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Background & objectives: Proper food labeling can help improve a diet and health. Due to
the importance of sodium in the diet, determining the amount of sodium in food and
comparing it with the amount reported on nutrition labels was the objective of the present
study.
Methods: In this study, 96 high-consumption foods were examined in 5 groups, including
meat and protein products, dairy products, snacks, white sauce, tomato paste, and macaroni.
Sodium content was measured by a flame photometer (Halstead, Essex, England). Data were
analyzed using the Wilcoxon test and Pearson correlation coefficient.
Results: Mean values of sodium found in meat and protein products (409.35±183.04 mg)
were significantly higher than the amount reported on nutritional labels (317.90±273.95 mg)
(p=0.005). For groups of white sauce and tomato paste, mean values of sodium were
significantly lower than the nutritional labels (p=0.002). For dairy products and macaroni was
no significant difference between the sodium content reported on the nutritional labels and the
actual value. In 67% of examined food, the amounts of sodium did not match those reported
by nutritional labels, being lower or higher than the value reported.
Conclusions: This study demonstrated that the amount of sodium reported on nutritional
labels significantly differed from the amounts used in raw materials. Therefore, it is essential
to carefully control the amounts of sodium during food production processes and monitor
nutritional labels.
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مقدمه
بـه گـروه   مهم است کـه صر شیمیاییاعنی ازسدیم یک

یم بیشتر در مایعات خارج سد.فلزات قلیایی تعلق دارد
سلولی بدن، مایعات داخل عروق خونی و مایعـاتی کـه  

و وجــود داردانــد،هــا را احاطــه کــردهاطــراف ســلول
اسـمزي سلولی، فشارخارجسازندهمادهیکعنوانبه

سـازي  فعـال کند و سـبب میحفظراسلولخارجمایع
درسدیمشود. غلظتمیآمیالزمانندهاآنزیمبرخی

چکیده
با توجه به اهمیـت  کند.کمکمتسالورژیم غذاییبهبودبهتواندبرچسب گذاري صحیح مواد غذایی میزمینه و هدف: 

اي تغذیـه هاي آن با مقدار گزارش شده بر روي برچسبغذایی و مقایسهموادمقدار سدیمتعیینسدیم در رژیم غذایی،
از اهداف مطالعه حاضر بود.

تـنقالت،  ، هاي گوشتی و پروتئینی، لبنیـات گروه شامل فرآورده5در ماده غذایی پرمصرف 96در این مطالعه روش کار: 
ـ     فید، رب گوجـه فرنگـی و ماکـارونی مـورد بررسـی قـرار گرفـت.        ـــس ســس یم فتـومتر ـمقـدار سـدیم بـا دسـتگاه فل

(Halstead, Essex, England)ه از آزمـون ویلکاکسـون و ضـریب    هـا بـا اسـتفاد   شد. تجزیـه و تحلیـل داده  گیرياندازه
همبستگی پیرسون انجام گرفت. 

میلـی گـرم) بـه طـور     35/409±04/183هـاي گوشـتی و پروتئینـی (   مقدار سدیم موجود در فـرآورده میانگین ها:یافته
). در =005/0p) بـود ( گـرم میلی90/317±95/273اي (هاي تغذیهمعناداري بیشتر از مقدار گزارش شده بر روي برچسب

اي هـاي تغذیـه  شده بر روي برچسبداري کمتر از مقدار گزارشها میانگین مقدار سدیم بطور معنیها و ربگروه سس
). در لبنیات و ماکارونی مقدار سدیم گزارش شده بر روي برچسب ها با مقـدار واقعـی تفـاوت معنـاداري     =002/0pبود (

اي بـا سـدیم   هـاي تغذیـه  مواد غذایی مورد بررسی، مقدار سدیم گزارش شـده بـر روي برچسـب   درصد67نداشت. در 
بق نداشت و کمتر یا بیشتر از مقدار واقعی گزارش شده بود.رفته در مواد اولیه تطابکار

مقـادیر بـا  مـواد غـذایی   اي هـاي تغذیـه  این مطالعه نشان داد مقدار سدیم گزارش شـده بـر روي برچسـب   گیري:نتیجه
نظـارت  و هـاي غـذایی   مراحل تولید فـرآورده کنترل دقیق سدیم در رفته در مواد اولیه تفاوت قابل توجهی دارد. لذا بکار

