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 Foodconf-1081  مقاله:کد 
 

 های رستوران و ها ساندویچی در شده طبخ غذایی مواد در پراکسید اندیس میزان بررسی

 3131 سال در الهیجان شهر
 

 5زهرا غمگسار صالح، 4معصومه آتش فراز، 1سید مصطفی صادقی ،2ماندانا طایفه، 3آذین نصراهلل زاده

 هیئت علمی گروه صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان -1

 علمی گروه صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان هیئت -2

 استادیار گروه زراعت،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان -3

 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و هندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان -4

 ی واحد الهیجاندانشجوی کارشناسی ارشد علوم و هندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسالم -5

6-  

 چکیده
 اولین پراکسید. یابد افزایش آماده غذاهای از استفاده میزان که شده سبب زندگی شیوه در وسیع تغییرات امروزه :هدف و زمینه

 تغییرات یدرس معین ای اندازه به پراکسید میزان که وقتی. آید می بوجود ها روغن و چربیها اکسیداسیون از بعد که است ترکیبی

 هدف. شود می ایجاد گردند، می روغن و چربی در نامطلوب طعم و بو ایجاد باعث که فراری مواد و گیرد می صورت مختلفی

 در الهیجان شهر های فروشی ساندویچ و رستورانها در شده طبخ غذاهای در موجود پراکسید میزان بررسی مطالعه این کلی

 .باشد می1333 سال

 سطحی و عمیق کردن سرخ شرایط دو در شده سرخ غذایی نمونه 55 روی بر تحلیلی -توصیفی مطالعه این :بررسی روش

 ساعات در الهیجان شهر در مختلف غذایی واحدهای از نمونه 174 مجموع در. بود تکرار سه دارای واحد هر  و. گرفت انجام

 مجاز استاندارد حد که شد انجام 4173 شماره استاندارد با مطابق پراکسید اندیس تعیین. گردید آوری جمع 12.31 تا 11.31

 های شاخص و SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده(. 3)باشد می کیلوگرم هر در واالن اکی میلی 5 روغنها برای پراکسید

 .گردید بررسی توصیفی

 دارای ها نمونه % 51 از بیش و بود مجاز حد از باالتر شده سرخ های نمونه کلیه در پراکسید اندیس :و نتیجه گیری ها یافته

 شهر های فروشی ساندویچ و ها رستوران در شده طبخ غذاهای که داد نشان ها یافته این. اند بوده 5 از باالتر پراکسید اندیس

 سالمت و باشند سمی مواد محتوی است ممکن و شود نمی رعایت زمینه این در الزم های استاندارد و بوده مطلوب نا الهیجان

 نظارت نیز و ها واحد این متصدیان آموزش خصوص در الزم تمهیدات گردد می پیشنهاد لذا. کنند تهدید را کنندگان مصرف

)  دپرکسیاندیس  باالترین عمیق کردن سرخ روش با همبرگر میان این در .بگیرد انجام بهداشتی مراکز توسط آنها صحیح

 .داد اختصاص خود به را( کیلوگرم در واالن اکی میلی16/113

 . کردن سرخ ،رستوران و فروشی ساندویچ روغن، حرارت، پراکسید، اندیس: کلیدی واژگان

 

 مقدمه
 وجود ییشیمیا های آلودگی از یکی. باشند می بیولوژیکی و شیمیایی عوامل توسط شونده آلوده مهم منابع از یکی غذایی مواد

 (1.)باشد می شده سرخ غذاهای در پراکسیدی مواد

Archive of SID

www.SID.ir



 
 

2 

 

 متداولترین از ها روغن در غذاها کردن سرخ. دارند غذاها ای تغذیه کیفیت و بافت بو، طعم، در مهمی نقش ها روغن و ها چربی

 طالیی ای قهوه رنگ و خوشایند طعم سبب کردن سرخ چون. دارد زیادی طرفداران که غذاهاست تهیه در گرما از استفاده روش

 یغذاها که هایی مکان و ها رستوران در غذاها کردن سرخ دلیل همین به. است خوشایند مردم از بسیاری ذائقه برای که شود می

 تمایل و تیرگی افزایش دانسیته، و ویسکوزیته افزایش) فیزیکی تغییرات کردن، سرخ طی(. 11)است رایج کنند می تهیه آماده

