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Abstract 
 

Background and purpose: Adding coloring agents in food and beverages could cause asthma, 

urticarial, hyperactivity in children, lower immune system function, Anaphylaxis, and carcinogenicity. 

The present study was carried out to detect the type of food colures in various traditionally prepared 

juices and fruit products in non-certified products in Tehran, Iran. 

Materials and methods: A total of 208 samples of various types of fruit products were 

analyzed by Thin Layer Chromatography for isolation and identification of the added synthetic or natural 

food colures. 

Results: Thin layer chromatography revealed that the majority of analyzed samples (55%) contained 

non-permitted food colures and the most non-permitted colures were found in (48.3%) north of Tehran. Among 

the permitted and non-permitted colures the most prevalent were Carmoisine and Tarterazine (4.62%), 

respectively.  Combination of Carmoisine and Sunset yellow were the most mixed colors used in studied 

samples.  Moreover, this study revealed that all of the non-certified fruit juice samples contained different 

additive colures. The fruit leather also contained high level (68.92%) of food color. 

Conclusion: This study showed high amount of non-permitted food colures especially in non-

certified fruit products. Hence, constant vigilance is needed to ensure that allowable level of coloring agents are 

used in such products. Moreover, producers should be informed of the health risks involved in using these 

additives. 
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 پژوهشي

و  اي ميوه يها فرآورده در يمصرف يها رنگ تيوضع يبررس
  در شهر تهران يو فاقد پروانه بهداشت يسنت يها وهيآبم

  
  1يرضا محمدديحم

  2يواحد ديسع
  3يمحمود يحاج منان

  4انيابوالفضل نجار
  4يصلصال ميمر

  5محمد شكرزاده
  

  چكيده
در  يفعال شيب ر،يكه آسم، به هيشب يتوانند عوارض يكه م هستند ييمواد غذا يها يها جزو افزودن رنگ :و هدف سابقه
 تيوضع يبررس مطالعه، نيا از هدف. كنند جاديا زايي سرطاناثرات  يك و حتيكتاليآنا ف يها واكنش ،يمنيا ستميس فيتضعكودكان، 

  .استدر مناطق مختلف شهر تهران  يبهداشت يها و فاقد پروانه يسنت يها وهيو آبم اي ميوه يها فرآورده در يمصرف يها نوع رنگ و
 شدهاستخراج رنگ  و آوري جمعمختلف از پنج منطقه تهران  اي ميوه يها نمونه فرآورده 208تعداد  :ها مواد و روش

  .قرارگرفتند ييمربوطه مورد شناسا Rfوبا توجه به  TLCبا استفاده از روش  صيو پس از تخل
 يمجاز خوراكريغ يها مورد مصرف رنگ نيشتريرنگ بوده كه ب يها حاو از كل نمونه) نمــونه 106(درصد  51 :ها يافته

بوده و در  نيزيمربوط به رنگ قرمز كارموا يمجاز خوراك ينوع رنگ مصرف نيشتريب. بود) درصد 3/48(شمال تهران  هيمربوط به ناح
مربوط  يرنگ بيترك نيشتريب. را داشته است) درصد 62/4(مورد مصرف  نيشتريب نيرنگ تارتراز يمجاز خوراكريغ يها رنگ انيم

رنگ  يحاو وهيآبم يها تمام نمونه شد،مشخص  قيتحق نيدر ا. بود گريكديبا  لوي تيو سانس نيزيدو رنگ كارموا بيبه ترك
  .را به خود اختصاص داد يرنگ مصرف زانيم نيشتريب) نمونه 51( درصد 92/68با  ياز آن انواع آلوجنگل پسبوده و  يمصنوع

 يها در فرآورده يمشكل اصل كي عنوان به يمجاز خوراكريغ يها خصوص رنگ به يمصنوع يها استفاده از رنگ :استنتاج
نسبت به مصرف  يزنگ خطر تواند يموضوع م نيشهر تهران مطرح بوده و ا يبهداشت يها فاقد پروانه يسنت يها وهيوآبم يا وهيم
 يبرامربوطه را  ينهادها يسو از يقانون ير و برخوردها، نظارت و كنترل مستميجد ميتصم كيلذا . ديها به شمار آ فرآورده نگونهيا

كننده ديصنف تول يآگاه شيافزا نيهمچن. طلبد يرا م يسنت يها خصوص فرآورده به، يافزودن نيا مصرف شيافزا از يريجلوگ
  .است ها رنگكاهش مصرف  يبرا يراه حل ييغذا يها ها به فرآورده از افزودن رنگ ينسبت به خطرات ناش

  

  .يبهداشتريغ يها فرآورده ،ي، كروماتوگرافوهيبرگه م وه،يآبم ،رنگ :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
، شرفتهيپ يمانند اكثر كشورها ران،يا در
موجود  ينفراوا ييغذا يو سنت يصنعت يها فرآورده

مورد  ها يو نوع افزودن ريمقاد يدر بخش صنعت. است
 ياما مشكل مربوط به بخش سنت ،رديگ يكنترل قرار م



     
  و همكاران يرضا محمدديحم    

  

 

 161       1393 دي،  120و چهارم ، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                   دوره بيست          

 پژوهشي

قرار  يتحت كنترل مستمر قانون ،است كه كمتر
 شيگرا زيمردم ن شترياست كه ب يدر حال نيا د،ريگ مي

بودن و  يعيبا تفكر طب يسنت يها به فرآورده يخاص
 .ها دارند در آنرا  يعدم استفاده از هر گونه افزودن

هستند  يباتيتركها  رنگ از جمله 1ييغذا يها ينافزود
طعم  ب،يظاهر غذا، ترك كردنبهتر  ايدوام  رايكه ب

به مواد  يبوكريم فساد از حفاظت ايآن  ييارزش غذا
آنها با وجود  از يارياما بس ،شوند ياضافه م ييغذا

در مصرف  خصوصاً ،اثرات سوء اد،يز ديفواداشتن 
. )4- 1( داردانسان  يبر سالمت ،مدت يطوالن
در  يحت(مواد  نيوجود ا هب زيرا ن 2ييغذا يها تيحساس
 زين) ها در غذا در حد مجاز باشد كه مقدار آن يحالت

