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  مقدمه

بهبود شرايط معيشت و افزايش درآمد توسط . هيه ي قوت اليموت مي شد روزگاري تمامي تالش مردم صرف سير كردن شكم يا ت
از سوي ديگر ، با عموميت يافتن سواد آموزي و فراگير شدن راديو و . جامعه ، امكان انتخاب مواد غذايي را به وجود آورد 

گي سالمتر براي اكثريت مردم جامعه تلويزيون و ساير رسانه هاي همگاني ، مساله شناخت مواد غذايي و نقش آنها در ايجاد زند
  . مطرح شد 

  و  "چه بايد خورد ؟  "در اين جوامع مسائلي چون . را كافي نمي دانند  "سير كردن شكم  "امروزه ديگر در جوامع پيشرفته ، فقط 
كه مسئول حفظ سالمت به طور جدي مورد توجه فرد فرد مردم و نيز مديران جامعه  "و چقدر بايد خورد  "چگونه بايد خورد ؟  "

  . ر و نسل هاي آينده هستند ، قرار گرفته است ضجسمي و رواني نسل حا

، رسانه ها و خانواده ها ، مساله چربيها جايگاهي خاص يافته است و همه ي مردم درباره ي اين اين روز ها در همه ي محافل 
، حيواني يا نباتي و مشكالت مربوط به تري گليسيريد و  موضوع انتخاب روغن مايع يا جامد. مساله پرسشهايي مطرح مي كنند 

  . در سطح جامعه ، همه جا به گوش مي رسد ... كلسترول و 

آنگاه . براي دستيابي به شناختي اصولي در اين زمينه ، ابتدا ميزان نياز جامعه ي بشري به روغنها و انواع آن بايد مشخص شود 
در اين برنامه ريزي الزم است جنبه هاي طبي و . الزم از منابع گوناگون برنامه ريزي گردد  نحوه ي تدارك و تامين انواع روغنهاي

  . تغذيه اي چربيها و عوارض و تبعات مصرف آنها مورد توجه قرار گيرد 

كه  –نظريه ها و فرضيه هايي گوناگون از طرف مجامع تحقيقاتي و علمي عنوان مي شود و طيف گسترده ي مصرف كنندگان نهايي 
تا حدي كه معدودي مي خواهند از مصرف . تمامي افراد جامعه ي بشري را در بر مي گيرد در اين هياهوي علمي سردرگم شده اند 

  كوتاه سخن اينكه ، در اين غوغاي عام كه گستره ي آن به پهناي كره ي زمين است ، چه بايد كرد ؟ . روغن به كلي صرف نظر كنند 

  : م آگاهي بدهند كه ردمكارشناسان بايد به 

 . مطلقا نمي توان چربيها را از جيره ي غذايي انسان حذف كرد  -

 مقدار معقول و مناسب روغن مصرفي هر فرد در مقاطع سني ، شرايط شغلي و اجتماعي چيست ؟  -

 اگر تركيبي از روغنها توصيه مي شود ، سهم هر كدام از انواع روغن چه مقدار بايد باشد ؟  -

 ن مناسب انتخابي را چگونه بايد مصرف كرد ؟ غو باالخره رو -

در اجراي اين رسالت ، . بر اين اعتقادم كه آگاهي دادن به جامعه و باالبردن دانش مصرف كنندگان به عهده ي توليد كنندگان است 
د پاسخگوي پرسش هاي با اين اميد كه بتوان. دد رتهيه شده است ، تقديم مي گ "فريكو  "گزارش مختصري كه توسط دفتر تحقيقات 

ممكن است مطالب عنوان شده از نظر سطح علمي ، براي همه ي خوانندگان به يك ميزان قابل استفاده نباشد كه اين امر . باال باشد 
پس هر خواننده اي مي تواند بر اساس آگاهي خود ، حصه اي از اين مطالب را دريافت . در مورد متون علمي اجتناب ناپذير است 

  .                                                                                                      نكته بينان را  ز  معني حصه اي: كند 

  

  رضا ضيايي                                                                                                                                                                           
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  پيشگفتار

رشد و توسعه در هر جامعه ي بشري ، از وضعيت . سالمتي نعمتي است بزرگ كه حفظ آن به عملكرد و روش زندگي بستگي دارد 
مسلما جوامعي را پيشرفته مي ناميم كه . بهداشت آن جامعه ، خصوصا ميزان اميد به زندگي و چگونگي تغذيه برآورد مي شود 

سوء تغذيه به دنبال خود دور معيوبي را ايجاد مي كند كه . مردم آنها از نعمت تندرستي ، بهداشت و تغذيه ي مناسب سود برند 
  .مانع رسيدن جامعه به دروازه هاي رشد و توسعه مي شود و جامعه را به سراشيبي سقوط نزديك مي سازد 

اختالل در هر يك از اهرم هاي ياد شده سبب مي گردد كه او نتواند در مقابل . انسان موجودي زيستي ، رواني و اجتماعي است 
پرداختن به . انواع فشار هاي زندگي پاسخ مناسب را بيابد و با وزيدن اولين باد هاي مخالف ، از مسير رشد و تعالي باز ماند 

صله ي اين چند سطر نيست ، ولي سخن گفتن درباره ي يكي از مهمترين عوامل زيستي يعني تغذيه مباحث رواني و اجتماعي در حو
  . خالي از لطف نخواهد بود  –باتوجه به زندگي ماشيني قرن حاضر  –

 هر كس عالقه مند است كه بداند چه موادي را مي خورد و خوردن اين مواد چه تاثيري در روند زندگي ، سالمت و بهداشت وي
نوع زندگي امروزي و عدم تحركي كه در جوامع بشر به چشم مي خورد ، همراه با رشد سرسام آور جمعيت جهاني . خواهد داشت 

خصوصا در ممالك عقب نگاه داشته شده و محدوديت منابع و امكانات ، همگي دست به دست هم داده اند و سالمتي و بهداشت 
، اگر انسان تغذيه اي متناسب با شغل ، فعاليت و محيطي كه در آن بسر مي برد ، نداشته باشد با اين حال . انساني را تهديد مي كنند 
اص سالمتش را تهديد كند ، نه تنها از رسيدن به اهداف عالي خود باز مي ماند ، بلكه هستي و تماميت خيا اينكه نوعي تغذيه ي 

  . وجودش مورد تهديدي جدي قرار مي گيرد 

ز تغذيه ي مناسب سبب اختالل در رشد ، حساسيت شديد در برابر انواع ميكروب ها و بيماري ها ، كاهش برخوردار نبودن ا
خالقيت جسمي و فكري ، بي اعتنايي به زندگي و دلبستگي نداشتن به آن ، اختالالت روحي و رواني و عقب ماندگيهاي ذهني و 

جاي سوء تغذيه است ، جامعه عالوه بر به هدر رفتن نيروي انساني  با وجود قشري كه گرفتار پيامد هاي نا به. جسمي مي گردد 
  .فعال ، با هزينه هاي گزاف درماني و بودجه هاي هنگفتي كه صرف حفظ و نگهداري اين گونه افراد خواهد شد ، روبه روست 

  

  نقش تغذيه در سالمتي

درصد ،  25د مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي را تغذيه صحيح مي توانبر اساس آمار اداره ي تحقيقات كشاورزي امريكا ، 
مبالغ بسيار . درصد كاهش دهد  50را ) قند ( درصد و بيماري ديابت  20درصد ، سرطان را  20بيماري هاي تنفسي و عفوني را 

فراد گردد ، بسيار گزافي كه براي درمان بيماري هاي ناشي از سوء تغذيه هزينه مي شود ، در صورتي كه صرف تغذيه ي مناسب ا
 20با صرفه تر و عاقالنه تر است ؛ به عنوان مثال ، بر اثر اصالح برنامه غذايي جمعيت نوجوان ايالتي در امريكا طي يك برنامه ي 

نتيجه ي چنين طرحي در جامعه ي ژاپن . كيلوگرم افزايش پيدا كرد  4/1سانتيمتر و  5ساله ، متوسط قد و وزن اين جامعه به ترتيب 
البته بايد در نظر . كيلوگرم افزايش يافت  5تا  3سانتيمتر و متوسط وزن  15تا  12اميدوار كننده تر بود؛ به طوري كه متوسط قد 

  . داشت كه عالوه بر تغذيه ي مناسب ، امكانات مطلوب بهداشتي و پزشكي نيز در حصول اين نتايج موثر بوده است 

، عمل مواد  -بعد از هضم و جذبشان  –بديل غذا در بدن و شركت مواد مغذي در بافتها علم تغذيه دانشي است كه از تغيير و ت
غذا ممكن است نقشهاي بسياري از نظر رواني ، . لوژيكي بدن و در نهايت دفع آنها صحبت مي كند ومذكور در فعل و انفعاالت بي

  . ي سلول هاي بدن است  در زندگي انسان داشته باشد ولي نقش اصلي آن در تغذيه... اجتماعي و 
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  برنامه ي غذايي عاقالنه

بر عكس ، انتخاب . برنامه ي غذايي عاقالنه ، مي تواند حاوي همه ي مواد مغذي ضروري براي انجام اعمال طبيعي بدن باشد 
  مواد ضروري موادي هستند كه بايد به . نادرست و غير عاقالنه آن منجر به كمبود برخي از مواد مغذي ضروري مي گردد 

به هر حال ، عملكرد . وسيله ي غذا به بدن موجود زنده برسند ؛ زيرا بدن خود قادر به سنتز آن مواد براي تامين احتياجاتش نيست 
  .اصلي غذا در بدن ، ايجاد انرژي ، تامين رشد ، ترميم بافت هاي بدن و تنظيم اعمال حياتي است 

  : اعمال را انجام مي دهند ، عبارتند از موادي كه اين 

  )روغن و چربيها ( ليپيد ها  )ب                                  )قند و نشاسته ( كربوهيدرات ها ) الف 

  آب ) و              ويتامين ها) هـ                امالح) د          پروتئين ها) ج 

حداقل انرژي الزم براي انجام اعمال حياتي بدن از قبيل تنفس ، گردش خون ، فعاليت هاي غددي ، متابوليسم سلول ها ، ساختن و 
اين ميزان . گويند  "متابوليسم پايه  "را ... ترشح كردن مواد الزم به جريان خون ، دفع مواد زايد ، نگهداري درجه حرارت بدن و 

كيلوكالري به ازاي  9/0اندازه گيري قد و وزن بدن تعيين كرد ؛ بدين ترتيب كه براي مردان يك و براي زنان انرژي را مي توان با 
البته عواملي چند بر متابوليسم پايه موثرند ؛ نظير تركيب بدن ، وزن ، جنس ، . هر كيلوگرم وزن بدن در يك ساعت برآورد مي شود 

خواب ، حاملگي ، وضع تغذيه ي قبلي ، درجه حرارت ) ي غدد تيروئيد و فوق كليوي مانند پركاري و كم كار( ترشحات هورموني 
  . بدن و درجه حرارت محيط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  - Recommended Dietary Allowances, Revised 1980 Food & Nut: منبع 
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مجموع انرژيي كه براي متابوليسم پايه و . عالوه بر متابوليسم پايه ، انسان به انرژي بيشتري براي فعاليت فيزيكي نيازمند است 
ساله را كه درجه ي حرارت  22فعاليت هاي فيزيكي الزم است ، بايد با مصرف غذاهاي مناسب تامين شود ؛ به عنوان نمونه يك فرد 

سانتيگراد است و شغل او به فعاليت فيزيكي كمي نياز دارد ، در نظر بگيريد ؛ انرژي الزم براي انجام  درجه 20محيط زندگي اش 
در  � 20كيلوكالري با دامنه تغييرات  2700كيلوگرمي  70كيلوكالري و براي يك مرد  2000كيلوگرمي  55براي يك زن اعمال فوق 

  :فراد در شرايط متفاوت تغيير مي كند راي ابالبته اين مقدارانرژي . نظر گرفته شده است 

 . ميزان انرژي بايد كاهش يابد ) سال  35باالتر از ( با افزايش سن  -1

 . با افزايش اندازه بدن ، نياز به انرژي افزايش پيدا مي كند  -2

باالتر از  و 14به طوري كه در حرارت پايين تر از . شرايط آب و هواي محيط زندگي بر ميزان انرژي دريافتي موثر است  -3
 . درجه سانتيگراد ، ميزان انرژي الزم براي فعاليت هاي معمول افزايش مي يابد  30

 . فعاليت هاي سنگين بدني مستلزم دريافت مقدار كالري بيشتري از غذاست  - 4

به طوري كه خانم حامله در سه ماهه اول ، دوم و سوم به ترتيب . در حاملگي نياز بدن به دريافت انرژي افزايش مي يابد  - 5
 . كيلوكالري انرژي بيشتر در روز نيازمند است  350و  350،  150به 

  ريافت انرژي افزايش پيدا نياز بدن به د) كيلوكالري  250و در ماههاي بعد  900ماهه ي اول  4در ( در دوران شيردهي  - 6
 . مي كند 

 . كودكان در مقايسه با بزرگساالن بر حسب وزن به انرژي بيشتري نياز دارند  -7

  

  

