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  چکیده
 شنبلیله،  شاهی، تربچه، نعناع، جعفری، نظیر  سبزیجاتی  خوراکی هایبخش در ...( و  آرسنیک روی،  کادمیوم، کروم،  سرب، نظیر)  سنگین  فلزات میزان  مطالعه، این در

  آنالیز   روش   توسط  آن  در   موجود  سنگین  فلزات   مقادیر.  بود  تحلیلی   -توصیفی  نوع  از مطالعه  این.  گرفت  قرار   بررسی مورد  تهران  شهر  جنوب   منطقه  ٥  و غیره در   ریحان 

 در   شده   کشت   و جعفری   عمادآور   منطقه   در   شده  کشت   در تربچه   آرسنیک   که  داد  نشان  هابررسی  نتایج . گرفت  قرار   آنالیز   مورد  نتایج  سپس  و  تعیین   PIXE  ایهسته

  تقریبا    مقادیر  این که  است   شده  تعیین   %23/ 06  آماری   خطای   با   mg/Kg  1/0و    %٧/ 9٧  آماری   خطای  و  mg/Kg  104/0معادل    غلظت   به ترتیب با   مارگارین   منطقه

   .باشدمی( mg/Kg 1/0 )آن  مجاز  مقدار برابر
 

 PIXE ایهسته آنالیز سبزیجات، سنگین،  فلزات :هاواژهکلید
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Abstract  
In this study, the amount of heavy metals (such as lead, chromium, cadmium, zinc, arsenic, etc.) on eatable section 

vegetables Such as parsley, mint, radishes, watercress, fenugreek, basil and etc. at the 5 region of Tehran city have been 

surveyed. This study is a descriptive and analytical search. amount of heavy metal has been measured by nuclear analysis 

(PIXE). And then the incoming results have been analyzed. The results showed that arsenic in radishes grown in Emadavar 

and parsley cultivated in Margarine region respectively with a concentration of 0.104 mg/kg and a statistical error of 7.97% 

and 0.1 mg/kg with a statistical error of 23.06% is set, which is approximately equal to the allowable value (0.1 mg/kg).   
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 مقدمه .  1

 میزان  به  خاک  در  طبیعی  بطور  سنگین  فلزات.  باشدمی  مهم  بسیار  محیطی  زیست  مشکل  یک  خاک،  و  هوا  آب،  در  سنگین  فلزات  تجمع

  کودهای   و  فاضالب  لجن  صنعتی،  و  شهری  هایپساب  فسیلی،   های سوخت   احتراق   طریق  از  است  ممکن  وجود  این  با   شوند می  یافت   کم  بسیار

 . شوند منطقه گیاهان و خاک  آلودگی  باعث طریق  بدین و  شده خاک وارد شیمیایی

 جذب خاک توسط فلزات این. باشندمی گیاهان برای جدی خطرات دارای...   و کادمیم مس، سرب، آرسنیک، کروم، نیکل، همچون فلزاتی

  سمی  آستانه  حد  به  است  ممکن  و  شده  انسان  و  حیوان،  گیاه،  خاک،  چرخه  وارد  نهایتا   و  شود  می  کشاورزی  هایزمین  آلودگی  سبب  و  شده

 ]1 [.برسد انسان و حیوان و  گیاه برای

  آلوده  غذایی  منابع حد از بیش مصرف  لذا. کنندمی تهدید را انسان حیات و  شده انباشته بدن حیاتی هایاندام در راحتی به سنگین فلزات

 ]2 [.شود عصبی سیستم  به آسیب و سرطان جمله از مختلف هایبیماری بروز  و ابتال به منجر  تواندمی سنگین فلزات به

 به   ورود   از  پس  سنگین  فلزات  واقع  در .  باشد می  بدن  در  ها آن  شدن  متابولیزه  عدم  سنگین  فلزات  با  ارتباط  در  مسئله  تریناساسی  از  یکی

 امر   همین  که  گردندمی  انباشته  و  کرده  رسوب  مفاصل  و  هااستخوان   عضالت،   چربی،  مثل  هایی بافت  در  بلکه  نشده  دفع  بدن  از  دیگر  بدن

 ]3 [.شودمی بدن در متعددی عوارض  و ها بیماری  بروز موجب

  مصرف   برای  مجاز  مقدار  از  تره  نمونه  در  کادمیوم  و  سرب  میزان  که  رسیدند  نتیجه  این  به  ی خودمقاله  در  همکاران  و  رادگیویان  محمدهادی

