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تاریخ دریافت1398/02/05 :
چکیده

برنج یکی از اقالم پر مصرف غذایی است که در معرض آلودگی به عناصر و فلزات سنگین قرار دارد .با توجه به اینکه ورود فلزات سنگین به
زنجیره غذایی و رسیدن به غلظت های بحرانی ،اثرات سوء متابولیکی و فیزیولوژیکی بر انسانها بر جای میگذارد ،بررسی سالمت برنج های
تولید شده ضروری است .هدف از این مطالعه ،بررسی میزان عناصر کادمیوم ،سرب و نیتروژن برنج در منطقه ابرج شهرستان مرودشت در استان
فارس و مقایسه با استاندارد ملی بود .در سال  ، 1395طی سه ماه متوالی مرداد ،شهریور و مهر ،از چهار ایستگاه مورد مطالعه ،نمونه برداری به طور
تصادفی از خاک و گیاه (ر یشه و دانه) برنج انجام گرفت .نتایج نشان داد که میزان کادمیوم و سرب در خاک و دانه برنج ،کمتر از میزان
استاندارد ملی کشاورزی است که بیانگر فقدان آلودگی به سرب و کادمیوم در برنج تولید شده است .از طرف دیگر میزان نیتروژن در خاک و
دانه برنج ،باالتر از حد استاندا رد ملی کشاورزی است که نشان دهنده آلودگی خاک به نیترات و تجمع بیش از حد آن ،در برنج تولید شده در
این منطقه است .بنابراین ،استفاده از کودهای حاوی عناصر سرب و کادمیوم به میزان کافی بوده است؛ اما کودهای نیترات ،بیش از حد مورد
استفاده قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :استاندارد ملی ،برنج ،سرب ،کادمیوم ،نیتروژن
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مقدمه

ﻫﻤچﻨیﻦ از ﮐاربرد ﮐود ﻏﻨی ﺷده ﻓسفات ﮐادمیوم می تواند ایﺠاد

ﻫر ساﻟه بیﺶ از یﮏ سوم اﻓراد ﮐشورﻫاي توسﻌه یاﻓته به

ﺷود .در نتیﺠه ،میلیون ﻫا تﻦ برنﺞ دور ریخته می ﺷود .مﺼرف

بیﻤاري ﻫاي ناﺷی از آﻟودگی مواد ﻏﺬایی گرﻓتار می ﺷوند و میﺰان

روزانه  40-20میکروگرم ﮐادمیوم برنﺞ ،در مﻨاطﻘی ﮐه در آن

مرگ و میر ناﺷی از بیﻤاري ﻫاي مﻨتﺞ از آﻻیﻨده ﻫاي مواد ﻏﺬایی

برنﺞ ،به عﻨوان یﮏ ماده ﻏﺬایی استفاده می ﺷود ،گﺰارش ﺷده

در ﮐشورﻫاي در حال توسﻌه ،ساﻻنه  2/2میلیون نفر گﺰارش ﺷده

است .مﺼرف روزانه ﮐادمیوم در برنﺞ ،به بیﻤاري ﻫایی مانﻨد

است .در ساﻟﻬاي اﺧیر ،با توﺟه به ایﻦ مسأﻟه و نیﺰ ماﻫیت بیﻦ اﻟﻤلی

مشکالت در استخوان ،مﻨﺠر ﺷده است (Abin and Majeti,

اﻫﻤیت روز اﻓﺰون ﻏﺬا ،توﺟه عﻤوم مردم و ارگانﻫاي نظارتی در

).2014

.

