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چکیده

یکی از نگرانیهاي دنیاي امروز، آلودگی محصوالت . میوه ها و سبزیجات بعد از حبوبات جز مهم رژیم غذایی انسانها هستند: زمینه و هدف
تربچه نعناع، تره، پیازچه،بخشهاي خوراکیدر این مطالعه، میزان فلزات سنگین سرب وکادمیوم در.کشاورزي به فلزات سنگین می باشد

.در دو منطقه شرق و غرب شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت
نمونه3سبزي و هر نوعهر منطقهازواولماههطی ششدرنمونه برداري.بودتحلیلی–نوع توصیفیمطالعه ازاین:مواد و روش کار

قرائت Varianدستگاه جذب اتمی گرافیتی مدلنمونه ها پس از هضم اسیدي، مقادیر فلزات سنگین موجود در آن توسط. گردیدبرداشت
مورد 05/0با سطح معناداري تک متغیره، تست هاي )Post Hoc)LSD, Tamhaneسپس نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون . شد

.آنالیز قرار گرفت
) mg/kg88/33به ترتیب در تره% 95ن دراین مطالعه حداکثر و حداقل میانگین غلظت سرب اندازه گیري شده با حدود اطمینا:یافته ها

همچنین با مقایسه بعمل آمده . مشاهده شد) mg/kg46/0(و پیازچه ) mg/kg83/0(و براي کادمیوم به ترتیب تره ) mg/kg45/24(،تربچه 
و ) mg/kg13/42(بین دو منطقه کاشت سبزیجات در شرق و غرب شهر مشهد، مشخص گردید که بیشترین میانگین غلظت سرب 

در مقایسه زمان هاي نمونه برداري بیشترین میانگین غلظت سرب و کادمیوم، به . مربوط به منطقه شرق می باشد) mg/kg89/0(کادمیوم 
. بود) mg/kg99/2(و تره ماه مرداد ) mg/kg71/58(ترتیب پیازچه 
میانگینبوده ولی)2/0وmg/kg8/0(گیاهارداستاندحدودمطالعه درموردسبزیجاتانواعکادمیوم درغلظتمیانگین: نتیجه گیري

.است) 1/0وmg/kg10(استاندارد حدودازبیشترسربغلظت
سبزي، سرب، کادمیوم، مشهد، جذب اتمی کوره گرافیتی: واژه هاي کلیدي

مقدمه
شاخص سالمت براي عنوانبهاز گیاهانگاهی اوقات

جات بعد میوه ها و سبزی.]1[می شوداستفادهاکوسیستم
از یکی. از حبوبات جز مهم رژیم غذایی انسان اند

سالمت یزانمیصمهم و مؤثر جهت تشخيفاکتورها
] 2[موجود در آنهاست ین، غلظت عناصر سنگسبزیجات

تواند ناشی ازمیسنگینفلزاتآلودگی سبزیجات به
منابع ]. 4[باشد کشآفتکود و،]3[فاضالبباآبیاري

خاك، (ن در سبزیجات، محیط رشد آنها اصلی فلزات سنگی
است که توسط ریشه یا برگ جذب می ) هوا، مواد مغذي

جذب و تجمع زیستی فلزات سنگین درگیاهان . ]5[شود
تحت تاثیر فاکتورهایی مانند آب وهوا، رسوبات اتمسفري، 
غلظت هاي فلزات سنگین درخاك، ماهیت خاك و مقدار 

راهعنوانبهفرياتمسرسوب]6[نها می باشدآرشد 
شدهشناختهبرگدارسبزیجاتبرايورود سرباصلی
میاتفاقگیاهاندرریشهاکثرافلزاتتجمع].7- 8[است
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خیلیکادمیومسنگین،فلزاتبادیگردرمقایسه.افتد
.]9[تراست خطرناك

از ریشه به (گیاهدرآنجذبوکادمیوم و سربتحرك
بهخاكکوشیمیاییفیزیهايویژگیتاثیرتحت)برگ
مصرف سبزیجات آلوده به .]10[دارد قرارخاكpHویژه

