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  مقدمه
يد يكي از مهمترين ريز مغذي هاي ضروري براي 

هر مقدار مورد نياز روزانه آن براي . حيات مي باشد
آن از طريق % 90 ميكرو گرم بوده كه حدود 150نفر 

نقش  .]1[ آن از طريق آب تامين ميگردد%10غذا و 
موثر يد در ساخت هورمون هاي غده تيروئيد و تاثير 
هورمونهاي فوق، در اعمال حياتي انسان از دوران جنيني 

 يكي از مهمترين  كمبود آن. ]2[به اثبات رسيده است 

  چكيده
وامل تهديد كننده سالمت بشر مي باشد كه از ابتدايي ترين مرحله حيات، زندگي كمبود يد يكي از مهم ترين ع: و هدفزمينه 

هدف از اين مطالعه . آن وجود نداردعوارض نمايد كه پس از ابتال راهي براي نجات از مي انسان را با خطراتي جبران ناپذير مواجه 
  .ر و مقايسه آن با ميزان استاندارد مي باشدبررسي تاثير عوامل رطوبت و نور بر ميزان پايداري يد در نمك هاي يددا

 تمام . تحليلي دوازده نمونه نمك توزيع شده در شهر دامغان بصورت تصادفي انتخاب گرديد- در اين مطالعه توصيفي:روش كار
براي سنجش يد از روش  . آزمايش ها در آزمايشگاه شيميايي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي دامغان انجام شد

 و تصفيه  در اين بررسي ميزان ده گرم از انواع نمك هاي تصفيه شده. تيتراسيون بر اساس متد فارماكوپه بريتانيا استفاده گرديد 
تحليل . رطوبت و عدم رطوبت به مدت دو ماه نگهداري وبطورهفتگي مورد آزمايش قرار گرفتند، تاريكي، نشده در شرايط نور
  . انجام شد SPSS توسط نرم افزار ANOVAو تي زوجي آماري نتايج به روش

ن در نمك هاي كاهش آ كاهش يد در تمام نمونه ها مشاهده شد و ميزان  كه نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد: يافته ها 
ين همچن. گرم در ليتر مي باشد ميلي 1/2 و 1/4، 5/1، 2/2به ترتيب رطوبت و عدم رطوبت ، تاريكي،  درمقابل نور تصفيه شده

 ميلي 6/2 و 35/5، 1/2، 4/3 به ترتيب رطوبت و عدم رطوبت ، تاريكي، مقابل نور در نمك هاي تصفيه نشده درميزان كاهش يد 
  . قرار داشت  ) ppm 50 – 30( آن در حد قابل قبول  عليرغم كاهش يد؛ ميزان. گرم در ليتر مي باشد

 ppm(پايداري يد موجود در نمك هاي يد دار در برابر تاريكي نازان  يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه مي:نتيجه گيري 
 ppm(نسبت به انواع تصفيه نشده ) ppm 75/2(هاي تصفيه شده  همچنين در نمك و) >09/0p (بوده) ppm 3(نور  از كمتر ) 9/1

) ppm 43/2(نسبت به عدم رطوبت ) ppm 93/4(پايداري يد در برابر رطوبت نااز طرفي . )p >28/0( مي باشدكمتر نيز ) 36/3
 ي باشدم) ppm 1/3(تصفيه شده بيشتر از انواع ) ppm 97/3(ي تصفيه نشده پايداري در نمكهاناو اين بوده  )>006/0p(بيشتر 

)28/0< p( . پايداري يد در برابر نور ناهمچنين ميزان)ppm3 ( پايداري آن در برابر رطوبت نااز كمتر)ppm93/4( ه است بود
)5/.0< p( .  

 يد، نمك يد دار، نور، رطوبت: كليديواژه هاي 
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 خصوصا در كشورهاي در  درماني -مشكالت بهداشتي
 مي باشد كه مي تواند از  حال توسعه مانند ايران

ابتدائي ترين مرحله حيات، زندگي انسان را دستخوش 
مخاطراتي نمايد كه پس از ابتال راهي براي نجات از 

مطابق با بررسي هاي  .]3[ آنها وجود نداردعوارض 
ر  از ساكنان جهان در معرض خط %30انجام شده 

 .]5،4[دچار كمبود يد هستند % 12كمبود يد و بيش از 
 از گواتر و  اين عنصر عبارت است كمبود  اختالالت 

