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چکیده 
هموگلوبین و کم خـونی،  اختالل بیوسنتز . سرب یکی از چهار فلزي است که بیشترین عوارض را بر روي سالمتی انسان دارد

افزایش فشار خون، آسیب به کلیه، سقط جنین و نارسی نوزاد، اختالل سیستم عصبی، آسیب به مغز، نابـاروري مـردان، کـاهش    
هـاي  اسـتفاده از آب . )6(قدرت یادگیري و اختالالت رفتاري در کودکان از عوارض منفی افزایش غلظـت سـرب در بـدن اسـت     

ی کمپوست از جمله راهبردهایی است که می توان براي تولید غذا در بخش کشـاورزي از آن اسـتفاده   نامتعارف نظیر پساب ورم
این پژوهش به منظور بررسی اثر پساب ورمی کمپوست بر غلظت سرب در سالمت انسان و محاسبه شـاخص خطرپـذیري   . کرد

نتایج نشـان  . ت تیمار و سه تکرار انجام گرفتسرب به بیماري هاي سرطانی و غیر سرطانی به صورت طرح کامال تصادفی در هف
هاي غیرسرطانی را افزایش نداد که جنبه مثبت استفاده داد که استفاده از پساب ورمی کمپوست شاخص خطرپذیري به بیماري

. از پساب ورمی کمپوست را نشان می دهد

.میوه، فلزات سنگین،سرطان،هاي نامتعارفآب: هاي کلیديواژه

مه مقد
ایـن عنصـر داراي جـالي فلـزي،     . سرب عنصري فلزي و نرم به رنگ سفید مایل به آبی است که فوق العاده سمی می باشـد 

سرب یکی از چهار فلـزي  . رسانایی پایین و خاصیت چکش خواري و مفتول پذیري است و مقاومت باالیی در برابر خوردگی دارد
اختالل بیوسنتز هموگلوبین و کم خونی، افزایش فشار خون، آسیب بـه  . را بر روي سالمتی انسان دارداست که بیشترین عوارض

کلیه، سقط جنین و نارسی نوزاد، اختالل سیستم عصبی، آسیب به مغز، ناباروري مردان، کـاهش قـدرت یـادگیري و اخـتالالت     
.شـود اینعنصردرگیاهانوخاکبهمقداربسـیارکمیافتمی ). 6(رفتاري در کودکان از عوارض منفی افزایش غلظت سرب در بدن است 

ــاك ــددر خـــــــــ ــمی خواهدشـــــــــ ــاران).11(هایاسیدیحاللیتآنزیادشدهوبرایگیاهانســـــــــ ــذا بـــــــــ -لـــــــــ
شـود و در  سرب به دو روش وارد بدن انسان و حیوانات می. هایاسیدیبهطورغیرمستقیمدرافزایشمسمومیتگیاهانوجانوراننقشدارند

»هاي منابع آب و کشاورزيچالشاولین همایش ملی« 
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در گرچـه .یکی از طریق ورود به زنجیره غذایی و دیگري از طریق تـنفس هـواي آلـوده بـه سـرب     کند؛ آنها مسمومیت ایجاد می
ــته، گذشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



دانسـتند، امـا امـروزه    اي از محققان تنها سرب موجود در هوا را مسوول آلودگی و سمیت سـرب در انسـان و جانـداران مـی    عده
داننـد  درصد مـی 20اي هم سهم هوا را فقط هواست و عدهدرصد سرب وارد شده به بدن افراد شهرنشین از 33معتقدند روزانه 

هاي نامتعارف نظیـر پسـاب در کشـاورزي امـري     با توجه به بحران آب در برخی مناطق جهان از جمله ایران استفاده از آب). 5(
خشـک  و نیمـه ضروریست و در نتیجه کاربرد مجدد پساب در کشاورزي به علت نیاز روز افزون به آب به ویژه در مناطق خشک

پساب ورمی کمپوسـت یکـی از انـواع    . باشدگیرد که یکی از آنها پساب ورمی کمپوست میروز به روز بیشتر مورد توجه قرار می
هاي غیر متعارف بوده که عمدتاً در فرآیند حاصل از تولید ورمی کمپوست حاصل شده و بسته بـه نـوع فرآینـد مقـدار ایـن      آب