]. 5[کادمیوم و سرب،خطراتی براي سالمتی انسان دارد 
باعث ضایعات کلیوي، افزایش فشارخون، جهش کادمیوم 

زایی و سرطان زایی و سرب نیز به سیستم هاي خون ساز، 
ت حداکثر غلظ].11[عصبی و کلیوي آسیب می رساند 

مجاز کادمیوم و سرب در گیاه جهت مصرف انسان نباید 
]. 12[میلی گرم در کیلوگرم شود 5و 1/0بیشتر از 

، مقدار مجاز ورودي کادمیوم به FAOهمچنین از نظر 
میلی گرم براي هرفرد می 4/0-6/0بدن به طور هفتگی 

سازمان جهانی بهداشت مقدار مجاز کادمیوم ]. 13[باشد
میکروگرم 7هفتگی انسان را معادل در رژیم غذایی 

برکیلوگرم وزن بدن و حداکثر مجاز در غذاي انسان را 
].14[قسمت درمیلیون اعالم کرده است 1/0معادل 

توسط آقاي ناظمی و همکاران، م شدهدر مطالعه انجا
میانگین غلظت سرب وکادمیوم بیش تراز محدوده 

FAOاستاندارد ارائه شده توسط  & WHOهان براي گیا
آنها پساب هاي شهري وصنعتی را علت اصلی آلودگی . بود

درمطالعه دیگري که ]. 11[سبزیجات ارزیابی کردند
انجام شد مقدار دو فلز همکارانتوسط آقاي شعبانخانی و

سرب و کادمیوم باالتر از حد استاندارد بوده و دو عامل آب 
طرح هوا را اصلی ترین عوامل درانتقال سرب به گیاهان مو

راجشدرمطالعه دیگر انجام شده توسط ]. 22[کردند
نشان داد که میانگین غلظت همکارانشو1شارماکومار

.تجاوز کرده بودPFAکادمیوم درگل کلم از استاندارد 
کادمیوم درسبزیجات مورد آزمایش درمکان هاي تولید و 

ولی سرب، در . بازار بیشتر از استاندارد اتحادیه اروپا بود
و باالتر PFAان هاي تولید و بازار پایین تر از محدوده مک

].18[بودندWHO،EUاز استانداردهاي 
در مناطق مختلف ایران، نعناع، تره، تربچه و پیازچه به

علفیگیاهینعناع. شودمیخوردن کاشتسبزيعنوان
همچنین بخش. داردخوراکیوداروییمصارفکهاست

1 -Rajesh Komar

ازچه مدت زمان زیادي در خاك تربچه و پیریشهخوراکی
بر . می تواند باشدخاكبامستقیمباقی بوده و در تماس

مصرفدراثرسنگینفلزاتو تجمعیمقاومماهیتاساس
فلزيعناصراینغلظتازاطمینانبرايبرگدار،سبزیجات

شرایطباتاآنها بودهمداوموارزیابیپایشبهنیاز
میزانتحقیقاینلذا درگیرندقرارمقایسهمورداستاندارد

خوراکیهايقسمتدرسربوفلزات کادمیومتجمع
در )تربچهپیازچه،تره،نعناع،(تولیديهايبرخی سبزي

مشهد که بعنوان دو منطقه دو منطقه شرق و غرب شهر
.مهم تولید سبزي اند مورد بررسی قرار گرفته است

روش کار
بررسیایندر. بودلیتحلی–از نوع توصیفیمطالعهاین

سبزیجاتدرموجودکادمیوموسربفلزدومقادیر
روبروي نیروگاه (شرقجغرافیاییمنطقۀدودرتولیدي
مهممنطقهدوشهر مشهد که)شاندیز(غربو)مشهد

پایشمورد1390اولدر نیمسالباشندمیتولید سبزي
وبچهترتره،نعناع،سبزیجاتمطالعهایندر. گرفتقرار

