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ارزیابی میزان سرب در آب ،خاک و سبزیجات کشتشده در
مزارع کشاورزی شهرستان دزفول
عباس حسیناکزاده ،1کیوان شمس
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 .1دانشآموخته کارشناسیارشد ،گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 .2استادیارگروه زراعت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران

(تاریخ دریافت9397/09/05 :؛ تاریخ پذیرش)9397/99/20 :

چکیده
ورود فلزات سنگین از طریق فعالیتهاي انساني باعث آلودگي آب،خاک وگیاهان ميشود .این تحقیق با هدف بررسي میزان سرب در
سبزیجات،آب وخاک زمینهاي کشاورزي شهرستان دزفول انجام گرفت 48 .نمونه سبزي (نعناع  Menta spicataو ریحان" Ocimum
 92 ،)"basilicumنمونه آب و 92نمونه خاک از زمینهاي کشاورزي ( جنوب و شرق) شهر دزفول در طي تابستان  9395برداشت شدند.
میزان سرب نمونهها پس از آمادهسازي ،توسط دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي کوره اندازهگیري شدند و میزان فلز سنگین سرب در
سبزیجات ،آب و خاک با رهنمودهاي " "WHOو " "FAOمقایسه گردید .نتایج نشان داد که میانگین غلظت سرب در نعناع و ریحان بـه
ترتیب  6 /±85 3/99و 7/8±30/ 23میلي گرم بر کیلوگرم بود و میانگین غلظت سرب در آب و خاک به ترتیب 20/64میلي گرم بر لیتر و
0/49میلي گرم بـر کیلوگرم بود ،بطوریكه میانگین غلظت عنصر سرب درریحان و نعناع ،باالتر از سطوح استاندارد " "WHO/FAOارزیابي
گردید .همچنین همبستگي نسبتاً باالیي بین میزان سرب در ریحان و نعناع با میزان آن درآب و خاک زمینهاي کشاورزي وجود داشت که
نشان دهنده انتقال فلز سنگین سرب از آب و خاک به سبزیجات مورد مطالعه ميباشد.

خاک ،دزفول ،سبزیجات ،سرب ،فلزسنگین.

 نویسنده مسئول ،رایانامهkeyvansh3@gmail. com :
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یکی از مسائل مهم زیست محیطی ،که امروزه به
آن توجه ویژه ای شده است ،تجمع فلزات سنگین
مانند کادمیوم ،نیکل ،سرب و  ...در خاکهای
کشاورزی و آلوده شدن مواد غذایی میباشد ،که از آغاز
انقالب صنعتی تا کنون شدت یافته است .این عناصر
در خاک تحرک کمی داشته به نحوی که حداکثر در
 03سانتی متری سطح خاک باقی میمانند( .)1تجمع
آنها در خاک میتواند موجب کاهش فعالیت و تنوع
میکروبی ،کاهش حاصلخیزی خاک ،کاهش یا از بین
رفتن محصول و حتی صدمه به سالمتی انسان و
حیوانات از طریق ورود در زنجیره غذایی گردد .جذب
فلزات سنگین بوسیله گیاه در اراضی کشاورزی یکی از
روشهای عمده و غیر مستقیم ورود فلزات سنگین به
زنجیره غذایی انسان است .بنابراین یکی از دالیل اصلی
مواجهه انسان با فلزات سنگین مسیر خاک -محصول-
غذا است( .)2یکی از عوامل مؤثر بر سالمت انسان،
مصـرف مـواد غـذایی سـالم بـا کیفیت و کمیت
مناسب است .سبزیجات از جمله مواد غذایی بـا ارزش
می باشندکه با داشتن انواع ویتامینها و سـایر مـواد
مغـذی ،مصـرف -کنندگان زیادی دارند ،پس سالمت
این ماده غـذایی بـه دلیـل مصـرف باالی آن از اهمیت
زیادی برخوردار اسـت( )0از فاکتورهای مهم و مؤثر
جهت تشخیص میزان سالمت سبزیجات ،غلظت عناصر
سنگین موجود در آنهاست( ،)4آلودگی سبزیجات به
فلزات سنگین میتواند ناشی از آبیاری با فاضالب (،)5
کود و آفت کش باشد ( .)6منابع اصلی فلزات سنگین
در سبزیجات ،محیط رشد آنها (خاک ،هوا ،مواد
مغذی) است که توسط ریشه یا برگ جذب
میشود( .)7جذب و تجمع زیستی فلزات سنگین
درگیاهان تحت تاثیر فاکتورهایی مانند آب و هوا،
رسوبات اتمسفری ،غلظتهای فلزات سنگین درخاک،
ماهیت خاک و مقدار رشد آنها میباشد( .)8مصرف