 چرب های اسید میزان و پراکسید عدد افزایش) شیمیایی ،( سطحی کشش کاهش دود، نقطه کاهش روغن، در کف ایجاد به

 پایداری کاهش باال، مولکولی وزن با ترکیبات افزایش مزدوج، های ان دی از ناشی نانومتر 231 موج طول در جذب افزایش آزاد،

 مستقیمی اثر که دهد می روی روغن در( مزه طعم، کاهش شامل)  ارگانولپتیکی و( اشباعی غیر ترکیبات میزان کاهش روغن،

 غیر آسیل های گروه در اکسیداتیو تغییرات سبب هوا حضور در زیاد دادن حرارت (4. )دارند غذایی ماده سالمتی و کیفیت بر

 ربیچ ای تغذیه خصوصیات تغییرات این. شود می ها چربی و ها روغن در موجود اشباع غیر اجزای دیگر و ها گلیسرید در اشباع

 (6).شود می پلیمریزه و شده اکسید ترکیبات از بسیاری گیری شکل سبب و دهد می تغییر را ها

 به ادهس کوواالنسی پیوند یک توسط اکسیژن اتم دو مولکول، این در. است قطبی کوواالنسی ترکیب یک هیدروژن پراکسید

 نمیزا با روغنها اکسیداسیون زیاد، کردن سرخ طول در. آید می در مجتمع صورت به هیدروژن پراکسید اند متصل یکدیگر

 اکسیداسیون اولیه محصوالت عنوان به ها هیدروپراکسید(. 2)گردد می ها هیدروپراکسید تولید سبب که افتد می اتفاق بیشتری

 در و تگیآهس به القا، دوره عبارتی به یا واکنش اولیه مرحله در آنها مقدار و هستند رنگ بی و مزه بی بو، بی ناپایدار، ترکیباتی

 حاصل ثانویه های فرآورده. دهد می رخ دیگر محصوالت به آنها شکست سپس و یابد می افزایش ناگهانی طور به مرحله این پایان

 %31 ودحد و باشد می اتوکاتالیتیک واکنشی هیدروپراکسید تشکیل. باشند می موثر طعم و بو در ها پراکسید شکست از

. دیاب می افزایش دما ازدیاد با ترانس های هیدروپراکسید میزان. هستند ترانس و مزدوج شکل به حاصل های هیدروپراکسید

 الکل ها، نکتو ها، آلدئید به توان می ترکیبات این از. شوند می تجزیه کم مولکولی وزن با فرار ترکیبات به ها هیدروپراکسید

 (5. )کرد اشاره ها هیدروکربن و کربوکسیلیک اسید ها،

 پراکسید، اندیس. شود می استفاده اکسیداتیو تندی تعیین برای که است هایی تست ترین متداول از یکی پراکسید اندیس تعیین

 می گیری اندازه را ها چربی و ها روغن اکسیداسیون مراحل شروع در گرفته شکل های هیدروپراکسید و ها پراکسید غلظت

 (11.)باشد می افزایش به رو ما جامعه در منزل از بیرون در آماده غذاهای مصرف به تمایل که دهد می نشان موجود شواهد. کنند

 لیدتو سطح در آلودگی کاهش برای مناسب مداخله و ریزی برنامه جهت تواند می ها روغن شیمیایی آلودگی میزان تعیین لذا

 مصرف سالمت ارتقای سرانجام، و غذایی ایمنی و بهداشتی بهبود به منجر دیگر های مداخله با همراه و باشد موثر غذایی مواد

 ساندویچی و ها رستوران در روغن در شده طبخ غذاهای در پراکسید میزان بررسی هدف با حاضر مطالعه لذا(. 1)شود کنندگان

 . شد انجام 1333 سال در الهیجان شهر های

 ها روش و مواد
 نمونه مورد تصادفی صورت به الهیجان شهر سطح در رستوران و ساندویچی واحد 55 تعداد تحلیل -توصیفی مطالعه این در

 جمع صورت این به ها نمونه و شد گرفته نظر در ثابت کردن سرخ حرارت درجه و روغن نوع طرح این در. گرفت قرار برداری

 دو در و تکرار سه در ها نمونه. سطحی و عمیق کردن سرخ حالت دو در همبرگر و مرغ زمینی، سیب سوسیس،: گردید آوری

 .شد تعیین( ظهر 12.31 تا 11.31 ساعات بین) روز میانه در برداری نمونه زمان. شدند آزمایش( هفتم و دوم) روز

