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بهداشت مواد غذایی

تعيين ميزان باقيمانده دياکسيد گوگرد و برخي خواص فيزیکوشيميایي کشمش توليدي در
استان خراسان رضوي
معصومه مهربان سنگآتش ،1زهره محمودي ،*2هاشم پورآذرنگ ،3امير صالح وثوق ،4یاسين نوذري اول
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 -1استادیار پژوهشی ،گروه پژوهشی کيفيت و ایمنی مواد غذایی ،پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی ،مشهد ،ایران
 -2کارشناس کنترل مواد غذایی ،معاونت غذا و دارو ،دانشکده علوم پزشکی نيشابور ،نيشابور ،ایران
 -3استاد گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 -9دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان ،گرگان ،ایران
 -5دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی شيمی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
* نویسنده مسئول

مکاتباتzmahmoodi35@yahoo.com :

(دریافت مقاله 42/11/9 :پذیرش نهایی)49/4/2 :

چکيده
در این مطالعه  22نمونه کشمش طالیي ،سبز ،تيفي و پلویي از پنج شهر کاشمر ،خليل آباد ،بردسکن ،قوچان و شيروان استان خراساان
خریداري گردید .ميزان باقيمانده گوگرد ،درصد رطوبت ،فعاليت آبي pH ،و اسيدیته نمونههاي تعيين شد .طبق نتایج حاصل ،ميانگين
باقيمانده گوگرد در نمونههاي کشمش تيفي کاشمر ،بردسکن و خليلآباد بهترتيا
نمونههاي کشمش سبز شهرهاي فوق بهترتي

 1884 ،232و  2232ميلايگار در کيلاوگر  ،در

 1222 ،1115و  258ميلي گر در کيلوگر و براي کشمش طالیي  2212 ،1222و 2484

ميليگر در کيلوگر بهدست آمد .ميانگين ميزان باقيمانده گوگرد نمونههاي کشمش پلویي در قوچان و شيروان نيز بهترتيا

 1212و

 182ميليگر در کيلوگر مشاهده شد .از ميان نمونههاي کاشمر ،بردسکن و خليلآباد ،نمونه هااي کشامش طالیاي باانترین ميازان
باقيمانده گوگرد را داشتند .همچنين ميزان باقي مانده گوگرد کشمش پلویي شيروان بيشتر از کشمش پلویي قوچان بود .کامتارین

pH

( )3/12در رقم پلویي قوچان و بيشترین  )4/25( pHمربوط به رقم پلویي شيروان بود .بانترین اسيدیته ( 1/52درصد اسيد تارتاریك)
در رقم دودي خليلآباد و پایينترین اسيدیته ( 2/8درصد اسيد تارتاریك) رقم پلویي شيروان مشاهده شد .همچنين بيشترین رطوبات
( )%12/31را رقم دودي کاشمر و کمترین رطوبت ( 2/22درصد) را رقم تيفي کاشمر دارا بودند .بانترین  )2/44( awدر رقام پلاویي
قوچان و کمترین ( )2/42آن در ارقا تيفي بردسکن مشاهده شد .به دليل سنتي بودن روش تهيه کشمش ،اکثر پارامترهااي مااایر باا
استانداردهاي ملي و کدکس بودند.
واژههاي کليدي :کشمش ،باقيمانده دياکسيد گوگرد ،کاشمر ،بردسکن ،خليل آباد
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استتت ( اداره کتت آمتتار1311،؛ قاستتمزاده1301 ،؛

