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ABSTRACT

Background & objectives: Sometimes artificial dyes are used instead of saffron as a fraud to
improve the color of grilled chicken. Due to the adverse effects of some industrial colors such
as tartrazine on human health, this study was conducted to determine the prevalence of using
this color instead of saffron in the preparation of grilled chicken.
Methods: In a cross-sectional analytical study, 550 samples of colored grilled chicken were
collected in a simple random sampling method in the cities of Ardabil province, 2016. Thin
layer chromatography was used to extract the dye in the collected samples and the results
were compared with the National Standard of Iran No. 2634. Data were analyzed by
descriptive statistical tests.
Results: The results showed that of the total samples of grilled chicken prepared for
consumption in Ardabil province, about one third (31.81%) of tartrazine dye was used.
Although, there was not significant correlation between the colors used in the samples and the
sampling site using the Spearman Correlation Coefficients the percentage of using this color
was different among different cities of the Ardabil province. The highest percentage of color
was found in Sarein city (35.29%) and the lowest was in Kosar city (21.95%).
Conclusion: The present study showed that in all cities of Ardabil province, synthetic
tartrazine is used to dye grilled chicken instead of saffron dye. Almost one third of the grilled
chicken samples were contaminated with tartrazine synthetic dye.
Keywords: Tartrazine Dye; Grilled Chicken; Fraud; Ardabil Province
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مقدمه
هاي غذایی یک واژه کلی براي ترکیباتی است افزودنی

ند بهبود رنگ، که براي افزایش کیفیت مواد غذایی مان
ی یهاي غذاشدن بافت در فراوردهعطر و طعم یا بهتر

شـود.  ه میو یا افزایش ماندگاري به مواد غذایی اضاف

هسـتند کـه  هـا افزودنیازگروهیخوراکیهايرنگ
بــه دو  شـده و  تهیـه مصـنوعی یـا وطبیعـی بصورت

تقســیم  غیرمجـاز هـاي و رنگمجازهـاي دسـته رنگ
کیفیـت درو تأثیرگذارمهماز عواملوشــوندمــی

شوند. محسوب میغذاییموادبازارپسنديوظاهري

چکیده
ـ گيبجـا یصناعيهااز رنگیجوجه کبابهیبهبود رنگ در تهياوقات برایگاهزمینه و هدف: زعفـران بعنـوان تقلـب    اهی

هاي صناعی مانند تارترازین بر سالمت انسان، این مطالعه بـا هـدف   با توجه به اثرات نامطلوب برخی رنگ.شودیاستفاده م
شد.در استان اردبیل انجام پرمصرفيغذاکیبه عنوان یجوجه کبابهیتهستفاده از این رنگ در تعیین میزان شیوع ا

هاي رنـگ شـده در   کبابیجوجهازنمونـه550تعدادسادهتصادفیتحلیلـی بـه روش-مقطعیهمطالعـدر یکروش کار:
هاي برداشـتی  رنگ موجود در نمونهاســتخراج برايند.شــدبراي بررسی انتخاب 1395در سـال شهرهاي استان اردبیل 

مقایسـه  2634اســتاندارد ملـــی ایـــران بـــه شـــماره     بانتایج استفاده شده و یـه نـازك الاز روش کروماتوگرافـی بـا 
. ندهاي آماري توصیفی تجزیه و تحلیل شدتوسط آزمونهادادهشدند. 

ن اردبیـل نزدیـک بـه یـک سـوم      اي جوجه کبابی تهیه شده براي مصرف در استاهکه از کل نمونهنشان دادجینتا: یافته ها
ی اسـپیرمن رابطـه بـین رنـگ     اسـتفاده از ضـریب همبسـتگ   ) از رنگ تارترازین استفاده شده بود. بـا ایـن کـه بـا     81/31%(

در از ایـن رنـگ  درصـد اسـتفاده  ده نشـد، ولـی  هداري مشـا ها با محل نمونه برداري ارتباط معنـی شده در نمونهاستفاده
ه در شهرستان سرعین بیشـتر  درصد رنگ مورد استفاد، بطوري کهدر شهرهاي مختلف متفاوت بودشدههیتهيهانمونه

