مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال پنجم/شماره  /2تابستان 9315

تاریخ دریافت3131/7/5 :

تاریخ پذیرش3131/3/33 :

مقادیر سرب موجود درآب میوههای تجاری پر مصرف عرضه شده در فروشگاههای مواد
غذایی شهر کرمان در سال 2931

چکیده
مقدمه :با توجه به اثرات مضر سرب بر سالمتی انسان به خصوص کودکان و مصرف باالی آب میوه در بین مردم ،هدف از ای ن
مطالعه بررسی غلظت سرب موجود در آب میوههای تجاری پرمصرف عرضه شده در فروشگاههای مواد غذایی شهر کرم ان م ی
باشد.
روشها :با بررسی میدانی انواع آب میوههای عرضه شده در فروشگاههای مواد غذایی س ط ش هر کرم ان ،آب می وهه ای پ ر
مصرف تعیین شدند .سپس مارکهای تجاری موجود در شهر کرمان برای هرکدام از انواع آب میوه بررسی و از هر مارک تج اری
سه نمونه و در مجموع  321نمونه جهت آنالیز انتخاب گردید .به منظور هض نمون هه ای آب می وه از هض اس یدی ب ه رو
مرطوب با اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن استفاده شد .غلظت سرب در نمونههای هض ش ده توس ا اس پوتروفتومتری ج ذب
اتمی اندازهگیری گردید.
نتایج :حداقل و حداکثر غلظ ت س رب ب ه ترتی ب در آب انگ ور  7/73437و  ،7/7314آب س یب  7/7325و  ،7/7223آب هل و
 7/7773و  ،7/7132آب پرتقال  7/7145و  7/324میلیگرم در لیتر بود .بیشترین میزان سرب در آب پرتقال اندازهگیری شد.
بحث و نتیجهگیری :غلظت سرب در تمام نمونههای آب میوه عرضه شده در فروشگاههای شهر کرمان از حد استاندارد توصیه
شده توسا سازمان بهداشت جهانی ( )WHOو انجمن غذا و دارو آمریوا ( )FDAپایینتر میباشد.
واژگان کلیدی :سرب ،آب میوههای تجاری (صنعتی) ،مواد غذایی ،شهر کرمان
مقدمه

مهمترین فلزات سنگین سرب میباشد .تجمع سارب

با توسعه فعالیتهای انسان و پیشرفتهای صنعتی در

در بدن میتواند منجر به لسیب مغزی افازایش فشاار

سرتاسر جهاان للاود ی زیسات محیطای باه وسایله

خون مشکالت کبدی بیماریهاای قلبای و روقای

فلزات سنگین سمّی به شدت در حال سترش اسات

مسمومیت مزمن و حاد و همچنین سرطان اردد (-8

( .)1-3خاک رد و غبار لب لشامیدنی هاوای لزاد

 .)5همچنین سرب میتواند از طریق ماادر وارد بادن

و مواد غذایی منابع ورود فلزات سنگین به محیط می

جناین

جنین شد و با

زایماان زودرس یاا مار

باشند ( .)4این فلزات غیرقابل تجزیه بیولوژیکی باود

ردد ( .)5 9طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی در

و قادرند از طریق تماس پوساتی تانس ،خاوردن و

سال  2005مهمترین منبع ورود سرب به بادن انساان

لشامیدن مواد غذایی وارد بادن انساان شاد و با ا

در افراد معمولی خوردن و لشامیدن مایباشاد (.)10

بروز مشکالتی بارای ساالمتی شاوند ( .)2 4یکای از

لب میو ها بخاش مهمای از تغذیاه در رژیام غاذایی

 -1مربی ،مرکز تحقیقات بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ،گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :بهنام حاتمی

Email: bhatami88@yahoo.com

آدرس :کرمان ،بزرگراه هفت باغ علوی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشکده بهداشت ،گروه مهندسی بهداشت محیط تلفن  330-33033333 :فاکس330-33030033 :
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شیدوش دولتشاهی ،1بهنام حاتمی ،1احمد رجبیزاده ،1حسین جعفری منصوریان ،1بهار رجبیزاده

2

سرب در آب میوهها

انسان را تشکیل میدهند ( .)11وجود کربوهیدراتها
پروتئینها ویتامینهاا کاروتنوئیادها فالوونوئیادها

شیدوش دولتشاهی و همکاران

رضه شد در فروشگا های مواد غذایی در شهر
کرمان و مقایسه لن با استانداردهای جهانی بود.

