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*نويسنده مسئول

مكاتباتabbasvali@sci.sku.ac.ir :

(دريافت مقاله 59/2/11 :پذيرش نهايي)59/11/23 :

چكیده
دوغ يک فرآورده تخميري شير است و بهعنوان يک نوشيدني ملي ايراني محسوب ميشود .اين پژوهش با هدف اندازهگيري ميزان دو
نگهدارنده شيميايي بنزوات سديم و سوربات پتاسيم و همچنين اندازهگيري ويژگيهاي شيميايي شامل ميزان  ،pHماده خشک بدون چربي
( ،)SNFچربي و نمک در  11نمونه دوغ صنعتي از  11كارخانه متفاوت و زمانهاي متفاوت توليد ،موجود در بازار شيراز انجام شد .ميانگين
غلظت سوربات پتاسيم و بنزوات سديم در نمونهها بهترتيب  31/18و  31/13ميليگرم در كيلوگرم بود .از آنجايي كه مطابق استاندارد ملي
ايران در دوغ نبايد هيچگونه نگهدارندهاي اضافه شود از نظر وجود نگهدارندههاي سوربات پتاسيم و بنزوات سديم بهترتيب  33/1و 19/3
درصد از نمونهها غيراستاندارد بودند .از نظر ميزان  pHو  111 SNFدرصد ،نمک 59/1 ،درصد و چربي 31/9 ،درصد نمونههاي دوغ طبق
استاندارد ملي ايران بودند .در اين مطالعه  11/9درصد نمونهها فقط حاوي سوربات پتاسيم و  23درصد فقط حاوي بنزوات سديم بودند و
 12/3درصد حاوي هردو نگهدارنده بودند .بين مدتزمان ماندگاري و مقدار بنزوات سديم نمونهها همبستگي معنيدار وجود نداشت .اما بين
مدتزمان ماندگاري و مقدار سوربات پتاسيم نمونهها همبستگي معنيدار بود ( .)r =1/33 ،p=1/111نتايج اين مطالعه نشان داد كه با وجود
قوانين موجود در استاندارد ملي ايران از اين نگهدارندهها كه سالمت مصرفكننده را به خطر مياندازند در توليد اين فرآورده مهم تخميري
شير استفاده ميگردد.
واژههای كلیدی :دوغ ،بنزوات سديم ،سوربات پتاسيم ،شيراز
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مقدمه
نگهدارندهها ،مواد شيميايي طبيعي يا مصنوعي هستند
كه جهت توقف و يا كاهش رشد ميكروارگانيسمها به
مواد غذايي افزوده ميشوند تا با جلوگيري و يا كاهش
تغييرات شيميايي ،آنزيمي و ميكروبي ناخواسته ،عمر
ماندگاري محصوالت غذايي را افزايش دهند .امروزه
بهدليل طيف گسترده استفاده از نگهدارندهها در صنايع
غذايي ،بررسي اثرات آنها بر سالمت مصرفكنندگان
حائز اهميت است ( ;Hajimahmoudi et al., 2013

.)Mojahedi Jahromi et al., 2013
دوغ يک محصول تخميري شير است كه از مقبوليت
و مصرف باال در ايران برخوردار بوده و بهعنوان يک
نوشيدني ملي ايراني محسوب ميشود و ميزان مصرف
سرانه ،توليد صنعتي و صادرات آن در سالهاي اخير
رشد قابلتوجهي داشته است ( .)Vesal et al., 2013از
اينرو ايمني و سالمت اين فرآورده بسيار حائز اهميت
است و براي افرادي كه داراي مشكل عدم تحمل الكتوز
هستند ،ميتواند يک نوشيدني مغذي مناسب باشد.
مشكلي كه در رابطه با اين نوشيدني وجود دارد
مدتزمان كوتاه ماندگاري آن است كه اين مسئله بهدليل
تغييرات شيميايي ،آنزيمي و ميكروبي است كه در طول
زمان نگهداري در آن رخ ميدهد .مخمرها ،كپکها و
بعضي از باكتريها كه نسبت به  pHپايين مقاوم هستند
باعث فساد دوغ ميشوند .كيفيت پايين مواد خام ،فرآيند
حرارتي ناكافي و شرايط بهداشتي نامناسب در
واحدهاي توليد ماست باعث افزايش تعداد مخمر در
اين محصول شده كه متعاقبا ،آلودگي دوغي كه از
اينگونه ماستها تهيه ميشود نيز باال ميباشد .آب،
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نمک ،دستگاهها ،بهداشت محيط و مواد بستهبندي،
منابع آلودگي اين محصول به كپک و مخمر است كه
باعث ايجاد فساد در دوغ ميشود ( Esfandiari et al.,