  چرا بايد چربي در برنامه ي غذايي وجود داشته باشد ؟

غياب آنها در برنامه ي يكي از سه ركن اصلي تامين انرژي و عضو جدايي ناپذير رژيم غذايي انسان هستند و در ) ليپيد ها ( چربيها 
در چند دهه ي اخير ، نظريات و فرضيه هاي مختلفي درباره ي نقش . غذايي ، كليه ي اعمال حياتي انسان دچار اختالل مي گردد 

ده ي حياتي ، تعدد نظريه ها و نبودن امتاسفانه تناقضهاي موجود درباره ي نقش اين م. چربيها در بدن انسان مطرح شده است  
مايع ،  –به طوري كه نمي دانند چه روغني . عي و مشخص در اين مورد ، مصرف كنندگان را دچار سردرگمي كرده است حكم قط

مقدار و نحوه ي مصرف هم به خوبي . مصرف كنند كه سالمتي شان به خطر نيفتد –جامد ، نباتي ، حيواني ، مارگارين ، كره 
گروهي اعتقاد دارند كه فقط . نفع يك روغن يا عليه آن مطالبي منتشر مي شود هر روز در روزنامه هاي مختلف به . مشخص نيست 

  . روغن حيواني به دليل طبيعي بودن مفيد است و گروه ديگر روغن هاي نباتي را بي ضرر معرفي مي كنند 

ي از افراد رژيم غذايي بدون البته كار به اينجا ختم نمي شود ؛ چراكه برخ. بحث و گفتگو درباره ي روغن هميشه وجود داشته است 
در حالي كه چربي پنهان در اغلب مواد غذايي مصرفي . چربي را توضيه مي كنند كه البته منظور آنها حذف چربي هاي آشكار است 

  . حال ببينيم چربيها در بدن چه نقش هايي را ايفا مي كنند . ما نظير گوشت ، لبنيات ، حبوبات و آجيل وجود دارد 
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  نقش چربي ها در بدن

به . چربيها يك منبع فشرده انرژي براي سوخت و ساز در بدن و بزرگترين تامين كننده انرژي بدن هستند : منبع انرژي  - 1
. كيلوكالري براي هر گرم است  9طوري كه ارزش انرژي زايي چربيها بيش از دو برابر قند ها و پروتئين ها و برابر با 

مي شود تا در مواقع نياز بدن ، انرژي حاصل در  همچنين قدرت ذخيره سازي فوق العاده در بافت هاي چربي سبب
پس از صرف هر وعده غذا ، ابتدا قند ها انرژي . چربيها آزاد گردد و در اختيار سلول ها و بافت هاي مورد نياز قرار گيرد 

ي طوالني خصوصا چند ساعت پس از غذا و در گرسنگي ها –الزم را تامين مي كنند و پس از اتمام اين منبع تامين انرژي 
 . چربيها انرژي الزم را براي بدن فراهم مي آورند  –) روزه داري ( مدت 

 

محلول در چربي هستند و در صورت حذف چربيها از  K  ،E  ،D  ،Aويتامين هاي  :حامل ويتامين هاي محلول در چربي  -2
ز كمبود اين ويتامين ها خواهد شد ؛ برنامه غذايي ، آنها هم جذب نمي شوند و بدن انسان دچار بيماريهاي متعدد ناشي ا

)  Aكمبود ويتامين ( شب كوري و اختالالت بينايي ، پوستي و گوارشي   ) Kكمبود ويتامين ( نظير اختالالت انعقادي خون 
  ) . Eنبودن ويتامين ( و بيماري هاي نقص ايمني و سرطان   ) Dكمبود ويتامين ... ( ، بيماري هاي استخواني ، كليوي و 

ن اين ويتامين ها صرفا محلول در چربي هستند ، مصرف چربيها سبب جذب آنها مي گردد ؛ لذا هيچ گاه نمي توان چو
 .چربيها را به طور كامل از برنامه غذايي حذف كرد 

  

 اين تاخير به. معده را ترك مي كنند ) ساعت  3حدود ( چربي ها به آهستگي و در مدت زمان طوالني  :ارزش سير كنندگي  -3
به همين دليل ، افرادي كه براي كاهش وزن اضافي چربيها را از برنامه ي غذايي . احساس سيري در انسان كمك مي كند 

در مقايسه اي كه به عمل آمده . خود حذف مي كنند ، دچار پر خوري و عدم موفقيت در كاستن وزن اضافي مي شوند 
باشد ، بيشتر از رژيم هاي كم چربي و بي چربي در كنترل وزن  است ، رژيمي كه داراي چربي متعادل در برنامه غذايي

 .موثر است 
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Medical Physiology Arthur.c.Guyton  -  8: منبع 

th
 edition  - 1991  

  

  اسيد هاي چرب عمده ترين تركيبات موجود در روغنها و چربيهاي خوراكي محسوب : منبع اسيد هاي چرب ضروري  - 4
شامل اسيد لينولئيك ، اسيد  Essential fatty acidاسيد هاي چرب ضروري يا ( برخي از اين اسيد هاي چرب . مي شوند 

اسيد هاي . در بدن ساخته نمي شوند و بايد در برنامه ي غذايي ما وجود داشته باشند ) لينولنيك و اسيد آراشيدونيك 
 . از اين جهت فقير هستند ) حيواني ( ند و ساير روغنها چرب ضروري صرفا در روغن هاي نباتي يافت مي شو
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پيش ساز هورمون هاي ... ) كلسترول ، ليپوپروتئين ، فسفوليپيد ( چربيها در اشكال مختلف خود : پيش ساز هورمون ها  - 5
هاي غدد  و هورمون) تستوسترون ، استروژن ، پروژسترون ( هورمون هاي مردانگي و زنانگي . بدن محسوب مي شوند 

نقش . ه اوليه كلسترول ايجاد مي گردند دپس از فعل و انفعاالت شيميايي از ما.... ) كورتيزول ، الدوسترون ( فوق كليوي 
همچنين چربيها پيش ساز . حياتي اين هورمون ها در انجام اعمال و فعاليت هاي روزانه ي بدن بر هيچ كس پوشيده نيست 

برخي از آنها سبب گشادي عروق و برخي ( ي بسيار حياتي در انقباض و انبساط عروق پروستاگلندين ها هستند كه نقش
 . دارند ) سبب تنگي عروق مي شوند 

 

چربيهاي موجود در زير پوست ، از هدر رفتن حرارت بدن به خارج و همچنين نفوذ سرماي محيط به داخل : عايق بدن  - 6
حفاظت از ارگان هاي حياتي بدن انسان نظير قلب و كليه را نيز چربيهاي اطراف اين ارگانها به . بدن جلوگيري مي كنند 

 . عهده دارند 

  

در قسمت سطحي سلول ، به عنوان سيستم دفاعي و ايمني بدن در مقابل برخي از چربيها : شركت در سيستم ايمني بدن  - 7
هنگام ورود يك ميكروب يا هر . ورود ميكروب و ساير اجسام ناشناخته عمل مي كنند كه نقشي بس مهم و حياتي است 
ر وارد شده در صورتي كه عنص. ارگانيسم غير معمول به بدن ، قسمت سطحي سلول وظيفه ي شناسايي را به عهده دارد 

بيگانه و مهاجم باشد ، از طريق پيام هاي ارسالي به سيستم دفاعي بدن بسيج عمومي براي از بين بردن جرم ميكروبي 
به ( نوعي از ليپيد ها . محدود كردن فعاليت ميكروب ، آن را از بين مي برد سيستم دفاعي بدن پس از . ايجاد مي شود 

 . اين سلول ها را تشكيل مي دهند  ماده ي اصلي غشاي) درصد  45مقدار 

  

 . برخي از تركيبات چربي ها در بافت هاي عصبي و مغز به مقدار زياد يافت مي شوند  :شركت در سيستم عصبي و مغز  - 8

  

نقشهاي متعدد ديگري را نيز به روغنها و چربيها نسبت مي دهند كه از جمله آنها خوش طعم كردن  :خوش طعم كردن غذا  - 9
  . غذاست 
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  منابع تامين چربي در ايران و جهان 

با افزايش جمعيت . در گذشته تنها منبع تامين كننده ي روغن و چربي مردم جهان را روغن هاي حيواني و ماهي تشكيل مي دادند 
با اينكه در ابتدا . جهان و نياز به منابع جديد تامين انرژي ، بشر متوجه روغن موجود در دانه ي گياهان و هسته ي ميوه ها شد 

ستقبال مصرف كنندگان رو به رو نشد ولي بررسيها و پژوهش هاي بهداشتي انجام شده نشان داد كه مصرف روغن هاي نباتي با ا
درصد روغن  80صنعت روغن نباتي آنچنان پيش رفت كه امروزه نزديك به . اين روغنها از نظر بهداشتي براي انسان مفيد هستند 

 5درصد ، كره  12در مقابل ، روغنهاي حيواني . ن مي شود مصرفي جهان از طريق كشت و روغن كشي از دانه هاي روغني تامي
ميليون  60توليد جهاني روغنها و چربيها  1981در سال . درصد نياز مصرف دنيا را تامين مي كند  5/1درصد و روغن ماهي تنها 
ميليون  105ميالدي به  2000ميليون تن است و برآورد مي شود كه تا سال  95اين رقم بالغ بر )  1996( تن بود و در حال حاضر 

  . تن در سال هم برسد 

  

ميليون  11( كلزا  ، ) ميليون تن  15( پالم ، ) ميليون تن  20با توليد ساالنه ( روغن سويا : روغنهاي نباتي عمده ي جهان عبارتند از 
  ...بادام زميني ، ذرت ، كنجد ، زيتون ، نارگيل و ، ) ميليون تن  10( آفتابگردان ، ) تن 

توليد كنندگان عمده ي روغن نباتي در جهان ، اياالت متحده امريكا ، جامعه ي اروپا ، برزيل ، آرژانتين ، مالزي ، چين و هندوستان 
البته در اين ميان ، كشور هاي چين و هندوستان تمامي توليد ساالنه ي خود را به مصرف داخلي مي رسانند و كشور هاي . هستند 

  . رين مصرف كنندگان و وارد كنندگان روغن و چربي محسوب مي شوند جهان سوم عمده ت

از همين سال ها ، . هجري شمسي ، براي تامين نياز هاي داخلي كفايت مي كرد  1340توليد روغن در ايران تا سالهاي پاياني دهه ي 
هزار تن واردات  800با حدود ( باتي جهان واردات روغن نباتي آغاز شد و هم اكنون ايران يكي از بزرگترين واردكنندگان روغن ن

متاسفانه . كنوني توليد است البته توان بالقوه توليد دانه هاي روغني در ايران بسيار باالتر از سطح . محسوب مي گردد ) ساليانه 
ه واردات روغن درصد روغن مصرفي ب 90نزديك به . هنوز در اين زمينه گامهاي اساسي براي رفع وابستگي برداشته نشده است 

  . از ساير كشور هاي جهان وابسته است كه ساالنه بالغ بر نيم ميليارد دالر هزينه ارزي دارد 
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  روغنها و تركيبات موجود در آن

اين تركيبات عبارتند . طبقه بندي مي شوند  "ليپيد ها و چربيها  "تعدادي از تركيبات شيميايي مختلف در غذاها و در بدن تحت نام 
  : از 

 . ناميده مي شوند   ) TG(  "تري گليسيريد  "چربيهاي خنثي كه  -1

 فسفوليپيد ها -2

 كلسترول -3

 تركيبات مختلف با عناوين ديگر - 4

  . تشكيل مي دهند )  Fatty acid( قسمت اصلي تري گليسيريد ها و فسفوليپيد ها را اسيد هاي چرب 

از اين نظر ، بيشتر مثالها روي . چربيها از نظر يك خانم خانه دار به كره ، مارگارين ، روغن نباتي ، دنبه و غيره اطالق مي شود 
مثل روغن زيتون ، روغن مايع آفتابگردان . ناميده مي شود  "روغن  "فرم مايع و قابل جذب ليپيد ها . تري گليسيريد ها خواهد بود 

در مي آيند و براي مصرف ) روغن جامد هيدروژنه ( نين با اضافه كردن هيدروژن ، روغن هاي مايع به فرم جامد همچ... و ذرت و 
  . به بازار عرضه مي گردند 

  

  

چربيهاي ياد شده آشكار هستند ؛ زيرا مي توان آنها را وزن كرد و براي . از طرفي چربيها به نوع آشكار و پنهان تقسيم مي شوند 
نوع پنهان ، چربي موجود در غذاست كه ديده نمي شود ولي با وسايل علمي قابل . شان در رژيم غذايي ، دستوراتي داد قرار دادن

  . چربيهاي پنهان وجود دارند ... در انواع خوراكيها نظير گوشت ، مغز ، لبنيات ، آجيلها و . سنجش و اندازه گيري است 
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  اسيد هاي چرب: الف 

تركيب اين اسيد هاي چرب با مولكول گليسرول ، ويژگي . يافت مي شود )  Fatty acid( بيش از صد نوع اسيد چرب در طبيعت 
اسيد هاي چرب عالوه بر داشتن . هاي شيميايي مخصوصي به انواع چربيها و روغنهاي موجود مي دهد و آنها را متنوع مي سازد 

