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(دریافت مقاله 49/8/22 :پذیرش نهایی)46/6/22 :

چکیده
با گسترش آالیندههای محیطی و بهتبع آن ورود آن ها به زنجیر غذایی ،بررسی در مورد انواع آلودگی و بهداشت مواد غذایی حائز اهمیت
است .لذا ،این پژوهش با هدف بررسی محتوی عناصر روی ،سرب ،کادمیوم و مس در محصول گندم و نان مصرفی شهر همدان در سال
 1141انجام یافت .بدین منظور  9مزرعه کشت گندم و  9نانوایی پخت انواع نان لواش ،بربری ،سنگک و فرانسوی انتخاب و نمونهبرداری از
آنها مطابق روش استاندارد انجام شد .پس از انجام مراحل آمادهسازی نمونهها بهروش هضم اسیدی ،غلظت عناصر در آنها توسط دستگاه
نشر اتمی ( )ICPدر  1تکرار خوانده شد .نتایج نشان داد که میانگین غلظت عناصر روی ،سرب ،کادمیوم و مس در نمونههای نان بر حسب
میلیگرم در کیلوگرم برابر با 2/98

±

2/29 ،2/94

±

کیلوگرم برابر با 2/22 ،2/14 ± 2/16 ،9/41 ± 1/19

2/16 ،2/26

±

±

 2/42و 2/11

 2/42و 2/19
±

±

 1/24و در نمونههای گندم بر حسب میلیگرم در

 1/22بود .از طرفی نتایج بیانگر آن بود که میانگین غلظت عناصر

روی ،سرب و مس کمتر و میانگین غلظت عنصر کادمیوم بیشتر از حد مجاز  WHOاست .از اینرو ،آلودگی محصول گندم و نان مصرفی
شهر همدان بهدالیلی همچون استفاده طوالنیمدت و بیرویه از نهادههای کشاورزی بهویژه کودهای فسفاته و فاضالب شهری برای آبیاری،
استقرار مزارع در مجاوت صنایع و جادههای مواصالتی میتواند تبعات بهداشتی غیرقابل جبرانی برای مصرفکنندگان بهدنبال داشته باشد.
واژههای کلیدی :فلزات سنگین ،گندم ،نان ،همدان
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انپور و سبحان اردکانی
کی 

