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چكیده
امروزه استفاده غیرمجاز از رنگهای مصنوعی در تهیه مواد غذایی نگرانیهای بهداشتی زیادی را بهوجود آورده است .اطالع از دالیل
استفاده غیرمجاز از این رنگها میتواند برنامهریزی و اقدامات مدیریتی و کنترلی الزم را تسهیل نموده و گام مهمی برای حفظ سالمت
جامعه باشد .در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و فرم مقایسه زوجی معیارها و زیرمعیارها ،دادههای الزم در
خصوص بررسی دالیل استفاده غیرمجاز از رنگهای مصنوعی از دیدگاه  131نفر از کارکنان صنوف مواد غذایی شهر کرمان و
متخصصین بهداشت جمعآوری گردید .هر دو گروه متخصصین بهداشت و کارکنان صنوف مواد غذایی معتقدند که مهمترین معیار
استفاده غیرمجاز از رنگهای مصنوعی معیار اقتصادی و در درجه دوم معیار آگاهی است .هر چند از نظر متخصصین بهداشت ارزانتر
بودن رنگهای مصنوعی نسبت به رنگهای طبیعی و پایین بودن آگاهی عموم مردم بهعنوان مصرفکنندگان مواد غذایی مهمترین
زیرمعیارها میباشند .اما از نظر کارکنان صنوف غذایی مشتریپسند بودن مواد غذایی تهیه شده با رنگ مصنوعی و پایین بودن آگاهی
کارکنان تهیهکننده مواد غذایی مهمترین زیرمعیارها میباشند .معیارهای اقتصادی و پایین بودن آگاهی عاملی برای استفاده غیرمجاز از
رنگهای مصنوعی در تهیه موادغذایی است .لذا با افزایش آگاهی عموم مردم و کارکنان دخیل در تهیه مواد غذایی میتوان اقدامات
مؤثری جهت کاهش مصرف غیرمجاز این رنگها انجام داد .هر چند فعالیتهای دیگری مانند انجام بازرسی مؤثرتر و برخورد قاطع
ارگانهای مسئول با متخلفین ،توزیع کنترلشده رنگهای مصنوعی و برچسبگذاری مواد غذایی به مدیریت مشكل بهداشتی فوق
کمک مینماید.
واژههای کلیدی :تحلیل سلسله مراتبی ،رنگ مصنوعی ،تقلب ،بهداشت مواد غذایی
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رنگهای مصنوعی در تهیه مواد غذایی
بررسی دالیل استفاده غیرمجاز از 

