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 تقدری و تشکر
 شمردن شمارندگان، و بمانند او ستودن در سخنوران، که را خدای سپاس

 بر دودر و سالم و. نتوانند گزاردن را او حق کوشندگان، و ندانند او های نعمت

 وجودشان وامدار وجودمان که آنان هم معصوم، طاهران او، پاک خاندان و محمّد

 …رستاخیز روز تا ایشان دشمنان بر پیوسته نفرین و است؛

کارفرمایی اداره کل استاندارد استان اردبیل توسط طرح پژوهشی حاضر به 

معاونت پژوهش و فنآوری جهاد دانشگاهی استان اردبیل انجام گردیده است. 

دانند مراتب سپاس و قدردانی خود را از مجری و همکاران طرح برخود الزم می

انه های عالممجموعه اداره کل استاندار استان اردبیل که در این طرح با راهنمایی

و تجربیات گرانقدر خود ما را یاری فرمودند کمال تقدیر و تشکر را داشته باشند. 

شهین هاشم عالیی و خانم دکتر مهندس چنین از برادر ارجمند آقای هم

هایی که در اجرای این طرح دریغ و مساعدتهای بیشرافتخواه به خاطر کمک

 داشتند کمال تشکر و قدردانی را دارد.

اری زدانند مراتب عمیق سپاسگپژوهشگران طرح حاضر برخود الزم میدر نهایت 

های بی شائبه مادی و معنوی جناب آقای دکتر حمایتو امتنان خویش را بابت 

 مهران اوچی اردبیلی رئیس محترم جهاد دانشگاهی واحد اردبیل را اعالم نمایند.
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 چکیده: 

د از طرق مختلف وارد بدن حیوان و انسان شده نتوانکه می هستندکادمیوم و سرب از جمله فلزات سنگین 

 . در این پژوهش سرب و کادمیوم موجود در شیردندو در صورت تداوم آلودگی باعث بروز مسمومیت گر

برداری تصادفی ونهاردبیل مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش نمصنعتی های گاوداری تولیدی

اطراف شهر اردبیل به صورت مستقیم از گاوها تهیه شد و به در  گاوداری 01نمونه شیر خام از  01تعداد 

 ssociation of Analytical communitiesها با استفاده از دستورالعملآزمایشگاه انتقال یافت. نمونه

(A.O.A.G) و میزان سرب و  ندو با استفاده از روش اسپکترومتری جذب اتمی مورد آزمایش قرار گرفت

م برابر گیری و مقایسه شد. نتایج نشان داد میانگین غلظت سرب در شیر خاکادمیوم موجود در شیر اندازه

( ppb0111)  4111کدکس  استاندارد سرب در شیر درمجاز مقدار که با توجه به حد  10/214است با 

کادمیوم در مجاز مقدار حد باشد. همچنین با توجه به های شیر به سرب مینمونه نشان دهنده آلودگی

از حد استاندارد به  شتردهنده آلودگی بیمیانگین غلظت کادمیوم نشان( ppb01) 4111 کدکس استاندارد

 باشد. این فلز سنگین می

  

 بیان مسئله 

 پـذیر آسـیب هـای گروه برای ویژه به روزانه غذایی رژیـم اصـلی اجـزای از یکـی لبنـی محصـوالت و شیر

 غـذایی اجـزای تـأمین بـا توانـد مـی شـیر .دهنـد می تشـکیل را مسـن افـراد و محصلین کودکان، چونهم

 کمتر مقادیر در و ،روی منیزیم، کلسیم، همچون معــدنی عناصــر و چربــی پــروتئین، نظیــر ضــروری

 اساســی مزایــای علیــرغم (.00)آیــد شــمار بـه انسـان بـرای کامل تقریباً غذای یک بعنوان مس و آهن

 ایــن نوظهــور هــایآلــودگی از بسـیاری مـوارد لبنـی، محصـوالت و شـیر مصرف از حاصــل

 در صـنعتی هـایپساب از اسـتفاده و صنعتی هایآالینده کشاورزی، هایفعالیت نتیجــه در محصــوالت

-گسترده توجه محصوالت ایــن ســالمت مــورد در ها نگرانی بنــابراین. اســت افـزایش بـه رو کشـاورزی

 ایجاد در مهمـی نقـش و کادمیومسرب و  ،سنگین فلزات میان از(. 2،04)است کـرده جلـب خـود به را ای

 وارد حامل هـایپـروتئین و هـا آنزیم با ترکیب صورت به فلزات ایـن. کننـد مـی ایفـا دام و انسان مسمومیت

 سالمت بـر هـا آالینـده ایـن عـوارض. نمایند می  اعمال سلول فعالیـت بـر مخربی اثرات و شده ها یاخته

 (.02)افتـد  مـی اتفـاق تـدریجی و مزمن گرفتن قرار معرض در دنبال به عمدتاً انسان

 فلرات جزو کــادمیومو  ســرب که شوند می تقسیم بالقوه دسته سه به کیبیولوژیآالینده  های سیستم

 مراکـز هایپساب در سنگین فلـزات توجـه قابـل مقـادیر حضـور بـه توجـه با .(9)باشند می سمی سنگین

 کشـاورزی های خاک تقویت و آبیـاری جهـت هـاآب هـرز ایـن بکارگیری شهری، هـای ب فاضـال و صـنعتی

 (.01،8)شوند دامداری منـاطق در یافتـه رشد گیاهان در سنگین فلزات تجمـع سـبب توانـد مـی



 دریافت بـه منجـر سنگین فلزات باقیمانده حاوی آب و علوفه بـا شـیروار هـای دام ویژهه بـ دام تغذیه

 گردد ذخیره دام خوراکی هایبافت در تواندمی تنها نه که شودمی دام توسـط عناصر این از متنابهی مقادیر

 در است ممکـن کارخانه در فرآوری مدت در خام شیر بعالوه .(1) شـودمی دفـع نیـز شـیر طریق از بلکه

 به جامعه عمـومی سـالمت بـرای جـدی هایآسیب و خطرات و گرفتـه قرار فلزات این با آلودگی معرض

 (.01،01) باشد داشته همراه

  ایـن. کننـد مـی ایفـا دام و انسان مسمومیت ایجاد در مهمـی نقـش کادمیوم و سرب سنگین فلزات میان از

 فعالیـت بـر مخربی اثرات و شده هایاخته وارد ،حامل هـایپـروتئین و هـاآنزیم با ترکیب صورت به فلزات

 گرفتن قرار معرض در دنبال به عمدتاً انسان سالمت بـر هـاآالینـده ایـن عـوارض. نمایندمی اعمال سلول

 و غـذا شـامل عـادی افـراد بـرای کادمیوم با مواجهه اولیـه منـابع(. 02)افتـد مـی اتفـاق تـدریجی و مزمن

 توانـدمـی آلوده هوای استنشاق و آلوده غذایی مواد طریق از شده دریافت کادمیوم است، تنباکو استعمال

 (. 2) شـود تـنفس دسـتگاه و استخوان کلیه، نظیر حیاتی هایاندام ناپذیر جبران آسیب سبب

های کمیته بررسی افزودنی ( 4111 کدکس استاندارد طبق شـیرخام در کـادمیوم و سـرب مجاز میزان

 بیشــینه ایــران ملــی اســتاندارد(. 0)باشد می ppm10/1 و ppm0 ترتیـب بـه (موادغذایی در ژنو

 مشخص مقدار کادمیوم برای درحالیکه است کرده گزارش ppb 14/1خــام شــیر در را ســرب رواداری

 (.1) است نشده گرفته درنظر

 پنیــر، مختلــف انــواع شــیر، نظیــر گونـاگون لبنی هایفرآورده آلودگی میزان مختلف، مطالعات در

 و سیمسک. است شده ارزیابی کــادمیوم و ســرب ســنگین فلــزات بــه هــافــرآورده ســایر و ماســت

 محــدوده در شـیر نمونه 11 در را سرب میزان (4111) ترکیه کشور در ایمطالعه در همکاران

ppm11/1-14/10111 روی بر  کـه 4101 سـال در همکاران و کامکار مطالعه در(. 01) کردنــد تعیــین 

 شده انجام  اصـفهان اطراف در صنعتی مراکز و ها کارخانه نزدیک مـزارع از شده گرفتهانجام  خام شیر نمونه

 باقیمانــده میـانگین نیـز همکـاران و دالور(. 1) گردید گزارش ppm140/0  سـرب غلظت میانگین است،

 (.4)ندابدست آورده اراک خام شیر هــاینمونــه بررسی در را )ppb)19/41 کــادمیوم

 مطالعـه فلـزات، ایـن وانتشـار تولیـد توان با وخدمات کشـاورزی منـابع وجـود بـه توجه با و اساس براین

 آوریجمـعصنعتی  مراکـز گاو خام شیر هاینمونه در کـادمیوم و سـرب باقیمانده گیریاندازه جهت حاضر

 تـا گردید طراحی اتمی جذب روش به اردبیل، استان در محصـوالت این تولیدکننده صنعتی مراکز از شده

های به دست آمده به وسیله داده. شود داده مطابقت اسـتاندارد ودحـد بـا عناصـر ایـن بـه آلـودگی وضعیت

 و آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد. SPSS نرم افزار

 

 اردبیل خام، شیر سنگین، فلزات :کلیدی های واژه



  :شیر و خصوصیات آن

حیوانات پستاندار که عاری از کلستروم بوده و از دوشش شیر به طور کلی عبارت است از تراوش غدد پستانی 

 آید.کامل یک یا چند حیوان سالم به دست می

-روم )آغوز یا ماک ( نامیده میآید شیرکلستشیری که در روزهای اول الی هفتم بعد از زایش گاو بدست می

. شیر کلستروم مزه نسبتا شوری کنندگان عرضه شودنباید به مصرف . بر طبق استاندارد شیر کلسترومشود

ل زندگی بسیار ضروری . شیر کلستروم برای گوساله ها در اوایمی باشددارد و به رنگ زرد مایل به قهوه ای 

درصد کازئین و بقیه را پروتئین محلول در آب  2. زیرا از کل پروتئین موجود در شیر آغوز شودمحسوب می

ن ماده سرشار از ایمنو گلبولین بوده و به گوساله در مقابل دهد. اییا پروتئین آب پنیر تشکیل می

و  B2 وA از ویتامین های  رر ماک سرشایچنین ش. همخشدبهای بیماریزا مصونیت میمسمیکروارگانی

 بتاکارون است. 

 

 در تغذیه انسان :  نقش شیر

ن ترین ترکیبات را دارد و به همیترین و متعادلرسد، شیر مناسبمیان غذاهایی که روزانه به مصرف می در

و ترکیبات است . شیر هر پستاندار بهترین غذا برای نوزاد همان پستاندار نامندجهت شیر را غذای کامل می

 و عمال جایگزینی ندارد.  سازدمیا به طور کامل برطرف ای اولیه کودک رهای است که نیازآن به گونه

بلوغ و پیری نقش مهمی را در تغذیه انسان دارد. مواد موجود در شیر رشد  ،شیر در دوران کودکی، نوجوانی

 کند و در دوران بلوغ و پیری هم منبع نیرو و نشاط بودهو نمو بافت را در دوران کودکی و نوجوانی تامین می

 دهدمیهای سازمان ملل نشان . بررسی باشدمیبا حفظ قدرت و سالمت انسان عامل موثری در طول عمر  و

و امروزه ثابت شده که  استکه متوسط طول عمر در کشورهایی که مصرف سرانه شیر باالتری دارند بیشتر 

کلسیم به عنوان یکی از از مواد مغذی ضروری و اصلی در کاهش خطر ابتال به پوکی استخوان و سرطان 

 نی و ضدمیکروبی هستندنظیری همچون اثرات ضدسرطاهای شیر دارای خواص بیپروتئین .روده نقش دارد

 موثرند. ، افزایش عملکرد سیستم ایمنی و کمک به بهبود وضعیت خوابو در کنترل میزان کلسترل

قادر به تولید شیر هستند ولی معموال وقتی که در منابع علمی کلمه پستانداران های مختلف اگرچه گونه

 گردد. ن صورت اسم گونه مورد نظر ذکر میو در غیر ای استمنظور شیر گاو  شودمی عنوان کلیشیر بصورت 

 

  :ترکیبات شیر



ترکیبات اصلی شیر عبارت است از: آب، چربی، پروتئین، کربوهبدرات )الکتوز(، خاکستر )امالح یا مواد 

 .معدنی(

به مجموع چربی و پروتئین و کربوهیدرات و امالح، اصطالحا ) کل مواد جامد ( و به مجموع پروتئین و  

 کربوهیدرات و امالح ) مواد جامد بدون چربی ( شیر گویند. 

