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Abstract
Introduction: Coffee is the second most profitable commercial products in the world and in addition to beverage
consumption, it is widely used in food industry. Among natural sources, coffee has the highest amount of caffeine. The
amount of caffeine in coffee varies depending on the variety of coffee and how it is brewed. Coffee beans contain other
compounds such as phenol, magnesium, potassium and fiber. Plants are the most important route for the transfer of heavy
metals to the human food chain and the natural cycle. Heavy metals in the body can cause everything from biochemical
changes in low levels of contamination to effects on the nervous system and even death in high concentrations. They slow
down the reaction with enzymes and even stop the body's essential physiological reactions and have the ability to be
stored in the bones, which enter the bloodstream after being saturated in the bone. Heavy metals are important because
they are non-degradable in the human body. Contamination with mycotoxins in coffee beans such as ochratoxin produced
by Aspergillus and Penicillium occurs under the influence of environmental conditions such as temperature, humidity,
water activity, transport conditions, storage until consumption. Therefore, the aim of this study was to investigate and
compare the physicochemical properties, fungal contamination and metal elements in 4 samples of instant coffee powder
Eagle Lux, Good Day, Nestle and Torabika.
1

Materials and Methods: In 4 samples of instant coffee powder fat, moisture, ash, pH, total sugar, caffeine (using
HPLC), ochratoxin A contamination (using HPLC) and lead and arsenic metallic elements (using hydride atomic
absorption spectroscopy) were determined. The results were reviewed and compared with national and international
standards. All experiments were performed in a completely randomized design. Data analysis was performed using SPSS
software. The means were compared using Duncan's test at 5% probability level.
Results and Discussion: Comparing the results obtained with the permissible limits of national and international
WHO standards, all results are within the permitted standard range (pH 5 to 7, maximum moisture 4%, total sugar
maximum 72%, ash 4%, fat in cappuccino powder maximum 30%, Caffeine was based on dry matter up to 2.8%, lead
0.5 mg/ kg, arsenic 1 mg/ kg, ochratoxin 10 ppb). The highest pH value (6.83± 0.05) was determined in Good Day sample.
The low pH in the Nestle sample may be due to acid rain and low soil pH in the exporting countries. Minimum amount
of ash (2.38± 0.05%), moisture (1.41± 0.05%), lead (0.026± 0.000 mg / kg) and arsenic (0.013± 0.000) mg / kg) was
observed in Torabika sample. Lead level was similar in Good Day and Torabika samples. The highest amount of caffeine
(0.23 ±0.05 wt %) was obtained in Good day sample. Ochratoxin A was not detected in all samples. The lowest amount
of total sugar (42.75± 0.05 g /100 g) was observed in Nestle sample. Therefore, it is the most suitable sample for diabetic
patients. Torabika sample is recommended as the best sample due to the low amount of lead, arsenic, ash and fat, as well
as low moisture content. With increasing moisture and sugar, the possibility of liquid steps forming between particles
increases and this causes the degree of cohesion and agglomeration of the powder and the marketability of the powder
disappears. Increased mineral consumption causes disease due to inhibition of the mechanism of control of absorption in
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the small intestine and accumulation in the body. Therefore, as the amount of total ash in coffee increases, its adverse
effects on the body intensify. Torabika is the most suitable sample for people with cardiovascular disease due to the lower
fat content.
Keywords: Food chain, Heavy metals, Instant coffee powder, Ochratoxin A
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مقاله علمی-پژوهشی
بررسی و مقایسه آلودگی اکراتوکسین  Aو عناصر فلزی سرب و آرسنیک در پودرهای تجاری
قهوه فوری
صدیقه یزدانپناه -*1شادی جوکار -2طاهره زندی لک -1مریم

حقیقی1

تاریخ دریافت9211/80/32 :
تاریخ پذیرش9211/99/91 :

چکیده
دانه قهوه دومین فرآورده سودآور تجاري در دنیا میباشد و عالوه بر مصرف نوشیدنی در صنایع غذایی کاربرد فراوانی دارد .در تهیه بستنی ،شیرینی و شکالت
استفاده میشود .گیاهان مهمترین مسیر انتقال فلزات سنگین به زنجیره غذایی انسان و چرخه طبیعت محسوب میشوند .فلزات سنگین بهدلیل غیرابل تجزیه بودن،
اثرات سوء آنها بر سالمتی موجودات زنده و انسان حائز اهمیت میباشد .لذا هدف از این تحقیق ،بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی ،آلودگی اکراتوکسین
 ،Aعناصر فلزي سرب و آرسنیک در  4نمونه پودر قهوه فوري  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaمیباشد .در مقایسه نتایج بهدست آمده با حدود
مجاز استانداردهاي ملی و بین المللی ،WHOهمه نتایج در محدوده مجاز استاندارد (( pHمحلول  5 )%01تا  ،7رطوبت حداکثر ( %4گرم در  011گرم ماده خشک)،
قند کل حداکثر ( %77گرم در  011گرم ماده خشک بدون چربی) ،خاکستر ( %4گرم در  011گرم ماده خشک بدون چربی) ،چربی در پودر کاپوچینو حداکثر %01
(گرم در  011گرم ماده خشک) ،کافئین بر اساس ماده خشک حداکثر  ، %7/8سرب  1/5میلیگرم بر کیلوگرم ،آرسنیک  0میلیگرم بر کیلوگرم ،اکراتوکسین )ppb01
قرار داشتند .بیشترین مقدار  )6/80±1/15( pHدر نمونه  Good dayو پایینترین مقدار  pHدر نمونه  Nestleتعیین گردید .کمترین مقدار خاکستر (،)7/08±1/15%
رطوبت ( ،)0/40±1/15%سرب ( 1/176 ±1/111میلیگرم بر کیلوگرم) و آرسنیک ( 1/100± 1/111میلیگرم بر کیلوگرم) در نمونه  Torabikaمشاهده شد .مقدار
سرب در نمونههاي  Good dayو  Torabikaمشابه تعیین گردید .بیشترین مقدار کافئین ( 1/70±1/15درصد وزنی) در نمونه  Good dayحاصل شد .در تمام
نمونهها میزان اکراتوکسین  Aمنفی بود .کمترین مقدار قند کل ( 47/75±1/15گرم در صد گرم) در نمونه  Nestleمشاهده شد .نمونه  Torabikaبه دلیل ناچیز
بودن مقدار سرب ،آرسنیک ،خاکستر و چربی موجود در آن ،همچنین پایین بودن مقدار رطوبت بهعنوان بهترین نمونه پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :پودر قهوه فوري ،زنجیره غذایی ،فلزات سنگین ،اکراتوکسین . A

مقدمه

1

قهوه ،در گروه نوشیدنیهاي پرمصرف در سراسر جهان قرار دارد.
قهوه و محصوالت بر پایه قهوه ترکیباتی هستند ،که در سرتاسر جهان
در طعم ،بافت و شکلهاي متنوعی تولید میشود .تاریخچه پیداش قهوه
نخستین بار به قرن یازدهم میالدي در اتیوپی و سپس عربستان ،ترکیه،
استانبول و اروپا برمیگردد .درخت قهوه ،گیاهی از خانواده Rubiaceae
میباشد .دانههاي قهوه اندازهاي بین  05تا  08میلیمتر دارند ،که در
آغاز سبز رنگ و پس از رسیدن ،رنگ قهوهاي گیالسی به خود میگیرد.
مرغوبیت دانههاي قهوه براساس مکان جغرافیایی و گونه گیاه قهوه
دستهبندي میشود .بین گونههاي مختلف قهوه به ترتیب سه گونه
 Coffea Aliberica، Coffea Arabicaو  Coffea robustaاز سایر
گونهها معروفتر میباشند و بیشتر کشت میشود .در میان منابع طبیعی،
 -0گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کازرون ،ایران.
 -7گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،کازرون ،ایران.

