
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مصنوعی)جایگزین شکر(:قند

مانند شکر  ینیریاست که طعم ش ییغذا یافزودن کیشکر  نیگزیجا

 یکمتر یانرژ یکه به طور قابل توجه یکند در حالیرا فراهم م

 نیریش کیقند دارد و آن را به  هیپا یهاکننده نیرینسبت به ش

 نیریکند. شیم لیتبد یکالر بدون ای( یمغذ ری)غ یکننده کم کالر

 یاهیگ یعصاره ها دیتول قیطر ازممکن است  یمصنوع یکننده ها

 یقند یهاپردازش شوند. الکل ییایمیتوسط سنتز ش ایحاصل شده 

. در ندیآیاز قندها بدست م تولیو سورب تولیلی، زاتولیتریمانند ار

 ند مورد استفاده درق نیگزیجا نیسوکرالوز متداول تر 2017سال 

 اریاخت را در جهانی بازار از ٪30بود که  یدنیو نوش ییمواد غذا دیتول

 2.8 تقریبا 2021شود ارزش آن تا سال یم ینیب شیداشت که پ

 .دالر باشد اردیلیم

فروش در  یتوسط سازمان غذا و دارو برا کالماتیس 1969سال  در

بر  یمبن یواهد مهمش چیه 2018متحده ممنوع شد. از سال  االتیا

هبود بمنجر به  ایامن هستند  نا ای یقند ریغ یهاکننده نیریش نکهیا

 .شوند، وجود نداردیم یسالمت جینتا

 رایب و قهوه یمانند چا ییهایدنینوش یها براکنندهنیریش نیا یوقت

 یرنگ یکوچک کاغذ یشوند در بسته هایم هیرستوران ته انیمشتر

ا به رنگ ه یشمال یکای(. در آمردینگاه کن ریصوشوند )به تیارائه م

 االتی)ا نیساکار یبرا ی، صورتآسپارتام یبرا یطور معمول آب

عصاره  یبرا یسوکرالوز، نارنج ی)کانادا(، زرد برا کالماتیس ای( حدهمت

 نیها همچنکننده نیریش نیهستند. ا ایاستو یو سبز برا مانک وهیم

آنها  یساز نیریش یبرا یمیرژ یها یدنیدر نوش یماده اساس کی

 هستند. یبدون افزودن کالر

 

 

 :انواع

 یباتیترک -شکر  نیگزینوع جا کی -با شدت باال  یکننده ها نیریش

 جهیهستند. در نت یمعمول قند وبرابر ساکارز  نیچند ینیریبا ش

 زیاغلب ناچ یالزم است و سهم انرژ یکمتر اریکننده بس نیریش

اوقات به طور  یگاه باتیترک نیاز ا یشنا ینیریاست. احساس ش

وط آنها اغلب در مخل نیبا ساکارز متفاوت است بنابرا یتوجه بلقا

 نیریاحساس ش نیدتریشوند که به شدیاستفاده م یا دهیچیپ یها

 .ابندی یدست م

ل شده است به بافت محصو نیگزی( که جایگریقند د ایساکارز ) اگر

 زین م دهندهماده حج کیبه صورت اغلب  نیدر ا کمک کرده است

 نیریش یحاو نیریش یهایچا ایها است. ممکن است نوشابه ازین

 لیبل گذاری شوند« سبک» ای «میرژ»با عالمت  یمصنوع یهاکننده

در  ایباشد  اوتاحساس دهان متف یو اغلب به طور قابل توجه

 دیکننده شد نیریش کیها را با نیقند که مالتودکستر یهانیگزیجا

 .داشته باشند یبخش تیکنند تا احساس بافت رضایخلوط مم

 دییأاستفاده ت یشکر با شدت باال برا نیگزیمتحده، شش جا االتیا در

-Ace)یماستول سولفام پتاس ست: آسپارتام، سوکرالوز، نئوتام،شده ا

K) توسط دیبا ییغذا یو بوستون. مواد افزودن نی، ساخار FDA دییتأ 

خطر باشند.  یبGRASطریق اعالم از  دیا باکننده ه نیریشود و ش

 اطالعات قیدق یبر اساس بررس GRAS در مورد یریگ جهینت

 هیماست. اعال ینیو بال یسم شناس قیاز جمله مطالعات دق یاگسترده

 با شدت باال وجود دارد: یاهیکننده گ نیریدو ش یبرا GRAS یها

 Stevia) ایاستو اهیگ یهاحاصل از برگ ولیاستو یدهایکوزیگل

rebaudiana) یها صارهو ع Siraitia grosvenorii که به آنها ، 

luo han guo  شودیگفته م زین مانک وهیم ای. 