میزان فلزات سنگین در گندم و نان مصرفی شهر همدان

متحرکترین فلزات سنگین خاک محسوب میشود .حد

مقدمه
فعالیتهای انسانی از جمله فعالیتهای صنعتی و

مجاز مصرف آن برای انسان معادل  42میکروگرم در

انتشار گازها از اگزوز وسایل نقلیه ،تخلیه کودهای

روز است و مسمومیت با این فلز باعث آسیب جدی به

شیمیایی و احتراق سوخت و زغالسنگ همگی منبع

کلیهها ،استخوان و سیستم عصبی میشود .از طرفی این

بالقوه برای ورود فلزات سنگین به خاکهای کشاورزی

عنصر از قابلیت تجمع در کبد ،کلیه  ،استخوان و

هستند ( .)Massa et al., 2010بهدلیل اینکه گیاهان

پانکراس برخوردار است ( ;Gracey et al., 1999

فلزات سنگین را از خاکهای آلوده و یا رسوب این

 .)Sobhanardakani et al., 2015مس از عناصر غذایی

عناصر از هوای آلوده جذب میکنند ،آلودگی فلزات در

ضروری برای گیاهان و حیوانات است .نقش اصلی این

خاکهای کشاورزی تأثیرات منفی جدی بر سالمت

عنصر در گیاه فعال کردن آنزیمهای واکنش اکسایش

انسان دارد (.)Li et al., 2008

است ( Karami et al., 2009; Sobhanardakani and

عنصر روی از نظر کمیت دومین عنصر کمیاب

 .)Jafari, 2014; Sobhanardakani et al., 2014bمس

موجود در بدن پس از آهن بوده و از طرفی در اعمال

به مقدار نسبتاً کم بهوسیله گیاه جذب میشود ،بهنحوی

متابولیکی و در ساختمان آنزیمهای مغزی شرکت

که سطح بحرانی مس در بخشهای سبزینهای گیاه بسته

میکند .مقدار توصیه شده برای جذب روزانه روی 62

به نوع گیاه ،اندام ،مرحله رشد و همچنین کاربرد

میلیگرم است ( .)Alam et al., 2003این عنصر

نیتروژن ،از  1تا  2میکروگرم در گرم ماده خشک گیاهی

به عنوان یکی از عناصر و ترکیبات حیاتی و الزامی برای

متغیر است .برای اکثر گیاهان در صورتیکه غلظت این

گندم شناخته شده است .روی در چندین آنزیم ،از

عنصر  22-12میکروگرم در گرم ماده خشک باشد،

جمله کربنیک آنهیدراز ،دهیدروژناز ،پروتئیناز و پپتیداز

مسمومیت گیاه از جمله توقف رشد ریشه ،کاهش

وجود دارد و در گندم باعث کاهش محتویات

پنجهزنی در غالت و رنگ سبز تیره برگ را بهدنبال

کربوهیدرات در برگ و ساقه هنگام شکل گیری خوشه

خواهد داشت (.)Marschner, 2011

میشود ( .)Malakouti and Davoodi, 2004سرب

برآورد میانگین قابل قبول دریافت روزانه عناصر

یکی از فلزات سنگین و از عوامل آلوده کننده

( )Estimated Average Daily Intakesناشی از مصرف

محیطزیست است که با ایجاد اثرات سمی شدید در

مواد غذایی ،برای تعیین مخاطرههای طوالنیمدت بر

انسان و دیگر جانداران نقش مهمی در آلودگیهای

مصرفکنندگان انجام میشود ( ;Zhu et al., 2013

محیطی دارد .مهمترین و بیشترین منبع آلودگی سرب

 .)Apau et al., 2014شاخص سالمت ( Health

در اتمسفر و خاک ،احتراق سوختهای فسیلی بهویژه

 )Indexرا نیز میتوان از نسبت میانگین قابل قبول

Rahmani

دریافت روزانه هر عنصر به مصرف روزانه قابل قبول

 .)Sobhanardakani et al., 2014aکادمیوم با غلظت

( )Acceptable Daily Intakesآن عنصر محاسبه کرد.

 2/26تا  1/1میلی گرم در کیلوگرم یکی از مهمترین و

مقادیر شاخص مخاطره سالمت کوچکتر از یک،

بنزین
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بیانگر آن است که مصرف ماده غذایی اثر سوء بهداشتی

الگوی مصرف خانوارها دارد ( Fathi and Enayat

برای مصرفکننده ندارد و بالعکس ( Apau et al.,

 .)Gholozadeh, 2009مصرف سرانه گندم و نان در

.)2014

ایران بهترتیب در حدود  29و  122کیلوگرم است

تاکنون چندین مطالعه در زمینه بررسی محتوی

( .)Abdollahi et al., 2011بنابراین ،با توجه به اهمیت

فلزات سنگین در محصول گندم و نان در ایران و سایر

گندم و نان در سبد غذایی خانوار ،این پژوهش با هدف

کشورها و همچنین تعیین مخاطره سالمت مصرف این

بررسی محتوی عناصر روی ،سرب ،کادمیوم و مس در

محصوالت انجام یافته است .پژوهشی با هدف بررسی

محصول گندم و نان مصرفی شهر همدان در سال 1141

مخاطره سالمت ناشی از انتقال عناصر روی ،سرب،

انجام یافت.

