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:هَضَع   
 
 
 

 اساًس ٍ سًگ ّا دسكاسگاُ ّاي قٌادي ٍضيشيي پضي
 
 
 

:هذسس  
 

 هٌْذس خَاًساسي
 
 
 

(كاسضٌاس ًظاست بش هَاد غزايی ٍآسايطی بْذاضتی)  
 



. تٌَع خضٍ هْن تشیي هجبحث است  
 

 ثْتشیي غزاّبی دًیب ّن اگش ّش سٍص ثب یک سًگ
 

.ٍضکل تکشاسی عجخ ضًَذ، اص چطن هی افتٌذ   
 

ثشای ّویي، ثطشثشای ایدبد تٌَع دس ظبّش غزا   
 

ایي سٍصّب سًگْبی  هتؼذدغزا. سشاؽ سًگ سفت   
   

ایدبد حق اًتخبة ثیطتش، صیجبیی، تٌَع ٍ ثشای  
 

ُ ّب ػشضِ هی ضَد .ثبصاسپسٌذی دس اکثش فشٍضگب  



 
 سًگ:

 
یکی اص هطخصبت غزایی است کِ ثِ ٍسیلِ  

احسبس ثیٌبیی دسک ضذُ ٍ اص ًظش پزیشش  
هصشف کٌٌذُ ثسیبس هْن است تقشیجب توبم غزاّب  
اص ٌّگبهی کِ ثِ صَست خبم ثَدُ تب صهبًی کِ  

ثِ صَست غزای کبهل تجذیل ضَد ثب یک سًگ  
سًگ ٍ عؼن هَاد غزایی دس ثسیبسی هَاسد ثِ ّن  

هشثَط هی ثبضذقبثل قجَل ثشای هصشف کٌٌذُ  
ّوِ افشاد ثِ سًگ هَاد غزایی  .ضٌبختِ هی ضَد 

حسبس ّستٌذ ٍ دسٍاقغ ثب هطبّذُ سًگ  
هَادغزایی اضتْبی هب تحشیک ضذُ ٍ یب اص ثیي 

.هی سٍد  
سًگی کِ هی ثیٌین ثِ ٍضَح عؼوی سا کِ    

خَاّین چطیذ ثِ هب القب هی کٌذ، هثال سًگ  
تَت فشًگی ًطبى دٌّذُ عؼن تَت فشًگی دس  

.هحصَل است  



:سًگْب اص استفبدُاّذاف    
دس هَاسدی اص سًگ ثشای خَش هٌظش ًوَدى ٍ یب یکٌَاختی ٍ .1

 هتحذالطکل کشدى هحصَالت استفبدُ هی ضَد
 

گبّی ّن ثشای هخفی کشدى ٍ پَضبًذى ٍ ًبهحسَس خلَُ دادى .2  
 ػیَة ٍ تقلجبت فشآٍسدّْبی غزایی ثِ کبس هیشٍد کِ هدبص ًوی ثبضذ

 
افضٍدى سًگ دس صٌبیغ غزایی هوکي است.3  

 ثشای ثشگشداًذى سًگ اصلی هبدُ غزایی
سس گَخِ :سًگ هحصَل کوتش اص اًتظبس هصشف کٌٌذُ ثبضذ)ثبضذ

(فشًگی  
پشسًگ کشدى سًگ عجیؼی هبدُ غزایی   
خلت اضتْب ٍ ًظش هصشف کٌٌذُ   

هثال سًگ ًبسًدی دس ًَضبثِ پشتقبلی یب )َّیت دادى ثِ هبدُ غزایی 
، (سًگ سجض دس طلِ عبلجی  

 سًگ دادى ثِ هحصَالت ثی سًگ خْت افضایص خزاثیت هثل پبستیل
پیطگیشی اص ثی سًگ ضذى هحصَل تب سسیذى ثِ هصشف کٌٌذُ،  

(ّبی هصشفی دس قٌبدی?هثل سًگ)تضییي هبدُ غزایی   
 

دس ًْبیت تبثیش ثش اسصیبثی کیفی هحصَل ثِ ٍسیلِ هصشف کٌٌذُ.4  



 
:تاريخچه پيدايش رنگها   

طبق اسناد تاريخی حدود . قرن هاست که رنگ ها به اشکال مختلف به موادغذايی اضافه می شوند

را برای سازندگان شيرينی عصاره های طبيعی در شهرهای مصر سال قبل از ميالد مسيح  1500

، موادغذايی فرآيند انقالب صنعتیبه دنبال .خود مورد استفاده قرار می دادندبهبود ظاهر محصوالت 

به ترکيبات معدنی و فلزی شده و صنايع غذايی نيز به سرعت توسعه يافت و افزودن رنگ از طريق 

