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  چكيده 

برنج بعنوان يکی از پرمصرفترين منابع غذايی و غذای اصلی نيمی از مردم دنيا محسوب می شود و بعد از گندم      
 لوگرم در ساليک 20رانه متوسط جهانی مصرف برنج س .د سرانه بخود اختصاص داده استجايگاه دوم را از لحاظ تولي

 6.9رنج با واردات درحالی است که در سال جاری بن ي؛ ااستلوگرم يک 44تا  43 راندر اي من رقيا که باشدمی
ن محصول از مرزهای استان ياز واردات ا ٪70که حدود  ،شودشور محسوب مین کاالی وارداتی کيتردرصدی اصلی

ن محصول بعد از ين که ايهمچنران و يه به سهم باالی واردات برنج به ابا توج. انجام شده استستان و بلوچستان يس
 و ايمنی تامنياز لحاظ  در برنج هاندهآاليران محسوب می شود، نظارت و کنترل يی در اين ماده غذايگندم پرمصرفتر

د يک تهديهستند که می توانند  طیيمح ستيز هایندهيآال از کیي نيسنگ فلزات .ار ضروری استيغذا امری بس
ها به بدن انسان از طريق مواد خوراکی می که مهمترين راه ورود اين آالينده نديشمار آب جدی برای سالمت انسان

د با استفاده از طيف سنجی جذب اتمی کوره و سيستم توليد هيدري ومو کادمي کآرسني رمقادي قدر اين تحقي. باشد
. ن شدتعيي AOAC 986 و  ISIRI 9266های با استفاده از دستورالعمل 1392نمونه برنج وارداتی در سال  200 در

 4ن همچنيران و از حد مجاز استاندارد اي شتربيآنها  ومکادميغلظت  نمونه 2 نکه ميانگي دادنتايج اين بررسی نشان 
 .ن شدتعيي راناستاندارد اي باالتر از حد مجاز ک آنهاآرسني آلودگی برنج نمونه

  

  وم، برنج، جذب اتمیآرسنيک، کادمي :کليدی هایواژه
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  مقدمه-1

  

ن يترعمده. ندشمار آيد جدی برای سالمت انسان بيک تهديتوانند هستند که می طیيمح ستيز هایندهيآال از نيسنگ فلزات
 که با ورود به بدن انساننی يفلزات سنگ نخطرناکتري از جمله .باشدمواد غذايی مین به بدن انسان يراه ورود فلزات سنگ

برنج بعنوان يکی . دکر اشاره کيآرسن و وميکادم رينظ فلزاتی به توانمی دی را به دنبال دارنديدو عوارض ش حاد هایتيمسموم
د از پرمصرفترين منابع غذايی و غذای اصلی نيمی از مردم دنيا محسوب می شود و بعد از گندم جايگاه دوم را از لحاظ تولي

رانه متوسط جهانی س .]1[افت در سال افزايش ي ٪0.4د برداشت برنج حدو 1990از سال  .سرانه بخود اختصاص داده است
 6.9رنج با واردات در سال جاری ب .استلوگرم يک 44تا  43 راندر اي ن رقميا می باشد که لوگرم در ساليک 20مصرف برنج 

ستان و ين سن محصول از مرزهای استاياز واردات ا ٪70که حدود  شودشور محسوب مین کاالی وارداتی کيتردرصدی اصلی
ن ين محصول بعد از گندم پرمصرفترين که ايران و همچنيه به سهم باالی واردات برنج به ابا توج. انجام شده استبلوچستان 

ار ضروری يغذا امری بس تو امني منیياز لحاظ ا ن در برنجيمی شود، نظارت و کنترل فلزات سنگران محسوب يی در ايماده غذا
نمونه برنج  200در  ک راکادميوم و آرسني نير فلزات سنگيک جذب اتمی مقادياستفاده از تکن ما با قتحقي ايندر  .است

  .ميستان و بلوچستان را بررسی کرديوارداتی به استان س

  

  روش تجربی -2
  مواد و واکنشگرها  - 1- 2

  

ر ری شد و سايداخريلمان آ Merckاز کمپانی  mg/mL 1000با غلظت  کآرسنيوم و کادمي استاندارد استوک هایمحلول
ظ با اسيد کلريدريک غلي ،٪65ظ با درجه خلوص اسيد نيتريک غلي. تهيه شدند هان محلولاز اي های استانداردکاریمحلول

- تمامی محلول سازیدر الزم به ذکر است . داری شدندخريآلمان   Merck د از شرکتسديم بور هيدري و  ٪37درجه خلوص 

) حجمی/جمیح( ٪10ک ساعت در اسيد نيتري 24به مدت  و لوازمتمامی ظروف  نو همچني فاده شداستزه آب ديوني ازها 
  .زه شستشو داده و خشک شدندينگهداری و سپس با آب ديون
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  ها و تجهيزاتدستگاه - 2- 2