سبزیجات آلوده به سرب،خطراتی برای سالمتی انسان
دارد ( .)7به طوریکه اختالل در بیوسنتز هموگلوبین و
کم خونی ،افزایش فشار خون ،آسیب به کلیه ،سقط
جنین و نارسی نوزاد ،اختالل سیستم عصبی ،آسیب به
مغز ،ناباروری مردان ،کاهش قدرت یادگیری و
اختالالت رفتاری در کودکان و ناراحتی استخوانی از
عوارض منفی افزایش غلظت سرب در بدن است(.)7
حداکثر غلظت مجاز سرب در گیاه ،جهت مصرف
انسان نباید بیشتر از  5میلی گرم در کیلوگرم باشد(.)9
ناظمی و همکاران( )1089در پژوهشی میانگین غلظت
سرب وکادمیوم در سبزیجات را بیشتراز میزان
استاندارد ارایه شده توسط سازمان بهداشت جهانی و
فائو اعالم نمودند( .)1آنها پسابهای شهری وصنعتی
را علت اصلی آلودگی سبزیجات گزارش کردند.
درمطالعه دیگری شعبانخانی و همکاران( )1991میزان
دو فلزسنگین سرب و کادمیوم را در سبزیجات باالتر از
حد استاندارد گزارش نمودند و دو عامل آب و هوا را
اصلی ترین عوامل درانتقال سرب به گیاهان
دانستند( .)13هدف از این پژوهش بررسی میزان
آالینده ی فلزی سرب در سبزیجات،آب وخاک
زمینهای کشاورزی شهر دزفول میباشد.
مواد وروشها
 48نمونه سبزی (نعناع و ریحان) 12،نمونه آب
و 12نمونه خاک از زمینهای کشاورزی واقع در دو
موقعیت جغرافیایی( جنوب و شرق) شهر دزفول که در
هر موقعیت،به تفکیک  0مزرعه سبزیکاری به طور
تصادفی انتخاب شده بود ،برداشت شدند .سبزیجات
نمونه برداری شده با آب مقطر شسته شده و سپس
نمونهها داخل آون در دمای  135درجه سانتی گراد به
مدت  24تا  48ساعت قرار گرفتند .پس از خشک
شدن ،نمونهها آسیاب شدند 2 .گرم از پودر هر نمونه
سبزی بر روی شعله گاز به طور کامل سوزانده شد و
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نتایج
جدول ( )2نشان میدهد که میانگین غلظت سرب
در نعنا و ریحان به ترتیب برابر با  6/85±0/11و
 7/8±03/20میلیگرم در کیلوگرم است .همچنین
جدول ( )1نشان میدهد که بیشترین میزان غلظت
سرب در نعناع وریحان به ترتیب درزمینهای
کشاورزی جنوب و شرق دزفول وجود دارد.

