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Abstract 

 

Background and purpose: Heavy metals and their health and environmental side effects are 

major complications threatening food safety. Rice is one of the popular foods among people that could be 

contaminated by heavy metals. In this paper, Cr, Cd, and Pb concentrations were evaluated in three 

varieties of rice: Jamshid, Hashemi, and Mosa Tarom in Astaneh-Ashrafieh, Gilan province, Iran. 

Materials and methods: Thirty samples were collected from five areas in Astaneh-Ashrafieh. 

The concentrations of heavy metals were determined using flame atomic absorption spectroscopy. Data 

analysis was done in SPSS V.20. 

Results: The concentration of Pb in all rice samples was higher than recommended levels and 

was the highest in Mosa Tarom. In all rice samples, Cd levels were found less than recommended values 

and Hashemi was the variety with the least amount of Cd. Cr was detected more in Jamshid rice and its 

concentration was more than recommended levels in all samples studied. 

Conclusion: Heavy metals in foods have cumulative effects and adverse reactions on human so, 

appropriate evaluations of foods are highly important to reduce the risks threating human health. 
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 گزارش کوتاه

 بررسی میزان فلزات سنگین )کروم، کادمیوم، سرب( 
 رقم برنج مزارع شهرستان آستانه اشرفیه 3

 
    1محمد شکرزاده

    2فاطمه فتحعلی نژاد   

 2ویشکائیالناز خوش    

 چکيده
بهداشت مواد  یبرا ستیز طیمح مشکالت مهماز  یکی هاآنزیست محیطی  عوارضو  نیفلزات سنگ و هدف: سابقه

کررو ، ادیر مقرمقالر   نیرمررد  اسرت. در ا انیمحبوب در م ییاز مواد غذا یکیبرنج چنین، گردند. هممحسوب می ییغذا
 .گردید یبررس النیاستان گ  یآستان  اشرف شهرستان طار  یو موس یهاشم د،یجمشبرنج و سرب در  و یکادم

آوری گردیرد. سر، ، فلرزات آستان  اشررفی  جمر  نقط  از شهرستان 5در این مرحل ، سی عدد نمون  از  ها:مواد و روش
 سنگین با استفاده از روش جذب اتمی تعیین مقدار شدند.

ترر از چنین، سرب در برنج موسی طار  بیشتر بود. هممیزان سرب در هر س  رقم برنج از میزان استاندارد بیش ها:یافته
ترری از تر بود. برنج هاشمی دارای مقادیر کمز مقدار استاندارد کمبقی  ارقا  برآورد گردید. میزان کادمیو  در هر س  رقم ا

ترر از حرد چنان میرزان آن در هرر سر  رقرم بریشتر بوده و هماین فلز بوده است. میزان کرو  رقم جمشید از بقی  ارقا  بیش
 استاندارد ب  دست آمد.

 اریبسر یها در جوامر  انسرانآن یجانب اثراتو  یعبا توج  ب  اثرات تجم ییدر مواد غذا نیفلزات سنگ یبررس استنتاج:
 مهم است.

 

 فلزات سنگین، آستان  اشرفی ، جذب اتمی، برنجواژه های کليدی: 
 

 مقدمه
فلرزات سرنگین آن دسرت  از عنا رری بروده کرر  در 
جدول تناوبی، جزو عنا ر میانی هستند. ایرن فلرزات در 
ر محرریط زیسررت دارای مقررادیر بسرریار انرردکی برروده و د

های  نعتی زیاد و عرد  رعایرت قروانین  ورت فعالیت

 گردنرد.محیطی، وارد طبیعت و چرخ  غذائی می -زیست
حضور این فلزات، ک  اغلب اثر بیولوژیک خا ی برای 

 ها گزارش و اثبات نشده است، در مرواد غرذائی روزمررهآن
مانند غالت، منجرر بر  کراهش ارزش غرذائی و افرزایش 

)شرام   . فلزات سنگین(1-3)شوندها میسمیت مزمن آن
سرب، کادمیو ، قل ، روی، کررو  و غیرره( در  رورت 

د رورود ب  بدن، توانایی جرایگزینی برا دیگرر امرالی مفیر
جمل    رجمل ف ازرمختل ایرهدا ر  و در انرردن را داشترب