قهوه باالترین میزان کافئین را دارا است .بهطور متوسط یک فنجان
قهوه  01تا  011میلیگرم کافئین دارد .میزان کافئین موجود در قهوه
بسته به نوع قهوه و روش دمکردن آن متفاوت است و حاوي ترکیبات
دیگري از جمله فنول ،منیزیم ،پتاسیم و فیبر است .کافئین در حدود
 711میلیگرم میتواند سیستم عصبی مرکزي را تحریک ،خستگی را
کاهش و فعالیت ذهنی را افزایش دهد ( .)Naidu, 2008در مورد
خصوصیات قهوه مطالعاتی انجام شده است Bhumiratana .و
همکاران ( )7100خصوصیات آرومایی قهوه را بررسی کردند ،نتایج
نشان داد که آمادهسازي ،میزان برشته کردن و ترکیبات شیمیایی مولد
عطر و طعم باعث ایجاد آروما میباشند ( Bhumiratana et al.,
 Vittayaporn .)2011و  )7106( Wirunthanakritبر خصوصیات
حسی پودر قهوه فوري  0در  0مطالعاتی انجام دادهاند و گزارش کردهاند
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که فوريبودن آن باعث گسترش استفاده از آن است
 Ghirisan .)Vittayaporn and Wirunthanakrit,و Miclaus
( )7107در تولید قهوه دو روش خشک کردن پاششی و خشک کردن
انجمادي در حفظ خصوصیات آنتیاکسیدانی را مورد مطالعه قرار دادند
و گزارش کردند که خصوصیات آنتیاکسیدانی قهوه درخشککردن
پاششی به میزان باالتري حفظ شده است (Ghirisan & , 2017
.)Miclaus
اکراتوکسین  Aبا فرمول شیمیایی  ،C20H18O6NClمتیلاستري
است که در حاللهاي آلی قطبی بهخوبی حل میشود .به دنبال رشد
برخی قارچها از جنس پنیسیلیوم و آسپرژیلوس بهعنوان متابولیت
ثانویه تولید میشود .حضور اکراتوکسین  Aدر طیف وسیعی از مواد
غذایی شامل غالت ،قهوه ،میوههاي خشک ،آب انگور و فراوردههاي
گوشتی عملآوري و خشک شده گزارش شده است .در مناطق با آب و
هواي سرد و مرطوب تولید میشود و نگهداري نامناسب منشأ آلودگی
است .اکراتوکسین  Aمهمترین مایکوتوکسینی است که خاصیت
تراتوژنیک ،نوروتوکسیک ،ژنوتوکسیک ،ایمنوتوکسیک و نفروتوکسیک
دارد .باعث فیبروز کلیهها و تومورهاي مجاري ادراري مثانه است
(.)Zinedine et al., 2007
امروزه مناطق وسیعی از دنیا تحت تاثیر آلودگی عناصر سنگین قرار
گرفتهاند که توسعه صنعتی در کشورها را میتوان یکی از عوامل مهم
این فرآیند برشمرد .فلزات سنگین موجود در منابع آب و خاک ،یا
بصورت طبیعی و یا در اثر آلودگی وارد این منابع میشوند .مقادیر باالي
فلزات سنگین در آب بر سالمت انسان تاثیر سوء داشته و منجر به
غیرقابل مصرفشدن آب میشود .این فلزات ،زمانی که در مقادیر زیاد
در خاک وجود داشته باشند بهوسیله ریشه گیاهان جذب و به اندامهاي
هوایی منتقل شده و موجب اختالل در سوخت و ساز گیاهان و کاهش
رشد میشود .عالوه بر این وجود مقادیر زیاد فلزات سنگین در خاک
یک تهدید جدي میباشد .معضل اصلی مربوط به فلزات سنگین آن
است که این آالیندههاي غیرآلی بر خالف آالیندههاي آلی تجزیهپذیر
نمیباشند .این واقعیت فلزات سنگین را به یکی از خطرناکترین گروه
آالیندههاي زیست محیطی مبدل ساخته است .از میان فلزات سنگین،
آرسنیک یک فلز سنگین بسیار خطرناک میباشد که بهوسیله منابع
طبیعی و مصنوعی وارد محیط زیست میشود این فلز با ایجاد انواع
بیماريها ،سالمتی انسان را تهدید میکند .بهطوري که در
مسمومیتهاي حاد ،حتی باعث مرگ افراد میشود .تعدادي از مردم
جهان به دلیل استفاده از آب آلوده به آرسنیک ،از بین رفتهاند و میلیونها
نفر ،از بیماريهاي پوستی و انواع مختلف سرطان ناشی از آلودگی رنج
میبرند ( .)Mandal & Suzuki, 2002سرب یک فلز سنگین است
که میتواند در صورت بلع یا تنفس براي سالمتی انسان مضر باشد .آثار
سرب بر روي بدن به میزان قرار گرفتن در معرض آلودگی بستگی دارد
و بهطور کلی اثرات شناخته شده سرب بر روي بدن از تغییرات

بیوشیمیایی در مقادیر کم آلودگی تا تاثیر بر روي سیستم عصبی و حتی
مرگ در غلظتهاي باال میباشد .سرب باعث کند کردن واکنش با
آنزیمها و حتی متوقفکردن واکنشهاي فیزیولوژي ضروري بدن
میشود و توانایی ذخیره شدن در استخوانها را نیز دارد که پس از اشباع
استخوان از سرب ،وارد خون میشود ( Zazouli .)Shiomi, 2015و
همکاران ( )7101میزان غلظت سرب و کادمیوم را در چندین نمونه
چاي سیاه تجاري مورد مطالعه قرار دادند و مشخص گردید که در
صورت افزایش مدت زمان عملآوري چاي از  05دقیقه به  01دقیقه،
غلظت کادمیوم و سرب در نمونهها افزایش چشمگیري خواهد داشت.
 Kulhariو همکاران ( )7100بر گیاهان دارویی پرکاربرد جمعآوري
شده از بخشهاي مختلف شمال غربی هند میزان فلزات سنگین آهن،
جیوه ،روي ،سرب ،کادمیوم ،کبالت ،کروم ،منگنز و نیکل را مورد مطالعه
قرار دادند .نتایج نشان داد که باید از کشت گیاهان دارویی و گیاهان پر
مصرف در رژیم غذایی بهمنظور اجتناب از خطرات بهداشتی در نزدیکی
محیطهاي آلوده بهویژه مناطق صنعتی جلوگیري به عمل آورد
( .)Kulhari et al., 2013آلودگی خاکها و گیاهان با فلزات سنگین،
یک مشکل جدي در حال گسترش است .لذا هدف از پژوهش حاضر
مقایسه و بررسی ویژگیهاي فیزیکیشیمیایی و تعیین غلظت فلزات
سنگین سرب و آرسنیک در چهار نمونه پودر قهوه فوري تجاري است.

