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 چکیده
ار و هایی که تحت کشت و کگسترش و رشد سریع شهر نشینی و انقالب صنعتی باعث ایجاد آلودگی در اطراف مزارع و زمین 

قرار دارند، شده است. از طرفی قرار گیری مزارع در اطراف منابع تولید کننده فلزات سنگین این نگرانی را در بین زارعین تولید میوه 
کند که ممکن است محصوالت تولید شده در آن منطقه نیز آلوده به این عناصر باشند. بنابراین آزمایشی با هدف بررسی ایجاد می

نظر در  ی موردوع سبزی گشنیز و شوید و اسفناج در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد. مزرعهمقدار عناصر سرب و روی در سه ن
کیلومتری از شرکت سرب و روی قرار دارد. آزمایشات در آزمایشگاه خاکشناسی  5/2ی روستای دیزج آباد استان زنجان و در فاصله

معنی داری از نظر جذب روی در بین سه نوع سبزی وجود دارد. همچنین دانشگاه شاهد انجام شد. نتایج نشان داد که اختالف میانگین 
گیاه اسفناج نسبت به گشنیز و شوید توانایی باالیی در جذب روی دارد ولی با این وجود مقدار روی موجود در اسفناج در حد مجاز 

 عنصر سرب نشان نداد. شود. روش هضم تر هیچ مقداری را برای بوده و مسمومیتی از لحاظ وجود روی دیده نمی
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 مقدمه                

شناخته  کند، به رسمیتآلودگی محیط زیست به فلزاتی مثل سرب، به عنوان یک خطر که بهداشت عمومی را تهدید می 
جای محیط زیست به طور گسترده  عنصری ایست که در همه . سرب[12] است جهانی شدهتبدیل به یک نگرانی شده و 

یکی از عوامل مؤثر بر سالمت انسان،  .[12] [4] فروپاشی نداردتوزیع یافته است. این عنصر زیست تخریب نبوده و قابلیت 
ه با ک باشندبـا ارزش میمصـرف مـواد غـذایی سـالم بـا کیفیت و کمیت مناسب است. سبزیجات از جمله مواد غذایی 

دلیـل  کنندگان زیادی دارند، پس سالمت این ماده غـذایی بـهف هـا و سـایر مـواد مغـذی، مصـرداشتن انواع ویتامین
میوه و سبزیجات رشد کرده در خاک آلوده ممکن است در  .[6] مصـرف باالی آن از اهمیت زیادی برخوردار اسـت

وی نیز به طور ر .[12] [3]آلوده شوندی جذب سرب از خاک یا رسوب مستقیم گرد و غبار بر روی سطوح گیاه نتیجه
باشد. روی به عنوان عنصر غذایی مهم در بدن معمول دومین فلز انتقال یافته پس از آهن در بدن موجودات زنده می

ی ها، تاثیر بر رونویسی از ساختار بدن مثل پروتئینهای مهمرود چرا که این عنصر در بخشموجودات زنده به شمار می
DNA روی در خاک حدود  مقدار .[7] دارد، تنطیم ساختار کروماتین، سوخت و ساز بدن و فعل و انفعاالت پروتئین نقش

 میلی گرم در کیلوگرم روی وجود داشته باشد 15تا  20باشد و همچنین در صورتی که در گیاه میکروگرم می 66تا  50
نگرانی موجود از افزایش فلزات سنگین بدلیل پتانسیل باالی این  .[14] [4] گیاه از نظر وجود روی مشکلی نخواهد داشت

ر د برای مثال .[9] شودها، گیاهان و حیوانات میباشد که باعث آسیب به انسانی غذایی میعناصر برای ورود به زنجیره
ر افرادی که د آنمی، حاشیۀ بورتون لثه، نفرو اسکلروز شکمی،آنسفالوپاتی، کولیکارتباط با سرب، عوارضی چون 

تواند سبب مصرف باالی روی در انسان می همچنین .[5] [2] شده استاند گزارش بزیجات آلوده به سرب داشتهمصرف س
در سراسر جهـان تحقیقـات  . [9] شودتهوع، استفراغ، از دست دادن اشتها، گرفتگی عضالت شکم، اسهال و سر درد می

