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 مقدمه:
 یصورت باعث آلودگ دوبه  نیفلزات سنگ

و  یعیمنابع طب قیاز طر یکی .شوند یم ستیز طیمح

 نیتر است. از مهم یبشر یها تیاز فعال یناش یگرید

 حضور ،یبشر یها تیاز فعال یناش یعوامل آلودگ

 چکیده:
فلزات " انيم نیروند و در ا یم رها به شما ستميها از جمله عوامل مختل کننده اکوس ندهیآال زمينه و هدف:

شناخته شده اند.  تياهم زیکم حا یآن ها بر موجودات زنده در غلظت ها یکیولوژیزياثرات ف ليبه دل "نيسنگ
 اهيموجود در گ زانيم رابرشوند تا چند ب یکه به صورت روغن در بازار ارائه م ییدر فرآورده ها یآلودگ نیا

به بدن  نيشود و با هر بار مصرف ممکن است مقدار قابل توجه و باالتر از حد مجاز فلزات سنگ یم ظيتغل یعيطب
کلزا و گلرنگ  اهانيدر گ وميسرب و کادم نيغلظت فلزات سنگ یبررس"عه با هدف مطال نیمصرف کننده برسد. ا

 .دیو اجرا گرد یطراح "ها با روغن استخراج شده از آن یآلودگ نیا سهیاطراف کارخانه ذوب آهن اصفهان و مقا
 ینروغ یاز دانه ها یبه صورت تصادف یرينمونه گ .انجام شد 1391مطالعه حاضر در سال  :یبررس روش

گروه  2کارخانه ذوب آهن اصفهان انجام شد. نمونه ها به  یلومتريک 50تا  20مزارع گلرنگ و کلزا واقع در شعاع 
انجام و  زيدانه ها ن از یريفقط در مورد گروه اول انجام شد. روغن گ زهيونیشستشو با آب د اتيو عمل ميتقس

ها به روش  در دانه ها و روغن آن وميسرب و کادم نيفلزات سنگ زاني. مدیگرد یبررس زيها ن روغن آن یآلودگ
 استفاده شد. SPSSداده ها از نرم افزار  ليو تحل هیشد. جهت تجز یري( اندازه گAA) یجذب اتم

بر گرم و  کروگرميم 00/0کلزا ده شسته ش یمقدار غلظت سرب در نمونه ها نینشان داد کمتر جینتا ها: افتهی
دست آمد. ه بر گرم ب کروگرميم 74/24 به مقدار یشده با روش سنت هيلرنگ تهمقدار سرب در روغن گ نیشتريب
 نیکمتر بود که در مورد دانه کلزا ا اهيگ 2نشسته در هر  یشسته نسبت به دانه ها یسرب در دانه ها زانيم

اصل از ح یکلزا و گلرنگ و روغن ها اهيگ 2در  وميبه کادم ی(. آلودگP<05/0) دست آمده دار ب یاختالف معن
 ها مشاهده نشد. آن
شدند، وجود  یذوب آهن کشت م یکارخانه  یکیکه در نزد اهانيبه سرب در گ یآلودگ زانيم :یريگ جهينت

شسته  زهيونیکه با آب د یسرب در گروه زانيم که نیمشاهده نشد. با توجه به ا وميبه کادم یاما آلودگ ،داشت
در کارخانجات،  یغنرو یدانه ها یگردد مراحل شستشو یم شنهاديلذا پ ؛کمتر از گروه نشسته بود ،شده بودند

 .رديت انجام گقدر حجم کم، با آب سالم و به د یريقبل از روغن گ
 
 .کلزا، گلرنگ، روغن وم،يسرب، کادم های کليدی: اژهو
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 یدر طول دهه ها که باشد یم یکارخانجات صنعت

و  یصنعت یها تیو توسعه فعال تیگذشته با رشد جمع

و استفاده نامعقول از صنعت و تکنولوژی،  یاورزکش

 منابع آب و خاک را به همراه داشته اند و در  یآلودگ

 یطیمح ستیو مسائل ز یمنابع آلودگ نیا ریاخ یدهه ها

شده  لیتبد بشر یاصل های از دغـدغه یکیمرتبط با آن، به 

قابل تجزیه بودن و  (. فلزات سنگین به دلیل غیر1است )

