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.گردیدنیزایراندانشگاهدرمانی

نقش عملکردی نمک طعام در فرآورده های گوشتی
ه ا  تولیا  نمک طعام به عنوان یکی از مهمترین ترکیباا  ماو ا افات اا

ز محصااو   شویااتی راارده   یاا هن شناا ین ن اار عماکاارا  اا ان ا
جماااهن رعاااز فاااز  ناارهترین اااا باارا  ارااظایر جاا   د  ه  رریاا 

ن اراظایر نگه ا   د ن اراظایر اتصااز نارهترین ااا بارا  بهباوا بارا 
کیا ممیاار هیساکوزیته ممیار شویاا ن تساهیا اتصااز شرباای بارا  ت ا

.نای ا ن ایجاا طعم ه مواص باکتریوافتاتیکی می بای  
.
روشهای کاهش نمک در فرآورده های گوشتی

شن   هش اصای برا  کااار م ا ا  نماک ا  ها ااا  رارده   یا ه 
ا  باران اهلین ه احتما ً بی ترین  هش مو ا افات ااهن باه کا. هجوا اا ا

ویانن ه نیاظ جایگظین اا  نمک به هیژه کاری  نتافیم می بای ن عواما ن
از اهماین  هش افات ااه. به امراه ایان جاایگظین ااا افات ااه مای یاوا

   ایان ت ا ی  کننا ه ااا طعام یاو. ت  ی  کنن ه اا  طعام مای بایا 
ش  ه. ن ا ن ن هلی ا  ترکیب با نمک مظه یاو    ا اراظایر مای اانا 

ماظه فومن بهیناه فااز  یاکا ریظیکای نماک مای بایا ن ا  ایان  هش
ر  نمک بارا  یو  ن زیس  افترفی بی تر  اا ان بنابراین م  ا  کمت

یاک  هش شهاا من افات ااه از تکن. ایجاا مظه یو   مو ا نیاز می بایا 
یون ه اااا  جااایگظینن امفااون ر ااا  ای  هافااتاتیک بااا  ن انک سو فاا

.امولسیون اا  د  ا  د  اف  

استفاده از جایگزین های نمک. 1
مک ا  ها ا ااا  کاری  نتافیم یای  بی ترین ه مت اهز ترین جایگظین ن

دنن موجاب اراظایر معنای % 40اما جاایگظینی بایر از . کم نمک بای 
ایی امفناین نگرانای اا. اا   ا  تاخی ه از اف   رتن یو   می یوا

انن  ایابا  ا  مو ا ارظایر با  نتافیم ا  بعضی شرهاها  دفیب ن یر م
 ی  ن نا فایی مظمن کایهن مراحا دمار بیماا   کایاو ن ن ا  یا1نوع 

مهمتارین  هش بارا  کااار .قابی ه نا فایی ه ا دا نااز هجاوا اا ا 
مای نمک ا  ررده اه اا  شویتی افت ااه از مخاوط نمک اا  مع نی

مای بایا  Pansaltبای ن که یکی از این جایگظین اا ا  فطح تجا   
ظیم ه ای  هکارایا  که ت ریباً نیمی از ف یم با کاری  نتافیمن فول ا  منی

L- وان باه از ایگر مخاوط اا  تجا   می تا. لیظین جایگظین ی ه اف
Lo- salt نSo- Low salt هMorton lite salt عاوهه .ایا ه کارا

هترین ااا  بر این جایگظین اان از ترکیباتی امفاون رسا ا  فا یمن نار
  رارده اه عماکرا ن ریبر اان ای  هکاوئی  اا ه ن افته نیاظ مای تاوان ا

ایاان زیاارا ت ااکیا وز توفاا . اااا  شویااتی کاام نمااک افاات ااه کاارا
یا می اا  کاه ترکیبا  ه انع اا نرهترین اان یک ماتریکس ولی  ا ت ک

.  باعث قوام ه ف   ی ن محصوز می یوا

نندهاستفاده از تشدید کننده های طعم و عوامل پوشا. 2
ناو از ت  ی  کنن ه اا  طعم می توان باه عصاا ه مخمارن  کتاا  ااان م