مواد و روشها
نمونههاي مختلف پودر قهوه فوري مورد استفاده در این پژوهش
 ،Adak East Trading Company( Eagle Luxمالزي)Good ،
 ،KAPAL API Company( dayمالزي)Anglo-Swiss ( Nestle ،
 ،Condens Milk Companyسوئیس) و Mayura ( Torabika
 ،Companyاندونزي) بود که از فروشگاه مواد غذایی شیراز خریداري
شد .دانه قهوه استفاده شده در پودرها مخلوطی از Coffea Arabica
بود .ترکیبات تشکیلدهنده پودرها شامل شکر ،طعمدهنده (وانیل)،
شربت گلوکز ،استابیالیزر ( ،)E331، E340امولسیفایر ( ،)E481پودر
قهوه فوري ،شکر پالم ،روغن نارگیل هیدروژنه شده ،مالتودکسترین،
کازئیناتسدیم ،روغن نارگیل تصفیه شده ،پودر خامهاي کننده لبنی،
روغن هیدروژنه پالم ،تنظیمکنندههاي اسیدیته (،E340ii
 ،)E452i،E331iiiآنتیکیکینگ ( ،)E170iپودر خامهاي کننده
غیرلبنی ،نمک ،شیرینکننده مصنوعی ،شیر خشک بدون چربی ،پودر
آب پنیر و پودر کاکائو بود .مواد شیمیایی شامل اسید نیتریک ،اسید
هیدروکلریک ،کلرید منیزیم ،نیترات منیزیم ،بوروهیدرید سدیم ،یدید
پتاسیم ،متانول ،اکسید منیزیم ،دياتیل اتر ،پترولیوم اتر ،ديفنیل
ديتیوکاربازن ،کلروفرم ،سیترات آمونیوم سه آبه ،سیانور پتاسیم ،اسید
سولفوریک ،اسید پرکلریک ،هگزا متافسفات سدیم ،الکل اتیلیک،
کلرهیدرات هیدرواکسیل آمین ،آمونیاک ،اسید کلریدریک ،شناساگر آبی
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بروموتیمل ،نیترات سرب خالص آزمایشگاهی و کلرهیدرات
هیدرواکسیلآمین خالص آزمایشگاهی ( ،Merckآلمان) جهت انجام
آزمونها تهیه شدند.
اندازهگیری خصوصیات فیزیکی شیمیایی

مقدار چربی (بر اساس روش رزگاتلیب) ،رطوبت (بر اساس روش
آونگذاري در دماي  010± 7درجه سانتیگراد) ،خاکستر (بر اساس
روش کورهگذاري در دماي  575 ±75درجه سانتیگراد) و مقدار قند کل
(بر اساس محلول فهلینگ) بر روي پودر قهوه فوري بر اساس استاندارد
ملی ایران ،بهترتیب به شماره 00007و 4704اندازهگیري شد ( ISIRI,
.)ISIRI, 2012, 11137; 2018, 4714
اندازهگیری pH

 01گرم نمونه پودر با  011میلیلیتر آب مقطر رقیق شده و کامال
مخلوط شد .با استفاده از pHمتر ( ،JENWAYانگلستان) که با محلول
تامپون مناسب کالیبره شده بود(بافر  4و  ،)7اندازهگیري شد ( ISIRI,
.)2012, 11137
اندازهگیری کافئین

 511میلیگرم پودر قهوه با  5میلیلیتر آب جوش مخلوط شد و
سپس در دستگاه اولتراسوند ( ،HD- 4200 ،SONOPULSآلمان) به
مدت  01دقیقه قرار گرفت 7/5 .میلیلیتر از عصاره حاصل را برداشته و
براي اندازهگیري کافئین با استفاده از محلولهاي کاریز  Iو  IIمورد
آزمایش قرار داده شد 1/0 .میلیلیتر محلولهاي کاریز 01/6( I
میلیگرم پتاسیم هگزاسیانوفرات سه آبه با آب مقطر به حجم 011
میلیلیتر رسانده شد) و  1/0میلیلیتر محلولهاي کاریز 70/0( IIگرم
استات روي با  7میلیلیتر اسید استیک گالسیال مخلوط شد و با آب
مقطر به حجم  011میلیلیتر رسید) با  7/5میلیلیتر نوشیدنی قهوه
مخلوط شد ،سپس به حجم  51میلیلیتر با محلول آب :متانول (01:01
حجمی /حجمی) رسانده شد 01 .دقیقه بیحرکت گداشته شد .فاز رویی
براشته شد و به مدت  5دقیقه با سرعت  4111دور در دقیقه سانتریفوژ
( ،ALC- 4232آمریکا) شد .جهت اندازهگیري مقدار کافئین ،از دستگاه
 )USA،Infinity lc1220،Agilent( HPLC0با استفاده از ستون RP
 LiChroCART-18به طول  75سانتیمتر استفاده گردید .با کمک
فیلترهاي سرنگی از نوع  1/45( 7PTFEمیکرومتر) محلول استاندارد یا
عصاره فیلتر شد و به مقدار  01میکرومتر به ستون کروماتوگرافی تزریق
شد .فاز متحرک شامل متانول /محلول آبی اسید استیک با 7/8 pH
( 05/65حجمی /حجمی) و سرعت جریان  0میلیلیتر در دقیقه بود.
1High Performance Liquid Chromatography
2 Polytetrafluoroethylene
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شناسایی ترکیب با آشکارساز آرایه دیود 0در طول موج  777نانومتر
انجام شد .براي تهیه محلولهاي استاندارد ابتدا یک محلول اصلی به
غلظت  011میکروگرم بر میلیلیتر تهیه شد و سپس غلظتهاي ،75
 051 ،011 ،51و  711میکروگرم بر میلیلیتر از محلول اصلی با
رقیقسازي بهدست آمد .با رسم غلظتهاي استاندارد در مقابل سطح
زیر نمودار منحنی کالیبراسیون تهیه شد .مقدار کافئین ( )WXبر حسب
ماده خشک بهصورت عددي معادل گرم در  011گرم قهوه محاسبه شد
(.)Moeenfard et al., 2021
اندازهگیری سرب