خسروی مشیزی و همکاران

مقدمه

دارای رنتت

افزودنیهای غذایی موادی هستتند کته در تی مراحت

مصتتنوعی ختتوراکی بتتهدلیتت تنتتو  ،یبتتات ،ارزانتتی،

آمادهسازی و فرایند بهمنظور بهبود ظاهر ،بافتت ،رنت ،

قاب دسترس بودن و از بین رفتن رن های بی ی حتین

بو ،بازارپسندی و زمان ماندگاری به مواد غذایی افتزوده

فرآوری غذا بسیار بیشتر از رنت هتای بی تی استتفاده

متیشتوند (Vesal et al., 2013; Farzianpoor et al.,

میشوند ) (Kiple and Ornelas, 2000ه زمان با آغتاز

یک ویژگی کیفی مهت در نتنایغ غتذایی

در متواد غتذایی نگرانتیهتای

) .2013رن

بتتود ( .)Ollikainen, 2009رنتت هتتای

و توس ه استفاده از رن

است که میتواند انتخاب مشتریان را تحتت تتثییر قترار

بهداشتتتی در خصتتور ایتترات ایتتن متتواد بتتر س ت مت

یتک متاده غتذایی

مصررکنندگان نیز افزایش یافت .هتر ستاله دانشتمندان

اولین پارامتری استت کته متورد ارزیتابی مشتتری قترار

تحقیقتتاتی را در متتورد ایتترات رنتت هتتا بتتر ستت مت

میگیرد و در پذیرفتن یا نپذیرفتن یک محصتول توستط

مصررکنندگان انجتام داده و بتا استتفاده از نتتایج ایتن

مشتری یک عام کلیتدی استت ).(Leon et al., 2006

تحقیقات هر چند سال یکبار لیست رن های ختوراکی

استفاده از رن های ختوراکی در نتن ت متواد غتذایی

مجاز ویرایش شده و رن هایی که ایرات زیانآور آنهتا

اهمیت بسیاری دارد .این رن هتا در کیفیتت ظتاهری و

یابت شده از این لیست حذر میگتردد (Farzianpoor

بازارپسندی مواد غذایی نقش بسیار مؤیری داشته و البته

) .et al., 2013; Pratima and Sudershan 2008بتتا

گاهی برای مخفی کردن عیوب و تقلب در فرآوردههتای

توجه به اینکه رستورانهتا و قنتادی هتا از مراکتز مهت

غذایی بهکتار متیرونتد ) .(Hosseini, 2009رنت هتای

مصرر غیرمجاز رن های مصنوعی میباشند علتیتابی

خوراکی میتوانند منشتث بی تی و یتا مصتنوعی داشتته

دًی مصرر رن های مصنوعی از دیدگاه کارکنان این

باشند .رن های بی ی م متوً بتا منشتث گیتاهی ماننتد

مراکز میتواند بته متدیریت و ت یتین استتراتژی کنتترل

کلروفی و آنتیسیانین یتا م تدنی هستتند و رنت هتای

مصرر این رن ها کمک نمایتد .در ایتن مطال ته بترای

مصنوعی یا ستنتتیک ماننتد کینتولینیلتو ،سانستتیلتو،

ت یین اولویت این دًی از روش تحلی سلسله مراتبتی

آلورارد و آزوروبین هستند (استاندارد ملی ایتران.)097 ،

) (AHP: Analytical Hierarchy Processاستفاده شد.

در مطال تتتهای بتتتا هتتتدر بررستتتی ع قتتتهمنتتتدی

این روش ارزیابی ابتدا در سال  1497توستط Thomas

و فاقتد

 L. Saatyارایه شد و تتاکنون کتاربردهتای مت تددی در

و ه چنین نظر آنان در مورد استفاده از رن ها در

علوم مختلف داشته است .فرایند تحلی سلستله مراتبتی

مواد غذایی 232 ،نفر را مورد بررسی قرار گرفت .نتتایج

تکنیکی است که برای رتبهبندی مجموعهای از گزینههتا

این بررسی بیانگر ع قه شرکتکنندگان به نوشتیدنیهتا

یا برای انتخاب بهترین از یتک مجموعته گزینته بتهکتار

دهد (  .)Pankaj et al., 2013رنت

مصررکنندگان بته نوشتیدنیهتای دارای رنت
رن

میرود .ع وه بر منطق قوی ریاضی  AHPمزیت انلی
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این فن بر ستایر فنتون در محاستبه شتاخز ستازگاری

مواد و روشها

متتیشتتود از رهگتتذر آن بتته ارزیتتابی

نظتامهتای راحتی

ازجامغتترین

تحلی سلسله مراتبی

پاسخدهندگان پرسشنامهها پرداختت .تتا افترادی کته در

شده برای تصمی گیری با م یارهای چندگانه است زیترا

پاستخهتای ختود ناستازگارند از گتروه حتذر شتوند

با بهرهگیری از این مدل متیتتوان مستئله را بتهنتورت

).(Yaghoubi et al., 2011

سلستتله مراتبتتی در قالتتب م تتادًت درآورد و در آن

بهادری و محرابیان از روش تحلی سلسله مراتبی بترای

م یارهای مختلف کمی و کیفی را در نظتر گرفتت .ایتن

ت یین اولویتهای پژوهشی یک سازمان بیمهگر استتفاده

فرایند گزینه های مختلتف را در تصتمی گیتری دخالتت

کردند ( .)Bahadori and Mehrabian, 2012عظیمی در

متتیدهتتد و امکتتان تحلی ت حساستتیت روی م یارهتتا و

پژوهش خود از  AHPجهت شناسایی موانتغ بازاریتابی

متیستازد .م یارهتای تر شتده

زیرم یارها را فتراه

شترکت ایتران ختودرو استتفاده کترد (.)Azimi, 2006

می تواند کمی یا کیفی باشد .ه چنین این فراینتد برپایته

پناهنده و همکاران از این روش برای ت یین محت دفتن

قضاوتها بنا نهاده شتده

مقایسه زوجی با امکان تسهی

زباله شهر سمنان استفاده کردند (.)Panahandeh, 2010

استتت .از ویژگتتیهتتای  AHPظرفیتتت ذاتتتی آن بتترای

برادران کتاظ زاده و همکتاران نیتز از ایتن روش بترای

وزن دهی ت داد زیادی از عوام و م یار هتا بتهنتورت

ارزیتتتابی کیفیتتتت ختتتدمات بهداشتتتتی درمتتتانی در

داده های کمی و کیفی می باشد .در واقغ در این روش از

بیمارستانهای شهر زاهدان استفاده کردند ( Baradaran

نستبت ستازگاری ( )CR: Consistency Ratioاستتفاده

 .)Kazemzadeh et al., 2014همچنتتین احمتتدی و

نمونتههتا را فتراه

می شود که امکان قضاوت در متورد

همکاران برای بررسی عوام مؤیر بر پیادهسازی سیست

یتکدهت
می آورد و در نورتیکه این نسبت بیشتتر از 

استتت کتته باع ت

ا

عات بیمارستان از  AHPاستفاده نمودند ( Ahmadi

دادههتا غیرقابت اعتمتاد متی باشتند .روش تحلیت
باشد 

 .)et al., 2014در این پژوهش از این مدل بترای ت یتین

سلستتله مراتبتتی در نتترم افتتزار  Expert Choiceانجتتام

مصتنوعی در تهیته متواد

میشود .در نرمافتزار Expert Choiceهتدر بتهعنتوان


غذایی با استفاده از نظر کارکنان دخی در امر تهیه متواد

انلیترین شاخه تحلی سلسله مراتبی است و م یتارهتا


غذایی در شهر کرمتان و متخصصتین بهداشتت استتفاده

زیرم یارها بهعنوان زیر شاخه هتدر هستتند .پت
و 

شده است.

