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  چکیده

منابع  ،ها، مخصوصاً سبزیجات برگدار میوه سبزیجات و .کند میسالمت انسان را تهدید  ،نیتریت نیترات و زیاد دریافت :زمینه
گیري نیترات و نیتریت  گرفته در مورد اندازه در ایران، تحقیقات انجام. نیتریت در رژیم غذایی انسان هستند ات وبزرگی از نیتر

هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان تجمع . باشد و نیاز است این مسأله مورد توجه قرار گیرد در میوه و سبزیجات محدود می
  .بود 1389در سال ت مصرفی شهر کرمانشاه جا نیترات و نیتریت در سبزیجات و صیفی

گیري از سه منطقه اقتصادي و اجتماعی مختلف از سطح شهر کرمانشاه  مواد غذایی موردنظر طی سه نوبت نمونه: ها روش
آزمایشات با . نمونه مورد سنجش واقع شد 108بار آزمایش تکرار شد و در نهایت  آوري شدند و بر روي هر نمونه سه جمع

اطالعات . صورت گرفت 4106شماره  شده توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به ه از دستورالعمل ارایهاستفاد
  .هاي آماري آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد آمده توسط روش دست به

سط سازمان بهداشت شده تو شده در شهر کرمانشاه بیش از غلظت مجاز توصیه زمینی توزیع غلظت نیترات در سیب: ها یافته
و سبزیجات ) mg/kg2/0±3/4(اي، بیشترین  سبزیجات غده. )>mg/kg4/45±7/347( )05/0P(جهانی براي این محصول بود 

بیشترین غلظت نیترات در سبزیجات برگی . مقادیر غلظت نیتریت را دارا بودند) mg/kg05/0±25/0(ترین  برگی، کم
)mg/kg6/50±8/673 (اي  سبزیجات بوتهترین غلظت در  و کم)mg/kg 9/0±5/12 (بود.  

غیره توان به مصرف زیاد کودهاي ازته، عوامل زراعی و  سبزیجات را میسیب زمینی و  در باال بودن میزان نیترات :گیري نتیجه
اونت توسط مع سبزیجات مصرفی در فصول مختلف سال و نیتریت گردد که نیترات پیشنهاد می. ربط دادمکانیزه بودن کشاورزي 

 .قرار گیردمورد ارزیابی  هادارو و غذاي دانشگاه 

  نیترات، نیتریت، سبزیجات، صیفی: ها کلیدواژه
  »22/06/1390: پذیرش  2/2/1390 :دریافت«
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  دانشگاه دانشجویی خانم سیما رحیمیان جهت اخذ درجه کارشناسی مهندسی بهداشت محیط از دانشکده بهداشت نامه  از پایان منتجاین مقاله
 .باشد میعلوم پزشکی کرمانشاه 

 

  مقدمه
توجهی در تعیین سطح   افزایش قابل ،هاي اخیر در سال

اساسـاً کـاهش   ). 1(نیترات مواد غذایی دیده شده اسـت  
آور روي  عامل اثرات زیـان  ،پتانسیل از نیترات به نیتریت

در حقیقـت نیتریـت   . حیوانات شناخته شده است انسان و
 اکنش با اسیدهاي آمینه به شـکل سـمی و  قادر است در و

عالوه بر این  .زاي نیتروز آمین تبدیل شود ترکیبات سرطان
در ) کمبود اکسـیژن ( نیتریت عامل بیماري متهموگلوبینمیا

یکی از عوامل  همچنین .)3و  2( اطفال شناخته شده است
 هـاي دسـتگاه گـوارش    محیطی دخیل در ایجـاد سـرطان  

نیترات موجود در آب آشـامیدنی   فوقانی، میزان نیتریت و
دخالـت انسـان در چرخـه    ). 4( باشـد  و مواد غذایی مـی 
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تدریج بـر میـزان تجمـع     نیتروژن طبیعت باعث شده که به
بر اسـاس مطالعـات   . )5(این ماده در محیط افزوده شود 

باال بودن نیتریت و نیتـرات در   ،اپیدمیولوژیکی کلینیکی و
. )6( ناخته شده اسـت عامل سرطان معده ش ،رژیم غذایی
 تواند در حفره دهانی و معده به نیتریت احیـاء  نیترات می

آمیـدها   هـا و  تواند با آمـین  این ترکیب در معده می ،شود
کـه   یـی دهـد  زا هـاي سـرطان   واکنش داده و ایجاد گروه

