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 چکيده

سنگین است که به مقدار نادر در آب، خاک، گیاه، حیوان و انسان وجود دارد. اين فلزات سنگین  سرب و کادمیم از جمله فلزات

عمیر طیویني   شود. سرب و کادمیم به دلیل نییم  خوردن، استنشاق و تماس پوستي، جذب بدن انسان و حیوان مي از طريق غذا

 10هیای دنیداني از   برخوردار هستند. در اين پژوهش نمونیه در بدن انسان و حیوان و سمیت زيادی که دارند از اهمیت بسیاری 

اسکلت انساني محوطه تاريخي ولیران دماوند متعلق به دوره اشکاني جهت تعیین سطح سرب و کادمیم بیا اسیتداده از دسیتگاه    

یيي از سیرب و  بیني جذب اتمي دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تربیت مدرس تهران آزمايش گرديد. اين مطالعه میزان بیا طیف

 ppm 50-103ها بیین  و میزان کادمیم در نمونه ppm 148-380ها نشان داد. میزان سرب در نمونه ها بین کادمیم را در نمونه

ايین مییزان بیایی سیرب و      ،ای از آلیودگي اسیت  شناسي سرب و کادمیم نشانهکه در مطالعات باستان متغیر بود. با توجه به آن

هیا جیذب بیدن    های فلزکیاری و بیمیاری  ر نتیجه عواملي همچون تغذيه و نوع آب آَشامیدني، انجام فعالیتتوانسته دکادمیم مي

رسید ریيیم   ها به سرب و کادمیم شده باشد؛ به نظیر میي  توانسته موجب آلودگي نمونهشده باشد. با توجه به انواع عواملي که مي

مچنیین  هیای باسیتاني بیوده باشید و ه    میزان سرب و کادمیم در نمونه غذايي و استداده از آب چشمه عوامل اصلي در بای بودن

هیای  و کادمیم در خاک و اسکلتتوانسته موجب افزايش سطح سرب نیز خود در طول زمان مي وجود جاده در مجاورت محوطه

 انساني شده باشد.
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  مقدمه

هیای  تیرين آیينیده  امروزه فلزات سنگین بیه عنیوان مهیم   

محیط زيست در بسیاری از کشورها به يی  معظیل مهیم    

تبديل شده است. در بین فلزات سنگین سرب و کادمیم به 

و حییوان و سیمي    طیویني در بیدن انسیان    عمرنیم دلیل 

 فلیزات (. Sarkar, 2002:180) دارنید  ایبودن اهمیت ويژه

 مندیي  اثیرات  بیودن  جیذب  غییر اابیل   دلییل  بیه  سینگین 

های پايین نیز بر فعالیت و سیالمت  فیزيولویيکي، در غلظت

، همکیاران اردکیاني و   سبحانى) هستندجانداران تاثیرگذار 

 .(27م 1393

بیشترين مقیدار   ،سربدلیل گستردگي منابع ه فلز سرب ب

را در محیط زيست به خود اختصاص داده است. فلز سیرب  

ت. شواهد استداده شده اساخته شده و از دوران باستان شن

اند اشتهدهد که مصريان باستان با سرب آشنايي دنشان مي

شیود  ای که سبب مرگ میي ادهو از خاصیت آن به عنوان م

 7تیا   5(. سرب از  9 م1378اند )حبیبي، خوبي آگاه بودههب

رفتیه  کار هکاری ظروف بهزار سال ابل از میالد برای لعاب

هیای  هدهي ظروف و در لولی ها از سرب در لعاباست. رومي

 :Silva et al, 2005کردنید ) تأمین آب منازل استداده میي 

79; Fleming, 2007:81  هیای  (؛ همین موجیب مسیمومیت

زادگیان رومیي   رافشديد و مرگ و مییر زيیاد در بیین اشی    

روی اجساد شاهزادگان گرفته صورت هایگرديد و آزمايش

يیید  هیا تأ هیای آن رومي میزان بایی سرب را در استخوان

 (. 4م 1367کند )صاحبقدم لطدي، مي

سرب و کادمیم به عنوان يی    ،شناسيدر مطالعات باستان

شاخص آلودگي مطرح اسیت. در گذشیته سیرب از طريیق     

آلودگي مواد غذايي و آشامیدني توسط مواد مصرفي سیرب  

-پخت و پز، ظروف ذخیره غیذا، لولیه   دار، ظروف مربوط به

ه شید های هدايت آب و استنشاق هوای آلوده وارد بدن مي

يل آرايشي و چنین وساهم ،(277و276م 1381)مايز،  است

 .Rubio et al) اسیت  مصرف تنباکو از منابع ديگیر سیرب  

درصید آن   95(. سرب عنصری است که بیش از 47 :2005

 ,Hugo et alگیردد ) در اسیتخوان و دنیدان ذخییره میي    

2004:485; Todd et al, 2002:674  سییطح سییرب .)