از اين رو ، اسيد هاي چرب . تم هيدروژن نيز ممكن است با يكديگر متفاوت باشند تفاوت در طول زنجيره ، از نظر درجه ي اشباع ا
. متفاوت است ) متابوليسم ( موجود در طبيعت را مي توان به سه گروه تقسيم كرد كه عملكرد هر يك در سوخت و ساز بدن انسان 

زمند هستند ولي در مقدار مصرف هر كدام محدوديت هر چند كه سلول هاي بدن انسان براي بقا به هر سه گروه اسيد هاي چرب نيا
  : اسيد هاي چرب را به سه دسته تقسيم مي كنند . هايي وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد 

  

 ) Saturated fatty acid – SFA( اسيد هاي چرب اشباع  -1

 ) Monounsaturated fatty acid – MUFA( اسيد هاي چرب غير اشباع با يك پيوند دوگانه  -2

 ) Polyunsaturated fatty acid – PUFA( اسيد هاي چرب غير اشباع با چند پيوند دوگانه  -3

 

چربي هايي كه در درجه حرارت .درجه ي اشباع بودن اسيد هاي چرب در هر چربي نقش مهمي در تعيين ماهيت فيزيكي آن دارد 
)   SFA( اسيد هاي چرب اشباع ... ) لم و پيه ، روغن ماهي ، پاكره ،  روغنهاي حيواني ،( جامد هستند  )درجه  25حدود ( اتاق 

بيشتري دارند ؛ در حالي كه روغن هاي مايع نظير روغن زيتون ، آفتابگردان ، كلزا و ذرت حاوي اسيد هاي چرب غير اشباع 
اع در محل پيوند دوگانه ، با هالوژن ها اسيد هاي چرب غيراشب(  "انديس يد  "درجه غير اشباع بودن چربي را با . بيشتري هستند 

با تعيين مقدار جذب يد مي توان تعداد پيوند هاي دوگانه ي موجود در يك اسيد چرب را تعيين كرد كه به انديس . تركيب مي شوند 
بهداشت و نشان مي دهند كه يكي از معيار هاي مهم خوراكي بودن روغن از نظر تغذيه ، )  معروف است  Lodine Valueيد يا 

  . است ) نظير اداره استاندارد ( همچنين تاييد مراكز قانوني كنترل كننده 

  

عمل . ليزور به چربي جامد تبديل كرد تاديديم كه روغن هاي نباتي و دريايي را مي توان با عمل هيدروژناسيون و در حضور يك كا
متاسفانه در جريان اين عمل ، اسيد هاي چرب غير . هيدروژناسيون بيشتر اسيد هاي چرب غير اشباع را به اشباع تبديل مي كند 

چرب كه  اين اسيد. طبيعي در روغن ظاهر مي شوند كه براي سالمتي انسان مفيد نيستند و عوارضي چند را به آنها نسبت مي دهند 
معروف شده است كه در عمل )  Trans – fatty acid – TFA( در جريان هيدروژناسيون ظاهر مي شود ، به اسيد چرب ترانس 

از آن نام ) سرطان زا ( د  و در برخي منابع علمي به عنوان يك عامل كارسينوژن همانند اسيد هاي چرب اشباع شده عمل مي كن
در رژيم غذايي حاوي چربي ، نقشي متفاوت در )  SFA – MUFA – PUFA( اسيد هاي چرب  البته هر يك از. برده مي شود 

در )  SFA( باالبردن يا پايين آوردن سطح چربي خون انساني بازي مي كنند ؛ به طوري كه اگر ميزان اسيد هاي چرب اشباع شده 
 –... رب باشد ، مانند چربي حيواني ، روغن نباتي جامد و غذايي سرشار از اين اسيد چ ميعني چربي رژي –برنامه غذايي باال باشد 

در مقابل ، وجود . سطح كلسترول خون افزايش مي يابد و عوارضي را به دنبال خواهد داشت كه در ادامه به آن اشاره خواهيم كرد 
  . در غذا سبب پايين آمدن سطح كلسترول خون مي شود )  MUFA – PUFA( اسيد هاي چرب غير اشباع 
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  ليپو پروتئين: ب 

+ چربي ( در اينجا الزم است يادآور شويم كه چربي هاي خون به صورت تركيب با پروتئين وجود دارند كه به ليپو پروتئينها 
مختلفي دارند كه  انواعليپوپروتئينها . وظيفه ي ليپوپروتئينها حمل و نقل كلسترول و ساير چربيهاست . معروف هستند ) پروتئين 
  :ترين آنها عبارتند از معروف

1- LDL   ياLow Density Lipoprotein  : معروف است  "كلسترول بد"ليپوپروتئين با دانسيته ي كم ، كه به  
معروف شده اند ، در حقيقت كلسترول نيستند ، بلكه وظيفه ي حمل كلسترول ... ليپوپروتئينها كه به كلسترول خوب ، بد و ( 

و نقش مهمي در بروز عوارض قلبي و عروقي كساني كه . ) و ساير چربيها را از كبد به بافتها و بر عكس به عهده دارند 
بافت ها حمل مي كند و باعث  اين ليپوپروتئين ، چربيها را از كبد به سمت جدار عروق و. چربي خونشان باالست ، دارد 

 . مي گردد ) سكته ي قلبي ( تنگي عروق و در نهايت انفاركتوس 

 

2- HDL   ياHigh Density Lipoprotein  : به . معروف شده است  "كلسترول خوب  "ليپوپروتئين با دانسيته باال ، كه به
  براي ذخيره سازي به كبد حمل چربيها را از بافت ها و جدار عروق  – LDLبر عكس  –اين علت كه اين ليپوپروتئين 

بنابراين ، سعي بر آن است كه با . مي كند و در حقيقت يك نقش محافظتي در بروز عوارض قلبي و عروقي و سكته دارد 
ثابت شده . مه شود مصرف چربيهاي خاص ، سطح اين ليپوپروتئين در خون باال رود تا انسان در مقابل سكته هاي قلبي بي

 . است  LDLكه حفظ مقدار اين چربي در خون و باال بردن آن مهمتر از پايين آوردن 

  

3- LP ( I )  ) مدت هاست كه ذهن دانشمندان به اين نكته مشغول شده است كه چرا افرادي كه سطح ) : كلسترول خيلي بد
در بررسي هاي به . تر دچار سكته قلبي مي شوند  كلسترول و چربي خونشان در حد طبيعي است ، حتي در سنين پايين

عمل آمده از خون اين افراد طي يك برنامه ي پانزده ساله ، پزشكان متوجه باال بودن نوعي ليپوپروتئين در خون شدند كه 
 هنوز از عملكرد دقيق اين چربي اطالع چنداني در دسترس نيست ، ولي. معروف گشته است  "كلسترول خيلي بد  "به 

 . وجود آن بيشتر به عوامل ژنتيكي و وراثتي بر مي گردد 

  

  كلسترول) ج 

عموما سطح چربي خون را معادل آن مي دانند ، در . كلسترول شايد معروفترين و مظلوم ترين لغت در دنياي طب و روغن باشد 
از نظر . حالي كه كلسترول نوعي خاص از چربيهاست كه هم از طريق غذا وارد بدن مي گردد و هم در داخل بدن ساخته مي شود 

از طرفي اين ماده ، . ختمان غشاي كليه سلول هاي بدن نيازمند اين ماده ي حياتي است اهميت وجود آن در بدن همين بس كه سا
الدوسترون ، كورتيزول و ( پايه ي اوليه ي تمامي هورمون هاي استروئيدي بدن محسوب مي گردد كه از غشر غدد فوق كليوي 

  . ي شوند ترشح م) نظير استروژن ، پروژسترون و تستوسترون ( و غدد جنسي ) اندروژن 

در اين . هر ماده اي كه وارد بدن انسان مي شود ، در صورتي كه بيش از اندازه ي نياز باشد ، يا دفع مي گردد يا انباشته مي شود 
 "مسموميت با آب يا اكسيژن  "در طب موردي به نام . ميان گاهي مازاد مصرف مواد در بدن براي اعمال طبيعي آن مضر است 

  البته آب و اكسيژن به راحتي قابل دفع هستند ولي برخي مواد در . نند سم از اعمال حياتي بدن جلوگيري مي كند وجود دارد كه هما
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و  Aصورت انباشته شدن در بدن خطراتي را به وجود مي آورند كه گاهي جبران ناپذير است ؛ همانند باال بودن سطح ويتامين هاي 
D  ند سم عمل مي كنند همان "هيپرويتامينوز  "كه در صورت.  

اثر مي گذارد و ) شريانها ( كلسترول نيز چنين وضعي دارد ؛ با اين تفاوت كه باال بودن سطح كلسترول خون بر روي جدار عروق 
  اگر اين شريانها تامين كننده ي خون قلب باشند ، انفاركتوس و سكته هاي قلبي رخ مي دهد يا عارضه ي تنگي اين عروق 

  . اهميت مساله در اين نكته است كه باال بودن كلسترول گاهي خطر مرگ انسان را به همراه دارد . ايجاد مي شود )  آترواسكلروز( 

  : عواملي كه بر كاهش يا افزايش ميزان كلسترول خون اثر مي گذارند ، عبارتند از 

قادر است ... كره ، گوشت قرمز و  افزايش مصرف روزانه ي غذاهاي حاوي كلسترول نظير مغز ، زرده ي تخم مرغ ، جگر ، -1
شايان ذكر است كه روغن هاي حيواني سرشار از كلسترول و . درصد باال ببرد  30تا  15سطح اين ماده را در خون 

 . روغنهاي نباتي فاقد كلسترول هستند 

هستند ، سبب باال رفتن ميزان كلسترول خون )  SFA( افزايش مصرف چربيهايي كه حاوي اسيد هاي چرب اشباع شده  -2
 ...روغن هاي حيواني ، كره ، روغن نباتي جامد ، كره كاكائو ، روغن پالم و : مي گردد ؛ مانند 

در برخي بيماري ها هم ميزان كلسترول خون افزايش پيدا مي كند ؛ مانند نبودن يا كم شدن هورمون تيروئيد ، بيماري  -3
) استروژن ( در مقابل ، هورمون هاي زنانگي . و برخي دارو ها ) تستوسترون ( زايش هورمونهاي مردانه ، اف) قند ( ديابت 

 . سبب كاهش كلسترول مي شود 

هستند ، سبب كاهش سطح كلسترول )  MUFA – PUFA( مصرف چربيهايي كه محتوي اسيد هاي چرب غير اشباع  - 4
 . سرشار از اين اسيد هاي چرب هستند ... ابگردان ، ذرت ، سويا ، كلزا و روغن هاي نباتي مايع زيتون ، آفت. خون مي شود 
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  اهميت كنترل چربي خون

قطعا . يكي از مشكالت جوامع صنعتي امروز جهان به شمار مي رود ) هيپر كلسترولمي  –هيپر ليپيدمي ( باال بودن چربي خون 
بيماري هاي قلبي و ( است كه عوارض آن ) تصلب شرائين ( مهمترين و بزرگترين خطر هيپر ليپيدمي ، بيماري آترواسكلروز 

در اين بيماري ، انباشته شدن چربي . ي باشد شايعترين علت مرگ و مير در قرن حاضر م) عروقي نظير سكته هاي قلبي و مغزي 
بسته شدن رگي كه به قلب خون مي رساند ، سبب . در ديواره ي عروق ، به تنگ شدن و در نهايت بسته شدن آنها منتهي مي شود 

  . بروز سكته در انسان مي شود 

رگ هايي كه به عضله ي قلب خون ( رونر درصد انسانها به علت آترواسكلروز ناشي از عروق ك 40طبق آمار هاي موجود حدود 
اين بيماري كشنده تر از سرطان ها ، حوادث و تصادفات و ساير بيماريهاست و عموما در سنين باال . فوت مي كنند ) مي رسانند 

اين ترتيب  اين بيماري را به)   Risk Factor( نظر به اهميت مساله ، متخصصان عوامل خطر ساز . عوارض خود را نمايان مي كند 
  : بيان مي كنند 

 باال بودن چربي خون -1

 باال بودن فشار خون -2

 مصرف سيگار -3

 تنشهاي روحي و رواني - 4

 ساير عوامل خطر ساز با اهميت كمتر - 5

از اهميت ويژه اي برخوردار است كه البته با رعايت مسائل بهداشتي و تغذيه ) باال بودن چربي خون ( در اين ميان ، هيپر ليپيدمي 
درصد از مقدار چربي خون متوسط يك جمعيت  10 – 5بنابر تعريف ، هيپر ليپيدمي ، افزايش بيش از . اي مي توان آن را كنترل كرد 

  .تلقي مي گردد 

 ينكه باالتر يكاانجام شده در فنالند و امر يها يبررس ي يجهدر نت.  يمآل دار يدهورد كلسترول خون ، دو مقدار نرمال و ادر م
و  165 يببـه ترتـ( كلسترول  يسطح خون ينتر يينها و ژاپن كه پا يموو در اسك)  270و  275 يببه ترت( كلسترول  يسطح خون

سازمان بهداشت  يها يالبته طبق بررس. است  يترل يگرم در دس ميلي 160 – 150آل خون  يدها رولرا دارند ، مقدار كلست)  200
باالتر باشد  مثال اگر  ينكلسترول از ا يزانهر چه م. برآورد شده است  يترل يگرم در دس يليم 200، مقدار نرمال كلسترول  يكاآمر

