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چکیده
در این پژوهش جذب روزانه و خطر مصررر

میوه انگور ازنظر آلودگي به فلزات سررنگین در ملایر اندازهگیری شررد .برای نمونهبرداری ارقام

انگور پنج روستا انتخاب و غلظت سرب ،مس ،نیكل ،منگنز و روی با دستگاه جذب اتمي شعله و کوره گرافیتي اندازهگیری شد .برای ارزیابي
سرط آلودگي ی

فلز از شراخ

ت

عاملي ( )SFIو برای ارزیابي آلودگي تجمعي فلزات سرنگین از شاخ

تجمعي ( )IPIاستفاده شد.

میزان غلظت مس ،منگنز ،روی ،نیكل و سررررب در نمونههای کشرررمشررري بهترتیب  0/200/00 ،0/000/11 ،1/300/3 ،1/000/29و
 ،0/030/000در نمونههای عسكری بهترتیب  0/200/09 ،0/030/10 ،1/230/21 ،1/900/30و  0/000/033و در نمونههای فخری

بهترتیب  0/200/10 ،0/000/11 ،1/190/32 ،0/230/02و  0/030/0030میليگرم بر کیلوگرم وزن مرطوب تعیین شد .که این مقادیر
پایینتر از حد مجاز  FAO/WHOبودند .در میان ارقام موردمطالعه ،رقم عسكری حاوی بالاترین غلظت فلزات سنگین نسبت به دو رقم دیگر
بود و رقم فخری پایینترین غلظتها را نشران داد .بهطورکلي مقادیر کمي از سررب در هر سره رقم انگور مشاهده شد .در مقایسه با دو رقم
دیگر آلودگي تجمعي فلزات سنگین در رقم عسكری بالاتر بود ،اگرچه آلودگي تجمعي فلزات سنگین در سه رقم انگور در سط ایمن بودند.
بالاترین میزان مصر
شراخ

روزانه ( )DIRمربوط به رقم عسكری بود .مقادیر پتانسیل خطر( )THQبرای تمام فلزات کوچ تر از ی

بهدست آمد.

تجمعي فلزات سرنگین در سره رقم انگور پایین بود و آلودگي فلزات سنگین در سط ایمني  IPI ≤0/0بود .محاسبه میزان مصر

روزانه ( )DIRو مقادیر پتانسیل خطر( )THQنشان داد که مصر

ارقام انگور موردمطالعه هیچ خطری برای سلامتي ندارند.

واژههای کلیدی :ارقام انگور ،فلزات سنگین ،ارزیابي خطر ،میزان مصر

روزانه ( ،)DIRملایر
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 .)FOCUS, 2016تراکنون مطرالعهای درزمینهی آلودگي

مقدمه
ترریمین امنیررت غررذایي یكي از مهمترین مشررركلررات

فلزات سرررنگین و ارزیرابي خطر در ارقام مختلگ انگور

بهداشتي در سراسر جهان است .در حال حاضر با توجه

ایران و مناطق اصررلي تولید آن انجام نشررده اسررت .تنها

بره افزایش خطر آلودگي مواد غررذایي توسرررط سرررموم

مطرالعره موجود در این زمینره بررسررري غلظت فلزات

آفتکش و فلزات سرررنگین مسرررانل ایمني مواد غذایي

سنگین در خاك اکوسیستمهای زراعي انگور ملایر است

موردتوجه قرار گرفته اسررت (.)Shaheen et al., 2016

از این مطالعه

( .)Solgi and Solgi, 2015بنابراین هد

مواد غذایي آلوده به فلزات سررنگین باعو بروز

تعیین غلظت فلزات سررنگین در ارقام انگور کشررمشرري

بیمراریهای حاد و مزمن ازجمله نارسرررایي کلیه ،پوکي

( ،)V. vinifer CV Keshmeshiعسرركری ( V. vinifer

استخوان ،بیماری تنفس ي ،کاهش حافظه ،آسم ،مشكلات

 )CV Askariو فخری ( )V. vinifer CV Fakhriدر ملایر

قلبي و انواع سررررطان ميشرررود ).(Solgi et al., 2018

بهمنظور ارزیابي احتمال خطر سرلامت انسان در رابطه با

برخي فلزات سررنگین مانند کادمیوم ،کروم و سررررب از

مصرر

روزانه و

عناصررر غیرضررروری هسررتند که اارات منفي بر سررلامت

پتانسیل خطر است.

