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 کشور دری مصرفي ها نان تیفیک شیافزا راهکار
 

  *ملکوتی محمدجعفر
  

 مدرس تیترب دانشگاه کشاورزي دانشکدهی خاکشناس گروه استاد

  )2/5/90:   تاریخ پذیرش22/1/90: تاریخ دریافت(
 

  دهیچک
رفی در مزارع گندم کشور صرفاً  به این کودهاي نه  درصد کودهاي مص90پرداخت یارانه سنگین تنها به کودهاي نیتروژنی و فسفاتی  باعث شده بیش از 

فرم که  C6H18O24P6)(، غلظت اسید فیتیک (Zn)با مصرف بیش از نیاز کودهاي فسفاتی و عدم مصرف کودهاي محتوي روي. چندان مطلوب اختصاص یابد
منیزیم  ،)Ca(مک فیتات با کاتیونهاي دو ظرفیتی از جمله کلسیم اسید فیتیک با تشکیل ن. هاي تولیدي افزایش می یابد  در گندم است، ذخیره فسفر در دانه

(Mg) روي ،)Zn ( و آهن)Fe  (روي به اسیدفیتیک مولی نسبت شاخص. گردد مانع از جذب این عناصر در دستگاه گوارش می (PA/Zn)   جذب قابل نظر  از 
 در موجود معدنی عناصر باشد، 25 از بیشتر غذایی ماده هر در نسبت این اگر. باشد می اهمیت حائز بسیار گوارشی سیستم در روي ویژه به معدنی عناصر بودن
باشد،  بایـد شـاخص    بوسیلۀ سیستم گوارشی بدن قابل جذب )  نان( براي آنکه عناصر موجود در ماده غذایی  از طرف دیگر  . بود نخواهد جذب قابل ، آن

PA/Zn روي  ها  و  استمرار مصرف نامتعادل کودها به ویژه زیاده هاي تولیدي در ایران به دلیل آهکی بودن خاك متأسفانه این نسبت در گندم.  باشد25 کمتر از
ن قسمت عمده اسید فیتیک، عناصر معدنی و ویتامین ها در سبوس  چو.باشد  می60 حدود و عدم مصرف کودهاي محتوي روي در مصرف کودهاي فسفاتی

ترین راه یعنی جداسازي و دورریزي سبوس از آرد  ن امر  بجاي حل اساسی مشکل زیادي اسید فیتیک در دانه گندم، سادهگندم تجمع می یابد، بنابراین متولیا
هاي تولیدي را کاهش و در مقابل  گیري از آرد بایستی به نحوي عالمانه غلظت اسیدفیتیک در گندم به منظور ممانعت از سبوس.  اند مصرفی مردم را اجرایی کرده

 نیتروژنی حذف و -بدین منظور بایستی  یارانه از کودهاي فسفاتی. پذیر است این امر تنها از طریق غنی سازي گندم در مزرعه امکان. وي را افزایش دادغلظت ر
ه کودها بایستی بر به عبارت دیگر، پرداخت یارانه ب.  شرایط اقتصادي یکسان براي عرضه و فروش انواع کودهاي مورد نیاز محصوالت کشاورزي فراهم گردد

 عناصر ترتیب بدین و یافته کاهش 25 از کمتر به  PA/Zn نسبت شود، سازي فرهنگ کود نهیبه مصرف اگر.  مبناي تولید پایدار و امنیت غذایی اعمال گردد
 مصرف با. بود نخواهد گیري سبوس به نیازي آرد، تهیه فرایند در نتیجه در و بوده جذب قابل انسان براي شود، می تهیه دار سبوس آرد از که نانی در موجود

  .شد خواهد داده ارتقاء  زین رانیا جامعهی بهداشت رتبه ، شده غنی دار سبوس نان
 

  .  و کیفیت نان(PA/Zn)سازي؛ کاهش شاخص نسبت مولی اسید فیتیک به روي  ؛ غنی)(.Triticum aestivum Lگندم  :گانواژ کلید
  

  مقدمه -1
   نامتعادل  تغذیه    .می شود  کشاورزي  محصوالت                         مزرعه    از   سالمتی گوید  می  که مثل معروفی است

   کشاورزي  گیاهی که متأسفانه امروزه گریبانگیر بخش                        کشور 192     میان  در .]1[   داروخانه  نه از آید می
    از و ما شده است، منجر به سوء تغذیه انسان گردیده                        اصلی    علت و ه  بود 123جهان، رتبه بهداشتی ایران 

      مو،    به ریزش توان   می  ایرانی در جامعه  آن  عالئم                       مصرف  در    استمرار   .]2[است     تغذیه   سوء آن
   حوصلگی  کم   مزمن،  هاي بداخالقی، سرماخوردگی                         کیفی و    کمی  سبب کاهش عملکردهامتعادل کود نا

                                                             

  mjmalakouti@modares.ac.ir :مسئول مکاتبات *
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کوتـاهی،   خستگی مفرط، درد مفاصـل، پوسـیدگی دنـدان، قـد       
کم خونی، ایمنی پائین بدن و سرطان گوارشـی اشـاره          افسردگی،  

 جمله کمبود مـواد آلـی، ماهیـت    ازبه دالیل متعدد ]. 4و3[نمود 
، بـی کربناتـه بـودن آب آبیـاري،      )تاً آهکـی  عمد(خاکهاي زراعی   

رویه کودهاي فسفاتی، عدم رواج مـصرف       استمرار در مصرف بی   
  کودهاي ریزمغذي و جدا کردن سبوس

از دانه گندم، افراد جامعه ما عمدتاً  بنحـوي از کمبـود عناصـر             
روي  در فعال سـازي  . برند   رنج می (Zn)غذایی به ویژه روي 

بدن نقش دارنـد و بـه عنـوان یـک عنـصر       آنزیم در 300بیش از  
ضروري براي بقا و زنـدگی گیـاه، دام و انـسان شـناخته شـده و            
وظایف مهمی به عهده دارد از جمله در گیاه موجب بهبود رشد و 
عملکرد گردیده و همچنین در انسان مشابه پلیس راهنمایی بـدن           

 کنترل ها و نماید و نیز افزایش ایمنی بدن در برابر بیماري عمل می
تحقیقـات  در دو    .] 6و  5،  4[  اسیدیته معده را بر عهده دارد 

است رابطه تنگاتنگی بین خاك سالم، گیاه         دهه گذشته ثابت کرده   
هاي  سالم و انسان سالم وجود دارد و منشأ اکثر کمبودها و بیماري

بدیهی است توجه تاریخی ]. 7[گردد  انسانی به سوء تغذیه بر می
هـاي   خیر به مصرف کودهاي پرمصرف  و استراتژي    یکصد ساله ا  

اصالح نژادي سبب شده تا غلظت عناصر ریزمغذي از جمله روي 
  .]8[داري کاهش یابد  در محصوالت کشاورزي به طور معنی

باشـند،    درصد مردم کشور سیر می     85رغم آن که بیش از      به
 درصـد بـه نحـوي دچـار گرسـنگی سـلولی        90لیکن، حدود   

را تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي توجهی به      زی. باشند  می
براســاس آخــرین اطالعــات  .مفهــوم  امنیــت غــذایی ندارنــد

 درصـد کودهـاي   86آوري شده از چنـد اسـتان، حـدود           جمع
مصرفی در کشور به اوره و سوپرفسفات تریپل اختصاص یافته 

این موضوع عمالً زنگ خطري براي تولید محـصوالت         . است
 .باشد یدي براي امنیت غذایی کشور می    کشاورزي سالم و تهد   

