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چکیده:
چای از رایجترین نوشیدنیها در جهان است .این نوشیدنی در کشور ما نیز مصرف زیادی دارد؛ بنابراین بررسی فلزات سنگین در برگ سبز چای گذشته
از تعیین کیفیت محیط زیست منطقه ،از نظر توجه به سالمت عمومی نیز بسیار اهمیت دارد .هدف این تحقیق ،تعیین غلظت فلزات سنگین (سرب،
کادمیوم ،روی ،نیکل ،کبالت و کروم) در برگهای سبز چای و خاکها ی مزارع آنها در شهرستان فومن بود .در این تحقیق از برگ سبز چای و خاک
مزارع آنها از پنج ایستگاه نمونهبرداری شد .هضم نمونهها پس از آمادهسازی اولیه با استفاده از  HNO3 ،HClو  H2O2انجام گرفت .غلظت عناصر
سنگین در نمونهها با استفاده از دستگاه  ICP-OESآنالیز شد .آزمونهای آماری مانند آزمون واریانس یکطرفه ،آزمون تی ،آنالیز مؤلفههای اصلی و
آنالیز خوشهای با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام گرفت .براساس نتایج این تحقیق ،میانگین غلظت عناصر سرب ،کادمیوم ،روی ،نیکل ،کبالت و کروم
در نمونههای خاک بهترتیب  9/49 ،22/79 ،60/29 ،1/06 ،3/94و  2/77میلیگرم در کیلوگرم بهدست آمد .براساس مقدار شاخص بار آلودگی فلزات
( )0>1کیفیت خاک منطقه مناسب تعیین شد .در این تحقیق ،محدودۀ غلظت عناصر سرب ،کادمیوم ،روی ،نیکل ،کبالت و کروم در نمونههای برگ
سبز چای بهترتیب شامل  0/23 ،9/93 ،22/58 ،0/08 ،0/44و  0/36میلیگرم در کیلوگرم بهدست آمد .مقایسۀ غلظت عناصر بررسیشده ،با
استانداردهای جهانی نشان داد که غلظت سرب در برگ سبز چای فراتر از حد مجاز  WHO/FAOو مقادیر عناصر کادمیوم ،روی ،نیکل ،کبالت و
کروم کمتر از استانداردهای  WHO/FAOبود .براساس نتایج ،تنها غلظت کادمیوم در نمونۀ خاک بیشتر از حد مجاز  WHO/FAOبود .بخشی از
مقادیر کم غلظت عناصر سنگین در خاک منطقه را میتوان به آبشویی و بخش دیگر را به جذب زیستی عناصر در دیگر اندامهای بوتۀ چای و گیاهان
دیگر در مزارع نسبت داد.

کلید واژگان :آلودگی ،استان گیالن ،چای ،فلزات سنگین

 نویسنده مسئول؛ تلفن09122377012 :

ایمیلm_mohammadi@guilan.ac.ir :
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 .1مقدمه
چای از پرطرفدارترین نوشیدنیهای غیرالکلی در
جهان است ( .)Li et al., 2015تولید جهانی چای
در دهۀ گذشته ،رشد  1/81درصدی در سال و مصرف
جهانی چای نیز افزایش  2/05درصدی داشته است
( .)Gholizadeh et al., 2009برآورد سرانۀ مصرف
چای در ایران بیش از  1/6کیلوگرم گزارش شده است
( .)Shekoohian et al., 2012برخی تحقیقات به
خواص ضد سرطان چای اشاره دارند و برخی نیز
نشان میدهند که چای جاذب خوبی برای آمینهای
حلقوی است که هنگام پخت گوشت تولید میشوند
( .)Asgari et al., 2008استان گیالن در شمال
ایران با دارا بودن آبوهوای معتدل و زمینهای
حاصلخیز ،از شرایط مناسبی برای کشت برگ سبز
چای برخوردار است .رشد چای تحت تأثیر عواملی
مانند رطوبت نسبی هوا ،اختالف دمای روز و شب،
طول روز ،رطوبت و دمای خاک قرار دارد و هر گونه
تغییر آبوهوا و شرایط اکولوژیکی منطقه ،در وضعیت
کمّی و کیفی این گیاه مؤثر خواهد بود ( Han et al.,

 .)2007در استان گیالن بخش بزرگی از مزارع چای
در حاشیۀ جادهها واقع شده و نیز این استان بهدلیل
داشتن آبوهوای معتدل از مهمترین مناطق توریستی
کشور و مورد توجه مسافران داخلی است؛ بنابراین بار
ترافیک سنگین در فصلهای توریستی از مهمترین
منابع آالیندۀ مزارع کنار جادهای است ( Taebi et

