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استفاده از گیاهان دارویی در ارتقای سالمت جامعه انسانی نقش اساسی دارد .با توجه به مصرف روز افزون گیاهان دارویی و با توجه به این
که گیاهان مهمترین مسیرانتقال فلزات سنگین به زنجیر غذایی انسان و چرخههای زیستی محسوب میشوند ،این پژوهش با هدف بررسی
غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ده گیاه دارویی پر مصرف در شهرستان کرمانشاه در سال  5931انجام شد .بعد از تهیه و آماده
سازی سه نمونه از هریک از گیاهان دارویی از بازار شهرکرمانشاه ،نسبت به هضم اسیدی نمونه ها و قرائت غلظت تجمع یافته عناصردرآنها
توسط دستگاه جذب اتمی اقدام شد .داده های بدست آمده توسط نرم افزار آماری  SPSSبا استفاده از طرح آزمایشی کامال تصادفی در سه
تکرار تجزیه و تحلیل شدند و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال  0درصد انجام شد .نتایج نشان داد که
کمینه و بیشینه میانگین غلظت کادمیوم در شیرین بیان و چای کوهی به ترتیب 59/0 ،و  35/0میکروگرم بر کیلوگرم و کمینه و بیشینه
میانگین غلظت سرب در شوید و بابونه به ترتیب  3/35و  55/09میکروگرم بر کیلوگرم می باشد .نتایج این پژوهش نشان داد که این
گیاهان دارویی آلودگی به سرب وکادمیوم نداشته و میانگین غلظت این عناصر کمتر از رهنمود سازمان بهداشت جهانی می باشد و عواقب
مخاطره آمیز بهداشتی برای مصرف کنندگان ندارند ،ولی با توجه به اینکه این گیاهان دارویی مصرف وسیعی در شهرستان کرمانشاه داشته
واز مکانهای نامعلومی برداشت و تهیه می شوند و احتمال تجمع زیستی فلزات سنگین در طوالنی مدت را به همراه خواهند داشت ،پایش
مستمرمقادیر تجمع یافته فلزات سنگین در گیاهان دارویی توصیه می شود.
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استفاده از گیاهان دارویی در سالهای اخیر بطور
روز افزونی در حال افزایش است .بااین حال ،مطمئن
بودن استفاده از این گیاهان با توجه به گزارشاتی که
در مورد ایجاد پاره ای بیماریها توسط آنها یا مسموم
نمودن افراد به فلزات سنگین وجوددارد ،مورد سوال
قرار گرفته است(1و .)2آلودگی گیاهان ممکن است
ناشی از آلودگی خاک ،آب و یا هوا باشد و یا زمانی که
گیاهان دارویی در کنار صنایع فلزی رشد می کنند،
ممکن است آلوده شوند ( .)3همچنین استفاده از
کودهای شیمیایی حاوی کادمیم ،آفت کشهای دارای
جیوه آلی یا سرب و استفاده از آبهای آلوده می تواند
موجب آلودگی گیاهان دارویی به فلزات سنگین شود
( .)4با این وجود در صورتیکه در یک محیط به هر
دلیل ،میزان غلظت فلزات سنگین ،از حد معینی باالتر
برود ،ایجاد آلودگی نموده و سبب تهدید برای
موجودات زنده میگردد.این فلزات با ایجاد
سازوکارهای متعدد سبب به همخوردن تعادل در
موجودات زنده بهویژه انسان میشوند و طیف
گستردهای از عوارض و اختالالت را به وجود میآورند.
این عوارض و اختالالت در تمامی ارگانها دیده
میشوند و عوامل مختلفی از قبیل نوع فلز در آنها
دخالت دارد .از مهمترین اختالالت و عوارض آنها
میتوان به سرطانزایی ،اثر بر سیستم اعصاب مرکزی و
محیطی ،اثر بر روی پوست ،اثر بر روی سیستم
خونساز ،اثر بر سیستم قلبی -عروقی ،آسیب به
کلیهها و تجمع در بافتها اشاره کرد (.)5
آلودگی سرب باعث جلوگیری از سنتز هموگلوبین،
آسیب به عملکرد کلیهها ،سیستم باروری ،مفاصل،
سیستم قلبی -عروقی ،آسیب حاد و مزمن به سیستم
عصبی مرکزی و سیستم عصبی جانبی میشود .در
اطفال سمیت سرب باعث رشد ضعیف سلولهای

