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مسئول مکاتباتshkiani2002@yahoo.com :

(دریافت مقاله 94/7/1 :پذیرش نهایي)94/11/1 :

چکیده
در سال هاي اخیر وجود نیترات و نیتريت در سبزيها به يکي از نگرانيها در سطح افکار عمومي تبديل شده است .هدف اين تحيین
بررسي وضعیت تجمع نیترات و نیتريت در سبزيهاي عرضه شده در بازار شهركرد بود .براي اي منظور در زمستان  1931و تابسنتان
 1931تعداد  222نمونه جمع آوري و تجمع نیترات و نیتريت در آنها اندازهگیري شد .نتايج نشان داد كه مینانگی تجمنع نیتنرات در
سبزيهاي مختلف داراي طیف گستردهاي از  911/3میليگرم بر كیلوگرم وزن تر در نعناع تا  9913/1میليگرم بر كیلوگرم وزن تر در
مرزه بود .در بیش از  58درصد از نمونه ها میانگی تجمع نیترات كمتر از حد استاندارد ( 2811میليگرم بر كیلوگرم وزن تر) بنود ،در
حاليكه در مرزه بیش از  9111میليگرم بر كیلوگرم وزن تر برآورد شد .همچنی مشخص گرديد كه میانگی تجمع نیتريت در ميايسنه
با نیترات بسیار پايی و  1/58میليگرم بر كیلوگرم وزن تر بود .يافتهها نشان داد كه تجمع نیترات در فصل تابستان بهطنور معننيداري
( )p<1/18بیشتر بود اما در مورد نیتريت عکس اي حالت مشاهده شد .بر اساس نتايج اي پژوهش ،میزان تجمع نیترات و نیترينت در
سبزي هاي عرضه شده در شهركرد تهديدي براي سالمت مصرفكنندگان محسوب نميشود ،با اي حال بهكارگیري روشهناي منو ر
براي كاهش تجمع نیترات و نیتريت در سبزيها توصیه ميگردد.
واژههاي كلیدي :نیترات ،نیتريت ،سبزي ،شهركرد
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برمکس م ده نيتریت موبود در بدن انسان (حودود 64

ميدمه
بهطور طبيعي یوونهوای نيتورات و نيتریوت در خواك

تووا  64درصوود) از تبوودیل درونزاد نيتوورات بووه نيتریووت

یافووت شووده و س و تي از چرخووه نيتوورو ن را تشووکيل

حاصوول موويشووود ( .)EFSA, 2008تج ووع نيتوورات در

ميدهند .نيترات شوکل م وده بوذي نيتورو ن توسو

گياهان بستگي به مواملي از بيل گونوه گيواهي ،فصول،

گياهان بوده و رشد گياهان به آن وابسته اسوت .نيتورات

شدت نور ،دما ،روش کشت ،مقدار کود مصورفي ،روش

در اثر فرایند نيترات سازی در خاك توليود مويشوود .از

نگهداری و فرآوری دارد (.)Santamaria, 2006

طرف دیگر یوون نيتریوت حاصول از اکسوای

آمونيوو

نيترات به تنهایي نسبتاً غيرسو ي اسوت اموا و توي در

نسبتا ناپایدار بوده و سریعاً به نيترات اکسيد ميشوود .در

بدن به وسيله باکتریها به نيتریت تبدیل و بوذي شوود

این ميان مصرف کودهای شوي يایي نيترو نوه منجور بوه

بامث ایجاد مارره مته وگلوبيني يا ميشود که این امور

مقودار ایون یوونهوا در خواك و آي مويگوردد

در نوزادان بامث ایجاد سندرو نوزاد کبوود

افزای

به خصو

(ملکوتي و ه کواران .)1866 ،از طورف دیگور ایون دو

(ک بود اکسيژن) ميشود .از طرف دیگر در معده انسان،

ترکيوود در بوودن حيوانووات و انسووان توليوود موويشوووند.

