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بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی
شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی الیه نازک در سال 1394

سجاد رحیمی پردنجانی ،1مهدی کیانی ،*2پریا عزتی ،3بهراد پور محمدی ،4جواد بیابانی ،5حسن ترابی ،6ظاهر خزایی
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 .1مربی ،کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت،سمنان ،ایران
 .2کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی موادغذایی ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد
 .3دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه
 .4استادیار انگل شناسی پزشکی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،سمنان ،ایران.
 .5مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد
 .6دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد
.7مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران

نویسنده مسئول :مهدی کیانی ،کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی موادغذایی ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد
ایمیل mahdi_sarab@yahoo.com :

تاریخ دریافت مقاله 1394/8/21 :تاریخ پذیرش مقاله1395/4/1:

چکیده
مقدمــه :رنــگ هــای خوراکــی گروهــی از افزودنــی هــا هســتند کــه بــه صــورت طبیعــی و یــا مصنوعــی تهیــه می شــوند .رنــگ هــا می تواننــد منجــر بــه ایجــاد عــوارض
وخیمــی از جملــه آســم ،تضعیــف سیســتم ایمنــی ،ســرطان ،آلــرژی ،رتینوپاتــی و اختــاالت کبــدی در بــدن انســان شــوند .هــدف از ایــن مطالعــه تعییــن میــزان فراوانــی
رنــگ هــای مصرفــی در مــواد غذایــی زعفرانــی شــهر یــزد در ســال  1394بــا اســتفاده از روش کروماتوگرافــی الیــه نــازک می باشــد.
روش کار :ایــن مطالعــه از نــوع مطالعــات توصیفــی  -تحلیلــی بــوده کــه بــه روش مقطعــی در ســال  1394در شــهر یــزد انجــام شــده اســت .تعــداد  125نمونــه از  5نــوع
مــاده غذایــی حــاوی زعفــران بــه صــورت تصادفــی نمونــه بــرداری شــد و پــس از اســتخراج رنــگ بــا اســید کلریدریــک و تخلیــص بــا اســتفاده از روش کروماتوگرافــی بــا الیــه
نــازک مــورد آنالیــز نــوع رنــگ قــرار گرفــت .داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار  Excelمــورد آنالیــز توصیفــی قــرار گرفتنــد.
نتایــج :تعــداد  63نمونــه ( )%4.50حــاوی رنــگ بودنــد کــه از ایــن میــان تعــداد  30نمونــه ( )%62.47حــاوی رنــگ مصنوعــی غیــر مجــاز خوراکــی ،تعــداد  23نمونــه ()%5.36
حــاوی رنــگ هــای مجــاز خوراکــی و تعــداد  10نمونــه ( )%87.15نیــز حــاوی رنــگ مجــاز و غیــر مجــاز بــه صــورت همزمــان بودنــد .بیشــترین اســتفاده از رنــگ در کبــاب
زعفرانــی و کمتریــن اســتفاده از رنــگ نیــز در مایــع رنــگ غــذای زعفرانــی بــوده اســت.
نتیجــه گیــری :بــا توجــه بــه بــاال بــودن میــزان رنگهــای اســتفاده شــده در مــواد غذایــی زعفرانــی شــهر یــزد ،ارتقــاء ســطح آگاهــی تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان ایــن
مــواد بمنظــور کاهــش تولیــد ،مصــرف و پیشــگیری از عــوارض آنهــا ضــروری می باشــد.
واژگان کلیدی :رنگ خوراکی ،مواد غذایی ،زعفران،کروماتوگرافی ،یزد.