كه كلسترول خونش  يشود و در مقابل ، در فرد يم يدتشد واسكلروزآتربرسد ، خطر بروز  300،  270،  250،  220كلسترول به 
  . است  يمنتف يقلب يباشد خطر آترواسكلروز و سكته ها 150در حدود 

 يمهمان طور كه گفت. است  200و متوسط سطح كلسترول در شهر تهران در حدود  150 يراننرمال كلسترول خون در ا مقدار
، خطر بروز بيماري هاي گرفتگي عروق را تشديد مي كند و هر مقدار كه باالتر رود ،  يزانم ينشدن سطح كلسترل از ا يشترب

باال بودن فشار خون و مصرف سيگار در افرادي كه سطح كلسترول باال دارند ، در حقيقت نوعي . احتمال خطر افزايش مي يابد 
  . خودكشي است 

متاسفانه در برگه هاي جواب آزمايش چربي خون كه در . ( اهش دهيم ك 200پس بهتر است سطح كلسترول را حتما به زير عدد 
نرمال باشد ولي ) امريكا ( اين عدد شايد براي جوامع غربي . طبيعي فرض شده است  260ايران توزيع شده حد نرمال كلسترول تا 

  . ) ه شود عدد نرمال بايد بر اساس سطح چربي متوسط هر جامعه در نظر گرفت. در ايران مناسب نيست 
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مشخص شده است كه پايين آوردن مقدار كلسترول . ، امكان پذير است  اين امر با رژيم غذايي خاص ، كه شرح آن در ادامه مي آيد
در حال پيشرفت دارند ، سبب كندي پيشرفت ضايعه مي شود و در ) آترواسكلروز ( خون در كساني كه ضايعه تنگي عروق 

  . شخص مقدار كلسترول خون اين بيماران كنترل گردد ، بيماري آنها تحت كنترل خواهد بود صورتي كه طبق برنامه اي م

  

  HDLاثر محافظتي 

  در بروز آترواسكلروز ، مشخص شده است كه ليپوپروتئين با دانسيته ي باال ) كلسترول خوب (  HDLدر مطالعه ي اثر محافظتي 
 )HDL  ( لذا روغن ها و چربيهايي نظير زيتون ، كلزا و پالم كه در برنامه ي غذايي . در جلوگيري از تنگي عروق اثر محافظتي دارد

ما وجود دارند و سطح اين ليپوپروتئين را باال مي برند ، نه تنها مضر نيستند ، بلكه مصرف آنها به علت داشتن اسيد هاي چرب غير 
مصرف سيگار . ( مي شود ، توصيه مي گردد ) كلسترول خوب (  HDLكه سبب باال رفتن )  MUFA (نه اشباع با يك باند دوگا

خون مي شود و به اين ترتيب سبب بروز  HDLعالوه بر همه ي ضرر هايي كه كم و بيش با آن آشنا هستيم ، سبب كاهش سطح 
  ) عوارض قلبي و عروقي مي گردد 
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  مصرف كنيم ؟ چه نوع روغني را

  : بنابه توصيه متخصصان علوم تغذيه و بهداشت ، برنامه ي غذايي انسان بايد به گونه اي باشد كه 

  ) نوع تركيب آن در ادامه ي بحث خواهد آمد . ( درصد انرژي از طريق روغنها و چربيها تامين گردد  30حداكثر ) الف 

  .درصد كل انرژي باشد  58) ربوهيدراتها ك( ميزان انرژي حاصل از مواد قندي و نشاسته ) ب 

  . درصد كل انرژي دريافتي باشد  12ميزان انرژي حاصل از مواد پروتئيني در حدود ) ج 

ولي متعادلترين ميزان در برنامه ي در برنامه ي غذايي روزانه انسان ايده آل نيست ، ) درصد  30حداكثر ( هر چند اين مقدار چربي 
درصد انرژي از چربي به دست مي آيد ؛  40هم اكنون بيش از ) آمريكا  –اروپا ( در جواع صنعتي غرب . د غذايي به حساب مي آي

) جهان سومي ها ( در مقابل ، در جوامع عقب نگهداشته شده . لذا رسيدن به مقدار پيشنهاد شده ، امري ايده آل به نظر مي رسد 
ل انرژي دريافتي است ؛ لذا اساس برنامه ي غذايي در اين جوامع ، باال بردن درصد ك  15ميزان انرژي حاصل از چربيها كمتر از 

  . سطح چربي در رژيم غذايي است تا سوخت و ساز سلولهاي بدن دچار اختالل نشود 

كيلوگرم براي هر نفر در سال مي رسد ؛ در حالي كه در برخي از كشور  62سرانه ي مصرف روغن در برخي كشور هاي غربي به 
كيلوگرم و  12سرانه مصرف روغن و چربي در ايران . كيلوگرم است  2/3توسعه نيافته يا در حال توسعه سرانه مصرف  هاي

نزديك به استاندارد هاي جهاني مي باشد ؛ هر چند كه اين مقدار متوسط سرانه مصرف است و در كشور به طور يكسان تقسيم 
استانهاي محروم ، كمبود چربي در برنامه ي غذايي وجود دارد و در مقابل ، در هم اكنون در برخي از نقاط روستايي . نمي شود 

  .  طبقه متوسط و باالي جوامع شهري و خصوصا در تهران ، متوسط سرانه باالتر است 

در استانهاي كرمان ، يزد ، همدان ، بوشهر و هرمزگان جهت بررسي مقدار چربي  1370طبق برآورد هاي آماري كه در سال 
درصد انرژي كل را تامين مي  22 – 21وجود در برنامه ي غذايي مردم صورت پذيرفته بود ، چربيها به طور متوسط حدود م

البته در اين آمار ، تفاوتي اندك بين ميزان مصرف چربي در جوامع روستايي و شهري وجود داشت و در جوامع شهري ، . كردند
بيش از ) نمونه گيري شده ( بق تحقيقات انجام شده ، ميزان مصرف چربي در شهر تهران با اين همه ، ط. مصرف چربيها باالتر بود 

درصد ايده آل است و  25 – 20با توجه به اطالعات آماري ، ميزان انرژي حاصل از چربيها در سطح . درصد كل انرژي است  30
در جوامع شهري و . برنامه غذايي هدف قرار مي گيرد در مناطقي كه اين ميزان در سطح پايين تري است ، اضافه كردن روغنها به 

. طبقه متوسط و مرفه ، حفظ ميزان ايده آل و جلوگيري از افزايش آن جز برنامه ي ادارات حافظ بهداشت و سالمتي مردم است 
، بلكه چربيهاي پنهان  نمي شود... ) روغن نباتي ، كره و ( شايان ذكر است كه اين مقدار چربي دريافتي ، فقط شامل چربي آشكار 

  . را نيز در بر مي گيرد ... موجود در گوشت ، لبنيات ، تخم مرغ و 

  

  معيار ها و ويژگي هاي يك روغن خوب

براي بدن بايستي از طريق مصرف روغنها و چربيها تامين گردد ؛ حال سئوال اين است كه درصد انرژي الزم  30گفتيم كه حداكثر 
روغن مصرفي بايد چه تركيبي داشته باشد تا هم نياز هاي اساسي بدن را به خوبي تامين كند و هم خطر بروز بيماري هاي قلبي و 

  اين اسيد ها در بدن ساخته نمي شوند . باشد ) EFA ( عروقي را كاهش دهد ؟  روغن مصرفي بايد حاوي اسيدهاي چرب ضروري 
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اگر معيار ها و .  در صورت كمبود اينگونه اسيد ها عوارضي گريبانگير شخص خواهد شد . و بايد در برنامه ي غذايي قرار گيرند 
معرفي شود ، هر كس قادر است روغن هاي خوب و بد را از يكديگر تميز دهد و انتخاب نهايي را  "روغن خوب  "ويژگي هاي يك 

البته چنين شرايطي مستلزم وجود برچسب برروي محصوالت روغني است كه تركيبات موجود در ظرف را به . خود بر عهده بگيرد 
  . نندگان ملزم به انجام آن هستند طور كامل نشان دهد ؛ كاري كه در تمامي جوامع پيشرفته ، توليد ك

، )  WHO( بر اساس تحقيقات پژوهشگران تغذيه و بهداشت ، انجمن هاي بيماريهاي قلب و عروق و سازمان بهداشت جهاني 
  : مصرف چربيهاي داراي تركيبات زير مناسب تشخيص داده شده است 

  

 )  Saturated fatty acid – SFA(اسيد هاي چرب اشباع شده  - 1

هستند ، كمتر در برنامه ي غذايي ما وجود   ) SFA( ر است روغن ها و چربيهايي كه حاوي اسيد هاي چرب اشباع شده بهت
  درصد انرژي الزم از طريق اين اسيد هاي چرب تامين شود ؛ هر چند مقدار ايده آل 10داشته باشند ؛ به طوري كه حداكثر 

اين مقدار چربي اشباع شده به طور معمول در چربيهاي پنهان مصرفي روزانه نظير گوشت ، لبنيات ، كره . درصد است  8 – 7 
و نباتي ) چربي گاو ، پيه ، چربي خوك ( بنابراين بايد در حد امكان از مصرف روغن هاي حيواني . وجود دارد ... ، تخم مرغ و 

  . كه سرشار از اسيد هاي چرب اشباع شده هستند ، بشدت پرهيز كرد )  كره كاكائو ، روغن نارگيل و پالم( 

از عوامل مهم باال رفتن )  SFA( همان طور كه قبال نيز عنوان شد ، مصرف روغن هاي سرشار از اسيد هاي چرب اشباع شده 
در بين . افزايش مي دهد  است و اين خود خطر بروز بيماري هاي قلبي و عروقي را) هيپرليپيدمي ( ميزان كلسترول خون 

، گلرنگ ، آفتابگردان ، زيتون ، سويا و ذرت به ترتيب حاوي كمترين مقدار اسيد هاي ) كانوال ( روغن هاي نباتي ، روغن كلزا 
البته در صورتي كه اين روغنها به صورت مايع و به ترتيبي . چرب اشباع شده هستند كه از مزاياي اين روغن ها تلقي مي شود 

  . مطرح خواهيم كرد ، مصرف شوند كه 

 )  Monounsaturated fatty acid – MUFA(اسيد هاي چرب غيراشباع با يك پيوند دوگانه  - 2

. مهمترين اسيد چرب اين خانواده ، اسيد اولئيك است . درصد كل انرژي بدن را تامين كنند  15 – 10اسيد هاي چرب فوق بايد 
اين گروه از اسيد هاي چرب باشند ، آثار مثبت بهداشتي و تغذيه اي به همراه دارد مصرف روغن ها و چربي هايي كه حاوي 

  : كه عبارتند از 

خون انسان را كاهش مي دهد و از اين طريق ، نقش بسيار مهمي در جلوگيري از عوارض   ) LDL( سطح كلسترول بد ) الف 
  . باال بودن چربي خون ايفا مي كند 

و چربيهاي حاوي آنها سبب ثبات و باال رفتن )  MUFA( افته اند كه مصرف اين اسيد هاي چرب پژوهشگران اخيرا دري) ب 
ها نقش مهمي در جلوگيري از عوارض قلبي و  HDLهمانطور كه گفتيم ، . خون مي شوند )  HDL( سطح كلسترول خوب 

  . قلبي و عروقي افزايش مي يابد عروقي دارند و در صورتي كه از مقدار آنها كاسته شود ، خطر بروز بيماري هاي 

درصد اسيد  40،  62،  70و پالم سرشار از اين نوع اسيد چرب هستند ؛ به طوري كه به ترتيب ) كانوال ( روغنهاي زيتون ، كلزا 
  . است  MUFAهاي چرب اين روغنها از 
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  )  Polyunsaturated fatty acid – PUFA( اسيد هاي چرب غير اشباع با چند پيوند دوگانه  -3

: عبارتند از  PUFAروغنهاي سرشار از .درصد از كل انرژي بدن بايد از طريق اين اسيد هاي چرب تامين گردد  10حدود 
د درصد اسيد چرب غير اشباع با چن 51،  53،  61،  66،  76گلرنگ ، آفتابگردان ، سويا ، پنبه دانه و ذرت كه به ترتيب حاوي 

به اعتقاد تمامي . از اين نظر بسيار فقير هستند ... ) گاو ، خوك و ( در مقابل ، روغنهاي حيواني . پيوند دوگانه مي باشند 
خون مي شوند و از )  LDL( سبب كاهش سطح مقدار كلسترول بد )  PUFA( سازمان هاي تحقيقاتي ، اين گروه از چربي ها 

  . رل عوارض قلبي و عروقي دارند اين طريق ، نقش بسيار مهمي در كنت

  

بر اساس تحقيقات جديد ، خاصيت كاهش ميزان كلسترول با افزايش مقدار اين چربيها در برنامه ي غذايي بيشتر نمي شود ؛ 
درصد يا بيشتر برسد عالوه بر كلسترول بد ،  15درصد ايده ال است و در صورتي كه اين رقم به  10يعني همين مقدار 