اي ضروري است. هاي تغذیهتر برچسبدقیق
اي برچسب تغذیهلبنیات، تنقالت،فرآورده هاي گوشتی، ،سدیم: يکلیدي واژه ها
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اسـت هر کیلـوگرم وزن بـدن  به ازايگرم4/1بدن
مصرفدر بین مواد معدنی،اي،تغذیهدیدگاهاز. )1،2(

اسـت برخـوردار زیـادي اهمیـت ازسدیمحدازبیش
طان به افزایش خطر ابـتال بـه سـر   منجرتواندمیزیرا

عروقـی و پرفشـاري خـون   -هاي قلبـی بیماريمعده،
عروقـی یکـی از علـل    -هـاي قلبـی  . بیماري)3،4(شود 

اصلی مرگ و میر در جهان هستند و پر فشاري خـون  
-هـاي قلبـی  ماريمهمترین عامل خطر براي ابتال به بی

شـده  عروقـی و مـرگ و میـر ناشـی از آن شناسـایی      
هـا،  کننده ایـن بیمـاري  است. از بین عوامل خطر ایجاد

هـا  رژیم غذایی یک فاکتور مهم در ایجاد ایـن بیمـاري  
ــاط اســت، مطالعــات متعــدد گــزارش کــرده  ــد ارتب ان

توجهی بین مقدار دریافت سدیم از مواد غذایی و قابل
ــیهــاي نشــانگرهاي بیمــاريپرفشــاري خــون و  -قلب

غـذایی رژیـم درسـدیم وجـود دارد. کـاهش  عروقی
کـاهش بابلکهشود،میخونفشارکاهشباعثتنهانه

-قلبـی يهـا بیمـاري ازناشـی میـر ومرگوعوارض
مطالعات متاآنالیز نیـز  .)5-8(است همراهنیزعروقی

ــاط  ــا   ارتب ــذایی ب ــم غ ــافتی از رژی ــدیم دری ــدار س مق
را عروقـی -قلبـی هاي پرفشاري خون، سکته و بیماري

.)9،10(اند گزارش کرده
در سـدیم بـاالي سطوحمنفیتأثیربهتوجهباامروزه

مراجـع توجهانسان،سالمتپیامدهايبرغذاییرژیم
در این زمینه افـزایش یافتـه   عمومیبهداشتنظارتی

هاي ها و شرکتکارخانهازبسیاريري کهبه طو. است
کـل انـد، مقـدار  ملـزم شـده  کننده مواد غذاییتولید
گـزارش بنديبستهرويرامحصولدرموجودسدیم
اي و محصوالت خود را با برچسب تغذیه)11،12(کنند 

اي شــامل گــذاري تغذیــهوارد بــازار نماینــد. برچســب
ده غذایی اسـت  اي یک ماخصوصیات تغذیهاطالعاتی از

گـردد و شـامل   کننده درج مـی که براي اطالع مصرف
اي و تغذیـه هـا مغذيالعات مربوط به ریزبخش اطدو

برچســب مــواد غــذایی حــق    باشــد.تکمیلــی مــی 
اي و آوردن اطالعات تغذیـه کننده براي بدستمصرف

همچنین دسترسی به پارامترهاي کیفیت و ایمنی مواد 

بــر روي گــزارش مقــادیر واقعــی   غــذایی اســت.  
اب بر انتخاي بسیار مهم است، زیرا ي تغذیههابرچسب

از ایـن رو، در  .)13-15(مواد غذایی افراد تـاثیر دارد 
مطالعات محدودي در این زمینه انجام برخی کشورها
ــواع  مطالعــهشــده اســت.  ــا بررســی ان ــادا ب اي در کان

نشان داده است، غذاهاي منجمد وتبیسکویشیرینی،
اطالعـات درج شـده   بین داري اهیچ تفاوت آماري معن

.)16(وجـود نـدارد  مـواد اولیـه   ها و برچسببر روي 
مریکــا گــزارش کــرده اســت، میــزان آاي در مطالعــه

و پرکـالري، بیشـتر از میـزان    کالري در تـنقالت رایـج   
در . )17(شده بر روي برچسب مواد غذایی است اعالم

تطابق مواد اولیه اصـلی  اي به بررسیمطالعهایران نیز 
ــب   ــده در برچس ــردرج ش ــالیز  همبرگ ــا روش آن ب