 .)al., 2007پژوهش دربارۀ اثر آلودگی ناشی از
ترافیک خودرویی در خاکهای حاشیۀ برخی از
خیابانهای الکرونا در ایتالیا نشان داد که تغییرات
غلظت عناصر سرب ،کادمیوم ،مس و روی در
خاکهای سطحی منطقۀ تحقیق از الگوی تغییرات
ترافیکی پیروی میکند (.)Carlosena et al., 1998

همچنین بررسیها نشان میدهد که فلزات سنگین
موجود در خاکهای کنار جادهای بر کیفیت تولیدات
کشاورزی اثرهای نامطلوب دارند و غلظت برخی
عناصر مانند کادمیوم در محصوالت این مناطق
تهدیدی جدی برای سالمت است ( Huang et al.,

 .)2018تحقیقات نشان میدهند که مکانیابی کشت
محصوالت زراعی در فاصلۀ مناسب براساس میزان
انتشار بار آلودگی از منابع جادهای ،اثر مهمی در
جلوگیری از انتقال آالیندهها به زنجیرۀ غذایی خواهد
داشت ( .)Yemane et al., 2007تحقیقات دربارۀ
خاکهای سطحی کنار جادهای در استان گیالن نشان
میدهد که غلظت عناصر سنگین در خاکهای
سطحی مزارع حاشیۀ جاده بیشتر از بخشهای دیگر
است و تغییرات غلظت عناصر سنگین افزونبر
تغییرات فاصله از جاده ،تحت تأثیر شرایط اقلیمی و
بار ترافیکی است (.)Mohamadi et al., 2018
پژوهش مشابهی در استان گیالن در محدودۀ
جمالآباد لوشان انجام گرفت و نتایج نشان داد که
پایداری و غلظت عناصر سنگین بهشدت تحت تأثیر
شرایط اقلیمی و تراکم پوشش گیاهی است ،بهطوری
که میتوان گفت کاهش غلظت فلزات در مناطق
معتدل ممکن است نتیجۀ گیاهپاالیی و آبشویی
باشد ،ولی در مناطق خشک این کاهش غلظت بیشتر
تحت تأثیر عوامل اقلیمی مانند باد و باران است
(.)Mohammadi Galangash et al., 2018
آالیندهها براساس میزان پایداری در محیط زیست نیز
از فرصت جذب زیستی متفاوتی برخوردارند .در بین
آالیندههای مختلف ،فلزات سنگین از پایداری زیادی
در محیط زیست برخوردارند و با توجه به توان جذب
زیستی ،بسیاری از گونههای زراعی میتوانند بخش بزرگی

از آالیندههای آلی و معدنی را در اندامهای خود تجمع
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جدول  -1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری

ایستگاه

طول شرقی E

عرض شمالی N

1

ʺ49°16'59. 77

ʺ37°10'42. 54

2

ʺ49°17'9. 77

ʺ37°9'57. 67

3

ʺ49°18'35. 93

ʺ37°8'45. 17

4

ʺ49°16'59. 77

ʺ37°10'42. 54

5

ʺ49°17'33. 56

ʺ37°9'59. 90

دهند .این موضوع سبب میشود که با وجود منابع

چای استان در این شهرستان قرار دارند ( Hesam,

آالینده ،بار آلودگی در خاک مزارع کمتر از حد انتظار

 .)2018در این تحقیق نمونهبرداری از پنج ایستگاه

باشد ( .)Dehghani et al., 2011توانایی انتقال

در محدودۀ شهرستان فومن انجام گرفت (جدول .)1

عناصر سنگین در بخشهای مختلف زنجیرهها و

نمونههای هر ایستگاه از سه فاصلۀ  50 ،1و  100متر

شبکههای غذایی ،قابلیت ایجاد انواع بیماری کلیوی،

از حاشیۀ جاده بهصورت نمونۀ ترکیبی از چهار نقطه

قلبی و عروقی ،اختاللهای عصبی ،اختاللهای جدی

برای هر فاصله و از الیۀ صفر تا  20سانتیمتری سطح

در فعالیتهای آنزیمی و پتانسیل سرطانزایی برخی

زمین از پای بوتههای چای جمعآوری شدند.