  . عوارض بسيار بدي را بهمراه دارد  HDLش سطح كاه. نيز كاهش مي يابد )  HDL( كلسترول خوب 

ميزان مجاز اين نوع چربيها پيش ساز برخي سرطان هاي مهم به شمار مي رود كه البته هنوز در انسان ثابت  مصرف بيش از
زايش از جمله سرطان هايي كه وابستگي آنها با اف. قيق بر روي حيوانات به اثبات رسيده است حنشده ، ولي در تجارب و ت

در تجارب حيواني به اثبات رسيده ، سرطان هاي چربي و باال بودن سطح اسيد هاي چرب غير اشباع با چند باند دوگانه 
  . تخمدان ، روده بزرگ و پروستات است  ،پستان

نيك و اين اسيد ها شامل اسيد هاي چرب لينولئيك ، لينول. نيز در اين گروه قرار دارند )  EFA( اسيد هاي چرب ضروري 
درصد  3 – 1دسته كم . در برنامه ي غذايي وجود داشته باشند  ستآراشيدونيك هستند كه در بدن ساخته نمي شوند و مي باي

  . ها تامين شود تا نياز هاي پايه اي سلولي دچار اختالل نگردد  EFAانرژي كل دريافتي بدن بايد از طريق 

    

  )  Trans - Fatty acid – TFA( اسيد هاي چرب ترانس  - 4

اگر باند هاي دوگانه كنار هم قرار . دو اصطالح يوناني هستند به معاني كنارهم و مقابل هم )  Trans( و ترانس )  Cis( سيس  (

  )گيرند ، به آن ايزومرسيس و اگر مقابل هم قرار گيرند ، به آن ايزومر ترانس گويند 

ايزومرترانس نوعي غير معمول از پيوند بين باند هاي دوگانه ي اسيد هاي چرب غير اشباع است كه به ندرت در طبيعت يافت 
به عنوان مثال فرم ترانس اسيد اولئيك . مي شود و به دليل شكل فضايي خاص ، خواص فيزيكي مخصوص به خود را داراست 

در جريان . درجه سانتيگراد مي باشد  44درجه و نقطه ذوب فرم ترانس آن  4/13، اسيد االائيديك  است كه نقطه ذوب اولي 
فرآيند هاي هيدروژناسيون روغنها ، كه طي آن روغنهاي مايع به جامد تبديل مي شوند ، اغلب تركيبات اسيد هاي چرب به فرم 

  اسيد هاي چرب اين آرايش رابه خود  درصد 45به طوري كه در روغن هاي مصرفي كنوني گاها تا . ايزومرترانس در مي آيد 
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عمل مي كنند )  SFA( متاسفانه اسيد هاي چرب ترانس از نظر خواص تغذيه اي همانند اسيد هاي چرب اشباع شده . مي گيرند 
  . ي دهند بودن را نيز به آنها نسبت م) سرطان زا ( و ميزان كلسترول را باال مي برند ، همچنين عوارضي از جمله كارسينوژن 

وجود اين گونه اسيد ها در روغن هاي خوراكي كيفيت . روغنهاي مصرفي ترجيحا بايد حاوي اسيد هاي چرب ترانس نباشند 
بهتر است روغن مايع مصرف گردد و در صورتي كه به . محصول نهايي را از نظر تغذيه و بهداشت مورد سئوال قرار مي دهد 

نولوژي ، طراحي قسمت هيدروژناسيون به نحوي تغيير كند كه فرم ترانس به كمترين شكل جامد مصرف مي شود ، از نظر تك
  . ميزان كاهش يابد 

 3 –نقش بسيار مفيد اسيد هاي چرب امگا  - 5

با توجه به شيوع بسيار باالي . شايع ترين علت مرگ و مير در جوامع غربي ، بروز سكته هاي قلبي و حوادث ناشي از آن است 
به عمل آمده ، پژوهشگران متوجه ) همه گير شناسي ( اين عارضه ها در جوامع مختلف ، طي بررسي هاي اپيدميولوژيكي 

در . حتي جامعه ي صنعتي ژاپن ، تعداد مبتاليان به اين بيماري ها بسيار كم است  شدند كه در مردم اسكيموي جزاير گرينلند و
بررسي هاي بعدي ، مشخص گرديد كه علت اصلي اين امر به رژيم غذايي مردم اين مناطق بر مي گردد كه منبع اصلي تامين 

  ي چرب غير اشباع با چندين پيوند دوگانهچربي موجود در بدن اين ماهيان حاوي اسيد ها. ، ماهيان آب سرد است غذاي آنها 
 )DHA  : ، باند دوگانه  و  6كربنه با  22دوكوزاهگزاانوئيكEPA   : ، است كه ) باند دوگانه  5كربنه با  22ايكوزاپنتاانوئيك

 " 3 –امگا  "چرباين اسيد هاي چرب به دليل شكل ساختماني به اسيد هاي . صرفا در روغن ماهيان آب سرد يافت مي شود
  معروف شده اند و در روغن ماهيان آزاد ، خال مخالي ، قزل آال ، ساردين ، ماهي سفيد درياچه اي و انواع ماهي تن يافت 

  . مي شوند 

متوجه آثار بسيار مثبت اين اسيد هاي چرب در كاهش پژوهشگران در آزمايشهايي كه بر روي حيوانات مختلف انجام دادند ، 
  : اين آثار عبارتند از . دند عوارض قلبي و عروقي ش

  اثر ضد لخته اي ) الف 

  آزاد شدن موادي كه سبب گشادي عروق مي شود) ب 

  )  LDL( كاهش جذب كلسترول بد ) ج 

  )  HDL( افزايش جذب كلسترول خوب ) د 

  كاهش فشار خون ) هـ 

  كاهش سطح تري گليسيريد) و 

با اينكه هنوز به طور مستند ، آزمايش هاي فوق بر روي انسان انجام نپذيرفته است ، مطالعات آماري بيانگر تاثير بسيار 
  لذا كارشناسان امر تغذيه و سالمت جامعه ، پيشنهاد . مطلوب اين روغن ها در كاستن تنگي عروق و عوارض همراه آن است 
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البته مصرف حداقل دو وعده غذاي ماهي به جاي گوشت قرمز در . ذايي خانواده مطرح كردند گنجاندن ماهي را در برنامه ي غ
در عين حال ، مصرف بيش از اندازه ي روغن ماهي  .برنامه ي غذايي نياز هاي بدن را به اسيد هاي چرب فوق تامين مي كند 

  .توصيه نمي شود 

 آنتي اكسيدانها در روغن  - 6

در . از جمله عوارضي هستند كه بشر هنوز قادر به درمان آنها نيست ... ي هاي قلبي و مفصلي و پيري ، سرطان ، برخي بيمار
ساله  80برخي موارد ، عوامل موضع و زمينه ساز آنها را شناخته است و با حذف اين نوع عوامل مضر قادر است عمر مفيد 

  . اي بدست آورد 

  ساز بيماري هاي فوق مطرح مي شود ، راديكال هاي آزاد اكسيژن از عوامل اصلي كه امروزه در طب به عنوان زمينه 
 )Free Radical of O -   عواملي كه در فعاليت هاي متابوليكي سلول هاي بدن ايجاد مي شوند و به عنوان عامل كليه بيماري

است ) ز آنها نام برده مي شود هاي از بين برنده ي بافت هاي بدن انسان و همچنين اصلي ترين فاكتور ايجاد كننده ي پيري ، ا
برخي از مواد قادرند از اين فرآيند جلوگيري كنند يا تخريب سلولي را . كه سبب از بين رفتن غشاي سلول هاي بدن مي گردد 

ام را مي توان ن... و  Cو  Eنظير ويتامين هاي  ) Anti Oxidant(  "ضد اكسيدان ها  "مواد از جمله ي اين . به تاخير بيندازند 
  . برد 

وجود مواد ضد اكسيدان كه به طور طبيعي يا مصنوعي در روغن ها وجود دارند و همراه اغلب غذاها به مصرف مي رسند ، 
روغن هاي خام پالم ، زيتون ، سويا ، گلرنگ و ساير . سبب خواهد شد كه با تغذيه ي مناسب بيمه ي عمر هم داشته باشيم 

البته اين مقدار مواد آنتي اكسيدان در جريان فرآيند تصفيه ي روغن ها به  .هستند  Eروغن هاي نباتي خام حاوي ويتامين 
  شدت كاهش مي يابد كه به ناچار در صنعت با افزودن مواد آنتي اكسيدان هاي مصنوعي در پايان روند تصفيه ، جبران 

  . روغن هاي حيواني از اين نظر بسيار فقير هستند . مي شود 

وه بر حفظ و بقاي غشاي سلول ، در حفظ محصوالت و جلوگيري از فساد پذيري روغن ها در افزودن آنتي اكسيدان ها عال
جريان حمل و نقل تا رسيدن به دست مصرف كنندگان نيز موثر است ؛ اين مواد قادرند از فاسد شدن روغن ها در حد امكان 

غن هاي حاوي آنتي اكسيدان ، با مصرف ميوه هاي برنامه ي غذايي ما بايد به گونه اي باشد كه عالوه بر رو. جلوگيري كنند 
  . تازه و سبزي هايي كه سرشار از ويتامين ها و مواد مذكور هستند ، نياز بدن را به اين عوامل حيات بخش تامين كنيم 
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  وضعيت فعلي مصرف روغن در ايران

درصد توليد داخلي را به خود اختصاص داده است  90توليد روغن هاي جامد هيدروژنه نباتي بيش از )  1376( در حال حاضر 
. درصد به صورت مايع به خانواده ها عرضه مي شود  8 – 7و متاسفانه از كل توليد ساالنه روغن هاي نباتي ، در حدود 

يه ، روغن هاي مايع عرضه شده به اصناف و صنعت هم كه توليد كنندگان مواد غذايي نظير چيپس ، سيب زميني ، زولبيا بام
آن را به كار مي برند ، به دليل استفاده ي غلط و چند بار مصرف كردن ، ارزش غذايي خود را از دست مي ... مرغ سوخاري و 

لذا نوع روغن مصرفي در داخل كشور به دليل ذهنيت ها و تداعي هاي غلط از نظر بهداشتي و تغذيه اي مناسب نيست و . دهد 
عهده ي مسئوالن و سازمان هاي حافظ سالمتي جامعه است كه با آگاهي دادن به مردم و در اين مورد مسئوليت خطيري به 

آشنا كردن آنها با خواص روغن ها و چربي ها ، فرهنگ صحيح مصرف روغن و چربي را در ميان مردم ايجاد كنند تا به 
كاري كه در تمامي ين آنها شود ؛ تدريج روغن هاي جامد از برنامه ي تغذيه خانوار حذف گردد و روغن هاي مايع جايگز

. درباره ي نحوه ي مصرف روغن مايع نيز در ادامه سخن خواهيم گفت. كشور هاي پيشرفته يا در حال پيشرفت انجام داده اند 
آنچه مسلم است در شرايط فعلي سازندگي كشور ، اصالح فرهنگ مصرف و همچنين به طور همزمان اصالح سيستم هاي 

  . ق استاندارد هاي جهاني ، از ضروريات مسلم است تصفيه روغن مطاب

  اگر به گذشته برگرديم ، يكي از داليل عمومي شدن مصرف روغن هاي جامد ، عالقه ي شديد مردم به روغن هاي حيواني
در آن زمان ، صاحبان صنعت نوپاي روغن نباتي براي قابل رقابت بودن محصوالت خود سعي . بود ) روغن كرمانشاهي ( 
و ساير خصوصيات به صورت روغن كرمانشاهي به بازار  *نظر شكل ظاهري ، طعم ، دان بودن اشتند روغن هاي نباتي را ازد

در مقابل هر گاه . به چشم ديده مي شود  –كريستال هاي كوچك  –روغني كه ذرات كوچك آن * : دان بودن ( . عرضه كنند 
  )به آن روغن صاف مي گويند  –كره همانند  –كريستال هاي روغن به چشم ديده نشود 

صحيح مصرف روغن در ايران و همچنين آشنايي با آثار و عوارض روغن هاي مختلف ، در زير بررسي در رابطه با فرهنگ 
  . دقيق تري ارائه خواهيم كرد 

  را چه وقت و چه مقدار مصرف كنيم ؟ ) هيدروژنه ( روغن نباتي جامد 
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در هيچ يك از كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه ، روغن نباتي جامد با اين حجم و مقدار براي مصرف خانوار عرضه  
اين روغن از برنامه ي غذايي جوامع غربي نيز به طور كلي حذف شده است ، ولي متاسفانه در جامعه ي ما همچنان . نمي شود 

حتي روغن مايع را به عنوان روغن و چربي قبول ندارند و  –هرچند اندك  –د و گروهي ارقام توليدي آن باال و باال تر مي رو
نظير سويا ، آفتابگردان و پنبه دانه در شكل مايع و حتي ) توليد داخل يا وارداتي ( با اينكه روغن هاي خام . مصرف نمي كنند 

اضافه شدن هيدروژن به پيوند هاي غير ( دروژناسيون نيمه جامد ، ويژگي هاي تغذيه اي مناسبي دارند ، ولي در فرآيند هي
تركيب اسيد هاي چرب روغن هاي ياد شده آنچنان دگرگون مي شوند كه به داليل ذيل ) اشباع كه سبب سفتي روغن مي گردد 