ه مجهز به کوره گرافيتی، شعله، سيستم کر ساخت کشور  YOUNGLIN AAS 8020ن مطالعه از دستگاه جذب اتمیدر اي

 آزماگسترها از کوره آزمايشگاهی ساخت شرکت فنسازی نمونهجهت خاکستر. تفاده شدوم اسد هيدريد و المپ دوتريتولي
در . گرم ساخت کشور آلمان انجام شد 0001/0، با دقت ACCULABکال ها توسط ترازوی آناليتيتمامی توزين واستفاده 

  .شد برده کارب Aشگاهی کالس ظروف آزمايش ايآزممراحل  تمام

  

  رروش کا - 3- 2

  

نی به يک کروزه چي وزن کال ونمونه را با ترازوی آناليتيگرم از  5وم ابتدا کادميری گيها جهت اندازهسازی نمونهمادهبرای آ
بعد از گذشت زمان و  گرفتقرار  oC 550 با دمای کیدر کوره الکتريسازی مقدماتی کروزه و بعد از انجام خاکستر شدمنتقل 

به  ml 50در بالن ژوژه  %1ک با اسيد نيتري کروزه از کوره خارج و بعد از سرد شدن ،د شدن خاکستر نمونهالزم جهت سفي
 گرم از نمونه به 1ن صورت عمل شد؛ دير آرسنيک به اياری مقگيها برای اندازهی نمونهسازدهآمابرای  .]1،2[ انده شدحجم رس

به آن اضافه  ظاسيد پرکلريک غلي ml 1حرارت داده شد و سپس  %65ک اسيد نيتري ml 15و همراه منتقل  ml 50بالن 
الزم به  .]3[ گرديدق هت آناليز دستگاهی به دستگاه تزريموالر به حجم رسانده شد و  ج 2ک و در پايان با اسيد کلريدري دگردي

  .ق شدو به دستگاه تزريآماده سازی نمونه شاهد مشابه روش آماده يک نمونهذکر است به ازای هر سری نمونه 

  

  نتايج - 4- 2

  

هر نمونه آزمون . مورد آزمون قرار گرفتند1392در سال  ستان و بلوچستانوارداتی به استان سي نمونه برنج 200ن مطالعه در اي
 0.999يوم و آرسنيک باالتر از کادمفلزات  ایبر (R2)ب همبستگی ضري. تزريق شد به دستگاه بار 3بار تکرار و هر تکرار  2

. بدست آمد 107-93در گستره  (%recovery) افتو درصد بازي 6 از برای هر کدام از فلزات کمتر %RSDر مقادي. باشدمی
 .سنجی برای فلزات مورد نظر نشان داده شده استای و نتايج اعتبارجزيههای تداده 2و  1در جداول 
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  ککادميوم و آرسنيری گيای اندازهتجزيه هایداده -1جدول 

Instrument Method λ max (nm) Metal 

Graphite Furnace 228.80 Cd 

Hydride Generation 193.70 As 

  

  ککادميوم و آرسنيسنجی نتايج اعتبار -2جدول

R2 
LOD 

(ng/g) 

RSD% 

(n=3) 
Recovery% 

Spiked level-
Max. Limit 

(ng/g) 
Metal 

>0.999 0.35 

3.08 99.60 40-60 

Cd 
4.36 101.32  60-60 

5.16 97.71 80-60 

>0.999 0.62 

0.84 103.52 50-150 

As 1.12 98.48 150-150 

1.72 3.76 200-150 
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  رینتيجه گي -3

ن نشان دهنده قابل د و ايباشمورد تاييد می ،سنجی متددهد، تمامی فاکتورهای اعتبارنشان می 2که نتايج جدول همانطور 
ن ورودی برنج که مهمتري ازار روز زاهدانهای برنج وارداتی از بآوری نمونهاين تحقيق بعد از جمع در. است روش قبول بودن

 AOAC 986و   ISIRI 9266هایدستورالعملها توسط نمونه، 4-2در قسمت های اعتبارسنجی و انجام آزمون است کشور
 ومکادمير خص شد مقاديز مشام آناليبعد از انج. ق شدندها به دستگاه تزرينمونه ،ز رسم منحنی کاليبراسيونسازی و پس اآماده

 نهمچني است و راناستاندارد اي ف شده درتعري کمتر از حد مجاز هانمونه رساي ومغلظت کادمي شتر از حد مجاز وبي نمونه 2
  .]4[ ران باالتر بوداز تعريف شده در استاندارد اينمونه برنج مقادير آرسنيک آنها از حد مج 4تنها 

  

 مراجع  -4
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  .واداری فلزات سنگينبيشينه ر -خوراک دام-خوراک انسان -چاپ اول12968استاندارد ملی ايران شماره . [4]
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