نعتی و های شهری و صبویژه از طریق آبیاری با فاضالها و گیاهان به فلزات سنگین بهمتعـددی بـر روی آلـودگی خاک
تجمع . [6] انجـام گرفتـه است ی فلزات سنگین،های تولید کنندهاطراف کارخانه در مـزارعهمچنین یا لجنهای فاضالب 

ه تواند به سطوحی برسد کهای کشاورزی امری تدریجی بوده و غلظت عناصر میویژه زمینخاک بهعناصر سنگین در 
هایی که ترافیک زیادی دارند همچنین . آلودگی سرب در مناطق شهری و مکان[8]تهدید نمایدامنیت غذایی بشر را 

میلی گرم در کیلوگرم  20تا  0/2 گیاهاندامنه طبیعی غلظت سرب در . [10]   های صنعتی بیشتر از نقاط دیگر استمکان
همچنین غلظت سرب در خاک به طور  .[10]  میلی گرم در کیلوگرم گزارش شده است 300تا  30و حد بحرانی آن 

سرب و روی در  شاملوری سنگ معدن های استخراج و فرآفعالیت .[10]  پی پی ام گزارش شده است 70تا  19متوسط 
-معدنی به وجود میهای های اخیر مقادیر زیادی از زبالهواقع در استان زنجان در طول سال رب و روی ایرانکارخانه س

ازد و سهای شدیدی وارد میخسارتماند و به محیط زیست موجود در این مناطق آورد، که بیشتر بدون پاالیش باقی می
زیجات حضور مزارع سباز این رو و آلوده کننده در این منطقه گردیده است. منجر به تجمع مقادیر زیادی از فلزات سنگین 

کند که سبزیجات این ناحیه آلوده به این دو عنصر باشند، همچنین در اطراف شرکت سرب و روی این نگرانی را ایجاد می
وریان و رای مثال خانم نباشد بیمطالعاتی نیز در این زمینه انجام شده و نتایج بیانگر آلوده بودن خاک اطراف کارخانه م

متری از این  1000ای که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که آلودگی خاک تا شعاع در مطالعه [7]( 1391)همکاران؛ 
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کارخانه وجود دارد.  این آزمایش با هدف ارزیابی عناصر سنگین در سه نوع سبزی در مزرعه نزدیک شرکت سرب و 
  تعیین شود.   در سبزیجات کشت شده در این مزرعه میزان غلظت این دو عنصرروی انجام شد تا 

 
 مواد و روشها            

 تشریح منطقه مورد مطالعه:

آباد تهران و در منطقه دیزج -کیلومتری جاده قدیم زنجان 15مجتمع کارخانجات شرکت ملی سرب و روی ایران در  
تحصال سرب، های فرآوری و اسشمش سرب و روی تأسیس شد و شامل کارخانهمنظور تولید  هقرار دارد. این شرکت ب

 .[1] روی و سولفات روی است

وی رقم، روبه-دانشگاه شاهد واقع در تهران، ابتدای آزادراه تهران شاهد در آزمایشگاه خاکشناسی آزمایش در دانشگاه
 اجرا شد.طول شرقی  51 ͦ 20ˈ 33" عرض شمالی و  35 ͦ 32 ˈ50"مرقد مطهر امام راحل )ره(، با مختصات بین

برداری از انجام شد. جهت نمونه ،کیلومتری از شرکت  سرب و روی قرار داشت 3برداری از زمینی که در فاصله نمونه
گیاه  ها به صورتنمونهشد. گیاه،  فواصل منظمی از زمین انتخاب شد به طوری که ابتدا، وسط و انتهای زمین را شامل می

 کامل، دارای ریشه و ساقه و برگ بودند. 