استخوان، مفا ر ، عضرالت و عرروس رسروب کررده و 
 یرا ارگران مروردتبعات جبران ناپذیری را بر روی بافرت 

هرای در سراسر دنیا، تالش (.4)نظر در پی خواهند داشت
 ن وررزات سنگیررر روی فلرق برت تحقیرددی در جهرمتع

 

 :e_kh.vishkaie@yahoo.com E-mail            دانشکده داروسازی ،پیامبر اعظم دانشگاهی مجتم  جاده فری آباد، 11کیلومتر : ساری -ویشکائیالناز خوش مولف مسئول: 
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ها ب  ویژه از طریق کارهایی برای کاهش آلودگی آنراه

هرای های شرهری و  رنعتی و یرا لجنآبیاری با فاضالب

برا توجر  بر   .(5)فاضالب در مرزارع انجرا  گرفتر  اسرت

 هرا برروارض ناشری از آناثرات تجمعی فلزات سنگین و عر

روی بدن جانداران، این موضوع و تحقیق در مرورد آن، 

و  Oryza sativa برنج با نا  علمری باشد.حائز اهمیت می

از خانواده گیاهی گندمیان بوده ک  ب  طرور گسرترده در 

شود. البتر  در ایرران میرزان آلرودگی استفاده میک  دنیا 

چنین، مصرف برنج با فلزات سنگین قاب  توج  است. هم

باشرد. برر اسرا  این ماده غدایی در ایران بسریار برام می

در رد از  23در د از منب  انرژی و  FAO ،33گزارش 

 در (.6)گررددمنب  پروتئین جهان از طریق برنج ترامین می

دلی  فرروش برام و پرذیرش زیراد ارقرا   ب  پژوهش، این

شهرسرتان آسرتان  جمشید، هاشمی و موسری طرار   برنج

 16/33اشرفی  استان گیالن )موقعیت جغرافیرایی: عررض 

ب   فلزات کرو ، کادمیو  و سرب میزان، (56/49و طول 

در سرال هرا بررسی کیفیت غذائی و بهداشرتی آن منظور

 مورد ارزیابی قرار گرفت. 1392
 

 اد و روش هامو
 13گرمی )از هر کردا  از ارقرا   533نمون   33ابتدا 

نقط  شهرستان آستان  اشررفی   5آوری شد( از نمون  جم 

تهی  شده و  1392ب   ورت اتفاقی و در فص  پاییز سال 

یخچرال و در  در آزمرایش زمان تا و منتق  آزمایشگاه  ب

 مونر ن هر گردید. از نگهداری گراددرج  سانتی 4دمای 

 41 مردت ب  و گردید وزن گر  5 شده، تهی  گرمی 533

 قررار اون در گرادسرانتی درجر  135حررارت  در ساعت

 از کردا  هرر بر  سر،  گردند. خشک کامالً تا شد داده

 5 و در رد 33 هیدروکلریک اسید لیترمیلی 13ها نمون 

 اسرید لیتررمیلری 33 و سرولفوریک غلری  اسرید لیترمیلی

 مدت ب  آزمایشگاه دمای در و افزوده  ددر 33 نیتریک

 ترا شد داده قرار هیتر روی س،  و نگهداری ساعت نیم

 حجرم بر  شفاف محلول یک و بجوشد محلول آرامی ب 

 مقطرر آب با محلول این آید. دست ب  لیترمیلی 3 حدود

شرده و ترا انجرا   رسرانیده لیتررمیلری 25حجم  ب  دیونیزه

برررای  (.3)گردیرردجررذب اتمرری در یخچررال نگهررداری 

ها از دسرتگاه سنجش میزان فلزات سنگین در ایرن نمونر 

های استاندارد سرب، کرو  جذب اتمی با شعل  و محلول

 دسرت بر  هراییافت  و کادمیو  سولفات، استفاده شد. از

 و میانگین، SPSS 20نر  افزار  با ابتدا منطق  هر در آمده

 خطرای میرزانفلرز،  هربرای  شده وگرفت   انحراف معیار

 .شد گرفت  نظر در دارمعنی 35/3از  ترکم
 

 یافته ها و بحث
های ب  دسرت آمرده از آنرالیز ، یافت 1جدول شماره 

چنین حرداکرر مقردار مجراز فلرزات نمون  برنج و هم 33

