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سطح عرضه هاي خوراکی موجود در   میزان ید نمکبررسی درصد خلوص و

 استان کرمانشاه
  

  3و2سمیه سلمانی، 1 امیري زینب رفتنی
  

 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري  - 1

  ساري دانشجوي دکتري علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع - 2
  کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد خوراکی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- 3

 
 

  چکیده
باعث کمبود آن . ید یک عنصر معدنی کم مقدار بوده و براي زندگی انسان حیاتی است. بهترین شیوه براي جبران کمبود ید، استفاده از نمک یددار است

خاك بسیاري از مناطق حاوي مقادیر کافی از این ماده مغذي ضروري نیست لذا محصوالت کشاورزي و . گردد می) گواتر(بزرگی غده تیروئید 
هاي دامی این مناطق، دچار کمبود ید هستند با توجه به مصرف روزانه نمک خوراکی توسط افراد، این طرح جهت بررسی میزان ید و درصد  فرآورده

هاي مختلف از   نمونه نمک از برند40براي انجام این تحقیق تعداد . هاي خوراکی مورد عرضه در سطح شهر کرمانشاه اجرا گردید لوص نمکخ
مورد ابق استاندارد طنمونه ها ممیزان و درصد خلوص . تهیه گردید) 1396شش ماهه اول سال (فروشگاههاي عرضه مواد غذایی موجود در سطح شهر 

 قبول و کمتر از ل درصد قاب2/99تا  قابل قبول ودرصد خلوص  ppm  55- 20نتایج بدست آمده بر اساس استاندارد کشور میزان ید  .قرار گرفتآزمایش 
 75( عدد 30، و از نظر خلوص )55-20 (درمحدوده)  درصد5/72(عدد 29 نمونه، 40که میزان ید ازبه طوري. مورد تفسیر قرار گرفت) غیرقابل قبول(آن 

ها در هر دو فاکتور با استانداردهاي تعیین شده   درصد از کل نمونه5/12بودند و در نهایت )  درصد2/99(مطابق استاندارد و داراي خلوص حداقل) درصد
  .مغایرت داشتند

 
  نمک، میزان ید، درصد خلوص، استان کرمانشاه:  واژگانکلید

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                
 مسئول مکاتبات : zramiri@gmail.com  
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  مقدمه - 1
ی است که اگرچه به میزان کم نمک طعام یکی از مواد غذای

ولی به طورمداوم توسط تمام اقشار جامعه مورد استفاده قرار 
ترین  ترین و پرمصرف نمک طعام یکی از مهم. گیرد می

هاي غذایی مورد استفاده بشراست بنابراین توجه به  چاشنی
سالم بودن و استاندارد بودن این ماده غذایی پرمصرف در رژیم 

تواند در سالمت خانواده و ارتقا سطح  غذایی روزانه می
ها وجود ناخالصی. بهداشت جامعه نقش مهمی ایفا نماید

درنمک عالوه برایجاد عوارض نامطلوب باعث کاهش شوري 
یکی . نمک شده، درنتیجه افزایش مصرف نمک را به دنبال دارد

از علل مصرف باالي نمک در کشور ما همگانی نشدن مصرف 
هاي موجود در بازار لص است زیرا نمکنمک تصفیه شده خا

ها عمدتاً باعث پنهان داراي ناخالصی هستند که این ناخالصی
استاندارد خلوص نمک در ایران . شوند کردن شوري نمک می

 6/99-8/99(دهد که با استاندارد جهان نشان می)  درصد2/99(
یکی از مهمترین . ]2و1[، فاصله نسبتاً زیادي دارد )درصد
 بهداشتی درمانی کشور اختالالت ناشی از کمبود ید مسائل

است و با توجه به اینکه کمبود ید یکی از مشکالت بهداشتی 
در جهان است و کشور ما نیز جزء مناطقی بود که کمبود ید در 
آن شیوع باالیی داشت بنابراین یکی از اهداف اهمیت موضوع 

هاي یددار در گیري میزان ید در نمک انجام این پژوهش، اندازه
  .  ]1[باشد  سطح عرضه در استان کرمانشاه می

دانیم میزان ید یک عنصرحیاتی براي زندگی همانطورکه می
شود که البته انسان است که به طورعمده در خاك یافت می

خاك بسیاري از مناطق جهان حاوي مقادیرکافی از این ماده 
مغذي ضروري نیست؛ و لذا محصوالت کشاورزي و 

هاي دامی این مناطق دچار کمبود ید هستند بدین  وردهفرا
هایی که به این منابع وابسته هستند به ترتیب رژیم غذایی انسان

