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 طرح چکیده

و های سنتی آلودگی این مواد غذایی به فلزات سنگین های دنیای امروز در مورد نانیکی از نگرانی

کادمیوم( و  میزان فلزات سنگین )سربه بررسی هدف از این مطالع .باشدمیها )سموم قارچی( مایکوتوکسین

دو در  ، زیرالنون و داکسی نیوالنول(A، اکراتوکسین B1ها، افالتوکسین )مجموع افالتوکسین و سموم قارچی

 7نمونه نان شامل  10باشد. در این مطالعه لواش می و نان سنگکهای سنتی شهر شیراز شامل نان نمونه از

جهت . جمع آوری شدهای شهر شیراز به طور تصادفی از نانواییونه نان سنگک نم 3نمونه نان لواش و 

شد.  ری توسط دستگاه جذب اتمی استفادهاز روش خاکسترسازی و اندازه گیتعیین میزان فلزات سنگین، 

که در همه  شد ایران مقایسه ملی استاندارد محدوده تعیین شده در ها باغلظت فلزات سنگین در نمونه

و پس گیری شد ها ابتدا عصارهبه منظور تعیین سموم قارچی، نمونه. ها کمتر از محدوده استاندارد بودنمونه

. لص سازی و تغلیظ عصاره استفاده شدهای ایمیونوافینیتی به منظور خاها، از ستوناز فیلتراسیون عصاره

ها سین احتمالی موجود در نمونهد. میزان مایکوتوکشتزریق  HPLCالوت به دستگاه  هاپس از الوشن ستون

داده نمونه نان سنگک مایکوتوکسین تشخیص  3و  لواشنمونه نان  مقایسه شد. در ششبا استاندارد ایران 

کمتر از مقدار تعیین شده توسط استاندارد ایران  B1نشد و فقط در یک نمونه نان لواش افالتوکسین 

های ها در نانداد که میزان فلزات سنگین و مایکوتوکسین به طور کلی نتایج این مطالعه نشانمشاهده شد. 

 باشد.شهر شیراز کمتر از محدوده تعیین شده توسط استاندارد ایران می

 



3 

 

 مقدمه -1

 در باشد،که می انسان مصرف غذایی مورد مواد مهمترین و متداولترین قدیمیترین، از یکی گندم نان

 پروتئین، اعظم انرژی، قسمت نان .دهدمی تشکیل را مردم بغال قوت جمله ایران، از متعددی کشورهای

کند. یکی از مهمترین مشکالتی که امروزه مورد نیاز انسان را تامین می Bهای گروه ویتامین و معدنی امالح

های خطرناک می باشد که از جمله به آن توجه شده است آلودگی این ماده غذایی پرمصرف با آالینده

 ایکوتوکسین ها و فلزات سنگین هستند.مهمترین آنها م

های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم، فوزاریوم، ها شامل گونهمحصوالت کشاورزی مستعد آلودگی با انواعی از قارچ

ها )سموم قارچی( در مراحل قبل از و کالویسپس می باشند که قادر به تولید انواعی از مایکوتوکسین

داری و فرایند می باشند. در میان انواع ترکیبات آلوده کننده مواد برداشت، حین برداشت و در طول انبار

های اقتصادی دارا هستند. ها بیشترین نگرانی را از نظر ایجاد سمیت مزمن و زیانغذایی، مایکوتوکسین

های کشاورزی، ، شیوهشیوع این سموم بستگی به فاکتورهای مختلف مانند نوع محصول، شرایط آب و هوایی

مایکوتوکسین مختلف شناسایی  400بیش از . (Warth et al., 2012) نبارداری و تغییرات فصلی داردشرایط ا

ترین سموم  سمی ترین و پر شیوع Aها و اکراتوکسین های ثانویه، افالتوکسینشده اند. در میان این متابولیت

 & Sweeney) د می شوندهای آسپرژیلوس تولیها به وسیله برخی از گونهقارچی هستند. افالتوکسین

Dobson, 1998)ها گزارش شده است، چهار افالتوکسین . در حالی که چندین شکل شیمیایی افالتوکسین

و افالتوکسین G1 (AFG1 ،)(، افالتوکسین AFB2) B2افالتوکسین B1 (AFB1 ،)اصلی شامل افالتوکسین 

G2 (AFG2می باشند. قارچ آسپرژیلوس فالووس روی قسمت )ها و میوه( ها، گلتلف گیاه )برگهای مخ