 . ندیگومیشیر پس چرخ  تبه شیری که چربی آن گرفته شده اس

. استهای مختلف متغیر است که علت اصلی آن تفاوت در نیاز نوزادان میزان ترکیبات مذکور در شیر گونه

ای باشد گونهو الزم است ترکیبات آن به  است همان طور که ذکر گردید شیر غذای منحصر به فرد نوزادان

 . سازدی اولیه برطرف هادر ماهگونه را پستاندارکه نیاز نوزاد هر 

 نمود.ارائه را زیر  درصدهایمتوسط  به طورتوان خصوص مقدار ترکیبات اصلی شیر گاو میدر 

 

 مقادیر ترکیبات اصلي شیر گاو بر حسب درصد  - 1 جدول

 آب 

81% 

 پروتئین 

1/1% 

 چربی

 1/1_1/1% 

 خاکستر

1/1% 

 الکتوز

 8/2% 

 

 :آب

 ننوزاداای فرموله شده است تا تامین کننده رشد سریع شیر در حقیقت یک کنسانتره غذایی است و به گونه

 از غذاهای متداول بیشتر است.  یاز بسیارآن  مغذی جامدشیرخوار باشد و به همین جهت میزان مواد 

آب در شیر به عنوان محیطی است که سایر ترکیبات شیر )مواد جامد( در آن به صورت محلول و یا 

 . استسوسپانسیون پراکنده 

  :چربي

ها، ، استرولترکیباتی نظیر فسفولیپیدهارا و باقیمانده  داده تشکیل هاتری گلیسیرید% چربی شیر را 99

 د.نده( و غیره تشکیل میA,D,E,K) های محلول در چربیکاروتنوئیدها و ویتامین

 :پروتئین

شود. کازئین که پروتئین های آب پنیر تقسیم میهای شیر به دو بخش اصلی کازئین و پروتئینپروتئین

های آب % باقیمانده به پروتئین41دهد و های شیر را تشکیل می % کل پروتئین81شیر است حدود  اصلی

  شود اختصاص دارد. های محلول در سرم نیز نامیده میپنیر که اصطالحا پروتئین



 : الکتوز

ظر گرفته الکتوز تنها کربوهیدرات شاخص شیر است که در اکثر موارد به عنوان تنها کربوهیدرات شیر در ن

 شود. می

 که برای نامگذاری قندها(ose)  پسوند اوز التین به معنای شیر است و که در  (lacte)نام الکتوز از الکت

 .و از ترکیب گلوکز و گاالکتوز ساخته شده است است. رود ریشه گرفته بکار می

 سایر ترکیبات شیر :

که قسمت عمده شیر را به خود اختصاص داده و ترکیبات اصلی شیر هستند،  باالگانه عالوه بر ترکیبات پنج

ا از اهمیت زیادی برخوردار که اگرچه مقدارشان کم است ولی بعض استشیر حاوی ترکیبات دیگری نیز 

ته غیر نمود، همچنین وجود ترکیبات از ها اشارهها و آنزیمتوان به ویتامین. از جمله این مواد میهستند

 تئینی و بعضی از گازها در شیر قابل ذکر هستند. پرو

 :  های شیرالف ( آنزیم

. اندتاکنون شناسایی شدهنوع آن ت شصشیر گاو به صورت طبیعی حاوی مقدار زیادی آنزیم است که حدود 

بر عالوه البته  .استخون های سفید  ، پالسمای خون و گلبولهای بافت غدد پستانیسلولها منشا این آنزیم

-میکروبی نامیده میهای که آنزیمباشد نیز آنزیم ، شیر ممکن است حاوی تعداد دیگری های طبیعیآنزیم

 شوند.شیر میوارد تولید و ها ها از طریق میکروبشوند. این آنزیم

ها ، لیپازها و پروتئازهای مقاوم به حرارت هستند که توسط ساکروتروفهای میکروبی شیرترین آنزیممهم

 شوند. )میکروبهای سرما دوست ( تولید می

شوند ولی در پنجاه سال اخیر تحقیقات های شیر را شامل میاگرچه آنزیم ها بخش کوچکی از کل پروتئین

 نمایند. های شیر اهداف مختلفی را دنبال میاند. محققان در مطالعه آنزیمزیادی را به خود اختصاص داده

ها نظیر فسفاتاز قلیایی و سبی برای جداسازی مقادیر کافی از یک سری آنزیمبه عنوان مثال شیر منبع منا

. یکی از دالیل باشدهای مشابه از سایر منابع میها و مقایسه با آنزیمالکتوپراکسیداز و بررسی خواص آن

امراض غدد در تشخیص  ها نظیر پراکسید، فسفاتاز، کاتاالزربرد بعضی از آن، کاهای شیرخواص آنزیم مطالعه

 .استیر شکیفیت  پستانی و کنترل

 های شیر ب( ویتامین

 ( تقسیم میB,C( و محلول در آب ) A,D,E,Kه محلول در چربی )های موجود در شیر به دو دستامینویت

 . باشد میها طبق جدول زیر آن شوند که مقادیر



 ویتامین های موجود در شیر بر حسب درصد -2جدول 

 Aویتامین 

 

 D 1111111/1ویتامین  11111/1

 B1ویتامین 

 

 E 11112/1ویتامین  11111/1

 B6ویتامین 

 

 H 111114/1ویتامین  1114/1

 B6ویتامین 

 

 11111/1 کاروتن 11104/1

 B12ویتامین 

 

 1112/1 نیکوتین آمید اسید 1110/1

 Cویتامین 

 

 1111/1 پانتوتنیک اسید 1101/1

 

 ج( گازهای شیر : 

در شیر زیاد است ولی بعد از آن که شیر در معرض هوا و هم زدن قرار    CO2در ابتدای دوشش میزان گاز 

فرآیندهایی ین نهمچابد. یکاهش و در مقابل نسبت اکسیژن و نیتروژن افزایش می  CO2مقدار  گیرد می

 گذارد. اثر میو هوادهی و استفاده از خال بر میزان گازهای شیر نظیر گرم کردن و سرد کردن 

تواند به صورت در شیر می کربناکسید. دیاستنیتروژن به عنوان یک ترکیب خنثی و غیر فعال در شیر گاز 

شیر اسیدیته میزان در ربنات وجود داشته باشد که اگر به صورت اسیدکربنیک باشد کاسیدکربنیک یا بی

یرد به خاطر از دست دادن گمی هوا قراردخالت دارد. اسیدیته شیری که بعد از دوشش مدتی در معرض 

توان د که از جمله میرگذا ی بر شیر مینامطلوبد. گاز اکسیژن تاثیرات بایتا حدی کاهش می ،اسیدکربنیک

جدول زیر میزان ترکیبات شیر را در برخی از اشاره نمود.  به ایجاد طعم اکسیدی و کاهش اسیداسکوربیک

 دهد. پستانداران نشان می

 

 

 

 



 بر حسب درصد متوسط ترکیبات شیر برخي از پستانداران -3جدول 

جامد مواد  خاکستر الکتوز  پروتئین  چربي  آب گونه 

 بدون چربي

 84/8 40/1 98/2 21/0 11/1 21/81 انسان

 0/9 1/1 9/2 1/1 1/1 4/81 گاو

 11/8 82/1 41/2 14/1 41/2 11/81 بز

 19/00 91/1 80/2 41/1 91/1 10/81 گوسفند 

 10/1 11/1 42/1 98/4 18/1 20/81 شتر

 11/9 10/1 02/2 29/4 19/4 12/89 اسب

 22/8 20/1 11/2 10/4 11/4 11/89 االغ

  

 عوامل موثر بر ترکیب شیر گاو : 

  نژاد )وراثت ( (0

 تاثیرتا حدی بیشتر از شیر  اتآن بر ترکیباثر تاثیر مشخصی بر روی مقدار و ترکیب شیر دارد که نژاد 

 . نمایندسنگین جثه، شیر بیشتری تولید می. نژادهای است بر مقدار شیرآن 

داشته و پس از آن براون سوئیس، ایرشایروگرنزی و بیشتری تولید شیر میزان هلشتاین )فریزین( نژاد 

شیر در نژادهای مختلف بیشتر در درصد چربی و پروتئین قابل  اتجرسی قرار دارند. اختالف ترکیب

 توجه است و درصد الکتوز و خاکستر بین نژادها تفاوت چندانی با هم ندارد. 

 

 فواصل شیر دوشي  (2

وشش در روز . به عنوان مثال در صورت دوبار دتاثیر مثبتی در تولید دارد ،منظم شیر دوشی در فواصل

توجه . باید استساعت  08و 02شیردوشی در  بیشتر از فواصلشیر تولید ، با فواصل دوازده ساعت

  است.، کل مواد جامد و مقدار تولید شیر در دوشش عصر بیشتر از دوشش صبح داشت که درصدچربی

 

 ( یک نوبت شیر دهي  3

های در فاصله بین دو دوشش از آن جایی که قطرات چربی وزن مخصوص کمتری دارند در قسمت

مانند. بنابراین طی های باالیی مجاری بزرگ مخازن باقی میها تجمع یافته و در قسمتآلوئول باالیی

یابد به صورتی که در درصد چربی شیر به تدریج و به طور مشخصی افزایش میفرآیند شیر دوشی 

 1چربی )درصد ( و در انتها شیری غنی از  4تا  0بسیار پایین )شیری ابتدای شیر دوشی میزان چربی 

ماند که باقی میآید. اگر شیر دوشی ناقص انجام شود مقدار زیادی چربی در پستان به دست می (01تا 

 توان آن را در شیر دوشی بعدی استحصال نمود.می



 ( دوره شیر دهي  4

ان رسد و سپس تا پایهفته بعد از زایمان به حداکثر مقدار خود می 2تا  1تولید شیر گاو به طور تقریبی 

 یابد. دوره کاهش می

تولید شیر و درصد چربی و پروتئین رابطه معکوس وجود دارد. درصد این دو ماده میزان معموال بین 

-این دو ماده در شیر کاهش میباالفاصله بعد از زایمان باالست ولی به موازات افزایش در تولید، درصد 

ولی تا  بوده. درصد پروتئین و چربی در اوج تولید شیر )حدود هفته ششم( در نقطه پایینی قرار یابد

 یابد. دهی به تدریج افزایش میانتهای دوره شیر

 ( فصل 5

. شودمیاثر فصل بر مقدار و ترکیب شیر تا حدی زیادی به تغییرات درجه حرارت محیط نسبت داده 

یابد که منجر به کاهش تولید شیر و افت درصد چربی یی کاهش میمصرف علوفه در زمان استرس گرما

 . به همین ترتیب درصد پروتئین و خاکستر شیر نیز در طی فصول گرم پایین تر خواهد بود. شودمی

تیر( به کمترین حد خود و در ماه  وهای گرم )اردیبهشت به طور کلی درصد چربی و پروتئین در ماه

-میفصول سرد سال زایمان  رسد. شیر گاوهایی که دربیشترین حد خود می دی( بهو  های سرد )مهر

دارای درصد چربی و ماده جامد بدون چربی بیشتری نسبت به شیر گاوهایی است که در فصول کنند 

 کنند.گرم زایمان می

  

 ( تغذیه 6

ای تولید کننده هگذارد چرا که سلولتغذیه یک عامل کلیدی است که بر مقدار و ترکیب شیر اثر می

 سازها نیاز دارند. شیر در غدد پستانی، برای سنتز ترکیبات شیر به مقادیر ثابت و کافی از پیش

درصد و  1تواند تا تاثیر رژیم غذایی دام بر ترکیبات شیر متفاوت است. به عنوان مثال غلظت چربی می

گیرد مگر در ر تغذیه قرار نمیدرصد تغییر کند ولی غلظت الکتوز تحت تاثی 2/1غلظت پروتئین تا 

 شرایط سوء تغذیه یا تغذیه بیش از حد.

  

 ( سن 7

یابد. همچنین با افزایش سن یک کاهش می کمیشیر در اثر افزایش سن گاو، میانگین درصد چربی 

 دهد. نظم درصد مواد جامد بدون چربی روی میکاهش تدریجی ولی بی

 دهد. همین دوره شیر دهی روی میماکزیمم تولید شیر بین پنجمین تا ن

 

 خواص فیزیکو شیمیایي شیر :



. در باشدود ترکیبات متنوع در شیر میای دارد که علت آن وجشیر ماهیت فیزیکو شیمیایی پیچیده

. از آن جایی که هر یک از خصوصیات فیزیکی و هزار مولکول مختلف وجود دارد شیر بالغ به صد

ترکیبات گوناگون است بالطبع هر گونه تغییرات در ترکیبات موجود  ت بینتعامالشیمیایی شیر ناشی از 

 در شیر خواص آن را نیز تغییر خواهد داد. 

