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Abstract 
Introduction: Considering that the dietary intake analyses conducts using software that 
designed in foreign countries, based on foreign food composition tables, the present study aimed 
to compare the amounts of calcium, Iron, phosphorus and zinc in some native food items with 
Nutritionist IV software values. 
Methods: 15 food items from 22 areas of Tehran city were analyzed chemically and compared by 
the values presented in Nutritionist IV (modified) software using One Sample T Test. 
Results: Based on our findings, iron levels in the sanghak and Lavash breads were lower than 
software values (P = 0.04), phosphorus level in rice and eggs was less than the software value (P 
= 0.05, and P = 0.001), zinc level in the egg samples was higher than software values (P = 0.007), 
the amount of iron in veal and lamb meats was significantly more and less than the amounts in the 
software (respectively, P = 0.01 and P = 0.01), the iron content of lighvan and white cheese was 
lower than the software values (for both samples, P = 0.02). 
Conclusions: The results of this study showed significant differences between the chemical 
analyses with values found in the Nutritionist IV software, and the need for extensive 
experiments on native food items for the design of dietary analyses software are sensed.  
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله

 1398 پاییز، 3، شماره 11دوره 
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 کیدهچ

اند که اکثرًا براساس جداول ترکیبات خارجی طراحی شده ییافزارهاغذایی از نرم یهاافتیبا توجه به اینکه جهت آنالیز در :مقدمه

ماده معدنی کلسیم, آهن، فسفر و روی در برخی اقالم  4، مطالعه حاضر جهت مقایسه مقادیر حاصل از آنالیز شیمیایی شودیاستفاده م

 طراحی و اجرا گردید. Nutritionist IVغذایی با مقادیر موجود در نرم افزار 

 ریقرار گرفتند. مقاد زیمورد آنال ییایمیشده و به صورت ش هیگانه شهر تهران ته 22از مناطق  ییمورد از اقالم غذا 15 روش کار:

 .دیگرد سهی( مقاOne Sample T Test یآمار زی)با استفاده از آنال ییایمیش یزهایحاصل از آنال ریو با مقاد دهیثبت گرد هایزمغذیر

(، P=  04/0نرم افزار ) ریاز مقاد ترنییمربوط به نان سنگگ و لواش پا یهاآهن در نمونه ریمطالعه نشان داد مقاد یهاافتهی ها:یافته

از مقدار موجود  شتریتخم مرغ ب ی(، مقدار روP=  001/0و  P=  05/0 بیمقدار فسفر برنج و تخم مرغ کمتر از مقدار نرم افزار )به ترت

موجود در نرم افزار )به  ریو کمتر از مقاد شتریب بیقدار آهن موجود در گوشت گوساله و گوسفند به ترت(، مP=  007/0در نرم افزار )

 ( بود.P=  02/0هر دو نمونه  ینرم افزار )برا ریکمتر از مقاد دیسف ریو پن قوانیل ریآهن پن ی(، محتواP=  01/0و  P=  05/0 بیترت

تفاوت  Nutritionist IVموجود در نرم افزار  ریبا مقاد ییایمیش یزهایحاصل از آنال ریمطالعه نشان داد که مقاد نیا گیری:نتیجه

 وجود دارد. ییغذا زیآنال یافزار بومنرم یجهت طراح یاقالم بوم یگسترده بر رو شاتیبه انجام آزما ازیداشته و ن داریمعن

 :کلیدی واژگان

 کلسیم

 فسفر

 آهن

 یرو

 غذا

 افزارنرم

 پایگاه داده

مقدمه

غذای سالم و کافی اولین گام در جهت داشتن زندگی سالم و  افتیدر

و کمبودها است. جهت برآورد کفایت  هایماریپیشگیری از ابتال به ب

که در  شودیو دریافت کافی از روشهای مختلفی استفاده م یاهیتغذ

نهایت مقادیر به دست آمده بایستی با مقادیر مرجع دریافتی مقایسه 

از طریق آنالیزهای رژیمی فرآیندی  یاهی. برآورد تغذ[1]گردند 

است که در مرحله اول میزان غذای مصرفی تخمین زده  یادومرحله

یل شده و با به مقادیر عددی تبد هانیشده و طی مرحله دوم این تخم

. جهت تعیین دقیق مقادیر [1] گرددیمقادیر رفرنس مقایسه م

دریافتی در یک رژیم غذایی به یک  یهایزمغذیو ر هایمغذدرشت

پایگاه داده در قالب نرم افزار و یا جدول ترکیبات مواد غذایی نیاز است 

[2]. 