نيتریت با ترکيبات نيتروسواتابل ( )nitrosatableاز يبول

همچنين ایون ترکيبوات (نيتورات و نيتریوت) بوه منووان

آميدها و آمينها واکن

داده و منجر به توليود ترکيبوات

نگهدارنده در غذاهای فرآوری شوده اسوتداده مويشووند

ان -نيتروزو مويشوود ( .)Santamaria, 2006برخوي از

(.)EFSA, 2008

ترکيبات ان -نيتوروزو از بيول نيتوروزآمين سورطانزای

مصرف سبزیها برای سالمتي انسوان روروری بووده

وی در گونههای حيواني بوده و بنابراین مويتواننود در

زیرا آنها منبع خوبي از ویتامينها از بيل  Aو  ،Cمناصر

انسان منجور بوه سورطان شووند (.)Risch et al., 1985

معوودني مثوول پتاسوويم ،کلسوويم ،منيووزیم و آهوون و سووایر

پژوه های انجوا شوده در موورد خطور سورطانزایوي

ترکيبات مديد از بيل اسيد فوليک و فيبر بوده و بنابراین

مصرف مقادیر باالی نيترات موبود در سبزیها متنا ض

سورطانهوای

هسووتند .در برخووي از مطالعووات اپيوودی يولو یک بووين

دستگاه گوارش در انسان مويشووند .سوازمان بهداشوت

مصرف نيتورات و نيتریوت و سورطان معوده و موری در

بهاني ،مصرف روزانه حدا ل  444گر سوبزی و ميووه

انسان یک ه بستگي مثبت یافت شوده اسوت ( Dutt et

را برای بلوگيری از بي اریهای مزمن در انسان توصويه

 .)al., 1987بوه منووان مثوال مطالعوات اپيودی يولو یک

ميکند ( .)WHO, 2003aمليرغم اینکوه سوبزیهوا بور

انجا شده در شيلي حاکي از رابطه طعي بوين مصورف

سالمتي انسان تاثير مثبت دارند ،اما از سطوح نيتورات و

نيتوورات (بوين  188تووا  489ميلويگوور بور کيلوووگر در

نيتریت آنها نبایستي چشمپوشوي کورد .م وده راه ورود

سبزیها) و شيوع سرطان معده هستند ( Armijo et al.,

نيترات به بدن انسان از طریق مصرف غوذا و بوه ویژه از

 .)1981در حالي که در مطالعات دیگور چنوين رابطوهای

طریق سبزیها است کوه حودود  64توا  94درصود کول

مشاهده نشوده اسوت .بوه مبوارت دیگور ،در مطالعوات

ميدهد.

کنترلي موردی ،یک ه بستگي مندي بين مصرف نيترات

منجر به کاه

خطر سرطان به خصوو

نيترات وارده به بدن انسان را به خود اختصا
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و سرطان معده مشواهده شوده اسوت .ایون امور بوه اثور

 1869در تهران نشان داد که تج ع نيترات در برخوي از

محافظتي وی شناخته شده سبزیها و ميوهها بور خطور

سبزیهای مورد مطالعه بوي

از حودود مربوع بووده و

ایجاد سرطان دستگاه گووارش نسوبت داده شوده اسوت

نگراني بدی در این زمينه وبود دارد .ایون تحقيوق بوه

( .)Santamaria, 2006; WHO, 2007بوه طوور کلوي،

منظور اندازهگيری تج ع نيترات و نيتریت در سبزیهای

مطالعات اپيدميولو یک انجا شده توس ک يته مشوترك

مرره شده در بازار شهرکرد و ارزیوابي خطور احت والي

متخصصين افزودنيهای غذایي سازمان خواروبار بهاني

ناشووي از مصوورف سووبزیهووای دارای مقووادیر نيتوورات و

و سوازمان بهداشوت بهواني ( The Joint FAO/WHO

نيتریت بي

از سطح استاندارد بورای ب عيوت موبوود

)Expert Committee on Food Additives, JECFA

انجا شد.

در سوووالهوووای  2442و  2446شوووواهدی مبنوووي بووور
سرطانزایي نيترات و نيتریت در انسوان را نشوان نوداده
است ( .)WHO, 2003b; EFSA, 2008این ک يته ميزان

مواد و روشها
به منظور ابرای این پژوه

در طول فصول زمسوتان

مصرف روزانه ابل بول نيترات و نيتریت را به ترتيود

 1894و تابسووتان  1891از بووازار شووهرکرد ن ونووههووای

 4تا  8/6و  4تا  4/46ميليگر بر کيلوگر وزن بودن در

سبزی ( 16مورد ن ونوهبورداری) تهيوه شود .تعوداد کول

روز گزارش کرده است.

