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 چکیده:
 میر و مرگ میزان و شوند می گرفتار غذایی مواد از ناشی های بیماری به یافته توسعه کشورهای افراد سوم یک از بیش ساله هر

 است . شده نفرگزارش میلیون 2/2غذایی در کشورهای در حال توسعه ساالنه   مواد های آالینده از منتج های بیماری از ناشی

 در نظارتی ارگانهای و مردم عموم توجه اخیر، سالهای در غذا، افزون روز اهمیت المللی ماهیت بین نیز و مسئله این به توجه با

عالئم  . است گشته معطوف آن کیفیت تضمین و غذا ایمنی به جدی صورت به جهانی تجارت سازمان خصوص هب غذا بخش

یمنی، های خوداپذیری، نوسانات خلقی، لرزش، بیماریمزمن قرار گرفتن در معرض فلزات سنگین عبارتند از افسردگی، تحریک

 منابع مختلف باها موثرند بیماری ها. اگرچه به گفته پژوهشگران عوامل بسیاری در ابتال به اینعفونت مزمن و انواع سرطان

رسی ها و بر کشاورزی و حشره کش گیاه برنج از طریق کودها ، زمین های آلوده آلودگی و انتشار فلزات سنگین و نحوه آلودگی

 ارداتی(وبرنج جمع آوری شده در سطح کشور )بومی و اغلب نمونه ها ی نتایج نشان دهد که فلزات سنگین در عوارض این فلزات، 

نتایج متذکر می شوند بخشی از که محصوالت هنوز در محدوده مجازی است که توسط قوانین دولتی تعیین شده است ، هرچند 

 حاصل بهره برداری از زمین های آلوده به فلزات سنگین هستند ،آلودگی باالتری از حد بحرانی را دارا بودند.

 کلمات کلیدی:برنج،فلزات سنگین،آلودگی

 

 قدمهم

برنج از نظر اهمیت در رژیم غذایی پس از [1]که برنج بشر را همراهی کرده است سال است 0888بیش از 

در میلیارد نفر در جهان حسوب می شود، 4/2اصلی حدود  ، غذای( امروزه برنج18گندم در مقام دوم قرار دارد)

و کشاورزی طبق داده های آماری از سازمان غذا بر [ 1]میلیارد نفر خواهد رسید 6/4اواسط قرن بعد این عدد به 

(FAO)  از پروتئین دریافتی روزانه را در سراسر جهان فراهم  %28از انرژی رژیمی روزانه و  %08برنج قریب به

نتی متر مکعب تعریف گرم بر سا 5/4ن ها بیشتر از نگین عناصری هستند که وزن مخصوص آمی کند.فلزات س

تلف زمین وآب ها وجود دارند.انسان به طور دائم و خصر به طور طبیعی در سطوح ماین عنا [2،0] می شود.

کادمیوم در  [4] فلزاز نوع سنگین محسوب می گردند. 20فلز قراردارند که در این میان  05موقت در معرض 

روری ضکنار جیوه و سرب یکی از سه فلز سنگین و سمی بوده و برای هیچ عملکرد بیولوژیکی در بدن انسان 

این فلز می تواند جایگزین روی شده و باعث اختالل در فرایند بیولوژیکی شود.در  [4،5] شناخته نشده است.

کودهای فسفاته و دترجنت ها ،محصوالت پاالیش نفت خام و محصوالت جانبی در پاالیش روی و گاهی سرب 

ه حساب می آید به طوریکه عدم از عناصر اصلی سوخت و ساز کربوهیدرات ها و چربی ب [5] وجود دارد.
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+ آن برای 6+ وجود دارد که حالت 6+ و 0مصرف کافی کروم مشکالتی را در پی دارد ولی این فلز در دو حالت 

آزاد سازی از فرایند آبکاری فلزات ،دفع نامناسب زائدات حاوی  [5،6] انسان سرطان زا معرفی شده است.

واد آالینده محیط به کروم چاپ،نساجی،عکاسی و دباغی از جمله مازدارنده خوردگی صنایع بکروم،ترکیبات 

 [5،5] هستند.
سرب به طور طبیعی در محیط زیست وجود دارد ولی در اکثرموارد حاصل فعالیت های بشری از قبیل کاربرد 

 در تولید بنزین می باشد.نمک های سرب از طریق اگزوز اتومبیل ها وارد محیط زیست شده و خاک ،آب،هوا

به  [5،0] را آلوده می کند.سرب یکی از چهار فلزی است که بیشترین عوارض را بر روی سالمتی انسان دارد.

در خاک وجود دارد،اما فعالیت صنعتی از قبیل استخراج معادن،پردازش فوالد  mg/kg 70طور طبیعی حدود 

ک کم است اغلب کشاورزان تمایل در مناطقی که باروری ذاتی خا [5] و احتراق غلظت آن را افزایش می دهد.