) بود.%95/21) و در شهرستان کوثر کمتر (29/35%(
کـردن  نـگ مطالعه حاضر نشان داد که در کلیه شهرهاي استان اردبیـل از رنـگ مصـنوعی تـارترازین بـراي ر     : گیرينتیجه
رنـگ  هاي جوجه کبابی مورد مصرف، آلـوده بـه  یبا یک سوم نمونهرتقشود وکبابی به جاي رنگ زعفران استفاده میجوجه

مصنوعی تارترازین بودند.
رنگ تارترازین، جوجه کبابی، تقلب، استان اردبیل:يدیکليهاهواژ
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693و همکاران آرش سیادتی...یوع استفاده از رنگ تارترازینش

گـاهی  وکـردن شـکل یـک ،نمودنزیباهمچنین جهت
تقلـب وعیوبدادنجلوهنامحسوسوکردنمخفی

. رنـگ )1-3(رونـد  مـی بکـار غذاییهايدر فراورده
مـواد  ترکـردن خوشرنگمنظوربهصرفاًغذاییمواد

کیفیـت نمایـانگر اساساًبلکهشود،نمیتفادهاسغذایی
بهداشـت وسـالمتی نظـر ازغـذایی از اقالمبسیاري

هـاي  باشد به همین خاطر است که استفاده از رنگمی
مصنوعی خوراکی در هـر دو بخـش صـنعتی و سـنتی     

در بخـش صـنعتی   .)4(تولید مـواد غـذایی رواج دارد   
ها مورد کنتـرل  جمله رنگها ازمقادیر و نوع افزودنی

گیرند ولـی بیشـترین مشـکل تقلـب افـزودن      قرار می
در بخـش سـنتی   غـذایی هاي مصنوعی بـه مـواد   رنگ

است که کمتر تحت کنترل مستمر قانونی قرار دارنـد  
ــگ)5( ــوارض . بســیاري از رن هــاي مصــنوعی داراي ع

باشند و در این رابطـه یکـی از   خطرناك براي بدن می
هـاي  هـاي مصـنوعی رنـگ   ترین گروه رنـگ خطرناك

ــاختار شــیمیایی آزو (  ) R−N=N−RAZOداراي س
تواننـد اثـرات نـامطلوبی بـر     اند کـه مـی  معرفی شده

هـا از  . این نوع رنـگ )5-7(سالمت انسان داشته باشند 
، ایجـاد  پوسـت و رودهمیکروبـی  فلـور کـاهش طریق

تواند سـالمتی  تومور و سرطان و نیز ایجاد آلرژي می
هـا در  . این گروه از رنگ)8(ندازند یرا به خطر بانسان

هـاي آروماتیـک تبـدیل    آمـین روده تجزیه شده و به
شوند کـه عوارضـی ماننـد سـردردهاي ممتـد در      می

بزرگساالن، بـیش فعـالی در کودکـان و آسـم و سـایر      
رنـگ زرد  . )9-11(داردهاي آلرژیـک در پـی  واکنش

ــارترازین ( ــول م E102تـــ ــا فرمـــ ــولی و) بـــ لکـــ
)C16H9N4Na3O9S2کـه در  باشـد  آزو مـی ) یک مونو

از مـواد  ياریو بسـ یدنینوشـ ،يمحصوالت قنـاد هیته
ـ گیاستفاده قرار مموردیی غذا د. رنـگ تـارترازین   ری

ترین رنگ مصنوعی پس از رنگ قرمز آلورا پرمصرف
هر چند طبق استانداردهاي جهانی میزان . )8(باشد می

ده بـراي تـارترازین   ـدریافت مجاز روزانـه تعیـین شـ   
ــه ازاي هــر کیلــوگرم وزن بــدن  میلــی5/7-0 گــرم ب

، اما طبق دستورالعمل موسسه استاندارد )12(باشد می

هـاي  رنـگ ءو تحقیقات صـنعتی ایـران ایـن رنـگ جـز     
غیرمجاز در کشور ما بوده که اسـتفاده از آن بـه هـر    

باشـد. بـا توجـه بـه     ممنوع مـی مقدار در مواد غذایی
بودن زعفران استفاده از رنگ تارترازین به عنوان گران

ن تهیه و توزیـع  رنگ جایگزین زعفران و تقلب در اماک
مواد غذایی در برخی از مطالعات گزارش شده اسـت  