 گريكديها با  رنگ بيترك. )5 ،2(دهند  ينسبت م
مسئله باعث  نيا و شده ييباعث تنوع جالب مواد غذا

 ديتول. است شدهها  آن شتريمصرف ب شيافزا
كشورها مانند هندوستان  يدر بعض يسنت يها فرآورده

 يها حاو كه اكثر آن رسد يتن در سال م 345411به 
 يسنتز يها رنگ. )6( هستندمختلف  يها رنگ

 دايپ ديشد توسعه نوزدهم قرن اواسط در) يمصنوع(
و با  كند يافكن هيسا ييغذا مواد بر توانستد و كردند
تر، دوام كمتر و قدرت  گران اريكه بس يعيطب يها رنگ
ها را كنار بزنند  و آن كردهرقابت  ،كمتر بودند يرنگ

 يو حت نيستند ييزا يانرژ تيخاص يها دارا رنگ. )7(
مختلف داشته  يها را بر ارگان ياثرات سوئ توانند يم

رنگدانه ك يكه  نيكانتا گزانت. )4، 1(باشند
كاروتن به  - βبر خالف  ،ك استيسنتت يدييكاروتنو

 چشم نيتواند در رت يم و شود ينم ليتبد A نيتاميو
 .كند) ينوپاتيرت( يينايب عاتيضا جاديا و افتهي تجمع
هم از آن  ريكه و يكبد بياز آس يموارد نيهمچن

 پر ك رنگ قرمزيآمارانت كه . )8(شده است  دهيد

                                                 
1 Food Additive 
2 Hypersensitivity 

اثرات  ،مرباها است دسرها و و ها كيدر ك مصرف
رنگ  نيا يول ،)9( داردها  در موش 3ييزا سرطان

 از ياريبس رشيمورد پذ يها امروزه جزو رنگ
ك رنگ زرد يكه  نيتارتراز نيهمچن. استكشورها 

 شده و يبند بسته يياز مواد غذا ياريپر مصرف در بس
خلق و  جاديموجب بروز ا ،است يسنت يها فرآورده

 يبرخ ، اختالالت خواب ويقراريبد، ب يخو
خصوص در افراد  هب ،ك در انسانيآلرژ يها واكنش

 افراد كه دري طور هب شود، مي ،نيحساس به آسپر
 ،تواند يرنگ م نيگرم از ا يليم 150/0حساس مقدار
مشخص شده . شودك حمله حاد آسم يموجب بروز 

 مارانيدر ب كيآلرژ يها از واكنش درصد 40تا  يحت
 شان ييرنگ در ماده غذا نياز حضور ا يناش يآسم
 جاديموجب ا توانند يها م رنگ .)11 ،10( است

 نيستاميه يآزادساز در آنها ييتوانا از يناش يفعال شيب
نشان  قاتيتحق. )12( شوددر كودكان  ،ها ليبازوف از

مخلوط  گريكديچند رنگ با  ايدو  يوقت ،اند داده
 اي يليپتانس اي يستينرژياثر س توانند يها م آن شوند، مي
+ يزينمخلوط كارموا .باشند داشته يستيآنتاگون يحت

مختلف مانند  يباتبلو كه در ترك يليانتبر+ ينتارتراز
طور  هها ب ها و نوشابه ها و شكالت يرينيوش ها يدنينوش

 يها گلبول يزانباعث كاهش م شود، يمداوم استفاده م
 شدهخون  ينهموگلوب ي، محتوايدسف يها قرمز، گلبول

 يسريدگل يفسفاتاز، تر ينسطوح آلكال يشباعث افزا و
سرم و كاهش سطوح كلسترول و  هاي ينو پروتئ
 استنرمال كبد يرغ يتفعال يانگركه ب شود ميگلوكز 

دو رنگ  بيكه ترك tomato redرنگ  نيهمچن. )13(
و  يمجاز خوراك يها رنگ( 4R ويو پونس نيزيكارموا

باعث  ،است) كشورها هيكل از سويشده  رفتهيپذ
 ها ضهيو ب هيكاهش وزن كل وزن بدن و كبد و شيافزا

 در يديشد ويدژنرات راتييباعث تغهمچنين در موش و 

                                                 
3 Carcinogenice 
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 يها از رنگ يبعض. )14(شود  يها م ضهيب و هيكبد، كل
 شيباعث افزا 1روناس زرد يعيرنگ طب مانند يعيطب
 شود مي يويو كل يكبد تيسم پالسما، در نيروب يليب
از  ياديز يرمقاد يكه حاو 2يروم يانتخم باد ينوع يا

 يجادباعث ا تواند يمو قرمز است  4R يورنگ پونس
  .)15( شودتورم زبان 
 نيروز افزون امصرف  شيبا توجه به افزا نيبنابرا

 يها فرآورده دكنندگانيصنف تول از سوي باتيترك
 انباريكه بدون توجه به آثار ز يانيسودجو اي يسنت

 تيبدون محدود باتيترك نيها، اقدام به افزودن ا رنگ
جلب  يبرا تنها و يبدون توجه به نوع رنگ مصرف و

 ايبه محصوالت  شتريو سود ب انيمشتر شترينظر ب
عدم توجه  نيهمچن و كنند ميمجاز خود ريغ داتيتول
 ياز نظر مجاز خوراك( يصنف به نوع رنگ مصرف نيا
 يهاامديپ و) رنگ بودن يعيطب اي يمجاز خوراكريغ اي

 يبررس برايمطالعه  نيها، ا رنگ نيحاصله از مصرف ا
محصوالت  يدر شهرستان تهران و بر رو وضع موجود

شامل انواع لواشك  يا وهيم يها مانند فرآورده يسنت
، هفت وهيآلوچه، تمبرم( يآلوچه، آلو جنگل وه،يم
خشك شده و  يها وهيم و وهيبرگه م ،)ترش وهي، موهيم

آب آلبالو، زرشك، انار، (فله شامل  يها وهيآبم
 توانند يكه م يبهداشت يها فاقد پروانه) رهيغ تمشك و

 قرار يمشتر شتريجلب ب يبرا مورد سوءاستفاده و شتريب
از نظر سه  يارسال يها نمونه. شودانجام  رند،يگ