از این عناصر سبب شده که موضوع تحقیق دربارۀ

نمونههای برگ چای نیز در هر ایستگاه با سه فاصله

فلزات سنگین در کنار روند فزایندۀ توسعه در جوامع

از چهار جهت گیاه تهیه شدند ،در ظرفهای

مختلف ،توجه بسیاری از محققان بخش سالمت و

پلیاتیلنی قرار گرفتند و با استفاده از یخدان حاوی

محیط زیست را جلب کند ( .)Li et al., 2015وجود

یخ خشک به آزمایشگاه منتقل شدند ( Harunur

مزارع گسترده در حاشیۀ جادههای استانهای

)Rashid et al., 2016؛ سپس ابتدا بهمدت 24

شمالی ،مصرف دستکم دو وعده چای در روز در

ساعت در دمای محیط آزمایشگاه هواخشک شدند و

بیشتر مناطق کشور و نیز محدود بودن اطالعات در

با استفاده از هاون چینی پودر شده و از الک با مش

بخش آالیندههای مزارع چای بهویژه در مزارع چای

 100میکرون عبور داده شدند .نمونههای پودرشده در

غرب استان گیالن در این زمینه شایان توجه است

آون در دمای  90درجۀ سانتیگراد تا رسیدن به وزن

( .)Karimzadeh et al., 2011این تحقیق در سال

ثابت خشک شدند و  1گرم از پودر برگ چای برای

 1398با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین در

هضم استفاده شد (.)De Silva et al., 2016

نمونههای برگ سبز چای و خاک مزارع چای در

نمونههای خاک هم ابتدا بهمدت  72ساعت در دمای

محدودۀ غرب استان گیالن در شهرستان فومن انجام

محیط آزمایشگاه هواخشک شده و پس از پودر شدن

گرفت.

در آون چینی از الک  65میکرومتر عبور داده شدند.

 .2مواد و روشها

در ادامه در دمای  90درجۀ سانتیگراد به وزن ثابت

شهرستان فومن در جنوب غربی استان گیالن در

رسانده شدند.

شمال ایران واقع شده است .بخش بزرگی از مزارع
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جدول  -2میانگین غلظت فلزات سنگین برحسب میلیگرم بر کیلوگرم در وزن خشک نمونههای خاک مزارع چای

سرب
ایستگاه

±SD

کادمیوم
±SD

روی

نیکل
±SD

±SD

77/4±71/94

کبالت
±SD

کروم
±SD

اول

10/1±0/10 55/4±0/20

21/1±74/13

9/1±51/15

2/0±88/5

دوم

18/1±74/61 48/13±97/81 16/0±0/81 10/3±0/31

7/2±01/32

2/0±22/72

سوم

31/1±0/14 33/4±0/25

68/7±97/29

3/0±32/88 10/0±11/97 25/5±01/82

چهارم

41/1±0/51 54/4±0/07

70/18±06/3

24/3±82/65

9/1±91/67

2/0±98/8

پنجم

31/1±0/40 38/3±0/81

35/3±89/12

10/2±79/77 23/1±44/53

2/0±43/7

استاندارد

100

0/3

300

50

100

50

WHO/FAO

شکل  -1مقدار عنصر روی در نمونههای خاک باغهای چای ،حروف مختلف بیانگر وجود اختالف معنیدار  p>0/05در ایستگاههاست

 1گرم از هر نمونه با ترازوی آزمایشگاهی با دقت

نمونههای هضمشده با استفاده از دستگاه ICP-OES

 /0001گرم برای عملیات هضم اسیدی با دقت توزین

مدل  Spectro Arcosآنالیز شدند ( Harunur

شد .هضم خاک با نسبت  1:3اسید کلریدریک به

.)Rashid et al., 2016

نیتریک انجام گرفت که پس از فیلتر کردن با آب

 .3نتایج

دیونیزه در بالن ژوژه  25میلیلیتر به حجم رسانده
شد (.)Mohammadi Galangash et al., 2018

 .3-1فلزات سنگین در خاک

هضم نمونههای برگ سبز چای نیز برای  1گرم وزن

پس از آنالیز نمونهها و محاسبۀ میانگینها مطابق

خشک ابتدا با استفاده از نسبت  1:3اسید کلریدریک

جدول  2بهمنظور بررسی نرمال بودن دادهها برای

به نیتریک انجام گرفت و در ادامه  2میلیلیتر H2O2

تحقیقات آماری از آزمون شاپیرو -ویلک استفاده شد

( )30٪به نمونهها اضافه شد .پس از فیلتر کردن با

نتایج نشان داد که عناصر خاک از توزیع نرمال

استفاده از کاغذ صافی ،نمونهها به حجم رسانده شدند

برخوردار بودند ( .)p<0/05نتایج آنالیز ANOVA
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شکل  -2نمودار آنالیز خوشهای ) )Wardفلزات خاک باغهای چایی

نشان داد که بین غلظت برخی فلزات سنگین در
ایستگاهها اختالف معنیداری وجود دارد ،در ادامه با
آزمون تعقیبی توکی ،وجود اختالف بین ایستگاهها
مطابق شکل  1مشخص شد ( .)p>0/05برای مقایسۀ
غلظت فلزات سنگین در ایستگاهها با استاندارد
 ،WHO/FAOاز آزمون تی منفرد استفاده شد .نتایج
ضرایب همبستگی پیرسون بین نمونههای خاک و
برگ سبز چای مطابق جدول  3نشان میدهد که
بهجز  Znsoilو  Niteaهمبستگی دیگری بین فلزات