شتاخههتای درختتی

اینکه م یارها و زیرم یارها در زیر

عل استفاده غیرمجاز از رنت

از

وزندهی م یارها متیرستد کته
نرمافزار پر شد .نوبت به 

این کتار را بته چنتد نتورت مقایسته زوجتی عتددی،
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بررسی دالیل استفاده غیرمجاز از 

خسروی مشیزی و همکاران

وزندهی
تونیفی و گرافیکی می توان انجام داد .در عین 

مشتریان به شیرینی های رن

نترمافتزار
برای هر مجموعه قضاوت ستازگاری توستط 

بهدلی تنو آنها انتخاب شد .برای م یتار آگتاهی زیتر

میشود که ایتن نستبت بایتد کمتتر از  7/1باشتد.
انجام 

م یارهای پایین بودن آگاهی بازرستان بهداشتت ،پتایین

اولین قدم در روش تحلی سلسله مراتبی تبدی موضو

بودن آگاهی تهیهکنندگان مواد غذایی ،پایین بودن آگاهی

به ستاختاری سلستله مراتبتی استت کته در آن هتدر،

عموم مردم به عنوان مصررکنندگان مواد غذایی و عتدم

م یارها و زیرم یارها مشخز میگردد .در این پژوهش

آشنایی بازرسان بهداشت به روشها و فنتون آمتوزش و

هتتدر ت یتتین دًی ت استتتفاده غیرمجتتاز از رن ت هتتای

برای م یتار شترایط پختت پایتداری بیشتتر رنت هتای

مصنوعی در تهیته متواد غتذایی استت .بتا نظتر استاتید

مصنوعی در حرارت و شترایط پختت و آمتادهستازی و

دانشگاه و متخصصان بهداشت م یارهای پژوهش شام

امکان استفاده راحتتر و سریغتر از رن های مصتنوعی

م یارهای اقتصادی ،آگاهی و شرایط پخت ت یتین شتد.

نسبت به رن های بی ی انتخاب شد .شک شماره یک

برای هر یک از م یارها زیر م یارهایی مشخز گردیتد.

ساختار سلسله مراتبی فوق را نشان میدهد.

شده با رن های مصنوعی

زیرم یارهتتای م یتتار اقتصتتادی شتتام ارزانتتتر بتتودن
رن ت هتتای مصتتنوعی نستتبت بتته رن ت هتتای بی تتی،
دردسترس بودن رنت هتای مصتنوعی و تمایت بیشتتر

شكل ( -)1ساختار سلسله مراتبی تعیین علل استفاده غیرمجاز از رنگ مصنوعی در تهیه مواد غذایی

از آنکه با نظر اساتید و متخصصان هدر ،م یارها

اهمیت نسبی م یارها را دو به دو با ه بهنورت

پ

و زیرم یارها مشخز شد .پرسشنامه مقایسات زوجی

مقایسه زوجی عددی مقایسه کنند .در مقایسه دو به دو

مقایسات زوجی تنطی شد و

برای ت یین اهمیت م یارها یا زیرم یارها درجه اهمیت

در اختیار متخصصین و کارکنان ننور قرار گرفت تا

هر کدام با دیگری بر اساس روش استاندارد از  1تا 4

بهنورت جداول ماتری
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ارزشگزاری شد .در روش وزندهی  4-1عدد  1برای

بهنورت سرشماری در یک مرکز بهداشت انتخاب

اهمیت مساوی 3 ،برای اهمیت اندکی بیشتر 5 ،برای

شدند نیز تکمی گردید.

اهمیت بیشتر 0 ،برای اهمیت خیلی بیشتر 4 ،برای

پ

پرسشنامههای مذکور توسط متخصصان

از آنکه
دادههای بهدست آمده وارد
شد .

اهمیت مطلق و اعداد  2و 9و 9حالت بینابینی میباشند.

و کارکنان تکمی

در مرحله ب د افرادی که باید پرسشنامه تهیه شده را

نرمافزار  Expert Choiceشده و تجزیه و تحلی توسط

عات اولیه و

با استفاده از نتایج بهدست

تکمی نمایند انتخاب شد .با توجه به ا

این نرمافزار انجام شد .سپ

در نظر گرفتن حدود ا مینان  45درند و خطای 5

آمده وزن م یارها و زیرم یارها مشخز و تثییر هرکدام

درند ت داد نمونه ًزم  139نمونه برآورد گردید که از

بر استفاده غیر مجاز از رن های مصنوعی در تهیه مواد

دو ننف قناد و رستوران بهدلی اینکه بیشترین استفاده

غذایی مشخز گردید.