ی خشک گیاه را درون لوله هضم با گنجایش گرم از ماده 2تجزیه گیاهی به روش هضم تر انجام شد. در روش هضم تر 
اسید با  ریکسولفو -پرکلرریک اسید -ی سه اسید شامل اسید نیتریکمیلی لیتر از آمیزه 30لیتر ریخته شد. میلی 150

ها با ها خیس شد. سپس درب لولهها همه نمونهها افزوده و با حرکت دادن لوله( به نمونه1،  4، 40های حجمی )نسبت
درجه  170دقیقه تا دمای  40ها به مدت ها به مدت یک شب به حال خود رها شدند. نمونهشیشه پوشانده شده و نمونه

درجه سانتی گراد افزایش یافت تا باقیمانده اسید  220تقطیر کامل اسید نیتریک، دما تا گراد حرارت داده شد. پس از سانتی
گراد افزوده شد. در این درجه سانتی 205نیتریک نیز تقطیر شود. پس از پایان تقطیر دما تا نقطه جوش اسید پرکلریک، 

ت زمانی که دود سفیدی ایجاد شد درجه حرار مرحله اسید پرکلریک غلیظ باقیمانده مواد آلی را به شدت اکسید کرده و و
ها لیتر آب مقطر به نمونهمیلی 20ها رنگ شدن ادامه یابد. بعد از خنک شدن نمونهای تنظیم شد که مواد تا زمان بیبه گونه

سانده به حجم ر 50. سپس از کاغذ صافی رد شد و در بالن [11] دقیقه دوباره حرارت داده شد 10افزوده شد و به مدت 
 اتمی قرائت شد.  و توسط دستگاه جذب

 

 نتایج وبحث

واند ت. این مطلب میدر آزمایشات انجام شده دستگاه جذب اتمی هیچ مقداری را برای عنصر سرب در سه گیاه نشان نداد 
کننده سرب و کیلومتری این زمین از شرکت تولید  5/2گیاه باشد. با توجه به دوری  3بیانگر عدم جذب این عنصر توسط 

نتایج  آزمایشات برای اما  .باشد تواند ناشی از عدم آلودگی خاک این منطقهگیاه می 3کاهش غلظت سرب در این  ،روی
گیاه گشنیز  3میانگین غلظت عنصر روی را در  1جدول  .ه استگیاه بود 3روی مثبت بوده و بیانگر جذب روی توسط هر 
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که اختالف معنی ( 3)جدول تجزیه آماری نشان داد  همچنین دهد.مطالعه نشان میدر مزرعه مورد  و جعفری و اسفناج
این امر می تواند ناشی از توانایی باالی برخی از  گیاه از لحاظ جذب عنصر روی وجود دارد. 3( بین %99داری )در سطح 

ت دارد چرا که ( مطابق1389)ناظمیمطالعات این مطلب با در جذب عناصر سنگینی مثل روی باشد. گیاهان مثل اسفناج 
جزیه دادها ت اسفناج توانایی باالیی در جذب روی داشته است. نها بر روی انواع مختلفی از سبزیجات نشان دادمطالعات آ

 گیاه گشنیز و شوید کشت شده در ابتدا، انتها و وسط زمین بوده است.  2همچنین بیانگر یکنواخت بودن غلظت روی در 

 

 گیاه گشنیز، شوید و اسفناج 3یانگین غلظت روي در ( م1جدول )

 گشنیز شوید اسفناج گیاه

غلظت روی میلی گرم  میانگین
 42/45 48 02/90 بر کیلوگرم

 

د فاصله تغییرات در بعغلظت عنصر روی در ابتدا، وسط و انتهای زمین نیز انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد بررسی 
در گیاه اسفناج کشت شده در ابتدای  موجود غلظت روی گذارد به طوری کهگیاهان اثر میبر جذب روی در برخی از 

گیاه گشنیز و شوید  2غلظت روی در اما این در صورتی ایست که  زمین زیاد و در انتهای زمین روند نزولی داشته است
 بوده است و تغییر زیادی نداشته است. یکنواخت بودن کشت شده در ابتدا، انتها و وسط زمین 

 

 تهایدر ابتدا، وسط و ان در سه گیاه کشت شده بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم میانگین غلظت روی 2جدول شماره 
 زمین

 شوید گشنیز اسفناج

 45 ابتدا 34/33 ابتدا 95/100 ابتدا

 02/31 وسط 42/43 وسط 06/102 وسط

 6/50 انتها 97/43 انتها 05/67 انتها
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 گیاه گشنیز و شوید و اسفناج 3براي عنصر سرب در  ( تجزیه واریانس3جدول)