هـاي مصرف رنـگ ازناشیمضراتوجود. با)13,14(
گرفتـه  هاي صورتبررسیانسان،سالمتیبرمصنوعی

اســتفادهدر برخــی از شــهرهاي ایــران تأییدکننــده
پــور و مطالعـه عـوض  .مـواد هسـتند  ایـن غیرمجـاز 

شیرینینمونه180همکاران نشان داد که از کل تعداد
22ایـالم،  شـهر توزیعومرکز تولید36ازتروخشک

غیرمجـاز مصـنوعی رنـگ %) حـاوي 22/12نمونـه ( 
مصـنوعی رنگ%) حاوي55/50نمونه (91خوراکی و 

همچنین رضایی و همکاران . )15(خوراکی بودند مجاز
نمونه نبـات و  35نمونه شامل 60روي 1393در سال 

درصد12نمونه پولکی در اصفهان نشان دادند که 25
هاي نمونه پولکی حاوي رنگ تارترازین بود، ولی نمونه

بـه توجـه بـا بنابراین.)13(نبات عاري از رنگ بودند 
ی در شـهرهاي  کبـاب جوجهمصرف روز افزونافزایش

مصنوعیهايرنگازناآگاهانهاستفادهستان اردبیل وا
ناشیعوارضوبیشتر مشتریانتوجهجلبمنظوربه
از ایـن رنـگ،   اسـتفاده ممنوعیـت همچنـین وآناز

مطالعه حاضر با هدف تعیین میـزان شـیوع اسـتفاده از    
این رنگ در یکی از محصوالت پرمصرف مـواد غـذایی   

شد.اردبیل انجام ها در استانیکبابجوجهیعنی 

روش کار
ــک  ـــدر ی ــیهمطالع ـــی -مقطع ــه از 550تحلیل نمون

هـا،  ها به صورت تصادفی ساده از رستورانکبابیجوجه
بعـه اسـتان   شهرسـتان تا 10هـاي  ها و کبابیغذاخوري

ـ .ندآوري شـد اردبیل براي بررسی جمع ا اسـتفاده از  ب
=5/0p% و 95با احتساب اطمینانn=z2pq/d2فرمول

. بـرآورد گردیـد  مـورد  538حجم نمونه ، =05/0dو 
نمونـه  550هـا  براي جلوگیري از احتمال ریزش نمونه
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گیري در طول سال نمونهمورد آزمایش قرار گرفت.
ــا هم1395 ــان و بــ ــاهنگی کارشناســ ــاري و همــ کــ

محیط استان اردبیل از شهرهاي مختلـف ایـن   بهداشت
نمونـه از  136نمونه شـامل  550استان برداشت شد.

نمونه 60نمونه از شهر مشکین شهر، 62شهر اردبیل، 
نمونه 52نمونه از شهر گرمی، 55از شهر پارس آباد، 

نمونـه  45نمونه از شهر بیله سوار، 40از شهر خلخال، 
نمونـه از  32نمونـه از شـهر کـوثر،    41از شهر نمین، 

نمونه از شـهر سـرعین بـراي بررسـی     27شهر نیر و 
ــ  ــته ش ــگ   برداش ــه رن ــودگی ب ــین آل ــت تعی دند. جه

ــه ــارترازین، نمون ــذا و داروي  ت ــگاه غ ــه آزمایش ــا ب ه
ــه روش     ــدند و بـ ــل شـ ــل منتقـ ــتان اردبیـ شهرسـ

ــازك (  ــه نـ ــاتوگرافی الیـ ــق روش 1TLCکرومـ ) طبـ
740استاندارد مرکز تحقیقات صنعنی ایران بـا شـماره   

ــد     ــرار گرفتنــ ــایش قــ ــورد آزمــ روش . )16(مــ
Merck(شـرکت سـلیکاژل پلیترويکروماتوگرافی

انجـام بـراي .گرفـت انجـام 20×20ابعـاد آلمان) با
فعـال شـد،  پلیـت رويسـلیکاژل ابتداکروماتوگرافی

دردقیقـه 8-10مـدت بـه راپلیتکهصورتبدین
يریگجهت رطوبتگراد سانتیدرجه90-100اتوکالو 

ن بیــرون داده شــده و ســپس بــراي خنــک شــدقـرار 
فاصلهبهوجهتیکازشدهآمادهآورده شد. پلیت

