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ABSTRACT

Background & objectives: Sodium dithionite is used to improve the appearance of sugar
products such as Shakar-Panir and rock candy. Use of this product at higher levels than the
standard values will have dangerous side effects. The aim of this study was to determine
residues of sulfur anhydride as an indicator of the presence of Blankit in sugarloaf, Shakar-
Panir and rock candy in Ardabil province and comparing with the maximum allowable limits.
Methods: In this cross-sectional study, 88 samples of sugar products (48 sugarloaf, 11
Shakar-Panir and 29 rock candy) from Ardbil province markets were collected to determine
sulfur anhydride residue as an indicator of the presence of Blankit in sugar products. The
blankit residues of samples were measured using iodometry method and compared with the
licensed 10 ppm by Institute of Standards & Industrial Research of Iran. Data were analyzed
by descriptive statistics and ANOVA.
Results: The results showed that the Blankit levels in one-third of sugar products are higher
than the maximum allowable levels of 10 ppm in Iran (33.3% of sugarloaf and 36.3% of
Shakar-Panir). Blankit levels in all rock candy samples were less than the standard value of
10 ppm. Blankit in sugarloaf was significantly higher than Shakar-Panir and rock candy in
Ardabil province, however, Blankit in Shakar-Panir samples was higher than rock candy and
sugarloaf distributed in Ardabil city (p=0.013).
Conclusion: The results indicated that blankit levels in traditional rock candy are less than
Shakar-Panir and sugarloaf as well as the national standard of Iran. One can say that in terms
of Blankit level rock candy is suitable for consumption in comparison to other sugar
products.
Keywords: sulfurous Anhydride Residue; Rock Candy; Sugarloaf and Shakar-Panir.
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قدمهم
معمول هاي گوگردي به طوربیترکییغذاعیدر صنا

ــل  ــوان عام ــه عن ــردن و  ب ــده، دودي ک ــاي نگهدارن ه
ـ شـوند. از ا میزدا به کار گرفتهرنگ ـ ترکنی هـاي بی

یمختلفـ عیزدا در صـنا به عنوان عامل رنـگ ،ییایمیش

حـذف  ،شـربت هیمانند صنعت قند و شکر، جهت تصـف 
مــواد اولیــه مــورد حاصــل ازی عــیطبیرنگــاتبــیترک

ـ یترکو)1()شـکر یچغندرقنـد و ن استفاده ( ـ اتب یرنگ
هــاي مــیالرد) (واکــنشدیــشــده بــه هنگــام تولجـاد یا

در صنایع قند محصـوالت مشـابه   .)2(شودمیاستفاده

چکیده
ـ شـکر پن ، ايکلـه ماننـد قنـد   ، يقندتمحصواليبهبود ظاهريبراف:زمینه و هد ـ تولنـد یادر فرسـنتی و نبـات ری از مـواد  دی

. هـدف از  خطرناکی را بـدنبال دارد عوارض این مادهاز حد استاندارد شیباستفاده. شوداستفاده میتیبنام بالنکياکنندهدیسف
اسـتان  ، شکرپنیر و نبات سـنتی در ايکلهقند درتیبالنکبعنوان شاخص وجود سولفوردیدریانباقیماندهزانیمنییتعقیتحقنیا

ل و مقایسه آن با حداکثر مقدار قابل قبول بود. اردبی
11، ايکلـه نمونـه قنـد  48نمونه از محصوالت شکري (88ی به طور تصادفمقطعی-ی توصیفی تحلیلیبررسنیادرروش کار:

ـ دریانمانـده  جهـت آزمـایش میـزان باقی   لیشده در سطح استان اردبعیتوزسنتی)نمونه نبات29و رینمونه شکرپن لفورسـو دی
ـ از روش ها بـا اسـتفاده  نمونهباقیماندهتیبالنکزانیمبراي نمونه انتخاب شدند. تیبالنکبعنوان شاخص وجود  ي مـورد  دومتری

يآمـار يهـا بـا اسـتفاده از آزمـون   هـا  مقایسه شـدند. داده ppm10سنجش قرار گرفتند و با استاندارد تحقیقات صنعتی ایران
ند.قرار گرفتلیحلو تهیمورد تجزANOVAی و فیتوص