  و معلوليت هاي ، عقب افتادگي ذهني نيسمكرتي
قف رشد، نقايص حركتي و راه رفتن،  توجسمي مانند 

. ]6[لوچي، فقدان هماهنگي عضالني و كر و اللي 
 ميليون نفر مبتال به گواتر، 655 مطالعات نشان مي دهد 

 ميليون نفر 26 و يسمكرتين به بيماري  ميليون نفر7/5
  . ]5[هاي مغزي مي باشند  در معرض آسيب

از طرفي پيشگيري از عوارض كمبود يد براحتي 
پذير است واز روش هاي مختلفي مثل اضافه  امكان

هاي  استفاده از سلول، كردن يد به نمك و مواد غذايي
غني كردن غذاي دام ، د دار خوراكي و تزريقيروغني ي

  . ]7[توان استفاده كرد  مي، و طيور با امالح يد
در ايران مهمترين و ارزانترين روش مبارزه با 

IDD1الگوي رايج، . ، يد دار كردن نمك مي باشد
يد مورد تاييد كارشناسان كميته  ppm 40افزودن 

، اداره نظارت بر مواد خوراكي، IDDكشوري 
كشور است  استاندارد صنعتي  و موسسه  آشاميدني 

به  يدور پتاسيم و يدات پتاسيم  به دو صورت   يد .]8[
 با توصيه كارشناسان  مطابق. اضافه مي شود نمك طعام 

،  سازمان خواربار و كشاورزيسازمان بهداشت جهاني و
 در م جهت يد دار كردن نمك طعام بويژه يدات پتاسي

مناسبتر ، وب بدليل پايداري بيشترمناطق گرم و مرط
  . ]9[ بوده و ايمني آن مورد تاييد مي باشد

اثر عوامل  ، پايداري اين عنصر تابع نظر به اينكه
نظارت و ، مي باشد غيره فيزيكي مانند نور و رطوبت و

مصرفي  مي ميزان آن در نمك هاي توليدي ويپايش دا
ش امري ضروري و مبرم است زيرا كاه، توزيع شده

اين عنصردر نمك ) ميلي گرم30( بيش از حد استاندارد

                                                 
1 Iodine Deficiency Disorders 

 را IDDطعام ممكن است برنامه هاي كشوري مبارزه با 
عالوه بر اين افزايش .  سازدبا مشكالت و ناكامي مواجهه

آن نيز داراي ) ميلي گرم 50( بيش از حد استاندارد
بنابر اين . ]8[  بر سالمتي جامعه ايجاد نمايد اثرات سوء

تاثير نور و رطوبت بر پايداري  ه حاضربه بررسي مطالع
يد در نمكهاي يد دار تصفيه شده و تصفيه نشده 

  .اختصاص يافت
  

  روش كار 
 دوازده نمونه نمك   تحليلي- در اين مطالعه توصيفي

.  شد انتخاباز سطح شهر دامغان بطور تصادفي يد دار
ميزان پايداري يد در نمكهاي يد دار تصفيه شده و 

، محيط ه نشده در شرايط مختلف مانند نورتصفي
 و عدم رطوبت مورد بررسي يخچالرطوبت ، تاريكي

آبان و آذر (  به مدت دو ماه  نمونه ها . قرار گرفت
براي بررسي .  شدذكر شده نگهداري در شرايط) ماه

  نمونه نمك بصورت باز شده وجهت،اثر رطوبت
دي نمونه بطور كامال بسته بن ، عدم رطوبتبررسي
 ،براي سنجش اثر نور . نگهداري شد در يخچالشده

محيط و جهت  نورمعرض  درنمونه كامال بسته بندي
 نمونه درمكاني فاقد نور نگهداري ،بررسي اثر تاريكي

 بطور هفتگي از نظر ميزان يد در نمونه ها. گرديدند
آزمايشگاه شيميايي دانشكده بهداشت دامغان به روش 

 توصيه شده توسط فارماكوپه تيتراسيون بر اساس متد
  . ]2[بريتانيا مورد آزمايش قرار گرفتند

 گرم نمك 10در اين روش از هر بسته در هر بار  
ريخته ودر مقداري    ml 50برداشته و در بالن ژوژه

. رسانده شد ml 50آب مقطرحل و سپس به حجم  
منتقل و به آن ml 250به يك ارلن ماير محلول نمك 

  ml1وريك غليظ و  اسيد سولفml 5   10يدور پتاسيم 
يد موجود در نمك . شدو كامال مخلوط  درصد اضافه 

