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 شهرکرد شهر در های خوراکی فلزات سنگین در قارچتعیین برخی 
 

 1، کبری شاکری2، مرتضی سدهی*1عباس خدابخشی
شهرکرد،  یدانشگاه علوم پزشک ،یولوژیدمیگروه آمار و اپ2 ران؛یشهرکرد، شهرکرد، ا یدانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس1

 .رانیا شهرکرد،
 31/5/94 :پذیرشتاریخ    15/11/93 تاریخ دریافت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:
ر خانواده د (Pleurotus Spp)فی قارچ صد

استفاده از  دارد. پلوراتاسه و جنس پلوروتوس قرار

لفظ صدفی برای قارچ به علت پره ای شکل بودن 

پشت کالهک و داشتن شکلی شبیه کفه صدف 

 .(1) دریایی است

 رش قارچ پیشرفت هاییدر حال حاضر صنعت پرو

 3فراوانی داشته و کشور چین با میزان تولید بیش از 

ترین تولید کننده قارچ  میلیون تن قارچ در سال بیش

 پس از آن کشورهای آمریکا با در دنیا می باشد و

تن، 2200تن، فرانسه با  336000تن، ژاپن با  344000

ا تن و ایتالی 118000تن، انگلستان با  165000 هلند

تن در سال در رده های بعدی قرار دارند.  102000

حدود  1383میزان تولید قارچ در ایران در سال 

تن بوده است. از نظر سرانه مصرف قارچ،  15000

 چکیده:
غذایي است. وجود عناصر  نگراني هاي مهم بهداشت مواد به فلزات سنگين یكي از آلودگي زمينه و هدف:

با اشكال مواجه  قارچصورت مصرف  نیت منجر به جذب آن ها شود که در اها ممكن اس قارچبستر در  يسم
قارچ  مس در روي و سرب، آهن، کروم، سنگين منگنز، خواهد شد. این تحقيق با هدف تعيين غلظت عناصر

 موجود در شهرکرد صورت گرفته است. يخوراک
 يخوراکي پرورش يها قارچ ازنمونه  6انجام گرفت.  يفيتوص -يمطالعه به روش مقطع نیا :بررسي روش

با  ي. نمونه برداري به روش سرشماردیانتخاب گرد يوحش يخوراک قارچنمونه از  2 موجود در بازار شهرکرد و
  نمونه و در مجموع تعداد 3 قارچماهه در فصل بهار انجام شد. از هر نوع  کی يزمان يبار تكرار به فاصله  3

 يمتراسپكتروتوسط دستگاه  تفاده از روش هضم اسيدي هضم شدند، سپسنمونه گرفته شد. نمونه ها با اس 24
 .دیگرد نييجذب اتمي غلظت عناصر تع

 ،(30/28±93/11) ،(29/26±69/8) آهن ،(48/58±11/29) (،29/61±94/14)ي سنجش شده رو ریمقاد نيانگيم ها: افتهی
 منگنز و (83/25±67/6) ،(99/22±68/5) مس ،(1/1±91/0) ،(46/1±41/0) ، کروم(07/2±35/0) ،(05/2±56/0) سرب

 دست آمد. ه ب يو وحش يپرورش يدر قارچ ها بيبه ترت مگرلوير کبگرم  يلمي (99/0±25/6) ،(72/0±8/3)
حد مجاز  ( دريپرورش -ي)وحش نوع قارچ 2در هر  يدهد که ميانگين غلظت رو ينشان م قيتحق نیا يفته هاای

تر از حد  و منگنز، مس کم از حد مجاز استاندارد تر شيب سرب، آهن ( کروم،CODEX/FAO/WHOاستاندارد )
 .مددست آه مجاز استاندارد ب

 مجاز حد از باالتر ریبا مقاد کروم، سرب، آهن نيحاوي فلز سنگ نمونه ها يبرخ نكهیبه ا توجه با :يريگ جهينت
و  طیمورد شرا در تري شيدقت ب انریا در يپرورش يافزون قارچ هاي خوراک توجه به مصرف روز با و باشند يم