كه  يرنگ مجاز خوراك ي،عيرنگ طب( يشاخص رنگ
 يمحصوالت سنت ديدر تول يمجاز ول ييغذا عيدر صنا

قابل ريغ ييها نمونه نيو چن شود ميمحسوب  مجاز ريغ
) يمجاز خوراكريو رنگ غ شوند مي يمصرف معرف

 يبر اساس استاندارد مل. گرفتند قرار يبررس مورد
است  ييها قابل مصرف شامل نمونه يها ، نمونهرانيا

                                                 
1 Gardenia 
2 saunf 

 يكخورا يعيرنگ طب ايكه فاقد هرگونه رنگ بوده 
 ييها قابل مصرف شامل فرآوردهريغ يها نمونه و دارند

 اي يمجاز خوراك يرنگ مصنوع ياست كه دارا
 رشيمورد پذ يها رنگ. باشند يمجاز خوراكريغ

 لو،يرنگ سانست  هفتشامل  رانياستاندارد در ا
 ينديگوتين،بلو، ا يليانتبر يزين،، كارموا4R ويپونس

  ).16( است يلو ينولينآلورارد و ك
  

  ها مواد و روش
  ييايميش يها محلول مواد و

 در مصرف مورد ييايميش يها محلول تمام مواد و
مورد استفاده  و شدند هيته Merckكت شر از شيآزما
  .گرفتند قرار

  
  شيروش آزما

انجام  ،ها در آب رنگ تيتوجه به محلول با
 يها شگاهيطبق دستورالعمل اداره كل امور آزما شيآزما

 يها و بر اساس استاندارد رنگ يدنيآشام و ييمواد غذا
 كه) 22(صورت گرفت  740به شماره  يمجاز خوراك

  .بود ريشامل مراحل ز
 

  مرحله استخراج رنگ
  ها از نمونه ييزدا يمرحله چرب
ابتدا به  ،دارند ييكه درصد نشاسته باال ييها نمونه

 ريشده در ارلن ما ابيگرم از نمونه آس 15تا  10 زانيم
درصد در  دوك ايآمون تريل يليم 100با و  شد ختهير

ساعت محلول  24پس از . شددرصد مخلوط  70الكل 
. شد ختهيشده دور ر نينش نشاسته ته برداشته و ييرو

درصد  80تا  گرفت قرارجــــوش  يمار بن يمحلول رو
ك ي و مقطر آب تريل يليم 100سپس . شد ريآب آن تبخ

 لهيوس هاستخراج را بمرحله . شدافزوده  دياس تريل يليم
  .شد انجام ديپشم سف
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  استاندارد يها مختلف به همراه رنگ يها رنگ ياز چند نمونه حاوانجام شده ) TLC( ينمونه كروماتوگراف :1 شكل

  
محلول  يياستخراج رنگ از مواد غذا و صيمرحله تخل

 در آب

 محلول در آب در ييگرم از ماده غذا دو تا پنج
m1100 ظرف  و شد يدياس طيآب مقطر حل و مح
پشم  يا سپس تكه. گرفت جوش قرار بخار آب يرو
پس . شد انداختهداخل محلول  ،شده گرفته يچرب ديسف
پشم شد  افيجذب ال يمصنوع يها ك ساعت رنگياز 
تا  شد داده شستشو يخوبه سپس پشم با آب سرد ب و

 بشرك يداخل  گرفتهرنگپشم . شودپاك  ييمواد غذا
حدود  و مقطر آب تريل يليم 50حدود  و گرفت قرار
ml1 يظرف رو. شداضافه  طيبه مح زين ظيك غلايآمون 
تا رنگ  گرفتقرار  قهيدق 60مدت  بهجوش  يمار بن

 ييايقل طيبه مح وآن جدا  از پشم افيشده به ال جذب
جوش قرار  يمار بن يرو نيمحلول رنگ. شودوارد 

  .افتيكاهش  µl100گرفت تا حجم محلول به حدود 
  

  يمرحله كروماتوگراف
كاژل آماده با ابعاد يسل تيپل يبر رو يكروماتوگراف

  .گرفتكاژل انجام يسل يساز فعال پس از *20

  يگذار مرحله لكه
 سهبه فاصله  و مخصوص جهت از شده آماده تيپل
 دوبه طول  يفواصل با و يطور افق هب نييپا از متر يسانت
 لوله لهيوس به و استخراج شده ياز محلول رنگ ،متر يسانت
سشوار به خشك  وسيله بهو  شد يگذار كهل ونيمانتاسيسد

همراه لكه رنگ استخراج شده . ميكردشدن هر لكه كمك 
 نيا گرفت،متـر قرار يسانت سهاستاندارد به فاصله  يها از رنگ

  .شدنوع رنگ نمونه انجام  صيتشخ يبرا كار
  

   - T.L.Cتانك  محلول
 دياس +آب مقطر +بوتانول نرمال شامل تانك محلول

  .بود) 5+12+20(ك به نسبت ياست
  

   – Rf يريگ اندازه و رنگ صيمرحله تشخ
نسبت به ) Rf(نمونه  يها اندازه حركت لكه رنگ

  .شد دهياستاندارد سنج يها حركت لكه رنگ
  

  يجامعه مورد بررس
و  يا وهيم يها فرآورده هينمونه ازكل 208تعداد 
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  شده يرنگ بر حسب درصد بر اساس منطقه نمونه بردار يحاو يها نمونه زانيم :1جدول 
درصد نسبت به كل 

  موارد
 هيدرصد مصرف در ناح

  غرب
 هيدرصد مصرف در ناح

  شرق
هيدرصد مصرف در ناح

  جنوب
هيدرصد مصرف در ناح

  شمال
هيدرصد مصرف در ناح

  مركز
  نوع رنگ

  يخوراكرمجازيغ 0 )نمونه14% (3/48 )نمونه1(%44/3  )نمونه 3% (34/10  )نمونه 11% (92/37  )نمونه 29( 7/24%
  يمجاز خوراك )نمونه15( 04/17 )نمونه29% (95/32 )نمونه8% (09/9  )نمونه 5% (68/5  )نمونه 31% (22/35  )نمونه 88( 3/75%

 

  
  شده يها بر اساس نوع منطقه نمونه بردار مصرف نمونه تينمودار قابل : 2شكل 

  
در سطح  يو فاقد پروانه بهداشت يفله و سنت يها وهيآبم
طور  هعرضه، موجود در سطح شهر تهران ب و ديتول

نوع رنگ به  زيانجام آنال برايو  يبردار نمونه يتصادف
دانشگاه علوم  يو بهداشت ييكنترل مواد غذا شگاهيآزما
  .شدندتهران منتقل  يپزشك

  
  يآمار زيآنال

 SPSSافزار  ها با استفاده از نرم نمونه يمارآ زيآنال

Ver 11.5 انجام گرفت.  
  