در بیش از یک سوم محصـوالت قنـدي بـاالتر از حـد اسـتاندارد تحقیقـات       تیبالنکمانده که میزان باقینشان داد جینتایافته ها:
نبـات هايدر کل نمونهباقیماندهتیبالنک%). میزان 4/36% و شکر پنیر 3/33ايکلهقند) بودند ( ppm10صنعتی ایران (بیشتر از 

بیشتر از نظر آماريايکلهدر قند تیبالنکباقیماندهدر کل استان میانگین میزان .)ppm10(زیر حد استاندارد بودندسنتی در
بـود  ايکلـه شـکرپنیر در شـهر اردبیـل بیشـتر از نبـات سـنتی و قنـد        در نمونـه ه، در صورتی کـه  از شکرپنیر و نبات سنتی بود

)013/0=p .(
و نیز در مقایسه ریو شکرپنايکلهقندمقایسه با درسنتی نباتدرباقیماندهدهد که میزان بالنکیت نتایج نشان مینتیجه گیري:

با استاندارد ملی ایران پائین بوده، بنابراین می توان گفت که نبات سنتی از لحاظ بالنکیت، براي مصرف در مقایسه با دو محصول 
تر است.دیگر مناسب

ری، شکرپنايکلهقند ،ی، نبات سنتباقیماندهسلفورودیدریان:يدیکليهاهواژ
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ــد   ترکیــب گــوگردي مــورد اســتفاده، ســدیم انیدری
ــراي     ــتر ب ــه بیش ــت ک ــت) اس ــولفور (بالنکی هیدروس

پایش مداوم قنـد، شـکرپنیر و   بري کاربرد دارد.رنگ
هاي تولیدي، از لحاظ میزان بالنکیت یکی از روشنبات

کنترل کیفی این محصوالت بوده کـه بـه لحـاظ حفـظ     
باشـد  حقوق مصرف کننده حائز اهمیت مـی سالمتی و 

برخی از مطالعـات پژوهشـگران در حـوزه علـوم     .)3(
پزشــکی و بهداشــتی نشــان داده کــه دریافــت میــزان 

دار سـبب ایجـاد   بیشتر از حد مجـاز ترکیبـات گـوگرد   
. )4(شـود عوارض گوناگونی نزد مصـرف کننـده مـی   

هـایی بـا   دیتیونیت ترکیب آنیونی است که در محـیط 
pHکاهش تبدیل -هاي مختلف بر اثر واکنش اکسایش

انند انیدریـد سـولفورو،   هاي مختلف گوگرد مبه شکل
سولفیت، سولفیت هیدروژون، تیوسولفات و سـولفات  

شود که مقدار بیش از استاندارد آن بـراي انسـان   می
خطرناك و همراه بـا ایجـاد عوارضـی جبـران ناپـذیر      

بالنکیت پس باقیمانده.)5((مانند ایجاد سرطان) است
پرزهاي معـده و روده  به از ورود به دستگاه گوارش، 

و در دراز مـدت بـا از بـین    )6(کنـد  آسیب وارد مـی 
ها، سـبب سـرعت بـروز سـرطان     اکسیدانبردن آنتی

بـه چشـم و   بالنکیـت  . )7-9(دشـو دستگاه گوارشی می
پوست نیز آسیب وارد کـرده و باعـث جهـش ژنـی و     

استنشـاق مسـتقیم آن   شود. موزومی میاختالالت کرو
. ایـن  )10(شودسبب تحریک سیستم تنفسی انسان می

هـاي بـدن بـه ویـژه     در بلوك کردن هورمـون ماده
م نیز سبب انسولین موثر بوده، بنابراین به طور مستقی

مصـرف از طـرف دیگـر  ). 9(گـردد تسریع دیابت می
،یچـون چـاق  یعوارضـ جادیبا امحصوالت قنديباالي

يمـار یبنیو چندیو عروقیقلبيهايماریسرطان، ب
ـ یارتقـاء ک . )11,12(اسـت همراهگرید محصـوالت  یف