 دهد.را نشان می سنگین
 

( فلزات سنگین در ارقرا  بررنج بررسری ppmمیزان ) :1جدول شماره 

 ها با استانداردنو مقایس  آ شده
 

 فلز سنگین               

 نوع برنج
 کرو  کادمیو  سرب

 63/3 ±413/4 31/3 ±332/3 39/1 ± 632/3 موسی طار 

 13/4 ±911/3 331/3 ±335/3 35/3 ±164/3 هاشمی

 33/5 ±332/1 31/3 ±333/3 31/3 ±341/3 جمشید

 35/3 1/3 2/3 حداکرر مقدار مجاز 

 

نجا  شده، میزان سرب و کرادمیو  بر اسا  مطالع  ا

ترر از میرزان اسرتاندارد در این ارقا  برنج ب  مراتب بریش

تواند در دراز مدت اثررات مخربری برر روی بوده ک  می

چنین میرزان کنندگان آن ب  دنبال داشت  باشد. هممصرف

 تر از محدودهفلز سرب در هم  ارقا  برنج بررسی شده بیش

ی طبق مطالعات علمی ک  تاکنون استاندارد است. از طرف

 انجا  شده است، این دو فلز سنگین هری  نقرش بیولروژیکی

توانرد ایرن مطالعرات می (.1)مهمی در بدن جاندار نردارد

زمین  ساز مطالعات بیش تری در جهت یافتن عل  متعدد 

ها در مواد غذایی مصرفی مرد  باشد بروز این ناهنجاری

 ها تمهیرداتهت رف  آنو در  ورت یافتن عل  آن در ج

 در 1319 سررال در ای کرر مطالعرر  درمز  انجررا  گررردد. 

 برررنج نمونرر  99انجررا  شررد، در مجمرروع  لرسررتان اسررتان

 بررسی مورد استان این کشت مهم مناطق در شده کاشت 

 و کرادمیو  مقادیر تفاوت دادند نشان ک  بود گرفت  قرار
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 دارمعنری مختلرف هرایشهرسرتان هاینمونر  برین سرب

 از ترکم شهرستان هر در سرب و کادمیو  مقدار و است

 سرال در همکراران و بختیاران گزارش. (9)بود مجاز حد

 کر  داد نشران ایرران شرمال منراطق هایبرنج روی 2331

 بر  حسرنی بررنج در کرادمیو  و سررب مقردار ترینبیش

 (.9)است ppm 3393/3و  ppm 965/3حدود  ترتیب

Jung ن سرب، کرادمیو  و مر  و همکارانش، میزا

های کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار دادند و را در برنج

ها حاکی از آلودگی این برنج هرا بر  فلرزات گزارش آن

و  2313شکرزاده و همکارانش در سرال  (.13)سنگین بود

ب  ترتیب بر روی فلزات سنگین موجرود در بررنج  2314

مطالعر  طار  مازنردران و بررنج هنردی و طرار  گلسرتان 

اول ک  در مازندران و برر روی سرط   کردند. در مطالع 

هرای کشراورزی و فلزات سنگین آب تغذیهکننرده زمین

برررنج محصررول آن انجررا  شررد، سررط  سرررب بررامتر و 

تر از حد استاندارد بود. هم چنرین کادمیو  و کرو  پایین

در مطالع  دو ، میزان سرب هر دو نروع بررنج یکسران و 

استاندارد و میرزان کرادمیو  بررنج ایرانری و  بامتر از حد

کرو  برنج هندی بامتر از برنج ایرانی و هر دو برامتر از 

 (.1،9)حد استاندارد بودند
 

 سپاسگزاری
این پروژه حا   طری تحقیقاتی دانشجویی مصوب  

کمیت  تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فنراوری 

باشد. در می 16اره دانشگاه علو  پزشکی مازندران ب  شم

نهایت از گرروه سرم شناسری و فارمراکولوژی دانشرکده 

داروسررازی سرراری و کمیترر  تحقیقرراتی دانشررگاه علررو  

 کنیم.پزشکی مازندران تشکر می
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