مصنوعی در بین ننور مواد غذایی در این دو

در این مطال ه  139نفر از کارکنان ننور غذایی که 44

از رن

ننف میباشد انتخاب شدند .با توجه به اینکه در شهر

درند آنها از شاغلین ننف قنادی و  33درند آنها

کرمان ت داد واحدهای قنادی ( 317واحد قنادی)

از ننف رستوران بودند ،مورد بررسی قرار گرفت .این

تقریبا دو برابر واحدهای رستوران ( 195واحد

افراد از نظر تحصی ت بهترتیب  9/0درند تا مقطغ

رستوران) بود لذا ت داد نمونه انتخابی واحدهای قنادی

ابتدایی 13/79 ،درند تا مقطغ راهنمایی و 09/24

نیز دو برابر انتخاب شد .ی نی از  139نمونه ت داد 94

درند در مقطغ دیپل و باًتر تحصی ت داشتند.

نمونه به رستوران و ت داد  42نمونه به واحدهای قنادی

ه چنین از نظر سابقه کار بهترتیب  34/9درند بین 7

اختصار داده شد .انتخاب واحدهای قنادی و رستوران

تا  17سال 93/5 ،درند بین  17تا  27سال و 27/1

بهعنوان نمونه به روش لیست کردن و انتخاب تصادفی

درند  37سال یا بیشتر سابقه کار داشتند.

منظ از هر ننف جداگانه انجام شد .انتخاب یک فرد

نتایج حان از مقایسه زوجی م یارها نشان داد که از

در هر واحدی که بهعنوان نمونه انتخاب شده بود نیز با

نظر متخصصان بهداشت ،اقتصاد با وزن 7/079

روش تصادفی ساده از بین کارکنان آن واحد انتخاب

مه ترین عام استفاده غیرمجاز از رن های مصنوعی

شد .و فرد انتخاب شده آموزش ًزم را دیده و سپ

در تهیه مواد غذایی است .آگاهی و شرایط پخت

گردید .ه چنین فرم

بهترتیب با وزنهای  7/239و  7/742در جایگاههای

فرم دادهها توسط فرد تکمی

مقایسه زوجی توسط  4نفر از کارشناسان بهداشت

دوم و سوم قرار میگیرند (جدول  )1ه چنین از نظر
کارکنان ننور اقتصاد با وزن  7/554مه ترین عام
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استفاده غیرمجاز از رن های مصنوعی در تهیه مواد

 7/352و  7/794در جایگاههای دوم و سوم قرار

غذایی است .آگاهی و شرایط پخت بهترتیب با وزنهای

میگیرند (جدول .)2
مصنوعی در تهیه مواد غذایی از نظر متخصصین بهداشت ()CR=0.08

جدول ( -)1مقایسه زوجی م یارهای ت یین عل استفاده غیرمجاز از رن
معیار

اقتصاد

آگاهی

شرایط پخت

وزن

اقتصاد

1

9

9/5

7/079

آگاهی

-

1

5

7/239

شرایط پخت

-

-

1

7/742

جدول ( -)2مقایسه زوجی م یارهای ت یین عل استفاده غیرمجاز از رن های مصنوعی در تهیه مواد غذایی ازنظر کارکنان ننور مواد غذایی
معیار

اقتصاد

آگاهی

شرایط پخت

وزن

اقتصاد

1

2

5

7/554

آگاهی

-

1

5

7/352

شرایط پخت

-

-

1

7/794

)(CR= 0.05

بودن رن های مصنوعی به ترتیب با وزنهای  7/219و

یافتهها

 .)1اما از

شک شماره دو مقایسه زوجی و وزندهی زیرم یارهای

 7/741دارای اهمیت ب د میباشند (شک

م یار اقتصادی در ت یین عل استفاده غیرمجاز از رن

دیدگاه کارکنان ننور مواد غذایی مشتریپسند بودن

مصنوعی در تهیه مواد غذایی از نظر متخصصین

مواد غذایی رن

بهداشت و کارکنان ننور مواد غذایی را نشان میدهد.

 7/523دارای بیشترین وزن بوده و ارزانتر بودن

از نظر متخصصین بهداشت ارزانتر بودن رن های

رن های مصنوعی نسبت به رن های بی ی و در

مصنوعی نسبت به رن های بی ی با وزن 7/441

دسترس بودن رن های مصنوعی به ترتیب با وزنهای

دارای بیشترین وزن بوده و مشتریپسند بودن مواد

 7/333و  7/197دارای اهمیت ب د میباشند (شک .)2

غذایی رن
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الف

ب
شک ( -)2مقایسه زوجی و وزندهی زیر م یارهای م یار اقتصادی در ت یین عل استفاده غیرمجاز از رن

مصنوعی در تهیه مواد غذایی؛  :Aارزانتر بودن

رن های مصنوعی نسبت به رن های بی ی؛ ( :)Bدر دسترس بودن رن های مصنوعی؛  :Cمشتری پسند بودن؛ الف :از نظر متخصصین بهداشت