است که  ییافزارهاالیزهای غذایی، استفاده از نرمروش معمول انجام آن

این  افزارها در. یکی از پرکاربردترین نرمانددهیبدین منظور طراحی گرد

و ویرایش تعدیل شده چهارم آن  Nutritionistزمینه، برنامه 

(Modified NUT4م )مشکلی که در زمینه استفاده از این باشدی .

موجود در پایگاه داده  یهاکه اساس دادهنرم افزار وجود دارد این است 

افزار آنالیزهای غذایی است که بر روی مواد غذایی تولید شده این نرم

در کشورهای خارجی انجام یافته است. از سوی دیگر، آزمایشات انجام 

گرفته در مورد ترکیبات مواد غذایی در کشورمان ناقص بوده و 

database بطه با ترکیبات موادغذایی وجود کامل و قابل اطمینانی در را

ندارد. هر چند که آنالیزهایی بر روی برخی از اقالم غذایی بومی انجام 

 گرفته و در نرم افزار مذکور اضافه گردیده است.

این است که با توجه به  شودیسوالی که در این زمینه مطرح م

حاصل  جداولی که توانیتولید آیا م یهابارز اقلیمی و روش یهاتفاوت

آنالیز مواد غذایی تولید شده در کشورهای دیگر است را در ایران به کار 

برد و نتایج حاصل از آنالیزهای غذایی تا چه حد با نتایج حاصل از این 

 جداول همخوانی دارد.

از مطالعات انجام یافته در برخی کشورها که جدول ترکیبات  یاپاره

ه اند کاند نشان دادهنداشته ملی )براساس آنالیزهای محصوالت بومی(

تفاوتهای بارزی مابین نتایج حاصل از آزمایشات شیمیایی و مقادیر 

موجود در جداول )که اساس آنالیزهای غذایی هستند( وجود داشته 

 یهاکرده که تفاوت دییبرخی از مطالعات تأ یهاافتهی. [6-3]است 

مشاهده شده در مقایسات نتایج آنالیزها و مقادیر موجود در جداول 

)کربوهیدرات، پروتئین و چربی( کمتر  هایمغذترکیبات برای درشت

( هانرالیو م هانیتامی)و هایزمغذیولی در اکثر ر [8, 7, 1]بوده 

 .[11-9]وجود داشته است  یداریمعن یهاتفاوت

 مقاله پژوهشی
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 عبداللهیو توپچیان 