 .2-3نتایج ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاک
در بین روشهای مختلف ارزیابی کیفی خاک ،در این
تحقیق از فاکتور آلودگی ( ،)CFشاخص بار آلودگی
( )PLIو ارزیابی شاخص پتانسیل خطر اکولوژی ()RI
برای تعیین سطوح آلودگی فلزات در خاک استفاده
شد ( .)Yang et al., 2011مقادیر  CFو  PLIبا
استفاده از رابطههای  1و  2پیشنهادشده توسط
 )1980( Hakansonو  Tomilsonو همکاران
( )1980محاسبه شد.

وجود نداشت.

(رابطۀ )1

نتایج آزمون مؤلفههای اصلی مطابق جدول 4
نشان میدهد که دو مؤلفۀ اصلی از مجموعۀ
(رابطۀ )2

دادهها 96/09 ،درصد از واریانس متغیرها را به
خود اختصاص داده است .نتایج آزمون آنالیز
خوشهای مطابق شکل  2نشان میدهد که فلزات
در سه خوشۀ مجزا گروهبندی شدهاند ،بهطوری

فاکتور آلودگی؛

غلظت فلز در نمونه؛

که در گروه اول ،سرب ،کروم ،کادمیوم و کبالت

مقدار غلظت زمینۀ فلز (مقدار میانگین غلظت فلز در

قرار دارند ،در گروه دوم نیکل با فاصلۀ کمی یک

پوستۀ زمین)؛

شاخص بار آلودگی است که در

خوشه را تشکیل داده و در گروه سوم نیز عنصر

این رابطه

روی در فاصلۀ زیادی از دو خوشۀ قبلی قرار

بررسی است .در رابطههای باال ،غلظت زمینۀ عناصر

گرفته است.

سرب ،کادمیوم ،روی ،نیکل ،کبالت و کروم بهترتیب

فاکتور آلودگی و  nتعداد فلزات تحت

 20 ،75 ،70 ،0/20 ،12/5و  100میلیگرم بر
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جدول  -3همبستگی بین فلزات سنگین در خاک و برگ سبز چای شهرستان فومن (*همبستگی در سطح
معناداری )0/05

Cr

Co

Ni

Zn

Cd

Pb

Tea
Soil

-0/350

0/315

-0/647

-0/702

-0/090

0/060

Pb

-0/565

0/469

-0/497

-0/696

0/286

0/380

Cd

0/211

-0/413

*-0/889

-0/579

-0/635

-0/455

Zn

-0/452

0/583

-0/224

-0/422

0/454

0/665

Ni

-0/750

0/783

-0/133

-0/517

0/552

0/564

Co

0/018

0/193

-0/551

-0/428

-0/220

0/139

Cr

جدول  -4واریانس کل تشریح دادهشده برای فلزات سنگین در خاک باغهای چای شهرستان فومن

مقدار ویژۀ اولیه

مؤلفه

مجموع مربعات بارهای

مجموع مربعات بارهای

استخراجی

چرخشی

کل

درصد
واریانس

واریانس
تجمعی

کل

درصد
واریانس

واریانس
تجمعی

کل

درصد واریانس
واریانس تجمعی

1

4/59

76/55

76/55

4/59

76/55

76/55

3/41

56/95

56/95

2

1/17

19/53

96/09

1/17

19/53

96/09

2/34

39/14

96/09

کیلوگرم برای پوستۀ زمین گزارش شده است ( Han

ایستگاهها بیانگر کیفیت مناسب است .ارزیابی شاخص

 .)et al., 2016در این تحقیق برای تعیین فاکتور

پتانسیل خطر اکولوژی که اغلب برای ارزیابی کیفیت

≥1

محیط خاک استفاده میشود ،مطابق رابطۀ 3

آلودگی چهار سطح>1 ،
آلودگی متوسط>6 ،

آلودگی کم>3 ،
≥ 3آلودگی شدید و <6

آلودگی خیلی شدید استفاده شد .برای شاخص بار
آلودگی سه سطح>1 ،

محاسبه میشود (:)Chen et al., 2006
(رابطۀ )3

مکان مناسب،

وجود زمینهای از آالینده و <1
مکان نامناسب در نظر گرفته شد ( Barakat et al.,

 .)2012با توجه به نتایج بهدستآمده در همۀ
ایستگاهها مقدار  CFبرای عناصر سرب ،روی ،نیکل،
کبالت و کروم کمتر از  1بهدست آمد بنابراین بار
آلودگی منطقه برای این عناصر در سطح کم
طبقهبندی میشود .مقادیر  CFکادمیوم بین  3و 6
بیانگر خطر زیاد آلودگی منطقه است .شاخص بار
آلودگی که بیانگر اثر یکپارچۀ عناصر است ،در همۀ