 باشد. فاز پیوسته )مداوم( است که سایر ترکیبات در آن حل شده و یا پراکنده میآب در شیر به عنوان 

صورت محلول واقعی در شیر وجود دارند، الکتوز و بخشی از امالح و احتماال بخشی از الکتالبومین به 

 کازئین بزرگترین و است،ها به صورت سوسپانسیون کلوئیدی در آن پراکنده درحالی که پروتئین

 ترین ذرات پروتئینی شیر هستند.آلبومین و گلوبین کوچک

یل شیر به اند و به همین دلهای چربی نیز به صورت امولسیون در فاز پیوسته )آب( پراکنده شدهگلبول

 شود.لسیون چربی در آب محسوب میعنوان یک امو

 :   PHالف ( اسیدیته و 

درجه درنیک  01تا  02درصد برحسب اسیدالکتیک است که  01/1تا 02/1اسیدیته ظاهری شیر گاو 

 .  باشد می

PH  باشد. می 1/2تا  1/2گراد بین درجه سانتی 41شیر طبیعی و تازه در دمایPH در  1/2تر از باال

بیانگر فساد باکتریایی و یا وجود  1/2تر از غدد پستانی )ماستیتیس( و پایینفعالیت شیر تازه، نشانگر 

 . استکلستروم در شیر 

که علت اصلی آن تغییر حالت فسفات کلسیم از شکل محلول به  شودمیشیر  PHحرارت باعث کاهش 

 است.  آن فرم کلوئیدی

 ب ( هدایت الکتریکي 

به ی محلول در شیر به ویژه کلریدها تا حدی یونیزه شده و در اثر حرکت جریان الکتریسیته را هانمک

و مقدار  شود می( نشان داده cmیا   ohmنماید. قابلیت هدایت الکتریکی با واحد )منتقل میاطراف 

ورم پستان  بیماری است.1111/1 تا 1121/1گراد بین نتیدرجه سا 41آن در شیر طبیعی در دمای 

 برد. به طور مشخصی باال می اغلظت سدیم و کلر را افزایش داده و هدایت الکتریکی ر

های الکتات است. که علت آن تولید یون شودمیآن شدن شیر نیز باعث افزایش هدایت الکتریکی ترش

ها حرکت یونهای چربی مانع افزایش درصد چربی اثر معکوس بر هدایت الکتریکی دارد چرا که گلبول

شوند و بنابراین هدایت الکتریکی شیر کامل از شیر پس چرخ کمتر بوده و در خصوص خامه نیز با می

 یابد. افزایش درصد چربی هدایت الکتریکی کاهش می

ر، افزودن قابلیت هدایت الکتریکی شیر به عنوان شاخصی برای پی بردن به وجود آب اضافی در شی 

چنین کنترل تفلیظ مواد جامد در طی فرآیند تشخیص بیماری ورم پستان و هم ،ها به شیرخنثی کننده

 گیرد. تبخیر مورد استفاده قرار می

 



 دانسیته و ثقل ویژه ) وزن مخصوص (: 

نشان داده  g/cm3یا  kg/m3دانسیته یک ماده عبارت است از وزن واحد حجم آن ماده که به صورت 

 . شودمی

ندرت خارج بوده و به 114/0گراد به طور متوسط درجه سانتی 02در دمای  ،طبیعی ثقل ویژه شیر کامال

تر است چرا که دانسیته شیر از دانسیته گیرد. شیر از آب سنگینقرار می 112/0تا  111/0از محدوده 

. استو تمامی مواد جامد شیر به جز چربی دارای دانسیته باالتر از آب  شودمیتک تک اجزای آن ناشی 

 یابد.میو یا کاهش ژه آن افزایش ثقل وی ،چربی یا افزودنو با گرفتن 

 

 د ( ویسکوزیته : 

، واحد خوردن و یا برش، همقاومت یک مایع در برابر جاری شدنویسکوزیته عبارت است از م

 .استویسکوزیته پواز 

سانتی پوز  4و  1/0تیب چرخ و شیر کامل به ترگراد ویسکوزیته شیر پسدرجه سانتی 41در دمای  

 باشد.می

د و هر گونه تغییر در مقدار نیر دارچربی نقش اصلی را در ویسکوزیته شهای کازئین و گلبول هایمسیل

 .شودمیباعث تغییر در ویسکوزیته ها ها و چربیو ماهیت فیزیکی پروتئین

ای چربی را تا هگلبول هایدهد چرا که تودهرا کاهش می آن ویسکوزیته ،زدن مکانیکی شیر کاملهم

  باشد.بی کم میچرخ این عمل تاثیری ندارند زیرا میزان چرشکند اما در خصوص شیر پسحدی می

شدن که علت آن شکسته دهدمیاهش پاستوریزاسیون ویسکوزیته را کمی کفرایندهای حرارتی نظیر 

ها باعث افزایش ویسکوزیته پروتئینهای گلبول چربی است اما دماهای باالتر به علت تاثیر بر روی توده

 .شودمی آنباعث کاهش ویسکوزیته  . افزودن آب به شیرشوندمی

شیر ویسکوزیته  هایفراوردهبعضی از ود شیر اهمیت زیادی ندارند ولی در نوسان در ویسکوزیته در خ

  .باشدمیبسیار مهم 

 گرمای ویژه: (ه

گراد افزایش دهد گرمای ویژه ماده را یک درجه سانتیمقدار گرمایی که الزم است تا دمای یک گرم 

فاوت در ترکیب تفاوت در گرمای ویژه محصوالت مختلف شیری بدون شک ناشی از ت شودمینامیده 

 ست.ا هاشیمیایی آن

در مورد  91/1یابد. گرمای ویژه شیر کامل به طور کلی با افزایش میزان چربی گرمای ویژه کاهش می

 است. 92/1شیر پس چرخ 

 

 و ( نقطه انجماد :



. نقطه انجماد شیر به خاطر وجود مواد جامد ثبات ترین خصوصیت فیزیکی شیر استنقطه انجماد با 

درجه  111/1تا  104/1و مقدار عددی آن بین  استتر از آب محلول )الکتوز و امالح( کمی پایین

نجماد شیر اکند نقطه بسیار کم تغییر می . از آن جایی که غلظت مواد جامد در شیرگراد قرار داردسانتی

 ماند.تقریبا ثابت می

که نقطه انجماد  دده، شیر کامل و خامه به هم نشان میچرخدیک بودن نقطه انجماد شیر پسنز

بستگی به ترکیب کلی محصول ندارد بلکه همان طور که بیان گردید بستگی به غلظت مواد جامد 

 ا دارد.هژه الکتوز و کلروره ویمحلول ب

 نقطه انجماد را افزایش زودن آن به شیر،اف است،گراد آب صفر درجه سانتیجایی که نقطه انجماد از آن 

به وجود آب اضافی توان گیری نقطه انجماد میبه همین دلیل با اندازهنماید. داده و به صفر نزدیک می

  در شیر پی برد.

عدنی محلول علت وجود اسیدالکتیک و افزایش مواد منقطه انجماد شیرهای ترش شده و یا تخمیری به 

 ه روی شیرهای تازه صورت گیرد.ست نقطه انجماد بتاین الزم است که  . بنابرکمتر از حد معمول است

به وجود آب اضافی نقطه انجماد شاخص خوبی برای پی بردن  رسد که آزمونبه طور کلی به نظر می 

 نیست. در شیر

. استبه سرعت نور در آن ماده  ءماده عبارت از نسبت سرعت نور در خالیک در ضریب شکست نور 

. از آنجایی که ضریب شکست نور در یک محلول تحت تاثیر باشدمی 12/0ضریب شکست نور برای شیر 

مواد جامد شیر و یا  توان از این ویژگی برای تعیین کلگیرد میمواد جامد موجود در آن محلول قرار می

 جست.وجود آب اضافی در شیر بهره دن به پی بر

 

 مشخصات میکروبي شیر خام :

قبل از اینکه پستان را ترک کند شیر شیر مترشحه به داخل غدد پستانی یک دام کال استریل است ولی 

ی مکپستان حاوی تعداد نسبتا . بنابراین شیر هنگام خروج از شودمیهای خاصی آلوده به وسیله باکتری

ها معموال تحت شرایط روکوکوسها و میکها از جمله استرپتوکوکوسست. این باکتریا هااز باکتری

 باشند.خطری میضرر و بیروبی بیل و نقل رشد چندانی ندارند و عوامل میکحم

ست. قبل از ابداع روش ا هااما دام بیمار ممکن است شیری تولید کند که حاوی انواعی از پاتوژن

، شیر ها از حیوان سالملزوم جدا کردن دام آلوده به توبرکلوزیس و دیگر بیماریسیون و درک پاستوریزا

 .شدمیو دیگر عوامل محسوب Q ، تب انتقال مایکوباکتریوم توبرکلوزیسبه عنوان عامل اصلی 

های خارجی پستان و های بدن حیوان بخصوص از قسمتشیر سالم در هنگام دوشش از طریق آلودگی

کن است از طریق تجهیزات شیر دوشی، کود گیرد یا ممدر معرض آلودگی قرار مینواحی نزدیک آن 

 حیوانی، خاک و آب و یا هوا آلوده شود.



، شستن پستان با آب یا محلول گاو تان، تمیز کردنپهلو و پسکوتاه کردن موهای گاو به ویژه در قسمت 

 داد.هایی را کاهش خواهد آلودگیکش قبل از شیر دوشی چنین میکروب

درجه  2ن به سرد شده و دمای آ شودمیهای مدرن و صنعتی شیر وقتی که دوشیده در شیردوشی

 رسد.سانتی گراد می

که در این  شودمیسپس تحت شرایط حمل و با همان دمای سرد به کارخانجات لبنی انتقال داده 

است. همانطور که اشاره صورت احتمال آلوده شدن مجدد و نیز رشد عوامل میکروبی اولیه بسیار کم 

یل است اما ممکن است قبل از ترک یا در حین دوشش به سترشد شیر ترشح شده در غد پستانی ا

های اولیه موجود در شیر بجز در خصوص ورم پستان تعداد باکتری ها آلوده شود.له برخی از باکتریوسی

ها ممکن است در طول شیر یسمرگانا از طریقترین آلودگی . بنابراین مهمباشدمیضرر بسیار کم بی

 د.فتاهای پیش از فرآیند اتفاق بیداری و دیگر فعالیت، نگه، حمل و نقلدوشی

 .گرددمید ذکر ندر اینجا دو گروه مهم میکروبی که ممکن است در شیر خام حضور داشته باش

  

از خصوصیات اصلی این  ،های شیر خام استگروه از میکروارگانیسم ترینمهمهامیکروفلورمزوفیل(  1

ها . این میکروارگانیسمرجه سانتی گراد( استد11-14ها در شرایط دمایی مزوفیلیک )گروه رشد آن

مربوط به بخش داخلی غده پستانی یا پوست نوک پستان دام است )مانند استرپتوکوکوس و 

 میکروکوکوس(. 

گراد درجه سانتی 11ا رشد اپتیمم های مزوفیل بهای غیرهوازی اختیاری از جمله باکتریکلیفرم

های پاتوژن باشند یعنی اگرچه خودشان به عنوان باکتریهای اندیکاتوری میها ارگانیسمهستند. کلیفرم

ها . همچنین این باکتریها باشدنشان دهنده حضور پاتوژن شوند اما حضورشان ممکن استشناخته نمی

و شوند به علت اینکه قادرند الکتوز را با تولید اسید و گاز تخمیر نمایند باعث فساد سریع شیر می

روند و از بین می HTSTها به وسیله پاستوریزاسیون. اما کلیفرمهای شیر را تجزیه کنندپروتئین

ه از این دست یاشرشیاکلی جزئ. ای از آلودگی شیر استهنشان ،پس از فرآیند حرارتی حضورشان

 .باشد میها باکتری

 

 :  های انساني در شیرپاتوژن

صد سال پیش به اثبات  های آن موضوعی است که حدودزا به وسیله شیر و فراوردهانتقال عوامل بیماری

 و تشریح شدند.های قابل انتقال به وسیله شیر گزارش پس از آن انواع میکروارگانیسم رسیده است.