طبـق   .)7-10(شـوند   نیتروزآمین نامیده مـی  -Nترکیبات 
جات تازه و شده مشخص گردیده که سبزی تحقیقات انجام

خصوص سبزیجات برگـدار و   هب ،)شده پخته(شده  فرآوري
منابع عمده دریافت نیترات در رژیم توانند  میجات  صیفی
 پـذیري دارد  ها قابلیت تجمع ، زیرا نیترات آنباشند غذایی

 ،این مواد در مقایسه با نیترات مقدار نیتریت در). 13-11(
سـال اخیـر   در چنـد   ).14( تـر اسـت   خیلی کـم  معموالً

ثر ؤعوامل م منظور مطالعه تجمع نیترات در سبزیجات و به
در واقـع مقـدار   . بر آن تحقیقاتی صـورت گرفتـه اسـت   

نیترات موجود در خـاك کـه ممکـن اسـت مربـوط بـه       
کار برده شده باشد عامل عمده میـزان   هکودهاي تجاري ب

اسـتانداردهاي  ). 15( تجمع نیترات در سـبزیجات اسـت  
هـا وجـود    داکثر غلظت نیترات در سبزيمختلفی براي ح

براي محدود کردن موانع تجـاري در   1997 در سال. دارد
 شـماره  به) EC( نامه کمیسیون اروپایی اتحادیه اروپا آیین

بیشترین سطح نیترات را در بعضی از سـبزیجات   97/194
هـاي سـال متغیـر     حدود مجاز بر اساس فصل. تنظیم کرد

فصـل   ،نیترات در سبزیجات بوده که بیشترین سطح مجاز
محدوده مجاز نیترات در ایـران   ).17و  16(است  زمستان

امـا   مشـخص نشـده اسـت    هاي مختلف فعالً براي سبزي
شـود   طورکلی بیشترین مقدار نیترات که به بدن وارد می به

کیلـوگرم وزن   بـر  گرم میلی 65/3تر از  بایستی روزانه کم
کیلوگرمی نباید  70 با این وجود یک فرد ).18(بدن باشد 
 بنابراین باید. گرم نیترات مصرف نماید میلی 255بیشتر از 

بـراي افـرادي کـه در رژیـم      لظت نیترات را مخصوصاًغ
شـود بـه حـداقل     ها سبزیجات زیاد مصرف می غذایی آن

  ).20و  19( مقدار ممکن کاهش داد

باتوجه بـه اطالعـات متنـاقض در خصـوص میـزان      
عـدم وجـود    د در سـبزیجات و نیتریت موجـو  نیترات و

اطالعات کافی در خصوص میزان نیتـرات در سـبزیجات   
لزوم انجـام مطالعـه کـامالً     ،شده در شهر کرمانشاه عرضه

جا که کاهو، کلم، برگ تربچه، کـرفس،   آناز . مشهود بود
غده تربچه، طـالبی و هندوانـه،    ، زمینی فرنگی، سیب گوجه

میزان مصرف سـرانه  بیشترین  ،دلیل مناسب بودن قیمت هب
اي  میـوه  اي و اي، غـده  را در گروه سبزیجات برگی، بوتـه 
  .داشتند، جهت مطالعه انتخاب شدند

نیتریت  عیین غلظت نیترات وت ،هدف از انجام مطالعه 
جـات   صـیفی  جات وسـبزی  بعضی از در قسمت خوراکی

 سـبزیجات  معرفـی   مصرفی در سـطح شـهر کرمانشـاه و   
همچنین مقدار  .بودنیتریت  ترات ونی مقدارداراي بیشترین 

ــت  وغلظــت نیتــرات  در محصــوالت مصــرفی در نیتری
هاي مختلف شهر که از نظر اقتصادي و اجتمـاعی   قسمت

  .باهم تفاوت داشتند، مورد مطالعه قرار گرفت
  

  ها روش مواد و
با مراجعه به مناطق انتخابی براي مطالعه در سطح شهر 

، به تعداد حـداقل  1389یر ت هاي خرداد و در ماه کرمانشاه
روش تصـادفی انجـام شـد     بـرداري بـه   سه نوبت نمونـه 

سه نمونه از هر نـه   برداري، که در هر محل نمونه طوري هب
 نمونـه مـواد   27 مورد مواد غذایی مورد مطالعه و جمعـاً 