 و گرفت انجام AOAC (Association of official analytical chemists) استاندارد طبق بر پراکسید گیری اندازه نحوه

 .گرفت قرار قضاوت مورد SPSS افزار نرم با ها نمونه سپس و تعیین ها نمونه در پراکسید میزان
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 بحث و نتیجه گیری
 و بوده( 1F) سطحی کردن سرخ به مربوط مورد 63 و( 2F) عمیق کردن سرخ به مربوط نمونه 115 شده گرفته نمونه 174 از

 دو در و بود( 4T)همبرگر  مورد 36 و( 3T)مرغ مورد 45 ،(2T)زمینی سیب مورد 54 ،(1T)سوسیس مورد 33 غذاها مورد در

 .شد انجام برداری نمونه( 7 و 2) روز
 از بیش دوم روز در ها یافته این اساس بر. دهد می نشان را ها فروشی ساندویچ و ها رستوران در کردن سرخ وضعیت 1 جدول

 .باشند می 5 از باالتر( PV) پرکسید اندیس دارای و  بوده نامطلوب ها نمونه % 51

 

 
 (fry)کردن سرخ روش در پراکسید میزان فراوانی درصد -1 جدول

 

 درصد پراکسید
2PV                                                7PV  

            1F                           2F                             1F                        2F 

 % 57/5                       -                          % 76/24                    % 14/13                        5کمتر از        

        5 -5                            56/11 %                    45/11 %                           -                       45/11 % 

 % 35/51                     % 111                       % 76/64                    % 37/75                       5باالتر از        

 

 .اند داشته 5 از باالتر پراکسید ها رستوران در شده سرخ غذاهای % 51 از بیشتر که دهد می نشان 2 جدول های یافته

 (Type food) غذاها انواع در پراکسید فراوانی درصد -2جدول

 

 در( 4T)همبرگر  نمونه ،7و 2 روز در: بود ترتیب بدین مشاهدات و شده انجام DUNCAN آزمون اساس بر نمیانگی مقایسه

( 3T) مرغ و( 1F) سطحی کردن سرخ روش به مربوط پرکسید عدد کمترین و داشت را پراکسید عدد بیشترین( 2F) عمقی حالت

 (2 و 1 نمودار.)است بوده

 

 پراکسید درصد
2PV                                                  7PV 

  1 T            2T              3T         4T                1T              2T            3T          4T 

 -       % 45/24       % 12/11         -                   -        % 67/6   % 75/27      % 71/7            5کمتر از      

     5 – 5                71/7 %     51/14 %        67/6 %      34/5 %          71/7 %       25/3 %       75/17 %       -  

 % 111    % 77/57      % 63/73      % 31/32        % 66/31    % 66/56      % 41/57      % 61/54          5باالتر از      
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 دوم روز در تیمار دو میانگین مقایسه -1نمودار

 

 

 
 هفتم روز در تیمار دو میانگین مقایسه -2نمودار

 

 

 که داد نشان 2116-2115 های سال در دنیا کشور 35 در غذاها شیمیایی آنالیز

 ودهب نامطلوبی سطح در آنها ترانس چرب های اسید میزان زیاد، چربی علت به باال انرژی ،چگالی داشتن بر عالوه غذاهای آماده

 کردن سرخ در( 4T)همبرگر  که شد مشخص اخیر مطالعه در(. 12)دارند ها انسان روی نامطلوبی بیولوژیکی اثرات که است

 مشاهده نیز ای مدیترانه کشورهای و اسپانیا در همکاران و Perez مطالعات در که بود پراکسید اندیس باالترین دارای( 2F)عمقی

 (. 3)دادند نشان خود از باالیی موتاژنی فعالیت باال حرارت در روغن در شده سرخ های همبرگر شد

 شد مشاهده همکاران و Takeoka توسط شده سرخ روغن شیمیایی های ویژگی روی بر دما تاثیر روی بر شده انجام مطالعه در

 مواد کیفیت تنها نه که شده سمی مختلف مواد تولید سبب باال حرارت از استفاده با کردن سرخ برای ها روغن از استفاده که

 دادن حرارت زمان هرقدر. سازد می مواجه زیادی خطرات با را کنندگان مصرف سالمت بلکه دهد، می قرار تاثیر تحت را غذایی