ايجاد مي  طي واكنش آزاد شده و محلول زرد رنگ 
 دقيقه در جاي تاريك قرار داده 10شود كه براي مدت 

سپس چند قطره چسب . تا فعل و انفعاالت كامل گردد
به نمونه  و پس از آن معرف  نشاسته به محلول اضافه 

اضافه گرديد كه در نتيجه آن رنگ آبي تيره متمايل به 
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در خاتمه براي تيتراسيون محلول . سياه ايجاد مي شود

.  نرمال استفاده شد005/0حاصل از تيوسولفات سديم 
براي محاسبه يد موجود در نمونه، حجم تيترانت 

 ضرب و غلظت يد بر 58/10مصرفي در عدد ثابت 
  . ]2[ بدست آمد ppmگرم يا حسب ميكروگرم در 

 ANOVAو   T paired تحليل آماري نتايج به روش
  . انجام شد SPSSتوسط نرم افزار 

   
  يافته ها
بدست آمده از اين بررسي نشان مي دهد كه نتايج 

مقدار يد در نمك هاي مورد مطالعه با گذشت زمان 
كاهش يافته و ميزان كاهش در طي مدت زمان 

احل مختلف آزمايش در شرايط نگهداري شده و در مر
 عدم رطوبت به ترتيب در - تاريكي و رطوبت - نور

  . ذكر گرديده استيك و دو جدول 
هم چنين اين مطالعه بيانگر آن بود كه ميزان ناپايداري 
يد در نمك هاي تصفيه شده كمتر از نمكهاي تصفيه 

ت ما بين آنها معني نشده مي باشد كه نظر آماري تفاو
بطوريكه ميزان ناپايداري  ) >p 28/0. (شددار نمي با

رطوبت و ، تاريكي،  درمقابل نور نمكهاي تصفيه شده
        1/2 و 1/4، 5/1، 2/2  به ترتيب عدم رطوبت 

همچنين ميزان كاهش يد . مي باشد گرم در ليتر ميلي
، تاريكي،  درمقابل نور در نمك هاي تصفيه نشده

 و 35/5، 1/2، 4/3 به ترتيب رطوبت و عدم رطوبت 

  1384لف نگهداري از نظر تاريكي و نور در آبان و آذر نتايج مربوط به سنجش ميزان يد در نمكهاي يد دار تحت شرايط مخت. 1جدول 
  ppmغلظت يد بر حسب   نمك تصفيه شده  سودمند   شفق نمك تصفيه نشده  نمك تصفيه نشده ملحه

 مراحل انجام آزمايش 
در شرايط
 تاريكي

در معرض
 نور

در شرايط
 تاريكي

در معرض 
 نور

در شرايط 
 تاريكي

در معرض 
 نور

غلظت اوليه (مرحله اول آزمايش 
  هفته اول ،)نمكها

2/39  2/39 6/47 6/47 2/40 2/42  

 0/40 1/40 2/47 4/47 0/39 2/39  هفته دوم ،مرحله دوم آزمايش

 6/39 7/39 0/47 1/47 6/38 0/39  هفته چهارم ،مرحله سوم آزمايش

 5/39 7/39 6/46 0/47 3/38 0/39  هفته پنجم ،مرحله چهارم آزمايش

 8/38 4/39 0/46 8/46 1/37 8/38  هفته هفتم  ،مرحله پنجم آزمايش

  6/36 2/39 2/45 3/46 6/36 2/38 هفته هشتم  ،مرحله ششم
 1/38 1/39 6/44 0/46 1/36 6/37  هفته نهم ،مرحله هفتم

 0/38 7/38 1/44 6/45 5/35 0/37  هفته دهم  ،مرحله هشتم

 2/2 5/1 5/3 0/2 3/3 2/2  غلظت كاهش يد

 
  ربوط به سنجش ميزان يد در نمكهاي يد دار تحت شرايط مختلف نگهداري از نظر رطوبت و عدم طوبتنتايج م. 2 جدول