 میلیارد ریال یارانه عمدتاً به کودهاي 7000هم اکنون بیش از     
در حالیکه بایـد توجـه      . شود  نیتروژنی و فسفاتی پرداخت می    

داشت که اوالً کارآیی این دو کود به دالیل مختلف از جملـه             
 سوء مدیریت در یارانه کودها، پایین است و ثانیاً مصرف این         

 و کـادمیم  (NO3)کودها به دلیل اینکه باعث تجمـع نیتـرات      
(Cd)    شوند، نقش چندان مثبتـی        در محصوالت کشاورزي می

پرداخت چنین یارانه . در تولید پایدار و سالمت جامعه ندارند
سنگینی تنها به این دو کود باعث شده که کشاورزان عالوه بر 

ر، چنـدان  رویه و هدر دادن ایـن دو کـود در کـشو     مصرف بی 
رغبتی به استفاده از دیگر کودها، به ویژه کودهاي زیستی، آلی 

حال آنکه مـصرف کودهـاي اخیـر       . و ریزمغذي نداشته باشند   
افزون بر سازگار بودن با محیط زیست، نقش بسیار مثبتی بـر            

بنابراین، در مقطع کنونی مدیریت علمی      . سالمتی انسان دارند  
 . ]9[ناپـذیر اسـت    اجتنـاب تولید و مصرف انواع کودها امـري    

کی از اصول اولیه تولید پایدار، ارتقـاء کیفـی خـاك از بعـد         ی
حاصلخیزي و برگرداندن مجدد عناصـر غـذایی جـذب شـده         

باشد که متأسفانه در برنامه کـودي         توسط گیاهان به خاك می    
ــت    ــده اسـ ــه شـ ــده گرفتـ ــشور نادیـ ــالی  .]10[ کـ                       در حـ

   صورت  به عمدتاً   خاك  ناصر غذایی از نسبت جذب ع  که
 +(Mg) 15- (Ca)30- (S)30- (K)80– (P) 15– (N) 100  

  (B) 05/0 +(Cu) 10/0  +(Zn) 20/0 +(Mn) 30/0  +(Fe) 50/0          
 درصـد از کودهـاي مـصرفی کـشور را در     86باشد، لیکن بیش از      می

پرداخـت  . ددهنـ   حال حاضر کودهاي نیتروژنی و فسفاتی تشکیل می       
یارانه سنگین تنها به کودهـاي نیتروژنـی و فـسفاتی  باعـث شـده در       

 درصـد کـود هـاي مـصرفی بـه ایـن           90مزارع گندم کشور بـیش از       
بـا مـصرف   از طرف دیگر . کودهاي نه چندان مطلوب اختصاص یابد 

بیش از نیاز کودهاي فسفاتی و عدم مصرف کودهـاي محتـوي روي             
(Zn)     غلظت اسید فیتیک ،)(C6H18O24P6   فرم ذخیره فـسفر در    که
  .]3[هاي تولیدي افزایش می یابد  در گندم است، دانه

 اسید فیتیک چیست؟
نام شیمیائی آن سیکلو هگزان هگزیل هگزامتا فسفات، فرمول          

  و رنـگ آن  660، وزن مولکـولی آن     C6H18O24P6مولکولی آن   
  گـروه اسـیدي  12 شامل مایع چسبناك    بی رنگ یا زرد روشن        

اسید فیتیک توانائی تشکیل کمپلکس با عناصر غذائی را         . باشد  می
درصد فسفر کل دانه غالت و حبوبات به فـرم اسـید    70داشته و 

فیتیک است که موجب تشکیل کمپلکس با کاتیونهـاي معـدنی از      
 دفع آنها از بدن و در نتیجه درنهایتجمله کلسیم، روي و آهن و 

  اسید فیتیک با تشکیل نمک .ودش کمبود این عناصر در انسان می
منیـزیم   ،)Ca(فیتات با کاتیونهاي دو ظرفیتـی از جملـه کلـسیم    

(Mg)   روي ،)Zn(  آهن ،)Fe ( مانع از جذب ایـن عناصـر   ، ...و
  :گردد در دستگاه گوارش می

هـا  کـاتیون  + (C6H18O24P6)  اسید فیتیـک   (Ca, Mg, Zn, Cu, Fe)   

  (Phytates) نمک فیتات →
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هـا، کلـسیم و        یب اسید فیتیک مانع جـذب ریزمغـذي       بدین ترت 
بـر جیـره     اثرات سوء اسید فیتیک .]4و3[ شود در بدن می منیزیم

غذائی انسان به شرح خستگی عمومی، آسیب رسانی بـه سیـستم        
ایمنی بدن، صدمات شدید بر مغز و سایر اندام ها، عفونت تنفسی 

مادران به هنگام در کودکان، کم خونی ایرانی، افزایش مرگ و میر  
ی کم ینارس، جذب عناصر غذا زایمان، افزایش خطر تولد نوزادان
نتایج تحقیقات نشان   . ]4 [باشد    مصرف در غالت و حبوبات می     

داد که رابطه مستقیمی بین میزان فسفر قابل جذب و غلظت اسید       
بـی رویـه     لـیکن،  بایـد از مـصرف       . فیتیک در دانه وجود داشت    

ز نموده و تنها در صورت اثبات کمبود فسفر کودهاي فسفاتی پرهی
 .] 4و3[  مصرف این کودها نمودبا انجام آزمون خاك در مزرعه، اقدام به 

  نسبت مولی اسید فیتیک به روي  چیست؟شاخص
 توسـط  (PA/Zn)شاخص نسبت مولی اسید فیتیـک بـه روي      

.  مطرح گردیـد 1996 در سال (WHO)سازمان بهداشت جهانی    
ص، قابل جذب بودن عناصر غذایی به ویژه روي    مطابق این شاخ  

نمود اعالم سازمان بهداشت جهانی . گردد در مواد  غذایی مطرح می
بوسـیلۀ سیـستم    )  نـان (براي آنکه عناصر موجود در ماده غذایی        

 25 کمتر از PA/Znباشد،  باید شاخص  گوارشی بدن قابل جذب 
چنانچه مقدار نمود که اعالم  )Gibson) 1998متعاقب آن  .باشد

 درصد 55 باشد بیش از 5این شاخص در هر ماده غذایی کمتر از 
از عناصر معدنی موجود در آن ماده غذایی در سیستم گوارشی بدن 

 باشد فقط 15 تا 5ولی اگر این نسبت بین . قابل جذب خواهد بود
 25 درصد از عناصر معدنی قابل جذب بوده و چنانچه بیش از 35

معدنی در سیستم گوارشـی بـدن قابـل جـذب           باشد، هیچ عنصر    
 براي آنکه عناصر موجود در ماده غذایی  .]12و 11 [نخواهد بود

باشد،  باید شاخص  بوسیلۀ سیستم گوارشی بدن قابل جذب )  نان(
PA/Zn    هـاي   متأسفانه ایـن نـسبت در گنـدم      .  باشد 25، کمتر از

امتعادل هاي آهکی ایران به دلیل استمرار مصرف ن تولیدي در خاك
و عـدم  روي در مـصرف کودهـاي فـسفاتی     کودها به ویژه زیـاده   

چون قـسمت  . باشد  می60حدود   مصرف کودهاي محتوي روي
اسید فیتیک، عناصر معدنی و ویتامین ها )  درصد70حدود (عمده 

در سبوس گندم تجمع     می یابد، بنابراین امر بجاي حل علمی              
تـرین راه یعنـی    م،  سـاده مشکل زیادي اسید فیتیک در دانـه گنـد    

جداسازي و دورریزي سـبوس از آرد مـصرفی مـردم را اجرایـی           
به منظور گرفتن بهانه از دست مسئولین امر و ممانعـت      .   نمودند