مصررر

این میوه و نیز محاسرربه میزان مصر

دارنرد .فلزات سرررنگین دیگری مانند نیكل ،از عناصرررر
غذایي کممصر

برای سلامت انسان ميباشند اما مقادیر

مواد و روش

بالاتر از حد مجاز آنها سررلامتي انسرران را تهدید ميکند

نمونهبرداری انگور در اواخر فصررل تابسررتان سررال

( .)Ji-yun et al., 2016میوه منبع مهمي از مواد مغذی و

 1320برای سررنجش فلزات سررنگین انجام شررد .منطقه

مكمل غذایي اسرت زیرا هم بهطور گسترده در دسترس

موردمطالعه در محدوده بین طولهای جغرافیایي '09◦03

است و هم هزینه آن پایین است (.)Mitic et al., 2012

تا ' 09◦22و عرضهای جغرافیایي ' 30◦12تا ' 30◦03قرار

بنابراین میوهها از مهمترین اقلام در سبد غذایي به شمار

دارد ( .)Solgi and Solgi, 2015بر اسررراس اطلاعات

ميروند .قابلذکر است میوهها ميتوانند سطوح بالایي از

بهدسرررتآمده در این باغات عمدتاً سرررم دیازینون برای

فلزات سرررنگین را در بخشهررای خوراکي خود تجمع

مبارزه با کرم خوشرره خوار و قارچ کش پنكو نازول

دهنررد ( .)Ji-yun et al., 2016در میرران میوههررا انگور

علیه سرفیدك سرطحي بهکار مي روند .پنج روستا بر

شررناخته شررده

اسررراس بیشرررترین میزان تولیرد انگور انتخاب و در هر

مسئول فعالیتهای آنتياکسیداني

روسررتا چهار تاکسررتان انتخاب شررد .در هر تاکسررتان

بهعنوان بزرگترین منبع ترکیبات فنولی
است .ترکیبات فنولی

هسرتند .بدین ترتیب پتانسیل مهارکنندگي مواد سرطانزا

نمونرهبرداری برهصرررورت مرکرب و از یر

را دارند و از اختلالات قلبي و عروقي جلوگیری ميکنند

هكتاری انجام شررد .در مجموع  00نمونه انگور در زمان

( .)Mitic et al., 2012در ایران ،انگور بررانررام علمي

برداشرت جمع آوری شد .در این پژوهش انگور از ارقام

( )Vitis viniferaبرا تولیرد سرررالرانه  1100هزار تن از

کشررمشرري ( ،)V. vinifer CV Keshmeshiفخری ( V.

مهمترین میوههرای صرررادراتي ميباشرررد ( FAO-OIV
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 )vinifer CV Fakhriو عسرررگری ( V. vinifer CV

نیكل و منگنز در نمونههای انگور توسرط دستگاه جذب

 )Askariبرداشرت شد .با توجه به زمان کوتاه ماندگاری

اتمي بهروش شرررعله ( Contraa 700, Analytik Jena,

محصرررول انگور نمونرههرا در اسررررع وقت برای انجام

 )Germanyو غلظت سررب توسط جذب اتمي بهروش

آنالیزهای بعدی به آزمایشررگاه محیطزیسررت دانشرركده

کوره گرافیتي ( )GF-AAS 8020انرردازهگیری شررررد

منابع طبیعي و محیطزیسررت دانشگاه ملایر منتقل شدند.