 باشد. يقارچ ها الزم م يپرورش طيمح
 
 .يجذب اتم ياسپكترومتر ،يخوراک يقارچ ها ن،يفلزات سنگ هاي کليدي: اژهو
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 گرم در سال  2000میانگین مصرف جهانی حدود 

گرم  3600می باشد که این میزان در اروپا حدود 

 د است. در ایران میانگین مصرف قارچ در حدو

 .(2) گرم اعالم شده است 180

 کشورهای افراد سوم یک از بیش ساله هر

  غذایی مبتال مواد از ناشی های به بیماری یافته توسعه

توسعه،  حال این میزان در کشورهای در شوند و می

قارچ . (1) است شده گزارش نفر، میلیون 2/2ساالنه 

 5/1خوراکی یک منبع غذایی بسیار غنی است و دارای 

 آن جذب بدن  %90تا 70است که پروتئین %6 ات

 بوی مطبوع و طعم لذیذ و داشتن و با می گردد 

جایگزین خوبی برای انواع پایین بودن اسید اوریک آن، 

د. از طرفی حاوی مواد معدنی باشمی تواند  گوشت

کلسیم است  همچون پتاسیم، فسفر، منگنز، مس، آهن و

که  بوده C-B6-B12-B1-B2و دارای ویتامین های 

برای محافظت از پوست و ایجاد آلرژی در بدن، 

  سالمت سیستم عصبی، سالمت پوست و چشم و

بافت های بدن، تشکیل اسیدهای چرب ضروری در 

 .(2)ماهیچه ها نقش اساسی دارد  سیستم عصبی و

 morels قارچ کوهی دنبالن که با نام علمی

شناخته می شود، نوعی قارچ است که به صورت 

های  ها و کوه طبیعی و خودرو در دامنه کوهستان

شنی و رسی استان چهارمحال و بختیاری تولید و 

از نخستین روزهای  برداشت می شود. معموالً

فروردین ماه، رشد این گیاه خودرو که بدون ریشه و 

شروع می شود و تا اواخر اردبیهشت ماه  ،ساقه است

کوهستانی  اهالی مناطق برداشت آن ادامه می یابد.

استان چهارمحال و بختیاری معتقدند، تولید محصول 

دنبالن یا قارچ کوهی به نسبت بارندگی های بهاری 

متغیر است و رعد و برق و ابرهای آسمانی بر میزان 

باردهی محصول می افزاید. قارچ کوهی دنبالن از 

 طبیعی بوده و  انواع قارچ های کوهستانی کامالً

 نوان لذیذترین و قوی ترین می توان آن را به ع

قارچ های خوراکی دانست که دارای ویتامین و 

 .(3) پروتئین زیادی است

عمده ترین راه ورود فلزات سنگین به بدن انسان 

از طریق مواد غذایی است. بخش اعظمی از مواد غذایی 

آلوده را محصوالتی تشکیل می دهند که گیاهان تولید 

آلوده رشد کرده اند. در خاک  ها در محیط و کننده آن

آلوده و یا با آلودگی  صورتی که گیاهان در محیط غیر

 مقادیر اندکی از فلزات آالینده در  ،کم رشد کنند

 .(4) ها یافت خواهد شد بافت های آن

 ،محققین بر اساس تحقیقات انجام شده

 دریافته اند که غلظت فلزات سنگین در برخی از 

ظه ای نسبت به سایر ها، به طور قابل مالح قارچ

 ها،  سبزی محصوالت کشاورزی از جمله میوه و

تر است. این مسئله به نوع و فیزیولوژی قارچ ها  بیش

بیش . (4) ها بستگی دارد به اکوسیستم آن و خصوصاً

 ؛وزن تر قارچ را خاکستر تشکیل می دهد% 1از 

بیش از  بنابراین میزان عناصر معدنی قارچ عموماً

زیجات و میوه جات است. قارچ بسیاری از سب

، مس، فسفر مخوراکی دارای میزان چشمگیری پتاسی

 .(1) و آهن است

 آلودگی اصلی از منابع یکی سنگین فلزات

 اثر یک زیرا ،می شوند گرفته نظر زیست، در محیط

 خود زیست محیط بر کیفیت اکولوژیکی توجهی قابل

یزان می گذارند. فعالیت های انسان منجر به افزایش م

آلودگی های فلزات سنگین در محیط می گردد. 