ییـد وجــود  أحـاکی از ت آن نتــایج پرداختـه و  مولکـولی  
مطابق با برچسـب حـک شـده در    گوشت قرمز گاوي

د پروتئین سـویا بـرخالف برچسـب    ها و نیز وجونمونه
ـ میشده در مواد اولیهذکر عبـارتی در تمـام   هباشد. ب

هاي همبرگر، عالوه بر گوشـت گـاو، سـویا نیـز     نمونه
مشاهده شده که نشانه تقلب تجاري است زیرا مطابق 
استاندارد ملی ایران، افـزودن سـویا بـه همبرگرهـاي     

.)18(استغیرمجاز) قرمز% گوشت60حاوي باالي (
اي بـراي  گذاري تغذیـه است که برچسبهااکنون سال

گیرد. مقـدار  اي از مواد غذایی انجام میطیف گسترده
له اطالعاتی است که بـر روي  سدیم ماده غذایی از جم

هـاي  برچسـب گـردد.  اي درج مـی هاي تغذیهبرچسب
ــات   ــد اطالع ــذایی بای ــواد غ ــه  م ــادي را ب ــل اعتم قاب

یـن اطالعــات  ر ااینکـه چقــد کننـدگان بدهنــد. مصـرف 
هـاي مختلـف   باشند باید به روششده صحیح میارائه

گذاري صحیح مـواد  برچسبمورد بررسی قرار گیرد. 
افـراد سالمتورژیم غذاییبهبودبهتواندغذایی می

با توجه به اهمیت سدیم در رژیم غـذایی و  کند.کمک
ــه در  ــی ک ــارينقش ــروز بیم ــل  ب ــزمن از قبی ــاي م ه

هـا  و سـکته عروقی-قلبیهاي اريپرفشاري خون، بیم
مطالعه حاضر با دو هـدف تعیـین مقـدار سـدیم     ،دارد

مقـدار سـدیم   مواد غذایی پرمصرف و سپس مقایسـه 
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ــر روي       ــده ب ــزارش ش ــدار گ ــا مق ــذایی ب ــواد غ م
انجام گرفته است.ايتغذیههاي برچسب

روش کار
هاانتخاب نمونه

ت توصیفی است کـه بـه صـور   این مطالعه یک بررسی 
نوع 24ي مورد بررسی هانمونهمقطعی انجام گرفت.

ر بازار بودند کـه  شده دمصرف عرضهماده غذایی پر
ــه 5در  ــروه طبق ــدند.  گ ــدي ش ــامل:  5بن ــروه ش گ

لبنـی (ماسـت، شـیر، پنیـر، پنیـر پیتـزا،       ي هـا فرآورده
ــتنی)،  ــوالت بس ــی محص ــتی و پروتئن ــاس، گوش (کالب

ـ       رغ، سوسـیس، همبرگـر، ژامبـون گوشـت، ژامبـون م
(چیـپس، پفـک،   تـنقالت  تن ماهی، کباب لقمـه)،  کوکتل،

کیک، کلوچه، بیسکویت، ویفر، تی تاپ، دلستر، آبمیوه)، 
)(رب گوجه، سس گوجه، سس مایونزهاو ربهاسس

هر مـاده غـذایی   از بود.(ساده، شکل دار)ماکارونیو 
هـاي سـطح شـهر   مارك از فروشـگاه 4بطور متوسط 

هاخریداري شد. نمونهمناطق)(بطور تصادفی از همه 
پس از خریداري در شرایط مناسب دمایی و رطوبـت  

زمـایش در شـرایط   آزمایشگاه منتقل و تـا هنگـام   آبه 
نمونـه  3مناسب نگهداري شدند. از هر مـاده غـذایی   

بـار  3تهیه گردید و آزمایشات مربوط به هـر نمونـه   
تکرار شدند.