بخﺶ ﻏﺬا ،به ﺧﺼوص سازمان تﺠارت ﺟﻬانی ،به ﺻورت ﺟدي به

بیﻦ ﻓلﺰات سﻨگیﻦ ،سرب بیﺶ تریﻦ مﻘدار را در محیط زیست

ایﻤﻨی ﻏﺬا و تﻀﻤیﻦ ﮐیفیت آن مﻌﻄوف گشته است .از اوﻟیﻦ گام

به ﺧود اﺧتﺼاص داده است؛ زیرا سابﻘه مﺼرف سرب ،به ﻫﺰاران

ﻫاي مورد نیاز در تحﻘﻖ ایﻦ امر ،داﺷتﻦ آگاﻫی از وﺿﻌیت آﻻیﻨده

سال ﻗبﻞ باز میگردد .گستردگی مﻨابع سرب و ﻓراوانی ﺷاﺧه ﻫاي

ﻫاي موﺟود در اﻗالم ﻏﺬایی است تا بر اساس ایﻦ آگاﻫی ،به تدویﻦ

مختلﻒ ﺻﻨﻌت در استفاده از ایﻦ عﻨﺼر مانﻨد رنﮓ سازي ،مﻬﻤات

استاندارد ﻫاي ملی و دستور اﻟﻌﻤﻞ ﻫاي مربوط به توﻟید ﻏﺬاي ساﻟﻢ،

سازي ،ﺻﻨایع رادیوﻟوژي ،پﺰﺷکی و اﻓﺰون بر ﻫﻤه ایﻦ ﻫا استفاده

بتوان ﻫﻤت گﻤاﺷت .با ایﻦ نگرش ،بررسی سﻄوح آﻻیﻨده ﻫاي

گسترده آن در بﻨﺰیﻦ سبﺐ ﺷده است تا ایﻦ عﻨﺼر ،از پراﮐﻨﺶ

برنﺞ ،ﮐه یکی از اﺟﺰاء اﺻلی سبد ﻏﺬایی مردم ﮐشور و حدود 2/4

بسیار باﻻیی در تﻤام اﮐوسیستﻢ ﻫا برﺧوردار باﺷد .از طرﻓی ،سرب

میلیارد نفر از ﺟﻤﻌیت ﺟﻬان است ،مورد توﺟه است (ﻫدایتی ﻓر و

از ﺟﻤله ﻓلﺰات سﻤی است ﮐه ﻫیﭻ ﮐارﮐرد ﺿروري ﺷﻨاﺧته ﺷدهاي

ﻫﻤکاران.)1389 ،

در ﻓیﺰیوﻟوژي انسان ندارد و به واسﻄه نیﻤه عﻤر بیوﻟوژیﮏ زیاد ،در

برنﺞ یکی از اﻗالم پر مﺼرف ﻏﺬایی است ﮐه در مﻌرض

باﻓتﻫاي بدن می تواند تﺠﻤع یابد .از مﻬﻢ تریﻦ عوارض تﻤاس با

آﻟودگی به مایکوتوﮐسیﻦ ﻫا و ﻓلﺰات سﻨگیﻦ ﻗرار دارد .با توﺟه به

سرب ،به عﻘﺐ اﻓتادگی ذﻫﻨی و ﺟلوگیري از رﺷد ﻓکري ﮐودﮐان،

ﺧاﺻیت تﺠﻤع پﺬیري ﻓلﺰات سﻨگیﻦ در باﻓت ﻫاي بدن انسان و

ﮐﻢ ﺧونی و عوارض عﺼبی آن در ﮐودﮐان می توان اﺷاره ﮐرد

اثرات سوء آنﻫا بر بدن و سرطان زاییﺷان ،مﻄاﻟﻌات متﻌددي در

(ﺷکرزاده و ﻫﻤکاران.)1392 ،

زمیﻨه سالمت برنﺞ ﺻورت گرﻓته است (مسیبی و میرزایی.)1392 ،

نیتروژن ،عﻨﺼر آﻟودهﮐﻨﻨده دیگري در ﺧاك است ﮐه از

در مﺰارعی ﮐه باروري ذاتی ﺧاك ﮐﻢ است ،اﻏلﺐ ﮐشاورزان ،به

ترﮐیبات عﻤده ﺿایﻌات حیوانی و ﻓﻀله پرندگان یا ﮐود است و

اﻓﺰایﺶ مﺼرف ﮐود درﭼﻨدیﻦ نوبت تﻤایﻞ دارند .ﻓلﺰات سﻨگیﻦ

مﻌﻤوﻻً به ﺻورت اوره ،اسید اوریﮏ و ترﮐیباتی از محﺼوﻻت

نگران ﮐﻨﻨده در ﮐود ﺷامﻞ آرسﻨیﮏ ،ﮐادمیوم ،سرب و به میﺰان

نیتروژنی یاﻓت میﺷود .ایﻦ عﻨﺼر ،مﻬﻤتریﻦ عﻨﺼر مورد مﻄاﻟﻌه در

ﮐﻤتر نیکﻞ و روي است ﮐه استفاده مداوم از ایﻦ نوع ﮐودﻫا ،ﺧاك

ﺷیﻤی ﺧاك است ﮐه موﺟﺐ حاﺻلخیﺰي ﺧاك می ﺷود و بیﺶ از

را آﻟوده ﮐرده ،ﻓلﺰات سﻨگیﻦ از طریﻖ ﺟﺬب گیاه ،به زنﺠیره ﻏﺬایی

سایر عﻨاﺻر ،رﺷد گیاﻫان را محدود می ﮐﻨد .امروزه به دﻟیﻞ استفاده

مﻨتﻘﻞ می ﺷوند (ﭼراﻏی و ﻫﻤکاران.)1392 ،

بیﺶ از حد از ﮐودﻫاي ﺷیﻤیایی حاوي ازت براي تسریع رﺷد

ﮐادمیوم در آﻟودگی برنﺞ در مﻨاطﻖ آبیاري ﺷده توسط

رویشی ،بسیاري از گیاﻫان ،مخﺼوﺻا سبﺰي ﻫاي برگی ،داراي

ﻓاﺿالب مﻌادن یاﻓت می ﺷود .آﻟودگی با ﮐادمیوم در مﺰارع برنﺞ،

درﺻد باﻻیی نیترات ﻫستﻨد ﮐه در بسیاري از موارد ،از
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استانداردﻫاي تﻌییﻦ ﺷده بیشتر است .ﻗابﻞ ذﮐر است ﮐه

مازندران مورد بررسی ﻗرار گرﻓت .یاﻓته ﻫاي تحﻘیﻖ نشان داد ﮐه

نیترات ) ،(NO3ماده اي سﻤی براي انسان محسوب نﻤی ﺷود ،وﻟی

ﮐادمیوم و سرب در نﻤونﺔ برنﺞ مﻨﻄﻘه ﺟویبار ،از حد استاندارد

نیتریت ) (NO2حاﺻﻞ از احیاء آن با آمیﻦﻫا می تواند ترﮐیﺐ ﺷود

بیﺶتر بوده است (ﺷکرزاده و علی رﮐﻨی.)1391 ،
در تحﻘیﻘی دیگر ،میﺰان آﻟودگی ﻓلﺰات سﻨگیﻦ در برنﺞ ﻫاي

و تشکیﻞ نیتروزآمیﻦ را بدﻫد ﮐه ماده اي سرطان زا براي بدن

ﺧوراﮐی وارداتی به استان گلستان بررسی ﺷد .نتایﺞ تحﻘیﻖ نشان

محسوب می ﺷود (دبیري و بشیريبد.)1393 ،
آﻟودگی برنﺞ با ﻓلﺰات سﻨگیﻦ ،یکی از موارد آﻟودگی ﻫاي

داد ﮐه ﻫﻤه نﻤونه ﻫا با بیشیﻨه مﺠاز تﻌییﻦ ﺷده براي ﻓلﺰات سﻨگیﻦ

محیﻄی است ﮐه طی آن ،تحت ﺷرایط ﺧاﺻی از ﻗبیﻞ آﻟودگی

برنﺞ در استانداردﻫاي ملی ایران مﻄابﻘت داﺷتﻨد (مسیبی و میرزایی،

آب ،ﺧاك و نﺰدیکی مﺰارع برنﺞ به مراﮐﺰ ﺻﻨﻌتی و ﻓاﺿالب ﻫاي

.)1392

مربوط ،عﻨاﺻر سﻨگیﻦ به برنﺞ مﻨتﻘﻞ ﺷده ،در آن تﺠﻤع پیدا میﮐﻨﻨد.

در یﮏ مﻄاﻟﻌه ،ﻏلظت ﻓلﺰات سﻨگیﻦ روي و آرسﻨیﮏ برنﺞ در

ﻟﺬا در سالﻫاي گﺬﺷته ،بررسی و تشخیﺺ آﻟودگی برنﺞ به ﻓلﺰات

ﺷﻬرستان ﻓیروزآباد استان ﻓارس بررسی ﺷد .مﻘایسه میﺰان ﻏلظت

سﻨگیﻦ ،موﺿوع بسیاري از مﻘاﻻت علﻤی را به ﺧود اﺧتﺼاص داده

ﻓلﺰات سﻨگیﻦ با میﺰان استاندارد نشان داد ﮐه ﻏلظت ﻓلﺰ آرسﻨیﮏ

است .حساسیت بیشتر در ایﻦ موﺿوع ،ﺷامﻞ ﮐشورﻫایی میﺷود ﮐه

در  100درﺻد نﻤونه ﻫا از حد مﺠاز باﻻتر و میﺰان ﻓلﺰ روي در

برنﺞ ،یکی از محﺼوﻻت اﺻلی ﮐشاورزي آنﻬا را تشکیﻞ داده است

 97/36درﺻد نﻤونه ﻫا ،از حد مﺠاز پاییﻦ تر بود (ﭼراﻏی و

و ﺻادرات برنﺞ ،در اﻗتﺼاد آنﻬا نﻘﺶ مﻬﻤی دارد (مورﮐیان و

ﻫﻤکاران.)1392 ،
در تحﻘیﻘی دیگر ،نوع و مﻘدار عﻨاﺻر سﻨگیﻦ ﮐادمیﻢ و سرب

ﻫﻤکاران.)1392 ،
در مﻄاﻟﻌه اي ،میﺰان آﻟودگی برنﺞ توﻟید ﺷده به ﻓلﺰات سﻨگیﻦ

موﺟود در آب رودﺧانه زرﺟوب و ﺷاﻟیﺰارﻫاي تحت آبیاري آن ﻫا

در ﺷﻬرستان مبارﮐه بررسی ﺷد .یاﻓته ﻫاي ایﻦ مﻄاﻟﻌه نشان داد با

با ﮐشت برنﺞ رﻗﻢ ﻫاﺷﻤی ،مورد بررسی ﻗرار گرﻓت .بر اساس نتایﺞ

توﺟه به ایﻨکه تﻨﻬا در برﺧی موارد ،ﻏلظت ﮐادمیوم از حد استاندارد

بدست آمده مﻘدار ایﻦ عﻨاﺻر در تﻤام نﻤونهﻫاي آب ،ﺧاك و گیاه

بیشتر بود و تﻤامی نﻤونه ﻫا از نظر سرب از حد استاندارد پاییﻦ تر

از حد بحرانی ایﻦ عﻨاﺻر پاییﻦ تر بوده است و بیﻦ ﻏلظت ﮐادمیﻢ و

بودند؛ میﺰان دریاﻓت ﻫفتگی ﮐادمیوم و سرب ،از حد استاندارد

سرب در ﮐاه و دانه ،تفاوت ﭼﻨدانی وﺟود نداﺷت .ﻫﻤچﻨیﻦ بررسی

تﻌییﻦ ﺷده توسط ﮐﻤیته ﻗانون گﺬاري اﻓﺰودنی ﻫا و آﻻیﻨده ﻫاي

روند تﻐییرات ایﻦ عﻨاﺻر در طول مسیر رودﺧانه نیﺰ تفاوت مﻌﻨی

ﻏﺬایی  FAO/WHOپاییﻦ تر بود (ﺷکرزاده و ﻫﻤکاران.)1388 ،

داري از ﺧود نشان نداد و بیﻦ مﻘادیر ایﻦ عﻨاﺻر در آب و ﺧاك و
گیاه برنﺞ ،رابﻄه مﻌﻨی داري وﺟود نداﺷت (محﻤود سلﻄانی،