برخوردار  ییباال تیاثرات آن بر موجود زنده از اهم

شده و سبب  اهیگ شهیجذب ر یبه راحت یهستند، چون برخ

 ییغذا رهیو پس از ورود به زنج شوند یم اهانیگ تیسم

ان ها انس یبرا یقابل جبران رینامطلوب و غ یامدهایموجب پ

فلزات  نیاز جمله ا (.2گردند ) یموجودات زنده م ریو سا

 قیسرب از طر یهستند. آلودگ ومیسرب و کادم نیسنگ

  ی. در واقع آلودگافتد یاتفاق م یهوا و مواد خوراک

  یهوا باعث آلوده شدن خاک، آب و مواد خوراک

کند که آب  یم انیانجام شده، ب قاتی(. تحق3) شود یم

عامل اصلی در انتقال مستقیم سرب به  2ان و هوا به عنو

نـشان  قـاتین تحقیهمچن ؛(4گیاهان مطرح می باشند )

میانگین غلظت کروم،  ،یدهد در مناطق صنعت یم

استاندارد ارائه شده  یکادمیوم و سرب بیشتر از محدوده 

(. 5) برای گیاهان است یتوسط سازمان بهداشت جهان

رف قابل تحمل بهداشت حداکثر مص یسازمان جهان

 وزدر ر میکروگرم 70تا  60بزرگساالن را  یبرا ومیکادم

میلی گرم بر  1/0-01/0 ییو حد مجاز آن در مواد غذا

(. در مورد 6،7) وزن ماده تازه ذکر کردندکیلوگرم 

میلی گرم  2را  ییحد مجاز در مواد غذا نیسرب باالتر

مجاز  یافتیوزن ماده مرطوب و حداکثر در بر کیلوگرم

کیلوگرم  60 فرد کی ی، در روز برامیکروگرم 214

بر روده،  یتواند اثرات یم سرب.(7،8) گزارش کردند

 مثل، دیتول یغدد مترشحه، اعضا ه،یمعده، خون، کل

داشته  یعضالن -یو اثرات عصب یاعصاب مرکز ستمیس

سرب و عبور آن از  یباال ی(. جذب گوارش9،10باشد)

را  یمغز بیآس ( در کودکانBBB) یمغز یسد خون

 یحـاو ییمواد غذا نیهمچن ؛(11) به همراه دارد

 یتواند در دراز مدت اثرات نامطلوب یم ـزینـ ـومیکادم

قلب و عروق، کرومزوم و استخوان  ستمیس ه،یر ه،یبر کل

روغن همگام با رشد جمعیت در  مصرف .(10) دارد

 %90ت که بیش از سدر حالی نیکشور افزایش یافته و ا

 یروغن ی صرفی با واردات تأمین می شود. دانهروغن م

 نیبه عنوان سوم ،Brassica napus L یکلزا با نام علم

شناخته شده است. گیاه کلزا به  ایمهم دن یروغن اهیگ

با سیاست  ،یکیفی روغن ودلیل شرایط مطلوب کمی 

های وزارت کشاوزی با اقبال مواجه و کشت آن در 

-45دانه کلزا حاوی  .نقاط مختلف رو به افزایش است

 یا هیتغذ تیفیک لیبه دل نیهمچن ؛باشد یروغن م 40%

 توان به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار  یباال م

 Carthamus tinctorius ی(. گلرنگ با نام علم12) ردیگ

با خصوصیات مطلوب زراعی و وجود روغنی  زین

 اسیدهای چرب غیر اشباع  %90مطلوب با بیش از 

صوص اسید لینولئیک، همواره به عنوان یک دانه خه ب

این  نیهمچن ؛(13-15روغنی با ارزش مطرح بوده است )

خیزی کم دارند، رشد  گیاه در مناطقی که خاک حاصل

 .(16) موفقی دارد

در خصوص تجمع فلزات  یادیز مطالعات

از  یانتقال آلودگ زیو ن ییدارو اهانیدر گ نیسنگ

ها در  لزا و روغن آنگلرنگ و ک اهانیخاک به گ

 قاتی(. تحق17-20) است رفتهیسطح جهان صورت پذ

تجمع  اهانیاز گ یکیدهد که کلزا به عنوان  ینشان م

(. در 13-15) شناخته شده است نیدهنده فلزات سنگ

 که به صورت روغن در بازار ارائه  ییها رآوردهف
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 اهیموجود در گ زانیچون تا چند برابر م ،شوند یم

شود، با هر بار مصرف ممکن است  یم ظیتغل یعیطب

 نیمقدار قابل توجه و باالتر از حد مجاز فلزات سنگ

 به بدن مصرف کننده برسد.