اختالالت کمبود این .  ]3[مقدارکافی ید نخواهد داشت 
نوعنصر گواتر و کرتینیسم و عقب ماندگی ذهنی و 

هاي جسمی مانند توقف رشد، نقایص حرکتی و راه  معلولیت

تن، لوچی و فقدان هماهنگی عضالنی و کر و اللی است رف
 درصد از ساکنان جهان 30هاي انجام شده  مطابق با بررسی.]4[

 درصد دچار کمبود ید 12در معرض کمبود ید  و بیش از 
  .]5[هستند 

  

  هامواد و روش - 2
   نمونه برداري- 2-1
مونه ن 40 ،26، مطابق استاندارد ملی ایران شماره این مطالعه در

سطح عرضه استان  هاي مختلف موجود در برند نمک از
 و ]6[ برداري شد نمونه 96کرمانشاه در شش ماهه اول سال 

   .گیري شد  اندازهیدمقدار  میزان خلوص و

  خلوص گیري درصد اندازه - 2-2
  با روش تیترومتري3769 شماره - مطابق استاندارد ملی ایران

 داخل بالن ژوژه وزن کرده و  گرم ازنمونه نمک را1ابتدا ، ]7[
 میلی لیتر رسانده و کامال حل نموده 100با آب مقطر به حجم 

سی سی 2سپس . و به مدت یک ساعت به صورت ساکن ماند
از آن برداشته به آن چند قطره معرف دي کرومات پتاسیم 

 گرم 5،  % 5براي تهیه محلول دي کرومات پتاسیم ( اضافه کرده
 cc 100پتاسیم را با آب مقطر به حجم از پودر دي کرومات 

 سپس با استفاده از ،)رسانده و کامال تکان داده شد تا حل شود
نرمال تا حصول رنگ قرمز آجري تیتراسیون  1/0نیترات نقره 

سپس با استفاده از فرمول زیر میزان نمک را بر  .انجام شد
  :مدآ حسب گرم درصد بدست 

  
W = وزن نمونه برداشتی  
V =ن نیترات نقره مصرفیمیزا  

  گیري ید نمک اندازه - 2-3
ده گرم از نمونه ابتدا  1195 شماره -مطابق استاندارد ملی ایران

 سی سی ریخته حل نموده وبا 50همگن شده را دربالن زوزه 
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 سی سی 250آب مقطر به حجم رسانده سپس به یک ارلن مایر 
اسید  سی سی 1مرحله بعد به هرمحلول نمونه  در. منتقل شد

 درصد 10 سی سی یدورپتاسیم 5سولفوریک دو نرمال و 
ید موجود درنمونه نمک طی واکنش آزاد شده و . اضافه شد

 10مدت به) بسته به میزان ید ( محلول تقریبا زرد رنگ است 
دقیقه ارلن درجاي تاریک قرار داده شد تا فعل وانفعاال ت کامل 

 اضافه شد که سپس چند قطره چسپ نشاسته به محلول. گردد
دراثراضافه کردن معرف به نمونه ها رنگ آبی تیره متمایل به 

 نرمال تیتراسیون 005/0سولفات سدیم که با تیوسیاه ایجاد شود
براي محاسبه ید موجود در نمونه حجم تیترانت . انجام شد

 ضرب کرده و غلظت ید 58/10عدد ثابت  مصرفی رادر
  .]8[ آمد بدست ppmبرحسب میکروگرم درگرم یا 

   تجزیه و تحلیل آماري- 2-4
ها در سه تکرار از نمونه در این پژوهش هر یک از این آزمون

نتایج حاصل با استفاده . اصلی انجام و میانگین آنها گزارش شد
ها با استفاده از آزمون از روش آنالیز واریانس و مقایسه میانگین

تجزیه و  مورد  P>05/0چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال 
 SPSSآنالیز آماري با استفاده از نرم افزار . تحلیل قرار گرفت

  . انجام شد
  

   نتایج و بحث- 3
 نمونه از برندهاي مختلف 40طی تحقیق انجام شده تعداد 

آوري و از لحاظ میزان خلوص و  هاي سطح عرضه جمع نمک
 2 و 1نتایج مربوطه در جداول . ید مورد آزمایش قرار گرفتند

هاي مورد آزمون داراي خلوص کمتر نمک% 25دهد  ینشان م
% 5/22چنین مقدار ید در بودند هم% 99,2از حداقل مجاز 

ها بیشتر نمک% 5 و در ppm 20ها کمتر از حداقل مجاز نمک
 5/12  تعیین شدند و در مجموع ppm 55از حداکثر مجاز 

ها در هر دو فاکتور خلوص نمک و میزان ید نمک  درصد نمونه
  . ا استانداردهاي مربوطه مغایرت داشتندب