(.)Lopes-Artiguez et al., 1996

در آزمایشررگاه نمونهها توسررط آب مقطر دو بار شررسررته

 -محاسبه سطوح آلودگی

شردند ،سر س همه قسمتهای خوراکي میوه (پوست و

برای ارزیرابي سرررط آلودگي ی

هسرررته به همراه میوه انگور) توزین گردیدند .بهمنظور

شررراخ

هضررم شرریمیایي نمونههای انگور 12 ،گرم از نمونه وزن

مورداستفاده قرار گرفت که طبق فرمول ( )1محاسبه شد

شرد و سر س  12/0میليلیتر اسید نیتری  2/0 ،میليلیتر

( .)Li et al., 2013اگر SFIبیشتر از  1باشد نمونه به فلز

و  2/0میليلیتر آباکسیژنه به آنها اضافه

سنگین آلوده شده است ،در غیر این صورت نمونه آلوده

اسید پرکلری

تر

فلز در هر نمونه،

عاملي )Single factor indexes( SFI

شرد .س س نمونهها در مرحله اول به مدت  30دقیقه در

به فلز سنگین نیست.

دمای  00درجه سلسیوس در دستگاه هیتینگ بلاك (مدل

رابطه (Pn=Cn/Sn )1

 )Q Blockگرما داده شررد و در مرحله بعدی بهمدت 00

 ،Pnمقادیر SFIفلزات سنگین

دقیقه در دمای  120درجه سرلسیوس گرما داده شد .بعد

 ،Cnغلظت فلزات سنگین برحسب میليگرم بر کیلوگرم

از فیلتر کردن ،نمونررههررا برره حجم نهررایي  20میليلیتر

 ،Snاسرتاندارد ارزیابي فلزات سرنگین برحسب میليگرم

رسرانیده شد ( .)Olalla et al., 2004غلظت مس ،روی،

بر کیلوگرم (جدول.)1

جدول ( -)1استاندارد ارزیابي فلزات سنگین برای محاسبه شاخ
فلزات سنگین

نرمونرره ،شرررراخ

سرب
نیكل

0/3

مس

10

روی

0

تجمعي ( Integrated pollution

 IPI )indexesمورداسررتفاده قرار گرفت ( Shen et al.,

 .)2013شاخ

استاندارد ارزیابی ()mg/kg
0/2

برای ارزیابي آلودگي تجمعي فلزات سرررنگین در هر

 IPIطبق فرمول  2محاسبه شد و

ت

عاملي ()Ji-yun et al., 2016

سرررطوح آلودگي طبق این شررراخ

در جدول ()2

نمایش داده شده است.
رابطه ()2

Pint =√(𝑃𝑚𝑎𝑥 2 + 𝑃 𝑎𝑣𝑒 2 )/2

 ،Pintمقادیر  IPIفلزات سنگین در نمونه واحد.
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نمونه