کشمش ميوه رسيده و خشکشده ارقام مختلف انگور

مسکوکی .)1309 ،باقیمانده ترکيباتی ماننتد دی اکستيد

استتت کتته از بوتتته متتو ( )Vitisviniferaو از ختتانواده

گوگرد و مشتقات آن که بهطور گسترده ای در خشتکبار

ویتاسه ( )Vitaceaمی باشد و از مغذیتتری ميتوههتای

بهعنوان عام نگتهدارنتده و بته دليت ارزان بتودن و در

خشکشده در جهان محسوب می شتود .کشتمش منبتع

دسترس بودن به کار گرفته میشود ،یکی از فاکتورهایی

خوبی از ویتامي ها و مواد معدنی مورد نياز بتدن شتام

است که کشورهای واردکننده در هنگام خریتد کشتمش

آه  ،پتاسيم و کلسيم و به ویژه ویتتامي هتای گتروه B

از ایتتران متتورد بررستتی قتترار متتیدهنتتد .لتتذا کشتتمش

می باشد ،همچني منبع مناسبی از فيبر و سرشار از آنتتی

صادراتی می بایست از لحاظ ميزان وجود ایت ترکيبتات

اکسيدانهاست (پيرویان کازرونی.)1311 ،

در محصول نهایی بررسی شود.

طبق آمتار منتشتر شتده از ستوی وزارت کشتاورزی

صتتادرات غيرنفتتتی بتته ویتتژه در زمينتته محصتتوتت

آمریکا در سال  ،2113ایتاتت متحتده آمریکتا ،ترکيته و

کشاورزی میتواند نقش مهمی در سياستت هتای تغييتر

ایران به ترتيب با  291 ،361و  111هزار تت بزرگتتری

اقتصاد بتر پایته نفتت و بنتای اقتصتاد بتر پایته اقتصتاد

توليدکنندگان کشمش در سطح جهان میباشند .ای سته

غيرنفتتتی ایفتتا نمایتتد .کشتتمش از دیربتتاز جتتزو اقتتالم

کشور  01درصد از توليد جهانی ای محصول را به خود

صادراتی به شمار می آید و تا  25سال پيش ایتران جتزو

اختصاص دادهاند .ترکيه با  221هتزار تت و پتز از آن

مهمتری کشورهای صتادرکننده کشتمش بتوده استت.

ایران و ایاتت متحده آمریکا بتا  191هتزارت در صتدر

متأسفانه عقبماندگی در فرآوری ،کيفيت پایي کشتمش

صادرکنندگان ای محصول قرار دارند (.)USDA, 2013

توليدی و عدم رعایت استانداردهای جهانی باعث شتده

نظر به اهميت کيفيت و بهداشت محصتول کشتمش،

است تا به تدریج بازارهای جهانی از دست ایران ختارا

تحقيقات زیتادی در داخت و ختارا از کشتور در ایت

شتتود (مستتکوکی. )1309 ،بتتا توجتته بته مطالتتب فتتو ،

زمينه انجام شده استت کته متیتتوان بته متواردی م ت

پژوهش در زمينه تطابق خصوصيات کشمش توليدی در

استفاده از اسيد استيک به جای  SO2در توليتد کشتمش،

مناطق مختلف با استانداردهای جهانی در گام نخستت و

بررسی استفاده از روشهای نتوی بترای گتوگرد دهتی

ارایه راهکارهای مناسب برای هر چه نزدیکتر شدن بته

کشمش و بررسی ميزان سولفيت در نمونههای کشتمش

ای استانداردها در گامهای بعدی ،ضتروری بته نظرمتی

و مقایسه آن بتا استتانداردهای منطقتهای و بتي المللتی

رسد .لذا هدف از ای پژوهش بررسی وضعيت موجتود

اشاره کرد .نکته حائز اهميت چالشهتایی استت کته در

ارقام مختلف کشمش توليدی در استان خراسان رضتوی

ستتالهتتای اخيتتر بتترای صتتادرات برختتی محصتتوتت

از نظر ميزان باقیمانده دیاکسيدگوگرد و مقایسته آن بتا

کشورمان به جهت سالمت و ایمنی با آن روبرو هستيم،

استانداردهای داخلی و جهانی میباشد.

هرچند که توليتد محصتوتت غتذایی ستالم از دیتدگاه
مصرفکنندگان داخلی نيز از اهميتت بتاتیی برختوردار
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مهربان سنگ آتش و همکاران

تعیین میزان باقیمانده دي اکسید گوگرد و برخی خواص فیزیکوشیمیایی انواع مهم ...

