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مقدمه :میزان عناصر فلزی موجود در چای میتواند تاثیر مهمی بر سالمت افراد داشته باشد .تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان فلزاتی
شامل کادمیوم ) ،(Cdسرب ) ،)Pbروی ) ،(Znآهن ) ،)Feآلومینیوم ) )Alو مس ) (Cuدر نمونههای چای وارداتی و چند چای ایرانی
صورت پذیرفت.
مواد و روشها :ابتدا با استفاده از سه روش ،هضم اسیدی ) ،)Digestionدم کردن با حرارت تا دمای جوش) (Brewو روش دمکردگی
) )Infusionآمادهسازی نمونههای چای انجام گرفت و با استفاده از تکنیکهای طیف بینی نشر اتمی با پالسمای جفت شده القایی ICP-
) )OESو طیفسنجی جرمی پالسمای جفت شده القایی ) (ICP-MSمیزان فلزات نمونه ها بررسی و نتایج به دست آمده مورد تحلیل
آماری قرار گرفت.
يافتهها :نتایج نشان میدهد که در میان عناصر مختلف ،عنصر  Alبا غلظت  651 μg/gو عنصر  Cdبا غلظت  1/17 μg/gبه ترتیب
بیشترین و کمترین غلظت را در میان عناصر مختلف در نمونههای مورد بررسی داشتهاند .در بین روشهای استخراج ،روش Digestion
میزان غلظت عناصر به صورت معنیداری باالتر از دو روش دیگر بود .آنالیز آماری نتایج میانگین غلظت عناصر توسط دستگاهای ICP-
 OESو ICP-MSنشان داد که تفاوت معنی داری در میزان غلظت عناصر  Zn،Fe،Cu،Cdو Alبین نمونههای چایهای وارداتی و بومی در
هر یک از روشهای استخراجی Brew, Infusionو Digestionوجود ندارد .نتایج تحلیل آماری نشان داد که در بین عناصر مختلف ،میزان
غلظت  Pbبه دست آمده با روش  ICP-MSبه صورت معنیداری باالتر از میزان به دست آمده با  ICP-OESبرای چایهای بومی یا
وارداتی است.
نتیجه گیری :با وجود باالتر بودن غلظت فلزات اندازه گیری شده در کار حاضر نسبت به مرجع استاندارد فلزات در گیاه چای ،محاسبه
میزان دریافت روزانه نشان داد که میزان دریافت عناصر برای هر فرد بالغ همچنان در گستره مقدار مجاز سازمان بهداشت جهانی میباشد.
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مقدمه
بعد از آب ،مصرف چای بهعنوان یک آشامیدنی دلپذیر
و عادت غذایی و همچنین ﺧواص سالمتی در دنیا و به
ﺧصوص بین ایرانیان رواج دارد .تولید جهانی چای طی دهه
گذشته با رشدی معادل  2/12درصد در سال روبهرو بوده و
میزان مصرف جهانی چای نیز نرﺧی معادل  1/15درصد
رشد داشته است ) .(Qin et al., 2007به طور متوسط هر
ایرانی ساالنه حدود  2/5کیلوگرم چای مصرف میکند.
مطالعات اﺧیر که در نشریات پیشگام پزشکی به چاپ
رسیدهاند مؤید آن است که نوشیدن چای باعث تقویت قلب
و عروق ،جلوگیری از سرطان ،جلوگیری از پارکینسون،
چربی سوزی و تسکین آرتروز میباشد Subramanian et
al., 2011; ) Sharma et al., 2005; Szymczycha.)Madeja, 2012
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گیاه چای قادر است مقادیر نسبتا زیادی از عناصر ضروری
برای بدن نظیر کروم ،کبالت و نیز عناصر غیر ضروری و حتی
مضر نظیر آرسنیک قلع و آلومینیوم ،سرب ،کادمیوم را از ﺧاک
بخصوص ﺧاکهای اسیدی و آلوده جذب و در برگهای ﺧود
ذﺧیره نماید ) .)Feng et al., 2003ﺧاک که محیط رشد گیاه
چای است ،منبع اصلی فلزات سنگین این گیاه به شمار میرود.
36
احتمال آلودگی با آلومینیوم ،کروم ،مس ،سرب و روی در طول
مراحل تولید چای مانند آبزدایی ،ﺧشک کردن ،پیچ ﺧوردن،
آسیاب کردن و بستهبندی هم وجود دارد .آلودگی به فلزات
سنگین یکی از مشکالت زیستمحیطی و یکی از نگرانیهای
مهم بهداشت مواد غذایی به شمار میآید .وجود این فلزات در
چای میتواند یکی از منابع آلودگی در مواد غذایی به شمار آید.
بررسی ترکیب تغذیهای چای بخصوص عناصر ضروری،
غیرضروری و سمی از نظر کیفی ،استانداردها ،ویژگیهای
تغذیهای ،سالمتی و آلودگی از اهمیت باالیی برﺧوردار است
) .)Soetan et al., 2010اگرچه غلطت فلزات در دمکرده
چای معموال اندک است اما میتواند بخش مهمی از کل
عناصر ورودی به بدن را تشکیل دهد زیرا به مقدار زیادی
نوشیده میشود .بنابراین اندازهگیری میزان فلزات موجود در
چای میتواند در تعیین مقدار ورود این مواد از طریق نوشیدن
چای موثر باشد .مواد معدنی اصلی شامل کلسیم ،فسفر ،سدیم
و کلر میباشد ،درحالیکه عناصر کمیاب شامل آهن ،مس،
کبالت ،پتاسیم ،منیزیوم ،ید ،روی ،منگنز ،مولیبدن ،فلوئور و
کروم است که برگهای چای منبع مناسبی برای این عناصر