 ،Pmaxبیشرترین سرط  SFIفلزات سنگین در ی
واحد

 ،Paveمیانگین سط  SFIفلزات سنگین در ی

نمونه

واحد.
جدول ( -)2درجهبندی آلودگي تجمعي سط فلزات سنگین
درجهبندی

IPI

سطح آلودگی تجمعی

1

𝐼𝑃𝐼 ≤0.7

ایمني

2

0.7< 𝐼𝑃𝐼 ≤1

هشدار

3

1< 𝐼𝑃𝐼 ≤2

کم

0

2< 𝐼𝑃𝐼 ≤3

متوسط

0

𝐼𝑃𝐼 >3

شدید

نامطلوب بهداشررتي هسررتند (.)Vazques et al., 2016

 -محاسبه نرخ جذب روزانه

 )Daily intake rate( DIRفلزات سرنگین برحسررب

مردتزمان در معرض قرارگیری ( 00 ،)EDسرررال برای

میليگرم بر کیلوگرم بر روز طبق رابطه  3محاسرربه شررد

بزرگسرررالان (در ایران) اسرررت ( .)3دوز مرجع ()RfD

( .)Li et al., 2014در این رابطه میانگین وزن بزرگسالان

بهترتیب برای سرررب ،نیكل ،مس ،روی و منگنز ،0/000

( 00 )BWکیلوگرم در نظر گرفته شررد ( Taghizadeh et

 0/3 ،0/00 ،0/02و  0/10میليگرم بر کیلوگرم در روز

 .)al., 2017میزان مصررر

انگور ( )IRدر ایران 0/0320

کیلوگرم بر روز برآورد شده است (.)FAO, 2016
𝐷𝐼𝑅= 𝐶 𝐼 R/𝐵W

رابطه ()3

 ،Cغلظت فلزات سنگین در ارقام انگور (.)mg/kg
 ،IRمیزان مصر

انگور (.)kg/day

 ،BWوزن بدن افراد بالغ (.)kg
 -محاسبه پتانسیل خطر

با اسررتفاده از فرمول  0ميتوان مقادیر پتانسرریل خطر
فلزات سرررنگین را کره مصرررر کنندگان در معرض آن
هسررتند ارزیابي کرد ( .)Roba et al., 2016اگر پتانسرریل
خطر ( )THQبهدسرتآمده کمتر از  1باشد ممكن است
برای مصررر کنندگان اارات مشررهود بهداشررتي نداشررته
باشررد .اگر  THQکل ( TTHQدو یا چند فلز سررنگین)
بزرگتر از  1باشرررد مصرررر کنندگان در معرض اارات
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است (.)Shaheen et al., 2016
رابطه (𝑇𝐻𝑄 = (𝐸F𝐸D𝐼R𝐶)/(𝑅𝑓𝐷𝐵W𝐴T) )0

 ،EFفرکانس مواجهه (روز بر سال).
 ،EDمدتزمان در معرض قرار گرفتن (برحسب سال).
 ،IRمیزان مصر

انگور (کیلوگرم بر روز).

 ،Cغلظت فلزات سنگین در ارقام انگور (میليگرم بر
کیلوگرم).
 ،RfDدوز مرجع رفرنس (میليگرم بر کیلوگرم بر روز).
 ،BWوزن افراد بزرگسال (کیلوگرم).
 ،ATمیانگین روزهای عمر ی

فرد.

 -تجزیه و تحلیل دادهها

تحلیل آماری دادهها توسط نرمافزارهای  SPSSو
 Excelانجام شد .نرمال بودن دادهها توسط آزمون
شاپیروویل

انجام شد .برای مقایسه غلظتهای فلزات

سنگین ،نرخ جذب روزانه و پتانسیل خطر در سه رقم
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مختلگ انگور بر اساس نرمال بودن یا نبودن دادهها از

>روی>سرب >نیكل و در رقم عسكری بهصورت روی

آزمونهای  ANOVAی طرفه و کروسكال والیس

>مس>سرب >نیكل بود .شاخ

عاملي برای نیكل

استفاده شد.

بهطور قابلتوجهي نسرربت به سرررب ،مس و روی بالاتر
بود .بهطورکلي شراخ

ت

ت

عاملي برای فلزات سنگین

(سرررب ،روی و مس) بهمراتب کمتر از ی

یافتهها
در این مطالعه ،غلظت فلزات سررنگین سرررب ،نیكل،
مس ،روی و منگنز برحسررب میليگرم بر کیلوگرم وزن
مرطوب در سرره رقم انگور ملایر ،شررامل کشررمشرري،

رقم عسركری شراخ

ت

بود ولي در

عاملي برای نیكل ،سرب و

مس نسرربت به دو رقم کشررمشرري و فخری بالاتر بود.

