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بهداشت مواد غذایی

بررسی عناصر روی ،سرب ،کادمیوم و مس در شیر خام تولیدی گاوداریهای صنعتی خرمآباد
سهیل سبحان اردکانی ،*1محسن تیزهوش
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 .1دانشیار گروه محیطزیست ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد محیطزیست ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
*نویسنده مسئول مکاتباتs_sobhan@iauh.ac.ir :
(دریافت مقاله  49/8/8پذیرش نهایی)49/2/22:

چکیده
فلزات سنگین از مهمترین آالیندههای شیمیایی موادغذایی محسوب میشوند .شیر و فرآوردههای آن بهدلیل ارزش غذایی باال و مصرف
در تمامی سنین در بسیاری از نقاط جهان بخش مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل میدهد .لذا این پژوهش با هدف بررسی غلظت
روی ،سرب ،کادمیوم و مس در شیر خام تولیدی گاوداریهای مستقر در شهرک صنعتی دام لرستان در سال  1131انجام یافت .پس از
انتخاب  8واحد دامداری و تهیه  22نمونه شیر خام ،در آزمایشگاه نسبت به هضم اسیدی نمونهها مطابق روش استاندارد اقدام شد .سپس
غلظت عناصر در نمونهها با استفاده از دستگاه نشر اتمی خوانده شد .برای پردازش آماری نتایج نیز از نرمافزار  SPSSاستفاده گردید .نتایج
نشان داد که میانگین غلظت عناصر برای روی ،سرب ،کادمیوم و مس بهترتیب  172±18/5 ،2727±2737 ،1772±472و 122±123
میکروگرم در کیلوگرم بود .بهعالوه میانگین غلظت تجمعیافته عناصر مورد بررسی در نمونههای شیر بسیار بیشتر از رهنمود

WHO

برآورد شد .با توجه به نتایج که بیانگر تجاوز میانگین غلظت تجمعیافته فلزات سنگین روی ،سرب ،کادمیوم و مس در نمونههای شیر
از حد مجاز بود ،بهمنظور رسیدن به سالمت و ایمنی غذایی مصرفکنندگان ،در نظر گرفتن تمهیداتی از جمله نظارت بر علوفه
مصرفی ،آب آشامیدنی ،خصوصیات اراضی پیرامون دامداریها و محل کشت علوفه و کنترل آالیندههای منتشر شده از مراکز صنعتی
مجاور شهرک صنعتی دام لرستان توصیه میشود.
واژههای کلیدی :فلزات سنگین ،شیر خام ،سالمت و ایمنی غذایی ،استان لرستان
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بررسی عناصر روی ،سرب ،کادمیوم و مس در شیر خام تولیدی...