بسزایی  یهانقش هانرالیو م هانیتامیدر گروه و هایزمغذیاکثر ر

در رشد و سالمت بدن در تمام ادوار زندگی داشته و کمبودهای 

یناشی از کاهش مصرف و یا اختالالت جذب و یا افزایش دفع م

داشته و منجر به بروز اختالالت مربوط  ریدر سالمت افراد تأث توانند

مانند کلسیم، آهن، فسفر و  ییهانرالیبه کمبود در افراد گردند. م

روی نقش بسزایی در سالمت و رشد انسان دارند. به عنوان مثال 

، جلوگیری [12]و استحکام بافت استخوانی  یریگکلسیم در شکل

، کمک به کاهش [13]از تحلیل بیش از حد استخوان با افزایش سن 

، کمک به کاهش فشار خون و کنترل [14]بافت چربی و کاهش وزن 

نقش دارد. آهن نقش اساسی در خونسازی و انتقال  [15]فشار خون 

عوارضی مانند آنمی  تواندیکمبود آن ماکسیژن به بافتها داشته و 

فقر آهن، کاهش قدرت حافظه، کاهش قدرت تمرکز و یادگیری، 

 ریاختالل در عملکرد سیستم ایمنی، خستگی، مشکالت باروری، تأخ

. نقش روی در رشد [17, 16]در رشد ذهنی و بدنی کودکان گردد 

و نقش فسفر در سالمت  [18]بدن، پوست، مو و واکنشهای آنزیمی 

، انقباضات [19]استخوان و دندان، متابولیسم کربوهیدرات و چربی 

 .[19] باشدیعصبی کامالً مشهود م یدهگنالیعضالنی و س

در  هانرالیگونه که ذکر گردید، به دلیل نقش بسیار مهم مهمان

مختلف زندگی و اثرات سوء کمبود آنها بر سالمت جسمی،  یهادوره

. از باشدیرژیمی، رویکردی بسیار مهم م یهاافتیآگاهی دقیق از در

 نیترمینرالها یا عناصر معدنی یکی از مهماینرو و با توجه به این نکته که 

می شرایط اقلی ریمواد غذایی هستند که تا حد زیادی تحت تأث یهاگروه

، مطالعه حاضر با هدف رندیگیو وضعیت خاک و نحوه پرورش قرار م

مورد از اقالم غذایی  15مینرال عمده در  4مقادیر  یریگاندازه

دیر به دست آمده با مقادیر داخلی و مقایسه این مقا نیترپرمصرف

حاصل از یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای آنالیز غذایی 

(Nutritionist IV.انجام گرفت ) 

 کار روش

 هاتهیه نمونه

در شهر تهران انجام گرفت و طی این  1396این مطالعه در سال 

ماده  4مورد از اقالم پرمصرف ایرانی انتخاب شده و مقادیر  15مطالعه 

نی کلسیم، آهن، روی و فسفر در آنها تعیین گردید. خرید و تهیه معد

گانه شهر تهران به صورت مجزا انجام گرفت.  22ها از مناطق نمونه

لیست اقالم غذایی خریداری شده عبارت بود از: نان لواش، نان 

مرغ، گوشت ران گوساله، گوشت ران ، برنج، تخمینیزمبیسنگگ، س

، پنیر لیقوان، پنیر سفید، شیر، ماست، گوسفند، گوشت سینه مرغ

 2، یسازها پس از همگن، پیاز و سیباز هر یک از نمونهیفرنگگوجه

 44نمونه تهیه گردید و در مجموع برای هر کدام از اقالم غذایی 

انجام یافته و میانگین به دست آمده  هانرالیآزمایش برای هر یک از م

 ی گزارش گردید.به عنوان مقدار موجود در ماده غذای

برای آنالیز مقادیر  Nutritionistکدهای مورد استفاده در نرم افزار 

، 12011، سنگگ: 12012اندازه گیری شده برای نان لواش عدد 

، 3329، گوشت گوساله: 5221مرغ: ، تخم486، برنج: 647: ینیزمبیس

، پنیر لیقوان: 3199، گوشت سینه مرغ: 3301گوشت گوسفند: 

، 92چرب: ، ماست کم51چربی:  %2، شیر 5199پنیر سفید: ، 12006

بودند. واحد ورودی برای  945، سیب: 635، پیاز: 5818: یفرنگگوجه

 در صد گرم ماده غذایی بود. گرمیلیتمام اقالم ذکر شده م

درجه سانتیگراد خشک شده و سپس در  105ها ابتدا در دمای نمونه

ه ها به سانتیگراد )تا زمانیکه نمونهدرج 550کوره الکتریکی و در دمای 

رنگ سفید و یا خاکستری روشن در بیایند( به خاکستر تبدیل شدند. 

ها به روش اسپکتروفوتومتری جذب کلسیم، فسفر، آهن و روی نمونه

 اتمی اندازه گیری شد.

استفاده شد.  SPSS (Ver 17)افزار ها از نرمجهت ورود و آنالیز داده

اند. جهت انحراف معیار بیان شده ± ها به صورت میانگینتمام داده

اندازه گیری شده با مقادیر ارائه  یهانرالیمقایسه میانگین مقادیر م

استفاده  One Sample T Test یشده توسط نرم افزار از آنالیز آمار

 05/0 زبرابر یا کمتر ا P-valueمقادیر  %95شده و با سطح اطمینان 

 آماری تعیین گردید. داریبه عنوان سطح معن

 هاافتهی

ماده کلسیم، آهن،  4حاصل از آزمایش مقادیر  یهاداده 1جدول در 

غذایی آورده شده و با مقادیر حاصل از نرم  یهافسفر و روی در نمونه

ها گونه که در بخش مربوط به روشافزار مقایسه گردیده است. همان

 یهانیانگینیز ذکرشد ارقام نمایش داده شده در بخش نتایج، آنالیز م

این جدول  یهاگونه که از داده. همانباشندیآزمایش م 44حاصل از 

لواش، نان سنگگ، پنیر لیقوان، مقادیر  نان یها، برای نمونهدیآیبرم

یز ن یاسهیافزار وجود نداشته و به همین دلیل مقاروی و فسفر در نرم

شیمیایی با مقادیر نرم اقزاری انجام نشد. در سایر اقالم  یهاافتهیمابین 

ینرم افزاری معن یهاو داده هاافتهیذکر شده مقادیری که تفاوت بین 

نیز برای تمام مقایسات  Pتر گردیده و مقدار عددی اند پررنگبوده دار

 ارائه گردیده است.