کادمیوم ،کروم ،مس و نیکل در خاک به دانههای گندم و
ذرت در شهرکرد انجام یافت ( Beigi Harchegani and

مواد و روشها

 .)Banitalebi, 2013در مطالعهای نسبت به تعیین

در این پژوهش توصیفی ،با در نظر گرفتن

غلظت سرب در اجزای متشکله نان  81واحد نانوایی

محدودیت زمان و منابع مالی ،نسبت به تهیه  12نمونه

فعال در منطقه  2شیراز اقدام شد ( Khab Nadideh et

 22گرمی گندم از  9مزرعه (از ابتدا ،بخش میانی و

 .)al., 2004پژوهشی با هدف بررسی فلزات سرب،

انتهای هر مزرعه یک نمونه برداشت شد) و  12نمونه

مس و آهن در دانه گندم ،آرد و نان در کشور عراق

نان از انواع لواش ،بربری ،سنگک و فرانسوی از 9

انجام یافت ( .)Jawad and Allafaji, 2012در پژوهشی

نانوایی در سطح شهر همدان طی تابستان سال 1141

غلظت فلزات سنگین آلومینیوم ،مس ،آهن ،منگنز و

اقدام شد.

روی در نان و گندم تولید شده در ترکیه بررسی شد

نمونهها پس از پهن شدن روی کاغذ تمیز در هوای

( .)Harmankaya et al., 2012مطالعهای با هدف

آزاد خشک و سپس برای اطمینان از خشک شدن کامل

بررسی محتوی عناصر سرب ،کادمیوم ،مس و آهن در

بهمدت  29ساعت در آون  62درجه سلسیوس قرار داده

دانه گندم در کشور سوئیس انجام شد ( Kirchmann et

شدند .نمونههای خشک شده توسط آسیاب کامالً پودر

 .)al., 2009پژوهشی با هدف بررسی غلظت عناصر

و در ظروف پلیاتیلنی نگهداری شدند ( Samargandi

سرب و کادمیوم در انواع نان لواش ،بربری ،تافتون و

 .)et al., 1999یک گرم از هر نمونه در کوره الکتریکی

سنگک عرضه شده در شهر تهران انجام یافت ( Jahed

 SNOLبا درجه حرارت  922درجه سلسیوس تا

.)Khaniki et al., 2005

دستیابی به خاکستر سفید و بدون کربن قرار داده شد

غالت به ویژه گندم ،برنج ،ذرت و جو ،پایه و اساس

(2010

Kabata-Pendias,

;2010

.)Hodgson,

تغذیه و حیات انسان به شمار رفته و تأمین کننده 42

عصارهگیری از نمونهها به روش هضم اسیدی و توسط


درصد غذای مردم کره زمین است .در این بین ،نان

اسید نیتریک  9موالر در حرارت  42درجه سلسیوس

گندم بهعنوان ماده غذایی غالب ،سهم عمدهای در

عصارهها توسط کاغذ صافی واتمن

انجام یافت .سپس
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انپور و سبحان اردکانی
کی 

میزان فلزات سنگین در گندم و نان مصرفی شهر همدان

 92صاف شدند ( ;Harmankaya et al., 2012

رابطه2

 .)Naghipour et al., 2014برای کالیبره کردن دستگاه
نشر اتمی ( ،)710-ES, Varian, Australiaبا استفاده از