  : ديگر به عنوان چربي براي مصرف خانوار مناسب نيست 

همانطور كه در صفحات قبل (  SFAباال بودن سطح . االست در روغن جامد ب)  SFA( ميزان اسيد هاي چرب اشباع شده  -1
در آمار هاي موجود ، . و عوارض قلبي و عروقي آن است يكي از عوامل باال رفتن سطح كلسترول خون ) آمده است 

اين مقدار . است )  SFA( درصد اسيد چرب اشباع شده  23 – 15روغن جامد توليد كارخانه هاي داخلي دسته كم حاوي 
... ربي اشباع شده به عالوه ي مقاديري چربي اشباع شده اي كه از راه مصرف گوشت ، لبنيات ، تخم مرغ ، كره و چ

 50 – 40لذا متاسفانه در سنين زير . بسيار بيشتر است ) تعريف شده ي قبلي ( دريافت مي كنيم ، قطعا از ميزان مورد نياز 
آثار بروز هيپرليپيدمي به صورت ) سال است  65 – 60هاي قلبي باالي در كشور هاي پيشرفته سن بروز سكته ( سالگي 

قطعا يكي از عوامل اصلي بروز اين بيماري ها در . انفاركتوس و بيماري هاي قلبي و عروقي در ايران مشاهده مي شود 
و فشار خون هم  هر چند عوامل تنش زا ، سيگار. سنين ميان سالگي ، نوع تغذيه و خصوصا نوع چربيهاي مصرفي است 

 . در اين مورد دخالت دارند 

درصد  65 – 45موجود در روغن هاي عرضه شده ، در حدود )  MUFA( اسيد هاي چرب غير اشباع با يك پيوند دوگانه  -2
به شكل طبيعي عرضه مي شد ، نه تنها مشكل آفرين نبود ، بلكه از نظر تغذيه و  MUFAدر صورتي كه اين مقدار . است 

است كه )  Trans – fatty acid( درصد به شكل ترانس  58 – 20بهداشت بسيار مفيد تر بود ، ولي از اين مقدار در حدود 
دن سطح كلسترل و سرطان زا باال بر. ( مضرات اسيد هاي چرب در فرم ترانس در صفحات قبل توضيح داده شده است 

اسيد هاي چرب در طبيعت به شكل ترانس وجود ندارند يا خيلي كم ياب هستند و اين شكل غير طبيعي در جريان ) . بودن 
 . هيدروژنه كردن روغن ايجاد مي شود 

ا ترانس ، نسبت آنچه تا امروز مشخص شده بيانگر اين است كه سطح كلسترول خون با ميزان اسيد هاي چرب اشباع شده ب
در . افزايش يابند ، ميزان كلسترول خون نيز افزايش پيدا مي كند)  TFA – SFA( هر قدر اين گروه از اسيد ها . مستقيم دارد 

 :رابطه گفته شده به صورت . مقابل اسيد هاي چرب غير اشباع باعث كاهش ميزان كلسترول خون خواهند شد 

� �
P

S � T
 

 )P ده اسيد هاي غير اشباع ش– PUFA      ،      S  اسيد هاي چرب اشباع شده– SFA     ،   T  اسيد هاي چرب ترانس– TFA (  

مصرف روغني كه . باشد  A = 1در رابطه ياد شده همواره بايد . بيانگر وضعيت روغن مصرفي از نظر سالم يا ناسالم بودن است 
متاسفانه در روغن هاي جامد مصرفي فعلي ، . از يك كمتر باشد ، سبب بروز عوارض قلبي و عروقي در انسان مي گردد  Aدر آن 

A  است و به همين دليل اين روغن ها به هيچ وجه از نظر تغذيه اي سالم به نظر نمي رسند  2/0كمتر از .  
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امروزه ، عالوه بر اينكه سعي مي شود روغن جامد هيدروژنه از گردونه ي مصرف خانوار حذف گردد ، در مواردي كه نياز به 
مصرف آن باشد ، سعي مي شود با اصالح سيستم هاي تصفيه و بكارگيري روش هاي نوين ، محصول نهايي توليد داراي ويژگي 

يسر نيست مگر آنكه ارگان هاي حافظ سالمت جامعه به تهيه ي قوانين مدون ، مدلل و اين امر م. هاي تغذيه اي تعريف شده باشد 
استاندارد شده ، از عرضه ي روغن هاي فاقد مشخصات ذكر شده جلوگيري كنند و بازار مصرف داخلي كشش روغن جايگزين 

  . آنرا داشته باشد 

در روغن هاي جامد هيدروژنه عرضه شده به بازار هاي  ) PUFA( مقدار اسيد هاي چرب غير اشباع با چند پيوند دوگانه  -3
يكي به دليل اينكه ميزان : در روغن ها به دو دليل الزم است  PUFAوجود . درصد است  20 – 5فروش در حال حاضر 

، اسيد هاي لينولئيك ، لينولنيك ،  EFA( كلسترول خون را كاهش مي دهند و ديگر آنكه اسيد هاي چرب ضروري 
فاصله . در اين گروه قرار دارند . ) نيك كه در بدن ساخته نمي شوند و بايد در رژيم غذايي ما وجود داشته باشند آراشيدو

برخي از اسيد هاي چرب ، نوع روغن خام اوليه و ) ترانس ( به دليل وجود اشكال ايزوي  20تا  5بسيار زياد بين عدد 
 . سيستم هاي تصفيه روغن است 

سال قبل كار مي كنند و لذا كيفيت محصوالت آنها از خيلي جهات  40 – 30اي روغن فعلي با تكنولوژي هاي برخي از كارخانه ه
به شدت فقير )  PUFA( به هر حال روغن هاي جامد هيدروژنه از نظر داشتن اسيد هاي چرب غير اشباع . سئوال بر انگيز است 

بنابراين ، يك قطبي كردن بازار مصرف اينگونه روغن ها از . مين كنند هستند و هيچگاه نمي توانند اسيد هاي چرب ضروري را تا
  . نظر اقتصادي ، بهداشتي و تغذيه اي به صالح جامعه نيست 

همانطور كه ذكر شد ، هيدروژنه كردن روغن ها به اين دليل است كه محصول نهايي براي مدت زمان طوالني تري قابل مصرف 
پذيري روغن در مقابل عوامل مختلف جلوگيري مي شود ، ولي خصوصيات و ويژگي هاي روغن با اين عمل ، از فساد . باشد 

از طرف ديگر فرايند . لذا مصرف خوراكي آن در اين حجم و براي مدت زمان طوالني مضر است . دگرگون مي گردد 
  . ار خطرناك است هيدروژناسيون بسيار پر هزينه و كار با هيدروژناسيون ، در جريان فرايند صنعتي ، بسي

صنايع غذايي به دليل حذف اسيد )  Deep fatt frying( با اين همه ، روغن جامد هيدروژنه در مصرف سرخ كردني هاي طوالني 
. مناسب است )  سبب خرابي روغن مي شوددود مي كند و  ،كه در حرارت هاي معمولي و باالتر سريعا مي سوزد ( لينولنيك 

  : شود بنابراين پيشنهاد مي 

  

 . ميزان مصرف روغن جامد كاهش يابد و در نهايت از برنامه غذايي خانوار حذف گردد  •

در صورت لزوم و در صنايع غذايي و سرخ كردني هاي طوالني ، به ميزان محدود و براي يكبار به مصرف برسد و پس از  •
 . مصرف ، روغن باقي مانده مجددا مورد استفاده قرار نگيرد 

 . متي و جلوگيري از خطرات تنگي عروق ، مصرف سرخ كردني ها به طور جدي محدود شود براي حفظ سال •

  به شكل مايع درصد توليد روغن 90بهترين شكل اين است كه نسبت فعلي مصرف وارونه شود ؛ به طوري كه  •
 . درصد به شكل جامد هيدروژنه عرضه گردد  10و  
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  مصرف كنيم ؟چه وقت و به چه مقدار روغن مايع 

بر عكس روغن هاي جامد ، نه  –در صورتي كه در نحوه ي مصرف آنها دقت الزم صورت گيرد  –مصرف روغن هاي نباتي مايع 
تنها منع مصرف ندارد ، بلكه داراي ويژگي هاي منحصر به فردي است كه هم نياز ما را به چربي ها برآورده مي كند و هم سبب 

ويژگي هاي مناسب روغن مايع . گردد و عوارض بيماري هاي قلبي و عروقي جلوگيري مي كند  كاهش ميزان كلسترول خون مي
  :عبارتند از 

بنابراين ، سبب باال رفتن . موجود در روغن هاي نباتي مايع بسيار پايين است )  SFA( مقدار اسيد هاي چرب اشباع شده  -1
البته وجود . ، آفتابگردان و ذرت از اين نظر بي نظير هستند  روغنهاي مايع كلزا ، زيتون. مقدار كلسترول خون نمي شود 

مقادير نسبتا باالي اسيد لينولنيك موجود در روغن هاي مايع كلزا و سويا محدوديت نوع و نحوه ي مصرف را به همراه دارد 
 .كه در زير به آن اشاره خواهيم كرد 

   –موجود در روغن هاي نباتي مايع از نظر بهداشتي )  MUFA( درصد اسيد هاي چرب غير اشباع با يك پيوند دوگانه  -2
، ) ملكه ي روغن ها ( كنجد ) سلطان روغن ها ( تمامي روغن هاي نباتي مايع خوراكي نظير زيتون . تغذيه اي كافي است 

نه تنها سبب كاهش ميزان  MUFAهمانطور كه گفتيم ، . آفتابگردان ، ذرت و سويا سرشار از اين نوع اسيد چرب هستند 
اين از ويژگي هاي عالي اين . را نيز افزايش مي دهد )  HDL( مي شود ، بلكه مقدار كلسترول خوب )  LDL( كلسترول بد 
)  TFA( اثرات ديگر به دليل آنكه اين روغن ها نياز به فرآيند هيدروژناسيون ندارند ، اسيد هاي چرب ترانس . روغن هاست 

كه شايان ذكر است . پس ، مصرف كننده از مضرات اين اسيد چرب غير معمول در امان مي ماند . د نمي شود در آنها ايجا
 . تنها روغن نباتي مايع سويا به هيدروژناسيون نسبي نياز دارد كه محدوديت مصرف به همراه خواهد داشت 

روغن هاي نباتي مايع از نظر تامين نياز هاي  موجود در)   PUFA(درصد اسيد هاي چرب غير اشباع با چند پيوند دوگانه  -3
 باغلب روغن هاي مايع سرشار از اين نوع اسيد چرب هستند و به اين ترتي. تغذيه اي ما به اسيد هاي چرب فوق كافي است 

ز موجود در اين روغن ها كافي است و نيا)  EFA( از طرفي اسيد هاي چرب ضروري . مشكلي از نظر تغذيه نخواهند داشت 
همانطور كه گفتيم ، اسيد هاي چرب ضروري بايد در رژيم غذايي ما وجود داشته باشند ؛ چون آنها . بدن را تامين مي كند 

 . در بدن ساخته و تبديل نمي شوند 
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  :در خصوص نحوه ي مصرف روغن هاي مايع ، رعايت چند نكته ضروري است 

به دليل داشتن اسيد لينولنيك زياد ، در صورتي كه براي سرخ كردن مواد غذايي و در ) سويا ، كلزا ( اغلب روغن هاي مايع ) الف 
حرارت باال مورد استفاده قرار گيرند ، اسيد لينولنيك موجود در آنها به سرعت مي سوزد و دود مي كند و كيفيت روغن مصرفي و 

شود ، بنابراين توصيه مي شود روغن هاي مذكور را براي سرخ كردن و در حرارت باال مورد  ارزش غذايي آن دگرگون مي
  . استفاده قرار ندهيد 

روغن هاي مايع در مقايسه با روغن هاي نباتي جامد ، زودتر فاسد مي شوند ؛  لذا در هنگام خريد بايد به برچسب مدت ) ب 
سال حفظ كرد ؛ در صورتي كه  5/1تا  1از توليد ي نباتي جامد را مي توان پس روغن ها. مصرف و تاريخ انقضا توجه خاص شود 
  . است ) با توجه به رعايت شرايط مناسب انبارداري ( سال  1ماه و حداكثر  6اين زمان براي روغن هاي مايع در حدود 

نظير نور ، گرما ( ر مقابل عوامل فيزيكي در روغن هاي مايع به علت وجود اسيد هاي چرب غير اشباع ، فساد پذيري فرآورده د) ج 
  : براي جلوگيري از فاسد شدن اقدامات زير ضروري است . شديد است و در نتيجه امكان فاسد شدن وجود دارد ) و اكسيژن 

كارخانه هاي تصفيه ي روغن بايد از ظروفي براي بسته بندي روغن هاي مايع استفاده كنند كه نور خورشيد از آنها عبور : اول 
  . روغن مذكور نبايد در معرض نور مستقيم خورشيد باشد ) مغازه ها ، سوپر ها ( همچنين در مكان هاي فروش . نكند 
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  .ز روغن ، درب ظرف روغن به خوبي بسته شود تا در معرض اكسيژن قرار نگيرددر هنگام مصرف ، پس از استفاده كردن ا : دوم 