=(CR

)0.05؛ ب :از نظر کارکنان ننور مواد غذایی ).(CR=0.05

نتایج مقایسههای زوجی زیرم یار آگاهی نشان داد که از

وزنهای  7/105 ،7/299و  7/702دارای اهمیت ب د

نظر متخصصان پایین بودن آگاهی عموم مردم بهعنوان

میباشند (شک .)3

مصررکنندگان مواد غذایی با وزن  7/494دارای

نتایج مقایسههای زوجی زیرم یار شرایط پخت نشان داد

بیشترین وزن بوده و پایین بودن آگاهی تهیهکنندگان

که از نظر متخصصان بهداشت پایداری بیشتر رن های

مواد غذایی ،عدم آشنایی بازرسان بهداشت به روشهای

مصنوعی در حرارت باً و شرایط پخت با وزن 7/9

آموزش و پایین بودن آگاهی بازرسان بهداشت بهترتیب

دارای بیشترین وزن بوده و آمادهسازی و استفاده سریغ-

با وزنهای  7/173 ،7/191و  7/740دارای اهمیت ب د

تر و راحتتر رن های مصنوعی نسبت به رن های

میباشند .اما از نظر کارکنان اننار مواد غذایی پایین

بی ی با وزن  7/2دارای اهمیت ب د میباشد ،ه چنین

بودن آگاهی تهیهکنندگان مواد غذایی با وزن 7/579

از نظر کارکنان اننار مواد غذایی پایداری بیشتر رن -

دارای بیشترین وزن بوده و پایین بودن آگاهی عموم

های مصنوعی در حرارت باً و شرایط پخت با وزن

مردم بهعنوان مصررکنندگان مواد غذایی ،پایین بودن

 7/440دارای بیشترین وزن بوده و آمادهسازی و استفاده

آگاهی بازرسان بهداشت و عدم آشنایی بازرسان

سریغتر و راحتتر رن های مصنوعی نسبت به

بهداشت به روشهای آموزش بهترتیب با

رن های بی ی با وزن  7/333دارای اهمیت ب د
میباشد (شک .)9
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الف

ب
شک ( -)3مقایسه زوجی و وزندهی زیر م یارهای م یار آگاهی در ت یین عل استفاده غیرمجاز از رن

مصتنوعی در تهیته متواد غتذایی؛  :Aپتایین بتودن

آگاهی بازرسان بهداشت؛  :Bپایین بودن آگاهی تهیه کنندگان مواد غذایی؛  :Cپایین بودن آگاهی عموم مردم بهعنوان مصررکنندگان متواد غتذایی؛  :Dعتدم
آشنایی بازرسان بهداشت به روشهای آموزش؛ الف :از نظر متخصصین بهداشت ()CR=0.04؛ ب :از نظر کارکنان ننور مواد غذایی (.)CR=0.04

الف

ب
شک ( -)9مقایسه زوجی و وزندهی زیرم یارهای م یار شرایط پخت در ت یین عل استفاده غیرمجاز از رن

مصنوعی در تهیه مواد غذایی؛  :Aپایداری

بیشتر رن های مصنوعی در حرارت باً و شرایط پخت؛  :Bآمادهسازی و استفاده سریغتر و راحتتر رن های مصنوعی نسبت به رن های بی ی؛ الف:
از نظر متخصصین بهداشت؛ ب :از نظر کارکنان ننور مواد غذایی.

بحث و نتیجهگیری

حدود  9درند کودکان بیشف ال مترتبط بتا رنت هتای

مصتترر رن ت هتتای مصتتنوعی از فاکتورهتتای متتؤیر در

مصنوعی سنتتیک میباشد .و رژیت غتذایی فاقتد رنت

و

مصنوعی میتواند در بهبود ع یت بتیشف تالی در ایتن

همکاران با بررسی متاآنالیز مقاًت چاپ شده در زمینته

کودکتان مفیتد باشتد (.)Kleinman Nigg et al., 2011

ارتباط رن های مصتنوعی ختوراکی بتا بتیشف تالی در

سونگا -بارک و همکاران نیتز در بررستی تتثییر عوامت

کودکان به این نتیجه رسیدند که ع یت بتیشف تالی در

مت دد رژی غذایی و روانی بر درمان اخت ل بیشف تالی

اخت ًت بیش ف الی در کودکان است .کلیمنمن نیت
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درکودکان به این نتیجه رسیدند کته از بتین ایتن عوامت
رژی غذایی فاقد رن