 آلودگی کنترل در خاک در سنگین فلزات تعیین

عناصر کمیاب  .(5) است مهم بسیار محیطی زیست

نظیر آهن، مس، روی و منگنز فلزات ضروری هستند، 

سیستم های بیولوژیکی  ها نقش مهمی را در زیرا آن

می توانند بازی می کنند. این فلزات ضروری همچنین 

وقتی که مقدارشان بیش از  ،اثرات سمی داشته باشند

. مصرف قارچ های خوراکی (6) اندازه مصرف شود

در حال افزایش است. حتی در کشورهای توسعه 

مواد معدنی کمیاب،  خاطر داشتن پروتئین وه یافته، ب

سنتی  طب در استفاده طوالنی سابقه ها دارای قارچ

 فلزات سنگین در قارچ غلظت های .(7) می باشند

طور قابل ه نسبت به سایر سبزیجات و میوه ها ب
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تر است. این امر نشانگر این است  مالحظه ای بیش

مکانیسم خیلی موثر هستند  که قارچ ها دارای یک

ه آسانی فلزات سنگین ب ،ها را قادر می سازد که آن

میزان قارچ ها )پرورشی و  اکوسیستم را جذب کنند.

طور فزاینده ای به علت ه ژیم غذایی بوحشی( در ر

 .(8) خواص دارویی و تغذیه ای در حال افزایش آیند

با توجه به خصوصیات فیزیولوژیک انواع 

قارچ ها درجذب فلزات سنگین از اکوسیستم ها و 

مصرف روز افزون قارچ های خوراکی  نظر به تولید و

تن هزار  4پرورشی در ایران و با توجه به تولید ساالنه 

بختیاری که  قارچ خوراکی در استان چهارمحال و

از قارچ ایران است، تحقیق حاضر با هدف % 5معادل 

بررسی غلظت فلزات سنگین در قارچ های خوراکی 

پرورشی و وحشی مصرفی در سطح بازار شهر 

  مقادیر استاندارد با ها آن شهرکرد و مقایسه

 انجام شد. المللی بین

 
 روش بررسی:
ه به روش توصیفی انجام گرفت که این مطالع

برندهای  نمونه برداری به روش سرشماری از کلیه

مرحله  3تولید شده )واحد های تولید کننده( در طی 

به فاصله ی زمانی یک ماه در فصل بهار انجام شد. 