 مطالعه در که همانطوری(. 13)یابد می افزایش شیمیایی های واکنش وقوع میزان باشد بیشتر روغن از استفاده دفعات تعداد و

 رد و نامطبوع بوی و روغن موقع به تعویض عدم روغن، رنگ بودن کدر طبخ، هنگام دود شدن متصاعد گردید مشاهده نیز اخیر

 اندویچس در که است غذاهایی در سمی و مضر ترکیبات وجود بیانگر مصرفی های روغن پراکسیداندیس  میزان بودن باال نهایت

 .شود می ارائه مردم به ها فروشی

 ها فروشی ساندویچ در موجود مایع و جامد شده سرخ روغنهای برای همکاران و اربابی توسط شهرکرد در شده انجام مطالعه در

 شهر در شده انجام مطالعه در(. 2)باشند می استاندارد مجاز حد از باالتر پراکسید اندیس میزان دارای %111 تقریبا داد نشان

 به شده ارسال ساندویچی های روغن موارد از % 3/37 در هیدروژن پراکسید میزان همکاران و محمدی پور توسط یاسوج

2PV عدد پراکسید روز دوم : 

Fry عمقی(2:سطحی و1):روش سرخ کردن : 

Type food ( همبرگر4:مرغ، 3:سیب زمینی، 2وسیس، :س1: انواع غذا:) 

7PV عدد پراکسید روز هفتم : 

Fry :(عمقی: 2و سطحی:1)کردن سرخ روش 

Type food  :(همبرگر:4 مرغ،:3 زمینی، سیب:2 سوسیس،:1) غذا انواع 
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 رستورانها قنادی، مصرفی های روغن روی بر همکاران و زاده رحیم مطالعه در (.11)است بوده استاندارد حد از بیش آزمایشگاه،

 ساندویچی % 3/37 و رستورانها % 3/55 که شد مشاهده گرگان شهر های ساندویچی و فروشیها اغذیه مرکزی، های آشپزخانه و

 شده سرخ غذاهای در پراکسید اندیس میزان نیز حاضر مطالعه در (.11)است بوده مجاز حد از باالتر بسیار پراکسیدی اندیس ها

 کردن سرخ با همبرگر میان این در که. باشد می استاندارد مجاز حد از بیش که بوده % 51 باالی سطحی و عمقی شرایط در

 در: اردد بستگی ذیل عوامل به رسد می نظر به امر این علت. داد اختصاص خود به را پراکسید اندیس درصد بیشترین عمیق

 هیدرولیز و پلیمریزاسیون اکسیداسیون، ها واکنش این افتد، می اتفاق روغن در بسیاری شیمیایی های واکنش کردن سرخ هنگام

 کف هک شوند می روغن شیمیایی و فیزیکی خصوصیات در تغییراتی ایجاد سبب ها واکنش این از حاصل محصوالت. هستند

 روغن داخل غذا از که ترکیباتی همچنین. باشد می آن های پیامد از غیره و پایداری کاهش رنگ، شدن تیره کردن، دود کردن،

 یم کردنی سرخ روغن کیفیت افت سبب غیره و سوخاری نان ذرات پروتئینی، مواد مقدار، کم فلزات نمک، آب، مثأل شود می

 ریعس اکسیداسیون باشد باالتر حرارت درجه وهرچه کرده پیشرفت سریعأ اکسیداسیون کردن سرخ های حرارت درجه در. شود

 turnover سرعت مثل عواملی تأثیر تحت حرارت درجه بر عالوه کردنی سرخ روغن اکسیداسیون سرعت. افتد می اتفاق تر

 ،(مس و آهن مخصوصأ)اکسیداسیون به کننده کمک مقدار کم فلزات حضور هوا، معرض در روغن سطح گرفتن قرار روغن،

 (6،  5.)باشد می حرارت به مقاوم های اکسیدان آنتی حضور و شود کی سرخ که غذایی نوع چربی، نوع و کیفیت

 بوده 35.5 بامیه برای و 65 زولبیا های نمونه برای پراکسید اندیس باالترین ،در کاشان آسمانی توسط شده انجام مطالعه در 

سد و به نظر می ر دارد همخوانی حاضر تحقیق در آمده بدست نتایج با و باشد می باال بسیار استاندارد به نسبت که( 1) است