  يافته ها
، 53،29، 62، 27(نمونه  208مطالعه تعداد  نيدر ا

مركز، شمال، جنوب،  واحين از بينمونه، به ترت 37
در مناطق  عيتوز و دياز مراكز تول) غرب تهران شرق و

 قرار ،رنگ نوعاز نظر  زيمختلف شهر تهران مورد آنال
 ياز نظر چهار شاخص رنگ يارسال يها نمونه. گرفتند

مجاز  ريرنگ غ ي،رنگ مجاز مصنوع ي،عيرنگ طب(
 يمورد بررس) فاقد رنگ يها و نمونه يمصنوع

  ).1 شكل(قرارگرفتند 
از  درصد 51 ،داد نشانها  ها در نمونه رنگ زيآنال

رنگ بودند كه در يحاو) نمــونه 106(ها  كل نمونه

  
بر حسب  شيمورد آزما يها در فرآورده يونوع رنگ مصرف زانينمودار م : 3شكل 
  در صد

  

 يها عنوان نمونه به) درصد 51(ذكر شده  زانيم جهينت
  .هستندمصرف  رقابليغ

قابل مصرف ريغ يها نمونه نيشتريب ،داد نشان جينتا
از  نمونه 31( درصد 84 با تهران غرب هيمربوط به ناح

قابل مصرف مربوط ريغ نمونه زانيم نيكمتر و) نمونه 37
) نمونه 29از  نمونه 6( درصد 21 با تهران شرق هيبه ناح
ها در  قابل مصرف بودن نمونهريغ زانيم نيهمچن. است
 5/64 بيشمال، مركز و جنوب تهران به ترت نواحي
 5/26و ) نمونه 15(درصد  6/55 ،)نمونه 40( درصد
  ).2شكل ( است) نمونه 14( درصد

مورد مصرف  نيشتريب ،نشان داد ها يبررس
شمال  هيمربوط به ناح يمجاز خوراكريغ يها رنگ

مورد  نيشتريو ب) نمونه 14( درصد 3/48تهران با 
غرب  هيمربوط به ناح يمجاز خوراك يها مصرف رنگ

اساس  نيبر ا. است) نمونه 31( درصد 22/35تهران با 
مجاز ريرنگ غ يها حاو نمونه كل درصد 7/24 زانيم

 در يرنگ مجاز خوراك يحاو درصد 2/75و  يخوراك
  ).1جدول ( استكل مناطق تهران 

مجاز  ينوع رنگ مصرف نيشتريب ،دادنشان  جينتا
ها مربوط به رنگ قرمز  رنگ نيدر ب يخوراك
 شمال هيرنگ در ناح نيمصرف ا. است نيزيكارموا
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 پژوهشي

  
  شده يبردار نمونه هيبر اساس ناح ينمودار در صد و نوع رنگ مصرف  :4شكل 

  
و سپس در ) درصد 14/26(صد در نيشتريب تهران با

، )درصد 49/8(، جنوب )درصد 33/16(غرب  ينواح
تهران ) درصد 3/1(و شرق ) درصد 19/7(مركز 
). 3شكل (را به خود اختصاص داد  زانيم نيباالتر
مورد مصرف  نيشتريب نيزيبعد از كارموا نيهمچن

، لوي تيبلو، سانس انتيآلورا رد، برل يها مربوط به رنگ
نشان  جينتا). 4شكل ( است لوي نينوليو ك R4 ويپونس
 نيگوتينديرنگ ا يها حاو از نمونه چكداميه ،داد

 يمجاز خوراكريغ يها رنگ انيدر م نيهمچن. نبودند
مورد مصرف را در  نيشتريب نيرنگ تارتراز

 نيبه خود اختصاص داد و ا شيمورد آزما يها فرآورده
 يها از كل رنگ) نمونه 11( درصد 4/ 62رنگ با 

  .مصرف بود موردمجاز ريرنگ غ نيشتريب يمصرف
 يرنگ بيترك نيشتريب ،نشان داد قيتحق نيا جينتا

با  لوي تيو سانس نيزيدو رنگ كارموا بيمربوط به ترك
نشان  ها يبررس نيهمچن. استها  رنگ ريبا سا اي گريكدي

 92/3 زانيرنگ م يحاو يها كل نمونه انيدر م ،داد
از  درصد 08/96و  داشتند يرنگ مصرف كي درصد
صورت  هب(نوع رنگ  كياز  شيب يها حاو نمونه
  .هستند) يبيترك

 يها فرآورده كلدر  يرنگ مصرف زانيم نيشتريب
 و درصد 56/38شمال با  هيمربوط به ناح يمورد بررس

شرق  هيها مربوط به ناح مورد افزودن رنگ نيكمتر
  ).5شكل ( است درصد 92/3

  
مورد  يها بر حسب درصد در كل فرآورده يرنگ مصرف زانينمودار م : 5شكل 

  اساس نوع منطقه زبريآنال
  

انواع  يها به چهار دسته اصل نمونه كيبر اساس تفك
 قيتحق نيدر ا وهيو آبم وهيبرگه م لواشك، ،يجنگل آلو

 15( درصد 100 وهيآبم يها تمام نمونه شد،مشخص 
با  يجنگل رنگ بوده و بعد از آن انواع آلو يحاو) نمونه

 29( درصد 32/45، لواشك )نمونه 51( درصد 92/68
 بيبه ترت) نمونه 11( درصد 20 وهيبرگه م و) نمونه

