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 چکیده

ته در سبزیجات رشد یاف طریق مصرف های غیرسرطانی ازارزیابی خطر کبالت بر سالمت انسان نسبت به بیماری این پژوهش با هدف

. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً گرفت انجام اضالب در شرایط گلخانهایف خاکهای تیمار شده با سطوح مختلف لجن

هشت نوع سبزیجات برگی درصد( و  6و  5/4، 3، 5/1)صفر، لجن فاضالب  تیمارها شامل پنچ سطحشد.  اجرار تصادفی با سه تکرا

شاخص متوسط جذب روزانه ا افزایش سطح لجن فاضالب، بود. بیازچه، شاهی، ریحان، خرفه، گشنیز و مرزه( )اسفناج، تربچه، پ

(ADD)  خطر و احتمال(HQ)  بزرگساالن افزایش یافتی کودکان و گروه سندر هردو (P≤0.0001) .5/4در تیمار  نتایج نشان داد 

بیشترین . برابر افزایش داشت 2شاخص خطر  کودکان و بزرگساالندرصد لجن فاضالب نسبت به تیمار شاهد، برای هر دو گروه سنی 

های خطر بالقوه ایجاد بیماریبرای هر دو گروه سنی طورکلی، . بهه بودپیازچه و مرزگیاه  به و کمترین شاخص خطر به ترتیب متعلق

 بیش از سه برابر بزرگساالن در معرض این خطر بودند.غیرسرطانی وجود داشت و کودکان 

 سبزیجات برگی، شاخص خطر، فلزات سنگین، لجن فاضالب واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

نجا که شود. از آفاضالب بیشتر و بیشتر می هشهرها و کمبود منابع آب، هر روز اهمیت تصفیافزایش روزافزون جمعیت و رشد کالن با

شود تا این منبع به محیط زیست برگردانده شود، محصول جانبی نیمه جامد غنی از موادآلی به نام لجن وقتی فاضالب تصفیه می

ای که خطری سالمت و بهداشت سودمندانه از آن به گونه هدی داشته و چگونگی دفع یا استفادافاضالب تولید شده که حجم زی

این ماده منبع غنی از عناصر با توجه به اینکه . (1331، )ترابیان و همکارانسزایی برخوردار است عمومی را تهدید نکند، از اهمیت به

غم ران یک کود آلی ارزان قیمت مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است. بهعنوباشد، بهریزمغذی، نیتروژن و فسفر برای گیاه می

یاد در ویژه در مقادیر زفلزات سنگین، کاربرد آن به سطح باالیدلیل های مفید لجن فاضالب به عنوان کودآلی، ممکن است بهجنبه

خانمیری ) شوددر خاک میبیش از حد فلزات سنگین شته شدن کشاورزی تبعات مضرّی در پِی داشته باشد. چرا که این امر باعث انبا

اند، ولی غلظت کمی بیشتر از حد آستانه ناچیز برای رشد گیاه الزم در مقادیر فلزات سنگیناگرچه برخی از  .(1331و همکاران، 

کبالت یک عنصر برای مثال،  (.Salehipour Baversad et al., 2014) تواند برای حیات گیاهی و جانوری خطرساز باشدها میآن

حداقل  (.Elinder et al., 1986))هیدروکسی کوباالمین( است  B12اساسی برای بدن انسان و عضو تشکیل دهنده الزم ویتامین 

باشد میکروگرم کبالت می 112/1میکروگرم در روز است، که برابر با  3توصیه شده مصرف روزانه هیدروکسی کوباالمین در بزرگساالن 
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(Stabler et al., 2004.) سمیت کبالت باعث عوارض جانبی ریوی  های بدن مضر است.به هرحال مقادیر زیاد کبالت برای ارگانیسم

(Wehner et al., 1977 و )سرطان( زاییHeath., 1955 )برای  تواندمی دهد که کبالتهای موجود در منابع نشان میدادهشود. می

)به نقل از  شود (Wang et al., 2000 – Yang et al., 2004عصبی باعث سمیت سلول )های ز جمله سلولها ابسیاری از انواع سلول

Karovic et al., 2007) .های کشاورزی منجر به افزایش های اخیر، آبیاری با فاصالب و استفاده کود لجن فاضالب در زمیندر دهه

ای به تولید محصول و مصرف محصوالت کاشته شده رو الزم است توجه ویژهاینسطح آلودگی ناشی از فلزات سنگین شده است، از 

های خوراکی محصوالت غذایی منبع سازی فلزات سنگین در بخشذخیره (.Moradi et al., 2016) در چنین مناطقی داشته باشیم