شاخص پتانسیل کل خطر اکولوژیکی
شاخص پتانسیل خطر زیستی؛
فلزات؛
مقدار غلظت زمینۀ فلز
غلظت فلز در نمونه؛
فاکتور
()Hakanson, 1980( )mg.kg-1؛ و
پاسخ سمیت برای هر عنصر است که برای سرب،
کادمیوم ،روی ،نیکل ،کبالت و کروم بهترتیب
شامل  2 ،5 ،5 ،1 ،30 ،5است ( Yuan et al.,
 .)2017برای شاخص پتانسیل خطر زیستی پنج
خطر کم40≥ >80 ،
سطح شامل >40
خطر متوسط 80≥ >160 ،خطر زیاد،
 160≥ >320خطر شدید و ≤320
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جدول  -5ماتریس عاملی چرخیدهشده برای فلزات سنگین در خاک باغهای چای شهرستان فومن

Pb

فلزات

Cd

Zn

Ni

Co

Cr

سنگین
مؤلفه

1

0/55 0/98 0/92 0/03 0/88 0/69

2

0/79 0/03 0/26 0/99 0/43 0/68

جدول  -6میانگین غلظت فلزات سنگین برحسب میلیگرم در کیلوگرم نمونههای برگ سبز چای

کادمیوم

سرب

±SD

±SD

روی
±SD

نیکل
±SD

کروم

کبالت

±SD

±SD

ایستگاه
اول

15/0±0/25

6/0±1/00

21/27 ±4/58

6/86 ±2/73

0/33 ±0/23

0/35 ±0/15

دوم

11/0±0/34

2/0±0/05

69/2±24/12

27/2±11/89

2/0±17/00

10/0±0/39

سوم

3/0±0/51

1/0±0/06

65/7±23/25

74/3±1/61

4/0±27/00

13/0±0/38

چهارم

8/0±0/51

6/0±0/11

42/1±21/62

±21/7 1/84

11/0±2/00

11/0±0/34

پنجم

23/0±0/56

8/0±0/11

9/3±69/69

62/1±12/49

22/0±3/00

11/0±0/31

استاندارد

0/2

0/2

50

10

0/5

1/3

WHO/FAO

خطر خیلی شدید در نظر گرفته شده است .شاخص
خطر اکولوژیکی به چهار سطح>150 ،
>300

≥ 150خطر متوسط>600 ،

شدید≤600 ،

خطر کم،
≥ 300خطر

فاکتور انتقال مقدار انتقال عناصر از خاک به گیاه را
توصیف میکند که مطابق رابطۀ  4محاسبه میشود.
(رابطۀ )4

خطر خیلی شدید ،تفکیک شده

است ( .)Ma et al., 2011براساس نتایج

غلظت فلز در نمونۀ گیاه؛

غلظت فلز در

برای عناصر از

نمونۀ خاک است .در این شاخص TF>1 ،نشاندهندۀ

الگوی  Cd> Co> Pb> Ni> Zn> Crبرخوردار بوده

جذب نشدن یا جذب ناچیز عنصر توسط گیاه است؛

است میانگین  Erبهدستآمده برای کادمیوم که در

مقدار  TF=1بیانگر این است که مقداری از عنصر

ایستگاههای مختلف بین  160تا  320قرار داشت،

جذب گیاه میشود ،اما گیاه تحت تأثیر عناصر قرار

بیانگر خطر زیستی بسیار زیاد این عنصر در منطقه

نمیگیرد؛ مقادیر  TF<1عنصر نشاندهندۀ توان

است .براساس نتایج شاخص  RIکه بین  150و 300

تجمع عنصر در گیاه است (.)Li et al., 2014

قرار داشت ،منطقه از نظر این عناصر در طبقۀ با خطر

براساس نتایج فاکتور انتقال  TFعناصر تحت مطالعه

اکولوژی متوسط قرار گرفت.

از جایگاه تجمعی در گیاه برخوردار نبودند.

 .3-3فاکتور انتقال خاک -گیاه ()TF

 .4-3مقدار فلزات سنگین در برگ سبز چای

بهدستآمده ،تغییرات میانگین
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شکل  -3غلظت عنصر کادمیوم در نمونههای برگ سبز چای؛ حروف مختلف بیانگر وجود اختالف معنیدار  p>0/05ایستگاههاست.

