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HEALTH RISK ASSESSMENT OF CITRUS CONSUMPTION

Non-Carcinogenic Risk Assessment of As and Zn 
in Citrus Marketed in Hamedan City

ABSTRACT
Background & objeftive: Nowadays due to the environmental pollution, health 
risk of foodstuffs consumption especially citrus species as an integral part of hu-
man diet has become a serious challenge. Therefore, this study was carried out 
for analysis and health risk assessment of As and Zn in some widely used citrus 
samples marketed in Hamedan city in 2015.
Materials & Methods: In this analytical study, 48 samples of citrus species 
(orange, grapefruit, lemon and tangerine) were randomly collected from four 
wholesale centers of Hamedan city. After samples preparation using acid di-
gestion method, the concentrations of elements in samples were determined 
using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP–OES) in 
three replications. the gained experimental results were analyzed by SPSS 20 
software using Shapiro-Wilk Test, One Sample T Test, one-way ANOVA and 
Pearson’s Correlation Coefficient.
Results: The results showed that the maximum mean concentration (mg/kg) 
of As and Zn were 0.09±0.07, and 0.26±0.09 for grapefruit and lemon samples 
respectively. Also the computed health risk assessment showed that there is no 
potential risk for children and adult to consume the studied citrus.
Conclusion: Although based on the obtained results, controlled consumption 
of studied citrus species has not adverse effect on the consumers’ health, due 
to the increased use of agricultural inputs especially phosphorus fertilizers, 
sewage sludge and wastewater by farmers and orchardists, regular periodic 
monitoring of chemical pollutants such as pesticides and other toxic metals 
(Hg, Pb, Cd and Cr) content are recommended for food safety especially in im-
ported foodstuffs.
Document Type: Research article
Keywords: Food Safety, Heavy Metals, Health Risk, Citrus.
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تعيين شاخص مخاطره سالمت مصرف مركبات

تعيين مخاطره غير سرطانى آرسنيك و روى در مركبات عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان 

چكيد ه
زمينه و هدف: امروزه مخاطره مصرف مواد غذايى به خصوص مركبات به عنوان بخشى جدايى ناپذير از 
رژيم غذايى انسان، به واسطه آلودگى محيط زيست با فلزات سنگين به يك چالش جدى تبديل شده است. 
مطالعه حاضر با هدف تعيين مخاطره سالمت مصرف مركبات پرمصرف عرضه شده در بازار مصرف 

شهر همدان بر اساس پتانسيل خطر عناصر آرسنيك و روى در سال 1394 انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تحليلى (مشاهده اى)، در مجموع 48 نمونه مركبات از گونه هاى پرتقال، 
گريپ فروت، ليموشيرين و نارنگى از 4 مركز عمده فروش در سطح شهر همدان به صورت تصادفى 
خريدارى و به آزمايشگاه منتقل شد. پس از آماده سازى نمونه ها به روش هضم اسيدى در آزمايشگاه، 
غلظت تجمع يافته عناصر توسط دستگاه نشر اتمى در سه تكرار خوانده شد. تجزيه و تحليل داده ها با 
 Test Shapiro-Wilk،One Sample T Test، (نسخه 20) و آزمون هاي SPSS استفاده از نرم افزار آماري

one-way ANOVA وPearson’s Correlation Coefficient انجام شد.

يافته ها: بيشينه ميانگين غلظت عناصر آرسنيك و روى با 0/07±0/09 و 0/09±0/26 ميلى گرم در 
كيلوگرم به ترتيب مربوط به نمونه هاى گريپ فروت و ليموشيرين بود. از طرفى بر اساس نتايج مطالعه، 
شاخص مخاطره سالمت براى عناصر مورد مطالعه كوچك تر از 1 بود، در نتيجه مصرف كنترل شده 

مركبات براى بزرگساالن و كودكان مخاطره آميز نمى باشد.
نتيجه گيرى: هرچند با استناد به نتايج محاسبه شاخص مخاطره سالمت، مصرف مركبات مورد مطالعه 
اثر سوء بهداشتى بر سالمت مصرف كنندگان ندارد، ولى با توجه به افزايش نرخ استفاده از نهاده هاى 
كشاورزى به ويژه كودهاى فسفاته، فاضالب شهرى و لجن فاضالب توسط كشاورزان، نسبت به پايش 
دوره اى و منظم مواد غذايى به ويژه اقالم وارداتى از نظر غلظت باقى مانده يا تجمع يافته انواع سموم 