واسطه عناصر غذایی و مـواد آلـی موجـود در آن در کشـاورزي مـورد      باشد و اکنون استفاده از آن بهپساب می تواند قابل توجه 
. توجه است و در این پژوهش نیز استفاده شده است

اخیرا محققان توانسته اند . استفاده از این پساب داراي مشکالتی چون شوري و وجود فلزات سنگین از جمله سرب می باشد
). 8(روش هایی نظیر توزیع غیریکنواخت نمک در محیط ریشه، تاثیر شوري بر عملکرد محصـول را کـاهش دهنـد    با استفاده از 

در این روش محلول غذایی و پساب همزمان به دو قسمت تفکیک شده ریشه داده می شـود تـا از اثـرات سـوي پسـاب بکاهـد       
عناصـر غـذایی و پتانسـیل هـاي آب و برخـی دیگـر از       توزیع غیریکنواخت نمک و عناصر غذایی در محیط ریشه جـذب  ). 3،7(

همچنین این روش توانسته است که سرب جذب شده در میوه گوجه فرنگـی  ).9(سازوکارهاي گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد 
د و اي جهاناز نظر سـطح تولیـ  ترین محصوالت میوهفرنگی یک محصول راهبردي بوده و یکی از معروفگوجه). 2(را کاهش دهد 

).10(ارزش غذایی می باشد 
بنابراین در این پژوهش به دلیالهمیت تولید محصول سالم، شاخص خطرپذیري به بیماري هـاي سـرطانی و غیـر سـرطانی     

فرنگی در کاربرد پساب ورمی کمپوست به عنوان محلول غذایی در سیستم کشت بدون خاك محاسبه شـد  سرب در میوه گوجه
.کنواخت نمک در محیط ریشه بر مقدار سرب میوه بررسی شدو تاثیر روش توزیع غیر ی

مواد و روش
درجه 15- 22میانگین دماي گلخانه در طول دوره کشت بین. انجام شد91این پژوهش به صورت گلخانه اي در سال 

هاي یکنواخت پس از تهیه نشا گوجه فرنگی، از بین آنها نمونه . درصد اندازه گیري شد80تا 60سلسیوس و رطوبت آن 
گلدان شامل چهار محیط کشت مختلف 21تعداد . انتخاب، ریشه ها فرم دهی و سپس به محیط کشت اصلی منتقل شدند

هر گلدان به دو قسمت تقسیم شده و درون هر دو قسمت، از کوکوپیت و پرلیت به عنوان محیط کشت . درسه تکرار تهیه  شد
پساب از کارگاه تولید ورمی . غذایی و طرف دیگر با پساب مورد نظر آبیاري شدیک طرف محیط کشت با محلول . استفاده  شد

هر شش روز . دسی زیمنس بر متر تنظیم شد4و 2شوري این پساب بر حسب تیمار . کمپوست  در غرب اصفهان تهیه شد
تیمار به شرح زیر 7در این مرحله بر اساس محیط کشت . یکبار محلول آبیاري بین دو طرف محیط کشت ریشه جابجا شد

: دسیزیمنسبر متر تیمار شد ، تیمار دوم4یکطرفمحیطکشت با محلولغذاییو طرفدیگر باپساببا  شوري : تیمار  اول: وجود داشت
دوطرفمحیطکشتبا محلولغذایی : دسیزیمنسبرمتر تیمار شد، تیمار سوم4یکطرفمحیطکشتبا آبآبیاریو طرفدیگربا پسابباشوري 

دو طرفمحیطکشتبا : دسیزیمنسبرمتر تیمار شد، تیمار پنجم4دوطرفمحیطکشتبا پسابباشوري: تیمار چهارمجانسون تیمار شد،
دسیزیمنسبر متر تیمار 4و 2دو طرفمحیطکشت با پساببا شوریهاي : دسیزیمنسبر متر تیمار شد، تیمار ششم2پسابباشوري 