شکل -4نمودار آنالیز خوشهای ) (Wardفلزات برگ سبزچای

جدول  -7واریانس کل تشریح دادهشده برای فلزات سنگین در برگ سبز چای شهرستان فومن

مقدار ویژۀ اولیه

مؤلفه

کل

مجموع مربعات بارهای

مجموع مربعات بارهای

استخراجی

چرخشی

کل

درصد
واریانس

واریانس
تجمعی

1

3/07

51/16

51/16

3/07

2

2/15

35/92

87/09

2/15

کل

درصد
واریانس

واریانس
تجمعی

51/16

51/16

3/02

35/92

87/09

2/19

درصد
واریانس

واریانس
تجمعی

50/48

50/48

36/60

87/09

پس از محاسبۀ میانگین غلظت فلزززات تحززت مطالعززه

مختلف ،فقط در خصوص عنصر کادمیوم در برگ سبز

مطابق جدول  ،6بررسی نتایج آزمون شززاپیرو -ویلززک

چای بززین ایسززتگاهها اخززتالف معنززیدار وجززود دارد،

نشان داد که عناصر در برگ سبز چای از توزیع نرمال

بنابراین آزمون تعقیبی توکی مطززابق شززکل  3انجززام

برخوردارنززد ( .)p<0/05نتززایج آزمززون ANOVA

گرفت .نتایج مقایسۀ میانگین غلظززت فلزززات سززنگین

نشززان داد کززه بززین غلظززت عناصززر در ایسززتگاههای

در ایستگاههای تحت مطالعه با استاندارد
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جدول  -8ماتریس عاملی چرخیدهشده برای فلزات سنگین در برگ سبز چای شهرستان فومن

Pb

فلزات

Cd

Zn

Ni

Co

Cr

سنگین
مؤلفه

0/93

1

0/86

2

-0/03 0/25

0/83 0/47 -0/01
0/99

0/10

-0/70 0/65 0/83

 ،WHO/FAOاز آزمون تی منفرد نشان داد که بین

در این رابطه PTDI ،برحسب ،mg.kg-1.day-1

میانگین غلظت فلزات کادمیوم ،روی ،کبالت و کروم با

غلظت فلز سنگین در چای برحسب  ،mg.kg-1سرانۀ

غلظتهای استاندارد اختالف معنززیداری وجززود دارد

مصرف چای برحسب گرم در روز ( 6گرم در روز) و

( .)p>0/05در مقابل بین میانگین غلظت فلزات سرب

میانگین وزن مصرفکنندگان چای برحسب 65

و نیکل اختالف معنادار وجود ندارد.

کیلوگرم است ( .)Shekoohian et al., 2012در این

براساس نتایج آزمون مؤلفههای اصلی دو مؤلفه از

تحقیق نتایج مقدار دریافت تقریبی قابل تحمل روزانۀ

مجموعه دادههای موجود استخراج شد که 87/09

 PTDIفلزات سنگین سرب ،کادمیوم ،روی ،نیکل،

درصد از واریانس متغیرها را به خود اختصاص داده

کبالت و کروم در نمونه چای بهترتیب ،0/041

است (جدول  .)7نتایج آزمون آنالیز خوشهای مطابق

 0/034 ،0/021 ،0/917 ،2/084 ،0/007برحسب

شکل  4نشان میدهد که فلزات در سه خوشۀ اصلی

 mg.kg-1.day-1محاسبه شد .همچنین مقدار

قرار گرفتهاند :در گروه اول کبالت ،کروم ،سرب و

دریافت تقریبی قابل تحمل هفتگی  PTWIنیز

کادمیوم خوشهای مجزا را تشکیل دادهاند .در گروه

بهترتیب برای فلزات مورد نظر ،0/049 ،0/287

دوم نیکل در فاصلۀ کمی یک خوشه را تشکیل داده

 0/238 ،0/147 ،6/419 ،14/588برحسب mg.kg-

است و در گروه سوم عنصر روی در فاصلۀ بیشتری

 1.w-1تعیین شد.

نسبت به دو خوشۀ دیگر قرار گرفته است.

 .5-3میزان دریافت قابل تحمل روزانۀ
 PTDIو میزان دریافت قابل تحمل هفتگی
PTWI
در این تحقیق ،میزان دریافت تقریبی قابل تحمل
روزانه و هفتگی عناصر مطابق رابطۀ  5محاسبه
شد.