براي اندازهگیري سرب 01 ،گرم نمونه در 71میلیلیتر آب مقطر
حل گردید 7/5 .میلیلیتر اسید کلریدریک غلیظ به آن افزوده شد و
مدت  5دقیقه بهمزده شد ،دو بخش حاصل شد .همراه این عمل به
نمونه پایینی حاوي  75میلیلیتر آب مقطر 7/5 ،میلیلیتر اسید
کلریدریک افزوده شد 5 .تا  6قطره شناساگر آبی بروموتیمول به هر یک
از دو نمونه آزمون و بخش پایینی افزوده شد و روي هر یک بهوسیله
یک بورت محلول آمونیاک قطره قطره اضافه شد تا به رنگ آبی درآید.
سپس به هر یک  0/5میلیلیتر آمونیاک و پس از آن  0میلیلیتر سیترات
آمونیوم و  0میلیلیتر محلول سیانور پتاسیم اضافه گردید .محتویات آن
بهوسیله تکان دادن مخلوط گردید و به آن بین  5تا  01میلیلیتر محلول
ویتیزن 71میلیگرم در لیتر بهطور افزایشی اضافه شد ،تا الیه کلروفرمی
زیرین از رنگ قرمز آجري دیتیزنات سرب به رنگ سبز ،آبی یا ارغوانی
در آید .به نمونه پایینی نیز محلول دیتیزن اضافه و مخلوط گردید.
محلول کلروفرمی به قیف جداکننده دیگري منتقل و با  01میلیلیتر
اسید نیتریک یک درصد مخلوط گردید و به شدت همزده شد به نحوي
که سرب به الیه آبی منتقل شد .در این صورت الیه کلروفرمی به رنگ
سبز خالص درآمد .الیه کلروفرمی سبز شده دور ریخته شد .روي نمونه
پایینی نیز عملیات فوق انجام گردید .روي هر یک از محلولهاي اسید
نیتریکی بهدست آمده از نمونه و نمونه پایینی  1/7میلیلیتر محلول
سیترات آمونیم 5 ،قطره آمونیاک 1/7 ،میلیلیتر محلول سیانور پتاسیم
اضافه و مخلوط گردید و به قدر کافی محلول  71میلیگرم در لیتر
دیتیزن به قیف حاوي نمونه اضافه گردید تا پس از بهمزدن رنگ قرمز
آجري به رنگ سبز ،آبی یا ارغوانی در آمد و محلول دیتیزن به قیف
نمونه پایینی نیز اضافه گردید و بهم زده شد .محتویات قیفها به
لولههاي نسلر منتقل گردید و به آهستگی در لوله حاوي نمونه پایینی
محلول رقیق استاندارد سرب ضمن بهم زدن پیوسته اضافه گردید تا
رنگ آن با رنگ لوله نسلر حاوي نمونه یکسان شود و محلول رقیق
استاندارد سرب اضافه شده براي همرنگ شدن لوله پایینی با لوله نمونه
3 Diod Array Detector
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مقدار حجم از روي بورت خوانده شد و یادداشت گردید .مقدار سرب به
میلیگرم در یک کیلوگرم نمونه طبق رابطه زیر محاسبه میشود ( Shah
.)et al., 2013
= 10 V/ Mمیلیگرم سرب در یک کیلوگرم نمونه
() 0
که در آن :
 = Vتعداد میلیلیتر محلول رقیق استاندارد سرب که براي همرنگ
شدن با محلول نمونه مصرف شده است.
 = Mجرم اولیه نمونه بر حسب گرم
اندازهگیری آرسنیک
هیدرید0

اندازهگیري آرسنیک با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی
مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس این واقعیت که در دماي محیط،
عناصري مانند آرسنیک و سلنیم با هیدروژن فعال تولید شده واکنش
میدهند تا ترکیبات گازي هیدروژن تولید کنند ،روش تولید هیدرید
بهعنوان تکنیکی براي اندازهگیري عناصري مانند آرسنیک و سلنیم با
حساسیت باال شناخته شده است .روش معمول مورد استفاده براي
اسپکتروسکوپی جذب اتمی شامل ارسال گاز هیدروژن ترکیبی AsH3
تولید شده در ژنراتور بخار هیدرید به یک سلول جذب کوارتز و اتمیزه
کردن عناصر توسط تجزیه حرارتی است .سپس براي گرم کردن سلول
جذبی از شعله یا گرمایش الکتریکی (کوره) استفاده میشود .گرمایش
الکتریکی نیاز به تدارک گاز الزم براي روش شعله (استیلن و هوا) را
نداشته و حساسیت حدود  0/5برابر بیشتر نسبت به روش شعله براي
اندازهگیري آرسنیک ارائه میدهد (.)Seenivasan et al., 2008
اندازهگیری میزان آکراتوکسین

اکراتوکسین از  5گرم پودر قهوه با  011میلیلیتر از محلول %0
سدیم هیدروژن کربنات ( )NaHCO3در  7/4 pHاستخراج شد .محلول
در مخلوطکنی که لرزش مداري (Staufen،Boeco ،OS-20
 )Germany ،داشت به مدت  01دقیقه با سرعت  081دور در دقیقه
مخلوط شد .سپس محلول با استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره 4
( )USA ،NJفیلتر شد و با  71میلیلیتر  PBSمخلوط شد .محلول
حاصل با  01میلیلیتر  PBSمخلوط شد و بر روي ستون ایمونوافینیتی
(که داراي آنتی باديهاي اختصاصی است و با عبور عصاره رقیق شده
از ستون ،آنتیژن موجود در عصاره به آنتی باديهاي اختصاصی درون
ستون متصل شد) بارگذاري شد .سپس ستون ایمونوافینیتی با 71
میلیلیتر آب مقطر شستشو داده شد .در مرحله بعد اکراتوکسین با 4
میلیلیتر متانول شستشو داده شد و در برابر جریانی از نیتروژن در دماي
 41درجه سانتیگراد ترکیباتی که براي شتشو استفاده شده بود تبخیر
شد .قبل از کروماتوگرافی ترکیبات باقی مانده با  511میلیلیتر فاز
1 HG-AAS: Hydride Generation Atomic Absorption