در تحﻘیﻘی دیگر ،مﻘادیر سرب و ﮐادمیوم در نﻤونه ﻫاي برنﺞ

.)1392

پرمﺼرف استان ﻟرستان مورد بررسی ﻗرار گرﻓت .نتایﺞ تحﻘیﻖ نشان
داد ﮐه مﻘادیر سرب و ﮐادمیوم در نﻤونه ﻫاي برنﺞ ﮐﻤتر از حد

در یﮏ مﻄاﻟﻌه ،مﻘادیر ﻓلﺰات سﻨگیﻦ ﮐادمیوم و سرب در

مﺠاز بود و از ایﻦ نظر ،براي سالمتی انسان ،مشکلی وﺟود ندارد

ﺧاك سﻄحی استان گلستان مورد بررسی ﻗرار گرﻓت .یاﻓته ﻫا نشان

(ﻫدایتی ﻓر و ﻫﻤکاران.)1389 ،

داد ﮐه میانگیﻦ ﻏلظت ﮐﻞ ﮐادمیوم و سرب در مﻨﻄﻘه مورد مﻄاﻟﻌه،
ﮐﻤتر از حد استاندارد بوده است (میرزایی و ﻫﻤکاران.)1394 ،

در یﮏ مﻄاﻟﻌه ،میﺰان ﻏلظت ﻓلﺰات سﻨگیﻦ ﮐادمیوم و سرب در
برنﺞ رﻗﻢ طارم در ﺷﻬرستان ﻫاي ﻗائﻢ ﺷﻬر ،ساري و ﺟویبار استان
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ﻫکتار بود ،اما در سﻄوح ﮐود نیتروژن بیﺶ از  270ﮐیلوگرم بر

در یﮏ بررسی ،ﻏلظت ﻓلﺰات سرب و ﮐادمیوم در برنﺞ ﻫاي
ﻫﻨدي و پاﮐستانی وارداتی توزیع ﺷده در ﺷﻬر سﻨﻨدج مﻄاﻟﻌه ﺷد.

ﻫکتار ﮐاﻫﺶ نشان دادند ).(Yu et al., 2013

نتایﺞ نشان داد ﮐه بیﻦ ﻏلظت ﻓلﺰات در دو برند ﻫﻨدي و پاﮐستانی،

ﻫدف از ایﻦ مﻄاﻟﻌه ،بررسی و تﻌییﻦ میﺰان عﻨاﺻر (ﮐادمیوم،

اﺧتالف مﻌﻨی داري وﺟود ندارد و ﻏلظت ﻓلﺰات سﻨگیﻦ ﮐادمیوم و

سرب ،نیتروژن) در برنﺞ )(Oriza sativa cultivar Champa

سرب از استانداردﻫاي ملی و بیﻦ اﻟﻤللی ﮐﻤتر بود (مﻨﺼوري و

در مﻨﻄﻘه ابرج و تﻌییﻦ سالمت آن بود.

ﻫﻤکاران.)1394 ،
در یﮏ مﻄاﻟﻌه ،مﻘادیر ﻓلﺰ سﻨگیﻦ سرب در ﺧاك اطراف

مواد و روشها

ﮐارﺧانه سیﻤان ﻓیروزﮐوه استان تﻬران مورد بررسی ﻗرار گرﻓت.

محدوده مورد مطالعه

یاﻓته ﻫا نشان داد ﮐه ﻏلظت ایﻦ عﻨﺼر در ﺧاك ﺷاﻫد و آﻟوده،

دﻫستان ابرج با مساحت  100ﻫکتار ،یکی از مﻨاطﻖ مﻬﻢ

داراي اﺧتالف مﻌﻨی دار است و ﺷاﺧﺺ آﻟودگی نشان داد ﮐه

گردﺷگري بخﺶ درودزن ﺷﻬرستان مرودﺷت محسوب می ﺷود

سرب در سﻄح آﻟودگی ﮐﻢ تا متوسط ﻗرار دارد (مﻨتظري و

ﮐه در دامﻨه ﮐوه تاریخی به نام اﺷکﻨوان ،با ﺟﻤﻌیت تﻘریبی 3000

ﻫﻤکاران.)1395 ،

نفر مستﻘر است .مختﺼات ﺟﻐراﻓیایی دﻫستان ابرج 30 ،درﺟه و 10

در مﻄاﻟﻌه اي اثر سﻄوح مختلﻒ ﮐاربرد نیتروژن بر ﺟﺬب مواد

دﻗیﻘه تا  30درﺟه و  11دﻗیﻘه عرض ﺷﻤاﻟی و  52درﺟه و  29دﻗیﻘه

مﻐﺬي برنﺞ  Zheyou 12بررسی ﺷد .یاﻓته ﻫا نشان دﻫﻨده مﻘدار

تا  52درﺟه و  40دﻗیﻘه طول ﺷرﻗی است (ﺷکﻞ  .)1ایﻦ دﻫستان در

تﺠﻤع نیتروژن ،ﻓسفر و پتاسیﻢ در گیاه برنﺞ در تﻤام مراحﻞ رﺷد با

ﺷﻤال ﻏربی ﺷیراز واﻗع ﺷده ،ﻓاﺻلﺔ آن از ایﻦ ﺷﻬر به ﺧط مستﻘیﻢ

روند اﻓﺰایشی با اﻓﺰایﺶ سﻄح ﮐود نیتروژن از  0تا  270ﮐیلوگرم بر

 62و از راه ﺟاده  80ﮐیلومتر است.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی دهستان ابرج در استان فارس
Figure 1- Geogeaphical position of Abraj region in Fars province
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ارتفاع ایﻦ دﻫستان از سﻄح دریا  1650متر است .ﻫواي ایﻦ

براي تﺠﺰیه و تحلیﻞ داده ﻫا ،ابتدا نرمال بودن آن ﻫا مورد بررسی

دﻫستان مﻌتدل است و آب آن از رود ماییﻦ ،ﭼشﻤه ،ﻗﻨات و

ﻗرار گرﻓت .نتایﺞ نشان داد ﮐه داده ﻫا نرمال ﻫستﻨد .سپس داده ﻫاي

ﭼاهﻫاي عﻤیﻖ و نیﻤه عﻤیﻖ تامیﻦ میﺷود .ﻓﻌاﻟیت ﻫاي اﻗتﺼادي

بدست آمده از طریﻖ آزمون تی تﮏ نﻤونهاي

(One sample t-

مردم آن بیشتر ﮐشاورزي ،باﻏداري و دامداري و محﺼوﻻت اﺻلی

) ،testآزمون تی ﻏیر ﺟفتی )،(Independent sample t-test

آنﻬا ﻏالت ،حبوبات ،برنﺞ و میوه است.

آزمون مﻘایسه میانگیﻦ ﻫا ) (Means comparison testوآزمون

روش کار

ﻫﻤبستگی پیرسون ) (Pearson Correlation testبا استفاده از نرم

ایﻦ مﻄاﻟﻌه در دو ﻓﺼﻞ تابستان و پاییﺰ سال  1395و طی سه ماه

اﻓﺰار  SPSSمورد تﺠﺰیه و تحلیﻞ ﻗرار گرﻓتﻨد.

متواﻟی مرداد ،ﺷﻬریور و مﻬر انﺠام گرﻓت .نﻤونه برداري از مﻨﻄﻘه
نتایج

ابرج ﺷﻬرستان مرودﺷت در استان ﻓارس انﺠام ﺷد .مساحت مورد
مﻄاﻟﻌه  40ﻫکتار از ﮐﻞ اراﺿی بود و از ﭼﻬار ایستگاه مورد مﻄاﻟﻌه،

نتایج آزمون تی تک نمونه ای

نﻤونه برداري به طور تﺼادﻓی انﺠام گرﻓت.

