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مقدمه
دلیـل درمـان   بههزاران سال است کهتاجادویه

بی سمیت کم و عوارض جـان ها،بسیاري از بیماري
بع بسیاري از مواد فعال زیسـتی و  منعنوانبهنادر 

وکننده سـرعت سـوخت  ترکیبات شیمیایی تسریع
بـا خـواص دارویـی از جملـه    ساز و هضم در بـدن 

توسـط  ، میکروبـی اکسیدانی و ضدهاي آنتیفعالیت
جوامع مختلف بـراي ایجـاد طعـم و مـزه مطلـوب      

در هـاي ویـژه   طور مستقیم و یا پـس از فرآینـد  به
بـر . )1-3(گیرندها مورد استفاده قرار میغذاطبخ

هـا ادویـه ،اساس تعریف سازمان جهانی اسـتاندارد 
طعـم و مـزه  بـراي هاي گیاهی هستند که فرآورده

غذا وشوند. سازمان میها استفاده بخشیدن به غذا
عنـوان گیاهـان   بـه را هـا  نیـز ادویـه  داروي آمریکـا 

شکسـته کـه نقـش    صورت کامل یـا  معطري که به
کنند، تعریـف کـرده   قابل توجهی در تغذیه ایفا می

.)4(است
، پوست )Cinnamomumzey lanicum(دارچین

از خـانواده بـزرگ   ساقه گیاه سـینامون شدهخشک
باشــد. ایــن ادویــه خواصــی همچــون بــو مــیبــرگ

آوري، نشـاط کننده،عفونیآوري، ضدنفخ، اشتهاضد
اکسـیدانی  روبی و آنتیمیکضدمسکن درد عضالت،

از )Piper nigrum(فلفــل ســیاه.)5(قــوي دارد
باشـد کـه میـوه    خانواده پیراسه و بـومی هنـد مـی   

شود. این ادویه از خاصـیت خشک آن استفاده می
تـوان از آن  اکسیدانی باال برخوردار است و میآنتی

عنوان مکمـل غـذایی بـراي بیمـاران دیابتیـک،      به
به تصـلب شـرایین اسـتفاده    کبدي و افراد مستعد

z.azarshab@iauh.ac.ir. رانیاهمدان،،یاسالمآزاددانشگاههمدان،واحدست،یزطیمحارشدکارشناس: آذرشبزهرا

s_sobhan@iauh.ac.ir).ولئمسسندهینو*(رانیاهمدان،،یاسالمآزاددانشگاههمدان،واحدست،یزطیمحگروه،اریدانش: یاردکانسبحانلیسه*

درهمدانشهریمصرفجاتهیادویبرخدرکروموآهنسالمتمخاطرهنییتع
1394سال

چکیده
و بـر فرآینـدهاي هضـم و    هدیتوانند طعم و مزه غذا را بهبـود بخشـ  منابع بسیاري از ترکیبات فعال زیستی که میعنوان بهت جاادویههرچند :هدفوزمینه
ایـن  لـذا،  باشند.و سمیاز جمله فلزات سنگینمضر براي بدنترکیباتحاوي بعضی این مواد ممکن استشوند، ولی میمحسوب، ساز تاثیر گذارندوسوخت

انجام یافت.1394شده در بازار مصرف شهر همدان در سال ف بررسی عناصر آهن و کروم در دارچین، فلفل سیاه و فلفل قرمز عرضهپژوهش با هد
هـا در  سـازي و هضـم اسـیدي نمونـه    ، آمـاده دارچین، فلفل سیاه و فلفل قرمزجات نمونه از هر یک از ادویه6بعد از تهیه ،تجربیدر این مطالعه :کارروش

افـزار نرمشد. پردازش آماري نتایج نیز توسطخواندهها توسط دستگاه جذب اتمی در نمونهو کروم آهن غلظت عناصر ، مطابق روش استاندارد متدزآزمایشگاه
SPSSیافت.انجام05/0داري در سطح معنی
فلفـل  بـه  ترتیـب مربـوط   بهکیلوگرمدرگرم میلی10/0±13/0و83/15±63/27باآهن و کرومبیشینه میانگین غلظت عناصر نتایج نشان داد که :هایافته