ا  طعام باا ت ا ی  کننا ه اا. ف یم شاوتاما  ه نوکاروتی  اا ایا ه کرا
رعاز کران شیرن ه اا  اااان ه شااون کااار نماک  ا ا  محصاو  

.ه ایی جبران می کنن 

نمکفیزیکیشکلبهبود.3
نوا مکنازافت ااه.بای میکریستازهجام یکابهمعمو ًنمک
مکنم  ا کااربرا  هییعنوانبها ناانهیکام اباا ی ه
نوا نمککهاف اااهن انمطالعا .اف شررتهقرا بر فیمو ا
حولی ارظایرنpHارظایراان شیناتصازهیژشیباا تباطا ی ه

دنیستالیکریکاازموثرتربسیا نخ بازاهبهبواهاانرهترین
.بای می

جایگزینفرآوریهایتکنیک.4
-Pre)نع یجمواازقباشوی ازافت ااه rigor)ر ا تکنولوو ه

کراعمانع ینجمواازقباشوی .استن اا هشاینجماهازبا 
 رری هبریایمیوریاا نرهترینافتخراجقابای باا تباطا با یی

وفیسفا نع یجم ازقباشوی ازافت ااهبا.اا اد نگه ا  
یظیکینراا هیژشیا من یاثرایچب هنتوانمیامولسیونیناا 

میا بر ا تکنولوو .اااکاار اف یمم  ا حسیهییمیایی
ررده اها مف یکاارمتعاقباً هاانرهترینعماکرابهبوابرا توان 
کنیکتاینبرانبکا امفنین.شیراقرا توجهمو اشویتیاا 

طریقازامفنین.یوامینیظمحصو  بار بهبواموجب
م  ا نتوامینیظد ا د اا امولسیونبا م انک سو فیونن

.اااکاارنهاییررده اها یو  م  ا کاارب هن انمک

گیرینتیجه
محصو  ا ف یمکااربه ایتیناا فازماناا افازیکی
ازنن هکمصرفبطو یکهاف نشویتیاا ررده اهجماهازه ایی
فالمتر زن شی هشهه ایی ویمحازعینا هبراهل  ه ا

اا ازمانفه ایینصنایعکا مانجا م ا ک باامراین.بای اایته
اینکهرطیبهاف نیارتنیاف کنن هنمصرفاا شرهههبه ایتی

کاارازناییتکنولوویکیم کو هتعیینامکا  اا مسیر
ویتیشصنایعمصوصبهه اییصنایع.یون  رعهبر فینمک
هطعملحاظزاکهکنن تولی  انمکیکممحصو  بتوانن بایستی
بهبایستیظنیبه ایتیاا فازمان.باین اصایمحصو  م ابهبار 

ازا ص 15-20تااان ااامهفومتیهنمکباا تباطا دموزش
اارککنن همصرفمواتوف امتیا  صو  بها یارتینمک
.اف برمو اا زیاا اامی ازه اییمواابرشسب افتااینا .یاب 
اا ه اهرردا نمککاارازناییتکنولوویکیتغییرا عا به

مواامج اررمو فیونمستاظمنمکنم  ا ا تغییرارشونهشویتین
نمکهکاااقرا نظرم بای نیظ امطاباین.بای میاان هت کیا

 رری نبار مانن محصوزا تکنولوویکیاا عماکراالیابه ا
اا  اهرردهررمو فیونازکامابطو تواننمیهیرههد نگه ا  
اان ا رسمثاایگرترکیبا ازاینکهمگرنموانح فشویتی

.نمواافت ااههیرههن افتهاانای  هکاوئی 

، نشان حالل و مجوز درج ایزو 14001،18001تمدید گواهینامه ایزو 
بر روی لیبلینگHACCPو 22000
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امکان شناسایی گوشت فاسد با استفاده از نانو لوله های فلورسانس