 EADIو  ADIبهترتیب بیانگر برآورد میانگین قابل

نمک  1222 ppmعناصر مورد مطالعه ،نسبت به تهیه

قبول دریافت روزانه هر عنصر بر حسب میلیگرم در

استاندارد فلزات در غلظتهای صفر 222 ، 122 ،و ppb

کیلوگرم در روز و مصرف روزانه قابل قبول هر عنصر

 ،222اقدام شد .در نهایت محتوی روی ،سرب ،کادمیوم

بهترتیب برابر با  2/221 ،2/2216 ،2/12و 2/29

و مس در نمونهها با استفاده از دستگاه  ICPبهترتیب در

میلیگرم در کیلوگرم در روز برای عناصر روی ،سرب،

طولموجهای  219/914 ،222/121 ،226/222و

کادمیوم و مس است ( ;Turkmen et al., 2009

 129/429نانومتر در  1تکرار خوانده شد .حد تشخیص

)Iwegbue, 2011; Fu et al., 2014

دستگاه بر حسب  ppbبرای روی برابر با -122222

دادهها با استفاده از ویرایش 14
پردازش آماری 

 ،84222برای سرب برابر با  ،11122- 19222برای

نرمافزار  SPSSانجام یافت .بهمنظور بررسی نرمال بودن

کادمیوم برابر با  21222-22922و برای مس برابر با

دادهها از آزمون شپیرو-ویلک ،برای مقایسه میانگین

بازیابی

غلظت فلزات سنگین با رهنمود  WHOاز آزمون  tتک

( )Recoveryنیز برای روی ،سرب ،کادمیوم و مس

نمونهای ،به منظور مقایسه میانگین غلظت تجمعیافته

بهترتیب برابر با  48درصد 44 ،درصد  121 ،درصد و

عناصر بین نمونههای گندم با نمونههای نان از آزمون t

 44درصد بود .

مستقل و برای بررسی همبستگی بین میانگین غلظت

26222-92222

بود.

همچنین

میزان

محاسبه برآورد میانگین قابل قبول دریافت روزانه و
شاخص سالمت هر عنصر بهترتیب توسط فرمولهای 1

عناصر در نمونهها از آزمون آماری همبستگی پیرسون
استفاده شد.

و  2انجام شد (:)Apau et al., 2014

یافتهها
رابطه 1

نتایج قرائت غلظت تجمع یافته عناصر روی ،سرب،

 :Cمیانگین غلظت تجمع یافته هر عنصر در ماده غذایی

کادمیوم و مس در نمونههای نان و گندم برحسب

مورد مطالعه بر حسب میلی گرم در کیلوگرم؛  Dو :F

میلیگرم در کیلوگرم و همچنین نتایج محاسبه برآورد

بهترتیب تعداد روزهای سال ( )162و میانگین مصرف

میانگین جذب روزانه عناصر و شاخص مخاطره

ساالنه ماده غذایی توسط هر فرد (کیلوگرم) و:W

سالمت آن بهترتیب در جدولهای ( )1تا ( )2ارایه شده

میانگین وزن بدن (بهترتیب  42کیلوگرم و  12کیلوگرم

است.

برای بزرگساالن و کودکان) است.
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جدول ( -)1نتایج قرائت محتوی عناصر روی ،سرب ،کادمیوم و مس در نمونههای نان و گندم ()mg/kg
انحراف معیار±میانگین *

عنصر

بربری

سنگک

نان فرانسوی

لواش

گندم 1

گندم 2

گندم 3

گندم 4

روی

8/89±2/12

9/12±2/16

1/24±2/24

2/61±2/12

9/26±2/11

6/69±2/19

1/42±2/22

2/11±2/22

سرب

2/29±2/22

2/12±2/22

2/22±2/22

2/29±2/22

2/92±2/29

2/22±2/22

2/11±2/22

2/19±2/22

کادمیوم

2/42±2/21

2/92±2/21

1/26±2/21

1/26±2/21

2/19±2/22

1/11±2/21

1/91±2/22

2/48±2/22

مس

1/41±2/21

1/94±2/22

1/91±2/21

1/66±2/22

1/12±2/26

1/11±2/22

2/61±2/21

2/48±2/22

نتایج مربوط به میانگین  1تکرار است.