شيميايى و ساير فلزات سمى از قبيل جيوه، سرب، كادميوم و كروم توصيه مى شود.
نوع مقاله: مقاله پژوهشى

كليدواژه ها: امنيت غذايى، فلز سنگين، مخاطره سالمت، مركبات.
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مقدمه
انسان  زندگى  كيفيت  افزايش  باعث  چه  اگر  فناورى  پيشرفت 
شده است، اما از سويى باعث افزايش ميزان آالينده ها و مشكالت 
محيط زيستى متعدد گرديده است. تأثير آلودگى بر مواد غذايى 
و سالمت آن ها براى مصرف انسان، يك نگرانى عمومى جهانى 
انجام  محققين  توسط  زمينه  اين  در  بسيارى  تحقيقات  كه  است 
فلزات  كه  اند  داده  نشان  مطالعات  اين  از  تعدادى  است.  گرفته 
سبزيجات  و  ميوه ها  در  آلودگى  عوامل  ترين  مهم  از  سنگين، 

هستند (1-3).
تجزيه  قابل  غير  پايدار،  شدت  به  محيط  در  سنگين  فلزات 
زيستى و مقاوم به حرارت بوده و به سهولت در بافت هاى گياهى 
و  سمى  سطح  به  آسانى  به  نتيجه  در  و  مى يابند  تجمع  حيوانى  و 
كشندگى مى رسند. بنابراين فوايد مصرف ميوه ها و سبزيجات با 
سالمت  مى تواند  و  يافته  كاهش  سنگين  فلزات  به  آن ها  آلودگى 

انسان و حيوانات را با مخاطره مواجه كند (4). 
آرسنيك، به عنوان يكى از سمى ترين و خطرناك ترين فلزات 
سنگين شناخته شده است. مصرف مواد غذايى آلوده به آرسنيك 
در طوالنى مدت سالمت انسان را به مخاطره مى اندازد(5). تجمع 
بيش از حد مجاز آرسنيك در بدن باعث بروز ضعف عمومى در 
چشم،  مخاطى  غشا  هاى  التهاب  تهوع،  اشتها،  كاهش  عضالت، 
بينى و حنجره، ضايعات پوستى، سرطان كليه، كبد، ريه و مثانه و 
تظاهرات عصبى مى شود (6، 7). روى در بدن انسان در غلظت 
باال در پروستات، استخوان، عضله و كبد تجمع مى يابد. نيم عمر 
آن  نامطلوب  عوارض  از  و  است  سال  يك  انسان  بدن  در  روى 
مى توان به مسموميت، تب، اضطراب، تهوع، استفراغ، اسهال و به 

ويژه سرطان پستان اشاره كرد (6، 8). 
و  تغذيه  نظر  از  گياه  به  خاك  از  سنگين  فلزات  جابجايى 
خود  زيستگاه  از  عناصر  جذب  با  گياهان  دارد.  اهميت  آلودگى 
آسيب هاى  بر  عالوه  گيرند.  قرار  آلودگى  معرض  در  مى توانند 
وارده به گياه، با تغذيه جانوران و انسان از اين گياهان، آن ها نيز 

در معرض خطر قرار مى گيرند (9).

مركبات از جمله پرتقال (Citrus sinensis)، گريپ فروت 
نارنگى  و   (Citrus limetta) ليموشيرين  ،(Citrus paratisi)
(Citrus tangerina)، از مهم ترين ميوه هاى گرمسيرى و نيمه 
برگ  و  شاخ  با  اى  درختچه  اى،  بوته  گياهانى  جهان،  گرمسيرى 
متراكم و يا درختى با گل هاى سفيد مايل به ارغوانى هستند (10). 
 Estimated) روزانه  قبول  قابل  جذب  ميانگين  برآورد 
به  غذايى،  مواد  از  ناشى  عناصر   (Average Daily Intakes

منظور تعيين مخاطره طوالنى مدت بر مصرف كنندگان محاسبه 
سرطانى)  (غير  سالمت  مخاطره  شاخص   .(12  ،11) مى شود 
(Health Index) را نيز مى توان از نسبت برآورد ميانگين جذب 
 Acceptable) قبول  قابل  روزانه  جذب  به  عنصر  هر  روزانه 
Daily Intakes) آن عنصر محاسبه كرد. مقادير شاخص سالمت 