مواد و روشها

 )Novasia, Switzerland( Master Standardاستتفاده

نمونااهباارداري :نمونتتهبتترداری ب ته صتتورت تصتتادفی

گردید (.)Gulec et al., 2009

خوشهای از شهرهای عمده توليدکننده کشمش در استان

طرح آماري :دادههای ای پژوهش بر پایه طتر آمتاری

خراسان شام کاشمر ،بردسک  ،خليت آبتاد ،قوچتان و

کامالً تصادفی در قالب فاکتوری و با استفاده از نرمافزار

شتتيروان و از چهتتار نتتوت مختلتتف کشتتمش شتتام

آماری  SASمورد تجزیه و تحلي قرار گرفتنتد .پتز از

کشمشهای طالیی (دودی) ،سبز ،تيفی و پلویی از پتنج

آناليز واریانز ،ميانگي های مربوطه با استفاده از آزمتون

فروشگاه واقع در هر شهر و از هر نوت کشمش بي پتنج

چند دامنهای دانک در سطح  α= 1/15مقایسه شتدند و

تا نته نمونته انجتام گرفتت .نمونتههتا تتا زمتان انجتام

بر اساس آن نمودارها به وسيله نرمافزار  EXCELرستم

آزمایشات در دمای محيط نگهداری شدند ( Thompson,

گردید.

.)2002
آزمون تعيين ميزان دي اکسيد گوگرد آزاد و کل :ميزان

یافتهها

باقیمانده دیاکسيد گوگرد در نمونه ها مطابق استتاندارد

همانطور که در جدول ( )1مشاهده متیشتود ارتر رقتم

ملی انجام گردید (استاندارد ملی ایران.)1390 ،

کشمش بر کليه ویژگی های فيزیکوشيميایی نمونته هتای

دی اکسيد گوگرد آزاد و ک به صورت زیتر تعریتف

کشمش مورد آزمون بته جتز ميتزان  SO2آزاد و درصتد

میگردد:

رطوبت معنی دار می باشد ( .)p<1/15هم چني ارر مح

دی اکسيد گوگرد آزاد :ميزان دی اکسيد گوگردی که بته

نمونهبترداری نيتز فقتط بتر ميتزان  SO2کت  pH ،و aw

صورت آزاد و باند نشده در سطح کشمش وجود دارد.

معنی دار بود ( .)p<1/15نتایج نشان داد کته ارتر متقابت

دی اکسيد گوگرد ک  :به مجموت دی اکسيد گوگرد آزاد

رقم کشمش و مح نمونهبرداری فقتط بتر ميتزان

و باند شده اطال میشود.

ک تأرير معنیداری گذاشته است ( )p<1/15و بتر ستایر

آزمون اسيدیته pH ،و رطوبتت نمونتههتای کشتمش
طبق استاندارد ملی و به ترتيب بر استاس استتانداردهای

SO2

ویژگی های نمونه هتای متورد آزمتون تتأرير معنتیداری
نداشته است.

شماره  9919،313و  612انجام گرفت.
اندازهگيري  awنمونه هاي کشمش :بترای انتدازه گيتری
فعاليت آبی نمونههتای کشتمش از  awمتتر متدل Lab
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جدول ( -)1مقایسه ویژگیهای فيزیکوشيميایی ارقام مختلف کشمش در شهرهای استان خراسان

رقم کشمش

شهر

()A

()B

p-value

خطاي استاندارد

خطاي استاندارد
دودي

سبز

تيفي

پلویي

1424a

441b

1602a

620b

1/144

241a

241a

261a

114b

1/120

315a

pH

3/103b

3/005ab

3/492a

3/015ab

1/191

3/053bc

3/032bc

اسيدیته (درصد)

1/951a

1/362a

1/153b

1/134b

1/164

1/353a

1/363a

1/213a

aw

1/913bc

1/911b

1/345c

1/930a

1/115

1/915b

1/911b

1/919b

1/999a

رطوبت (درصد)