سالاولماههششدربردارينمونه. بودمدنظرپیازچه
وجودمشهدشهرسبزیجات درتولیدمیزانکه1390

سبزیجاتازهرماهدربردارينمونه. دارد انجام گرفت
انجاممشهدشهرمرکزيباروترهسبزيمیدانبهورودي

و هر نوعهر منطقهازبرداري،نمونهمرتبهدر هر. شد
برايماه،هردرنمونه6(بار در هر ماه2نمونه و 3سبزي

سبزیجات. گردیدبرداشت) ماههردرنمونه12منطقه2
مقطرآبباسپسوشستهمجزابطورشدهبردارينمونه

درجه105دمايدرآونداخلدرآن راوشدهآبکشی
کامالتاگذاشتهساعت48تا24مدتبهگرادسانتی
ترازويباراسبزينمونههرازگرم5/0سپس. شدخشک
نمونههربرايرااسیديهضمعملوکردهتوزیندقیق
استفادهبانهایتدر]. 15[شد استاندارد انجامروشطبق

غلظت،Varianجذب اتمی گرافیتی مدلدستگاهاز
سپسوگردیدقرائت) وکادمیومسرب(سنگینفلزات
با SPSS 16ه از نرم افزار آمده با استفادبدستهايداده

مورد 2توسط آزمون هاي آماري05/0سطح معناداري 
.گرفتقرارآنالیز 

2  -Post Hoc (LSD, Tamhane), univariate tests

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
6.

1.
89

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.6.1.89
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-321-en.html


691)1(؛ 1393بهارمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                               

یافته ها
در ) سرب وکادمیوم(میانگین غلظت هاي فلزات سنگین 

سبزي تره، نعناع، تربچه و پیازچه در طی ماه هاي نمونه 
نشان داده شده و میانگین کل غلظت 1برداري، در جدول 

ود استاندارد کادمیوم و سرب در گیاه اعالم شده حدماه با 
)2/0وmg/kg8/0(که به ترتیبFAOو WHOاز سوي 

. مقایسه گردید)1/0وmg/kg10(و 
حداقل میانگین نشان می دهد که حداکثر و1جدول 

غلظت سرب به ترتیب مربوط به پیازچه، تربچه و براي فلز
همچنین . ه استحداقل آن تره، تربچکادمیوم حداکثر و

میانگین کل غلظت سرب در انواع سبزیجات، بیشتر از 
و میانگین کل غلظت ) 1/0وmg/kg10(حدود استاندارد

mg/kg(کادمیوم در تره بیشتر از حدود استاندارد گیاه 

نوع دیگر سبزیجات مورد مطالعه در 3ولی در ) 2/0و8/0
.محدوده استاندارد است

و کادمیوم در طی ماه هاي براي مقایسه غلظت هاي سرب
نمونه برداري از نمودار استفاده می شود با بررسی میانگین 
غلظت سرب در سبزي ها و ماه هاي مختلف، بیشترین و 

) mg/kg71/58(کمترین غلظت برابر پیازچه ماه مرداد 
و تره ماه ) میانگین غلظت نعناع نزدیک به پیازچه است (

وم برابر تره ماه مردادو براي کادمی) mg/kg78/19(مهر
)mg/kg99/2 (و پیازچه ماه خرداد)mg/kg24/0 (

. مشاهده گردید
میانگین غلظت در طول ماه هاي نمونه برداري براساس 

، مقایسه هاي )Post Hoc)LSD,Tamhaneتست هاي
pairwise، تست هايunivariate مقایسه شدندکه از

میانگین غلظت )05/0سطح معناداري برابر با(لحاظ آماري
) =002/0P(، پیازچه)=0P(، تربچه)=0P(سرب نعناع

داراي اختالف معناداري با یکدیگر دارند که میانگین 
غلظت سرب در طول شش ماه در این سبزي گونه سبزي 

تاثیر در ) زمان(ها با هم متفاوت هستند بنابراین ماه 
میانگین غلظت دارد ولی غلظت سرب تره درطی زمان با 

اختالف معناداري ندارند و در زمان هاي مختلف نمونه هم 
برداري، تفاوت زیادي در غلظت ها مشاهده نشده است