كوچك تر از يك بيان گر آن است كه مصرف ماده غذايى، اثر 
سوء بهداشتى براى مصرف كننده ندارد و بالعكس (13). ارزيابى 
خطر شامل تجزيه و تحليل علمى در خصوص نتايج كمى و كيفى 
قرار گرفتن در معرض تركيبات شيميايى مى باشد. در اين راستا، 
جمع  شناسايى،  به  نسبت  مى بايست  سالمت  خطر  ارزيابى  براى 
آورى و يكپارچه سازى اطالعات در رابطه با خطرات بهداشتى و 
مواجهه مواد شيميايى و روابط بين مواجهه با عامل خطر، غلظت 

و عوارض جانبى اقدام شود (14).
يافته  تجمع   غلظت  بررسى  زمينه  در  مطالعه  چندين  تاكنون 
فلزات سنگين در مركبات و همچنين تعيين مخاطره سالمت مصرف 
همكاران  و  كاالبور  مطالعه  در  است.  گرفته  انجام  محصوالت  اين 
(2014) كه با هدف بررسى برخى فلزات سنگين در پرتقال مصرفى 
در ايالت ريورس نيجريه انجام گرفت، ميانگين غلظت عنصر روى 
از رهنمودهاى WHO/FAO و USEPA كم تر بود (15). نتايج 
غلظت  بررسى  هدف  با  كه  همكاران (2014)  و  مائوسى  مطالعه 
برخى فلزات سنگين در پرتقال عرضه شده در كنيا انجام گرفت، 
با  برابر  ترتيب  به  كروم  و  كادميوم  سرب،  عناصر  غلظت  دامنه 
0/65-0/31، 0/09-0/05 و 2/4-1/4 ميلى گرم در كيلوگرم 
هدف  با  كه   (2005) همكاران  و  سوشانو  مطالعه  در   .(16) بود 



139
ز 5

پايي
وم، 

ة س
مار

م، ش
 دو

ورة
/ د 

يط 
 مح

شت
هد ا

در ب
ش 

ژوه
مه پ

صلنا
ف

 240

بررسى برخى فلزات سنگين در مركبات پرتقال، ليموترش و گريپ 
فروت عرضه شده در رومانى انجام گرفت، دامنه غلظت عناصر آهن 
و منگنز به ترتيب برابر با 1/24-0/96 و 0/27-0/04 ميلى گرم 
در كيلوگرم بود (17). در مطالعه روسيني اوليوا و همكار (2003) 
كه با هدف بررسى غلظت برخى فلزات سنگين در پرتقال مصرفى 
نمونه ها  در  روى  عنصر  غلظت  ميانگين  شد،  انجام  اسپانيا  سويل 
مطالعه  نتايج  بود (18).  كيلوگرم  در  گرم  ميلى  با 17/19  برابر 
چندوركار و همكار (2013) كه با هدف بررسى مخاطره سالمت 
هندوستان  در  ليموشيرين  مصرف  از  ناشى  سنگين  فلزات  برخى 
انجام يافت، نشان داد كه جمعيت هدف مورد مطالعه در معرض 
مخاطره عناصر آرسنيك، سرب و كادميوم هستند (19). در مطالعه 
اريساكى و همكاران (2012) كه به منظور بررسى مخاطره سالمت 
عناصر سرب، كادميوم و نيكل ناشى از مصرف مركبات در نيجريه 
انجام گرفت، ميانگين غلظت فلزات سنگين در همه نمونه هاى ميوه 
حفاظت  آژانس  جهانى،  بهداشت  سازمان  رهنمودهاى  از  تر  بيش 
محيط زيست آمريكا و اتحاديه اروپا بود (20). مطالعه گوئرا و 
همكاران (2012) كه با هدف بررسى مخاطره سالمت برخى فلزات 
سنگين ناشى از مصرف مركبات در برزيل انجام گرفت، نشان داد 
كه مصرف مركبات براى جمعيت هدف مورد مطالعه مخاطره آميز 