 Sum of squares D.F M.S Fratio Sig منابع تغییرات

 .000 173/21 84/3760 2 68/7521 تیمار

   628/177 15 42/2664 خطا

    17 10/10186 کل

     7/21 ضریب تغییرات

 

این نکته بسیار  . گیاه دیگر بوده است 2اسفناج نسبت به  در گیاه نیز بیانگر  باال بودن غلظت روی(  1) نمودار  مقایسه میانگین دانکن
ه میانگین . مقایساین گیاه در زمینی با شرایط یکنواخت صورت گرفته استافزایش جذب توسط  ، چرا کهباشدحائز اهمیت می

که روی در با وجود این قرار داده و تفاوت معنی داری بین دو گیاه دیگر قائل نشده است. ،اول غلظت باالاسفناج را در ستون  ،دانکن
  کندباشد اما مقدار آن در حد مجاز بوده و مسمومیتی برای گیاه ایجاد نمیگیاه اسفناج باال می

 

 
 مقایسه میانگین دانکن (1) نمودار

 

 گیري كلینتیجه
جذب این  ،با توزیع یکنواخت عناصر غذایی و حتی عناصر سنگین حتی در اراضی کشاورزی توان گفت کهمیبا بررسی انجام شده 

روی و  لبررسی غلظت عناصری مث ان توانایی جذب باالتری دارند از این روی گیاهان یکسان نبوده و برخی از گیاهعناصر در همه
د کیفیت به بهبو و در پی آن کمک در انتخاب محصول تواند کمک به سزاییباشند میلودگی میسرب در مناطقی که مستعد آ

48.005 45.42
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سبزیجات کشت شده در مزارع نماید. گیاهانی مثل اسفناج که مستعد مسمومیت با عناصری مثل سرب و روی هستند بهتر است در 
 .مزارعی دورتر از منابع تولید کننده آلودگی کشت شوند تا بدین ترتیب از سالمت این محصول مطمئن شد

 

 منابع

بررسی میزان آالیندگی ناشی از صنایع . 1388[ شریعتی، ش. آقانباتی، س، ع. موسوی حرمی، س، ر. مدبری، س. آدابی، م، ح. 1]
 45. صفحه 81. شماره دندی. نشریه علوم زمین. سال بیست و یکم -معدنی و فرآوری سرب و روی بر آب و خاک منطقه انگوران

  54تا 

گیری میزان سرب و کادمیوم در دو سبزی اسفناج اندازه. 1380[ شعبانخانی، ب. آزادبخت، م. شکر زاده لموکی، م. بهرامی، ق. 2]
 .30پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. سال یازدهم. شماره -. مجله علمی1378و تربچه شهرستان ساری در پاییز 

   (Raphanus Sativusتجمع فلزات سنگین در بخش هوایی و ریشه تربچه ). 1392[ طوالبی، ز. رحیمی، ق. معروفی، ص. 3]
 های حفاظت آب و خاک. جلد بیت و یکم. شماره دوم. نشریه پژوهشهای اصالح شده با لجن فاضالبرشد یافته در خاک

کاربرد مس و روی بر غلظت و جذب تاثیر . 1392[ عسگری لجایر، ح. متشرع زاده، ب. ثواقبی فیروزآبادی، غ، ر. هادیان، ج. 4]
( در .Satureja hortensis Lعناصر غذایی کم مصرف )مس، روی، آهن و منگنز( و پر مصرف )فسفر( در گیاه دارویی مرزه )

 .19ای. سال پنجم. شماره های گلخانهعلوم و فنون کشت .ایشرایط گلخانه

تاثیر استنشاق فلز روی در معدن بر عملکرد بعضی از . 1382،س،ع، ا. چنگیزی، ز. تختی، م.سعادت، س، ح.  [ قانعی،م.مشتاقی5]
 .19. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان. سال پنجم. ششماره دستگاههای بدن

لنامه دانش و . فصوضعیت فلزات سنگین در خاک، آب و گیاه اراضی سبزیکاری بررسی. 1389ناظمی، س. خسروی، ا. [ 6]
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