اولين رنگ  1856در سال . مورد استفاده قرار گرفتپنهان کردن کيفيت پايين موادغذايی منظور 

افزودنی های رنگی در آمريکا و اروپا در انواع مختلف سنتتيک توسط آقای توليد شد و با گذر زمان 

اغلب اين مواد . مواد غذايی شامل کچاب، خردل، ژله ها و مشروبات الکلی مورد استفاده قرار گرفت

از نظر ايجاد مسموميت و ديگر اثرات جانبی مورد آزمايش قرار نگرفته بود و هيچ  نوع کنترل و يا 

به سادگی و ارزانی توليد می شد و از رنگ های شيميايی .قوانينی برای استفاده از آنها وجود نداشت

نظر خواص رنگ آميزی مقدار کمی از آنها مورد نياز بود، آنها به سادگی مخلوط می شدند و برای از 

با افزايش سريع استفاده از .بين بردن طعم نامطلوب مواد غذايی مورد استفاده قرار می گرفتند

رنگ های شيميايی اثرات آنها بر کيفيت مواد غذايی و سالمتی مصرف کنندگان مورد توجه قرار گرفت 

و اين امر منجر به وضع قوانين زيادی در سراسر جهان در مورد استفاده از آنها شد، به عنوان مثال 

. مورد کاهش يافت 7به  700در آمريکا استفاده مجاز از رنگ های مص از   

 



:در يک تقسيم بندی کلی، رنگ ها به دو دسته تقسيم می شوند  
  

مجاز -  
استفاده مناسب و در حد مجاز از رنگ های مورد تاييد نمی تواند اثر نامطلوبی 

روی سالمت افراد بگذارد اما استفاده بيش از اندازه آنها می تواند عطر و طعم 

.غذا را تحت تأثير قرار دهد و سالمت مصرف کننده را به خطر بيندازد  

غيرمجاز -  
 

به کار می روند و ... رنگ های غيرمجاز برای رنگ کردن قالی و لباس و-

.متاسفانه به علت ارزان بودن، کم کم جايي را در بين خوراکی ها باز کرده اند  

ناگفته نماند که توليد و عرضه اين گونه رنگ ها در حيطه صنايع غذايی کار  

 عده ای  افرادسودجو است

 

رنگ ها به طور گسترده ای در تمام طبيعت، در ميوه ها، سبزی ها، دانه ها و -

ما در غذاهای روزانه مقادير زيادی از رنگ دانه ها را . ريشه ها وجود دارند

جذب اين مواد از طريق موادغذايی فرآيند شده با رنگ های . مصرف می کنيم

 طبيعی حائز اهميت است

 



 
 

:ثیوبسیْبی ًبضی اص هصشف سًگْبی غیش هدبص  
 

سجت ثشٍص سشعبى  هیگشدد*  
 

ثیوبسی ّبی کجذی ٍ کلیَی دس هصشف کٌٌذگبى *
 افضایص دّذ

 
احتوبل  آسیت دیذى کجذ ٍ کلیِ ثِ ػٌَاى دٍ سیستن )

 سبیش اسگبى ّبست)سن صدای ثذى، ثیطتش اص 
ّوچٌیي افشاد آسیت پزیشی هثل کَدکبى، *

خبًن ّبی ثبسداس ٍ سبلوٌذاى سا ثیطتش دس هؼشض 
 خغش ثِ حسبة هی آیٌذ

استفبدُ اص سًگ ّبی غیشهدبص دس خَساکی ّبی »
ِ ای هثل ثیسکَییت یب یخوک هی تَاًذ ثبػث  کَدکبً

.  اص کبسافتبدگی کجذ کَدک یب حتی هشگ اٍ ضَد
اهکبى ثشٍص ًبٌّدبسی کَدک ٍ سقظ خٌیي ّن دس 

هبدساًی کِ هصشف کٌٌذُ سًگ ّبی غیشهدبص ّستٌذ، 
 .دٍس اص اًتظبس ًیست



: دس سِ گشٍُ صیش هٌطب تَلیذسًگْب اًَاع سًگْب اص ًظش 
 قشاس داسًذ

 
 

 رنگ های طبیعی: 
 

هَاد عجیؼی گشفتِ هی ضًَذسًگ کٌٌذُ عجیؼی 
ّوبًغَس کِ اص اسن آًْب پیذا است هٌطبء عجیؼی 

داسًذ ٍ دس هقبیسِ ثب سًگْبی هصٌَػی قذست سًگ 
کٌٌذگی کوی داسًذ ٍ لزا کوی ثبیذ ثِ هقذاس 

پبیذاسی ایي ًَع سًگْب کن .ثیطتشی هصشف کشدًذ
ثَدُ ٍ دس هقبثل تغییشات دسخِ حشاست ٍاسیذیتِ 