11/121a

11/364a

4/414a

11/439a

1/564

4/404a

11/130a

11/614a

11/930a

ميزان  SO2ک (ميلی
گرم در کيلوگرم)
ميزان  SO2آزاد (ميلی
گرم در کيلوگرم)

* ردیفهای با حداق یک حرف غيرمشترک تفاوت آماری معنیداری ( )p< 1/15با یکدیگر دارند.
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خليل آباد

بردسکن

کاشمر

قوچان

شيروان

1141a

1590a

1125a

1111a

106b

1/291

312a

263a

256a

112b

1/135

1/466

3/429ab

3/112c

9/190a

1/151

1/129

1/113

1/241a

1/100b

1/105

1/114

1/121

1/659

1/931a

1/116

1/121

1/563

1/941

11/931a

1/115

1/324

1/634

1/699

A

B

A*B

1/111

1/110

1/131

1/153

1/201

1/559
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مقایسه  SO2آزاد و کل در محلهاي مختلف نمونهگيري

در ای مورد نيز نتایج آناليز آماری داده های مربوط به

نتایج حاص از آناليز آماری مقایسه دادههتای مربتوط

 SO2کت ارقتام مختلتف نشتتاندهنتده وجتود اختتتالف

به شهرها در مورد ميزان  SO2آزاد موجود در نمونههای

معنتتیدار ای ت ارقتتام از لحتتاظ ميتتزان ای ت متتاده استتت

مختلتتف نشتتان داد تنهتتا شهرستتتان شتتيروان بتتا ستتایر

( .)p<1/15مقایسه ميانگي با روش دانکت در ستطح 5

محتت هتتای نمونتتهگيتتری اختتتالف معنتتیدار داشتتت

درصد نيز ای مطلب را تأیيد نمتود .همتانطتور کته در

( .)p<1/15مقایسه ميانگي ها با آزمون دانکت در ستطح

جدول ( )1مشخص است ميزان  SO2ک در رقم پلویی

 %5ای اختالفات را به خوبی نشان میدهد (جتدول .)1

به مقدار  620ميلیگرم در کيلوگرم بته طتور معنتیداری

همانطور که در جدول مشتخص استت بتي شتهرهای

کمتر و رقم دودی با مقدار  1424ميلیگرم در کيلتوگرم

مختلف از نظر ميزان  SO2آزاد اختالف معنی دار وجتود

بيش تری مقدار  SO2ک است .با ای حال ارقام تيفتی،

ندارد اما ای اختالف فقط بي نمونههای شهر شيروان و

ستتتبز و دودی از لحتتتاظ ميتتتزان  SO2کتت اختتتتالف

سایر شهرها معنی دار است بهطوری که ميتزان  SO2آزاد

معنیداری ندارند .از لحاظ حداک ر مقدار مجتاز  SO2در

در نمونههای مربوط به شهر شيروان به طور معنتیداری

کشمش ،مقدار ای ماده در رقم دودی ( 1424ميلیگترم

( )p<1/15کمتر از سایر شهرهاست .اما بي نمونتههتای

در کيلوگرم) که جزو ارقام بتیدانته متیباشتد بيشتتر از

مربتتوط بتته شتتهرهای قوچتتان ،کاشتتمر ،خلي ت آبتتاد و

مقدار مجاز استاندارد ملتی ایتران ( 1511ميلتی گترم در

بردسک اختالفات معنیدار نيستند.