  کم این ماده بود. پراکسید سیب زمینی در این مطالعه به دلیل ضخامت پایین بودن اندیس

 دادن توجه امروزی، جامعه در آن شده سرخ نوع از خصوص به آماده غذاهای افزون روز و باال مصرف میزان به توجه بنابراین

 جهت هیدروژن پراکسید اندیس تنها مطالعه این در. رسد می نظر به ضروری سالمت روی غذاها گونه این مضر اثرات به مردم

 و مطلوبنا ترکیبات گیری اندازه برای مطلوب آزمایش یک انتخاب که حالی در شد، استفاده شده سرخ غذاهای کیفیت تعیین

 های ودیتمحد از یکی شاید موضوع این و است مشکل آنها شیمیایی پیچیدگی به توجه با باال حرارت اثر در شده تشکیل سمی

 یتمتابول و سمی مواد سایر پراکسید، اندیس سنجش بر عالوه آتی مطالعات در شود می توصیه. آید می حساب به حاضر طرح

 .گیرد قرار توجه مورد باال حرارت در شده سرخ غذایی مواد در نیز ها
 T و F های شاخص برای فاکتوریل آزمایش واریانس تجزیه -3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( PV) پراکسید عدد ویژگی برای T و F متقابل اثر و( T) غذا نوع و( F) کردن سرخ روش عامل دو اثر

 .بود معنادار بسیار مطالعه مورد روز دو هر در

  PV2                                                 PV7 

 Df MS 

F 1 **2653.753                                      **5246.361 

T 3 **2152.737                                      **3551.351 

F.T 3 **1333.671                                      **2456.341 

E 166     152.173                                            354.123            
PV عدد پراکسید : 

F روش سرخ کردن : 

T انواع غذا : 

 ** : بسیار معنادار
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 غذا انواع و کردن سرخ روش میانگین مقایسه -4نمودار
 

 

 نمونه سایر با معناداری تفاوت و بوده( 4t2f) 5 نمونه به متعلق دوم روز در پراکسید اندیس باالترین که دهد می نشان 4 نمودار

 تشکیل سرعت افزایش باعث که( % 51-61)بوده فراورده باالی رطوبت میزان همبرگر در امر این علت رسد می نظر به. دارد ها

 رسوباتی ایجاد روغن در همچنین و بوده باالتر آن در روغن جذب شود، می روغن به آب انتقال و روغن در آزاد چرب اسیدهای

 برای بار چندین معموأل روغن عمیق کردن سرخ در همچنین. دهد می افزایش روغن در را آزاد چرب اسید تشکیل که کند می

 روغن. شود ریزی دور باید خود مفید عمر پایان در و شود می مصرف مختلف غذاهای یا غذا همان از جدید بچ یک کردن سرخ

 که غذایی کیفیت و دارد نامطلوب بوی و طعم و بوده غلیظ و رنگ تیره ظاهر نظر از رسیده، ریزی دور مرحله به که شده مصرف

 .باشد نمی خوب شود، سرخ روغنی چنین در

به نظر میرسد علت  ؛باشد می( 3t2f) 7 نمونه به مربوطپراکسید  کمترین و اند نداشته هم با معناداری اختالف ها نمونه باقی

 که باشد می باال ها کن سرخ در روغن turnover سرعت همچنین واین امر رطوبت و چربی کم، بافت سفت مرغ می باشد 

 (5. )شود می آزاد چرب اسیدهای تر آهسته تشکیل باعث

 

 
 مقایسه میانگین روش سرخ کردن و انواع غذا -5نمودار           

 نمونه سایر با معناداری اختالف نظر این از و بوده( 4t2f) 5 نمونه به مربوط پراکسید اندیس باالترین که دهد می نشان 5 نمودار

 و ندارند معناداری اختالف یکدیگر با ها نمونه سایر. دارد قرار بعدی ی مرتبه در پراکسید نظر از( 2t1f) 2 نمونه. است داشته ها

 ودز به زود تعویض آن علتو  باشد می سطحی کردن سرخ روش در همبرگر که بوده پراکسید اندیس کمترین دارای 4 نمونه

 .شود می تشکیل تر دیر آزاد چرب اسیدهای و آید می پایین حرارت نتیجه در که کردن سرخ هنگام در روغن
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F :FRY                      روش سرخ کردن :T:TYPE FOODانواع غذا : 