خاک  کند؛ در حالی که گونه آسپرژیلوس پارازیتیکوس در محیطرا تولید می Bهای رشد کرده و افالتوکسین

 کند. را تولید می Gو  Bرشد کرده و و هر دو افالتوکسین 

تراتوژنی )تولد نوزادان زایی(، های کارسینوژنی )سرطانزایی(، موتاژنی )جهشها دارای ویژگیافالتوکسین

. (Eaton & Gallagher, 1994) باشندو سرکوب کننده سیستم ایمنی در انسان و حیوانات می ناقص الخلقه(

ها در مواد غذایی بوده و مجموع ترین افالتوکسینزا ترین و متداولترین و سرطانجزء سمی B1افالتوکسین 
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-)کارسینوژن I( به عنوان گروه IARKحقیقات سرطان شناسی )ها به وسیله آژانس بین المللی تافالتوکسین

 (.IARK, 2002شوند )های انسانی( طبقه بندی می

سیلیوم وروکوزوم در آب و هوای معتدل، و آسپرژیلوس اکراسئوس و به طور عمده توسط پنی Aاکراتوکسین 

گرمسیری تولید می شود که به میزان کمتر توسط آسپرژیلوس کربناریوس در آب و هوای گرم و کشورهای 

(. EFSA, 2006قادر است باعث آلودگی محصوالت زراعی قبل از برداشت یا در طول انبارداری شود )

( بوده و می تواند باعث ایجاد مشکالت کلیوی 2Bیک کارسینوژن محتمل انسانی  )گروه  Aاکراتوکسین 

ری شود. همچنین دارای اثرات سرطان زایی، و نیز سرطان مجاری ادراتحت عنوان نفروپاتی اندمیک بالکان 

 ,JECFAتراتوژنی، ایمونوتوکسیک، ژنوتوکسیک و نفروتوکسیک روی حیوانات آزمایشگاهی بوده است )

2001 .) 

هر دو گروه از مایکوتوکسین ها می توانند به صورت همزمان در انواعی از محصوالت کشاورزی مانند انجیر، 

های کاکائو، و غالت باعث ایجاد آلودگی قبل و یا بعد از برداشت شوند. دانه  میوه های خشک، خشکبار، دانه

های غله به طور ویژه مستعد رشد گونه های آسپرژیلوس مانند آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس 

سیلیوم وروکوزوم تولید کننده اصلی اکراتوکسین پارازیتیکوس در شرایط نگهداری می باشند. همچنین پنی

 (. Lund & Frisvad, 2003ت می باشد )در غال

 Jestoiزیرالنون نیز به عنوان یه آلوده کننده معمول مواد غذایی به ویژه غالت در نظر گرفته شده است )

های فوزاریوم تولید باشد که به وسیله قارچ(. زیرالنون یک مایکوتوکسین غیر استروئیدی استروژنی می2008

نیک شامل ناباروری، کاهش سطح تستوسترون سرم و تعداد اسپرم، کاهش شود و دارای اثرات استروژمی

(. این مایکوتوکسین توسط آژانس Shier et al., 2001شود )وقوع بارداری و تغییر در سطح پروژسترون می

 قرار گرفت است. 3زاهای گروه شناسی در سرطانبین المللی تحقیقات سرطان

به منظور حمایت از  ی در رژیم  غذایی روزانه مردیم ایران می باشد. گندم یکی از مهمترین محصوالت زراع

ها ی غذایی توسط اتحادیه اروپا و ها و سایر آلوده کنندهسالمت مصرف کنندگان، بیشینه حد مایکوتوکسین

و  B1 ،µg/kg 2های مختلف دولتی تعیین شده است. اتحادیه اروپا بیشینه حد را برای افالتوکسین سازمان
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در همه غالت و محصوالت مشتق شده از آنها  G2 ،µg/kg 4و  B1 ،B2 ،G1های رای مجموع افالتوکسینب

 A ،µg/kg 3شامل غالت فرایند شده تعیین کرده است. در حالی که این بیشینه حد برای اکراتوکسین 

وکسین ها در (. در استاندارد ایران بیشینه حد مایکوتEuropean Commission, 2006تعیین شده است )

 باشد.نان به عنوان پرمصرف ترین محصول غله ای و ماده غذایی به صورت ذیل می

 

 2628ها در نان سنتی طبق استاندارد ملی ایران شماره بیشنیه مقدار مجاز مایکوتوکسین -1جدول 