خاکستری مغز و در نتیجه بهره هوشی کم میشود.
سمیت حاد و مزمن باعث بروز بیماریهای روانی
میگردد (.)6
کادمیوم ازجمله مواد سرطانزا گروهبندی میشود
و تجمع بیش از حد آن در بدن انسان سبب ایجاد
بیماریهای استخوانی ،تورم ششها ،نارسایی کبد و
کلیه ،بیماریهای قلبی -عروقی و افزایش فشار خون
میشود .همچنین کادمیوم در جفت نگهداری شده و از
انتقال مس و روی به جنین جلوگیری میکند (.)7
موارد گوناگونی از آلودگی به فلزات سنگین در
گیاهان دارویی و پتانسیل باالی این گیاهان در جذب و
انتقال فلزات سنگین به بخش های قابل استفاده به
وسیله محققان مختلف گزارش شده است
(.)3،،،1،،11،12،13
در تحقیقی که بهمنظور بررسی آلودگی سرب و
کادمیوم در گیاهان دارویی عرضهشده در عطاریهای
شهر اصفهان انجام یافت ،نتایج نشان داد که میانگین
غلظت این عناصرکمتر از رهنمود سازمان بهداشت
جهانی میباشد ولی چون ممکن است این فرآوردهها
توسط بیماران حساس به عناصر سمی استفاده شود،
توصیه میشود که از مصرف گیاهان دارویی برای
پرهیز از قرارگرفتن در معرض مقادیر اندک فلزات
سمی نیز اجتناب شود (.)14
در پژوهشی که بهمنظور بررسی تجمع فلزات
سنگین سرب ،کادمیوم ،مس و نیکل در داروهای
گیاهی عرضهشده در بازار مصرف شهر شیراز انجام
یافت ،نتایج نشان داد که سرب و کادمیوم در نمونهها
بیشترین درصد را داشتندو با توجه به اینکه بیشتر
مصرفکنندگان از گیاهان دارویی در ایران ،افراد
کهنسال دارای مشکالت قلبی -عروقی و نارساییهای
کلیوی هستند ،باید درخصوص مصرف طوالنیمدت
این محصوالت مالحظاتی در نظر گرفته شود (.)15
نتایج پژوهشی که بهمنظور بررسی فلزات سنگین
در گیاهان دارویی مختلف در پاکستان انجام یافت،
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نشان داد که میانگین غلظت عناصر آهن ،روی ،سرب،
کادمیوم ،کروم ،مس ،منگنز و نیکل بر حسب میلیگرم
در کیلوگرم بهترتیب برابر با ،،/،، ،1،/11 ،4،/47
 2،/11 ،15/،6 ،،/،1 ،،/1و  1/،2میباشد که با
توجه به مقادیر بهدست آمده تمامی عناصر بهجز آهن
و منگنز در محدوده مجاز رهنمود سازمان بهداشت
جهانی میباشند .بنابراین شناسایی هر نوع فلز سنگین
و سمی در گیاهان دارویی آلوده و برجسته کردن آن
در کنترل سالمت مصرفکنندگان الزم است (.)16
در تحقیقی که بهمنظور بررسی فلزات سنگین
آهن ،جیوه ،روی ،سرب ،کادمیوم ،کبالت ،کروم ،منگنز
و نیکل در گیاهان دارویی پرکاربرد جمعآوری شده از
مکانهای گوناگون شمال غربی هند انجام یافت ،نتایج
نشان داد که باید از کشت گیاهان دارویی و گیاهان
پرمصرف در رژیم غذایی به منظور اجتناب از خطرات
بهداشتی در نزدیکی محیطهای آلوده به ویژه مناطق
صنعتی جلوگیری به عمل آید (.)17
در تحقیقی که بهمنظور یافتههای جدید در مورد
محتوای فلزات سنگین سرب ،مس و کادمیوم در

بابونه ،چای کوهی ،شاتره ،تشنه دارو و پونه که از
گیاهان دارویی پرمصرف در شهر کرمانشاه می باشند،
می پردازد.