متحرک و با استفاده از فیلتر سرنگی  00 PVDFمیلیمتر (با اندازه
منافذ 1/45میلیمتر) فیلتر شد .محلول حاصل به دستگاه  HPLCتزریق
شد .تزریق ،جداسازي ،تشخیص و تعیین مقدار با روش فاز معکوس
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ( فاز متحرک 50 :قسمت حجمی از
آب با  48قسمت حجمی از استونیتریل و یک قسمت حجمی از اسید
استیک گالسیال مخلوط کرده و با استفاده از صافی با منافذ 1/7
میکرومتر ،صاف شد .سرعت جریان فاز متحرک در ستون  0میلیلیتر
در دقیقه) با استفاده از ستون ( )Monolitic RPC18فاز معکوس (با
ابعاد  4/6 ×051میلیمتر و اندازه ذرات  5میکرومتر) ،مشتقساز و دتکتور
فلوئورسانس (شناسایی فلورسانس با طول موج تحریک در  000نانومتر
و طول موج نشر در  461نانومتر) و مقایسه سطح زیر منحنی استاندارد
با نمونه مجهول و ضریب رقت میزان آلودگی برحسب نانوگرم بر گرم
محاسبه شد .جهت تهیه منحنیهاي استاندارد کالیبراسیون ،قبل از
تزریق نمونه ابتدا غلظتهاي معین از محلولهاي استاندارد
به دستگاه HPLC
اکراتوکسین  Aمورد اندازهگیري
( )USA ،ALIANS 2695 ،Watersتزریق شد ( Galarce-Bustos
.)et al., 2014
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

کلیه آزمایشها در قالب طرح کامال تصادفی انجام گرفت .تجزیه
و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام گرفت .مقایسه
میانگینها نیز با کمک آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد صورت
گرفت.

نتایج و بحث
pH

در اندازهگیري ( pHشکل  )0بین نمونهها اختالف معنیداري وجود
دارد ،ولی بین نمونهها  Nestleو  Torabikaاختالف معنیداري
مشاهده نشد ( .)p>1/15بیشترین مقدار  )6/80 ±1/01( pHدر نمونه
 Good dayو کمترین مقدار ( )6/07 ±1/01در نمونه  Nestleمشاهده
شد .بر طبق استاندارد ملی ایران شماره  00007میزان ( pHمحلول 01
درصد) در محدوده بین ( )5- 7براي پودر  0در  7 ،0در  0و کاپوچینو
گزارش شده است .کلیه نمونهها از لحاظ  pHدر محدوده قابل قبول
قرار داشتهاند .پایین بودن  pHدر نمونه  Nestleمیتواند ناشی از بارش
بارانهاي اسیدي و  pHپایین خاک در کشورهاي تولید کننده باشد
( pH .)Hollier & Rutherglen, 2005و اسیدیته قابل تیتر دو
پارامتري هستند که کیفیت نوشیدنیهاي قهوه را تحت تاثیر قرار
میدهد .روش خشک کردن مقدار  pHرا تحت تاثیر قرار میدهد.
دانههاي قهوه حاوي اسید سیتریک ،اسید مالیک ،اسید کوئینیک ،اسید

یزدانپناه و همکاران /بررسی و مقایسه آلودگی اکراتوکسین  Aو عناصر فلزی ...

کلروژنیک میباشند که مقدار  pHرا تحت تاثیر قرار میدهند .اسید
استیک در طی تخمیر دانه قهوه تولید میشود و باعث کاهش  pHاست.
مقدار  pHقهوه بهواسطه منطقه جغرافیایی ،میزان رسیدن ،فرآیند پس
از برداشت ،نوع فرایند برشتهکردن و دمکردن متغیر است
( Leroy .)Salamanca et al., 2017و همکاران ( )7116مقدار pH
در دانههاي قهوه  C. canephoraاز  5/77تا  6/00گزارش کردند
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( .)Leroy et al., 2006مقادیر گزارش شده و مشابه با پژوهش حاضر
است .قهوه عربی داراي  pHدرمحدوده  4/85تا  5/05است در حالی
که قهوه ربوستا داراي  pHدرمحدوده  5/75تا  5/41است که به علت
حضور مقادیر متفاوت از اسیدهاي آلی نامبره شده است ( Vitzthum,
.)1975

Treatment

شکل  -1نتایج  pHدر نمونههای  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaپودر قهوه فوری
حروف کوچک متفاوت ،تفاوت معنیداري در سطح  %5با یکدیگر دارند.
Fig. 1. PH results in Eagle Lux, Good day, Nestle and Torabika instant coffee powder samples
Different lowercase letters have a significant difference at the 5% level.

شکل  -2نتایج رطوبت در نمونههای  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaپودر قهوه فوری
حروف کوچک متفاوت ،تفاوت معنیداري در سطح  %5با یکدیگر دارند.
Fig. 2. Moisture results in Eagle Lux, Good day, Nestle and Torabika instant coffee powder samples
Different lowercase letters have a significant difference at the 5% level.

رطوبت

بین تمامی نمونهها اختالف معنیداري در مقدار رطوبت وجود دارد
( .)p>1/15بیشترین مقدار رطوبت ( 7/78 ±1/01گرم در صد گرم) در
نمونه  Nestleو کمترین مقدار ( 0/40 ±1/05گرم در صد گرم) در

نمونه  Torabikaمشاهده شد (شکل  ،)7که ممکن است علت آن تنوع
در نحوه بستهبندي ،شرایط و زمان نگهداري باشد (اندازهگیري رطوبت
بر روي نمونههاي انجام شد زیرا بر روي بستهبندي مقدار رطوبت درج
نشده بود) .مقدار رطوبت در تمامی نمونهها در محدوده استاندارد قرار
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دارد .بر طبق استاندارد ملی ایران شماره  00007میزان رطوبت در پودر
 0در  ، 0پودر  7در  0و کاپوچینو با بیشینه  4گرم در  011گرم گزارش
شده است ( .)ISIRI, 2012, 11137جهت حفظ ماندگاري محصول و
جلوگیري از افت کیفیت باید رطوبت در سطح بسیار پائینی حفظ شود.
به دلیل جاذبالرطوبه بودن ،پودرهاي غذایی در برابر رطوبت نسبی
محیط از حساسیتهاي متفاوتی برخوردار هستند .بهعنوان مثال رطوبت
نسبی بحرانی براي پودر چاي ،آب پنیر ،شیر پسچرخ و آرد ،بهترتیب
 44 ،00 ،00و  66درصد میباشد که در این رطوبت ،فرآیند کلوخهاي
شدن آنها صورت می گیرد ( Shittu .)Teunou et al., 1999و
 )7117( Lawalبر روي  01نمونه از پودرهاي تجاري کاکائو مطالعه
کردند و میزان رطوبت نمونهها را بین  1/8تا  0/6گزارش کردند.
 Oberoiو  )7105( Sogiدر پژوهش خود گزارش کردند که در تولید
قهوه فوري با استفاده از مالتودکسترین به مقدار  0تا  01درصد ،با
افزایش غلظت مالتودکسترین ،محصولی با رطوبت کمتر میتوان تولید
کرد Wirunthanakrit .و  )7108( Vittayapornمقدار رطوبت در
پودر قهوههاي فوري بهدست آمده از دانههاي قهوه خام عربی
اینکپسوله شده با مالتودکسترین  01و  05درصد را بهترتیب
 4/18±1/14و  0/60±1/10گزارش کردند .نتایج گزارش شده مشابه
پژوهش حاضر است.
قند کل