ـ توليهاروشيسازنهیبا بهقندي  آن، يو فـرآور دی
در حفـظ سـالمت مصـرف کننـده     يریچشـمگ تیاهم

ـ فیمهـم در کنتـرل ک  عواملاز یکیخواهد داشت.  تی
ـ گانـدازه ک،یاسـتراتژ ییمـاده غـذا  نیا ـ بالنکيری تی

ـ مافتـه یتوسعه ي. در کشورهاباشدیمباقیمانده زانی

ـ ،)13(صفر بـوده ییدر مواد غذاماده نیمجاز ا یول
يو نبات بلوردیقند سفپسند بودنيمتاسفانه مشتر

نبودن شکر مرغـوب در  یطرف و کافکیو شفاف از 
آن، يباالمتیبودن، قو در صورت موجودرانیبازار ا

بـه مصـرف   قیتشورایکنندگان قند و نبات سنتدیتول
از حد مجاز شیبزانیماده خطرناك به منیات،یبالنک
نمــودن نیگزیو جـا )ppm10ر از بیشــت(در ایـران  آن

نامطلوب و عدم خلوص مـواد  تیفیکمیترميآن، برا
در .(شـکر) واداشـته اسـت   مورد اسـتفاده خـود  هیاول

ها نشان داده شده کـه دوز اسـتفاده   برخی از بررسی
ــاال اســت. در   ــدي ب ــت در محصــوالت قن شــده بالنکی
مطالعه سیدخوئی و همکاران میزان انیدرید سولفورو 

تولیدي اسـتان آذربایجـان   قند کلهدرصد28/26در 
و میزان زیـاد ایـن   )14(باالي حد استاندارد بود غربی

تواند سبب افزایش قنـد  مواد در محصوالت قندي می
بـه خطـر   در ییایمیماده شنیانقش.)15(شود خون 

زانیو عدم کنترل مگانسالمت مصرف کنندانداختن 
در ینظـارت يهـا مداوم از طرف سازمانآن بصورت

ـ بر انجام ایلیدل،لیاستان اردب دیمهـم بـود تـا شـا    نی
ییایمیماده شـ نیمصرف اینسبزانیمنییبتوان با تع

و تشـویق  اسـتان  سه محصول مورد نظر در سطح در 
دست اندرکاران به جایگزین کـردن روشـی مناسـب،    
قدمی برداشته شود. بنابراین مطالعه حاضر بـا هـدف  

نبـات  ،ايکلـه قنـد  دربالنکیـت یماندهباقمیزانتعیین
اسـتان اردبیـل   سـطح درشدهتوزیعشکرپنیروسنتی

انجام گرفت. 

کارروش 
تحلیلی مقطعی بـوده کـه   -توصیفیاین مطالعه از نوع 

نمونه از محصوالت قندي توزیع شـده در  88بر روي
ـ ابرخی از شهرهاي اسـتان اردبیـل انجـام گردیـد.      نی

پروپوزال در دانشگاه آزاد یینهابیبعد از تصوتحقیق
نیمـه  از هـا،  آوري کامل نمونهجمعبا واسالمی سراب 
در 1394مـاه سـال   تا نیمه دوم آبـان  دوم فروردین

انجـام  معاونت غذا و داروي استان اردبیـل  شگاهیآزما
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پـس از تصـویب طـرح توسـط دانشـگاه آزاد      .گرفـت 
وي معاونـت غـذا و دار  همـاهنگی بـا  اسالمی سراب و

باقیمانـده میـزان بـرآورد منظـور بـه استان اردبیل 
محصـوالت قنـدي برخـی از    هـاي نمونـه دربالنکیـت 

، ايکلـه نمونه قنـد  48(نمونه 88شهرهاي این استان،
از محصـوالت  نمونـه نبـات)   29نمونه شـکرپنیر و  11

هـاي مختلـف عرضـه    قندي توزیع شده در فروشـگاه 
قـه دشـت مغـان    منط، مشگین،کننده شهرهاي اردبیل

بطــور (پــارس آبــاد و گرمــی)، نیــر، نمــین و خلخــال 
ند. شـد گرفتـه نظردرتحقیقاتاجرايبراي تصادفی 