 یهامقادیر آهن در نمونه شودیگونه که در این بخش مشاهده مهمان

(، P = 04/0از مقادیر نرم افزار ) ترنییمربوط به نان سنگگ و لواش پا

 05/0مقدار فسفر برنج و تخم مرغ کمتر از مقدار نرم افزار )به ترتیب 

= P  001/0و = P مقدار روی تخم مرغ بیشتر از مقدار موجود در ،)

(، مقدار آهن موجود در گوشت گوساله و گوسفند P = 007/0نرم افزار )

 05/0به ترتیب بیشتر و کمتر از مقادیر موجود در نرم افزار )به ترتیب 

= P  01/0و = P محتوای آهن پنیر لیقوان و پنیر سفید کمتر از ،)

(، فسفر موجود در P = 02/0مقادیر نرم افزار )برای هر دو نمونه 

(، میانگین کلسیم P = 01/0شیر کمتر از مقادیر نرم افزار ) یهانمونه

گوجه فرنگی، پیاز و سیب کمتر از مقادیر موجود  یهاموجود در نمونه

(، آهن P = 04/0و  P ،04/0 = P = 026/0 در نرم افزار )به ترتیب

 بیشتر از مقادیر نرم افزار داریموجود در گوجه فرنگی به طور معن

(04/0 = Pروی موجود در پیاز کمتر از مقدار نرم افزاری ،) 

(04/0 = P )و آهن سیب کمتر از مقدار موجود در نرم( 01/0افزار = Pبود ). 
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 1398 پاییز ،3 شماره ،11 دوره ،علوم پزشکی خراسان شمالی مجله

 Nutritionist IVحاصل از آنالیزهای شیمیایی با مقادیر موجود در نرم افزار  یهاافتهیمقایسه مقادیر : 1جدول 

 روی فسفر آهن کلسیم ماده غذایی مینرال
     نان لواش

 16/1 ± 09/0 3/106 ± 86/6 57/1 ± 08/0 36 ± 24/4 *نتیجه آزمایش
 a a 36/2 45 †مقدار نرم افزار 

P‡ 2/0 04/0 - - 

     نان سنگگ
 1/0 ± 01/0 1/97 ± 96/3 62/1 ± 07/0 5/70 ± 12/2 نتیجه آزمایش
 a a 35/2 57 مقدار نرم افزار

P 07/0 04/0 - - 

     ینیزمبیس
 33/0 ± 06/0 95/57 ± 45/4 43/0 ± 02/0 4/3 ± 57/0 نتیجه آزمایش
 27/0 40 31/0 4/7 مقدار نرم افزار

P 06/0 08/0 11/0 37/0 
     برنج

 76/0 ± 08/0 49/32 ± 13/1 94/0 ± 06/0 5/14 ± 27/1 نتیجه آزمایش
 3/0 71/41 126/1 86/18 مقدار نرم افزار

P 13/0 14/0 05/0 08/0 
     مرغتخم

 65/1 ± 21/0 95/161 ± 62/2 15/1 ± 06/0 9/40 ± 71/14 نتیجه آزمایش
 05/1 1/172 19/1 50 مقدار نرم افزار

P 5/0 5/0 001/0 007/0 
     گوشت ران گوساله
 4/5 ± 71/0 5/246 ± 09/5 16/2 ± 08/0 1/58 ± 24/4 نتیجه آزمایش
 38/7 8/251 47/1 40 مقدار نرم افزار

P 1/0 05/0 3/0 16/0 
     گوشت ران گوسفند

 15/3 ± 35/0 55/154 ± 49/0 9/0 ± 02/0 85/11 ± 06/1 نتیجه آزمایش
 41/3 9/154 55/1 08/14 مقدار نرم افزار

P 2/0 01/0 5/0 48/0 
     گوشت سینه مرغ
 84/0 ± 1/0 45/175 ± 44/5 57/0 ± 05/0 75/16 ± 64/0 نتیجه آزمایش
 968/0 3/165 884/0 63/12 مقدار نرم افزار