nnj.mums.ac.ir

فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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مقدمه
افزودنــی هــای غذایــی بــه تركیباتــی گفتــه می شــوند كــه بــه منظــور
افزایــش دوام غــذا ،جــذاب نمــودن ظاهــر غــذا ،خــوش طعــم کــردن
غــذا ،ارتقــای ارزش غذایــی و پیشــگیری از فاســد شــدن ،بــه مــواد
غذایــی مختلــف اضافــه می شــوند ( .)2،1رنــگ هــا جــزء افزودنــی هــای
مــواد غذایــی می باشــند کــه صرفــا بــه منظــور خــوش رنــگ کــردن
مــواد غذایــی اســتفاده نمی شــود ،بلکــه اساســاً نمایانگــر کیفیــت
بســیاری از اقــام غذایــی از نظــر ســامتی و بهداشــت می باشــند .بــه
همیــن دلیــل مصــرف رنــگ در مــواد غذایــی روز بــه روز در حــال
افزایــش اســت ( .)3رنــگ هــا از نظــر منشــاء تولیــد در ســه گــروه رنــگ
هــای معدنــی یــا رنــگ هــای مصنوعــی غیــر خوراکــی (ایــن ترکیبــات
در طبیعــت یافــت نشــده و بــه صــورت مصنوعــی ســاخته می شــوند،
معمــوال در صنایــع غذایــی مصــرف نمی شــوند) ،رنــگ هــای طبیعــی
روش کار
خوراکــی (بــا منشــاء گیاهــی ماننــد کلروفیــل ،کاروتنوئیدهــا ،تانــن هــا،
آنتوســیانین هــا) و رنــگ هــای ســاختگی یــا مصنوعــی خوراکــی (ماننــد ایــن مطالعــه از نــوع مطالعــات توصیفــی  -تحلیلــی بــوده کــه بــه روش
مقطعــی در ســال  1394در شــهر یــزد انجــام شــده اســت.تعداد 125
کینولیــن یلــو ،سانســت یلــو ،پونســیو  )R4قــرار می گیرنــد (.)6-4
نمونــه از  5نــوع مــاده غذایــی حــاوی زعفــران (از هــر نــوع  25نمونــه)
زعفــران یــا طــای قرمــز ،كاللــه خشــك شــده گیــاه زعفــران یــا
شــامل زعفــران ،رنــگ غــذای زعفرانــی ،شــیرینی زعفرانــی ،بســتنی
كركــوس ســاتیووس )(Crocus sativus L.اســت كــه در پاییــز گل
زعفرانــی و کبــاب زعفرانــی بــه صــورت تصادفــی نمونــه بــرداری
می دهــد ( .)7عمــده تریــن تركیــب ایجــاد كننــده رنــگ در زعفــران
شــد و پــس از اســتخراج رنــگ بــا اســید کلریدریــک و تخلیــص
كاروتنوییــدی بــه نــام كروســین ( )C44H64O24اســت .كروســین هــا
طبــق اســتاندارد ملــی ایــران بــه شــماره  2634بــا اســتفاده از روش
مشــتقات گلوكوزیــدی كروســتین ) )C40H64O26هســتند ( .)8طعــم
کروماتوگرافــی بــا الیــه نــازک مــورد آنالیــز نــوع رنــگ قــرار گرفتنــد.
تلــخ زعفــران مربــوط بــه گلیكوزیــدی اســت بــه نــام پیكروكروســین
آزمایشــها در آزمایشــگاه کنتــرل مــواد غذایــی ،آرایشــی و بهداشــتی
) (C16H26O7کــه یــک منوترپــن آلدهیــد فاقــد رنــگ اســت (.)8
شــهر یــزد انجــام پذیرفــت.
ســافرانال ) (C10H14Oاســانس فــرار زعفــران و مســئول بــو و عطــر آن
اســت كــه در اثــر جــدا شــدن قنــد از پیكروكروســین تولیــد می شــود مواد و محلول های شیمیایی
( .)8بــا توجــه بــه شناســایی دقیــق ترکیبــات زعفــران ،تحقیقــات تمــام مــواد و محلــول هــای شــیمیایی مــورد مصــرف در آزمایــش از
زیــادی در خصــوص اثــرات درمانــی آنهــا صــورت گرفتــه و در مــورد شــركت  Merckآلمــان تهیــه و مــورد اســتفاده قرارگرفــت كــه شــامل
اثــرات ضدســرطانی زعفــران نیــز گــزارش هــای متعــددی منتشــر شــده اســید كلریدریــك ،آمونیــاك و صفحــات  20 × 20بــا پوشــش آلومینیــوم
اســت ( .)10،9زعفــران از گذشــته هــای دور بــه دلیــل رنــگ زیبــا و بــه صــورت آمــاده ،ســرنگ هامیلتــون ،لولــه هماتوكریــت ،پشــم ســفید
عطــر و طعــم اســتثنایی آن در مــواد غذایــی مختلــف كاربــرد داشــته چربــی گرفتــه شــده بــود.
اســت ( .)7زعفــران بدلیــل ارزش ،اهمیــت و قیمــت بــاالی محصــول مرحله كروماتوگرافی
بــه شــیوه هــای گوناگــون مــورد تقلــب قــرار می گیــرد .افزایــش كروماتوگرافی روی پلیت سلیكاژل (آماده شده به وسیله شركت Merck
رنــگ هــای مصنوعــی بــه زعفــران جهــت افزایــش قــدرت رنگــی آن آلمان) با ابعاد  20× 20انجام گرفت.
هــا می باشــد کــه معمــول تریــن ایــن رنــگ هــا شــامل :تارترازیــن ،آماده سازی پلیت سلیكاژل
آمارانــت ،سانســت یلــو ،پونســیو  ،R4کینولیــن یلــو می باشــد (.)11،7
بــرای انجــام كروماتوگرافــی ابتــدا ســلیكاژل روی پلیــت را فعــال
شــرایط تهیــه مــاده غذایــی و خوراکــی هنــگام پخــت می توانــد ســبب
نمــوده ،بدیــن صــورت كــه پلیــت را بــه مــدت  8-10دقیقــه در اتــوکالو
از بیــن رفتــن رنــگ هــای طبیعــی و یــا کــم رنــگ شــدن رنــگ
 90 -100درجــه ســانتی گــراد گذاشــته تــا رطوبــت آن گرفتــه شــده
طبیعــی بــه کار رفتــه گــردد و از جذابیــت مــاده غذایــی بکاهــد ،در
و ســلیكاژل فعــال گــردد ،ســپس آن را بیــرون آورده ،تــا خنــك شــود.
صورتــی کــه رنــگ هــای ســنتتیک ایــن خاصیــت را نداشــته و حــرارت
پخــت را بــه خوبــی تحمــل می نماینــد ( .)9،8بنابرایــن وجــود چنیــن

