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   قطره هاي گیاهی داروییدر  کروم، مس و آرسنیک، جیوه،سرب ، بررسی میزان کادمیوم
  

  rhedayatifar3@gmail.com* روشنک هدایتی فر
  ن، خرم آباد، ایرانکارشناس ارشد سم شناسی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی لرستا

  
  : مقدمه و هدف
گونه جزء گیاهان معطر و دارویی هستند و  2300گونه گیاهی موجود است که از این تعداد  8000در ایران حدود 

زیست محیطی،از جمله فلزات سنگین یکی از معیارهاي  آلودگی .رسد هاي ایران به فروش می گونه در عطاري 450
فلزات سنگین در گیاهان دارویی به  باشند. غلظت شده آنها میو محصوالت فرآوري کنترل کیفیت گیاهان دارویی

سازي، حمل و نقل و فرآوري آنها بستگی دارد.آلودگی  محیط رشد آنها، نوع گونه گیاهی، شرایط خشک کردن، ذخیره
هاي ثانویه، باعث  ولیتساختی متاب محیط رشد گیاهان دارویی به فلزات سنگین با تحت تاثیر قرار دادن مسیر زیست

، جیوه، کروم، هدف از این تحقیق اندازه گیري فلزات سرب، کادمیوم .ها شوند تغییر در کمیت و کیفیت این متابولیت
توسط دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی شهر خرم آباد  قطره هاي گیاهی داروییدر چند نمونه از  مس، آرسنیک 

 می باشد.مجهز به بخار سرد 
به عنوان جامعه  و داروخانه عطاري 10انجام گرفت  پر نمونه قطره گیاهی دارویی 30این مطالعه بر روي : روش کار

 نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري گردیدنمونه ها به طور تصادفی جمع آوري و  آماري انتخاب شد
Exell انحراف معیار گزارش شد±به صورت میانگین.  

نمونه از میزان مجاز استاندارد عرقیات باالتر  4میزان کادمیوم و سرب در تمامی نمونه ها مشاهده شد و در : ه هایافت
میانگین غلظت کروم و مس در حد استاندارد بوده و میزان غلظت جیوه و آرسنیک هم در حد تشخیص دستگاه  بود

 نبود.
از زراعت گیاهان دارویی و خوراکی که از قدرت جذب و ات، با توجه به حجم باالي استفاده از عرقی: نتیجه گیري

  .هاي آلوده پرهیز گردد تجمع عناصر سنگین باالیی برخوردارند در خاك
  

  : سرب، کادمیوم، کروم، قطره گیاهیکلمات کلیدي
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