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بررسی مقايسهای ميزان کادميوم و جذب هفتگی آن در برنجهای وارداتی و ايرانی
مهرداد چراغی
دانشیار گروه محیطزیست ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
نویسنده

مسئول مکاتباتcheraghi.mehrdadd@gmail.com :

(دریافت مقاله 29/7/83 :پذیرش نهایی)28/2/92 :

چکيده
هدف اين مطالعه بررسی مقايسهای ميزان کادميوم و جذب هفتگی آن در نمونههای برنج وارداتی با برنج کشت شده در شهرستانهاای
بروجرد و اصفهان در سال  3109بود .به اين منظور تعداد  19نوع برنج وارداتی از کشور هند و  5نوع برنج ايرانی عرضه شده در بازار
مصرف شهرهای تهران و همدان نمونهگيری شدند .غلظت تجمع يافته کادميوم در نمونهها پس از فرآيند هضم اسيدی ،باا اساتفاده از
دستگاه نشر اتمی قرائت گرديد .بر اساس نتايج مطالعه ،ميانگين غلظت فلز کادميوم در نموناههاای بارنج وارداتای ± 30/55 µg/kg
 391/09وزن خشک و در نمونههای برنج کشت داخل  55/19 ± 31/55 µg/kgوزن خشک بود .مقايسه مياانگين غلظات کاادميوم در
برنجهای وارداتی و ايرانی با استاندارد سازمانهای بهداشت جهانی و خواربار و کشاورزی ملل متحد ،غلظت آلودگی را کمتر از حاد
مجاز مربوطه نشان داد .هم چنين متوسط جذب هفتگی فلز کادميوم از برنجهای وارداتی و ايرانی بهترتيب  1/91و  9/60ميکروگرم بار
کيلوگرم وزن بدن در هفته و کمتر از حد مجاز  WHO/FAOبرآورد شد .لذا طبق يافتههای اين مطالعه ،مصرف برنجهاای وارداتای و
داخلی مشکل بهداشتی برای مصرفکنندگان بههمراه نخواهند داشت ،اما تجمع اين عنصر در بافتهای حساس بدن میتواند به مارور
زمان موجب بروز مشکالتی برای سالمتی مصرفکنندگان گردد.
واژههای کليدی :برنج ايرانی ،برنج وارداتی ،کادميوم ،جذب هفتگی قابل تحمل
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مقدمه