غذایی با منشأ دامی امکان قرار گرفت انسان در معرض

مقدمه
بشر امروزی بهواسطه فعالیتهاایش باا یادیتاری

عوارض ناشی از فازات را افزایش میدهد .امروزه یکی

چالشها و معضالت زیسات محیطای در طاول حیاات

از مسایل بهداشتی و زیست محیطی یوامع صنعتی،

چند هزار سالهاش موایاه شاده اسات .رشاد بایرویاه

کنترل آالیندگی فازات سنگی میباشد که از میان آنها

یمعیت ،رشد نامتوازن صنعتی و بهارهبارداری بایش از

آرسنیک ،سرب ،کادمیوم ،ییوه و روی برای انسان و

حد از منابع ،بدون تویه به توان بومساازگانهاا دسات

حیوان از اهمیت بهداشتی بیشتری برخوردار است

بهدست یکدیگر داده و بحارانهاای پایش روی بشار را

( .)Watson, 2011تقریباً تمامی فازات سنگی در بدن

عمیقتر و صدماتی که به محیطزیست وارد مایشاود را

در غاظتهای بیشتر از حد مجاز ،عوارض سوئی

شدیدتر کرده اسات .یکای از ایا بحارانهاا ،آلاودگی

بریای میگذارند ،که از شایعتری

آنها میتوان به

محیطزیست است که میتواند تعادل باومساازگانهاا را

اختالل در سیستم عصبی ،ایجاد یهش ژنتیکی،

برهم زند ،سالمت انسان و سایر مویودات را با تهدیاد

اختالالت ذهنی و سرطانزایی اشاره کرد .از آنیا که

موایه سازد و هدر رفت منابع حیاتی را شادت بششاد

فازات سنگی نمیتوانند مانند آالیندههای آلی از طریق

(دبیری.)1284 ،

فرآیندهای شیمیایی یا زیستی در طبیعت تجزیه شوند،

امروزه سالمت و ایمنای غاذایی یکای از مهامتاری

پایداری آنها ای امکان را فراهم میکند که در فواصل

مسایل مورد تویه بشر است .آلودگی مواد غذایی ماورد

قابلتویه توسط آب یا هوا منتقل شوند .در نتیجه،

استفاده انسان به ساموم شایمیایی ،فاازات سامی ،ماواد

سطوح آنها در حاقههای باالتر زنجیر غذایی تا چندی

نگهدارنده و نظایر آن از یمااه معضاالت رو باه رشاد

برابر میتواند افزایش یابد (رکنی.)1284 ،

دنیای کناونی اسات ،کاه در ایا میاان شایر باهعناوان

یکی از مهمتری معضالت فاازات سانگی  ،قابایات

مغذیتری ماده غذایی حاوی برخای عناصار ضاروری

تجمعزیساتی آنهاا و اخاتالل در سیساتم ایمنای بادن

همچون کاسایم ،منیازیم ،آها  ،روی و ما  ،باهدلیال

میباشاد ( .)Malhat et al., 2012روی باهعناوان یاک

مصرف در تمام سنی و بهویژه دوران نوزادی و کودکی

عامل مهم در ارتقاء و تنظیم رشد ،سرب بهعناوان یکای

و همچناای بااهعنااوان ماااده خااام در تهیااه بساایاری از

از مهمتری فازات حاضر در محیط با سمیت قابل تویه

فرآوردههای شیر بیشتر از سایر مواد غذایی مورد تویه

که مقادیر بیش از حد مجاز آن در بدن باعث اخاتالالت

قرار گرفته است و یک عنصار کایادی در زمیناه امنیات

یادگیری در کودکان میشود ،کادمیوم کاه باا تجماع در

غذایی محسوب میشاود (van Dokkum et al., 2015

کبد و کایه به دلیل پیوند با متالوتیونی و یایگزی شدن

´et al., 1989; Valiukenaite et al., 2006; Suturovic

با کاسیم استشوانها باعث اخاتالت در فعالیات کایاه و

.)et al., 2014; Ghezelbash

پوکی استشوان ،اختالالت ریوی و بروز فشار خون بااال

فازات سنگی

از مهمتری

آالیندههای شیمیایی

موادغذایی محسوب میشوند و ویود آنها در مواد
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که بهعنوان یک کوفااکتر بسایار مهام در

مصرف ماورر چنادی عنصار باهویاژه آها محساوب

دوره  ،6شماره  ،2پیاپی  ،22تابستان 5931

بهداشت مواد غذایی

مایشاود ( Klaassen et al., 2009; Lutfullah et al.,

،)2014

 .)2007ابتدا  9میایلیتر از هر نمونه شیر با  19میایلیتار
آب دوبااار تقطیاار رقیااق شااد .پاا