است ) .)Soetan et al., 2010مواد معدنی اصلی در
مقادیر بیش از 211 mg/dlو مواد معدنی کمیاب در مقادیر
کمتر از  211 mg/dlمورد نیاز بدن هستند )Soetan et
.)al., 2010; Soylak et al., 2011
با توجه به مصرف فراوان چای ،ضروری است که حجم
فلزات سمی آن تعیین شود .فلزات سنگین به دلیل تمایل
به تجمع در بافت های زنده موجودات ،آسیبزا هستند.
فلزات و عناصر سنگین در اندازههای کوچک از طریق غذا،
نوشیدنیها ،آب و هوا وارد بدن افراد میشوند .انسان و
حیوانات همیشه در معرض آلودگی با فلزات سنگین هستند
اینگونه فلزات با ترکیبات ضروری بدن از قبیل اکسیژن،
گوگرد وازت و گروههایی از قبیل COO ،OH ،SH ،S-S
و  COOHکه از اجزاء اصلی تشکیل دهنده آنزیمها و
پروتئینها هستند برهمکنش میکنند و باعث وقفه فعالیت
آنزیمها و اﺧتالل در سنتز ترکیبات ضروری بدن میشوند
).(Dufresne et al., 2010

بدن انسان به عناصر فلزی و غیرفلزی در حد مجاز
برای رشد و سالمتی نیاز دارد؛ بنابراین تعیین ترکیب عناصر
در غذا و محصوالت وابسته برای درک اهمیت تغذیهای
آنها ضروری است )Dufresne et al., 2010; Sharma
 .(et al., 2005تالشهای زیادی برای تعیین عناصر در
بوته گیاهان ،گیاهان دارویی و معطر و برگهای چای در
اقصی نقاط دنیا با استفاده از روشهای مختلفی نظیر
طیفبینی جذب اتمی شعله ،طیفبینی جذب اتمی
الکتروگرمایی ،طیف بینی نشر اتمی با پالسمای جفت شده
القایی و طیفسنجی جرمی با پالسمای جفت شده القایی
انجام شده است .هدف اصلی تجزیهای توسعه و ارزیابی
روشهای نسبتاً سریع ،قابلاعتماد و حساس برای تعیین
ﺧلوص بعضی فلزات در برگهای چای یا نمونههای گیاهی
با قالب مشابه است .تالشهای زیادی توسط محققان در
طول چندین سال گذشته برای تعیین مقدار عناصر انجام
شده است که در ادامه به بررسی تحقیقات اﺧیر انجام شده
در این زمینه ،می پردازیم.
 Soylakو همکاران در سال  1117فلزات نیکل ،مس و
روی را در ده نمونه چای با استفاده از طیفسنجی جذب
اتمی شعله اندازهگیری کردند .محدوده غلظتهای
بهدستآمده برای مس ،روی و نیکل به ترتیب ،23/2- 6/4
 7/1-26/5و  (µgg-1) 3/2-5/7به دست آمد Ansari .و
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مواد و روشها
چای سیاه محلی هم از مزارع استان گیالن و هم از
سوپرمارکتهای شهر و چای وارداتی از سوپرمارکتهای
سطح شهر جمعآوری شد .اسید هیدروکلریک  37%مورد
استفاده از شرکت شیمیایی  Merckو اسید نیتریک 69%
مورد استفاده از شرکت شیمیایی  ،Panreactتهیه شدند.
نمونههای چای استفاده شده در این مطالعه در جدول  2آورده
شده است.
 -دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده

بهمنظور همگن کردن نمونهها ،همگنساز شرکت
 Bandelin Sonorexاستفاده شد .همچنین برای برای
ﺧرد کردن نمونهها از آسیاب Spice and Herb Grinder
مدل  IC-06Bاستفاده شد .بعد از آمادهسازی نمونهها
جهت شناسایی و تعیین مقدار فلزات سنگین موجود از
دستگاه  ICP-OESمدل  ULTIMAشرکت HORIBA
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همکاران در سال  1117غلظت کادمیوم ،سرب ،نیکل،
آلومینیوم ،آهن ،روی ،مس و منگنز را در  31نمونه چای
پرورش یافته در ایران در مقایسه با  31نمونه چای وارداتی
با طیفبینی جذب اتمی بررسی کردند .نتایج تجزیه
نشان داد که سطح متوسط آلومینیوم برای نمونه ایرانی
 611/1±271/7 mg/kgو برای چای سیاه وارداتی
 313/3 ±11/3mg/kgبود که این نشاندهنده توانایی
گیاهان در تجمع آلومینیوم میباشد .مقادیر کادمیوم ،سرب
و نیکل قابل تشخیص نبود .مقدار منگنز در چای ایرانی و
وارداتی به ترتیب  124/1-255/1و mg/kg16/7-331/1
بود که منگنز فراوانترین فلز در نمونههای چای مورد
بررسی بود .نتایج نشان داد که ارزش تغذیهای چای پرورش
یافته در ایران از چای وارداتی بهتر بود Seenivasan.و
همکاران در سال  1111صد نمونه چای سیاه از مناطق
رویش چای در جنوب هند را مورد بررسی قراردادند .این
اندازهگیری با استفاده از روش طیف بینی جذب اتمی شعله
و کوره گرافیتی انجام شد .نتایج این بررسی نشان داد که
سطح متوسط مس  ،14/7±1/15کروم ،4/76±2/17
نیکل ،1/53±2/17کادمیوم  1/24±1/16و سرب 31
 1/112±1/ mg kg-1میباشد .همچنین  Zhongو
همکاران در سال  1124مقدار مس ،کادمیوم ،سرب ،نیکل
و کروم را در  15گونه چای در چین شامل چای سیاه ،سبز،
زرد ،سفید ،اولونگ ،پوئر و جاسمین با طیفسنجی جذب
اتمی کوره گرافیتی پیوسته با تفکیک باال اندازهگیری
کردند .روشهای استفاده شده برای تهیه نمونه ،هیدرولیز و
تجزیه عنصری بودند .عالوه بر موارد ذکر شده تحقیقات
متعدد دیگری نیز در رابطه با چای و میزان عناصر موجود
در آن در سطح جهان انجام شده است که گویای اهمیت و
نقش تغذیه ایی چای به عنوان نوشیدنی رایج و روزمره در
سراسر جهان و عامل ورود عناصر ضروری و غیرضروری و
تجمع فلزات سنگین در بدن میباشد.
در بین روشها و دستگاهای مختلف در این پژوهش از
دو روش طیف بینی نشر اتمی با پالسمای جفت شده القایی
و طیفسنجی جرمی توسط پالسمای جفت شده القایی
استفاده میشود .طیفبینی نشر اتمی با پالسمای جفت
شده القایی که یک روش چند عنصری است ،برای تعیین
تعدادی از عناصر تحت شرایط یکسان مناسب میباشد.
طیفسنجی جرمی توسط پالسمای جفت شده القایی نوعی