P 06/0 07/0 23/0 32/0 
     پنیر لیقوان

 3/2 ± 28/0 341 ± 86/55 36/1 ± 08/0 416 ± 49/8 نتیجه آزمایش
 a a 78/2 440 مقدار نرم افزار

P 15/0 02/0 - - 

     پنیر سفید
 79/2 ± 12/0 7/316 ± 34/22 14/0 ± 03/0 430 ± 14/14 نتیجه آزمایش
 976/2 8/348 671/0 3/509 مقدار نرم افزار

P 08/0 02/0 3/0 26/0 
     شیر

 45/0 ± 02/0 75/78 ± 64/0 08/0 ± 02/0 137 ± 45/4 نتیجه آزمایش
 389/0 08/95 049/0 7/121 مقدار نرم افزار

P 13/0 23/0 01/0 16/0 
     ماست

 9/0 ± 13/0 25/90 ± 1/11 27/0 ± 32/0 3/165 ± 53/4 نتیجه آزمایش
 74/0 4/119 07/0 152 مقدار نرم افزار

P 15/0 54/0 16/0 33/0 
     یفرنگگوجه

 12/0 ± 01/0 81/19 ± 84/1 79/0 ± 03/0 4/3 ± 09/0 آزمایش نتیجه
 09/0 98/23 449/0 98/4 مقدار نرم افزار

P 026/0 04/0 19/0 31/0 
     پیاز

 1/0 ± 004/0 65/27 ± 77/1 36/0 ± 07/0 45/16 ± 49/0 نتیجه آزمایش
 21/0 35 24/0 22 مقدار نرم افزار

P 04/0 25/0 1/0 02/0 
     سیب

 07/0 ± 01/0 9/3 ± 35/0 01/0 ± 001/0 1/1 ± 28/0 نتیجه آزمایش
 039/0 03/7 07/0 9/3 مقدار نرم افزار

P 04/0 01/0 1/0 18/0 
 انحراف معیار ±در صد گرم به صورت میانگین  گرمیلینتیجه حاصل از آزمایشات شیمیایی برحسب م * 
 به صورت عدد )واحد: گرم در صد گرم( IV Nنتایج آنالیز ترکیب ماده غذایی در نرم افزار  †
a فوق مقداری در نرم افزار وجود نداشت یهابرای داده 
 One-Sample T-Testآنالیز با تست آماری  ‡
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نسبت مقادیر حاصل از آنالیزهای شیمیایی به مقادیر  2جدول در 

مینرال مورد بررسی در  4برای  Nutritionist IVموجود در نرم افزار 

اقالم غذایی که از تقسیم مقدار عددی حاصل از آزمایش بر مقدار عدد 

به دست آمده است نمایش داده  100افزار ضربدر شده توسط نرمارائه

اند باالتر از اند، شدهکه پررنگ نشان داده شده ییهاشده است. داده

اند. درصد مقادیر موجود در نرم افزار بوده 90از  ترنییدرصد و یا پا 110

و نیز  1جدول بخش حائز اهمیت برای این جدول در مقایسه با 

 یهاافتهینمودارهای موجود در مطالعه این موضوع است که با وجودیکه 

یدر برخی از موارد حاکی از عدم وجود تفاوت معن 1جدول موجود در 

بودند اما طبق  یافزارشده و مقادیر نرم یریگبین مقادیر اندازه دار

که  دهندیو نمودارهای بعدی نشان م 2جدول موجود در  یهاافتهی

درصد مقادیر نرم  90 -110ها در محدوده اکثر مقادیر حاصل از آنالیز

بودن این  داریافزاری نبودند و شاید حجم نمونه پایین علت عدم معن

 باشد. هاافتهی

 یاهشیمیایی به داده یهاتوزیع فراوانی نسبت داده 2و  1تصویر در 

 90 – 110در دو محدوده  Nutritionist IVموجود در نرم افزار 

درصد مقادیر نرم  80 – 120( و 1 تصویردرصد مقادیر نرم افزار )

اند. مورد ارزیابی آورده شده یهانرالی( به تفکیک م2 تصویرافزار )