نمونـه  11، ايکلـه نمونه قنـد  13از شهرهاي اردبیل (
9شـهر ( نمونـه نبـات سـنتی)، مشـگین    25شکرپنیر و 

1، ايکلـه نمونـه قنـد   4)، خلخـال ( ايکلـه نمونه قنـد  
نمونه قند 14(منطقه دشت مغان، ،نمونه نبات سنتی)

، )ايکلهنمونه قند 5(نیرنمونه نبات سنتی)،3و ايکله
هـا بـراي بررسـی    ) نمونهايکلهنمونه قند 4(و نمین 

تولیدهايازنمونهمحصول سه هرازبرداشته شدند.
اسـتاندارد بـرداري نمونـه روشاسـاس بـر مختلف

برداشته شـده  3679شمارهبهایرانصنعتیتحقیقات
باقیمانـده میـزان نمونـه بـراي تعیـین    2و در نهایت 

تـا انجـام   ی حمـل و  یبه آزمایشگاه مـواد غـذا  بالنکیت
آزمایش در دماي اطاق نگهداري شـدند. معیـار ورود   
به مطالعه محصوالت قندي توزیع شـده در برخـی از   
ــوالت       ــایر محص ــود. س ــل ب ــتان اردبی ــهرهاي اس ش

هــاي والت غـالت (نــان دار ماننــد محصــکربوهیـدرات 
ســـنتی و...) از دور مطالعـــه خـــارج شـــدند. میـــزان 

به روش ید سنجی ارزیابی و مـورد  بالنکیتباقیمانده
و در نهایت با میزان اسـتاندارد و  بررسی قرار گرفت

ــران   ــنعتی ای ــات ص ــدند. )ppm10(تحقیق ــه ش مقایس
SPSS-16اطالعات جمع آوري شده و اعداد خام وارد 

ي هـا و آزمـون ANOVAهايها با تستشده و داده
ــد. از    ــرار گرفتن ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــیفی م توص

بیـان  Mean±SEنتایج به صـورت نظرآماري تمامی 
شد.

هایافته
که در بـیش از یـک سـوم محصـوالت     نشان داد جینتا

ــد ــد قن ــهي (قن ــر) ايکل ــکر پنی ــت و ش ــزان بالنکی می
نعتی ایـران  باالي حد استاندارد تحقیقـات صـ  باقیمانده

قنـد يهـا در نمونـه بالنکیـت باقیمانـده بود. میانگین 
ــه ــورد (16ايکل ــان  3/33م ــت مغ ــورد، 6%) (دش م

مورد، نمین یک مورد، 2مورد، خلخال 5مشگین شهر 
هـاي نیر یک مورد و در اردبیل یک مورد) و در نمونه

%) (در شـهر اردبیـل) بـیش از    4/36مورد (4ریشکرپن
ــده    ــیه ش ــزان توص ــه  ppm10می ــاس موسس براس

. )1(جـدول  استاندار و تحقیقات صـنعتی ایـران بودنـد    
ــه  ــی مقایس ــزان ابررس ــدهي می ــت در باقیمان بالنکی

با توجه به محل نمونـه بـرداري   ايکلههاي قند نمونه
هــاي نشـانگر بــاال بـودن میــزان ایــن مـاده در نمونــه   

هاي %) از شهرهاي مغان و نمونه3/31برداشته شده (
باقیماندهي در شهر مشگین بود. میزان بالنکیت تولید

سنتی استان اردبیل کمتر ازحد نباتهايدر کل نمونه
باقیماندهنیانگیمبودند. همچنین ppm10استاندارد 

شکرپنیر از نظـر آمـاري در شـهر    در نمونهاین ماده
ــد    ــنتی و قنـ ــات سـ ــتر از نبـ ــل بیشـ ــهاردبیـ ايکلـ

ــود ــدول p>05/0(ب ــراي مق). 2) (ج ــانگین  ب ــه می ایس
در محصوالت شـکري در شـهرهاي   بالنکیت باقیمانده

هـاي تحلیلـی   میـانگین استان اردبیل از آزمون مقایسه
براســاس روش طرفــه اســتفاده شــد و واریــانس یــک