خوراکی  نوع قارچ 6جمع آوری نمونه ها از  برای

نوع قارچ وحشی استان که در بازار  2پرورشی و 

که در  عمل آمده نمونه گیری ب ،رکرد موجود بودشه

مورد  24مجموع تعداد نمونه های گرفته شده به 

نمونه های قارچ جمع آوری شده ابتدا با آب  .رسید

سپس آب سطحی روی  ؛مقطر شستشو داده شدند

سطح قارچ ها با جریان هوا خشک گردید. در ادامه 

با  نمونه ها را خرد و در سطح سینی های آون که

فویل آلومینیومی پوشانده شده بودند، پخش 

گردیدند. پس ازآن جهت خشک کردن، نمونه ها به 

سانتی درجه  105ساعت در دمای  24مدت 

 .(5،9) در آون قرار داده شدندگراد/درجه سلسیوس 

 پس از اتمام خشک کردن قارچ ها، 

نمونه های خشک شده با استفاده از دستگاه آسیاب 

پودر یکنواخت درآورده شدند و در برقی به صورت 

جهت خاکستر شدن در کوره  بوته چینی توزین و

دما به  ساعتک یمدت سپس طی ؛ الکتریکی قرار گرفتند

درجه سانتی گراد/درجه  450 آرامی از دمای اتاق به

فزایش داده شد تا نمونه قارچ ها به یک ا سلسیوس

 خاکستر سفید تبدیل شدند. پس از آن بوته های چینی

در داخل دیسیکاتور خنک شدند. پودر به دست آمده با 

استفاده از مخلوطی از اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن 

هضم شدند. در ادامه کار این مخلوط به  1:2 به نسبت

خشک شد و سپس با آب مقطر به  ساعت با هیتر 4مدت 

میلی لیتر رسانده شد و جهت تعیین فلزات  10حجم 

ساخت  Varian 240ذب اتمی مدل به دستگاه ج سنگین

 .(5،9)کشور استرالیا تزریق گردید 

اسپکتروفتومتر  دستگاهقبل از تزریق نمونه ها، 

محلول شد. با آب دیونیزه کالیبره  جذب اتمی

داده  به دستگاهساخته و استاندارد مربوط به هر فلز 

سپس  ؛ها رسم شد آنمنحنی کالیبراسیون شد و 

تگاه تزریق شد و به صورت نمونه های اصلی به دس

جداگانه مقادیر هر عنصر بر حسب میلی گرم در لیتر 

حسب میلی گرم برکیلوگرم وزن  به دست آمد و بر

گرم خاکستر 1خشک قارچ معادل سازی شدند )

گرم وزن خشک قارچ(. در نهایت کلیه  10 معادل

و با  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار آماری 

تجزیه و تحلیل و گردید. ر توصیفی استفاده از آما

الزم به ذکر است که دستگاه جذب اتمی مورد 

استفاده در این تحقیق از نوع، شعله ای بوده و حد 

 .می باشد میلی گرم در لیترتشخیص آن در محدوده 

 

 یافته ها:

میلی گرم بر  75/3باالترین غلظت آهن 

در قارچ وحشی خوراکی زردکوه می باشد م کیلوگر

میلی گرم بر کیلوگرم  33/18ان آهن و پایین ترین میز
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 در قارچ خوراکی پرورشی تینا مشاهده شد. 

و  67/71ترین غلظت روی به ترتیب  ترین و کم بیش

میلی گرم بر کیلوگرم در قارچ های خوراکی  33/52

ترین  همچنین بیش ؛تینا به دست آمد پرورشی نگین و

  9/19و  24/30ترین غلظت مس به ترتیب  و کم

رم بر کیلوگرم در قارچ های خوراکی میلی گ

 همچنین ؛ مشاهده شد نابت وپرورشی بلداجی 

ترین غلظت سرب در نمونه های  ترین و کم بیش

میلی گرم بر  69/1و  57/2آنالیز شده به ترتیب 

 کیلوگرم در قارچ های خوراکی پرورشی مددی و

 83/2سالدوران مشاهده شد. باالترین غلظت کروم 

  لوگرم در قارچ پرورشی نگین ومیلی گرم بر کی

 میلی گرم بر کیلوگرم در 33/0پایین ترین میزان آن 

دست آمد. ه قارچ وحشی خوراکی کوهرنگ ب

میلی گرم بر  74/6باالترین غلظت منگنز یافت شده 

کیلوگرم در قارچ وحشی خوراکی کوهرنگ و پایین 

میلی گرم بر کیلوگرم قارچ  24/3ترین غلظت آن 

میانگین  2 و 1شماره  جداول آمد. دسته نگین ب

)سرب، آهن، کروم،  غلظت های فلزات سنگین

نمونه های قارچ پرورشی و  منگنز، مس و روی(

وزن خشک  وحشی را برحسب میلی گرم بر کیلوگرم

در  تکرار است. 3نشان می دهد که هر عدد میانگین 

  در نیغلظت فلزات سنگ نیانگیم 1شماره نمودار 

 نشان داده شده است. یو پرورش یشنوع قارچ وح 2

 

 نمونه هاي قارچ پرورشي حسب وزن خشک قارچ در ميانگين غلظت فلزات سنگين بر :1 شماره جدول

 نوع فلز

 نمونه

 روي مس منگنز کروم آهن سرب

 66/71±75/3 03/20±49/2 82/2±33/1 82/2±33/1 2/32±29/8 99/1±38/0 نگين

 33/52±2/10 9/19±/42 23/4±25/0 07/1±29/0 33/18±24/0 93/1±55/0 تينا

 3/63±09/1 33/23±15/0 7/3±57/0 92/0±11/0 15/24±17/7 17/2±42/0 رفيع

 09/59±06/11 95/21±44/0 06/4±03/0 69/2±05/1 3/25±59/1 56/2±15/0 مددي

 98/63±67/10 23/30±78/3 28/4±22/0 82/0±11/0 68/33±08/3 2±15/0 بلداجي

 66/57±99/12 50/23±86/5 24/3±77/0 43/0±05/0 07/24±57/0 68/1±16/0 سالدوران

 29/61±94/14 99/22±68/5 8/3±72/0 46/1±41/0 29/26±69/8 05/2±56/0 ميانگين

 ميكروگرم 60 ميكروگرم 40 - ميكروگرم 120 ميكروگرم 15 ميكروگرم 2 *استاندارد

* :FAO/WHO/CODEX. 
 