از افاازودن اسااید

شیر ممکا اسات تحات شارایط خاصای از یمااه

هیدروکاریک ( %15مرک ،آلمان) به نموناههاا باهمیازان

آلودگی آب و غذای دامها ،فرآیناد شیردوشای ،مصارف

 5/1مول در لیتر ،بارای قرائات عناصار روی ،سارب و

دارو و نزدیکی دامداریها به مراکز معدنی و صنعتی باه

م

و  5/59مول در لیتر برای قرائات عنصار کاادمیوم،

سموم مشتاف بهویژه فازات سنگی آلوده شده و بادی

نمونهها بهمدت  9دقیقه در دستگاه سانتریفوژ با سارعت

طریق منجر به ورود ایا فاازات باه بادن انساان شاود

 9555دور در دقیقه قارار گرفتناد ( Suturovic´ et al.,

(.)Moberg et al., 1987; Abdulkhaliq et al., 2012

 .)2014پ

از افزودن  15میایلیتار اساید نیتریاک %59

بنابرای نظر به اهمیت شیر بهعنوان یکی از اصاایتاری

(مرک ،آلمان) بهمنظور کامل شدن فرآیند هضم اسایدی،

مواد غذایی مورد استفاده انسان و ارتباط مستقیمی که باا

نمونهها بهمدت  9ساعت در دمای  155دریه ساسیوس

سالمت یامعاه دارد ،ایا پاژوهش باا هادف بررسای

باارای حااذف

غاظت تجمعیافته عناصر روی ،سرب ،کادمیوم و م

در حمااام آب قاارار داده شاادند .سااپ

در

ناخالصیها ،نمونه ها از کاغذ صاافی واتما شاماره 92

نمونااههااای شاایر خااام غیرپاسااتوریزه تولیدشااده

عبور داده شده و محاول باقیمانده باا آب دوباار تقطیار

گاوداریهای مستقر در شهرک صنعتی دام لرستان انجام

به حجم  10میایلیتر رسانده شد ( González-Montaña

یافت.

.)et al., 2012
 -قرائت غلظت عناصر در نمونهها

بهمنظور کالیبره کردن دساتگاه نشار اتمای (واریاان،

مواد و روشها

استرالیا) با اساتفاده از  1555 ppmنماک عناصار ماورد

 -نمونهبرداری

از انتشااب تصاادفی و باا توزیاع یکنواخات 8

مطالعه ،تهیه اساتاندارد فاازات در غاظاتهاای ،155 ،5

واحد تولید شیر مستقر در شهرک صنعتی دام لرستان ،از

 295و  ،955 ppbتهیااه شااد .در نهایاات غاظاات روی،

هر واحد دامداری صنعتی در فصل پاییز  2 ،1242نمونه

سرب ،کادمیوم و م

در نمونهها با اساتفاده از دساتگاه

 95میایلیتری شیر خام تهیاه و باه ظاروف پاایاتیانای

ICPبهترتیب در طول موجهاای 219/9 ،225/2 ،255/2

نموناههاا داخال یشادان قارار

و  229/7خوانده شد .حد تششیص دستگاه برای عنصار

گرفته و در سریعتری زمان ممک به آزمایشاگاه منتقال

روی برابر باا  ،87555-125555 ppbبارای سارب ppb

شدند (.)Bonyadian et al., 2006

 ،12155-19955کااادمیوم  21555-22955 ppbو م ا

 -آمادهسازی نمونهها

 25555-95555 ppbبود ( ;Valiukenaite et al., 2006

پ

سترون منتقل شد .سپ

بهمنظور آمادهسازی نمونههای شیر با هادف تعیای
غاظت عناصر روی ،سرب ،کادمیوم و م

در آنهاا ،از

روش هضم اسایدی اساتفاده شاد ( Kupusovic et al.,

Boltea et al., 2008; González-Montaña et al.,
 .)2012همچناای میاازان بازیااابی باارای روی ،ساارب،

کادمیوم و م

بهترتیاب برابار باا  %152 ،%44 ،%151و

 %47بهدست آمد.
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همبستگی بی غاظت عناصر سنگی در نمونههای شیر،

 -پردازش آماری نتایج

بهمنظور پردازش آماری نتایج از ویرایش  25نرمافازار

از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

 SPSSاستفاده شد .از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف
بارای بررسای نرماال باودن دادههاا و از آزماون تای
تکنمونهای برای مقایسه میانگی غاظت فازات سانگی
با مقادیر استاندارد استفاده شاد .همچنای بارای بررسای

یافتهها
نتایج مربوط به قرائات غاظات تجماعیافتاه عناصار
روی ،سرب ،کادمیوم و ما

در نموناههاا باه تفکیاک

ایستگاه نمونهبرداری در یدول ( )1ارایه شده است.
یدول ( -)1غاظت (میانگی  ±انحرافمعیار) تجمعیافته عناصر مورد ارزیابی در نمونهها به تفکیک ایستگاه نمونهبرداری
ایستگاه نمونهگیری

غلظت عنصر (میکروگرم در لیتر)

*

روی

سرب

کادمیوم

مس

1

2575±99

1955±75

195±19

295±25

2

2955±155

955±25

85±18

95±2

2

9525±55

9255±115

45±25

245±25

9

2955±95

755±29

155±8

5±1

9

2855±25

2255±45

115±15

145±2

5

2555±95

2595±99

45±2

45±2

7

2525±95

1115±95

115±19

95±2

8

9175±15

8955±125

115±15

25±2

انحراف معیار ±میانگی غاظت

2572±579

2725±2745

159±18/9

192±194

*دادهها مربوط به میانگی غاظت  2تکرار میباشد.