هاي غده تیرویید و تاثیر نقش موثر ید در ساخت هورمون
هاي فوق در اعمال حیاتی انسان از دوران جنینی به هورمون

اثبات رسیده است که کمبود آن یکی از مهمترین مشکالت 
بهداشتی درمانی خصوصاً درکشورهاي در حال توسعه مانند 

ترین مرحله حیات، زندگی  تواند از ابتدایی د که میباش ایران می
انسان را دستخوش مخاطراتی نماید که پس از ابتال راهی براي 

هاي انجام مطابق بررسی. نجات از عوارض آنها وجود ندارد
 150شده مقدار ید مورد نیاز یک فرد بالغ به طور متوسط 

  .]9[میکروگرم در روز است 

Table 1 The number and percentage of samples conforming to the standard in terms of purity and 
iodine content  

 

 
  
  

Total 
number 

of 
samples  

 Number and 
percentage of 

samples 
conforming to 

the standard for 
purity (at least 

99.2) 

Number and 
percentage of 

specimens 
contrary to the 

standard for 
purity (at least 

99.2) 

Number and 
percentage of 

samples in 
accordance 
with iodine 

standard (20-
55) 

Number and 
percentage of 

samples contrary 
to the standard for 

iodine 

The number and 
percentage of samples 
in both factors (purity 

and iodine) were 
contrary to the 

standard 

40 30 
75% 

10 
25% 

29 
72.5% 

11 
27.5% 

5 
12.5% 
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Table 2 Results of the purity and iodine content of the collected salts from the supply level 

 
Iodine (gamma) 

(ppm)  
Sample purity 

(Percent) Row of samples 
   

27.6 99.4 1 
31.2 6.99 2 
12.5 99.3 3 
36.7 98.7 4 
28.4 99.5 5 
34.3 99.8 6 
26.9 99.6 7 
23.7 99.1 8 
31.8 99.7 9 
14.6  99.4 10 
29.3 99.5 11 
32.6 99.6 12 
28.4 99.8 13 
24.7 98.7 14 
35.8 99.6 15 
19.1 99.5 16 

0 97.9 17 
46.2 99.4 18 
37.3 99.6 19 
26.5 99.3 20 
43.6 99.7 21 
34.2 99.4 22 
61.4 99.5 23 
38.5 99.6 24 
45.9 99.8 25 
11 97.4 26 

29.6 99.7 27 
36.1 98.4 28 
51.3 99.5 29 
25.7 99.3 30 
43.8 99.6 31 

0 96.9 32 
8 99.7 33 

34.9 99.4 34 
27.5 97.9 35 

0 99.6 36 
44.7 99.5 37 
59.4 98.6 38 
35.8 99.7 39 
17 98.8 40 

 
تمام طول عمرمتوسط انسان یک قاشق  نیاز ید در مورد مقدار

بلوغ،  اوایل دوران کودکی،  ید بخصوص در.چایخوري است
فیزیولوژیک بدن بیشتر  دلیل افزایش نیازهشیردهی ب حاملگی و

دارد کافی آن اهمیت حیاتی   مقداردریافت است و نیاز مورد
ساکنان جهان  از درصد 30مطابق با بررسیهاي انجام شده ). 3(

کمبود ید هستند  درصد دچار 12از بیش  ید و معرض کمبود در
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]5.[  
عقب ماندگی  کرتینیسم و و اختالالت کمبود این عنصر گواتر

نقایص حرکتی  هاي جسمی مانند توقف رشد، معلولیت ذهنی و
  اللی استو کر فقدان هماهنگی عضالنی و لوچی و راه رفتن، و
  .]10و 4[

 میلیون 7/5مبتال به گواتر، ون نفریمیل 655دهد ن میمطالعات نشا
هاي  معرض آسیبمیلیون نفردر 26 به بیماري کرتینیسم و نفر

  .]10و 4[ مغزي هستند
 یددارکردن IDD1ارزانترین روش مبارزه با  ایران مهمترین و در

تایید  مورد  یدppm 40الگوي رایج افزودن . نمک است
مواد خوراکی   اداره نظارت برIDDکارشناسان کمیته کشوري 

  .]11[ است صنعتی کشور موسسه استاندارد آشامیدنی و
 دراستان قزوین نشان داد که درصد خلوص 87سال  مطالعات در

ها با نمونه درصد از 87/71هاي ارسالی به آزمایشگاه نمک
نظر درصد خلوص   درصد از125/28استاندارد منطبق بودند و 

 04/76عه نشان داد که همین مطال .نبودنداستاندارد منطبق  با
 95/23و استاندارد  نظر میزان ید منطبق با ها از درصد نمونه