جدي از جداسازي سبوس از آرد بایستی به نحوي عالمانه غلظت 

هاي تولیدي را کاهش و در مقابل غلظت روي  اسیدفیتیک در گندم
این امر تنها از طریق غنی سازي گنـدم و مـصرف     . ادرا افزایش د  

متعادل کودها در مزرعه با حذف یارانه از کودهاي فسفاتی و اعمال 
 امکـان  PA/Znیارانه به کودهاي حاوي روي و کاهش شاخص       

  .  ]9[پذیر است 
  نان تیفیک ارتقاء با کود بهینه مصرف رابطه

 ، (FAO)یهانج بار و خوار وي کشاورز سازمان گزارش به بنا
 داتیــتول شیافــزا) درصــد 33 حــداقل (درصــد 60 تــا 40 نیبــ

ي کودها مصرف مرهون گذشته دهه چهاری ط جهان دري کشاورز
 است، نهیبه آنها در کود مصرف کهیی کشورها در .استیی ایمیش
 بـه ی  امیـ پ در FAO ریمـد  وفیـ د. باشـد ی  م حداکثر شیافزا نیا

ي  مغذ زیر عناصر کمبود از که نمود اعالم غذای جهان روز مناسبت
ـ  توسـعه  حـال  دري   درکشورها ساالنه  دالر اردیـ لیم 128 از شیب

 اهیگ هیتغذ بهبود با .گردد یم واردي کشاورز محصوالت به خسارت
 ،يزمغـذ یري  کودهـا  مخـصوصاً  کودها نهیبه مصرف با عمدتاً که
 بـر  عـالوه  ابد،ی  یم تحقق مزرعه در سالم خاك دری  آل وی  ستیز

 شده، برطرف کمبودها ،يکشاورز محصوالتی فیک وی کم شیافزا
 به ازین بدن،ی منیا شیافزا لیدل به و اصالح مردمي ا هیتغذ تیوضع
  .] 9و  3[ ابدی یم کاهشي ریچشمگ بطور کشور در داروها انواع

 توسـعه ي  هـا  استیس به مراجعه با و ها روش و ساختارها اصالح
 دهه لیاوا در وزارتی کلي ریگ جهت  ،يکشاورز بخش در داریپا

ي داریپا ت،یفیک بهبود عملکرد، شیافزا به عملکرد شیافزا از ،80
 ارتقـاء  و ستیز طیمح از حفاظت ،ییغذا تیامن نیتأم د،یتول در

 و (شعار در حداقل ب،یترت نیبد  .یافت رییتغ جامعه سالمت سطح
 انـسان  و سالم اهیگ سالم، خاك (داریپا دیتول چرخه) عمل در نه

 تهیه امروزي عمده چالش. گردد نهینهادی  ستیبا که  مطرح) سالم
 حاصـلخیزي  نحویکه به باشدمی رشد حال در جمعیت براي غذا

 یکی. نرسد گرانبهایمان زیست محیط به آسیبی و شود حفظ خاك
 به است کوددهی روشهاي در بهبود چالش، این با مقابله راههاي از

   و رشد تضمین براي متعادل و یقدق مقادیر در غذایی مواد نحویکه
 نیاز از زیادتر مقادیر مصرف از و شود داده گیاهان به بهینه نمو
 نمایـد  آلوده را آن و شده وارد زیست محیط به نهایت در که آنها

 اریـ اخت در نامتعـادل  یصورت به یمصرف يکودها. گردد خودداري
 از اهانیگ یواقع برداشت با یمطابقت که شودیم گذاشته کشاورزان

    .]9[) 1 جدول (ندارد خاك
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 *  در کشور1379 سال اخیر و مقایسه آنها با مصرف کود آرمانی سال 6تشدید مصرف نامتعادل کود در   1جدول 

                              سال              
 کود

1379  
 )تن 1000(

1384  
 )تن 1000(

1385  
 )تن 1000(

1386  
 )تن 1000(

1387  
 )تن 1000(

1388  
 )تن 1000(

1389  
 )تن 1000(

 1860 2050 2400 2572 2605 2060 1800 یتروژنین يکودها

 1058 930 1100 1006 1094 780 600 *یفسفات يکودها

 115 115 250 410 376 255 400 یمیپتاس يکودها

 3033 3100 3750 4300 4575 3520 2800 **جمع

 100-55-06 100-45-06 100-40-10 100-37-16 100-38-15 100-40-14 100-40-23 يکود يهانسبت

 2/95 0/80 8/67 0/90 3/86 8/84 0/57  دیتول کل

 نوع این را کشور مصرفی کود کل درصد 5/1 ،1379 سال در لیکن است، شده سپرده فراموشی بوته به اخیر سال 6 در ریزمغذي کودهاي مصرف *
 .دادندمی تشکیل کودها

 نسبت.  باشدینم یستیز و يزمغذیر يکودها مصرف از يخبر متاسفانه یول شودیم افزوده روز به روز یتروژنین و یفسفات يکودها مصرف کهیحال در **
  .باشدیم 100 -40– 30+40 )گوگرد + (4 ٪) يزمغذیر( کشور یآهک يخاکها يبرا يشنهادیپ متعادل
  
 ژهیـ و به کودها دلنامتعا مصرف با که داد نشان قاتیتحق جینتا

ـ ین يکودهـا  مصرف در يروادهیز  بـر  عـالوه  یفـسفات  و یتروژن
 نیتامیو غلظت از (Cd) میکادم و (NO3) تراتین تجمع شیافزا
C مصرف اصول تیرعا با کنیل شود،یم کاسته درصد 26 حد تا 
 عالوه ،يرو سولفات و میپتاس سولفات مصرف ژهیو به کود نهیبه
 20 حد تا C نیتامیو غلظت به ،یخوراک خوش و تیفیک بهبود بر

شاخص  کود نهیبه مصرف با ن،یهمچن. گرددیم افزوده زین درصد
PA/Zn نظـر  طبـق  که WHO  بـودن  جـذب  تیـ قابل شـاخص 
 بـا  گنـدم  دانـه  در و است بدن یگوارش ستمیس در ییغذا عناصر
 به باشد،یم 60 از شیب نسبت نیا) فسفات و اوره (یسنت یکودده

 کـاهش  25 یعنـ ی سازمان نیا قبول قابل استاندارد حد از ترنیپائ
  از سوي دیگر سالیانه با مصرف نامتعادل کودها در  .]9[ شد داده

 میلیاردها ریال خسارت به دلیل نبـود فرهنـگ مـصرف            ،  ایران
گردد و اگـر نقـش        بهینه کودها به محصوالت کشاورزي وارد می      

 مدنظر قرار داده عناصر معدنی در ارتقاي سطح سالمت جامعه نیز
تـر   کننـده  شود، خسارات وارده به سـالمت جامعـه بـسیار نگـران          

مـصرف بهینـۀ کـود و نقـش عناصـر کـم مـصرف               . خواهد بـود  
طی سالهاي اخیر، همگام بـا دیـدگاههاي جدیـد در        ) ریزمغذیها(

علوم خاك از جمله خاك و سالمتی انسان، به طور جدي مطـرح   
که تنهـا بـه افـزایش       - غذایی و با تغییر نگرش به مدیریت عناصر      

 به تأثیر آن بر سالمت انسان مـی پـردازد؛      -محصول توجه داشت  
سازي محـصوالت کـشاورزي بـه عنـوان یکـی از       تا آنجا که غنی 

  اولویتها  جهانی مطرح شده و همگام با افزایش عملکرد هکتاري، 

به دنبال کاهش سوء تغذیه جوامع انسانی و از همه مهمتـر بـر              
کند   معدنی در رفع گرسنگی سلولی تأکید فراوان می       نقش عناصر   