غذایینمونه ماده96=مارك4×ماده غذایی24
288=نمونه آزمایشگاهی3×نمونه ماده غذایی96

نمونه ماده غذایی آزمایشگاهی

آزمایش هر نمونه سه بار تکرار شـد کـه مجموعـات    
.)3×288=864بار بود (864تعداد آزمایشات 

اندازه گیري سدیم با دستگاه فلیم فتومتر
بـا FAESبـه وسـیله   مقدار سدیم مواد غـذایی تعیین

گازشعلهاي (فلیم فتومتر) درشعلهنورسنجازاستفاده
روشازاسـتفاده امکـان منظـور بـه شد.انجام1بوتان

1 Evans Electro Selenium LTD Flame Photometer
(Halstead, Essex, England)

بـراي روشدوازسـدیم، مقـدار تعیینبرايمستقیم
اسـتخراج روش،دوهـر در. شـد اسـتفاده نمونهتهیه

انجـام  خطـر بـی حـالل یکعنوانبهآبتوسطسدیم
).15(گرفت

مقطرآببامستقیماستخراج-1
نمونـه هـر کـردن مخلوطبرايآزمایشگاهسازهمگن

ــه ــدتب ــه3م ــتفادهدقیق ــیاس ــم ــه. دش ــانمون يه
وحجمـی لیتـري میلی100فالسکیکبهشدههمگن

لولـه یکدرونهانمونه. شدندمنتقلحجمبهآرایش
10مـدت بهوشده ریختهلیتريمیلی15سانتریفیوژ

قبـل . شـدند سانتریفیوژدقیقهدردور5000بادقیقه
فیلتـر ازاسـتفاده بـا روییمایعاینتحلیل،وتجزیهاز

دربرچسـب داراييهـا لولـه دروشـده فیلترواتمن
.شدندذخیرهیخچال

ــه  ــور تهی ــه منظ ــذایی  ب ــوالت غ ــه از محص ــک نمون ی
و شـده گرم از ماده غذایی وزن 1نظر، در ابتدا مورد

آب مقطـر بـه  سی سـی 10و منتقل به لوله آزمایش 
سازي محلـول  گردد و سپس براي همگنآن اضافه می

داده دقیقـه بـر روي دسـتگاه شـیکر قـرار      3به مدت 
درون یـک لولـه   هـا . در مرحلـه بعـد نمونـه   شـود می

10و به مـدت  شدهمیلی لیتري ریخته15سانتریفیوژ 
. در گردیـد دور در دقیقه سـانتریفیوژ  5000دقیقه با 

ز نهایی، مایع رویـی فیلتـر شـده در    نهایت قبل از آنالی
و روي آن برچسـب زده  شـده لوله سـانتریفیوژ جـدا   

.داده شدو داخل یخچال قرار شده 
ازسوزاندن مواد غذایی پسمقطرآببااستخراج-2

و تبدیل آنها به خاکستر
ماکـارونی و  مانندمحصوالتبرخیازسدیماستخراج

ـ لذا براي. استدشواريبیسکویت کار بـراي  کـار، نای
آنهـا را روي شـعله   تخریب ساختار ایـن مـواد غـذایی   

اسـتخراج سـوزاندن را بـا سـدیم حـداقل سوزانده و
پـس از سـوختن مقـداري از خاکسـتر مـواد      . کننـد می

گام مراحلغذایی را به عنوان نمونه جدا کرده و بقیه
.)19(گرددمیانجاممستقیمهايروشمشابهبه گام
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و در شــدهدر اجــاق خشــک NaClدار مشخصــی مقــ
نحنـی  . براي رسم مشودمیدماي استاندارد اتاق سرد 

ــه منظــور رقیــق ، حجــم NaClســازي کالیبراســیون، ب
میلی لیتري حاوي 100مشخصی از آن در یک فالسک 

بـر کالیبراسیونيها. منحنیشودریخته میآب مقطر 
تعریـف عناصـر ازسـري دوبـراي نقطـه هفتاساس
ــده ــازه    ش ــب در ب ــه ترتی ــدیم ب ــت س ــد. غلظ بودن

µg/mL50-5/2 وµg/mL200-50ــه ــلب ــوددلی وج
انواع زیادي از مواد غذایی با غلظت متفاوت نمـک در  

متغیر بود.این مطالعه،

µg/mL (منحنی کالیبراسیون) × mL (حجم نهایی)

ppm=
گرم (وزن نمونه)

SPSS-19نرم افزار آماريبا استفاده از نتایج مطالعه

انحراف معیـار  ،میانگینشد. در قسمت توصیفیآنالیز 
هـا بـا   بـودن داده بررسـی نرمـال  . شدو میانه استفاده 

انجـام  1اسـمیرنوف -آزمون کولمـوگروف استفاده از 
. براي بررسی همبستگی بین متغیرها از آزمون گرفت