چراغی

تخلیززه غیرقززانونی فاضزززالب از تصززفیهخانززههزززا و

آلودگی ناشی از فلزاات سزنگین نزه تنهزا منجزر بزه

کارخانجات بازیافت فلزاات در کشزور تزایوان بزه فلزا

کاهش کیفیت محیط زیست مزیشزود ،بلکزه بزهواسزهه

کادمیوم آلوده شده است ( .)Lin et al., 2004جارویس

جذب این عناصر توسط گیاهان و از طریق خاک ،ضمن

و همکاران گاارش کردند که کادمیوم بزهآسزانی توسزط

تأثیر بر رشد محصزو ت ،مزیتوانزد از طریزق ورود بزه

گیاهززان جززذب شززده و بززه انززدامهززای مخ ل ز

بززدن

زنجیر غذایی ،مشکالت جدی بزرای سزالم ی بزهدنبزال

موجودات من قل میشود (.)Jarvis et al., 1976

داش ه باشد ( .(Adriano, 1992بسیاری از گاارشهزا در

برن یکی از معدود گیاهانی است که هم در شرایط

مورد ان شار عناصر آ ینده نشان میدهد که منشأ اصزلی

احیاء در خاکهای غرقابی شالیاارها و هزم در شزرایط

ان شار غیرشغلی این عناصر در جوامع ،ناشی از مصزر

اسیدی ،بعد از زهکشی و خشك شزدن شزالیاار رشزد

مواد غذایی آلوده میباشد ،تا جذب از طریق دیگر منابع

میکنزد .در خزاکهزای غرقزابی و بزا کزاهش پ انسزیل

( Ikeda et al., 1989; Watanable, 1989; Moon et

اکسیداسیون و احیاء ،بهدلیزل تشزکیل سزولفیدکزادمیوم

.)al., 1995

جامد ،غلظزت کزادمیوم محلزول کزاهش مزییابزد و از

کادمیوم یکی از شناخ ه شدهترین آ یندههای زیست

قابلیت اس فاده آن کاس ه میشود .ولی با افاایش پ انسیل

محیهی است که از طریق هر دو منبع طبیعی و مصنوعی

اکسیداسززیون و احیززاء ،بززا اکسززید ترکیززب نززامحلول

به محیط زیست و بزهویزهه لی وسزفر وارد مزیشزود .از

سزولفیدکادمیوم و تبزدیل آن بزه کزادمیوم دو ظرفی زی،

جمله مهمترین منابع مصنوعی آلودگی خزاک و بزه تبزع

قابلیززت جززذب آن توسززط گیززاه افززاایش مززییابززد

آن محصو ت کشاورزی به کادمیوم میتزوان بزه تخلیزه

( .)Mclaughlin et al., 1999بنزابراین افزراد و بزهویزهه

لجن فاضالب صنع ی ،کاربرد کودهزای سزوپر فسزفات،

آنهایی که از برن بزهعنزوان یزك غزذای اصزلی بزرای

دفن ضایعات غیرآهنی در زمین و واقع شدن زمینهزای

کسب انرژی روزانه اس فاده مزیکننزد ،ح زی در نزواحی

کشاورزی محدود به معادن سرب و روی یا پا یشگاهها

غیرآلوده نیا از امکان جذب مقادیر بزیش از حزد مجزاز

اشاره نمزود (.)Afshar et al., 2000; Lin et al., 2004

کادمیوم را دارند ( .)Watanable et al., 1996برای مثال،

این عنصر با نیمعمر زیس ی طو نی ،نزهتنهزا هزی گونزه

برن در قرن بیس م میالدی بهعنوان منبع اصزلی جزذب

نقش ساخ اری در بزدن انسزان نزدارد ،بلکزه از قابلیزت

کادمیوم در بیماران مبز ال بزه ای زایای زای ( )Itai Itaiدر

تجمع در کبد و کلیهها و قابلیت آسیبرسانی بزه آنهزا

حوضه رودخانزه ژینزاو در کشزور ژاپزن شزناخ ه شزد

برخززوردار اسززت (.)WHO, 1992; 2004; Fu, 2008

( .)Shimbo et al., 2001همچنین در حدود  05درصزد

همچنین ورود کادمیوم به زنجیره غذایی میتواند منجزر

از جذب روزانه کادمیوم در شزهروندان انزدونایایی و85

به آسیبهای جزدی بزه ریزههزا و اسز خوانهزا ،ایجزاد

تا  25درصد از جذب روزانه آن در شهروندان ژاپنزی بزا

کمخزونی و گزاهی اوقزات افزاایش فشزار خزون شزود

مصر

برن مرتبط شناخ ه شده اسزت ( Rivail et al.,

( .)Afshar et al., 2000بهعنوان مثزال بزرن بزهواسزهه

 .)1990سززازمان خواروبززار و کشززاورزی و بهداشززت
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جهانی ( )FAO/WHOحداکثر غلظت مجاز کزادمیوم در