 Flores-Magdaleno) هوا و آب جذب می کنندها در زنجیره غذایی انسان است زیرا سبزیجات فلزات را از خاک، مهمی از آالینده

et al., 2011; Chiroma et al., 2014  به نقل ازRehman et al.,1996.)  میزان انباشت این فلزات در برگ سبزیجات بیشتر از

ی خوروجه به تازهها طرفدار زیادی دارند و با تهای دیگر گزارش شده است و از آنجا که سبزیجات در رژیم غذایی روزانه انسانقسمت

امروزه با توجه به برخی فاکتورها از  شود.بار این فلزات تهدید جدی برای مصرف کنندگان محسوب میاین محصوالت، اثرات زیان

جمله غلظت ماده آالینده، مقدار مصرف در طول زمان، سن فرد مصرف کننده، وزن بدن و نظایر آن و نیز استفاده از برخی روابط و 

توان تا حدود زیادی میزان خطر ناشی از مصرف محصوالت آلوده را برآورد المللی میهای معتبر بینارائه شده توسط سازمان هایشیوه

 .(Salehipour Baversad et al., 2014) ها و هشدارهایی را به مصرف کنندگان ارائه نمودگونه خطرات، توصیهو در جهت کاهش این

ای هانسان، محققین به محاسبه شاخص از فلزات سنگین جذب شده در گیاهان و تاثیر آن بر سالمتمنظور بررسی خطرات ناشی به 

 پرداختند (HQ)های غیرسرطانی و شاخص خطر بروز بیماری (ADD) سالمتی مانند؛ مقدار متوسط جذب روزانه فلزات سنگین

(Rastegarimehr et al., 2017) ،(Hu et al., 2017). استان جیانگسو چین به منظور ارزیابی ریسک سالمت فلزات  طی پژوهشی که در

برای بزرگساالن و کودکان از طریق استنشاق، تماس پوستی و  (ADD) خاک انجام شد، مقدار متوسط مصرف روزانه سنگین در

ای در مطالعه .(Jiang et al., 2017) محاسبه و از هر سه طریق منجر به بروز خطرات بالقوه شد (خوراک )مستقیم و غیر مستقیم

خطر سالمت انسان در برنج و خاک آن، در نزدیکی سه منطقه معدن در چین انجام  سنگین و ارزیابیفلز  5، بررسی آلودگی دیگر

د باشزا مییرسرطانکه نشان دهنده خطر بالقوه غ فلزسنگین در برنج باالبود، 5هر  برایشاخص خطر مقدار . در این پژوهش گرفت

(Fan et al., 2017.) های غیرسرطانی فلز کبالت در دو گروه خطر بیماری پژوهش حاضر با هدف بررسی مقدار جذب روزانه و شاخص

 سنی کودکان و بزرگساالن مورد بررسی قرار گرفت.

 

 هامواد و روش

ر ی دانشگاه شاهد تهران، دپژوهش بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورز

 35˚ 32′ 2/36″ به اجرا در آمد. خاک مورد مطالعه از حاشیه نهر فیروزآبادی استان تهران با مختصات جغرافیایی  1336-39سال 

خانه فاضالب جنوب تهران تهیه لجن فاضالب استفاده شده از تصفیه آوری شد.طول شرقی جمع 51˚ 31′ 4/10″عرض شمالی و 

درصد( و هشت نوع سبزیجات برگی )اسفناج،  6و  5/4، 3، 5/1)صفر، گردید. تیمارهای آزمایشی شامل پنج سطح لجن فاضالب 

تربچه، پیازچه، شاهی، ریحان، خرفه، گشنیز و مرزه( بود. طبق محاسبات انجام شده مقدار لجن فاضالب در درصدهای مورد نظر به 

کیلوگرم خاک همراه با مقدار مورد نظر از لجن فاضالب، ریخته شد.  3دستی با خاک مخلوط گشته و مجموعا در هر گلدان صورت 

ه و ب یک سانتیمتری سطح خاک قطع و در پاکت کاغذی گذاشته فاصله ها ازبخش هوایی بوتهبا کامل شدن دوره رشد گیاهان، 

درصد انجام گرفت  31هضم تر در مخلوط اسید سولفوریک و پراکسید هیدروژن هضم گیاه به روش  .آزمایشگاه منتقل شدند



(Rechcigl, J. E. and G. G. Payne. 1990غلظت فلزات سنگین گیاه به .) وسیله دستگاه جذب اتمی مدلAnalytic jena contra 

AA300  .رسم نمودارها با نرم افزار قرآئت شدExcel ر و تجزیه آمـاری بـا نـرم افزاSAS  انجام گردید. در نهایت، متوسط دریافت

فلز کبالت  (HQ)  3احتمال خطرو ، (Esteghamati et al., 2012)(، 1334)عبدی و همکاران،(، Chen et al., 2015) 2روزانه فلزسنگین

 از طریق معادالت زیر محاسبه شد.