ترین مواردی هستند که به ( از مهمزیس )تب مالتکلوزیس )سل( و بروسلوهای توبرعامل بیماری

 .شودمییر به انسان انتقال داده وسیله ش



-ترین پاتوژنمهمهای ورم پستان است. از بین ابتال به بیماری ،امل میکروبیآلودگی شیر به عوحادترین 

 و لوکوکوس اورئوس، استافیاسترکوکوس آگاالکتیه هایبه باکتری ل ورم پستانعام های شناخته شده

  توان اشاره نمود.میاشرشیاکلی 

ها ترین آنجدی ع تعدادی از شرایط بالینی شوند.استرپتوکوکوس آگاالکتیه ممکن است موجب شرو

  مرگ و میر شود. موجباند توژیت در نوزادان است که مینباکتریومی و منعامل بیماری 

کند زیرا این باکتری قادر به تولید طور جدی تهدید میورم پستان استافیلوکوکی سالمت عمومی را به 

 ساعت موجب بروز 42. مصرف غذای آلوده به آنتروتوکسین معموال پس از است انتروتوکسین در شیر

انتروتوکسین به دلیل  .شودمیمی در انسان ، اسهال و دردهای شکعالئم بیماری از جمله حالت تهوع

 پسن است در طول فرآیندهای حرارتی فعال باقی بماند. نسبی در برابر حرارت ممک مقاومت

 امنیت کامل آن را تضمین نماید. پاستوریزاسیون شیر آلوده به این سم قادر نیست

 شود.از منابع خارجی وارد آن می تصادفیکه بطور  استهای شیر خام مربوط به مواردی آلودگی سایر

 ت به طور مستقیم وارد شیر شوند.است که ممکن اسها مدفوع و مواد دفعی منشا اصلی این باکتری

و استرپتوکوکوس  به سالمونال هآلودافراد انسان نیز از دیگر عوامل آلوده کننده شیر است مانند 

روند به جز کلوستریدیوم ها در شرایط پاستوریزاسیون تخریب و از بین میهمه این پاتوژن پیوجنس.

 را تحمل نموده و زنده بمانند. وانند پاستوریزاسیونتسیلوس سرئوس که میباپرفرنجنس و 

 

 : خواص ظاهری شیر

برای اکثر مردم مطلوب  و کمی شیرین است که مالیمدر شرایط ایده آل تولید شده که  ایشیر تازه طعم-0

. عامل اصلی ایجاد این طعم نسبت بین غلظت الکتوز و کلر در شیر است. اگر در افزایش غلظت کلر باشدمی

گذارد که این وضعیت در شیر ورم پستانی و شیر آخر این نسبت به هم بخورد تاثیر منفی بر طعم شیر می

 گردد.دوره مشاهده می

شوند به گونه ای تر شدن طعم میچربی و پروتئین اگر چه دخالت مستقیم در مزه شیر ندارد ولی باعث قوی

دارند نسبت به شیرهایی که درصد چربی یا مواد که شیر هایی که چربی یا مواد جامد بدون چربی کمی 

 رسند.تر به نظر میاالتری دارند، کم مزهبجامد بدون چربی 

 شود.طعم مطلوب چربی شیر در هیچ چربی دیگری مشاهده نمی

موجود در رژیم غذایی اغلب بر طعم شیر اثر گذاشته و طعم طبیعی شیر تازه را تغییر طعم علوفه و ترکیبات 

ود. با توجه به اینکه شهای خاص نظیر سیر و پیاز باعث بد طعمی شیر میبه عنوان مثال علوفه دهد.می

شوند. و کره نیز منتقل مید طعم بد، اغلب محلول در چربی هستند این طعم نامطلوب به خامه ترکیبات موا

 باعث ایجاد طعم بد در شیر تازه شود.تواند دام نیز میمریضی 



 

 عبارتند از:شیر های نامطبوع طعم

 های حاصل از تغذیه مانند سیر، پیاز، چغندر، علف نا مرغوب، بعضی گیاهان، محیط های دامداری الف( طعم

 پختگی ناشی از افزایش سولفید های چربیطعم  ب(

 ج( طعم شوری از افزایش مقدار کلر و کاهش الکتوز ناشی از ورم پستان و وجود آغوز

 و پیه ناشی از اکسیداسیون چربید( طعم تندی 

 تلخی ناشی از مزه مالت تولید شده در اثر باکتری استرپتوکوکوس الکتیس گونه مالتی ژپنسه( طعم 

 های تولید شده توسط پسیدوموناس فراژییداس و( طعم میوه ناشی از

های توسط گلبولشیر معموال سفید کدر یا به به اصطالح سفید چینی است که ناشی از انعکاس نور  رنگ 

 باشد. چربی و ذرات کلوئیدی کازینات کلسیم و فسفات کلسیم می

وقتی که چربی شیر زیاد بوده و بخصوص چربی حاوی مقدار زیادی کاروتن باشد رنگ شیر متمایل به زرد 

 رسد.ور خفیفی آبی رنگ به نظر میچربی یا شیری که به آن آب اضافه شده باشد به طشیر کمشده ولی 

باشد. شدت ای محلول در چربی مینگ زرد شیر ناشی از کاروتن ) و تا حدب گزانتوفیل ( است که رنگدانهر

 چربی شیر و ...... بستگی دارد. های چربی، درصدرنگ زرد به عواملی نظیر نژاد، تغذیه، اندازه گلبول

 باشد.از سایر نژادها می ،زردترشیر بعضی از نژادها نظیر جرسی و گرنزی 

زیرا چمن و سبزه چراگاه دارای  شودمیشیر تغذیه در چراگاه نیز در مقایسه با طویله باعث زردترشدن 

شود. بزرگتر بودن اندازه ها به راحتی از غذای دام به چربی شیر منتقل میکاروتن بیشتری بوده و این رنگدانه

ریبوفالوین رنگدانه دیگر  .شودمیهای چربی و بیشتر بودن درصد چربی نیز باعث زردتر شدن شیر گلبول

کازئین )ترکیبات که چربی و  شودمیموجود در شیر است که محلول در آب بوده و رنگ آن وقتی ظاهر 

دهد و در نتیجه آب پنیر . این مسئله در فرآیند پنیرسازی روی میشودمی( از شیر جدا منعکس کننده نور

 بز مایل به زرد دارد.ین، رنگ سباقیمانده به خاطر وجود ریبوفالو

شوند. در بیماری ورم نیز در شرایط غیر طبیعی باعث تغییر رنگ شیر میهای خاص بعضی از میکروارگانیسم

 شود.شیر گلی و یا حتی قرمز می پستان به مقدار کمی خون وارد شیر شده و رنگ

 

 



 منابع و تاثیرات ویژه فلزات سنگین سمي 

فلزات سنگین سمی بر جامعه و محیط زیست نهاده به طوری که جوامع صنعتی شدن جهان بار زیادی از 

کنونی به آنجا وابسته شده و برای عملکرد معمولی خود به آنها احتیاج دارد . فرآیندهای تجاری و صنعتی 

فعاالنه و به دالیل مختلف ترکیبات فلزات سنگین مورد استفاده و محصوالت پاالیش شده و سوخته شده را 

هوا،  ،لزات سنگین میتوان آنها را در آبو استخراج می نمایند. امروزه به دلیل افزایش استفاده از فحفاری 

اند از مصالح ساختمانی  . آنها تقریبا در تمامی نقاطی که مورد استفاده قرار گرفتهخاک به مقدار فراوان یافت

محصوالت بهداشت شخصی وجود تا محصوالت بهداشتی پزشکی و غذاهای آماده و تا منابع سوخت و تا 

 ،دارند. بسیار مشکل است که فرد بتواند از خطرات ناشی از فلزات سنگین که در محیط زیست پراکنده شده

رسد که ما به فکر خنثی کردن خطرات  و تهدیدات سمیت فلزات سنگین در جوامع دور بماند. به نظر نمی

بایست های تجاری و مصارف مختلف دیگر کاهش دهیم. ما میها را برای کاالخود باشیم و یا اینکه تولید آن

هایی برای جلوگیری یا کاهش این تاثیرات منفی در این تهدیدات را بشناسیم و درک کنیم و سیاست

 سالمت و بهداشت انسان اعمال نمائیم.

 توکسین نوع 41فلزات سنگین سمی تاثیرات ناسازگار و نامناسب زیادی برای سالمتی دارند. بیش از 

(Toxin )فیزیولوژیکی متفاوت و   گذارند وجود دارد و هر توکسین رفتارمختلف که بر سالمتی انسان اثر می

گذارد. میزان و درجه تاثیر توکسین می ،استای بر شخصی که در معرض آن قرار گرفتهگرگونهیدتغییرات 

چنین میزان در ی به نوع آن توکسین و همها یا بافت یک ارگان از بدن انسان بستگفلزات سنگین بر سلول

ها در توکسین فلزات سنگین که بطور معمول انسان با آنج دارد. در اینجا فقط راجع به پن آن معرض بودن

گذارد و جمع شدن آن در گردد. هر کدام از این فلزات به نحوی بر بدن انسان تاثیر میارتباط است بحث می

گردد. منابع ویژه در معرض این فلزات قرار گرفتن ماغی و فیزیکی شخص میهای دکاهش فعالیت بدن باعث

-توانند در بدن جمع گردند و تاثیرات منفی بر سالمتی بگذارند شرح داده مییعنی جائی که این فلزات می

 شود. 

 آالینده

هرگونه فلز )یا شبه فلز( اگر در جای ناخواسته و غیرمعمول واقع شود یا در شکل و غلظتی که باعث اثر مضر 

که  شودمیای گفته  تواند آالینده محسوب شود. از سوی دیگر، آالینده به ماده روی محیط یا انسان شود می

بیعی باشد به طوری که بر روی خارج از محل طبیعی خود قرار گرفته و یا دارای غلظتی بیش از حد ط

 .(0182موجودات زنده اثر نامطلوب داشته باشد )دبیری، 

 بندی نمود: توان در دو گروه طبقه ها را از نظر کانون آالیندگی می آالینده

 کنند منبع مشخص )متمرکز و کانونی(: آلودگی را از یک مکان مشخص وارد محیط می باای  منبع نقطه -0

 .استپذیر  ها آسان امکان شناسایی، پایش و کنترل و تصفیه آن که



کانون(: به صورت پراکنده بوده و منبعی که آلودگی را  ای یا نامشخص )غیرمتمرکز و بی منبع غیرنقطه -4

 (.0191ناپذیر است )فتائی،  ها امکان شناسایی، کنترل و تصفیه آن نبوده وکند مشخص  وارد محیط می

 

 زات سنگینهای حذف فل روش

ها به طور کلی  این روش .های گوناگونی برای جداسازی و حذف فلزات سنگین از محیط وجود دارد روش

 های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی. عبارتند از: روش

 های فیزیکی روش-0

 جذب سطحی-

 تبخیر-

 اسمز معکوس-

 فیلتراسیون-

 های طبیعی استفاده از زئولیت-

 استفاده از فری هیدرات-

 های شیمیایی روش-4

 ترسیب شیمیایی-

 ترسیب الکتروشیمیایی-

 کننده شالتهاستفاده از عوامل شیمیایی -

 اکسیداسیون و احیا-

 های بیولوژیکی روش-4

 ها استفاده از میکروارگانیسم-

 جداسازی بیومغناطیسی-

 استفاده از گیاهان )گیاه پاالیی(-
 

 حذف فلز سنگین کادمیوم:

های مرسوم حذف این فلز، ترسیب به شکل هیدروکسید یا سولفید، ترسیب کربناتی و تبادل یونی روش

. ترکیبات مختلف کادمیوم از حاللیت پایینی برخوردار بوده به نحوی که رسوبات بسیار پایداری باشد-می

آید.  وجود میب 01باال  pHدهند. مؤثرترین ترسیب هیدروکسیدی در  قلیایی تشکیل می pHحتی در حدود 

موجب  1/8مساوی  pHمطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که رسوب توأم با هیدروکسید آهن در 

، ضمن آنکه ترسیب هم زمان با هیدروکسید آلومینیوم نیز در حذف کادمیوم شودمیتوسعه حذف کادمیوم 

  .مؤثر است

 



 حذف فلز سنگین سرب:

ترسیب سرب و حذف جامدات است. مواد شیمیایی مورد هایی جهت  تصفیه سرب محلول شامل واکنش