]3[.  
 دري  رو نقـش  مـورد  دري  متعـدد  قـات یتحق ریـ اخ دهه دو در
 در  PA/Zn شاخص کاهش قیطر از نان و گندم تیفیک شیافزا

هـاي آهکـی    در آزمایشی در خاك .است گرفته انجام گندم مزارع
شاخص و ترکیه در دو منطقه زراعی، تغییرات روي، اسید فیتیک         

PA/Zn مقـدار روي در دانـه   .  را  در مزارع گندم بررسی نمودند
گــرم در   میلــی8(گنــدم در منطقــۀ قونیــه کمتــر از حــد بحرانــی 

گرم در   میلی26و در منطقه دیگر  مقدار روي دانه گندم ) کیلوگرم
با مـصرف سـولفات روي،  میـزان روي در غـالت       . کیلوگرم بود 

 . کـاهش یافـت  61 به 138از   PA/Znشاخص افزایش یافته و 
 بـه  49از  PA/Znشاخص لیکن  در منطقه دیگر با کاربرد روي      

  گنـدم  مزارع در  ساله15 نتایج تحقیقات.  ]13[ کاهش یافت 39
 در نمونه هاي گندم تولیدي در مزارع  که نشان دادکشور استان ده

 49/10با کوددهی عرف فعلی رایج زارعین، غلظت اسید فیتیـک           
 میلی گرم در کیلوگرم بوده و    28کیلوگرم و غلظت روي     گرم در   
 در حالی که با مـصرف بهینـه         . شد 37  حدود    PA/Znشاخص  

 گرم در کیلوگرم 07/9کود در همان مزارع، غلظت اسید فیتیک به 
 میلـی گـرم در کیلـوگرم افـزایش و         35کاهش و غلظت روي به      

 .)2 جدول( کاهش یافت 26 تا حد PA/Znشاخص 
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  کشور استان ده گندم مزارع در کود نهیبه مصرف اثر در (PA/Zn) نسبت مولی اسید فیتیک به روي کاهش و گندمي سازی غن 2 جدول

نیپروتئ میپتاس فسفر  میزیمن  يرو منگنز آهن   بور مس 
*  کیتیف دیاس

 گرم(
)لوگرمیدرک  

ي اجزا
 گندم

يکود ماریت  

)درصد( )لوگرمیک در گرم یلیم(    

 **شاخص
PA/Zn 

40/12 شاهد  38/0  43/0  13/0  43 40 28 20/4  40/1  49/10  37 

انهد  نهیبه مصرف 
 کود

90/12  34/0  44/0  14/0  37 36 35 50/4  60/1  07/9  26 

70/10 شاهد  13/0  22/0  - 24 17 12 40/2  - 46/0  8/3  

 نهیبه مصرف آرد
 کود

78/11  14/0  20/0  - 21 19 15 20/2  - 50/0  3/3  

43/14 شاهد  67/0  79/0  - 65 78 44 30/8  - 78/20  46 

 نهیبه مصرف سبوس
 کود

48/15  57/0  78/0  - 60 69 55 60/8  - 24/17  31 

 این در و باشد میاي آن   محاسبه گرم در کیلوگرم کمتر از روش3گیري آزمایشگاهی اسید فیتیک حدود  ، اندازه)2002( و همکاران Erdal گزارش طبق    *
  .است شده عمل ترتیب همین به نیز مقاله

هاي آهکی، عالوه بر مصرف بیش از نیاز کودهاي فسفاتی و عدم  خاك مزارعهاي گندم تولیدي  در  دانه در PA/Zn شاخص تغییرات دامنه گستردگی **  
  .باشد می) آلی مواد درصد (کشت زیر هاي خاك حاصلخیزي درجه در تفاوت، ناشی از رقم و (Zn)کاربرد کودهاي محتوي روي 

  
   

کودها بـه ویـژه مـصرف سـولفات         بنابراین، با مصرف متعادل     
 به کمتر از PA/Znشاخص روي در مزارع گندم، مشاهده گردید 

 کاهش یافته و بدین ترتیب عناصر موجود در نانی کـه از آرد           25
شود، براي انسان قابل جذب بوده و در نتیجه           تهیه می   دار  سبوس

ــبوس   ــه س ــازي ب ــه آرد، نی ــد تهی ــود  در فراین ــد ب ــري نخواه                     گی
  . ]17و16، 15، 14 [

کـه بـا    آزمایش در ایـران  نـشان داد         10نتایج تحقیقات بیش از        
،  غلظـت روي  افـزایش  بـی،  آمصرف سولفات روي در مزارع گنـدم     

به کمتر از  PA/Zn  و در نهایت شاخص   مقدار اسید فیتیک کاهش
ر موجود در نانی که از این گندم و بدین ترتیب عناص    کاهش یافته  25

تهیه می شود،  براي انسان قابل جذب  بـوده و در نتیجـه در فرآینـد                
ــود       ــد ب ــري نخواه ــبوس گی ــه س ــازي ب ــه آرد، نی ــکل (تهی                     )1ش

  .]20 و 18،  16،17، 12، 11، 9، 3 [
  

  
 نقش مصرف بهیینه کودي در غنی سازي و کاهش نسبت 1شکل 

   (PA/Zn)   فیتیک به روي مولی اسید
  
  

  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             5 / 12

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-1738-fa.html


 1390یز، پای31 شماره ،8          دوره                                                                           غذایی صنایع و علوم فصلنامه

 15

 چیست؟ يکشاورز محصوالتي ساز یغن
 ازي متعددي ها روش از تواند یمي کشاورز محصوالتي ساز یغن
 تیرعا قیطر از عمدتاً که مزرعه دری کیاگرونوم روش) الف : جمله
 تیرعا با روش نیا در .ردیگی م صورت کود نهیبه مصرف اصول
 شیافزا ضمن مراتع، و باغها ارع،مز دري کود نهیبه مصرف اصول

 محصوالت در زین ییغذا عناصر غلظت ت،یفیک بهبود و عملکرد
 عناصر کردن اضافه) ب ؛] 21 و 18 ،11 ،3 [ ابدی یم شیافزاي کشاورز

ی ط روش نیا در .باشدی میی  غذا محصوالت يفرآور محل دری معدن
ی معدن مواد ت،یسکویب وی ماکارون ر،یش آرد، رینظیی غذا مواد هیته ندیفرآ

یی غذا مواد به معلوم و مشخصیی ها نسبت با ها نیتامیو و ازین مورد
 دیتول قیطر از)  ج  ؛]25 و24 ، 23 ،22 ،20[ گردد یم افزودهی مصرف
) ر ؛] 27 و 21 ،3[ نبات اصالح علم از استفاده) د  ؛] 26[کارآ ارقام

ی مهندس نینوي ها روش از استفاده) ز ؛]3[ی ستیزي کودها از استفاده
 ،یمعدن عناصر میمستق مصرف)  س  باالخره وي نانوتکنولوژ  و کیژنت
                      باشد یم ریپذ امکان بدني ضروري ها مکمل و ها نیتامیو
   .]29 و 28 ،20 ،3 [

ســازي آرد در  سـازي گنـدم در مـزارع گنـدم و غنـی      هـاي غنـی   روش
هـاي آذربایجـان     در استان 80ل دهه   کارخانجات  طی سه آزمایش در اوای      

شرقی، آذربایجان غربی، کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به           
 هـاي  شـامل تیمار tدر آزمایش اول، طرح در قالـب آزمـون    .اجرا در آمد

 و مصرف بهینۀ کودي  در سه تکرار در اراضی زراعی        ) عرف زارع (شاهد  
ـته شـد   ب 1379-80 سال زراعیدرشهرستان میانه    ایـن در .ه اجـرا گذاش

