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ا هداف گ یاهان دارویی هم بهلحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماری ها از ارزش و اهم یت خاصااای در تأمی
بهدا شت و سالمتی اوامع برخوردارند .در سالیان اخیر ،بهعلت عوارض سوء نا شی از م رف داروهای شیمیایی و
آثار انبی آن ،گرایش به گیاهان دارویی افزایش یافته ا ست ،ولی با تواه به احتمال واود بع ضی عنا صر سمی در
آنها ،ای پژوهش با هدف تعیی مخاطرة سالمت م رف گیاهان دارویی م رفی شهر همدان بر ا ساس پتان سیل
خطر عناصر آرسنیک ،آلومینیم ،روی و مس در سال  1394انجام یافت.
مواد و روشها پس از تهیة چهار نمونه از هر کدام از گونه های بادرنجبویه و گلگاوزبان و آمادهساااازی آن ها به
روش ه ضم ا سیدی در آزمای شگاه ،غلظت تجمعیافتة عنا صر در د ستگاه پال سمای افت شدة القایی در سه تکرار
خوانده شد .پردازش آماری نتایج نیز با نرمافزار  SPSSانجام یافت.
یافتهها بیشااینة میانگی غلظت عناصاار آرساانیک ،آلومینیم ،روی و مس بر حسااب میلیگرم در کیلوگرم برابر با
 0/34±0/18 ،13/93±5/50 ،0/175±0/07و  0/25±0/08و مربوط به نمو نه های بادرنجبو یه بود .همچنی ،
میانگی غلظت آلومینیم در نمونههای بادرنجبویه بیش از رهنمود  WHOبود .از طرفی ،شاااخ مخاطرة سااالمت
در ه مة ع ناصااار در نمو نه های بادرنجبو یه و گل گاوز بان کو چکتر از  1و ب یانگر عدم بروز م خاطره برای
م رفکنندگان بود.
نتیجهگیری م رف کنترل شدة گیاهان دارویی اثر سوءبهداشتی بر سالمت م رفکنندگان ندارد ،ولی با تواه به
افزایش ا ستفاده از نهادههای ک شاورزی ،لج فا ضالب ،پ ساب ت فیهخانهها و ازآن تو سال ک شاورزان ،ن سبت به
پایش دورهای و منظم مواد غذایی از نظر غلظت باقی مانده یا تجمع یافتة آالینده های شااایمیایی بهمنظور حفظ
امنیت غذایی توصیه میشود.

مقدمه
امروزه ،آلودگی خاك ها با فلزات سااانگی در اثر ف عال یت های
بشاااری یکی از مهمتری تنشهااای محیطی برای گیاااهااان
محساااوب میشاااود و از طریق زنجیرة غذایی زندگی بشااار را
بهمخاطره میاندازد [ .]1افزایش فعالیتهای صنعتی ،حملونقل
اادهای ،آلودگیهای نفتی و ا ستفاده از کودها و مواد شیمیایی
در ک شاورزی با تولید آالیندههای محیالزی ستی از امله فلزات

سنگی یکی از م شکالت ادی پیش روی ان سان ع ر حا ضر
اساات [ .]2فلزات ساانگی با تواه به قابلیت تجمع زیسااتی و
پایداری طوالنیمدت در محیالزی ست ،حتی در غلظت کم برای
مواودات زنده سمیت دارد و در بدن آنها تجزیه نمیشود [،]3
بلکه پس از رسااوب و انباشااتهشاادن در بافتهایی مثل چربی،
ع ضالت ،ا ستخوانها و مفا صل ،مواب بروز بیماریها و عوارض
متعددی میشود [.]4
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برکیوندی و همکاران