  . در جاي خنك نگهداري شود  : سوم 

در هنگام استفاده از اينگونه روغن ها ، بايد از حرارت . ندارد  منعيمصرف روغن هاي مايع به عنوان روغن ساالد هيچ گونه ) د 
حرارت ماليم نه تنها تركيب روغن را تغيير نمي دهد بلكه باعث خوش . خت غذا استفاده شود ماليم و مدت زمان طوالني تري براي پ

سرخ كردني ها هم در صورتي كه بر روي شعله گاز . حرارت مستقيم زياد اين روغن ها را فاسد مي كند . طعمي غذا نيز مي گردد 
تندي پيدا كند يا اينكه دود از آن بلند شود به علت تغيير در  هرگاه روغن طعم. به آرامي سرخ شوند ، مشكلي ايجاد نخواهد كرد 

  . رفتن آثار بيولوژيكي بايد از مصرف آن جدا خودداري شود ماهيت فيزيكي و شيميايي و از بين 

 متاسفانه. هستند )  Winterizing(  "زمستانه كردن "روغن هاي مايع در جريان تصفيه نيازمند مرحله اي خاص به نام ) هـ 
مشاهده مي شود برخي از روغن هاي وارداتي و حتي توليد داخلي ، بدون زمستانه كردن روانه بازار فروش مي گردند و اين 

امالح و لرد حاصله . لذا روغن مايع پس از مدتي به دو فاز جداگانه تقسيم مي شود . مرحله ي مهم در فرآيند آنها حذف شده است 
ارگان هاي قانوني و استاندارد كشور موظف . جدا مي شد به حالت شناور در روغن باقي مي مانند كه بايد در جريان اين فرآيند 

در صورت استفاده از اين روغن ها ، ظروف سرخ كردن . هستند كه از عرضه ي روغن هاي مايع با مشخصات فوق جلوگيري كنند 
ند و به علت اكسيد شدن و تركيبات شيميايي ديگر ، به راحتي پاك پس از مدتي سياه مي شو... ) تابه ، ديگ و  هيما( و پخت و پز ، 

  . نمي شوند 

لذا از مصرف بيش از اندازه ي روغن هاي . درصد كل انرژي ما را تامين كنند  30همانطور كه گفته شد ، چربي ها بايد حداكثر ) ز 
  . بايد پرهيز كرد ) همانند هر ماده ي حياتي ديگر ( مايع 
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  آيا مجاز به استفاده از روغن هاي حيواني هستيم ؟

كه در ايران مورد ( روغن هاي حيواني ، روغن هايي هستند كه از منابع حيواني به دست مي آيند ؛ مانند پيه گاوي ، روغن خوك 
اوي و گوسفندي و روغن البته منظور از روغن حيواني در ايران ، پيه و چربي گ. ، دنبه ، كره و روغن هاي ماهي ) مصرف ندارد 

عموما . در قديم عمده ي روغن مصرفي مردم ايران ، از همين طريق تامين مي شد . است ) كره ي مذاب خشك شده ( كرمانشاهي 
سئوال مي شود كه اگر روغن كرمانشاهي روغن خوبي نيست ، چرا در گذشته مردم از آن استفاده مي كردند و بيماري هاي 

  : ها نسبت مي دهند در گذشتگان ما وجود نداشت ؟ در پاسخ به اين پرسش ، ذكر چند نكته ضروري است متعددي كه به روغن 

فعاليت هاي فيزيكي ، هضم و جذب مواد چربي و دفع آنها بيشتر و بهتر صورت . در گذشته زندگي تا اين حد ماشيني نبود : اول 
تر بودند و با تحرك بيشتر در انجام كار هاي بدني ، از انباشته شدن چربي  ما در مقايسه با ما سالم پيشينيانبنابراين . مي گرفت 

  . در بدن خود جلوگيري مي كردند 

در . كيلوگرم براي هر نفر در سال بود  3مقدار مصرف چربيها بسيار محدود تر از امروز و سرانه ي مصرف كمتر از  : دوم 
مي كنيم و همچنين چربي هاي زيادي هم از طريق مصرف گوشت ، لبنيات ،  برابر آنها چربي مصرف 4حاليكه ما امروز بيش از 

  . تخم مرغ و آجيل دريافت مي كنيم كه در گذشته به راحتي امروز در اختيار عموم نبود 

و  هيچ آماري وجود ندارد كه نشان دهد قديمي ها كه چربي حيواني زيادي مصرف مي كردند ، كمتر دچار بيماري هاي قلبي : سوم 
چه بسا با توجه به جمعيت چندين برابر امروزي ، ميزان شيوع سكته هاي قلبي ناشي از هيپر ليپيدمي در گذشته . عروقي مي شدند 

  . امكان مقايسه با گذشته ميسر نيست ... هم باال بوده است ؛ ولي به دليل نبودن امكانات بهداشتي ، آماري و 

  چرا ؟روغن حيواني مصرف كنيم و  چه مقدار

  : مصرف روغن هاي حيواني با توجه به داليل زير و نوع زندگي امروزي مشكل آفرين خواهد بود 

  آن بسيار باالست ؛ لذا در صورت مصرف مداوم ، سطح كلسترول خون باال )  SFA( سطح اسيد هاي چرب اشباع  -1
خطرات . كاهش مي يابد )  HDL( ل خوب افزايش و مقدار كلسترو)  LDL( كه مقدار كلسترول بد بدين ترتيب . مي رود 

 . باال بودن ميزان كلسترول در مباحث قبلي مطرح شد 

در اين روغنها پايين است ؛ لذا قادر به كاهش ميزان )  MUFA( مقدار اسيد هاي چرب غير اشباع با يك پيوند دوگانه  -2
 . تند نيس)  HDL( و حفظ و باال بردن ميزان كلسترول خوب )  LDL( كلسترول بد 

نيز بسيار فقير هستند ؛ به )  PUFA( روغنهاي حيواني از نظر مقدار اسيد هاي چرب غير اشباع با چند پيوند دوگانه  -3
همچنين به علت پايين بودن . براي بدن تامين نمي شود )  EFA( طوري كه با مصرف آنها اسيد هاي چرب ضروري 

PUFA  كه خطرات بيماري هاي قلبي و عروقي را به همراه باال مي رود در روغنهاي مذكور ، ميزان كلسترول بد خون
 . دارد 

) مايع ، جامد ( همانطور كه گفتيم ، روغنهاي نباتي . مشكل اصلي اين روغنها وجود كلسترل به طورمستقيم در آنهاست  - 4
. رول خون باال مي رود كلسترل ندارند ولي در اين روغنها ، كلسترول وجود دارد و با مصرف آنها  مستقيما سطح كلست

در صورتي كه براي مدتي طوالني روغن حيواني تنها منبع تامين كننده ي چربي بدن انسان باشد ، قطعا با وجود زندگي 
 . ماشيني امروزي ، سالمتي انسان به خطر خواهد افتاد ؛ زيرا كلسترل از منابع مختلف ديگر هم دريافت مي شود 
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مصرف روغنهاي حيواني در غذاي كودك و براي مصرف مادران شيرده به مدت چندين ماه توصيه مي گردد و آن هم به  - 5
البته بايد گفت كه روغن حيواني يك ماده سمي نيست كه در صورت مشاهده در . دليل انرژي زايي زياد اين روغن است 

در ) چند سال و گاهي تمام عمر ( ماده نبايد به مدت طوالني منظور اين است كه اين . سفره از خوردن آن امتناع كنيد 
 . برنامه ي غذايي وجود داشته باشد 

  آمده است ، بر رژيمي متعادل از انواع )  1996سپتامبر (  INFORMدر آخرين مقاالت و تحقيقاتي كه در مجله ي  - 6
كه در روغن هاي حيواني )  SFA( باع شده ، مثال اگر ميزان اسيد هاي چرب اش. اسيد هاي چرب بسيار تاكيد شده است 

. افزايش مي يابد و بيماري هاي قلبي و عروقي عارض مي شوند  نيز يابد ، كلسترل بد افزايشفراوان يافت مي شوند ، 
كل انرژي دريافتي بدن برسد ، درصد  5به زير  SFAهمچنين اگر در يك برنامه ي غذايي خاص ، مقدار انرژي دريافتي از 

 10حدود  SFAسيستم دفاعي بدن دچار اختالل مي گردد و عوارض وخيي را به دنبال خواهد داشت ؛ زيرا مقدار نرمال 
 . درصد است 

  روغن خوراكي مصنوعي

ق چربي ها تامين درصد انرژي الزم از طري 45كه گاهي تا  –با توجه به عوارض سوء مصرف روغنها و چربيها در ممالك غربي 
اخيرا دانشمندان موفق به كشف ماده ي مصنوعي چربي شدند كه به دليل بزرگ بودن مولكول هاي اين چربي ، سيستم  –مي شود 

  معروف است و سازمان نظارت بر دارو و غذاي امريكا  "السترا  "چربي مصنوعي به اين . گوارشي انسان قادر به جذب آن نيست 
 )FDA  (السترا مزه ي چربي را دارد ولي فاقد كالري آن مي باشد . ز آن را در صنايع غذايي مجاز اعالم كرده است استفاده ا .

كشف جديد حاصل تحقيقات چندين ساله مراكز تحقيقاتي روغن در امريكاست و هدف آن جلوگيري از بروز بيماري هاي قلبي و 
  . به شمار مي رود عروقي است كه عمده ترين علت مرگ و مير در اين كشور 

با توجه به اينكه با همگاني شدن مصرف چربي مذكور در سطح جهان فاصله ي زيادي داريم ، بهترين اقدام عملي در حال حاضر 
الزم است از مصرف روغنهايي كه سالمتي انسان را تهديد مي كنند ، پرهيز كنيم . در كشور ما ، بهبود فرهنگ تغذيه از چربيهاست 

  . دادن عادات نامطلوب گذشته ، به سوي سالمتي و شادابي اين نسل و نسلهاي آينده گام برداريم  و با تغيير

هر چند مباحث باال ممكن است در حد شناخت يك خانم خانه دار از روغنها و چربيها نباشد ، ولي در ارائه ي متون علمي از آن 
ن دليل و مدرك باشد ، هنگام عمل كردن به آنها ، انسان دچار ترديد بدوگريزي نيست ؛ زيرا در صورتي كه توصيه هاي تغذيه اي 

بنابراين ، سعي كرديم در ابتدا با دليل درباره ي عملكرد روغنها و چربيها در بدن ، فوايد آنها ، مضرات افزايش مصرف . مي شود 
. دي بهداشتي و تغذيه اي را عنوان كنيم و نوع روغن مصرفي ، به طور اجمالي توضيحاتي بدهيم و در انتها توصيه هاي كاربر

رعايت توصيه هاي بهداشتي و تغذيه اي ، هدف اين گزارش است و اگر كسي عالقه مند به كسب اطالعات بيشتر و داليل قانع كننده 
چه روغني !  د كه ، راستيحدر غير اينصورت در اين . علمي در مورد اين توصيه ها باشد ، مي تواند به متن مقاله مراجعه كند 

  بخوريم ؟ خواندن توصيه هاي بهداشتي و تغذيه اي كفايت مي كند و به عنوان الگوي مناسب جهت مصرف چربيها پيشنهاد 
  . مي شود 
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  توصيه هاي بهداشتي و تغذيه اي مهم درباره ي مصرف روغنها و چربيها

هر زمان كه .مناسب و باقي ماندن در آن تامين كند تغذيه ي مناسب آن است كه حداكثر كالري رابراي رسيدن به يك وزن  -1
تجديد  دبا افزايش يا كاهش وزن مواجه شديد ، بعد از مراجعه به پزشك و رد عوامل بيماري زا ، در برنامه ي غذايي خو

 . نظر كنيد 

 : در شرايط زير نياز بدن به انرزي افزايش مي يابد و ميبايست كالري بيشتري دريافت كند  -2

 

درجه سانتيگراد ، فعاليت هاي سنگين بدني ، حاملگي  35و باالتر از  14ش اندازه ي بدن ، درجه ي حرارت پايين تر از افزاي
 35باالتر از ( در مقابل ، با افزايش سن ) كودكي و نوجواني ( و دوران رشد سريع بدن ودوران شيردهي در خانم ها 

  . يدا كند ميزان انرژي دريافتي بدن بايد كاهش پ) سالگي 
  

درصد كالري الزم را از طريق چربيها كسب كنيم ؛  30امروزه تمامي محافل علمي دنيا معتقدند كه بهتر است حداكثر  -3
و پروتئين ها به ) قند و نشاسته ( درصد باشد ، بهتر است بقيه كالري از كربوهيدراتها  25تا  20هرچند اين ميزان اگر 

 . درصد تامين شود  20 – 10و  60 – 55ترتيب با 

بيها تامين شود ، بايد در نوع چربي مصرفي دقت الزم به عمل آيد درصد انرژي الزم از چر 30حداكثر  حال كه قرار است - 4
 . تا هم نياز هاي بدن تامين گردد و هم عوارض باال بودن چربي خون گريبانگير شخص نشود 

  ساز  ترين عوامل تنگي عروق و بيماري هاي قلبي و عروقي تلقي يكي از خطر) هيپرليپيدمي ( باال بودن چربي خون  - 5
 . از مصرف بيش از حد چربيها جدا خودداري كنيم .مي شود كه با برنامه غذايي قابل پيشگيري است 