 داکسی نیوالنون زیرالنون Aاکراتوکسین  B1افالتوکسین  هامجموع افالتوکسین

15 5 5 200 1000 

 

 برا  عناصرر  برای سنگین فلزات باشد. اصطالحگروه دیگر از مهمترین ترکیبات مضر در نان فلزات سنگین می

 براالیی  وزن مخصرو   کره  فلزاتری  جهت اصطالح این عمل، در اما شود می یا باالتر استفاده 200اتمی  وزن

کرار مری    بره  یشروند  م دفع یولوژیکب سیستم از آرامی به و بیولوژیکی شده هایبافت جذب شدت به و داشته

 در جردی  تهدیرد  و شروند  می زنده انباشته هایبافت در و نشده تجزیه آلی مواد خالف بر سنگین رود. فلزات

 آلودگی شده است ای ویژه توجه آن به امروزه که مواردی مهمترین از محسوب می شوند. یکی انسان، سالمت

 بطروری  است، بدن برای ضروری غیر فلز سرب، .است کادمیم و سرب بخصو  سنگین فلزات به غذایی مواد

 این به آلودگی نشانه بدن در آن از باشد مقدار می عنصر این به آلودگی نشانه بدن در آن از هر مقدار وجود که

 مرواد  مرنظم  مصررف  بره علرت   توانند می مزمن هایمسمومیت .دهند می روی سرب باشد محلول می عنصر

-با پرروتئین  سرب شدید ترکیبی میل واسطه به .شوند ایجاد هستند، از سرب ناچیزی ادیرمق دارای که غذایی

 قرمرز  های گویچه سنتز از و شده ترکیب های پالسماپروتئین و هموگلوبین با شده مصرف سرب هاییون ها،

 مری  وگیریجلر  اکسیژن، انتقال حیاتی و خون قرمز های گویچه سنتز از و شده ترکیب انتقال پالسما و خون

 انجرام  است. در مطالعه کیلوگرم بر میکروگرم 150 نان سنتی در سرب مجاز حد . طبق استاندارد ایرانکنند
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 83 از نانوایی 9 آرد در سرب میزان همکاران، و ندیدهخوابتوسط   شیراز شهر ایران، در 1379 سال در شده

 بودند. مجار حد از بیش نانوایی

 عمرر  نیمه این که باشد می سال 10-15در حدود  عمر نیمه دارای بدن در و است سرطانز عنصری م،وکادمی

 غذایی مواد منظم محسوب شود. مصرف بدن در تجمع برای فلز مستعدترین موکادمی که شده است سبب زیاد

فلزسرمی باشرد.    ایرن  بره  مسمومیت نامطلوب عوارض پیدایش منشاء تواند کم می مقادیر در فلز این به آلوده

 هرای نارسرائی  برروز  نیرز  و اسرکلت  و هرا شکل استخوان تغییر به توان می کادمیم مزمن عوارض از کلی بطور

 30 نران سرنتی   در کرادمیوم  مجاز کرد. طبق استاندارد ایران حد اشاره کبدی اختالالت و خونی کم کلیوی،

و  جاهرد توسرط   تهرران  شرهر در  ایرران،  در 1995 سال در شده انجام مطالعه کیلوگرم است. در بر میکروگرم

 بود. لواش نان در کادمیوم مقدار و بیشترین سنگک نان در سرب مقدار بیشترین همکاران،
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 اهداف اصلی -2

 سرنگک های سنتی شهر شیراز شامل انواع مختلف نان کادمیوم( درو  فلزات سنگین )سرب  میزانبررسی  -

  و لواش. 

، زیرالنون Aها، اکراتوکسین ، مجموع افالتوکسینB1کسین بررسی میزان شیوع مایکوتوکسین های افالتو -

 و لواش. سنگکهای سنتی شهر شیراز شامل انواع مختلف نان درو داکسی نیوالنول 
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 روش بررسی  -3

نمونه نان سنتی  20تعداد  ی تحلیلی از نوع تجربی انجام شد. در این مطالعهاین تحقیق به شکل یک مطالعه

نروع آرد تولیردی    5ها مری باشرند( تولیرد شرده برا      نگک )که جزء پر مصرف ترین نانشامل نان لواش و س

فلز سنگین )سرب و کادمیوم(  2 اندازه گیری ها شاملآزمون های مختلف آرد شیراز جمع آوری شد.کارخانه

