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Abstract 
 

Background and purpose: Extensive use of various forms of medicinal plants makes it 
necessary to continuously monitor the production and supply of these plants. Also, it is important to study 
metal and pesticide contaminants in medicinal plants in order to prevent hazards from their consumption. 
This study aimed at investigating the pollutants and mineral element levels in widely consumed medicinal 
plants in Mazandaran province, Iran. 

Materials and methods: In this descriptive study, 19 plant samples, including Melissa officinalis, 
Mentha piperita, Echium amoenum, Lippia citriodora, Rosa damascena, etc. were collected from four 
medicinal plant farms in Behshahr, Sari, Babol, and Baladeh Noor in Mazandaran province in spring and 
summer of 2020. Measurement of elements in plant samples was performed using induction coupled 
plasma device (ICP) and Determination of agricultural pesticide residues was carried out using GC/MS. 

Results: Among the samples examined, residues of agricultural pesticides were not detected in any 
samples. Different levels of heavy metals and essential elements in the same species of plants could be 
due to various factors, including water, soil, and air pollution. The highest amount of lead was observed 
in lemon beebrush (5.938 ppm) in Behshahr and peppermint (4.4 31 ppm) in Babol. The highest amount 
of cadmium was detected in stevia collected (0.291 ppm) from Sari. 

Conclusion: Despite the relative lack of risk of samples studied, different forms of medicinal 
plants should be used with caution. Medicinal plant farms also need to be regularly monitored and 
precautions must be taken to control heavy metal contamination in plant-based foods. 
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  ـدرانـــازنـــی مـکـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )127- 139(   1400سال     آذر    203م   شماره سی و یکدوره 
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 پژوهشی

بررسی آالینده ها و سطوح عناصر معدنی گیاهان دارویی پرمصرف 
 در استان مازندران

  
       1رانیمحمدرضا ش

        2رضا فالحی
        3اسماعیل بابانژاد

         5و4راد سیما جعفري
  6فاطمه خالقی

  چکیده
 مستمر بر تولید وعرضه این گیاهان و بررسی دارویی، نظارت و پایش اهانگسترده اشکال مختلف گیمصرف  و هدف: سابقه

 هــا، ضــروريرا به جهت جلوگیري ازمخاطرات احتمالی ناشی ازمصرف آن هاي فلزي و سموم کشاورزي درگیاهان داروییآالینده
  بررسی شد. استان مازندران پرمصرف در ییدارو اهانیگ یها و سطوح عناصر معدنندهیآال سازد. لذا در مطالعه حاضرمی

رز لیمــو، گــلگاوزبان، بــهنمونه گیاهی شامل بادرنجبویه، نعنا فلفلی، گل 19در این مطالعه توصیفی،  ها:مواد و روش
هاي بهشهر، ساري، بابل و بلده نــور در بهــار و تابســتان شهرستاناستان مازندران در گیاهان دارویی در مزرعه تولید  4 و... از
 باقیمانــده بررســیالقــایی و  شــده جفــت پالســماي دستگاه عناصر موجود در گیاه با گیرياندازه آوري شد.جمع 1399سال 

  .انجام شد گازي کروماتوگرافی روش کشاورزي با سموم
 فلــزات متفــاوتی از ســطوحنشــد.  داده کشــاورزي تشــخیص مقــداري از ســموم هــیچ مطالعه، مورد گیاهان در ها:یافته

آب، خــاك و هــوا  متعددي از جمله آلودگی عوامل از ناشی تواندمی ضروري در نوع یکسانی از گیاهان، صرعنا و سنگین
 گیــاه بــراي ppm 431/4و پس از آن  ppm 938/5بهشهر با مقدار  شهرستان از لیموبه گیاه براي سرب مقدار ترینبیش .باشد

 از اســتویا گیــاه بــه مربــوط هــاي گیــاهیم گــزارش شــده در نمونــهترین میزان کــادمیوبیش .بود بابل شهرستان از نعنا فلفلی
  ) بود.ppm 291/0ساري ( شهرستان

 دارویــی بــا است اشکال مختلف گیاهان بهتر هاي مطالعه حاضر،یافتهبا وجود فقدان نسبی خطرات حاصل از  استنتاج:
 قرار پایش مورد هاآالینده وجود نظر از ممنظ طورهب دارویی گیاهان کشت الزم است مزارع همچنینمصرف شوند.  احتیاط

  شود. انجام گیاهی در غذاهاي سنگین فلزات آلودگی مهار براي هاییاحتیاط گرفته و
  

  بهداشتی مخاطرات غذایی، ایمنی عناصر معدنی، دارویی، گیاهان واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
-و دم دارویــی گیاهــان اســتفاده از گذشته هايسال

بدون توجه به عوارض احتمــالی ناشــی هاي گیاهی نوش
اســت.  یافتــه افزایش چشمگیري طرز ها بهاز مصرف آن

   گیاهی بسیاري از محصوالت کشورها، بیش تر هنوز در
  

  E-mail: ftkhaleghi@yahoo.comی                 و دام یاهیگ يسالمت فرآورده ها قاتیمرکز تحق -ساري: دانشگاه علوم پزشکی مازندران -فاطمه خالقی مولف مسئول:
  رانیا ،يمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،یو دام یاهیگ يسالمت فرآورده ها قاتیمرکز تحق ار،یدانش .1
  رانیا ،يمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،یو دام یاهیگ يسالمت فرآورده ها قاتیمرکز تحقداروساز،  .2
  رانیا ،يمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،یو دام یاهیگ يده هاسالمت فرآور قاتیمرکز تحق، اریاستاد .3
  ایران  اهواز، اهواز، شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه بالینی، تحقیقات انستیتو متابولیک، هاي بیماري و تغذیه تحقیقات دانشیار، مرکز .4
 ایران اهواز، هواز،ا شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده تغذیه، گروه. 5
  دکتري شیمی گرایش ترکیبات طبیعی، مرکز تحقیقات سالمت فرآورده هاي گیاهی و دامی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران. 6
 : 25/8/1400 تاریخ تصویب :             25/12/1399 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            24/12/1399 تاریخ دریافت  
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  و همکاران رانیمحمدرضا ش     
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 پژوهشی

شــوند و بــه اشــکال مختلــف نمــی فرمولــه دارو عنــوان به
هاي گیاهی مــوارد مصــرف خصوصاً به صورت دم نوش

 اســت ممکــن رویه این گیاهانمصرف بی اي دارند.گسترده
هاي ناشــی مسمومیت و یا کبدي، کلیويهايآسیب به منجر

 بالقوه و خطري ودفلزات سنگین یا باقی مانده سموم شاز 
 .)1،2(باشــد ســالم زندگی و در جهان غذایی امنیت براي

 ســالمت ارتقاي در دارویی گیاهان صحیح از گرچه استفاده
باید توجه داشت  یري دارد،انکار ناپذ نقش انسانی جامعه