نتایﺞ مﻘایسه میﺰان سرب و ﮐادمیوم ﺧاك مورد مﻄاﻟﻌه با

نﻤونه ﻫاي ﺧاك (دو تکرار) در اواﺧر مرداد ماه ،ﻗبﻞ از ﮐشت

استاندارد (استاندارد ملی ایران )1389 ،ﮐه با آزمون تی تﮏ نﻤونه

برنﺞ از ﭼﻬار ایستگاه از عﻤﻖ  0تا  5سانتی متري به طور تﺼادﻓی

اي انﺠام گرﻓت ،حاﮐی از ایﻦ است ﮐه بیﻦ میانگیﻦ سرب و

برداﺷت ﺷدند .نﻤونه ﻫا به وسیله بیلچه مخﺼوص ﮐشاورزي از

ﮐادمیوم ﺧاك مورد مﻄاﻟﻌه با میﺰان استاندارد اﺧتالف مﻌﻨی داري

مﻨﻄﻘه تﻬیه ﺷدند و در ظروف یکبار مﺼرف ﺟﻤع آوري ﺷدند.

در سﻄح یﮏ درﺻد وﺟود دارد و میﺰان میانگیﻦ سرب و ﮐادمیوم

نﻤونه ﻫاي ریشه و دانه برنﺞ (دو تکرار) ،در ﺷﻬریور و مﻬر ماه بﻌد از

ﺧاك از استاندارد ملی ﮐشاورزي پاییﻦ تر است ( P ≥ 0.01و

برداﺷت محﺼول از ﭼﻬار ایستگاه به ﺻورت تﺼادﻓی برداﺷت

( )P ≥ 0.01ﺟدول .)1

ﺷدند .دانه برنﺞ بﻌد از تﻤیﺰ ﺷدن و گرﻓتﻦ ﺷلتوك آن ﺟﻬت انﺠام

نتایﺞ مﻘایسه نیترات ﺧاك مورد مﻄاﻟﻌه با استاندارد (استاندارد

آزمایشات در ظروف یکبار مﺼرف ﺟﻤع آوري ﺷدند و ریشه برنﺞ

ملی ایران )1389 ،ﮐه با آزمون تی تﮏ نﻤونه اي انﺠام گرﻓت،

نیﺰ در ظروف ﺟداگانه ﺟﻤع آوري ﺷد .در انتﻬا ﺟﻬت بررسی

حاﮐی از آن است ﮐه بیﻦ میانگیﻦ نیترات در ﺧاك مورد مﻄاﻟﻌه با

ﻏلظت نیتروژن و ﻓلﺰات سﻨگیﻦ ﮐادمیوم و سرب ،نﻤونه ﻫا به

میﺰان ملی استاندارد اﺧتالف مﻌﻨی داري در سﻄح احتﻤال یﮏ

آزمایشگاه مﻨتﻘﻞ ﺷدند .آزمایشات مربوط به نﻤونه ﻫا توسط دستگاه

درﺻد وﺟود دارد و میﺰان متوسط نیترات در ﺧاك ،از استاندارد

طیﻒ سﻨﺠی ﺟﺬب اتﻤی به روش ﮐوره (Atomic Absorption

ملی ﮐشاورزي باﻻتر بود (()P ≥ 0.01ﺟدول .)1

) Spectrophotometry, AAJBC 932, Australiaانﺠام ﺷد.
جدول  -1نتایج آزمون تی تک نمونه ای سرب ،کادمیوم و نیترات در خاک مناطق چهارگانه کشت برنج ابرج
Table 1- One sample t-test results of lead, cadmium and Nitrate in soil of four studied stations of rice fields in Abraj region

P-value
0.000
0.000
0.003

S.D. ± Mean
0.217 ± 0.445
0.0123 ± 0.135
12.909 ± 40.959

)Element standard limit in Alkaline soil (mg/kg
75
5
20
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Sample size
8
8
8

Element
Lead
Cadmium
Nitrate
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نتایﺞ مﻘایسه میﺰان سرب و ﮐادمیوم اندازه گیري ﺷده در دانه

نتایﺞ مﻘایسه میﺰان نیترات اندازه گیري ﺷده در دانه برنﺞ با

برنﺞ با استاندارد (استاندارد ملی ایران)1389 ،ﮐه با آزمون تی تﮏ

استاندارد (استاندارد ملی ایران)1389 ،ﮐه با آزمون تی تﮏ نﻤونه

نﻤونه اي انﺠام گرﻓت ،نشان داد ﮐه بیﻦ میﺰان سرب و ﮐادمیوم

اي انﺠام گرﻓت ،حاﮐی از آن است ﮐه بیﻦ میانگیﻦ نیترات اندازه

مورد اندازه گیري در دانه برنﺞ و میﺰان استاندارد اﺧتالف

گیري ﺷده با میﺰان استاندارد ،اﺧتالف مﻌﻨی داري در سﻄح احتﻤال

مﻌﻨیداري در سﻄح احتﻤال یﮏ درﺻد وﺟود دارد و میﺰان میانگیﻦ

یﮏ درﺻد وﺟود دارد ،به طوري ﮐه میﺰان نیترات اندازه گیري

سرب و ﮐادمیوم در دانه برنﺞ از میﺰان استاندارد ﮐﻤتر بود (≥ 0.01

ﺷده در دانه برنﺞ از میﺰان استاندارد بیشتر بود (()P ≥ 0.01ﺟدول

 Pو ( )P ≥ 0.01ﺟدول .)2

.)2

جدول  -2نتایج آزمون تی تک نمونه ای سرب ،کادمیوم و نیترات در دانه برنج مناطق چهارگانه کشت برنج ابرج
Table 2- One sample t-test results of lead, cadmium and Nitrate in rice grain of four studied stations of rice fields in Abraj region

P-value
0.000
0.001
0.000

S.D. ± Mean
0.000 ± 0.1
0.0163 ± 0.0288
120.37 ± 854.05

)Element standard limit (mg/kg
0.15
0.06
50

Sample size
8
8
8

Element
Lead
Cadmium
Nitrate

ﻻزم به ذﮐر است ﮐه براي گیاﻫان ،حد مﺠاز و استاندارد در

اﺧتالف مﻌﻨادار وﺟود دارد به ﺟﺰ مﻨﻄﻘه  2و  P ≥ 0.01( 3در

مورد عﻨاﺻر سﻨگیﻦ یا نیتروژن وﺟود ندارد .بﻨابرایﻦ مﻘایسه مﻘادیر

مورد اول و  P ≥ 0.05در ﭼﻬار مورد دیگر) .نتایﺞ حاﺻﻞ از

به دست آمده از نتایﺞ ایﻦ مﻄاﻟﻌه در مورد میانگیﻦ سرب ،ﮐادمیوم

آزمون تی ﻏیر ﺟفتی سرب در ﺧاك نشان می دﻫد ﮐه به ﺟﺰ مﻨﻄﻘه

و نیترات در ریشه گیاه برنﺞ با استانداردﻫا میسر نشد.

 1و  2و مﻨﻄﻘه  3و  4میانگیﻦ سرب بیﻦ بﻘیه مﻨاطﻖ اﺧتالف مﻌﻨادار
دارد ( P ≥ 0.01در ﻫﻤه ﭼﻬار مورد) .از نظر میانگیﻦ میﺰان

نتایج آزمون تی غیر جفتی

ﮐادمیوم در ﺧاك طبﻖ نتایﺞ حاﺻﻞ از ایﻦ آزمون در ﻫﻤه مﻨاطﻖ به

نتایﺞ تﺠﺰیه و مﻘایسه میﺰان میانگیﻦ سرب ،نیتروژن و ﮐادمیوم

ﺟﺰ مﻨﻄﻘه  1و  4و مﻨﻄﻘه  2و  3اﺧتالف مﻌﻨی دار وﺟود دارد (0.01

در ﺧاك ،ریشه و دانه برنﺞ در مﻨاطﻖ ﭼﻬارگانه مورد مﻄاﻟﻌه ﮐشت

≥  Pدر ﻫﻤه موارد).