ریحان) در زمینهای کشاورزی جنوب و شرق شهر دزفول)(mgkg-1

زمینهای کشاورزی

نمونه

میانگین غلظت سرب

جنوب
جنوب
شرق
شرق

نعناع
ریحان
نعناع
ریحان

7/8±4/8
6/4±5/4
5/9±6/4
9/2±0/5

جدول  -2میانگین غلظت فلز سنگین سرب در سبزیجات (نعناع و
ریحان) شهر دزفول)(mg kg-1

نمونه

میانگین غلظت سرب

نعناع
ریحان

6 /85 ± 0/11
7/8±03/20

جدول  -3مقایسه میانگین غلظت سرب در سبزیجات)،(mgkg-1
آب( )mgl-1و خاك) (mgkg-1زمینهای کشاورزی با حدود استاندارد
WHO/FAO

نمونه

زمینهای
کشاورزی

سطح
استاندارد
()WHO/FAO

ریحان

شرق

5

ریحان
نعناع
نعناع
خاک
خاک
آب
آب

جنوب
شرق
جنوب
شرق
جنوب
شرق
جنوب

5
5
5
033-23
033-23
5
5

میانگین
غلظت سرب
13 /21 ± 0/11
12 /00 ± 4/21
9 /49 ± 0/78
10 /42 ± 5/10
11 /22 ± 2/10
13 /15 ± 2/06
1 /01 ± 3/46
2 /12 ± 3/76

جدول ( )0نشان می دهد که غلظت سرب در
نمونههای خاک در محدوده  13/15تا  11/22میلی
گرم بر کیلوگرم می باشد .بیشترین غلظت سرب در
خاک زمینهای کشاورزی جنوب مشاهده شد .هم
چنین غلظت سرب در نمونههای آب در محدوده ی
 1/01تا  2/12میلی گرم بر لیتر بود که بیشترین
غلظت سرب نیزدر خاک زمینهای کشاورزی جنوب
مشاهده شد .میزان سرب در سبزیجات (ریحان و
نعناع) زمینهای کشاورزی جنوب و شرق با هم برابر
نبوده و اختالف معناداری بین میانگین غلظت سرب در
این مناطق وجود داشت (جدول  .)1نتایج نشان داد که
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نمونهها به مدت  8ساعت در داخل کوره الکتریکی در
درجه  453سانتی گراد قرار داده شدند
وخاکسترحاصل را در اسید نیتریک رقیق حل کرده،
سپس محلول حاصل با استفاده از کاغذ صافی واتمن
 42صاف شد و وارد بالن ژوژه ای به حجم  13میلی
لیترشد و با اسید نیتریک  65درصد رقیق وبه حجم
رسانده ( .)11،12نمونههای آب در طول فصل رشد از
نهرهای انتقال آب به مزارع ،برداشت شدند 133 .میلی
لیتر ازهر نمونه آب به یک بشر  125میلی لیتری
منتقل شد و پس از آن  5میلی لیتر اسید نیتریک 65
درصد به آن اضافه شد ،سپس نمونهها را روی حمام
بخار در دمای  95درجه سانتی گراد قرار داده تا حجم
آن به  15تا 23میلی لیتر کاهش یافت ،بعد از سرد
شدن ،نمونهها را با استفاده از کاغذ صافی واتمن 42
صاف کرده و وارد بالن ژوژه ای به حجم  133میلی
لیتری کرده و به حجم رسانده شد .نمونههای خاک به
صورت تهیـه یـک نمونه مرکب از هر هکتـار و از
عمق 3-03سـانتیمتـری تهیه شدند .نمونههای خاک
خشک وآسیاب گردیده واز الک عبور داده شده وبرای
آزمایش آماده شدند .عصاره گیری برای تعیین غلظت
سرب در خاک با استفاده از اسید کلریدریک و اسید
نیتریک انجام گرفت .میزان سرب در نمونههای
آب،خاک وسبزیجات توسط دستگاه جذب اتمی کوره
(مــدل  AAS5EAشرکت  ZEISSآلمان) اندازه گیری
گردید و از نرم افزار آماری  SPSSوآزمونهای آماری
T-TESTو ANOVAجهت آنالیز دادهها استفاده شد.