 .4بحث و نتیجهگیری
آالیندهها در ساختارهای مختلف آلی و معدنی با
درجات مسمومیت مختلف از اگزوز خودروها وارد
محیط زیست میشوند و براساس نوع سوخت ،نوع
خودرو و شرایط اقلیمی ،اکوسیستم و مزارع پیرامون
را تحت تأثیر قرار میدهد (.)Guo et al., 2011
وجود مقادیر سرب  3تا  ،4/3نیکل  18/7تا  ،25کروم

(رابطۀ )5

 2/2تا  3/3و روی  35تا  77میلیگرم در خاکهای
سطحی منطقه ،علیرغم اسیدی بودن خاک مزارع
چای ،انحاللپذیری عناصر را در محیطهای پرباران
بیشتر میکند ( .)Zhong et al., 2016حضور
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گونههای مختلف علف هرز در کنار بوتههای چای که

در ادامه نیز در آنالیز خوشهای عناصر سرب ،کادمیوم

از توان جذب زیستی برخوردارند بیانگر وجود منابع

و کبالت در یک خوشه قرار گرفتند با توجه به نبود

آالیندهای است که بهطور مداوم آالیندهها را وارد

منابع طبیعی این عناصر در منطقه و وجود برخی از

محیط میکنند .این عامل توانسته است بر اثر کاهشی

عناصر مانند نیکل ،کبالت و سرب بهعنوان عناصر

آبشویی و گیاهپاالیی غلبه پیدا کند .تنها منبع

شاخص و عمده در سوختهای فسیلی (Moreda-

مصنوعی آلودگی در منطقه ،بار ترافیکی ناشی از

 )pineiro, 2003احتمال اثر بار ترافیک جادهای بر

حملونقل جادهای است و منابع آالیندۀ دیگری وجود

آلودگی خاکهای منطقه بیشتر از دیگر منابع است.

ندارد .با توجه به آبوهوای معتدل و رطوبت زیاد در

بهمنظور ارزیابی اثر عناصر سنگین رابطههای متعددی

استان گیالن ،آالیندههای گوناگون پس از خروج از

براساس نوع عنصر ،اثر تجمعی عناصر و در نظر

اگزوز خودروها در فاصلۀ کوتاهی به سطح زمین

گرفتن ضریب سمیت گزارش شده است ( Jin et al.,

میرسند یا جذب اندامهای گیاهی پیرامون میشوند.

 .)2005نتایج شاخص فاکتور آلودگی  CFبرای

براساس نتایج این تحقیق ،با تغییر فاصله از  1تا 500

عناصر تحت بررسی نشان میدهد که همۀ عناصر

متر از حاشیۀ جاده ،اختالف معنیداری در غلظت

بهجز کادمیوم با مقدار کمتر از  1از بار آلودگی کم

عناصر تحت مطالعه در ایستگاههای نمونهبرداری

برخوردار بودند ،ولی کادمیوم بهعنوان عنصری سمی

مشاهده نشد و تغییرات جزئی در برخی ایستگاهها را

با پتانسیل جذب گیاهی زیاد و دارا بودن  CFبا

میتوان به نزدیکی کوه به جاده و شرایط توپوگرافی

مقادیر  3تا  6از خطر آلودگی زیادی برخوردار بوده

نسبت داد که اثر مهمی در فرونشست آالیندهها

است .بررسی اثر تجمعی عناصر بر شاخص  PLIکه

داشته است ( .)Karak, 2010در نگاهی کلی،

برپایۀ مقادیر  CFعناصر مطابق معادلۀ  2محاسبه

میانگین غلظت فلزات اندازهگیریشده در برگ سبز

شده ،نشاندهندۀ کیفیت مناسب خاکهای منطقه

چای بهصورت  Zn >Ni >Pb>Cr>Co>Cdاست

است ،اما با توجه به اینکه این شاخصها نسبت به

که این الگو مشابه نتایج تحقیقات  Marbaniangو

میانگین غلظت پوستۀ زمین سنجیده شدهاند ،به نظر

همکاران ( )2011و  Yemaneو همکاران ()2008

میرسد که قضاوت براساس این شاخص برای همۀ

است .تحقیقات نشان میدهند عناصری مانند سرب،

مناطق نیازمند تعمق بیشتری است .از اینرو بهمنظور

کادمیوم ،روی ،نیکل و کروم در خاکهای کنار

ارزیابی اثرهای اکولوژیک عناصر در محیط زیست ،از

جادهای نسبت به دیگر نقاط پیرامونی غلظت بیشتری

شاخص  RIکه در آن درجۀ سمیت عناصر نیز لحاظ

دارند .وجود برخی از این عناصر در سوختهای

شده است استفاده شد .براساس نتایج ،عنصر سمی

فسیلی و قطعات خودروها در اثر احتراق ،فرسودگی

کادمیوم با ارزش عددی  160تا  320در طبقۀ خطر

قطعات و ترمزهای متعدد در محیط رها میشوند

اکولوژیک زیاد قرار گرفت و عناصر دیگر نیز با ارزش

( .)Ebadi et al., 2005براساس نتایج آنالیز

عددی  150تا  300با یک طبقه پایینتر با سطح

مؤلفههای اصلی در نمونههای خاک ،عناصر سرب،

خطر اکولوژیک متوسط قرار گرفتند .بنابراین وجود

کادمیوم ،نیکل و کبالت در گروه اول قرار داشتند و

عناصر سنگین و بهطور خاص فلز سمی کادمیوم
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بررسی غلظت فلزات سنگین در برگ سبز چای و خاکهای سطحی...
تهدیدی جدی برای زنجیرههای غذایی محسوب