  .]12[  بودنداستاندارد با ها مغایر درصد از نمونه
 اساس نتایج چهارمین پایش ملی برنامه پیشگیري وچنین بر هم

 انجام شده 1386سال  کنترل اختالالت ناشی از کمبود ید که در
درصد  5/6 به 1368سال  در درصد 68از  است شیوع گواتر

 ید در کمبود مهار موفقیت در رسیده است که مبین استمرار
شروع  آن که قبل از پیشگیري از اختالالت ناشی از و کشور
- همه استان آندمیک در  که نه تنها به صورت گواترIDDبرنامه 

داشت  ها وجوداستان یک سوم بیش از هیپرآندمیک در ها و
قدرت  جسمی، کاهش رشد ذهنی و بلکه اثرات وخیم آن بر

 کودکان، بویژه در اعمال پسیکوموتور آستانه شنوایی و یادگیري،
  .]13[جوانان مشهود بود  نوجوانان و

 در استان سمنان نشان 83نتایج مطالعات بعمل آمده در پاییز 
ر توزیع شده در استان هاي یددادهد که هیچ یک ازنمکمی

 را رعایت نکرده ppm 40سمنان در هنگام پژوهش، استاندارد 
هاي یددار توزیع شده خارج از  درصد از نمک2/31است و 

  .]13[ بودند 1383 سال ppm 50 تا 30محدوده قابل قبول 
 همکاران در مطالعات انجام شده توسط سلیمی و چنین درهم

  نفر637مجموع  داده است که ازکرمانشاه نشان   در1379سال 
 و آموزان پسر  دانشدرصد از 38/15مطالعه  مورد آموز دانش

                                                
1. Iodine deficiency disorders  

 بودند مطالعه مبتال به گواتر مورد آموزان دختر  درصد دانش1/14
]2.[  

ها که بیشتر ناخالصی نکته ایننتایج تحقیق حاضر  و با توجه به 
- و همباشد در نمک از جنس مواد معدنی و فلزات سنگین می

 ،چنین نقشی که ید در متابولیسم و سیستم هورمونی بدن دارد
هاي  نمونههاي نمک ضروري بوده و بایستی  رل مستمر نمونهکنت

هاي زمانی   دورهمورد پایش قرار گرفته و درنمک بطور جدي 
  .کوتاه از نظر میزان خلوص و مقدار ید مورد آنالیز قرار گیرند

  

  نتیجه گیري  - 4
ایج تحقیقات فراوان در این زمینه دال بر اهمیت بطور کلی نت
وزارت بهداشت و ( هاي مربوطهباشد و دستگاه موضوع می

باید از طریق ...)  و اداره استاندارد معاونت غذا و دارو، درمان،
هاي یددار و   نمکهاي اجتماعی در رابطه با مصرف رسانه

رسانی کرده و در جهت رعایت کردن  اهمیت آن اطالع
 یزان ید و درصد خلوصاز لحاظ م(تانداردهاي مربوطه اس

تري را در این زمینه با متخلفین در پیش  اقدامات جدي )نمک
  .گیرند

  

 تشکر و قدردانی - 5
انجام این تحقیق یاري  در را که مااز زحمات کلیه عزیزانی

راهیان کیفیت  جمله کارشناسان آزمایشگاه همکار از نمودند،
اب آقاي سعید سلیمیان مدیر این مرکز و به خصوص جن آزما
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The best way to compensation for iodine shortage, is using iodized salt. It is a trace element mineral and 
vital for human life. Its deficiency causes a large thyroid gland (goiter). Soil of many areas it is not 
containing sufficient amounts of this essential nutrient. Therefore, agricultural products and livestock 
products in these areas are deficient in iodine. Considering the daily consumption of oral salt by 
persons, this study was carried out to determine the amount of iodine content and purity percentage 
which supply to Kermanshah city was implemented. For this research, 40 samples of salt were prepared 
from various food stores in the city (first six months of 1396). The iodine content of the samples was 
tested according to standard titration and purity percentage according to standard No 3769. The results 
obtained according to the national standard of iodine (20-55 ppm were acceptable) and purity 
percentage (up to 99.2% were accepted and less than (unacceptable) has been interpreted. So that the 
iodine amount of 29 samples (72.5%) from 40 samples were in the range of (20-55), and aspect purity 
30 samples (75%) were in accordance with the standard and had a minimum purity (99.2%), and finally 
(12.5%) of the total samples in both  factors were in conflict with the determined standards. 
 
Keywords: Salt, Iodine level, Purity percentage, Kermanshah province  

  

                                                
 Corresponding Author E-Mail Address: zramiri@gmail.com 

 [
 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
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-25994-fa.html
http://www.tcpdf.org