)1/0P=(همچنین میانگین غلظت کادمیوم در نعناع
)3/0P=(تره ،)2/0P=(تربچه ،)2/0P= ( اختالف

معناداري ندارند بنابراین تفاوت زیادي در غلظت در طول 

ولی میانگین غلظت کادمیوم در زمان مشاهده نشده است
پیازچه داراي اختالف معنی دار بوده و داراي تفاوت در 

).=0P(میانگین غلظت در طی زمان هستند 
میانگین غلظت سرب و کادمیوم در انواع سبزیجات مورد 

.مشاهده می شود2بررسی مناطق غرب و شرق در نمودار
از میانگین غلظت سرب در منطقه غرب و شرق بیشتر 

و میانگین غلظت ) 1/0وmg/kg10(حدود استاندارد
از تره منطقه شرق، در کادمیوم دردو منطقه به غیر

. است) 2/0و mg/kg8/0(محدوده استاندارد
بیشترین و کمترین میانگین غلظت سرب سبزي درمنطقه 

،mg/kg12/31غرب مربوط به تره و تربچه به ترتیب 
mg/kg76/17ي منطقه شرق مربوط به و همچنین برا

تعیین mg/kg13/42mg/kg,79/27پیازچه و تربچه
.شد

بیشترین و کمترین میانگین غلظت کادمیوم سبزي در 
و mg/kg74/0 ،39/0منطقه غرب، تره و تربچه به ترتیب

، mg/kg89/0در شرق سبزي تره و پیازچه با غلظت 
.مشاهده شد22/0

حداقل میانگین غلظت سرب ، حداکثر و2با مقایسه نمودار
منطقه مذکور، برابر با پیازچه شرق و تربچه غرب به 2در 

و براي کادمیوم، mg/kg13/42 ،mg/kg76/17ترتیب
می mg/kg89/0 ،22/0تره و پیازچه شرق به ترتیب 

میانگین غلظت ها در این مناطق براساس مقایسه .باشد
ایسه شدندکه مقunivariateو تست هاي pairwiseهاي 

و تربچه)=0P(از لحاظ آماري میانگین غلظت سرب نعناع 
)01/0P= ( و پیازچه)006/0P= ( داراي اختالف معناداري

با یکدیگر دارند که از لحاظ مکانی داراي تفاوت در 
منطقه 2میانگین غلظت بوده ولی غلظت سرب در تره در

گین مذکور با هم اختالف معناداري ندارند بنابراین میان
غلظت سرب مناطق براي سبزي تره داراي اختالف غلظت 

میانگین غلظت کادمیوم در نعناع ) =5/0P(زیادي نیستند
)1/0P=( تره ،)8/0P=(، تربچه)4/0P= ( اختالف

معناداري در این مناطق ندارند بنابراین در هر دو منطقه 
اختالف چندانی از لحاظ غلظت کادمیوم در این گونه 

رند ولی میانگین غلظت کادمیوم در پیازچه سبزي ها ندا
منطقه با هم اختالف معناداري در غلظت ها 2این 

). =0P(مشاهده شد
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نشان می دهد که غلظت هاي سرب وکادمیوم در 2جدول 
سبزي هاي مورد مطالعه با هم متفاوت هستند که نشان 
دهنده تفاوت در تجمع سرب و کادمیوم در این گونه 

اکثر و حداقل میانگین غلظت سرب حد. سبزي هاست
اندازه گیري شده به ترتیب در تره و تربچه و براي کادمیوم 

همچنین میانگین . مربوط به تره و پیازچه اندازه گیري شد
غلظت سرب در تمام سبزیجات مورد بررسی بیشتر از 
استاندارد و کادمیوم در محدوده استاندارد تعیین شده، 

.است

سرب تره با حدود ه اي از غلظت کادمیوم ورنج گسترد
وجود )37/26- 38/41(،)21/0-46/1(%95اطمینان 

، mg/kg88/33دارد که میانگین غلظت کادمیوم و سرب 
می باشد که بیشترین رنج و میانگین غلظت تعیین 83/0
.شد
روي مقادیر فلزات طبق آنالیز آماري انجام شده بربر