برنﺞ ابرج در ﺟدول  4 ،3و  5آورده ﺷده است.
طبﻖ نتایﺞ حاﺻﻞ از آزمون تی ﻏیر ﺟفتی ﮐه در ﺟدول  3ارائه
ﺷده است ،بیﻦ میانگیﻦ میﺰان نیتروژن در ﺧاك ﻫﻤه مﻨاطﻖ دو به دو
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جدول  -3نتایج آزمون تی غیر جفتی نیتروژن ،سرب و کادمیوم خاک در مناطق چهارگانه کشت برنج ابرج
Table 3- Independent sample t-test results of nitrogen, lead and cadmium in soil of four studied stations of rice fields in Abraj region

Sig

Cadmium
P- value
S.D.±Mean
0.0141 ± 0.13
0.00707 ± 0.145
0.0141 ± 0.13
0.00707 ± 0.145
0.0141 ± 0.13
0.0035 ±0.1225
0.00707 ± 0.145

**

0

**

0

ns

0.138

ns

1

**

0

0.00707 ± 0.145
0.0035 ±0.1225

**

0

0.00707 ± 0.145

Lead

Nitrogen
P-value
S.D.±Mean

Sig

P- value

S.D.±Mean

Sig

ns

0.9

**

0

*

0.028

**

0

*

0.03

**

0

0.028 ± 0.24
0.007 ± 0.245
0.028 ± 0.24
0.014 ± 0.66
0.028 ± 0.24
0.007 ± 0.63
0.007 ± 0.245

**

0.01

ns

0.698

Station

0.00707 ± 0.055
0.00707 ± 0.115
0.00707 ± 0.055
0.01414 ± 0.12
0.00707 ± 0.055
0 ± 0.08
0.00707 ± 0.115

1
2
1
3
1
4
2

0.01414 ± 0.12

3

**

0

0.007 ± 0.245 0
0.007 ±0.63

*

0.02

0.00707 ± 0.115
0 ± 0.08

2
4

ns

0.5

0.014 ± 0.66/66

*

0.05

0.01414 ± 0.12

3

0 ± 0.08

4

0.014 ± 0.66

0.00707 ± 0.145

0.007 ±0.63

0.0035 ±0.1225

طبﻖ نتایﺞ حاﺻﻞ از آزمون تی ﻏیر ﺟفتی ﮐه در ﺟدول  4ارائه

مﻌﻨی دار وﺟود دارد ( P ≥ 0.01در ﻫﻤه موارد P ≥ 0.05 ،در

ﺷده است ،بیﻦ میانگیﻦ میﺰان نیتروژن در ریشه برنﺞ مﻨاطﻖ  1و 2 ،3

مورد مﻨﻄﻘه  1و  .)4بیﻦ میانگیﻦ میﺰان ﮐادمیوم در ریشه برنﺞ ﻫﻤه

و  3 ،3و  4اﺧتالف مﻌﻨادار وﺟود دارد ( P ≥ 0.01در ﻫر سه

مﻨاطﻖ به ﺟﺰ مﻨﻄﻘه  2و  3تفاوت مﻌﻨی دار وﺟود دارد (P ≥ 0.01

مورد) .بیﻦ میانگیﻦ میﺰان سرب در ریشه برنﺞ ﻫﻤه مﻨاطﻖ تفاوت

در ﻫﻤه موارد).

جدول  -4نتایج آزمون تی غیر جفتی نیتروژن ،سرب و کادمیوم ریشه برنج در مناطق چهارگانه کشت برنج ابرج
Table 4- Independent sample t-test results of nitrogen, lead and cadmium in rice root of four studied stations of rice fields in
Abraj region

Cadmium
Pvalue

S.D.±Mean

**

0

**

0

**

0

0.0007 ± 0.0205
0.0014 ± 0.017
0.0007 ± 0.0205
0.0007 ± 0.0155
0.0007 ± 0.0205
0.001414 ± 0.029

ns

0.5

**

0

**

0

Sig

0.0014 ± 0.017
0.0007 ± 0.0155
0.0014 ± 0.017
0.001414 ± 0.029
0.0007 ± 0.0155
0.001414 ± 0.029

Lead
Sig

Pvalue

**

0

**

0

*

0.02

**

0

**

0.005

**

0

Nitrogen
S.D.±Mean

0.01414 ± 0.75
0.007070 ± 0.605
0.01414 ± 0.75
0 ± 0.8
0.01414 ± 0.75
0±1
0.007070 ± 0.605
0 ± 0.8
0.007070 ± 0.605
0±1
0 ± 0.8
0±1

Sig

P-value

ns

0.20

**

0

ns

0.4

**

0

ns

0.8

**

0

S.D.±Mean

Station

0 ± 1.27
0 ± 1.34
0 ± 1.27
0 ± 0.7
0 ± 1.27
0 ± 1.32

1
2
1
3
1
4

0 ± 1.34

2

0 ± 0.7
0 ± 1.34

3
2

0 ± 1.32

4

0 ± 0.77

3

0 ± 1.32

4

طبﻖ نتایﺞ حاﺻﻞ از آزمون تی ﻏیر ﺟفتی ﮐه در ﺟدول  5ارائه

مﻨﻄﻘه  1و  2 ،3و  2 ، 3و  4اﺧتالف مﻌﻨاداري وﺟود دارد (≥ 0.01

ﺷده است ،بیﻦ میانگیﻦ میﺰان نیتروژن در دانه ﻫاي برنﺞ در بیﻦ

 Pدر ﻫر سه مورد) .نتایﺞ حاﺻﻞ از آزمون تی ﻏیر ﺟفتی ﮐادمیوم
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در دانه برنﺞ نشان می دﻫد ﮐه میانگیﻦ میﺰان ﮐادمیوم در دانه برنﺞ

نشان میدﻫد بیﻦ میانگیﻦ میﺰان سرب در دانه ﻫاي برنﺞ در بیﻦ

در بیﻦ مﻨاطﻖ  1و  1 ،2و  1 ،3و  4تفاوت مﻌﻨیدار وﺟود دارد

مﻨاطﻖ ﭼﻬارگانه ﮐشت برنﺞ ابرج تفاوتی وﺟود ندارد.

( P ≥ 0.05در ﻫر سه مورد) .میانگیﻦ میﺰان سرب در دانه برنﺞ
جدول  -5نتایج آزمون تی غیر جفتی نیتروژن و کادمیوم دانه برنج در مناطق چهارگانه کشت برنج ابرج
Table 5- Independent sample t-test results of nitrogen and cadmium in rice grain of four studied stations of rice fields in Abraj
region
Sig

Cadmium
PS.D.±Mean

Sig

value

*

0.02

*

0.02

*

0.02

ns

0.42

ns

0.42

ns

1

Nitrogen
PS.D.±Mean

Station

value

0.007071 ± 0.055
0.000707 ± 0.0205
0.007071 ± 0.055
0.000 ± 0.02
0.007071 ± 0.055
0.000 ± 0.02
0.000707 ± 0.0205
0.000 ± 0.02
0.000707 ± 0.0205
0.000 ± 0.02
0.000 ± 0.02
0.000 ± 0.02