دسیزیمنسبر متر در زمانظهور 2یمنسدر مرحلهرویشیو دسیز4دو طرفمحیطکشتبا پساببا شورییکسان : شد، تیمار هفتم
در مرحله بعدیو پساز پایان اینقسمتمرحلهآنالیزآزمایشگاهی و اندازه گیري نیترات موجود در میوه با استفاده از . میوهتیمار شد

تجزیه SPSSايفزار رایانه و در نهایت نتایج حاصل از آزمایش توسط نرم ا. انجام گرفت408دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج 
.آماري شد و میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن مقایسه شدند

براي محاسبه احتمال خطرپذیري افراد به بیماري هاي سرطانی و غیرسرطانی از فرمول هاي ارائه شده توسط سازمان 
- در اینجا گوجه(آالینده از طریق ماده غذایی حفاظت از محیط زیست آمریکا استفاده شد به این ترتیب که ابتدا میزان جذب 

).12(به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن در روز با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد ) فرنگی
)1(فرمول شماره 



:CF غلظت آالینده در غذا)mg/kg(
IR : غذا در هر وعده میزان مصرف)meal/kg(
FI :معموال براي . متغیر می باشد0/ 4تا 0/ 25این ضریب بین . مقدار آالینده که از طریق غذا جذب بدن می شود

.که بدترین حالت را نشان می دهد استفاده می شود4/0محاسبه خطر پذیري از ضریب 
EF: دفعات مصرف در سال را نشان می دهد( Meals/years)
ED :این عامل را براي. تعداد سال هایی را که از این ماده خوراکی استفاده می شود را نشان می دهد

سال در نظر می 70سال و براي بیماري هاي غیرسرطانی 30محاسبه احتمال خطرپذیري به بیماري هاي سرطانی 
(years)گیرند

:BW وزن بدن)(Kg
AT : از حاصل ضربED به دست می آید در تعداد روزهاي سال( )

.سپس احتمال خطرپذیري به بیماري هاي غیرسرطانی با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد
= )2(فرمول شماره/
:در این معادله

E :مقدار جذب محاسبه شده از رابطه قبل
RFD : براي هر عنصر مقدار مشخصی است این مقدار با آزمایش بر روي حیوانات به دست آمده و

واحد آن نیز. نشان دهنده حداکثر غلظتی از عنصر است که براي موجودات مشکلی ایجاد نکرده است
(Mg/kg/day).می باشد

.ستفاده شدبراي محاسبه احتمال خطرپذیري به بیماري هاي سرطانی نیز از فرمول زیر ا
=)3(فرمول شماره ×

:CDI .توسط رابطه اول محاسبه می شود(مقدار جذب روزانه را نشان می دهد(mg/kg/day)
SF : بر حسب واحد شیب، این عامل نیز با مطالعات آزمایشگاهی و تعیین حد سرطان زایی

مقدار این عامل براي برخی عناصر که . بحث این مطالعه است به دست می آیدعناصر در خون و محاسباتی که خارج از 
.(Mg/kg/day)-1حد سرطان زایی آن مشخص شده در منابع موجود است

پور ). 11(گرم در روز اعالم کرد1/25فرنگی را میانگین مصرف گوجه) 1998(موسسه استاندارد مواد غذایی انگلستان 
میزان ) 1389(و  فرزانه ) 6(گرم در روز 150این میزان را ) 1386(و عقیلی ) 1(گرم در روز 25ا این میزان ر) 1388(مقیم 

در این مطالعه نیز میزان مصرف گوجه فرنگی را ). 7(گرم در روز بیان اعالم کردند 99/4فرنگی در شهر اردبیل را مصرف گوجه
.گرم در روز در نظر گرفته شد150

نتایج و بحث
هاي غیرسرطانی ناشی از مصرف سرب از طریق این محصول با حاصل از محاسبه شاخص خطر پذیري به بیمارينتایج 

نشان داد که در تیمارهاي مورد بررسی در این مطالعه ). 6(گرم گوجه فرنگی مصرف کند150فرض اینکه هر فرد روزانه 
ري دو طرف محیط کشت ریشه استفاده شد به علت شاخص خطر پذیري در تیماري که از محلول غذایی جانسون براي آبیا