 یاصفهان با توجه به حضور کارخانه ها در

رود و وجود مناطق  ندهیزا هیدر حاش یصنعت میعظ

 ،در امتداد رودخانه و محدوده مشرف به آن یکشاورز

که  یکه محصوالت کشاورز احتمال وجود دارد نیا

هوا  ایآب، خاک و  قیمحدوده، از طر نیواقع در ا

و  عاتمطال ازمندیآلوده شده باشند که هر کدام ن

 رانیدر ا که نیخاص خود است. با توجه به ا قاتیتحق

 یلذا مطالعه ا ، وجود دارد  نهیزم نیدر ا یقاتیخالء تحق

در  ومیبه سرب و کادم یآلودگ زانیم یبررس"با هدف 

کلزا و گلرنگ اطراف کارخانه ذوب آهن  اهانیگ

با روغن استخراج شده از  یآلودگ نیا سهیاصفهان و مقا

 .دیو اجرا گرد یطراح "ها آن

 

 :یبررس روش

انجام  1391که در سال  یمطالعه مقطع نیا

 یلومتریک 50تا  20مکان انجام مطالعه شعاع گرفت. 

ا و گلرنگ کارخانه ذوب آهن اصفهان و مزارع کلز

 یمزرعه کلزا و گلرنگ، م 2منطقه شامل  نیموجود در ا

طبق روش استاندارد و به صورت  یرینمونه گ باشد.

 4. مزرعه گلرنگ به دیانجام گرد بو مرک یتصادف

  و از مرکز هر منطقه میتقس یمنطقه مساو

صورت نشسته و نمونه ه نمونه گرفته شد. نمونه اول ب 2

 زه،یونیتوسط آب د هیسا دوم پس از خشک شدن در

گراد قرار گرفتند  یدرجه سانت 80شسته و سپس در آون 

  یروغن یتا کامالً خشک شوند. هر کدام از دانه ها

و در  یخرد و همگن ساز ابیصورت جداگانه در آس به

 نیشدند. در ا شیو آزما ینگهدار یلنیات یظروف پل

رار بار تک 3با  شاتیمطالعه جهت کاهش خطا تمام آزما

 .دیها گزارش گرد آن نیانگیانجام و م

مربوط به روغن گلرنگ  شاتیانجام آزما جهت

روغن گلرنگ استحصال  ،یو صنعت یروش سنت 2به 

 یگرم از دانه ها 200. در روش اول مقدار دیگرد

شدند و به آن  ختهیارلن ر کیشده در  ابیگلرنگ آس

ر هفته د کیاستون اضافه شد. ارلن به مدت  یس یس 10

هفته  کی تقرار گرفت. پس از گذش شگاهیآزما طیمح

 2واتمن شماره  یآن توسط کاغذ صاف یرو عیابتدا ما

در دما  یصاف شده در بن مار عی(. ما21) دیجدا گرد

شود  ریقرار گرفت تا استون آن تبخ وسیدرجه سلس 80

ماند همان روغن گلرنگ  یم یکه ته ظرف باق یعیما

 (.1ره باشد )روغن گلرنگ شما یم

جهت استخراج روغن گلرنگ  گریروش د در

گلرنگ  یگرم از دانه ها 200مقدار  یبه روش صنعت

 زهیونیو به آن آب د ختهیارلن ر کیشده در  ابیآس

آلمان(  -Merckسپس در دستگاه رفالکس ) ؛اضافه شد

ساعت قرار  1به مدت  وسیدرجه سلس 100 یدر دما

ر دستگاه و د دیجدا گرد ییرو عیداده شدند. ما

( قهیدق 10به مدت  قهیدور در دق 4000) فوژیسانتر

 که همان روغن گلرنگ  یرو عیگذاشته شدند و ما

)روغن گلرنگ  دیجدا گرد پتیتوسط پ ،باشد یم

 (.2شماره 

 یرینمونه گ قهیطر نیهم زیمورد مزرعه کلزا ن در

روش  کیتنها در خصوص کلزا  ،انجام شد شاتیو آزما

 .ردیگ یانجام م یصنعت یریروغن گ

از  نیفلزات سنگ زانیم یریاندازه گ یبرا

مدل  "flame less"بدون شعله  یدستگاه جذب اتم

Zeeman 3030 1000استوک  یاستفاده شد. محلول ها 
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ppm ( از شرکت مرکMerck )یشدند. برا یداریخر 