شدکشیخطمدادباافقیبطوراز پایینمترسانتی3
اینرويبرمدادبامتر،سانتی3فاصلهبههاییخطو

شدهاستخراجرنگیشد. از محلولمشخصکشیخط
تمـاس درومقدار کـم سدیمانتاسیونلولهوسیلهبه

شـد. مشخصـات هـر   گـذاري لکـه لیتپبامدتکوتاه
و نوشـته شـده  شـده عالمتگـذاري لکـه زیردرنمونه
تشخیصشدند. برايخشکوسیله سشوارها بهنمونه

ازشـده رنـگ اسـتخراج  لکـه همراهنمونهرنگ،نوع
قـرار داده  متـر سانتی3فاصلهبهاستانداردهايرنگ
گذاري شده در تانـک حـاوي   هاي لکهسپس پلیت.شد

بـه  اسـتیک اسـید مقطر وآبنرمال،هاي بوتاناللح
) قرار داده شد و پـس از اینکـه جبهـه    5: 6: 10نسبت (

1 Tin Layer Chromatography

آمـد،  بـاال صـفحه انتهايبهمترسانتی4حالل تا حدود
زیـر کاملشدنخشکتاوخارجتانکدرونازپلیت

هـاي رنـگ لکهحرکتسپس اندازهگرفت.هود قرار
اسـتاندارد هـاي نـگ رلکـه حرکـت نسـبت بـه  نمونه

رنـگ هـا، رنـگ حرکـت انـدازه توجه بهسنجیده و با
شده آورياطالعات جمع.شددادهتشخیصنظرمورد

SPSS-16و اعـداد خــام وارد نــرم افــزار کــامپیوتري 

هـاي توصـیفی بـراي    شده و نتایج با استفاده از آزمون
والــیس بــراي -، آزمــون کروســکالفراوانــیمحاســبه 

هاي زمـانی مختلـف و   ها در دورهتبهتفاوت میانگین ر
یهمبسـتگ بیضـر بـرداري و نیـز   مکان متفاوت نمونه

ــپ ــد. از  رمنیاس ــرار گرفتن ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی م
بیـان  Mean±SEنتایج بـه صـورت  نظرآماري تمامی 

شد.

یافته ها
ی کبـاب جوجـه هـاي  کـه از کـل نمونـه   نشـان داد جینتـا 

نزدیـک بـه   ن اردبیـل شده براي مصرف در اسـتا تهیه
) از رنـگ تـارترازین اسـتفاده شـده     %81/31سوم (یک

از ضـریب همبسـتگی اسـپیرمن    بود. اگرچه با استفاده
ــتفا  ــگ اس ــین رن ــه ب ــده در نمون ــل  ده ش ــا مح ــا ب ه

داري مشـاهده نشـد، ولـی    برداري ارتباط معنـی نمونه
ــگ  ــن رن ــابیجوجــهدر درصــد اســتفاده از ای هــاي کب

ـ   تهیه اوت بـوده اسـت،   شده در شـهرهاي مختلـف متف
اي هـ بطوري که درصد رنگ مورد استفاده در نمونـه 

هاي ) و در نمونه%29/35شهرستان سرعین بیشترین (
) را داشـت.  %95/21(مقـدار  شهرستان کوثر کمتـرین  

ها را در بودن نمونهبودن و مغایرتفاوت سالم1جدول
هـاي مختلـف) در   هاي مورد مطالعه (شهرسـتان گروه

ه اول و شش ماهه دوم سال نشـان  دو نوبت شش ماه
هـا از  دهد. رنگ تارترازین اضافه شـده بـه نمونـه   می

نظر مقدار در شش ماهـه اول بیشـتر از شـش ماهـه     
آزمــون مغــایر).72مغــایر در مقابــل 103دوم بــود (

هـاي  ها در دورهوالیس تفاوت میانگین رتبه-کروسکال
ر برداري شـده د زمانی مختلف و مکان متفاوت نمونه
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ــال    ــه دوم س ــش ماه ــه اول و ش ــش ماه در 1395ش
نشـان  2شهرسـتان) در جـدول   10شهرهاي مختلـف ( 

دار دهد این مقـدار از نظـر آمـاري تفـاوت معنـی     می
=درجه آزادي). با توجه به اینکـه  p ،9=994/0نداشت (