ترسیب به شکل هیدروکسید سرب، کربنات  برایشامل آهک یا سود سوزآور  ،استفاده جهت ترسیب سرب

ولفات فرو و فریک نیز جهت سدیم جهت ترسیب به شکل فسفات سرب است و کواگوالسیون با آلوم و س

 آورده شده است. 2در جدول  تانداردمجاز اس ودحد سرب گزارش شده است.  تصفیه

 

 و کادمیوم سرببرای عناصر ود مجاز استاندارد حد :2جدول 

 

 پارامتر ها
 

 مجاز استاندارد ودحد

 EPA (mg/l) WHO (mg/l) (mg/lایران)

 Cd 111/1 111/1 111/1 کادمیوم

 Pb 10/1 101/1 10/1 سرب

 

 (Cd) های عمومي کادمیومویژگي

درجه  121گرم، نقطه جوش  20/004ای براق با جرم اتمی  نرم به رنگ سفید نقرهکادمیوم فلزی 

گراد است. این عنصر به آسانی در اسیدنیتریک محلول ولی در درجه سانتی 9/141گراد و نقطه ذوب سانتی

 .شودمیاسیدکلریدریک و اسیدسولفوریک به کندی حل 

اما ترکیبات معدنی آن تنها در مناطق  شودمیاین عنصر به طور یکنواخت در پوسته زمین یافت 

دارای مقادیر قابل توجهی کادمیوم است. تولید کادمیوم  ،شوند، سنگ معدنی روی ای از جهان یافت می ویژه

در اواخر قرن نوزدهم به صورت محصول جانبی در استخراج روی آغاز گردید. استفاده از این فلز در قرن 

ها اعم از  های مهم زیست محیطی بوده که در تمامی اکوسیستم ادمیوم از آالیندهاخیر، افزایش یافته است. ک

 شوند. هوا، غذا و گیاهان یافت می آب،

 1111های عمیق تا  نانو گرم در لیتر، در قسمت 1-01های سطحی  غلظت کادمیوم در آب دریا در الیه

میکروگرم در لیتر و  411ر مناطق آلوده تا میکروگرم در لیتر و د 0/1های شیرین نانو گرم در لیتر، در آب

گرم در کیلوگرم و  میلی 00/1. میانگین آن در پوسته زمین شودمیعموماً به صورت ترکیب آنیونی دیده 

-811ها  فشان آتش آالینده اتمسفر از طریق کادمیوم است. منابع 2/8×01غلظت تخمینی آن در هیدروسفر 

نانو گرم بر  1/4-2/1نانو گرم بر کیلوگرم، گیاهان  11/1-4ها  زی جنگلسو نانو گرم در کیلوگرم، آتش 111

 .استنانوگرم بر کیلوگرم کادمیوم  110/1-111/1کیلوگرم و اسپری آب دریا حاوی 

آب است. غلظت بیش از چند  pHحاللیت کادمیوم در آب تحت تأثیر عواملی نظیر نوع ترکیبات و 

های با مقادیر کمتر از  میکروگرم در لیتر کادمیوم احتماالً ناشی از تخلیه فاضالب آلوده به کادمیوم است. آب

-میاند در طی مراحل مختلف تصفیه آب بخش اعظم کادمیوم حذف  میکروگرم در لیتر کادمیوم غیرآلوده 0

 .شود



اشی از نحوه تغذیه جانوران است. کلیه و کبد محل مناسبی میزان جذب کادمیوم در مواد غذایی ن

های دریایی نیز از تجمع باالیی از کادمیوم برخوردارند. مقادیر  باشند. صدف جهت تمرکز کادمیوم می

میکروگرم بر مترمکعب متغیر است. میزان تخمینی مصرف  1/1تا  110/1کادمیوم در هوا اندک و از حدود 

میکروگرم  1/1میکروگرم در لیتر در روز تعیین شده است حداکثر مقادیر  01کمتر از از طریق هوا در بدن 

 2تا  4نخ سیگار نیز حاوی  41است. به طور معمول  هبرابر گزارش شد 11در روز و در برخی از شهرها تا 

 .کنندمیها رسوب  درصد از آن در ریه 11میکروگرم کادمیوم است که حدود 

های  پوست بسیار محدود است. نیمه عمر بیولوژیک کادمیوم در انسان در بافت جذب کادمیوم از طریق

صر جیوه، آرسنیک و . سرعت متیالسیون کادمیوم در مقایسه با عناباشدمینرم و استخوان ده تا سی سال 

قادر به که  Stapthylococces aureus Pseudomonos spهای  باکتری به وسیلهو تنها  سرب بسیار کم

کننده  تاکنون هیچ نوع قارچی به عنوان متیل .شود، انجام میآبی هستند های متیالسیون کادمیوم در محیط

 کادمیوم شناسایی نشده است.

 

 تأثیر کادمیوم بر محیط زیست

های سطحی و زیرزمینی وجود دارد این عنصر ممکن است به  کادمیوم معموالً به طور طبیعی در آب

چنین  ترکیبات پیچیده معدنی مانند کربنات، هیدروکسید، کلرید با سولفات و همصورت یون هیدراته یا 

ومیک یافت شود. کادمیوم از طریق فرسایش خاک و سنگ بستر رسوبات آلوده یترکیبات آلی همراه با اسیده

اتمسفری ناشی از کارخانجات صنعتی، پساب مناطق آلوده و استفاده از لجن و کود در کشاورزی وارد 

 .شودمیهای آبی  وسیستماک

های شیرین ممکن است به سرعت جذب مواد معلق شده و در  بیشتر کادمیوم ورودی به آب

های شیرین کمتر  و در آب 4/1-9/1ها حاوی  ها و رودخانه های آبی منتشر شوند. رسوبات دریاچه اکوسیستم

تواند وارد  و یا محلول در آب می گرم در لیتر کادمیوم است. کادمیوم جذب شده در رسوبات میلی 0/1از 

زنجیره غذایی شود مسمومیت موجودات آبزی با کادمیوم به عوامل دیگری نیز بستگی دارد مثالً کلسیم 

 .دهد موجود در آب اثرات سمی کادمیوم را کاهش می

ها  الیروبی رسوبات و یا سیالب ،کشاورزی محصوالتاز طریق آبیاری های آلوده با کادمیوم  رودخانه

دهد که از  های مهم نشان می مناطق اطراف را آلوده کنند. مطالعات آلودگی کادمیوم در رودخانه توانند می

 . میزان کادمیوم کاهش چشمگیری داشته است 0911تا  0921دهه 

 -های مغزی بهای کبدی و آسی ادمیوم دچار فقر آهن خون، بیماریجانوران در اثر مسمومیت با ک

-ها شده و سیستم دفاعی بدن را در موش چنین استنشاق کادمیوم باعث آسیب به کلیه شوند. هم عصبی می

 .دهد. و با اثراتی بر تولید مثل همراه است  های خانگی و صحرایی تغییر می

نجام در مطالعات ا شودمیدهد که کادمیوم باعث سرطان کبد و بیضه در حیوانات  مطالعات نشان می

های صحرایی میزان زیاد کادمیوم باعث بزرگ شدن قلب، افزایش فشار خون، تصلب شرائین و  شده در موش

. افزایش فشار خون در سایر حیوانات نیز مشاهده شده است. سمیت حاد با کادمیوم گرددمیتخریب کلیه 

 اد کند.ممکن است باعث مرگ حیوانات و پرندگان شده و مسمومیت شدید در آبزیان ایج



 

 به محیط ادمیومک منابع ورود

ها،  کش های موجود در کودشیمیایی، مصرف آفت کادمیوم از طریق منابع کشاورزی نظیر ناخالصی

چنین احتراق و هم شودمیو فضوالت حیوانی و کاربرد لجن فاضالت وارد محیط   کمپوست مصرف

تواند در انتشار کادمیوم مؤثر باشد. عملیات استخراج، تصفیه، ذوب و مصرف کادمیوم  های فسیلی می سوخت

 ،. فاضالب صنایع متالوژی، آبکاریشودمیدر صنایع مختلف سبب تخلیه این فلز در محیط زیست 

استخراج معادن و ... محتوی ، ها، چاپ و گرافیک، صنایع شیمیایی ها و رنگسازی، تولید پیگمان باتری

باشند. کادمیوم به عنوان محصول جانبی صنایع ذوب سرب، روی و  های مختلف از جمله کادمیوم می آالینده

. همچنین سوزاندن مواد زاید جامد و گرددمیو در اطراف این صنایع مشاهده  شودمیمس محسوب 

درصد  01الی  01مسفر مؤثرند. در سطح دنیا حدود سوزاندن مواد پالستیکی نیز در انتشار کادمیوم به ات

های آتشفشانی  ترین آن، فعالیتشوند که مهم انتشار کادمیوم معلق در هوا، از فرآیندهای طبیعی حاصل می

 .است

 

 عملیات کشاورزی

کودهای آلی حاوی مقادیر مختلفی از فلزات سنگین شامل  و ها، کمپوست کش آفت، کودهای کشاورزی

Pb  ،Zn  ،Hg  ،As  ،Mo  ،Cd  ،Cu .است 

 

 استخراج معادن

های کم از عناصر سنگین توسط  در استخراج فلزات مختلف از معادن، انواع مواد معدنی با غلظت

 گردند. زیست می  های محیط آلودگی های صنعتی تغلیظ شده و باعث فرآیند

 صنایع

صنعت  و صنایع شیمیایی، داروسازی آهن و فوالد، مس و روی،صنعت  توان به میصنایع مختلف از 

 .اشاره کردسازی رنگ

 

 وسایل نقلیه

. میزان قابل توجهی شودمیبندی اکتان به بنزین اضافه  در خودروها ترکیبات سربی برای افزایش درجه

 .شودمیاز فلز سنگین سرب در نتیجه تردد وسایل نقلیه وارد هوا شده و بعد از آن وارد خاک 

 

 بر انسان و سایر موجودات اثرات کادمیوم

کادمیوم اثری  mg1برآورد شده است. میزان دز  mg/day 111-111دز خوراکی کشنده برای انسان 

ترین اندام هدف . کلیه مهمشودمیباعث بروز عالئم مسمومیت  mg01بر انسان بالغ ندارد. مقدار کم در حد 

ترین عنصر بدن هستند، در حالی  حساس ها کلیهدر مسمومیت با کادمیوم است. در تماس خوراکی مزمن، 

های  گیرد. کادمیوم وظیفه جذب مجدد لوله که پس از تماس حاد خوراکی، دستگاه تحت تأثیر قرار می



های با وزن  دهد که نخستین عالمت این اثر، افزایش در دفع ادراری پروتئین مالپیگی را تحت تأثیر قرار می

  .استاوری  مولکولی کم یا پروتئین

ژاپن رخ داد که مردم با  Toyamaیکی از رویدادهای مهم در خصوص آلودگی زیست محیطی در شهر 

به مسمومیت کادمیوم دچار شدند. این مسمومیت تحت  jintsuمصرف برنج آبیاری شده با آب رودخانه 

در اثر ورود کادمیوم (. این آلودگی 0991، 0)بیرد شودمیاوچ( شناخته  -ایتای )اوچ -عنوان بیماری ایتای

صدها نفر از مردم منطقه بخصوص  .محلول ناشی از عملیات استخراج معدن و ذوب روی باال دست بوده است

داشتند و از نظر تغذیه ضعیف بودند به بیماری پوسیدگی استخوان  فرزندای که تعداد زیادی  زنان سالخورده

استئوماالسی یا نرمی استخوان، درجات مختلفی از  در افراد مبتال به این بیماری، اند. مبتال گردیده

های دفعی، درد ناحیه کمر، درد عضالت پا،  اوری با وزن مولکولی پایین پروتئین استئوپوروزیس، پروتئین

کاهش وزن، آب سیاه )گلوکوم( مشاهده گردیده بود. در مراحل پیشرفته بیماری، شکستگی استخوان و 

زارش شده بود. عالیم مسمومیت با کادمیوم عبارتند از: حالت تهوع، اسهال، ناپذیر کلیوی گ ضایعات جبران

سردردهای شدید، دردهای عضالنی، افزایش ترشحات بزاق، دردهای شکمی، شوک، آسیب کبدی و از کار 

ساز،  های خونی، اختالل در سیستم خون چنین اثراتی نظیر تغییرات در اندوتلیوم رگ. هماست افتادن کلیه

های با  اختالل در پانکراس، ایجاد مشکالتی در سیستم کلیوی، عصبی و تعرقی، بازدارندگی آنزیمی در آنزیم