 .)2013بعضي توليدكنندگان با افزودن مواد نگهدارنده
غيرمجاز به دوغ سعي در توقف و يا تأخير در ايجاد
تغييرات و در نتيجه افزايش مدتزمان نگهداري آن را
دارند .نگهدارندههايي كه امروزه در دوغ استفاده
ميشود ،عمدتا شامل اسيد سوربيک ،اسيد بنزوئيک و
نمکهاي سديم و پتاسيم آنهاست ( Hajimahmoudi

 .)et al., 2013; Mojahedi Jahromi et al., 2013در
بعضي از پژوهشها عوارض سوءمصرف اين
نگهدارندهها گزارش گرديده است .از جمله تأثيرات
زيانآور مشاهده شده ناشي از مصرف اسيد بنزوئيک و
بنزوات در انسان واكنشهاي آلرژيک ،عوارض پوستي
مانند جوش ،كهير و خارش ،تنگي نفس و تشنج
ميباشد ( .)Qi et al., 2009بنزوات سديم يک
هيدروكربن آروماتيک غيرفعال ميباشد و فوقالعاده
كارسينوژن (سرطانزا) است .اين نگهدارنده ميتواند با
 DNAسلول وارد واكنش شده ،ساختمان ژنتيكي سلول
را تغيير داده و موجب توليدمثلهاي غيرقابل كنترل شود
(.)Mortazavi et al., 2003
مطابق با استاندارد ايران استفاده از مواد نگهدارنده در
دوغ غيرمجاز است ( )ISIRI, 2453/2008و اندازهگيري
و تشخيص وجود نگهدارندهها نه تنها از جنبه كنترل
كيفيت دوغ توليد شده مهم است ،بلكه از نظر اثرات
آنها بر سالمت مصرفكنندگان نيز حائز اهميت
ميباشد .از نظر ويژگيهاي شيميايي ،مطابق با استاندارد
ايران دوغهاي توليدي بايد حداكثر ،8/9 pHحداكثر
نمک  1درصد و حداقل SNFبرابر با  3/2درصد داشته
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باشند .مقدار چربي دوغ نيز بايد مطابق با برچسب

( .)ISIRI, 4825/1999; ISIRI, 3630/2008هر نمونه

محصول باشد (.)ISIRI, 2453/2008

سه بار آزمايش شد و ميانگين سه تكرار بهعنوان نتيجه

تاكنون پژوهشهايي در رابطه با بررسي ميزان

آزمون ثبت گرديد .مقدار سوربات و بنزواتسديم

نگهدارندههاي بنزوات سديم و سوربات پتاسيم در دوغ

نمونهها بهترتيب با استفاده از منحنيهاي استاندارد

در نقاط مختلف ايران صورت پذيرفته است كه در

( R2=1/553و  )R2 =1/553و معادالت زير محاسبه

بيشتر موارد حضور اين مواد را تائيد نمودهاند

گرديد:

( Mahboubifar et al., 2011; Bahremand and
;Eskandari, 2013; Esfandiari et al., 2013
;Hajimahmoudi et al., 2013; Vesal et al., 2013
Gholipour et al., 2014; Zamani Mazdeh et al.,
; .)2014هدف از اين پژوهش ارزيابي ويژگيهاي