مجاز برای تولیدکنندگان نن تی بود که مصرر آن برای

مصنوعی میتواند بیشترین تتثییر

قنادیهای فاقد مسئول فنی ممنو میباشد ( Avazpour

را بر درمان کودکان بیش ف تال داشتته باشتد (Sonuga-

 .)et al., 2013مطال ه سلطاندًل و همکتاران بتر روی

 .)Barke et al., 2013ه چنین بهمنظور بررسی ارتبتاط

 141نمونه شیرینی خشک شهر تهران نیز نشتان داد کته

بین رن های مصنوعی موجود در رژی غذایی با تغییتر

 22درند این نمونهها دارای رنت

مصتنوعی غیرمجتاز

مصنوعی تتارترازین

خوراکی 57/3 ،درند حاوی رن

مصنوعیای بتود کته

رفتار کودکان ،تثییر استفاده از رن

بر رفتار  99کودک مراج هکننده به بیمارستان ملبتورن را

برای واحدهای نن تی مجاز استت و  21درنتد دارای

متورد بررستی قترار گرفتت ).(Row and Row, 1994

رنت

بی تی بودنتد ( .)Soltandalal et al., 2008در

نتایج آنان یابت کرد تارترازین سبب تغییر رفتتار ب ضتی

مطال تته دیگتتری نتتو و میتتزان استتتفاده از رن ت هتتای

کودکان شده و آنها را دچار بیقتراری و آشتفتگیهتای

مصنوعی در مواد غذایی منا ق شهری و روستایی متورد

ختواب متتیکنتد .چنتتین نتتتایجی بستیاری از دولتتتهتتا

بررسی قرار گرفت و نتایج آنان نشان داد اگر چه میتزان

بهخصور در کشورهای توس ه یافته را مجاب نمود که

استفاده از رن های مصنوعی در منا ق شهری رایتجتتر

بترای کتاهش یتا حتذر مصترر رنت هتای ختوراکی

از منتتا ق روستتتایی استتت ،امتتا استتتفاده از رن ت هتتای

مصنوعی اقداماتی نمایند .مث دولت انگلستتان در ستال

مصنوعی غیرمجاز در منا ق روستتایی بیشتتر از منتا ق

 2774از ننایغ غذایی این کشور خواست که بسیاری از

شهری بود (.)Tripathi et al., 2007

رنتت هتتای مصتتنوعی را از محصتتوًت ختتود حتتذر

روش تحلی سلسله مراتبی یکی ازجامغتترین تکنیتک-

کنند ) .(Robin and Kanarek, 2011مطلبی که بر دامنه

های راحتی شتده بترای تصتمی گیتری بتا م یارهتای

این نگرانیها افزوده استفاده غیرمجتاز از افزودنتیهتای

چندگانه است .در ایتن پتژوهش از ایتن تکنیتک بترای

غذایی و رن ها در محصتوًت غتذایی استت .مطال ته

بررسی دًی استفاده غیرمجاز از رن های مصنوعی در

عوض پور و همکاران در بررسی  139نمونه شیرینی تتر

تهیه مواد غذایی که میتوانتد یتک عامت تهدیتد کننتده

و خشک تهیه شده از شیرینی فروشیهتای ستطش شتهر

س ت مت باشتتد استتتفاده شتتد .نتتتایج مقایستتات زوجتتی

و 94

م یارهای مختلف توسط متخصصین بهداشت و کارکنان

بودند که از بین آنها فقط  23درند

ننور مرتبط با مواد غذایی نشان داد که از نظر هتر دو

ای م نشتان داد  19درنتد نمونتههتا فاقتد رنت
درند دارای رن
رن

بی ی داشتت 12 ،درنتد نمونتههتا دارای رنت

مصنوعی غیرمجاز و  55درنتد دارای رنت

مصتنوعی

گروه مه ترین دلی استفاده غیرمجاز از این متواد م یتار
اقتصادی میباشد .ارزان بودن قیمت این رن ها نستبت
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به رن های بی ی و تمای مشتریان به مواد غتذایی بتا