 که عدم کنترل و پایش مستمر این گیاهان همراه با مصــرف
احتمــال ایجــاد تــداخالت هــا، عــالوه بــر حساب نشــده آن

ــامیکیو  فارمــاکوکینتیکی  ،)3(بــا ســایر داروهــا فارماکودین
 فلــزات ممکن است مسمومیت و عوارض ناشی از تجمع

  .)4(و باقیمانده سموم را نیز به دنبال داشته باشد سنگین
ــه جهــت اســتفاده ایمــن و آگــاهی از عــوارض و  ب

 هايتداخالت احتمالی مصرف گیاهان دارویی و فرآورده
ترکیبات آلــی موجــود ها، عالوه بر آگاهی از ماهیت آن

در گیاهان، آنالیز عناصر معدنی و انــواع فلــزات موجــود 
فلزات سنگین نظیــر رسد. نظر میها نیز ضروري بهدر آن

کــادمیوم، آلــومینیم و نیکــل از  آرسنیک، سرب، جیوه،
باشــند کــه بــا تجمــع در هــاي فلــزي مــیجملــه آالینــده

هاي مختلف گیاهان، خطراتــی را بــراي مصــرف قسمت
 گیــاه، توســط عنصــر جــذب .)5(کنندگان به دنبال دارند

 و ریشه، بــرگ در عناصر سطوح مختلف تحمل و تجمع
 و آن ماهیــت گیــاه، گونه به اول درجه در آن هايشاخه

به عنوان مثال، طبق یــک  .)2(دارد بستگی خاك کیفیت
 جیــوه، ترکیبــی اثــر ارزیــابی هــدف مطالعه انجام شده با

و بررســی  خــاك در شده اعمال سرب و نیکل کادمیوم،
 در یافتــه رشــد خوراکی گیاه دو توسط عناصر نسبی جذب

 Amaranthus dubiusگیاه  برگ کادمیوم در میزان آن،
 کــه از گزارش شد ppm 150قرمز رنگ) حدود (اسفناج

 در و تر بودغلظت نیکل، جیوه و سرب در این گیاه بیش
 خــروس سبز رنگ (تــاج Amaranthus hybridusگیاه 

 ریشــه در غلظــت باالترین در ppm 336جیوه با  دورگ)
  .)6(داشت وجود

ــه ــا هــدفدر مطالع ــتفاده بررســی اي دیگــر ب  از اس
 در کلیــه ملــی بنیاد گیاه که 37شامل  غذایی، هايمکمل
 بــه مبتالیــان بــراي بــالقوه طــوربــه ها راآن متحده ایاالت
است، میــزان  شناخته مضر )CKD( کلیوي مزمن بیماران

 خــون و هــاينمونــه گلــومرولی و آلبــومین از فیلتراسیون
 پرسشــنامه توســط گیري و سایر شــرایط،ندازهبیماران ا ادرار

شد. نتیجــه ایــن بررســی نشــان داد کــه  استاندارد ارزیابی
 هاي حاوي گیاهان داروییگیاهی ومکملمصرف داروهاي

 نظیــر کلیــوي مختلــف هــايموجب ســندرم است ممکن
 ســندرم بینابینی، مزمن حاد و نفریت اي،لوله حاد نکروز

 پــاپیالري، نکــروز باال، ونخ فشار فانکونی، هیپوکالمی،
 شوند کــه خصوصــاً بــراي ادرار احتباس نفرولیتیازیس و

اســت. همچنــین ایــن گیاهــان  خطرنــاك کلیوي بیماران
 تــداخل سیکلوســپورین، داروهــایی ماننــد ممکن است با

تــوجهی از عناصــري  قابــل حاوي مقــادیر یا باشند داشته
 ز محصــوالتاســتفاده ا که ایمنــی باشند پتاسیم و لیتیم مانند

عــالوه بــر نــوع گیــاه،  .)7(برنــدرا زیر ســوال مــی گیاهی
ــاث ــاه و شــرایط اقلیمــی نیــز ت ــر خاســتگاه گی یر زیــادي ب

 ماننــد انسانی هايترکیبات موجود در گیاه دارند. فعالیت
 مصــرف معــادن و استخراج فلزات، ذوب توسعه صنایع،

 منجــر اســت ممکن سنگین فلزات حاوي کودهاي شیمیایی
  .)8،9(شود خاك در سنگین فلزات ترتجمع بیش به

 مطابق نتایج حاصل از مطالعات اخیر در زمینه پایش
برخــی از  در هــاکــشآفت مانده باقی خطرات ارزیابی و

هــا کشآفت باقیمانده گیاهی، سطح دارویی محصوالت
 دادنشــان مــی کــه بــود، مجاز حد کمتر از گیاهاندر آن 
 گیاهی خطري را از لحــاظ وجــود دارویی محصول مصرف

بنــابراین،  .)10(نکنــد ایجــاد ها، بــراي ســالمتیکشآفت
ز مصــرف عمده خطــرات تهدیدکننــده ســالمت ناشــی ا

ــه دالیــل گیاهــان ــی ب ــات ناشــناخته  داروی وجــود ترکیب
ســنگین، باقیمانــده ســموم  وجود فلزات موجود در گیاه،

 تجــویز هــا، تــداخل بــا داروهــايکشکشاورزي یا آفت
 اشــتباه، گیــاهی گونــه یــک بــا ارتبــاط و یا همزمان شده

البته ذکر این نکته نیز ضــروري اســت کــه، بــا  .)11(است
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 از زیــادي تعــداد عمــل توجــه بــه اینکــه هنــوز مکانیســم
در نتیجــه بســیاري از  است، دارویی شناخته نشده گیاهان

-تــداخالت فارمــاکوکینتیکی و فارماکودینــامیکی گیــاه
  .)12،13(است نیز نامشخص دارو

هایی نظیر فلزات آالینده این مطالعه با هدف بررسی
همچنــین بررســی  و کشــاورزي سموم سنگین و باقیمانده

پرمصرف در استان  دارویی گیاهان معدنی عناصر سطوح
 بــودن تجمــع دلیــل خطرآفــرینبــه مازندران انجــام شــد.