 :m2غلظت سوربات پتاسيم در منحني استاندارد
 :m1مقدار نمونه

شيميايي و تعيين ميزان نگهدارندههاي بنزوات سديم و
سوربات

پتاسيم

موجود

در

دوغهاي

صنعتي

نمونهبرداري شده از بازار شيراز ميباشد.
 :m2غلظت بنزوات سديم در منحني استاندارد

مواد و روشها
 -تهیه نمونهها

جهت انجام اين پژوهش در تابستان سال  ،1358در
مدت  3ماه با مراجعه متناوب و تصادفي به مغازهها و
سوپرماركتهاي سطح شهر شيراز از همه نمونههاي
دوغ صنعتي موجود در آنها شامل نمونههاي دوغ
گرماديده ،گرمانديده ،گازدار و بدون گاز خريداري
گرديد .نمونهها پس از انتقال به آزمايشگاه و تا زمان
انجام آزمايشها در دماي  8درجه سلسيوس نگهداري
شدند.
 اندازهگیری میزان سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم بهروش اسپكتروفتومتری

ميزان سوربات پتاسيم و بنزوات سديم با
اسپكتروفتومتر ( ،UV/Visible )Jenway, UKبهترتيب

 :m1مقدار نمونه
 -آزمونهای شیمیایی

ويژگيهاي شيميايي دوغ طبق استاندارد ملي ايران
به شرح زير مورد ارزيابي قرار گرفت ( ISIRI,

.)2453/2008
ميزان چربي به روش ژربر (،)ISIRI, 384/2010
ميزان نمک (ISIRI, ( pH ،)ISIRI, 694/2007

 )2852/2006و ماده خشک بدون چربي ()SNF
( )ISIRI, 637/1970اندازهگيري شدند .هر نمونه سه بار
آزمايش شد.
 -تجزیه و تحلیل آماری

براي تجزيه و تحليل آماري دادهها از آزمونهاي
مربع كاي ،استيودنت تي ( )t studentو آزمون ضريب

در طول موجهاي  291و  232نانومتر اندازهگيري شد
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همبستگي پيرسون با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه
 22استفاده شد.

یافتهها
در اين تحقيق از  11نمونه دوغ صنعتي توليدي 11
كارخانه متفاوت و زمانهاي متفاوت توليد ،استفاده
گرديد .در جدول ( )1ميزان متغيرهاي شيميايي
نمونههاي دوغ نشان داده شده است .ميانگين غلظت
سوربات پتاسيم  31/18ميليگرم در كيلوگرم و ميانگين
غلظت بنزوات سديم  31/13ميليگرم در كيلوگرم بود.

جدول ( -)1ميزان متغيرهاي شيميايي  11نمونه دوغ صنعتي توليدي  11كارخانه فرآوردههاي شيري كشور موجود در بازار شيراز
متغیر مورد بررسی

میانگین

انحراف از معیار

كمینه

بیشینه

P value

سوربات

)(mg/kg

31/18

25/11

1/11

131/18

1/12

بنزوات

)(mg/kg

31/13

88/31

1/11

211/11

1/11

pH

3/39

1/13

3/83

8/13

1/11

نمک (درصد)

1/19

1/11

1/92

1/13

1/19

چربي (درصد)

1/15

1/31

1/91

1/51

1/53

( SNFدرصد)

8/93

1/15

3/33

1/51

1/15

با مقايسه ميزان متغيرهاي شيميايي نمونههاي دوغ

هيچگونه ماده نگهدارندهاي اضافه گردد ،از نظر وجود

با استاندارد مذكور ،مشخص گرديد كه از نظر ميزان

نگهدارندههاي سوربات و بنزوات بهترتيب  33/1و

 ،pHنمک ،چربي و  SNFبهترتيب  31/9 ،59/1 ،111و

 19/3درصد از نمونهها مورد قبول واقع نشدند و در

 111درصد نمونههاي دوغ مورد قبول واقع شدند ولي

مجموع  51/3درصد از نمونهها غيراستاندارد بودند

از آنجاييكه مطابق استاندارد ايران در دوغ نبايد

(نمودار .)1
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نمودار ( -)1درصد نمونههاي دوغ صنعتي غيراستاندارد

نمودار ( ،)2فراواني نمونههاي دوغ حاوي سوربات،
بنزوات و هر دو نگهدارنده بهصورت توأم را نشان

ميدهد .در مجموع فقط  3/3درصد نمونههاي دوغ
صنعتي فاقد نگهدارنده بود.