نرول(  ، زیرالنرون و داکسری نیوال  A، اکراتوکسین B1ها، افالتوکسین مایکوتوکسین )مجموع افالتوکسین 5و 

به منظور بررسی فلزات سنگین از روش جذب اتمری و بره   های سنتی بوده است. نان  2628طبق استاندارد 

تمرام  ( استفاده شد. HPLCمنظور بررسی مایکوتوکسین ها از روش مرجع کروماتوگرافی مایع با کارایی باال )

 ها در دو تکرار انجام شد.آزمون

هرای  ها، از سرتون گیری شده و پس از فیلتراسیون عصارهها ابتدا عصارهبه منظور تعیین سموم قارچی، نمونه

هرا برا مترانول،    شود. پس از الوشن سرتون ایمیونوافینیتی به منظور خالص سازی و تغلیظ عصاره استفاده می

 شود.تزریق می HPLCالوت به دستگاه 

به خاکستر تبدیل شده سپس به  C° 500به منظور تعیین میزان سرب و کادمیوم، ابتدا نمونه نان در دمای 

 شدن خشک تا اضافی اسید آن محلول اسید کلریدریک اضافه می شود تا تمام محتویات در اسید حل شود و

جرذب   نیتریک حل می شود و در ادامه نمونه به دستگاه  اسید محلول در شود. باقیمانده تبخیر نمونه مجدد

 تزریق می شود.اتمی 
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 نتایج -4

میزان آلودگی مایکوتوکسین به ترتیب در نمونه های نان لواش و نران سرنگک نشران داده     2و  1در جدول 

نمونه نان لواش و  7در تمامی نمونه های مورد بررسی که شامل شود شده است. همان گونه که مشاهده می

، B2ین ، افالتوکسر B1هرا شرامل افالتوکسرین    نمونه نان سرنگک برود هریک یرک از انرواع مایکوتوکسرین       3

، داکسری نیوالنرول و زیرالنرون    Aهرا، اکراتوکسرین   ، مجموع افالتوکسرین G2، افالتوکسین G1افالتوکسین 

های نان لواش و نان سنگک وجود نداشت که دلیل بر اساس این نتایج هیک اختالفی بین نمونه مشاهده نشد.

 . باشدآن یکسان بودن نوع آرد مورد استفاده در تهیه دو نمونه نان می

میزان آلودگی فلزات سنگین سرب و کادمیوم به ترتیب در نمونه هرای نران لرواش و نران       5و  4در جدول 

نمونره   3نمونه نان لرواش بررسری شرده     7سنگک نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود از 

وگرم و  کمتر از حد مجاز میلی گرم بر کیل 04/0درصد( آلوده به سرب بودند که میانگین این آلودگی  8/42)

نمونره مرورد بررسری     7میلی گرم بر کیلوگرم( برود. از میران    15/0تعیین شده توسط استاندارد ملی ایران )

میلری گررم برر     012/0درصد( مشراهده شرد کره ایرن میرزان )      3/14نمونه ) 1آلودگی به کادمیوم فقط در 

میلی گرم برر کیلروگرم( برود     03/0رد ملی ایران )کیلوگرم( نیز کمتر از حد مجاز تعیین شده توسط استاندا

های نان سنگک بررسی شده کمتر از حدی برود کره توسرط دسرتگاه     (. میزان سرب در تمام نمونه4)جدول 

درصد( تعیین شد کره ایرن    3/33نمونه ) 1ها آلودگی به کادمیوم فقط در قابل تشخیص باشد. در این نمونه

م تعیین شد و نزدیک به بیشینه مقدار مجاز تعیین شده توسط اسرتاندارد  میلی گرم بر کیلوگر 029/0مقدار 

-میلی گرم بر کیلوگرم( بود. با توجه به نتایج بدست آمده، میزان آلودگی سررب در نمونره   03/0ملی ایران )

های نان لواش بیش از نان سنگک بود در حالی که میزان آلودگی به کادمیوم در هر دو نمونره نران لرواش و    

نگک مشاهده شد که مقدار آن در نان سنگک بیشتر و نزدیک به بیشینه مقدار مجاز تعیین شرده توسرط   س

 استاندارد ملی ایران بود.
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 های اندازه گیری شده در نمونه های نان لواش مقدار مایکوتوکسین -2جدول 