جدول  -1میانگین غلظت فلز سنگین سرب در سبزیجات (نعناع و
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غلظت سرب درآب وخاک زمینهای کشاورزی ،کـمتـر
از حـد مجـاز  WHO/FAOو در سبزیجات موردمطالعه
بیشتر از حد مجاز  WHO/FAOمیباشد .در ارتباط بـا
مقـدار سرب در نمونههای آب و خاک مزارع ،اگرچه
کمتر از حد مجاز بوده و اختالف معنیدار میباشد اما
بایستی توجه نمود که سرب به صورت تجمعی در
طبیعت دیده میشود .نتایج بدست آمده حاکی از آن
است کـه مقدار سرب در نمونههای سبزیجات مزارع
جنوب بیشتر از مزارع شرق میباشد.
جدول  -4مقایسه غلظت فلزسنگین سرب با سطوح استاندارد برای
سبزیجات،آب وخاك زمینهای کشاورزی)(mgkg-1

نمونه

* سطح استاندارد
()WHO/FAO
5
5
033-23
5

ریحان
نعناع
خاک
آب

میانگین
آماره T

غلظت

سطح معنی
داری

سرب
11/26
13/44
11/26
13/44

3/32
3/30
3/31
3/33

7/88
9/26
23/64
3/49
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جدول ( )4نشان میدهد که میانگین غلظت سرب
در سبزیجات (ریحان و نعناع) باالتر از سطوح استاندارد
( )WHO/FAOاست ( .)p<0/05از طرفی مشاهده شد
که میانگین غلظت فلز سرب در خاک مزارع نمونه
برداری شده کمتر از حد استاندارد ()WHO/FAO
است ( .)p<0. 01همچنین با توجه به نتایج مشاهده
شد که میانگین غلظت فلز سرب در آب مزارع نمونه
برداری شده نیزکمتر از حد استاندارد ()WHO/FAO
است (.)p<0. 01
جدول  -5همبستگي بین غلظت سرب با سبزیجات ،خاك و آب در
زمینهای کشاورزی )(mg kg-1