 ، هیپرتانسیون، اختالالت کبدی نیز گزارش شده است.SHهای  گروه

نازکی  که نتیجه آن باشدمیها  ه علت جانشینی آن به جای کلسیم استخواناثرات استخوانی کادمیوم ب

شواهدی در رابطه با افزایش فشار خون پس از تماس بلند مدت با مقادیر کم  ها است. و شکنندگی استخوان

کادمیوم از طریق خوراکی وجود دارد. همچنین در اثر مسمومیت مزمن با کادمیوم، افزایش کلسیم در ادرار 

زایی برخی شواهد  (. از نظر اثر سرطان0110و ایجاد سنگ در کلیه گزارش شده است )اسدی و همکاران، 

مطالعات روی حیوانات  .ستا زا کادمیوم از طریق استنشاقی سرطاندهد نشان میوجود دارد که 

میوم موجب های اپیدمیولوژیک آن است که احتماالً تماس مزمن با مقادیر کم کادآزمایشگاهی و بررسی

در آب آشامیدنی و سرطان  Cdهمچنین در یک مطالعه ارتباطی بین میزان  .شودمیسرطان ریه و پروستات 

 ه است.پروستات نشان داده شد

EPA بندی نموده است  زا برای انسان طبقه کادمیوم را در دسته مواد احتماالً سرطانIARC  نیزCd  را

زایی آن از  برای انسان( اما هیچ شواهدی از سرطان ییزا سرطان کند )احتمال بندی می طبقه 4روه در گ

در برخی .طریق خوراکی وجود ندارد و هیچ مدرک روشنی از ژنوتوکسیک بودن کادمیوم ارائه نشده است 

های  های عروقی مغزی )از جمله سکته مغزی( در جمعیت مطالعات افزایش نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری

 .لوده به کادمیوم نشان داده شده استساکن در مناطق آ

های در معرض کادمیوم به صورت مزمن و از طریق جیره غذایی  مطالعات اپیدمیولوژیکی در مورد انسان

به عنوان نتیجه آلودگی زیست محیطی، افزایش خطر سرطان را نشان نداده است. نتایج مطالعات در بیماران 

س مزمن با کادمیوم و از طریق جیره غذایی قرار داشتند، انحرافات ایتای که در معرض تما -مبتال به ایتای

ها با هم متناقض بوده است، هیچ مطالعه قابل اعتمادی  ها را نشان داده و این داده مفوسیتیکروموزومی در ل

                                                           
 



اد با تماس ح. ها وجود ندارد  الخلقه یا سمیت برای جنین انسان در زمینه اثرات بر باروری، ایجاد نوزاد ناقص

کادمیوم از طریق تنفسی در کارگران صنایع در  ت وارد کند.تواند به دستگاه تنفسی خسار می Cdهای  فیوم

 آنمی و سنگ کلیه را سبب شده است.عوارضی نظیر برونشیت، آمفیزم،  ،معرض گرد و غبار

عوارضی مانند تواند  ماند و می درصد از کادمیوم استنشاقی در سیستم ریوی باقی می 21تا  41حدود 

درد قفسه صدری، استفراغ شدید، تورم ریه، اشکاالت تنفسی، سوزش و تحریک گلو، سرفه، سردرد، احساس 

خونی، اختالل  های کلیوی، کم ها، خسارت لرز، ضعف، اسهال، از دست دادن حس بویایی، زردشدن دندان

های در معرض استنشاق  در انسان کبدی، تخریب بافت بیضه و ... ایجاد نماید. مطالعات اپیدمیولوژیکی

دهد اما  های نسبتاً زیاد کادمیوم در محیط کار شواهدی از افزایش خطر سرطان ریه را نشان می غلظت

 .از روی آن به یک نتیجه قطعی رسیدتوان  نمی

و مقدار آن به نوع گیاه و فاکتورهای محیطی بستگی دارد.  شودمیجذب گیاهان  همهکادمیوم توسط 

بازدارندگی رشد، کلروزیس )از بین رفتن کلروفیل(، کاهش توانایی فتوسنتز، باعث گیاهان  درکادمیوم 

در شرایط آزمایشگاهی از رشد جوانه جلوگیری کند. و شود. ها )نکروز( می پژمردگی و سیاه شدن برگ

اکسیداسیون ، ATPاختالل در وظایف سلول گیاهی فتوفسفریالسیون، اکسیداسیون سوکسینات، سنتز 

NADH  میتوکندری و انتقال الکترون از اثرات مهم بیوشیمیایی کادمیوم بر گیاهان است. کادمیوم بر روی

های مختلف گیاهی نظیر کربوکسیالز، لیپاز، اینورتاز را  گیاهان اثرات مهم بازدارندگی آنزیمی دارد و آنزیم

 دهد. تحت تأثیر قرار می

سبب کاهش انتشار و  Cdهای  های در معرض نمک درجوانه SHهای گروه  چنین پیوند با آنزیمهم

توسعه ریشه. در برخی مطالعات موتاسیون کروموزومی در گیاهان و برخی حشرات گزارش شده است 

. مسمومیت آبزینان با استها سمی  برای برخی ماهی mg/lit411(. کادمیوم در غلظت 0990، 4)مریان

 میوم گزارش شده است.کاد

در آزمایشگاه سبب ایجاد تومور گردیده است. خسارت کروموزومی در  Cdها با  تماس تنفسی موش

کننده علوفه آلوده   (. در حیوانات مصرف0990های حیوانی و انسانی گزارش شده است )مریان،  کشت سلول

(. باالخره اثرات 0110های جهشی مشاهده گردیده است )شرکت مهندسی آب و فاضالب،  دگرگونی Cdبه 

 Cdکننده زیاد   زایی در حیوانات آزمایشگاهی دریافت الخلقه و سرطان سمیت جنینی، تولد موجودات ناقص

 .مورد تأیید قرار گرفته است 

 

 های عمومي فلز سرب ویژگي

وجود دارد سرب عنصری  84و عدد اتمی  Pbجدول تناوبی با نشان  سرب عنصر شیمیایی است که در

. هنگامیکه تازه تراشیده شده سفید استخوار است که دارای رنگ خاکستری کدری  سنگین، سمی و چکش

های  . از سرب در سازهشود میمایل به آبی است اما در معرض هوا به رنگ خاکستری تیره تبدیل 

 ترین عنصر پایدار است. سرب سنگیناست. گلوله استفاده شده  و سرب، ساچمههای اسید  ساختمانی، خازن
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خوار و به رنگ سفید مایل به آبی که  پذیر، بسیار نرم، شدیداً چکش همچنین فلزی است براق و انعطاف

. این فلز حقیقی به شدت در برابر پوسیدگی مقاومت استاز خاصیت هدایت الکتریکی پایینی برخوردار 

. با شودمیگر )مثل اسیدسولفوریک( استفاده  داری مایعات فرسایشو به همین علت از آن برای نگه کند می

 توان آن را سفت نمود. ر به سرب میافزودن مقادیر خیلی کمی آنتیموان یا فلزات دیگ

 

 مصارف عمده

کوبش در سازی، تولید باتری و به صورت مواد افزودنی ضد  بیشتری مصرف سرب در صنعت اتومبیل

ای  دار در کشاورزی نیز به درجه های سربکش تترامتیل است. کاربرد آفت ببنزین یعنی سرب تترااتیل و سر

 کشی نسبتاً کم است. ها و لوله در رنگدانه Pb، کاربرد شودمیزیست   به محیط Pbکمتر سبب افزودن 

این نوع کاربرد سرب فقط اثر بیشتر است، صنایع سازی از همه  در باتری سربگرچه مقدار کل مصرف 

ترین منبع تخلیۀ سرب در زیست دارد. مواد افزودنی به بنزین مهم در محیط Pbاندکی بر پراکنده ساختن 

 زیست است.  محیط

بارش به هنگام ذرات سرب مخصوصاً در  سپس. شودمیبنزین عمدتاً سبب آلودگی هوا  ناقص احتراق

 .شودمیرسد و باعث آلودگی خاک  سطح خاک می

 

 زیست تأثیر سرب بر محیط

. منشاء تمام است زیست ناشی از سرب انتشار یافته از وسایل نقلیه در محیطموجود بخش اعظم سرب 

شوند اما از راه پوست  ها در آب حل نمی این ترکیب است.های سرب در فضا، تقریباً از تبخیر بنزین لتتراآلکی

نشیند و  دار می ها یا سبزیجات برگ اکسید معلق در هوا، در نهایت روی زمین، آب، میوه شوند، سرب جذب می

دهند اما برخالف  . موجودات ریز، تغلیظ زیستی سرب را انجام میشودمیغذایی   از آن طریق وارد زنجیره

دار  نمایی زیستی ندارد. امروزه در کشورهای صنعتی از بنزین سرب غذایی بزرگ  زنجیرهمیوه، سرب در 

 چنان ادامه دارد.دار هم سرب  . اما در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده از بنزینشود میاستفاده ن

 در سالهای اخیر به آلودگی سرب با منشأ صنعتی و غیرصنعتی توجه خاصی شده است بعضی مطالعات

 01میلیون سال پیش( بیش از  4ها )حدود ها نسبت به اوایل پیدایش آندهند که سطح اقیانوس نشان می

کند سال است که بشر آب و خاک و هوا را با سرب آلوده می 1111چنین برابر به سرب آلوده شده است. هم

 .لودگی به سرب بوده استسال پیش با کاربرد ظروف و وسایل سربی در معرض آ 1111و خود انسان نیز از 

 

 منابع ورود به محیط زیست

. از منابع طبیعی شودمیهای انسانی، ناشی  منبع طبیعی و فعالیت دوزیست از هر  سرب در محیط

توان به فرآیندهای ذوب و پاالیش  های آتشفشانی اشاره کرد. از منابع اتمسفری نیز می توان به فعالیت می

 دار اشاره کرد.  سنگ و مواد سرب سرب، سوزاندن مواد زائد، زغال

وص بنزین ها به خصتوان به استفاده از سوخت های انسانی می سرب آزاد شده در محیط ناشی از فعالیت

 .ها و ... اشاره کردها، لجن فاضالب ها، لجن کش سازی، کودهای شیمیایی، آفت های باتری فاضالب



 

 اثرات سرب بر انسان و سایر موجودات

و شود. تی تواند باعث مشکالت زیس در انسان قرار گرفتن در معرض سرب بسته به شدت و مدت آن می

کند. جنین در حال رشد و کودک، حساسیت بیشتری  در طیف وسیعی از دوزها تأثیرات متفاوتی ایجاد 

تواند در انسان تأثیرات بیوشیمیایی سمی  نسبت به بزرگساالن دارند زیاد قرار گرفتن در معرض سرب می

ستگاه گوارش و ضمائم داشته باشد که به ترتیب باعث مشکالتی در ساخت هموگلوبین، تأثیر بر روی کلیه، د

 .(41)شودمیدیدگی حاد یا مزمن دستگاه عصبی   آن، مفاصل و دستگاه تولیدمثلی و آسیب

 کند بسیار طاقت مسمومیت با سرب که به دلیل این که به صورت جدی و آشکار ایجاد بیماری می

ی وجود دارد که نشان ای دالیل متقاعدکنندهدر حال حاضر بسیار نادر است. با این وجود و فرسا است،  

تواند اثرات جزئی، نافذ و غیرقابل تشخیص در معاینات بالینی به  در غلظت متوسط سرب میدهد  می

دهد براثر  باشد، تحقیقات نشان می هخصوص از نظر رشد و عملکردهای روانی اعصاب در کودکان داشت

 4لیتر( ممکن است کاهش )میکروگرم بر دسی g/dl41 به g/dl 01افزایش میزان سرب در خون از 

 کودکان خردسال به وجود بیاید. IQای در  نمره

از طریق هوا،  (g) میکروگرم 2/0)انگیس( به میزان  UKسرب در بالغین در   میانگین دریافت روزانه

g41  از نوشیدن آب وg 48  از خوردن غذا، تخمین زده شده است. با این که بیشتر مردم، بخش اعظم

تر باشند. نظیر آب در ها، منابع دیگر ممکن است مهم و در برخی از جمعیتکنند  میسرب را از غذا دریافت 

 های حاوی سرب )سرب محلول در آب( دارند، هوای نقاط نزدیک به منابع کشی سربی و آب مناطقی که لوله

های قدیمی یا سطوح آلوده. سرب موجود در هوا از طریق نشستن گرد  های کوچک رنگ در خانه انتشار، تکه

های حاوی این فلز بر روی محصوالت یا خاک کشاورزی باعث  و غبار بر روی غذا، یا از طریق بارش باران

-از طریق غذا به طور چشممیزان در معرض سرب قرار گرفتن ، UK . درشودمیافزایش میزان سرب در غذا 

و  UKگیری کمتر از میزان مقرر و متوسط دریافت هفتگی سرب است که از طرف سازمان غذا و کشاورزی 

 سازمان سالمت جهانی پیشنهاد شده است.