آوري و مورد آنالیز قرار  نمونه جمع 108در کل  غذایی و
ـ . گرفتند ودن مرکـز توزیـع   نحوه انتخاب براساس عمده ب

سبزیجات و سطح اقتصادي، اجتمـاعی مـردم آن منـاطق    
 آوري سـبزیجات مـوردنظر   مناطق جمـع  .صورت گرفت

اجتمـاعی   منطقه با وضعیت اقتصـادي و  عبارت بودند از
، منـاطق بـا وضـعیت اجتمـاعی     )میـدان فردوسـی  ( باال

میـدان   دو منطقه میدان وکیـل آقـا و  ( واقتصادي متوسط
اجتماعی ضـعیف   با وضعیت اقتصادي و و منطقه) آزادي

منطقـه   ،باتوجـه بـه گسـتردگی بیشـتر     ).شهرك مسـکن (
 بـار  دو محل توزیع عمـده میـوه و تـره    ،اقتصادي متوسط

بندي مناطق اقتصادي و اجتماعی شهر  طبقه .انتخاب شدند
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بعـد از  . )21( کرمانشاه براساس مطالعات قبلی انجام شد
دن براي تعیین مقـدار  از روش خشک کرها  انتخاب نمونه

مواد غذایی مورد مطالعه به  .استفاده شد نیتریت و نیترات
بعـد از   .آزمایشگاه شیمی دانشکده بهداشت منتقل شـدند 

گـرم از هـر نمونـه را وزن     100 ،شستشو و پـاك کـردن  
گراد قـرار   درجه سانتی 80نموده و در درون آون با دماي 

 ،اد غـذایی مـو مدت زمان الزم براي خشک شـدن  . یمداد
هـاي بـا    براي سبزي ، مثالً بستگی به بافت موردنظر داشت

ساعت  12) کلم و برگ تربچه، کاهو، کرفس(بافت نازك 
 ،زمینـی  سیب(هاي با بافت ضخیم و گوشتی  و براي سبزي

در مـورد   .سـاعت بـود   24 )غـده تربچـه   و فرنگی گوجه
تـه  ها با استفاده از آسیاب گرف عصاره آن ،طالبی هندوانه و

از خشـک شـدن    بعـد  .مورد سنجش قـرار گرفـت   شد و
مرتبـه   3 ،نمونـه  روي هـر  ،هـا  ها و پودر کردن آن نمونه

یک مرتبه با مقـدار   گرم وزن خشک و 2آزمایش با مقدار 
هندوانه  براي طالبی و. گرم وزن خشک صورت گرفت 4
آزمایشـات بـا    .هـا اسـتفاده شـد    سی عصاره آن سی 10از

شده توسط مؤسسه استاندارد  هیمل ارااستفاده از دستورالع
 صـورت گرفـت   4106 شماره تحقیقات صنعتی ایران به و
 100سـدیم تترابـورات و   لیتر محلـول دي  پنج میلی). 22(

درجه به مـواد غـذایی    80سی آب مقطر گرم با دماي  سی
ـ  . شده اضافه گردید خشک دقیقـه در   15مـدت   هسـپس ب

س بـه ایـن   سـپ  ،در ادامـه . حمام آب جوش قرار گرفت
پتاسـیم هگزاسـیانوفرات اضـافه      اسـتات روي و  ،محلول

بـا آب   لیتري منتقـل شـد و   میلی 200محلول به بشر . شد
در تمام مراحل کار بـراي رقیـق کـردن    ( مقطر رقیق شد

بـراي  ). اسـتفاده شـد   Ultrapure ها از آب مقطـر  محلول
 یکنواخــت کــردن محلــول از ترکیــب اجســام معلــق و

  .استفاده شد) MIKRO.120- Germany( میکروسانتریفیوژ
لیتـر از محلـول    میلـی  10براي تعیین مقـدار نیتریـت،   

بـا   .لیتري انتقال یافت میلی 50فیلترشده به یک بالن حجمی
نفتیـل اتـیلن   -1 اضافه نمودن سـولفانیل آمیـد کلرایـد و   

 ،شـده  آمین دي هیدروکلراید نرمال بـه محلـول صـاف    دي
سپس جذب محلول . ت آمددس هکمپلکس ارغوانی رنگی ب

   اســـــپکتوفتومتردســـــتگاه بـــــا اســـــتفاده از  
)JENOWAY-6715uv/Vis, UKE( ، ــوج ــول م  538در ط