و تر از یـک  جات کوچکهمچنین مقادیر شاخص مخاطره سالمت براي همه ادویهباشد.میWHOاز رهنمود ترکمبراي هر دو عنصرسیاه و فلفل قرمز و 
باشد.میکننده فاقد مخاطره براي مصرف
مختلـف شـرایط  دلیـل بـه امـا ،کننـدگان نـدارد  مصـرف ايبرمخاطره بهداشتیمورد مطالعهجاتادویهشدهکنترلمصرفبق نتایج، هرچند ط:گیرينتیجه

با مناطق صنعتی و آلوده به فلزات سنگین، استفاده از کمپوست و همچنـین لجـن فاضـالب حـاوي فلـز      جاتمحل کشت ادویهبافرآوري، مجاورت رویشگاه
شود.فلزات سنگین در مواد غذایی توصیه میمستمر پایش منظور حفظ امنیت غذایی، به،هاي کشاورزينهادهرویه صرف بیعنوان کود، مسنگین به

امنیت غذایی،خاطرهم، فلز سنگین، جاتادویه:هاواژهکلید

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

15/8/95تاریخ پذیرش: 11/3/95تاریخ دریافت: 
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ــرد ــز.)4(ک ــل قرم از )Capiscum annum(فلف
کــه میــوه آن اســتفاده خــانواده سوالناســه اســت

اي بـه نـام   دلیـل مـاده  د. طعـم تنـد آن بـه   وشمی
هـاي  در مواردي همچـون درد کهاستکپسایسین

ناشی از استنوآرتریت و آرتریت روماتویید نوروپاتی 
اي، اخـتالل افـزایش   دیابتیک، سـردردهاي خوشـه  

ــر    ــورالژي اث ــواع ن ــراي ادراري و ان ــیت مج حساس
.)6(تسکینی دارد

جات داراي فواید بسیاري هسـتند،  ادویهکهاینبا 
تاثیر زیست، دلیل آلودگی محیطبهمکن استماما

ــل   ــاه، حم ــد گی ــه رش ــردازش و  و مرحل ــل، پ نق
از جملـه  حاوي مواد شـیمیایی سـمی  سازي، غنی

باشند. حضور فلـزات ضـروري مثـل    نفلزات سنگی
مفید آهن، مس، نیکل و روي براي رشد بدن بسیار 

باال غیـر قابـل تحمـل    هاي غلظتولی در ،دباشمی
و کروم کادمیوم جیوه، سرب، هستند. فلزاتی مانند 

در .)7(باشـد کم نیز سمی میهاي بسیاردر غلظت
پذیري فلزات سنگین در خاصیت تجمعاین رابطه، 

ها به زنجیر غذایی خطرات ناشی ان و ورود آنگیاه
.)8(کندها را دوچندان میاز آن

وآهن یک عنصر ضروري در تغذیه انسانی اسـت 
قبیـل  هاي مهـم زیسـتی از  در تعدادي از پروتئین

ها و همچنین در بسیاري از کرمسیتوگلوبین و همو
مصـرف آهـن   هاي اکسید احیایی وجود دارد. آنزیم

شودمیHemochromatosisر زیاد باعث مقادیدر 
کروم هفتمین عنصر فراوان در پوسـته زمـین   .)9(

اکسیداسـیون مختلفـی اسـت    بوده و داراي حاالت 
و محـیط رایـج  ظرفیتـی آن در  6و 3هاي که فرم
ــدار ــر پای ــتت ــت   . اس ــه حال ــته ب ــر بس ــن عنص ای

و انــد بــراي انســان تواکسیداســیون و غلظــت مــی
یا سمی باشد. کروم سه ظرفیتی یک جانوران مفید

جزء مهم در تعادل رژیم غذایی انسـان و جـانوران   
اســـت و کمبـــود آن موجـــب بـــروز اخـــتالل در 

ها و بروز عالئـم دیابـت و   متابولیسم گلوکز و چربی
کروم ولی . )10(دشوعروقی می-هاي قلبیبیماري

زا بوده و در شدت سمی و سرطانبهشش ظرفیتی
موجب مرگ انسان، جانوران و گیاهـان  مقادیر باال 

مـدت در کوتـاه آثار سوء کـروم در انسـان  شود. می
هـا، التهـاب   التهاب و سـوزش دهـان، بینـی و ریـه    