شــرایطی باعــث گردیــده کــه اســتفاده از رنــگ هــای ســنتتیک و
مصنوعــی بــدون اطــاع از عــوارض ســوء آنهــا مــورد اســتفاده بیشــتری
قــرار گیرنــد ( .)9،8برخــی از عــوارض ایــن رنگهــا شــامل اثــرات ســمی و
ســرطان زایــی ،تضعیــف سیســتم ایمنــی ،واکنــش هــای آنافیالکتیــک،
ایجــاد آلــرژی و کهیــر ،اختــاالت رفتــاری و بیــش فعالــی در کــودکان،
رتینوپاتــی ،آســیب هــای جــدی کبــدی و اختــال در متابولیســم
لیپیدهــا و آســم می باشــد ( .)11،10از آنجــا کــه تاکنــون چنیــن
مطالعــه ای در شــهر یــزد انجــام نشــده بــود پژوهــش حاضــر بــا هــدف
تعییــن میــزان تقلبــات رنــگ (تارترازیــن ،ســان ســت یلــو ،کینولیــن
یلــو و کارمویزیــن) در مــواد غذایــی زعفرانــی در شــهر یــزد در ســال
 1394انجــام گرفــت.
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نشــان داده شــده انــد.
نتایــج نشــان دادنــد بیشــترین رنــگ مــورد اســتفاده در کل نمونــه
هــا رنــگ تارتارازیــن ( )%32و کمتریــن رنــگ مــورد اســتفاده در کل
نمونــه هــا نیــز رنــگ کارمویزیــن ( )%0.8بــوده اســت .بیشــترین میــزان
اســتفاده از رنــگ در کبــاب زعفرانــی و کمتریــن اســتفاده از رنــگ نیــز
در مایــع رنــگ غــذای زعفرانــی مشــاهده گردیــد (جــدول .)2بایــد بــه
ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در برخــی از نمونــه هــا رنــگ مــورد
اســتفاده رنــگ مجــاز خوراکــی بــوده اســت امــا اســتفاده ایــن نــوع
رنــگ هــا در نمونــه هــای زعفرانــی بــه عنــوان تقلــب محســوب شــده و
غیر مجاز می باشد (.)17