شاخ

های ت

عاملي برای فلزات سنگین کمتر از ی

شررد .در میان ارقام انگور

بود کره نشررران ميدهرد نمونههای ارقام انگور آلوده به

موردمطالعه رقم عسرركری حاوی بالاترین غلظت فلزات

فلزات سرنگین نیستند .هم نین  IPIبرای فلزات سنگین

سررنگین بود .درحاليکه رقم فخری نسرربت به دو رقم

در ارقرام انگور موردمطرالعره نشررران داد که ارقام انگور

دیگر پایینترین غلظتها را نشررران داد (جدول .)3در

کشرررمشررري ،عسررركری و فخری در سرررطوح ایمن

میان فلزات سرنگین اندازهگیری شده احتمال تجمع مس

( )𝐼𝑃𝐼 ≤0.7بوده و رقم عسكری نسبت به دو رقم دیگر

و منگنز ،از سه فلز دیگر بیشتر است و انباشتگي نیكل و

 IPIبالاتری داشت.

عسرركری و فخری مشررخ

روی بیشررتر از سرررب اسررت .در این مطالعه بیشررترین

جرردول ( )0میزان مصرررر

روزانرره ( )DIRفلزات

غلظت مس در رقم عسرركری مشرراهده شررد .هم نین

سرررنگین را با مصرررر

غلظت سرررب در رقم عسرركری نسرربت به دو رقم دیگر

مي دهد .در رقم عسركری سررهم فلزات سنگین در DIR

بالاتر مشراهده شرد .بهطورکلي غلظت سرب در سه رقم

بهترتیب سرررب>نیكل> روی> منگنز>مس و در دو رقم

انگور ناچیز بود .هم نین در جدول ( )3مقایسرره غلظت

کشررمشرري و فخری سرررب>نیكل> روی> مس>منگنز

فلزات سرررنگین در ارقرام مختلگ انگور برا حرد مجاز

بود .بالاترین  DIRفلزات سررنگین بهدلیل مصررر

انگور

 FAO/WHOانجام شررده اسررت که نتایج حاکي از پایین

رقم عسررركری بود .درحرراليکره کمترین  DIRبرهدلیررل

بودن این مقادیر نسرربت به این اسررتاندارد اسررت .جدول

ارقام انگور کشمشي و فخری بود .برای ارزیابي

مصر

ارقام انگور موردمطالعه نشررران

عاملي را برای فلزات سرررنگین

خطر سلامت مرتبط با آلودگي فلزات سنگین ارقام انگور

سررررب ،نیكرل ،روی و مس در ارقام انگور موردمطالعه

موردمطالعه THQ ،محاسبه شد (جدول THQ .)0فلزات

نشان ميدهد.

سرررنگین در انگور رقم کشرررمشررري و فخری بهترتیب

( )0نتایج شررراخ

روند شاخ

ت

های ت

عاملي برای فلزات سنگین یاد

شررده در دو رقم کشررمشرري و فخری بهصررورت مس

روی>سرررب> منگنز> نیكل>مس و در رقم عسررركری
بهترتیب روی>منگنز> سرب> نیكل>مس بود.
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جدول ( -)3نتایج مقایسه غلظت فلزات سنگین در ارقام انگور و مقایسه با مقادیر مجاز
فلزات سنگین

رقم کشمشی

حد مجاز

FAO/WHO

رقم فخری

رقم عسکری

)FAO/WHO(mg/kg

سرب

0/0

0/03b

0/00a

0/03b

روی

1/0

0/00a

0/03a

0/00a

مس

2/0

a

a

b

منگنز

0/0

1/30a

1/23a

1/19a

نیكل

()0/0

0/20a

0/20a

0/20a

متفاوت  a, bدر هر ستون بیانگر اختلا

حرو

1/00

1/90

0/23

های ت

جدول ( -)0شاخ

آماری معني دار است.

عاملي ( )SFIو تجمعي ( )IPIفلزات سنگین آنالیز شده در ارقام انگور موردمطالعه
SFI

ارقام انگور

IPI

سرب

نیكل

مس

روی

کشمشي

0/10

0/09

0/100

0/12

0/00

عسكری

0/2

0/2

0/19

0/120

0/09

𝐼𝑃𝐼 ≤ 0.7

فخری

0/10

0/09

0/023

0/13

0/00

𝐼𝑃𝐼 ≤ 0.7

𝐼𝑃𝐼 ≤ 0.7

جدول ( -)0تخمین نرخ جذب روزانه ( )DIRفلزات سنگین ارقام انگور موردمطالعه
تخمین نرخ جذب روزانه (میکروگرم بر کیلوگرم بر روز)