غلظـت نیتریـت روي منحنـی     گیـري شـد و   نانومتر اندازه
سـی   سی 10،تعیین مقدار نیتراتبراي . استاندارد تعیین شد

 و) pH=9/6(دیگر از محلول فیلتـر شـده بـا محلـول بـافر     
شـود تـا    کـار باعـث مـی    این( زي مخلوط شدکادمیوم فل

سپس با آب مقطر تـا حجـم    ).نیترات به نیتریت احیا شود
از ایـن  لیتـر   میلی 10با استفاده از  سی رقیق شد و سی 50

بقیه مراحل همانند آزمایش تعیین مقدار  ،محلول رقیق شده
نیتریـت در   در نهایت مقـدار نیتـرات و  . نیتریت تکرار شد

چهـار  ( گانه شهري، مطالعه در مناطق سه ردمواد غذایی مو
. با هم مقایسه شد SPSSIIبا نرم افزار ) برداري محل نمونه

و مقایسه  ANOVAاختالف بین مناطق با استفاده از روش 
شـده بـا مقـدار اسـتاندارد مربوطـه بـا        گیري مقادیر اندازه

  . انجام گرفت  t-Testاستفاده از آزمون 
  ها یافته

مقدار نیترات در مواد غذایی مـورد نظـر    نتایج میانگین
اقتصادي و اجتماعی در سطح شهر  در چهار منطقه مختلف

هـاي   ه شده است، براساس یافتهیارا 1جدول  کرمانشاه در
تـرین مقـدار سـطح     فرنگـی داراي کـم   گوجه ،این مطالعه
اخـتالف   ،در بین چهار منطقه از نظر غلظـت  و نیترات بود

هـایی کـه از    در نمونـه . )>001/0P( دار وجود داشتامعن
آوري شـده بودنـد    منطقه با وضعیت اقتصادي خوب جمع

، )7/7±8/0( توجهی پـایین بـود   طور قابل هغلظت نیترات ب
شـده از منـاطق بـا وضـعیت      گیـري  فرنگی نمونه در گوجه

از ). 4/17±3/1( اقتصادي ضعیف، غلظت نیترات باال بـود 
هندوانه در  طالبی و هاي نظر میزان غلظت نیترات در نمونه

. دار وجـود نداشـت  ااختالف معن ،برداري چهار محل نمونه
جـات   صـیفی  ایـن گـروه از   ،بر طبق اظهارات فروشندگان

 طور عمده از جنوب کشور وارد میادین توزیـع میـوه و   هب
  .شوند بار کرمانشاه شده و در سطح شهر توزیع می تره

ـ  زمینی توزیـع  میانگین غلظت نیترات در سیب  ده درش
 گرم در هر کیلوگرم وزن میلی 7/347سطح شهر کرمانشاه 

  ط ـده توسـش هـتر بود که بیشتر از مقدار استاندارد توصی
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   250(براي این محصول ) (WHOسازمان جهانی بهداشت 
اما ). =P 012/0(  است) گرم در هر کیلوگرم وزن تر میلی

ـ  در سایر نمونه تـر   ایینها میزان نیترات از حد استاندارد پ
میانگین غلظت نیترات در سبزیجات برگـی بیشـتر از    .بود

اي بــود و در بــین  اي بیشــتر از میــوه اي و در غــده غــده
کـرفس داراي    بـرگ تربچـه و   ،هاي مـورد مطالعـه   نمونه

  .)1نمودار (بیشترین مقادیر غلظت نیترات بودند 
نتایج حاصل از تعیین غلظت نیتریت در مواد غـذایی  

 ه شده است، غـده تربچـه و  یارا 2در جدول  مورد مطالعه

باالترین مقادیر غلظت نیتریت را دارا بودند  ،فرنگی گوجه
تـرین مقـادیر غلظـت     برگ تربجه نیز داراي کم و کاهو و

  . نیتریت بودند
ــت در   ــت نیتری ــه اخــتالف غلظ ــی گوج ــاي  فرنگ ه
 منطقـه مختلـف اقتصـادي و    چهـار  شـده در  گیري نمونه

ـ سطح شه اجتماعی در و  )=0014/0P(دار ار کرمانشاه معن
ـ    هزمینی ب در سیب ). =057/0P( دار بـود اطـور مـرزي معن