مسمومیت با این عنصر ایتایایتای نام دارد که از

میشوند .رفتار جذب زیستی آالیندهها بسته به فرم،

شکستن استخوان افراد مبتال گرفته شده است

ساختار شیمیایی ،شرایط محیطی و حتی عناصر

( .)Karak and Bhagat, 2010بر این اساس ،توجه

مختلف متفاوت است ( .)Flaten, 2002نتایج ضریب

به این موضوع در استانهای شمالی که از تابش

انتقال از خاک به گیاه ( )TFبیانگر انتقال کم عناصر

آفتاب کمتری نسبت به دیگر استانهای کشور

از خاک به گیاه است .نتایج این شاخص بهخوبی

برخوردارند و از شیوع بیماریهای مفاصل و استخوان

نشان میدهد که بخش بزرگی از عناصر در برگ سبز

رنج میبرند بسیار بااهمیت است .نتایج آنالیز

نتیجۀ جذب سطحی است و بسیار روشن است که

مؤلفههای اصلی PCAبرای نمونههای برگ سبز چای

شکل متراکم بوتههای چای ،شرایط رسوب بار

نیز نشان میدهد که عناصر کادمیوم ،سرب و کبالت

آلودگی در خاک سطحی و بهطور ویژه در پای

در یک گروه از مؤلفههای اصلی قرار دارند و در ادامه

بوتههای چای را فراهم نمیکند ،از طرف دیگر بخش

نیز نتایج آنالیز خوشهای عناصر سرب ،کادمیوم ،کروم

بزرگی از عناصر راهیافته به خاکهای سطحی نیز در

و کبالت در خوشۀ مستقلی قرار میگیرند؛ بر این

اثر شرایط اسیدی خاک و بارندگی مداوم منطقه در

اساس ،این عناصر در برگ سبز چای نیز به احتمال

طی فرایند آبشویی از دسترس گیاه خارج میشود و

قوی از منبع آلودگی مشابهی برخوردارند و در این

نبود همبستگی بین عناصر در خاک و برگ سبز گیاه

بخش تأثیر حملونقل جادهای ،بیشتر از دیگر عوامل

نیز این موضوع را بهخوبی نشان میدهد .براساس

احتمالی است .با توجه به اینکه نتایج مقادیر دریافت

نتایج این تحقیق ،عنصر کادمیوم که از جذب گیاهی

احتمالی این عناصر بهصورت روزانه و هفتگی PTDI

زیادی نسبت به دیگر عناصر سنگین زنوبیوتیک

 & PTWIهم بیانگر ورود بخش زیادی از این عناصر

برخوردار است ،به مقادیر زیادی در برگ گیاه چای

از طریق نوشیدن چای است ،این مقدار در کنار دیگر

تجمع یافته است .این موضوع در نگاه اول بهدلیل

منابع غذایی متعدد که میتوانند سهمی در انتقال

نبود منابع طبیعی این آالینده ،وجود منابع آالیندۀ

همین عناصر به بدن انسان داشته باشد بسیار شایان

مصنوعی را در منطقه نشان میدهد .درحالی که در

تأمل است .بنابراین با توجه به درجۀ مسمومیت

بسیاری از تحقیقات ،کادمیوم یکی از عناصر اصلی در

برخی از عناصر ،آسیبپذیری نسبی بیشتر ساکنان

است

شمال کشور ،افزایش رو به رشد بار ترافیکی در

( .)Seenivasan et al., 2008بنابراین حملونقل

جادههای این مناطق ،توجه به کیفیت محصوالت

جادهای نیز ممکن است از منابع آالیندۀ این عنصر

مزارع چای و دیگر محصوالت کشاورزی در حاشیۀ

باشد .اما نکتۀ مهمتر ،اثر این عنصر بر کاهش تراکم

جادهها بهویژه در مناطق توریستی و پرترافیک

استخوان است؛ بهطوری که بیماری ناشی از

است.

خاکهای

کنار

جادهای

خوانده

شده

نیازمند

مدیریت

و

نظارت

ویژه
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