استخوان ممکن است تحت تیأثیر سیرب طبیعیي خیاک و     

(.  Ericson et al, 1991: 217-219)سرب صنعتي بای برود 

ه اسیت کی   قاديری از سربها مسبزيجات، غالت و میوهدر 

سیطح  اسیت.  تابعي از غلظت اين عنصر در خیاک محوطیه   

 يابدبندی افزايش ميبه سن و محل استخوانسرب بسته 

 (Wittmers et al, 1988:382.) 

 .العمل بیولویيکي در بدن نداردکادمیم همانند سرب عکس

شود و د کادمیم در کلیه و کبد ذخیره ميدرص 50بیش از 

يابیید بخییش نسییبتاي کمییي از آن در اسییتخوان تجمییع مییي 

(. تجمع کادمیم در غذا وابسته به سیطح تجمیع آن   همان)

 (.Silva  et al, 2005:80در خاک است )

ترين منبع انباشیت کیادمیم   طور کلي غذا به عنوان مهمه ب

میي   موجیب يش کادمیم در بیدن  افزادر بدن انسان است. 

همچیون روی  بیدن  شود کادمیم جايگزين عناصر ضیروری  

 گرددها اثر شدن عملکرد بیولویيکي آنزيمو موجب بي هدش

(Zapata et al, 2006:358 .)   ،کییادمیم در کبیید، کلیییه

يابد )رحیمي آیشیتي و  استخوان، مو و پانکراس تجمع مي

و بخییش نسییبتاي کمییي از آن در    (134م 1390همکییاران،

 شود.ذخیره مياستخوان 

-کاری، احتیراق سیوخت  های صنعتي، معدنامروزه فعالیت

ها و کودهای شییمیايي و  کشهای فسیلي، استداده از آفت

وسايل نقلیه موجب افزايش حجم فلزات سنگین در چرخه 

فلیزات   (.Adriano, 1986:533زيست محیط شیده اسیت )  

کمیییت و کیدیییت سییبب تغییییر در   سیینگین بسییته بییه  

عملکردهییای طبیعییي سیسییتم تندسییي، سیسییتم عصییبي، 

 ,Hugo et alند شیو مثل و حرکت میي  ردش خون، تولیدگ

2004:489).) 

 

 پژوهش پيشينه

بسیاری به بررسیي فلیزات سینگین در    پژوهشگران امروزه 

تیوان بیه   میي  ؛ از جملیه انید رداختههای باستاني پاستخوان

هیا مییزان   آن .اناتان و همکارانش اشاره کردهای جپژوهش

های انساني عصر باسیتان و معاصیر   فلزات سنگین استخوان

هنديان را با آمريکای شیمالي و انگلییس مقايسیه کیرده و     

دلییل  های معاصر بهبیان داشتند که میزان سرب در انسان

 Ericsonهای صنعتي از سرب افزايش يافته است )استداده

et al, 1991:220  کنزالییز میییزان سییرب و کییادمیم در .)

خ جزاير اناری را به همراه های پیش از تارياستخوان انسان

که میزان سرب  و بازگو کرد کردوزی مطالعه های امرنمونه

هیای  ستاني جزايیر انیاری کمتیر از نمونیه    های بادر نمونه

های امیروزی را  است و میزان بایی سرب در نمونه امروزی

-Gonzalezهیای محیطیي دانسیته اسیت )    آلیودگي نتیجه 

Reimers et al, 1999:407 .) ديگیری کیه    او در پیژوهش

های انساني و حیواني پیش از تاريخ و معاصر روی استخوان
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داری يجزيره اناری انجام داد، عنوان داشت که ارتباط معن

بییین سییرب و کییادمیم اسییتخوان وجییود دارد و سییرب در  

و حیواني عصر حاضر جزيیره انیاری،   های انساني استخوان

 ,Gonzalez-Reimers  et alبیشتر از گذشته بوده اسیت ) 

2003:98.)  