میانگین غلظت نیتریت در مواد غذایی مـورد مطالعـه در   
  . ستا  با هم مقایسه شده 2سطح شهر کرمانشاه در نمودار 

  

  1389هاي مختلف توزیع در سال  ها در محل وزن تر در نمونه mg/kgمقایسه میانگین غلظت نیترات برحسب  -1جدول 

  ها نمونه
  محل نمونه گیري

Pvalue 
 ***مسکن **میدان آزادي **میدان وکیل آقا *میدان فردوسی

7/750  برگ تربچه ± 6/5  9/658 ± 1/29  4/782 ± 6/14  7/698 ± 8/13  0/001 

7/785  کرفس ± 6/59  9/750 ± 7/87  3/601 ± 3/140  8/658 ± 4/110  0/968 

7/257  سیب زمینی ± 2/73  4/390 ± 5/38  5/376 ±57 9/365 ± 2/13  0/017 
7/59  طالبی ± 6/3  3/58 ± 3/1  61± 9/2  5/58 ± 2/2  0/593 
4/63  هندوانه ± 3/1  7/61 ± 6/0  9/62 ± 8/1  5/61 ± 3/0  0/210 

4/510  غده تربچه ±15 4/472 ± 3/23  3/518 ± 7/5  3/454 ± 9/14  0/003 
8/64  کلم ± 9/9  8/71 ± 2/7  6/55 ± 5/3  2/55 ± 8/5  0/054 

7/7  گوجه فرنگی ± 8/0  9/13 ± 1/1  3/11 ±0/5 4/17 ± 3/1  0/001 
3/589  کاهو ± 2/31  2/606 ± 5/66  4/601 ± 8/32  9/607 ± 9/71  0/054 

  ضعیفمنطقه با وضعیت اقتصادي  ***  منطقه با وضعیت اقتصادي متوسط **  خوبمنطقه با وضعیت اقتصادي  *
  

  
  1389وزن تر در سال mg/kg  شهر کرمانشاه بر حسب جات مصرفی صیفی ها در سبزیجات و میانگین غلظت نیترات نمونه - 1 نمودار
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  1389 هاي مختلف توزیع در سال ها در محل وزن تر در نمونه mg/kgمقایسه میانگین غلظت نیتریت بر حسب  -2جدول 

  ها نمونه
  محل نمونه گیري

Pvalue 
 ***مسکن **میدان آزادي **میدان وکیل آقا *میدان فردوسی

3/0  برگ تربچه ± 0003/0  2/0 ± 1/0  2/0 ± 1/0  2/0 ± 1/0  0/330 
1/0  کرفس ± 03/0  1/1 ± 1/0  3/1 ± 2/0  1± 2/0  0/388 

2/0  سیب زمینی ± 005/0  7/0 ± 3/0  6/0 ± 3/0  8/0 ± 1/0  0/057 
5/0  طالبی ± 1/0  5/0 ± 1/0  5/0 ± 1/0  7/0 ± 1/0  0/062 
5/0  هندوانه ± 2/0  4/0 ± 2/0  5/0 ± 2/0  5/0 ± 1/0  0/881 

4/4  غده تربچه ± 4/0  1/4 ± 4/0  2/4 ± 2/0  5/4 ± 003/0  0/414 
1/0  کلم ± 03/0  2/1 ± 2/0  8/0 ± 1/0  0/8± 1/0  0/119 

6/2  گوجه فرنگی ± 1/0  9/2 ± 006/0  9/2 ± 1/0  3/4± 003/0  0/001 
2/0  کاهو ± 1/0  3/0 ± 001/0  2/0 ± 1/0  0/3± 004/0  0/363 

  منطقه با وضعیت اقتصادي ضعیف ***  منطقه با وضعیت اقتصادي متوسط **  منطقه با وضعیت اقتصادي خوب *
  

  
  1389وزن تر در سال mg/kg  جات مصرفی شهر کرمانشاه بر حسب صیفی ها در سبزیجات و ت نمونهیمیانگین غلظت نیتر - 2 مودارن

  
  بحث 

شـده در   توزیـع زمینی  میانگین غلظت نیترات در سیب
توصـیه   د وسطح شهر کرمانشاه بـیش از حـد مجـاز بـو    

حـد   شود براي پیشگیري از بیماري متهموگلوبینمیا تـا  می
ویژه رژیم غـذایی   هب ،امکان از مصرف آن در رژیم غذایی

