on food labels is important and will help the consumers to
select standard food packaging. This knowledge can lead to improving the diet and health in the
community. This study was carried out to determine the knowledge and practice of food producer
retailers and consumers of food labels in Bostanabad, East-Azarbaijan province. In a descriptive and
cross-sectional study, 1013 individuals were selected through random selection. Data on demographics
and knowledge and practice of food retailers and consumers were collected by filling in a questionnaire
and the results were compared. The age of participants ranged 16-65 years old and majority of them were
between 40 and 60 years of age. According to the results, 75.7% of the participants read food labels
during shopping. Amongst mostly considered food labels to observe the production and expiry dates on
labels. A minority of the participants read food labels for nutritional information, product weight, types
of additives and artificial colors, etc. The results showed that knowledge of people about the nutritional
information on food labels is very slight. Due to the high impact of nutritional knowledge on the
performance of people, having an idea about the individual’s attention to the information on food labels
is essential. It is important to achieve the proper nutritional behavior and reduce the risk of adverse
effects associated with packaged foods.
Key words: Knowledge, Food labels, Food retailers, Food consumers
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