بالنکیت در باقیماندهمیانگین میزان ANOVAتحلیلی 
ــد ــهقن ــیايکل ــطح معن ــتر از 013/0داري در س بیش

براسـاس آزمـون   همچنین .بودشکرپنیر و نبات سنتی
در باقیمانـده بالکیت میانگین میزان 1تی تک نمونه اي

توصـیه  بیشتر و در نبات سنتی کمتر از حداي کلهقند
موسسـه اسـتاندار و تحقیقـات صـنعتی     اساسشده بر

.  )3(جدول )p>05/0(بود ایران 

1 One Sample T-Test
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شکر در استان اردبیلتولیدي از اندارد در محصوالتبراساس استبالنکیت میزان باقیمانده. توزیع فراوانی 1جدول 
بالنکیت در محصوالتباقیماندهمحصوالت شکري

ppm10(حد استاندارد ) و کمتر
تعداد (درصد)

ppm10بیشتر از 
تعداد (درصد)

%)3/33(16% )7/66(32ايکلهقند 
%)4/36(4%)6/63(7شکرپنیر

-%)100(29نبات سنتی

تولیدي از شکر در شهرهاي استان اردبیلبالنکیت در محصوالتباقیمانده) میانگین میزان 2جدول

شهرها
انیدرید سلفورو در محصوالت شکريباقیمانده

يدارمعنیسطح )ppmنبات سنتی()ppmشکر پنیر()ppmقند کله اي(
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

396/10528/604/2013/0*653/799/3445/12لیاردب
-267/48/1--668/1844/21مغان

-101--50/1841/7خلخال
-----265/1356/10نیر

-----2/905/4نمین
-----28/4088/38مشگین
053/0-684/0داريسطح معنی

p)>05/0و نبات سنتی (ايکلهبا قند ر در مقایسهدااختالف معنی*

در محصوال قندي در استان اردبیلباقیمانده. مقایسه میزان میانگین بالنکیت 3جدول
يدارمعنیسطح محصوالت شکري

باقیماندهلفورو ومیزان انیدرید س
)ppm(

نبات سنتیشکرپنیرايکلهقند 
013/0 **09/23±60/18*39/10±44/121856/2±414/6**

شکرپنیر و نبات سنتیباANOVAروش تحلیلی دار براساس. تفاوت معنی*
یک طرفهTآزمون آماري دار با حد استاندارد براساستفاوت معنی**. 

بحث  
باقیمانـده نتایج مطالعه حاضر نشـان داد کـه میـزان    

قنـد  در برخـی از محصـوالت شـکري ماننـد     بالنکیت 
و شـکرپنیر بـیش از حـد اسـتاندارد تحقیقـات      ايکله

دریافت بیشتر از حد مجاز ترکیبات .صنعتی ایران بود
گــوگرددار از جملــه بالنکیــت ســبب ایجــاد عــوارض 

. مطالعات )16(شود میگوناگونی نزد مصرف کننده
هاي صـورت گرفتـه   حاضر همسو با برخی از بررسی

باشــد. مطالعــه محمــدي ثــانی و در ایــن زمینــه مــی
بالنکیت باقیماندهزانیمروي 1388همکاران در سال 

که بجنورد نشان دادآب نبات در شهر هاي در نمونه
ـ ها به ترتنمونهدر تیسولفزانیممیانگین و 4/3بی

7ppm ــر از ــود)ppm10(کمت ــی . )17(ب در بررس

در نبـات سـنتی   بالنکیـت  باقیماندهحاضر نیز میانگین 
کمتــر از حــد مجــاز براســاس موسســه اســتاندارد و 

تـوان چنـین   پـس مـی  ،تحقیقات صـنعتی ایـران بـوده   
اتوجه به پائین بـودن میـزان ایـن    برداشت نمود که ب

افزودنی نسبت به استاندارد ایران، نبات سـنتی بـراي   
مصرف در مقایسه با دو محصـول دیگـر ماننـد قنـد     

اسـاس توصـیه   و شکرپنیر مناسـب اسـت. بـر   ايکله
جات بایسـتی محـدود   تغذیه مصرف روزمره شیرینی