نشان داد که میانگین غلظت فلز سنگین سبزیجات، نتایج 
سرب در سبزي هاي مورد بررسی بیشتراز کادمیوم است 

)Pb>Cd.(

مختلفدر سبزیجات مورد آزمایش درماههاي% 95با حدود اطمینان )  mg/kg(میانگین غلظت سرب و کادمیوم :1جدول 
ماه

سبزي
میانگین کل مهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشت

ماه هاي نمونه 
برداري شده

سرب
29/2381/2563/5843/3843/2392/33فاقد نمونهنعناع
09/3679/1858/4378/5316/3478/1936/34تره

29/27فاقد نمونه33/4632/25فاقد نمونه85/2366/13تربچه
37/34فاقد نمونهفاقد نمونه71/58فاقد نمونه95/2245/21پیازچه

کادمیوم
42/054/054/047/073/054/0فاقد نمونهنعناع
41/056/018/099/227/152/098/0تره

47/0فاقد نمونه45/045/0فاقد نمونه68/030/0تربچه
54/0فاقد نمونهفاقد نمونه26/0فاقد نمونه11/125/1پیازچه

سبزي مورد نظر در ماه نمونه برداري به دالیلی نبود-فاقد نمونه

در سبزیجات مورد بررسی% 95با حدود اطمینان) mg/kg(وممیانگین غلظت سرب و کادمی:2جدول 
نوع سبزي

فلز
تربچهپیازچهترهنعناع

84/3188/3314/3145/24سرب
54/083/046/048/0کادمیوم
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میانگین غلظت سرب و کادمیوم سبزیجات در ماه هاي مورد بررسی نشان می دهد:1نمودار
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)الف(

)ب(

میانگین غلظت سرب و کادمیوم سبزیجات در دومنطقه غرب و شرق شهر مشهد را نشان می دهد:2نمودار
)است8/0تا mg/kg2/0و استاندارد نمودارب در حدود10تاmg/kg1/0استاندارد نمودار الف در حدود(
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بحث
و زمان در در این مطالعه نتایج نشان داد که، مکان

میانگین غلظت سرب و کادمیوم تاثیر دارد که باعث تفاوت 
غلظت در سبزي هاي مورد نظر در مناطق و ماه هاي 
مختلف نمونه برداري می شود بنابراین با توجه به جدول 

، در طی ماه هاي نمونه برداري ، بیشترین مقدار سرب و 1
ه ترتیب ب(کادمیوم مربوط به پیازچه و تره در مرداد ماه 

mg/kg71/58 بیشترین مقدار 2و طبق نمودار) 99/2و ،
سرب و کادمیوم مربوط به سبزي هاي پیازچه و تره 

، mg/kg13/42به ترتیب (مشهد استشهرمنطقه شرق 
که میانگین غلظت ها از حدود استاندارد گیاه ) 89/0

. بیشتر است******) مقدار استاندارد (
اثیر مکان و زمان، طبق جدول ولی بدون در نظر گرفتن ت

سرب تره با حدود رنج گسترده اي در غلظت کادمیوم و2
وجود دارد )26.37-41.38(،)0.21- 1.46(%95اطمینان 

،mg/kg83/0که میانگین غلظت کادمیوم و سرب 
mg/kg88/33 می باشد که بیشترین رنج و میانگین

تواند غلظت مربوط به سبزي تره مشاهده شد که این می
.باشدبه دلیل خصوصیت فیزیولوژي جذب گیاه 

بنابراین، طبق این مطالعه میزان جذب و تجمع سرب و 
سبزي (بیشتر از تربچه) سبزي برگدار( کادمیوم در تره

است که در مقایسه با این مطالعه، مطالعه اي ) غده اي
گزارش کردند مقدار ) 2010(و همکارانش 1بانرجیتوسط 

ه هاي شسته شده برگ گل کلم، کدو تنبل سرب در نمون
مجاز ولی کادمیوم در حد استاندارد و اسفناج بیشتر از حد