منوترپنها لیمونوئیدها اسیدهای فنلی و  ...به ناوان
اهمیاات اساات ( .)12مطالعااات اپیاادمیولوژیکی و

این مطالعه در بهار  1392به صورت مقطعی در شاهر

کلینیکی مؤید این موضوع است که رژیم غذایی غنای

کرمان انجام شد .با بررسی میدانی انواع لب میو هاای

کاهش بیماریهاای قلبای -روقای

رضه شد در خرد فروشیهای سطح شاهر کرماان

صبی و بیماریهای مزمن مانند انواع سرطانهاا مای

اطال ات مربوط به میزان مصرف اناواع لب میاو از

شود ( .)13 14در مطالعهای کاه اخیاراً روی کودکاان

طریق فروشند ان کسب ردید .نتای بررسیها نشان

اسپانیایی انجام شد لب میو باه ناوان منباع اصالی

داد که در شهر کرمان لب انگور لب سیب لب هلاو

ویتامین  Cدر  %43کودکان معرفی شاد .همچناین در

و لب پرتقال مصرف بیشتری نسبت به سایر لب میو

مطالعه دیگری مصرف لب میو ارتباط معنااداری باا

ها دارند .در مرحله بعد مارکهای تجاری موجود در

باال بودن شاخص وضعیت تغذیاه در زناان روساتایی

شهر کرمان برای هرکدام از این لب میاو هاا بررسای

نشان داد ( .)11با توجه به مصرف بسایار بااالی ایان

شد و برای لب انگور  9لب سیب  4لب هلو  14و

نوع از نوشیدنیها در جهاان ارزیاابی لب میاو هاای

لب پرتقال  14مارک تجاری بستهبنادی شاد تعیاین

صنعتی تولید شد جهت تأمین امنیت غذایی مصارف

ردید .از هر مارک تجاری سه نمونه انتخااب شاد و

در میو ها با

کننااد ان بس ایار حااائز اهمی ات اساات ( .)15تاااکنون

جمعاً  123نمونه بودند.

مطالعات ونا ونی به بررسی وجاود سارب در ماواد

تمامی لزماایشهاا در لزمایشاگا شایمی دانشاکد

غذایی پرداختهاند که میتوان باه مطالعاه  Schiavoو

بهداشت کرمان انجاام ردیاد .طباق اساتاندارد 9211

همکااران ( Szymczycha-Madeja )8و همکاااران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظاور

( Tormen )12و همکاااران ( )11اشااار نمااود .در

جلو یری از للود ی تمامی ظروف مورد اساتساد در

ایران نیز مطالعااتی بار روی وجاود سارب در بارن

لزمایش پ ،از شستشاو باا لب معماولی باه مادت

( )11شایر او ( )18چااای سایا ( )19کاااهو ()20

حداقل  24سا ت در محلاول اساید نیتریاک رقیاق (

کنسرو ماهی ( )21و قارچ خوراکی ( )22انجاام شاد

شامل محلول  500میلایلیتار اساید نیتریاک غلایظ و

است.

 4500میلیلیتار لب دوباار تقطیار) قارار داد شاد و

با توجه به مصرف روزافزون لب میو در کشور (

مجدداً با لب دوباار تقطیار شستشاو داد شادند .باه

طبق لمار انجمن صنایع تولید و صادرکنند ان

منظور هضم نمونه از هضم اسیدی به روش مرطاوب

کنسانتر و لبمیو ) و همچنین اهمیت بهدشتی

استساد شد .بدین منظور  5میلیلیتر از هار نموناه لب

وجود فلزات سنگین در لب میو ها و نقش لن در

میو و  3میلیلیتر اساید نیتریاک غلایظ درون ظارف

سالمتی انسان هدف از انجام این مطالعه بررسی

شیشهای دربدار ریخته شد و به مدت  3ساا ت در

غلظت سرب موجود در لب میو های پر مصرف

حمام لب با دمای  85درجه سانتی اراد حارارت داد
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منابع مهم فیزیولوژی و تغذیهای در لب میو ها حاائز

مواد و روشها

شیدوش دولتشاهی و همکاران

سرب در آب میوهها

شد .پ ،از خنک شدن  2میلیلیتر پراکسید هیدروژن

نسخه  11استساد شد .همچنین جهت مقایسه داد هاا

به محلول اضافه نمود و مجدداً حرارت داد شاد تاا

با میزان استاندارد از  t-testتک نمونهای استساد شاد.