**

0

ns

0.207

ns

0.402

0.0565 ± 1.83
0.00707 ± 2.365
0.0565 ± 1.83
0.000 ± 1.76
0.0565 ± 1.83

1
2
1
3
1

**

0

0.000 ± 1.76
0.00707 ± 2.365
0.000 ± 1.76

4
2
3

**

0

ns

1

0.00707 ± 2.365
0.000 ± 1.76
0.000 ± 1.76
0.000 ± 1.76

2
4
3
4

نتایج آزمون مقایسه میانگین ها با آزمون توکی

و  1 ،3و  2 ،4و 3 ،3و 4تفاوت مﻌﻨیدار وﺟود دارد ( P ≥ 0.01در

نتایﺞ آزمون مﻘایسه میانگیﻦﻫا با آزمون توﮐی بیﻦ میانگیﻦ

ﻫر ﭼﻬار مورد) .ﻫﻤچﻨیﻦ بیﻦ میانگیﻦ میﺰان ﮐادمیوم در ﺧاك نشان

میﺰان نیتروژن در ﺧاك مﻨاطﻖ ﭼﻬارگانه ﮐشت برنﺞ ابرج نشان

میدﻫد بیﻦ مﻨاطﻖ  1و  1 ،2و  2 ،3و  3 ، 4و  4تفاوت مﻌﻨیدار

میدﻫد بیﻦ مﻨاطﻖ  1و  1 ،2و  2 ،3و  3 ، 4و  4تفاوت مﻌﻨیدار

وﺟود دارد ( P ≥ 0.01در دو مورد اول و  P ≥ 0.01در دو

وﺟود دارد ( P ≥ 0.01در دو مورد اول و  P ≥ 0.05در دو مورد

مورد دوم) (ﺟدول .)6

دوم) .بیﻦ میانگیﻦ میﺰان سرب در ﺧاك نشان میدﻫد بیﻦ مﻨاطﻖ 1
جدول  -6نتایج آزمون مقایسه میانگینها (توکی) برای نیتروژن ،سرب و کادمیوم در خاک در مناطق چهارگانه کشت برنج ابرج
Table 6- Means comparison (Tukey test) results for nitrogen, lead and cadmium in soil of four studied stations of rice fields in Abraj region

Sig

Cadmium
P- value
S.D.±Mean

**

0.008

**

0.006

ns

0.138

ns

0.934

*

0.05

*

0.033

0.0141 ± 0.13
0.00707 ± 0.145
0.0141 ± 0.13
0.00707 ± 0.145
0.0141 ± 0.13
0.0035 ± 0.1225
0.00707 ± 0.145
0.00707 ± 0.145
0.00707 ± 0.145
0.0035 ± 0.1225
0.00707 ± 0.145
0.0035 ± 0.1225

Lead

Nitrogen
P-value
S.D.±Mean

Sig

Pvalue

S.D.±Mean

Sig

ns

0.989

**

0

**

0.006

**

0

ns

0.138

**

0

ns

0.934

**

0

*

0.033

ns

0.510

0.028 ± 0.24
0.007 ± 0.245
0.028 ± 0.24
0.014 ± 0.66
0.028 ± 0.24
0.007 ± 0.63
0.007 ± 0.245
0.014 ± 0.66
0.007 ± 0.245
0.007 ± 0.63
0.014 ± 0.66
0.007 ± 0.63

**

0.008

*

0.05
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0.00707 ± 0.055
0.00707 ± 0.115
0.00707 ± 0.055
0.01414 ± 0.12
0.00707 ± 0.055
0 ± 0.08
0.00707 ± 0.115
0.01414 ± 0.12
0.00707 ± 0.115
0 ± 0.08
0.01414 ± 0.12
0 ± 0.08

Station

1
2
1
3
1
4
2
3
2
4
3
4
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نتایﺞ آزمون تﺠﺰیه و تحلیﻞ واریانس و مﻘایسه میانگیﻦﻫا با

به دو تفاوت مﻌﻨیدار وﺟود دارد ( P ≥ 0.01در ﻫﻤه موارد).

آزمون توﮐی بیﻦ میانگیﻦ نیتروژن در ریشه برنﺞ مﻨاطﻖ ﭼﻬارگانه

ﻫﻤچﻨیﻦ بیﻦ میانگیﻦ میﺰان ﮐادمیوم در ریشه برنﺞ نشان میدﻫد بیﻦ

ﮐشت برنﺞ ابرج نشان میدﻫد بیﻦ مﻨاطﻖ  1و  2 ،3و  3 ،3و 4

مﻨاطﻖ  1و  1 ،3و  2 ،4و  3 ،4و  4تفاوت مﻌﻨیدار وﺟود دارد(0.05

تفاوت مﻌﻨیدار وﺟود دارد ( P ≥ 0.01در ﻫر سه مورد) .بیﻦ

≥  Pدر مورد اول و  P ≥ 0.01در سه مورد دیگر) (ﺟدول .)7

میانگیﻦ میﺰان سرب در ریشه برنﺞ نشان میدﻫد بیﻦ ﻫﻤه مﻨاطﻖ دو
جدول  -7نتایج آزمون مقایسه میانگینها (توکی) برای نیتروژن ،کادمیوم و سرب در ریشه برنج در مناطق چهارگانه کشت برنج ابرج
Table 7- Means comparison (Tukey test) results for nitrogen, lead and cadmium in rice root of four studied stations of rice fields
in Abraj region

Cadmium
Sig

Pvalue

ns

0.111

*

0.037

**

0.006

ns

0.588

**

0.001

**

0.001

Lead

S.D.±Mean
0.0007 ± 0.0205
0.0014 ±0.017
0.0007 ± 0.0205
0.0007 ± 0.0155
0.0007 ± 0.0205
0.001414 ± 0.029
0.0014 ±0.017
0.0007 ± 0.0155
0.0014 ±0.017
0.001414 ± 0.029
0.0007 ± 0.0155
0.001414 ± 0.029

Sig

Pvalue

**

0

**

0.01

**

0

**

0

**

0

**

0

Nitrogen
S.D.±Mean

0.01414 ± 0.75
0.007070 ± 0.605
0.01414 ± 0.75
0 ± 0.8
0.01414 ± 0.75
0±1
0.007070 ± 0.605
0 ± 0.8
0.007070 ± 0.605
0±1
0 ± 0.8
0±1

Sig

Pvalue

ns

0.204

**

0

ns

0.402

**

0

ns

0.89

**

0

S.D.±Mean

Station

0 ± 1.27
0 ± 1.34
0 ± 1.27
0 ± 0.7
0 ± 1.27
0 ± 1.32
0 ± 1.34
0 ± 0.7
0 ± 1.34
0 ± 1.32
0 ± 0.7
0 ± 1.32

1
2
1
3
1
4
2
3
2
4
3
4

جدول  -8نتایج آزمون مقایسه میانگینها (توکی) برای نیتروژن و کادمیوم در دانه برنج در مناطق چهارگانه کشت برنج ابرج
Table 8- Means comparison (Tukey test) results for nitrogen and cadmium in rice grain of four studied stations of rice fields in Abraj region

Sig

**
**
**
ns
ns
ns

Cadmium
P-value
S.D.±Mean
0.007071 ± 0.055
0.002
0.000707 ± 0.0205
0.007071 ± 0.055 0.002
0.000 ± 0.02
0.007071 ± 0.055 0.002
0.000 ± 0.02
0.000707 ± 0.0205
0.99
0.000 ± 0.02
0.000707 ± 0.0205
0.99
0.000 ± 0.02
0.000 ± 0.02
1
0.000 ± 0.02

Sig

**
ns
ns
**
**
ns

Nitrogen
P-value
S.D.±Mean
0.0565 ± 1.83
0
0.00707 ± 2.365
0.0565 ± 1.83
0.207
0.000 ± 1.76
0.0565 ± 1.83
0.402
0.000 ± 1.76
0.00707 ± 2.365
0
0.000 ± 1.76
0.00707 ± 2.365
0
0.000 ± 1.76
0.000 ± 1.76
1
0.000 ± 1.76

Station

1
2
1
3
1
4
2
3
2
4
3
4

نتایﺞ آزمون تﺠﺰیه و تحلیﻞ واریانس و مﻘایسه میانگیﻦﻫا با

ﭼﻬارگانه ﮐشت برنﺞ ابرج نشان میدﻫد بیﻦ مﻨاطﻖ  1و  2 ،2و 2 ،3

آزمون توﮐی بیﻦ میانگیﻦ میﺰان نیتروژن در دانه برنﺞ مﻨاطﻖ

و  4تفاوت مﻌﻨیدار وﺟود دارد ( P ≥ 0.01در ﻫر سه مورد).
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ﻫﻤچﻨیﻦ میانگیﻦ میﺰان ﮐادمیوم در دانه برنﺞ نشان میدﻫد بیﻦ مﻨاطﻖ