افالتوکسین  نام سم

B1 

افالتوکسین 

B2 

افالتوکسین 

G1 

افالتوکسین 

G2 

 افالتوکسین

 کل

اکراتوکسین 

A 

داکسرررری 

 نیوالنول

 زیرالنون

بیشرررینه 

حد مجاز 

)طبررررق 

استاندارد 

2682 )

ppb 

5 - - - 15 5 1000 200 

 1ND ND ND ND ND ND ND ND 1نمونه 

 ND ND ND ND ND ND ND ND 2نمونه 

 ND ND ND ND ND ND ND ND 3نمونه 

 ND ND ND ND ND ND ND ND 4نمونه 

 ND ND ND ND ND ND ND ND 5نمونه 

 ND ND ND ND ND ND ND ND 6نمونه 

 2LOQ ND ND ND LOQ> ND ND ND< 7نمونه 

1 ND باشدبه منزله عدم مشاهده ترکیب مورد نظر در نمونه می 

2 LOQ ( مقدار تعیین حد مقدارLOQ برای افالتوکسین و اکراتوکسین )ppb 1 برای داکسی نیوالنول ،ppb 

 باشد.می ppb 30و برای زیرالنون  350

 



11 

 

 های اندازه گیری شده در نمونه های نان سنگکمقدار مایکوتوکسین -3جدول 

افالتوکسین  نام سم

B1 

افالتوکسین 

B2 

افالتوکسین 

G1 

افالتوکسین 

G2 

افالتوکسین 

 کل

اکراتوکسین 

A 

داکسرررری 

 نیوالنول

 زیرالنون

بیشرررینه 

حد مجاز 

)طبررررق 

استاندارد 

2682 )

ppb 

5 - - - 15 5 1000 200 

 1ND ND ND ND ND ND ND ND 1نمونه 

 ND ND ND ND ND ND ND ND 2نمونه 

 ND ND ND ND ND ND ND ND 3نمونه 
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 اندازه گیری شده در نمونه های نان لواش سنگین مقدار فلزات -4جدول  

بیشینه حد  7نمونه  6نمونه  5نمونه  4نمونه  3نمونه  2نمونه  1نمونه  نمونه

 مجاز )طبق

اسرررتاندارد 

2682 )

میلی گررم  

در 

 کیلوگرم

 1LOQ LOQ> LOQ> LOQ> 0.03 0.05 0.04 0. 15< سرب

 LOQ> LOQ> LOQ> LOQ> LOQ> LOQ> 0.012 0.03 کادمیوم

 باشدمیلی گرم بر کیلوگرم می 02/0و برای کادمیوم  05/0( برای سرب LOQحد تعیین مقدار ) 1

 

 ری شده در نمونه های نان سنگکمقدار فلزات سنگین اندازه گی -5جدول 

بیشررینه حررد مجرراز )طبررق اسررتاندارد    3نمونه  2نمونه  1نمونه  نمونه

 میلی گرم در کیلوگرم( 2682

 LOQ> LOQ> LOQ> 0. 15 سرب

 LOQ> 0.029 LOQ> 0.03 کادمیوم
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 نتایجبحث  -5

اثیر بسرزایی در سرالمت   با توجه به اهمیت سهم مصرف نان در سبد خانوار، ترامین ایمنری و سرالمت آن تر    

های اقتصادی کشور دارد. جایگاه نان و گندم در رژیم غرذایی  عمومی مصرف کنندگان و همچنین بر شاخص

بره همرین دلیرل نیرز در     سازد. انسان اهمیت انجام تحقیقات و مطالعات را در ارتباط با ایمنی آن نمایان می

د غذایی به بررسی وضرعیت آلرودگی گنردم و آرد بره     های اخیر بخشی از مطالعات بهداشت و ایمنی مواسال

 سموم قارچی و در نتیجه آلودگی نان تولیدی از آنها پرداخته است. 

ها یعنی نان لواش و ترین نانها و فلزات سنگین در پرمصرفمطالعه حاضر که به بررسی شیوع مایکوتوکسین

های مورد ارزیابی حضرور ایرن سرموم تشرخیص داده     در هیک یک از نمونهسنگک پرداخته بود نشان داد که 

( ppb 1کمترر از حرد تشرخیص دسرتگاه )     B1فقط در دو نمونه از نان های لواش مقدار افالتوکسرین  نشد. 