همچنی تعیی مخاطرة ساالمت م ارف ای مح اوالت انجام
یافته اساات؛ از امله پژوهشاای با هدف بررساای غلظت عناصاار
مس ،کروم ،کادمیم و روی در مح ول زعفران خرا سان انوبی
[]15؛ پژوهشی بهمنظور بررسی عناصر سرب و کادمیم در یازده
نوه از داروهای گیاهی م اارفی ایران []16؛ پژوهشاای با هدف
بررساای عناصاار مس ،روی و کروم در ریشااه و شاااخههای گیاه
تاجخروس در نیجریه []17؛ پژوهشاای با هدف بررساای عناصاار
نیکل ،ساارب ،روی ،کبالت ،آه  ،کروم و مس در برخی گیاهان
دارویی م اارفی در نیجریه []18؛ پژوهشاای بهمنظور بررساای
عناصااار سااارب ،روی ،مس و کادمیم در تعدادی از گونه های
گیاهان دارویی روییده در اطراف معدن سااارب و روی آهنگران
همدان []19؛ و پژوهشی بهمنظور بررسی عناصر ایوه ،کادمیم،
آر سنیک و پاالدیم در برخی گیاهان دارویی رایج در هندو ستان
[ .]20با تواه به احتمال واود بع ضی عنا صر سمی در گیاهان
دارویی و م ااارف آن ها بهعنوان داروی طبیعی و بیضااارر در
سااراساار اهان ،ای پژوهش با هدف تعیی مخاطرة سااالمت
گیاهان دارویی م اارفی شااهر همدان بر اساااس پتانساایل خطر
عناصاار آرساانیک ،آلومینیم ،روی و مس در سااال  1394انجام
یافت.

امروزه ،گرایش به م اارف گیاهان دارویی بهعلت عوارض
سوء نا شی از م رف داروهای شیمیایی و آثار انبی آن رو به
افزایش است [ .]5همچنی  ،در اذهان مردم عادی و گاهی حتی
ان آ شنا به گیاه ای باور واود دارد که گیاهان دارویی
متخ
به صرف طبیعیبودن عاری از هر گونه عوارض اانبی است [.]6
ولی با تواه به اینکه ا ستفاده از گیاهان دارویی ک شت شده در
نواحی آلوده یا فرآوری نامناسب یکی از راههای ورود آالیندههای
خطرناك از امله فلزات سنگی به بدن ان سان و اانوران ا ست،
سازمان بهدا شت اهانی تو صیه کرده که گیاهان دارویی از نظر
واود فلزات سااانگی  ،آ فتکش ها و آلودگی های باکتر یایی و
قارچی کنترل شود [ 7و .]8
بااادر ن ج بویااه ( )Melissa officinalisو گاالگاااوزبااان
( )Borago officinalisبهدلیل ویژگیهای آرامبخش ،ممانعت از
بیماریهای قلبی و گوارشاای و نشاااطآور بودن گیاهان دارویی
پرم رف شناخته میشوند [.]9
آرساانیک عن ااری اهشزا و بساایار ساامی اساات که با
سرطانهای ریه ،پو ست ،غدد لنفاوی و ازآن در ارتباط ا ست.
زخمهای پو ستی ،تورم و بزرگ شدن کبد و اختالل در د ستگاه
تولیدمثل نشااانههایی از مساامومیت با آرساانیک اساات [.]10
آلومینیم از امله فراوانتری عنا صر فلزی مواود در کرة زمی
است و سمیت محیالزیستی آن مواب بروز بیماریهای مختلف
ع بی از امله آلزایمر و نیز بیماریهای ریوی و کلیوی در بدن
انسااان میشااود [ .]11روی عن ااری ضااروری برای رشاادو نمو
مواودات زنده محسااوب میشااود ،ولی م اارف بیش از حد آن
سااا بب الوگیری از اذب مس در بدن و در نتی جه کاهش
گلبولهای سفید و ت ضعیف سی ستم ایمنی بدن می شود [.]12
مس نیز یکی از عنا صر ا سا سی برای مواودات زنده ا ست ،ولی
م ااارف بیش از حد آن در بدن سااا بب بی ماری ویلساااون،
ناراحتیهای کبدی و ازآن میشود [.]10
برآورد م یانگی اذب قا بلقبول روزا نة ( estimated
 )average daily intakesعناصاار ناشاای از م اارف مواد غذایی،
بهمنظور تعیی مخاطره های طوالنیمدت در م ااارفکنندگان
محا سبه می شود [ 13و  .]14شاخ مخاطرة سالمت ( health
 )indexرا نیز میتوان از ن سبت برآورد میانگی اذب روزانة هر
عن ر به اذب قابلقبول ( )acceptable daily intakesآن عن ر
محاساابه کرد .مقادیر شاااخ مخاطرة سااالمت کوچکتر از 1
بیانگر آن ا ست که م رف مادة غذایی اثر سوء بهدا شتی برای
م رفکننده ندارد و برعکس [.]13
تاکنون چند مطالعه در زمینة بررساای غلظت تجمعیافتة
فلزات ساانگی در گیاهان دارویی در ایران و سااایر کشااورها،