درصد  90 -110، زمانیکه محدوده 1 تصویر یهابا توجه به داده

ها مقادیر کمتر ها انتخاب شد، درصد باالیی از نمونهبرای داده

 داشتند و یافزارکلسیم، آهن و فسفر را در مقایسه با مقادیر نرم

کمتر از مقادیر نرم  7/26تنها مقادیر اندازه گیری شده روی برای 

فزار اها مقادیر روی باالتری را نسبت به نرم افزار بوده و اکثر نمونه

نشان دادند. نکته حائز اهمیت در این نمودار مقادیر بسیار اندک 

 3/13تنها  کهیبا مقادیر نرم افزاری بود، به طور هاافتهیمطابقت 

آهن در  یهادرصد از داده 6/6برای روی و کلسیم و  هاافتهیدرصد 

درصد مقادیر نرم افزاری بودند. برای عنصر  110الی  90محدوده 

درصد رسید. در  3/33ان مطابقت بیشتر بوده و به عدد فسفر میز

الی  80تر شده و محدوده دامنه تغییرات گسترده 2نمودار شماره 

درصد مقادیر نرم افزار جهت مقایسات استفاده شد که طبق  120

شده،  یریگدرصد مقادیر کلسیم اندازه 40این نمودار  یهاداده

درصد  7/26ادیر فسفر و درصد مق 7/47درصد مقادیر آهن،  3/13

مقادیر برای عنصر روی در محدوده مقادیر ارائه شده توسط نرم 

ها کمتر و یا بیشتر از مقادیری بودند که نرم افزار بوده و باقی داده

 افزار نشان داده بود.

شیمیایی به  یها، توزیع کلی فراوانی نسبت داده4و  3 تصویردر دو 

اند. همانگونه که موجود در نرم افزار در دو نمایش داده شده یهاداده

درصد  55، در مجموع آنالیزهای انجام شده، شودیدیده م 3 تصویردر 

 37از نتایج آزمایشات مقادیری کمتر از مقادیر ذکرشده در نرم افزار و 

( نشان دادند. 90 – 110درصد نتایج بیشتر از نرم افزار را )در محدوده 

درصد از مقادیر  120تا  80تر شده و به محدوده گسترده کهیزمان

نتایج کمتر از  %37(، در مجموع 4 تصویر)موجود در نرم افزار رسید 

درصد مقادیر نرم  120بیشتر از  %28درصد مقادیر نرم افزار و  80

 افزاری را نشان داد.

 بحث

مطالعه حاضر با هدف بررسی همخوانی نتایج آنالیز شیمیایی مقادیر 

کلسیم، آهن، فسفر و روی در اقالم پرمصرف غذایی در ایران با مقادیر 

 1396در سال  Nutritionist IVحاصل از آنالیز نرم افزاری با نرم افزار 

در شهر تهران به انجام رسید. نتایج این مقایسه نشان داد که مقادیر 

ط شده توسحاصل از آنالیزهای شیمیایی همخوانی زیادی با نتایج ارائه

درصد  110الی  90در محدوده  هاافتهینرم افزار ندارد، به طوریکه اکثر 

اند. مطالعات مشابهی در این زمینه و با هدف مقادیر نرم افزاری نبوده

اول جدمقایسه مقادیر حاصل از آنالیزهای شیمیایی با مقادیر موجود در 

اند. ترکیبات غذایی انجام یافته و اکثرًا نتایج مشابهی را به دست داده

[2 ,3 ,5 ,8]. 
 

 مینرال مورد بررسی در اقالم غذایی 4برای  Nutritionist IVنسبت مقادیر حاصل از آنالیزهای شیمیایی به مقادیر موجود در نرم افزار  :2جدول 

 روی فسفر آهن کلسیم 

 a a 5/65 ‡ 80 * نان لواش
 a a 9/68 7/123 نان سنگگ

 2/122 9/144 1/137 9/45 ینیزمبیس

 3/255 9/77 2/83 9/76 برنج

 1/157 1/94 6/96 8/81 مرغتخم

 1/73 9/97 6/146 2/145 گوشت ران گوساله

 4/92 8/99 7/57 1/84 گوسفندگوشت ران 

 8/86 1/106 9/64 6/132 گوشت سینه مرغ

 a a 9/48 5/94 پنیر لیقوان
 6/93 8/90 8/20 4/84 پنیر سفید

 4/114 8/82 4/172 6/112 شیر

 6/121 6/75 382 7/108 ماست

 3/133 6/82 6/175 2/68 یفرنگگوجه

 5/45 79 150 7/74 پیاز

 4/26 5/77 8/12 2/28 سیب
 اند.( حاصل شده100مقادیر موجود در جدول از تقسیم مقادیر حاصل از آزمایشات شیمیایی بر مقادیر موجود در نرم افزار )ضربدر  *
 اند.درصد مقادیر موجود در نرم افزار بوده 90از  ترنییدرصد و یا پا 110اند در مقادیر باالتر از که پررنگ شده ییهاداده ‡

a فوق مقداری در نرم افزار وجود نداشت یهابرای داده 
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 1398 پاییز ،3 شماره ،11 دوره ،علوم پزشکی خراسان شمالی مجله