حقیق حاضر یک مطالعه توصیفی بود، براي روابط بین ت
غیـــر متبـــودن هـــر دو متغیرهـــا نظـــر بـــه کیفـــی

کننده و مالك از ضریب همبسـتگی اسـپیرمن   بینیپیش
دهـد رابطـه بـین    استفاده شده اسـت کـه نشـان مـی    

ــه  ــودگی نمون ــآل ــل   ه ــا مح ــارترازین ب ــگ ت ــه رن ا ب
ـــنم ـــبونهـــ ـــرداري ارتــ ــیـ ــدارد باط معن داري ن
)041/0-Spearman’s rho=333/0وp =  .(

تارترازین در شهرهاي استان اردبیل به تفکیک نیمه اول و نیمه دوم سالهاي آلوده به رنگ . فراوانی نمونه1جدول 

تعداد کل شهر
نمونه

تعداد 
نمونه در 

شش 
ماهه اول

تعداد نمونه 
در شش 
ماهه دوم

تعداد کل 
هاي نمونه

سالم

تعداد کل 
هاي نمونه

آلوده به رنگ

درصد 
هاي نمونه

آلوده به رنگ

تعداد 
هاي نمونه

سالم در شش 
ولماهه ا

هاي تعداد نمونه
آلوده به رنگ در 

شش ماهه اول

تعداد کل 
هاي نمونه

سالم در شش 
ماهه دوم

تعداد کل 
هاي آلوده نمونه

به رنگ در شش 
ماهه دوم

1367165884829/3541304718اردبیل
623131412187/331813238مشکین

603129402033/331813227پارس آباد
553124371872/322110168گرمی
522725391325207196خلخال

40221829115/27166135بیله سوار
452520331266/26196146نمین
41212032995/21174155کوثر
32151720125/3787125نیر

271611161174/408883سرعین
55029026037517581/3118610418971استان

برداري در شهرهاي استان اردبیلهاي متفاوت نمونههاي زمانی مختلف و مکاندر دورهها تفاوت میانگین رتبه. 2جدول
گروهتعدادهاي زمانی مختلفدر دورهها رتبهرتبه در مکان

اردبیل05/28543/276136
مشکین شهر15/28150/28262
پارس آباد67/27992/27760
گرمی00/27800/26555
خلخال75/25650/28252
بیله سوار62/26375/26840
نمین33/26122/26745
کوثر37/24815/27941
نیر12/29109/29132
سرعین04/30004/25727

جمع550

بحث
کـه از رنـگ تـارترازین    نشـان داد  نتایج مطالعه حاضر 

هـاي شـهرهاي مختلـف    یکبابجوجهعنوان تقلب در به

شـود و درصـد آلــودگی   اسـتان اردبیـل اسـتفاده مــی   
ها به این رنگ در شهرهاي مختلف متفاوت یکبابجوجه

بود. حداکثر تعداد آلودگی به رنـگ تـارترازین برابـر    
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درصد مربوط به شهرستان سرعین و حـداقل  29/35
95/21ی مربوط به شهرسـتان کـوثر بـا    تعداد آلودگ

هــا بــه رنــگنمونــهیآلــودگدرصــد بــود. محــدوده
هاي مختلف هاي شهریکبابجوجهتارترازین و تقلب در 

%). بــه95/21-74/40اســتان اردبیــل، متفــاوت بــود (
لحاظ اهمیت موضوع در ارتبـاط بـا سـالمت عمـومی،     

باشـد. تواند مهم مـی یافتن حتی یک مورد آلودگی می
ین پـژوهش از نظـر بـالینی بسـیار     هاي ابنابراین یافته

هـاي آلـوده و تقلبـی    باشد چرا که نمونـه اهمیت میبا
بسیار زیادي در پژوهش حاضر پیـدا شـده اسـت کـه     

هـا،  اي پیشـگیري از ایـن آلـودگی   ارائه پیشـنهادات بـر  
نمایـد.  هاي پژوهش حاضر، ضروري مـی دنبال یافتهبه

و هاي عالی پور حاضر با بررسیهاي مطالعه نتایج یافته
کرد انجام گرفـت  که در شهر1393همکاران در سال 

هاي عالی پور و همکـاران در  باشد، در یافتههمسو می
هاي مورد بررسی که شامل نبـات،  نمونهدرصد8/33