 چهیارم تیا    ایرن  انسیاني  هیای اسکلت هایاستخوان زاپاتا،

 را اسپانیا شرق جنوب ساحلي مناطق از يکي میالدی ششم

 گزارش را زيادی بسیار میزان سرب . اوکرد عنصری تجزيه

 وجیود  نییز  و میرگ  از پیس  تغییرات از بازتابي را و آن داد

 مطالعیه  میورد  محوطه ساکنان آشامیدني هایآب در سرب

 .(Zapata et al, 2006:359دانید ) مي زندگي دوره طول در

تود و همکاران میزان سرب استخوان درشیت نیي را بیا دو    

ها نشان ايج آننت ؛کردندگیری اندازه AAS و XRFتکنی  

گیری شده گیری در میزان سرب اندازهچشمداد که تداوت 

 (.Todd  et al, 2002:675) اين دو تکنی  وجود نیدارد  با

های انسیاني  میزان سرب را در نمونه پژوهشيمسجدی در 

نتیايج او   د؛کیر تاني گوهرتپیه بهشیهر مطالعیه    محوطه باس

هیای  ها نشان داد. با توجه به بوتیه سرب زيادی را در نمونه

، دلییل  دست آمدهها بفلزاتي که در کنار اسکلتذوب فلز و 

ری در های فلزکاانجام فعالیتها را بای بودن سرب در نمونه

 (.33م1394محوطه ذکر کرد )مسجدی، 

در زنیدگي انسیان   با توجه به اهمیتي کیه فلیزات سینگین    

به بررسي عنصیر سیرب وکیادمیم در     در اين پژوهش ،دارد

سییتاني ولیییران دماونیید انسییاني محوطییه باهییای اسییتخوان

تیا از طريیق بررسیي سیطح سیرب و       اسیت  هپرداخته شید 

هیای زيسیت محیطیي در محوطیه     کادمیم، وجود آلیودگي 

 .شودبررسي 

 

 مطالعه شدهجغرافياي محوطه 

 دارد ارار دماوند شهرستان مرکزی بخش در ولیران روستای

 در حوطیه م ايین  د.شیو  مي تارود محسوب دهستان جزء و

 ماهورهای تپه بر ولیران روستای جنوب متری پانصد حدود

هیای  ایرار دارد. در نتیجیه کیاوش    ولییران  روسیتای  مییان 

 منظمیي  معمیاری  بقايیای  ،گرفته در ايین محوطیه  صورت

 بیه  متعلیق  ساساني و در زير آن گورسیتاني  دوره به متعلق

 نیدفتی  21گورسیتان  از ايین   شناسايي شید. اشکاني  دوره

ندیسي همچون چهیار ريتیون و آمدیورای     یانساني و اشیا

سکه نقره متعلق به شاهان اشیکاني و ظیروف و    7سدالي و 

( 1 شیکل دسیت آمید )   هز جنس نقره، مدرغ و آهن با اشیا

 (.370م 1385)نعمتي، 

 

 

 

 
 (.371: 1385)نعمتي، عکس هوايي از محوطه وليران   -1شکل 

 

 

 ها مواد و روش

ولییران  محوطه باستاني از  دنداننمونه  10در اين پژوهش 

طیور  بیه  هیا انتخیاب شید. نمونیه   انجام مطالعیات  منظور  هب

در تصادفي و بدون توجه به سن و جینس انتخیاب شیدند.    

آورده، سیپس يی    ها را به صورت پیودر در اين روش نمونه

ن گرم از نمونه را در ده گرم اسید نیتري  حل کیرده و ايی  

درجیه   700دمای کوره در ساعت در  12به مدت ي  گرم 

بیا اسیید نیتريی      به دست آمیده و خاکستر  شد ارار داده

رسیانده شید.    cc10بیه حجیم    1به 1ه به نسبت رایق شد
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در تگاه طییف بینیي جیذب اتمیي     بیا دسی  ها سیپس  نمونه

   شد. آزمايشدانشگاه تربیت مدرس تهران 

 

 بحث 

غلظت ترکیبات شیمیايي موجود در استخوان تحیت تیأثیر   

چون ریيیم غیذايي و وضیعیت زيسیت     همعوامل گوناگوني 

 :Nowak and Chmielnicka, 2000)رد محیطیي ایرار دا  

چون سرب به دیيل مختلیف و بیا   هم فلزات سنگین. (268

درجییات مختلییف در اسییتخوان تجمییع مییي يابنیید. سییرب  

همچنین ممکن است با سموم محیطي از نیواحي صینعتي   

  ديده شود.