زمانی که محلول صاف و شسافی حاصل شد 2 .میلای

سطح معناداری نیز  0/05در نظر رفته شد.

وسیله لب دوبار تقطیار حجام لن باه  10میلایلیتار
رساند شد و تا زمان انجام لنالیز در یخچال نگهداری
ردید (.)15 11
پ ،از هضم نمونههای لب میو به منظور استخراج
سرب از امل کمپلک ،کنند لمونیوم پیرولیدین دی
تیوکاربامات ( )APDCو حالل متیل ایزوبوتیل کتاون
استساد شد .ساپ ،میازان سارب در فاازللی توساط
اسااپکتروفتومتری جااذب اتم ای ( Varian model

 )ET71000انداز یری ردید ( .)23به منظاور بااال
بااردن دقاات ساانجش ساارب در هاار نمونااه تمااامی
لزمایشها با سه بار تکرار انجام شدند.
داد ها با استساد از لزمون واریان ،یک طرفه لناالیز و
جهت تعیین تساوت لماری موجود در بین مارکهاای

نتای غلظت سرب در چهار نوع لب میو پر مصارف
در شهر کرمان در جدول  1ارائاه شاد اسات .نتاای
حاصل از لزمون واریان ،یک طرفاه نشاان مایدهاد
اختالف بین غلظت سرب در چهاار ناوع لب مااایو
پاار مصاارف شهااار کرمااان ماااعنیدار نماایبااااشد
( .)P-value=0/308انجام لزمون  Tukeyنیاز مؤیاد
این است که لنها در رو های همگن واقع شد اناد.
همچنین نتای لزمون  tیک نمونهای نیز نشان میدهد
میانگین غلظت سارب موجاود در تماام ماارکهاای
تجاااری لبمیااو اخااتالف معناایداری بااا مقااادیر
اساااتاندارد جهاااانی (حاااداک ر  )200 ppbداشاااته
 P<3/330و کمتر از استاندارد میباشد.

تجاری لب میو از لزمون  Tukeyبا نرمافازار SPSS
جدول  :1غلظت سرب در آب میوههای تجاری عرضه شده در فروشگاههای مواد غذایی شهر کرمان (بر حسب قسمت در بیلیون )ppb
نوع آب میوه

کد مارک تجاری

غلظت سرب

سیب

1

92/87 ± 2/19

8

92/55 ± 9/51

پرتقال

931

1

21/12 ± 3/25

99

91/19 ± 2/22

کمینه غلظت

92/55

بیشینه غلظت

21/12

میانگین  ±انحراف معیار

98/195 ± 2/21

91

99/13 ± 9/21

91

81/51 ± 1/87

21

92/91 ± 3/93

22

38/15 ± 2/91

25

23/19 ± 9/97

21

21/27 ± 2/19

28

31/81 ± 3/98

21

21/71 ± 9/12

31

97/39 ± 2/17

39

1/93 ± 1/91

32

3/15 ± 9/19

33

921/17 ± 91/18

35

8/11 ± 9/11

31

39/15 ± 9/35

کمینه غلظت

3/15

بیشینه غلظت

921/17

میانگین  ±انحراف معیار

39/912 ± 2/57
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لیتر از این محلول را در یک لوله لزمایش ریخته و باه

نتایج

شیدوش دولتشاهی و همکاران

سرب در آب میوهها

جدول  :1غلظت سرب در آب میوههای تجاری عرضه شده در فروشگاههای مواد غذایی شهر کرمان ( بر حسب قسمت در بیلیون )ppb
هلو