ارقام انگور
سرب

نیکل

مس

روی

منگنز

کشمشي

0/010b

0/100a

0/021b

0/339a

0/032a

عسكری

a

a

0/102

b

a

0/330

a

0/022

فخری

b

a

0/100

a

0/300

a

0/000

حرو

0/022
0/010

متفاوت  a, bدر هر ستون بیانگر اختلا

a

1/000

0/023

آماری معنيدار است.

جدول ( -)0تخمین پتانسیل خطر فلزات سنگین ( )THQدر ارقام انگور موردمطالعه
پتانسیل خطر ()THQ
سرب

مس

نیکل

منگنز

روی

TTHQ

ارقام انگور
کشمشي

b

0/0009

عسكری

b

0/0000

فخری

a

حرو

0/0003

a

0/0000

a

0/0003

متفاوت در هر ستون بیانگر اختلا
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0/0009

a

a
b
a

0/0100

0/02010

0/01202

آماری معنيدار است.

0/001120

a

a

0/00022

a

0/00119

a

0/00020

a

0/00121

a

0/00000

0/0320
0/000
0/030
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مریرزان غرلظررت فلزات سرررنگین در ارقررام انگور

 .) 2017بنابراین خاك و شرایط آب و هوایي فاکتورهای

موردمطالعه ،سرررب>نیكل> روی> مس>منگنز بود فقط

ابتدایي تعیین ترکیبات فلزات انگور هسرررتند ( Zhu et

در مورد رقم عسررركری مس بیشرررتر از منگنز بود .در

 .)al., 2012ترکیب فلزات در انگور به اسررتعداد تاك در

مطالعه روی انگور در کشررور چین نیز بیشررترین مقادیر

جذب عناصرر سمي که درنتیجه آلودگي خاك به وجود

در بین فلزات مربوط برره منگنز بود (.)Li et al., 2018

آمدهاند بسرررتگي دارد ( .)Karatas et al., 2015غلظت

بهعبارتدیگر ،در میان فلزات سررنگین اندازهگیری ش رده

منگنز در پژوهش ( )Türkdoğan et al., 2003در ترکیه

تجمع مس و منگنز ،از سررره فلز دیگر بیشرررتر اسرررت و

بالاتر از پژوهش حاضرر گزارش شررد .در برزیل میانگین

انباشرررتگي نیكل و روی نیز بیشرررتر از سررررب اسرررت.

غلظرت نیكل را پایینتر و میانگین غلظت سررررب را در

مطالعات قبلي ( )Ko et al., 2007نشان ميدهد که تغییر

ارقام انگور بالاتر از پژوهش حاضر بیان کردند ( Guerra

در الگوهای انباشررت فلزات به نوع رقم بسررتگي دارد.