مواد و روشها
در ای پژوهش از چهار مرکز عمدة عرضاااة گیاهان دارویی در
ساااطا شاااهر همدان ،در مجموه هشااات نمونه گیاه دارویی
بادرنجبویه و گل گاوزبان خریداری و بهمنظور آمادهساااازی به
آزمایشگاه منتقل شد.
در آزمایشگاه ،بهمنظور آماده سازی نمونهها 1 ،گرم از هر
نمو نه گ یاه با ترازوی دیجی تال با د قت  0/0001گرم توزی و
سپس آسیاب شد .نمونههای آسیاب شده به نسبت حجمی  3به
 1با ا سید نیتریک و ا سید پرکلریک غلیظ مخلوط و بهمدت دو
ساعت در ب ماری با دمای  80دراة سانتیگراد تا زمان تولید
گاز مایل به قهوهای قرارگرفت .ساااپس ،با آب دوبار تقطیر به
حجم  25میلیلیتر رساانده شاد .محلول حاصال با هدف حذف
هر گونه کدورت یا مواد معلق بهوسیلة کاغذ صافی واتم شمارة
 42صااااف شاااد [ .]21در ن ها یت ،پس از ته یة محلول مادر
(ا ستوك) و ا ستاندارد نمک عنا صر آر سنیک ،آلومینیم ،روی و
مس و کالیبرهکردن دستگاه پالسمای افت شدة القایی Varian
مدل  ،710-ESغلظت عناصاار در نمونهها در سااه تکرار خوانده
شد.
محاسبة برآورد میانگی اذب قابلقبول روزانه و شاخ
مخاطرة ساااالمت هر عن ااار بهترتیب با روابال ( )1و ( )2انجام
یافت [.]13
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تعیین شاخص مخاطرة سالمت تجمع عناصر آرسنیک... ،
𝐹𝑥𝐶

= 𝐼𝐷𝐴𝐸

تکنمونهای ،بهمنظور مقایسة میانگی غلظت تجمعیافتة عناصر
مورد م طال عه بی نمو نه های گ یا هان دارویی بادرنجبو یه و
گلگاوزبان از آزمون تی م ستقل و برای برر سی همب ستگی بی
میانگی غلظت تجمع یافته عناصااار در نمونههای بادرنجبویه و
گلگاوزبان از آزمون آماری ضریب همب ستگی پیر سون ا ستفاده
شد.

()1
در ای رابطه:
 =Cمیانگی غلظت هر عن ااار در مادة غذایی مورد مطالعه بر
حسب میلیگرم در کیلوگرم؛
 =Dتعداد روزهای سال ()365؛
 =Fمیانگی م رف ساالنة مادة غذایی توسال هر فرد؛
 =Wم یانگی وزن بدن ( بهترت یب  70و  15کیلوگرم برای
بزرگساالن و کودکان)
𝐷𝑥𝑊

EADI

یافتهها
غلظت تجمع یافته عناصااار آرسااانیک ،آلومینیم ،روی و مس
برحساااب میلیگرم در کیلوگرم در نمونه های گ یاهان دارویی
بادرنجبو یه و گل گاوز بان ،همچنی ن تایج م حاسااا بة برآورد
میانگی اذب روزانة عنا صر و شاخ مخاطرة سالمت آن در
ادول  1و  2ارائه شده است.
نتایج بیانگر آن ا ست که میانگی غلظت عنا صر برحسب
میلیگرم در کیلوگرم در نمو نه های بادرنجبو یه و گل گاوز بان
برای آرسااانیک بهترتیب برابر با  0/17±0/07و ،0/16±0/10
برای آلومینیم بهترت یب برابر با  13/93±5/50و ،9/02±7/20
برای روی بهترتیب برابر با  0/34±0/18و  0/27±0/15و برای
مس بهترتیب برابر با  0/25±0/08و  0/15±0/06است.