ـتان آذربایجـان شـرقی       در سه مزرعه در دشت میانـه      آزمایش   ،  در اس
کیفـی گنـدم و     -نقش مصرف بهینه کود در افزایش عملکرد کمی       

اثـر مـصرف بهینـه     دیگر  در آزمایشی و PA/Znشاخص کاهش 
، ارتقاء سطح PA/Znعملکرد، کاهش شاخص  کودي بر افزایش    

دو   در این.آذربایجان غربی بررسی گردیدسالمت جامعه در استان 
و ) عـرف زارع ( شـاهد  هـاي  شامل تیمار tآزمایش، طرح در قالب آزمون      

 .مصرف بهینۀ کودي  در سه تکرار در اراضی زراعی به اجرا گذاشته شـد 

در شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی در سـال زراعـی    آزمایش این
ـبوس دار تهیـه و         پس از ب   . به اجرا در آمد    82-1381 رداشت گندم، آرد س

در روستاي کهریز ارومیه به مدت شش ماه نانهـاي غنـی شـده  و نـشده                 
 نتایج بدسـت آمـده    . نفر از اهالی روستا قرار گرفت      1750مورد استفاده   
دار   با مصرف بهینـه کـود، عـالوه بـر افـزایش معنـی         نشان داد که  

ــزارع   ــدم در مـ ــرد گنـ ــد31(عملکـ ــید،  ) درصـ               غلظـــت اسـ
ــک و  ــی داري   PA/Znفیتی ــامال معن ــور ک ــدم بط ــۀ گن                          در دان

ــاهد    ــه شـــ ــسبت بـــ ــرف(نـــ ــد41 ()زارع عـــ   ) درصـــ
شـده، آرد   هـاي غنـی   بـا اسـتفاده از همـین گنـدم     . ]17[ کاهش یافت 

کهریز ارومیه  و در دو روستاي  تجرق میانهدار تهیه و در مردم  سبوس
نتایج حاصله نشان داد که . رد مصرف قرار گرفتبه مدت شش ماه مو

سرم خون قبل و بعـد از  Fe  وZnتفاوت معنی داري از نظر میانگین 
مداخله در جامعه مورد بررسی در تمامی گروههاي سنی در سطح یک 

نتایج تجزیه و تحلیل آمـاري نـشان داد کـه در       . درصد وجود داشت  
 غنی شده نسبت اصل از گندمآرد حتغذیه افراد جامعه مورد بررسی از 

 سرم خون را  Fe  و Znبه قبل از آن، بطور کامال معنی داري غلظت 
   .]24و 23، 20[)  3جدول (در تمامی گروههاي سنی افزایش داد 

  
 با گندم مزرعه در شدهی غن  دار سبوس نان مصرف نقش  3 جدول

 با سهیقام در خاك آزموني مبنا بری آل وی ستیز ،ییایمیشي کودها مصرف
 هیاروم زیکهري روستاها در خون سرم آهن وي رو غلظت بر نشده یغن نان

  ماهه 6 دوره یک طول در انهیم تجرق و

یمعدن عنصر  
 غنی نان

 نشده
 غنی نان

  شده

شیافزا زانیم  
)درصد(  

خون سرم روي میزان  
)تریلی دس در کروگرمیم(  

72 100 9/38  

  خون سرم آهن زانیم
)تریل یدس در کروگرمیم(  

92 128 1/39  

  
 وی معدن عناصر با کارخانه در شدهی غن  نان مصرف نقش  4 جدول

 آهن وي رو غلظت بر نشده یغن نان با سهیمقا در با سهیمقا در ها نیتامیو
  ماهه  4 دوره یک طول در کرمان پادگان در خون سرم

یمعدن عنصر  
 غنی نان

 نشده
 غنی نان

  شده

شیافزا زانیم  
)درصد(  

خون سرم روي انمیز  
)تریلی دس در کروگرمیم(  

72 89 6/23  

  خون سرم آهن زانیم
)تریلی دس در کروگرمیم(  

87 133 9/52  
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 قرارگاه 3آرد در کارخانه بود در  سازي نیکه غر آزمایش سوم طرح د
هاي کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان در  مقدم مرصاد در استان

نتایج تجزیه و تحلیل آماري در  .جرا شد ماه ا4 به مدت 1382تابستان 
 در سرم خون افرادیکه از نان Zn میانگین  آزمایش سوم  نشان داد که

  بعد از Zn ولی در افراد تیمار شده، میزان 72غنی نشده استفاده کردند 
  سرم Feمیانگین .  میکروگرم در دسی لیتر افزایش یافت89چهار ماه، به 

  میکروگرم در دسی لیتر افزایش یافت133 به 87خون افراد هم از 
کردند،  استفاده می) شاهد(از نان با کیفیت پائین  افرادي که . )4جدول (

 ؛ ولی در افرادي که نان مصرفی آنها با کیفیت باال Zn درصد با کمبود 47
در افراد قرارگاه مقدم .  بودندZn درصد مبتال به کمبود 10بود، فقط

هاي معده  ، میزان مصرف دارو براي بیماريمرصاد قبل از شروع طرح
.  درصد کاهش یافت15سازي تا   مورد بود، این مقدار بعد از غنی1615

 PA/Znنانی که قبل از اجراي طرح با کیفیت بسیار پائین و با شاخص 
سازي، نان با بهترین کیفیت و با  شد، بعد از غنی  عرضه می30بیش از 
 و در نهایت هدر روي نان نیز به ، تحویل)10( پایین PA/Znشاخص 

داري  نتایج این تحقیق نشان داد رابطه معنی. داري کاهش یافت مقدار معنی
 در سرم خون افراد Fe و Znشده با افزایش غلظت  بین مصرف نان غنی

 .]25 و 20[تحت مطالعه وجود داشت 

  می گردد؟  چرا در کارخانجات سبوس از آرد جدا
 کیلـوگرم در  200ل حاضـر بـیش از   مصرف سرانه گندم در حا 

  درصـدکالري 45سال بوده و نانهـاي تولیـدي فعلـی کـه حـدود         

 از کیفیت ،دهند  درصد پروتئین مورد نیاز مردم را تشکیل می70 و
 آن موضوع این اصلی علت  .]8 و  5،  3[غذایی  پائینی برخوردارند     

هنگام جداسـازي    . شود می جدا سبوس تولیدي آردهاي در که است
بـا  . شـود    درصد عناصـر معـدنی خـارج مـی         70سبوس، بیش از    

مصرف بیش از نیاز کودهاي فـسفاتی و عـدم مـصرف کودهـاي             
  است، فرم ذخیره فسفر در دانهکه غلظت اسید فیتیک  محتوي روي

 نظـر    ازPA/Znشـاخص   . هاي تولیدي افزایش می یابد      در گندم 
 گوارشی  قابل جذب بودن عناصر معدنی به ویژه روي در سیستم         

طبق مستندات موجود، اگر این نسبت . باشد بسیار حائز اهمیت می
 باشد، عناصر معدنی موجود، قابل      25در هر ماده غذایی بیشتر از       

 براي آنکه عناصـر موجـود در   از طرف دیگر. جذب نخواهند بود  
باشد،    بوسیلۀ سیستم گوارشی بدن قابل جذب       )  نان(ماده غذایی   

متأسـفانه  . ]12 و  11،  10 [ باشد   25تر از   کم PA/Znشاخص  باید  

هاي آهکـی ایـران بـه دلیـل      هاي تولیدي در خاك این نسبت در گندم   
روي در مـصرف      استمرار مـصرف نامتعـادل کودهـا بـه ویـژه زیـاده            