نتایج آزمون کاموگروف  -اسمیرنوف بهمنظاور بررسای

تفاوت معنایدار آمااری باود ( .)p>5/59باه طاوریکاه

نرمال بودن دادهها بیانگر آن بود که با تویه باه ایا کاه

میانگی غاظت هر چهاار عنصار در نموناههاای ماورد

سطح معنیداری بارای تماام عناصار بازر تار از 5/59

مطالعه بسیار باالتر از رهنمود سازمان بهداشت یهانی و

است ،بنابرای دادهها از توزیع نرماال برخاوردار بودناد.

کمیساایون اروپااا باارآورد شااد .نتااایج محاساابه ضااریب

همچنی نتایج آزمون تی تکنمونهای بهمنظاور مقایساه

همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی بای عناصار

میانگی غاظات تجماعیافتاه عناصار ماورد بررسای در

در نمونههای شیر بیانگر آن بود که بای عناصار روی و

نمونههای شیر با رهنماود ساازمان بهداشات یهاانی و

ساارب بااا ضااریب همبسااتگی ( )rبراباار بااا  5/454و

کمیسیون اروپا ( 15 ،25 ،228و  15میکروگارم در لیتار

 ،p>5/59همبسااتگی قاباال تویااه و معناایدار ویااود

) ( CAC,

داشت ،ولی بی ساایر عناصار همبساتگی قابال تویاه

بهترتیب برای روی ،سارب ،کاادمیوم و ما

2003; EC, 2006; Ayar et al., 2009; González )Montaña et al., 2012; Malhat et al., 2012بیاانگر
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مشاهده شد.
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شیر و فرآوردههای لبنی عرضهشاده در شاهر رام ا در