استاندارد توسط  یبرا ازیمورد ن یغلظت ها ومیسرب و کادم

محلول استاندارد،  هیاز ته پس. دیگرد هیته موالر 1 کیترین دیاس

استاندارد  یدستگاه، منحن یت جذب استانداردها از روئقرا

دست آوردن جذب نمونه ه توسط دستگاه رسم شد و پس از ب

ها محاسبه  موجود در آن ومیها غلظت فلزات سرب و کادم

 4/283سرب  یریاندازه گ ی. طول موج دستگاه برادیگرد

نانومتر در نظر گرفته  423 ومیدمکا یریاندازه گ ینانومتر و برا

و  SPSS یداده ها به کمک نرم افزار آمار لیو تحل هیشد. تجز

 انجام گرفت. یتنیمن و یآزمون ناپارامتر

 

 :یافته ها

فلزات سرب  زانیمطالعه اندازه گیری م نیهدف از ا

کلزا و گلرنگ )شسته و  یروغن یدر دانه ها ومیو کادم

ها بود. در  حاصل از آن یدر روغن ها نیهمچننشسته( و 

کلزا و گلرنگ  یدر دانه ها ومیکادم زانینمونه ها م یتمام

صفر بود.  حاصله از آن ی)شسته و نشسته( و در روغن ها

  جینتا یسرب در دانه ها زانیدر مورد م

 .آورده شده است 1در جدول شماره  یریاندازه گ

 

های روغنی کلزا  سرب در دانه ميزان :1جدول شماره

 و گلرنگ

غلظت سرب  نوع نمونه

 (ميکروگرم بر گرم)

P 

 85/0 8/0±39/0 دانه گلرنگ نشسته

 75/0±49/0 دانه گلرنگ شسته

 013/0 60/0±45/0 دانه کلزا نشسته

 00/0 دانه کلزا شسته

 بیان شده اند. انحراف معیار ±میانگین داده ها به صورت 

و  یروش سنت 2به  مطالعه روغن گلرنگ نیا در

به سرب در روغن  یآلودگ زانیم .شد هیته یصنعت

 و 74/24±89/4 یگلرنگ استحصال شده به روش سنت

 زانیم نبی که بود 40/21±07/8 صنعتی روش در

و  1در روغن گلرنگ شماره  ومیسرب و کادم یآلودگ

دست ه ب یداری تفاوت معن 2روغن گلرنگ شماره 

 (.P>05/0) امدین

گلرنگ نشسته  یدر دانه ها سرب زانیم

گلرنگ  یو در دانه ها میکروگرم بر گرم 39/0±8/0

به دست آمد. با  میکروگرم بر گرم 75/0±49/0شسته 

 یفرض برابر یتنیمن و یاستفاده از آزمون ناپارامتر

شسته و نشسته گلرنگ  یگروه دانه ها 2سرب در  زانیم

 نیبنابرا ؛شود یم رفتهیپذ 05/0 یدار یدر سطح معن

شسته و نشسته گلرنگ  یگروه دانه ها 2در  بسر زانیم

 .(P=85/0است ) کسانی

نشسته کلزا  یسرب در گروه دانه ها زانیم

 یو در گروه دانه ها میکروگرم بر گرم 45/0±60/0

 سرب در  زانیم ی. فرض برابربود 00/0شسته کلزا 

 شسته و نشسته کلزا در سطح  یگروه دانه ها 2

سرب در  زانیم نیبنابرا ؛شود یرد م 05/0 یدار یمعن

 در  زانیم نیکمتر از ا اریشسته بس یگروه دانه ها

 جیو لذا نتا (P=013/0نشسته کلزا است ) های هدان

باعث  یروغن یدهد که شستن دانه ها ینشان م

 یدر نمونه ها نیبه فلزات سنگ یآلودگ زانیکاهش م

 .مورد مطالعه شده است

سرب که توسط سازمان  یاناستاندارد مجاز جه انهیم

بر اساس  (.7) باشد یممیکروگرم  214اعالم  یبهداشت جهان

 جیو نتا یروغن یمصرف روزانه دانه ها زانیم نیتخم

مطالعه، در صورت مصرف کوتاه مدت و  نیحاصل از ا

و سرب  ومیکادم افتیدر زانیدانه ها م نیکم ا ریمقاد
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 یخوراک یو همچنن روغن ها ستیباالتر از حد مجاز ن