بیشترین مقدار قند ( 54/07 ±7/06گرم در صد گرم) در نمونه
 Eagle luxو کمترین مقدار ( 47/75 ±0/05گرم در صد گرم) در نمونه

 Nestleمشاهده شد (شکل  .)0بین نمونههاي  Eagle luxو
 Torabikaاختالف معنیداري مشاهده نشد ( .)p>1/15کلیه نمونهها
از لحاظ مقدار قند بر طبق استاندارد ملی ایران در محدوده قابل قبول
قرار داشته اند .طبق استاندارد ملی ایران شماره  ،00007مقدار قند کل
(گرم در  011گرم) براي پودر  0در  ،0پودر  7در  0و کاپوچینو بهترتیب
با بیشینه  41 ،77و  77گزارش شده است ( .)ISIRI, 2012, 11137از
آنجایی که مصرف کمتر مواد قندي براي بیماران دیابتی ،کنترل وزن و
جلوگیري از خرابی دندان همواره توصیه میشود .بنابراین نمونه Nestle
مناسبترین نمونه براي بیماران دیابتی است .قندهاي سوکروز ،گلوکز،
فروکتوز ،مانوز ،آرابینوز و گاالکتوز در واریتههاي گوناگون دانههاي قهوه
وجود دارد ( .)Belitz et al., 2009قندهاي آمورف باعث چسبندگی
موجود بین ذرات پودر (بهدلیل قند باال) تحتتأثیر گذار شیشهاي
میشوند .در طی حل کردن پودر در آب ،مولکولهاي آب باعث مرطوب
شدن سطح ذرات پودر میشوند که نتیجه امکان نفوذ سریعتر آب
بهدلیل کاهش اتصال ذاتی داخلی ذرات است .افزایش مقدار قند پودر
باعث افزایش رطوبت (افزایش پلهاي مایع بین ذرات جامد) افزایش
کلوخهاي شدن و افزایش زمان خیس شدن پـودر میشود
( Shittu .)Fitzpatrick, 2013و  )7117( Lawalگزارش کردند که
با اضـافه نمودن  05درصد شکر و  1/5درصد استویا در فرموالسـیون،
پخششوندگی و بازسازي پودر فوري کاکائو بهطور معنیداري بهبود
یافته بود.

شکل  -3نتایج قند کل در نمونههای  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaپودر قهوه فوری
حروف کوچک متفاوت ،تفاوت معنیداري در سطح  %5با یکدیگر دارند.
Fig. 3. Total sugar results in Eagle Lux, Good day, Nestle and Torabika instant coffee powder samples
Different lowercase letters have a significant difference at the 5% level.

خاکستر

بیشترین مقدار خاکستر ( 0/07 ±1/71گرم در صد گرم) در نمونه
 Nestleو کمترین مقدار ( 7/08 ±1/71گرم در صد گرم) در نمونه

 Torabikaمشاهده شد (شکل  .)4بین تمامی نمونهها اختالف
معنیداري در مقدار خاکستر وجود دارد ( .)p>1/15کلیه نمونهها از لحاظ
مقدار خاکستر بر طبق استاندارد ملی ایران شماره  00007میزان خاکستر

یزدانپناه و همکاران /بررسی و مقایسه آلودگی اکراتوکسین  Aو عناصر فلزی ...

 4گرم در  011گرم (بیشینه) براي پودر  0در  ،0پودر 7در  0و کاپوچینو
گزارش شده است ( .)ISIRI, 2012, 11137افزایش مصرف مواد
معدنی به دلیل جلوگیري از مکانیسم کنترل جذب در روده کوچک و
تجمع در بدن موجب بروز بیماري میگردد .بنابراین هرچه میزان
خاکستر کل موجود در قهوه افزایش یابد اثرات نامطلوب آن بر روي
بدن تشدید میگردد ( .)Vauzour et al., 2010خاکستر در دانههاي
قهوه خام ربوستا و عربی به مقدار  0تا  5/4درصد گزارش شده است
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( Wirunthanakrit .)Belitz et al., 2009و )7108( Vittayaporn
مقدار خاکستر در پودر قهوه هاي فوري بهدست آمده از دانه هاي قهوه
خام عربی اینکپسوله شده با مالتودکسترین  01و  05درصد به ترتیب
 7/08± 1/10و 0/6 ± 1/10گزارش کردند (Wirunthanakrit, 2018
 .)and Vittayapornنتیجه مشابهی در پژوهش حاضر گزارش شده
است.

شکل  -4نتایج خاکستر در نمونههای  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaپودر قهوه فوری
حروف کوچک متفاوت ،تفاوت معنیداري در سطح  %5با یکدیگر دارند.
Fig. 4. Ash results in Eagle Lux, Good day, Nestle and Torabika instant coffee powder samples
Different lowercase letters have a significant difference at the 5% level.

چربی

بیشترین مقدار چربی ( 04/75 ±1/05گرم در صد گرم) در نمونه
 Good dayو کمترین مقدار ( 00/40 ±1/61گرم در صد گرم) در نمونه
 Torabikaمشاهده شد (شکل  .)5بین نمونههاي  Nestleو
 Torabikaاختالف معنیداري مشاهده نشد ( .)p>1/15کلیه نمونهها
از لحاظ مقدار چربی در محدوده قابل قبول قرار داشتهاند .بر طبق
استاندارد ملی ایران به شماره  00007در پودر  0در  0کمچرب و
معمولی بهترتیب بیشینه  00گرم در  011گرم و  01گرم در  011گرم،
پودر  7در  0کم چرب و معمولی بهترتیب بیشینه  04گرم در  011گرم
و  01گرم در  011گرم و پودر کاپوچینو بیشینه  01گرم در  011گرم
گزارش شده است ( .)ISIRI, 2012, 11137از این رو نمونه
 Torabikaمناسبترین نمونه براي افراد مبتال به بیماريهاي قلبی
عروقی میباشد .چربی در دانه هاي قهوه خام ربوستا و عربی بهترتیب
به مقدار  8تا  07درصد و  05تا  08درصد گزارش شده است ( Belitz
 .)et al., 2009نتیجه مشابهی در پژوهش حاضر گزارش شده است.
حضـور چربـی و یـا سـطوح ذرات با چربی باال زمان خیس شدن پودر
را افزایش میدهد (.)Schuck et al., 2012