 شودمیهای آنزیمی بدن و به خصوص در سنتز هموگلوبین هم  از طرفی سرب سبب اختالل در واکنش

و باعث  استبوده و برای انتقال اکسیژن در تمام بدن انسان جزء اساسی  که قسمت اساسی هموگلوبین

گذارد  ، سرب با عبور از کیسه و آمینون جفت روی جفت اثر سوء میشود میعوارض کلیوی، قلبی و عصبی 

زایی و کاهش  کند. سرب سبب توهم های دراز بدن )دست و پا( ایجاد رسوبات شیار مانند می و بر استخوان

. در تماس شود میی اعصاب مرکزی  . مسمومیت با سرب سبب اثرات منفی روی سلسلهشود میحافظه 

که غیرقابل برگشت  شود میکم سرب، روی عملکرد کلیه اثر سوء دارد و سبب نفروپاتی درازمدت با مقادیر 

دهد. سرب در کودکان سبب تأخیر در  و ضایعات مغزی و عصبی می شود میخونی  است. سرب سبب کم

اندازد.  . سرب در استخوانها تجمع یافته و سالمت آنها را در بزرگسالی به خطر میشود میرشد و نمو 

. مسمومیت مزمن با سرب سبب شود میین روی قلب اثر گذاشته و سبب افزایش فشار خون همچن

سرطان کلیه و موجب و  هستندو ترکیبات سرب، موتاژن و کارسینوژن  شود میها  زایی روی کلیه سرطان

% سرب موجود در بدن به اریتروسیتها متصل 99 شود مید. سرب سبب درد در دستگاه گوارش شون ریه می



و در فرآیند اسپرم سازی  شود می. سرب در مردان سبب کاهش تعداد و غلظت اسپرم در منی شود یم

کند. در مجموع سرب اگر به طور دائم و مزمن وارد بدن انسان شود، تقریباً روی تمامی  اختالل ایجاد می

لوگرم وزن بدن انسان میکروگرم سرب به ازای هر کی 1گذارد. دریافت روزانه  سیستم های بدن انسان اثر می

ی عمر کلیوی سرب  سال است. نیمه 14. نیمه عمر مغز استخوانی سرب می شودسبب مسمومیت مزمن 

 .سال است 1حدود 

ای دارد. به عنوان مثال در گیاهان سبب بازدارندگی انتقال  سرب بر سایر موجودات نیز اثرات گسترده

دهد که گیاه جو نسبت به سرب در مقایسه با  نشان میها  . گزارششود میالکترون در میتوکندری غالت 

 (.0184تر است)محمدیان فضلی، سایر فلزات سنگین حساس

ی غذایی نموده و انسان و حیوانات را  را وارد زنجیره  باید توجه کرد که گیاهان با دریافت سرب، آن

ده در اثر مصرف آبزیان آلوده به دهند سالیانه یک میلیون پرن دهند. مطالعات نشان می تحت تأثیر قرار می

 روند. سرب از بین می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دومفصل 
 

 روش تحقیق

 

 

 

 

 

 

 اردبیل،رستان های صنعتی شه به گاوداریبا مراجعه  0191 سالاسفند برای انجام این مطالعه، در 

ها داخل  نمونهجمع آوری شد و لیتر(  میلی 011)هر نمونه شیر به میزان خام گاو  شیر نمونه 01 تعداد

و با آب مقطر آبکشی شده  ه شدهدرصد شست 0ظرف های پلی اتیلنی درب پیچ داری که با اسید نیتریک 

برداری، اقدام  و در پایان نمونه گردید دمنجم سدرجه سلسیو -40ها در  نمونه سسپ. ندریخته شد ،بودند

 مدل با دستگاهجذب اتمی اسپکترو متری مقادیر کادمیوم و سرب در نمونه های شیر به روش به انداز گیری 



AA220FS،Varian  .و شیر روزانه به کیلوگرم د به تولی طمربو تاطالعا ،برداری همزمان با نمونهگردید

 د.گردی نیز اخذ میاطالعات گاو مورد مطالعه 

 
 

 

 



 
 "گاوداری شماره یک "

 

 

 01:11 شیردوشیساعت  حنیفه زاده نام گاوداری 

 08/04/91 شیردوشیتاریخ  خانم فرهنگی نام گاو 

 دویل گاوداری مکان 111 شماره گاو

 1/191 (ppb) میزان سرب Kg211 وزن

 1/24 (ppb)میزان کادمیوم Kg21 میزان شیردهی 



 
 "4گاوداری شماره "

 

 

 

 

 00:12 شیردوشی ساعت اکبرزاده نام گاوداری 

 08/04/91 شیردوشی تاریخ آرام نام گاو

 دویل گاوداری مکان   شماره گاو 

 2/11 (ppbمیزان سرب) Kg111 وزن گاو

 1/1 (ppbمیزان کادمیوم) Kg01 میزان شیردهی

 



 

 

 
 

 

 

 "1گاوداری شماره "

 

 00:19 ساعت شیردوشی مناف مناف زاده خانقاه  نام گاوداری 

 08/04/91 تاریخ شیردوشی میشی نام گاو

 دویل مکان گاوداری  شماره گاو

 011 (ppb)میزان سرب Kg111 وزن گاو 

 9/1 (ppb)میزان کادمیوم Kg01 میزان شیردهی

 

 

 

 

 

 

 

 



 گاوداری شماره چهار "

 

 

 

 9:48 ساعت شیردهی کریم اللهی نام گاوداری

 09/04/91 تاریخ شیردهی دوگه نام گاو

 خانقاه مکان شیردهی  1411 شماره گاو

 4/140 (ppb)میزان سرب Kg211 وزن گاو

 9/11 (ppb)میزان کادمیوم Kg21 میزان شیردهی

 

 



 
 "پنجگاوداری شماره "

 

 
 01:41 ساعت  بدری نام گاوداری

 09/04/91 تاریخ   نام گاو

 سردابه  مکان 0220 شماره گاو

 914 (ppb)میزان سرب Kg211 وزن گاو

 2/12 (ppb)میزان کادمیوم  Kg11 میزان شیردهی

 

 



 
 "شماره شش گاوداری "

 

 

 01:11 ساعت شیردوشی صابر نام گاوداری 

 09/04/91 تاریخ شیردوشی  نام گاو

 سردابه مکان گاوداری 0024 شماره گاو 

 0/001 میزان سرب Kg111 وزن گاو

 4/04 میزان کادمیوم Kg01 میزان شیردهی 

 

 

 

 

 

 

 



 
 "گاوداری شماره هفت "

 

 

 

 04:40 شیردوشیساعت  سمیع نژاد نام گاوداری 

 09/04/91 تاریخ شیردوشی پلنگی نام گاو 

 کلخوران قره لر  مکان گاوداری 111141 شماره گاو

 4/180 میزان سرب Kg211 وزن گاو

 8/20 میزان کادمیوم Kg01 میزان شیردهی

 

 

 



 
 "گاوداری شماره هشت "

 

 

 04:40 ساعت شیردوشی میرزایی نام گاوداری 

 09/04/91 شیردوشی تاریخ گلی نام گاو

 کلخوران ویند مکان شیردوشی 912420 شماره گاو

 1/091 میزان سرب Kg211 وزن گاو

 9/02 میزان کادمیوم Kg01 میزان شیردهی

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 "گاوداری شماره نه "

 

 

 

 01:42 ساعت شیردوشی ویندطاعتی  نام گاوداری

 09/04/91 تاریخ شیردوشی  نام گاو 

 کلخوران ویند مکان گاوداری  شماره گاو 

 4/422 (ppb)میزان سرب Kg111 وزن گاو 

 9/42 (ppb)میزان کادمیوم Kg01 میزان شیردهی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 "گاوداری شماره ده "

 

 

 02:41 ساعت شیردوشی الزمی زارع نام گاوداری

 09/04/91 تاریخ شیردوشی  نام گاو 

 ابتدای جاده سرعین  مکان شیردوشی  شماره گاو 

 2/282 میزان سرب Kg111 وزن گاو 

 0/09 میزان کادمیوم  Kg01 میزان شیردهی

 

 

 

 

 

 



 

 وضعیت جغرافیایي و آب و هوایي استان اردبیل 

استان اردبیل در شمالغرب ایران واقع شده و از شمال با جمهوری آذربایجان، از شرق با استان گیالن، از 

 01911و دارای وسعتی در حدود  بودهغرب با استان آذربایجان شرقی و از جنوب با استان زنجان همسایه 

ستان با دارا بودن حداکثر . این اشود میدرصد کل کشور را شامل  19/0کیلومتر مربع است که در واقع 

متر( و حداقل ارتفاع در سواحل رودخانه  ارس، از تنوع آب و هوایی برخوردار  2800ارتفاع در قله سبالن )

خشک  ای از نیمه ای که در مناطق کوهستانی، اقلیم سرد تا نیمه خشک سرد و در مناطق جلگه است. به گونه

 (.0192چالشها و راهکارها،)آبهای زیر زمینی  تا معتدل حاکم است

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 ای مطالعات کتابخانه

 در این مطالعه برای دستیابی به منابع مرتبط با موضوع تحقیق از طریق زیر اقدام گردید.

 مطالعه کتابها و مقاالت و مجالت داخلی و خارجی معتبر -

 ها تحقیقاتی انجام شده در سازمانها، مقاالت و کارهای  نامه ها و پایان مطالعه و مرور گزارش -

آوری اطالعات مربوط به حوزه  مراجعه به گاوداری هاجهت تهیه نمونه مستقبم از گاو شیر ده به منظور جمع

 مورد مطالعه

 گاوداری ها: انتخاب روش -

 نمونه برداری انجام شد.شهرستان اردبیل عتی شیر ده نگاوداری های صاین پژوهش از  در

 برداری: تعداد نمونهزمان و  -

 سی سی 011از هر گاو به مقدار  و گاو 01. شد ها قبل از شیر دوشی گاوها انجام می برداری صبح نمونه

 نمونه تهیه گردید.

 :مطالعات میداني

 .برای تولید داده ها در مطالعه حاضر از نمونه برداری و آنالیز نمونه ها استفاده شد

 تحقیق پارامترهای مورد مطالعه در این

 گیری فلزات کادمیوم و سرب اندازه

 :روش تجزیه و تحلیل اطالعات

. نتایج نمونه برداری بصورت بانک اطالعاتی در محیط استتحلیلی  -این نوع مطالعه از نوع توصیفی

Excel .ذخیره شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 سومفصل 
 

 نتایج و بحث

  



 

 ،و انتقال نمونه پس از جمع آوریاردبیل  های داریاوگ تولیدیهای شیر خام  در این تحقیق نمونه

مورد آنالیز قرار داده  اسپکترومتری جذب اتمی استفاده ازو با ،دستور العمل انجمن شیمی آمریکا مطابق با

های توصیفی میزان سرب و  آماراستفاده گردید.  SPSS برای پردازش آماری نتایج نیز از نرم افزار .ندشد

در  اسپکترومتری جذب اتمی نتایج آنالیز .آورده شده است 4و  0های شماره  در نمودار کادمیوم به ترتیب

 آورده شده است. 1جدول شماره 

 

 

 

 

 اسپکترومتری جذب اتمی نتایج آنالیز: 1جدول 
  

 (ppbمیزان کادمیوم ) (ppbمیزان سرب ) نام نمونه

 9/11 4/140 0نمونه 

 2/12 914 4نمونه 

 0/09 2/282 1نمونه 

 4/04 0/001 2نمونه 

 8/20 4/180 1نمونه 

 9/1 011 2نمونه 

 1/1 2/11 1نمونه 

 9/02 1/091 8نمونه 

 9/42 4/422 9نمونه 

 1/24 1/191 01نمونه 
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Cd  (ppb) 
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 ppbهای شیر بر حسب  میزان سرب در نمونه: 0نمودار 
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 10نمونه  9نمونه  8نمونه  7نمونه  6نمونه  5نمونه  4نمونه  3نمونه  2نمونه  1نمونه 

Pb  (ppb) 

Pb  (ppb)