کيلتتوگرم) و استتتاندارد کتتدکز ( 1511ميلتتیگتترم در

نتتتایج آنتتاليز آمتتاری دادههتتای مربتتوط بتته  SO2ک ت

کيلوگرم) است که به دلي فرآیند گوگرد دهتی ستنتی و

نمونه های مربوط به شهرهای مختلف نشان دهنده وجود

غيراصتتولی متتیباشتتد (استتتاندارد ملتتی ایتتران1390 ،؛

اختالف معنی دار ( )p<1/15از لحتاظ ميتزان ایت متاده

 .)CODEX STAN 67در مورد رقم تيفی که جزو ارقام

است .همانطور که در جدول ( )1مشخص است ميتزان

دانتتهدار محستتوب متتیشتتود ،ميتتزان  SO2کتت 1602

 SO2ک در نمونههای مربوط به شهر شتيروان بته طتور

ميلیگرم در کيلوگرم برآورد گردید که بيشتر از حتداک ر

معنی داری ( )p<1/15کمتر از سایر شهرهاست .بتا ایت

مقدار مجتاز استتاندارد ملتی ایتران ( 111ميلتیگترم در

حال بي شهرهای قوچان ،کاشمر ،بردسک و خلي آباد

کيلتتوگرم) و استتتاندارد کتتدکز ( 1511ميلتتیگتترم در

از لحاظ ميزان  SO2ک اختالف معنیداری وجود ندارد.

کيلوگرم) بود (استاندارد ملتی ایتران1390 ،؛ CODEX

مقایسه خواص فيزیکوشيميایي

 .)STAN 67در رقم سبز نيز ميزان  SO2ک حدود 441

ختتواص فيزیکوشتتيميایی انتتدازهگيتتری شتتده در ایت

ميلیگرم در کيلوگرم تعيي شد کته در دامنته استتاندارد

پژوهش شام  ،pHاسيدیته aw ،و درصد رطوبتت ،بتي

ملی ایران ( 2111ميلتی گترم در کيلتوگرم) و استتاندارد

ارقام مختلف از لحاظ آماری مقایسته شتد (جتدول .)1

کتتدکز ( 1511ميلتتیگتترم در کيلتتوگرم) قتترار داشتتت

همانطور که در جدول مذکور مشتخص استت تفتاوت

(استاندارد ملی ایران1390 ،؛ .)CODEX STAN 67

ميانگي هتای مربتوط بته  pHو درصتد رطوبتت ارقتام
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تعیین میزان باقیمانده دي اکسید گوگرد و برخی خواص فیزیکوشیمیایی انواع مهم ...

مختلف در هر شهر از لحاظ آماری معنتیدار نمتیباشتد

اسيدیته رقم پلویی در مقایسته بتا ارقتام دودی و ستبز،

( .)p>1/15در مورد  awارقام تيفی ،دودی و سبز تفاوت

اسيدیته کمتری داشت .اما تفاوت معنیداری بارقم تيفتی

معنیداری مشاهده نشد امتا رقتم پلتویی از لحتاظ ایت

نشان نداد.

پارامتر بتاتتر از ستایر ارقتام قترار داشتت .هتم چنتي
جدول ( -)2خواص فيزیکوشيميایی ارقام مختلف کشمش
ویژگي