 کودکــان ویــژهزنده، به موجودات سنگین در بدن فلزات
بــا  مواجهــه از ناشی خطر و ضرورت دركرشد  حال در

غذایی، همچنــین  زنجیره متعدد طریق منابع از فلزات این
منظور بررسی میزان فلزات ضروري موجود در گیاهان به

هــا و کمــک بــه اي آندارویی و توجــه بــه ارزش تغذیــه
 و فارماکوکینتیکی تداخالت بررسی سازي جهتشفاف

مطالعــه حاضــر ســعی دارو، در  -فارماکودینــامیکی گیــاه
است انــواع فلــزات موجــود در تعــدادي از گیاهــان  شده

 کشت شده در مناطق مختلفی از شــهرهاي اســتان مازنــدران
) ICP( شده القــایی جفت پالسماي سنجی با روش طیف

هــا بــا هــم مقایســه شــود. وجــود گیري و مقدار آناندازه
 باقیمانده سموم کشاورزي نیز در گیاهان مورد مطالعــه بــا

طیــف ســنجی  -استفاده از روش کرومــاتوگرافی گــازي
  ) مورد بررسی قرار گرفت.GC/MSجرمی (

  

  هامواد و روش
  نمونه برداري

ــه ــري از نمون ــد  4گی ــی، مزرعــه تولی گیاهــان داروی
ضمن بررسی اولیه موقعیت جغرافیــایی مــزارع و بازدیــد 

هــاي بهشــهر، شهرســتاناســتان مازنــدران در میــدانی، در 
 1399و بلــده نــور در بهــار و تابســتان ســال  ســاري، بابــل

 خــود لیســت انجــام شــد. ضــمن بازدیــد میــدانی، چــک
 کاشــت، فرآینــدهاي خصــوص در تولیدکننــده اظهــاري

 گیاهان دارویی و اطالعات مربــوط بــه برداشت و داشت
مصرفی تکمیل و مورد بررسی قرار گرفت. تعــداد  سموم

رد کشــت در ها با توجه به تنــوع گیاهــان مــوو نوع نمونه

هــاي هاي ذکر شده تعیین شد. تمام نمونهمزارع شهرستان
 بــا آلــودگی از بهصــورت خشــک شــده، عــاري گیاهان

حیوانات بودند و  سایر دفعی مواد یا و هاکپک حشرات،
 بــر دال عالئمــی رنــگ و یــا تغییــر طبیعی، غیر بوي هیچ

فساد نداشتند. مزارع مجهز بــه گرمخانــه جهــت خشــک 
دارویی بودند و گیاهان به صــورت عمــده کردن گیاهان 

هــاي یا خرده فروشی بــه شــکل فلــه و یــا در بســته بنــدي
شــدند. بعضــی از ایــن گیاهــان ماننــد دســتی عرضــه مــی

لیمــو بادرنجبویه، نعنا فلفلی، گل گاوزبــان، گــل رز و بــه
ــد و 1(جــدول شــماره  ــادي در اســتان دارن ) مصــارف زی

تــرین بــیش .)14(دباشــنمورد توجه زارعین منطقه نیز مــی
ها از شهرستان ساري (به دلیل موجود بودن و تعداد نمونه

آوري شد تر در نوع گیاهان مورد کشت) جمعتنوع بیش
اري، که عالوه بر گیاهان ذکر شــده شــامل اســتویا، رزمــ

اسطخودوس و هوفاریقون نیز بــود. بــه دلیــل همجــواري 
محل کشت این گیاهان با درختان میوه مثل هلو، گالبی، 

هــا پاشــی مــزارع، نمونــه... و احتمال سم و سیب زردآلو،
جهت بررسی باقیمانده سموم به آزمایشگاه ارسال شــدند 

ـــــاتوگرافی    برنـــــد  GC/MSو بـــــا دســـــتگاه کروم
Agilent Technologies  ــا ــدل  GCب  MSو  A 7890م

) و mode SIMو در حالــت یــون انتخــابی ( C5975مدل 
مــورد آنــالیز قــرار  ml/min 1 سرعت جریان گاز حامــل

هــاي اســتخراج شــده در گرفتند. یک میکرولیتر از نمونه
گراد و به صــورت درجه سانتی 250دماي محفظه تزریق 

Splitless رزيتزریق شدند. براي جداســازي ســموم کشــاو 
 um25/0 ،mm25/0 ،m30 ) بــا ابعــاد-ms5HPاز ســتون (

گراد و درجه سانتی 70با دماي اولیه  و برنامه دمایی آون:
 زمان توقف یک دقیقه و سپس افــزایش دمــا بــا ســرعت

°C/min25  تــا دمــاي°C 145  ــا ــا ب ــزایش دم و ســپس اف
نهایت افــزایش  در C 230°تا دماي  C/min5/1°سرعت 

زمــان توقــف  C 280°تا دماي C/min 10°دما با سرعت 
ها براي آنــالیز بــا سازي نمونهدقیقه استفاده شد. آماده 10

 طیف سنج جرمی مطــابق اســتاندارد - کروماتوگرافی گازي
و  هضـــم انجـــام شـــد. 17026ملـــی ایـــران بـــه شـــماره 
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 پژوهشی

 دســتگاه از استفاده عناصر موجود در گیاه با گیرياندازه
 ICP-MS, model ELAN( القایی شده جفت پالسماي

DRC-e, Perkin Elmer.با روش زیر انجام شد (  
  
  : ICP-MS هاينمونه براي هضم روش

 تفلــونی هــايپــودر شــده در لولــه گیــاهی هاينمونه
 بــا ترازو اسید) و با چهار هضم با روش (مورد استفاده در

 تــوزین از شــدند. پــس اعشــار تــوزین رقــم چهــار دقــت
 مخلــوط اســید، یتریــکن بــا آلــی مــواد هضــم هــا،نمونــه

 (نیتریک، اسید سه مخلوط سولفوریک اسید، و نیتریک
 نیتریــک مخلــوط در نهایت و پرکلریک) و سولفوریک

 هــانمونه تمامی گرفت و انجام هیدروژن پراکسید و اسید
بــه  گــرادسانتی درجه 220 در دماي Hot Boxمحفظه  در

 کامــل هضــم تا عملیــات گرفتند قرار ساعت چهار مدت
  .)15،16(گیرد انجام هانهنمو

 خنــک محیط دردماي هانمونه مرحله هضم، از پس
مقــادیر  مورد نظر رســیدند و حجم به مقطر آب با و شده

ــط ــزي توس ــر فل ــتگاه عناص  ICP-MS و ICP-OES دس
   عناصــر غلظــت گیــريانــدازه زا پس. گیري شدنداندازه

، بــا در نظــر گــرفتن (mg/L)هــاي هضــم شــده در نمونــه
کــار ه مقدار اولیه نمونه گیاهی و حجم مخلوط اسیدي بــ

 (mg/Kg)گرفته شده، غلظــت عناصــر در نمونــه گیــاهی 
  .)16(محاسبه شد

  

  ها یافته
 بــا مطالعــه توصــیفی اســت کــه یــک حاضــر مطالعه

ــده هــدف ــی آالین ــنگین و بررس ــزات س ــر فل ــایی نظی ه
ــده ــموم باقیمان ــاورزي س ــطوح و کش ــر س ــدنی عناص  مع

بــر ) ضــروري عناصــر و ســنگین فلــزات از اعم( مختلف
 مــزارع در شــده کشــت مختلــف دارویــی گیاهــان روي

 مطالعــه، ایــن در .گرفت صورت مازندران استان دارویی
 و فارســی نــام 1 شــمارههــاي گیــاهی، کــه جــدول نمونــه

 از شده انتخاب دارویی گیاهان انگلیسی و علمی مترادف
مازنــدران همــراه بــا عالمــت اختصــاري  اســتان شهرهاي