نمونههای گیاهان دارویی شامل نعناع (
 ،)spicataشوید ( ،)Anethum graveolensشیرین بیان
 ،)Glycyrrhize glabraکاسنی(،)Cichorium intybus
بابونه
،)Althaea
(officinalis
ختمی
( ،)MatricariaChamomillaچای کوهی ( Stachys
 ،)lavandulifoliaشاتره ) ،)Fumaria officinalisتشنه
داری ( (Scrophularia striataو پونه ( Mentha
 ،)pulegiumاز سه عطاری معروف و معتبر و با
بیشترین مراجعهکننده ،در شهر کرمانشاه تهیه شدند.
به این صورت که از هر 1،گیاه دارویی،یک نمونه مجزا،
از هر سه عطاری ( 3تکرار) تهیه شده (جمعا  3،نمونه
از  1،نوع گیاه دارویی پر مصرف) و به آزمایشگاه
منتقل شدند .در آزمایشگاه نمونهها توسط آب مقطر و
سپس آب دوبار تقطیر شسته شده و در دمای اطاق
( 22-25درجه سانتیگراد) در سایه خشک
شدند.نمونههای خشکشده در هاون چینی کوبیده
شده تا خرد و همگن شوند .به یک گرم از هر نمونه،
اسیدنیتریک  65درصد و آب اکسیژنه (پراکسید
هیدروژن)  3،درصد با نسبت حجمی  2به  1تا
رسیدن به حجم  1،میلیلیتر افزوده شد .برای رسیدن
حجم محلول به سه میلیلیتر ،آن را بر روی هیتر
حرارت داده و بعدازخنک شدن توسط کاغذ صافی
واتمن  42در بشر  25میلیلیتری با آب دوبار تقطیر به
حجم رسانده شد .در نهایت پس از ساخت محلول مادر
(استوک) و استاندارد نمک عناصر در غلظتهای
مختلف 5و 1،میلیگرم در لیتر مقادیر سرب و
کادمیوم در طول موج های  233و 233نانومتر ،با
استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله ( Shimadzu,
Mentha

 )Model AA650تعیین گردید ( .)2،کلیه مواد
شیمیایی استفاده شده در آزمایشات ،محصول شرکت
مرک آلمان بود.در این پژوهش از طرح پایه کامال
تصادفی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد .برای
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داروهای گیاهی در آلمان انجام یافت ،نتایج نشان داد
که ارزیابی فلزات سنگین در داروهای گیاهی باید
برنامهریزی شده و بهطور منظم اتفاق افتد (.)13
به طور مکرر عوارض جانبی جدی برای بیمارانی که
از داروهای گیاهی استفاده کرده اند،گزارش شده است
که به دلیل وجود فلزات سنگین در این داروها بوده
است (.)1،لذا ،باید مراقب بود که گیاهان دارویی
آلوده ،به زنجیره غذایی انسان وارد نشوند .این پژوهش
به بررسی میزان فلزات سنگین کادمیم و سرب در
گیاهان نعنا ،شوید ،شیرین بیان ،کاسنی ،ختمی،

مواد وروش ها
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مقایسه میانگین های به دست آمده از سه تکرار از
آزمون چند دامنه ای دانکن با احتمال خطای  5درصد
استفاده شد.همچنین از نرم افزار  SPSSبرای آنالیز
داده ها استفاده شد.
نتایج
جداول تجزیه واریانس پژوهش حاضر حاکی از آن
است که تجمع کادمیوم و سرب در گیاهان دارویی
مورد مطالعه اختالف بسیارمعنیداری دارند(جدول
1و )2با توجه به گیاه و منطقه موردکاشت و منطقه
جمع آوری گیاهان دارویی ،این میزان دارای روند
متفاوتی بوده است .کمینه و بیشینه میانگین غلظت
کادمیوم به ترتیب در شیرین بیان( )ppb13/7و چای
کوهی ( ،)ppb،،/7و کمینه و بیشینه میانگین غلظت
سرب به ترتیب در گیاهان شوید ( )ppb9/91و
بابونه( )ppb20/73مشاهده شده است (جدول
3و.)4شایان ذکر است انباشت بیشتر کادمیوم پس از
چای کوهی( )ppb،،/73به ترتیب در گیاهان
شوید( ،)ppb73/،،تشنهداری(،)ppb 71 /36
شاتره( )ppb57 /33و ختمی( )ppb 44/،،مشاهده

گردیده است(جدول  .)3همانطور که عنوان شد تجمع
عنصر سرب در گیاهان دارویی موردمطالعه از لحاظ
آماری با هم اختالف بسیار معنیداری داشتند و دراین
میان گیاهان پونه ،شاتره و نعناع در یک گروه آماری
وگیاهان شوید وشیرین بیان نیز در یک گروه آماری
قرار گرفتند(جدول .)4
جدول  -1نتایج تجزیه واریانس انباشت کادمیوم درنمونه های گیاهان
دارویی مورد مطالعه