به افزایش مصرف کود در چندین نوبت را دارند،فلزات سنگین نگران کننده در در کود شامل 

کادمیوم،آرسنیک،سرب و به میزان کمتر نیکل و روی بوده که استفاده ی مداوم از کود دارای آرسنیک و خاک 

یک زیست محیطی به آرسنآلودگی منابع  قل می گردد.آلوده به آن از طریق جذب گیاه به زنجیره ی غذایی منت

تحقیقات  (9از تداوم مصرف ترکیب های آن به عنوان آفت کش ها در صنعت کشاورزی سرچشمه می گیرد.)

متعددی نشان می دهد که آسیب به کلیه،اختالل سیستم ایمنی،آسیب به مغز،ناباروری در مردان،کاهش قدرت 

 [5،0] ر کودکان از عوارض منفی افزایش غلظت این فلزات در بدن است.یادگیری و اختالالت رفتاری د

تجمع فلزات در گیاهان به طور اساسی تحت تاثیر چندین فاکتور مهم قرار دارد.غلظت فلز،ویژگی های فیزیکو 

در تحقیق خود نشان دادند بین که تجمع فلز  Cao (2888) از آن جمله اند. گیاه شیمیایی خاک و واریته

مس در گیاه برنجی که در خاک حاوی فاضالب غنی از مس رشد نموده بود و با میزان مس موجود در خاک 

نیز وجود همبستگی باال بین مقادیر فلزات در خاک  (2880)و همکاران  FU  همبستگی معناداری وجود دارد.

 و دانه ی برنج را تائید کردند.

مقدارفلز در خاک به طور مستقیم با جذب آن با گیاه ارتباط داده  (2810)و همکاران   tariqبر اساس تحقیق 

می شود که این مسئله به طور غیر مستقیم تحت تاثیر ویژگی های فیزیکو شیمیایی خاک و واریته ی گیاه 

مختلف گیاه برنج)ریشه،ساقه و  جهت اندازه گیری میزان انتقال فلز از خاک به قسمت های قرار می گیرد.

و   Gopta استفاده می شود .(TF:translocation Factor)  دانه( از فاکتوری به نام فاکتور جابجایی

میزان فاکتور جابجایی را برای گیاه برنج ،از خاک به دانه برای همه ی فلزات، پائین )کوچکتر ( 2880)همکاران 

 .طور مکرر، بسیار باال گزارش کردنداز یک( و انتقال ازخاک به ریشه ،به 

حت تاثیر ویژگی های فیزیکو شیمیایی خاک و مقدار تبه طور کلی اندازه گیری مقدار فلز در دانه ها نه تنها 

فاکتورهای مهم  ،بلکه اندازه ی ذرات،قدرت حرکت و نفوذ آنها و میزان  فلزات در محیط  ،فلز درآن قرار دارد

 [10] نمایند.که البته در نزدیکی بزرگراه ها رشد می  گردند،میآلودگی گیاه برنج محسوب 
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 شناسایی و اندازه گیری فلزات سنگین در برنج

روش پیشنهادی استاندارد ایران برای اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی روش طیف سنجی نوری  

هیداتی مانند اسید واش متبرای رسیدن به حداقل خطای ممکن در روش جذب اتمی  جذب اتمی می باشد.

 وسایل مورد استفاده توصیه می گردد. ساعت و سپس شستشو برای همه ی 24به مدت  %5با اسید نیتریک 

برای آماده سازی نمونه ها خاکستر خشک مورد استفاده قرار گرفته که قبل از وارد شدن به دستگاه  [10]

 )اسید نیتریک ،اسید کلریدریک( خاکستر محلول در اسید تهیه می گردد. دجذب اتمی به کمک اسی

در ادامه تعیین مقدار عناصر به روش بنیاب سنجی جذب اتمی با استفاده از کوره ی گرافیتی در طول موج 

 مربوط به هر عنصر انجام می گیرد.

به نظر می رسد  ،قرار گرفته است برای اندازه گیری فلزات سنگین مورد توجه ICPدر سال های اخیر دستگاه 

برای بسیاری از عناصر بیشتر از کمیته ی آشکار سازی بدست آمده از طیف  ICP،کمیته ی آشکار سازی 

 ICP-MSدر  گزارش شده است.  ICPسنجی جذب اتمی می باشد،از طرف دیگر توان آشکار سازی باالتر در

ا یک طیف سنج جرمی یکپارچه شده است،سرچشمه دما باال )پالسمای جفتی القایی( ب ICPیک سرچشمه 

ونه را به یون تبدیل میکند.یون ها سپس جدا و با طیف سنج جرمی جداسازی ماتم های عناصر در ن ICPی 