نتایج بیانگر آن بود که کمینه و بیشینه میانگین

برخوردار است .نتایج آزمون  tتک نمونهای بیانگر آن

غلظت عناصر در نمونههای نان بر حسب میلیگرم در

بود که میانگین غلظت تجمع یافته فلزات سنگین در

کیلوگرم برای روی برابر با  1/24 ± 2/24و ± 2/12

نمونههای نان و گندم مصرفی شهر همدان با رهنمود

 8/89و به ترتیب مربوط به نان فرانسوی و بربری ،برای

( WHOمیلیگرم در کیلوگرم) برابر با  22برای روی،

سرب برابر با  2/29 ± 2/22و  2/12 ± 2/22و بهترتیب

 2/2برای سرب 2/22 ،برای کادمیوم و  12برای مس

مربوط به نان بربری و سنگک ،برای کادمیوم برابر با

( )JECFA, 2003اختالف معنیدار آماری داشت (2/22

 2/92 ± 2/21و  1/26 ± 2/21و بهترتیب مربوط به نان

> .)pبدین صورتکه میانگین غلظت عناصر روی،

سنگک و فرانسوی و برای مس برابر با  1/91 ± 2/21و

سرب و مس کمتر و میانگین غلظت عنصر کادمیوم

 1/41 ± 2/21و بهترتیب مربوط به نان فرانسوی و

بیشتر از حد مجاز بود .همچنین نتایج آزمون  tمستقل

بربری است .از طرفی کمینه و بیشینه میانگین غلظت

بیانگر آن بود که با توجه به سطح معنی داری بزرگتر

عناصر در نمونههای گندم بر حسب میلی گرم در

از  2/22برای عناصر روی و کادمیوم ،میانگین غلظت

کیلوگرم برای روی برابر با  1/42 ± 2/22و ± 2/19

تجمعیافته این عناصر بین نمونههای گندم و نان

 6/69و بهترتیب مربوط به مزارع  1و  ،2برای سرب

اختالف معنیدار آماری ندارد .اما در مورد عناصر سرب

برابر با  2/22 ± 2/22و  2/92 ± 2/29و بهترتیب مربوط

و مس با توجه به این که سطح معنیداری کوچکتر از

به مزارع  2و  ،1برای کادمیوم برابر با  2/19 ± 2/22و

 2/22بود ،این اختالف معنیدار است ( .)p> 2/22از

 1/91 ± 2/22و بهترتیب مربوط به مزارع  1و  1و برای

طرفی نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین

مس برابر با  2/61 ± 2/21و  1/12 ± 2/26و بهترتیب

میانگین غلظت عناصر روی -سرب ،سرب-کادمیوم و

مربوط به مزارع  1و  1بود.

کادمیوم  -مس در نمونه های گندم با ضریب همبستگی

نتایج بررسی نرمال بودن دادههای مربوط به محتوی

) (rبهترتیب برابر با  -2/824 ،-2/621و  -2/826و

عناصر روی ،سرب ،کادمیوم و مس در نمونههای نان و

( ،)p> 2/22همبستگی معنیدار آماری منفی (معکوس)

گندم بیانگر آن بود .غلظت همه عناصر از توزیع نرمال

وجود داشت .در نمونههای نان نیز بین میانگین غلظت
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عناصر سرب-کادمیوم و روی-مس با ضریب همبستگی

با استناد به نتایج مندرج در جدول ( ،)2شاخص

بهترتیب برابر با  -2/422و  -2/848و (،)p> 2/22

سالمت عنصر کادمیوم در نمونههای گندم برای کودکان

همبستگی معنیدار منفی (معکوس) وجود داشت.

بزرگتر از  1و مخاطرهآمیز است.

جدول ( -)2نتایج محاسبه برآورد میانگین قابل قبول دریافت روزانه و شاخص سالمت هر عنصر ناشی از
مصرف گندم و فرآوردههای آن بر اساس پتانسیل خطر عناصر روی ،سرب ،کادمیوم و مس
عنصر

میانگین غلظت
( )mg/kg

میانگین قابل قبول دریافت
روزانه

شاخص سالمت

کودکان

بزرگساالن

کودکان

بزرگساالن

روی

9/41

2/222

2/2294

2/241

2/216

سرب

2/14

2/22246

2/22216

2/21

2/292

کادمیوم

2/42

2/229

2/2224

9/1

2/88

مس

1/22

2/2292

2/22244

2/11

2/229

بحث و نتیجهگیری
با توجه به صنعتی شدن شههر همهدان در دهههههای
اخیر و تولید مقادیر قابل توجهه فاضهالبههای شههری،

مصرفکنندگان و دستیابی به ایمنهی غهذا بایهد مهورد
توجه قرار گیرد (.)Mohajer et al., 2014