از طرفی با توجـه بـه عرضـه زیـاد     . کودکان کاسته شود
دلیل پایین بودن قیمـت و مصـرف    هزمینی در بازار ب سیب

 بیشـتر ( زیاد سرانه توسط مـردم مخصوصـاً در کودکـان   
ایـن کـار   ) کـرده  زمینـی سـرخ   سیب صورت چیپس و هب

ت بنابراین  الزم است نظارت کـافی  تاحدي غیرممکن اس
زمینی در شـهر   برداشت و واردات سیب بر نحوه کاشت و

باتوجـه بـه میـزان نیتـرات در     . کرمانشاه صـورت گیـرد  
شده در شـهر کرمانشـاه،    زمینی عرضه هرکیلوگرم از سیب
   250زمینی در کودکان نباید بیشتر از  مصرف مجاز سیب
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  .باشددر روز گرم 
مطالعه مؤید باال بودن میزان نیتـرات در  هاي این  یافته

هاي برگی نسبت به دیگر گروه از سـبزیجات بـود،    سبزي
بـا  . که بیشترین میزان نیترات در برگ تربچه و کرفس بود

شـده بـراي میـزان نیتـرات در      توجه به استاندارد تعیـین 
تـر از   کم ،ازاي هر کیلوگرم وزن بدن ها حد مجاز به سبزي

ي چه فـرد  چنان). 23(است  شدهخص گرم مش میلی 65/3
از سبزیجات برگـی   کیلوگرم در شهر کرمانشاه 70با وزن 

با توجـه بـه متوسـط     ،در رژیم غذایی خود استفاده نماید
نبایـد  ) گرم در کیلوگرم میلی 1/521(نیترات در این گروه 

، چـرا کـه بـا     مصـرف نمایـد  در روز گرم  400بیشتر از 
مقدار مجاز نیترات در بدن فـرد   ،گرم سبزي 400مصرف 

سـبب بـروز    ،مین شـده و در صـورت مصـرف بیشـتر    أت
 .گردد اختالالت و اثرات مضر ناشی از نیترات در بدن می

قابل ذکر است که این موضوع براي کودکـان از اهمیـت   
عنـوان مثـال مقـدار مصـرف      به ،بیشتري برخوردار است
کاهش  گرم 100کیلوگرمی به  25سبزي براي یک کودك 

ـ   یابد که خود بیان می ثیر و اهمیـت بیشـتر مصـرف    أگـر ت
 ،سبزي در رژیم غذایی کودکان نسبت به بزرگساالن است

نیتـرات   میزانبنابراین باید نهایت تالش را اعمال نمود تا 
براي افرادي که در رژیم غذایی  اًمخصوص ،در سبزیجات

 کاهشقابل قبول به مقدار   ها مصرف سبزي زیاد است آن
  .داده شود

میزان نیترات براي مـواد غـذایی در ایـن مطالعـه بـا      
 ).24-26(ها مقایسه شد  شده از سایر مکان سطوح گزارش

 تـا تابسـتان   1377 پـاییز ( شـده در اصـفهان   تحقیق انجام
 نشان داد که میانگین نیترات در سبزیجات برگدار )1378
kg/mg9/278  که میانگین نیتـرات در   درحالی ).27(است

این گروه از سبزیجات مصرفی در سطح شـهر کرمانشـاه   
  .بود kg/mg2/627 بسیار باالتر وحدود

مواد غـذایی منـاطق    از لحاظ مقدار غلظت نیترات در
مورد مطالعه تفـاوت وجـود داشـت کـه ایـن اخـتالف       

تـر در منـاطق    علت عرضه محصوالت مرغوب هتواند ب می
کننـده   عرضهاجتماعی باال نسبت به سایر مناطق -اقتصادي

زیرا یکی از عواملی که تأثیر زیادي  .این محصوالت باشد
تطـابق بـا    گذارد مـدیریت علمـی و   بر جذب نیترات می

رسد که  نظر می به. استاندارد نوع محصول در مزرعه است
مناطق با وضعیت اقتصادي باال  شده در محصوالت عرضه

تـر   ینها سطح نیترات پای از مزارعی تهیه گردیده که در آن
امـا در منـاطق بـا وضـعیت     . از مزارع دیگر بوده اسـت 

سـبزیجات از مزارعـی کـه در     ًاحتماال ،اقتصادي ضعیف
یـا بـا    و گیـرد  صورت دستی صورت می هها کوددهی ب آن