آسیب دیـدن  هضم غذا،ایجاد مشکالت در پوست،

.)11(باشدمیها و کبدکلیه
مـدت  هـاي طـوالنی  به منظـور تعیـین مخـاطره   
ه باید نسبت بـه  کنندمصرف مواد غذایی بر مصرف

روزانــه  بــرآورد میــانگین جــذب قابــل قبــول     
)Estimated Average DailyIntakes ــر ) عناص

. شـاخص  اقـدام کـرد  ناشی از مصرف مواد غـذایی،  
توان از ) را نیز میHealth Indexمخاطره سالمت (

نسبت برآورد میانگین جذب روزانه هـر عنصـر بـه    
ــل قبــول (  ــه قاب Acceptable Dailyجــذب روزان

Intakes   آن عنصر محاسبه کرد. مقـادیر شـاخص (
گر آن اسـت  نتر از یک بیامخاطره سالمت کوچک

شــده مــاده غــذایی اثــر ســوء کــه مصــرف کنتــرل
.)12(کننده ندارد و بالعکسبهداشتی براي مصرف

یافتـه فلـزات   تعیـین غلظـت تجمـع   در رابطه بـا 
چندین مطالعه انجـام یافتـه   جات سنگین در ادویه

یافتـه  غلظت تجمـع تعیین هدف پژوهشی با.تاس
نـوع ادویـه خریـداري   20درین فلزات سنگبرخی 

بــه پژوهشـی  . در )13(شـده در غنــا انجـام یافــت  
هـا  آلودگی برخی فلزات سنگین در چاشنیبررسی
پرداخته شـد جات در شهر پنجاب پاکستان و ادویه

منظـور بررسـی برخـی فلـزات    پژوهشی بـه .)14(
در بازار غنا انجـام  شدهعرضهجاتادویهسنگین در 

ــت ــزات غلظــتپژوهشــی . در)15(یاف برخــی فل
مطالعـه شـد  بـنگالدش جات بازار ادویهدرسنگین

)7(.
جـات از ادویـه قابل توجهیاستفاده روزانه مقدار 

فلزات غلظت، اهمیت بررسی در رژیم غذایی خانوار
ن ایـ ،لـذا د. نمایـ ضـروري مـی  را هاآنسنگین در 

در و کـروم  آهـن بررسـی عناصـر   تحقیق با هـدف  
شـده در  عرضـه دارچین، فلفل سیاه و فلفـل قرمـز  

انجـام  1394در سـال بازار مصـرف شـهر همـدان    
.یافت

کارروش
دارچـین،  جات ادویههرکدام ازدر این پژوهش از 

برنـد  3شـامل نمونـه 6فلفل سیاه و فلفـل قرمـز  
مصرف شهر همدان بازارازاي نمونه فله3تجاري و 
18هـا  (تعداد کل نمونـه خریداري1394در سال 
باشد) و به آزمایشگاه منتقل شد.عدد می

-25ها در دماي اطاق (ابتدا نمونهدر آزمایشگاه،
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گراد) تا رسیدن بـه وزن ثابـت در   سانتیدرجه 22
انجـام فرآینـد هضـم   منظورسایه خشک شدند. به

نمونه ادویه توسـط  ، یک گرم از هرهانمونهاسیدي
با دقت Bp121sمدل Sartoriusترازوي دیجیتال 

لیتر میلی20پس از افزودن توزین و گرم 0001/0
% بـا نسـبت   60پرکلریک % و اسید60نیتریکاسید

100در دماي به هر نمونه، محلول 1به 2حجمی 
تا زمان مشـاهده دود سـفیدرنگ   گراددرجه سانتی

مانـده بـاقی محلـول  شـد.  توسط هیتر حرارت داده
50در بـالن  ،42از کاغذ صافی واتمن پس از عبور

تقطیر به حجم رسانده شدلیتري با آب دوبار میلی
ــول  .)13( ــاخت محل ــس از س ــت پ ــادر در نهای م

در و کـروم  آهـن  (استوك)، استاندارد نمک عناصر 
گـرم در لیتـر و کـالیبره    میلـی 10و 5هاي غلظت

