ﺧﺮاﺑﯽ ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﯾﮏ
ﺗﻮﺿﯿـﺢ ﺿـﺮوری؛ دوغ ﭘﺎﺳـﺘﻮرﯾﺰه
ﺧﺎرج از ﯾﺨﭽﺎل ﻧﺨﺮﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری ﻟﺒﻨﯿﺎت
در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺮاﺑﯽ
ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮ اﯾﺮان )ﭘﮕﺎه( ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ
ﮐﻪ روی آن ﺟﻤﻠﻪ »در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد« درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در
ﯾﺨﭽﺎل و دﻣﺎی ﺑﯿﻦ  ۱ﺗﺎ  ۶درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد؛ در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻟﺖ دﻣﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ
از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻟﺒﻨﯿﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری
ﺑﺮﺧﯽ دوغﻫﺎی ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه )ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ
در ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺸﺎﻫﺪه »دﻟﻤﻪ«

ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوش دوغ ،ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در
ﺧﺎرج از ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ .ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ

ﺑﻄﺮی ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮل و
اﯾﺠﺎد ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل و اﯾﺠﺎد ﻃﻌﻢ ﺑﺪی در دوغ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺮﯾﺪن دوغﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎرج از ﯾﺨﭽﺎل و در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوغ در ﺧﺎرج از ﯾﺨﭽﺎل و
در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آزاد ﺷﺪن ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ دوغ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد و از
ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻼﻣﺖ

ﻣﺼـﺮف ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﻫـﺎی ﮔـﺎزدار در
اﯾـﺮان ﺳـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺟﻬـﺎﻧﯽ
اﺳﺖ
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ

ﻧﻮﻋﯽ

ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ

ﺷﯿﺮﯾﻦ

ﮔﺎزﮐﺮﺑﻮﻧﯿﮏ

دار

اﺳﺖ

ﮐﻪ

ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان

ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻨﮏ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮای ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻏﺬا ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮای ﻃﻌﻢ دادن ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ از واﻧﯿﻞ ،دارﭼﯿﻦ ،ﮐﺎراﻣﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺳﺎﻧﺲ اﻧﻮاع ﻣﺮﮐﺒﺎت ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ آب ﺑﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ،ﺑﺨﺶ
ﻧﺎﭼﯿﺰی دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﻧﺪ .ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ
اﻏﻠﺐ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻧﻮاﻋﯽ از آن ﺑﺪون ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی رژﯾﻤﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺜﻞ آﺳﭙﺎرﺗﺎم
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺰه ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ ﮐﺎﻟﺮی ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺼﺮف آن ﻫﺮ روز
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه ﺳﻦ ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ،ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ در اﯾﺮان ﺣﺪود  ۴۲ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ
ﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۱ﺗﺎ  ۱۲ﻟﯿﺘﺮ در ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ
ﻫﺎی ﮔﺎزدار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻗﻮﻃﯽ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮔﺎزدار ﻣﻌﺎدل  ۱۰ﻗﺎﺷﻖ ﺷﮑﺮ ۲۰۰-۱۵۰ ،ﮐﺎﻟﺮی و ۳۰-۵۵
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ دارد و ﻏﺮق در رﻧﮕﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ﺷﮑﺮ ،ﮐﺎﻟﺮی و ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﻣﻀﺮ ،در ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ
ﻧﺪارد ،ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزدار ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ،ﭼﺎﻗﯽ ،ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ
دﻧﺪان و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﭼﻬﺎرم ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ را از اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزدار
اسید فسفریک :اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ  ۸/۲اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺎده ای ﺑﺴﯿﺎر اﺳﯿﺪی اﺳﺖ .ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﮐﻤﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺎده ای ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪاً
اﺳﯿﺪی ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮات ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن دارد و ﺗﻌﺎدل اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ

ﺑﺪن را ﺑﻬﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ .اﺛﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺮﯾﮏ دﻓﻊ ﮐﻠﺴﯿﻢ از
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن در اﺳﺘﻔﺎده
از ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان و ﺳﺴﺘﯽ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
قند :ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﻬﺎی ﻏﯿﺮاﻟﮑﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﻗﻨﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ
ﻣﯿﺰان اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن و ﮐﻠﺴﺘﺮول ،ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،دﯾﺎﺑﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ وزن و
ﭘﯿﺮی زودرس ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﮐﺎﻟﺮی
ﺑﺎﻻ و ﺷﮑﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎﻗﯽ و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻨﺪ
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﺳﻮدا ﺣﺪود
ﻧﯿﻤﯽ از ﻗﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ ﻓﺮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﺮد اﺻﻼ ً ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
آسپارتام  : Aspartameاﯾـﻦ ﻣـﺎده ﺷﯿﻤﯿـﺎﯾﯽ در ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﻫـﺎی
رژﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻗﻨﺪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﯿﺶ از  ۹۰ﻋﺎرﺿﻪ
ﺟﺎﻧﺒﯽ دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻐﺰی ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﻨﯿﻦ،
دﯾﺎﺑﺖ ،ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﺑﺮوز
ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺻﺮع اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻌﻼوه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺳﭙﺎرﺗﺎم ﻣﺪت
زﯾﺎدی در ﻓﻀﺎی ﮔﺮم ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﻟﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮم آﻟﺪﺗﯿﻦ ﯾﺎ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺮﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه
ﮐﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن زا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
کافئین :ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ دار ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺿﻄﺮاب ،ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﯾﺎ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﻣﯽ
ﺳﻮزاﻧﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎرداری و ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ
ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ )ﻏﯿﺮاﻟﮑﻠﯽ( ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ روی ﻣﯽ آورﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و
ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ
اﻣﺮوزه ﺟﻮاﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ از
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽ ﺷﻮد در آن دﺳﺘﻪ از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ را
ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای
دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ زﯾﺎد دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻟﮑﻠﯽ

ﮔﺎزدار ﯾﺎ ﺳﺎده ،ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻀﺮات ﻓﺮاوان ،اﺷﺘﻬﺎی اﻓﺮاد
را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎ،
ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزدار ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯿﻨﺎی دﻧﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺮک ﻋﺎدت ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﺮک اﯾﻦ ﻋﺎدت ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﺎی
ﮔﺎزدار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
دوغ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ
دوغ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻟﺒﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ را در ﺳﺒﺪ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮد .ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی  B2و B6
ـﺪه
ـﻮی ﮐﻨﻨـ
ـﺎﺑﻪ ﻗـ
ـﺲ ﻧﻮﺷـ
ـﺮ ﻋﮑـ
ـﺎً ﺑـ
ـﻦ رو دﻗﯿﻘـ
ـﺖ .از اﯾـ
و  B12اﺳـ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﺳﺖ.
دوغ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ،ﺣﺎوی ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺛﺮات زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش دارد .اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ دوغ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺘﺮﺗﺒﻮﮐﻮﮐﻮس ،ﺗﺮﻣﻮﻧﯿﻠﻮس و ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس
ﺑﻮﻟﮕﺎرس ﻣﻮﺟﻮد در آن ،در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻻﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و اﺛﺮات
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم
رﺷﺪ
ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
آن و اﺛﺮش ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪﻧﻤﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ.

ﻣﯿﻨﺎ ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ واﺣﺪ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای وﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﯿـﺰان ﻣﺼـﺮف ﺷﯿـﺮ و دوغ در ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اﻓﮑﺎﺳﻨﺠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان) اﯾﺴﭙﺎ( ۳۱.۱ ،
درﺻﺪ ﻣﺮدم در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ روز ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ و  ۵۰.۳درﺻﺪ
ﻣﺮدم ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ دوغ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺑـﻪ ﮔـﺰارش اﯾﺴـﻨﺎ ،در ﺑﺨﺸـﯽ از ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﯽ ﻣﻠـﯽ ﻣﺮﮐـﺰ اﻓﮑﺎرﺳـﻨﺠﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﭙﺎ( ﮐﻪ در روزﻫﺎی  ۳۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﯾﮏ ﺧﺮداد
ﻣﺎه  ۹۸ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻞ ﮐﺸﻮر )اﻋﻢ از
ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ» :در ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ؟«
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ۳۱.۱ ،درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻫﺮ
روز ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ ۴۷.۱ .درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻨﺪ روز در
ﻫﻔﺘﻪ ﺷﯿﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ۱۳.۸ ،درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﭼﻨﺪ روز در ﻣﺎه۲.۶ ،
درﺻﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ و  ۵.۲درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻫﻢ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺻﻼ ً ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