و تاکید بر سالم بـودن مصـرف ایـن نـوع     )18(شود 
بـا  حاضـر . مطالـه  )19(شـود  محصوالت غـذائی مـی  

ــانگین   ــورد می ــاران در م ــیدخوئی و همک بررســی س
ــدهبالنکیــت  ــد باقیمان ــهدر قن تولیــدي اســتان ايکل

نتایج آنها نشان داد ،باشدآذربایجان غربی همسو می
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باقیماندهاین محصوالت میزان درصد28/26که در 
. در مطالعه )14(باشد میبالنکیت باالي حد استاندارد

ــه  ــر در نمون ــد  اخی ــاي قن ــهه ــه  ايکل ــل نمون از ک
%) منطبق با اسـتاندارد  7/66نمونه (48شده برداشته

در ایـن  باقیمانـده کیـت  نملی ایران بوده و میـزان بال 
16کـه در حـالی ،نـد بودو کمتـر  ppm10ها نمونه

ــه ــورد از نمون ــده م ــت ش ــاي برداش ــا %) 3/33(ه ب
از محصــول اســتاندارد ملــی ایــران تطــابق نداشــت. 

ــتی  ــکرپنیر برداش ــورد (7ش ــا  %)63/63م ــق ب منطب
بـا اسـتاندارد  درصـد 4/36مورد4استاندارد ملی و 

ــی  ــران مل ــتای ــابق نداش ــال  ،تط ــن ح ــا ای ــل در ب ک
میـزان  مـورد)  29(هاي برداشتی از نبات سنتینمونه

بـا اسـتاندارد ملـی ایـران تطـابق      بالنکیـت باقیمانـده 
و شکرپنیر ايکلهبیش از یک سوم قند داشت. در کل 

نتـایج  نظر تغذیه براي مصـرف نامناسـب بودنـد.    از 
ها در شـهر اردبیـل، نشـان داد    آنالیز نمونهحاصله از

ي هاکه هرچه نظارت بر محصوالت از طرف سازمان
تر خواهد بود کـه  محصول ایمن،شتر باشدنظارتی بی

در مطالعه اخیر نیز مشاهده گردید که بـا توجـه بـه    
هـاي  مرکزیت شهر اردبیل و در نتیجه امکان بازرسی

کردن بــراي محــدودکننــدهمتعــدد، اهرمــی کنتــرل
کنندگان در اسـتفاده از بالنکیـت خواهـد بـود.    تولید

همسـو  هـا نا مطالعه حاضر با نتـایج برخـی از بررسـی   

محسـنی و همکـاران در خصـوص ارزیـابی     .باشدمی
ــده ــولفیت در باقیمان ــدیم هیدروس ــه از 17س نمون

6درکـه  قندهاي تولیدي استان زنجان نشان دادنـد 
میزان بالنکیت بیش شدهبرداشتيهانمونهدرصد

ممکـن  ،و علت احتمالی مغایرت)20(بود 10ppmاز 
است مربوط به نوع نمونه و مقدار و روش سـنجش  

اي باشد. و فرهنگ منطقه
دن هزینه بوتوان به باالهاي مطالعه میودیتاز محد

بري، تاثیر بالنکیت موجود در مـواد  آزمایشات، زمان
ي هـا اولیه (شکر) در نتایج حاصله و مسافت زیاد مکان

برداري اشاره کرد.نمونه

نتیجه گیري
باقیمانـده بالنکیـت میـزان  نشان داد که مطالعهنتایج 

در نبـات سـنتی   و شـکرپنیر بیشـتر  و ايکلـه در قند 
نبـات  بنـابراین  د ملی ایران بود. کمتر از حد استاندار

براي مصرف در مقایسه بـا دو محصـول دیگـر    سنتی 
شدن از مرکـز اسـتان، میـزان    با دورتر است.مناسب
از حـد  بیشتر شکري در محصوالت باقیماندهبالنکیت

شـود  مـی پیشـنهاد . در نهایت شداستاندارد مشاهده 
برخــی از باقیمانــدهمیــزان انیدریــد ســولفورو روي 
جـات مطالعـه   والت غالت مانند نـان و شـیرینی  محص

.مشابه صورت گیرد
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