آ یندههای اح مالی بهخوبی با آب دوبار تقهیر شس شو

بززرن را  955 µg/kgو جززذب هف گززی قابززل تحمززل

شدند .نمونهها در داخل دس گاه آون در دمای  25درجه

ناحیهای این عنصر را  7 µg/kgوزن بدن تعیین کردهانزد

سلسیوس برای مزدت  79سزاعت خشزك و در داخزل

(.)WHO, 2004

ظززرو

پلززیاتیلنززی در دمززای اتززا نگززهداری شززدند

تززاکنون چنززدین مهالع زه بززر روی بررسززی مح ززوی

( .)Bhattacharya et al., 2010س ز س  9گززرم از هززر

فلاات سنگین بزرن در ایزران و سزایر کشزورها انجزام

نمونه توسط مخلوطی از اسزیدنی ریك-پرکلریزك طبزق

گرف ه است (شزکرزاده و همکزاران ،8828 ،شزکرزاده و

روش ( American Society for Testing and

همکاران8829 ،؛ پیرزاده و همکاران8828 ،؛ هدای ی فزر

 ASTM )Materialsهضم شد ( .)ASTM, 2000بهایزن

و همکزاران8832 ،؛ Zazouli et al., 2008؛ Lin et al.,

ترتیب که به ازای هر گرم از نمونه بزرن  95میلزیلی زر

2004؛ Bakhtiarian et al., 2001؛ Al-Saleh and

مخلو اسید نی ریك–پرکلریك ( 75درصد) به نسبت 8

 Shinwari, 2001؛  .)Shimbo et al., 2001در ایززن

به  8همراه با  9/0میلزیلی زر اسیدسزولفوریك اضزافه و

مهالعه ،غلظت تجمع یاف ه فلا کادمیوم و جذب هف گزی

مخلو حاصل بهمدت  85دقیقه همزده شد .س س بشزر

آن در نمونززههززای بززرن وارداتززی از کشززور هنززد بززا

حاوی هر نمونه با شیشه ساعت تمیا پوشانده و بر روی

نمونههای برن کشت شده در شهرس انهای بروجزرد و

هی ر تا نقهه جوش به صورت تدریجی حرارت داده شد.

اصفهان مقایسه گردید.

این فرآیند تا زمانی ادامه پیدا کزرد کزه نمونزه تبخیزر و
بخار پرکلریكاسید کزامال از آن خزار گردیزد .سز س

مواد و روشها
جمعآوری نمونهها

نمونههای برن بهطور تصادفی از بازار خزردهفروشزی

نمونههزا بزا کاغزذ صزافی واتمزن  89در بزالنهزای 90
میلیلی ری صا

شد و توسط آب دوبار تقهیر به حجزم

رسانده و در بهریهزای پلزیاتیلنزی ذخیزره گردیزد .در

شهرهای تهران و همدان خریزداری شزدند .در مجمزو

نهایت غلظت کادمیوم هر نمونزه در سزه تکزرار توسزط

 80نو برن شامل  85نو برن وارداتی از کشور هنزد،

دس گاه نشر اتمزی  Varian 710-ESبزر حسزب µg/kg

چهار نو برن کشت شده در شهرس ان بروجرد و یزك

وزن خشك قرائت گردید (.)Rahman et al., 2008

نو برن کشت شده در شهرس ان اصفهان نمونزه گیزری

محاسبه جذب هفتگی فلز کادميوم

شد .از هر نمونه چهار کیسه بهطور تصزادفی ان خزاب و

بززرای محاسززبه جززذب هف گززی فلززا کززادمیوم در اثززر

از هر کیسه مقداری برن برداشت و با یکدیگر مخلزو

مصر

شدند.

محاسبه جزذب روزانزه ( )EDIایزن عنصزر بزر اسزاس

آمادهکردن و آناليز نمونهها

نمونههای برن مزورد مهالعزه ،اب زدا نسزبت بزه

میززانگین مصززر

روزانززه بززرن در کشززورهای آسززیایی

برای تعیین غلظت فلا کادمیوم در برن خام ،مقزداری

(معزززادل  820گزززرم در روز بزززه ازای یزززك فزززرد 25

از نمونههای برن جمعآوری شزده بزرای از بزین بزردن

کیلوگرمی) با اس فاده از رابهه زیر اقدام گردید و سز س
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ن ای

چراغی

حاصل برای یك هف زه تعمزیم یافزت ( Zhong et

پردازش آماری

.)al., 2006

بهاین منظور از ویرایش  83نزرمافزاار  SPSSاسز فاده
شززد .بززرای اطمینززان از نرمززال بززودن دادههززا از آزمززون
کولموگرو -اسمیرنو  ،برای مقایسه میزانگین غلظزت
تجمزززع یاف زززه کزززادمیوم در نمونزززههزززا از آزمزززون T

در این رابهه:
 :Cغلظت فلا سنگین در بزرن مصزر

شزده برحسزب

یاف ه عنصر کادمیوم در نمونههای برن وارداتی با بزرن

میکروگرم بر کیلوگرم؛
 :Consم وسززط مصززر

تزكنزمزونهای و برای مقایسه میزانگین غلظزت تجمزع

روزانززه بززرن در ناحیززه مززورد

کشت داخل از آزمون  Tمس قل اس فاده شد.

مهالعه برحسب گرم در روز؛

 :BWم وسط وزن بدن بر حسب کیلوگرم میباشد.