از طیف بینی جرمی است که برای تعیین فلزات و تعدادی
از نافلزات در غلظتهای پایین کاربرد دارد .در مقایسه با
روشهای دیگر  ICP-MSدارای سرعت و حساسیت
باالتری است .همچنین  ICP-MSحساسیت فوقالعاده باال
(حد تشخیص بسیار پائین) برای تعداد زیادی از عناصر را
فراهم میکند .حد تشخیص برای بیشتر از  61عنصر از
جمله تشکیلدهنده کاربید و النتانیدها در بین 1 /13-1/3
 µgl-1یا ) (ppbقرار میگیرد و حد تشخیص برای
هالوژنها ،فسفر و گوگرد در محدوده 1/112 mgl-1یا
) (ppmقرار میگیرد ).(Achudume et al, 2010
بنابراین در مطالعه حاضر نمونههای مختلف از چایهای
وارداتی و همچنین چایهای تولید شده در مزارع داﺧل
کشور با استفاده از سه روش متفاوت  Brew ،Digestionو
 Infusionآمادهسازی و سپس با استفاده از تکنینکهای
 ICP-OESو  ICP-MSمیزان فلزات موجود در آنها مورد
بررسی قرار گرفت و نتایج به دست آمده از روشهای
متفاوت استخراج و همچنین نتایج به دست آمده با
روشهای اندازه گیری متفاوت مورد تحیل و ارزیابی آماری
قرار گرفت .در نهایت میزان عناصر فلزی به دست آمده در
بین نمونههای چایهای وارداتی و داﺧلی مورد بررسی
آماری قرار گرفت.
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جدول  -9مشخصات و کد اختصاری نمونه های چای استفاده شده.
اسم نمونه

منبع

کد اختصاری

چای فومنات

ایرانی

L1

چای مرادی سبز الهیجان

ایرانی

L2

چای محسن

ایرانی

L3

چای شاهسون

ایرانی

L4

چای دبش

ﺧارجی

Im1

چای گلستان

ﺧارجی

Im2

چای گوزل

ﺧارجی

Im3

چای ارل گری فامیال

ﺧارجی

Im4

 Jobin Yvonو دستگاه  ICP-MSمدلHewlett-
 Packard - HP 4500شرکت Yokogawa Analytical

 Systemsاستفاده شد.
 -روش های آماده سازی نمونههای تهیه شده

33

در ابتدا به کمک آسیاب ذکرشده در قسمت پیشین
مقداری از هر نمونه آسیاب و سپس هرکدام از نمونههای
بومی و وارداتی به میزان  1 grبهصورت جداگانه توزین و
به ظروفی که قبال با محلول اسید نیتریک رقیق و سپس
آب دیونیزه شتشو داده شده و ﺧشک گردیده اضاف شد.
آمادهسازی نهایی نمونهها به سه روش مختلف که در زیر
آورده شده است ،انجام شد.
-
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چای انجام شدAL-Oud) .(Saud, 2003

روش Digestion

در این روش جهت آماده سازی نمونهها برای انجام
آنالیز به ترتیب از دو اسید  HNO3و HClبا غلظتهای 63
و  37درصد استفاده شد که از آنها محلول HNO3/HCl
 2:1 V/Vتهیه شد .سپس نمونه های توزین شده به یک
بشر منتقل شده و به آن  21mlاز مخلوط دو اسید اضافه
گردید .مخلوط حاصل در دمای اتاق با استفاده از همزن
مغناطیسی به مدت یک دقیقه تحت همزدن قرار گرفت.
بعد از گذشت یک دقیقه دمای واکنش تا  251˚Cافزایش
یافت .در صورت کدر شدن ٬دوباره مقداری کمی اسید
اضافه شد .در ادامه محلول داﺧل بشر توسط سینتر گالس
صاف شد و محلول هضم شده از تفالهها جدا گردید و به
بالنهای حجمی  51mlمنتقل و توسط اسیدکلریدریک 5
درصد به حجم رسید .این عملیات برای تمامی  21نمونه

-

روش Infusion

برای انجام روش  Infusionاز هرکدام از  21نمونه ی
آسیاب شده به میزان  1grتوزین شد .سپس نمونه ها به
بشر منتقل شده و به آن  211 mlاز آب مقطر در دمای
جوش اضافه گردید .سپس درب آنها جهت انجام فرایند
دم کردن بسته و بعد از گذشت  5دقیقه محلولها با فیلتر
شیشه ایی صاف شدند .این عملیات برای هر  21نمونه
انجام شد ) AL-.(Oud Saud, 2003
-

روش Brew

روش  Brewمانند دو روش قبل از هر  21نمونه ی
آسیاب شده به میزان  1grتوسط ترازو توزین و هر نمونه را
داﺧل یک بشر ریخته و به میزان  211mlبه هر نمونه آب
مقطر اضافه شد .دمای مخلوط حاصل تا نقطه جوش آب
افزایش یافت و بعد از گذشت دقیقه  5محلول بهدستآمده
با فیلتر شیشهای صاف شد ).(AL-Oud Saud, 2003
جهت شناسایی و تعیین مقدار فلزات نمونه ها با استفاده از
دو روش  ICP-OESو  ICP-MASSمورد بررسی قرار
گرفتند.
 -تجزيه و تحلیل آماری