 ]4 [ .است بوده بیشتر( تازه سبزی وزن mg/kg 1/0)  اروپا اتحادیه اساس بر انسان

 از  باالتر  جعفری  گیاه  در  سرب  و  کادمیوم  فلزات  غلظت  میانگین  که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود  پژوهش  در  قبادی  آزاده  و  چراغی  مهرداد

 ]٥ [.شد داده تشخیص استاندارد آن حد از کمتر جعفری گیاه  در روی و نیکل فلزات  غلظت میانگین و(   FAO و WHO ) استاندارد حد

 نشان   نتایج .  نمودند  بررسی  را  اصفهان  استان  کشاورزی  محصوالت  از  برخی  در  کادمیوم  و  سرب  میزان  ایمقاله  طی  همکاران  و  مهاجر  رضا

 ]6 [.است   WHOو    FAOهمچنین ایران توسط شده ارایه استاندارد محدوده از بیشتر محصوالت اکثر در کادمیوم  و سرب مقدار که داد

 ]٧ [ قرار دادند. یابیسرب( در بنارس هند را مورد ارز ی،)مس، رو ینبه فلزات سنگ یشهر یجاتسبز یآلودگشارما و همکاران 

  ی ساکنان مجاور منطقه صنعت  یبالقوه آن را برا  ی نموده و خطرات بهداشت  یرا بررس  یجاتدر برنج و سبز  ینفلزات سنگبین و همکاران  هانگ

 ]8 [ .قرار دادند  یابیمورد ارز ینسو در چیانگج

 ]9 [ نمودند. یابیرا ارز ینچ یانگدر ژج یتیجمع یقرار داده و خطر سالمت یرا مورد بررس یجاتدر سبز ینفلزات سنگ انو همکارژو 

 جبران  جهت  تهران ویژه به  کشور  بزرگ  شهرهای   و   باشد می  آبی کم  دچار و بوده زمین  خشک  کمربند  در واقع  ایران  پهناور  کشور  متأسفانه

 به   منجر  ها پساب  این  مدت   دراز  کاربرد.  باشندمی  صنعتی   و  شهری  هایپساب  از  توجهی  قابل  حجم   مصرف  به  مجبور  نیاز  این  از  بخشی

 میزان   بررسی  به   تحقیق  این  در .  است  شده   مجاز   حد   از  بیش   غلظتی  با   گیاهی   های گونه  به  ها آن  انتقال  و   خاک   در   سنگین  فلزات  تجمع

  تربچه،  برگ  شاهی،  نظیر)  سبزیجات  در...(    و  آرسنیک  روی،  کادمیوم،  کروم،  سرب،  نظیر)  موجود  مضر  مواد  دیگر  و  سنگین  فلزات  غلظت

بجز تربچه نتایج مطالعه حاکی از آن بود که .  شد  پرداخته  تهران  جنوب  زیرکشت...(    و  گشنیز  ریحان،   تره،  چغندر،  برگ  جعفری،  شنبلیله،

بود. غلظت   یزناچ  یاربس  یکغلظت آرسن   یزانموارد م  یهدر بق  ینشده در منطقه مارگار  تکش  یکشت شده در منطقه عمادآور و جعفر

 در حد مجاز بوده است.   یزن یجاتسبز یندر ا یکآرسن

 آنالیز  و   بزرگ  کوچک،  هاینمونه  آنالیز  شامل   ایهسته  های روش  از  استفاده   با   صنعت  بخش   در  ایهسته   دانش   از  استفاده   با   مواد  آنالیز

  PIXE. و PIGE ، NAA نظیر ایهسته   هایروش است محل در و فوری
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 توانمی  آزمایش  یک   در  که  است  آن  ها روش نسبت به سایر روش  این  مزیت استفاده شد    PIXE  ها از روشنمونه  آنالیز  برایدر این مطالعه  

 نمونه   و  است  برخوردار  نیز  باالیی   عمل  سرعت   از  روش  این  عالوه  به  بوده و  مخرب  غیر آنالیز  روش.  نمود تعیین  را  بسیاری  مقدار  کم   عناصر

 یعنی   بیولوژیکی،  بافت  یک  در  مقدار  کم   عناصر  ها خصوصا جهت آنالیز نمونه  کاربرد این روش  .شودمی  آماده  سرعت  به  آنالیز  انجام  جهت