بحث و نتیجهگیری
تاکنون چندی مطالعه در خصوص بررسی احتماال

کرانه باختری رود اردن انجام یافت ،نتایج نشان داد کاه

حضور عوامل آالینده در شیر و فرآوردههاای یاانبی آن

بیشینه غاظت عناصار در نموناههاای ماورد مطالعاه بار

انجام شده است که اغاب نشااندهناده ارتبااط مساتقیم

حسب میکروگرم در گرم برای کادمیوم ،سارب ،ما

و

رشد صنعت ،شهرنشینی و کشاورزی مکانیزه با افازایش

آها بااهترتیاب براباار بااا  5/89 ،5/42 ،5/597و 12/41

غاظت فازات سنگی در شیر دام هاای اهاای اسات .در

مایباشاد .همچنای میاانگی غاظات عناصار سارب و

مطالعهای که بهمنظور بررسی سرب و کاادمیوم در شایر

کادمیوم در نمونههای شیر خام بیشتر از حد مجاز است

خام تولیدی در مناطق مشتاف استان همدان انجام یافت،

( .)Abdulkhaliq et al., 2012در پژوهشی که با هادف

نتایج نشان داد که میانگی غاظت عناصر در نمونههاا از

بررسی عناصر سرب و کادمیوم در شیر گاوهاای سااک

رهنمود  WHOو  FAOکمتر میباشاد ( Vahidinia et

در منطقه صنعتی و معدنی اوتاریاس اسپانیا انجام یافت،

 .)al., 2013نتایج پژوهشی که بهمنظور بررسای عناصار

نشااان داد کااه دامنااه غاظاات عنصاار ساارب باار حسااب

سرب و کادمیوم در شیر خام زری شهر اصافهان انجاام

میکروگرم در کیاوگرم برابار باا  5/71-15/1و میاانگی

یافت ،نتایج نشان داد که میانگی غاظات فاازات ماورد

غاظاات کااادمیوم کاامتاار از  2میکروگاارم در کیاااوگرم

بررسی در نمونهها با رهنمود  WHOاخاتالف معنایدار

میباشد .همچنی میانگی غاظت سارب در نموناههاای

آماری ندارد و کمتر از استاندارد میباشد ( Rahimi and

شیر مزارع مجاور سدهای باطاه ،نیروگاههای حرارتای و

 .)Nikneshan, 2007در مطالعاهای باا هادف بررسای

مناطق پرترافیک بیشتر از سایر نمونههای شیر میباشاد

و آرسانیک در شایر

( .)González-Montaña et al., 2012در پژوهشای کاه

خام و پاستوریزه تولیدشده در شهرکرد ،نتایج نشاان داد

بهمنظور بررسی عناصر آها  ،روی ،سارب ،کاادمیوم و

کااه میااانگی غاظاات فااازات مااورد مطالعااه در شاایر

م

در شیر خام در مصر انجام یافات ،نتاایج نشاان داد

گاوداریهای نزدیک مناطق صنعتی و شهری بایشتار از

که در بیشتر نمونههای شیر میانگی غاظات عناصار از

گاوداریهای مستقر در مناطق روساتایی اسات ( et al.,

رهنمود کمیسیون کدک

تجاوز کرده است ( Malhat et

 .)Bonyadian 2006نتایج پژوهشی که بهمنظور بررسی

 .)al., 2012نتایج پژوهشی که بهمنظور بررسای عناصار

برخی عناصر در نمونههای شیر پاستوریزه عرضهشده در

آرسنیک ،آلومینیوم ،سرب ،سانیوم و کادمیوم در شایر و

بازار مصرف شهر ویودینا صربستان انجام یافت ،نشاان

فرآوردههای آن در آناتولی ترکیه انجام یافت ،نشاان داد

بار

که محتوی سارب در محصاوالت ماورد مطالعاه بارای

حسب میکروگرم در کیاوگرم بهترتیاب برابار باا -49/2

مصرفکنندگان مشاطرهآمیز است (.)Ayar et al., 2009

 2/12-9/82 ،99/2و  112/2-129/7ماااااایباشااااااد

در پژوهشی بهمنظور بررسی برخای عناصار در شایر

( .)Suturović et al., 2014در مطالعهای کاه باا هادف

خام عرضهشده در بازار مصرف شهر کنتساتانتا روماانی،

و آها در

نتایج نشان داد که میانگی غاظت عناصر آه  ،آنتیموان،

فازات سنگی کادمیوم ،سرب ،م

داد که دامنه غاظت عناصر سارب ،کاادمیوم و ما

بررسی فازات سنگی کادمیوم ،سارب ،ما
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تیتانیوم ،روی ،سرب ،قاع ،کادمیوم ،کروم ،م

