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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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چکيده
سابقه و هدف :فلزات سنگین و عوارض زیست محیطی آنها یکی از مشکالت مهم محیط زیست برای بهداشت مواد
غذایی محسوب میگردند .همچنین ،برنج یکی از مواد غذایی محبوب در میان مررد اسرت .در ایرن مقالر مقرادیر کررو ،
کادمیو و سرب در برنج جمشید ،هاشمی و موسی طار شهرستان آستان اشرفی استان گیالن بررسی گردید.
مواد و روشها :در این مرحل  ،سی عدد نمون از  5نقط از شهرستان آستان اشررفی جمر آوری گردیرد .سر ، ،فلرزات
سنگین با استفاده از روش جذب اتمی تعیین مقدار شدند.
یافتهها :میزان سرب در هر س رقم برنج از میزان استاندارد بیشتر بود .همچنین ،سرب در برنج موسی طار بیشترر از
بقی ارقا برآورد گردید .میزان کادمیو در هر س رقم از مقدار استاندارد کمتر بود .برنج هاشمی دارای مقادیر کمترری از
این فلز بوده است .میزان کرو رقم جمشید از بقی ارقا بیشتر بوده و همچنان میرزان آن در هرر سر رقرم بریشترر از حرد
استاندارد ب دست آمد.
استنتاج :بررسی فلزات سنگین در مواد غذایی با توج ب اثرات تجمعی و اثرات جانبی آنها در جوامر انسرانی بسریار
مهم است.
واژه های کليدی :برنج ،جذب اتمی ،فلزات سنگین ،آستان اشرفی

مقدمه
فلرزات سرنگین آن دسرت از عنا رری بروده کر در

سمیت مزمن آنها میشوند( .)1-3فلزات سنگین (شرام

جدول تناوبی ،جزو عنا ر میانی هستند .ایرن فلرزات در

سرب ،کادمیو  ،قل  ،روی ،کررو و غیرره) در رورت

محرریط زیسررت دارای مقررادیر بسرریار انرردکی برروده و در

ورود ب بدن ،توانایی جرایگزینی برا دیگرر امرالی مفیررد

ورت فعالیتهای نعتی زیاد و عرد رعایرت قروانین

بردن را داشترر و در انردا هرای مختلرف از جملر جمل

زیست -محیطی ،وارد طبیعت و چرخ غذائی میگردنرد.

استخوان ،مفا ر  ،عضرالت و عرروس رسروب کررده و

حضور این فلزات ،ک اغلب اثر بیولوژیک خا ی برای

تبعات جبران ناپذیری را بر روی بافرت یرا ارگران مرورد

آنها گزارش و اثبات نشده است ،در مرواد غرذائی روزمرره

نظر در پی خواهند داشت( .)4در سراسر دنیا ،تالشهرای

مانند غالت ،منجرر بر کراهش ارزش غرذائی و افرزایش

متعرددی در جهرت تحقیرق برر روی فلررزات سنگیررن و
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بررسي ميزان فلزات سنگين در  9رقم برنج

راهکارهایی برای کاهش آلودگی آنها ب ویژه از طریق

جررذب اتمرری در یخچررال نگهررداری گردیررد( .)3برررای

آبیاری با فاضالبهای شرهری و رنعتی و یرا لجنهرای

سنجش میزان فلزات سنگین در ایرن نمونر ها از دسرتگاه

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

جذب اتمی با شعل و محلولهای استاندارد سرب ،کرو

اثرات تجمعی فلزات سنگین و عروارض ناشری از آنهرا برر

و کادمیو سولفات ،استفاده شد .از یافت هرای بر دسرت

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

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

حائز اهمیت میباشد .برنج با نا علمری  Oryza sativaو

انحراف معیار گرفت شده و برای هر فلرز ،میرزان خطرای

از خانواده گیاهی گندمیان بوده ک ب طرور گسرترده در

کمتر از  3/35معنیدار در نظر گرفت شد.