در منطقه مورد  یروغن یدانه ها نیاستحصال شده از ا

باالتر از حد  ومیفلزات سرب و کادم زانیم یدارا یبررس

 باشد. یمجاز نم

 

 :حثب

 یپژوهش حاضر شستن دانه ها جینتا طبق

سرب موجود  زانیم ریگ چشمکلزا باعث کاهش  یروغن

 اختالف  زین یدر آن شده است که از لحاظ آمار

نکته  نیا انگریموضوع ب نیرا نشان داد. ا یدار یمعن

 اهیگ یداخل یها با سرب به قسمت یاست که آلودگ

 مقدارتوان  یم اهیشستن گ جهیوارد نشده است و در نت

 توان احتمال  یبرد و لذا م نیاز سرب را از ب یادیز

 تفاوت باشد.  نیداد که سرب موجود در هوا باعث ا

در دانه  یآلودگ زانیم در مورد دانه گلرنگ اگرچه

  یکاهش از لحاظ آمار نیا یول ،شسته کمتر بود

بودن روش شستن دانه کلزا  کسانیدار نبود. نظر به  یمعن

 یدانه ها یزان کاهش آلودگیو گلرنگ، تفاوت م

خاطر تفاوت ه تواند ب یبه سرب به سبب شستن م یروغن

 صاف ایبرجسته  اه،یگ ییاندام هوا یکیمورفولوژ تیماه

جاذب سطح اندام  یموم ها زانیکرک و م زانیبودن، م

 باشد. ییهوا

 00/0مطالعه  نیا یدر نمونه ها ومیکادم غلظت

دهند  ینشان م قاتیدست آمد. تحقمیکروگرم بر گرم به 

رشد  اهانیگ ومیکادم زانیبر م یچندان ریهوا تأث یکه آلودگ

صورت گرفته بر  یقاتی(. تحق22) کرده در منطقه ندارد

 اهانینمونه از گ 24پاکستان نشان داد که  ییدارو اهانیگ

میکروگرم  06/12و حداکثر  05/0حداقل  یدارا ییدارو

و همکاران  ی(. مطالعه ملک23بوده اند ) ومیکادمبر گرم 

از  شیب یجات حومه سنندج دارایدهد که سبز ینشـان م

(. 24) باشد یم ومیکادممیکروگرم بر گرم  65/0تا  2/0

جات مورد یدهد که در سبز ینشان م هیدر ترک یقیتحق

وجود  ومیکادممیکروگرم بر گرم  97/0تا 24/0مطالعه 

 ومیگزارشات مذکور مقدار کادم در(. 25داشته است )

رسد  یباشد. به نظر م یمطالعه م نیا یاز نمونه ها شتریب

آب و خاک در منطقه مورد مطالعه کمتر از مناطق  یآلودگ

وجود دارند که غلظت  زین یگزارشاتگزارش شده باشد. 

  ،باشد یمطالعه حاضر م جیها مشابه نتا در آن ومیکادم

 زانیدر پاکستان که م لعهجات مورد مطایاز جمله سبز

  میکروگرم بر گرم 073/0تا  033/0ها  آن یآلودگ

کاهو  یو همکاران در بررس Fytianos نیهمچن ؛(21) بود

 ،لوده رشد کرده بودندو آ یصنعت طیکه در مح یو اسفناج

 (.26گزارش کردند ) ومیکادم یکم اریبس ریمقاد

 یها یمشترک در افزودن یتخصص تهیکم

  یاز سازمان غذا و سازمان بهداشت جهان ییغذا

(Joint expert committee on food additive of FAO and WHO) 