 

 
 درصد مقادیر نرم افزار( 90 – 110مورد ارزیابی )محدوده  یهانرالیبراساس م Nutritionist IVموجود در نرم افزار  یهاشیمیایی به داده یهاتوزیع فراوانی نسبت داده :1 تصویر

 

 
 درصد مقادیر نرم افزار( 80 – 120مورد ارزیابی )محدوده  یهانرالیبراساس م Nutritionist IVموجود در نرم افزار  یهاشیمیایی به داده یهاتوزیع فراوانی نسبت داده :2تصویر

مورد اساسی که در استفاده از نرم افزارها و یا جداول ترکیبات 

)که معموالً در دیتابیس نرم افزارها از این جداول استفاده  یاهیتغذ

 یاهیاین است که در جداول ترکیبات تغذ گرددی( مطرح مشودیم

کاملی در کشورمان وجود نداشته و آنالیزهای محدودی بر روی مواد 

گویای مقادیر دقیق  توانندیاند که در کل نمغذایی انجام گرفته

ی ایرانی باشند. برخی از اقالم غذایی ایرانی تمام اقالم غذایی مصرف

 Nutritionistتوسط انستیتوتحقیقات تغذیه آنالیز و در نرم افزار 

IV از آنها در آنالیزهای غذایی استفاده  توانیاند که موارد شده

. شوندیکرد، اما این اقالم آنالیزهای کامل مواد غذایی را شامل نم

ضر نتایج گزارش شده نرم افزاری اقالم به عنوان مثال، در مطالعه حا

غذایی لواش، سنگگ و پنیر لیقوان مربوط به آنالیزهای غذایی انجام 

نیز  هاافتهیگونه که در بخش و همان باشندییافته در ایران م

گزارش گردید برای این مواد غذایی برای عناصر فسفر و روی 

ایرانی موجود مقداری ذکر نگردیده است. در حقیقت اقالم غذایی 

)کلسیم،  هایزمغذیدر این نرم افزار فقط حاوی بخش کوچکی از ر

( بوده و B3، ویتامین B2 نیتامیو ,،B1، ویتامین Aآهن، ویتامین 

)مانند ترکیبات چربی، انواع و مقدار قندها،  هایزمغذیبخش اعظم ر

ی ( برای اقالم ایرانهانرالیو م هانیتامیترکیب آمینواسیدی، سایر و

مورد آنالیز قرار نگرفته است. در نتیجه، در کشورمان جدول 

ترکیبات استاندارد و کاملی که دربرگیرنده تمام اقالم ایرانی مورد 

استفاده و یا تولیدشده بومی باشد وجود نداشته و در کشورهای 

همسایه نیز که اقالم تولیدی مشابه را دارند نیز )بنا به دانش 

چنین آنالیزهایی انجام نگرفته و جداول  نویسندگان این مقاله(

کاملی که بتوان از آنها استفاده نمود وجود ندارد. با توجه به اینکه 

با توجه به خاک هر منطقه، روش پرورش،  هایزمغذیمقادیر ر

بسیار متفاوت باشند از  توانندیکودهای مصرفی، نژاد بذر و ... م

حتی استفاده از جداول ترکیبات غذایی  رسدیبه نظر م رونیا

ها کشورهای دیگر و یا نرم افزارهای تهیه شده با استفاده از آن داده

برای کاربردهای محلی به صورت کامل مناسب نباشد. به عنوان 

مثال نوع برنج مصرفی مانند هاشمی، پاکستانی، هندوستانی با توجه 

را  هایزمغذیمتفاوتی از رمقادیر  تواندیبه منطقه و نژاد پرورشی م

 داشته باشد.
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موجود در نرم افزار  یهاشیمیایی به داده یهاتوزیع کلی فراوانی نسبت داده: 3تصویر 

 درصد مقادیر نرم افزار( 90 – 110)محدوده 

 

 
موجود در نرم افزار  یهاشیمیایی به داده یهاتوزیع کلی فراوانی نسبت داده :4تصویر 

 درصد مقادیر نرم افزار( 80 – 120)محدوده 

 

