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  چکیده:
واحد تولیدي ماکارونی از سراسر ایران به منظور تعیین مقدار و مقایسه آلومینیوم  23نمونه ماکارونی از 23در این مطالعه تعداد 

مونـه بـه روش   در قسمتهاي میله اي، عصایی و آرد فرموالسیون مورد آزمون قرار گرفت. مقدار آلومینیوم، پس از آماده سـازي ن 
میلی گرم در کیلوگرم بـا ضـریب    18/ 00تا  20/0گیري شد. نمودار کالیبراسیون در محدوده ياسپکترومتري جذب اتمی اندازه

میلـی گـرم بـر     6بـار تکـرار در تعیـین غلظـت آلومینیـوم       5خطی بود. درصد انحراف استاندارد نسبی براي  993/0همبستگی 
و در قسـمت عصـایی    15/9، در قسـمت میلـه اي   33/8گین مقـدار آلومینیـوم در قسـمت آرد   % بدست آمد. میان 4/5کیلوگرم، 

میلی گرم در کیلوگرم تعیین گردید. بیشترین مقدار میانگین آلومینیوم در قسمت عصایی بدست آمد و مقدار میـانگین   95/11
حتمال انتقال آلومینیوم ناشی از فرایندهاي تولیـد  آلومینیوم در قسمت میله اي بیشتر از آرد ماکارونی تعیین گردید. این نتایج ا

  دهد. به محصول را نشان می
  

  آلومینیوم، ماکارونی، جذب اتمی کلیدي:  هاي واژه
  

   مقدمه
در ترکیـب بـا    دآلومینیوم سومین عنصر فراوان در طبیعت است. این فلز اغلب به شکل سیلیکات، اکسید، هیدروکسید و فلوئوری

موجـود اسـت.    او اکسـید هـ   ا]. این عنصر در محـیط بـه صـورت نمـک هـ     1سدیم و یا مواد آلی وجود دارد [ دسایر فلزات مانن
]. آلومینیوم توسط دهان، تزریق وریدي، محیط، آب آشـامیدنی،  2ی، محیطی و صنعتی مورد توجه است[آلومینیوم از نظر زیست

  ]. 4و3وارد بدن شود [ ستظروف آشپزي آلومینیومی، غذا  و فرآورده هاي دارویی ممکن ا
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آلومینیوم می تواند سمی باشد، سمیت آن در گونه هاي آبی بحرانی تر است.  مطالعـاتی کـه بـر اثـر سـموم در سیسـتم زنـده        
  متمرکز هستند نشان می دهد که آلومینیوم نقش بسزایی در بیماري آلزایمر، پارکینسون، سفت شدگی بافتهاي آمفیتروپیک  

  
]. بـه هـر حـال سـهم پتانسـیل آلومینیـوم در بیمـاري آلزایمـر و         6-5بیماران دیـالیزي بـازي مـی کنـد [     (نوعی تومور مغز) و

، در حالیکه برخی دیگـر نیافتـه انـد.    این عنصر را در مغز یافته اند ناهنجاریهاي مرتبط مشخص نیست. برخی مطالعات افزایش 
کروموزوم نیـز مـوثر اسـت. ایـن عنصـر در بـه حرکـت در آوردن        همچنین آلومینیوم بر سلولهاي قرمز خون، غدد پاراتیروئید و 

. بر اسـاس گـزارش سـازمان بهداشـت     ]7[فسفات استخوان مشارکت دارد و سمیت سیستم خون ساز انسان را افزایش می دهد
  ].8میلی گرم در لیتر می باشد[ 2/0جهانی میزان مجاز آلومینیوم در آب آشامیدنی تنها 

اسپکتروسـکوپی   -]، پالسماي کوپل شده القـایی 10[ 2] ، پالسماي کوپل شده القایی9[ 1جذب اتمیروشهاي اسپکتروفتومتري 
]، روش 15]، اسـپکتروفلوریمتري [ 14کروماتوگرافی تزریـق پیوسـته [    ]،13کروماتوگرافی [ ،]12[]، تزریق پیوسته11[3جرمی

  قدار آلومینیوم گزارش شده است.] در تعیین م17] و برخی روشهاي اسپکتروفتومتري [16الکتروشیمیایی [
در این مطالعه مقدار آلومینیوم در قسمت هاي مختلف شامل قسمت میله اي و قسمت عصایی و آرد مصرفی مورد بررسی قرار 
گرفت. جنس سطوح مرتبط در خطوط تولید ماکارونی از آلومینیوم  می باشد و قسمت عصایی ماکارونی در تماس بیشتري با 