نيست (21).
مى باشد  سال  در  گرم  ايران 74000  در  ميوه  سرانه  مصرف 
كه در اين بين مصرف سرانه مركبات برابر با 3300 گرم است 
(22)، لذا با توجه به اهميت ميوه در سبد غذايى خانواده و نقش 
در  بار  نخستين  براى  حاضر  مطالعه  جامعه،  افراد  سالمت  در  آن 
كشور با هدف تعيين شاخص مخاطره سالمت مركبات مصرفى در 
شهر همدان ناشى از پتانسيل خطر عنصر آرسنيك به عنوان يك 
عنصر سمى و خطرناك و روى به عنوان يك عنصر مسموميت زا 

در غلظت هاى باال در مركبات در سال 1394 انجام شد.

روش كار
در اين مطالعه تحليلى (مشاهده اى)، در مجموع 48 نمونه مركبات 

از گونه هاى پرتقال، گريپ فروت، ليموشيرين و نارنگى از 4 مركز 
عمده فروش در سطح شهر همدان به صورت تصادفى خريدارى و به 
آزمايشگاه منتقل شد. در آزمايشگاه ابتدا نمونه ها توسط آب شرب 
معمولى، سپس محلول اسيدكلريدريك رقيق و در نهايت آب مقطر 
شسته شدند. پس از جداكردن پوست ميوه ها، بخش هاى ميانى و 
داخلى آن ها در آون با دماى 60 درجه سانتى گراد خشك و سپس 
آسياب شدند (23). نيم گرم از هر يك از نمونه ها توسط ترازوى 
ديجيتالى با دقت 0/0001 گرم وزن و به بوته چينى منتقل و مطابق 
دستورالعمل AOAC، به آن ها 5 ميلى ليتر اسيدنيتريك خالص و 
2 ميلى ليتر آب اكسيژنه 30٪ حجمى افزوده و در كوره الكتريكى 
با دماى 210 درجه سانتى گراد با هدف توليد خاكستر قرار گرفت. 
پس از خنك شدن خاكستر، نمونه ها روى هيتر قرار گرفته و به آن ها 
پركلريك  اسيد  ليتر  ميلى  خالص، 3  اسيدنيتريك  ليتر  ميلى   6
و  جوش  فرآيند  تا  شد  افزوده  تقطير  دوبار  آب  قطره  و 2  خالص 
خروش خاكستر آغاز شود. محلول حاصل با استفاده از كاغذ صافى 
واتمن 42 به بالن 50 ميلى ليترى منتقل و با آب دوبار تقطير به 

حجم رسانده شد (23، 24). 
استاندارد  و  (استوك)  مادر  محلول  تهيه  از  پس  نهايت  در 
نمك عناصر آرسنيك و روى در غلظت هاى 0، 20، 50، 150، 
 ICP دستگاه  كردن  كاليبره  و  ليتر  در  ميكروگرم   300 و   200
(نشر اتمى) Varian مدل ES-710 ، غلظت تجمع يافته عناصر 

در نمونه ها در سه تكرار خوانده شد. 
براى محاسبه EADI و HI هر عنصر به ترتيب از روابط 1 و 

2 استفاده شد (9):
    (1)

كه در اين رابطه:
C= ميانگين غلظت تجمع يافته هر عنصر در ماده غذايى مورد 

مطالعه بر حسب ميلى گرم در كيلو گرم؛
D= تعداد روزهاى سال (365)؛

F= ميانگين مصرف ساالنه ماده غذايى توسط هر فرد؛

W= ميانگين وزن بدن (به ترتيب 70 و 15 كيلو گرم براى 
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بزرگ ساالن و كودكان) است.
   (2)

كه در اين رابطه:
EADI= برآورد ميانگين جذب قابل قبول روزانه هر عنصر بر 

حسب ميلى گرم در كيلوگرم در روز
ADI= جذب روزانه قابل قبول هر عنصر بر حسب ميلى گرم 

در كيلوگرم در روز است.
 SPSS آمارى  افزار  نرم  از  استفاده  با  داده ها  تحليل  و  تجزيه 
از  داده ها  نرمال  توزيع  بررسى  منظور  به  شد.  انجام  (نسخه 20) 
آزمون Test Shapiro-Wilk، با هدف مقايسه ميانگين غلظت 
 One آزمون  از  بهداشت  جهانى  سازمان  رهنمود  با  عناصر 
بين  فلزات  غلظت  ميانگين  مقايسه  هدف  با   ،Sample T Test

انواع مركبات از آزمون one-way ANOVA و به منظور بررسى 
همبستگى بين ميانگين غلظت تجمع يافته عناصر در نمونه ها از 
آزمون آمارى Pearson’s Correlation Coefficient استفاده 

شد. 