باشرد. نترایج ایرن    مشاهده شد که در هر حال کمتر از حد مجاز تعیین شده توسط استاندارد ملی ایران مری 

 دارد. نجام شده در کشور تقریباً مطابقت ها با نتایج سایر مطالعات امطالعه از نظر میزان مایکوتوکسین

های گنردم در اسرتان مازنردران انجرام شرده برود       ای که توسط هدایتی و محمدپور بر روی نمونهدر مطالعه

ترر از حردود   آلودگی به افالتوکسین در نمونه های بررسی شده تشخیص داده شده بود که غلظت آن پرایین 

های گندم موجود در انبارهای شهر . در همین ارتباط کوهیان و همکاران نیز میانگین آلودگی نمونهمجاز بود

های مرورد مطالعره   ی آنها دو نمونه از گندماگرچه در مطالعهتر از حدود مجاز گزارش کردند. تهران را پایین

 آلودگی بیش از حد مجاز نشان دادند. 

ی گنردم  نمونه 70ران به بررسی آلودگی افالتوکسین و اکراتوکسین در محمودی و همکاران در استان مازند

های مورد مطالعه با حدود مجاز تعیین شده در استاندارد ملی ایران پرداختند. با مقایسه میزان آلودگی نمونه

هرا فراترر از   درصد نمونره  9و  24مشخص شد که حدود آلودگی در مورد این دو مایکوتوکسین به ترتیب در 

 حد مجاز است. 

هرای  های گندم انجام شد ولی از آنجایی که در حین انجام آزمایش، نمونهتمامی این مطالعات در مورد نمونه

انرد، پرایین ترر برودن میرزان      گندم به طور کامل آسیاب شده و همراه با سبوس و به صورت آرد کامل بروده 
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های نان صورت گرفته است نسبت به مطالعات ونهآلودگی در نتایج بدست آمده در این مطالعه که بر روی نم

 قبلی قابل توجیه است.

مرورد   )همراه با سربوس(  های آرد کاملدر مطالعه انجام شده توسط محمد حسنی و همکاران بر روی نمونه

ی درصد افالتوکسین در نمونره  50نشان داده شد که بیش از استفاده در تهیه نان سنگک در استان اصفهان 

 کند.س از فرایند تخمیر و پخت در نان کاهش پیدا میخمیر پ

ترین جزء دانه که باالترین احتمال آلودگی به سموم قرارچی  سبوس گندم و سبوس چاودرا به عنوان خارجی

(. در Vidal et al., 2013باشد )باشد، علت باال بودن آلودگی آرد سبوس دار نسبت به آرد سفید میرا دارا می

 10نمونه نان سنتی و  14نمونه آرد ستاره،  29و همکاران بر روی  یشده توسط شکری جوکارمطالعه انجام 

               حراوی افالتوکسرین در محردوده   نمونه نان حجیم در اسرتان اصرفهان مشرخص شرد کره کلیره نمونره هرا         

ppb 54/5-6/0     ر ایرن مطالعره   بودند که کمتر از حد مجاز تعیین شده توسط اسرتاندارد ملری ایرران برود. د

های حجیم تشخیص داده شد که دلیرل آن میرزان بیشرتر    های سنتی دو برابر نانی آلودگی در نانمحدوده

 باشد.های سنتی میسبوس در آرد نان

رحیمی و همکاران گزارش کردند که میزان آلودگی انواع نان مورد مصرف در جامعره بره سرم اکراتوکسرین،     

 پایین تر از حد مجاز است. 

ر میزان آلودگی نان به سرموم قرارچی بسریار    ام شده در ایران و نیز مطالعه حاضگرچه در اکثر مطالعات انجا

دریافت سم حتری در  باشد اما مصرف سرانه باالی نان می تواند موجب افزایش پایین و کمتر از حد مجاز می

 .مقادیر ناچیز غیر قابل تشخیص شود

این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت آلودگی با فلرزات سرنگین سررب و    های نان که در یکی دیگر از آلودگی

 نان کمتر از حد مجاز تعیین شده توسط استاندارد ملی ایران بود.  یهاکادمیوم بود که در تمام نمونه

شود، آلودگی آن به فلزاتی همچون از آنجایی که نان یکی از پرمصرف ترین مواد غذایی در ایران محسوب می

کادمیوم می تواند تهدیدی جدی برای سالمت مصرف کنندگان  و جامعه باشد. این مطالعه با بررسی سرب و 

نمونه نان تولید در شهر شیراز انجام گرفت. آزمایشات انجام شرده   10مقادیر سرب و کادمیوم بر روی تعداد 
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های جاز بود. مقایسه یافتههای مورد آزمون کمتر از حد منشان داد که میزان سرب و کادمیوم در همه نمونه

های نان در شهر شیراز نسبت بره  نمونهدهد که آلودگی این پژوهش با سایر مطالعات صورت گرفته نشان می

 مناطق دیگر ایران کمتر است.