کافئین

ماده فعال فارماکولوژیکال اصلی در چاي و قهوه بهعنوان یکی از
پرطرفدارترین نوشیدنیها ،کافئین است .کافئین یک محرک است و
سیستم عصبی ،قلب و ماهیچههاي بدن را تحت تاثیر قرار میدهد.
میزان کافئین موجود در قهوه بسته به نوع قهوه و روش دمکردن آن
متفاوت است و کنترل کیفی اینگونه نوشیدنیها را تحت تاثیر قرار
میدهد ( .)Crocq, 2003بیشترین مقدار کافئین ( 1/70 ±1/17درصد
وزنی) در نمونه  Good dayو کمترین مقدار ( 1/71 ±1/17درصد
وزنی) در نمونه  Eagle luxمشاهده شد (شکل  .)6بین نمونهها اختالف
معنیداري در مقدار کافئین وجود ندارد ( .)p>1/15بر طبق استاندارد
ملی ایران شماره  00007در پودر  0در  7 ، 0در  0و کاپوچینو بهترتیب
کمینه  1/06 ،1/06و 1/04گرم در  011گرم گزارش شده است
( .)ISIRI, 2012, 11137کلیه نمونهها از لحاظ مقدار کافئین در
محدوده قابل قبول قرار داشته اند Motora .و  )7107( Beyeneبر
روي میزان کافئین در دانههاي قهوه خام و برشته شده مطالعه کردند و
گزارش کردند که با افزایش زمان برشتهکردن و کاهش میزان رطوبت،
مقدار کافئین افزایش مییابد ( .)Motora and Beyene, 2017اگر
نسبت مواد جامد به آب در تهیه نوشیدنی قهوه ثابت باشد ولی آسیاب
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کردن دانههاي قهوه در حد زیادي انجام شود و نوشیدنی تا دماي جوش
حرارت داده شود میزان کافئین در نوشیدنی افزایش مییابد ( Bell et
 .)al., 1996در دانههاي خام قهوه عربی مقدار کافئین  1/8تا 0/4
درصد وزنی /وزنی و در واریته ربوستا  0/7تا  4درصد وزنی /وزنی یافت
شده است ) Wirunthanakrit .)Belitz et al., 2009و
 )7108( Vittayapornمقدار کافئین در پودر قهوههاي فوري بهدست

آمده از دانههاي قهوه خام عربی اینکپسوله شده با مالتودکسترین  01و
 05درصد بهترتیب  0/11± 1/10و  1/77± 1/10گزارش کردند .نتیجه
مشابهی در پژوهش حاضر گزارش شده است Cabrera .و همکاران
( )7110گزارش کردند که در حین تخمیر و عملیات فرآوري ،ترکیبات
فنلی چاي سبز و سیاه کاهش و کافئین افزایش مییابد ( Cabrera et
.)al., 2003

شکل  -5نتایج چربی در نمونههای  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaپودر قهوه فوری
حروف کوچک متفاوت ،تفاوت معنیداري در سطح  %5با یکدیگر دارند.
Fig. 5. Fat results in Eagle Lux, Good day, Nestle and Torabika instant coffee powder samples
Different lowercase letters have a significant difference at the 5% level.

شکل  -6نتایج کافئین در نمونههای  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaپودر قهوه فوری
حروف کوچک متفاوت ،تفاوت معنیداري در سطح  %5با یکدیگر دارند.
Fig. 6. Caffeine results in Eagle Lux, Good day, Nestle and Torabika instant coffee powder samples
Different lowercase letters have a significant difference at the 5% level.

سرب

از نظر مقدار سرب بین نمونهها با یکدیگر اختالف معنیداري وجود
دارد ولی بین نمونههاي  Good dayو  Torabikaاختالف معنیداري

مشاهده نشد ( .)p>1/15بیشترین مقدار سرب (1/107±1/110
میلیگرم بر کیلو گرم) در نمونه  Eagle luxو کمترین مقدار
( 1/176±1/110میلیگرم بر کیلوگرم) در نمونههاي  Good dayو

یزدانپناه و همکاران /بررسی و مقایسه آلودگی اکراتوکسین  Aو عناصر فلزی ...

 Torabikaمشاهده شد (شکل  .)8کلیه نمونهها از لحاظ مقدار سرب
در محدوده قابل قبول قرار داشتهاند .بر طبق استاندارد ملی ایران شماره
 00007بیشینه مقدار مجاز سرب  0میلیگرم بر کیلوگرم است ( ISIRI,
 .)2012, 11137طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی ( )WHOمقدار
مجاز سرب  1/5میلیگرم بر کیلوگرم است ( .)WHO, 2007قرار
گرفتن در معرض سرب با تعدادي از عوارض جانبی از جمله نوروپاتی
محیطی ،کمخونی ،آسیب کلیوي و اختالل شناختی همراه است.
همچنین بین افزایش سطح سرب خون با کاهش تعداد گلبولهاي قرمز،
هموگلوبین و هموتوکریت نیز ارتباط وجود دارد ( Landsteiner et
 .)al.,2016بهدلیل فرونشست سرب موجود در اتمسفر ،استفاده از
آفتکشهاي ،کودهاي فسفاته حاوي سرب ،لجن فاضالب و کودهاي
آلی آلوده به فلزات سنگین مانند سرب ،شرایط رویشگاه بهویژه اسیدي
بودن خاک که باعث افزایش انحالل عناصر میشود ،مجاورت
رویشگاهها با مناطق صنعتی  ،تحرک و زیستفراهمی این عنصر براي
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گیاه میشود .معموال گیاهان ،بدون تغییر بر عملکرد ظاهريشان،
توانایی باالیی در جذب و تجمع این فلز را دارا هستند ( Senanayake
 Nogaim .)et al., 2013و همکاران ( )7104بر روي آلودگی فلزات
سنگین در دانههاي قهوه سبز یمنی مطالعه کردند و مقدار سرب را با
میانگین  7/17 ppmگزارش کردند .مقدار گزارش شده در پژوهش
حاضر پایینتر از مطالعه  Nogaimو همکاران ( )7104بود Lathan .و
همکاران ( )7100تاثیر تهیه عصارههاي متفاوت از چاي و قهوه را بر
کاهش میزان سرب مورد مطالعه قرار دادند و نتایج آنها نشان داد که
دمکردن (در دماي  51تا  61درجه سانتیگراد و داخل یک فالسک
نگهداري شد) و تهیه عصاره آبی داغ ( 01تا  00درجه سانتیگراد به
مدت  5دقیقه) از آنها تاثیر زیادي بر کاهش میزان سرب دارد نسبت
کاهش در روشهاي دمکردن و تهیه عصاره آبی داغ در قهوه فوري
 70:05درصد ،چاي  88:00درصد ،پودر قهوه (آسیاب شده) 50:67
درصد و دانه قهوه  50:50درصد بود.