 PTWI  (Provisional Tolerable Weekly Intake)شاخص مجاز

مقدار در مورد  نیدهد. ا یاز فلزات ارائه م کیهر  یرا برا

 لوگرمیک 60هر  یدر روز به ازا کروگرمیم 60 ومیکادم

 مصرف روزانه  زانیم نی(. با تخم7باشد ) یوزن بدن م

 یبه دست آمده از نمونه ها ومیکادم زانیم یروغن یدانه ها

باشد.  یمطالعه کمتر از شاخص مجاز اعالم شده م نیا

مورد توجه  دیبا ییدارو اهانیبه خصوص در گ ومیکادم

از نقاط جهان، انسان ها  یبعض رکه د چرا ،ردیقرار بگ

غذا و آب  قیرا از طر PTWIاز مقدار مجاز  %60حدود 

 (.27کنند ) یم افتیدر

 م،وینیآلوم نیغلظت فلزات سنگ یمطالعه ا در

جذب  یسنج فیبه روش ط ومیسرب و کادم ک،یارسن

بومادران،  ه،یبادرنجبو شن،یآو ییدارو هایگ 5در  یاتم

کشت شده در اطراف شهر اراک  یگل میو مر یرزمار
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مذکور  اهانیغلظت سرب در گ نیشد. کمتر یبررس

 و  ممیکروگرم بر گر 022/3آن  نیشتریو ب 254/0

 بیمقدار به ترت نیشتریو ب نیکمتر ومیکادم مورددر 

 (.28) به دست آمد ممیکروگرم بر گر 144/0و  031/0

مورد مطالعه از  یروغن یسرب در دانه ها مقدار

سرب  یبود. آلودگ ریمتغ ممیکروگرم بر گر 23/0تا  00/0

ها  یبررس جیاز شسته بود. نتا شترینشسته ب یدر نمونه ها

 ینشان داده است که مقدار سرب موجود در دانه ها

 قیاز طر یجذب آلودگ زانیهوا و م یبه آلودگ یروغن

 زانیراستا تفاوت م نی(. در هم29دارد ) یستگاندام ها ب

 یگل میمانند مر یاهیشسته و نشسته در گ یسرب نمونه ها

 نیشستن کمک به از ب ندیااست و در واقع فر ادیز اریبس

 (.28) دارد اهانیسرب از سطح گ یبردن آلودگ

در روغن  ومیبه سرب و کادم یآلودگ زانیم

شده بود،  هیته یو صنعت یروش سنت 2گلرنگ که به 

 با هم نداشتند. یتفاوت یانجام شد که از لحاظ آمار

 به سرب در روغن گلرنگ  یآلودگ زانیم

 ها بود. با  آن یاز دانه ها شتریب اریو روغن کلزا بس

 زانیتا چند برابر م یآلودگ زانیاز دانه ها م یریروغن گ

شود و با هر بار مصرف  یم ظیتغل یعیطب اهیموجود در گ

باالتر از  دیمکن است مقدار قابل توجه و شام ،روغن

حد مجاز سرب به بدن مصرف کننده برسد و در بافت 

  بیکند و آس دایتجمع پ یویکل یها مخصوصاً بافت ها

 وندیپ یبرساند. فراوان هیرا به بافت کل یجبران قابل ریغ

است که احتماالً  یموضوع یصنعت یدر کشورها هیکل

 مطلب باشد. نین اآ لیاز دال یکیتواند  یم

 یمطالعات بر رو ریگزارش شده از سا اعداد

با سرب را  یاز آلودگ یعیوس فیمختلف، ط اهانیگ

که در  یتوان به مطالعات یدهد، از جمله م ینشان م

، عربستان ممیکروگرم بر گر 07/0-3/1 پاکستان

 23/11-99/16 رانی، اممیکروگرم بر گر 22/0حداکثر 

میکروگرم بر  06/0 حداکثر وانیو تا ممیکروگرم بر گر

از  یگرید. گزارش (23،24،30،31) اشاره کرد مگر

جات مورد یسرب موجود در برگ سبز زانیپاکستان م

 ممیکروگرم بر گر 33/1-65/2کشور را  نیمطالعه در ا

نمونه  10نمونه از  6سرب  زانی(. م25) اعالم کرده است

حداکثر از  شتریب لیشده در برز یبررس ییدارو اهیگ

بوده  یمجاز ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهان

 (.32است )