حید مجیاز سیرب در آب طبیق اسیتاندارهای ملیي ايیران،        

سازمان ( و استاندارد اولیه WHO) جهاني سازمان بهداشت

، 05/0( بیه ترتییب   EPAحداظت محیط زيسیت آمريکیا )  

گرم در لیتیر اسیت. مصیرف هدتگیي     میلي 015/0و  01/0

( و بهداشت FAQکارشناسان فائو ) راسرب برای افراد بالغ 

)رحیمیي   انید دهکرد گرم پیشنهامیلي 3/0( WHO) جهاني

 (.142م 1390، آیشتي و همکاران

تاندارهای ملیي ايیران،   حد مجاز کیادمیم در آب طبیق اسی   

( و استاندارد اولیه سازمان WHO)جهاني سازمان بهداشت 

، 005/0( بیه ترتییب   EPAحداظت محیط زيست آمريکیا ) 

گرم در لیتیر اسیت. سیازمان غیذا و     میلي 005/0و  003/0

 55( حداکثر میزان جذب روزانه برای انسان را FADدارو )

میلي گرم  8میکروگرم و حد مجاز کادمیم کل در خاک را 

 است )همان(.اعالم کرده بر کیلوگرم 

نمونه اسکلت  10در اين پژوهش سطح سرب و کادمیم در 

هیای انسیاني   انساني بررسي شد. مییزان سیرب در اسیکلت   

(. میزان 1نمودار ) بود ppm 148-380محوطه ولیران بین 

سیت و سیرب يی  نمونیه     ایها بسییار ب نمونهاين سرب در 

است. میارکوس   رسد که بسیار زيادمي ppm 380حتي به 

-به بررسي میزان سیرب در دنیدان   و همکاران در پژوهشي

نشان داد کیه   هاآن نتیجه پژوهش های بیماران پرداختند؛

 از ناشیي ساکنان محوطیه   هایدندان در سرب بایی میزان

بیا   (. Marques, 2004:56بیوده اسیت )   کبدی هایبیماری

هیای  اسیکلت  شناسي رویمطالعات آسیبکه  توجه به اين

به اطعیت بای بودن توانیم نميانجام نشده، محوطه ولیران 

 ها را نتیجه بیماری ساکنان محوطه بدانیم.سرب در نمونه

اسییت  ppm 50-103هییا بییین میییزان کییادمیم در نمونییه

العمل بیولویيکي در کسکادمیم همانند سرب ع (.1)نمودار

درصید کیادمیم در کلییه و کبید      50بییش از   .بدن نیدارد 

اي کمیي از آن در اسیتخوان   شیود و بخیش نسیبت   ذخیره مي

(. تجمییع Wittmers et al, 1988:385يابیید )تجمییع مییي

کادمیم در غذا وابسته به سطح تجمیع آن در خیاک اسیت    

(Silva  et al, 2005:81    وجیود کیادمیم موجیب .)  نرمیي

مییزان  (. Smirjakova et al, 2006:31)گردد مياستخوان 

با آلودگي هوا، آب، انجام  مرتبطبایی کادمیم در استخوان 

. بیای  اسیت کاری های صنعتي و ذوب فلزات و معدنفعالیت

سازد تأثیرات محیطي را نیز آشکار مي ،بودن سطح کادمیم

(Silva  et al, 2005:91 .) 

سرب و کیادمیم در اسیکلت    میزانبا توجه به اين اصل که 

انسان تحت تاثیر محیط زندگي فرد و نیز مواد غذايي است 

بای بیودن  (؛ Martinez, 2005:64که او مصرف کرده است )

یجه چنید  نتتوانسته سرب و کادمیم در محوطه ولیران مي

 نزديکي محوطهي  عامل ارار گرفتن جاده در  ؛عامل باشد

 نسیته موجیب آلیودگي خیاک شیده و     تواکه اين میي  است

تحیت تیأثیر خیود ایرار داده     نییز  های باستاني را استخوان

ری و اسیتداده  (. فلزکاGonzalez et al, 1999, 2003) است

ساکنین اين محوطیه نییز   فلزی از سوی  یاز ظروف و اشیا

 دهد.تواند سطح سرب را در استخوان و دندان افزايش مي

از سوی ديگر آستانه طبیعي برخي فلزات همچون سیرب و  

کادمیم با کشف فلزات شروع به افیزايش کیرده و بنیابراين    

دلیل بای بودن فلزاتي همچون سرب و کیادمیم میي توانید    

 Jurkiewicz, et alوجود معادن در منطقیه باشید )  نتیجه 

2004:95.) 
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وجود  سربکه در آب چشمه میزان بایيي  با توجه به آن