و فانسرااا مولکوزاا ا کربنیاا لولهنانوازافت ااهباشینعاومدکاامیمح  ان
.اف شوی رسااااانن انبهقاا کهی ن حسگر فام بهمورق
ا ییباامی ازدنتازشیح ظهدفیببارشونهب هنبازا تامظا عازشوی انت از

هجوا شویکی ی هتازشیح ظجه مختا یاا  هشحاضرحازا .اف برمو اا 
کهن ا اهجوااقی یابظا انوز.استن حساسرساابهاا هشاینتمامیامفنانامااا ان
انبازهبنرهوهاینمح  ان.کن شظا ش اشوی فوم هضعی زن هصو  بهبتوان 
. اان ان اشوی کی یتیهضعی با حسافی باهفریعکهبوان  هیی
فام بهقمورراو فانسموااحاه کربنیاا لولهنانوازافت ااهباتح ی اتیشرههاین

میند)دنازماصیییمیاییمواای ندزااهشوی تجظیهصو  ا کهی ن حسگر 
شوی ی کی فنجربرا ااحسگرازشرههاین.کن میتابربهیرهعن(بیوونیکاا 
ا قرفاع یکازنسکهشرای م خ هشرر قرا افت ااهمو اماایهمرغقرمظن
زمانم  این.کن میا م ربهیرهعحسگرراف ناا شوی کنا ا حسگرشررتن
.اف عالیبسیا شوی کی ی تعیینجه 
ی هاف رشوی دنگاهبای نا ص اهازبیرحسگرا م راشرمح  اننشظا شبنابر
.اف 

Reference:
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EPMسیستم مدیریت پروژه یکپارچه سازمانی 

نظریمینامهندس:گردآورنده
شرکتآموزشوپروژهواحد

بای یمفازمانیتوفعهاا  یتهاز یتهیکفازمانینرهوهم یری 
هتغییرا با ادنهاهحمای یک ا شهم یری ا  ااافازمانکه

ازهافت ااباامیرفالها ا .فازامیامرافتامحی اا اشرشونی
بسیا فازمانینرهوهم یری م هومITاا زمینها فازمانهاتجربیا 
بره 1990ااها تمرکظکهموضوعاینبهتوجهبا.اف ی هماص

ن شامظمانم یری فم بهتمرکظامیرااها هنرهوهیکم یری 
نیظهادنم یری م هوماف کراهحرک اانرهوهفب هاقعا هنرهوه
ایرفا کنا نرهوهاافازمانا امرهزه.اف شرای هتغییرموشاف 
.اف برنامهیکازبخ یمواهیااا اقرا اانرهوه

ا  ااانرهوهبتوانکهاف ضره  کنترزنهتسا تسهیانبرا 
هوهنرم یری ابظا اا هاا هشرراین اانفر یکبوفیاهفازمان
.نمواهضعی کنترزهنظا  م یری نیک ا شهصو  بهفازمانی
میاتخاذ افازمانینرهوهم یری کا  هشکهاائیفازمانعموما
نرهوهم یری هاح یا(PMO)نرهوهم یری هاح فاز نیااهبهکنن 

فازمانکافطحا دنبوانمطرحعا بهکه(EPMO)فازمانی
یمفاز نیااههانتخا اا نمینویربهتر افازماناا اهلوی 
 م یریاا مت هلوو فاز ف ا ییهاتخاذبهحازعینا .کنن 
,PMBOKمثاافتان ا ااائیبامطابقنرهوه PRINCE2م اایمیاه

IPMAوانائیتباا شیرنرهوهموثرم یری ایگرشالر.نراازن می
اماانگهنرهوهاراا جنبهتمامم یری هنیگیر  یظ نبرنامه
نرهوهرانم یامرهزهالبته.اف نرهوها ا شیراررااتویها تمامکران
:جماهازاستن ایگر  ی حازا اا شالرباا شیر

یکهجواملظهفازمانیننیرهاا اکثرجغراریائینراکن شی:جغراریا•
نر نبایافترسقاباامهبرا که انرهوهازمتمرکظاطوعا انبا 
کن میتر نگ