= HI

()2
در ای رابطه:
 =EADIبرآورد میانگی اذب قابلقبول روزانة هر عن ااار بر
حسب میلیگرم در کیلوگرم در روز
 =ADIاذب روزانة قابلقبول هر عن اار بر حسااب میلیگرم در
کیلوگرم در روز.
ADI

بهمنظور پردازش آ ماری ن تایج از ویرایش  19نرمافزار
آماری  SPSSا ستفاده شد .برای برر سی توزیع نرمال دادهها از
آزمون کولموگروف-اساامیرنوف ،برای مقایسااة میانگی غلظت
عناصااار با رهنمود ساااازمان بهداشااات اهانی از آزمون تی

جدول  .1میانگین غلظت و انحراف معیار عناصییر آرسیینیک ،آلومینیم ،روی و مس در نمونههای گیاهان دارویی بادرنجبویه و گلگاوزبان برحسییب
میلیگرم در کیلوگرم
عنصر/نمونه گیاه
آرسنیک
آلومینیم
روی
مس

2

1

4

3

بادرنجبویه

گلگاوزبان

بادرنجبویه

گلگاوزبان

بادرنجبویه

گلگاوزبان

بادرنجبویه

گلگاوزبان

0/09±0/01
14/91±1/35
0/33±0/03
0/21±0/00

0/14±0/01
20/27±0/84
0/32±0/03
0/21±0/02

0/27±0/02
5/32±0/50
16/0±0/01
0/19±0/02

29/0±0/03
3/13±0/27
0/12±0/01
0/09±0/02

15/0±0/01
16/84±1/55
0/26±0/02
0/23±0/02

17/0±0/02
8/94±0/82
0/16±0/01
0/10±0/02

19/0±0/01
18/66±1/68
0/62±0/05
0/37±0/03

0/03±0/01
3/75±0/33
0/48±0/04
0/19±0/02

جدول  . 2نتایج محاسبد میانگین جذب روزانه و مخاطرة سالمت مصرف گیاهان دارویی بر اساس پتانسیل خطر عناصر آرسنیک ،آلومینیم ،روی و
مس در نمونههای بادرنجبویه و گلگاوزبان
عنصر
بادرنجبویه
آرسنیک
آلومینیم
روی
مس
گلگاوزبان
آرسنیک
آلومینیم
روی
مس

)EADI (Children

)EADI (Adult

)HI (Children

)HI (Adult

میانگین غلظت
))mg/kg

ADI

7/76×10-7
6/36×10-5
1/55×10-6
1/14×10-6

1/66×10-7
1/36×10-5
3/33×10-7
2/45×10-7

3/70×10-4
6/36×10-5
5/17×10-6
2/85×10-5

7/92×10-5
1/36×10-5
1/11×10-6
6/12×10-6

0/17
13/93
0/34
0/25

0/0021
1/0
0/3
0/04

7/31×10-7
4/12×10-5
1/23×10-6
6/85×10-7

1/56×10-7
8/83×10-6
2/64×10-7
1/47×10-7

3/48×10-4
4/12×10-5
4/11×10-6
1/71×10-5

7/45×10-5
8/83×10-6
8/81×10-7
3/67×10-6

0/16
9/02
0/27
0/15

0/0021
1/0
0/3
0/04

267

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،مهر و آبان  ،1396دورة  ،24شمارة 4