پلیــت آمــاده شــده را از یــك جهــت و بــه فاصلــه  3ســانتی متــر از
پاییــن بطــور افقــی بــا مــداد خــط كشــی نمــوده و اصلــی بــه طــول 3
ســانتی متــر ،بــا مــداد بــر روی ایــن خــط كشــی مشــخص می شــد .از
محلــول رنگــی اســتخراج شــده بــه وســیله لولــه سدیمانتاســیون مقــدار
كــم و در تمــاس كوتــاه مــدت بــا پلیــت لكــه گــذاری می شــد (قطــر
هــر لكــه رنگــی از  2تــا  3میلــی متــر نبایــد بیشــتر باشــد) .مشــخصات
هــر نمونــه را در زیــر لكــه عالمــت گــذاری شــده ،نوشــته و بــه وســیله
سشــوار بــه خشــك شــدن هــر لكــه كمــك می شــد .اگــر میــزان رنــگ
هــر لكــه كــم بــود ،لكه گــذاری تــا بدســت آوردن غلظــت رنگ مناســب
تكــرار می شــد .بــرای تشــخیص نــوع رنــگ ،نمونــه همــراه لكــه رنــگ جهــت بررســی و مقایســه رنگهــای مــورد اســتفاده در نمونــه هــای
اســتخراج شــده از رنــگ هــای اســتاندارد بــه فاصلــه  3ســانتی متــر قرار غذایــی مــورد آزمایــش نمــودار توریــع فراوانــی آنهــا نیــز ترســیم
گردیــد .نمــودار ()2
داده می شــد.
آماده سازی تانك T.L.C
ایــن نــوع كروماتوگرافــی بــاال رونــده بــوده وحــال در کــف تانــك ریخته
می شــود .بــرای ایــن منظــور تانــك را ابتــدا خــوب شستشــو داده
وســپس از حــال هــای بوتــان نرمــال  +آب مقطــر +اســید اســتیك بــه
نســبت ( )5+6+10در تانــك ریختــه و تــا مخلــوط شــدن كامــل هــم زده
می شــود .بعــد از آمــاده ســازی تانــك پلیــت لكــه گــذاری شــده را در
درون تانــك قــرار داده و د ِر تانــك گذاشــته می شــد .هنگامی كــه جبهــه
حــال تــا حــدود  4ســانتی متــر بــه انتهــای صفحــه بــاال می آمــد،
پلیــت را از درون تانــك بیــرون آورده و تــا خشــك شــدن كامــل زیــر هــود
قــرار داده می شــد.

بحث

از ســال  1950بــه بعــد بــا توســعه صنایــع غذایــی ،بــه افزودنــی هــای
مــواد غذایــی توجــه بیشــتری معطــوف گردیــد و حساســیت ناشــی از
مــواد غذایــی را حتــی در صورتــی کــه مقــدار آنهــا در غــذا در حــد
مجــاز باشــد ،بــه وجــود ایــن مــواد در غــذا نســبت دادنــد ( .)6،12رنــگ
هــا می تواننــد عوارضــی شــبیه آســم ،کهیــر ،بیــش فعالــی در کــودکان،
تضعیــف سیســتم ایمنــی ،واکنــش هــای آنافیالکتیــک و حتــی اثــرات
ســرطانزایی ایجــاد کننــد ( .)14،13تارتارازیــن رنــگ زرد پــر مصرفــی
در بســیاری از مــواد غذایــی بســته بنــدی شــده ،ماهــی دودی ،آدامســها
و غیــره اســت و اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ایــن رنــگ موجــب بــروز
مرحله تشخیص رنگ و اندازه گیری(Rf)Retention Factor
برخــی واکنــش هــای آلرژیــک در انســان بخصــوص در افــراد حســاس
در ایــن مرحلــه انــدازه حركــت لكــه رنــگ هــای نمونــه ) (Rfنســبت
بــه آســپرین می گــردد .بــه طــوری کــه در افــراد حســاس مقــدار 0.15
بــه حركــت لكــه رنــگ هــای اســتاندارد ســنجیده می شــد .بــا توجــه
میلــی گــرم از ایــن رنــگ می توانــد موجــب بــروز یــک حملــه حــاد
بــه انــدازه حركــت رنگهــا ،رنــگ مــورد نظــر تشــخیص داده می شــد.
آســم گــردد (.)15،6کانتــا گزانتیــن رنگدانــه کاروتنوییــدی ســنتتیک
اســت کــه می توانــد در رتیــن چشــم تجمــع کنــد و باعــث رتینوپاتــی
نتایج
گــردد ( .)17،16آمارانــت رنگدانــه ی محلــول در آب ،در محصوالتــی
در ایــن پژوهــش پــس از آنالیــز و تشــخیص رنگهــا در نمونــه هــا ماننــد ســوپ آمــاده ،دســر ،کیــک و مربــا اســتفاده می شــود و اثــرات
مشــخص شــد کــه از مجمــوع  125نمونــه مــورد آزمایــش تعــداد  62ســرطانزایی بــر روی مــوش هــا دارد ( Polanczyk .)18و همــکاران
نمونــه ( )%49.6فاقــد رنــگ و تعــداد  63نمونــه ( )%50.4حــاوی رنــگ ( )2007و  Kleinmanو همــکاران ( )2011رابطــه معنــاداری بیــن
بودنــد (جــدول .)1
مصــرف رنــگ هــای مصنوعــی و شــدت بیمــاری در کــودکان بیــش
از میــان  63نمونــه ی رنگــی ،تعــداد  30نمونــه حــاوی رنــگ مصنوعــی فعــال پیــدا کردنــد ( .)20،19رنــگ هایــی بــا منشــاء طبیعــی نیــز
غیــر مجــاز خوراکــی ،تعــداد  23نمونــه حــاوی رنــگ هــای مجــاز می تواننــد اثــرات ســوء و ســمی برای انســان داشــته باشــد .بنابرایــن
خوراکــی و تعــداد  10نمونــه نیــز حــاوی رنــگ مجــاز و غیــر مجــاز بــه ایمنــی مطلــق هیــچ مــاده ای و خصوصـاً در مــورد رنــگ هــا بــه اثبــات
صــورت همزمــان بودنــد (نمــودار.)1
نرســیده اســت (.)21،18
پــس از ایــن پژوهــش فراوانــی انــواع رنــگ هــای مصرفــی در مــواد
غذایــی زعفرانــی شــهر یــزد بدســت آمــد کــه نتایــج در جــدول ()2
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مــورد اســتفاده رنــگ تارتارازیــن بــوده اســت ،نتایــج حاکی از بــاال بودن
میــزان رنگــه ای اســتفاده شــده در مــواد غذایــی زعفرانــی شــهر یــزد
بــود .مطالعــه ای توســط ســلطان دالن و همــکاران بــا عنــوان وضعیــت