ADDingestion=Cc×
IngR×EF×ED

BW×AT×10
6         (1)  

ingIR 1(: میزان مصرف خوراکی-(mg.kg ،(Abdi et al., 1394). EDهای مصرف : تعداد سال(years) .EF مقدار مصرف در سال :

)1-(days.years ،(Esteghamati et al., 2012) .BW : وزن بدن(kg)، (Davtalabnezam et al., 1395) .AT :365  ×ED ،(USEPA, 

2000) .cC : 1(غلظت فلز در بخش خوراکی گیاه-(mg.kg. 

HQ=
ADD

RfD
           (2)  

برای هر عنصر مقدار مشخصی است. این مقدار با آزمایش بر روی حیوانات به دست آمده و نشان دهنده  (4RfD) مقدار دوز مجاز

mg.kg)آن  حداکثر غلظتی از عنصر است که برای موجودات مشکلی ایجاد نکرده است و واحد
-1
.day

و مقدار آن برای  باشدمی (1-

. (Salehipour Baversad et al., 2014)و  (USEPA, 2000) گرم در روز استمیلی 1113/1فلز کبالت به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 

 نشان دهنده احتمال قوی بروز بیماری غیر سرطانی است HQ > 1نشان دهنده شرایط ایمن و عدم بروز بیماری، و  HQ < 1مقادیر 

(Fan et al., 2017). 

 

 و بحث نتایج

کل خاک اولیه قبل از اعمال  ی کم و شوری زیاد بود. مقدار کبالتشنی با مقدار ماده آلدارای بافت لومی آهکی، مطالعه مورد خاک

محاسبه گردید که  mg/kg 195/1-1فاضالب مورد مطالعه نیز کل موجود در لجن  کبالت. مقدار محاسبه شد mg/kg 51/4-1تیمار

موجود در لجن فاضالب  اگرچه غلظت عناصر( محاسبه گردید. mg/kg 25-1کل لجن فاضالب ) بسیار کمتر از حد استاندارد کبالت

وند ردر خاک، با توجه به این موضوع که فلزات سنگین نه از بین می استفاده دراز مدت از این ترکیب کمتر از مقادیر استاندارد بود اما

در خاک شده و مقدمات آلودگی خاک، گیاه و در نتیجه آلودگی زنجیره غذایی را عنصر شوند، باعث باال رفتن غلظت و نه شسته می

  (.1309آورد )پناهپور و همکاران، فراهم می

ر د احتمال خطر کبالت میانگین جذب روزانه و برنتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد اثر سطوح لجن فاضالب و نوع گیاه، 

مقایسه میانگین اثر  (1شکل ) .های مربوط به تجزیه واریانس ارائه نشده است(( )دادهP<0.0001)دار بود کودکان و بزرگساالن، معنی

با افزایش سطح لجن فاضالب در خاک، مقدار دریافت روزانه دهد. نگین جذب روزانه کبالت را نشان میسطوح لجن فاضالب بر میا

 کبالت نیز افزایش یافت که این میزان بسیار بیشتر از حد مجاز دریافت روزانه کبالت بود.

                                                           
2 Average daily doses (ADD) 
3 Hazard quotient 
4 Oral Reference Dose 



 

 جذب روزانه کبالت متوسطمقایسه میانگین اثر سطوح لجن فاضالب بر . 1شکل 

با توجه به حدود استاندارد تعیین شده برای  ( نشان داده شد.1در جدول ) ح لجن فاضالب بر احتمال خطرمیانگین اثر سطومقایسه 

اضالب درصد لجن ف 6متعلق به تیمار  بیشترین مقدار احتمال خطرتمامی سطوح لجن فاضالب دارای خطر بالقوه بودند. این شاخص، 

احتمال خطر درصد افزایش نشان داد. همچنین  9/50هر دو گروه سنی اهد، برای به تیمار شنسبت در این تیمار  بود. میزان خطر

در تیمار شاهد به علت آلوده بودن خاک  احتمال خطردرصد باالتر بود. باال بودن میزان  0/223برای کودکان در مقایسه با بزرگساالن 

در شهر مبارکه و  در پژوهشی از حاشیه نهر فیروزآبادی تهیه گردید.باشد. زیرا همانطور که گفته شد خاک مورد مطالعه اولیه می

ایج بر اساس نت سازی در سه گیاه پیاز، گندم و برنج بررسی شد.های اطراف شرکت فوالددر خاکهار فلز شهر اصفهان، غلظت چزرین

برای سرب، نیکل و کادمیوم در محدوده سمیت قرار داشت و مقادیر شاخص خطر  (ADD)به دست آمده مقدار متوسط جذب روزانه 

 ,.Moradi et al)و در محدوده خطر بالقوه محاسبه شد  1زا برای مصرف هر سه محصول کشاورزی باالتر از های غیر سرطانبیماری

2016). 