منابع

درجه

مجموع

میانگین

تغییرات

آزادی

مربعات

مربعات

تیمار
خطا
کل

،
2،
2،

6،3/75
47
64،/75

66/،2
2/32

F

**23/4،

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس انباشت سرب در نمونه های گیاهان
دارویی مورد مطالعه

درجه

مجموع

میانگین

منابع

تغییرات آزادی

مربعات

مربعات

1،2،/45
4/21
1،24/34

213/33
،/21،

،
2،
2،

تیمار
خطا
کل

F

**1،14/43

**معنی دار در سطح  =4/53 %1ضریب تغییرات
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پونه

تشنهداری

35/3،g

71/36c

شاتره چای کوهی بابونه ختمی کاسنی
57/33d

،،/73a

36/27h 44/،،e 43/3،f

شیرین
بیان
13/7،j

شوید

نعناع

گیاهان
دارویی

 13/3،i 73/،،bمیانگین کادمیم

 =3/21ضریب تغییرات

**معنی دار در سطح %1

جدول  -4مقایسه میانگین غلظت سرب درگیاهان دارویی مورد مطالعه()ppb

پونه

12/،،b

تشنهداری شاتره
1،/2، i

چای
کوهی

بابونه

ختمی

کاسنی

شیرین
بیان

شوید

نعناع

گیاهان
دارویی

میانگین
1،/61h ،/،1j 17/17b 1،/،1f 11/17d 2،/73a 12/21c 11/،7e
سرب
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بحث

است(3،،میکرو گرم برکیلوگرم) .کمینه و بیشینه
میانگین غلظت کادمیوم به ترتیب در شیرین بیان
( )ppb13/7و چای کوهی( ،)ppb،،/7و کمینه و
بیشینه میانگین غلظت سرب به ترتیب در گیاهان
شوید ( )ppb9/91و بابونه ( )ppb20/73مشاهده شد
وغلظت سرب در گیاهان دارویی مورد مطالعه بیشتر از
حد مجاز سازمان بهداشت جهانی نبوده
است(1،،،،میکرو گرم برکیلوگرم) که نتایج این
پژوهش با نتایج پژوهشهای (اعظم وهمکاران،13،1
کلهاری و همکاران 2،13 ،و رحمان و همکاران،
 )2،13مطابقت دارد( .)14،16،17از طرفی مشاهده
شد که تجمع سرب در گیاه بابونه با اختالف فاحشی
نسبت به سایر گیاهان قرار گرفته است که این عامل
مبنی بر انباشت بیشتر سرب در این گیاه بوده است و
به نظر میرسد که به جز گیاه بابونه که بیشترین مقدار
تجمع سرب را نشان می دهد ،سایر گیاهان مورد
مطالعه با اتخاذ برخی مکانیزمها از جمله تجمع فلز
سنگین در ریشهها و عدم ورود آن به اندامهای گیاهی،
تثبیت نمودن عنصر سنگین در خاک با ترکیبات
مترشحه از ریشه ،از ورود فلزات سنگین به درون گیاه
جلوگیری نموده اند( .)21از سوی دیگر با توجه به
مصرف روز افزون بابونه در شهرستان کرمانشاه ،این
عامل در آینده میتواند به عنوان یکی از چالشهای
مهم مطرح گردد بنابراین اتخاذ روشهایی در جهت
کاهش و به حداقل رساندن این میزان ضروری است .از
طرفی موضوع افزایش استفاده از کودهای شیمیایی،
سموم و آفتکشهای مختلف برای افزایش عملکرد
محصوالت کشاورزی از یک طرف و توسعه شهرنشینی
و فعالیتهای صنعتی و همچنین مکان برداشت
نامعلوم گیاهان دارویی در ایران ،عدم نظارت و نبود
مقررات ملی برای جمع آوری گیاهان وحشی و احتمال
جمعآوری از مکانهای آلوده به فلزاتسنگین(کادمیوم و
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بررسیهای سازمان بهداشت جهانی نشان داده
است ،در سالهای اخیر استفاده از داروهای گیاهی به
طور چشمگیری در سراسر جهان افزایش یافته است .با
گسترش محبوبیت و تجارت گیاهان دارویی ،امنیت،
سالمت و کیفیت مواد خام گیاهان دارویی و محصوالت
فراوری شده آنها به یک نگرانی عمده سازمانهای
جهانی تبدیل شده است .آلودگیهای ناشی از فلزات
سنگین یکی از معیارهای کنترل کیفیت گیاهان
دارویی و محصوالت فراوری شده آنها میباشند.
تحقیقات محتلف نشان داده است که غلظت فلزات
سنگین در گیاهان دارویی به محیط رشد آنها ،نوع
گونه گیاهی ،شرایط خشک کردن ،ذخیره سازی ،حمل
و نقل و فرآوری آنها بستگی دارد .سازمان بهداشت
جهانی حداکثر مقدار مجاز کادمیوم و سرب در گیاهان
دارویی را به ترتیب  3،،و 1،،،،میکرو گرم بر کیلو
گرم اعالم کرده است .موضوع افزایش استفاده از
کودهای شیمیایی ،سموم و آفتکشهای مختلف برای
افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی از یک طرف و
توسعه شهرنشینی و فعالیتهای صنعتی و همچنین
مکان برداشت نامعلوم گیاهان دارویی در ایران ،عدم
نظارت و نبود مقررات ملی برای جمع آوری گیاهان
وحشی و احتمال جمعآوری از مکانهای آلوده به فلز
کادمیوم و سرب میتواند تجمع این عناصر را در
گیاهان دارویی به طور روزافزون افزایش دهد.به همین
جهت در طی پژوهشی که بر روی  1،گیاه دارویی پر
مصرف درشهرستان کرمانشاه انجام شد،مشخص شد
که این گیاهان ،آلودگی قابل مالحظه ای به سرب
وکادمیوم ندارند ،انباشت بیشتر کادمیوم پس از چای
کوهی ( )ppb،،/7به ترتیب در گیاهان شوید
( ،)ppb73/،تشنهداری ( ،)ppb 71 /3شاتره (/3
 ) ppb57و ختمی ( )ppb 44/،مشاهده گردیده است