دهد، از لحاظ ها را نشان میتعیین شده براي شناسایی آن
 موجــود برخی عناصر باقیمانده سموم کشاورزي و میزان

  شدند. هان بررسیدر گیا
  
 دارویی گیاهان انگلیسی و علمی ومترادف فارسی نام :1 شماره جدول

  از شهرهاي استان مازندران منتخب
 يعالمت اختصار تیره نام علمی نام انگلیسی  نام فارسی

 Lemon balm Melissa officinalis Laminaceae D  بادرنجبویه (وارنگ بو)

 Lemon beebrush Lippia citriodora Verbenaceae B  به لیمو

 Viper's bugloss Echium amoenum Boraginaceae E  ایرانی گل گاوزبان

 Peppermint Mentha piperita Lamiaceae P  نعناع فلفلی

 Chamomile Matricaria recutita Asteraceae C  بابونه

 Damask rose Rosa damascena Rosaceae R  گل محمدي

 Stevia Stevia rebaudiana Asteraceae S  استویا

 Lavender Lavandula Lamiaceae L  اسطوخودوس

 Rosemary Salvia rosmarinus Lamiales Z  رزماري

 St. John's wort Hypericum perforatum Hypericaceae H  هوفاریقون

  
 هــا عبارتنــدترین آنآنالیز سموم کشاورزي که متداول

 پیالت، اندوســولفان، اتیــون، فــناز: دیازینون، برومــوپرو
ــتگاه  ــیله دس ــه وس ــتند، ب ــاالتیون و ... هس ــاترین، م پروپ

انجام شد که هــیچ مقــداري در  GC/MS کروماتوگرافی
میکــرو  20با توجه به حد تشــخیص مورد مطالعه  گیاهان

تشــخیص داده نشــد  GCMSگرم بــر کیلــوگرم دســتگاه 
  ).2 شماره (جدول

پتاســیم،  منیزیوم،: دمانن ضروري فلزي میزان عناصر
ــیم، ــز، کلس ــن روي، منگن ــس و آه ــر و م ــزي عناص  فل

ــروري ــزات( غیرض ــنگین فل ــد) س ــوه،: مانن ــرب، جی  س
 گیاهـــان در آرســـنیک و کـــادمیوم، نیکـــل آلومینیــوم،

 ارزیــابی مازنــدران، استان مزارع از شده انتخاب دارویی
عناصر موجود در  نیز مقدار میانگین 3جدول شماره  .شد

 جفــت پالســماي دســتگاه از استفاده گیاهی با هاينمونه
دهــد. کــه را نشان مــی ppm) بر حسب ICPالقایی ( شده

تــر موضــوع، بــه بررســی در اینجا با توجه به اهمیت بیش
) و 1 شــماره نمودارهاي مربوط به فلزات سنگین (نمودار

ــا ) موجــود در آن2 شــماره عناصــر ضــروري (نمــودار ه
هاي گیــاهی کــه ت که نمونهپردازیم. الزم به ذکر اسمی

از مزارع  1 شماره با عالئم اختصاري بیان شده در جدول
) 4) و بابــل (3)، ســاري(2)، بلــده نــور(1شهرهاي بهشهر(

  جمع آوري شدند.
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  مازندران استان شهرهاي از منتخبباقیماده سموم کشاورزي در گیاهان دارویی  :2جدول شماره 
  

   شرح آزمون نتیجه LOQ  واحد

mg/kg 04/0 ND Alachlor آالکر 

mg/kg 02/0 ND Aldrin  آلدرین 

mg/kg 03/0 ND Atrazine آترازین 

mg/kg 02/0 ND Bromophos-methyl برموفوس متیل 

mg/kg 02/0 ND Bromophos-ethyl برموفوس اتیل 

mg/kg 02/0 ND Bromopropy بروموپروپیالت 

mg/kg 02/0 ND DDT(DDT+DDF+OPDDE+PP-DDE+OP-DDT+PP-DDT) د.د.ت (DDT+DDF+OPDDE+PP-DDE+OP-DDT+PP-DDT)  
mg/kg 03/0 ND Diazinon دیازینون  
mg/kg 03/0 ND Endosulfan(α+β+endosulfansulfate) (آلفا+بتا+اندوسولفال سولفات) اندوسولفال 

mg/kg 02/0 ND Endrin اندرین 

mg/kg 02/0 ND Ethion اتیون 

mg/kg 02/0 ND Fenitrothion فنیتروتیون 

mg/kg 02/0 ND Fenpropathrin فن پروپاترین 

mg/kg 03/0 ND Fenthion فنتیون 

mg/kg 02/0 ND Fipronil فیپرونیل 

mg/kg 02/0 ND Iprodione ایپرودیون 

mg/kg 02/0 ND Malathion ماالتیون 

mg/kg 02/0 ND Metalaxyl متاالکسین 

mg/kg 02/0 ND Methoxychlor متوکسی کلر 
  

ND=Non Detectable 
  

  ppm) بر حسب ICPالقایی ( شده جفت پالسماي دستگاه از استفاده هاي گیاهی با میزان عناصر موجود در نمونه :3شماره  جدول
 

Zn Ti Sr Sn Si Se Sb S Pb P Ni Na Mo Mn Mg Li La K Hg Fe Cu Cr Co Cd Ca Ba As Al   
647/29 96 61 089/0 466 159/3 047/0 2318 938/5 3501 057/2 46 467/1 96 2186 426/0 426/0 15163 087/0 1123 124/9 894/0 218/0 121/0 26884 15  159/0 416 B1 

805/24 27 76 043/0 286 811/2 044/0 2833 247/3 3443 961/1 52 305/1 38 1790 277/0 2/0 36354 027/0 592 743/10 742/0 112/0 047/0 10102 10 219/0 263 B2 

197/35 78 47 094/0 409 766/2 044/0 3296 569/2 3166 913/3 124 497/1 50 3438 416/0 581/0 29466 023/0 1924 914/8 855/0 199/0 531/0 25304 25 232/0 359 B4 

122/32 20 7 037/0 262 34/3 023/0 2059 < 3665 034/1 897 595/0 29 2788 157/0 075/0 20319 016/0 442 151/8 717/0 148/0 049/0 8057 2 074/0 116 C3 

349/30 63 74 033/0 283 263/3 032/0 2114 < 1884 184/1 15 786/1 65 5592 586/0 22/0 19310 029/0 487 631/6 664/0 138/0 043/0 18978 55 095/0 328 D1 

16/35 329 42 028/0 431 077/2 038/0 2559 505/0 3794 708/2 82 929/2 50 4886 251/1 872/0 27768 058/0 1463 091/9 087/1 499/0 029/0 15559 49 218/0 1429 D3 

996/65 71 57 127/0 308 33/2 064/0 3281 5/0 4937 107/3 170 856/0 47 6483 326/0 303/0 22458 016/0 2410 287/9 784/0 235/0 036/0 19979 46 242/0 394 D4 