گردنـد، تهیـه    نشـده فاضـالب آبیـاري مـی     پساب تصفیه
چرا که سطح نیترات . شود که غلظت نیترات باال است می

کـاربرده   هنوع کود نیتروژنی ب ه نسبت ووسیل سبزیجات به
زمان  بافت خاك و سازي خاك، هاي نیتروژن شده، فعالیت

  ).28( گیرد برداشت تحت تأثیر قرار می
ها ممکـن اسـت    انحراف معیار باال در بعضی از نمونه

شده  گیري دلیل وسعت بسیار زیاد محدوده نیترات اندازه هب
 .مختلــف باشــدشــده در منــاطق  هــاي توزیــع در نمونــه

 ،گستردگی محدوده میزان تجمـع نیتـرات در سـبزیجات   
نوع، گونه، سن گیاه، میزان نیتـرات   از عواملی مانندناشی 

میـزان   ، تنش رطوبتی، نـوع کـود، دفعـات و   خاك HP و
، زمان برداشت )اي گلخانه سنتی و( کوددهی، نحوه کشت

داري  نحوه نگـه ، ، فصل برداشت)صبح یا عصر( محصول
از جمله ( هوایی شرایط آب و پس از برداشت و محصول

در تحقیقـات مشـابه    .اسـت ) شدت نور درجه حرارت و
میـزان   زیادشده توسط سایر محققان نیز این وسعت  انجام

هرچنـد قسـمت    ).30و  29( نیترات گزارش شده اسـت 
شده در شهر کرمانشاه از منـاطق   عمده محصوالت عرضه

با توجـه بـه قیمـت و    شوند ولی  مین میأجنوبی کشور ت
توزیع آن در مناطق مختلـف   ،کیفیت متفاوت محصوالت

  .اجتماعی شهر کرمانشاه، متفاوت خواهد بود-اقتصادي
در نیتریت غلظت  هاي این مطالعه مؤید باال بودن یافته

آن در  پـایین بـودن مقـدار    غده تربچـه و  فرنگی و گوجه
عـادات غـذایی مـردم در     براساس فرهنـگ و . کاهو بود

خاطر  هخیز بودن این منطقه ب حاصل سطح شهر کرمانشاه و
کشـت انـواع سـبزیجات صـورت     ، موقعیت جغرافیـایی 
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گیرد، بنابراین جهـت روشـن شـدن کنتـرل وضـعیت       می
شـده در   کشـت  نیتریت در سبزیجات مصرفی و نیترات و

زمینی به لحـاظ بـاال    ویژه در سیب هب ،سطح شهر کرمانشاه
حد مجـاز، الزم اسـت توجـه    بودن غلظت نیترات آن از 

 کـوددهی و  کافی از طرف مسئولین وکشاورزان برتکـرار 
آبیاري مناسب سبزیجات براي توسعه تولیـد محصـوالت   

  ).32و  31( بهینه با مقدار کم نیترات صورت گیرد
بعضــی از  ،بــر طبــق اخبــار و اطالعــات منتشرشــده

 زمینی و محصوالت کشاورزي صادراتی استان مانند سیب
نیتریـت عـودت    دلیل باال بودن میزان نیترات و هب، نههندوا

زیـان اقتصـادي فراوانـی     اند که موجب ضرر و داده شده
  . اند شده

  يگیر نتیجه
  تریـت و نیتـرات در بعضـی از    یوجود مقـدار زیـاد ن  

  

با توجه به مصرف . هاي مورد مطالعه مشاهده شد فراورده
 ات وخطرات بالقوه تجمـع نیتـر   باالي این محصوالت و

هـاي   ها و سـرطان  ارتباط آن با بعضی از بیماري نیتریت و
شده توسط  دستگاه گوارش، پایش منظم محصوالت عرضه

هـاي علـوم پزشـکی     داروي دانشـگاه  هاي غذا و معاونت
  . شود کشور توصیه می

  
  تشکر و قدردانی

 ،دانیم از همکاري خانم پریسـا نیـازي   وظیفه خود می
شـفیعه   خـانم  تغذیـه و ت تحقیقـا کارشناس آزمایشـگاه  

شیمی دانشکده بهداشـت   آزمایشگاه کارشناس ،درویشی
مـا را یـاري نمودنـد    که در به ثمر رساندن ایـن تحقیـق   

  .نماییمتشکر و قدردانی صمیمانه 
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