ــواع شــیرینی  اي و هــاي خامــهپــولکی، چــاي قنــادي، ان
ـ  اي، بستنی، جوجهغیرخامه ی از کباب و مایعـات زعفران

هاي مصنوعی استفاده شده بود و رنگ تارترازین رنگ
شـده را  هـاي مصـنوعی مصـرف   درصد از رنـگ 8/67

. در ســایر مطالعــات نیــز تقلبــات )14(دادتشــکیل مــی
استفاده از رنگ مصنوعی بجاي رنگ زعفران در مـواد  

مختلف گزارش شده است. نتایج مطالعه حاضر غذایی
آنها ،)17(هاي رحیمی و همکاران متفاوت است با یافته

تحلیلـــی کـــه بـــه روش -توصیفـــیهمطالعــدر یــک 
نـوع 5نمونـه از 125بر روي مقطعـی در شـهر یـزد 
عفـران بـه صــورت تصادفــی   مـاده غذایـی حـاوي ز

63تعــداد  ه بود نشان دادند که بـرداري شـدنمونـه
حــاوي رنـــگ بودنــد کــه از ایـــن    )%4/50(نمونــه  

ـــداد  ـــان تع ـــه30می ـــگ %)62/47(نمون ـــاوي رن ح
نمونـــه23مصنوعــی غیـرمجـــاز خوراکـــی، تعـــداد  

هـاي مجــاز خوراکــی و تعــداد    رنـگحـاوي )5/36(
ـــه10 ـــاز و  ) %87/15(نمون ـــگ مج ـــاوي رن ـــز ح نی

غیـرمجـاز بـه صـورت همزمـان بودنــد. بیشــترین   
اســـتفاده از رنـــگ در کبـــاب زعفرانـــی و کمتریـــن 

اسـتفاده از رنـگ نیـز در مایـع رنـگ غـذاي زعفرانـی 
ـ محمدي و همکاران . در بررسی بـوده اسـت ز کـه  نی

درصـد  51در شهر تهران انجام شد، نشان دادنـد کـه   
رنـگ حاويمختلفايمیوههايهاي فرآوردهنمونه

هـاي رنـگ مصرفموردبیشترینکهغیرمجاز بوده
. مطالعـات  )18(بود) %3/48(تارترازینرنگغیرمجاز

دهند که از رنگ المللی صورت گرفته نیز نشان میبین
ــارترازین در ســطح وســیعی از محصــوالت اســتفاده   ت

آبـاد هنـد نشـان    و همکـاران در حیـدر  1رائوشود. می
شهري غذاییهاي مواد نمونهدرصد48دادند که در 

ی یمنـاطق روسـتا  غذاییهاي مواد نمونهدرصد51و 
بـوده و شـیوع اسـتفاده از ایـن     حاوي رنگ تـارترازین 

غذایی%) بیشتر از سایر مواد 61جات (رنگ در شیرینی
ــود ــل)4(ب ــگ  . در برزی ــین رن ــارترازین دوم ــگ ت رن

مصنوعی مصـرفی اسـت کـه بعـد از آلـورا رد، رنـگ       
هاي مـواد  %) در نمونه84/6(تارترازین با شیوع بیشتر

ر کویـت علیـرغم   در کشـو .)19(کودکان بـود  غذایی
غیرمجاز بودن رنگ تارترازین، استفاده از این رنگ در 

کثرت استفاده از این .)20(شایع است غذاییبین مواد 
گـزارش وجـود دارد.  نیـز رنگ در سـایر نقـاط دنیـا   

فراوانـی میـزان دربـاره بسـیار محـدودي   هشدچاپ
ــتفاده ــگازاسـ ــايرنـ ــنوعیهـ ــارترازین مصـ درتـ

بـراي مطالعه حاضـر وداردوجودسنتییکبابجوجه
.گرفتانجاماردبیل استاندرباراولین

العه حاضـر نسـبت بـه سـایر     آمده از مطدستنتایج به
غـذایی مـواد  بـر روي مطالعات انجام شده در کشور 

. مصـرف رنـگ تـارترازین    دادنتایج متفـاوتی را نشـان   
گزارش شده غذاییاز مواد بسیاريعنوان تقلب در به

است. در مطالعات رحیمی و همکاران و نیز محمدي و 
درصـد رنـگ تـارترازین مـورد اسـتفاده در      همکاران 