841/26 57 41 082/0 358 344/2 05/0 1044 < 2579 729/1 101 523/0 19 1337 403/0 468/0 30547 014/0 1022 664/7 582/0 154/0 < 8185 39 141/0 320 E1 

698/29 19 69 103/0 288 416/2 06/0 1430 638/0 3149 158/1 250 501/0 19 1490 359/0 125/0 32975 < 661 685/8 576/0 113/0 023/0 12471 44 185/0 184 E3 

058/27 9 6 025/0 97 943/0 034/0 1240 < 2425 891/0 17 662/0 24 1444 107/0 072/0 10430 01/0 276 574/9 545/0 142/0 062/0 3782 7 089/0 105 H3 

145/31 136 36 035/0 369 661/1 026/0 1530 < 1923 429/1 21 233/1 36 3408 543/0 327/0 22476 012/0 775 578/4 585/0 205/0 < 13598 43 12/0 642 L3 

949/27 23 40 034/0 187 626/1 036/0 3328 < 3783 361/1 403 998/0 62 3807 533/0 095/0 31156 015/0 488 369/10 435/0 125/0 014/0 14342 23 087/0 119 P1 

475/43 59 120 049/0 293 < 056/0 4511 203/2 3946 971/1 162 737/0 90 2980 83/0 312/0 40984 018/0 1065 813/12 736/0 356/0 026/0 16791 37 169/0 464 P2 

619/48 88 49 111/0 325 646/2 107/0 4225 431/4 6426 714/2 289 789/0 49 3742 327/0 32/0 39000 014/0 2093 727/13 009/1 276/0 049/0 13094 34 511/0 488 P4 

067/20 13 49 034/0 139 364/1 022/0 1110 57/1 1702 208/1 33 298/1 42 1504 107/0 068/0 13547 < 441 485/5 532/0 145/0 011/0 5399 5 075/0 96 R2 

323/24 8 56 016/0 89 984/0 017/0 1547 801/2 2357 837/1 4 38/1 92 2062 147/0 03/0 18115 015/0 159 536/4 298/0 095/0 < 7015 13 049/0 54 R3 

057/62 43 70 047/0 245 352/0 046/0 1746 745/0 4567 056/1 28 646/0 80 5479 47/0 153/0 29827 031/0 488 03/6 493/0 285/0 291/0 12163 9 129/0 327 S3 

404/30 75 78 055/0 283 472/0 032/0 2065 763/1 1733 358/1 267 652/0 30 2493 752/0 199/0 20524 037/0 469 12/5 59/0 16/0 014/0 12026  17 115/0 296 Z3 

617/44 56 33 048/0 335 072/1 083/0 2350 213/3 2410 674/1 209 509/0 17 2557 373/0 327/0 22473 031/0 1041 748/11 607/0 518/0 026/0 9365 25 196/0 622 Z4 

  
  پایین تر از حد تشخیص دستگاه:  >

B1به لیمو بهشهر :،                   B2  :به لیمو بلده نور،          B4: به لیمو بابل،                  C3: بابونه ساري،                 D1بادرنجبویه بهشهر :،       
D3: بادرنجبویه ساري،            D4: بادرنجبویه بابل،           E1 :بهشهر گاوزبان گل،      E3: گل گاوزبان ساري،       H3 : ساريهوفاریقون،      
L3: اسطوخودوس ساري،      P1 :نعناع فلفلی بهشهر،         P2: نعناع فلفلی بلده نور،      P4 : نعناع فلفلی بابل     ،       R2 :گل محمدي بلده نور ،  
R3 :گل محمدي ساري،        S3  :استویا ساري،               Z3: رزماري ساري،              Z4: بلرزماري با   
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 پژوهشی

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

بعضی از فلــزات ســنگین در  آنالیز از حاصل نتایج :1 شماره نمودار
 مربوط به مــزارع )3 شماره (ذکر شده در جدول هاي گیاهی نمونه

   ppmبرحسب) 4(بابل و) 3(ساري ،)2(نور بلده ،)1( بهشهر شهرهاي

 
  

  
  

  
  

  
  

  عناصر ضروري در بعضی از  آنالیز از حاصل نتایج :2 شماره نمودار
 مــزارع به مربوط )3شماره  جدول در شده ذکر( هاي گیاهی نمونه

  ppmبرحسب  )4(بابل و) 3(ساري ،)2(نور بلده ،)1(بهشهر شهرهاي
  

 نمودارهــاي و 3شــماره  جــدول نتایج از که گونههمان
 همچــون ســنگینی فلزات سطح است، مشخص 2و  1شماره 

 هــاينمونــه بین در میومکاد و نیکل جیوه، سرب، آلومینیوم،
از  و است داشته متفاوتی بسیار رنج دارویی، گیاهان مختلف

 در فلــزات ایــن مجاز حد براي دقیقی استاندارد کهجاییآن
 یا باال خصوص در قضاوت ندارد، وجود دارویی گیاهان

 بــا. باشــدنمی پذیرامکان استاندارد سطح از هاآن بودن پایین
 ppm 011/0 مقــدار بــا نــور بلــده محمدي گل گیاه حال این

 مقدار با بابل لیمو به گیاه و کادمیوم فلز سطح ترینپایین
ppm 531/0همچنــین. داد نشــان را فلــز این سطح ، باالترین 
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 ســطح بــاالترین ppm 938/5بهشهر با مقدار  لیمو به گیاه
بود در حالی کــه میــزان ایــن فلــز بــراي  را دارا سرب فلز

 ســاري، هوفــاریقون بهشــهر، بابونــه جبویهگیاهانی نظیر بادرن
 تــرساري پــایین اسطوخودوس ساري و محمديساري، گل

نکته جالب توجه مربوط بــه  دستگاه بود. تشخیص حد از
آوري شــده از بابــل بــود گیاهان جمع بین در آهن مقدار

ــابه  ــان مش ــا گیاه ــه ب ــاداري در مقایس ــرز معن ــه ط ــه ب ک
تــرین تر بــود. بــیششده از سایر مناطق، بیش آوريجمع

مقدار آهن در بین گیاهان مورد بررسی به ترتیب مربوط 
بابل با مقدار  لیمو بابل و به فلفلی نعناع بابل، به بادرنجبویه

ppm 2410 ، 2093  بود. 1924و  
  

  بحث
بــا توجــه بــه مصــرف گســترده گیاهــان دارویــی در 
ایران، در این مطالعه پروفایل عناصر موجود در تعــدادي 

یاهان دارویی که در استان مازندران، واقع در شــمال از گ
 شوند مورد بررسی قرار گرفتنــد.ایران، کشت و مصرف می

 ها ذکــر شــد، نتــایج مطالعــه،طورکه در بخش یافتههمان
 مــورد گیاهــان در را کشــاورزي ســموم از مقــداري هیچ

 کــه داد نشــان حاضــر همچنین مطالعــه. نداد نشان بررسی
 بــاهم مختلــف در گیاهان شــهرهايعناصر فلزي  سطوح