و بـراي مقایسـه میـانگین    2نضریب همبستگی پیرسـو 
سدیم بکار رفته در مواد اولیه مواد غـذایی بـا مقـدار    

هــا از آزمــون  گــزارش شــده بــر روي برچســب   
از p>05/0در ایـن مطالعـه  استفاده شد. 3ویلکاکسون

در نظر گرفته شد.دارمعنیآمارينظر

هایافته
24ماده غذایی، شامل 96در این مطالعه مقدار سدیم 

هـاي مختلـف   ده غـذایی پرمصـرف از مـارك   نوع مـا 
گیري شد. شده در سطح شهر کرمانشاه اندازهعرضه

مواد غذایی منتخب از پنچ گـروه غـذایی مهـم شـامل     
نـی،  یگوشـتی و پروتئ محصـوالت  لبنـی،  هـاي  فرآورده

بودند. با توجه بـه  ماکارونیو ها ها و رب، سستنقالت
مقـدار  هـاي غـذایی،   اهمیت میانه، بـراي همـه گـروه   

1 Kolmogorov-Smirnov Test
2 Pearson Correlation
3 Wilcoxon Test

سدیم به صورت میانگین و میانه گزارش شـده اسـت.   
هــاي گوشــتی و میــانگین مقــدار ســدیم در فــرآورده

(کالباس، سوسیس، همبرگر، ژامبون گوشت، پروتئینی 
مـورد  کبـاب لقمـه)   تـن مـاهی،  ژامبون مرغ، کوکتل،

شده ر معناداري بیشتر از مقدار گزارشبررسی به طو
35/409±04/183ود (اي بهاي تغذیهبر روي برچسب

).=005/0p،گرممیلی90/317±95/273در مقابل 
در لبنیات و ماکارونی مقدار سدیم گزارش شـده بـر   

بـا مقـدار واقعـی تفـاوت معنـاداري      هـا روي برچسب
هـا میـانگین مقـدار    و ربهـا نداشت. در گـروه سـس  

شده بر داري کمتر از مقدار گزارشسدیم بطور معنی
). در گروه =002/0pاي بود (یههاي تغذروي برچسب

ــر روي   ــدار ســدیم درج شــده ب ــانگین مق ــنقالت می ت
گرم بود، اما میلی78/537±85/387اي برچسب تغذیه

گرم را میلی79/255±49/206نتایج آزمایشات مقدار 
).1) (جدول=073/0p(نشان داد 

% مــواد 67ایــن مطالعــه نشــان داد مقــدار ســدیم در 
قـدار ارائـه شـده بـر روي     غذایی بررسـی شـده بـا م   

اي تطابق ندارد و کمتر یا بیشـتر از  ي تغذیههابرچسب
مقدار واقعی گزارش شده است. 

همبسـتگی مقـادیر سـدیم    دهـد  مـی نشـان 1نمودار
ي هـا فـرآورده غذاییگزارش شده بر روي برچسب

مطالعـه  آمـده از آزمایشـات  مقدار بدسـت با گوشتی
دهد همبسـتگی  مینشان2تفاوت دارد. نمودار حاضر

قوي بین مقدار سدیم گزارش شده بر روي برچسـب  
، بعبـارت  داشتبا مقدار واقعی سدیم در لبنیات وجود 

قابــل تــوجهی بــین مقــدار ســدیم     دیگــر تفــاوت  
شده با مقدار سدیم بکار رفته در مـواد اولیـه   گزارش
مقـدار  همبستگی ضعیف بـین 3. نمودار نداشتوجود 

هـاي  ار واقعـی در سـس  سدیم گزارش شـده بـا مقـد   
دهد. نمودار میهاي گوجه فرنگی را نشانسفید و رب

ــنقالت و   5و 4 ــروه ت ــه گ ــوط ب ــب مرب ــه ترتی ــز ب نی
ماکارونی هستند که در این دو نمودار همبستگی قوي 
بین مقـادیر سـدیم گـزارش شـده بـا مقـدار واقعـی        

میانگین سـدیم بـا فاصـله    6نمودار شود. میمشاهده
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دهد. میگیري شده است، نشاناندازهفتومترفلیمهـاي غـذایی کـه بـا دسـتگاه      ا در گروه% ر95اطمینان 
ايمیانگین، میانه و انحراف معیار سدیم مواد غذایی مورد بررسی و مقایسه آن با مقادیر ارائه شده بر روي برچسب تغذیه.1جدول