نمودار ( -)2فراواني نمونههاي دوغ حاوي سوربات ،بنزوات و هردو نگهدارنده بهصورت توأم

در نمودار ( )3ميزان سوربات و بنزوات در

دو نوع دوغ معمولي و حرارت ديده مشاهده نشد

نمونههاي دوغ پاستوريزه شده معمولي و حرارتديده

( )P<1/19اما مقدار سوربات در نمونههاي گازدار

باهم و گازدار و بدون گاز باهم مقايسه گرديده است.

بهطور معنيداري بيشتر از نمونههاي پاستوريزه بدون

تفاوت آماري معنيداري بين مقدار سوربات و بنزوات

گاز بود (.)P>1/19
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نمودار ( -)3مقايسه ميانگين مقدار سوربات و بنزوات (ميليگرم در كيلوگرم) در نمونههاي دوغ پاستوريزه
شده معمولي با حرارتديده ( )Aو نمونههاي دوغ گازدار با بدون گاز ) . (Bحروف غيرمشابه نشاندهنده
تفاوت آماري معنيدار بين دو نوع دوغ ميباشد (.)P>1/19

همانگونه كه در نمودار ( )8مشاهده ميگردد تفاوت

مشاهده نگرديد ( .)P<1/19اما فراواني نمونههاي دوغ

آماري معنيداري بين فراواني نمونههاي دوغ پاستوريزه

پاستوريزه گازدار و بدون گاز حاوي بنزوات تفاوت

معمولي و حرارتديده حاوي سوربات و بنزوات

آماري معنيداري داشتند (.)P>1/19
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نمودار ( -)8فراواني نمونههاي دوغ پاستوريزه معمولي و حرارت ديده ) ،(Aو نمونههاي دوغ پاستوريزه گازدار و
بدون گاز ) (Bحاوي سوربات و بنزوات .حروف غيرمشابه نشاندهنده تفاوت آماري معنيدار بين دو نوع دوغ
ميباشد (.)P>1/19

مطابق با آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين

مقدار سوربات نمونهها همبستگي معنيدار بود

مدتزمان ماندگاري درج شده روي بطريهاي دوغ و

( )r =1/33 ،p=1/111و در نمونههايي كه مدتزمان

مقدار بنزوات نمونهها همبستگي معنيدار وجود نداشت

ماندگاري طوالنيتري داشتند ميزان نگهدارنده سوربات

( .)r=1/12 ،p=1/31اما بين مدتزمان ماندگاري و

بيشتر بود.
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 1-8511/3ميليگرم در كيلوگرم بودند كه طبق

از نظر استاندارد ملي ايران استفاده از سوربات و

استاندارد ملي ايران قابل پذيرش نبودند .همچنين 29/5

بنزوات در دوغ مجاز نميباشد (.)ISIRI, 2453/2008

درصد نمونههاي دوغ حاوي هر دو نگهدارنده بنزوات

كارخانههاي توليدكننده بر روي برچسب نمونههاي دوغ

سديم و سوربات پتاسيم بودند ( Bahremand and

مدعي شدهاند كه از هيچگونه نگهدارندهاي استفاده

 .)Eskandari, 2013در پژوهش حاضر نيز  19/3درصد

نشده است ،با اين وجود ،در اين مطالعه  51/3درصد از

از نمونههاي مورد بررسي حاوي بنزوات سديم در

نمونههاي دوغ مورد بررسي حاوي يک يا هر دو

محدوده غلظت  1-211/11ميليگرم در كيلوگرم و

نگهدارنده بنزوات سديم و سوربات پتاسيم بودند .اين

 33/1درصد حاوي سوربات پتاسيم در محدوده غلظت

نتايج بيانگر اين است كه با وجود ممنوع بودن استفاده

 1-131/18ميليگرم در كيلوگرم بودند كه با نتايج

از اين نگهدارندهها ،از آنها بهطور معمول در تهيه دوغ

مذكور مشابهت دارد .در مطالعهاي ميزان نگهدارندههاي

صنعتي استفاده ميشود.