 ســنگین که این تفاوت شامل میزان فلــزات بوده متفاوت
  .باشددر این گیاهان نیز می

عــدم تشــخیص هــیچ نــوع از ســموم کشــاورزي در 
تواند حاکی از عــدم اســتفاده از گیاهان مورد مطالعه، می

پاشــی این سموم و یا طی شدن دوره کارنس، پس از سم
که گیاهان مــذکور که با توجه به این در نظر گرفته شود،

 شوند،به شکل خشک شده و طوالنی مدت نگهداري می
تایج حاصل از این مطالعــه بــا تر است. نمورد دوم محتمل

 خطــرات ارزیــابی و اي که اخیراً در زمینــه پــایشمطالعه
 دارویــی برخــی محصــوالت در هــاکــشآفت مانده باقی

 هاکشآفت اقیماندهب انجام شده، که در آن سطح گیاهی
گرچه این نتایج . )10(همسو است بود، مجاز حد تر ازکم

گیاهی خطــري را دارویی محصول دهدکه مصرفنشان می

 ایجاد براي سالمتی هاکشآفت از لحاظ وجود باقیمانده
 خطــرات و ایمنــی وجود اعتقاد بر این است که این با ،نکند

 تنظــیم و منظم نظارت با توانمی را عمومی سالمت احتمالی
 دارویــی محصــوالت در هــاکــشآفــت مانده باقی سطح

 کــه داد نشان حاضر مطالعه نتایج .)10(داد کاهش گیاهی
 زیــادي تفاوت مختلف گیاهان در سنگین فلزات سطوح

 شهرهاي در فلزات این سطوح دیگر سوي از دارند باهم
 اســت ممکــن امــر این که بوده متفاوت باهم نیز مختلف

 آب، آلــودگی آلودگی جمله از مختلفی عوامل از ناشی
ورود و  منشــاتــرین عمــده .هــوا باشــد خاك و آلــودگی

تجمع این فلزات در گیاهان، آلــودگی آب و خــاك بــه 
البتــه در منــاطق پرتــردد کــه از  .)5(فلزات ســنگین اســت

شــود، احتمــال هایی با کیفیت پایین اســتفاده مــیسوخت
هــاي موجــود در هــوا آلودگی گیاهان از طریــق آالینــده

 اگــزوز و هادودکش خروجی از دودهاي و شامل گازها
  .)8(نیز وجود دارد خودروها

و تبدیل  خوراکی راه از بدن به نگینس فلزات ورود
 اســیدي محــیط در پایــدار اکسیداســیون حالــت ها بهآن

 پیوندهايمنجر به تشکیل  Pb، 2+Cd ،3+As+2 نظیر: معده
 ینتــرســمی .)17(شــوندهــا مــیآنزیم ها وپروتئین با قوي

 حالــت کــه هســتند اییهیونشامل  سنگین فلزات اشکال
 ،Pb، 2+Cd، 3+As+2 مثــل نــدرداي پایدارتر اکسیداسیون

2+Hg  ســنگین فلزاتاصل از این ح مسمومیت درمانکه 
 وارد کهآن از پس سنگین فلزات .)18(است ترلمشکنیز 
. کننــدمــی رســوب مختلــف هــايبافــت در شوندمی بدن

 فلزات میزان بر زمان مرور به شودمی باعث رفتاري چنین
 بــروز موجــب شــده و افزوده هابافت این در شده انباشته
توجه به این نکتــه ضــروري اســت شود.  هاآن در بیماري

 هايبا غلظت حتی مواد غذایی طوالنی مدت که مصرف
 از فلزات سمی مانند سرب، جیوه، کادمیوم و آرســنیک کم

و  کنــدبه مرور آثار غیر قابل جبرانی را بر بــدن وارد مــی
 مانند کم خونی، دردهاي گوارشــی، یبوســت، عوارضی

ریــه، هــاي عصــبی، آســیب تسردرد، خستگی، اختالال
   .)19(به دنبال دارد را و حتی سرطانوي کلیمشکالت 
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 پژوهشی

گرچــه و نیکــل  ، رويفلــزات دیگــري چــون آهــن
 بــاالي ســطح حــالاین با مانند جیوه و سرب سمی نیستند

) Tolerable Upper Intake Level: UL( تحمــل قابــل
در عناصــر روزانه نیز بایــد بــراي ایــن  غذایی دریافت در

 ایــن نویسندگان که پژوهشی مطابق .)20(نظر گرفته شود
 کــه نشدند ايمقاله یافتن به موفق تاکنون اند،داشته مقاله

 دارویی گیاهان در را سنگین فلزات این تمامی مجاز سطوح
 ايمطالعــه در امــا .باشــند داده قرار بررسی مورد مختلف

  سلنیوم، روي، مس، آرسنیک، سرب، هايیون که بررسی
 چــاي ســیاه صــورت در منیزیــوم نیکــل، پتاســیم، سدیم،

 پتاسیم هايیون مقدار میانگین حداکثر و حداقل گرفت،
)ppm 18062  ــا  )،157تــا  ppm 1( منیزیــوم )، 19364ت

ــس ( ــا  ppm 17م ــا  ppm 21( روي)، 21ت ــل )، 31ت نیک
)ppm 907/2  سرب ()، 987/6تاppm 151/0  485/0تــا (

ــواع در ــاي ان ــطح چ ــود. س ــده ب ــزارش ش ــلنیوم گ  و س
 کــه بــود گیرياندازه روش دقت حد از کم تر سنیکآر
حاضر، این مقدار براي آرســنیک از  مطالعه با مقایسه در

ppm 049/0 اي در شهرســتان بــراي گــل رز از مزرعــه
اي براي گیاه بادرنجبویه از مزرعــه ppm 242/0ساري تا 

  .)21(در شهرستان بابل متغیر بود
 گیــاهبــراي ســرب مقــدار تــرینبــیش حاضر درمطالعه

ــه ــوب ــا مقــدار  شهرســتان در ايمزرعــه از لیم ــهر ب   بهش
ppm 938/5  و پــس از آنppm 431/4 ــراي ــاه ب ــا  گی نعن
که بــا توجــه بــه .بود بابل شهرستان در ايمزرعه از فلفلی
بیان شــده  4 شماره فلز که در جدول رواداري این بیشینه

بودن میزان سرب در گیاهان ضــروري است توجه به باال 
  رسد.به نظر می

  
 شــماره براساس استاندارد فلزات، رواداري برخی بیشینه :4جدول شماره 

  WHO/FAO و ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه 12968
  

  ppmتازه  بیشینه رواداري فلزات سنگین در انواع سبزي هاي  نام فلز
 ایران عتیصن تحقیقات و استاندارد مؤسسه

بر  ppmبیشینه رواداري فلزات 
  WHO/FAOاساس 

  3/0 – 1/0  3/0  (Pb)سرب 
  2/0 – 05/0  2/0  (Cd) کادمیم 

  Ni(   ----  9/67نیکل (
  Fe(   ----  5/425آهن (
  Cu(   ----  3/73مس (
  Zn(   ----  4/99روي (