ه همین جهت مقدار آلومینیوم در قسمتهاي مختلف ماکارونی تعیین و مقایسه گردید. محتواي آلومینیوم در این فلز است ب
  ها به  روش اسپکترومتري جذب اتمی اندازه گیري شد.قسمت هاي مختلف نمونه

  
  تجهیزات: 

سـاخت آلمـان بـا     ContrAA 300مـدل  Analytic jena َاندازه گیري جذب نمونه ها توسط دستگاه اسپکترومتري جذب اتمـی  
 -L5/11/B170 Naberthermاز کوره الکتریکـی مـدل   . نیتروزاکساید انجام شد -هرتز و گازهاي استیلن  50المپ پیوسته زنون 

ساخت آلمان جهت تهیـه آب دیـونیزه اسـتفاده    SG براي خاکستر کردن نمونه ها استفاده شد. از دستگاه آب مقطر گیري مدل 
  گردید.

  
  استاندارد و واکنش دهنده ها:محلولهاي 

از آب دیونیزه استفاده شد. محلول  اهمه مواد شیمیایی مورد استفاده داراي درجه آزمایشگاهی بودند. جهت تهیه همه محلول ه
%  از مـرك خریـداري شـد. محلـول اسـتوك      37میلی گرم در لیتر و اسید کلریدریک  1000استاندارد اولیه آلومینیوم با غلظت 

میلی گـرم در لیتـر بـه     10و  7،  5،  5/2، 1، 5/0میلی گرم در لیتر تهیه و محلولهاي استاندارد کاري  100وم با غلظت آلومینی
  صورت روزانه تهیه و در یخچال نگهداري شدند. 

  
  
  

  تهیه نمونه ها:
مت عصـایی نمونـه هـاي    نمونه ماکارونی ومصرفی در تهیه محصوالت از واحدهاي تولید ماکارونی تهیـه گردیـد. قسـ    23تعداد 

  اي ماکارونی جدا گردید.سانتی متر از قسمت میله 4ماکارونی به فاصله 

                                                
  ١Atomic Absorbtion Spectroscopy  

2Inductively Coupled Plasma (ICP) 

3Inductively Coupled Plasma- Mass Spectrometry (ICP/MS) 
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  روش کار:
درجـه   550گرم از نمونه آسیاب شده در کروزه هاي چینی توزین و پس از سـوزاندن در کـوره الکتریکـی در دمـاي       15مقدار 

نرمـال   6میلی لیتر اسید کلریـدریک   5از رسیدن به دماي اتاق ساعت قرار گرفت. به خاکستر حاصل پس  7به مدت  سانتیگراد
میلی لیتري منتقل و با آب دیونیزه بـه   50افزوده شد و براي انحالل کامل روي هیتر قرار گرفت. محتواي کروزه به بالن حجمی 

یبراسیون توسـط انـدازه   نانومتر تنظیم گردید. منحنی کال 15/396حجم رسید. دستگاه اسپکترومتري جذب اتمی در طول موج 
  گیري جذب محلولهاي استاندارد در دماي اتاق بدست آمد. نمونه ها نیز در همین شرایط تعیین غلظت شدند.

  
   بحث و نتایج

خطی بود. درصد انحراف 993/0با ضریب همبستگی  ممیلی گرم بر کیلوگر 00/18تا  20/0نمودار کالیبراسیون در محدوده 
% بدست آمد. نتایج عددي میزان 4/5میلی گرم بر لیتر  6بار تکرار در تعیین غلظت  آلومینیوم  5استاندارد نسبی براي 

  آورده شده است. 1آلومینیوم نمونه ها در سه قسمت متفاوت آرد، میله اي و عصایی ماکارونی در جدول شماره 
  

  ونه بر حسب میلی گرم در کیلوگرم: مقدار آلومینیوم در واحد هاي تولیدي متفاوت در سه قسمت متفاوت نم1جدول 
  

  مقدار آلومینیوم بر حسب میلی گرم در کیلوگرم  
  قسمت عصایی      ايقسمت  میله  قسمت آرد  کد واحد تولیدي