ااانفازمکهزمانیا نرهوهم یری اا رراین :مالیاا الوانسی•
.ایومیحیاتیبسا اا ن تمرکظمواده  فوانرخهاااظینهبر

مستاظموهنرهم یری اا رراین بی تری اری :متع ان عانذ •
نیازمن کهانیکس.اف نرهوهم یری رراین ا بی ترن عانذ ا شیر 
ترفیافهنی رر نظا  برا نرهوهاطوعا ازی افای اایتن
تن تااسمنابعتخصی هزمانیمطوطااناظینهاقیقاطوعا بهدفان
.باین اایتها دشااانهفاز تصمیم

ای (EPM)فازمانینرهوهم یری حا اهکمکباپروژهواحد
قالبا فازماناا نرهوهمجموعهامفنینهنرهوهعماکراازکامای
باادنهامرافتائیازکا هکسباا هاح ا زیابیبرا نرهوهنفب 

یک ا شگیاهبوفینیظنرهوهتیماعضاءالبته.کن میرراامیرک ناا اف
ا دنها ااهافتمو ااا ابظا فایربافازمانینرهوهم یری فیستمکاما

  احایتراکجه ا هیون میمن بهرهحا اهاینازنرهوهم یری 
.کرامواان حرک اماانگیهاطوعا تر

کهیاصامظی :سازمانیپروژهمدیریتحلراهاصلیمزایای
نرهوهم یری اا حا اهازافت ااهبهم تاق ااایرک عموما

:ازعبا تن نمای میفازمانی

ارظایر بهره ه  -1
کا ارظایر عماکرا کسب ه -2

:افزایش بهره وری-1
ن  که  هیکرا م یری  نرهوه فازمانی قابای  اا  ن ر محو  ایجاا می ک
ولی  اان موجب ارظایر بهره ه   شرهه اا  مختاف کا بران بر مبنا  مسر

.ابظا  اا ه نرم ارظا اا  مو ا افت ااه دنها می یوا

:کارافزایش عملکرد کسب و -2
فاز اافتان ا برا  افامتا  فازمانینرهوهم یری فیستماتخاذ
با.کن یمرراامفازمانا برترتجا  ثب هنرهوهم یری اا رراین 
موااا توشتوان مییرک فیستمناینتوف ی هایجااهاضحای 
اااظینههش ایتهایتراکبهاانرهوها  اموجوامنابعهکن امرافتا ا
.اا کاار ا

میا کهکسبعماکراارظایرجه ا فیستماینامرافتا مظایا از
اانراین رم یری ا ت اءنرهوهنفب فاز بهینهقابای ایجاابهتوان

فواایرارظهااا  فر با اا اظینهکاارمنابعنازتربهینهافت ااه
.نمواایا هده  

هزینه وخسارت ناشی از بیماریهای غذازاد

خرمبیگلردکتر:گردآورنده
مرغوگوشتبندیبستهواحدفنیمسئول

 امهمین ره ازاابیما یها ازناییمسا تها تخمینهبرده ا
گرانه هیندما ا ایه.میکن ای اه اایمنیکونش ا یها ا فیاف 
 ادنبای موافتهنایاموافتهجامعهکههمسا تیکمیاظینههببرده ا
ا  هیهغییرتهی ههقانونگ ا انمسولیننگرشاشرشونیفببب راازا
مواا بوحواه ازاابیما یها هه اییمواابه ای بابرمو اا کای
ما یها بییارتهتوفعهک و اا ا دم هبعماتح ی ا برابر.ده ا
بر فی امیکنن نبطو یکهتحمیاجامعهبه اتوجهیقاباارینهه ازاا
افاسبرکه2012ه2010فازا دمریکاهاهاایوراو ی ااان گاهامیر

بهشررتهصو  دمریکابیما یها هنی گیر کنترزمرکظمستن ا 
زمینها مسا  ایجااعامابی ترینعنوانبه اه ازاابیما یها ات اق