 به آن باالي اتصال قابلیت دلیل نیز به )Cdکادمیوم (
 در موجــود هــايآنــزیم ویــژههبــ و زیســتی هــايمولکول
 معرض در گرفتن قرار است. شده شناخته تنفسی زنجیره

 بــه ها،سرطان انواع به ابتال خطر با عنصر این حد از بیش
 کــادمیوم ســطح باالترین .)22(است مرتبط کبد سرطان ویژه

 در شــده کشت لیمو به گیاه در ،4 شماره جدول با مطابق
 عنصر این میزان درصورتی که است، بوده بابل شهرستان

 قــرار مجــاز حــد در دیگــر شهرســتان سه در گیاه این در
 شهرســتان ایــن خــاك آلــودگی رســدمــی نظر به. داشت
 و اســت بــوده باالتر بررسی مورد شهرهاي سایر به نسبت

  .است اهمیت داراي نکته این به توجه رو این از
 ســبزیجاتی روي تهــران شــهر در کــه ايمطالعــه در

 و حیــاط در شــده کشــت بادمجــان و ايدلمــه فلفل مانند
 عنصــر ســطح کــه داد نشــان بــود، شــده انجــام بــام پشت

ــن در کــادمیوم ــرکــم ســبزیجات ای  اســتاندارد حــد از ت
WHO/FAO ايمطالعــه در دیگــر ســوي از .)23(است بوده 

 و تــرب ریحـــان، در کادمیوم سطح اهواز، شهر در دیگر
 حــدمجاز از تــربــیش مرتبه 10و  15 ،12 ترتیب به خرفه

WHO/FAO، مــا مطالعه در اگرچه .)24(گردید گزارش 
 ســایر در کــه مختلــف دارویی گیاهان در کادمیوم سطح

 مطالعــه با همسو و مجاز حد در بودند، شده کشت مناطق
 ایــن بــاالي ســطح رســدمــی نظــر به اما است، بوده تهران
 بــا مقایســه در بابــل در شده کشت لیمو به گیاه در عنصر
 ســهمؤس غــذایی مــواد در ســنگین فلزات رواداري بیشینه

 مطالعــه بــا همســو ایــران، صــنعتی تحقیقــات و استاندارد
 منطقــه بــه توجــه رو ایــن از و باشــد مــی اهواز شهرستان

 کودهــاي یــا و شودمی استفاده آبیاري براي که آبی کشت،
الزم بــه  .باشــدمــی اهمیــت حــائز استفاده، مورد شیمیایی

 از اعــم مختلــف، عناصــر میــزان بررســیذکر است که، 
 ،ضروري در این گیاهــان پرمصــرف امالح و سنگین فلزات

 کــم تعــداد گرچــه حاضــر اســت، مطالعــه قــوت از نقاط
با متغیرهایی  هاآزمایش و عدم تکرار آن مورد هاينمونه

 ضــعف نقاط شان، ازنظیر خاستگاه و موقعیت جغرافیایی
 سنگین فلزات رواداري بیشینهباشد. می مطالعه این عمده
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 و تحقیقــات اســتاندارد هغــذایی توســط مؤسســ مــواد در
جا بــه دلیــل عــدم ایران بیان شده است که در این صنعتی

بیان این مقدار براي گیاهان دارویی در دسته بندي مجزا، 
تازه به دلیل ارتبــاط  هايمقادیر مندرج براي انواع سبزي

ــان شــده اســت. 4 شــماره موضــوعی، مطــابق جــدول  بی
 توسط فلزات براي برخی شده تایید مجاز سطوح همچنین

WHO/FAO شد داده قرار 4شماره  جدول در نیز.  
 در فلــز هــر بــراي شــده ارائه رواداري بیشینه مقادیر

 مؤسســه توســطکه  ،12968استاندارد شماره  این جداول
 مبنــاي بــر شــده، بیان ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد

 مقــدار .)25(اســت شــده گرفته نظر در فلز آن کل غلظت
 در رفتــه کــار بــه خــانوار غذایی در سبد متوسط مصرف

 بــرگ چغنــدر، بــرگ(برگی  محاسبات براي سبزیجات
 جعفــري، تربچه، اســفناج، شــاهی، برگ کاهو، قند، چغندر

گرم  58، )غیره و شوید و نعنا شنبلیله، مرزه، ریحان، تره،
 یــا هــامیــوه کــه مــواردي در اســت روز است. بدیهی در

 الزم اســت باشــند، شــده تغلــیظ یــا و خشــک هــا،سبزي
 به الزم .آید عمل به رقت ضریب اساس بر نتایج تصحیح

بــا  4که مقادیر اعالم شــده در جــدول شــماره  است ذکر
اروپــا بیــان رواداري این فلزات که توسط اتحادیه  بیشینه

  .)25(شده، مطابقت دارد
 گیــاه بــراي سرب مقدار ترینبیش حاضر مطالعه در

ــه ــوب ــهر شهرســتان در ايمزرعــه از لیم ــا بهش   مقــدار  ب
ppm 938/5 آن از پس و ppm431/4 فلفلــی نعنــا گیاه براي 

 بیشــینه بــه توجــه با بود که بابل شهرستان در ايمزرعه از
 اســت شــده بیان 4 جدول شماره در که فلز این رواداري

 ضــروري گیاهــان ایــن در سرب میزان بودن باال به توجه
 روي خصــوص ایــن در کــه ايمطالعه در. رسدمی نظربه

 گرفــت، صــورت زنجان استان در شده کشت سبزیجات
 و شوید تره، جعفري، شاهی،( سبزیجات در سرب سطح

 مجــاز حــد از بــاالتر بررســی، مورد منطقه سه در) گشنیز
  .)26(شد گزارش
 جعفــري، ســبزي روي و همــدان در دیگري مطالعه در
 اســتاندارد حد از ترکم روي و نیکل همچون فلزاتی غلظت

 اســتاندارد حــد از تربیش سرب فلز سطح اما شد گزارش
 دو با ما مطالعه نتایج رسدمی نظر به اساس اینبر .)27(بود

 عوامــل متعــددي رسدمی نظر به .باشد همسو مذکور تحقیق
اندام مختلف گیاه و ... در  گیاه، سن گیاه، از جمله گونه

 .)28(میزان جذب و تجمع عناصر فلزي درگیاهان موثرند
خــاك  یهمچون آلــودگ متعددي عوامل دیگر سویی از

بــودن  کیــنزد یو حتــ ینفتــ يهــانــدهیآال ایبه سموم و 
 بــر تواننــدمــی یکــیتراف يمزارع به مناطق با تــراکم بــاال

 یا و خوراکی گیاهان هاينمونه در سرب غلظت افزایش
ــد تــاثیر دارویــی ) بــه Znاگرچــه فلــز روي ( .)29(بگذارن

 کــه است انسان بدن ضروري براي عناصر از عنوان یکی
 موجــب آن کمبــود شــود ومــی یافــت هــابافــت همــه در