نمونه

ضریب همبستگی

سطح معنی دار

ریحان
نعنا
خاک
آب

3/61
3/74
3/69
3/76

3/02
3/40
3/51
3/08

جدول( )5ضرایب همبستگی برای غلظت فلز
سنگین سرب در سبزیجات ،آب وخاک زمینهای
کشاورزی را نشان می دهد .با توجه به جدول مشاهده
شد که رابطه معناداری بین غلظت فلز سرب در خاک،
سبزیجات و آب وجود ندارد( .)p>0. 05اما مشاهده شد
همبستگی نسبتاً قوی میان غلظت فلز سنگین سرب
در سبزیجات ریحان و نعناع با خاک وآب وجود دارد.
بحث
سرب فلز سمی است که معموال گیاهان ،بدون
تغییر بر عملکرد ظاهریشان ،توانایی باالیی در جذب
وتجمع این عنصر رادارا هستند بطوریکه ،در بسیاری
ازگیاهان ،تجمع سرب ،صدها برابر بیشتر از حد مجاز و
قابل قبول خواهد بود ( .)14سرب همچنین از طریق
فعالیتهای مختلف به خاک ،آب وگیاه وارد میشود.
غالباً تجمع سرب در برگ بیش از سایر قسمتهای
گیاه است و افزایش تجمع سرب میتواند مانع رشد
ریشه و جذب مواد غذایی توسط گیاه گردد .قابلیت
ذخیره سرب در برگ گیاهان متفاوت است .حداکثر
غلظت مجاز سرب در گیاه برای مصرف انسان 5
میلیگرم بر کیلوگرم میباشد( .)6طبق گزارشات
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( ،)15حد
مجاز غلظت سرب در انواع سبزیجات برگی و دانه
ای 3/2،میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر و در سبزیجات
غدهای و جالیزی 3/1،میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر
برآورد گردید .همچنین ،حداکثر غلظت مجاز سرب
درسازمان بهداشت جهانی  3/0میلی گرم بر کیلوگرم
گزارش شده است .با توجه به گستردگی فعالیتهای
کشاورزی،صنعتی،آبزی پروری وتوسعه شهر
نشینی،حجم بارآلودگیهای ناشی از این فعالیتها به
منابع آب کشاورزی و منابع خاک منطقه مورد مطالعه
در حال افزایش میباشد( .)16بطوریکه بر اساس نتایج
پژوهش حاضر از دالیل احتمالی باالبودن میزان سرب
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نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
سبزیجات(ریحان ونعناع) کشت شده در این منطقه به
فلزسنگین سرب آلوده بوده و این فلز سنگین از آب
وخاک به این سبزیجات انتقال مییابد .بنابراین پایش
مستمر میزان آلودگیهای آب و خاک و تجمع فلز
سنگین سرب در سبزیجات مصرفی به منظور حفظ
سالمت انسانها توصیه میگردد.
تشکر وقدردانی
این تحقیق درقالب پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی -صنایع غذایی و با حمایت حوزه
معاونت فناوری و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرمانشاه انجام شده است که بدینوسیله تشکر و
قدردانی میشود.
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در آب وخاک زمینهای کشاورزی ،ورود زه آبهای
کشاورزی ،فاضالبهای شهری ،آالیندههای نفتی و
بخشی از زبالههای شهر به رودخانه دز اسـت بطوریکه
در اثر ورود این آالیندهها آب دز که در مدخل سد
تنظیمی سبیلی با توجه به آزمایشات انجام شده در
ردیف تمیزترین رودخانهها از نظر طبقه بندی میباشد.
در پائین تر از پل قدیم و در محدوده بند انحرافی
موسوم به گاومی آباد در شمار آلوده ترین رودخانهها
است ( .)17در تحقیقـی ملکی و همکاران ( )2338با
هـدف تعیـین میـزان فلزات سنگین از جمله سرب در
آب و سبزیجات حومه شهر سنندج انجام دادند میزان
سرب در سبزیجات بـاالتر از حد مجاز تعیـین شـده
توسـط  WHO/ FAOگـزارش شد و همچنین غلظت
این فلز در تمام منـابع آب آبیـاری پایینتر از حد
استاندارد بود( .)18در تحقیقی که چنگ و همکاران
( )2314تحت عنوان کاربرد پساب و تجمع عناصر
سنگین در خاک ،انجام دادند ،نتایج بیانگر این بود که
بین فلزات سنگین موجود در خاک و بافتهای گیاهی
همبستگی وجود دارد( ،)19که با نتایج این تحقیق
مطابقت دارد .نتـایج بیـانگر این موضوع میباشد که با
وجود اینکه غلظت سرب در آب وخاک منطقه پایینتر
از مقادیر استاندارد مـیباشـد ولـی مقدار این فلز در
سبزیجات بیشتر از مقـادیر استاندارد است که ممکن
است به دلیل آلودگی آب وخاک در اثر ورود زه آبهای
کشاورزی ،فاضالبهای شهری ،آالیندههای نفتی و
بخشی از زبالههای شهر به رودخانه دز و از سوی دیگر
مصرف باالی کودهای شیمیایی در منطقه میباشد .در

واقع باال بودن غلظت قابل جذب فلز سنگین سرب در
خاک و آب ،نشانگر ورود آالیندهها به زمینهای
کشاورزی منطقه بوده وآبهای آلوده حتی با غلظت
کمتر ازحد مجاز نیز میتوانند در مدت زمان طوالنی
سبب انباشتگی فلزات سنگین در خاک وگیاه گردند.
( )14به طوریکه تیواری و همکاران ( )2311نیزگزارش
نمودند افزایش سطوح سرب در آب آبیاری باعث
افزایش معنی دار مقدار سرب در خاک و آلودگی خاک
میگردد ( )23که بانتایج پژوهش حاضر انطباق دارد.
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