3- F1T1       2سوسیس در روش سطحی- F1T2 سیب زمینی در روش سطحی 

1- F1T3              4مرغ در روش سطحی- F1T4 در روش سطحیهمبرگر 

5- F2T1         6سوسیس در روش عمقی- F2T2 سیب زمینی در روش عمقی 

7- F2T3                 8مرغ در روش عمقی- F2T4 در روش عمقی همبرگر 

F :FRY                      روش سرخ کردن :T:TYPE FOODانواع غذا : 

3- F1T1       2سوسیس در روش سطحی- F1T2 سیب زمینی در روش سطحی 

1- F1T3              4مرغ در روش سطحی- F1T4 در روش سطحی همبرگر 

5- F2T1         6سوسیس در روش عمقی- F2T2 سیب زمینی در روش عمقی 

7- F2T3                 8مرغ در روش عمقی- F2T4 در روش عمقی همبرگر 
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 هستند ناکسیداسیو مقدماتی محصوالت که پراکسیدها تولید شدت بر اکسیداسیون فرایند نتیجه در دهی حرارت پیشرفت با

 (7.)دهد می رخ اکسیداسیون خصوصأ مختلف شیمیایی های واکنش نتیجه در و شده افزوده

 صرفم با ترکیبات این. شوند می تشکیل ها گلیسرید دی و منو و آزاد چرب های اسید ها روغن هیدرولیز با کردن سرخ طول در

 ه،کنژوگ چرب اسیدهای هیدروپراکسیدها، تشکیل منظور به ها روغن عالوه، به یابند می تجمع کردنی سرخ های روغن در مکرر

 و زادآ چرب اسیدهای مقدار در افزایش صورت به فرار ترکیبات در افزایش. شوند می اکسید ها کتون و هیدروکسید اپوکسید،

 دما، تابع روغن در هیدروپراکسیدها شکست و تولید میزان همینطور و( 5.)شود می ظاهر روغن های نمونه در پراکسید اندیس

 ییتنها به تواند نمی باشد، می هیدروپراکسیدها ناپایدار ماهیت تابع پراکسید آزمون چون. است چرب اسید ترکیب و زمان

 (11. )باشد چربی و روغن اکسیداسیون برای دقیقی شاخص

 . گرفت قرار مطالعه مورد سطحیو  عمقی روش دو به همبرگر و مرغ زمینی، سیب سوسیس، غذایی ماده چهار پژوهش این در

 و دوم روزهای در تکرار سه با که نمونه 55 میان از.  دارد وجود مستقیمی رابطه روغن، شیمیایی فساد و پراکسید اندیس بین

 بوده 5 از کمتر ها نمونه % 25/16 در و 5 از باالتر ها نمونه از % 12/53 در پراکسید اندیس است، گرفته قرار آزمایش مورد هفتم

 .است

 دارای سطحی روش در چه عمیق روش در چه شده سرخ غذاهای از % 51 تقریبا مطالعه این از آمده بدست نتایج به توجه با

 های واحد در روغنها از استفاده نحوه که کرد گیری نتیجه توان می بنابراین. بودند استاندارد مجاز حد از باالتر پراکسید اندیس

 سمی ترکیبات ایجاد در است ممکن روغن های نمونه کلیه در پراکسید اندیس باالبودن و بوده نامطلوب رستوران و ساندویچی

 هم و کنندگان مصرف هم لذا. نماید تهدید را کنندگان مصرف سالمت خود نوبه به تواند می که داشته تاثیر غذایی مواد در

 .دهند تغییر را روند این تا نمایند تالش المقدور حتی بایست می مسئوالن

 خصوص به آماده غذاهای توزیع و تهیه مراکز در مصرفی های روغن شیمیایی کیفیت خصوص در نظارت است الزم بنابراین

 عزیوت و تهیه مراکز پرسنل مدیران، همکاری با ای مداخله و تحقیقاتی و آموزشی های پروژه انجام و گیرد انجام ها فود فست

 .شود می پیشنهاد بهداشتی کارکنان وسیله به مداوم کنترل و پیگیری و غذایی مواد گونه این

 تشکر و تقدیر

 از رئیس محترم اصناف شهر الهیجان و و نمودند فراهم را پژوهش انجام زمینه که دانشگاه پژوهشی شورای محترم اعضای از

 .شود می تشکر و تقدیر نمودند یاری پژوهش این انجام مختلف مراحل در مارا که عزیزانی کلیه
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