را به خود اختصاص دادند  يرنگ مصرف زانيم نيشتريب
  ).6شكل (

ها  رنگ بيترك ،نشان داد همچنين قيتحق نيا جينتا
را  مقدار نيشتريب يابتدا در انواع آلو جنگل گريكديبا 

در  نيهمچن. است ها وهيداشته و بعد از آن مربوط به آبم
رنگ  نيشتريب ،نيزيبعد از كارموا ي،انواع آلو جنگل

 نيشتريكه ب يدر حال ،مربوط به آلورا رد بود يمصرف
 يها در فرآورده ،نيزيبعد از كارموا ي،رنگ مصرف

  .است 4R ويمربوط به پونس يا وهيآبم
  

  بحث
 از) درصد 51( ييدرصد باال ،داد نشان مطالعه نيا

فاقد پروانه  و يسنت يها وهيو آبم يا وهيم يها فرآورده
رنگ  يدر مناطق مختلف شهر تهران حاو يبهداشت

كه نيا با توجه به و هستند) يمجاز و مجاز خوراكريغ(
 يسنت يها در فرآورده يطور كل هاستفاده از رنگ ب

 يها عنوان درصد نمونه درصد به نيلذا ا است،ممنوع 
  .شوند مي يقابل مصرف تلقريغ
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ها بر اساس  در نمونه) يوجودرنگ مصنوع(مصرف  تينموداردرصد قابل :6شكل 

  نوع نمونه كيتفك

  
 نيا ،نشان داد TLCها بر اساس روش  نمونه زيآنال

مقرون به صرفه بوده  يكه از نظر اقتصادنيروش ضمن ا
 يبرا ييو سرعت باال ييندارد از كارا ياديز نهيهز و
  .برخوردار است زيها ن نوع رنگ صيتشخ و نييتع

 يها خصوصاً در فرآورده ،ها استفاده از رنگ
تفكر  نيرا به اشتباه انداخته و ا انيمشتر تواند يم ي،عيطب

 يداريخر ييكه فرآورده غذا كند جاديها ا را در آن
از  ياريبس رايز هستند، باال تيفيو با ك يعيطب، تازه شده

ها  از خطرات و عوارض مصرف رنگ نكنندگا مصرف
 دينبا زين را نكته نيا عالوهبه. ندارند يگونه اطالع چيه

 يها مكان در يسنت يها اكثر فرآورده ،كرد فراموش
از نظر  ياساس يخود مشكل نيشده كه ا هينامناسب ته

  .هست زين ياحتمال يها يآلودگ ريو سا هينوع ته
 يها نوع رنگ يرو بر يقيكنون تحقتا رانيدر ا

 يو خشكبار يا وهيم يها و فرآورده ها وهيدر آبم يمصرف
 نياول قيتحق نيا انجام نگرفته است و يمصرف يسنت

 نيا. است شدهانجام  نهيزم نياست كه در ا يا مطالعه
در مناطق مختلف شهر تهران  يحت ،نشان داد قيتحق

 هيكه ناحي طور هب ،متفاوت است زيها ن استفاده از رنگ
مناطق استفاده كننده از  نيشتريب تهران غرب و شمال
از  يناش تواند يمسئله م نيا .)5شكل ( هستندها  رنگ

 يگردشگر يها و جاذبه اديز يحيوجود مناطق تفر
 گونه نيبوده كه مصرف ا ينواح نيفراوان در ا

داده و  شيافزا ينواح نيدر ا ها را فرآورده
ها  رنگ نيكنندگان را به وسوسه استفاده از ا سوءاستفاده

 كه است نياشاره ا قابل گريمورد د. انداخته است
غرب تهران تردد  درهر روز  ياديز اريمسافران بس

 نيبا ا ارتباط در يثرؤعامل م تواند يم زين نيا و كنند يم
  .موضوع باشد

 يها استفاده از رنگ ،داد نشان نيهمچن مطالعه نيا
به ) درصد 7/24(را  ييدرصد باال يمجاز خوراكريغ

مسئله  نيا .)1جدول (خود اختصاص داده است 
جامعه محسوب  يبرا يعنوان زنگ خطر به ،تواند يم

از  ديمداوم و نظارت شد يها يريگ يپ ازمندينو  شود
 يقانون يها مصوبه ياجرا برايمرتبط  ينهادها يسو

  .است
و  Jonnalagaddaمطالعه مانند مطالعه  نيا

 يسنت ييغذا يها فرآورده يكه بر رو استهمكارانش 
آباد هندوستان يدردر ح) ها يوهاز جمله آبم(مختلف 

 يناز ا ييدرصد باال ،انجام گرفت و مشخص شد
مجاز يرو غ يمجاز خوراك(رنگ  يها حاو فرآورده
ها در  استفاده شده رنگير مقاد و هستند) يخوراك

اند و  باالتر از حد مجاز استاندارد بوده يارمطالعه فوق بس
بودند  يمجاز خوراكيررنگ غ يها حاو نمونه ده درصد
. دهد يرا نشان م يما رقم كمتر يقبا تحق يسهكه در مقا

هندوستان استفاده از  در كشور ينكهقابل ذكر ا نكته
 يها حت در تمام فرآورده يجاز خوراكم يها رنگ

 ينچن يراندر ا يول است،مجاز  ي،سنت يها فرآورده
 برخي زيكشورها ن يبعض. )17(وجود ندارد  يحالت
را ) استممنوع  رانيدر كشور ا( نيها مانند تارتراز رنگ

مثالً رنگ آلورا  اياند  خود قرار داده يجزو استانداردها
شده است، جزو  رفتهيپذ رانياستاندارد ا از سويرد كه 
  .استقابل قبول استاندارد هندوستان ريغ يها رنگ

Khanna S.K از  ياديز يرو همكارانش مقاد
هندوستان  يسنت يها در فرآورده را مجازيرغ يها رنگ
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 پژوهشي

 يسنت يها تمام نمونه اند، داده نشان و  كرده گزارش
فوق،  يقاتتحق با يسهند كه در مقاارنگ بود يحاو
  .)18،20(دهد  يرا نشان م يبهتر يجما نتا يقتحق

 يها رنگ يبعض ،اند نشان داده پيشين يقاتتحق 
 يتتوانند سم يميز استاندارد كشورها ن شده در يرفتهپذ

