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 چکیده
فضای  منطفه 6فلزات سنگین سرب و کادمیوم در خاک و گیاه داروئی اسطوخودوس به عنوان یک گیاه داروئی مهم که در 

بر اساس نتایج آزمایشات، . سبز شهری استان تهران کشت شد و با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شده است

باالترین غلظت . مقدار فلزات سنگین در خاک و اسطوخودوس با مقدار آلودگی منتشر شده از وسایط نقلیه در ارتباط است

مقادیر سرب و کادمیوم .  می باشد 3در ایستگاه شماره  mg/kg 30/5و  mg/kg 6/1 سرب و کادمیوم در خاک به ترتیب  

در گیاه داروئی اسطوخودوس، . می باشد mg/kg 31/5 – 30/5و  mg/kg 0/6 - 1/0در خاک به ترتیب در محدوده   

مقادیر سرب و  .می باشد(  mg/kg 43/5) 4و سرب در ایستگاه (  mg/kg 33/5) 6باالترین غلظت کادمیوم در ایستگاه 

بین  مقدار سرب در خاک ومقادیر سرب و کادمیوم . می باشد mg/kg16/5- 33/5و  mg/kg41/5 -43/5کادمیوم به ترتیب 

 .در گیاهان ایستگاههای  ذکر شده از نظر آماری همبستگی معنی داری وجود ندارد

 .سرب، کادمیوم، آلودگی، گیاهان داروئی: کلمات کلیدی

 مقدمه
اده از گیاهان داروئی به زمان مصر باستان باز می گردد و استفاده از این گیاهان تا به امروز نیز ادامه داشته و رو به قدمت استف

درصد جمعیت جهانی از طب جایگزین  15تا  05اعالم کرده است که   (WHO)سازمان بهداشت جهانی . افزایش است

و این تمایل برای استفاده از گیاهان داروئی رو به ( 3)فاده می کنند بخصوص گیاهان داروئی برای قدم اول معالجه شان است

آلودگی هوا باعث (.4)دالیل این افزایش بی خطر بودن ،در دسترس بودن و عدم نیاز به نسخه پزشک می باشد. افزایش است

به . کودکان می شود جذب فلزات سنگین از طریق معده و روده باعث صدمات مغزی در. آلودگی آب و خاک و غذا می شود

در محصوالت گیاهی باعث بیماریهای مزمن مانند ( سرب و کادمیوم )فلزات سنگین (  ppm در حد) طور کلی مقدار کم 

 بنابراین هدف از این مطالعه، اندازه . صدمات کبدی، کلیه ای، خونی، مشکالت عصبی و ماهیچه ای در دراز مدت می شود

 

ایستگاه فضای سبز شهری شهر تهران است تا وجود یا   6یاه اسطوخودوس کشت شده در گیری غلظت فلزات سنگین در گ

 . عدم وجود این فلزات که باعث تاْثیرات مضر روی سالمتی مصرف کنندگان این گیاه داروئی می شوند، بررسی شود

 مواد و روش ها
سپس نمونه ها بس از . جمع آوری شد 4333ل نمونه اسطوخودوس از فضای سبز شهر تهران در سا 6: آماده سازی نمونه ها

Cخشک شدن در سایه با آب مقطر شستشو داده شده و سپس در آون 
خشک شد، سپس نمونه ها کامالْ آسیاب شده و  15  0

 .در محفظه های پلی اتیلنی تا آغاز مرحله بعد قرار داده شدند
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میلی لیتر اسید  0بشر شستشو داده توزین شده و سپس  یک گرم از گیاه پودر شده که با اسید در: معدنی شدن نمونه ها

ساعت قرار داده شد، در طی  3درجه سانتی گراد به مدت  15-35نیتریک غلیظ به آن اضافه می شود بشر روی هیتر در دمای 

اف شدن کامل هضم نمونه تا شف. درصد اضافه شد 35ژنه  میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ و آب اکسی 3-0این مدت به نمونه ها  

و در بالن ژوژه، صاف شدو سپس با آب  13بعد از سرد شدن محلول، نمونه ها با کاغذ صافی واتمن . محلول ادامه پیدا کرد

 (.3)مقطر به حجم رسانده شد

 غلظت فلزات سنگین در خاک مناطق سبز شهری-4جدول 

استاندارد  نمونه های خاک  فلزات 

EPA  

 
 ایستگاههای آلوده  

 میانگین 6ایستگاه  0ایستگاه  1ایستگاه  3ایستگاه  3ایستگاه   4یستگاه  ا 

 100 6.01 5.7 6.3 5.8 6.4 5.4 6.5 سرب 

 3 0.35 0.41 0.35 0.42 0.25 0.38 0.32 کادمیوم 

 :نتایج و بحث
غلظت فلزات در  کمترین. نمایش داده شده است 4غلظت فلزات سنگین در خاک در جدول  : غلظت فلزات سنگین در خاک

( 6.3mg/kg) 0بیشترین غلظت سرب در ایستگاه . مشاهده می شود  4،3،3،0و 6در مقایسه با ایستگاههای   1ایستگاه  

  )mg/kg 6.1) 3،ایستگاه   ) mg/kg0.1 )3و ایستگاه   ) (6.5mg/kg 4مشاهده شد و این مقدار باالتر از مقادیر ایستگاه  

. است  mg/kg  6.0-0.1میزان فلز سرب در محدوده . است)  mg/kg0.0 )6و ایستگاه  ( mg/kg 5.8)1،ایستگاه    