رنــگ هــای مصرفــی در شــیرینی هــای خشــک جنــوب شــهر تهــران بــا
اســتفاده از روش کروماتوگرافــی بــا الیــه نــازک در ســال  1386انجــام
شــده اســت کــه بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه از تعــداد  191نمونــه
 93.3درصــد کل نمونــه هــا رنگــی بودنــد و  22درصــد حــاوی رنــگ
مصنوعــی غیــر مجــاز 50.3 ،درصــد حــاوی رنــگ مصنوعــی مجــاز و 21
درصــد حــاوی رنــگ طبیعــی بودنــد ( .)14ســلطان دالن و همــکاران در
مطالعــه دیگــری طــی ســال 1387میــزان فراوانــی رنــگ هــای مصرفــی
غیــر مجــاز در آب آلبالــو و آب زرشــک عرضــه شــده در ســطح شــهر
تهــران را بررســی کردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه از تعــداد 336
نمونــه  89درصــد کل نمونــه هــا رنگــی بودنــد کــه  18.5درصــد حــاوی
رنــگ مصنوعــی غیــر مجــاز و  70.5درصــد حــاوی رنــگ مصنوعــی
مجــاز و 11درصــد حــاوی رنــگ طبیعــی بودنــد (.)22

در مطالعــه ای کــه  Jonnalagaddaو همــکاران در ســال  2004روی
نــوع و میــزان رنــگ هــای اســتفاده شــده در مــواد غذایــی تهیــه
شــده در بخــش هــای غیــر صنعتــی حیــدر آبــاد هنــد انجــام داده انــد
مشــخص شــده کــه از  545نمونــه مــاده خوراکــی آنالیــز شــده90،
درصــد حــاوی رنــگ مصنوعــی مجــاز 2 ،درصــد حــاوی ترکیبــی از رنگ
هــای مصنوعــی مجــاز و غیــر مجــاز و  8درصــد حــاوی رنــگ مصنوعــی
غیــر مجــاز بودنــد ( .)23جلیلــه ونــد و همــکاران در ســال ،1387در
بررســی رنــگ هــای مصنوعــی در عصــاره آبــی زعفــران رســتوران هــای
اســتان قزویــن بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــش از نیمــی از نمونــه
هــا ( )%50.68دارای رنــگ مصنوعــی بودنــد و تارتارازیــن بیشــترین
رنــگ اســتفاده شــده بــود (.)24نتایــج بدســت آمــده در پژوهــش حاضــر
بــا نتایــج ایــن مطالعــات هــم خوانــی داشــته اســت.
در واحدهــای صنفــی بــا توجــه بــه نبــودن مســئول فنــی در واحــد
تولیــدی و نداشــتن پروانــه ســاخت و کــد بهداشــتی ،حتــی در صــورت
اســتفاده از رنــگ هــای مصنوعــی مجــاز ،غیــر قابــل عرضــه اعــام
می گــردد .بنابرایــن ایــن گونــه واحــد هــای تولیــدی صرفــا مجــاز
بــه اســتفاده از رنــگ هــای طبیعــی و گیاهــی می باشــند (.)25،14
مســلماً معرفــی علمی رنــگ هــای طبیعــی در ســطح عمومــی و تاکیــد
بــر خــواص مفیــد آنهــا در کنــار بــرآورده کــردن حــس تنــوع پســندی
مصــرف کننــدگان ،تأمیــن کننــده ســامت جامعــه نیــز می باشــد و
می توانــد اشــتیاق تولیدکننــدگان در اســتفاده از رنــگ هــای طبیعــی
را افزایــش دهــد .زعفــران مــاده رنگــی کامــا طبیعــی اســت و خــواص
درمانــی بیشــماری دارد و بــه عنــوان داروی گیاهــی هــزاره ســوم معرفی
شــده اســت ( .)26بــر اســاس تحقیقــات عــاوه بــر اثــرات مفیــدی کــه