يافتهها

پس از اندازهگیری مقدار جذب روزانه و هف گی فلزا
کادمیوم ،نسبت به مقایسه آن بزا حزد مجزاز ارایزه شزده
توسط  WHO/FAOو ارزیابی خهرات بزالقوه سزالم ی
ناشی از مصر

ن ای مربو به آمارههای توصیفی غلظت تجمعیاف زه
عنصر کادمیوم در نمونههای برن وارداتزی و ایرانزی در
جدول ( )8نشان داده شده است.

آن اقدام گردید (.)WHO, 2004
جدول ( -)3غلظت کادميوم در برنجهای وارداتی و ايرانی
کد برنج

غلظت *()µg/kg
کمينه

بيشينه

ميانگين  ±انحراف معيار

برنج وارداتی

32

3

859

883

857/7 ±7/58

1

35

22

25/90±3/28

1

20

850

855/5±8/85

5

880

888

899/5±3/85

5

888

882

882/5±9/25

0

32

23

28/75±8/25

1

885

882

882/9±8/95

6

858

897

888/7±2/25

0

22

72

79/5±0/05

39

888

892

882/5±2/95

33

858

892

889/75±88/82

31

75

32

72/5±2/25

31

28

75

20/05±8/20

دوره  ،5شماره  ،2پیاپی  ،81تابستان 8931

بهداشت مواد غذایی

ادامه جدول 8
کد برنج

غلظت
کمينه

بيشينه

*()µg/kg

ميانگين  ±انحراف معيار

برنج وارداتی
35

859

895

888/5±7/37

35

889

887

897/70±88/80

30

25

22

20/05±8/37

31

882

885

898/70±0/35

36

883

888

888/5±9/03

30

38

27

28/90±2/98

19

858

887

898/05±88/09

13

885

883

899/90±88/27

11

850

892

880/5±3/25

11

72

32

38/05±8/88

15

855

897

889/90±88/98

15

32

20

28/70±9/70

10

855

895

852/05±2/90

11

883

882

888/90±8/25

16

882

893

898/90±8/89

10

72

22

37/5±3/28

19

22

885

858/5±0/80

کل

03

350

391/09±82/55

برنج ايرانی
3

88

89

83/05±8/37

1

08

02

00/5±8/20

1

99

92

92/05±8/88

5

89

82

82/05±8/88

5

05

28

07/5±8/38

کل

11

03

55/19±89/55

* غلظت کادمیوم میانگین سه تکرار میباشد.

در جززدول ( )9جززذب هف گززی عنصززر کززادمیوم در
نمونههای وارداتزی و ایرانزی بزه ازای م وسزط وزن 25

کیلوگرم و هم چنین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ارایزه
شده است.
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جدول ( -)9جذب هف گی کادمیوم در نمونههای برن وارداتی و ایرانی
جذب هفتگی کادميوم (ميکروگرم)
نوع برنج

برای هر کيلوگرم وزن بدن در هفته

برای وزن  09کيلوگرم در هفته
حداقل

حداکثر

متوسط

حداقل

حداکثر

متوسط

وارداتی

880/0

888/2

898/97

8/29

9/99

9/57

ايرانی

80/58

80/88

08/29

5/70

5/29

5/32

یاف ه عنصر کادمیوم مابین نمونههزای بزرن وارداتزی و

در جززداول ( )8و ( )8بززهترتیززب مقایسززه میززانگین

ایرانی نشان داده شده است.

غلظزت تجمزع یاف زه عنصزر کزادمیوم در نمونزههزا بززا
اس اندارد  WHO/FAOو مقایسه میانگین غلظت تجمع

جدول ( -)8مقایسه آماری میانگین غلظت عنصر کادمیوم در نمونههای برن مورد مهالعه با حد اس اندارد سازمان
بهداشت جهانی برحسب

µg/kg

تفاوت ميانگين

پيراسنجه

تعداد

کادمیوم

85

-5/52980

کادمیوم

0

-5/80085

از استاندارد

آماره

درجه آزادی

t

P-Value

فاصله اطمينان ()%05
حد پايينی

حد بااليی

Test Value= 200

برنج وارداتی
92

-90/333

5/555

-5/5308

-5/5222

برنج ايرانی
8

-97/228

5/555

-5/8827

-5/8752

جدول ( -)8مقایسه میانگین غلظت عنصر کادمیوم در نمونههای برن وارداتی با برن کشت داخل توسط آزمون  Tمس قل
آزمون لون برای
آزمون  Tمستقل