نتایﺞ حاﺻﻞ از آزمون ﻫﻤبستگی پیرسون نشان داد ﮐه بیﻦ

 1و  1 ،2و  1 ،3و  4تفاوت مﻌﻨیدار وﺟود دارد ( P ≥ 0.01در ﻫر

نیتروژن موﺟود در ﺧاك ،ریشه و دانه برنﺞ ﻫﻤبستگی مﻌﻨی داري

سه مورد) .میانگیﻦ میﺰان سرب در دانه برنﺞ نشان میدﻫد بیﻦ

وﺟود ندارد ،اما بیﻦ ﮐادمیوم موﺟود در ﺧاك و ریشه در سﻄح

میانگیﻦ میﺰان سرب در دانه ﻫاي برنﺞ در بیﻦ مﻨاطﻖ ﭼﻬارگانه

احتﻤال یﮏ درﺻد ﻫﻤبستگی مﻨفی مﻌﻨادار وﺟود دارد و بیﻦ سرب

ﮐشت برنﺞ ابرج تفاوت مﻌﻨی داري وﺟود ندارد (ﺟدول .)8

موﺟود در ﺧاك و ریشه ﻫﻤبستگی مثبت مﻌﻨی داري در سﻄح
احتﻤال پﻨﺞ درﺻد وﺟود دارد (ﺟدول .)9

نتایج آزمون همبستگی پیرسون

جدول  -9ضرایب همبستگی پیرسون بین صفات مورد مطالعه در برنج
Table 9- Pearson’s Correlation coefficients among the studied traits in rice

Rice grain nitrogen

Rice root nitrogen

Rice grain cadmium

0.437
Rice root cadmium

Rice grain lead

0.001
Rice root lead

-

0

Soil Nitrogen
-0.507
0.402
Soil cadmium
**-0.781
-0.346
Soil lead
*0.75
0

Soil nitrogen
Rice root nitrogen
Rice grain nitrogen
Soil cadmium
Rice root cadmium
Rice grain cadmium
Soil lead
Rice root lead
Rice grain lead

* and **: Significant at 5% and 1% levels of probability, respectively

اندازه گیري ﺷده از استاندارد ملی ﮐشاورزي باﻻتر است و ﺧاك به
نیترات آﻟوده است .نتایﺞ حاﺻﻞ از ایﻦ پژوﻫﺶ با یاﻓته ﻫاي
بحث و نتیجهگیری

مﻄاﻟﻌاتی ﮐه نشان دادند مﻘادیر ﮐادمیوم و سرب موﺟود در ﺧاك

آﻟودگی ﺧاك توسط عﻨاﺻر ﺷیﻤیایی باعث اﻓﺰایﺶ نگرانی

ﮐشت برنﺞ رﻗﻢ ﻫاﺷﻤی از حد استاندارد پاییﻦ تر بوده است و

ﻫایی در مورد محﺼوﻻت توﻟیدي در محیط زیست ﺷده است ﮐه به

مﻘادیر ﮐادمیوم و سرب در ﺧاك سﻄحی استان گلستان از حد

دﻟیﻞ ﻏیر ﻗابﻞ تﺠﺰیه بودن ،تﺠﻤع زیستی و اثرات متابوﻟیکی و

استاندارد ﮐﻤتر است ،ﻫﻤسو و مﻨﻄبﻖ است (محﻤود سلﻄانی1392 ،؛

ﻓیﺰیوﻟوژیکی ﮐه بر موﺟودات زنده دارند در ﻏلظت ﻫاي ﮐﻢ نیﺰ

میرزایی و ﻫﻤکاران.)1394 ،

حائﺰ اﻫﻤیت ﻫستﻨد .در پژوﻫﺶ حاﺿر ،مﻘایسه سرب و ﮐادمیوم

نتایﺞ حاﺻﻞ از بررسی میﺰان سرب و ﮐادمیوم در دانه برنﺞ نشان

موﺟود در ﺧاك مورد استفاده براي ﮐشت برنﺞ با حد استاندارد

داد میﺰان میانگیﻦ سرب و ﮐادمیوم اندازه گیري ﺷده در دانه برنﺞ از

ملی ﮐشاورزي نشان داد ﮐه میانگیﻦ سرب و ﮐادمیوم اندازه گیري

میﺰان استاندارد ﮐشاورزي ﮐﻤتر است و دانه برنﺞ به ﮐادمیوم و

ﺷده در ﺧاك ﮐشاورزي پاییﻦ تر از استاندارد ملی ﮐشاورزي است

سرب آﻟوده نیست .از طرف دیگر ،مﻘایسه میﺰان نیترات در دانه

و ﺧاك به سرب و ﮐادمیوم آﻟوده نیست؛ اما نتایﺞ تﺠﺰیه میﺰان

برنﺞ نشان داد ﮐه میﺰان میانگیﻦ نیترات اندازه گیري ﺷده در دانه

نیترات ﺧاك مورد مﻄاﻟﻌه حاﮐی از آن است ﮐه میانگیﻦ نیترات

برنﺞ ،از میﺰان استاندارد ملی ﮐشاورزي بیشتر است و سﻄح نیتروژن
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در دانه برنﺞ از حد مﺠاز باﻻتر است .نتایﺞ حاﺻﻞ از ایﻦ پژوﻫﺶ با

داد ﮐه بیﻦ  4مﻨﻄﻘه اﺧتالف مﻌﻨاداري وﺟود دارد و نتایﺞ نشان داد

یاﻓته ﻫاي مﻄاﻟﻌاتی ﮐه نشان دادند برنﺞ توﻟیدي مبارﮐه از نظر میﺰان

باﻻتریﻦ میﺰان میانگیﻦ سرب در ریشه برنﺞ در مﻨﻄﻘه ﭼﻬارم است.

سرب و ﮐادمیوم در حد مﺠاز بودند ،برنﺞ ﻫاي توﻟیدي ﻟرستان از

بررسی نتایﺞ مﻘایسه ﮐادمیوم در دانه برنﺞ در  4مﻨﻄﻘه مﺬﮐور نشان

نظر سرب و ﮐادمیوم ﻏیر آﻟوده بودند ،برنﺞ ﻫاي وارداتی به استان

داد ﮐه بیﻦ مﻨﻄﻘه اول و دوم ،اول و سوم ،اول و ﭼﻬارم اﺧتالف

گلستان آﻟودگی به سرب و ﮐادمیوم نداﺷتﻨد و نیﺰ برنﺞ ﻫاي

مﻌﻨاداري وﺟود دارد .نتایﺞ نشان داد ﮐه باﻻتریﻦ میﺰان میانگیﻦ

وارداتی سﻨﻨدج از نظر سرب و ﮐادمیوم در حد استاندارد بودند،

ﮐادمیوم در دانه برنﺞ در مﻨﻄﻘه اول دیده ﺷده است .بررسی نتایﺞ

ﻫﻤسو و ﻫﻢ ﺟﻬت بوده است (شکرزاده و همکاران1388 ،؛

مﻘایسه نیتروژن در دانه برنﺞ در  4مﻨﻄﻘه مﺬﮐور نشان داد ﮐه بیﻦ

هدایتی فر و همکاران1389 ،؛ مسیبی و میرزایی1392 ،؛ منصوری

مﻨﻄﻘه اول و دوم ،دوم و سوم ،دوم و ﭼﻬارم اﺧتالف مﻌﻨاداري

و همکاران.)1394 ،

وﺟود دارد .نتایﺞ نشان داد باﻻتریﻦ مﻘدار میانگیﻦ نیتروژن در دانه

بررسی نتایﺞ مﻘایسه نیتروژن ﺧاك در  4مﻨﻄﻘه مورد مﻄاﻟﻌه

برنﺞ در مﻨﻄﻘه دوم است .بررسی نتایﺞ مﻘایسه سرب در دانه برنﺞ در

ﮐشت برنﺞ در دﺷت ابرج نشان داد ﮐه اﺧتالف مﻌﻨاداري بیﻦ مﻨﻄﻘه

 4مﻨﻄﻘه مﺬﮐور نشان داد ﮐه بیﻦ میﺰان سرب در دانه ﻫاي برنﺞ در

اول و دوم ،اول و سوم ،سوم و ﭼﻬارم ،دوم و ﭼﻬارم وﺟود دارد.