. موجود در روغن هاي مصرفي بايد تعادلي وجود داشته باشد ) اشباع شده ، غير اشباع ( بين اسيد هاي چرب مختلف  - 6
 . ود توازن بين اسيد هاي چرب خوراكي عوارضي چند به دنبال خواهد داشت عدم وج

با توجه به اينكه آثار زيان آور چربيهاي اشباع شده در بروز بيماري هاي قلبي و عروقي به اثبات رسيده است ، لذا بايد تا  -7
كه  –حيواني و روغن نباتي جامد  اين امر با كاهش مصرف روغن هاي. حد امكان ، چربي فوق در رژيم غذايي كاهش يابد 

 . ميسر خواهد بود  –سرشار از اين اسيد هاي چرب هستند 

روغن هاي . درصد چربي مصرفي مردم ايران را روغن نباتي جامد تامين مي كند  90متاسفانه در حال حاضر بيش از  -8
 :جامد هيدروژنه به چند دليل براي مصارف دراز مدت توصيه نمي شوند 

  . چربي اشباع شده موجود در آنها بسيار باالست و سبب باال رفتن كلسترول بد مي شود ) الف 

  . چربيهاي غير اشباع موجود در آنها پايين است و قادر به پايين آوردن ميزان كلسترول بد نيست ) ب 

ي چرب در بدن انسان ساخته و اسيد هااين . موجود در اين روغنها بسيار كم است  )  EFA( اسيد هاي چرب ضروري ) ج 
  . تبديل نمي شوند و بايد در رژيم غذايي موجود باشند 

  روغن هاي نام برده شده ، سبب باال رفتن ميزان كلسترول  در)  TFA( اسيد هاي چرب غير معمول ز وجود برخي ا) د 
  . هستند ) سرطان زا ( ينوژن همچنين به اعتقاد برخي از پژوهشگران ، اين اسيد هاي چرب عوامل كارس. مي گردد 
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با توجه به عوارض ياد شده ميزان مصرف روغن جامد هيدروژنه بايد كاهش يابد ؛ تا حدي كه از مصرف خانوار حذف  -9
 . گردد 

درصد روغن توليدي به شكل مايع  90بهترين شكل اين است كه نسبت فعلي مصرف روغنها واروونه شود ؛ به طوري كه   -10
 .شكل جامد عرضه گردد  درصد به  10و 

در صورت لزوم در صنايع غذايي و سرخ كردني هاي طوالني ، در ميزان محدود از روغنهاي جامد استفاده شود و پس از   -11
 . مجددا به مصرف نرسد ) سرخ شده ( هر بار مصرف ، روغن باقي مانده در ظرف 

نوسازي و بهينه سازي . سال قبل است  40 – 30تكنولوژي و ماشين آالت اغلب كارخانه هاي تصفيه روغن متعلق به   -12
 .  ماشين آالت امري ضروريست كه ميتواند ناخالصي هاي موجود در روغنها را به حداقل كاهش دهد 

ز نظر وجود اسيد هاي چرب ترانس ، ا( سازمان هاي حافظ تندرستي مردم بايد كيفيت روغنهاي جامد خوراكي را   -13
 . بررسي كنند و از ورود روغن هاي خارج از استاندارد جلوگيري نمايند ) اسيديته ، ناخالصي هاي ديگر 

تغذيه اي  –روغن هاي مايع در صورتي كه نوع و نحوه ي مصرف آنها به خوبي آموزش داده شود ، از نظر بهداشتي   - 14
 :ويژگي هاي روغن نباتي مايع عبارتند از . بدن را به انواع اسيد هاي چرب تامين مي كنند بسيار سالم هستند و نياز هاي 

  .چربي اشباع شده ي موجود در اين روغنها بسيار پايين است و بنابراين سبب باال رفتن كلسترول بد خون نمي شود) الف 
چربي غير اشباع با يك پيوند دوگانه موجود در اين روغنها نه تنها ميزان كلسترول بد را كاهش مي دهد ، بلكه سبب ) ب 

  . باال رفتن ميزان كلسترول خوب نيز مي شود 
 چربي غير اشباع با چند پيوند دوگانه موجود در اين روغنها هم سبب كاهش ميزان كلسترول خون مي شود و هم نياز) ج 

  . هاي ما را به اسيد هاي چرب ضروري تامين مي كند 
  . اين روغنها به دليل آنكه نياز به فرآيند هيدروژناسيون ندارند اسيد هاي چرب غير معمول در آنها يافت نمي شود ) د 

  . بنابراين ، مصرف روغنهاي مايع به عنوان روغن اصلي خانوار توصيه مي گردد 
  . نوع روغن نيز ، همانند هر ماده حياتي ديگر ، نبايد افراط كرد طبيعي است كه در مصرف اين 

  
حرارت . روغن مايع را ميتوان به عنوان روغن ساالد به كار برد يا از آن براي پخت و پز و سرخ كردني ها استفاده كرد   - 15

اين امر به خوش .  ماليم شعله گاز در مدت زمان طوالني پخت غذا ، باعث حفظ ويژگي هاي خوب روغن مايع مي شود
 . طعمي غذا نيز كمك مي كند 

 .هنگام استفاده از روغن مايع از حرارت دادن زياد و سريع آن بايد جدا پرهيز كرد   - 16

گرما ، نور ، . روغنهاي مايع در صورتي كه در بسته بندي و نحوه ي مصرف آنها دقت نشود ، به سرعت فاسد مي گردند   -17
 . سبب تغييراتي در كيفيت اين روغنها مي شود  )در معرض هوا بودن ( اكسيژن 

 .اين روغنها را بيش از شش ماه در منزل ذخيره نكنيد . هنگام خريد روغن مايع بايد به تاريخ انقضاي آن توجه كرد   -18

ي در غير اينصورت ويژگي ها. روغنها بايد در بسته بندي هايي عرضه شوند كه از نور مستقيم خورشيد در امان باشند    -19
 . تغذيه اي آنها كاهش مي يابد 

پس از باز كردن درب ظرف روغن مايع و پس از هربار مصرف ، سريعا درب آنرا محكم ببنديد تا كمتر در معرض   -20
 . اكسيژن هوا قرار گيرد 

تاثير روغن هاي مايع را در جاهاي خنك نگهداري كنيد ، زيرا گرما و حرارت مداوم قبل از مصرف در فساد پذيري آن بي   -21
 . نيست 
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هنگام خريد روغن مايع دقت كنيد روغن داراي دو فاز مايع و جامد نباشد ؛ زيرا امالح و لرد موجود ، سبب خرابي ظروف   -22
البته اين امر به عهده ي سازمان هاي قانوني و استاندارد است كه از عرضه چنين روغنهايي . پخت و پز مي شود 

 . جلوگيري كنند 

) كه به صورت آماده و بسته بندي شده وارد مي شوند ( الزم است در مصرف انواع روغن هاي جامد و مايع وارداتي   -23
 . دقت بيشتري شود ؛ زيرا اغلب روغنهاي مذكور ، از نظر بهداشتي و تغذيه اي با استاندارد ايران مطابقت ندارند 

طعم تند روغن و تغيير رنگ آن . غيير شده است ، جدا پرهيز كنيد از مصرف روغنهايي كه طعم ، مزه و رنگ آنها دچار ت  - 24
 . خطراتي در بر دارد ... صرف آن به دليل تغيير در اسيديته و مبيانگر فساد در روغن است و 

بنابراين . روغن مايع تهيه شده از سويا ، به دليل وجود برخي از اسيد هاي چرب غيراشباع ، سريعا دچار فساد مي شود   - 25
چون مدت زمان سپري شده در انبارها و . ايد از ورود روغن هاي مايع بسته بندي شده سويا از خارج جلوگيري شود ب

 . ترانزيت ، سبب فاسد شدن اين روغن ها ميگردد 

با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد اسيد هاي موجود در روغن ماهيان آب سرد ، مصرف انواع ماهي ها دست كم   - 26
 . بدين ترتيب كه جايگزين گوشت قرمز در برنامه ي غذايي گردد . هفته توصيه مي شود دوبار در 

همچنين اثر ضد لخته در رگها . مصرف روغن ماهيان آب سرد ، سبب كاهش ميزان كلسترل بد و فشار خون مي شود   -27
با اين . قلبي و مغزي است  دارد و بر ميزان جذب كلسترول خوب مي افزايد كه خود محافظتي در برابر بروز سكته هاي

 . همه مصرف بيش از اندازه ي روغن ماهي را توصيه نمي كنيم 

اين روغن به عنوان سلطان روغنها داراي ويژگي هاي منحصر به . روغن زيتون را در برنامه ي غذايي خود بگنجانيد   -28
افزايش ميزان ح كلسترول بد و سط فردي است كه نه تنها نيازهاي ما را به چربي تامين مي كند ، بلكه سبب كاهش

 .كلسترول خوب خون مي شود 

بدون انجام فرآيند . استفاده از روغن زيتون به عنوان روغن ساالد بسيار مفيد است و طبيعي ترين روغن نباتي است   -29
 .تصفيه ي شيميايي و فيزيكي ميتوان اين روغن را مصرف كرد 

خطر بروز بيماري هاي قلبي و عروقي را ... ) نظير گوشت ، تخم مرغ و (  مصرف بي رويه ي مواد غذايي حاوي كلسترول  -30
كه از جدار عروق قلب سربازان كشته شده در جنگ هاي ) بيوپسي ( متاسفانه در نمونه برداري . به شدت افزايش مي دهد 

كي شروع مي شود و ويتنام و كره صورت گرفت ، ثابت شد كه رسوب ذرات كلسترول در ديواره ي عروق از سنين كود
اين . و مغزي مي گردد طي سالهاي عمر ، ضايعه پيشرفت مي كند و در سالهاي پاياني عمر سبب انفاركتوس هاي قلبي 

موضوع نشان مي دهد كه رژيم غذايي و نوع چربي مصرفي را بايد از ابتداي كودكي با آموزش صحيح ترويج داد تا نسلي 
 . شاداب و سالم داشته باشيم 

در هنگام سرخ كردن مواد غذايي با روغن ، . از مصرف سرخ كردنيها به مقدار و مدت زياد به طور جدي پرهيز كنيد   -31
اضافه شدن اكسيژن و تركيب آن با روغن سبب تغييرات اساسي در تركيب روغن و غذا مي شود كه براي سالمتي مضر 

 . است 

نظير كشور ( آمده ، رژيم غذايي سنتي مردم خاورميانه )  INFORM  )1996بر اساس تحقيقات جديدي كه در مجله ي   -32
بي نظير توصيف شده است ؛ هم به علت استفاده از روغن زيتون و هم به دليل استفاده ي زياد از حبوبات ، ) خودمان 

اي سرخ بنابراين ، روي آوردن به غذاهاي سنتي و كمتر مصرف كردن غذاه. سبزيها ، ميوه ها و مصرف كمِ چربيها 
در مقابل ، پيروي از برنامه ي غذايي . سالمتي و شادابي انسان را بيمه مي كند ... ) انواع ساندويچ و ( و حاضري كردني 

 . غربي و مصرف بي رويه ي انواع مواد گوشتي ، پروتئيني و چربي براي سالمتي انسان به شدت مضر است 
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همانطور كه گفتيم ، فرآيند تنگي عروق و بروز بيماريهاي قلبي و عروقي در اثر باال بودن چربي خون ، فرآيندي ادامه دار   -33
پس بهتر است از كودكي رژيم هاي چربي اصالح شده . است و بعد از چندين دهه ، آثار سوء خود را بر جاي مي گذارد 

 . زش داده شود ردد و آموگبراي همه ي افراد جامعه تعيين 

با تمام تبليغاتي كه براي جايگزيني مارگارين به جاي كره . مصرف روغنهاي طبيعي براي تندرستي انسان الزم است   - 34
صورت گرفته است ، مصرف مارگارين به دليل وجود اسيد هاي چرب غير معمول و باال بودن چربي اشباع شده ، توصيه 

 . نمي شود 

ال هستيد ، بهتر است در مصرف چربي ، گوشت و ساير مواد پروتئيني دقت بيشتري داشته اگر در سنين باالي چهل س  - 35
البته نه ( سبزيها ، ميوه ها ، غذاهاي ساده و سنتي ايران و ورزش مداوم . باشيد و به مقدار كمتر از اين مواد استفاده كنيد 

 . د سالمتي و شادابي سال هاي آخر عمر را بيمه مي كن) در حد قهرماني 

***  

الصانه در جهت خدر انتها بر خود الزم مي دانم كه از حمايت هاي بي دريغ مسئولين محترم شركت فرآورده هاي روغني ايران كه 
اشاعه ي فرهنگ مناسب تغذيه و تحقيقات سرمايه گذاري كرده اند و دلسوزانه فعاليت مي كنند و جناب آقاي مهندس رضا ضيايي 

  . د هاي پدرانه ، ارائه ي طريق نمودند ، صميمانه تشكر نمايم كه با محبت ها و رهنمو

  

  بخش تحقيقات شركت فرآورده هاي روغني ايران 

  1376بهار 
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