صههههنعتی و کشههههاورزی و رهاسههههازی آنههههها در

نتایج پژوهش حاضر نشان داد کهه میهانگین غلظهت

بومسازگانهای طبیعی و روانهابهها و از سهوی دیگهر

عناصر روی ،سرب ،کادمیوم و مس در نمونههههای نهان

افههزایش اسههتفاده از سههوختهههای فسههیلی و احتمههال

بر حسب میلیگرم در کیلهوگرم برابهر بها ،2/94 ± 2/98

بازگشت ترکیبات احتراقیافته به محیط ،مشکل کهمآبهی

 2/42 ± 2/16 ،2/26 ± 2/29و  1/24 ± 2/19و بهههههرای

و خشکسالی و استفاده از آبهای با کیفیت پایین برای

عنصر کادمیوم بیشتر از حد اسهتاندارد بهود .ههمچنهین

آبیاری ،آلودگی خاک و تولیدات زراعی به عناصر سمی

میانگین غلظت این عناصر در نمونههای گندم بر حسب

دور از انتظار نیست (.)Samargandi et al., 1999

میلهیگهرم در کیلههوگرم برابهر بهها ± 2/16 ،9/41 ± 1/19

نتایج تحقیقات نشهان داده کهه نزدیهک بهه نیمهی از

 2/42 ± 2/22 ،2/14و  1/22 ± 2/11و بهههرای عنصهههر

فلزات سنگین از طریق گیاهان ،سبزیجات و غالت وارد

کادمیوم بیشتر از حهد اسهتاندارد بهود .در ایهن رابطهه،

بههدن مههیشههود ( .)Bigdeli and Seilsepour, 2008

تجاوز میانگین غلظت عنصر کادمیوم از حد استاندارد را

بنابراین ،کنترل بیشینه رواداری فلزات سهنگین در مهواد

میتوان به آلودگی خهاک بههدلیهل منشهأ زمهینشناسهی،

غذایی یکی از مواردی است کهه بهرای حفهظ سهالمت

مصرف بیرویه کهودههای شهیمیایی بههویهژه کودههای
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فسفاته بهعنهوان فهراوانتهرین منبهع آلهودگی کهادمیومی

کمتر و بیشتر از حهد مجهاز بهود ( Jahed Khaniki et

خاکهای کشاورزی ،کاربرد سموم حشرهکهش ،اسهتفاده

.)al., 2005

از فاضالب شهری برای آبیاری اراضی و تهردد وسهایل

همچنین در پژوهشی که بهمنظور بررسی غلظت فلهز

نقلیه در حاشیه جاده همدان-ساوه و در مجاورت مزارع

کادمیوم در گندم تولیدی شهر بوشهر انجام یافت ،نتیجه

کشهت گنهدم مهرتبط دانسهت ( ;Mulla et al., 1980

گرفته شد که میانگین غلظت این عنصهر در نمونههههای

Bahmanyar, 2008; Golshahi, 2010; Rahimi,
 .)2013پژوهشی با هدف ارزیابی نانهای سنتی تافتون،

گندم کمتر از حد مجاز و مغایر بها نتهایج ایهن پهژوهش

لواش و بربری عرضه شده در منطقهه  1شههر تههران از
نظر تجمع فلز سهنگین کهادمیوم انجهام یافهت و نتیجهه
گرفته شد که میانگین غلظت کادمیوم در نمونههای نهان
بربری و لواش بهعلهت فرسهودگی تجهیهزات نهانوایی،
عوامل بهداشتی ،نوع و نحوه استفاده از سوخت مصرفی
بهترتیب  29درصد و  22درصد بیشتر از حد استاندارد
بود ( .)Zolfaghari, 2013نتایج پژوهشی که به منظهور
بررسی اثر آبیاری سطحی با پساب شههری بهر انباشهت
بعضهی از فلهزات سهنگین در خهاک و انتقهال آنهها بهه
دانههای گندم انجهام یافهت ،نشهان داد کهه بهیشتهرین
شاخص انتقال به دانههای گنهدم بها  6/19میلهیگهرم در
کیلوگرم مربوط بهه عنصهر کهادمیوم و میهانگین غلظهت
کادمیوم بیشتر از حد مجاز اتحادیه اروپها بهود ( Beigi