 هاآن  در  مقدار  کم  عناصر  تعیین  و  گیاهان  آنالیز  جهت  روش  این  از.  است   هاآن  شده  خشک  جرم  هزارم  ده   یک  از  کمتر  غلظت  با  عناصری

  ماده   دهنده  تشکیل  عناصر  آن،  یوسیله  به  توانمی  که  است  یونی  باریکه  با  آنالیز  های روش  از  یکی   پیکسی،  روش  .شودمی  استفاده  نیز

 انرژی PIXE روش در  .گیردمی قرار پرانرژی پروتون  تابش  تحت بررسی مورد های نمونه پیکسی،  آنالیز  روش در  .داد تشخیص را مجهول

 بین  قبول قابل  انرژی  یبازه  روش  این  در  معموال  کند،  جدا  داخلی  هایالیه   از  را  الکترون  یک  بتواند  پروتون که  باشد  ایاندازه  به  باید  باریکه

 آشکارساز   توسط دریافتی  هایپالس و شودمی  دریافت   Si-Li  آشکارساز  وسیله  به  شده،  تولید   X  اشعه  .بود   خواهد  ولت  مگاالکترون  4  تا   1

  هاآن  از  برخی  که  است  زیادی  هایپیک  شامل  PIXE  روش  از  حاصل  طیف  بنابراین  شودمی  فرستاده  آنالیز  واحد  به  شدن  تقویت  از  پس

   .شودمی استفاده کامپیوتر از ها آن  آنالیز برای و . دارند  همپوشانی  هم  با

 . روش کار 2

 :از اندعبارت استفاده  مورد عمده تجهیزات

  ولت میلیون 3 حداکثر ولتاژ با High Voltage Engineering شرکت  ساخت واندوگراف شتابدهنده  -1

  راست،  درجه  4٥)  مختلف  باریکه  خط  ٧  به  را  ذرات   هم   و   کند می  بازی  را  آنالیز  و  تفکیک ربایآهن  نقش  هم  که  دهنده جهت  ربای آهن  -2

 برای   راست  درجه  1٥  خط.  کند می  هدایت   (چپ  درجه  4٥  و  چپ  درجه  30  چپ،  درجه  1٥  درجه،  صفر  راست،   درجه  1٥  راست،  درجه  30

 .  دارد اختصاص پیکسی آنالیز برای چپ درجه 30 باریکه  خط هوا و در پیکسی

 تا)  آن  تخلیه  از  پس   و  داد  قرار  را  مختلف  نمونه  16  توانمی  اطاقک  این   در.  است  شده  داده  نمایش   شکل  در  پیکسی  واکنش  اطاقک  -3

 انتخاب  تابشی  ذره   نوع  و  انرژی  و  0/ ٥-٥  nA  حدود  در  هاآزمایش  این  در   نیاز  مورد  باریکه  شدت.  پرداخت  ها آن  آنالیز  به(  Torr  ٥-10  فشار

  و  نتایج   تحلیل.  انجامدمی  طول  به  دقیقه  10  حدود  در  نمونه  آنالیز  معموال.  شود  فراهم  نمونه  آنالیز  برای  حساسیت  بیشترین  که  شودمی

 شود. انجام می PIXEخروجی سیستم  کمک به عنصری های غلظت  به دستیابی

 

 .PIXEاطاقک واکنش  :1شکل 
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 جنوبی  اراضیی  شیهرری،  جنوب در  عمادآور  منطقه  شیامل مناطق  این در  تهران  جنوب مزارع  مقطعی، از و  تحلیلی  در این مطالعه توصییفی

نقیاط   از هیایینمونیه مزرعیه  هر از  و انتخیاب مزرعیه  چنید  تصیییادفی، طور بیه  آبیاد  صیییال   و(  پیایین  و  بیاال)  آبیاد امین منطقیه  میارگیارین، کیارخیانیه

 سبزیجات  از نمونه چندین  کلی  طور به  و گرفت  انجام محصیول برداشیت  طول در  ماه چند  طی  بردارینمونه.  گردید برداشیت مزرعه مختلف

 حاصیل(  برداشیت  فصیل و محصیول نوع به بسیته... ) و اسیفنا   ریحان، چغندر،  برگ  جعفری، شینبلیله،  تره،  شیاهی، تربچه، نظیر خوراکی