مثالً . بر سالمت داشته باشند يريناپذ قابل مالحظه و جبران
 راتييباعث تغ تواند يم Metanil yellowرنگ 
قرمز و  يها مانند كاهش تعداد گلبول يكيهماتولوژ
ها و  لينوفيها و ائوز ليكاهش نوتروف و نيهموگلوب

 وها  تيو مونوس تيلنفوس و ESR, MCV, MCH شيافزا
 و ينميمتهموگلوبباعث  يا )21( يتيكماكروس يآنم يجادا
پس از مصرف  ،ساعت 4تا  2 افراد، در يمركز يانوزس

از مصرف  .)13( شود يبترك ينبرنج رنگ شده با ا
هندوستان  ييغذا يها در فرآورده متناوب اين رنگ

 هيتغذ يمل تويانست نيهمچن. هايي در دست است گزارش
مانند  يتقلب يها استفاده از رنگ كرده است،هند گزارش 

sativus Lathyrus  به  است، يسالمت يمضر برا يكه رنگ
 يدر غذاها يمجاز خوراكيرغ يها رنگ يرهمراه سا

  .)22( استآباد موجود يدردر ح يابانيخ
 قيتحق نيدر ا يمجاز خوراكريغ يها رنگ انيدر م
 يدر حال نيبوده و ا يرنگ مصرف نيشتريب نيتارتراز

رنگ  نيا تيدر مورد سم ياديز يها است كه گزارش
 جاديا د،يشد تياز حساس ياديموجود بوده و موارد ز

 نينسبت به ااختالالت خواب  و يقراريبد، ب يوخو خلق
 .)23 ،5(مختلف گزارش شده است  قاتيرنگ در تحق

 يرفتهپذ يها از كشورها جزو رنگ ياريرنگ در بس ينا
 يرانا در يول است،ن كشور آ استاندارد از سويشده 

به  بايد نيبنابرا .شود يمجاز محسوب ميرغ يعنوان رنگ به
ها و  استفاده از رنگ ،داشت توجه اريبس نكته نيا

اثرات  توانند يم يخوراك رمجازيغ يها رنگ خصوصاً
صورت  هب خصوصاً كودكان و يسالمت را بر يينابجا
  .)24 ،19(بدن انسان بگذارند  يرو مدت بر دراز

ها  رنگ يباستفاده از ترك يعشا ياراز موارد بس يكي
دو رنگ  ،در مطالعه ما مشخص شد. استها  در فرآورده

 يمصرف يها رنگ يشترينو آلورا رد ب يزينكارموا
 بيترك. يكديگر هستندبا  يبترك ياصورت تك  هب

ها در  وابسته به نوع استفاده آن گريكديها با  كردن رنگ
 يها كه در فرآوردهي طور به  است، ييفرآورده غذا

 ييكارا نيشتريرنگ قرمز ب قيتحق نيا در شيمورد آزما
 بيترك ليدل نيبه هم ،داشته ها نمونه كردنرنگ  دررا 
 رنگ قرمز جاديا يالذكر مانند آنچه برا رنگ فوق دو

 نيمقدار را در ا نيشترياست، ب مورد انتظار با جاذبه باال
و  يآب يها است كه رنگ يدر حال نيا. داشت قيتحق

رنگ قرمز  جاديا يبرا و يبيصورت ترك هزرد فقط ب
 افتي يمورد چيدر ه نيگوتيندياند و رنگ ا بكار رفته

 نيا بياست كه ترك نيقابل ذكر ا نكته). 4شكل (نشد 
كارخانه سازنده صورت  وسيله به تواند يم زيها ن رنگ
در كشور هندوستان  ،اند نشان داده يقبل قاتيتحق. گيرد

دو  بيمربوط به ترك يمصرف يبيرنگ ترك نيشتريب
 بيبلو و بعد از آن ترك انتيليبر+نيرنگ تارتراز

 انتيليبا بر اي 4R ويباپونس اي نيزيبا كارموا لوي سانست
  .)17( استبلو 

ها خصوصاً  رنگ يبترك ،اند مطالعات نشان داده
بلو كه در  يليانتبر+ينتارتراز+يزينمخلوط كارموا

ها و  يرينيش و ها يدنيمختلف مانند نوش يباتترك
 باعث شوند، يها به وفور استفاده م ها و نوشابه شكالت

، يدسف يها قرمز، گلبول يها گلبول يزانكاهش م
 ينو همچن يتخون، هماتوكر ينهموگلوب يمحتوا

 يشافزا ،MCV يشافزا و CHCو  MCHكاهش 
 هاي ينو پروتئ يسريدگل يفسفاتاز، تر ينسطوح آلكال

 يرغ يتفعال(سرم و كاهش سطوح كلسترول و گلوكز 
 بيكه ترك tomato red .)19 ،13( شود مي) نرمال كبد

) يمجاز خوراك يها رنگ( 4R ويو پونس نيزيكارمو
 هيكاهش وزن كل وزن بدن و كبد و شيباعث افزا ،است
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 بيترك نيا ،و مشخص شد شود ميدر موش  ها ضهيو ب
 تيسم و يويكل تيسم ،يكبد تيسماثرات  يدارا
دو  نيا بيترك مطالعه نيا در ).14( است يمثل ديتول

مشخص شده  زين زيآنالمورد  يها رنگ در فرآورده
  .است

موضوع است كه  نيا انگريانجام گرفته بمطالعات 
 رب ياثرات سوء و سم توانند يم يعيطب يها رنگ يحت

 چيمطابق ه يمنيا نيبنابرا ،سالمت انسان داشته باشند
 دهيها به اثبات نرس مورد رنگ خصوصاً در و يا ماده

  .)15(است 
 شيباعث افزا تواند يمهم كه م اريعوامل بس از يكي

 اثرات مضر از ينداشتن دانش كاف، شودمصرف رنگ 
 ايبودن  يخوراك( يها و نوع رنگ مصنوع رنگ