فرض همگن بودن واریانسها

آزمون تی برای برابری ميانگينها

برابری واريانسها
F

P-Value

7/82

5/553

فرض همگن نبودن واریانسها

آماره

حدود اطمينان %05

درجه آزادی

P-Value

88/82

883

5/55

5/508

82/92

85/89

5/55

5/502

t

حد پايين

حد باال
9/911
9/900

ایرانی بیانگر آن بود کزه میزانگین غلظزت تجمزع یاف زه

بحث و نتيجهگيری
– اسزمیرن

نشزان داد کزه

کادمیوم در نمونههزای بزرن وارداتزی  857 µg/kgوزن

ن ززای از توزیززع نرمززال برخززوردار هسز ند .ن ززای آمززار

خشك با دامنه  28-882 µg/kgو در برن هزای ایرانزی

ن ای آزمون کولموگر

توصیفی عنصر کادمیوم در نمونههزای بزرن وارداتزی و
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 88 µg/kgوزن خشك با دامنه  99-28 µg/kgمیباشزد

( ،)255 µg/kgاسزز ان فززارس ( )855 µg/kgو اسزز ان

(جدول .)8

خوزس ان ( )855 µg/kgو مقزادیر بیشز ر در مقایسزه بزا

ن ای جذب هف گی فلا کادمیوم بزهواسزهه مصزر

نمونههای برن

کشزت شزده در کشزور تزایوان (µg/kg

نمونههای برن مورد مهالعه بیانگر آن بزود کزه م وسزط

 ،)85برن کشت شده در اسز ان لرسز ان ( )87 µg/kgو

جذب هف گی این عنصر در نمونزههزای بزرن وارداتزی

برن کشت شده در کشزور هنزد ( )85 µg/kgمزیباشزد

برابر  9/57میکروگرم بر کیلوگرم وزن بزدن در هف زه بزا

(شززززکرزاده و همکززززاران8829 ،8828 ،؛ پیززززرزاده و

دامنه  8/29-9/99 µg/kgو در نمونههزای بزرن ایرانزی

همکاران8828 ،؛ هدای یفر و همکزاران8832 ،؛ Yap et

برابر  5/32میکروگرم بر کیلوگرم وزن بزدن در هف زه بزا

al., 2009؛ Zazouli et al., 2008؛ .)Lin et al., 2004

دامنه  5/70-5/29 µg/kgو بزهترتیزب معزادل  85و 89

همچنین مقایسزه میزانگین غلظزت تجمزع یاف زه عنصزر

درصززد حززد مجززاز جززذب هف گززی قابززل تحمززل (7

کادمیوم در نمونههای برن مورد ارزیابی بزا نمونزههزای

میکروگرم بر کیلزوگرم وزن بزدن در هف زه) ارایزه شزده

کشت شده در سایر منزاطق جهزان (جزدول  ،)0بیزانگر

توسط  WHO/FAOمیباشد (جدول  .)9ن زای مقایسزه

تجمع بیش ر عنصر کادمیوم در نمونههای بزرن ارزیزابی

میانگین غلظت تجمع یاف ه عنصر کادمیوم در نمونههزای

شزده در ایزن پزهوهش مزیباشزد ( Watanable et al.,

بززرن مززورد مهالعززه بززا رهنمززود µg/kg( WHO/FAO

.)1996

 )955بیززانگر آن بززود کززه میززانگین غلظززت کززادمیوم در
نمونههای برن وارداتی و ایرانی کم ر از حزد اسز اندارد
میباشد (جدول  .)8همچنزین ن یجزه آزمزون آمزاری T