 .)Harchegani and Banitalebi, 2013در پژوهشههی
مشخص شد که آلودگی منتشرشده از صنایع مسهتقر در
اطراف مزارع منجر بهه تجهاوز میهانگین غلظهت عنصهر
کادمیوم در همه واریتههای گندم مورد آزمهایش از حهد
استاندارد شده است ( .)Stefanovic et al., 2008نتایج
پژوهش که به منظور بررسهی غلظهت عناصهر سهرب و
کادمیوم در انواع نان لهواش ،بربهری ،تهافتون و سهنگک
عرضه شده در شهر تهران انجهام یافهت ،نشهان داد کهه
میانگین غلظت سرب و کادمیوم در نمونههها بههترتیهب

است (.)Dobaradaran et al., 2013
نتایج بررسی غلظت عناصر روی ،سرب ،کهادمیوم و
مس نشان داد که محصول گنهدم و نهان مصهرفی شههر
همدان در معرض آلودگی بیشتر از حد مجهاز بهه فلهز
سنگین کادمیوم است .از طرفی نتایج بیانگر آن بود کهه
شاخص مخاطره سالمت عنصر کادمیوم در نمونههههای
گندم برای کودکان بیشتر از  1و مخاطرهآمیز اسهت .از
اینرو استفاده بهیرویهه و طهوالنیمهدت از نههادهههای
کشههاورزی ،اسهههتقرار صههنایع در مجهههاورت اراضهههی
کشاورزی ،مصرف بیرویه کودههای شهیمیایی بههویهژه
کودهای فسفاته ،کاربرد لجن فاضهالب بههعنهوان کهود،
کشت گندم در مجاورت راههای مواصالتی پهر تهردد و
استفاده از فاضالب شهری برای آبیاری میتوانهد ضهمن
آلودگی محصول گندم و بهتبهع آن سهایر فهرآوردهههای
حاصل مانند نان ،تبعات بهداشتی غیهر قابهل جبرانهی را
نیز برای مصرفکنندگان بهدنبال داشته باشد .لذا ،نسبت
به پایش مستمر فهرآورده ههای غهذایی از نظهر محتهوی
فلزات سنگین و یا باقی مانده سموم شیمیایی برای حفظ
ایمنی غذایی توصیه میشود.

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونهه تعهارض منهافعی بهرای اعهالم
دارند.
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Abstract
Due to an increase of environmental pollutants and their consequences in foods, studies on the types of
pollution in different food types become of high importance. The present study was carried out to assess
Zn, Pb, Cd and Cu contents in wheat and bread of Hamedan City during 2015. For this purpose, 4 wheat
farms and 4 bakeries (Lavash, Barbari, Sangak and French bread types) were selected for sampling. After
acid-digestion method, the concentrations of the metals were determined using ICP-OES in 3
replications. Statistical analyses were performed using the SPSS statistical package. Results showed that
the mean concentrations (mg/kg) of Zn, Pb, Cd, and Cu in the bread samples were 5.47 ± 2.48, 0.06 ±
0.04, 0.92 ± 0.36 and 1.57 ± 0.14, respectively. The mean concentration of these metals (mg/kg) in the
wheat samples were 4.93 ± 1.34, 0.17 ± 0.16, 0.92 ± 0.55 and 1.02 ± 0.31, respectively. Also comparing
of the mean concentrations of metals with WHO permissible limits it was revealed that the mean
concentrations of Zn, Pb, and Cu were lower than permissible limits, meanwhile concentrations of Cd
was higher than permissible limits. It seems that excessive using of agricultural inputs and application of
sewage sludge and wastewater for irrigation could be the main reason for the high concentrations of
heavy metals in agricultural products and could have public health consequences.
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