93

37/21 ± 3/99

91

92/71 ± 9/18

95

93/15 ± 9/11

98

98/58 ± 2/25

97

91/21 ± 3/81

29

93/11 ± 9/27

23

1/83 ± 1/11

27

8/93 ± 1/91

31

25/1 ± 3/89

38

31/71 ± 7/29

31

22/13 ± 2/11

11

92/11 ± 1/11

19

91/11 ± 9/97

کمینه غلظت

8/93

بیشینه غلظت

37/21

میانگین  ±انحراف معیار

97/772 ± 2/21

9

25/59 ± 3/99

2

91/98 ± 1/13

3

21/18 ± 1/72

5

39/17 ± 1/91

1

21/11 ± 2/18

7

95/9 ± 3/91

91

39/21 ± 9/77

21

12/59 ± 2/19

37

73/1 ± 5/81

کمینه غلظت

91/98

بیشینه غلظت

73/1

میانگین  ±انحراف معیار

33/12 ± 3/39

بحث

انجماان صاانایع تولیااد و صااادرکننااد ان کنسااانتر و

هر فرد باید روزانه به طور متوساط باین  3تاا  4لیتار

لبمیو در ایران مصرف سرانه لب میو در حادود 1

مایعات استساد نماید .افرادی که در نواحی رمسیری

لیتر در سال بود که نسبت باه کشاورهای صانعتی و

زند ی میکنند و یا فعالیات شادید بادنی دارناد باه

کشور قبرس که بیشترین مصرف سرانه لبمیو را در

مایعات بیشتری نیاز دارند .یکی از را های مد رفاع

میان کشور های جهاان باا حادود  43لیتار در اختیاار

طش استساد از نوشابه های غیرالکلی است ( .)8لب

دارد بسیار کمتر است ( .)25اثارات مسیاد میاو هاا و

میو طبیعی یکی از بهترین جایگزینها بارای نوشاابه

محصوالت لنها بر روی ساالمتی انساان تاا حادود

اازدار رایا از نظار بهداشااتی و ارزش غاذایی مای

زیادی به مقدار مصرف در رژیم غذایی روزاناه ناوع

باشد .استساد از لبمیو بارای مصارف کنناد بسایار

میو و ترکیباات فعاال بیولاوژیکی موجاود در لنهاا

راحت تر از میو تاز بود و همچنین مر ماناد اری

بستگی دارد .از سوی دیگر کیسیت این محصوالت باا

لن نیز نسبت به میو تاز بیشتر میباشد .باه ماوازات

افزایش غلظت ترکیبات سامّی افازایش لالیناد هاای

افزایش میزان ل اهیهای بهداشتی ماومی و اهمیات

محیطی (به خصوص حشر کشها) و فلزات سانگین

یافتن مسأله حسظ سالمت طی سالیان اخیر باه ویا

به خصوص سرب و کادمیوم کاهش یافته است (.)25

در جوامع صنعتی مصرف سرانه انواع لبمیو طبیعی

از دالیل حضور سرب در لب میاو هاا مایتاوان باه

نیز به شدت رو باه افازایش اسات ( .)24طباق لماار

واملی از قبیل للود ی احتماالی تجهیازات در حاین
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انگور

92

22/15 ± 2/15

شیدوش دولتشاهی و همکاران

سرب در آب میوهها

( .)21ساازمان بهداشات جهاانی (World Health

میباشند .در میان لب میو های وناا ون لب سایب

 WHO )Organizationو انجمن غذا و دارو لمریکا

مستعدترین نوع لب میو جهات للاود ی باه سارب

(FDA )Food and Drug Administration

میباشد زیرا لفت کشهای سرب-لرسنات باه طاور

مطالعات ونا ونی در زمینه وجود ناصار سامّی در
مواد غذایی و نوشیدنی انجام داد و استاندارد حداک ر
 0/2میل ای ارم در لیتاار ساارب را در لب می او هااا و
نوشیدنیهای حاصل شاد از میاو وضاع نماود اناد
( .)21نتای مطالعاه حاضار نشاان مایدهاد میاانگین
غلظت سرب در کل نموناههاای لبمیاو 0/02111
کمینه غلظت سرب  0/00345بیشاینه غلظات سارب
 0/12498و میانه  0/02089میلی رم در لیتر میباشاد
کا اه دارای اخاااتالف معنا ایدار و کمتااار از میا ازان
استانداردهای جهانی است.
در مطالعه  Krejpcioو همکاران در لهساتان ()25
میانگین غلظت سرب در لب پرتقال و لب سایب باه
ترتیب  0/125و  0/119میلی ارم در لیتار باه دسات
لمااد .در مطالعااه  Oforiو همکاااران در غنااا ()24
میانگین غلظات سارب در لبمیاو  1/59و حاداک ر
غلظاات لن  1/15میلای اارم در لیتاار باه دساات لمااد.
همچنا این در مطالعاااه  Rahmanو  Abdellsiedدر
لیبی ( )28در هایچکادام از نموناههاای لب سایب و
پرتقااال ساارب مشاااهد نشااد .در مطالعااه  Acarدر
ترکیه ( )21میانگین غلظت سارب در لب هلاو 0/24