شکل  -7نمونهای از کروماتوگرام اندازهگیری کافئین در نمونه Torabika
Fig. 7. An example of a caffeine measurement chromatogram in a Torabika sample

شکل  -8نتایج میزان سرب در نمونههای  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaپودر قهوه فوری
حروف کوچک متفاوت ،تفاوت معنیداري در سطح  %5با یکدیگر دارند.
Fig. 8. Results of lead content in Eagle Lux, Good day, Nestle and Torabika instant coffee powder samples
Different lowercase letters have a significant difference at the 5% level.
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آرسنیک

بین نمونهها اختالف معنیداري مشاهده نشد  ،اما مقدار آرسنیک
در نمونه  Torabikaتفاوت معنیداري با سه نمونه دیگر دارد
( .)p>1/15بیشترین مقدار آرسنیک ( 1/177 ±1/117میلیگرم بر
کیلوگرم) در نمونه  Good dayو  Eagle luxو کمترین مقدار (±1/110
 1/100میلیگرم بر کیلوگرم) در نمونه  Torabikaمشاهده شد (شکل
 .)0کلیه نمونهها از لحاظ مقدار آرسنیک در محدوده قابل قبول قرار
داشتهاند .بر طبق استاندارد ملی ایران شماره  00007بیشینه مقدار مجاز
آرسنیک  0میلیگرم بر کیلوگرم است ( .)ISIRI, 2012, 11137سطح
قابل قبول استاندارد سازمان بهداشت جهانی براي حداکثر غلظت
آرسنیک در آب آشامیدنی سالم  1/10میلیگرم بر لیتر و براي خاک 41
میلیگرم بر کیلوگرم است .همچنین توصیه  FAOحداکثر مقداري که
ناشی از مصرف روزانه آرسنیک غیرآلی است 51 ،میکروگرم بر کیلوگرم
وزن بدن میباشد .آبهاي زیرزمینی در برخی مناطق به مقدار زیادي
جهت آشامیدن ،پخت و پز و آبیاري مورد استفاده قرار میگیرند .استفاده
از آبهاي سطحی و زیرزمینی آلوده به آرسنیک جهت آبیاري مزارع
کشاورزي باعث افزایش غلظت این آالینده در خاک شده و انتقال آن
به بخشهاي مختلف گیاه را افزایش میدهد که در نتیجه در برخی

موارد ،منجر به مختل شدن رشد طبیعی گیاه و یا تمرکز باالي آرسنیک
در گیاه شود .آلودگی محیط زیست و مواد غذایی به فلز سمی آرسنیک
یکی از مسائل مهمی است که موجب به خطر انداختن بهداشت عمومی
و سالمت موجودات زنده میشود ( .)WHO, 2007فلزات سنگینی
مانند آرسنیک در ریشههاي گیاه قهوه ذخیره شده سپس به ساقهها و
دانه انتقال داده میشود ولی غلظت آرسنیک در دانهها کمتر از سایر
بافتهاي گیاه قهوه است .حضور آرسنیک در قهوه برشته شده ،آسیاب
شده و پودر شده متفاوت است ( .)Matés et al., 2010اندازه دانه قهوه،
روش استخراج و نوع تولید محصوالت قهوه که باعث کاهش مقدار
رطوبت (کاهش آب) بر حضور فلزات سنگین مانند آرسنیک و افزایش
غلظت آنها تاثیر دارد .فرآیند تزریق که براي تهیه قهوه استفاده میشود
تأثیر زیادي بر غلظت فلزات دارد .غلظت کمتر فلز در تزریق به احتمال
زیاد به دلیل آزاد شدن فلز به شکل یون ساده در ماتریکس قهوه است
( Welna .)Stelmach et al., 2013و همکاران ( )7100میزان
آرسنیک را در محصوالت قهوه به روش  HG-ICP-OES0مورد
ارزیابی قرار دادند و میانگین غلظت آن را  1/004تا  1/747میکروگرم
در گرم گزارش کردند .مقدار گزارش شده در پژوهش حاضر پایینتر از
مطالعه  Welnaو همکاران ( )7100بود.

شکل  -9نتایج میزان آرسنیک در نمونههای  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaپودر قهوه فوری
حروف کوچک متفاوت ،تفاوت معنیداري در سطح  %5با یکدیگر دارند.
Fig. 9. Results of arsenic in Eagle Lux, Good day, Nestle and Torabika instant coffee powder samples
Different lowercase letters have a significant difference at the 5% level.

اکراتوکسین A

در تمام نمونهها میزان اکراتوکسین  Aمنفی بود .طبق استاندارد
ملی ایران شماره  00007بیشینه مقدار مجاز اکراتوکسین 01 ppb
گزارش شده است ( .)ISIRI, 2012, 11137آلودگی به
مایکوتوکسینها مانند اکراتوکسین که توسط آسپرژیلوس و پنیسیلیوم
1 Hydride generation inductively coupled plasma optical
emission spectrometry

تولید میشود ،تحت تاثیر شرایط محیطی شامل دما ،رطوبت ،فعالیت
آبی ،شرایط جابهجایی ،انبارداري تا زمان مصرف ،میزان حساسیت
محصول در زمان کاشت ،داشت ،برداشت و فرآوري در برابر تهاجم قارچ
دارد .روشهاي پس از برداشت مانند خشک کردن تحت شرایط
نامطلوب و تماس دانه هاي قهوه با خاک باعث رشد قارچ و تولید
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نتیجهگیری
بررسی نتایج بهدست آمده در نمونهها نشان داد که میزان تمامی
.پارامترهاي بررسی شده در محدوده حد مجاز و قابل قبول قرار دارند
بهترین نمونهها بهلحاظ میزان اندک فلزات سنگین بهترتیب
 نمونه. میباشدNestle  وEagle lux ،Good day ،Torabika
 مناسبترین، به دلیل داشتن قند کمتر نسبت به سایر نمونههاNestle
 به دلیل داشتن چربیTorabika نمونه براي بیماران دیابتی و نمونه
 مناسبترین نمونه براي افراد مبتال به بیماريهاي قلبی عروقی،کمتر
 با وجود رطوبت و خاکستر کمتر بهTorabika  همچنین نمونه.میباشد
. از کیفیت بهتري برخوردار میباشد،دلیل قابلیت نگهداري بیشتر

 وMounjouenpou .)Batista et al., 2009( اکراتوکسین است
 قهوه،) آلودگی اکراتوکسین در قهوه خالص عربی7100( همکاران
خالص ربوستا و قهوه میکس را مورد مطالعه قرار دادند و گزارش کردند
 اگرچه حرارت. میکروگرم در کیلوگرم بود08  تا1/6 که میانگین آلودگی
دادن و برشته کردن باعث دناتوره شدن اکراتوکسین میشود ولی
بسیاري از قهوههاي تجاري برشته شده داراي مقداري اکراتوکسین
 بهدلیل حضور ترکیبات.)Mounjouenpou et al., 2013( هستند
زیست فعال مهم در قهوه و حفظ کیفیت وایمنی محصول و سالمت
 میکروگرم5  بیشترین آلودگی در دانههاي قهوه برشته،مصرف کننده
 میکروگرم در کیلوگرم در01 در کیلوگرم و در پودرهاي قهوه فوري
The Commission of ( بیانهاي توسط کمیته اروپا گزارش شده است
.)the European Communities, EC No. 1881/2006
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