
ANS 1

پاکستان غذائی قلت کا شکار کیوں؟
پاکستان میں غذا کی کمی نہیں ،ہے بس ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ یہ غذا عام آدمی

تک پہنچ سکے
پاکستان میں غربت دن بدن بڑھتی چلی جارہی ہے اور اسی غربت کی ہی وجہ سے لوگوں

کو مشکل سے دو وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے۔ اس دو وقت کی روٹی کے حصول نے آج
کے انسان کو اس طرح سختی سے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے کہ زندگی بس اسی کے گرد

گھومتی رہتی ہے۔

،غربت بھو ،ک افلس انسان سے جینے کا حق چھین لیتی ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ
ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں روٹی نے ہی انسان کو اتنا االجھا کر رکھ دیا ہے کہ

غریب کی زند گی کے شب و روز صرف روٹی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرتے ہیں۔
اسی لیے تو کرپٹ سیاستدان ہم پر صدیوں سے راج کرتے آرہے ہیں اور نہایت دلیری سے

ہمارا معاشی استحصال کرتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ غربت کی وجہ سے غذائی قلت جنم لیتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ
غذائی قلت کا مسئلہ گمبھیر ہوتا جارہا ہے۔ پاکستان ایک طرف تو زرعی ملک ہے جہاں
سالنہ لکھوں ٹن گندم اور چاول بیرون ملک براامد کیے جاتے ہیں۔ یونیسف کے نیشنل

نیوٹریشنل سروے کے مطابق پاکستان گندم پیدا کرنے وال دنیا کا ،آٹھواں چاول پیدا کرنے
وال ،دسواں گنا پیدا کرنے وال پانچواں اور دودھ پیدا کرنے وال چوتھا بڑا ملک ہے۔ مگر



افسوس ناک بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود پاکستان ان ممالک کی فہرست میں سب سے
آگے ،ہے جہاں غذائی قلت دن بدن بڑھتی جارہی ہے۔

پاکستان گلوبل ہنگر انڈیکس میں 119 ممالک میں سے 106 نمبر پر ،ہے جسے سنگین
غذائی قلت کا سامنا ہے۔ درحقیقت پاکستان مع) بنگلہ ،دیش ،کانگو ،ایتھوپیا ،بھارت (انڈونیشیا

ان سات ممالک میں شامل ہے جنھیں مجموعی طور پر غذائی قلت کی حامل دنیا کی دو
تہائی آبادی میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا میں غربت اور بھوک پر نظر رکھنے والے انٹرنیشنل
ادارے فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیوٹ کے اندازے کے مطابق ہر پانچ میں سے ایک پاکستانی
غذائی قلت کا شکار ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی حالیہ رپورٹ میں پاکستان میں اٹھارہ
اعشاریہ تین فیصد خاندان سنگین غذائی قلت کا شکار ہیں اور 5 کروڑ افراد اپنی آمدنی کے

حساب سے ضروریات زند گی سے محروم ہیں۔ اعدادوشمار بتاتے ہیں کہ پاکستان میں
غذائی قلت سے ہر سال معیشت پر جی ڈی پی کے 3 فیصد یعنی 7 اعشاریہ 6 ارب امریکی

ڈالر کی لگت آتی ہے۔

اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ اس غذائی قلت کی وجہ سے ہماری آنے والی
نسل بری طرح متاثر ہورہی ہے۔ نیوز ایجنسی اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا
شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں نومولودوں کی اموات کی وجہ غذائی قلت ہے۔

اس کے علوہ ہمارے ہاں زیادہ تر 5 سال سے کم عمر بچے ٹھٹھرے عمر) کے اعتبار سے
پست (قد کے حامل ہیں۔ اور ہر دس میں سے ایک بچہ دبلپے قد) کے اعتبار سے وزن میں

(کمی کا شکار ہے۔

غذائی قلت سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں زنک اور آئیوڈین کی ،کمی جسم ٹھٹھر ،جانا
خون کی ،کمی جسمانی نشوونما میں کمی وغیرہ شامل ہیں۔ ان بیماریوں کی وجہ سے ملک
میں افرادی پیداواریت کمزور ہوتی جارہی ہے اور مستقبل کی افرادی قوت ضائع ہونے کا

