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چکيده
مقدمه
بحث در مورد كيفيت روغنهاي مصرفي معموالً روغن مصرفي خانوارها را مدنظر قرار ميدهد ،ولي روغننهنا
كااليي هستند كه بهصورت نامريي در اغلب غذاهايي كه در صنف و صنعت تهيه ميشود نينز وجنود دارنند و
غفلت از نظارت بر كيفيت آنها با توجه به مصرف بناالي ايننگوننه محصنوالت ،سنالمت جامعنه و خصوصناً
گروههاي كمدرآمد جامعه را كه بيشتر خريدار اينگونه محصوالت هستند ،بهشدت به مخاطره مياندازد.
هدف از تدوين اين سند حمايتطلبي كه با اشاره به تحقيقنات و مسنتندات جهناني و توجنه بنه نتيجنه كنار
مشترک متخصصان فائو ،سازمان جهاني بهداشت و دانشگاه هاروارد در كارگروههاي مشترک حذف اسيدهاي
چرب ترانس و كاهش اسيدهاي چرب اشباع و جايگزيني آن با اسنيدهاي چنرب غيراشنباع در رژينم غنذايي
كشورها توصيه شده و با بهرهگيري ازنظر كارشناسنان و متخصصنين داخلني روغنن و بنا اسنتفاده از تجنارب
كشورهايي كه در پروژههاي مبتني بر جامعه توانسنتهانند بنا حنذف اسنيد چنرب تنرانس در كناهش شنيوع
بيماريهاي قلبي و عروقي موفق شوند ،الگوهاي عملي و توصيههاي اجرايي مناسب وضعيت كشور ارائه شود و
تالش نمايد زمينه اقدامات الزم در اين زمينه فراهم شود.
روششناسي
ليستي از افراد متخصص در زمينه روغن تهيه شد كه شامل متخصصين دانشگاهي و متوليان صننايع غنذايي
هستند؛ ده استاد تغذيه بدين منظور با توجه به سوابقشان تعيين شدند .پرسشنامهاي در مورد مشکالت توليد
و مصرف روغنهاي سال در كشور با هدف باال بردن سالمت مصرفكنندگان تهيه شد تا با طرح آن و دريافت
نقطه نظرات متخصصين امر و جمعبندي نظرات بتوان سياستهاي جامع و كناملي را بنراي اصنالح وضنعيت
موجود طراحي نمود .اين پرسشنامه در چند بخش توليد ،واردات ،استاندارد ،نظارت ،مصرف در صنف و صنعت
و مصرف خانوار تقسيمبندي و براي متخصصين روغن در كشور ارسال گرديند .پنس از كامنل شندن نظنرات
گزارش اول تهيه و مجدداً براي گروه تحقيق ارسال شد .گزارش نهايي بررسي و به فرهنگستان ارائه شد.
يافتهها
ازجمله مهمترين نتايج بهدستآمده از پرسشنامه در بخش توليد اين بود كه بايستي توليد اننواع داننههناي
روغني و كشت دانه روغني كانوال در جهت خودكفايي در دستور كار دولت و مجلس قرار گيرد و حمايت از
ايجاد باغهاي زيتون و توليد روغنزيتون اولويت يابد .در توليد روغن سرخكردني خانوار اختالط روغنهنايي
نظير مشتقات روغن پالم و روغنهاي مايع فاقد اسيد لينولنيک استفاده ميشود و بنا افنزايش مينزان اسنيد

اولئيک و كاهش ميزان دو اسيد چرب ضروري با مقاومت پائين و درصد اشباع ،ميتوان روغني توليد نمنود
كه داراي كاربرد بهينه باشد .در بخش واردات بايستي براي واردات انواع روغن ،نظر مشورتي وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي (معاونت بهداشنت و سنازمان غنذا و دارو) اخنذ گنردد و واردات روغننهنايي كنه
قابلتبديل به محصوالت نهايي سالم نيستند ،ممنوع گردد .در بخش اسنتاندارد رعاينت تنوازن تغذينهاي از
اسيدهاي چرب غيراشباع طبيعي در كليه روغنهاي توليدي و استاندارد اجباري استفاده از روغنهاي سنالم
(با چربي اشباع پايين و حداقل اسيد چرب ترانس) براي توليد انواع كيکها ،شنيرينيهنا ،خامنه قننادي و...
تدوين شود و در تمام مراحل توليد تا مصرف نظارت دقيق باشد .بخش مصرف در صننف و صننعت ،برنامنه
آموزش و بازآموزي توسط انجمنهاي علمي و دانشکدههاي تغذيه و متخصصين صنايع توليدكننده روغن در
زمينه كاربردهاي انواع روغن و روشهاي سالم استفاده از روغن براي كاركنان صنايع كوچک غذايي و صنوف
مختلفي كه مصرفكننده روغن هسنتند الزامنيگنردد و در بخنش مصنرف خنانوار آمنوزش و امکنان تبلينغ
محصوالت غذايي سالم و سالمت بخش با پرداخت هزينه كمتري در صداوسيما فراهم شود.
بحث و نتيجهگيري
نتايج تحقيقات نشان داده است كه با جايگزين كردن روغنهاي سالمتي بخش (روغنهاي مايع فاقد اسيدهاي
چرب اشباع و ترانس) بجاي روغنهاي مصرفي فعلي ،ضمن ارتقاء سنالمت جامعنه ،در كوتناهمندت ،سناليانه
ميليونها دالر از طريق كاهش بار بيماريها هزينههاي دارويي ،بيمارستاني و خندمات پزشنکي صنرفهجنوئي
ميشود كه ميتوان بخشي از آن را به نوآوري و حمايت از توليد روغنهاي سالمت بخش و تحقيقات مرتبط با
آن اختصاص داد.
كليدواژه :اسيدهاي چرب اشباع ،اسيدهاي چرب ترانس ،روغنهاي مصرفي ،تغذيه ،صنايع غذايي.