دادههای به دست آمده از دو روش اندازه گیری به
صورت میانگین  ±انحراف معیار ( )SDدر بخش نتایج
نمایش داده شدهاند و محدوده اطمینان برای α=0.05
محاسبه شده است .مقایسه آماری بر اساس آرمونهای

آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAبرای شیوههای
استخراج صورت گرفت و جهت مقایسه گروههای مختلف
چای داﺧلی و ﺧارجی از روش  T-testاستفاده شد .نتایج
آماری با  P value >1/15به عنوان یک مقدار معنیدار در
نظر گرفته شد.
يافتهها
آلودگی به فلزات سنگین یکی از مشکالت زیستمحیطی
و یکی از نگرانیهای مهم بهداشت مواد غذایی به شمار
میآید .مصرف چای بهعنوان یک آشامیدنی دلپذیر و عادت
غذایی در بین ایرانیان رواج دارد .وجود این فلزات در چای
میتواند یکی از منابع مهم آلودگی و سمیت در مواد غذایی
به شمار آید ) .)Soetan et al., 2010برگهای چای با
وجود دارا بودن مواد مفید و آنتیاکسیدانها منبع غنی از
عناصر معدنی هستند که برﺧی از آنها مانند کادمیوم،
سرب ،نیکل و آلومینیوم جزء فلزات سنگین سمی محسوب
میشوند .اثرات مخرب فلزات سنگین بر پروتئینها ،آنزیمها

و آسیبهای جدی این عناصر بر  DNAو بافت های
مختلف در تحقیقات مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است
و نتایج این تحقیقات نشان داده که دریافت میزانهای
مشخصی از این فلزات سنگین میتواند منشا بیماریهای
متفاوت باشند Sharma et al., 2005; Szymczycha-
 .)Madeja, 2012با توجه به اهمیت موضوع در پروژه
حاضر اندازهگیری دقیق میزان فلزات ،Fe ،Zn ،Pb ،Cd
 Alو  Cuبا استفاده از دو تکنیک  ICP-MSو ICP-OES
با استفاده از روشهای استخراجی مختلف مورد ارزیابی و
مقایسه قرار گرفت.
 نتايج حاصل از اندازهگیری عناصر فلزی مورد مطالعهبا سه روش استخراج توسط دستگاه ICP-OES

نتایج به دست آمده از آنالیز نمونههای چای مختلف با
سه روش استخراج  Brew , Infusionو Digestion
توسط دستگاه  ICP-OESدر جدولهای  4-1آورده شده
است.
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جدول  -2نتايج حاصل از آنالیز چای های بومي و وارداتي با روش استخراج  Brewتوسط دستگاه ICP-OES
Pb (μg/g) ±
SD%

Cd (μg/g) ±
SD%

ND

ND

Al (μg/g) ±
SD%
43/11±2/1

Fe (μg/g) ±
SD%
3/55±1/21

Cu (μg/g) ±
SD%
1/15±1/13

Zn (μg/g) ±
SD%
1/2±1/54

ND

ND

ND

1/35±/11
1/3±1/12

21/11±1/6
22/23±/62
12/11±2/1
23/41±1/1
7/22±1/3
51/5±1/7
7/45±1/3

2/1±1/14
3/66±/16
1/15±/14
1/51±1/21
3/1±1/11
1/17±/11
1/12±/15

2/5±1/15
2/1±1/11
2/32±1/15
4/12±1/23
21/3±2/12
2/51±1/16
4/5±1/11

22/15±/15
7/21±1/16
7/7±1/46
6/1±1/32
3/5±1/11
1/12±1/14
4/1±1/13

ND
ND

ND

ND

1/65±1/15

ND

ND

ND

ND

نمونه
L-1

36

L-2
L-3
L-4
Im-1
Im-2
Im-3
Im-4

جدول -3

نتايج حاصل از آنالیز چای های بومي و وارداتي با روش استخراج  Infusionتوسط دستگاه ICP-OES

Pb (μg/g) ±
SD%

Cd (μg/g) ±
SD%

ND

ND

Al (μg/g) ±
SD%
21/1±2/7

Fe (μg/g) ±
SD%
1/55±1/1

Cu (μg/g) ±
SD%
7/2±1/5

ND

ND

6/22±1/34
7/2±1/4
1/22±1/57
6/15±1/4
45/16±1/4
26/21±1/1
1/4±1/1

1/7±1/3
7/3±1/11
1/32±1/12
2/54±1/24
1/51±1/11
1/6±1/15
2/35±1/11

2/4±1/21
1/44±1/14
2/1±1/11
1/5±1/11
1/11±1/15
1/1±1/13
4/4±1/11

ND

ND

ND

1/73±1/15

ND

ND

ND

ND

ND

1/1±1/11
1/17±1/12

ND

Zn (μg/g) ±
SD%
6/5±1/51

7/45±1/61
6/52±1/51
1/11±1/12
6/1±1/31
1/36±1/15
1/62±1/1
2/11±1/15

نمونه
L-1
L-2
L-3
L-4
Im-1
Im-2
Im-3
Im-4

* ND: Not detected
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* ND: Not detected
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جدول  -4نتايج حاصل از آنالیز چای های بومي و وارداتي با روش استخراج
Pb (μg/g) ±
SD%
ND