آلودگی سرب در خاک ممکن است به علت انتشار گازهای آلوده از وسایط نقلیه باشد، آلودگی سرب در خاک مناطق شهری 

ح مقدار سرب در این مطالعه کمتر از سط. به علت احتراق گازوئیل که دارای ماده ای به نام تترا اتیل سرب  است، می باشد

 (. 0)میباشد   (ایاالت متحده آمریکا)در خاک هونولولو mg/kg 280،  (1)در خاک فلوریدا  mg/kg  335-5.41مقدار

 

 

، (mg/kg    5.33) 4و این مقدار باالتراز  مقادیر ایستگاه(   mg/kg5.13) 3باالترین میزان غلظت کادمیوم در ایستگاه

منبع . می باشد( mg/kg5.14) 6و ایستگاه ( mg/kg5.30)0، ایستگاه (mg/kg5.13)1، ایستگاه ) mg/kg5.31)3ایستگاه 

کادمیوم به عنوان یک محصول حاصل از احتراق در موتور و یا کاربراتور .کادمیوم در خاک انتشار آن از وسایط نقلیه می باشد 

محدوده (.mg/kg 0.42)با مقدار  1منطقه مورد مطالعه در ایستگاه شماره  کمترین مقدار کادمیوم در خاک.اتوموبیلها می باشد

-g/gµ 5.553±5.556که از مقدار.بوده است  mg/kg  5.13-5.30غلظت کادمیوم در ایستگاههای مورد مطالعه بین

 (6)در خاک مالزی بیشتر است5.550±5.535

 غلظت فلزات سنگین در اسطوخودوس در مناطق سبز شهری:3جدول 

 (mg/kg)غلظت فلزات  

 کادمیوم سرب  موقعیت ها 

 0.43 0.12 4ایستگاه 

 0.41 0.13 3ایستگاه 
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 0.35 0.16 3ایستگاه 

 0.46 0.17 1ایستگاه 

 0.34 0.14 0ایستگاه 

 0.33 0.18 6ایستگاه 

اسطوخودوس که از  مقادیر غلظتهای فلزات سنگین در گیاه دارویی: غلظت فلزات سنگین در گیاه دارویی اسطوخودوس

( mg/kg 5.43)4باالترین میزان سرب در ایستگاه .  نشان داده شده اند 3منطقه مورد مطالعه نمونه برداری شده اند در جدول 

  mg/kg)1،ایستگاه (mg/kg 5.46) 3،ایستگاه ( mg/kg 5.43)3میباشد که این مقدار باالتر از مقادیر ایستگاه 

فلزات .منبع سرب، انتشار آن از وسایط نقلیه می باشد . است( mg/kg 5.41)6و ایستگاه ( mg/kg 5.41)0،ایستگاه (5.40

بنابراین استفاده از گیاه دارویی . توسط آبهای سطحی وارد خاک سطحی شده و توسط ریشه گیاهان جذب می شوند

ت وجود سمیت سرب در این اسطوخودوس به عنوان یکی از روشهای درمان عفونت، اضطراب، تب وسایر بیماریها به عل

است که بعنوان  mg/kg 2 در این تحقیق میزان غلظت  سرب کمتر از میزان سمیت .  گیاه دارویی دچار اختالل خواهد شد

بنابراین مقدار فلز سرب در همه ایستگاههای .برای سرب اعالم شده است ( WHO)استاندارد توسط سازمان بهداشت جهانی

میزان تجمع فلز کادمیوم در گیاه دارویی اسطوخودوس در ایستگاه .در محدوده مناسبی قرار دارد مورد مطالعه این تحقیق 

6(mg/kg3 5.3 ) اما غلظت آن با غلظت .بیشتر از مقادیر دیگر آن در دیگر ایستگاهها می باشد 

 

با مقادیر ایستگاههای  اما.تفاوت چندانی ندارد ( mg/kg 5.31)0وایستگاه ( mg/kg 5.30)3کادمیوم در ایستگاههای 

4(mg/kg 0.43 )،3(mg/kg5.14 ) 1و(mg/kg 5.16 )اتنشار فلز کادمیوم از  روغن موتور . به ترتیب،  متفاوت است

 ..اتوموبیلها و رنگ پوششی اتوموبیلها  می باشد

 همبستگی میزان فلزات سنگین در خاک و اسطوخودوس در مناطق سبز شهری  -3جدول 

 کادمیوم خاک کادمیوم گیاه اکسرب خ سرب گیاه  

 ns .037ns -.604ns .138ns 765. سرب گیاه

-.562 ns -.077ns -.376ns .218ns 

 1ns -.024ns -.298ns .013ns 

 1ns -.047ns -.774ns  سرب خاک

 1ns .316ns   کادمیوم گیاه

 1ns    کادمیوم خاک 

ضریب همبستگی میان فلزات سنگین واسطوخودوس  :طوخودوسضریب همبستگی میان فلزات سنگین در خاک و گیاه اس

و ( (PR>0.05 47.-بین میزان سرب در خاک و کادمیوم در گیاه .نشان داده شده است 3در منطقه مورد مطالعه در جدول 

 .همبستگی معناداری وجود ندارد (PR>0.05 774.-)کادمیوم در خاک 

 نتیجه گیری

اسطوخودوس  کاشته شده در فضاهای سبز شهری فاقد  فلزات سنگین سرب، کادمیوم می  بر اساس این تحقیق، گیاه دارویی

 .باشد 
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