ک دنیا استفاده میشود .البتر در ایرران میرزان آلرودگی
برنج با فلزات سنگین قاب توج است .همچنین ،مصرف
این ماده غدایی در ایران بسریار برام میباشرد .برر اسرا
گزارش  33 ،FAOدر د از منب انرژی و  23در رد از
منب پروتئین جهان از طریق برنج ترامین میگرردد( .)6در
این پژوهش ،ب دلی فرروش برام و پرذیرش زیراد ارقرا

یافته ها و بحث
جدول شماره  ،1یافت های ب دسرت آمرده از آنرالیز
 33نمون برنج و همچنین حرداکرر مقردار مجراز فلرزات
سنگین را نشان میدهد.

برنج جمشید ،هاشمی و موسری طرار شهرسرتان آسرتان

جدول شماره  :1میزان ( )ppmفلزات سنگین در ارقرا بررنج بررسری

اشرفی استان گیالن (موقعیت جغرافیرایی :عررض 33/16

شده و مقایس آنها با استاندارد

و طول  ،)49/56میزان فلزات کرو  ،کادمیو و سرب ب
منظور بررسی کیفیت غذائی و بهداشرتی آنهرا در سرال
 1392مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش ها
ابتدا  33نمون  533گرمی (از هر کردا از ارقرا 13
نمون جم آوری شد) از  5نقط شهرستان آستان اشررفی
ب

ورت اتفاقی و در فص پاییز سال  1392تهی شده و

ب آزمایشگاه منتق و تا زمان آزمرایش در یخچرال و در
دمای  4درج سانتیگراد نگهداری گردید .از هر نمونر

فلز سنگین

سرب

کادمیو

موسی طار

1/39 ± 3/632

3/31 ±3/332

3/63 ±4/413

هاشمی

3/35 ±3/164

3/331 ±3/335

4/13 ±3/911

جمشید

3/31 ±3/341

3/31 ±3/333

5/33 ±1/332

حداکرر مقدار مجاز

3/2

3/1

3/35

نوع برنج

بر اسا

کرو

مطالع انجا شده ،میزان سرب و کرادمیو

در این ارقا برنج ب مراتب بریشترر از میرزان اسرتاندارد
بوده ک میتواند در دراز مدت اثررات مخربری برر روی
مصرفکنندگان آن ب دنبال داشت باشد .همچنین میرزان
فلز سرب در هم ارقا برنج بررسی شده بیشتر از محدوده

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

استاندارد است .از طرفی طبق مطالعات علمی ک تاکنون

ساعت در حررارت  135درجر سرانتیگراد در اون قررار

انجا شده است ،این دو فلز سنگین هری نقرش بیولروژیکی

بر هرر کردا از

مهمی در بدن جاندار نردارد( .)1ایرن مطالعرات میتوانرد

نمون ها  13میلیلیتر اسید هیدروکلریک  33در رد و 5

زمین ساز مطالعات بیش تری در جهت یافتن عل متعدد

میلیلیتر اسرید سرولفوریک غلری و  33میلریلیترر اسرید

بروز این ناهنجاریها در مواد غذایی مصرفی مرد باشد

نیتریک  33در د افزوده و در دمای آزمایشگاه ب مدت

و در ورت یافتن عل آن در جهت رف آنها تمهیردات

روی هیتر قرار داده شد ترا

مز انجررا گررردد .در مطالع ر ای ک ر در سررال  1319در

ب آرامی محلول بجوشد و یک محلول شفاف بر حجرم

اسررتان لرسررتان انجررا شررد ،در مجمرروع  99نمون ر برررنج

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

کاشت شده در مناطق مهم کشت این استان مورد بررسی

دیونیزه ب حجم  25میلریلیترر رسرانیده شرده و ترا انجرا

قرار گرفت بود ک نشان دادند تفاوت مقادیر کرادمیو و

داده شد تا کامالً خشک گردند .سر،

نیم ساعت نگهداری و س،
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محمد شکرزاده و همکاران