 .  گردید

  آبکشی  از  پس  باقیمانده   هایقسمت   سپس.  شد  جدا  غیرخوراکی  هایقسمت  و   بندیدسته   مجزا  صورت  به  شده  بردارینمونه   سبزیجات

  همگن  از پس  ، شده آسیاب هاون  توسط سپس . شد خشک سانتیگراد درجه 40 به  نزدیک  دمای تحت ساعت 8 مدت   به آون درون  کامل، 

 قرار   برای  آماده  که  گذاشته  هدف   نگهدارنده   داخل  در  را  آمده  بدست  قرص  سپس  شد،  درآورده  قرص  صورت،  به  معینی  مقدار  به  کردن

  برخورد   از  حاصل   مثبت  الکتریکی  بار   رشد  یمساله  به  توجه  با  و   باشدمی  عایق  ،نمونه  که  آنجا   از.  باشدمی  آزمایش   اتاقک  داخل  در  دادن

 مورد  هاینمونه سط   روی  بر   کربن  اسپری  از  استفادهبا    است،  ها طیف  زمینۀ  بردن  باال  در  اصلی   عامل  یک  خود  عایق،   هدف   با   پروتون  پرتو

 شد.  رسانده حداقل به الکتریکی،  رسانای ایجاد و  آزمایش

  با   آمدهبدست  های داده  و   گرفت  قرار  بررسی  مورد  مضر  مواد  دیگر  و  سنگین  عناصر  میزان  PIXE  ایهسته   آنالیز  روش  از  استفاده   با   پسس

 طوریبه  گیردمی  قرار ورودی  باریکه  مقابل  درست  محفظه،  وسط   در تقریبا   نمونه  ، 1  شکل   طبق.  گردید  تحلیل  آماری  های روش  از  استفاده

 ، Si-Li نوع از آشکارساز یک.  دارند قرار  سطحی سد نوع از آشکارساز دو محفظه درون. است عمود نمونه سط  بر  فرودی باریکه جهت که

 به  نسبت  درجه  13٥  زاویه  در  و  گیردمی  قرار  استفاده   مورد  باریکه  با   برخورد  اثر  در  نمونه  از  شده  گسیل  X  پرتوهای  آشکارسازی  برای  که

 زاویه  در  فرودی  پرتو  به  نسبت  و  شودمی  استفاده  شده  پراکندهفرودی پس    ذرات  آشکارسازی  برای  دوم،  آشکارساز.  دارد  قرار  فرودی  پرتو

  الکترونیکی   واحد  توسط  سپس  و  شودمی   جمع  آن  در  نمونه  روی  فرودی  بار  که  دارد  قرار  فارادی  فنجان  نمونه  پشت  در.  دارد  قرار  درجه  16٥

 .شودمی شمارش

 باریکه  مسیر  در  که  خالئی  سیستم  توسط  کند، می  برخورد  نمونه  با  هدف  محفظه  در  که  هنگامی  تا  دهندهشتاب   از  باریکه  عبور  مسیر  تمام

 .  شودمی خالء است، گرفته قرار( 2)شکل 

 

 ای از مسیر حرکت باریکه شمای ساده :2شکل 

 .  شودمی داده  نمایش آن در موجود فلزات مقدار و  شده انجام  PIXE آنالیز روش به ها نمونه  تحلیل

 باالی  عناصر  آنالیز  برای.  شد  انجام  دهی تابش  2/MeV٥ترجیحا     و  MeV2تونوپر  انرژی  دو از    هانمونه  از  برخی  آنالیز  برای  همچنین

گیری در آنالیزور چندکاناله جهت شمارش با استفاده )جهت محدود کردن بازه اندازه  گوگرد  زیر  عناصر  برای  و  فیلتر  بدون  نتایج  از  گوگرد

 . شد استفاده فیلتر با  نتایج ازاز آشکارساز( 

 آمده است.   4در شکل شماره    مارگارین  منطقه  در  شده  کشت  جعفری  و  3در شکل شماره    عمادآور  منطقه  در  شده  کشت  تربچه  آنالیز  نتایج
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 شهرری  عمادآور منطقه در  شده کشت تربچه سبزی آنالیز  نتایجنمودار  : 3شکل 
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 مارگارین  منطقه  در شده   کشت جعفری  سبزی آنالیز  نمودار نتایج: 4شکل 