، در تیماري که از .اینکه میوه فاقد سرب بود نیازي به محاسبه شاخص خطرپذیري به بیماري هاي سرطانی وجود نداشت
محلول غذایی در یک طرف ریشه و پساب با شوري چهار دسی زیمنس در طرف دیگر محیط کشت ریشه استفاده شد براي 

در تیماري که از پساب با . محاسبه شد00015/0و براي افراد بزرگسال باالي بیست سال05/0ا بیست سال افراد هشت ت
شوري چهار دسی زیمنس بر متر در دو طرف محیط کشت ریشه استفاده شد، براي کودکان زیرهشت سال شاخص خطرپذیري 



در . شد0011/0راي بزرگساالن باالي بیست سال و ب4/0براي افراد هشت تا بیست سال25/7به بیماري هاي غیرسرطانی 
تیماري که از پساب با شوري دو دسی زیمنس بر متر براي دو طرف محیط کشت ریشه استفاده شد براي افراد هشت تابیست 

در تیماري که از پساب با شوري چهاردسی زیمنس برمتر . محاسبه شد064/0و براي بزرگساالن باالي بیست سال075/0سال
یک طرف ریشه و دو دسی زیمنس بر متر در طرف دیگر ریشه استفاده شد براي کودکان زیر هشت سال شاخص در

و براي بزرگساالن باالي بیست 084/0براي افراد هشت تا بیست سال 26/0خطرپذیري به بیماري هاي غیرسرطانی 
بر متر در مرحله رویشی و دو دسی زیمنس بر براي تیماري که از پساب با شوري چهار دسی زیمنس. محاسبه شد056/0سال

براي 05/0متر در زمان میوه دهی استفاده شد شاخص خطرپذیري به بیماري هاي غیرسرطانی براي کودکان زیرهشت سال 
محاسبه شد و در نهایت شاخص خطرپذیري 015/0و براي افراد بزرگسال باالي بیست سال 023/0افراد هشت تا بیست سال 

هاي غیر سرطانی در تیماري که از پساب با شوري چهار دسی زیمنس بر متر در یک طرف و آب آبیاري در طرف ريبه بیما
براي افراد هشت تا بیست سال 05/0دیگر محیط کشت ریشه استفاده شدبراي کودکان زیر هشت سال شاخص خطرپذیري 

. محاسبه شد012/0و براي افراد بزرگسال باالي بیست سال 017/0
همان طور که نتایج نشان می دهد شاخص خطرپذیري در کلیه تیمارهاي مورد بررسی به جز تیماري که از پساب با شوري 
چهار دسی زیمنس بر متر در دو طرف محیط کشت ریشه استفاده شد و قسمتی که براي کودکان زیرهشت سال شاخص 

. ه کمتر از یک شدشد، در این مطالع25/7خطرپذیري به بیماري هاي غیرسرطانی 
به طور کلی هنگامی که نسبت احتمال خطرپذیري بیمارهاي غیرسرطانی به یک برسد نشان دهنده باال بودن احتمال خطر 

آن به جز در HQبنابراین استفاده از پساب ورمی کمپوست در این مطالعه به توجه به کمتر از یک بودن ) 12(پذیري است 
شوري چهار دسی زیمنس بر متر در دو طرف محیط کشت ریشه استفاده شد، شاخص خطر مورد تیماري که از پساب با 

.پذیري به بیماري هاي غیر سرطانی را افزایش نداد که جنبه مثبت استفاده از پساب را نشان می دهد

گیرينتیجه
یت افزایش جذب سرب توسط هاي متفاوت باعث افزایش حاللیت سرب و در نهاکمپوست با شورياستفاده از پساب ورمی-1

.گیاه شد
استفاده همزمـان از پسـاب و محلـول    . روش توزیع غیریکنواخت شوري در محیط ریشه باعث کاهش اثرات منفی پساب شد-2

غذایی جانسون در این روش موجب کاهش جذب سرب توسط میوه نسبت به تیماري که هـر دو طـرف محـیط کشـت پسـاب      
اي بررسی کاملتر اثر روش توزیع غیریکنواخت نمک در محیط ریشه بـر غلظـت سـرب میـوه بـه      گرچه بر. استفاده شده بود شد

.باشدتحقیقات بیشتري نیاز می
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