وغلظت کادمیوم در گیاهان دارویی مورد مطالعه بیشتر
از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی نبوده

34

بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ده گیاه دارویی پر ...

فصـلنامه علـــمی -پژوهشی بیولوژی کاربردی

سرب) ،میتواند تجمع این عناصر را در گیاهان دارویی
به طور روزافزون افزایش دهد.در همین ارتباط ،اصغری
وهمکاران ( )1336طی پژوهشی اعالم نمودند که
غلظت فلزات سنگین در گیاهان دارویی به محیط رشد
آنها ،نوع گونه گیاهی ،شرایط خشک کردن ،ذخیره-
سازی ،حمل و نقل و فرآوری آنها بستگی دارد ( .)1،با
توجه به اینکه اکثر گیاهان دارویی مورد استفاده در
طب سنتی کرمانشاه از بین گیاهان خودرو بوده و
بصورت دمکرده یا جوشانده مصرف می شوند و مقدار
گیاهان دارویی استفاده شده برای تهیه دم کرده
وجوشانده حتی در صورت چندین بار مصرف در روز از
چند گرم تجاوز نمی کند.لذا خطر کمی مصرف
کنندگان این گیاهان را تهدید می کند ولی برخی از
این گیاهان دارویی نیز مصرف تازه خوری دارند ودر
این حالت مقدار مصرف بیشتر می شود وبه همین
دلیل احتمال به خطر افتادن سالمت و ایمنی مصرف
کنندگان وجود دارد وبه علت جمع آوری گیاهان
دارویی از مکانهای نامعلوم از طبیعت و امکان برداشت
از مکانهای آلوده و نبود استاندارد ملی برای فلزات
سنگین در گیاهان دارویی ،بایستی سعی شود حتی
االمکان از مکانهای عاری از فلزات سنگین برداشت
شوند.
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نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد که این گیاهان دارویی
آلودگی به سرب وکادمیوم نداشته و میانگین غلظت
این عناصر کمتر از رهنمود سازمان بهداشت جهانی
می باشد وعواقب مخاطره آمیز بهداشتی برای مصرف
کنندگان ندارندولی با توجه به اینکه این گیاهان
دارویی مصرف وسیعی در شهرستان کرمانشاه داشته و
از مکانهای نامعلومی برداشت و تهیه می شوند
واحتمال تجمع زیستی فلزات سنگین در طوالنی مدت
را به همراه خواهند داشت ،پایش مستمرمقادیر تجمع
یافته فلزات سنگین در گیاهان دارویی توصیه می شود.
تشكر و قدردانی
این پژوهش درقالب پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی -صنایع غذایی و با حمایت معاونت
فناوری و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
انجام شده است که بدینوسیله تشکر وقدردانی می
شود.
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