بود که مطابق با نتایج این مطالعه بود و همچنین گزارش 
کردند که رسوبات فلزات سنگین مرتبط با رنج وسیعی از 

وگردمنابع مانند صنایع کوچک، انتشارات وسایل نقلیه،
همچنین در ]. 5[ده، احتراق زغال است غبار معلق جا

) 2010(و همکارانش2گوپتامقایسه با مطالعه دیگر توسط 
آرسنیک بیشتر نشان دادند که مقدار فلز فرار مانند جیوه،

گیاهان کادمیوم را از طریق ریشه .در ساقه یافت می شوند
جذب می کنند که و به دلیل مقدار کم کادمیوم در خاك 

تواند دلیل مقدار کم کادمیوم در ساقه آنالیز شده می

1- Banerjee
2- Gopta

و همکارانش3سانگ بو].16[نمونه هاي زنجبیل باشد 
کروم،سرب،کادمیوم،(همه فلزات مورد بررسی) 2009(

به جز روي در سبزیجات تولیدي در )مسآرسنیک،نیکل،
محل و یا روباز بیشتر از سبزي هاي غیر محلی و یا گلخانه 

)2009(همکارانشوشارماکومارراجش]. 17[اي بودند 
بردنباالدرمهمینقشبازاریابیونقلوحملسیستم

کیفیتبرايخطريودارندسنگینفلزاتمیزان
داشتهکنندهمصرفسالمتیدرپیامدهاییوسبزیجات

باشد که نشان دهنده نقش مهم مکان و زمان می باشد
در مطالعه خود به این ) 2007(و همکارانش4هنگ] 18[

نتیجه رسیدند که فاکتورهاي انتقال فلزات سنگین از 
>مس>روي>خاك به سبزیجات به ترتیب کادمیوم

جیوه کاهش می یابد فاکتورهاي انتقال فلزات >سرب
سنگین در برگ ها بیشتر از دیگر بافت هاست که در 

مقایسه همچنین در ] 19[مقایسه با نتایج این مطالعه بود
که نشان دادند ) 2006(و همکارانش5گریسبا نابولو

غلظت هاي زیاد سرب و کادمیوم بویژه در سبزیجات 
برگدار یافت شده بود مطابق با مطالعه می باشد و غلظت 
سرب در خاك هاي کنار جاده اي و برگ ها سبزیجات 

همچنین پیشنهاد دادند که .تابعی از تراکم ترافیک است
متري از 30ت هاي کشاورزي در شهرها، فاصله براي فعالی

کنار جاده بویژه در امتداد بزرگراه هاي شلوغ، فاصله مورد 
اطمینانی است و با عمل شتشوي سبزیجات باعث کاهش 

و 6آالم.]8[مقدار سرب و کادمیوم در سبزیجات می شود
نیز غلظت هاي کادمیوم در سیب ) 2003(همکارانش
شه اي بیشتر از عنبه هندي سبز، ریamaranthزمینی و 
plantain مشاهده کردند و در این مطالعه غلظت هاي

سرب بیشتر از کادمیوم بود که براي گیاهان معمول است 
در بررسی انجام شده توسط ترابیان و مهجوري].20[
گزارش کردند که مقدار جذب سرب در تره ) 1381(

شده و مقدار بیشتر از تربچه مطابق با این بررسی انجام
تجمع کادمیوم در تربچه بیشتر از تره تطابقی با این 

همکارانشوحالی که ناظمیدر]21[مطالعه ندارد 
مقدار جذب سرب در ریشه تربچه را بیشتر از تره ) 1387(

3- Song Bo
4- Na Zheng
5- Nabolo
6 - Alam

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
6.