سبحان اردکانی و تیزهوش

و نیکال

همبستگی قابلتویه و معنیدار آماری ویود دارد .نتایج

در نمونههای شایر بار حساب میکروگارم در کیااوگرم

مطالعات فراوانی به واکنش بی عناصر سرب و روی در

بااهترتیااب براباار بااا ،155 ،5/12 ،485 ،95 ،155 ،725

بدن مویودات و قابایت آنها در سنتز نشانگار زیساتی

 175 ،95 ،5/559و  95ماایباشااد ( Birghila et al.,

متالوتیونی بهویژه در اندامهای روده ،کبد و کایه اشااره

.)2008

دارد ( .)Cai et al., 2009; Pilarczyk et al., 2013در

در نمونههای شیر خام تولیادی شاهرک صانعتی دام

مقایسه نتایج با دستاورد مطالعاه پیالرزیاک و همکااران

لرستان در سال  1242اقدام شد .نتاایج بیاانگر آن اسات

کااه باار روی عناصاار ساامی و ضااروری در شاایر خااام

که میانگی غاظت عناصر بر حسب میکروگارم در لیتار

گاوهای تغذیه شده با مواد غذایی ارگانیاک در لهساتان

در نمونههای شیر خاام بارای روی ،سارب ،کاادمیوم و

انجام یافت ،مششص شد که در نمونههای شیر گاوهاای

بااهترتیااب براباار بااا ،2725±2745 ،2572±579

هاشتای بی عناصر روی و سرب همبساتگی معنایدار

 159±18/9و  192±194و همگااای بسااایار بااااالتر از

آماری ویاود دارد ( )Pilarczyk et al., 2013و مطالعاه

رهنمااود سااازمان بهداشاات یهااانی و کمیساایون اروپااا

پاولویچ و همکاران که سرب و کادمیوم را در شیر خاام

میباشد .ای موضوع را میتوان به استفاده بایش از حاد

گاوهای ساک مناطق صنعتی کرواسای بررسای کردناد،

از نهااادههااای کشاااورزی همچااون سااموم و کودهااای

نشان داد در نمونههای شیر بی عناصر سرب و کاادمیوم

شیمیایی و بهویژه آفتکشها در مازارع کشات عاوفاه،

همبستگی معنیدار آماری ویاود نادارد ( Pavlovic et

استفاده از لج فاضالب در مزارع pH ،خااک ،مصارف

 .)al., 2004همچنی مقایسه نتایج باا دساتاورد مطالعاه

آب زهکشی مزارع کشاورزی توساط دامهاا ،اساتفاده از

سان و همکاران بر روی برخی فاازات سانگی در شایر

آب آلاوده در داماداریهاا نسابت داد ( ;Fouzy, 2000

گاوهای یاک در چی مششص نمود کاه در نموناههاای

 .)Javed et al., 2009; Vahidinia et al., 2013در

شیر بای عناصار کاادمیوم و ما

همبساتگی معنایدار

مقایسه نتایج با دستاورد مطالعه عبادالشایق و همکااران

آماری ویود دارد (.)Sun et al., 2011

ماا

که بر روی فازات سنگی در شیر عرضاهشاده در کراناه

با تویه به نتایج که بیاانگر تجااوز میاانگی غاظات

بااختری رود اردن ،میاانگی غاظات عناصار سارب و

تجمعیافته فازات سنگی روی ،سرب ،کاادمیوم و ما

کادمیوم بیشتر از حد مجاز بود ( Abdulkhaliq et al.,

در نمونههای شیر از حد مجاز است ،بهمنظاور دساتیابی

 )2012و مطالعه مالهات و همکاران نشاان کاه میاانگی

سالمت و ایمنی غذایی مصرفکنندگان ،در نظر گارفت

غاظت اکثر عناصر بیشتر از رهنمود کمیسایون کادک

تمهیااداتی از یماااه نظااارت باار عاوفااه مصاارفی ،آب

بودند (.)Malhat et al., 2012

آشامیدنی ،خصوصیات اراضای پیراماون داماداریهاا و

نتایج محاسبه ضریب همبساتگی پیرساون بیاانگر آن

محل کشت عاوفه و کنتارل آالینادههاای منتشرشاده از

است که در نمونههای شایر ماورد مطالعاه بای عناصار

مراکز صنعتی مجاور شهرک صنعتی دام لرساتان توصایه

روی و ساارب بااا ضااریب همبسااتگی براباار بااا ،5/454

میشود.
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Abstract
Heavy metals are the most important chemical pollutants of foods. Milk and dairy products due to the
nutritional functions are largely consumed by infants and children around the world. The purpose of this
study was to analyze Zn, Pb, Cd and Cu contents in raw cow milks produced in dairies of Lorestan
industrial livestock zone during 2014. A total of 24 milk samples was collected from eight dairies. The
samples were subjected to acid digestion according to standard method. Afterwards, the metal contents
were determined using ICP-OES. All statistical analyses were performed using the SPSS statistical
package. The results showed that mean concentrations of Zn, Pb, Cd and Cu in milk samples were
3072±674, 2720±2790, 104±18.5 and 142±149 µg/kg, respectively. Also comparison of the mean
concentrations of the metals with the WHO maximum permissible limits in milk revealed that the mean
concentrations of all metals were significantly higher than permissible limits. Because of the mean
concentrations of Zn, Pb, Cd and Cu in milk samples were higher than Mean Residual Limits, therefore
to achieve the consumers’ safety, monitoring of feed intake, water supplies, soil properties around
livestock and forage crops and control of pollutants emission from industries near the livestock are
recommended.
Keywords: Heavy metals, Raw milk, Food safety, Lorestan province
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