pH

اسيدیته

aw

رطوبت

شهر

رقم کشمش
تيفي

دودي

سبز

پلویي

کاشمر

9/15±1/10Aa

3/01±1/13Aa

3/43±1/10Aa

-

بردسک

ABa

Aa

3/13±1/16

Aa

3/05±1/13

-

خلي آباد

Ba

Aa

3/03±1/12

Aa

3/06±1/12

3/41±1/11

3/06±1/11

-

قوچان

-

-

-

B

شيروان

-

-

-

A

کاشمر

1/19±1/25Ab

1/91±1/21Aa

1/33±1/31Aab

-

بردسک

Aa

Aa

1/30±1/16

Aa

-

خلي آباد

Ab

Aa

1/56±1/31

قوچان

-

1/20±1/21
1/13±1/21

1/91±1/35

Aab

-

1/31±1/25

3/11±1/14

A

-

شيروان

-

-

-

B

کاشمر

Aa

1/91±1/11

Aa

1/91±1/12

Aa

1/91±1/12

-

بردسک

Aa

1/91±1/11

Aa

1/91±1/11

Aa

1/91±1/12

خلي آباد

Ab

Aa

1/92±1/11

قوچان

-

1/91±1/12

Aab

1/91±1/12

-

1/31±1/11

1/01±1/21

A

-

9/15±1/33

1/99±1/12

شيروان

-

-

-

1/93±1/12A

کاشمر

Aa

4/66±1/91

Aa

12/31±3/33

Aa

11/21±1/11

-

بردسک

Aa

11/51±1/15

Aa

11/69±1/15

Aa

11/41±3/51

خلي آباد

Aa

4/11±1/31

Aa

11/93±2/36

Aa

4/03±1/01

قوچان

-

-

-

شيروان

-

-

-

A

11/99±1/41

A

11/93±3/31

* ميانگي های با حداق یک حرف غيرمشترک در ردیفها (bو )aو ستونها ( Bو )Aتفاوت آماری معنیداری ( )p>1/15با هم دارند.

بحث و نتيجهگيري

کيلوگرم باشد) و طبق استاندارد کدکز (که بترای همته

ميزان باقیمانده دیاکسيد گوگرد کت  ،بته ترتيتب در

ارقام کشمش باید 1511ميلتیگترم در کيلتوگرم باشتد)،

 31و  30/1درصد نمونه های کشمش از نظتر استتاندارد

غيرقاب پذیرش بودند (جدول  .)3از ميتان ارقتام متورد

ملی ایران (که برای کشمش سبز ،تيفی ،دودی و پلتویی

آزمایش ،بهترتيب  4/14 ،66/61و  61درصد نمونههتای

به ترتيب بایتد  111،111 ،2111و  1511ميلتی گترم در

کشمش تيفی ،سبز و دودی مقدار باقیمانتده دیاکستيد
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گوگرد بيش از حد مجاز استاندارد ملی ایران را به ختود

دارای ميزان دی اکسيد گوگرد ک بتاتتر از حتد مجتاز

اختصتتاص داده بودنتتد و بتتهترتيتتب  22/13 ،61و 61

(طبق استاندارد ملی ایران و کدکز) بودند و در مقایسه

درصد نمونه های کشمش فو از نظر استاندارد کتدکز

با سایر ارقام نيز باتتری ميزان دی اکسيد گوگرد کت را

بيش از حدمجاز بودند .از نظر استتاندارد ملتی ایتران و

دارا بودند.