1.
89

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.6.1.89
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-321-en.html


96و همکارانحسین علیدادي...مصرفیسبزیجاتدر) کادمیوموسرب(سنگین فلزاتغلظت

و تجمع کادمیوم در تره بیشتر از ریشه تربچه که نشان 
همچنین ] 11[دهنده عدم تطابق با این مطالعه است

میانگین غلظت سرب و ) 1387(ادبان و همکارانشد
بیشتر از سبزي ) اسفناج، شاهی(کادمیوم در سبزي برگدار

مشاهده کردند که مطابقت با این تحقیق ) تربچه(غده اي 
مطالعه دیگر توسط گیویان راد و همکارانش ]12[دارد 

نعناع مشاهده کردند که نمونه تره در برابر کاهو و)1388(
بیشتري در برابرکادمیوم آب دارد ولی هیچ حساسیت

کدام از سبزي هاي مورد بررسی در این مطالعه تحت تاثیر 
غلظت سرب آب نبوده است که می تواند یکی از دالیل 

].4[افزایش کادمیوم در سبزي تره این مطالعه باشد 
گزارش )1378پاییز(همکارانشوشعبانخانیهمچنین

ه بیشتر از اسفناج و کادمیوم سرب در تربچکردند مقدار
راهواوآبدو عاملوبودهدر اسفناج بیشتراز تربچه

کردند مطرحگیاهانبهسربدرانتقالعواملتریناصلی
]22.[

نتیجه گیري
سبزیجات در سرببودنبراساس نتایج این مطالعه، باال

داراي حداکثر (مورد بررسی در منطقه شرق و مرداد ماه

یا کادمیوم که خطر جدي تري نسبت به ) میانگین غلظت
زیرا اغلب (جادهبهنزدیکیدلیلبهتواندسرب دارد، می

سبزیجات در شرایط زیست محیطی آلوده حاشیه هاي 
مناطقدرانسانیهايفعالیت،)شهرها کشت می یابند

طراف، آبیاري با فاضالب یا ورود فاضالب همراه با رواناب ا
از .باشدبه زمین هاي زراعی، زیاده روي در استفاده از کود

این رو نیاز به بررسی منظم فلزات سنگین در انواع غذاها 
است تا خطرات بهداشتی ناشی از فلزات سنگین ارزیابی 

چنین هم. شود و از سالم بودن غذا اطمینان ایجاد شود
زمین هاي کشاورزي نسبت به بزرگراه و جاده ها و 
کارخانجات و نیروگاه ها حداقل فاصله استاندارد را رعایت 
کنند و آموزش دادن به افراد و از سبزي هاي جایگزین که 

. داراي آلودگی کمتر سرب و کادمیوم است، استفاده کرد
تشکر و قدردانی

در 89806پژوهش فوق حاصل طرح پژوهشی با کد 
معاونت پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تصویب 

فوق رسید بدین وسیله تشکر و قدردانی خود را از معاونت 
.داریماعالم می
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Abstract
Background & Objectives: fruits and vegetables are an
important part of human diet after cereal. One of the concerns of
today's world is heavy metal contamination of agricultural
products. In this study, heavy metals, lead and cadmium were
studied in the edible parts of mint, leek, and scallion, radish, in
two areas (East and West) of Mashhad.
Materials and Methods: This study was descriptive – analytical.
During the first six months, three samples from each area and
vegetable were collected. The amounts of heavy metals were
determined by graphite atomic absorption Varian model, after
acid digestion of the samples. The data were analyzed using tests
of Post Hoc with significance level 0/05.
Results: The results indicated that the average maximum and
minimum lead concentration with 95% acceptable level was
observed in Leek (33/88mg / kg), radish (mg / kg24/45)
respectively and for cadmium in Leek (0/83mg/kg) and scallion
(0/46mg/kg). The comparison between the East and the West
planting vegetables in the city of Mashhad showed that average
lead concentration (42/13mg/kg )and cadmium (mg/kg0/89) were
related to the East. In contrast Sample times, highest
concentrations of lead and cadmium were observed in scallion
(58/71mg / kg) and leek (2/99mg / kg) in August respectively.
conclusion: The average concentration of cadmium in types of
studied vegetables was in proposed standard limits for plant (0/2,
0/8 mg/kg) but concentration of lead was higher than standard
(0/1, 10mg/kg).
Keywords: vegetable, lead, cadmium, Mashhad, graphite furnace
atomic absorption
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