 نمونه هاي قارچ وحشي حسب وزن خشک قارچ در ت سنگين برميانگين غلظت فلزا :2شماره جدول 

 :*FAO/WHO/CODEX. 

 

 نوع فلز

 نمونه

 روي مس منگنز کروم آهن سرب

7/67±74/8 07/30±26/4 77/5±13/2 87/1±3/0 75/34±33/6 32/2±93/0 زردکوه  

 6/54±48/3 6/21±42/1 74/6±80/2 33/0±06/0 86/21±08/6 81/1±18/0 کوهرنگ

 48/58±29/11 83/25±67/6 25/6±9/0 15/1±91/0 30/28±93/11 07/2±35/0 ميانگين

 كروگرممي 60 وگرممیکر 40 - وگرممیکر 120 گرممیکرو 15 روگرمميك 2 *استاندارد
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 مقایسه ميانگين غلظت فلزات سنگين سنجش شده در قارچ هاي پرورش و وحشي :1نمودار شماره 

 

 بحث:

 دریافت میزان مده،آ عمل به بر اساس تحقیقات

 مواد طریق از روی سرب، منگنز، مس، آهن و کروم،

 وزن از کیلوگرم هر ازای به روز در مختلف غذایی

 در فلزات این غلظت آنکه علت به .انسان است بدن

 اکوسیستم، فاکتورهای توسط عمده به طور قارچ ها

 است، ثیرأت تحت قارچ نوع اسیدی و مواد خاک،

 از قارچ ها در فلزات سنگین هاییون  غلظت افزایش

 . از(10) متفاوت است گیاهان سایر با جهات بسیاری

 قارچ که است نموده مشخص مختلف تحقیقات طرفی

 .(4،11) دارد سنگین فلزات جذب برای مناسبی بافت

 مانند نوروتوکسیک اثرات علت سرب یون های

 کودکان و فکری عملکرد کاهش و ذهنی ماندگی عقب

 بیماری های به ابتال خطر و خون فشار فزایشا همچنین

. (2) شده است بزرگساالن شناخته برای عروقی و قلبی

 مقدار ترین بیش که شد مشخص حاضر تحقیق در

 قارچ در کیلوگرم در گرم میلی 56/2 (Pb) سرب

مقدار  ترین کم که حالی در؛ است داشته وجود مددی

 یا تکمه قارچ در کیلوگرم در گرم میلی 68/1

توجه به استاندارد با است.  سالدوران بوده

FAO/WHO/CODEX  که حد استاندارد سرب را 

 مقدار .(13) میلی گرم در کیلوگرم اعالم کرده است 2

سرب در نمونه های مددی، رفیع و زردکوه از حد مجاز 

 در حد مجاز یا  ولی در سایر نمونه ها ،تر است بیش

اختالف با توجه به نوع  که این تر از حد مجاز می باشد کم

آن رشد کرده و  )نوع کمپوست( مواد اولیه که قارچ بر روی

مطالعات انجام شده  نوع خاک منطقه متفاوت می باشد.

 و همکاران میزان سرب در قارچ خوراکی Qiaoتوسط 

 و  Sesliمطالعات ؛میلی گرم بر کیلوگرم 67/0-9/12 را

 Sarikurkcu؛ میلی گرم بر کیلوگرم 9/0-6/2 همکاران

و  Tuzen؛ میلی گرم بر کیلوگرم 7/0-2/4و همکاران 

گزارش  میلی گرم بر کیلوگرم 43/1-17/4همکاران 

میانگین مقادیر سرب  ،. در این مطالعه(14-5،16) کردند

های وحشی و پرورشی  چاندازه گیری شده در نمونه قار

 با مطالعات اشاره شده مطابقت دارد.