 نيا رندهيافراد بكارگ از سوي) بودن يخوراكريغ
 وجود عدم نيهمچن. است) كننده ديصنف تول(ها  رنگ
صنف  نيا توسط كننده زيآنال يها دستگاه و زاتيتجه
 )دلخواه زانيم( زانيها به هر م از رنگ استفاده باعث
رنگ در ماده  كي يبراكه  يمجاز كه از حد است
عامل  نيا و رود يفراتر م ،است شده نييتع ييغذا
در مصرف  يكالت جدمش جادياباعث  تواند يم

وزارت بهداشت مصرف  ليدال نيبنابرا. شودكنندگان 
مجاز ريغ اي يمجاز خوراك( يهر گونه رنگ مصنوع

تنها  ممنوع كرده و يسنت يها را در فرآورده) يخوراك
مانند زعفران و ( يعيطب يها اجازه مصرف رنگ

را در ) رهيها و غ ني، قرمز چغندر، قرمز كارمها نيانيآنتوس
 استفاده از ليدال نيبنابرا. داده است يسنت يها فرآورده

مجاز ريغ يا يمجاز خوراك( يهر گونه رنگ مصنوع
 اي نمونهعنوان  به مذكورنمونه  شود، مي باعث) يخوراك

 يها اگرچه كارخانه .شود جهيقابل مصرف اعالم نتريغ
محصوالت خود از  يدر بعض توانند يم يصنعت
مجاز به استفاده رنگ  يول كنند،مجاز استفاده  يها رنگ

 موارد مورد( يا وهيو آبم يا وهيم يها در فرآورده

 يمبن يمجاز بودن كارخانجات صنعت. نيستند زين) قيتحق
 يبه بعض ،ن هم در حد مجازآ ،بر افزودن رنگ

ها  استفاده از رنگ ،ها باعث شده است فرآورده
خصوصاً در محصوالت مورد  ي،آور صورت تأسف هب

  .باشد شيرو به افزا ،استفاده كودكان
 (ITRC) 1يصنعت يشناس سم يقاتيتحق مركز 

 يكنزد ،است كردهگزارش  1995سال  هندوستان در
در  ييدر مواد غذا يمصرف يها درصد از رنگ 62به 

 يمجاز خوراكيرغ يها از رنگ ييروستا يبازارها
در  ومضر هستند  ياربس يسالمت يكه برا كنند مياستفاده 

.  )25( تر استباال ياررقم بس ينما ا مطالعهبا  يسهمقا
 يها از رنگ ،داده نشان هندوستان در يگريد قيتحق
 يبرا يكه حت ييها و رنگ يمجاز خوراكريغ

گردها فروخته  ها توسط دوره پارچه يزيآم رنگ
. است شدهاستفاده  يسنت يها ، در فرآوردهشود يم

درصد از مواد  6/6در  ،نشان داد قيتحق نيا نيهمچن
استفاده شده  يمجاز خوراك يها رنگ ، ازيسنت ييغذا

از شده  نيياز حد مجاز تع شتريب يكه مقدار رنگ مصرف
مطالعه ما . )26( است بودهاستاندارد كشور مربوطه  سوي
ها نسبت به مطالعه  بهتر مصرف رنگ تيوضع دهنده نشان

  .استمذكور 
 ريكه اكنون غ ييها از رنگ ياريبس كرد،ذكر  ديبا
اند و  به عنوان رنگ قابل مصرف بوده يزمان هستند،مجاز 
رنگ مصرف  .ها شده است ها باعث حذف آن آن تيسم
از كشورها  ياريمجاز در بس يها كه جزو رنگ يتروزينار

اختالل در  يجادا و يروئيدبر عملكرد ت يرتأثبه علت  ،است
 يداكاهش پ) ييدر موش صحرا(مدت زمان كوتاه در آن 

 رنگ كيكه  Rhodamine Bرنگ  يا )27( كرده است
استاندارد كشورها محسوب  از سوي شده شناختهمجازريغ

در  يمنيا تيسم تواند يكه م شده مشخص شود، مي
موش و خون گوسفندان مورد  در يمنيا يها سلول

                                                 
1 Industrial toxicology research centre 
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 يها سلول كيتوژنيم يباعث القا و كند جاديا شيآزما
در . شودها  آن ريو تكث ميتقس شيبا افزا Tو   Bتيلنفوس
ها به  رنگ در فرآورده نيانجام گرفته ا قاتياز تحق يبعض
  .)2 ،17(شده است  افتي وفور
 اي غلظت كه داشت دور نظر از دينبا را نكته نيا
مهم  ارياز عوامل بس يكي زيرنگ مورد استفاده ن دوز
 يطور كل هاستفاده از رنگ ب نكهيلذا با توجه به ا. است

مورد  نيا نيبنابرا است،ممنوع  يسنت يها در فرآورده
 قيتحق نيا در) رفته بكار رنگ غلظت يريگ اندازه(

  .نگرفت انجام
 استاندارد كشورها يد،جد هاي يافتهبراساس  ينبنابرا

. شود ميبوده و به روز  ييردر حال تغ يرانا ينهمچن و
 يمصرف بعض ،نكته اشاره كرد ينبه ا توان يمثال م يبرا

كه قبالً مصرف  Fast red Eها مانند آمارانت و  رنگ
مجاز به  يحت يها و مصرف رنگ شدهمنسوخ  شدند، يم

ppm 200 -100 يافتهمجاز، كاهش  يها آوردهدر فر 
 يكشورها از سويشده  يرفتهمجاز پذ يها رنگ. است

 يكامتحده آمر ياالتمثالً در ا ،مختلف متفاوت است
، )ممنوع است يرانكه در ا Fast redشامل (رنگ  هفت

 رنگ و شانزدهاروپا  يهاتحاد رنگ و هفت يرانا
  .)29(است  يرشرنگ مورد پذ نُههندوستان 
 7/24( ييباال ريمقاد ،شد مشخص مطالعه نيدر ا
 يمجاز خوراكريغ يها ها را رنگ از رنگ) درصد
 نيباالتر نينها تارترازآ انيكه در م دهند يم ليتشك

مسئله  نيا).  3شكل (است  يرنگ مصرف) درصد 6/10(
 يها رنگ ريسا ،ستيمعلوم ن رايخطرناك بوده ز اريبس
) يصنعت يها رنگمثالً (چه نوع  بكار رفته از رمجازيغ