 ۰.۱درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی اﯾﺴﭙﺎ ﮐﻪ در روزﻫﺎی  ۳۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ و
ﯾﮏ ﺧﺮداد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮر )اﻋﻢ از
ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ۵۰.۳ ،درﺻﺪ ﻣﺮدم در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ روز
در ﻫﻔﺘﻪ دوغ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 ۱۵.۷درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ روز دوغ
ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ ۵.۱ .درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در
ﺳﺎل دوغ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ و  ۵.۵درﺻﺪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺻﻼ ً دوغ ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
 ۰.۲درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادهاﻧﺪ.

دﺳﺘﺎوردی دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺸﻮر؛
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮی ﺑﺎ ﻃﻌﻢ دوغ ﮐﻪ ﻗﺎدر

ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول اﺳﺖ

دﮐﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ اﻣﯿـﻦ ﺣﺠـﺎزی ،ﻣﺠـﺮی ﻃـﺮح در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر
اﯾﺴﻨﺎ ،ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ را ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﻧﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ دارﻧﺪ و اﻓﺰود :ﻣﺼﺮف
اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس از  ۱۲ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را در
ﭘﮋوﻫﺸﮕـﺎه ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﮐﺸـﺎورزی در زﻣﯿﻨـﻪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫـﺎ اﺟﺮاﯾـﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﺪاﺳﺎزی و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی اﺳﯿﺪﻻﮐﺘﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮﯾﻪﻫﺎ دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺠﺎزی ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮑﺴﺮی ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪه
ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر از ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دارای اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ زﯾﺎدی اﺳﺖ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﺷﺘﻐﺎل

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﻪ ژﻧﺘﯿﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی دارد ،از اﯾﻦ رو
ﺳﻮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ ،دارای اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی دﯾﮕﺮی وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺠﺎزی اداﻣﻪ داد :در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ از
ﺳﻮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ دارای اﺛﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی
ﭼﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ و از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
وی از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ.

ﺣﺠﺎزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﺴﺖﻫﺎی
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ روی ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول اﺛﺮات ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ
ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪی و ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ
ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ذاﺋﻘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
وی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻤﯿﺮی داﻧﺴﺖ و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﺨﻤﯿﺮ
اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎرﺗﺮﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل  ۵۰درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ و در
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن آن ﻧﻤﮏ ﮐﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﺪم
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﻻﮐﺘﻮز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :از آﻧﺠﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻻﮐﺘﻮز اﯾﻦ ﺷﯿﺮ در ﻃﻮل ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺮای
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﻻﮐﺘﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ زودی
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺴﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ﺗﺎ اﺛﺮات ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول را در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﺣﺠﺎزی در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ رﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ آن ﺷﺒﯿﻪ دوغ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺷﯿﺮ
ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺷﺪه را در ﻗﺎﻟﺐ دوغ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در
دﻧﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ دارای ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺴﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺳﻮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ
دوغ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﺎورزی ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن دوغ ﻣﺨﻠﻮط آب و دوغ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان آب آن  ۵۰و
 ۴۰درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل آب ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد و
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﯿﺮﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﯿﺮ در آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ﻋﻄﺮ
و ﻃﻌﻢ ﺷﺒﯿﻪ دوغ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن از آب در آن اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ دوغ و زﻋﻔـﺮان اﯾـﺮان در
اﺟﻼس ﮐﺪﮐﺲ
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دوغ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
زﻋﻔﺮان در ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﮐﺪﮐﺲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،اﯾﻦ دو ﻓﺮآورده اﯾﺮاﻧﯽ
از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان؛ در دوﻣﯿﻦ روز از ﻧﺸﺴﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ اﺟﻼس
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺪﮐﺲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ژﻧﻮ ،ارﺗﻘﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ای دوغ
از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ۵ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ۸اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﮐﺪﮐﺲ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
از ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ دوغ ﺑﯿـﺶ از  ۸ﺳـﺎل ﻣـﯽ ﮔـﺬرد و اﯾـﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻧﻬﻤﯿﻦ اﺟﻼﺳﯿﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮای
ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و در اﺟﻼس ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاورده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ دوغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﻧﺤﺼﺎری

اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

از دﯾﮕـﺮ ﻣـﻮارد ﻣﺼـﻮب در ﭼﻬﻠﻤﯿـﻦ اﺟﻼﺳـﯿﻪ ﮐـﺪﮐﺲ ،ﭘـﺬﯾﺮش ﺗـﺪوﯾﻦ
در اﯾﻦ اﺟﻼس ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺪﮐﺲ ادوﯾﻪ و
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در آﺷﭙﺰی ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد و در اﺟﻼﺳﯿﻪ ﭼﻬﻠﻢ ﮐﺪﮐﺲ،
ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺼﻮب
ﺷﺪ.

ﻧﯿﺮه ﭘﯿﺮوزﺑﺨﺖ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان در راس ﻫﯿﺌﺘﯽ از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ

اﯾﺮان در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ اﺟﻼﺳﯿﻪ ﮐﺪﮐﺲ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮐﻪ در ژﻧﻮ ﺳﻮﯾﯿﺲ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

دوغ ﮐﻔﯿـﺮ ﻫـﺮاز ﺑـﺎ ﺧﻮاﺻـﯽ ﺷﮕﻔـﺖ
اﻧﮕﯿﺰ
ﺧﻮاص ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ دوغ ﮐﻔﯿﺮ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﻫﺮاز در ﺗﺴﮑﯿﻦ درد،
اﺳﺘﺮس و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺘﺎﻧﻪ آﺑﺎدﯾﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﻫﺮاز
ﺷﺮﮐﺖ دوﺷﻪ آﻣﻞ
ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﭘﺮﺳﺶ :اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ دﭼﺎردرد ﺷﺪﯾﺪی در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدن ﮐﻪ در زﺑﺎن
ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ وﯾﺎ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ رگ ﮔﺮدن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺷﺪه از ﺷﺪت
درد زﯾﺎد دﭼﺎر ﺳﺮدرد وﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﺷﺪم .ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم،
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ درد ورﻓﻊ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﺼﺮف ﯾﮏ وﻧﯿﻢ
ﻟﯿﺘﺮ دوغ درروز ﺑﻮداﻟﺒﺘﻪ داروﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮدﻧﺪ،ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ
وﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن دوغ ﮐﻔﯿﺮ)۴ﻟﯿﻮان( در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮدی ﻧﺴﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ وﺷﺪت درد ﺑﻪ وﺿﻮح ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ،اﯾﻦ ﺳﻮال

ﮐﻪ در دوغ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﺎده ای اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﮑﯿﻦ درد ﻣﯿﺸﻮد ذﻫﻨﻢ
را ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻣﺸﻐـﻮل ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،ﻟـﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨـﺪم در ﺻـﻮرت اﻣﮑـﺎن
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ :اﺻﻮﻻ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
اﻧﺮزی ﻧﺎم دارد در دو ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد :
-۱ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی در ﺑﺪن ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﯾﮋه ﻗﻨﺪﻫﺎ )ﮔﻠﻮﮐﺰ ( ﭘﺲ از
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ،ﺑﻪ آبco2 ،و اﻧﺮژی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻠﻪ
در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ذﺧﯿﺮه ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ رﺳﺪ .
 -۲ﻣﺴﯿﺮ دوم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯽ ﻫﻮازی ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در
واﻗﻊ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺑﺪون اﮐﺴﯿﮋن

و ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ )ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎﺳﺖ و دوغ و ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺗﺨﻤﯿﺮی
ﺷﯿﺮ وﺟﻮد دارد  ( .ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﮐﺴﯿﮋن
رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻼت در ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺪرﺗﯽ و ﯾﺎ ورزش ﺷﺪﯾﺪ و ﯾﺎ در ﺑﯽ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﯾﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻀﻼﻧﯽ رخ داده و
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ در ﺧﻮن ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺴﺘﮕﯽ ،درد
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻓﮑﺮی واﺳﺘﺮس و ..اﯾﺠﺎد
ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺪن ﻣﯿﺸﻮد  ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
واﻗﻊ اﺳﯿﺪی ﺷﺪن ﺧﻮن  ،رﯾﻠﮑﺲ و
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی
ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه درﺧﻮن و در
ﺷﻠﯽ ﻋﻀﻼت و اﻟﺘﯿﺎم درد را در ﭘﯽ

-۳ﻣﺎﺳﺖ و دوغ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ )واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ( ﻣﻮﺟﻮد در
ﮐﺎزﯾﯿﻦ ﺷﯿﺮ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن
ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ )ﻫﻮرﻣﻮن آرام ﺑﺨﺶ ﺑﺪن ( ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ﺷﺪه و
ﻋﻀﻼت را آرام ﻣﯿﮑﻨﺪ )ﻣﻨﺸﺎ ﺧﻮاب آور ﺑﻮدن دوغ ﻫﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( .
 -۴از ﺧﻮاص ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺳﺖ و دوغ ﺑﻪ وﯾﮋه دوغ ﮐﻔﯿﺮ  ،داﺷﺘﻦ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش
داﺷﺘﻪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻔﺎوت دوغ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﯿﺮی
ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺮﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ  ،وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی زﻧﺪه در آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻮاﯾﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ و آﺳﺎﻧﯽ ﻫﻀﻢ و ﮔﻮارش ،از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺿﺪ
ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
)اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪاز ﻧﻮﺷﯿﺪن دوغ ،اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ( .

ﮐـﺎﻫﺶ ﺻـﺎدرات ﺷﯿـﺮ و ﻟﺒﻨﯿـﺎت/
روﺳﯿﻪ ﻫﻢ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺸﺪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآوردهﻫﺎی
ﻟﺒﻨﯽ از ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﯿﺮ ،ﻣﺎﺳﺖ ،دوغ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ  ۲۲ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﯿﻪ ،ﺻﺎدرات اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ و ارزﺷﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ ،ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ،
ﻣﺎﺳﺖ ،دوغ ،ﮐﺮه ،ﭘﻨﯿﺮ و ﻏﯿﺮه ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت
از ﺳﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺮان در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد،
روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻟﺒﻨﯿﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد و از ﻃﺮﻓﯽ روسﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ رواﺑﻂﺷﺎن ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺻﺮار
داﺷﺘﻨﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ روسﻫﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ
اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﭼﻬﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻟﺒﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﯿﺎت
ﺑﺎزرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ روﺳﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﻨﺪ.

ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪن ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ از اﺑﺘﺪای ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در دو ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﭘﺎرﺳﺎل ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﯽ ﺑﯿﺶ از  ۴۰روز
اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺟﺰﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮔﻤﺮک ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳۵۴ﻫﺰار و
 ۱۰۰ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ ارزش  ۵۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ
 ۲۲ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ  ۶٫۲درﺻﺪ و از ﻧﻈﺮ ارزﺷﯽ
 ۸٫۴درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،آﻟﻤﺎن ،اﺗﺮﯾﺶ ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻣﺎرات،
ﺑﺤﺮﯾـﻦ ،ﺗﺎﺟﯿﮑﺴـﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴـﺘﺎن ،ﺳـﻮرﯾﻪ ،ﺳـﻨﮕﺎل ،ﻋـﺮاق،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻏﻨﺎء ،روﺳﯿﻪ ،ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﻗﻄﺮ ،ﮐﻮﯾﺖ و ﻣﺎﻟﺰی
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺗﺎﺟﺮان در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻟﺒﻨﯽ ،ﮔﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
آﻧﻬﺎﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن راه ﺻﺎدرات ﻟﺒﻨﯿﺎت اﯾﺮان ﺑﻪ
روﺳﯿﻪ و وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻟﺒﻨﯿﺎت ،ﻣﯽﺗﻮان
ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را اﻓﺰاﯾﺶ داد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