*P-value

مقدار حاصل از آزمایشات
(برحسب میلی گرم)

درج شده بر روي برچسبمقدار
(برحسب میلی گرم) مواد غذایی

میانه انحراف معیار±میانگین میانه انحراف معیار±میانگین
784/0 119 99/213±06/224 50/119 34/348±56/726 لبنیات
005/0 75/382 04/183±35/409 210 95/273±90/317 گوشتیهاي فرآورده
073/0 178 49/206±79/255 200 85/387±78/537 تنقالت
002/0 5/472 43/166±23/475 670 59/219±69/614 سس ها و رب ها
570/0 50/31 41/23±71/33 0 11/141±74/72 ماکارونی

با استفاده از آزمون ویلکاکسون* 

شده بر رويبا مقدار گزارشمقایسه سدیم لبنیات .2نمودار
برچسب آنها

شده هاي گوشتی با مقدار گزارشفرآوردهمقایسه سدیم.1نمودار
بر روي برچسب آنها

شده مقایسه سدیم تنقالت با مقدار گزارش.4نمودار
بر روي برچسب آنها

شده هاي سفید با مقدار گزارشمقایسه سدیم سس.3نمودار
بر روي برچسب آنها
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رش شدهمقایسه سدیم تنقالت با مقدار گزا.5نمودار
بر روي برچسب آنها

میانگین سدیم گروههاي غذایی اندازه گیري شده با دستگاه .6نمودار
فلیم فتومتر

بحث  
ر بیشتر هاي این مطالعه نشان داد مقدار سدیم دیافته

شده بر ارائهشده با میزان% مواد غذایی بررسی50از 
اي تطـابق نـدارد و کمتـر یـا     هاي تغذیهروي برچسب

شتر از مقدار واقعی گـزارش شـده اسـت. بیشـترین     بی
ها با مقدار واقعی در عدم تطابق مقدار سدیم برچسب

کالبــاس، شــامل هــاي گوشــتی و پروتئینــیفــرآورده
سوسـیس، همبرگـر، ژامبـون گوشـت، ژامبـون مـرغ،       

مشاهده شد. تن ماهی، کباب لقمهکوکتل،
اريماندگوبافتطعم،نظرازبا توجه به این که نمک

اساسـی نقـش پروتئینـی وگوشـتی يهـا فرآوردهدر
هـا  مصرف این فرآوردهامروزه و از سوي دیگر،دارد

، کنتـرل  )20،21(در جامعه صنعتی افزایش یافته اسـت  
در مرحلـه تولیـد   هـا مقدار سدیم در ایـن فـرآورده  

عـالوه بـر نمـک، نیتـرات و نیتریـت      .بسیار مهم اسـت 
گوشـت، به منظـور تثبیــت رنــگ قرمـــز سدیم که 

هــاي عامــل جلــــوگیري از فعالیــــت میکروارگانیســم
ي هـا در تهیـه فـرآورده  همچنین بهبود طعـم،  فساد و

، یک منبع مهـم سـدیم در   )18(رودگوشتی به کار می
روند که باید مقدار هاي گوشتی به شمار میفرآورده

آنها در مرحله تولیـد کنتـرل شـود کـه از حـد مجـاز       
از آنجـا کـه دریافـت بـاالي نیتریـت و      بیشـتر نباشـد.  

هـاي گوارشـی   ویژه سرطانهنیترات با بروز سرطان ب
به اثبات رسیده است، لزوم توجه به مقدار اسـتفاده از  

اي در صربســتان مطالعــه. )3،4،22(آنهــا اهمیــت دارد 
میزان نمک مواد غذایی مانند سوسیس، کالباس و پنیر 

اي . مطالعـه )22(را باالتر از حد مجاز اعالم کرده است 
نمونـه 380بـیش از  در کانادا با بررسی آزمایشـگاهی  

و انواع غـذاهاي منجمـد نشـان داد   تبیسکویشیرینی،
هـا و مـواد  داري بین برچسـب اهیچ تفاوت آماري معن

شهروندان بنابراین ، غذایی مورد بررسی وجود ندارد
غذایی توانند براي انتخاب آگاهانه رژیممیاین کشور