1/1±1/16
ND

1/61±1/14
ND
ND

1/11±3/15
ND

Cd(μg/g±
SD%

Al (μg/g) ±
SD%

Fe (μg/g) ±
SD%

Cu (μg/g) ±
SD%

)Zn (μg/g
±SD%

1/11±/12
1/14±/15
1/51±/13
2/11±1/21
1/11±1/17
1/67±1/13
2/41±1/11
2/15±1/17

311±21
414±21
511±15
677±31
144±71
114±76
442±11
153±63

251±22
71±5
271±23
16±7
213±22
221±21
111±21
273±1

12/5±1/5
21/1±1/4
24±1/6
31/5±1/1
1/5±1/6
12/4±2/1
12±2/5
55/5±1/3

1/6±2/6
12/1±1/2
33/4±2/5
21/5±2/3
11/3±2/2
31±1/2
11/32±1/1
34±1/1

طبق نتایج  T-testبرای مقایسه میانگین عناصر
استخراج شده توسط هر کدام از روشهای Brew,
 infusionو  Digestionبه وسیله دستگاه ICP-OES
درمورد نمونههای چای داﺧلی و چای ﺧارجی ،بین میانگین
عناصر استخراج شده با روش استخراج  brewبا روش
استخراج  infusionتفاوت معناداری وجود ندارد .در مقایسه
میانگین عناصر استخراج شده در مورد نمونههای چای
داﺧلی در هرکدام از روشهای  brewو  infusionبا روش
 digestionتمامی عناصر به استثنا دو عنصر  Cdو Pb
 36دارای اﺧتالف معنیدار میباشند.
در مورد نمونههای چای ﺧارجی ٬مقایسه میانگین
عناصر استخراج شده در روش  infusionبا روش
 digestionنشان داد که در مورد دو عنصر  Pbو Cu
اﺧتالف معنیداری وجود نداشت ولی برای بقیه عناصر
اﺧتالف معنیدار وجود دارد .مقایسه میزان میانگین عناصر
بهدست آمده در روش استخراج  brewباروش digestion
نشان میدهد که میزان عناصر  Fe ،Znو  Alدارای
اﺧتالف معنیداری بوده در حالیکه میزان  Cd ،Pbو Cu
دارای تفاوت معنیداری نمیباشد .نتایج آزمون
( )ANOVAبر روی نتایج به دست آمده از دستگاه
 ICP-OESنشان داد که تفاوتی بین میانگین عناصر
استخراج شده بین دو روش  infusionو  brewاز بین
روشهای استخراج عناصر برای نمونههای چای بومی یا
غیر بومی نمیباشد .اما میانگین تمامی عناصر استخراج
شده بهجز عنصر  pbدارای اﺧتالف معنیدار در روش
استخراج  digestionدر مقایسه با روشهای استخراج
 brewو  infusionمیباشد.
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 Digestionتوسط دستگاه ICP-OES

نمونه
L-1
L-2
L-3
L-4
Im-1
Im-2
Im-3
Im-4

* ND: Not detected
 نتايج حاصل از اندازهگیری عناصر فلزی مورد مطالعهبا سه روش استخراج توسط دستگاه ICP- MS

نتایج به دست آمده از آنالیز نمونههای مختلف با سه
روش استخراج  Brew, Infusionو  Digestionتوسط
دستگاه  ICP- MSدر جدولهای  5-7آورده شده است.
طبق نتایج آزمون  T-testبرای مقایسه میانگین عناصر
استخراج شده توسط هر کدام از روشهای Brew,
 infusionو  Digestionبه وسیله دستگاه  ICP-MSبرای
نمونههای چای داﺧلی بین میانگین عناصر استخراج شده
توسط روش استخراج  brewبا روش استخراج infusion
تفاوت معناداری وجود ندارد ولی در مقایسه میانگین عناصر
استخراج شده در هرکدام از روشهای  brewو infusion
با روش  digestionتنها عنصر کادمیوم  Cdدارای اﺧتالف
معناداری نمیباشد و مابقی عناصر دارای اﺧتالف معنیدار
هستند.
برای نمونههای چای ﺧارجی ،مقایسه میانگین عناصر
استخراج شده توسط دستگاه  ICP-MSتا حدودی متفاوتتر
بود زیرا در مقایسه میانگین عناصر استخراج شده بین
روش  infusionبا روش  brewتنها عنصر  Pbدارای
اﺧتالف معنیدار میباشد و در مورد مقایسه میانگین عناصر
به دست آمده در روش استخراج  brewبا روش استخراج
 digestionسه عنصر سرب  Cd ،Pbو  Cuدارای اﺧتالف
معنا دار نبوده ولی میران سه عنصر  Fe ،Znو  Alدارای
اﺧتالف معنادار میباشند .درمورد مقایسه میانگین عناصر
استخراج شده در روش استخراج  infusionبا digestion
دو عنصر کادمیوم ( )Cdو مس ( )Cuتفاوت معناداری
نداشته و بقیه عناصر دارای اﺧتالف معنیدار میباشند.

در حالت کلی و با توجه به نتایج آزمون )( ANOVA

برای دستگاه  ICP-MSو مقایسه بین روشهای استخراج
عناصر بدون در نظر گرفتن بومی یا غیر بومی بودن
نمونههای چای ،تنها عنصر سرب (  )pbدر مقایسه بین دو

روش  infusionو  brewدارای اﺧتالف معنیدار میباشد.
اما در مقایسه هر کدام از روشهای استخراج  brewو
 infusionبا روش  digestionمیانگین تمامی عناصر
استخراج شده دارای اﺧتالف معنیدار است.