میشوند،بنابراین در یک نمونه برداری و اندازه گیری،جداسازی همه ی فلزات موجود در نمونه امکان پذیر می 

 یشینه رواداری فلزات سنگین را در برنج بر اساس استاندارد ایران نشان می دهد.( مقدارب1جدول )[15] باشد.
   : بیشینه رواداری فلزات سنگین در برنج1جدول شماره  

 قلع آرسنیک جیوه کادمیوم سرب 

 - .mg/kg 15/8. 86/8. - 15/8برنج

 نتاج و بحث

که مقایسه بین نمودند روستا در فیروز آباد  22نمونه برنج در  00بررسی  نتایج در (1090)ی و همکاران چراغ

نمونه ها  %188میزان غلظت فلزات سنگین با میزان استاندارد حاکی از آن است که غظت فلز آرسنیک در 

 [18] نمونه ها پائین تر از حد مجاز بوده است. % 06/95ومیزان فلز روی در    FAO/WHOباالتر از حد مجاز 

در بررسی آلودگی برنج های وارداتی در شهر تبریز به این نتیجه رسیدند که  (1092)رضائیان عطار و حصاری 

ونه های برنج به طور قابل توجهی باالتر از ضوابط موسسه ی استاندارد ممیانگین غلظت کادمیوم و سرب در ن

 [11] و تحقیقات صنعتی ایران بوده است.

ارم منطقه موسه دریافتند که از میان فلزات سنگین کروم،کادمیوم،سرب در برنج  (1091) شکرزاده و همکاران

کال،سید محله،محله کال واقع در شهرستان قائم شهر ،ساری و جویبار صورت گرفت ،فلز کادمیوم در مناطق 

ز ستاندارد می باشد.فلجویبار)محله کال(و سید محله باالتر از استاندارد بوده و در منطقه موارم کال کمتر از ا

سرب در نمونه برنج منطقه جویبار )محله کال(بیش تر از حد استاندارد و در سایر مناطق بررسی شده کمتر از 

علت این امر را می توان به باال بودن بهره برداری از معادن،سوخت های فسیلی  .میزان استاندارد بوده است
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لز ف جن صنایع مختلف در منطقه جویبار )محله کال( مرتبط دانست.)تترا اتیل و تترا متیل سرب ( و پساب و ل

 [12] کروم نیز در تمامی مناطق تحت مطالعه،کمتر از استاندارد می باشد.

نشان داد که میزان آلودگی برنج به فلزات سنگین وارد شده از کشورهای  (1091)یافته های مسیبی و میرزایی 

ان جهت مصارف خوراکی بر طبق استاندارد ملی ایران در حد قابل قبول پاکستان و هندوستان به استان گلست

 824/8و  865/8،885/8قرار داشتند که میانگین غلظت سرب ،آرسنیک و کادمیوم در نمونه ها به ترتیب 

mg/kg  .[18] بود 

اد،دورود و سه شهرستان خرم آباز نمونه برنج  99 بر که (1009)بر اساس یافته های هدایتی فر و همکاران 

 805/8±86/8به ترتیب کادمیوم و سرب انجام شد،نتایج حاکی از آن بود که مقدار اندازه گیری شده بروجرد 

 برآورد شد.در هر کیلوگرم  855/8±80/8و 

میانگین کادمیوم و سرب بدست آمده در این مطالعه در مقایسه با میزان مجاز توسط معاونت غذا و داروی 

به نظر می برای سرب( بسیار کمتر  ppm  2/8برای کادمیوم و ppm 1/8اعالم شده است.)وزارت بهداشت 

 [10] رسید.

 

روی برنج های منطقه شمال ایران،نشان داده شد که بیشترین (2881)بر اساس گزارش بختیاریان و همکاران 

کمتر که  گیری گردیداندازه  8590/8و  ppm965 /8مقدار سرب و کادمیوم در برنج حسنی به ترتیب حدود 

 [14] .بود حد مجاز اعالم شدهاز 

نتایج تحقیقات انجام شده در سال های متمادی در کشور نشان می دهد که هنوز میزان باالیی از 

محصوالت،آلودگی کمتر از حد مجاز و نگران کننده را نشان می دهند.اما با توجه به دسترسی بیشتر شالیزارها 

ت صنعتی و منابع آلوده کننده به نظرمی رسد که آلودگی بیش از مقدار مجاز مقدار به جاده ها و کارخانجا

 باشد. کمی از محصوالت اعالم شده،زنگ خطری برای محصوالت برنج داخل کشور
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heavy metal contamination in Asia’s rice lands 

اندازه گیری فلزات سرب و کادمیوم نمونه  ،1009 روشنک هدایتی فر،ابراهیم فالحی و مهدی بیرجندی،-14

 های برنج پر مصرف استان لرستان و مقایسه آن با استاندارهای ملی.
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