مواد غذایی نسبت به رن های مصنوعی میتوانتد یکتی

رن های متنو زیتر م یتارهتای مهت م یتار اقتصتادی

از راههای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از این رنت هتا

میباشند .در مطال ه ای وجتود بافتتهتای غیرمجتاز در

باشد .در مطال های میزان آگتاهی و نگترش  939نفتر از

همبرگرهای نن تی نشان داد ( AbbasyFasarani et al.,

کارکنان مواد غذایی را درباره بیماری های ناشی از متواد

 .)2013بتتا توجتته بتته ایتتنکتته در میتتان کارخانتتههتتای

غذایی مورد بررسی قترار گرفتت و پیشتنهاد گردیتد بتا

تولیدکننده ،رقابت برای افزایش تولید و پایین نگهداشتن

ارتقای سطش آگاهی کارکنان مراکز تهیته و توزیتغ متواد

قیمت تمام شده وجود دارد ،جایگزینی خمیتر متر بته

غذایی نسبت به س مت غذا میتوان مرگ و میتر ناشتی

جای گوشت گاو بهعنوان یک تقلب در تولیتد همبرگتر

از بیماریهای ناشی از مواد غذایی ناسال را کتاهش داد

به ور وسیغ و بترخ ر استتاندارد ملتی کشتور انجتام

( .)Zain and Naing, 2002نتایج تحقیق دیگتری نشتان

متتیشتتود .مطال تته حستتینی و همکتتاران و مطال تته

داد میانگین آگاهی کارکنان رستورانهای دانشتگاههتا در

ادیب مرادی و برازندگان نیز نتایج مشابهی را نشان دادند

مورد بیماریهای ناشی از مواد غذایی حدود  09درنتد

( Hosseini et al., 2009; Adibmoradi and

استتت ( .)Siow and Norrakiah, 2011آنجلیلتتو و

 .)Barazandegan, 2010در بررستتی و وزندهتتی زیتتر

همکاران ه میزان آگاهی و نگرش کارکنان اننار مواد

م یارهای م یار آگتاهی ،پتایین بتودن آگتاهی بازرستان

غذایی کشور ایتالیا در مورد بیماریهتای ناشتی از متواد

بهداشت ،پایین بودن آگاهی تهیهکنندگان مواد غذایی که

غذایی را مورد بررسی قرار دادند که نتایج آنان نشان داد

در آنها بصورت غیرمجاز از رن های مصنوعی استفاده

نگرش کارکنان در مورد تهیه متواد غتذایی ستال مثبتت

میشتود ،پتایین بتودن آگتاهی عمتوم متردم بته عنتوان

است ،اما میزان آگاهی آنان در اینباره بسیار کت استت،

مصررکنندگان مواد غتذایی و عتدم آشتنایی و استتفاده

لذا برنامههای آموزشی را برای افزایش آگتاهی کارکنتان

بازرسین بهداشتت از روشهتای آموزشتی متؤیر بترای

تونتتیه کردنتتد ( .)Angelillo et al., 2001اوان ت

و

آموزش کارکنان و متصدیان ننور متواد غتذایی متورد

همکاران در کمیسیون خدمات نیتروی انستانی ()1998

بررسی قرار گرفت که از نظر متخصصین بهداشت پایین

آموزش را بتهعنتوان یتک راهکتار مناستب در راستتای

بودن آگاهی عموم مردم بهعنوان مصررکننده و لذا عدم

برنامهریزی برای تغییر مؤیر رفتار و مهتارتهتای افتراد

بکار رفته در مواد غذایی متورد

متورد بررستی ت ریتف کردنتد (.)Evans et al., 1998

خریداری مه ترین زیرم یار آگتاهی استت .امتا از نظتر

مطال ات گذشته نشان داده است کته آمتوزش کارمنتدان

کارکنتتان نتتنور متتواد غتتذایی پتتایین بتتودن آگتتاهی

اننار مواد غذایی افزایش آگتاهی ،نگترش و عملکترد

تهیهکنندگان مواد غذایی مه ترین زیرم یار م یار آگاهی

آنان برای تهیته متواد غتذایی ستال را ستبب متیشتود.

است .لذا باً بردن آگاهی عموم متردم و تهیتهکننتدگان

بهعنوان مثال نتایج اسنید و همکاران بیانگر تتثییر مثبتت

توجه آنها به نو رن
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آموزش بر تغییر رفتتار و عملکترد کارکنتان بترای تهیته

مطال تته ستتریری و غفتتوری در متتورد ردیتتابی یتتک

غذای سال بتود ( .)Sneed et al., 2004ایتن در حتالی

نگهدارنده ختار در متواد غتذایی نشتان داد کته روی

است که مکنزی-مور و اسمیت اعتقاد دارند که آمتوزش

برچسب همه نمونههای متورد بررستی در ایتن تحقیتق

بهتنهایی نمیتواند منجر به تغییتر رفتتار کارکنتان شتود

اغلتتب عبتتارت «عتتاری از نگهدارنتتده» یبتتت شتتده بتتود

( .)McKenzie-Mohr and Smith, 1999هتت چنتتین

درحالیکه مقادیر نگهدارنده یافت شتده دربرختی متوارد

گرین و سلمان گزارش دادند فاکتورهای زیادی بر تغییر

حتی بیشتر از مقدار مجاز بینالمللی بود .همچنین مقدار

رفتار کارکنان در تهیه مواد غذایی سال تثییرگذارنتد کته

سدی بنزوات در اغلب نمونههای مورد بررسی با ادعای

از مه ترین آنها میتوان مدت زمان آموزش ،تجهیتزات

روی برچسب مغایرت داشت و تنها حدود  5درنتد از

آموزشی ،مدیریت و نظرات همکاران را نام برد ( Green

محصوًت بستهبندی و آماده مصرر موجتود در بتازار

 .)and Selamn, 2005چو و همکاران تثییر آمتوزش بتر

دارای برچسب دقیق و گویا و یا نزدیک بهمقدار واق تی

رفتار کارکنان رستورانها را مورد بررسی قترار دادنتد و

نگهدارنتتده موجتتود در محصتتول بودنتتد (Sariri and

نتیجه گرفتند که آگاهی در مورد س مت غذا به تنهتایی

) .Ghafoori, 2011همچنین مطال ه ونال و همکتاران

نمیتواند سبب تغییر رفتار کارکنتان شتود ( Cho et al.,

در مورد بررسی وجود سوربات پتاسی و بنزوات سدی

 .)2010افتتزایش آگتتاهی متتردم بتتهعنتتوان خریتتداران و

در برند دو های نن تی م رور عرضته شتده در شتهر

مصررکنندگان مواد غذایی نسبت به رن های مصنوعی

تهران نشان داد که  34درنتد از نمونتههتای دو تهیته

میتواند بر استفاده از ایتن متواد در متواد غتذایی تتثییر

شده در شهر تهتران دارای ستوربات پتاستی و بنتزوات

زیادی داشته باشد .برچسبگتذاری محصتوًتی کته در

سدی بودند که بر خت ر فرموًستیون اعت م شتده در

مصتنوعی استتفاده شتده استت از جملته

پروانه ساخت این محصتوًت و استتاندارد ملتی ایتران

کارهای دیگری است که در این راستا میتوان انجام داد.