 میزان افزايشتوانسته موجب دارد؛ از ديگر عواملي که مي

 ساکنان بررسي باشد، استداده مورد هایاسکلت در سرب

 هایچشمه است. وجودها بوده از آب چشمه اين محوطه

بر اين نظر  کیدیتأدماوند  محدوده در فراوان معدني آب

 (.همان) است

 بدن در سرب میانگین رفتن بای موجب که ديگری عوامل از

 است؛ محوطه اين ساکنان غذايي ریيم نوع ودشمي

هستند  سرب از مقاديری دارای هامیوه و سبزيجات، غالت

(Fleming, 2007: 81; Jurkiewicz, et al, 2004:97 .) 

 

 نتيجه گيري   

توانیید ترکیبییات نظییام معیشییتي و زيسییت محیطییي مییي 

ر مختلیف را تحیت   های انساني و حییواني در ادوا استخوان

امیروزه آلیودگي محیطیي در نتیجیه      دهید. تأثیر خود ارار 

کشورهاسیت و   بیشیتر فلزات سنگین ي  موضوع مهیم در  

وجیود آلیودگي محیطیي را     هیای خیوبي از  ها نشیانه دندان

کنند. در گذشته که جوامع از لحاظ صینعتي بیه   فراهم مي

نیز عوامل مختلدي وجیود داشیت    ،پیشرفتگي امروز نبودند

و ايین عوامیل شیامل    شید  که موجب آلودگي محیطي میي 

های میرتبط بیا ذوب فلیز، اسیتداده از     ریيم غذايي، فعالیت

مییزان نسیبتاي    فلزی بود. نتايج اين پژوهش یظروف و اشیا

بایيي از سرب و کادمیم را در محوطیه ولییران نشیان داد.    

غلظت بایی اين دو فلز در اين محوطه تحت تأثیر زيسیت  

بوم و نحوه معیشت ساکنان محوطه بوده است. با توجه بیه  

هیای  که در کنار تغذيه و نیوع آب آشیامیدني، فعالییت    اين

توانسیته  نیز میي  زکاری و استداده از فلزاتصنعتي مانند فل

فلیزات سینگین در   سیطح  به مرور زمیان موجیب افیزايش    

رسد از مجمیوع ايین عوامیل    ها شده باشد؛ به نظر مينمونه

هیای  های معدني و فعالیتنوع ریيم غذايي و استداده از آب

ری که در محوطه انجیام شیده بیشیترين تیأثیر را در     فلزکا

داشیته   افزايش حجم سرب و کادمیم ساکنان اين محوطیه 

ار محوطه نییز در  است. هرچند که ارار گرفتن جاده در کن

م سیرب و  توانسته موجب افزايش حجی طول زمان خود مي

 باشد.کادمیم خاک و دندان شده 

 

 منابع

 ،)آمیل  -بهشهر (مازندران سراسری جاده حاشیه نباتات و خاک در موجود سرب میزان بررسي ،1378 ،مسعود حبیبي، .1

 تهران. ،مدرس تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسي نامهپايان

 pH, O.C, ECنقش لجن فاضالب بیر مییزان    ،1390ااجارسپانلو،مهدی  بهمنیار، محمدعلي ،رحیمي آیشتي، سپیده .2

شماره ، 18دوره های حداظت آب و خاک، خاک و تجمع سرب و کادمیم در خاک و گیاه کاهو و تربچه، مجله پژوهش

 .133-147صص  .1390، بهار 3

 منابع در منگنز و کروم روی، آرسنی ، غلظت ، بررسي1393جو، معاني محمدجمالي، مريم  ،اردکاني، سهیل سبحانى .3

 تکنولیویی  و جغرافییايي، علیوم   اطالعات از سیستم استداده با عناصر بندیپهنه نقشه تهیه و رزن دشت زيرزمیني آب

 .25-37صص  .1393، پايیز 2ماره ش ،16 دوره ،زيست محیط
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