هْوتشیي آًْب .غیشُ ثِ سشػت تدضیِ هی گشدًذ
ػجبستٌذ اص چغٌذس قشهض ،کبساهل،کبسٍتي،کلشٍفیل، 

 سًٍبس،گلشًگ،صػفشاى ٍ صسدچَثِ است

: 



:سًگ ّبی هطبثِ عجیؼی   
 

کِ ثؼذ اص کطف فشهَل ّش سًگ عجیؼی دس صٌؼت ثب 
ثِ کبسگیشی هَاد ضیویبیی هطبثِ آى سبختِ هی 

.ضًَذ   
استفبدُ ٍیب استخشاج سًگ اص هٌبثغ عجیؼی ّویطِ 
هقشٍى ثِ صشفِ ًجَدُ ٍ یب دستشسی ثِ هَاد اٍلیِ 

ٍخَد ًذاسد، ثٌبثشایي سبختوبى سًگذاًِ ّبی 
عجیؼی هَسد ضٌبسبیی قشاس گشفتِ ٍ هطبثِ آى دس 

.صٌؼت سبختِ هی ضَد  
اص ایي سًگْب هی تَاى ثتبکبسٍتي سا رکش کشد کِ دس  

سبلْبی اخیش دس صٌؼت هبکبسًٍی ایشاى هَسد 
دس کطَس هب گٌذم هخصَظ . استفبدُ قشاس هی گیشد

هبکبسًٍی ثِ صَست اًجَُ تَلیذ ًوی ضَد، گٌذم 
ّبی  گًَِ دئَسٍم، سجت ایدبد سًگ صسد دس 

 هبکبسًٍی هی ضَد 



 سًگ ّبی ضیویبیی هصٌَػی
  

هثل ثشخی سًگ ّبی آثی اقیبًَسی کِ دس طلِ ّب یب 
 پبستیل ٍ پَضص ثشخی ضکالتْب ٍ ًَضبثِ ّبی غیش الکلی



 طبق دستورالعمل در خصوص استفاده از رنگ در فرآورده هاي قنادي
 

کِ داسای پشٍاًِ سبخت ٍ هسٍَل تٌْب دس هحصَالت تَلیذی کبسخبًدبت هَاد غزایی هصشف سًگْبی هصٌَػی هدبص 
 فٌی است 

 
 

هبًٌذ هشاکض ٍ کبسگبّْبی قٌبدی فقظ ٍ فقظ هدبص ثِ استفبدُ کبسگبّْبی تَلیذی صٌفیدس حبلی کِ .هدبصهی ثبضذ  
 
 

هستندهبًٌذ صػفشاى ٍ کبکبئَداسای هدَص هصشف ثْذاضتی  اصسًگْبی عجیؼی هَسد تبئیذ ٍصاست ثْذاضت   

 



 
 

 
 .  الصم ًیست ثشای ضکل دادى ثِ غزاّبی تبى اص سًگ ّبی هصٌَػی ٍ هضش استفبدُ کٌیذ

 
ُ تبى سا   ضٌبخت ٍ استفبدُ اص سًگ ّبی عجیؼی هی تَاًذ سالهت ضوب ٍ اػضبی خبًَاد

 
ِ عَس ایي کبس سا اًدبم دّیذ، هی تَاًیذ ثب ایي چٌذ سًگ . تضویي کٌذ   اگش ًوی داًیذ چ

 
 ضشٍع کٌیذ

 ثشای سًگ قشهض چغٌذساستفبدُ اص آة 

 
 ثشای سًگ سجضاسفٌبج یب خؼفشی استفبدُ اص آة 

 
 ثشای سًگ صسد گلشًگاستفبدُ اص  

 
 ثشای سًگ ًبسًدی صػفشاىاستفبدُ اص 

 
ُ ای کشدى کیک ّب ٍ ضیشیٌی ّبپَدس کبکبئَ استفبدُ اص    ثشای قَْ
 

 یب ثشای سًگ ثٌفصآة توطک یب ضبتَت  استفبدُ اص 
 

ثشای سًگ ًَضیذًی ّب ٍ ضیشیٌی ّب( تَت فشًگی، آلجبلَ ٍ ثِ)ضشثت ّبی خبًگی استفبدُ اص   
 

 

سشاؽ سًگ ّبی عجیؼی ثشٍیذ ثبحشکت ثِ سوت عجیؼت    
 



 ّطذاس
 !صػفشاى  ػشثی ًخشیذ

 
 هتبسفبًِ ایي سٍصّب صیبد دیذُ هی ضَد کِ صایشاى ایشاًی اقذام ثِ ٍاسد کشدى سًگ غزا ثب  