است ( .)Vesal et al., 2013افراد مورد بررستی عرضته

در ایران م موً مواد غتذایی کته در تهیته آنهتا از ایتن

وسیغ رن های مصنوعی در سراسر کشور را از عوامت

رن ت هتتا استتتفاده متتیشتتود چنتتین برچستتبی ندارنتتد،

استفاده غیرمجاز رن های مصنوعی متیداننتد و اعتقتاد

درحالیکه وجود چنین برچسبی به مصررکنندگان ایتن

دارند اگر رن های مصنوعی برای س متی انستان مضتر

امکان را میدهد که خود در مورد استتفاده از ایتن متواد

بودند در عطاریها به وفور عرضه نمیشدند .با توجه به

غذایی تصمی بگیرند ) .(Pratima et al., 2004هر چند

اینکه در ایران شرکتهای سازنده رنت هتای مصتنوعی

نحت چنین برچستبهتایی نیتز بایتد نظتارت گتردد.

م دود است ،میتوان با روش توزیتغ کنتترل شتده ایتن

آنها از رنت
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مواد در واحدهای تولیدی که مسئول فنی دارند و کنترل

تهیه و توزیغ مواد غذایی از ریق ادارات وسازمانهتای

بازرسان بهداشت ،از دسترسی آسان واحتدهای تولیتدی

نظارتکننده و رسانههای عمومی برای افتزایش آگتاهی

مانند قنادی و رستوران که به علت نداشتن مسئول فنتی،

آنان نسبت به عوارض بهکارگیری رن هتای مصتنوعی؛

پروانه ساخت و کد بهداشتی تنهتا مجتاز بته استتفاده از

 -2توزیغ محدود و کنترل شده رن هتای مصتنوعی در

رن های بی ی و گیاهی هستند ،جلوگیری کرد.

بازار همراه با کنترل و نظارت مستتمر و متؤیر بازرستان

به ور کلتی م یتار اقتصتادی مهت تترین دلیت استتفاده

بهداشت بر مراکز مصررکننده رن های مصتنوعی؛ -3

غیرمجاز از رنت هتای مصتنوعی در مراکتز تهیته متواد

برچسبگذاری محصوًت غذایی که در آنهتا از رنت

غذایی میباشد .قیمت تمام شتده رنت هتای مصتنوعی

مصنوعی استفادهشده با هدر ایتنکته مصتررکننتدگان

بسیار کمتر از رن های بی ی بتوده و توزیتغ گستترده

خود در مورد استفاده از این مواد غذایی تصمی بگیرند؛

این رن ها در سطش عرضه و دسترسی آسان همه افتراد

 -9برخورد شدیدتر وزارت بهداشت با استفادهکننتدگان

به آنها به دامنه مشک متیافزایتد .امتا از رفتی پتایین

رن های مصنوعی غیرمجاز.

بودن آگاهی افرادی که بهنورت غیرمجاز از رن هتای
مصنوعی استفاده مینمایند و از آن مه تتر پتایین بتودن
آگاهی و توجه عموم مردم نسبت به رن های مصنوعی
یک م یار بسیار مؤیر است که بتا برنامتهریتزی و انجتام
آموزش ًزم میتوان به ور مؤیری استتفاده غیرمجتاز از
رن های مصنوعی را کنتترل نمتود .بنتابراین بتهمنظتور
کنترل و نظارت بیشتر بر استفاده از رن هتای مصتنوعی
و حفظ و ارتقای سطش س مت جام ه پیشتنهادات زیتر
مطر میگردد -1 :آموزش عموم مردم و کارکنان مراکز
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Abstract
The unauthorized use of synthetic dyes in food has raised health concerns. Determining the reasons of
unauthorized use of them can facilitate management and control actions and it also can be important step
to protect the health of the community. A questionnaire on the Analytic Hierarchy Process was used to
collect views of 138 persons of food staff in Kerman and health experts about the reasons for unauthorized
use of artificial colors. Both health experts and staff believed that the most important reason of
unauthorized use of artificial colors is economic criteria and the second criterion is awareness. Although
cheaper synthetic dyes and low public awareness were selected by experts as the most important subcriteria, client friendly and low awareness of food staff were selected by food staff. Economy and low
awareness are the most important criteria for the unauthorized use of synthetic dyes, so increasing public
and food staff awareness can be useful to decline unauthorized use of synthetic dyes. Effective inspection
and dealing decisively with offenders, food labeling and controlled distribution of synthetic dyes also can
help management of health problems.
Keywords: Analytical Hierarchy Process, Food hygiene, Adulteration, Synthetic dye
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