بیﻦ مﻨاطﻖ ﭼﻬارگانه ﮐشت برنﺞ ابرج تفاوتی وﺟود ندارد .بﻨابرایﻦ

باﻻتریﻦ میﺰان میانگیﻦ نیتروژن در ﺧاك مربوط به مﻨﻄﻘه دوم و

مﻨﻄﻘه دوم از ﻟحاظ نیتروژن موﺟود در ﺧاك ،ریشه و دانه برنﺞ

سوم است .بررسی نتایﺞ مﻘایسه سرب ﺧاك در  4مﻨﻄﻘه مﺬﮐور

باﻻتریﻦ مﻘادیر را نشان میدﻫد.

نشان داد ﮐه بیﻦ مﻨﻄﻘه اول و سوم ،اول و ﭼﻬارم ،دوم و سوم ،دوم و

نتایﺞ بررسی ﻫﻤبستگی بیﻦ نیتروژن ﺧاك ،نیتروژن ریشه و

ﭼﻬارم اﺧتالف مﻌﻨاداري وﺟود دارد و باﻻتریﻦ میﺰان میانگیﻦ سرب

نیتروژن دانه برنﺞ نشان داد ﮐه بیﻦ ایﻦ سه ﺻفت ،ارتباط و

در ﺧاك مربوط به مﻨﻄﻘه سوم و ﭼﻬارم است .بررسی نتایﺞ مﻘایسه

ﻫﻤبستگی مﻌﻨاداري وﺟود ندارد .نتایﺞ بررسی ﻫﻤبستگی بیﻦ سرب

ﮐادمیوم ﺧاك در  4مﻨﻄﻘه مﺬﮐور نشان داد ﮐه بیﻦ مﻨاطﻖ اول و

ﺧاك ،سرب ریشه و سرب دانه برنﺞ نشان داد ﮐه بیﻦ سرب موﺟود

دوم ،اول و سوم ،دوم و ﭼﻬارم ،سوم و ﭼﻬارم اﺧتالف مﻌﻨاداري

در ﺧاك و سرب موﺟود در ریشه برنﺞ ﻫﻤبستگی مثبت مﻌﻨاداري

وﺟود دارد و باﻻتریﻦ میﺰان میانگیﻦ ﮐادمیوم در ﺧاك مربوطه به

وﺟود دارد .بدیﻦ مﻌﻨا ﮐه با اﻓﺰایﺶ سرب در ﺧاك میﺰان تﺠﻤع آن

مﻨﻄﻘه دوم و سوم است .بررسی نتایﺞ مﻘایسه ﮐادمیوم در ریشه برنﺞ

در ریشه برنﺞ اﻓﺰایﺶ می یابد .نتایﺞ بررسی ﻫﻤبستگی بیﻦ ﮐادمیوم

در  4مﻨﻄﻘه مﺬﮐور نشان داد ﮐه بیﻦ مﻨاطﻖ اول و دوم ،اول و سوم،

ﺧاك ،ﮐادمیوم ریشه و ﮐادمیوم دانه برنﺞ نشان داد ﮐه بیﻦ ﮐادمیوم

اول و ﭼﻬارم ،دوم و ﭼﻬارم ،سوم و ﭼﻬارم اﺧتالف مﻌﻨاداري وﺟود

موﺟود در ریشه برنﺞ و ﮐادمیوم موﺟود در ﺧاك ﻫﻤبستگی مﻨفی

دارد و نتایﺞ نشان داد باﻻتریﻦ میﺰان میانگیﻦ ﮐادمیوم در ریشه برنﺞ

مﻌﻨاداري وﺟود دارد .بدیﻦ مﻌﻨا ﮐه با اﻓﺰایﺶ ﮐادمیوم در ﺧاك

در مﻨﻄﻘه ﭼﻬارم است .بررسی نتایﺞ مﻘایسه نیتروژن در ریشه برنﺞ

میﺰان تﺠﻤع آن در ریشه برنﺞ ﮐاﻫﺶ مییابد.

در  4مﻨﻄﻘه مﺬﮐور نشان داد ﮐه بیﻦ مﻨاطﻖ اول و سوم ،دوم و سوم،

به طور ﮐلی نتایﺞ حاﺻﻞ از ایﻦ تحﻘیﻖ نشان داد میﺰان نیتروژن

سوم و ﭼﻬارم اﺧتالف مﻌﻨاداري وﺟود دارد و نتایﺞ نشان داد

در ﺧاك و دانه برنﺞ باﻻتر از حد استاندارد ملی است ﮐه نشانگر

باﻻتریﻦ میﺰان میانگیﻦ نیتروژن در ریشه برنﺞ در مﻨﻄﻘه دوم است.

آﻟودگی نیترات در ﺧاك و تﺠﻤع بیﺶ از حد مﺠاز آن در برنﺞ

بررسی نتایﺞ مﻘایسه سرب در ریشه برنﺞ در  4مﻨﻄﻘه مﺬﮐور نشان

توﻟید ﺷده در مﻨﻄﻘه ابرج و بیانگر میﺰان استفاده بیﺶ از حد از
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ﮐودﻫاي نیترات در مﺰارع ایﻦ مﻨﻄﻘه است .با توﺟه به ایﻨکه برنﺞ
توﻟیدي ایﻦ مﻨﻄﻘه در سبد ﻏﺬایی مردم استان ﻓارس و استانﻬاي

نی تییرات و ا ثییرات م ﻀییر آن ﻬییا بییه ﮐ شییاورزان آ مییوزش داده

ﻫﻤﺠوار ﻗرار دارد پیشﻨﻬادات ذیﻞ ارائه می ﺷود:
 -1برر سییی بییاﻗی ما نییده

ﺻییحیح و

ﮐییاﻓی از ﮐود ﻫییاي

ﺷییود تییا م ﻀییرات مح ﺼییوﻻت حییاوي نی تییروژن بیییﺶ از حیید
براي آنﻬا نﻬادیﻨه ﺷود.

سییﻤوم و ﻏل ظییت نی تییرات و

عﻨا ﺻییر سییﻨگیﻦ در مح ﺼییوﻻت ﮐ شییاورزي بییه ﺧ ﺼییوص

 -3ترﻏ ییﺐ ﮐ شییاورزي ارگان ییﮏ بییراي تح ﻘییﻖ امﻨ ییت

بییرنﺞ از حا ﻟییت ﻓﻌاﻟ ییت ﺟﻨ بییی بییه ییﮏ ن گییاه م ﻬییﻢ و تثب ییت

ییرد.

ﻏییﺬایی پا

ﺷییده تﻐی ییر یاﻓ تییه و ن سییبت بییه ﮐﻨ تییرل ا نییواع آ ﻟییوده ﮐﻨ ﻨییده ﻫییا
اﻗدام مداوم بﻌﻤﻞ آید.
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Abstract

Rice is one of the main staple foods which is at the risk of contamination with elements and heavy
metals. Given the fact that the entry of heavy metals into the food chain and reaching critical
concentrations has adverse metabolic and physiological effects on human beings, assessment of
healthiness of produced rice is necessary. The present study aimed to evaluate cadmium, lead and
nitrogen elements amount in the rice of the Abraj region of Marvdasht county in Fars province in
comparison with national standard. The samples were collected randomly from soil and rice plant (root
and grain) in four studied stations in three consecutive months of August, September and October,
2016. The results showed that cadmium and lead content in soil and rice grain were lower than national
agricultural standards, which means that the produced rice is not contaminated with cadmium and lead.
On the other hand, nitrogen content in soil and rice grain was higher than national agricultural
standards, which showed nitrogen-contaminated soil and extra accumulation of nitrogen in the
produced rice in this region. Therefore, cadmium and lead-containing fertilizers were adequately used
however use of nitrate-containing fertilizers was excessive in this region.
Keyword: National Standard, Rice, Lead, Cadmium, Nitrogen
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