خدشہ ہے۔

غذائی قلت کی وجوہات کو دیکھا جائے تو ملک میں آبادی کی بلند ،نمو آب و ہوا کے
ناسازگار حالت اور سب سے بڑھ کر ہوشربا مہنگائی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح
بلند ترین سطح یعنی 12 اعشاریہ 7 فیصد تک جاسکتی ہے۔ مہنگائی کے باعث غریب آدمی

اپنی آمدنی کا 70 فیصد خوراک پر خرچ کرنے پر مجبور ہے۔

غذائی قلت کے حوالے سے سندھ کا تھر ہمیشہ ہی سرخیوں میں رہا ہے۔ وہاں ہزاروں کی
تعداد میں بچے غذائی قلت کے باعث اپنی جان گنوا چکے ہیں اور ہزاروں حاملہ خواتین
بدستور غذائی قلت کا شکار ہیں۔ افسوس ناک بات یہ ہے کہ سندھ میں ااس جماعت کی

حکومت ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان میں ،روٹی ،کپڑا مکان کا نعرہ لگایا ،تھا مگر
یہ نعرہ صرف ووٹ حاصل کرنے کےلیے ہی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل
حکومت نے سرکاری پروگرام احساس کے تحت سیلنی لنگر اسکیم کا افتتاح کیا تھا۔ اس

لنگر پروگرام پر اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا مگر حقیقت
یہ ہے کہ اس طرح کے مزید پروگرام چھوٹے بڑے شہروں میں شروع ہونے چاہئیں تاکہ
عوام کو دو وقت کی روٹی تو سکون سے میسر ہوسکے۔ لنگر خانوں سے ہٹ کر حکومت
کو اور بھی بہترین معاشی اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جاسکے۔
کیونکہ یہ بات تو سچ ہے کہ پاکستان میں غذا کی کمی نہیں ،ہے بس ایسے اقدامات کرنے

ہوں گے کہ یہ غذا عام آدمی تک پہنچ سکے۔



ہم جنگ لڑنے کےلیے نہ جانے کتنے اربوں روپے ہتھیاروں پر خرچ کررہے ،ہیں مگر
،بھوک افلس اور غربت کے خلف جنگ لڑنے کےلیے ناقص حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔

غذائی قلت کو دور کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔

ANS 2

سی دھات اور تیزاب کے عمل سے نمکیات بنتے ہیں۔ زیادہ تر نمکیات پانی میں حل ہو
جاتے ہیں لیکن ہر نمک پانی میں حل نہیں ہو سکتا۔ کسی نمک کی پانی میں حل پذیری یاد

رکھنے کے لیے ابتدائی کیمسٹری کے طالب علموں کو یہ اصول بتائے جاتے :ہیں

اصول نمبر ،سوڈیئم--1 پوٹاشیئم اور امونیئم کے سارے نمکیات پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔
اصول نمبر سارے--2 ،نائیٹریٹ اسیٹیٹ اور پرکلوریٹ پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔

اصول نمبر ،چاندی--3 سیسے اور 1پارے کے نمک پانی میں حل نہیں ہو سکتے۔ سوائے)
،نائیٹریٹ اسیٹیٹ اور پرکلوریٹ کے۔ دیکھیں اصول نمبر 2 )

اصول نمبر 4-- سارے ،کلورائیڈ برومائیڈ اور آیوڈائیڈ پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ ( سوائے
،چاندی سیسے اور پارے کے۔ دیکھیں اصول نمبر 3 )

اصول نمبر 5-- سارے ،کاربونیٹ ،سلفائیڈ آکسائیڈ اور ہائیڈروآکسائیڈ پانی میں حل نہیں
ہوتے۔ سوائے) ،سوڈیئم پوٹاشیئم اور امونیئم کے۔ دیکھیں اصول نمبر 1 )

اصول نمبر 6-- سارے سلفیٹ پانی میں حل ہو جاتے ہیں سوائے بیریئم اور اسٹرونشیئم کے۔
کیلشیئم سلفیٹ کی بہت معمولی مقدار پانی میں حل ہو جاتی ہے۔

گرم پانی میں خوردنی نمک کی حل پذیری تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے جبکہ بیریئم نائیٹریٹ
کی حل پذیری کافی بڑھ جاتی ہے۔

درجہ حرارت کا اثر ترمیم
وہ نمکیات جو پانی میں حل ہونے پر ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں ان کی حل پذیری گرم پانی میں