بنزوات سديم و سوربات پتاسيم ،در  21نمونه دوغ

تحقيقاتي كه تاكنون در اين زمينه صورت پذيرفته

جمعآوري شده از سطح شهر تهران مورد بررسي قرار

است ،استفاده از اين نگهدارندهها را در اين فرآورده

گرفت .نتايج نشان داد كه تمامي نمونههاي دوغ آزمايش

شيري تأييد مينمايد .در مطالعهاي ميزان بنزوات سديم

شده حاوي بنزوات سديم بود و تنها  3/3درصد از

در نمونههاي ماست رقيق شده صنعتي ،جمعآوري شده

نمونههاي دوغ حاوي سوربات پتاسيم بودند

از سطح شهر شيراز مورد بررسي قرار گرفت .كليه

( .)Hajimahmoudi et al., 2013در مطالعهاي ميزان

نمونههاي آزمايش شده ،حاوي نگهدارنده بنزوات سديم

سوربات پتاسيم و بنزوات سديم ،در  35نمونه دوغ تهيه

با محدوده غلظت  93-181/1ميليگرم در كيلوگرم بود

شده از  11توليد كننده فرآوردههاي شيري در استان

( .)Mahboubifar et al., 2011يافتههاي مطالعهاي نشان

اصفهان مورد آناليز قرار گرفت .همه نمونهها حاوي

داد كه  31/13درصد نمونههاي دوغ تهيه شده در شهر

بنزوات سديم بودند اما در هيچكدام از نمونهها سوربات

تهران داراي سوربات پتاسيم و بنزوات سديم بودند كه

پتاسيم يافت نشد ( .)Esfandiari et al., 2013در

برخالف قوانين استاندارد ملي ايران و مغاير با فرمول

تحقيق حاضر نيز تنها  3/3درصد از نمونهها فاقد

ساخت محصول است ( .)Vesal et al., 2013نتايج

نگهدارنده بودند و نتايج اين پژوهش استفاده از

تحقيق حاضر هم نشان داد كه در مجموع  51/3درصد

نگهدارندههاي غيرمجاز در دوغ را مشابه تحقيقات ديگر

از نمونههاي دوغ جمعآوري شده از بازار شيراز حاوي

تأييد نمود .نتايج مطالعهاي نشان داد كه در نمونههاي

اين دو نگهدارنده بودند .در مطالعهاي  111درصد

دوغ بازمان ماندگاري باالتر بهخصوص براي نمونههاي

نمونههاي دوغ حاوي بنزوات سديم در محدوده غلظتي

بازمان ماندگاري  51روز ،ميزان سوربات پتاسيم اضافه

 11/3-2389/11ميليگرم در كيلوگرم و  29/52درصد

شده بيشتر بود ( .)Zamani Mazdeh et al., 2014در

نمونهها حاوي سوربات پتاسيم در محدوده غلظتي

تحقيق حاضر از مجموع نمونههاي مورد بررسي از 11
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كارخانه توليد دوغ ،محصوالت  11كارخانه حاوي هر

پتاسيم در دوغهاي صنعتي نمونهبرداري شده از بازار

دو نگهدارنده بهصورت توأم بودند و فقط دوغ توليدي

شيراز تأييد شد .رعايت اصول بهداشتي در واحدهاي

يک كارخانه عاري از دو نگهدارنده مورد بررسي بود.