جدول ( -)0مقایسه میانگین غلظت تجمع یاف ه عنصر کادمیوم
در نمونههای برن نواحی مخ ل

جهان با مهالعه حاضر

منطقه کشت

ميانگين غلظت ()µg/kg

مطالعات خارجی

مس قل نشان داد که بزین میزانگین غلظزت تجمزع یاف زه

استراليا

9/27

کادمیوم در نمونههای برن ایرانی و وارداتی بزر حسزب

چين

80/08

میکروگرم بر کیلوگرم بهترتیب برابزر بزا  88/7و 857/9

تايوان

82/00

اندونزی

98/77

ژاپن

00/75

کره

80/75

نمونههای مورد مهالعه با میانگین غلظت این عنصزر در

تايلند

80/58

سایر نمونههای برن  ،بیانگر تجمع مقزادیر کم زر عنصزر

مالزی

97/78

فيليپين

95/88

کشزت شزده در کشزور مزالای (µg/kg

ويتنام

83/05

کانادا

92/59

 ،)835برن طارم کشزت شزده در شهرسز ان قزائمشزهر

کلمبيا

888/95

( ،)855 µg/kgبرن طارم کشت شده در اس ان گلسز ان

فنالند

90/35

فرانسه

87/88

ايتاليا

88/29

اخ ال

معنیدار ( )P > 5/50وجود دارد (جدول .)8

مقایسه میانگین غلظت تجمع یاف ه عنصر کادمیوم در

کززادمیوم در نمونززههززای مززورد ارزیززابی در مقایسززه بززا
نمونههای برن

( )875 µg/kgبززرن کشززت شززده در اسزز ان اصززفهان
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ادامه جدول 5

چراغی

کیلوگرم وزن بدن در هف ه و برای برن طارم کشت شده

منطقه کشت

ميانگين غلظت ()µg/kg

آفريقای جنوبی

80/39

اسپانيا

5/30

آمريکا

7/88

در شهرس ان قزائم شزهر برابزر بزا  7/75میکروگزرم بزر
کیلوگرم وزن بدن در هف ه و بهترتیب کم زر و بیشز ر از
حززداکثر جززذب هف گززی مجززاز تعیززین شززده توسززط
 WHO/FAOمیباشزد ( Lin et al., 2004; Zazouli et

مطالعات داخلی
استان لرستان

87

قائم شهر

855

استان گلستان

875

استان اصفهان

255

استان فارس

855

استان خوزستان

855

مطالعه حاضر
برنج وارداتی

857/25

برنج ايرانی

88/75

.)al., 2008
با توجه به ن ای حاصل مزیتزوان اذعزان نمزود کزه
مصر

برن های وارداتی و ایرانی مورد بررسی در ایزن

پززهوهش از نظززر غلظززت تجمززع یاف ززه عنصززر کززادمیوم
هی گونه مشکل بهداش ی برای مصزر کننزده بزهدنبزال
نخواهد داشت .اما توجه به این نک ه ضروری اسزت کزه
عنصر کادمیوم نقش ساخ اری در بدن انسان نزدارد ،لزذا
ورود این عنصر به بدن بهدلیزل برخزورداری از قابلیزت

در این مهالعه مقایسه ن ای مربو به جزذب هف گزی

تجمع در بافتهای حساس بدن امکان بزروز مشزکالتی

کادمیوم با یاف ههای سایر پهوهشها نشزان داد کزه ایزن

را برای سالم ی مصر کنندگان در آینده در پی خواهزد

مقدار برای مزردم تزایوان برابزر بزا  5/98میکروگزرم بزر

داشت.
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Abstract
The aim of this study was to compare the concentration of Cadmium (Cd) and its weekly intake among
imported rice and the rice samples cultivated in Isfahan and Borojerd in 2011. For this reason, a total of
30 Indian imported rice samples together with 5 Iranian rice specimens were obtained from Hamedan
and Tehran retails. The samples were subjected to acid digestion and afterwards the Cd concentrations
were determined using ICP-OES. According to the results the mean ± SD values of Cd concentrations in
imported and Iranian rice samples were determined as 107.60 ± 19.54 and 44.760 ± 12.55 µg/kg dry
weight, respectively. Moreover, comparison of the mean concentrations of Cd in recent study with
FAO/WHO permissible limits revealed that the Cd concentrations were below the approved limit. Data
suggested that weekly intake of Cd through the consumption of imported and Iranian rice samples was
2.07 and 0.86 µg/kg body weight, respectively which was below the WHO/FAO limit. Based on the
results of this study, both imported and Iranian rice do not pose a Cd-related health problem for the
consumers. However, long-term accumulation of Cd in critical tissues could have health consequences.
Key words: Iranian rice, Imported rice, Cadmium, Tolerable weekly intake

011