بیشتر از مطالعه حاضـر  غذاییهاي مواد مختلف نمونه
بود. علت این مغایرت ممکن است مربوط به نوع ماده 

در مطالعـه حاضـر   بـرداري شـده باشـد.    نمونهغذایی
ــه یــک ســوم نمونــه  هــا از رنــگ مصــنوعی نزدیــک ب
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غـذایی کـردن نمونـه مـاده    رنگتارترازین براي خوش
ایر در صـورتی در سـ  ی اسـتفاده شـده بـود    کبابجوجه

مطالعات میزان درصد رنگ مورد اسـتفاده از مطالعـه   
که توسط رضایی و ايدر مطالعهمثال ،حاضر کمتر بود

نشان دادند که در شد،همکاران در شهر اصفهان انجام
ــد12 ــهدرص ــگ   از نمون ــات از رن ــولکی و نب ــاي پ ه

ونـد و  اینکه جلیـل و یا)13(شود تارترازین استفاده می
ــاهده کرد ــاران مش ــه در همک ــد ک ــد37/9ن از درص

هـاي اسـتان   عصاره آبی زعفـران رسـتوران  هاي نمونه
قزوین داراي رنـگ مصـنوعی تـارترازین بـوده اسـت     

نمونـه  علت مغایرت ممکن است مربوط به نوع .)21(
گـرفتن  برداشـته شـده باشـد. بـا در نظر    غذاییماده 

ه از هـا، اسـتفاد  یافته مطالعه حاضر و نیز سایر بررسـی 
جهـت  غذاییرنگ کردن مواد خوشرنگ مصنوعی در 

پذیرش مشتري وجود دارد. مصرف این نوع رنـگ در  
،)22(براي انسان خطراتی را بـدنبال دارد  غذاییرژیم 

هـاي مصـنوعی   کنتـرل کیفـی رنـگ   لذا توجه بـه امـر   
هاي مـردم در  گاهیشده به غذا و نیز افزایش آاضافه

توانـد  مشکوك به رنگ مـی غذاییزمینه مصرف مواد 
دردر تضمین سالمتی افراد نقش موثري داشته باشد. 

هايرنگازدهاستفاشیوعمیزاناگرچهگفتبایدانتها
هاي سـنتی  یکبابجوجهاز جمله تارترازین در مصنوعی

شدهبررسیايهفراوردهسایرنتایج متفاوتی نسبت به 

نـگ رایـن ازاسـتفاده متاسـفانه امـا باشـد کشوردر
کـه هـایی جذابیتبدلیلمحصوالتایندرمصنوعی

اعـالم یـک ایـن واستافزایشحالدرکندمیایجاد
نظـارت بـا اسـت نیازکهبودهخطريزنگوهشدار
وعرضـه سـطح هـاي فراوردهمستمرکنترلوبیشتر

ازاسـتفاده میـزان متخلفواحدهايباجديبرخورد
. دنرسانحداقلبهرامصنوعیهايرنگ

به عدم تعیین توانمیمطالعه حاضرهايمحدودیتاز
يهــامونــهمیــزان آلــودگی بــه رنــگ تــارترازین در ن

و یروش صــــنعتشــــده بــــهدیتولیکبــــابجوجــــه
ــته ــدبس ــده و دارايبن ــوز توليش ــمج از وزارت دی

ی اشاره کرد. بهداشت درمان و آموزش پزشک

گیرينتیجه
در کلیـه شـهرهاي اسـتان    بررسی اخیر نشـان داد کـه   

کـردن  ز رنگ مصنوعی تارترازین بـراي رنـگ  اردبیل ا
ی سـنتی بـه   کبـاب جوجـه هاي نزدیک به یک سوم نمونه

شـود.  رنگ زعفران به عنوان تقلـب اسـتفاده مـی   جاي
درصد رنگ مورد استفاده در شهرهاي مختلف اسـتان  

) و در %29/35ل در شهرسـتان سـرعین بیشـتر (   اردبی
پیشــنهاد ) بــود. لــذا%95/21شهرســتان کــوثر کمتــر (

شود که به برنامه کنترل کیفی در زمینه استفاده از می
.ی بیشتر توجه شودبکباجوجهمونه رنگ تارترازین در ن
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