
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 قزوينمركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 

هاي صنعتي تحت پوشش اتحاديه دامداران كنترل كيفيت و ايمني شير توليدي گاوداري عنوان پروژه: -

 فاز اول: بررسي احتمال وجود فلزات سنگين در شير توليدي   -استان قزوين

 

 شماره مصوب پروژه: -

 هاي ملي ومشترك دارد(:ها وطرحخانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 مهدي افتخاري خانوداگي مجري/مجريان :نام نام و -
 خانوادگي ناظران:نامو  نام -

 خانوادگي مشاور)ان(: و نام نام -

و  خانوادگي همكاران: حسين نعمتي، مهرزاد مستشاري محصص، علي محزون، عليرضا آقاشاهينام و نام -

 مسعود مستشاري محصص

 محل اجرا : استان قزوين -

 1397تاريخ شروع : تير ماه سال  -

 سال  2مدت اجرا :  -

 ناشر:  -
 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          58858 با شماره        30/10/99 اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چکیده

گيري غلظت فلزات سنگين در شير توليدي كننده در حوزه شير و لبنيات از طريق اندازهسالمت مصرفاين پژوهش با هدف پايش 

هاي شير توليدي مربوط به هاي صنعتي شيري در استان قزوين انجام شد. براي انجام اين تحقيق با مراجعه مستقيم نمونهگاوداري

ان قزوين در شهرستان هاي مختلف استان، شامل آبيک، قروين، گله صنعتي گاو شيري تحت پوشش اتحاديه دامداران است 35

هاي اخذ شده به آزمايشگاه گيري بالفاصله نمونهآوري گرديد. پس از نمونهتاكستان، بوئين زهرا و البرز در دو روز متوالي جمع

گيري نيكل و جيوه در آنها اندازه گيري فلزات سنگين ارسال شد و ميزان عناصر سنگين شامل سرب، كادميوم، كروم،تخصصي اندازه

هاي حاصله در قالب طرح كاماًل تصادفي مورد آناليز و بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه غلظت سرب و كادميوم شد. سپس داده

مختلف هاي ميكروگرم در ليتر بود و از نظر غلظت اين عناصر بين شهرستان 70/0±24/2و  43/1±77/3در شير توليدي به ترتيب 

ميكروگرم در ليتر بود و غلظت كروم  07/1±27/1شده نيز هاي اخذداري وجود نداشت. ميانگين غلظت كروم در نمونهتفاوت معني

هاي مختلف استان داري نداشت. از نظر غلظت نيكل و جيوه تفاوت بين شهرستانهاي مختلف استان تفاوت معنيبين شهرستان

(. در مجموع از آنجا كه غلظت عناصر مورد بررسي P ≤05/0هرستان آبيک از نظر اين عناصر باالتر بود)دار بود و سطح آلودگي شمعني

تواند به عنوان يک محصول سالم جهت مصرف در تغذيه انسان ، شير توليدي در استان قزوين ميبودكمتر از حداقل سطوح خطرساز 

 تلقي گردد.

 گاوداري، شير يت زيستي،هاي كليدي: آلودگي، فلزات سنگين، امنواژه