است که نقش بسیار کروم نوعی ماده معدنی 

 ظرفیتی 3 کروم موثری در حفظ سالمت ایفا می کند.

 طبیعی ساز و سوخت برای کمیاب است که فلزی

 .(14) الزم است قند و چربی کلسترول،

 ترین بیش که شد مشخص، حاضر تحقیق در

 قارچ در کیلوگرم در گرم میلی 82/2 (Cr) ومکر مقدار
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مقدار  ترین کم که حالی در ؛است داشته وجود نگین

کوهرنگ سنجش  قارچ در کیلوگرم در گرم میلی 33/0

 FAO/WHO/CODEXبا توجه به استاندارد  شده است.

میکرو گرم  120که حد استاندارد برداشت روزانه کروم را 

تمام نمونه های سنجش  مقدار کروم در ،اعالم کرده است

 (.17) تر است شده از حد مجاز بیش

در نمونه های قارچ  مقادیر کروم گزارش شده

شرح زیر گزارش شده است. ه در سایر مطالعات ب

 ؛میلی گرم بر کیلوگرم Tuzen 66/2-87/0 مطالعات

Malinowski میلی گرم بر  16/0 -86/4 و همکاران

میلی گرم بر  2/1- 2/4 و همکاران Mendil ؛کیلوگرم

میلی گرم بر  34/0-1/1 و همکاران Soylak ؛کیلوگرم

میلی گرم  95/1-8/73 همکارانو  Yamaçو  کیلوگرم

 .(18-4،5،20) استگزارش شده  بر کیلوگرم

نظر  مس یکی از عناصر کمیاب است که از

 فراوانی رده سوم را در بدن انسان دارد. اثر آن در 

سیستم های زنده مانند ویتامین ها می باشد. مقدار کمی 

میلی گرم( از آن در بدن انسان است که نقش  120-50)

 در .(14) همی در فرآیندهای بیوشیمیایی بازی می کندم

 مس مقدار ترین بیش که شد مشخص حاضر تحقیق

(cu) 07/30 قارچ زردکوه  در کیلوگرم در گرم میلی

 9/19مقدار  ترین کم که حالی در ؛است داشته وجود

 سنجش شده است. تیناقارچ  در کیلوگرم گرم بر میلی

که حد  FAO/WHO/CODEXبا توجه به استاندارد 

میلی گرم بر کیلو گرم اعالم کرده  40استاندارد مس را 

(. مقدار مس در تمام نمونه های مورد آزمایش 13است )

شاید به این علت باشد که . از حد مجاز است تر کم

مطالعات  تر دارند. قارچ ها توانایی جذب این فلز را کم

ارچ و همکاران میزان مس در ق Qiao انجام گرفته توسط

 و Sesli ؛میلی گرم بر کیلوگرم 83/6-9/31 را خوراکی

مطالعات  ؛میلی گرم بر کیلوگرم 15-73 همکاران

Srikurkcu  میلی گرم بر کیلوگرم و  6-178و همکاران

میلی گرم  6/10-2/144همکاران  و  Yamacمطالعات

. در این مطالعه (14،20-16) گزارش کردند بر کیلوگرم

 ندازه گیری شده در نمونه میانگین مقادیر مس ا

های وحشی و پرورشی با مطالعات اشاره شده  چقار

 مطابقت دارد.

 روی یکی از اجزاء جدایی ناپذیر طیف گسترده ی

آنزیم ها می باشد که نقش کاتالیزوری، ساختاری و 

تنظیم کنندگی را به عهده دارد. کمبود روی می تواند 

تواند باعث  که می ناشی از مواد غذایی ناکافی باشد

ساز بدن شود.  اختالل در جذب و نقص در سوخت و

  به تواند می کودکان در خصوص به روی کمبود

 در رکود ضعف، رشد، اختالل اشتها، دادن دست از

 قارچ ها به عنوان گیاهان  .شود منجر جنسی رشد

 .(14) ذخیره کننده روی شناخته شده اند
 

 ترین بیش که شد مشخص حاضر تحقیق در

قارچ  در کیلوگرم بر گرم میلی 66/71 (Zn)ی رو مقدار

مقدار  ترین کم که حالی در .است داشته نگین وجود

سنجش شده  تینا قارچ در کیلوگرم بر گرم میلی 33/52

که  FAO/WHO/CODEX استاندارد با توجه بهاست. 