های نان در شرهر تهرران،   بر روی نمونه 2005و همکاران در سال  جاهدبر اساس پژوهش انجام شده توسط 

ها در حد باالیی گزارش شد و بیشترین مقدار سرب در نران سرنگک و   م در همه نمونهمیزان سرب و کادمیو

بیشترین مقدار کادمیوم در نان لواش بود. مقایسه نتایج آنها با نتایج شهر شیراز نشان می دهد که باال برودن  

، سروخت هرای   تعداد وسایل نقلیه و آلودگی بیشتر هوا در تهران می تواند عامل ایرن مسرئله باشرد. اگرچره    

مصرفی در تهیه نان و انتقال آلودگی از مواد اولیه مصرفی نیرز در آلرودگی نران بره فلرزات سرنگین دخیرل        

 هستند. 

و همکاران در شیراز انجام گردید علت آلودگی نران   ندیدهخوابتوسط  1379در مطالعه دیگری که در سال 

 محیطی گزارش شد. شیراز، آلودگی آرد و همچنین آلودگی  5به سرب در منطقه 

های انجام شده در سایر مناطق جهان نیرز مشرابهت   های برخی از پژوهشهمچنین نتایج این مطالعه با یافته

در  2009( و سال Khouzam et al., 2012در لبنان ) 2012دارد چنانچه در تحقیقات انجام گرفته در سال 

حد مجراز برود. در تحقیرق انجرام شرده در سرال        های مصرفی کمتر ازفنالند میزان سرب و کادمیوم در نان

 (. Demiroeezue et al., 2003)نمونه بیشتر از حد مجاز بود  3در ترکیه، میزان سرب و کادمیوم در  2003

میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن، و در مورد کرادمیوم   25میزان دریافت ایمن سرب در هفته برای بزرگساالن 

میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن در نظر گرفته شده است. یعنری بررای یرک     7، میزان دریافت ایمن در هفته

کیلوگرم وزن دارد میزان جذب هفتگی قابل تحمل برای سرب و کادمیوم بره ترتیرب    70فرد بالغ که حدود 

(. بر اساس نتایج این پژوهش و برا در  Codex 2007باشد )میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن می 490و  1750

کیلوگرم است، انتظار مری رود کره میرزان دریافرت      160رفتن اینکه مصرف سرانه نان در ایران حدود نظر گ

 هفتگی سرب و کادمیوم از طریق نان برای مصرف کنندگان شهر شیراز در حد قابل قبولی باشد. 
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، آب، خمیر مایره و  توان به مواد اولیه جهت تولید نان مانند آردهای انتقال سرب و کادمیوم به نان، میاز راه

های تولید آرد و همچنین آلودگی هوا و محیط کار و ابزار و دستگاهنمک، نوع انرژی حرارتی جهت پخت نان 

  اشاره نمود. 
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 نتیجه گیری کلی و پیشنهادات -6

هرای سرنتی شرهر شریراز از نظرر حضرور       با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، سرطح آلرودگی نران   

ها و فلزات سنگین کمتر از محدوده مجاز تعیین شده توسط استاندارد ایران مشراهده شرد. برا    سینمایکوتوک

ها حتی در مقادیر بسیار اندک رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در این حال به دلیل بیماریزا بودن این آالینده

طول فرایند تولید نان و نحروه  تمام مراحل تولید نان از مزرعه تا حمل و نقل و انبارداری گندم همچنین در 

باشد. همچنین با اینکه نتایج این مطالعه نشان دهنده مطلوب برودن کیفیرت   نگهداری در منزل  ضروری می

هرای اسرتان   های بیشتر در مورد سایر شهرسرتان باشد اما بررسیها میها از نقطه نظر حضور این آالیندهنان

هایی تولید کننده گندم کره از آب و هروای مرطروبی برخوردارنرد     ها خصوصا استان فارس و نیز دیگر استان

 ضروری است تا بتوان به یک نتیجه گیری صحیح دست یافت.
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