 .)et al., 2012مقررادیر غلظررت روی ،مس و نیكررل در

در غلظررت فلزات سرررنگین در ارقررام

مطالعه انجام شده در لیبي بالاتر از مطالعه حاضر گزارش

انگور ممكن اسررت ناشرري از شرررایط رشررد ،فاکتورهای

شررد ( .)Elbagermi et al., 2012غلظت سرررب و نیكل

ژنتیكي ،شررررایط خاك ،تغییرات جغرافیایي و روشهای

در انگور مطالعات ( )Ji-yun et al, 2016در چین کمتر

آنالیز باشررد ( .)Zhu et al., 2012با توجه بررسرريهای

از پژوهش حاضرر بیان شرد .مقادیر سرب و روی انگور

پیشررین ( )Solgi and Solgi, 2015میانگین غلظت مس،

در این مطرالعره پایینتر از گزارشرررات ( Roba et al.,

سرب و روی در خاك باغات انگور واقع در دشت ملایر

 )2016در رومرراني بود .هم نین میزان غلظررت مس در

بهترتیب  0/21 ،0/30و  00میليگرم بر کیلوگرم بود که

این پژوهش بالاتر از مطالعات ( )Roba et al., 2016در

این مقادیر از میانگین جهاني و مقادیر پوسته زمین برای

روماني گزارش شررد .با اینحال محتوای فلزات سررنگین

این فلزات کمتر هسرررتند .در حال حاضرررر این خاكها

درنتیجره جرذب انتخابي از خاك و جذب مسرررتقیم در

ازنظر آلودگي خاك به فلزات سرررنگین در معرض خطر

بافتهای گیاهان بهویژه برگها ذخیره ميشرروند ( Li et

جدی نميباشرررند .کاربرد کودهای حیواني در زمینهای

 .)al., 2012برا توجه به جدول ( )3در نمونههای ارقام

کشررراورزی منجر به تجمع فلزات سرررنگین مانند مس،

انگور موردبررسي  ،غلظت فلزات سنگین پایینتر از حد

سرب ،نیكل و روی در خاك ميشوند .کودهای مصرفي

مررجرراز  FAO/WHOبررود (.)FAO/WHO, 1999

در این منطقه عمدتاً شررامل کودهای نیتروؤنه ،فسررفاته،

بررسررريهرای ( )Guerra et al., 2012در ارقررام انگور

پتاسه ،کود آهن و نیز کود مرغي ميباشند.

برزیل نشان داد که محتوای فلزات سنگین نیكل کمتر از

هم نین اختلررا

در مدیریت یك ارچه آفات ،بسریاری از مواد شیمیایي

این پژوهش بود اما مقادیر سررررب در ارقام انگور برزیل

که بهطور گسررترده در کشرراورزی اسررتفاده ميشرروند،

از حرد مجاز کدکس (حد مجاز برآورد شرررده توسرررط

قارچکشها و حشرهکشها هستند که پایه ترکیبات آنها

 )FAO/WHOفراتر رفت بااینحال محصولات صادراتي

مس ،منگنز ،سرررب یا روی اسررت ( Brunetto et al.,

کشاورزی برزیل هیچ مشكلي را درزمینه محتوای فلزات
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سرنگین نشرران ندادند .سرررب در انگور کشررت شرده در

باشرد TTHQ .ناشي از مصر

منطقه معدني ( Baia Mareروماني) برای مناطق شررهری

در ارقام عسكری ( ،)0/000کشمشي ( )0/0320و فخری

و روسررتایي بهترتیب  2/0و  3/0میليگرم بر کیلوگرم که

( )0/030بود .مقادیری محاسرربه شررده  THQو TTHQ

از مقادیر بهدسرررت آمده از این پژوهش بیشرررتر اسرررت

نشان داد که هیچکدام از فلزات سنگین موردبررسي برای

(.)Roba et al., 2016

مصر کنندگان انگور خطری ایجاد نميکند THQ .برای

شررراخ

هرای  SFIو  IPIهر دو مقرادیر کمتر از ی

این ارقام انگور بهترتیب

تمام فلزات سررنگین موردبررسرري و  TTHQبرای ارقام

داشتند که سطوح ایمن سه رقم انگور نشان ميدهند .در

انگور موردمطرالعه بسررریار پایینتر از  1بود که نشررران

مطررالعرره ( )Ji-yun et al., 2016در چین هم مقررادیر

ميدهد خطری برای مصررر کنندگان ندارد THQ .برابر

 SFIبرای فلزات مس ،روی و نیكل در انگور

خطر سرررلامتي HRIدر The ( ED

شررراخ
کمتر از ی

و درمجموع مقادیر  SFIبرای نیكل از دیگر

با ضررررب شررراخ

 )exposure durationاسرررت .بنابراین شررراخ

خطر

فلزات بیشرررتر بود که همراسرررتا با یافتههای این تحقیق

سرررلامتي ( )HRIنیز اغلب برای تخمین خطر سرررلامتي

اسررت .تفاوتهای موجود در غلظت فلزات سررنگین در

فلزات سررنگین از طریق مصررر

مواد غذایي اسررتفاده

ارقام انگور احتمالاً بهدلیل شررایط رشد ،عوامل ژنتیكي،

ميشود (.)Ji-yun et al., 2016

خواص خاك و تغییرات جغرافیایي باشررد ( Zhu et al.,

.)2012

در مطالعه حاضررر غلظت فلزات سررنگین در سرره رقم
انگور موردمطالعه در ملایر ارزیابي شرد .غلظت ،Ni ،Pb