کیلو گرم اعالم  میلی گرم بر 60 حد استاندارد روی را

روی در نمونه های زردکوه،  مقدار .(13) کرده است

 تر و در  نگین، رفیع و بلداجی از حد مجاز بیش

نمونه های تینا، مددی، سالدوران و کوهرنگ از حد 

تر بود. این اختالف می تواند ناشی از ترکیب  مجاز کم

 باشد. ،اولیه محیطی که قارچ بر روی آن رشد می کند
 

و همکاران میزان روی در قارچ  Qiao مطالعات

 Sesliبر کیلوگرم،  گرممیلی  14) 9/42-3/94خوراکی را 

مطالعات  ؛بر کیلوگرم گرممیلی  5/43-205و همکاران 

Srikurkcu  بر کیلوگرم گرممیلی  29-146و همکاران 

. در این مطالعه میانگین مقادیر (14-16) گزارش کردند

های وحشی و  چروی اندازه گیری شده در نمونه قار

 ات اشاره شده مطابقت دارد.پرورشی با مطالع

آهن سومین عنصر از نظر فراوانی بعد از روی و 

که برای تمام ارگانیسم های  منگنز در قارچ ها می باشد

 در تمام فعالیت های متابولیکی و حیاتی است اًزنده تقربی

و انتقال الکترون نقش  DNAشامل، انتقال اکسیژن، سنتز 
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است که آهن  همچنین مشخص شده؛ گسترده ای دارد

کافی در رژیم غذایی برای کاهش شیوع کم خونی 

  است ممکن آهن از باالیی بسیار مهم است. غلظت

  آزاد منجر به آسیب رادیکال های دلیل تشکیل به

 .(14) شود بافتی

 ترین بیش که شد مشخص حاضر تحقیق در

قارچ  در کیلوگرم بر گرم میلی 75/34 (Fe) آهن مقدار

مقدار  ترین کم که حالی در ؛است شتهدا زردکوه وجود

سنجش شده  تینا قارچ در کیلوگرم در گرم میلی 33/18

که  FAO/WHO/CODEX استاندارد با توجه به است.

میلی گرم در کیلو گرم اعالم  15 حد استاندارد آهن را

. مقدار آهن در تمامی نمونه ها از حد (13) کرده است

 جذب و علت آن به قدرت  تر بود. بیش مجاز

ذخیره سازی قارچ ها دارد که ترکیبات آهن را بهتر 

 جذب می کنند.

 Zhu مطالعاتدر میزان آهن در قارچ خوراکی 

 ؛میلی گرم بر کیلوگرم 5/67-834 همکاران و

میلی گرم  138-1714و همکاران   Srikurkcuمطالعات

 Kalac 150-30و   Svobodaمطالعات ؛بر کیلوگرم

. در (21،16،14) گزارش کردندگرم میلی گرم بر کیلو

این مطالعه میانگین غلظت آهن در نمونه های مورد 

 دست آمد.ه تر از مطالعات ذکر شده ب مطالعه کم

 و در است مهم حیاتی عناصر از یکی منگنز

metallo proteins پروتئین های حاوی فلز( مانند( 

 گلیال، سیتوپالسمی آنزیم در و پیروات کربوکسیالز

 تواند می منگنز کمبود موجود است. سنتتاز گلوتامین

 پستانداران در مثل تولید و اسکلتی شدید اختالالت

ثیر منگنز بر دستگاه تنفس و مغز أترین ت کند. مهم تولید

 و ها ریه بر جانبی عوارض منگنز باالی دوزهای است،

 .(14) مغز می گذارد

 ترین بیش که شد مشخص حاضر تحقیق در

 در کیلوگرم در گرم میلی 74/6 (Mn) مقدار منگنز

  که حالی در؛ است داشته قارچ کوهرنگ وجود

قارچ  در کیلوگرم در گرم میلی 82/2مقدار  ترین کم

سنجش شده است. مطالعات قبلی هم میزان منگنز  نگین

 را در قارچ به صورت زیر نشان داده است.