فاده شوند اما استیمتحده استفاده م االتیها در خارج از اکلماتیس

کثر امتحده ممنوع است.  االتیکننده در ا نیریها به عنوان شاز آن

 .هستند یمصنوع باتیغذا ترک یاستفاده برا شکر مورد یهانیگزیجا

 

 قندهای مصنوعی

 طه عبدالملکی
پردیس ابوریحان –ی ، دانشگاه تهران صنایع غذای های دانشجوی مهندسی ماشین  
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 ؛ه اندفله شناخته شد اهانیقند از گ نیگزیز مواد جاا یحال برخ نیبا ا

 نیا. از آنجا که استخراج تولیو الکت تولیلی، زا تولیاز جمله سورب

ا آنها ب ستیسودآور ن یاز نظر تجار جاتیها و سبزوهیمحصوالت از م

ه بشوند.  یم دیکننده مناسب تول ایقند اح یزوریکاتال ونیدروژناسیه

 تولیوربس و گلوکز به تولی، الکتوز به الکتتولیلیه زاب لوزیعنوان مثال گز

 .شودیم لیتبد

د )که قند هستن یاز الکلها یینمونه ها تولیو الکت تولیلی، زاتولیسورب

اکارز سکمتر از  یمواد به طور کل نیشود(. ا یگفته م زین ولیبه آنها پل

 درتوانند یمشابه هستند و م یاخواص فله یهستند اما دارا نیریش

 تااوق ی. بعضرندیمورد استفاده قرار گ ییاز محصوالت غذا یعیوس فیط

 دایبا شدت ز یهاکننده نیریرا با مخلوط کردن با ش ینیریمشخصات ش

 .میکنیم میتنظ

 :آلولوز

ساختار  یدارا و کننده در خانواده قندها است نیریش کیز لوآلو

 یرخشربت افرا و ب، ریدر انج یعیمشابه فروکتوز. به طور طب ییایمیش

ا به است ام گرید یشود. گرچه از همان خانواده قندهایم افتیها وهیم

  صیتشخ FDA د.شوینم زهیطور عمده به عنوان قند در بدن متابول

 یازین گرید 2019کند و از سال یدهد که آلولوز مانند قند عمل نمیم

لوز آ. ستیده نمتح االتیا یا هیتغذ یبه درج آن با قندها در برچسب ها

 یاست که گاه لیدل نیبه هم است قند معمولی شیرین ٪70حدود 

نیگزیشود و جا یم بیبا شدت باال ترک یکننده ها نیریاوقات با ش

 .شود یقند م یها

 :آسسولفام میپتاس

تر از ساکارز )قند  نیریبرابر ش 200 (Ace-K) آسسولفام میپتاس

و  نیارساک ینیریش برابر سوم آسپارتام، حدود دو ینیریشبه (، یمعمول

در  ، به خصوصنیسوکارالوز است. مانند ساخار ینیریش برابر سوم کی

رول فدارد. کرافت فودز استفاده از  یطعم تلخ یباال، کم یغلظت ها

 پوشاندن طعم و مزه پسور سولفام ثبت کرده است. یرا برا میسد

 ایرتام الً آسپاکننده ها )معمو نیریش ریآسسولفام اغلب با سا میپتاس

 مانند ساکارز  یشتریشود که طعم و مزه ب یسوکرالوز( مخلوط م

د و پوشانیرا م یگریکننده د  نیریهر ش طعم به موجب آن ودهد یم

ر از تنیریش بیدهد که در آن ترکیرا نشان م ییاثر هم افزا نیهمچن

 .آن است یاجزا

 