ــی، تضــعیف سیســتم و حســی اخــتالالت ــزایش ایمن  اف
 رشــد در تــاخیر آترواســکلروز، استرس اکسیداتیو، بروز

 و مثلــی تولید عملکرد کاهش و نوزادان ذهنی و جسمی
گــردد، امــا بــراي آن حــد بــاالي مــی بــالغین رد بــاروري
 در روي بــراي UL ) تعیین شده است. میــزانULتحمل (

 گیاهــان اســت کــه در روز در گــرممیلــی 40 بزرگساالن
تــا  ppm 067/20 متوســط طــوربــه مطالعــه مــورد دارویی

روزانــه یــک  مصــرف صورت در که است بوده 996/65
 تــرپــایینبســیار  مطلــوب حــد نــوش گیــاهی ازلیــوان دم

 ســبزیجات روي کــه مطالعــات از تعدادي هرچند .)30(است
 بــیش عنصر این باالي سطح از حاکی است، گرفته صورت

 جعفــري شاهی، مانند سبزیجاتی در شده توصیه میزان از
 دیگــر ايمطالعــه در درحالی که .)26(است بوده گشنیز و

 شهرســتان در کــارون رود با شده آبیاري سبزیجات روي
ــزان اهــواز، ــرکــم روي عنصــر می  اســتاندارد ســطح از ت

WHO/FAO رنج این عنصــر باتوجه به  .)25(شد گزارش
 )996/65تــا  ppm 067/20در گیاهان دارویی مورد بررسی (

ــده  ــیه ش ــزان توص ــا می ــه آن ب در  WHO/FAOو مقایس
 در بررســی مــورد فلــزات در عنصر این سطح سبزیجات،

  .است بوده همسو اهواز مطالعه با و داشته قرار مجاز حد
 ضروري، عنصــر کمیاب فلزات انواع از یکی دیگر

 بیولوژیکی ازعملکردهاي حمایت براي که است )Cuمس(
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 تولید و کارایی بخشــی و است ضروري زنده موجودات
در بــدن  میــزان ســطح مــس بــه هــاپــروتئین و هاآنزیم از

گیاهــان  در مس سطح حاضر مطالعه در .)32(است وابسته
 بــوده ppm 727/13تــا  536/4متوســط در حــدود  طور به

 گــرممیلــی 10 کــه بزرگساالن در مس UL به توجه با است،
 ایــن روزانــه مصرف رسدمی نظر به ،)30(باشدمی روز در

دارویی در شرایط عادي مشــکلی بــراي ســالمتی  گیاهان
 مــزارع روي و اهواز شهرستان در که ايمطالعه در نباشد.

 مــس میــزان کــه داد نشان گرفت، صورت آن سبزیجات
 .)24(اســت بــوده WHO/FAO اســتاندارد سطح از ترکم

 گیاهــان در عنصــر ایــن ســطح رســدمــی نظــر به بنابراین
 کنندگانمصرف سالمتی ايبر مشکلی بررسی مورد دارویی
  .باشدمی همسو مذکور مطالعه با ما نتایج و باشد نداشته

 بــراي ضــروري کمیاب عنصر نیز یک (Co) کبالت
 ایــن عنصــر بــراي خاصــی ULاست که البتــه  انسان بدن

 اصــلی در نشده است. این ماده معــدنی از ترکیبــات تعریف
 رد کبالــت حــد از بیش سطح است. 12B ویتامین ساختار

 از بــیش تولید باعث است ممکن انسان خطرناك بوده و
 در فیبــروز و تیروئیــد کــاريکــم و سفید هايگلبول حد
 مــرگ و قلبــی ایســت بــه منجــر توانــدمی شود که هاریه

هــاي گیــاهی ایــن میــزان کبالــت در نمونــه .)31،32(شــود
 گــزارش 518/0تــا  095/0طور متوســط در حــدود مطالعه به

 ســبزیجات روي و زنجــان در اي مطالعــه در شده اســت.
 ترکم کبالت سطح شوید، و جعفري گشنیز، شاهی، تره،

 اخــتالف ســبزیجات ایــن بین و شد گزارش مجاز حد از
 کــه نداشــت وجود التکب میزان درخصوص داري معنی

 نکتــه ایــن بــه بایــد .)26(است بوده همسو حاضر مطالعه با
 - خوراکی گیاهان تینرو و معمول مصرف که داشت توجه

 مصــرف اســت ممکــن زیــرا نیست، شده توصیه دارویی

 مصرف براي جدي عوارض با همراه هاآن مدت طوالنی
اگرچــه ســطح عناصــر ســنگین در  بنــابراین باشد، کننده

 گیاهان مورد مطالعه (بجز سرب) در حد مجــاز بــوده اســت،
  ها باید با احتیاط صورت گیرد.توصیه به مصرف روزانه آن

 بــه توجــه بــاگیري کــرد کــه توان نتیجهدر پایان می
 متغییــر عناصــر ســطح گــرفتن نظــر در بــا مطالعــه، نتــایج

وابســتگی ایــن  بررسی، مورد دارویی گیاهان در مختلف
 از متعــدد دیگــر عوامــل و کشــت تحــت مکان به مقادیر
 محــرز محیطــی هايآالینده و کشاورزي هاينهاده جمله
 دارویــی گیاه نمونه هر که شودیم پیشنهاد بنابراین. است

 آالینده بار نظر از دارو، تهیه براي تربیش پردازش از قبل
 الزم اســت مــزارع همچنــین. مورد آزمون قرار گیــرد نیز

ــان کشــت ــی گیاه ــه داروی ــنظم طــورب  وجــود نظــر از م
 بــراي هــاییاحتیــاط گرفتــه و قرار پایش مورد هاآالینده

 انجــام گیــاهی اهايدر غــذ ســنگین فلزات آلودگی مهار
 گرچــه مشــخص حاضــر مطالعه نتایج به توجه بالحاظ شود. 

 در بررســی مــورد گیاهــان در ســنگین فلزات سطوح شد
ــطح ــاالیی س ــتد، ب ــی نیس ــا ول ــه ب ــه توج ــود ب ــدم وج  ع

 ســنگین فلــزات ســطوح دقیق براي مقایسه استانداردهاي
مصرف این گیاهان به شکل سنتی (دمنــوش  گیاهان، در

در صــنایع داروســازي (بــه عنــوان مــواد اولیــه  و ...) و یــا
  .تري صورت گیردبیش احتیاط ترکیبات دارویی) باید با

  

  سپاسگزاري
ــرم در معاونــت 6333مطالعــه بــا کــدطرح  نیــا  محت

و خــدمات  یپزشــک مدانشگاه علو يورآ و فن قاتیتحق
ـــان یبهداشـــت ـــدران  یدرم ـــالق مازن ـــا اخـــذ کـــد اخ ب

IR.MAZUMS..REC.1398.6333 دهیرســ بیصوبه ت 
  .و مورد حمایت مالی قرار گرفته است
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