يافته ها
غلظت تجمع يافته عناصر آرسنيك و روى بر حسب ميكروگرم 
محاسبه  نتايج  همچنين  و  مركبات  نمونه هاى  در  كيلوگرم  در 
سالمت  مخاطره  شاخص  و  عناصر  روزانه  جذب  ميانگين  برآورد 

آن ها در جداول 1 و 2 ارائه شده است.

جدول 1. نتايج قرائت غلظت تجمع يافته عناصر آرسنيك و روى در 
نمونه هاى مركبات بر حسب ميلى گرم در كيلوگرم

عنصر
انحراف معيار± ميانگين*

نارنگىليمو شيرينگريپ فروتپرتغال

0/02±0/010/03±0/070/02±0/020/09±0/03آرسنيك
0/05±0/090/17±0/130/26±0/050/24±0/20روى

    * نتايج مربوط به ميانگين غلظت 3 تكرار مى باشد.

ميانگين  بيشينه  و  كمينه  آمده،  به دست  نتايج  اساس  بر 
 0/02±0/01 با  آرسنيك  براى  نمونه ها  در  عناصر  غلظت 
به  مربوط  ترتيب  به  كيلوگرم  در  گرم  ميلى   0/09±0/07 و 
و  با 0/17±0/05  روى  براى  و  فروت  گريپ  و  شيرين  ليمو 
0/09±0/26 ميلى گرم در كيلوگرم به ترتيب مربوط به نارنگى 

و ليموشيرين بود.
نتايج بررسى نرمال بودن غلظت تجمع يافته عناصر آرسنيك 
معنى  سطح  به  توجه  با  كه  بود  آن  گر  بيان  نمونه ها  در  روى  و 
نرمال  توزيع  از  عنصر  دو  هر  غلظت  از 0/05،  تر  بزرگ  دارى 

برخوردار است.
ميانگين   ،One Sample T Test آزمون  نتايج  اساس  بر 
با  نمونه ها  همه  در  روى  و  آرسنيك  عناصر  يافته  تجمع  غلظت 
رهنمود WHO (0/43 و 99/4 ميلى گرم در كيلوگرم به ترتيب 
آمارى  معنى دار  اختالف   (25) روى)  و  آرسنيك  عناصر  براى 

داشته و كم تر از استاندارد بود.
بر اساس نتايج آزمون one-way ANOVA با توجه به اين 
كه سطح معنى دارى براى عنصر آرسنيك كوچك تر از 0/05 
بين  عنصر  اين  يافته  تجمع  غلظت  ميانگين  برابرى  فرض  بود، 
معنى  سطح  كه  اين  به  توجه  با  طرفى  از  نمى شود.  تأييد  نمونه ها 
برابرى  فرض  بود،   0/05 از  تر  بزرگ  روى  عنصر  براى  دارى 
ميانگين غلظت تجمع يافته اين عنصر تأييد مى شود. بنابراين بين 
نمونه ها از نظر ميانگين غلظت تجمع يافته روى اختالف آمارى 

.(0,06=p) معنى دار وجود نداشت
در   Pearson’s Correlation آزمون  نتايج  اساس  بر 
بررسى همبستگى بين غلظت تجمع يافته عناصر آرسنيك و روى 
عناصر  يافته  تجمع  غلظت  ميانگين  بين  مركبات،  نمونه هاى  در 
آرسنيك و روى با ضريب همبستگى برابر با 0/49 و سطح معنى 
دارى (P) بزرگ تر از 0/05، همبستگى آمارى معنى دار وجود 

.(p=0/28) نداشت
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با استناد به مندرجات جدول 2، شاخص مخاطره سالمت براى 
مصرف  نتيجه  در  بود،  از 1  تر  كوچك  روى  و  آرسنيك  عناصر 
آميز  مخاطره  كودكان  و  بزرگساالن  براى  مركبات  شده  كنترل 

نمى باشد.