 در گرم میلی Kalac 3/93-9/12و   Svobodaمطالعات

 ؛کیلوگرم در گرم میلی Tuzen 60-5 ؛کیلوگرم

Isildak  ؛میلی گرم در کیلوگرم 5/14-5/63و همکاران 

Genccelep  میلی گرم در  5/5-135و همکاران

در این تحقیق  .(5،11،22،23) کیلوگرم گزارش کردند

مقادیر منگنز سنجش شده با برخی مطالعات قبلی 

 2 و 1شماره مطابقت دارد. بر این اساس و طبق جداول 

میزان منگنز بررسی شده در مطالعه ما پایین تر از میزان 

 .غلظت منگنز گزارش شده در مطالعات پیشین بود

 

 نتیجه گیری:
کروم، سرب، منگنز، مس،  :فلز سنگین شامل 6

نوع  2نوع پرورشی و  6) نوع قارچ 8آهن و روی در 

در این مطالعه، میانگین مقادیر  .سنجش شد وحشی(

آهن  و کروم، سرب در حد مجاز و یسنجش شده رو

تر از حد مجاز  مس کم و تر از حد مجاز، منگنز بیش

دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد ه تعیین شده ب

که در نمونه های قارچ وحشی و پرورشی آنالیز شده 

غلظت فلزات سنگین با نوسانی در محدوده سایر 

قارچ ها مطالعات مشابه است. غلظت فلزات کمیاب در 

ثر از غلظت عناصر در اکوسیستم و محل أمت اساساً

رویش یا پرورش آن ها است. دریافت یون های فلزی 

 در قارچ ها بسیار متفاوت از سایر گیاهان است و 

قارچ ها قابلیت باالی در جذب فلزات سنگین از 

 حاوی ها نمونه برخی اینکه به توجه با اکوسیستم دارند.

 با .می باشند مجاز حد از باالتر یرفلز سنگین با مقاد

 خوراکی قارچ های افزون مصرف روز به توجه

 و شرایط مورد در تری بیش دقت ایران در پرورشی

 می باشد. الزم قارچ ها پرورشی محیط

 

 :و قدردانی تشکر
بدینوسیله از همکاری تمام واحدهای تولیدی 

را  این تحقیق ما پرورش قارچ در سطح استان که در

 عمل می آید.ه قدیر و تشکر ب، تری نمودندیا
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Background and aims: Heavy metal pollution is a major problem in the environmental and 

health concerns of food. Toxic elements in the environment of mushrooms may be attracted to 

them, in which case the problem will create mushroom consumption. This study was aimed to 

determine the concentration of heavy metals, manganese, chromium, iron, lead, zinc and copper 

in mushroom consumed in Shahrekord. 

Methods: This study was a cross- sectional research. 6 samples of the edible mushroom 

cultivation and 2 samples of wild edible mushrooms in the market of Shahrekord were selected. 

The sampling method was census with 3 repetitions and it was performed at intervals of a month 

in the spring. 3 samples and a total of 24 samples were taken of each kind of mushroom. The 

samples were digested using acid digestion, and then, the metal concentration was determined 

using atomic emission Spectrometry set. 

Results: Average values were measured including zinc, (61.29±14.94) (58.48±29.11), Fe 

(26.29±8.69) (28.30±11.93), Pb (2.05±0.56) (2.07±0.35), Cr (1.46±0.41) (1.1±0.91), Cu (22.99±5.68) 

(25.83±6.67), and Mn (3.8±0.72) (6.25±0.99) mg/kg in cultivation and wild mushrooms respectively. 

Findings of this study indicate that the mean concentration of zinc in both mushrooms (cultivation 

and wild) was at allowable standard level (CODEX/FAO/WHO), Chromium, lead, iron exceeded the 

standard, and manganese, copper, less was than the standard limit. 

Conclusion: Regards to some samples of contained heavy metals, chromium, lead, iron levels 

are higher than standard level. With regard to the increasing consumption of edible mushrooms 

cultured in Iran, it is required more careful about the conditions and environments. 

 

Key words: Heavy metals, Edible mushrooms, Atomic absorption spectrometer. 
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