سترد ای بر لیه لفات سیب استساد میشوند (.)11
خوشبختانه میانگین غلظت سرب در نموناههاای لب
س ایب شااهر کرمااان  0/011بااود و بس ایار کمتاار از
استانداردهای جهانی میباشد.
از محدودیتهای مطالعه حاضر مایتاوان باه ادم
وجود لمار دقیق مصارف لبمیاو رضاه و مصارف
شد در شهر کرمان اشار نمود .همچنین ناوع نموناه
ی اری در ای ان مطالعااه در دسااترس بااود .امااا همااه
مارکهای لب میو رضه شد در شهر کرمان لحاا
شد بودند.
نتیجهگیری

غلظت سرب در تماامی نموناههاای لب میاو شاهر
کرمااان از حااد اسااتاندارد توصاایه شااد توسااط
سازمانهای جهانی پاایینتار مایباشاد .اماا نظار باه
مصرف زیاد این نوع نوشیدنی و اثرات مضر بهداشتی
سرب به خصاوص در کودکاان و زناان بهتار اسات
پایش سرب در نموناههاای لب میاو شاهر کرماان و
سایر نقاط کشور به صورت دور ای انجام شود.

و در لب پرتقال  0/11میلی رم در لیتر به دست لماد.

تشکر و قدردانی

در مطالعااه  Chukwujinduو همکاااران در نیجریااه

این مطالعه در قالب طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات

( )29می اانگین غلظاات ساارب در لب پرتقااال و لب
سیب به ترتیب برابر  1/12و  1/93میلی ارم در لیتار
به دست لمد .بررسی ایان مطالعاات نشاان مایدهاد
غلظاات ساارب در لب میااو هااای رضااه شااد در
کشورهای غنا و نیجریه بسیار باالتر از اساتانداردهای
جهانی بود و لب میو های رضه شد در کشور لیبی
937

بهداشت محیط دانشاگا لاوم پزشاکی کرماان و باا
حمای ات مااالی معاوناات تحقیقااات و فاانلوری ای ان
دانشگا انجام شد است .محققین از همکااری زهار
مهدیپور کارشناس مهندسی بهداشت محیط قدردانی
و تشکر مینمایند.
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Determination of Lead Concentration in High-consumed Commercial
Fruit juices Marketed in Kerman city
Shidwash Dolatshahi1, Behnam Hatami1, Ahmad Rajabizadeh1, Hossein Jafari Mansoorian1,
Bahareh Rajabizadeh2

Abstract
Background: Due to the adverse effects of lead on human health, especially children, and
high consumption of fruit juice in our population, this study was done to determine Lead
concentration in the high-consumed commercial fruit juices marketed in Kerman (southeast of
Iran).
Methods: In a field study on fruit juices marketed in Kerman city, high-consumed fruit juices
were determined. Three samples of each available brand for the selected high-consumed fruit
juices were selected for analysis (a total of 123 samples). Wet acid digestion method with
nitric acid and hydrogen peroxide were used for digestion of the samples. Lead concentration
in digested samples was measured by atomic absorption spectrophotometry.
Results: Minimum and maximum lead concentrations were respectively 0.01417 and 0.0834
in grape juice, 0.0125 and 0.0269 in apple juice, 0.0071 and 0.0382 in peach juice and 0.0345
and 0.124 mg/L in orange juice. The highest lead concentration was found in orange juice
samples.
Conclusions: Lead concentration in all samples of fruit juices marketed in Kerman was lower
than the recommended standard by World Health Organization (WHO) and the US Food and
Drug Administration (FDA).
Keywords: Lead, Commercial fruit juices, Food, Kerman city
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