اي مطالعه.)16(ي مواد غذایی تکیه کنندهابه برچسب
ی میـزان دقـت برچسـب غـذایی     مریکا بـا بررسـ  آدر 

تنقالت گزارش کرده است که میزان کالري در تنقالت 
رایج و پرکالري، بیشتر از میزان اعـالم شـده بـر روي    

در اي در مطالعـه . )17(باشـد  میبرچسب مواد غذایی
غــذایی هــاي مــوادبرزیـل قابلیــت اطمینــان برچسـب  

مـارك مـاده غـذایی   84از نمونه153درشدهضهعر
به بازار عرضه شده بـود را مـورد آزمـایش قـرار     که

درصــد بــراي عــدم رعایــت20داد. تنــوع یــا اخــتالف 
قاصـد آمـاري   مجاز توسط قانون فعلی براي ممقادیر

چاقی در ارتباط که باي نظر گرفته شد. وجود مواددر
هستند باالترین نسبت عدم رعایت تطابق را نشان داد

Macaroni
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زادگان و همکاران در ایران نیز عدم شمهامطالعه).4(
تطابق مقادیر گوشت و پروتئین سـویا حـک شـده بـر     

هاي غذایی با مواد اولیـه بکـار رفتـه در   روي برچسب
حـاکی از کـه  ي همبرگر را نشـان داده اسـت   هانمونه

گرفتـه  . مرور مطالعـات انجـام  )18(تقلب تجاري است 
ــه برر ــذایی    در زمین ــواد غ ــواي م ــابق محت ــی تط س

دهـد اطالعـات   مـی شده با واقعیت آنهـا، نشـان  عرضه
در تعـداد قابـل تـوجهی از    هامندرج بر روي برچسب

مواد غذایی مورد بررسی با مقادیر بدسـت آمـده از   
ي هاآزمایشات تفاوت دارد. بطور کلی با توجه به یافته

زمینـه انجـام گرفتـه    مطالعات محدودي کـه در ایـن  
شـود دقـت و نظـارت بیشـتري در     است، استنباط مـی 

گذاري مواد غذایی مورد نیاز است. عالوه بـر  برچسب
کننده و ین عدم تطابق، در مواد غذایی چاقاین، بیشتر

شود که بـا توجـه بـه گـرایش     میفست فود مشاهده
هـاي  ویژه کودکان و نوجوانان بـه ایـن گـروه   هافراد ب

وم توجه به مقدار سدیم در این مواد غذایی غذایی لز
بسیار مهم است. 

بـا کـه اسـت غـذایی رژیـم درسدیماصلیمنبعنمک
کلریـد دارايکهغذاهایی(الف)جملهازمسیرچندین
کلریـد بـا شـده فرآوريغذاهاي) ب(،هستندسدیم
ازقبلیاپزوپختهنگامبهکهغذاهایی) ج(و،سدیم

پایــانیمســیردو.شــودمــیافهاضــبــه غــذاخــوردن
درراسـدیم یـون حدازبیشمصرفمشکلبیشترین

فرآینـدها ایـن زیـرا اسـت کـرده ایجـاد غذاییرژیم
اسـتفاده مـورد گوشـتی هـاي فرآوردهتهیهدربیشتر
.یابـد افـزایش سـازي ذخیـره زمـان تاگیرندمیقرار

نمـک  گـرم 6ازبـیش مصرفکهاستشدهمشخص
)NaCl(اسـت کـه   همراهفشارخونبا افزایشروزدر

توصـیه بنـابراین، . شـود با افزایش سن مشـهودتر مـی  
بایـد غذاییدریافتی در رژیمنمککلمقدارشودمی

افـراد ژنتیکـی نظـر از.باشـد روزدرگرم5-6حدود
که باید رژیم غـذایی کـم سـدیم    خونپرفشارمستعد

3تـا 1ینبدریافتی آنها بایدنمکداشته باشند، میزان
. از آنجا کـه مطالعـات متعـدد    )23(باشد روزدرگرم

طه مثبت بین مقـدار نمـک دریـافتی بـا پرفشـاري      راب
، ســرطان، پــوکی عروقــی-قلبــیهــاي خــون، بیمــاري

ــرده   ــزارش ک ــوي را گ ــایی کلی ــتخوان و نارس ــد اس ان
اهمیت درج مقادیر سدیم مـواد غـذایی   ،)4،9،24،25(