بحث 
موضوع آلودگى محصوالت كشاورزى به فلزات سنگين با توجه به 
اثرات تجمعى اين عناصر و عوارض سوء ناشى از آن در جوامع 
 ،(28) مى باشد  توجه  قابل  غذايى  امنيت  تهديد  نيز  و  انسانى 
غذايى  مواد  در  سنگين  فلزات  روادارى  بيشينه  كنترل  بنابراين 
خوراك  در  موجود  سنگين  فلزات  از  مقدارى  ترين  بيش  يعنى 
انسان و دام كه مصرف آن در كوتاه يا طوالنى مدت باعث ايجاد 
عوارض سوء براى سالمت انسان مى شود، يكى از مواردى است كه 
براى حفظ سالمت مصرف كنندگان و نيل به ايمنى غذايى بايد 

مورد توجه قرار گيرد (29). 
صنعتى،  فعاليت هاى  نظير  عواملى  به  مواد غذايى  آلودگى 
كشاورزى  فعاليت هاى   ، لجن  پااليش  و  سازى  خالص  ترافيك، 
و  كمپوست  حيوانى،  كود هاى  شيميايى،  كود هاى  از  (استفاده 
آفت كش ها)، فاصله از منبع آلودگى، توانايى جذب عناصر از 
خاك و نرخ جذب و رسوب گذارى عناصر در بافت ها، نوع و 
كيفيت محصول و نظاير آن مرتبط مى باشد (33-30). برخالف 
زيرا  است،  اندك  ميوه ها  در  سنگين  فلزات  تجمع  سبزيجات، 

در  درختان،  توسط  شده  جذب  سنگين  فلزات  از  بزرگى  بخش 
ساير اندام ها، به خصوص در برگ ها ذخيره مى شوند (34)، اما 
نتايج برخى تحقيقات نشان دهنده تجمع بيش از حد مجاز فلزات 
سنگين در ميوه ها مى باشد، كه اين موضوع را مى توان با شرايط 
جغرافيايى  موقعيت  و  خاك  خصوصيات  ژنتيكى،  عوامل  رشد، 

مرتبط دانست (23).
يافته  تجمع  غلظت  ميانگين  كه  داد  نشان  مطالعه  اين  نتايج 
جهانى  سازمان  رهنمود  از  نمونه ها  در  روى  و  آرسنيك  عناصر 
بهداشت كم تر مى باشد. همچنين نتايج محاسبه شاخص مخاطره 
سالمت نيز نشان داد كه مقادير اين شاخص در نمونه ها براى هر 
دو عنصر كوچك تر از يك مى باشد و از اين رو مصرف كنترل 
ندارد.  كنندگان  مصرف  براى  بهداشتى  سوء  اثر  مركبات  شده 
رضايى و همكاران (2016) نيز با بررسى پتانسيل خطر عناصر 
آلومينيوم و مس در مركبات مصرفى شهر همدان عنوان كردند كه 
شاخص مخاطره سالمت در نمونه ها براى هر دو عنصر كوچك تر 
از يك مى باشد و از اين رو مصرف كنترل شده مركبات اثر سوء 

بهداشتى براى كودكان و بزرگساالن ندارد (35).
در  سنگين  فلزات  يافته  تجمع  غلظت  بررسى  با  رابطه  در 
مركبات، چند مطالعه انجام گرفته است كه نتايج برخى از آن ها 
و  رادوان  مطالعه  در  داشت.  همخواني  حاضر  مطالعه  نتايج  با 
همكار (2006) كه به بررسى برخى فلزات سنگين در پرتقال و 
گريپ فروت عرضه شده در مصر پرداختند، دامنه غلظت عناصر 

جدول 2. نتايج محاسبه شاخص مخاطره سالمت فلزات سنگين ناشى از مصرف مركبات در بزرگساالن و كودكان 

نارنگى ليموشيرين گريپ فروت پرتقال ADI
 mg/kg/day 27 ,6) عنصر

HI EADI mg/

kg/day
HI

EADI mg/kg/

day
HI

EADI mg/kg/

day
HI

EADI mg/kg/

day

بزرگساالن
1/9×10-3 3/9×10-6 1/2×10-3 2/6×10-6 5/5×10-3 1/2×10-5 1/9×10-3 3/9×10-6 0/0021 آرسنيك