بڑھ جاتی ہے جیسے قلمی شورہ یعنی پوٹاشیئم ،نائیٹریٹ سوڈیئم آرسینیٹ۔
وہ نمکیات جنہیں پانی میں حل کرنے سے پانی گرم ہو جاتا ہے ان کی حل پذیری ٹھنڈے

پانی میں بڑھ جاتی ہے جیسے ان بجھا ،چونا سیریئم سلفیٹ۔
گیسوں کی حل پذیری ترمیم

گیسوں کی پانی میں حل ہونے کی صلحیت پانی گرم کرنے سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ پیپسی اور کوکا کول جیسے مشروبات اگر ٹھنڈے نہ ہوں اور ڈھکن کھول
دیا جائے تو بے ذائقہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اان میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ ضائع ہو جاتی

ہے۔
ابالنے سے پانی میں موجود اکثر گیسیں مکمل طور پر پانی سے باہر نکل آتی ہیں مگر

ہائیڈروجن کے ہیلئیڈ ،فلورائیڈ) ،کلورائیڈ (برومائیڈ،آیوڈائیڈ پانی سے مکمل طور پر خارج
نہیں ہوتے کیونکہ وہ پانی کے ساتھ ایزیوٹروپ بنا لیتے ہیں۔

صفر درجہ سینٹی گریڈ اور ایک ایٹموسفیئر کے دباو پر ہر ایک ملی لیٹر (ml) پانی میں
درج ذیل ملی لیٹر مقدار میں یہ گیسیں حل ہوتی ہیں۔

گیس کا نام حل ہونے والی مقدار
امونیا 1300ml

ہائیڈروجن کلورائیڈ 500ml



سلفر ڈائی آکسائیڈ 80ml
کاربن ڈائی آکسائیڈ 1.7ml

ethene 0.25ml
آکسیجن 0.049ml

نائیٹروجن 0.024ml
نائیٹروجن کی پانی میں حل پذیری تو کم ہے لیکن ہوا میں اس کی مقدار زیادہ ہے لگ) بھگ
۔(80% یہی وجہ ہے کہ سمندر اور جھیل دریاوں کے پانی میں حل شدہ نائیٹروجن کی مقدار

آکسیجن کی دو گنا ہوتی ہے۔

ANS 3

غذائیت کے لیبل پر اسٹارچ کا حساب کتاب کیسے کریں

:مواد
مرحلہ نمبر 1

مرحلہ 2
مرحلہ 3
مرحلہ 4

Advertisement

کھانے کے کاربوہائیڈریٹ کے کل مواد میں نشاستے ، یا پیچیدہ کاربوہائیڈریٹ
شامل ہوتے ہیں ، جو آپ کے جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ وہ اناج میں

کیلوری کا ایک اہم ذریعہ رکھتے ہیں ، جیسے روٹی ، چاول اور دلیا۔ دالیں؛ اور
کچھ سبزیاں ، جیسے آلو ، یام ، ہرا مٹر اور مکئی۔ ہر گرام نشاستہ چینی کی
طرح 4 کیلوری مہیا کرتا ہے۔ جبکہ کھانے پینے کے مینوفیکچررز کو کھانے
کے لیبلوں پر کیلوری ، چربی ، کاربوہائیڈریٹ ، فائبر اور شکر کی فہرست

بنانی پڑتی ہے ، لیکن ہر خدمت کرنے والے نشاستے کی مقدار لزمی معلومات
نہیں ہے۔

مرحلہ نمبر 1
کھانے کی پیکیجنگ پر غذائیت کے حقائق کے لیبل پر کاربوہائیڈریٹ کی کل
مقدار معلوم کریں۔ کاربوہائیڈریٹ کا کل مواد عموما the چربی ، سوڈیم اور
کولیسٹرول کے نیچے درج ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ کے گرام کی تعداد معلوم
کریں اور اگر آپ نشاستے کے مواد کا حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ
کی فی صد قدر کو نظر انداز کریں۔ اگر کسی کھانے میں غذائیت سے متعلق

حقائق کا لیبل نہیں ہے تو ، اس معلومات کو معلوم کرنے کے لئے کسی آن لئن
ذریعہ کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پر ، سرخ گردے کی پھلیاں کے کین کا



لیبل اشارہ کرتا ہے کہ 1 کپ میں کل کاربوہائیڈریٹ 40 گرام پر مشتمل ہے ،
جس میں سے 14 گرام فائبر اور 5 گرام شکر ہیں۔