روزانه سرررب ،نیكل،

 Zn ،Cuو  Mnدر نمونرههرای ارقام انگور آنالیز شرررده

بهطورکلي ،میزان کل مصررر

ارقررام انگور

پایینتر از بیشترین حد مجاز  FAO/WHOبود .در میان

موردمطرالعره برهترتیب - 0/0020% ،0/022-0/0020%

ارقرام انگور موردمطالعه رقم عسررركری حاوی بالاترین

 0/1120-0/12123% ،1/3090- 2/0102% ،0/0310و

غلظت فلزات سررنگین بود .میزان غلظت فلزات سررنگین

روزانه قابلتحمل برای

در ارقام انگور بهترتیب سرب>نیكل> روی> منگنز>مس

سررررب ( 0/000میليگرم بر کیلوگرم بر روز) ،نیكررل

بود .شراخ

تجمعي فلزات سررنگین در سه رقم انگور

( 0/02مریرلري گررم بر کیلوگرم بر روز) ،مس (0/00

پررایین بود و آلودگي فلزات سرررنگین در سرررط ایمني

میليگرم بر کیلوگرم بر روز) ،روی ( 0/3میليگرم بر

 𝐼𝑃𝐼 ≤0.7بود .یافتههای محاسبه جذب روزانه و مقادیر

کیلوگرم بر روز) و منگنز ( 0/10میليگرم بر کیلوگرم بر

پترانسررریرل خطر نشررران داد کره مصرررر

ارقام انگور

روز) اسرررت .درنتیجه ،تجمع فلزات سرررنگین از طریق

موردمطالعه هیچ خطری برای سررلامتي ندارند و به لحا

مس ،روی و منگنز نرراشررري از مصرررر

 0/0003-0/0220%از مصرررر

مصررر

ارقام انگور موردمطالعه هیچ تیایری بر سررلامت

غذایي ایمن هستند.

مصرر کنندگان ندارد .در میان فلزات سنگین آنالیز شده
در ارقام انگور ،روی دارای کمترین پتانسرریل خطر برای
سررلامتي اسررت که ممكن اسررت مربوط  RfDبالای آن
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Abstract
In this research, the daily intake and risk assessment of grape fruit with the perspective of heavy metal
contamination were measured in Malayer city. For sampling, five villages were selected. The
concentrations of heavy metals were determined by atomic absorption spectrophotometry with flame and
graphite furnace technique. For assessment the contamination level of each metal, the single factor index
(SFI), and for assessment of the cumulative contamination of heavy metals, the integrated pollution index
(IPI) were applied.The concentration level of heavy metals in the grape cultivars was found in the
decreasing order as Cu>Mn>Zn>Ni>Pb and lower than the maximum permissible levels recommended
by FAO/WHO. Among the studied cultivars, Askari cultivar contained higher heavy metal concentrations
compared to the other two cultivars and Fakhri cultivar showed the lowest concentrations. In general, lead
concentration was found to be low in the three grape cultivars. The integration pollution index (IPI) of
heavy metals was higher in cv. Askari, as compared with the two other cultivars, although the IPI of heavy
metals in three grape cultivars were at safe level. In general, the highest DIR was obtained for the Askari
cultivar. The THQ of all metals were < 1. The integrated pollution index of heavy metals in three grape
cultivars was low and heavy metals pollution was within the safe limits with IPI ≤ 0.7. The DIR and THQ
showed that the consumption of grape cultivars pose no risk to health.
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