اي و تطـابق آن بـا مـواد    ي تغذیـه هابر روي برچسب
دهد.میاولیه را نشان

توان براي عدم در مطالعه حاضر، یکی از دالیلی که می
اي تطابق محتواي سدیم مواد غذایی با برچسب تغذیـه 

ــا    ــه ت ــت ک ــن اس ــرد، ای ــان ک ــا بی ــران کنون آنه در ای
گذاري مواد غـذایی بـه روش اصـولی انجـام     برچسب

گرفتـه اسـت و صـنایع از جـداول رژیـم غـذایی و       نمی
نمودند کـه بـا وضـعیت    رفرنس استفاده میهاي کتاب

موجــود همخــوانی نــدارد. دلیــل دیگــر عــدم تطــابق
تواند این باشد که در کارخانجـات فرموالسـیون و   می

گیري مواد تهیه شده به درستی و توسط افـراد  اندازه
احتمال اینکـه فقـط   گیرد. همچنینمتخصص انجام نمی

در خـط  گیـري صـورت بگیـرد و آن را    یک بار انـدازه 
تولیدات بعدي هم مد نظر قرار دهند وجود دارد.

ــاد و   ــداد زی ــایش تع ــه، آزم ــن مطالع ــوت ای ــه ق نقط
شـده در  توجهی از مواد غذایی پرمصرف عرضـه قابل

هـــا بـــود. از ســـطح شـــهر و تعـــداد زیـــاد نمونـــه 
ي هـا بودن برچسبهاي این مطالعه، ناقصمحدودیت

به صـورت  گیري مقدار سدیمغذایی بود. امکان اندازه
لـذا نتـایج   مجزا براي هر ماده غذایی وجود نداشت و

ــروه  ــورت گ ــه ص ــزارش  ب ــذایی گ ــاي غ ــد. ه گردی
طورکلی، مطالعـه در ایـن زمینـه در جهـان و ایـران      به

اي تواند مقدمهباشد و این مطالعه میمیبسیار اندك
براي مطالعات بعـدي باشـد، چـرا کـه نیـاز بـه انجـام        

رسد. نظر میمطالعات بیشتر ضروري به

نتیجه گیري
هاي این مطالعه نشان داد مقدار سدیم در مـواد  یافته

ذایی بررسی شـده بـا   مواد غدرصد50اولیه بیشتر از 
اي هـاي تغذیـه  شـده بـر روي برچسـب   اطالعات ارائـه 

تطابق ندارد و کمتر یا بیشتر از مقدار واقعی گـزارش  

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
j.h

ea
lth

.1
3.

2.
15

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/j.health.13.2.151
https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-2587-en.html


159و همکاران اکبر برزگر...بررسی و مقایسه سدیم موادغذایی

ــدیم    ــدار س ــابق مق ــدم تط ــترین ع ــت. بیش ــده اس ش
هاي گوشـتی و  با مقدار واقعی در فرآوردههاچسببر

کالباس، سوسـیس، همبرگـر، ژامبـون    شامل پروتئینی
کبـاب لقمـه  وتن ماهیگوشت، ژامبون مرغ، کوکتل،

نگر آن اسـت کـه   مشاهده شد. نتایج ایـن بررسـی بیـا   
اي و ارائه اطالعات گذاري تغذیهدقت الزم در برچسب

گیـرد. توصـیه  کنندگان صورت نمـی صحیح به مصرف
ي بیشـتري در ایـن زمینـه صـورت     هاشود بررسیمی

تـري در  هاي مربوطه نظـارت دقیـق  گرفته و سازمان
این زمینه داشته باشند.

تشکر و قدر دانی
این مطالعه برگرفته از طـرح تحقیقـاتی تصویب شده 

علوم پزشـکی  در معاونت تحقیقات و فناوري دانشـگاه
). بـدین وسـیله از   91283کرمانشاه اسـت (کد طـرح:  

پزشـکی  معاونـت تحقیقـات و فنـاوري دانشـگاه علـوم
کرمانشاه بـه خـاطر حمایـت مـالی از ایــن پــژوهش       

آید.میو قدردانی به عملتشـکر

تضاد منافع
هــیچ گونــه تعـــارض منـــافعی بــین در ایــن پــژوهش

وجود ندارد.یسـندگاننو
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