از سوی دیگر، آنالیزها و اقالم مورد آزمایش در این مطالعه تنها اقالم 

یانفرادی بوده و ترکیب این مواد غذایی به صورتی که در غذاها دیده م

که بتوان مقادیر  یافزاروجود ندارد. به عنوان مثال جدول و یا نرم شود

ترکیبی ایرانی )به عنوان مثال خورشت را در غذاهای  هایزمغذیدقیق ر

قیمه یا ....( دانسته و از آنها به منظور آنالیزهای غذایی استفاده کرد 

آنالیز کاملی برای اقالم انفرادی وجود  کهیوجود ندارد. مسلمًا زمان

به درستی مورد  توانندینداشته باشد غذاهای تولیدی با این اقالم نیز نم

مصرفی را  ی( هایمغذ)و شاید درشت هایزمغذیرآنالیز قرار گرفته و 

منجر به بروز خطا در  تواندیبه صورت دقیق نشان دهند. این امر م

غذایی شده و عوارض ناشی از کمبود و یا  یهاافتیدر یریگاندازه

دریافت بیش از حد را به درستی نشان ندهند. بنابراین، در صورت عدم 

بروز دو  هایزمغذیاز مقادیر دقیق ر صحیح و عدم آگاهی یریگاندازه

غیرقابل اجتناب خواهد بود. به عنوان  هایزمغذیطیف کمبود و سمیت ر

مثال، با وجودیکه دریافت کافی فسفر برای حفظ سالمتی و رشد و 

عملکرد صحیح بدن ضروری است، اما در برخی از اقالم غذایی به دلیل 

استفاده از سموم فسفره به صورت بومی مقادیر موجود در مواد غذایی 

ارض در افرادی )مانند بیماران باالتر بوده و منجر به بروز عو تواندیم

کلیوی( گردد که نسبت به وجود مقادیر باالی این ماده در رژیم غذایی 

. مثال دیگر دریافت بیش از حد آهن در [21, 20]هستند  ریپذبیآس

مردان و یا افرادی که مشکالت تجمع آهن دارند )مانند افراد مبتال به 

که در صورت دریافت بیش از حد و عدم آگاهی  باشدیتاالسمی( م

یرازمدت، به دلیل خواص پرواکسیدانی، مدقیق از مقادیر دریافتی در د

عروقی و یا افزایش ریسک ابتال  -قلبی یهایماریمنجر به بروز ب تواند

که برخی از مطالعات  استی. این در حال[26-22]به سرطان گردد 

کشورهایی که از جداول بومی خود به عنوان مرجع انجام یافته در 

مابین مقادیر حاصل از  یداریاند ارتباط معنمقایسه استفاده کرده

, 27]اند آنالیزهای شیمیایی با مقادیر موجود در جداول را نشان داده

که مقادیر آن با توجه به روش  و حتی در مواردی مانند فسفر [28

نیز تفاوتها چشمگیر  باشدیبسیار متغیر م یاپرورش و ویژگیهای منطقه

 .[29]نبوده است 

 یریگجهینت

ز که با استفاده ا ییافزارهانتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد نرم

به  تواندیاند نمجداول ترکیبات غذایی کشورهای دیگر طراحی شده

غذایی را در تمام افراد نمایش داده و تخمین  یهاافتیصورت دقیق در

را نمایش دهد. شیوع باالی مشکالت  هایزمغذیدقیقی از مقدار مصرف ر

از یکسو و اثر عوامل  هایزمغذیو ر هایمغذمربوط به درشت یاهیتغذ

و بومی بر پرورش و تولید منابع غذایی از سوی دیگر دو عامل  یامنطقه

. با توجه به اینکه باشدیافزارها ماده از این نرممهم در عدم امکان استف

در زمینه آنالیز اقالم غذایی بومی )هر چند به صورت  ییهاتالش

است، به دلیل اهمیت بحث دریافت  رفتهیمحدود( صورت پذ

مواد  نی، نیاز به انجام آزمایشات تخمهایزمغذیو ر هایمغذدرشت

رف( با ابزارهای به روز و به مغذی )حداقل در مواد غذایی بومی و پرمص

 .گرددیصورت گسترده احساس م

 سپاسگزاری

نویسندگان این مقاله از شرکت دیبانوآوران آزما جهت کمک در انجام 

 .ندینمایاین مطالعه تشکر و قدردانی م
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