صورت  هب ،تواند يرنگ م نيا عالوهبه. هستند يرنگ
 به را رنگ نيا كشورها از ياريبس رايباشد ز يواردات
 و رفتهيپذ خود استاندارد در يخوراك مجاز رنگ عنوان

 رنگ نيشتريب شده انجام قاتيتحق بر بنا رنگ نيا يحت
 .استكشورها  نيدر ا لويسانست  همراه به يمصرف

 ينبه هم شود، ميو خارش و آسم  يرباعث كه نيتارتراز
 يشههم) ADI(مجاز روزانه  يزاناست كه حداكثر م يلدل

 Pratima يقتحق. )5( استثابت نبوده و در حال كاهش 

Rao يها نمونه درصد 48در  ينرنگ تارتراز داد، نشان 
و  ييمناطق روستا يها نمونه درصد 51و  يمناطق شهر

 كشور در درصد 31و  32 يببه ترت يلورنگ سانست 
دهنده  ما نشان يقتحق يجهندوستان بكار رفته است كه نتا

. است تارترازيناز مصرف رنگ  يبهتر يتوضع
نسبت  يقتحق يندر ا يزينمصرف رنگ كارموا ينهمچن

را ) ييو روستا يدر مناطق شهر يبترت به( درصد 5و  11
 يقاز تحقدست آمده ه ب يجبه خود اختصاص داد كه نتا

فوق نشان  يقبا تحق يسهرا در مقا يما آمار باالتر
در  ها يدنينوش درصد 13در  4R يورنگ پونس. دهند يم

ما  قيتحق سه،يكه در مقا شد نييتع Pratima Rao قيتحق
 قاتيبر اساس تحق .)29(دهد  يرا نشان م يبهتر تيوضع

 نيهستند كه باالتر يگروه نيگزارش شده كودكان اول
مشخص شده . كنند مي افتيرا در يرنگ باتيترك زانيم

 را يگرم از مواد رنگ 2-465روزانه  يگروه سن نيكه ا
در روز از مواد  يترل يليم 25-840صورت جامد و  هب

نشان  ها يبررس. كنند يم يافتدر يعصورت ما به را يرنگ
 4/9گرم تا  يليم 4 ينمواد ب ينرنگ ا يزانداده كه م

 ،صورت گرفته يقاتتحق بنابر .)29( استگرم  يليم
در كودكان در اثر مصرف انواع  يفعال يشب يجادامكان ا
 يا ها يهمراه چاشن) مجاز يحت( يمصنوع يها رنگ
مطالعات انجام . )31 ،30(باال است  يارها بس دهنده طعم

 يها تماس مكرر با رنگ يباورند كه حت ينشده بر ا
كه سه رنگ  يدر حال .استسؤال  يرز يزشده ن يرفتهپذ

استاندار  از سويكه  ينو تارتراز يلو، سانست 4R يوپونس
بارها نشان داده شده كه  ،اند شده يرفتهكشورها پذ

و سوزش و  يركه( يكآلرژ يها واكنش يجادا توانند يم
) يآسم يمارانآسم در ب يدادما و تشد يوخارش، آنژ

  .)29( كنند يجادرا ا يدر حد دوز مجاز مصرف يحت
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صد ( يسنت يها وهيتمام آبم ،نشان داد ما مطالعه
انواع  ينابنابر .استرنگ  يحاو زيمورد آنال) درصد
مورد  توانند يم يشترب يو آلوچه جنگل ها يوهآبم

ها قرار  ها به آن اضافه كردن رنگ برايسوءاستفاده 
خطرناك و  ياربس اي مسئله ينكه ا )5شكل ( يرندگ

  .آيد يهشداردهنده به شمار م
ها در  رنگيآنال از آمده دسته ب جيتوجه به نتابا 
سطح شهر  يسنت يها وهيو آبم يا وهيم يها فرآورده
 يها استفاده از رنگ ،گرفت جهينت توان يتهران م
 يها نوع فرآورده نيا تيجذاب شيافزا براي يمصنوع

 يبرا ياعالم هشدار نيا و است شيدر حال افزا ييغذا
 نيهمچن. است ييگونه مواد غذا نيكنندگان ا مصرف

 يمجاز خواركريغ يها رنگ يباال بودن درصد مصرف
مطلب بوده كه  نيا انگريب) استانداردريغ يها رنگ(

گونه اطالع  ها فاقد هر گونه رنگ نيصنف بكار برنده ا
تنها به دنبال كسب  بوده و هانآاز عوارض سوء مصرف 

 يراهبرد شنهاديپ نيتر مهم نيبنابرا. هستند شتريدرآمد ب
 نيكنندگان اديتول صنف يآگاه شيافزا نهيزم نيدر ا
 يها رنگ يريكارگب عوارض به نسبت ييغذا ماده

مداوم و  يريو نظارت مستمر و سختگ يمصنوع

خصوصاً  ،مرتبط ينهادها از سوي يقانون يها يريگيپ
. ي، استارتيز اي ي، گردشگريحيتفر يدر نواح

افراد  انيهشداردهنده در م اتيعمل كي نيهمچن
 گونه نيا ريپذ بيتوجه و آس يب كننده باال و مصرف
 بايدنها آ يآگاه شيافزا برايها مانند كودكان  فرآورده
دانشمندان  شنهاديپ مطابق نكهيا آخر جمله. رديانجام گ
يي ها ممنوع شود و تا جا رنگ يمصرف بعض ،يدانمارك

در  و يارها خودد مصرف رنگ كه امكان دارد از
 ييماده غذا يصورت اضافه كردن رنگ حتماً بر رو

كننده خود قادر است در  مصرف نيبنابرا. ذكر شود
  .رديبگ ميتصم مورد مصرف ييمورد ماده غذا

  

  سپاسگزاري
 پرسنل هيكل و تيريمد زحمات از لهيوس نيبد
 علوم دانشگاه يبهداشت و ييغذا مواد كنترل شگاهيآزما
 و مشاركت يقاتيطرح تحق نيا كه در تهران يپزشك

 هيكل ضمناً. شود مي يتشكر و قدردان اند، كرده ياري
معاونت غذا و دارو دانشگاه  قيطرح از طر نيا يها نهيهز

  .است شده نيتهران تأم يعلوم پزشك
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