 در  آسسولفام میآسپارتام، پتاس برخالف

  داریپا یاساس ای یداسیمتوسط  طیدر شرا یحرارت حت

 در ایدر پخت  ییغذا یشود از آن به عنوان افزودن یاست و باعث م

 یندیوشندارند استفاده شود. در  ازین یطوالن یکه به ماندگار یمحصوالت

 یگریکننده د نیریشبا  بیاز آن در ترک شهیهم باًیگازدار تقر یها

 نیریشبه عنوان  نیشود. همچن یسوکرالوز استفاده م ایمانند آسپارتام 

 یدنیجو یداروها ژهیبه و ییو محصوالت دارو شیک نیکننده در پروتئ

 .تواند مواد فعال را خوش طعم کند یکه م شود یاستفاده م عیو ما

 :امآسپارت

 .G.D ام. اشالتر در شرکت مزیتوسط ج 1965در سال  آسپارتام

Searle و بدون بو است که  دیسف یستالیپودر کر کی نیکشف شد. ا

 نیاشود. یگرفته م نیآالن لیو فن دیاس کیآسپارت نهیآم دیاز دو اس

تواند به عنوان یتر از قند است و م نیریبار ش 200-180در حدود  ریش

یندی، نوشهانیزده، ژالت خی یدر دسرها ای یزیده رومکنن نیریش کی

ال با یدر دما ایپخته  یها استفاده شود. آسپارتام وقتها و آدامس

. شود یم هیدهنده آن تجز لیتشک نهیآم یدهایشود به اس یم ینگهدار

وب کننده پخت نامطل نیریش کیشود آسپارتام به عنوان یباعث م نیا

 دارتریاپ یالکل ریغ یهایدنیمانند نوش یدیاس یتا حد طیباشد. در شرا

 ندارد اما ممکن است کامالً  نیمانند ساخار یاست. اگرچه طعم تلخ

 یصلا نهیآم یدهایطعم قند نباشد. آسپارتام هنگام خوردن به اس هیشب

از  یاست مقدار کم نیریشود. از آنجا که به شدت شیم زهیخود متابول

 نیاست و بنابرا ازیمورد ن ییغذا محصول کی یساز نیریش یآن برا

 .است دیمحصول مف کیموجود در  یکاهش تعداد کالر یبرا

که شامل مطالعات  یقاتیآسپارتام از زمان کشف آن با تحق یمنیا

پس از  یابیو نظارت بر بازار کیولوژیدمیو اپ ینیبال قاتی، تحقواناتیح

ارتام آسپ رایز قرار گرفته است یبازار است، به طور گسترده مورد بررس

شده است.  شیاست که تاکنون آزما ییمواد غذا نیتر قیاز دق یکی

 نیما چندآن قرار گرفته است ا یمنیاگرچه آسپارتام مورد ادعا در مورد ا

معتبر نشان داده است که مصرف آن در سطوح معمول مورد  یبررس

 . خطر است یب ییمواد غذا دیاستفاده در تول
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متبوع  یدر کشورها یآژانس نظارت 100از  شیآسپارتام توسط ب

 یمنی، سازمان اسیانگل ییاز جمله آژانس استاندارد مواد غذاخود 

خطر  یمصرف انسان ب ی( و بهداشت کانادا براEFSAاروپا ) ییغذا

 شناخته شده است.

 سیکلمات:

 سال در را سیکالمات فروش دارو و غذا سازمان متحده ایاالت در

 هایموش روی آزمایشگاهی آزمایشات زیرا کرد ممنوع 1969

 قابل سطوح در) ساخارین و سیکالمات مخلوط 1: 10 شامل صحرایی

( روز در غذایی رژیم نوشابه قوطی 550 مصرف با انسان با مقایسه

 شواهد عنوان به اطالعات این حال این با. شد مثانه سرطان باعث

 سیکالمات و شود می گرفته نظر در زا سرطان فعالیت از "ضعیفی"

 و اروپا اتحادیه کانادا جمله از جهان مناطق از بسیاری در همچنان

 است. عادی استفاده مورد روسیه

 

 

 

 

 

 

 

 ساخارین:

 دوران در سرب سمیت شدن مشخص از قبل) سرب قند از جدا

 اولین ساخارین ،(شدمی استفاده کننده شیرین عنوان به باستان

 در فالبرگ و رمسن توسط اصل در و بود مصنوعی کننده شیرین

. شد کشف تصادفی طور به آن شیرین طعم .شد سنتز 1879 سال

 فرآیندی. است شده ایجاد تولوئن مشتقات با آزمایشی در ماده این

 و شد ایجاد 1950 سال در انیدرید فتالیک از ساخارین ایجاد برای

 اصلی فرآیند همچنین و فرآیند این با ساکارین حاضر حال در

 ساکارز از رت شیرین برابر 500 تا 300. شودمی ایجاد آن کشف

 و رژیمی غذاهای ها،دندان خمیر طعم بهبود برای اغلب و است

 با اغلب ساخارین تلخ طعم. شود می استفاده رژیمی هاینوشیدنی

 در ترس .رسدمی حداقل به ها کننده شیرین سایر با آن ترکیب

 سال در مطالعه یک که یافت افزایش زمانی ساخارین مورد

 باعث است ممکن ساخارین باالی مقادیر که داد نشان1960

 .شود آزمایشگاهی هایموش در مثانه سرطان

 

 

  1977 سال در FDA متحده، ایاالت در

  عمل وارد کنگره اما گرفت نظر در را ساکارین یتممنوع

 قانونی مهلت این. کرد تعیین را قانونی منع چنین مجازات و شد

 ایمنی بیشتر بررسی همچنین و داشت احتیاج دهنده هشدار برچسب به 

 مکانیزمی با ساخارین که شد کشف ، آن از پس .کرد الزامی را ساخارین

 می نر صحرایی موشهای در سرطان عثبا شودنمی یافت انسان در که

 می موش ادرار در رسوب تشکیل باعث باال ساخارین دوزهای در. شود

 در و رساند می آسیب مثانه پوشاننده هایسلول به رسوب این. شود

 در .شود می تشکیل تومور( احیاگر هایپرپالزی) هاسلول بازسازی هنگام

 حالی در ، کرد لغو را شداره برچسب الزامات متحده ایاالت ، 2001 سال

 اکثر. بود شده برطرف 1991 سال در FDA ممنوعیت تهدید که

 را استفاده سطح اما دانند می مجاز را ساخارین نیز دیگر کشورهای

 .اندکرده ممنوع کامالً را آن دیگر کشورهای که حالی کنند در می محدود

 مواد لیست از را آن هاینمک و ساخارین زیست محیط حفاظت سازمان

. است کرده حذف تجاری شیمیایی محصوالت و خطرناک دهنده تشکیل

 که داشت اظهار زیست محیط حفاظت سازمان 2010 دسامبر 14 در

 گرفته نظر در انسان سالمت برای بالقوه خطر یک عنوان به دیگر ساکارین

 .شودنمی

 قندی: هایالکل

 هستند ایحجم دهنده و کننده شیرین مواد هاپولیول یا قند هایالکل

 قند، بدون هاینبات آب بخصوص هانوشیدنی و غذایی مواد تولید در که

 قند، جایگزین یک عنوان به. شوند می استفاده هاآدامس و هاشیرینی

 یک تا نیم حدود) کمتری کالری و هستند قند از ترشیرین معموالً هاآن

 گلوکز به آهستگی به کنند،می تأمین قند به نسبت( کمتر کالری سوم

 زایلیتول، سوربیتول، .دهندنمی افزایش را خون قند و شوند می تبدیل

 این. هستند قند هایالکل از هایی نمونه الکتیتول و اریتریتول مانیتول،

 ایفله خواص دارای اما هستند شیرین ساکارز از کمتر کلی طور به مواد

 مورد غذایی محصوالت از وسیعی طیف در توانندمی و هستند مشابه

 با تولید هنگام در است ممکن شیرینی مشخصات. گیرند قرار استفاده

 قند هایالکل.کند تغییر باال شدت با هایکننده شیرین با کردن مخلوط

 با حدی تا که هستند بیوشیمیایی ساختار با هاییکربوهیدرات

 آنها. ستندنی اتانول حاوی اگرچه دارند مطابقت الکل و قند ساختارهای

 مقدار به معموالً هاآن. شوندنمی متابولیزه انسان بدن توسط کامل طور به

 از تجاری صورت به و شوندمی یافت سبزیجات و هامیوه از بعضی در کم

 .شوندمی تولید مختلف های نشاسته و هاکربوهیدرات

 

 
 

 روی تحقیقات دلیل به کانادا ،1977 سال در

 .کرد ممنوع را ساخارین حیوانات،
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