جدول  -5نتايج حاصل از آنالیز نمونه های چای بومي و وارداتي با روش استخراج  Brewتوسط دستگاه ICP-MS
Pb (μg/g) ±
SD%

1/11±1/112
2/23±1/122
1/14±1/112
1/11±1/121
1/1±1/117
2/25±1/125
2/15±1/141
1/15±1/112

Cd (μg/g) ±
SD%

1/27±1/12
ND

1/32±1/11
1/1±1/12
ND
ND

2/5±1/17
1/27±1/12

Al (μg/g) ±
SD%

44/54±2/2
21/22±1/1
22/13±1/71
14/34±1/12
24/65±1/17
51/34±1/62
11/54±1/1
24/54±2/2

Fe (μg/g) ±
SD%

Cu (μg/g) ±
SD%

1/13±1/14
2/44±1/16
2/13±1/15
2/55±1/12
4/21±1/16
2/13±1/16
1/11±1/16
4/13±1/14

3/21±1/1
2/5±1/15
1/31±1/11
2/11±1/14
1/51±1/2
1/12±1/13
1/16±1/17
2/12±1/1

Zn (μg/g) ±
SD%

1/77±1/61
21/73±2/17
7/14±1/15
1/61±1/61
7/1±1/43
1/14±1/65
2/45±1/23
4/77±1/1

نمونه
L-1
L-2
L-3
L-4
Im-1
Im-2
Im-3
Im-4
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*ND: Not detected
جدول  -6نتايج حاصل از آنالیز نمون های چای بومي و وارداتي با روش استخراج

 Infusionتوسط دستگاه ICP-MS

Pb (μg/g) ±
SD%
ND

Cd (μg/g) ±
SD%
1/25±1/12

Al (μg/g) ±
SD%
11/67±1/5

Fe (μg/g) ±
SD%
1/13±1/1

Cu (μg/g) ±
SD%
1/45±1/76

Zn (μg/g) ±
SD*%
1/24±6/31

ND

ND

ND

1/21±1/12
1/24±1/12

ND

ND

ND

1/55±1/11
1/11±1/14
1/11±1/11

5/16±1/4
6/11±1/31
21/54±2
6/13±1/11
1/14±1/14
25/34±2
1/56±1/16

1/51±1/14
2/11±1/11
2/37±1/12
2/71±1/14
3/15±1/11
1/61±1/16
2/11±1/16

2/22±1/14
1/54±1/11
2/13±1/12
1/11±1/42
11/2±1/12
3/13±1/14
4/32±1/12

1/44±1/12
5/45±1/21
4/13±1/12
6/15±1/6
2/11±1/11
1/55±1/11
2/11±1/15

ND

ND
ND

نمونه
l-1
L-2
L-3

36

L-4
Im-1
Im-2
Im-3
Im-4

*ND: Not detected

Pb (μg/g) ±
SD%
3/2±1/11

Cd (μg/g) ±
SD%
1/11±1/17

Al (μg/g) ±
SD%
411/3±11/3

Fe (μg/g) ±
SD%
14/1±7/5

Cu (μg/g) ±
SD%
1/6±1/4

Zn (μg/g) ±
SD*%
11/5±2/1

1/21±1/15
1/11±1/16
2/32±1/2
2/4±1/14

1/61±1/15
1/11±1/11
1/11±1/14
2/21±1/11
1/61±1/12
2/51±1/22
2/21±1/16

511/3±32
671/1±31/1
725/1±45
134/1±61/5
111/2±15
451/3±34/6
141/2±51

277/4±24/3
11/5±1/4
13/1±1/6
267/1±21/7
211/1±1/5
122/3±11
261/4±24/7

24/7±1/1
37/11±1/4
24/3±1/1
1/2±1/6
11/1±2/1
26/1±2/3
51/2±2/2

31/6±1/3
21/5±2/7
23/3±2/2
21/4±2/1
11/5±1/2
13/6±2/7
35/2±1/6

ND

3/11±1/12
2/55±1/16

نمونه
L-1
L-2
L-3
L-4
Im-1
Im-2
Im-3
Im-4

*ND: Not detected
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جدول -7نتايج حاصل از آنالیز نمونه های چای بومي و وارداتي با روش استخراج

 Digestionتوسط دستگاه ICP-MS

بحث
با توجه به حد تشخیص متفاوت میزان عناصر توسط
تکنیکهای اندازهگیری  ICP-OESو  ،ICP-MSدر ابتدا
میزان عناصر فلزی به دست آمده برای نمونه چایهای

متفاوت با هم مقایسه و مورد تحلیل قرار میگیرد .نتایج
حاصل از مقایسه میانگین دادههای هر عنصر در هر روش
استخراج با دستگاه  ICP-OESو  ICP-MSدر شکلهای
 2تا  6آمده است.
800
700
600
500
400
300
200
100
0

ICP-OES
ICP-MS

Brew

Infusion

µg/g
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Digestion

AL
شکل -9مقايسه میانگین آلومینیوم اندازهگیری شده به سه روش استخراج Brew,Infusionو  Digestionتوسط دو دستگاه
 ICP-OESوICP-MS

ICP-OES
ICP-MS

67

Brew

Infusion

µg/g

30
25
20
15
10
5
0
Digestion

Cu
شکل  -2مقايسه میانگین مس اندازهگیری شده به سه روش استخراج Infusion Brewو  Digestionتوسط دو دستگاهICP-

200
ICP-OES
ICP-MS

150
100

µg/g
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OESو. ICP-MS

50
0
Brew

Infusion

Digestion

Fe
شکل  -3مقايسه میانگین آهن اندازهگیری شده به سه روش استخراج Infusion Brewو  Digestionتوسط دو دستگاه ICP-
 OESو ICP-MS

30
25

ICP-OES
ICP-MS

20
µg/g

15
10
5
0
Brew

Digestion

Infusion
Zn

شکل  -4مقايسه میانگین روی اندازهگیری شده به سه روش استخراج

Brew,Infusionو  Digestionتوسط دو دستگاه ICP-

 OESو ICP-MS

2
ICP-OES
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1.5

ICP-MS
µg/g

1
0.5
0
Brew

Infusion

67

Digestion

Pb
شکل  -5مقايسه میانگین سرب اندازهگیری شده به سه روش استخراج Brew Infusionو  Digestionتوسط دو دستگاه ICP-
 OESو ICP-MS