 60 حـدود  و عدم مـصرف کودهـاي محتـوي روي    کودهاي فسفاتی
   .]8 و 5، 3[باشد  می
، متأسفانه سبوس از آرد جدا آردر کارخانه هاي آرد به هنگام تهیه د 

 درصـد عناصـر   70می گردد و با جداسازي سـبوس از آرد، بـیش از       
معدنی و ویتامین هاي موجود در گندم دور ریخته شـده و از چرخـه     

 راي جداسـاز  نیا علت .]8 و 5، 3[تغذیه اي انسان خارج می گردد 
. داننــدی مـ  مزرعــه دري دیـ تول گنــدم دانـه  در کیــتیف دیاسـ ي ادیـ ز

 گنـدم ي  هـا  دانه در کیتیف دیاسي  ادیز علت دیگرد انیب کهیهمانطور
 رابطـه  چـه . باشدی می فسفاتي کودها) ازین از شیب (هیروی  ب مصرف
ــم نیبــی تنگــاتنگ ــصرفی فــسفاتي کودهــا زانی                  خــاك، فــسفر ،یم

    .دارد وجود گندم دانه در کیتیف دیاس و دانه فسفر
  کیتیف دیاس زانیم) = فسفردانه زانیم * 55/3(

 و غالت در ژهیو بهیی غذا مواد تمام در) تاتیف (فیتیک اسید
یی غذا مواد نیچن کهی جوامع در. شودی م یافت وفور به حبوبات

 وارد روزانه کهی تاتیف مقدار ند،ینمای م مصرف را دار تاتیف
 روز در گرمی لیم 2500 از گرددی م وارد بدنی گوارش ستمیس

 در تاتیف مقدار شیافزا با. ]29 و 5، 3[ دینمای م وزتجا
ي رو جذب از گندم، دانه الخصوصی علي کشاورز محصوالت

ی م شیافزاي رو به انسان روزانه ازین تینها در و شده کاسته
 گرمی لیم 1000 شیافزا با که شد داده نشانی قیتحق در. ابدی

 روزانه کهي رو به انسان بدن ازین زانیم ،ییغذا ماده یک به فیتات
ی لیم 2000 شیافزا با و برابر دو به باشدی م گرمی لیم 20 حدود
 برابر سه تاي رو به بدن روزانه ازین ،ییغذا ماده نیهم به گرم
اسید )  درصد70حدود (چون قسمت عمده  .]29[ ابدی یم شیافزا

ها در سبوس گندم تجمع می یابد،  فیتیک، عناصر معدنی و ویتامین
ن متولیان امر بجاي حل علمی مشکل زیادي اسید فیتیک در بنابرای

ترین راه یعنی جداسازي و دورریزي سبوس از آرد  دانه گندم،  ساده
 موجود در (Zn)براي آنکه روي   .مصرفی مردم را اجرایی نمودند

مواد غذایی در بدن به خوبی جذب شود، باید میزان اسید فیتیک 
هاي تهیه شده از  ن منظور مصرف نانبدی.  رژیم غذایی را کاهش داد

  .شود شده اکیداً توصیه می گندم غنی
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 رو براي بهبود کیفیت نان چالش هاي پیش
ي ساز هدفمند جهت در گرفته صورت اقدامات از ریتقد با

 نان متیق کردنی واقعي راستا در کهی اقدامات بخصوص ها ارانهی
 جهت دری گام اقدام نیا که است دیام است، رفتهیپذ صورت

 باب در آنچه. باشد آن عاتیضا کاهش و نان تیفیک شیافزا
 و مطرح کشور اجرایی محترم مسئولین طرف از نان تیفیک
 و موجود تیموقع و طیشرا با متناسب قطعاً است، شدهي ریگیپ

 هر چه اگر و است نان متیق شیافزا ازی ناشی روان بار لیتعد
 اما است، مغتنم شود، داشتهبر نان تیفیک شیافزاي راستا دری قدم
 اقدام دو مستلزم نان تیفیک شیافزا  .ستینی اساس حل راه

یی بنا ساختي برا که همانگونه. است راستا هم و هماهنگ
 مبرّز معمار از استفاده و اول قدم مناسب مصالح نیتأم مستحکم

 با  گندم آرد ابتدا در زین  نان تیفیک شیافزا است، مکمل قدم
 نان نیتأم در را مکمل نقش ماهر، کارگر و نانوا و لبدط یم تیفیک

  . دارد مناسب
از آنجا که متعاقب اجراي طرح هدفمند سازي یارانه ها، نان 
گرانتر شده و همزمان نیز قرار بود کیفیت نان افزایش پیدا کند، 
راه حل عملی این است که اصل کشاورزي پایدار و امنیت غذایی 

را ) ی برداشتی توسط محصول به خاكبرگرداندن عناصر غذای(
به طور جد رعایت نموده و یارانه کودها در راستاي مصرف بهینه 
کود بر مبناي آزمون خاك و فقط به کودهاي آلی، زیستی، 

در غیر این . گوگردي و سولفات روي اختصاص داده شود
صورت، مطالبی که توسط مسئولین محترم در رسانه هاي ملی و 

بطه با ارتقاء کیفیت نان گفته می شود، بدون مطبوعات در را
مطالب بیان شده در . رعایت اصول فوق امکان پذیر نمی باشد

مورد ارتقاء کیفیت نان، مشابه مهندس ساختمانی است که می 
خواهد نماي ساختمان زیباتر شود، صرف نظر از اینکه این 
ساختمان پی ریزي محکمی نداشته و به زودي فرو خواهد 

 بنابراین، ریشه بهبود کیفیت نان از مزرعه آن هم از طریق .ریخت
مصرف انواع کودها بر مبناي آزمون خاك و یا با انجام توصیه 
بهینه کودي بر اساس نتایج آزمایش هاي منطقه اي امکان پذیر 

هاي درهم تنیده گیاهان  به عبارت دیگر، سالمتی در ریشه. است
یهم چیده شده در داروخانه هاي رو در مزرعه است و نه در قفسه

 به نهیزم نیا در ). آید نه از داروخانه پندار سالمتی از مزرعه می(

 بردن باالي رو را خود قاتیتحق سالهاست کهی معلم عنوان
 کرده متمرکز مزرعه در آني ساز یغن وي دیتول گندم تیفیک

ی انسان جوامعي ا هیتغذ مشکالت ازي اریبس آن تبع به تا است،
. دییبفرما تیعنا دیآ یم الًیذ کهی نکات به دارد تقاضا گردد، مرتفع

 به نهیزم نیا در که استی قاتیتحق و اتیتجرب شود یم انیب چه آن
 آنرا صادقانه نکیا و کرده کسب خود انیدانشجو و همکاران کمک

 :دهم یم قرار جامعه بهداشت و سالمت خدمت در

 نیـ ا در. اسـت  روزام جوامعي  جدي  ها  دغدغه ازیی  غذا تیامن
ي کودهـا  مـصرف  بـه ي  جدی  دگیرس و نظارت قدم نیاول نه،یزم
ـ  سـاالنه  حاضـر  حال در. است مزرعه دریی  ایمیش  هفـت  از شیب

ـ ین کـود  دو بـه  یارانـه  الیـ ر اردیلیم هزار  دادهی  فـسفات  وی  تروژن
 اریبـس  کـشاورزان  مزارع در کود دو نیایی  کارا متأسفانه. شود یم
 موجـب  کودهـا  نیـ ا  هیرو یب مصرف ن،یا بر عالوه. است نییپا

 محــصوالت انــواع در  کیــتیف دیاســ و میکــادم تــرات،ین تجمــع
 طـرف  از. اسـت  شـده ی  دنیآشـام  وي  کشاورزي  آبها ،يکشاورز