-AAمـدل  Shimadzuمی کردن دستگاه جذب ات
ــه 680 ــر در نمونـ ــت عناصـ ــا ، غلظـ ــا روش هـ بـ
.شدخواندهجذب اتمی سنجیطیف

برآورد میانگین جذب قابـل قبـول   براي محاسبه 
در روزانه و شـاخص مخـاطره سـالمت هـر عنصـر     

شـد اسـتفاده 2و 1روابط ازترتیب نیز بههانمونه
)12(:

=:1رابطه  ××
C=یافته هر عنصر در ماده غذایی مورد میانگین غلظت تجمع

گرم در کیلوگرم؛مطالعه بر حسب میلی
D=؛365(تعداد روزهاي سال(
F=میانگین مصرف ساالنه ماده غذایی توسط هر فرد؛

W=کیلوگرم براي بزرگساالن 15و 70ترتیب میانگین وزن بدن (به
.و کودکان)

=:2رابطه  EADIADI
EADI= برآورد میانگین جذب قابل قبول روزانه هر عنصر بر حسب

گرم در کیلوگرم در روز؛میلی
ADI= گـرم در کیلـوگرم   جذب قابل قبول هر عنصر بر حسب میلـی

باشـد مـی 005/0و 8/0ترتیب برابـر بـا  در روز که براي آهن و کروم به
)16(.

19هـا از ویـرایش   منظور پردازش آماري دادهبه

صـورت  استفاده شد. به ایـن SPSSافزار آماري نرم
هـا از آزمـون   که بـراي بررسـی توزیـع نرمـال داده    

اسـمیرنوف، بـراي مقایسـه میـانگین     -کولموگروف
غلظت عناصر مـورد ارزیـابی بـا رهنمـود سـازمان      

ر کیلوگرمدگرم میلی30و300(بهداشت جهانی
از آزمون )،17ترتیب براي عناصر آهن و کروم) (به

منظور مقایسه میانگین غلظت بهاي و نمونهتکتی
نـین  جـات و همچ یابی بـین ادویـه  مورد ارزعناصر 

ها از نمونهبینعناصر میانگین غلظتبراي مقایسه
طرفه استفاده شد.یانس یکرواتحلیلآزمون

هایافته
غلظت عناعر آهـن و کـروم   نتایج مربوط به قرائت

جات دارچین، فلفل سیاه و فلفل هاي ادویهدر نمونه
شده است.ئهارا1قرمز در جدول 

برآورد میانگین جذب قابـل قبـول   نتایج محاسبه 
ــه  ــر  روزان ــالمت عناص ــاطره س ــاخص مخ در و ش

هـاي کـودك و   تفکیـک گـروه  بـه ادویـه ي هانمونه
شده است.ئهارا2در جدول بزرگسال 
ــایج  ــروم در   نت ــن و ک ــاعر آه ــت عن ــت غلظ قرائ

گر آن است کـه کمینـه و   بیانجات هاي ادویهنمونه
گـرم  بیشینه میانگین غلظت عناصر بر حسب میلـی 

ــو ــا  در کیلـ ــن بـ ــراي آهـ ــرم بـ و 26/4±33/1گـ
به دارچین و فلفل ترتیب مربوط به63/27±83/15

10/0±13/0و 027/0±01/0سیاه و براي کروم بـا  
باشـد. ترتیب مربوط به دارچین و فلفل قرمـز مـی  به

، 2با استناد بـه نتـایج منـدرج در جـدول     همچنین 
ناشـی  عناصر آهن و کـروم شاخص مخاطره سالمت

؛ باشـد تـر از یـک مـی   جـات کوچـک  ادویهاز مصرف 
جات اثـر سـوء   ن ادویهشده ایبنابراین مصرف کنترل
.کننده نداردبهداشتی براي مصرف

عنـاعر آهـن و   نتایج بررسی نرمال بـودن غلظـت   
جات دارچین، فلفل سیاه و هاي ادویهکروم در نمونه

مقـدار  بـا توجـه بـه   کهگر آن استفلفل قرمز بیان
تمـام عناصـر از   ، غلظـت  05/0تـر از  بـزرگ احتمال