ه اییواامبه ای با  بیانگراامی مواهاینان کراهاعومنظیکی
 ایمسا تهایشنینبرهزازنی گیر جه  امسولینج  هعظمبواه

.میطاب 
کنن میمعرریه ازاابیما یها عاما ای هینامتهناتوون31مح  ین

اینجظهکههمهمعم هعاما5ه%96ح هامسروزعم هناتوون14که
میبوجوا اه ازاابیما یها از%85ح هاتنهاییبهمیباین ناتوون14

فماتوکسونو-هیرتی ویی  فالمونو)یاماعم هعاما5ده ن ناین
اینکهایرهمع.میبای (هنو ههیرهسکم یبوباکتر-لیستریا-شون یی

مواهب اه ازاابیما یها بینا ابتوموا ابی تریننو ههیرهس
همرگانیبیما فتم یفنموا اعویماایتنب لیاهلیمی ا امتصاص

 اهاهماهزا ا تبهترتیببهشون  هتوکسونوفماکمنفالمونوهمیر
فالمونو)ان اااهامتصاصموابهع ازاابیما یها ایجااا 

این(می ا امتصاصموابه افا نههمیرمرگبی ترینهتوشس وفما
م یاوباکترککهمیبای نشراصااقنیظکم یاوباکترمصوصا قانون
قابانکته. میبایباکتریاییعوامابینه ازاابیما یها ایجااا نی ره
یکوانعنبههمسولینامگانتوجهجابعایرهمایکو  اینکهتوجه
ایجااا ا ص  2ح هانفهمیه ازاابیما  ایجااا مهمعاما

وجهتهاینمی ا امتصاصموابهه ازاابیما یها بهمربوطمسا  
.میبای کواکانا ی ی بیما  ایجااب لیایای 

ریکاآمدرغذازادبیماریهایازناشیوخسارتهزینهبرآورد

ازفا  اموابرده ااهلینامریکاک اه ز انا تمانااناناقتصاا
ه ااا ازناییمسا  .اظینه2000فازها کران یرهع1996

کران نازاعوما  بیایون6.9ح ها اعم هناتوزن5ازناییبیما یظاا
ا بیما یهاظینها مصوص ی به هتح ی ا یاا مابع بهدن

مصرفعاومنرهرسو افکا ف2010فازا ی یمنبطو یکهه ازاا
وونها ناتتمامیازناییهاظینهمسا  اهاایوایال اان گاهازکنن ه
.کرااعوما  بیایون152 ابیما یظا

3 2

بیما یها ر هنی گیکنترزمرکظتخمینافاسبربا محافبا تمامی
دما 2011فازا مرکظایناینرهازاف بواه1999فازا دمریکا
ه ازاابیما یها  هو هامفنینج ی ه هشمت افاسبر اموا
مطالعهاهج ی اا هاااهاصوحا امینافاسبر.کرااصوحج ی 

رده ابکهشرر صو  هاارتمنافکا فتوف 2012فازا هتح یق
 مت اهررااهاینتوف ه ازاابیما یها ازناییهمسا  اظینه

اامنههفع این.اای بیایون77.7تابیایون14.1ازهفیعیاامنههاا ا 
هینهاظمصوصا فرا شمیهیکیبههیکاهزنگاها ت اه هاین
که ویممیمتوجهفااهبر فیباهلیمیاه ابوجوابیما یظااه ااا کا
هتهات ااینمسا  اه ابرا تح یقمت هلوو هامجنینناتوونتع اا
.میکن توجیه ا

77.7ه152ترتیببه2012ه2010فازا افکا فمطالعهاهبینت اه 
کنترزکظمرتوف کهبیما یهاف ا برهزتغییرجه بها  بیایون

.اف شرای هاعومدنازهقبا2011فازا بیما یهاهنی گیر 
77.7ترتیببه2012هاارتمن2012افکا فمطالعهاهبینعم هت اه 