 کودکان و بزرگساالن . مقایسه میانگین اثر سطوح لجن فاضالب بر احتمال خطر کبالت در1جدول 

سطوح لجن 

 فاضالب

تعداد 

 نمونه

 احتمال خطر

 بزرگساالن کودکان

 b 04/49 b 51/14 24 شاهد

5/1% 24 ab 39/60 ab 93/21 

3% 24 a 41/93 a 25/22 

5/4% 24 a 43/93 a 26/22 

6% 24 a 33/95 a 12/23 

 .ندارند داریدرصد اختالف معن 5دانکن در سطح  ایحروف مشترک در هر ستون مطابق آزمون چند دامنه یدارا هاینیانگیم

 

اخص میزان ش( به ترتیب، نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح لجن فاضالب و سبزیجات مختلف بر 3( و )2شکل )

درصد لجن فاضالب در  5/1برای کودکان و بزرگساالن در تیمار  میزان خطر. بیشترین باشددر کودکان و بزرگساالن می خطر کبالت

، در خطر شاخصود استاندارد تعیین شده برای بر اساس حد مرزه مشاهده شد.و کمترین میزان در تیمار شاهد در گیاه  اسفناجگیاه 

یازچه خطر در گیاه پ بیشترین میزان طورکلیبه بالقوه وجود داشت. سنی کودکان و بزرگساالن خطرتمامی گیاهان برای هر دو گروه 

 و تربچه محاسبه شد.
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کودکان بزرگساالن



 

 در کودکان اثر متقابل سطوح لجن فاضالب و سبزیجات مختلف بر میزان شاخص خطر کبالت. 2شکل 

 

 در بزرگساالن اثر متقابل سطوح لجن فاضالب و سبزیجات مختلف بر میزان شاخص خطر کبالت. 3شکل 

 

  گیریتیجه

پژوهش نشان داد که کاربرد لجن فاضالب در خاک کشاورزی )به خصوص در سطوح باال( موجب افزایش جذب روزانه فلزات این 

 . در اثر جذب بیشتر فلزات سنگین، درصد ابتال بهکه بسیار بیشتر از حد مجاز مصرف روزانه کبالت بود سنگین توسط انسان شد

لجن فاضالب  درصد 6زایی در تیمار که، میزان خطر سرطانطوری، افزایش یافت. بهبه خصوص برای کودکان غیرسرطانیهای بیماری

پیازچه برای سبزی  خطردرصد بیشتر بود. همچنین بیشترین مقدار شاخص  9/50ن و بزرگساالن نسبت به تیمار شاهد، برای کودکا

نیز باالتر از حدود استاندارد  خطر برای مرزهصد شاخص محاسبه گردید. با این حال، در مرزهو کمترین مقدار آن برای سبزی  و تربچه

خوری داشته و در سبد مصرف روزانه انسان قرار دارند )مانند سبزیجات( گردد برای کشت محصوالتی که تازهبود. بنابراین پیشنهاد می

 از سطوح پایین لجن فاضالب بعنوان کود استفاده گردد.
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Abstract 

This study was carrid out to evaluate the risk of cobalt on human health against non-cancerous diseases through the 

consumption of vegetables grown in soils treated with different levels of sewage sludge in greenhouse conditions. The 

experiment was conducted as factorial in a completely randomized design with three replications. Treatments included 

5 levels of sewage sludge (0, 1/5, 3, 4, 5 and 6%) and eight types of leafy vegetables (Spinach, Scallion, Radish, 

Garden cress, Basil, Pearl, Coriander and Savory). The results showed that with increasing the level of sewage sludge, 

the average daily doses index (ADD) and the Hazard quotient (HQ) increased in both age children and adults groups 

(P≤0.0001). The result showed that in the treatment of 4.5% of sewage sludge compared to the control, the Hazard 

quotient increased twice for both age of children and adult groups. The highest and lowest Hazard quotient belonged to 

radish and savory respectively. In overal, there was a potential risk of developing non-cancerous diseases for both age 

groups, and children were more than three times more likely than adults to be at risk. 

Keywords: Leafy vegetables, Hazard index, Heavy metals, Sewage sludge. 
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