  ppmغلظت يد بر حسب  نمك تصفيه شده سودمند نمك تصفيه نشده شفق نمك تصفيه نشده ملحه

 مراحل انجام آزمايش
در شرايط
 رطوبت

در شرايط  عدم رطوبت
 رطوبت

عدم 
 رطوبت

در شرايط 
 رطوبت

 رطوبتعدم 

 هفته ،)غلظت اوليه(مرحله اول آزمايش 
  اول

2/39 2/39 6/47 6/47 2/40 2/40 

 0/40 8/39 4/47 1/47 1/39 0/39  هفته دوم ،مرحله دوم آزمايش

 7/39 4/39 9/46 1/46 8/38 8/37  هفته سوم ،مرحله سوم آزمايش

 5/39 8/38 3/46 4/45 1/38 9/35 هفته پنجم  ،مرحله چهارم آزمايش

 1/39 0/38 1/46 2/45 7/37 4/35   هفته ششم ،حله پنجم آزمايشمر

 6/38 0/37 9/45 4/44 2/37 2/35  هفته هفتم ،مرحله ششم آزمايش

 3/38 8/36 7/45 1/43 6/36 8/34   هفته نهم ،مرحله هفتم آزمايش

 1/38 1/36 1/45 0/42 5/36 1/34 هفته دهم  ،مرحله هشتم آزمايش

 1/2 1/4 5/2 6/5 7/2 1/5 غلظت كاهش يد
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عليرغم كاهش يد؛ . گرم در ليتر مي باشد ميلي 6/2
قرار ) ppm 30-50 ( آن در حد قابل قبول ميزان
  . داشت

  
  بحث 

مطالعه حاضر نشان داد كه با گذشت زمان مقدار 
 )ppm3(ر نور ـــميزان در براب يد كاهش يافته و اين 

و در برابر ) ppm 9/1 ()9/.0< p( تر از تاريكيــبيش
 عدم رطوبتبيشتر از ) ppm 93/4(رطوبت 

)ppm43/2 ()6/..0 < p ( همچنين ميزان . مي باشد
يشتر از نور ب )ppm 93/4(كاهش يد در برابر رطوبت 

)ppm 3 (بوده است) 0./5< p .( اين نتايج با يافته هاي
 و همكاران Diosadyانجام شده توسط مطالعه حاصل از 

 رطوبت اين مطالعه بيانگر آنست كه. مطابقت دارد
 يد موجود در نمكهاي يد دار را از بين مي برد  زياد

 كشورمختلف نيز 12ام شده در تحقيقات انج .]10[
و  oC 40 نشان مي دهد كه پايداري يد در دماي باالي 

در يك %) 100 تا 60(رطوبت در شرايط كنترل شده 
 .]11[به شدت كاهش مي يابد ،  ماهه12دوره زماني 

پايداري يد در  همينطور مطالعه ديگر نشان داد ميزان 
طوبت بدليل پايين بودن ميزان ر پاييز و زمستان 

از طرفي نتايج حاصل از اين  .]12[بيشتر است ، محيط
بررسي با مطالعه انجام شده توسط حسن زاده خياط و 

در اين مطالعه پايداري . ]3[ جاللي مقدم مطابقت ندارد
تاريكي و ، اين عنصر در شرايط مختلف از نظر نور

 خشكي ودر حرارتهاي مختلف بررسي شد و، رطوبت
 ماه در شرايط 8ت ميزان يد در نشان داد كه تغييرا

  . ]3[است  ذكر شده بسيار ناچيز بوده
نتايج حاصله نشان داد ميزان پايداري ، عالوه بر اين

يد در نمك هاي تصفيه شده بيشتر از نمك هاي تصفيه 
 ppm(كاهش يد در نمك هاي تصفيه نشده . نشده است

از ) ppm 75/2(در مقايسه با انواع تصفيه شده  )6/3
احتماال . )p >28/0(نظر آماري معني دار نبوده است 

 كاهش هاي تصفيه نشده عامل وجود ناخالصي در نمك
   .مي گردد غلظت يد بيشتر

  
  پيشنهادات

پيشنهاد مي گردد كه آگاهي الزم و كافي در اختيار 
همه اقشار جامعه توسط مسئولين بهداشت مبني بر 
. مصرف نمك هاي تصفيه شده حاوي يد؛ قرار بگيرد

در   نمك ها  همينطور براي جلوگيري از كاهش يد اين
 تاريخ مصرف آن جاي خشك و تاريك نگهداري شود و

با توجه به كوتاه بودن زمان  .حداكثر يك سال باشد
زمان نمونه نمونه برداري ،براي دستيابي به نتايج بهتر ،

   . برداري افزايش يابد
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