 سررط سرررب بررامتر و،برررنج محصررول آن انجررا شررد

سرب برین نمونر های شهرسرتانهرای مختلرف معنریدار

 هم چنرین.کادمیو و کرو پایینتر از حد استاندارد بود

است و مقدار کادمیو و سرب در هر شهرستان کمتر از

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

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

بامتر از حد استاندارد و میرزان کرادمیو بررنج ایرانری و

 روی برنجهای منراطق شرمال ایرران نشران داد کر2331

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

بیشترین مقردار سررب و کرادمیو در بررنج حسرنی بر

.)9،1(حد استاندارد بودند

.)9( استppm 3/3393  و3/965 ppm ترتیب حدود

طری تحقیقاتی دانشجویی مصوب

 کرادمیو و مر، میزان سرب، و همکارانشJung

سپاسگزاری

را در برنجهای کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار دادند و

این پروژه حا

گزارش آنها حاکی از آلودگی این برنج هرا بر فلرزات

کمیت تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فنراوری

 و2313  شکرزاده و همکارانش در سرال.)13(سنگین بود

 در. میباشد16 دانشگاه علو پزشکی مازندران ب شماره

 ب ترتیب بر روی فلزات سنگین موجرود در بررنج2314

نهایت از گرروه سرم شناسری و فارمراکولوژی دانشرکده

طار مازنردران و بررنج هنردی و طرار گلسرتان مطالعر

داروسررازی سرراری و کمیت ر تحقیقرراتی دانشررگاه علررو

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

.پزشکی مازندران تشکر میکنیم

فلزات سنگین آب تغذیهکننرده زمینهرای کشراورزی و

1. WHO. The world health report 2003: shaping

of Mazandaran Province-Iran. J Mazandaran

the future. World Health Organization. 2003.

Univ Med Sci 2013; 23(98): 234-242 (Persian).

2. Shukla S, Pai RS. Adsorption of Cu (II), Ni

7. Shokrzadeh M, Paran-Davaji M, Shaki F.

(II) and Zn (II) on modified jute fibres.

Study of the Amount of Pb, Cd and Cr in

Bioresour Technol 2005; 96(13): 1430-1438.

Imported Indian Rice to Iran and Tarom rice

3. Temple NJ, Wilson T, Jacobs Jr DR.

Produced in the Province of Golestan. J

Nutritional health: strategies for disease

Mazandaran Univ Med Sci 2014; 23(109):

prevention. 3thed. New York City: Humana

115-123 (Persian).

References

Press; 2012.

8. Morishita T, Fumoto N, Yoshizawa T,

4. Lie G, Lin H, Lai C. Investigation of the

Kagawa K. Varietal differences in cadmium

heavy metal content in soil and rice at the

levels of rice grains of japonica, indica,

fields irrigated by the waste water of

javanica, and hybrid varieties produced in the

cadmium stearate manufactory. In, Proceeding

same plot of a field. Soil Sci Plant Nutr 1987;

of the 2nd Workshop of Soil Pollution

33(4): 629-637.

Prevention; Taiwan. Taipei, 1990.

9. Shams Khorramabadi G, Dargahi A, Tabandeh

5. Torabian A, Mahjoori M. Effect of sewage

L, Godini H, Mostafaee P. Survey of heavy

irrigation on heavy metal uptake by leaf

metal pollution (copper, lead, zinc, cadmium,

vegetables south of Tehran. Soil and Water

iron and manganese) in drinking water

Journal 2002; 16(2): 188-196 (Persian).

resources of Nurabad city, Lorestan, Iran

6. Shokrzadeh M, Rokni MA. Lead, Cadmium,

2013. Sci Mag Yaf 2016; 18(2): 13-22 (Persian).

and Chromium Concentrations in Irrigation

10. Bakhtiarian A, Gholipour M, Ghazi-Khansari

Supply of/and Tarom Rice in Central Cities

M. Lead and cadmium content of korbal rice

633

6931  اسفند، 641  شماره،دوره بيست و ششم

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

 رقم برنج9 بررسي ميزان فلزات سنگين در

in Northern Iran. Iranian Journal of Public

study on essential and trace elements in

Health 2001; 30(3-4): 129-132 (Persian).

polished rice from South Korea. Environ

11. Jung MC, Yun ST, Lee JS, Lee JU. Baseline

6931  اسفند، 641  شماره،دوره بيست و ششم

Geochem Health 2005; 27(5-6): 455-464.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

200