توزیع نرمال برخوردار
اي نمونـه ند. همچنین نتایج آزمون تی تکباشمی

داري کـه سـطح معنـی   نشان داد بـا توجـه بـه ایـن    
میانگین غلظـت عناصـر مـورد بررسـی بـراي همـه       

باشـد مـی 05/0تـر از  وچـک کجاتهاي ادویهنمونه
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)05/0<P(یافتـه عناصـر در   ، میانگین غلظت تجمع
دار آمـاري  اختالف معنـی WHOها با رهنمود نمونه
باشد.از استاندارد میترکمو در همه موارد داشته

اي نشان داد که غلظـت  نمونهنتایج آزمون تی تک
هــاي یافتــه عناصــر آهــن و کــروم در نمونــهتجمــع

جات دارچـین، فلفـل سـیاه و فلفـل قرمـز بـا       ادویه
دار آمــاري داشــتهاخــتالف معنــیWHOرهنمــود 

)05/0<P( از طرفـی  باشـد. از حد مجاز میترکمو
عدم گربیانتحلیل واریانس یک طرفه ایج آزموننت

هـا از نظـر   دار آماري بین نمونهوجود اختالف معنی
بـا  کـروم یافته عناصر آهـن و میانگین غلظت تجمع

361/0و 499/0ترتیـب برابـر بـا    مقدار احتمال بـه 
است.

گیريو نتیجهبحث
شــناختهتــرین وفلــزات ســنگین یکــی از مهــم 

ها به محیطها هستند که ورود آنیندهترین آالشده
ساخت همچـون  انسانویژه از طریق منابعبهزیست

، لجــن کمپوســتهــاي شــیمیایی، اســتفاده از کــود
سـبب بـروز   هاي شهري و صنعتی فعالیتفاضالب و 

ایـن  . )18(شـود هاي مختلفی میصدمات و بیماري
هـاي آلـی از طریـق    فلزات بر خـالف سـایر آالینـده   

میایی یا فرآینـدهاي زیسـتی در طبیعـت قابـل     شی
رود بـه بـدن   نتیجـه پـس از و  تجزیه نیسـتند و در 

هـا ذخیـره شـده و    هـاي آن موجودات زنده در بافت
غـذایی در اعضـاي بـاالتر    وانند در طول زنجیـر تمی

از تـري تجمـع یابنـد.    زنجیر به مقادیر بسیار بـیش 
مـواد  توانند جـایگزین امـالح و   میاین فلزاتطرفی 

این طریـق  معدنی مورد نیاز بدن جانداران شده و از
.)19(ها شوندموجب به مخاطره افتادن سالمتی آن

پویایی فلزات سنگین در خاك کم بوده و به الیـه 
نشت فلزاتمیزانیابد. هاي زیرین خاك انتقال نمی

پـذیري، تجمعبهخاكترپایینهايالیهسنگین به
اکسیداسـیون،  توانخاك،وآبpHپذیري،حرکت
حضـور کننده،رقابتیوننوعوغلظتخاك،جنس

ظرفیتآلی،مادهمحتوايمعدنی،یالیگاندهاي آلی
مقـادیر کربنـات  رسـی، هـاي کاتیونی، کـانی تبادل

جنسیونی،منگنز، قدرت-آهناکسیدهايکلسیم،
وذرات خـاك انـدازه ویـژه، سـطحی جـذب خاك،
بستگی فلزاتواجذبوببراي جذگیاههايویژگی

.)20(دارد
گیاهان بخش مهمی از زنجیـر غـذایی هسـتند و    

هـا و تجمـع ایـن    جذب فلـزات سـنگین توسـط آن   
باري را بـراي گیـاه   زیاناثراتکهاینعناصر عالوه بر 

جاتهاي ادویهدر نمونهگرمگرم در کیلوحسب میلییافته عناصر آهن و کروم برتجمع*میانگین غلظت-1جدول
کرومآهنعنصرادویه

01/0±33/1027/0±26/4دارچین
02/0±63/2704/0±83/15فلفل سیاه
13/0±16/810/0±48/9فلفل قرمز

باشد.نمونه از هر ادویه می6میانگین علظت هر عنصر مربوط به مطالعه *

نتایج محاسبه شاخص سالمت مصرف گیاهان دارویی بر اساس پتانسیل خطر عناصر آهن و کروم-2جدول 
مخاطره سالمت عناصرشاخص میانگین جذب روزانه و  عنصر