Advertisement

مرحلہ 2
فائبر کو کارب کی کل تعداد سے نکالیں۔ نتیجہ ایک خدمت میں خالص کاربس کی

مقدار ہے۔ نیٹ کارب آپ کے بلڈ شوگر کی سطح کو بڑھانے کے ل able
کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کے مطابق ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ، خالص کاربس ہر

خدمت کرنے والے شوگر اور نشاستے کی مقدار کے مطابق ہے۔ ڈبے میں
سرخ سرخ گردوں کی صورت میں ، 26 گرام نیٹ کاربس حاصل کرنے کے ل

total ، کل کاربس کے 40 گرام سے 14 گرام فائبر گھٹائیں۔

مرحلہ 3
شکر کو ختم کردیں۔ نیٹ کاربس میں شوگر اور نشاستے شامل ہیں ، جس کا
مطلب ہے کہ شوگر کو گھٹانے سے آپ کو کھانے میں نشاستے کا مواد ملتا

ہے۔ ڈبے میں سرخ سرخ گردوں کی مثال کے ساتھ ، 26 گرام نیٹ کاربس سے
5 گرام شکر کو منہا کرلیں ، جس سے آپ کو 21 گرام نشاستہ ملتا ہے۔

مرحلہ 4
آپ جو خدمت پیش کرتے ہیں اس کو ایڈجسٹ کریں۔ اس حساب کتاب کا نتیجہ
آپ کو بتاتا ہے کہ ہر خدمت میں کتنے گرام نشاستے ہیں۔ پیش کرنے والے

غذائیت کے حقائق کے لیبل کے اوپر ہمیشہ درج ہوتے ہیں۔ ڈبے میں بند سرخ
گردے کی صورت میں ، پیش کرنے وال 1 کپ ہے۔ اگر آپ ڈیڑھ یا دو کپ
کھاتے ہیں تو ، اس کے مطابق اپنے نشاستے کی مقدار کو ایڈجسٹ کریں۔
پروجین کو کجلڈاہل کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے ماپا جاتا ہے اور

چربی کو سالوینٹ نکالنے سے ماپا جاتا ہے ، جبکہ کاربوہائیڈریٹ اور کیلوری
ان کے تجزیاتی اقدار سے ماپا جاتا ہے۔کھانے کے لیبلوں پر ...فراہم

ہم کس طرح عین مطابق جان سکتے ہیں کہ کھانے میں کتنے کاربس ہیں؟

مواد
پروٹین
چربی

کاربوہائیڈریٹ
کیلوری کی کل تعداد

روایتی طریقہ



جدید طریقے
نتیجہ اخذ کرنا

پروجین کو کجلڈاہل کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے ماپا جاتا ہے اور
چربی کو سالوینٹ نکالنے سے ماپا جاتا ہے ، جبکہ کاربوہائیڈریٹ اور کیلوری

ان کے تجزیاتی اقدار سے ماپا جاتا ہے۔

کھانے کے لیبلوں پر فراہم کردہ سیاہ اور سفید غذائیت وال چارٹ ہر جم گوئر کا
بہترین دوست ہے۔ یہ چارٹ آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرسکتے ہیں کہ آیا

اس کو منتقل کرنا ہے یا نہیں شکار بار یا دوسرے کے لئے .جانا غذائیت کا
چارٹ پیکیجڈ فوڈ میں موجود کیلوری ، پروٹین ، چربی اور دیگر غذائی اجزا

کی صحیح تعداد کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ فٹنس بیکار
ہیں یاصحت سے آگاہ ہیں تو ، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر شخص مختلف کھانے کی

اشیاء میں کل کیلوری اور کاربس کے لحاظ سے بات کرتا ہے۔

تاہم ، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس طرح کے مخصوص نمبر کیسے پہنچے
ہیں؟ مینوفیکچررز کس طرح جان سکتے ہیں کہ چکن کے چھاتی میں پروٹین

کتنا ہے؟ یا ہمارے ایک پیارے ڈونٹس میں کتنا چربی ہے؟ آئیے یہ جانتے ہیں کہ
کیلوری کی کل گنتی کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے ، اس کے علوہ یہ بھی
جانتے ہیں کہ تین اہم میکرونٹریٹینٹ پروٹین ، چربی اور کاربوہائیڈریٹ کی