2

µg/g

1
0.5
0
Brew

Infusion

Digestion

Cd
شکل -6مقايسه میانگین کادمیوم اندازه گیری شده به سه روش استخراج  Brew,Infusionو  Digestionتوسط دو دستگاه
 ICP-OESو ICP-MS
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در بین روشهای استخراجی  Infusion ،Brewو
 ،Digestionروش  Digestionبه علت استفاده از اسید برای
شکست کامل ماتریکس چای و حل کردن و استخراج فلزات
آن در محیط شاهد بیشترین میزان غلظت فلزات و عناصر
فلزی را نشان داده است .با توجه به آزمون  T –Testبرای
مقایسه میانگین عناصر اندازهگیری شده توسط هر دو دستگاه٬
تمام عناصر بهجز سرب  Pbتفاوت معناداری نداشتند
( .)Pvalue ˃1/15میانگین اندازهگیری شده برای عنصر سرب
 Pbدر روش استخراجی  Digestionو  Brewدارای تفاوت
معنادار است ( )Pvalue≤1/15و در مورد روشهای
 Infusionمیزان سرب در حد مقادیر قابل اندازهگیری توسط
هرکدام از دستگاهها نبوده و تفاوت معناداری در دو روش
اندازهگیری نداشت.
همانطور که در بخش مقدمه نیز بیان شد مسمومیت با
فلزات سنگین میتواند به کاهش عملکرد سیستم عصبی
مرکزی و یا آسیب روانی ﺧستگی ،آسیب به ﺧون ،ریهها،
کلیهها ،کبد و سایر اندام حیاتی منجر شود .قرار گرفتن
طوالنی مدت در معرض این فلزات ممکن است باعث
پیشرفت بیماریهایی نظیر بیماری آلزایمر ،پارکینسون
 67دیستروفی عضالنی و ام اس شود .موجودات زنده به مقادیر
مختلفی از فلزات نیاز دارند آهن ،کبالت ،مس ،منگنز و روی
مورد نیاز انسان است .سطوح بیش از حد این فلزات نیز
میتواند موجب آسیب رساندن به ارگانیسمها شود.
مطابق با جدول  1میانگین غلظت عناصر اندازهگیری شده
برای نمونههای چای مورد استفاده در این پژوهش به ترتیب
عناصر زیر است .Al>Fe>ZN>Cu>Pb>Cd :به این
صورت که فلز  Alدارای بیشترین غلظت و فلز سرب کمترین
2
غلظت را دارا است.
نتایج به دست آمده نشان میدهد که میانگین مقدار
آلومینیوم و سرب موجود در چایهای مورد بررسی توسط هر
دو دستگاه تاحدودی باالتر از مقدار استاندارد مرجع ( NIES
 .(Mori et al., 2012) )No. 7همچنین مقدار میانگین
غلظت مس اندازهگیری شده توسط هر دو دستگاه ICP-MS
و  ICP-OESبسیار باالتر از حد استاندارد مرجع بوده و این
مورد در هنگام مقایسه میانگین عنصر کادمیوم اندازهگیری
شده در این پژوهش با مرجع استاندارد نیز صادق است.
Nookabkaew et al

2

Estimated Daily Intake

1

میانگین مقدار آهن موجود در چایهای موردبررسی توسط هر
دو دستگاه بهطور قابلمالحظهای از مقدار استاندارد مرجع
بیشتر است که این نتایج در تطابق باالیی با گزارش ارایه شده
توسط  Ansariو همکاران ( )1121و همچنین Salahinejad
و همکاران ( )1117میباشد .میانگین غلظت سرب اندازهگیری
شده توسط دستگاه  ICP-OESتقریباً مساوی با مرجع
استاندارد میباشد اما در میانگین غلظت سرب اندازهگیری شده
با دستگاه  ICP-MSبسیار باالتر از حد استاندارد مرجع است.
در مقایسه بین گستره غلظتهای فلز سرب ٬در مطالعه
 Nookabkaewو همکاران ( )1116حد باالی غلظت سرب
با حد باالی این مطالعه دارای اﺧتالف قابلتوجهی است اما
حد باالی غلظت سرب و همچنین میانگین سرب اندازه گیری
شده توسط دستگاه  ICP-MSدر این مطالعه در راستای
پژوهش صالح نژاد و افکاری است (Salahinejad et al.,
).2010
نکته مهم دیگر در این رابطه میانگین غلظت کادمیوم
اندازه گیری شده توسط هر دو دستگاه بود که هرچند برای
مصرف کننده ﺧطری را طبق جدول حد مجاز روزانه (جدول
 )21-1ایجاد نمیکند اما میانگین غلظت کادمیوم این پژوهش
از بسیاری از مطالعات مشابه ) Nookabkaew et al.,
 (2006; Salahinejad et al., 2010بیشتر است و میانگین
غلظت کادمیوم با توجه به مرجع استاندارد نیز بسیار باالتر
میباشد ( حدوداً  36برابر ) که این مسئله به علت آسیبهای
جبران ناپذیر کادمیوم باید به عنوان زنگ ﺧطری قرار گیرد .در
پایان نیز با توجه به نتیجه آنالیز ٬اﺧتالف معنیداری بین
نمونههای بومی و غیر بومی در فلزات سنگین مشاهده نشد.
برای بررسی دقیق تر نتایج به دست امده و احتمال ایجاد
مشکل در مصرف این چایها ،میزان دریافت روزانه عناصر
فلزی مورد مطالعه با توجه به میزان مصرف استاندارد روزانه
چای مورد بررسی قرا گرفت.
 مقدار دريافت روزانه)EDI) 92

میزان دریافت روزانه فلزات سنگین به غلظت عناصر و
مقدار مصرف غذا و وزن بدن مصرفکننده بستگی دارد
) .(Salahinejad et al., 2010در جداول  1و  1مقادیر EDI
برحسب میکروگرم به کیلوگرم وزن بدن ) (μg/kg bwبه
Estimated Daily Intake

1

است )American Herbal Products Association

تفکیک برای هر نمونه از چای با توجه به مقادیر اندازهگیری
شده عناصر توسط دستگاههای  ICP-OESو ICP-MS
آورده شده است.
در مقایسه جداول 1و  21با جدول  22استاندارد حد مجاز
دریافت روزانه محاسبه شده برای افراد بالغ برای تمام عناصر
در تمامی نمونههای چای از میزان توصیهشده و مجاز پایینتر

 .(2009بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده میزان فلزات
اندازهگیری شده برای مصرف روزانه پایینتر از حد مجاز است
و بنابراین مصرف هیچ کدام از نمونههای تحت بررسی در این
پژوهش ﺧطری را برای مصرفکننده ایجاد نمیکند.