در طــب ســنتی بــرای ایــن مــاده یــاد شــده اســت اثــرات ضــد ســرطان
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آن نیــز برجســته می باشــد (.)26

نتیجه گیری
در مجمــوع نتایــج حاکــی از بــاال بــودن میــزان رنگهــای اســتفاده شــده
در مــواد غذایــی زعفرانــی شــهر یــزد بــود .باالبــودن درصــد مصرفــی
رنــگ هــای غیرمجــاز خوراکــی بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه صنــف
بــه کار برنــده فاقــد هرگونــه اطــاع از عــوارض ســوء مصــرف ایــن گونــه
رنــگ هــا می باشــند .بنابرایــن مهــم تریــن پیشــنهاد راهبــردی در ایــن
زمینــه ،افزایــش آگاهــی صنــف تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان
ایــن مــاده غذایــی نســبت بــه عــوارض بــه کارگیــری رنــگ هــای
مصنوعــی و اقدامــات اجرایــی می باشــد.
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جدول  :1وضعیت رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد

نوع رنگ
فاقد رنگ
حاوی رنگ مجاز خوراکی
حاوی رنگ غیر مجاز خوراکی
حاوی رنگ مجاز و غیرمجاز به صورت
همزمان
جمع کل

تعداد نمونه
62
23
30

درصد
%۴۹.6
%18.۴
%24

10

%8

125

%100

جدول  :2توزیع فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد

نوع نمونه
زعفران
رنگ غذا
شیرینی زعفرانی
کباب زعفرانی
بستنی زعفرانی
جمع

تعداد
25
25
25
25
25
125
()%100

بدون رنگ
13
15
13
7
14
62
()%49.۶

تارتارازین
10
5
10
8
7
40
()%32

کینولین یلو
2
5
2
10
3
22
()%17.۶

سان ست یلو
2
4
0
3
1
10
()%8

کارمویزین
0
0
0
0
1
1
()%0.۸

نمودار  :1توزیع فراوانی رنگهای مجاز و غیر مجاز استفاده شده در نمونه های مورد آزمایش

نمودار  :2مقایسه توزیع فراوانی رنگهای مصرفی در مواد غذایی مورد آزمایش
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Abstract
Introduction: Food colors are additives that produced naturally or artificially and are used to create, preserve or intensify
food colors. Colors can cause allergic reactions and even lead to cancer in the body. The purpose of this study was to
determine the frequency of consumption colors Saffronal food in Yazd city in 1394 using TLC .
Material and Methods: 125 samples from 5 types of food containing Saffron were sampled randomly. and after color
extraction with hydrochloric acid and Purification by TLC were analyzed
Results: A total of 125 samples, 62 samples (49.6%) were without color and 63 samples (50.4%) containing colors. Of the
total colored samples, 30 samples (47.62%) containing synthetic non- admissible edible colors, and 23 samples (36.5%)
containing admissible edible colors and 10 samples (15.87%) were also contains a admissible and non- admissible color
concurrently. Most of use from color was in the Saffronal roast and minimal of use from color is the color of Saffronal
food.
Conclusion: Due to the increasing of artificial colors and inattention to the type of used color and its complications,
Increasing of awareness of producers and consumers to reduce consumption of artificial colors and replacing natural
colors has an important role in maintaining the health of society.
Keywords: food colors, Saffron, thin layer chromatography (TLC)
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