مقدار سرب مجاز  یبهداشت جهان سازمان

(PTWI را )لوگرمیک 60 یدر روز به ازا کروگرمیم 214 

مصرف  زانیم نی(. با تخم7) وزن بدن اعالم کرده است

 یمقدار سرب موجود در نمونه ها یروغن یروزانه دانه ها

وجود  نیبا ا باشد. یمطالعه از مقدار مجاز کمتر م نیا

 افتیرود که در یم ربه شما یعنصر سم کیسرب 

از کشورها  یاریدر بس ییغذا میرژ قیآن از طر یروزانه 

شدن  یصنعت شی(. با افزا27باشد ) یم PTWIباالتر از 

و به  ابدی یم شیافزا زین طیشهرها، ورود سرب به مح

تا حد امکان مواجهه افراد با سرب الزم است  لیدل نیهم

کنترل ورود سرب به  یاز راه ها یکیکنترل شود که 

 هستند. یخوراک یروغن ها

 

 :یریگ جهینت

 نیدر ا یمورد بررس اهانیبه سرب گ یآلودگ

ذوب آهن  یوجود کارخانه  لیتواند به دل یمطالعـه م

 اهانیمحل کشت گ یلومتریک 50تا  20 یدر فاصله 

 نیکم ا ریرت مصرف کوتاه مدت و مقادباشد. در صو

و سرب باالتر از حد مجاز  ومیکادم افتیدر زانیدانه ها م

شده از استخراج  یخوراک ین روغن هایو همچن ستین

 زانیم یدارا یدر منطقه مورد بررس یروغن یدانه ها نیا
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 ،باشد یباالتر از حد مجاز نم ومیفلزات سرب و کادم

مطالعه الزم است  نیا جیبه نتا وجود و با توجه نیبا ا یول

 مراحل شستشو را  یکارخانجات قبل از روغن کش

 یغنرو یدانه ها یبه طور کامل انجام بدهند و شستشو

 ردیدر حجم کم و بـا آب سـالم انجام گ ،یبا دقـت کاف

 یها یتواند در کم کردن آلودگ یعمل مـ نیکه ا

 .ها موثر باشد آن یسطح

 

 :یو قدردان رشکت

 ینامه دکترا انیحاضر منتج از پا شپژوه

 یمصوب دانشگاه علوم پزشک ،یداروساز یعموم

 سندگانیباشد و لذا نو یم 391402اصفهان با کد 

که در  یخود الزم می دانند از تمام افراد مقاله بر

 یتشکر و قدردان ،نمودند یمطالعه همکار نیانجام ا

 به عمل آورند.
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Background and aims: Contaminants are a disturbing factor for ecosystems, among which “heavy 

metals” are considered as significant due to their physiological effects at low concentrations on 

organisms. This contamination is concentrated several times more in the products that are available 

in markets as oil than in natural plant, and in each consumption time, a considerable amount, higher 

than authorized amount of heavy metals may enter into consumer’s body. This study was designed 

and conducted for this aim to investigate the contamination rate with lead and cadmium in canola 

(Brassica napus) and safflower (Carthamus tinctorius L.) in the farms around Isfahan Steel factory 

and to compare this contamination with oil extracted from them. 

Methods: The present study was conducted in 2012. The samples were randomly selected from oil 

seeds of B. napus and C. tinctorius L. in the farms within a 20 to 50 km distance from Isfahan Steel 

factory. Samples were assigned to two groups and only group 1 underwent washing operation with 

deionized water. The amount of lead and cadmium in seeds and their oil was measured by atomic 

absorption. Data were analyzed by SPSS. 

Results: The results indicated that the lowest lead concentration was 0.00 µg.g in washed B. napus 

samples and the highest lead concentration was 24.74 µg.g in C. tinctorius L. oil extracted by 

traditional method. The amount of lead was less in washed seeds than unwashed seeds, with a 

significant difference for B. napus seeds (P<0.05). No cadmium contamination was observed in  

B. napus and C. tinctorius L. plants and the oils extracted from them. 

Conclusion: A rate of contamination with lead was seen in the plants cultivated near Isfahan Steel 

factory, but no contamination with cadmium was seen. In view of the lead amount being less in the 

group washed with deionized water than the unwashed group, it is recommended to do washing 

steps of oil seeds in the factory at low volume, with clean water, and carefully prior to oil tapping. 
 
Keywords: Lead, Cadmium, Brassica napus, Carthamus tinctorius L., Oil. 
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