برکیوندی و همکاران

رهآوردهای صنعتی شدن ااتماعات ب شری ا ست [ .]24افزایش
فعال یت های صااانعتی توأم با تول ید آالی نده ها ،از امله فلزات
سنگی  ،یکی از م شکالت ادی و در حال گ سترش پیش روی
انسااان ع اار حاضاار اساات [ .]2فلزات ساانگی  ،بهویژه بر اثر
فعالیتهای انساااانی مانند معدنکاوی ،آبکاری فلزات ،کاربرد
آفتکشها و کودهای آلی ،اسااتفاده از سااوختهای فساایلی،
صاانایع شاایمیایی و صاانایع وابسااته به اسااتخراج و ذوب فلزات
بهطور دائم به محیال وارد شااده اساات و بخشاای از آنها پس از
تجمع در خاك ،توساااال گیاهان اذب و در بافت آن ها تجمع
مییابد [ .]25از ای رو ،آلودگی خاك یکی از مهمتری تنشهای
محیطی برای گیاهان و م اارفکنندگان سااطوح باالتر زنجیرة
غذایی محسوب میشود [.]1
غل ظت فلزات سااانگی در گ یا هان دارویی به عوا مل
آبوهوایی ،گو نة گ یاهی ،آلودگی هوا و دیگر عوا مل محیطی
ب ستگی دارد [ .]26نتایج ن شان داد که بهاز عن ر آلومینیم در
گیاه بادرنجبویه ،میانگی غلظت عناصاار آرساانیک ،روی و مس
در نمونه های بادرنجبویه و گل گاوزبان از رهنمود  WHOکمتر
است و مخاطرة بهداشتی برای م رفکنندگان ندارد .همچنی ،
نتایج محاسبة شاخ مخاطرة سالمتی نیز نشان داد که مقادیر
ای شااااخ در ه مة عناصااار در نمونه های گ یاهان دارویی
بادرنجبویه و گل گاوزبان کوچکتر از  1اسااات .لذا ،م ااارف
کنترلشدة گیاهان دارویی مخاطرة بهداشتی ندارد.
در مقایس اة نتایج ای مطالعه با برخی پژوهشها با هدف
بررساای فلزات ساانگی در گونههای گیاهان دارویی ،میتوان به
تشااابه بی نتایج اشاااره کرد .پژوهشاای با هدف بررساای غلظت
فلزات روی و مس در برخی گیاهان دارویی عرضاااهشاااده در
نیجریه انجام یافت و مشخ شد که میانگی غلظت عناصر در
نمونههای گیاهی کمتر از رهنمود  WHOاست [.]8
در پژوهشاای ،پس از بررساای فلزات ساانگی آه  ،مس،
روی و منگنز در برخی گونههای گیاهان دارویی عرضاهشاده در
صرب ستان ،م شخ شد که میانگی غلظت عنا صر روی و مس
بر حساااب میلیگرم در کیلوگرم بهترتیب با  36/92و 18/98
کمتر از حد اسااتاندارد اساات [ .]27پژوهشاای با هدف بررساای
فلزات ساانگی نیکل ،کبالت ،مس ،کروم و آرساانیک در برخی
گیاهان دارویی م اارفی اتیوپی انجام یافت و نتیجه گرفته شااد
که میانگی غلظت عنا صر مس و آر سنیک بر ح سب میلیگرم
در کیلوگرم بهترتیب با  10/16و  1/13کمتر از رهنمود WHO
است [.]28
نتایج بررساای فلزات آه  ،منیزیم ،منگنز ،ساارب ،روی،
کادمیم و مس در برخی گیاهان دارویی م ااارفی هندوساااتان