 

 ppbهای شیر بر حسب  میزان کادمیوم در نمونه: 4نمودار

 

 

 

 

 آورده شده است. 1و  2در جداول  SPSSنرم افزار  با ی سرب و کادمیومها داده تحلیلتجزیه و نتایج 

 

 SPSSنرم افزار  با ی سربها داده تحلیلتجزیه و نتایج : 2جدول
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

bp 10 402.0000 318.00000 100.00000 

One-Sample Test 

 

Test Value = 10 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

bp 3.000 9 .004 392.00000 164.0000 620.0000 

 

 ppb 0111 برابر با  سربدر نظر گرفتن استاندارد و با  SPSSنرم افزار  ی ها داده تحلیلتجزیه و بر اساس 

رد مطالعه در های مو ای نشان داد بین عدد استاندارد و میانگین سرب در نمونه یک نمونهt ، نتایج آزمون 

 کمترها  دار بود بطوریکه میانگین نمونه اختالف معنی (درصد 99با حدود اطمینان ) درصد  0سطح احتمال 

که بدن گاو به  توان چنین گفت مینتـایج بررسـی با توجه به  (.1000>402/71) باشد میاز استاندارد 

و از سویی  کند جلوگیری می سرب به شیربیش از حد صورت یک فیلتـر بیولوژیـک عمل کرده و از ورود 

 . کننـد های بدن گاو با اتصال به سرب از دفع آن از طریـق شـیر جلـوگیری مـی دیگر پروتئین

  



 

 SPSSنرم افزار  با ی کادمیومها داده تحلیلتجزیه و نتایج : 1جدول 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

cd 
10 

23.000
0 

13.00000 4.00000 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0.1 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

cd 5.000 9 .001 23.00000 13.0000 33.0726 

 

 

برابر با   کادمیومبا در نظر گرفتن استاندارد و  SPSSنرم افزار  ی داده ها تحلیلتجزیه و بر اساس  همچنین

01 ppb  نتایج آزمون ، t  های  میانگین کادمیوم در نمونهیک نمونه ای نشان داد بین عدد استاندارد و

اختالف معنی دار بود بطوریکه  (درصد 99با حدود اطمینان )درصد  0مورد مطالعه در سطح احتمال 

 (.41/41>01ها بیشتر از استاندارد بود ) نمونه میانگین

های  شیرهای  نتایج بررسی نشان داد که اختالف آماری معناداری مابین، میانگین مقدار کادمیوم در نمونه

جمع آوری شده با میزان استاندارد وجود دارد. در هر صورت، یافتن و حذف شیر آلوده هم برای بهداشت 

عمومی انسان مفید بوده و هم روشی برای آگاهی دامداران برای از بین بردن منبع آلودگی و مسمومیت در 

 باشد. دام می

تا در حد امکان  واد به ویژه میزان آالینده ها توجه گرددی غذای دام به آنالیز م بنابراین، الزم است در تهیه

منابع آالیندگی کادمیوم در  های جذب گوارشی و تنفسی فلزاتی نظیر کادمیوم را به حداقل رساند. بتوان راه

های شهرستان اردبیل بیشتر از حد استاندارد هستند و احتماال بدلیل وجود کشتار گاه و جاده های  گاودار

 باال رفته است. ها غلظت این آالیندهدسترسی  

 

 



 بحث و نتیجه گیری

 
گیری انداره ،در این مطالعه با استفاده از روش اسپکترومتری جذب اتمی میزان سرب و کادمیوم شیر

 .آورده شده است 4و  0شماره  های نمودارهای توصیفی میزان سرب و کادمیوم به ترتیب در  آمارشد که 

و  ppb 2/11 به ترتیب های نمونه گیری شده داقل و حداکثر سرب موجود در شیرح نتایج نشان داد که

914 ppb 9/1 به ترتیب های نمونه گیری شده شیرداقل و حداکثر کادمیم موجود در ح و ppb   1/24و 

ppb با توجه به نتایج به دست آمده از  همچنینباشد، میSPSS،  موجود در شیر و کادمیوم  میانگین سرب

دست آمد،  به ppb  41/41و  ppb  10/214 به ترتیبهای شهرستان اردبیل  داریگاوجمع آوری شده از 

و کادمیوم برای سرب به ترتیب  ppb 01و  ppb 0111استاندارد  ،4111بر اساس  کدکس  از آنجایی که

تر از  های بررسی شده پایین در شیرگردد که مقدار میانگین سرب  شود لذا نتیجه گیری می میدر نظر گرفته 

ای  باشد و مخاطره سالم بودن شیرهای بررسی شده از لحاظ سرب می  که نشان دهنده باشد حد مجاز می

ی که در هایدر شیرکادمیوم  فلز سمیمقدار نتایج این طرح نشان داد در حالیکه  برای سالمتی انسان ندارد،

جه به عوارض . با توندجاز و استاندارد جهانی می باشز سطح ما بیشترشوند  سطح شهر اردبیل توزیع می

های قلبی و عروقی، کم  افزایش بیماری از جمله اختالل در عملکرد کلیه و کبد،در شیر  متعدد وجود این فلز

های  خونی، کاهش میزان بارداری و از همه مهمتر افزایش جذب خود به خودی فلزات و اینکه شیر و فراورده

 . حذف آن ضروری است، استهای سنی  همترین غذاهای انتخابی برا تغذیه کودکان و سایر گروهآن از م

 

 پیشنهادات: -

 احداث و راه اندازی  سیستم جمع آوری شیرابه ناشی از محل دفن پسماند (0

 جلوگیری از مصرف بیش از حد کود کشاورزی (4

 کاهش جاده های  دسترسی (1

لحاظ شیب زمین و توجه به کاربری اراضی در محدوده انتخاب محل مناسب برای صنایع از  (2

 فعالیت های صنعتی

 ها گاهتصفیه پساب ناشی از کشتار (1

 توجه به تغذیه دام )آّب و علوفه( (2

 

 

در است  ضروریبا توجه به نتایج تحقیق انجام شده، دانند که  این تحقیق بر خود الزم میپژوهشگران 

شیر و سایر محصوالت لبنی و  هایی در ارتباط با میزان آلودگی بیشتر مطالعه ،استان اردبیلمناطق مختلف 

در صورتی که میزان این فلزات از حدی باالتر  صورت گیرد و آنهابه این فلزات و تعیین مقادیر کشاورزی 

 تدابیر الزم اتخاذ گردد. ،به این فلزات ها باشد نسبت به کاهش آلودگی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 منابع:

 ریزی، دفتر آمار و اطالعات ، معاونت برنامه0194استانداری اردبیل،  (0

گیری غلظت سرب، کروم، مس، کادمیوم، زیرکونیوم و وانادیوم شهر صنعتی  ، اندازه4112بسام،  (4

 نمونه آب زیرزمینی 08نمونه خاک و  01سادات در مصر، 

کادمیوم در شیرهای خام و پاستوریزه تولید بررسی میزان سرب و »بنیادیان، مجتبی و همکاران،  (1

 .4، شماره 4جلد  ،0181 پاییز ایران، دامپزشکی مجله ،«شهرکرد منطقه در   شده

(. تعیین میزان سرب و کادمیوم در شیر مصرفی تهران ) پاک 0181پرویز، محمد و زمانیان، فیروزه ) (2

. دانشگاه آزاد اسالمی. تهران، 0181مهر 01-09و میهن( دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی. 

  .48-41ایران 

گیری میزان مس موجود در شیرخشک به روش اندیک  (. اندازه0118پور سرتیپ، مهشید ) (1

استریپینگ ولتامتری با دستگاه پوالروگراف. پایان نامه دکتری حرفه ای داروسازی. دانشگاه علوم 

  .91ه داروسازی، صفحهپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکد

بررسی تعیین میزان فلزات  .(1384) جوادی، ایرج؛ حقیقی، بهرام؛ عبدالهی،آتوسا و نجات، هاشم (2

سمی جیوه، سرب، کادمیوم، کرم در شیرگاو. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان علوم پایه. جلد بیست 

  .21-11. صفحات: 4و دوم. شماره 

ان فلزات سنگین )سرب، نیکل، کادمیوم و مس( در انواع شیر (. بررسی میز0112چینی کار، صادق ) (1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی  .مصرفی با روش جذب اتمی، چهارمین کنگره بیوشیمی

  .مهر 41-11بابل، 

، بررسی تغییرات غلظت سرب، روی، مس و کادمیوم در محیط زیست 0188حمزه، محمدعلی،  (8

 1محیط زیست، شمارهشهری کرمان، علوم و تکنولوژی 

(. بررسی مقادیر سرب موجود در شیر پاستوریزه و استریلیزه برخی از 0182حیات بخش، راحله ) (9

ای دامپزشکی  پایان نامه دکتری حرفه .کارخانجات صنایع شیر در تهران به روش کوره گرافیتی

  .81دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، صفحه

 ط زیست)هوا، آب، خاک، صوت(، انتشارات نشر اتحاد.، آلودگی محی0182دبیری، مینو،  (01

بررسی ارتباط سرب موجود در شیر با سرب موجود در آب شرب »رادمهر، بهراد و همکاران،  (00

، شماره 0، جلد0188های بالینی دامپزشکی، زمستان ، مجله پژوهش«های اطراف تهرانگاوداری

01. 

بررسی میزان کادمیوم شیرخام گاو با استفاده از (. 0189رحیمی، ابراهیم و درخشش، سیدمحمد ) (04

، 4روش اسپکترومتری جذب اتمی در مناطق مختلف ایران. مجله دامپزشکی و آزمایشگاه. دوره 

  .08-01، صفحات: 0شماره 

های آن به سرب و  (. بررسی میزان آلودگی شیر و برخی فراورده0184شاکریان، امیر و کریم، گیتی ) (01

اصفهان و تاثیر جداسازی چربی با استفاده از روش اسپکترومتری جذب اتمی با  کادمیوم در منطقه

 .11-49، صفحات: 4کوره. مجله علوم دامپزشکی ایران، سال اول، شماره 



، بررسی و تعیین غلظت برخی فلزات سنگین در آب شرب چاههای روستایی 0194شعاعی، حسین،  (02

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل نامه کارشناسی ارشد، شهرستان اردبیل، پایان

مطالعه میزان و منابع آلودگی پنیرهای سفید آب نمکی شهرستان »صادقی زاده، جالل و همکاران،  (01

 .0، شماره 2، جلد 0182، مجله علوم و صنایع غذایی، بهار «یزد به برخی از فلزات

های شیر پاستوریزه  ر نمونهگیری و تشخیص عناصر سرب، روی و آهن د (. اندازه0111طالبی، زهرا ) (02

اراک با استفاده از روش هضم مایکروویو. دومین همایش سراسرعلمی کاربردی فراورده های لبنی 

  .11-10کشور. دانشگاه فردوسی مشهد، 

گیری غلظت فلزات سنگین در منابع آب آشامیدنی شهر اردبیل،  ، اندازه0181عالیقدر، مرتضی،  (01

 ط همدان.دهمین همایش ملی بهداشت محی

ارزیابی مقادیر سرب و کادمیوم در شیر خام گاوهای مناطق مختلف »عزت پناه، حمید و همکاران،  (08

 .1، شماره 8، جلد 0188، مجله علوم غذایی و تغذیه، تابستان «استان یزد

  .414-419(. بهداشت و فناوری شیر. انتشارت دانشگاه تهران، صفحات: 0182کریم، گیتی ) (09

و  کادمیوم، آلومینیومتعیین میزان فلزات سمی سرب، »، گلپایگانی، عبدالعلی ملکوتیان، محمد (41

 و علوم مجله  ،«عرضه شده در ایران کودک غذای و خشک شیر در روی و کلسیم هایبازدارنده

 .1، شماره 8 جلد ،0194 تابستان ایران، غذایی صنایع

در برخی انواع شیر خشک به روش گیری میزان مس موجود  (. اندازه0119نواب ایرانی، مهران ) (40

ای داروسازی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  اسپکتروفتومتری. پایان نامه دکتری حرفه

  .91درمانی تهران. دانشکده داروسازی، صفحه: 

22) Abdulkhaliq, A., Swaileh, K.M., Hussein, R.M. and Matani, M. (2012). Levels of 

metals (Cd, Pb, Cu and Fe) in cow’s milk, dairy products and hen’s eggs from the 

West Bank, Palestine. International Food Research Journal, 19 (3): 1089–1094.  

 

23) Pavlovic, M., Sikiric, J., Havaranek, L., Plavjanic, N. and Brajenovic, N. (2004). Lead 
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