 کـه  اسـت  شده باعث ها کود نیای  ارزان ازی  ناش ی  روان بار گر،ید
 و لیم کود،ي  ادیز مقدار دادن هدر و اسراف بر عالوه کشاورزان

ـ  ،یستیـ زي  کودها ژهیو به کودها ریسا از استفاده بهی  رغبت  وی  آل
 تیریمـد  مقطـع  نیـ ا در اول قـدم  پس. ندهند نشان ها يزمغذیر

ــ ــتولی علم ــصرف و دی ــواع م ــا ان ــرور ي کوده ــاسي ض  براس
 ،یجهـان  بهداشـت  سـازمان  گـزارش  طبق.  باشد یمی  علم هیتوص
 سوء موضوع، نیای  اصل علت. است پایین ما کشوری  بهداشت رتبه
ی روح سالمت  و بوده هایماریب اکثر سرمنشأ خود که است هیتغذ
 چـه  اگـر . دهـد  یمـ  قـرار  الـشعاع  تحت را جامعه آحادی  جسم و

 نظـر  از رانیـ ا مـردم  درصد 85 از شیب موجودي  آمارها براساس
 آنان درصد 90 حدود کنیل هستند، نیتأم ازین موردي انرژ مصرف

 خاك نیبی تنگاتنگ رابطه. هستندی سلولی گرسنگ دچاري نحو به
 اول قدم در مهم نیا و دارد وجود سالم انسان و سالم اهیگ سالم،

 ،ییایمیشـ  ( الـذکر  فوقي  کودها هماهنگ و نهیبه مصرف مستلزم
ي قـدمها  گذشتهي  سالها در. باشد یم) یآل وی  ستیز ها، يزمغذیر
 داخـل  در کـود  دیتولي  ها کارخانه احداث جهت دری  خوب اریبس

ي هـا  یارانـه  حـذف  لیدل به راًیاخ کنیل است، شده برداشته کشور
 فسفات، سوپر و اوره کود دوي  رو بر فقط  ها یارانه تمرکز و آنها
 پوشـش  با اوره کود مثال عنوان به. اند شده دهیکشی  لیتعط به اکثراً

 تروژنینیی  کارآ شیافزا موجب آن مصرف که (SCU)ي  گوگرد
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 در ژهیـ و بـه ی  گوارشـ ي  هـا  انسـرط  بـه  ابتالء کاهش جهینت در و
 وی  فـسفات ی  کروبیمي  ها کود و شود یم زارهایشال اطراف نیساکن

 تیـ حالل شیافـزا  بـر  عـالوه  که ،يروي  محتویی  طال وفسفاتیب
 نیـ ا بـه  باشـند،  یمـ   میکـادم  خطرناك ندهیآال فاقد فسفات خاك

 محتـرم  هیـأت  و  سالمت عالی شوراي. اند شده دچار سرنوشت
 در هماهنـگ  و جامع اي برنامه اجراي و تدوین رمنظو به  وزیران
 در مهمـی  مـصوبات  الزم، حقوقی و قانونی پشتوانه ارائه راستاي

 :شود یم اشاره آنها به  که اند داشته جهت این

 که سالمتی عالي شورا مصوبه 5 بند در 1383 سال در ●
 اصالح به نسبتي کشاورز جهاد وزارت: است شده اعالم

 با ماه 3 مدت ظرف دري کشاورزي ها خاكي ها يزمغذیر
  .کند اقدام مشخصي ا برنامه

ی اصول استیس بر دیتأک با دولت محترم أتیه 1385 سال در ●
 جهادي ها وزارتخانه که نمود مصوب سالمتی عالي شورای قبل

 وی هماهنگ موظفندی پزشک آموزش درمان و بهداشت وي کشاورز
 برنامۀ با همگام را اكخي زمغذیر اصالح جهت در الزمي همکار

 مطلوب نحو به برنامه دو هر تا باشند داشته کشور در آردي ساز یغن
 به بند نیاي اجرا تیمسئول. باشند نداشتهیی اجرا تداخل و شده انجام
 را جهینت شده یاد وزارتخانه و باشد یمي کشاورز جهاد وزارت عهده

 .دینما ماعالیی غذا تیامن و سالمتی عالي شورا رخانهیدب به

 در است دهه نیچند نکهیا به توجه با است این سؤال حال
 محصوالت دیتول(ی اصول استیس نیا مختلفي کشورها
 به نسبت چرا اند، داده قرار مدنظر را) شده یغن و سالمي کشاورز

 تیرعا با است دیام شود؟ یمی توجه یب  ما کشور در آني اجرا
 از تعهد احساس وي زکشاور بخش در داریپا توسعهي ها استیس

ی فیک وی کم شیافزا به نسبت کشور، محترم نیمسئولي سو
 مردمی سالمت آن تبع به و هیتغذ بهبود ،يکشاورز محصوالت

 با استی هیبد. شود برداشتهي تر یاساسي ها قدم رانیا فیشر
 ازي کشاورز محصوالتي ساز یغن (فوق  مصوبه نمودنیی اجرا

 شدةی غن نان مصرف و سالمي رزکشاو محصوالت دیتول مزرعه،
ی بهداشت رتبه و تیموقع سال، پنج زمان مدت در )دار سبوس

.  یابد شیافزا درصد 50 حداقل رانیا مردم هیتغذ سوء ازی ناش
 :گردد یم ارائه اجراي برا ریزي ها شنهادیپ منظور نیبد

 کـاربرد  برنامـه  اصـالح  بـه  نـسبت ي  کشاورز جهاد وزارت -1
 83 سـال  مصوبه.  (دینما اقدام يکشاورزي  خاکهاي  ها يزمغذیر

  ).  دولت محترم أتیه ،85 سال مصوبه و سالمتی عالي شورا
 مـصرف  کـشور، ی  زراعي  خاکها در فسفری  انباشتگ لیدل به - 2

 در و کـاهش  درصـد  50 حـداقل  ساالنهی  ستیبای  فسفاتي  کودها
 به. شود افزودهي  گوگردي  کودها مصرف به زانیم همان به مقابل

 خاك آزمون براساس حتماًی  فسفاتي  کودها لیتحو رگید عبارت
 مقابـل  در. گـردد  حـذف  آن یارانه نصورت،یا ریغ در ردیگ انجام
ي کشاورز داتیتولی  فیک-یکم شیافزا در موثري  کودها به یارانه

 .یابد اختصاصی آل ژهیو به  وی ستیز ،يزمغذیري کودها لیقب از

 انـواع  وشفـر  و عرضـه ي  بـرا  کـسان ي ی اقتـصاد  طیشرا جادیا -3
ی تیحمـا  خـدمات  شـرکت  توسـط یی  ایمیشـ  وی  ستیز ،یآلي  کودها

 .مشابه نهاد یا وي کشاورز

ي بجای قانون ریغ بطور کهیی هایی نانواي برا مهیجر شیافزا -4
 .ندینمای م استفاده نیریش جوش از مخمر

 

 نتیجه گیري  -2
 درصد کالري مصرفی کشور از 43در حال حاضر متجاوز از 

ن می شود و با هدفمند سازي یارانه ها، افزایش این طریق نان تامی
دلیل گرانی بیش از حد سایر مواد غذایی قابل پیش بینی درصد به 

می باشد،  بنابراین الزم است راهکارهاي مناسب و قابل اجرا را 
در . هاي مصرفی در کشور ارائه نمود براي افزایش کیفیت نان

سازي آرد   مزارع گندم بر غنیسازي در توان گفت که غنی بندي می جمع
توان افزایش  را می در کارخانجات آرد ارجحیت داشته و اهم مزایاي آن