نمان نابطر جههالبتهاا ابستگیزیرراکتو اهبها  بیایون14.1ه
:میگرااایا هدنبهبحث

ناتوون31ازناتوون30ح هاافکا ف:مطالعهمو اناتوونها تع اا-1
بهامیراکهناتوونیهیرعواماعوههبهه ازاابیما یها ا ی هینامته
یما یهابهنی گیر کنترزمرکظتوف ه ازاابیما یها عاماعنوان
14اارتمنم اباطرفمی ا نا قرا موامطالعها  اان ی همعرری
موابه اهمیرهمرگبیما فتانیموا ا%95کههاصایعم هناتوون

.می ا قرا مطالعهمو ا امی ا امتصاص
رینتاصایازیکیمسا  ا زیابیمت هلوو :ا زیابیه هشمت -2

بیما یها ازناییهمسا  اظینهببرده اا راکتو ش ا ترینهتاثیر
موا اافاسبر اموامحافبا اارتمننبطو یکهمیبای ه ازاا

اینبرعوههافکا فصو تیکها می ا قرا همیرهمرگبیما فتانی
.می ا قرا نظرم  ازن شیکی ی موا ا
ما  هبیمالیمسا  ایجااا ه ااامی بیانگرروقهمستن ا دما 
ایا هبا ا امانطو یکهمیبای امرهز جوامعا دنازناییاا 

یکینظزمینها مسا  ایجااعامابی ترینزااه ابیما  کرای 
رمطزنگدم نا بص اموجب هینگرانهدما هامیناف ی هاعوم
امی هب.میبای موجواهضعی بهبواجه شالرهایجاامسرولینا 

مسا  ا مصوصاقیقدما یکک و عظیظمانا مانیظکه هز 
  عایع مازناییهمعضو م کو تبیینجه ازه اناییاا 

ش ا  ایهفرماامی بهمسرولینامتاباییماایتهه اییمواابه ای 
یکامرینمح  اینکههامشران هاقفبه ایتیهکنتانی گیر ا 
.باین اایتهمواتح ی ا جه مستن منبع
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نقش نمک در فرآورده های گوشتی و راهکارهای کاهش آن
شکرانهنادیامهندس:گردآورنده

شرکتتوسعهوقیقتحواحد

موااطریقازیمف با  م اایرا یار . ر میقرا افت ااهمو انطعمکنن هت  ی هنگه ا ن هاان هنطعمعنوانبهش یتهزمانها ازنمک
طبق.بای یمرهقیع-قابیاا بیما  بهابتواحتمازارظایردناا دم نیمهمترینازیکیکهاا امست یما تباطمونر ا  نرباه ایی
نمکمصرففرانهنیظایرانا .بای می(ف یمشرم2معااز) هزا شرم5نمکنی هتوصیهم  ا ن2003فازا FAOهWHOشظا ش
ا ی هرردین ه ااا ا نمکشستراهافت ااه.بای میی هتوصیهم  ا برابر3ت ریباًمیظاناینکهاف ررااربرا  هزا شرم15تا10طعام
نهنمکنیکابهه ایی ویمازف یمزیااا یار طو یکهبه.اف ی هکنن شانمصرففومتیمو اا نگرانیبرهزموجبامیرفالها طی
اا ا  نکاسیمزیااارعطریقازامفنین.اا میارظایرنیظ اعرهقی-قابیبیما یها بهابتومطرباکهیوانمیمونر ا ارظایربهمنجرتنها

مف ی هزانها یار اصایمنابعازیکیی هررده  شویتیمحصو  .یوامی(کاسیمکاریا یار ع مصو  ا )افتخواننرمیموجب
طو یکهببای نمیشویتیاا ررده اهجماهازه اییمحصو  ا ف یمکااربه ایتینفازمانها نهاییا فالیاامینبه.باین می

اا رده اهرا نمکعماکرا ن ربهتوجهباامفنین.بای اایته امنافبیه ایی ویمحازعینا هببرال  ه اطعمازکنن همصرف
.شیراقرا بر فیمو انمککاارازناییتکنولوویکیهحسیتغییرا بایستیشویتین

EPM:  Enterprise Project Management

http://www.cdc.gov/nchs/fastats/hexpense.htm