  گیری. نتیجه5

 .شد بیان آن اطمینان  حدود و(  معیار انحراف) میانگین صورت به  نتایج  و انجام آماری  هایروش از استفاده  با  هاداده تحلیل و تجزیه
 غلظت   و  بوده  سنگین  فلزات  ناچیزی  بسیار  مقدار  دارای  تحقیق  این  در  شده  بردارینمونه   محصوالت  اغلب  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج
 سنگین  مواد   غلظت  نظر  از  تهران  جنوب  در  شده   گرفته  درنظر  منطقه  پنج  همچنین.  دارد  قرار  آن  از  کمتر  یا   و   استاندارد   و   مجاز  حد  در  ها آن 

 .  باشد می یکدیگر مشابه
 % 9٧/٧  آماری  خطای  و  mg/Kg  104/0  معادل  غلظت  با  آرسنیک  دهدمی  نشان  عمادآور  منطقه  در  شده  کشت  تربچه  آنالیز  نتایج  بررسی
 منطقه   در   شده  کشت  جعفری  آنالیز  نتایج. همچنین  باشدمی(  mg/Kg  1/0 )  آن  مجاز  مقدار  برابر  تقریبا   مقدار  این   که  است  شده   تعیین
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 آن  مجاز  مقدار  برابر  تقریبا   مقدار  این  که  است  شده  تعیین  %06/23  آماری  خطای  با  mg/Kg  1/0  با  آرسنیک  دهد می  شانیز نن  مارگارین
 .بود ناچیز بسیار آرسنیک غلظت میزان موارد بقیه در  .باشدمی

 .  نگردید مشاهده  انحرافی و  باشدمی مجاز حد از کمتر بررسی مورد منطقه پنج این در نیز کادمیوم و سرب غلظت همچنین
  و  شستشو  فرآیند  بکارگیری  با  هانمونه  از   برخی  سنگین،  فلزات  برخی  حذف  در  ضدعفونی  مواد  از  استفاده  و  شستشو  نقش  یزمینه   در

 که   داد   نشان   عادی  هاینمونه  و   شده   شستشو  هاینمونه  یمقایسه  نتایج  که  گرفتند،   قرار  ارزیابی  مورد  مختلف   ضدعفونی   مواد   از  استفاده
 . ندارد تأثیری سنگین فلزات  حذف در  کنندهضدعفونی مواد از استفاده و شستشو

  استفاده  سطحی  هایآب  از  االمکانحتی  که  بود  شده  توصیه  مناطق  این  کشاورزان  به  گذشته  های سال  در   آمده   وجود  به  مشکالت  توجه  با
  باشندمی  فاضالب  تصفیه  سیستم  دارای  مناطق  این  نزدیک  صنایع  همچنین.  بود  شده  داده  آن  از  استفاده  و چاه  حفر  اجازه  هاآن  به  و  نکنند
 هایشاخه از یکی   با اختالط از پس  واحدها  این خانهتصفیه  از خروجی  پساب.  نمودمی پاالیش مورد را هاآن مختلف واحدهای   فاضالب که

 .  شودمی هدایت شهرری در واقع تهران جنوب خانهتصفیه  سمت به  فاضالب،
 کادمیوم  آلودگی  کم  میزان  همچنین.  است  بوده  کشاورزی  اراضی  این  در  خاک   و   آب  منابع  آلودگی   کاهش  تمهیدات  این  کلی   نتیجه  بنابراین

 کمتر شده  انجام  تمهیدات دلیل به که  باشد   آلوده آب با  آبیاری قبلی اثرات از ناشی   تواندمی گردد می بر  آلوده خاک  یا  و  آب به  معموال  که
 . باشدمی مجاز حد از کمتر خوشبختانه که است مربوط آلوده هوای  طریق از آن انتقال به سرب آلودگی همچنین. باشد می مجاز حد از
 استانداردهای   مطابق  مجاز  حد  در  تهران  جنوب  زیرکشت  سبزیجات  در  موجود  مواد  دیگر  و  سنگین  عناصر  که  گفت  توانمی  کلی  طوربه

FAO & WHO  صنعتی  و  شهری  هایفاضالب  رهاسازی  عدم  و  هافاضالب  تصفیهپیش  خوشبختانه.  باشندمی  ایران  ملی  استانداردهای   و  
 . اندداشته  سزاییبه  نقش امر این ایجاد  در ها چاه از استفاده و حفر و
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