پیمائش کیسے کی جاتی !ہے

پروٹین
پروٹین زندگی کا بنیادی رکاوٹ ہیں۔ یہ ان چیزوں میں شامل ہیں جو لوگ کچھ
بھی کھانے سے پہلے چربی) / شوگر کے (بعد چیک کرتے ہیں۔ اگر آپ جم

غفیر ہیں تو ، پروٹین صرف وہ غذائی اجزاء ہوسکتے ہیں جن کی آپ کو پرواہ
!ہے

پروٹین ، مکمل طور پر سائنسی اصطلحات میں ، امینو ایسڈ سے بنی پیچیدہ
پولیمر زنجیریں ہیں اور پیپٹائڈ بانڈز کے ساتھ مل کر منسلک ہیں۔ اگر یہ تھوڑی

بہت سائنس ہے تو ، ذرا یاد رکھیں کہ پروٹین میں نائٹروجن ہوتا ہے ، جبکہ
دیگر میکروانٹریئن کاربس) اور (چربی میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا ہے۔

پروٹین میں نائٹروجن کی موجودگی سے ہمیں یہ معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے
کہ ہمارے کھانے پینے میں کتنا پروٹین موجود ہے۔ نائٹروجن مواد کا تعین کیا
جاتا ہے اور اس مقدار کو ایک عنصر کے ذریعہ پروٹین کے مواد کو حاصل



کرنے کے لئے کئی گنا بڑھادیا جاتا ہے۔ اوسطا ، ہمیں پروٹین میں نائٹروجن کا
تناسب 16٪ پایا جاتا ہے۔

لہذا کل پروٹین = فوڈ ایکس 6.25 (1 / 0.16 = 6.25) میں نائٹروجن۔ اب ،
کوئی کس طرح کھانے میں نائٹروجن کی مقدار کا تعین کرتا ہے؟

پروٹین (نائٹروجن) عزم کے ل used استعمال ہونے والے کلسیکی طریقے ہیں
Kjeldahl طریقہ اور ڈوماس کا .طریقہ اے او اے سی انٹرنیشنل نے کجلڈاہل کا

طریقہ اپنایا ہے ، لہذا یہ وہ طریقہ ہے جو فوڈ اسٹینڈرڈ ایجنسیوں کے ذریعہ
استعمال ہوتا ہے۔ تاہم ، دیگر معیار کی تنظیموں نے ڈوماس طریقہ کو بھی

منظور کرلیا ہے۔

کجلڈاہل کا طریقہ کار دیئے گئے کھانے کے نمونے کو گل کرنے کے لئے
سلفورک ایسڈ (H2SO4) کا استعمال کرتا ہے۔ یہ کھانے سے نائٹروجن کو
امونیم سلفیٹ (NH4) 2SO4 کے طور پر جاری کرتا ہے۔ جاری امونیا کی
مقدار کی پیمائش کی جاتی ہے اور نائٹروجن کی مقدار بعد میں طے کی جاتی
ہے۔ نائٹروجن کی مقدار کو 6.25 سے ضرب کرنے سے ہمیں کھانے کے

نمونے میں پروٹین کا مواد مل جاتا ہے۔ اصل طریقہ قدرے پیچیدہ ہے اور اپنے
مضمون کا مستحق ہے۔

چربی
سب سے اہم غذائی اجزاء جسے لوگ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چربی

ہیں۔ نیز ، چربی تین میکرو غذائی اجزاء میں پیمانہ کرنے میں آسان ہے۔ وہ پانی
میں گھلنشیل ہیں اور نامیاتی سالوینٹس میں گھلنشیل ہیں ، جیسے آسمان اور

کلوروفارم۔ جب ہم کھانے میں چربی کی مقدار کی پیمائش کرتے ہیں تو ہم اس
پراپرٹی کو استعمال کرنے کے لئے رکھتے ہیں۔ چربی کی پیمائش کے ل used
جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہیں سالوینٹس نکالنا ، سالوینٹ نکالنا ،

اور کچھ دوسرے آلے کے طریقے۔ سالوینٹ نکالنے کے طریقے سب سے زیادہ
عام طور پر استعمال ہوتے ہیں اور کھانے کی چربی کی مقدار کا تعین کرنے

کے لئے باضابطہ طور پر تسلیم شدہ طریقے ہیں۔