HI(بزرگساالن) HI(کودکان) EADI(بزرگساالن) EADI(کودکان)
دارچین

4-10×56/1 4-10×29/7 4-10×25/1 4-10×83/5 آهن
4-10×58/1 4-10×40/7 7-10×92/7 6-10×70/3 کروم

فلفل سیاه
4-10×81/5 3-10×71/2 4-10×65/4 3-10×17/2 آهن
4-10×35/2 3-10×10/1 6-10×17/1 6-10×48/5 کروم

فلفل قرمز
4-10×48/3 3-10×62/1 4-10×78/2 3-10×30/1 آهن
4-10×87/5 3-10×74/2 6-10×93/2 5-10×37/1 کروم
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هــا و بــه همــراه دارد، موجــب بــروز انــواع بیمــاري 
شـود. مسمومیت براي انسان و دیگر موجـودات مـی  

هـاي  واسـطه تفـاوت  بـه هاي مختلـف گیاهـان   گونه
ژنتیکـــی و عوامـــل محیطـــی مختلـــف از جملـــه 
برهمکنش عناصر سنگین با عناصر غـذایی ضـروري   

از نظر مقدار جـذب عناصـر سـنگین و توزیـع     گیاه 
کننـد.  هاي خـود متفـاوت عمـل مـی    ها در بافتآن

عناصر در گیـاه  و انتقالجاییجابههمچنین توانایی
نوع عنصر، انـدام گیـاهی و سـن آن دارد   بستگی به 

)21(.
کــه بیشــینه میــانگین غلظــت نشــان دادنتــایج 

گـرم  جات بر حسب میلیهاي ادویهعناصر در نمونه
و 83/15±63/27گرم براي آهن و کروم با در کیلو

فلفـل  هـاي نمونه بهترتیب مربوطبه13/0±10/0
از رهنمود ترکمسیاه و فلفل قرمز و در همه موارد

WHOیافتـه  عمـ پایین بـودن غلظـت تج  باشد. می
بـاال و مـواد   pHبه را می توان آهن و کرومعناصر 

خشک که موجب آلی کم در مناطق خشک و نیمه
کاهش قابلیت دسترسی عناصر کم مصـرف ماننـد   

،)22(شود، مـرتبط دانسـت  آهن براي گیاهان می
ــر کــروم توســط روي جــذب همچنــین مطالعــه ب

جـایی  بـه داده است که جـذب و جـا  هان نشانگیا
طور کلی میزان بهکروم توسط گیاهان پایین است.

هاي مختلف گیـاه متفـاوت   کروم در بخشانباشت
ــرا در انتقــال کــ،اســت ــه زی ســایر روم از ریشــه ب
-هایی وجود دارد کـه بـه  گیاه محدودیتهاياندام

هـاي مبادلـه   یل اتصال این فرم یونی در جایگـاه دل
باشـد متحـرك شـدن آن مـی   و غیرکاتیونی ریشه 

کـروم جـذب شـده    مقدارترینبیشبنابراین ؛ )23(
و تنهـا بخـش   ماند ها باقی میتوسط گیاه در ریشه

.شـود میهاي هوایی منتقلکوچکی از آن به اندام
در مقایسـه بـا  هـا  در ریشـه کـروم  رو تجمعاز این

.)24(استتربیشویژه دانه و میوهبهبخش هوایی
در رابطه بـا  یافتههاي انجامنتایج برخی پژوهش

گـر عـدم تجـاوز میـانگین غلظـت      جات بیـان ادویه
فلــزات ســنگین از حــد مجــاز و مشــابه دســتاورد  

منظـور  بـه کهپژوهشیدر باشد. پژوهش حاضر می
فلزات سـنگین در برخی یافته غلظت تجمعرسیبر

نتیجه فت،شده در غنا انجام یانوع ادویه عرضه20
هـا نمونـه درآهـن میانگین غلظـت  کهشدگرفته

طی .)13(دباشمیحد مجاز اتحادیه اروپااز ترکم
پژوهشی که در آن به بررسی برخی فلزات سنگین 