7/3×10-5 2/2×10-5 1/1×10-4 3/4×10-5 1/0×10-4 3/0×10-5 8/6×10-5 2/6×10-5 0/3 روى

كودكان
8/6×10-3 1/8×10-5 5/7×10-3 1/2×10-5 2/6×10-2 5/4×10-5 8/6×10-3 1/8×10-5 0/0021 آرسنيك
3/4×10-4 1/0×10-4 5/2×10-4 1/6×10-4 4/8×10-4 1/5×10-4 4/0×10-4 1/2×10-4 0/3 روى
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روى، سرب، كادميوم و مس به ترتيب برابر با 1/36-20/90، 
در  گرم  ميلى  و 0/83-18/30   0/01-0/15 ،0/01-0/87
كيلوگرم بود. از طرفى و ميانگين غلظت عناصر در همه نمونه ها 
كم تر از رهنمود FAO/WHO بود (36). در مطالعه سوشيانو و 
در  سنگين  فلزات  برخى  بررسى  هدف  با  كه  همكاران (2005) 
مركبات پرتقال، ليموترش و گريپ فروت عرضه شده در رومانى 
انجام گرفت، ميانگين غلظت منگنز در ليموشيرين با 0/27 ميلى 
جهانى  بهداشت  سازمان  رهنمود  محدوده  در  كيلوگرم  در  گرم 
هدف  با  كه  همكار (2014)  و  ايسيناچى  مطالعه  در  بود (17). 
نيجريه  در  شده  عرضه  پرتقال  در  سنگين  فلزات  برخى  بررسى 
انجام گرفت، ميانگين غلظت روى در نمونه ها با 7/22 ميلى گرم 
در كيلوگرم كم تر از رهنمود WHO/FAO بود (4). از طرفى در 
برخى  بررسى  منظور  به  كه  همكاران (2014)  و  كاالبور  مطالعه 
فلزات سنگين در پرتقال عرضه شده در غنا انجام گرفت، ميانگين 
غلظت عناصر سرب، كروم، مس و نيكل در نمونه ها به ترتيب با 
و  كيلوگرم  در  گرم  ميلى  و 5/10   29/70 ،46/20 ،33/60

بيش تر از رهنمود WHO/FAO بود (15). 
از مهم ترين محدوديت هاى اين مطالعه مى توان به ضيق وقت 
با  آينده  مطالعات  در  است  اميد  كرد.  اشاره  مالى  منابع  كمبود  و 
مرتفع شدن اين قبيل محدوديت ها، بتوان نسبت به بررسى غلظت 

تجمع يافته تعداد بيش ترى از فلزات سنگين در ساير گونه هاى 
مركبات مصرفى به ويژه اقالم وارداتى اقدام كرد.

نتيجه گيرى: با توجه به توزيع مركبات سالم در بازار مصرف شهر 
همدان، هرچند در حال حاضر استفاده از اين محصوالت اثر سوء 
استفاده  اما  ندارد،  هدف  جامعه  كنندگان  مصرف  براى  بهداشتى 
بى رويه و طوالنى مدت از نهاده هاى كشاورزى به ويژه كودهاى 
فسفاته، استقرار صنايع در مجاور باغات كشت مركبات، مجاورت 
باغات و اراضى كشاورزى با جاده ها، معابر و راه هاى مواصالتى 
و استفاده از فاضالب شهرى و لجن فاضالب براى آبيارى مى تواند 
فرآورده هاى  ساير  آن  تبع  به  و  مركبات  محصول  آلودگى  ضمن 
حاصل، تبعات بهداشتى غير قابل جبران براى مصرف كنندگان به 
دنبال داشته باشد. در اين راستا نسبت به پايش منظم محصوالت 
غذايى و به ويژه اقالم پرمصرف كشاورزى توسط وزارتين جهاد 
تجمع  نظر  از  پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  كشاورزى 
سرب،  جيوه،  قبيل  از  سمى  فلزات  ساير  و  شيميايى  سموم  انواع 

كادميوم و كروم توصيه مى شود.
تشكر و قدردانى 

آزاد  دانشگاه  فناورى  و  پژوهش  محترم  معاونت  از  بدين وسيله 
اين  اجراى  امكانات  كردن  فراهم  دليل  به  همدان  واحد  اسالمى 

پژوهش تشكر و قدردانى مى شود.
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