نتایج بررسااای نرمالبودن غلظت عناصااار آرسااانیک،
آلومینیم ،روی و مس در نمو نه های بادرنجبو یه و گل گاوز بان
بیانگر آن ا ست که با تواه به سطا معناداری بزرگتر از ،0/05
غلظت تمام عنا صر از توزیع نرمال برخوردار ا ست .نتایج آزمون
تی تکنمونهای بیانگر آن اسااات که میانگی غلظت همة فلزات
در نمونه های گیاه بادرنجبویه با رهنمود  ( WHOبهترتیب برابر
با  27 ،5 ،1و  3میلیگرم در کیلوگرم برای عناصاار آرساانیک،
آلومینیم ،روی و مس) ( )23،22،7اختالف معنادار آماری دارد،
بهطوری که میانگی غلظت آلومینیم بیشاااتر و میانگی غلظت
آرسنیک ،روی و مس کمتر از حد مجاز است .از طرفی ،میانگی
غل ظت ع ناصااار آرسااان یک ،روی و مس در نمو نه های گ یاه
گلگاوزبان با رهنمود  WHOاختالف معنادار آماری داشااات و
کمتر از حد مجاز اسااات .ولی ساااطا معناداری برای میانگی
غلظت عن ر آلومینیم بزرگتر از  0/05است ،در نتیجه میانگی
غلظت ای عن اار در نمونهها با رهنمود  WHOاختالف معنادار
آماری ندارد.
نتایج آزمون تی مسااتقل بیانگر آن اساات که با تواه به
ساااطا معناداری بزرگتر از  ،0/05بی نمونههای بادرنجبویه و
گلگاوزبان از نظر میانگی غلظت عناصاار آرساانیک ،آلومینیم و
روی اختالف معنادار آماری واود ندارد ،اما با تواه به ساااطا
معناداری کوچکتر از  ،0/05بی میانگی غلظت عن ر مس در
نمو نه های مورد بررسااای اختالف مع نادار آ ماری واود دارد،
بهطوری که میانگی غلظت مس در بادرنجبویه با 0/25±0/08
میلیگرم در کیلوگرم بیشاااتر از گل گاوز بان با 0/15±0/06
میلیگرم در کیلوگرم است.
نتایج آزمون همبساااتگی پیرساااون نشاااان داد که در
نمونههای گیاه بادرنجبویه بی میانگی غلظت عن اار آلومینیم
با عنا صر آر سنیک ،روی و مس ،همچنی عن ر روی با مس با
ضریب همبستگی ( )rبهترتیب برابر با 0/674 ،0/730 ،-0/621
و  0/927و ساااطا معناداری کوچکتر از  ،0/05همبساااتگی
معنادار آماری واود دارد .از طرفی ،در نمونههای گلگاوزبان نیز
بی میانگی غلظت عن اار آرساانیک با عناصاار روی و مس ،و
عن ر روی با مس با ضریب همبستگی بهترتیب برابر با -0/900
 -0/699 ،و  0/803و ساااطا معنااداری کوچااکتر از 0/05
همبستگی معنادار آماری واود دارد.
با ا ستناد به نتایج مندرج در ادول  ،2شااخ مخاطرة
سااالمت در همة عناصاار در نمونههای بادرنجبویه و گلگاوزبان
کوچکتر از  1است.

بحث
تخریب و آلودگی محیالزیسااتی ثمرة اوامع صاانعتی و یکی از
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تعیین شاخص مخاطرة سالمت تجمع عناصر آرسنیک... ،

رقیب مانند ف سفات ،کلر ،بیکربنات و سولفات که با آر سنیک
برای اشاااغال محلهای اذب رقابت میکند ،اسااایدی بودن و
واود اکسااید آه در خاك محل رویش گیاهان دارویی مرتبال
دانساات [ 35و  .]36همچنی افزایش غلظت تجمعیافتة عن اار
آلومینیم در نمونههای مورد برر سی را میتوان به تجمع بیش از
حد ای عن ااار در خاك ،فعالیتهای صااانعتی ،معدنکاری و
ازآن در مناطق کشت گیاهان دارویی مرتبال دانست .از طرفی،
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بیانگر واود رابطة معکوس بی
میانگی غلظت عن ر آلومینیم با عن ر آر سنیک در نمونههای
بادرنجبویه و بی میانگی غلظت عن ر آر سنیک با عنا صر روی
و مس در نمونههای گلگاوزبان ا ست .ای مو ضوه را میتوان با
عوامل م ثر در اذب عنا صر از خاك در گیاه مرتبال دان ست ،از
امله با اساایدیته ،نوه و بافت خاك ،نوه نهادههای کشاااورزی
مورد استفاده در کشت گیاه و خ وصیات فیزیولوژیکی گیاهان
[.]37
نتایج ای پژوهش با هدف برر سی غلظت عنا صر سنگی
آرسااان یک ،آلومینیم ،روی و مس در برخی گ یا هان دارویی
م اارفی شااهر همدان در سااال  1394نشااان داد که میانگی
غلظت فلز آلومینیم بی شتر از رهنمود  WHOا ست .لذا ،برخالف
ت ور عمومی که م رف گیاهان دارویی را فاقد هرگونه مخاطره
میپندارد ،ضاام تأکید بر م اارف کنترلشاادة گیاهان دارویی،
مدیریت کاربرد کودهای آلی بهویژه کمپوسااات حاوی فلزات
ساانگی [ ،]38همچنی لج فاضااالب حاوی فلزات ساانگی
بهعنوان کود و کنترل م ااارف بیرو یة ساااموم و کود های
شااایمیایی ،نسااابت به پایش دورهای مقادیر تجمعیافتة فلزات
سنگی در مواد غذایی پرم رف بهویژه گیاهان دارویی بهمنظور
حفظ امنیت غذایی توصیه میشود.