جدول  -8میانگین عناصر اندازهگیری شده در هشت نمونه چای توسط دستگاههای  ICP-OESو  ICP-MSو مقايسه با مقدار
ماده مرجع استاندارد
Tea leaves standard
reference material
(NIES No. 7) mg/kg

میانگین به دست آمده از

میانگین به دست آمده از

)Digestion (µg /g
ICP-MS

)Digestion (µg /g
ICP-OES

651
11/2
244/5
15/5
2/14
1/17

651
11/6
245/1
15/2
1/16
1/16

541
1/41
11/11
32/11
1/71
1/11

Metals
Al
Cu
Fe
Zn
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Pb
Cd

جدول  -1میانگین عناصر اندازهگیری شده در نمونه های چای مورد مطالعه توسط دستگاه  ICP-OESدر  2روش استخراج
و  EDIمحاسبهشده آنها
Cd

Pb

Zn

Fe

Cu

Al

1/31
1/11
1/121
1/125

0

6/13
4/11
1/31
1/15

1/23
2/14
1/23
1/21

4/57
4/12
1/11
1/11

11/51
23/21
2/17
1/15

0
0
0

Elements
)Mean in Brew (μg /kg
)Mean in Infusion (μg /g
)EDI in Brew (μg/kg

66

)EDI in Infusion (μg/kg

*مقدار مصرف چای برای هر ایرانی بهطور متوسط  4/3 grروزانه میباشد). (Ghoochani et al, 2015
** مقدار وزن بدن طبق فرمول محاسبه  EDIمیزان  Kg 71برای بزرگساالن در نظر گرفته شده است.
جدول  -91میانگین عناصر اندازهگیری شده در  91نمونه چای توسط دستگاه  ICP-MSدر  2روش استخراج و EDI

محاسبهشده آنها
1/33
1/11
1/12
1/12

1/51

6/11
4/14
1/31
1/14

2/11
2/31
1/21
1/17

4/64
4/17
1/16
1/11

0

1/11
0

)Mean in Brew (μg /g
)Mean in Infusion (μg /g
)EDI in Brew (μg/kg
)EDI in Infusion (μg/kg

جدول  -99استاندارد حد مجاز دريافت روزانه محاسبه شده برای افراد بالغ برای عناصر فلری مورد مطالعه
*USDAᵉ

*WHO/FAOᵈ

*FDAᵇ

*EPAᵅ

-

71
151
56111
4116
35111
45111

55
75

71
151

-

-

)Iron )μg/kg

-

-

)Aluminum )μg/kg

-

)Copper )μg/kg

-

7111-1411
-

ᵈ Food and Agriculture Organization/
* Limit for total daily consum

-

ᵇ Food and Drug Administration
ᵉ United States Department of Agriculture

)Cadmium )μg/kg
)Lead )μg/kg

)Zinc )μg/kg

ᵅ Environmental Protection Agency
World Health Organization
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Cd

Pb

Zn

Fe

Cu

Al

13/54
23/11
2/34
1/75

Elements
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،Cu ،Cd ،Pb با توجه به نتایج حاصل از اندازهگیری شش فلز
 و در یکICP-OES  وICP-MS  به دو روشAl  وZn ،Fe
راستا بودن نتایج توسط هر دو دستگاه به نظر میرسد هرچند روش
ICP-  روش سادهتر و ارزانتری در مقایسه با روشICP-OES
 است ولی به دلیل عدم تفاوت معنیدار بین نتایج به دستMS
 میتواند برای تعیینAl  وZn ،Fe ،Cu ،Cd  عنصر5 آمده برای
مقدار این عناصر بهطور گسترده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و
 اما نتایج به دست آمده نشان داد.کارﺧانهها مورد استفاده قرار گیرد
 در تعیین فلزات سنگین همچون سرب دارای دقتICP-MS که
 در مقایسه.بیشتری میباشد و کارایی باالتری در این زمینه دارد
،Digestion  وInfusion ،Brew انواع روشهای استخراجی
 به علت استفاده از اسید برای شکست کاملDigestion روش
ماتریکس چای و حل کردن و استخراج فلزات آن در محیط شاهد
 طبق.بیشترین میزان غلظت فلزات و عناصر فلزی را نشان داد
 شاهد استخراج بیشترBrew نتایج آنالیز آماری در روش استخراج
 هستیم و اینInfusion عنصر سرب نسبت به روش استخراج
مساله به علت استخراج بیشتر فلز سرب در هنگام حرارت دادن و
شکسته شدن بیشتر پیوندهای این فلز و نمکهای آن با ماتریکس
 با وجود باالتر بودن میزان فلزات مورد.تحت تاثیر دما میباشد
، مطالعه در کار حاضر نسبت به مرجع استاندارد فلزات در گیاه چای66
اما با توجه به محاسبات انجام شده در رابطه با میزان دریافت
 حد مجاز مصرف تمامی عناصر برای هر فرد بالغ همچنان،روزانه
.در گستره مقدار مجاز سازمان بهداشت جهانی میباشد
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