استاندارد کدکز ميزان باقیمانده دیاکسيد گوگرد کليته

هتتمچنتتي  %5/56ک ت نمونتتههتتای شهرستتتان شتتيروان

نمونه های کشمش پلویی شهر شيروان در محدوده مجاز

رطوبتی باتتر از حد مجاز (طبق استاندارد ملتی ایتران و

قرار داشت اما ميزان باقیمانده دی اکسيد گتوگرد در 21

کدکز) داشتند که در مقایسته بتا ستایر ارقتام بتاتتری

درصد از نمونه های کشمش پلویی شهر قوچان بتيش از

ميزان رطوبت را به خود اختصتاص دادنتد (جتدول .)3

حد مجتاز بتود .درصتد نمونته هتای کشتمش غيرقابت

به طور کلتی بتر استاس نتتایج ایت پتژوهش متیتتوان

پذیرش از نظر ميتزان بتاقیمانتده دیاکستيد گتوگرد در

نتيجهگيری کرد که توليدکنندگان کشمش بدون توجته و

شهرهای کاشمر ،بردسک و خلي آباد از نظر استتاندارد

آگاهی از چگتونگی مصترف و خاصتيت نگتهدارنتدگی

ملی ایران بته ترتيتب  55/56 ،15/14و  61درصتد و از

 SO2آن را مورد استفاده قرار می دهند .از آن جتایی کته

نظر استاندارد کتدکز بته ترتيتب  55/56 ،21/15و 61

کشتمش یکتی از مهتمتتری اقتالم صتادراتی کشتور را

درصد بود .به طور مشتابه ستيمال و همکتاران ()1446

تشکي میدهد باید توجه بيشتری در خشتک کتردن و

طی پژوهشی که درباره کيفيت کشمشهای توليتد شتده

نگهداری از آن مد نظر قترار گيترد .عتدم مصترف SO2

در اسپانيا انجام دادند ميتزان  SO2کت را در سته نمونته

سبب کتاهش کيفيتت و تغييتر رنتص محصتول شتده و

کشمش مورد بررسی قترار دادنتد .از سته نمونته متورد

فرصت مناسبی را برای رشد و تک ير عوام فساد فراهم

بررسی یک نمونه فاقد سولفيت و دو نمونه دیگر حاوی

میآورد و در نتيجه باعث از بي رفت محصول و پتایي

 995-611ميلیگرم در کيلوگرم سولفيت بودند ( et al.,

آمدن ارزش اقتصادی آن میشود .بنابرای استتفاده از آن

.)Simal 1996

جهت ارایه محصول با کيفيتت مطلتوب اجتنتابناپتذیر

مقتتدار رطوبتتت  9/0و  1/61درصتتد از نمونتتههتتای

میباشد .از طرفی استفاده بيش از حد معمتول آن ،طعتم

کشمش مورد آزمایش به ترتيب بيش از حد مجاز تعيي

و مزه نامطبوعی به محصول داده و سبب کاهش تيتامي

شتتده در استتتاندارد ملتتی ایتتران و کتتدکز بتتود و بقيتته

در محصول و بدن مصرفکننده می گردد .عالوه بر ایت

نمونهها مقدار رطوبتشان در حتد مجتاز قترار داشتت.

مصرف زیاد آن عوارضی مانند گاستروآنتریت و استفراغ

ميزان رطوبت طبق استاندارد ملتی بترای کشتمش ستبز،

در انسان ایجاد میکند (.)Clary et al., 2005

تيفی ،دودی و پلویی بته ترتيتب بایتد 10 ،10 ،13و 16

با توجه به اینکه کشورهای واردکننده کشتمش دقتت

درصد باشد و طبق استاندارد کدکز بترای ارقتام ستبز،

زیادی در بررسی کيفيت و سالمتی مواد غذایی وارداتتی

تيفی و دودی بایتد  14درصتد و بترای رقتم پلتویی 10

و تطبيق آن با استانداردهای ملتی و بتي المللتی اعمتال

درصد باشد %55/56 .ک نمونههای شهرستتان شتيروان

میکنند لذا ضروری است کنترلهای بيش تری از ستوی
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سازمانهای نظارتی در زمينه چگونگی مصرف مواد نگهدارنتده بته عمت آیتد و بتا تتدوی و اجترای دقيتق مقتررات و
استانداردهای تزم و تأکيد بر به کاربردن ای استانداردها توسط توليدکنندگان ،عالوه بر تأمي سالمت مصرفکننتدگان،
محصول بهتر و مرغوبتری برای عرضه در بازارهای صادراتی ارایه نمایند.
جدول ( -)3درصد و فراوانی نمونههای کشمش در شهرهای مختلف از نظر ميزان باقیمانده دی اکسيد گوگرد و درصد رطوبت مجاز
ميزان  So2کل (ميليگر در کيلوگر ) بيش
از حد مجاز
محل نمونهگيري

رقم کشمش

تعداد کل نمونهها

رطوبت (درصد) بيش از حد مجاز
درصد فراواني

درصد فراواني
استاندار ملي

استاندارد کدکس

استاندار ملي

استاندارد کدکس

تيفی

5

91

21

1

1

سبز

4

11/11

33/33

1

1

دودی

5

1

1

21

1

ک

14

15/14

21/15

5/26

1

تيفی

5

111

01

1

1

سبز

0

12/5

25

21

21

دودی

5

01

01

1

1

ک

10

55/56

55/56

5/56

5/56

تيفی

5

01

01

1

1

سبز

5

1

1

1

1

کاشمر

بردسکن

خليل آباد
دودی

5

111

111

1

1

ک

15

61

61

1

1

قوچان

پلویی

5

21

21

1

1

شيروان

پلویی

5

1

1

21

1

62

31

30/1

9/0

1/6

کل

56
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