بیانگر آن ا ست که بی شینة غلظت همة عنا صر ،از امله روی و
مس بهترت یب با  2/75و  49/76میلیگرم در کیلوگرم کمتر از
رهنمود  FAO/WHOاساات [ .]29پژوهشاای با هدف بررساای
فلزات سنگی منگنز ،کروم ،سرب ،آه  ،کادمیم ،کبالت ،روی،
نیکل و ایوه در نمونههای سااااقه و برگ ده گیاه دارویی مورد
ا ستفاده در هندو ستان م شخ کرد که بی شتری تجمع عنا صر
مربوط به بافت برگ ا ست ،بهاز در مورد عن ر کروم با بی شینة
غلظت بر حساااب میلیگرم در کیلوگرم برابر با  13/19در برگ
گونة آوی ش و  4/93در ساقة گونة این سنگ ،میانگی غلظت
سایر عنا صر کمتر از حد ا ستاندارد ا ست [ .]30در پژوه شی که
بهمنظور بررساای فلز آرساانیک در هشاات گونه گیاهان دارویی
عرضه شده در هندوستان انجام یافت ،مشخ شد که میانگی
غلظاات ای عن ااار بااا  1/15میلیگرم در کیلوگرم کمتر از
رهنمود  WHOاست [.]31
در پژوهشااای با هدف بررسااای فلزات سااانگی ایوه،
کادمیم ،آرسنیک و پاالدیم در برخی گیاهان دارویی عرضه شده
در هندو ستان ،م شخ شد که مقادیر عنا صر در اغلب نمونهها
غیرقابلت شخی و در موارد قابلقرائت نیز میانگی غلظت همة
عنا صر در نمونهها کمتر از حد ا ستاندارد ا ست [ .]20پژوه شی
بهمنظور بررساای فلزات روی و مس در ساایزده گونه از گیاهان
دارویی م اارفی لهسااتان مشااخ کرد که میانگی غلظت ای
عناصر در بیش از  60درصد از نمونهها کمتر از رهنمود WHO
ا ست [ .]32از طرفی ،در مقای سة نتایج ای مطالعه با د ستاورد
پژوه شی با هدف برر سی غلظت برخی فلزات سنگی آر سنیک،
آلومینیم ،آه و ایوه در گیاهان دارویی عرضه شده در آفریقای
انوبی مشخ شد که بیشینة غلظت آلومینیم و آه بر حسب
میلیگرم در کیلوگرم برابر با  5559و  4465اسااات .از طرفی،
میانگی غلظت آرساانیک و ایوه در نمونهها بیشااتر از رهنمود
 WHOاسااات [ .]33نتایج پژوهشااای بهمنظور ارزیابی فلزات
آر سنیک ،سرب و کادمیم در برخی گیاهان دارویی م رفی غنا
نشان داد که میانگی غلظت عن ر آرسنیک در  60تا  70درصد
نمونههای گیاهی بیشتر از رهنمود  WHOاست [ ]34و میتوان
به عدمتشابه نتایج اشاره کرد.
با اساااتناد به نتایج میتوان کمتر بودن میانگی غلظت
تجمعیافتة عن اار آرساانیک در نمونهها را با حضااور آنیونهای

تشکر و قدردانی

ای مقاله م ستخرج از پایاننامة کار شنا سیار شد محیالزی ست
م اااوب دانشاااگاااه آزاد اساااالمی واحااد هماادان بااا کااد
 17150508931008اساات .نویسااندگان از معاونت پژوهش و
فناوری دانشااگاه آزاد اسااالمی واحد همدان بهدلیل فراهمکردن
امکانات اارای مطالعه تشاااکر و قدردانی میکنند .الزم به ذکر
است ای پژوهش با هزینة شخ ی نویسندگان انجام شده است.
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