A 3/1  3/2  2/2  
B 4/4  9/2  6/2  
C 1/2  5/2  1/3  
D 3/4  8/2  0/3  
E 8/1  6/10  4/10  
F 5/2  2/4  4/3  
G  6/13  2/16  7/13  
H 2/25  8/20  5/19  
I 7/4  3/13  2/13  
J 2/4  7/3  4/3  
K 8/6  5/7  6/11  
L 1/4  7/2  0/3  
M 5/8  5/13  0/13  
N 8/13  5/14  1/13  
O 9/8  4/11  2/10  
P 8/4  5/7  1/9  
Q 0/5  4/7  5/10  
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R 0/17  5/16  7/17  
S 2/6  9/5  1/33  
T 2/8  9/10  8/16  
U 3/11  7/10  0/23  
V 2/4  2/7  6/8  
W 7/28  5/15  8/30  

  
  آورده شده است. 1اي و قسمت عصایی در شکلستونی مقادیر آلومینیوم نمونه ها در سه گروه متفاوت آرد، قسمت میله نمودار

  
مقدار آلومینیوم در قسمت هاي مختلف نمونه ها
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  : نمودار ستونی مقدار آلومینیوم در واحد هاي تولیدي متفاوت در سه قسمت متفاوت نمونه بر حسب میلی گرم در کیلوگرم1شکل 
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میلی  95/11و در قسمت عصایی  15/9، در قسمت میله اي 33/8میانگین مقدار آلومینیوم در قسمت آرد 2با توجه به شکل 
  گرم در کیلوگرم تعیین گردید.
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قسمت صاف قسمت آرد قسمت عصایی

قسمت هاي متفاوت نمونه

مقایسه میزان آلومینیوم در سه قسمت متفاوت نمونه

  
  : مقایسه میزان  آلومینیوم در سه قسمت متفاوت نمونه بر حسب میلی گرم در کیلوگرم2شکل 

  
  

   گیرينتیجه
  

ت عصایی بدست آمد و مقدار میانگین آلومینیوم در قسمت میله اي بیشتر از آرد بیشترین مقدار میانگین آلومینیوم در قسم
  دهد. ماکارونی تعیین گردید. این نتایج احتمال انتقال آلومینیوم از خطوط تولید به محصول را نشان می

  

 

 )١آرد (
  

 )٢عصایی(
  

 )٣(ای  میلھ
  

  
 وجود تفاوت معنی دار

  

 
average SD average SD average SD 12 13 23 

A 1.30 0.11 2.20 0.19 2.30 0.28 Y Y N 
B 4.40 0.53 2.60 0.27 2.90 0.34 Y Y N 
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C 2.11 0.13 3.10 0.22 2.50 0.29 Y Y Y 
D 4.37 0.29 3.00 0.25 2.80 0.30 Y Y N 
E 1.82 0.15 10.40 0.25 10.60 0.37 Y Y N 
F 2.50 0.17 3.40 0.28 4.18 0.32 Y Y Y 
G 13.60 0.26 14.50 0.38 16.20 0.39 Y Y Y 
H 25.20 0.37 19.50 0.29 20.80 0.25 Y Y N 
I 4.70 0.12 13.20 0.19 13.30 0.28 Y Y N 
J 4.20 0.31 3.40 0.25 3.70 0.25 Y Y N 
K 6.80 0.39 11.60 0.30 7.50 0.27 Y Y Y 
L 4.10 0.14 3.00 0.26 2.69 0.19 Y Y N 
M 8.50 0.34 13.00 0.25 13.50 0.26 Y Y Y 
N 13.80 0.18 13.10 0.29 14.50 0.35 Y Y Y 
O 8.90 0.24 10.20 0.26 11.40 0.40 Y Y Y 
P 4.80 0.43 9.10 0.27 7.50 0.31 Y Y Y 
Q 5.00 0.25 10.50 0.16 7.40 0.23 Y Y Y 
R 17.30 0.52 17.70 0.27 16.10 0.13 Y Y Y 
S 6.20 0.27 33.10 0.27 5.90 0.20 Y Y Y 
T 8.20 0.26 16.80 0.14 10.90 0.45 Y Y Y 
U 11.32 0.18 23.00 0.80 10.70 0.21 Y Y Y 
V 4.20 0.21 8.60 0.28 7.20 0.25 Y Y Y 
W 28.70 0.25 30.80 0.42 15.50 0.27 Y Y Y 

  
  %95سطح اطمینان 
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