توليدي فرآوردههاي شيري در هنگام توليد دوغ ميتواند

همچنين توليدات  2كارخانه فقط حاوي سوربات

در كاهش احتمال وجود آلودگي و افزايش عمر

پتاسيم و توليدات  2كارخانه ديگر نيز فقط حاوي

ماندگاري محصول مؤثر باشد .با توجه به اينكه كوتاه

بنزوات سديم بودند .نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه

بودن مدت نگهداري و شرايط مناسب انبارداري دوغ

بين مدتزمان ماندگاري و مقدار سوربات نمونهها

توليدي ،نياز به مصرف نگهدارندهها را از بين ميبرد ،از

همبستگي معنيدار وجود دارد و در نمونههايي كه مدت

اينرو افزايش آگاهي توليدكنندهها ،كوتاه نمودن

زمان ماندگاري طوالنيتري داشتند ميزان نگهدارنده

مدتزمان ماندگاري دوغ درج شده بر بطريها ،الزام

سوربات بيشتر بود ،كه با نتايج تحقيق مذكور مشابهت

نگهداري محصول در يخچال و افزايش كنترل توليدات

دارد .در مطالعهاي ديگر 32 ،درصد از نمونههاي دوغ

كارخانهها از نظر وجود اين نگهدارندهها گامي مؤثر در

داراي سوربات پتاسيم با ميانگين  18/12ميليگرم در

جهت كاهش مصرف آنها ميباشد.

كيلوگرم بود ( .)Gholipour et al., 2014در پژوهش
حاضر نيز وجود نگهدارنده غيرمجاز سوربات پتاسيم در
نمونههاي مورد آزمايش تأييد گرديد كه ميزان ميانگين
آن  31/18ميليگرم در كيلوگرم بود.
بهجز آلودگي نمونههاي دوغ به نگهدارندهها ،ديگر
شاخصهاي شيميايي آنها در حد قابل قبولي بود .تنها

سپاسگزاری
نويسندگان مقاله تشكر خود را از معاونت پژوهشي
دانشگاه شهركرد به خاطر حمايتهاي مالي اين تحقيق
اعالم ميدارند .همچنين از آقاي سجاد روستا به جهت
همكاري در جمعآوري نمونهها قدرداني ميگردد.

مسئله قابلتوجه ديگر كمتر بودن مقدار چربي 25/9
درصد از نمونهها در مقايسه با ميزان چربي برچسب
بطري آنها بود كه اين نيز تخلف محسوب شده و
برخالف استاندارد ميباشد (.)ISIRI, 2453/2008
برخالف اينكه استفاده از نگهدارندهها در دوغ ممنوع

تعارض منافع
نويسندگان هيچگونه تعارض منافعي براي اعالم
ندارند.

و غيرمجاز است ( ،)ISIRI, 2453/2008در اين تحقيق
استفاده از نگهدارندههاي بنزوات سديم و سوربات
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Abstract
This study was conducted to determine the quantity of sodium benzoate and potassium sorbate in 61
industrial dough samples (16 different brands with a different production date) in Shiraz market.
Moreover, chemical characteristics of the samples (pH, SNF, fat and salt content) were determined. The
mean concentrations of potassium sorbate and sodium benzoate were 31.84 and 31.83 mg/kg,
respectively. Based on Iranian National Standard (No 2453), none of these preservatives are permitted to
be used in the dough. According to the results, 73.8% and 85.3% of the samples contained potassium
sorbate and sodium benzoate, respectively and consequently inappropriate for consumption. Moreover,
pH, salt, fat and SNF contents in 100%, 95.1%, 70.5% and 100% of the samples were found in the
acceptable limit, respectively. Among the samples, 11.5% had potassium sorbate and 23% had sodium
benzoate, and 62.3% contained both of the preservatives. There was no significant correlation between
the concentration of sodium benzoate and the shelf life of the samples. However, there was a significant
correlation between the concentration of potassium sorbate and the shelf life (r= 0.37, p= 0.001). Despite
the Iranian National Standard legislation, presence of these chemical preservatives in dough could be a
public health concern.
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