 درصدي در عملکرد هکتاري گندم، بهبود کیفیت نان و 20حداقل 
 درصدي غلظت عناصر معدنی در اثر جذب بیشتر 10افزایش بیش از 

 نیز در میزان البته نوع رقم گندم(توسط دستگاه گوارش انسان نام برد 
). موثر بود PA/Znشاخص جذب روي و در نهایت در کاهش 

توان گفت که زیست فراهمی مواد معدنی از  بطور خالصه  می
حتی ارقام با اسید فیتیک . گندم بسته به رقم آن متفاوت است

یکسان، اثرات متفاوتی بر زیست فراهمی عناصر معدنی دارند و 
. باشد د فیتیک است که اثرگذار میبیشتر نسبت مواد معدنی به اسی

 را افزایش  Znورآمدن خمیر، اسید فیتیک را کاهش و جذب 
ها و با مراجعه به  با اصالح ساختارها و روشامید است  .دهد می
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هاي توسعه پایدار در بخش کشاورزي و احساس تعهد از  سیاست
سوي مسوولین نسبت به افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزي، 

د تغذیه و به تبع آن سالمتی مردم بزرگ ایران و جلوگیري از بهبو
سوء تغذیه و گرفتاري کودکان و جوانان این سرزمین به انواع 

هاي مزمن و غیرمزمن ناشی از سوء تغذیه، از هدر رفت  بیماري
میلیاردها دالر هزینه درمان، سالمت جامعه را تضمین و به آنان 

ي برا کهیی اجراي حلها اهر رئوسی کل طور به. بازگردانیم
 از انسان بدنی گوارش ستمیس دری معدن عناصر جذبي ریپذ امکان
 ارتقاءي راستا در که PA/Znشاخص  کاهش و دار سبوس نان

 : نمود خالصه نیچن توان یم را دارد تام ضرورت جامعه سالمت

 بهي زمغذیر عناصري محتوي کودها مصرف کردنی همگان) الف
 براساسی فسفاتي کودها مصرف و گندم مزارع دري رو سولفات ژهیو

  خاك؛ آزمون
 ماه ششی ال سه حداقل از پس آرد هیته و گندم کردن لویس) ب

 مخمر (هیما ریخم میآنز از استفاده) ج  لوها؛یس در گندمي نگهدار
 فاصله تیرعا) د و کیتیف دیاس شتریب چه هر کاهش يبرا) تازیف

 موارد تیرعا با.  نان پخت و ریخم هیته زمان نیب مناسبی زمان
  گردد؛ جامعه دیعا کالن دید از ریز محاسن فوق

ی شتیمع موضع ارتقاء و تیفیک بهبود عملکرد، شیافزا● 
  گندمکاران؛

 درصد؛ 20 حد در کشور گندم مصرف دریی جو صرفه ●

  و نان زیدورر کاهش و برتر تیفیک با نان مصرف ●

 سالمت ارتقاء جامعه،ی بهداشتي هایئنارسا و هایماریب ازی بخش کاهش ●
  . دار سبوس نان مصرف لیدل بهی گوارشي سرطانها کاهش و جامعه
 دو ازی یک اعمال با نان تیفیک بهبود فوق، مطالب به تیعنا با   
 آرد کارخانه دري ساز یغن یا و مزرعه در گندمي ساز یغن روش
ي ساز یغن با هسیمقا در مزرعه دري ساز یغن منتها. است ریپذ امکان

 حد دري هکتار عملکرد شیافزا) الف لیدال به آرد کارخانجات در
 گندم مصرف دري درصد 20یی جو صرفه) ب درصد؛ 25ی ال 20
 روشی ارزان) ج ؛)شده یغن دار سبوس نان مصرف (کشور در
 در موجودی معدن عناصر بهتر جذب) د و مزرعه دري ساز یغن

 طبق(ی معدن عناصر یکنواخت عیتوز لیدل به شده یغني ها گندم
 دری معدن عناصر جذب درصد ه،یتغذ متخصص پزشکان اظهارنظر

 ؛)باشد یم آردي ساز یغن روش از شتریب مزرعه ازي ساز یغن روش
 سطح در آني اجرا و بوده نیبهتر مزرعه در گندمي ساز یغن روش

 نهیبه تیریمد اعمال با بدیهی است .باشد یم هیتوص قابلی مل
 به لین بر عالوه و شده انجام گندم مزارع دري ساز یغن ،کود مصرف

 داده ارتقاء رانیا جامعهی بهداشت رتبه سالم، نان دیتول و داریپا دیتول
  ...شاءا ان. روز آن مشاهده دیام به . شد خواهد
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Paying a heavy subsidy just on N and P-fertilizers has caused farmers to overuse these fertilizers in the 
country and hence, more than 90% of the fertilizer use constitutes N and P-fertilizers on the irrigated 
wheat farms. Due to continuous imbalanced fertilization, especially the overuse of P-fertilizers and the 
absence of Zn-fertilizers in the farmers’ conventional fertilization practice, there has been an increase in 
the concentration of phytic acid (C6H18O24P6) in the wheat grains. Increased level of phytic acid (PA), 
would lead to a high molar ratio of phytic acid to zinc (PA/Zn) in wheat grains up to around 60. Phytic 
acid combines with metal cations in the digestive system  and converts them to phytate complexes which 
do not get absorbed in the human body. Presence of higher PA has been mentioned as a reason for 
discarding the wheat bran. Removing bran from the wheat grains is the fastest and easiest way of 
discarding PA.  According to the World Health Organization (WHO), for absorption of nutrients by 
digestive system in human body, PA/Zn index must be less than 25. Due to calcareous nature of the 
studied soils and continuous imbalanced fertilization, especially the overuse of P-fertilizers, PA/Zn molar 
ratio is around 60.  Since the main part (70%) of mineral nutrients, vitamins and PA are accumulated in 
the wheat bran, the authorities; instead of scientifically solving the problem- i.e. reducing PA and 
increasing Zn concentration in wheat grains- have decided to take away bran from the wheat kernel in the 
process of flour preparation. By removing subsidies in the 5th Development Plan, since the price of bread 
will increase significantly, so it is necessary to increase the quality of the bread. To achieve high quality 
bread, concentrations of PA and Zn should decrease and increase, respectively. This is possible only 
through the enrichment of wheat in the farm by the use of balanced fertilization, eliminating subsidy on P-
fertilizers and allocating subsidy to zinc, bio- and organic fertilizers in order to reduce PA/Zn index. 
Various studies in the past two decades have shown that if current imbalanced fertilization is continued, 
PA/Zn index will be well around 60, necessitating the removal of the bran. But, if balanced fertilization is 
adopted as a general practice by the country's farmers, this ratio will decrease and it will not be necessary 
to remove the bran in flour processing. It is suggested to remove the subsidy from N and P-fertilizers and 
allocate them to Zn, biological and organic fertilizers, as well as conducting soil and plant analysis to 
determine required fertilizer levels. Phosphate fertilizers must be given to the farmers only on the basis of 
soil tests.  Imposing heavy penalties on the bakers who illegally use baking soda instead of yeast and 
implementing optimal fertilizer management practices will result in crop enrichment in wheat farms, 
which, in addition to achieving sustainable production of healthy crops, will contribute to upgrading 
Iranian society’s health-rating. By practicing balanced fertilization, applying zinc sulfate and bio-organic 
fertilizers, the country's nutrition will improve and the quality and quantity of whole wheat bread will be 
upgraded significantly, and hence the problem of malnutrition will be solved in the Iranian society. 

 
Keywords: Wheat, (Triticum aestivum L.); Bread quality; Enrichment; Reducing PA / Zn molar ratio. 
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