جات بازار شهر گوماسی در کشور غنا اقدام در ادویه
شد، نتایج نشان داد که میـانگین غلظـت آهـن در    

). 25باشد (میHO/FAOنمود از رهترکمها نمونه
Ziarati با تعیین غلظت فلزات سنگین در برخی از

از جملــه تعــدادي از هــاي گیاهــان دارویــیگونــه
تهران نتیجـه گرفـت کـه    شده درعرضهجاتادویه

بـر حسـب   بیشینه میانگین غلظت فلزات سـنگین 
بـا هـاي جـوز هنـدي   نمونـه در میکروگرم در گرم

هاي زیره کل و در نمونهمربوط یه نی11/1±54/17
باشد مربوط به عنصر مس می14/9±82/0سبز با

ـ نتایج ).26( برخـی بررسـی ا هـدف پژوهشی که ب
ــه  ــنگین در ادوی ــزات س ــه فل ــات عرض ــده در ج ش

کـه میـانگین   نشـان داد ،هندوستان انجـام یافـت  
ــت  ــه غلظ ــروم در نمون ــاک ــرکمه ــود از ت رهنم

WHO/FAO ددســتاوراز طرفـی .)27(باشـد مـی
برخــی فلــزات رســیبرهبــآنیکــه طــپژوهشــی
بنــدي دربســتهو ايفلــهجــات در ادویــهســنگین 
کـه میـانگین   نشـان داد پرداختـه شـد،  بنگالدش
رهنمـود تـر از بـیش کـروم  وآهـن صـر  اغلظت عن

WHOتحقیــق حاضــرنتــایج بــا کــه )28(اســت
.مطابقت ندارد

با استناد به نتایج، میانگین غلظت عناصر هرچند 
از تـر کمجـات  هـاي ادویـه  نمونـه و کـروم در  نآه

و شــاخص مخــاطره ســالمت نیــز WHOرهنمـود  
شـده  کنتـرل مصـرف و در نتیجهتر از یک کوچک

براي سوء بهداشتیعوارضمورد مطالعهجاتادویه
-پسـاب دلیل تخلیـه اما به؛ کنندگان ندارندمصرف

مصرفافزایش،در محیطو کشاورزيصنعتیهاي
عنوان کود، توسعه کاربرد کودهاي بهلجن فاضالب

آلی با احتمال آلودگی به فلـرات سـنگین، کـاربرد    
بیش از حد کودهاي شیمیایی و سموم دفع آفـات  

ویـژه  ها بهانواع آالیندهتواند منجر به تخلیهکه می
هـا بـه   ، انتقال و تجمع آنبه محیطسنگینفلزات

ل، نسبت به کنتربافت هاي گیاهی و جانوري شود
مصـرف بـازار درجـات ادویـه ها در آالیندهو پایش

کننـدگان مصـرف سـالمت حفـظ منظـور بهکشور
.باشدمیضروري
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Abstract
Background: Spices are sources of many bioactive compounds that can improve the taste of
food as well as affect the digestion metabolism. Along with that they may also contain some
substances as heavy metals which may have harmful effect on the body. This study was
undertaken to analyze and study the health risks of Fe and Cr in cinnamon, black pepper, chili
and borage consumed in Hamedan City in 2015.
Methods: After preparing six samples from each studied spices (a total of 18 samples),
preparation and acid digestion of samples in laboratory, the mean concentrations of elements
were determined using an Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) in three replications.
Also, all statistical analyses were performed using the SPSS statistical package.
Results: The results showed that the maximum mean concentrations of Fe and Cr in spices
samples were 15.83±27.63 and 0.10±0.13 mg/kg, related to black pepper and chili,
respectively. Also the mean concentrations of metals in spices samples were lower than
Maximum Permissible Limits (MPL) approved by WHO and health risk assessment showed
that no potential risk for children and adult by consuming the studied spices.
Conclusion: Although controlled consumption of spices does not have adverse effect on the
consumers’ health, but due to the lack of adequate information about processing conditions,
habitat adjacent to industrial areas polluted with heavy metals, increased use of agricultural
inputs, sewage sludge and wastewater by farmers, regular periodic monitoring of chemical
pollutants content specially heavy metals in foodstuffs are recommended for food safety.

Keywords: Spices, Heavy metals, Risk, Food safety
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