 
 ػٌَاى صػفشاى ػشثی اص کطَسّبی حَصُ خلیح فبسس هی کٌٌذ، غبفل اص ایٌکِ سَغبتی ثذٍى 

 
 !  یک ثیوبسی ٍاسداتییؼٌی ( فبقذ تبییذیِ ٍصاست ثْذاضت) هدَص

  
 است ٍ ثٌبثشایي اگش دٍست ًذاسیذ ثِ ًضدیکبى تبى ثیوبسی . ّوشاُ ثبس هسبفشاى هی ثبضذ

 
 .صشف ًظش کٌیذ( الصفبس)صػفشاى ػشثیسَغبت دّیذ، اص خشیذى خَساکی ّبی هدَْل الَْیِ هثل 



 
 
 

قيوت باالي صعفشاى هَجب ضذ كِ ايي هادُ  
هَسدتقلب ّاي صيادي قشاس هی گيشداص جولِ 

آًْا هی تَاى اص سًگاهيضي پشچن گياُ گلشًگ ٍ 
سيطک ّاي اطشاف رست )گياّْاي هطابِ 

. با سًگْاي هصٌَعی ًام بشد(يابالل  

سًگ صعفشاى خالص :سٍش تطخيص تقلبات  
سٍي ضعلِ گاص ،سًگ بٌفص ايجاد هی كٌذ كِ 
هشبَط بِ پتاسين هَجَد دس آى هی ضَدٍلی 

سًگ ًاسًجی سًگ صعفشاى تقلبی سا ًطاى هی  
.دّذ  



 (:Flavour)عؼن 
 
 هدوَػِ خصَصیبتی است کِ ػوذتب دس دّبى ثِ ٍسیلِ دٍ حس  
 

 ثَیبیی ٍ چطبیی احسبس هی ضَد، ثِ هغض اًتقبل هی یبثذ ٍ ثِ 
 

 ثٌبثشایي اسکبى عؼن سا دٍ حس . ٍسیلِ هغض تفسیش هی گشدد
 

 عؼن اص خصَصیبت حسی . ثَیبیی ٍچطبیی تطکیل هی دٌّذ
 

 هَاد غزایی هحسَة هی ضَد ٍ ثِ هَاصات دیگش خصَصیبت  
 

 حسی یؼٌی، سًگ، ثبفت، دسخِ حشاست، ضکل ٍ اًذاصُ، 
 

 دسهیضاى پزیشش هحصَل یب فشآٍسدُ ثسیبس هَثش هی ثبضذ، صیشا 
 

 ّش چقذس کِ یک هبدُ غزایی اص ًقغِ ًظش اسصش غزایی دس 
 

 سغح ثبالیی قشاس دادُ ضَد ٍ ثسیبس هغزی ثبضذ، تٌْب دس صَست  
 

داضتي عؼن هغـلَة هـَسد پزیـشش هصشف کٌٌذُ قشاس هی 
 . گیشد

 
 



عؼن ثِ خبی  اسبًسدس سبلْبی گزضتِ ثِ غلظ اص ٍاطُ 
استفبدُ ضذُ است ٍ ایي ٍاطُ کوبثیص هَسد دٌّذُ 

استفبدُ قشاس هی گیشد، هبًٌذ اسبًسْبی اتشی، اسبًسْبی 
ثِ هَاصات اسبًس دس . سٍغٌی ٍ اسبًس ّبی الکلی

. ًیض استفبدُ هی ضَداٍلئَسصیي ّب صٌؼت غزا اص 
ادٍیِ اٍلئَسصیي ّب دس حقیقت تشکیجبتی ّستٌذ کِ اص 

استخشاج هی گشدًذ ٍ تفبٍت آًْب ثب اسبًس ّب دس  خبت
اهشٍصُ اص ٍاطُ . داضتي تشکیجبت یب هَاد غیشفشاس است

ثِ خبی اسبًس استفبدُ هیطَد  Flavouringsعؼن دٌّذُ 
 کِ ثِ سِ دستِ، 

 
 (ّل–گالة )عؼن دٌّذُ ّبی عجیؼی-

 
 عؼن دٌّذُ ّبی هطبثِ عجیؼی- 
 

 .تقسین هی ضًَذعؼن دٌّذُ ّبی هصٌَػی یب تقلیذی  -



 

 سخن آخر

:رنگين كمان سالمت  

 
–صسد –قشهض )هصشف هیَُ ّب ٍسجضیْب داسای سًگْبی   

 
دس تْیِ هَادغزایی فشایٌذ ...(ثٌفص  ٍ -سجض–ًبسًدی   

 
 ضذُ هٌدش ثِ پیطگیشی اص ثیوبسیْبی قلجی ػشٍقی ، 

 
 دیبثت ٍ دسهبى آى ،سشعبى ،فطبس خَى ، افضایص قذست

 
.هیگشدد  حبفظِ تفکش ……