ن ونههای تهيه شده  222ن ونه بود که شامل سبزیهوای

تاکنون پژوه های متعددی در مورد بررسوي تج وع

شوید ،بعدوری ،گشونيز ،شواهي ،توره ،نعنواع ،شونبليله،

نيترات و نيتریت در سبزیها و ميوهها در بهان صورت

ریحان سبز ،برگ تربچه ،غده تربچوه ،پيازچوه ،اسودنا ،

گرفته اسوت ( Onyesom and Okoh, 2006; Shahlaei

ریحان بند  ،برگ چغندر ند ،مورزه ،خرفوه و ترخوون

et al., 2007; Shokrzadeh et al., 2007; Thompson
 .)et al., 2007در برخي از این مطالعات تج ع نيتورات

و نيتریت بي

از حد استاندارد بوده و در برخوي دیگور

تج ع ک تر از حد استاندارد بوده اسوت .پوژوه هوای
انجا شده توس شکرزاده و ه کاران در سال  2446در
مازنووودران ،رروووا يان و ه کووواران در سوووال  1869در
خراسان رروی ،شوهباز زادگوان و ه کواران در سوال
 1869در اردبيل و شوهالیي و ه کواران در سوال 2446
در خوزسووتان نشووان داد تج ووع نيتوورات و نيتریووت در
سبزیهای مورد مطالعه ک تر از حود اسوتاندارد بووده و
نگراني وبوود نداشوته اسوت .در حوالي کوه تحقيقوات
سپهوند و اميدواری در سال  1869در لرستان ،رح واني
در سال  1861در اصدهان و پورمقيم و ه کاران در سال

بودند .حدا ل وزن ن ونههای تهيه شده برای هر کدا از
سوبزیهوای موورد مطالعوه  2کيلووگر بوود .بودنبال آن
ن ونهها به آزمایشوگاه انتقوال داده شود و پوس از بودا
کردن سو تهوای غيورخووراکي ،زرد ،صودمه دیوده و
پالسيده حدود  244گر ن ونه از هر سوبزی بودا و بوا
استداده از ترازوی ر ومي توزین شد .سپس ن ونههوا بوا
آي مع ولي و آي مقطر ( 2بار) شستشو داده شود و بوه
مدت  46سامت در آون در دمای  64دربوه سلسويو
رار داده شد و مجدداً توزین شدند .سپس درصود مواده
خشک ن ونهها از تقسيم وزن خشک نهایي بوه وزن تور
اوليه محاسبه شد .بدنبال آن ن ونوههوا خورد شوده و بوا
توبووه بووه حساسوويت نيتوورات و نيتریووت موبووود در
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ن ونووههووای سووبزی بووه نووور و دمووا ،در داخوول وووروف

است .تج ع نيترات در سبزیها در زمستان دارای طيف

پالستيکي تيره ریخته شودند .ن ونوههوا توا زموان انجوا

گستردهای از  16/1ميليگر بر کيلوگر وزن تر در برگ

آزمووای

در فریووزر در دمووای  -16دربووه سلسوويو

تربچه توا  4429/2ميلويگور بور کيلووگر وزن تور در

نگهداری شدند .برای اندازهگيری تج ع نيترات ،بوه 4/1

بعدری ميباشد .در فصل تابستان نيز تج ع نيتورات در

گر از پودر خشک توزین شده (با تورازوی ر وومي بوا

محدوده  246/9ميليگر بر کيلوگر وزن تور در نعنواع

د ت  4/441گر ) هور سوبزی  14ميلويليتور آي مقطور

تا  8942/6ميليگر بر کيلوگر وزن تر در مورزه متغيور

ارافه شده و ن ونوههوا در دموای  41دربوه سلسويو

بود .بيشترین و ک ترین تج وع نيتورات در سوبزیهوای

بوهمودت یوک سوامت ورار گرفتنود ( Cataldo et al.,

فصل زمستان در بعدری و نعناع بوه ترتيود بوه مقودار

 .)1975ن ونههای حاصله سانتریديو شده و مصاره آنها

 2268/4و  814/9ميليگر بر کيلوگر وزن تر مشواهده

با استداده از کاغذ صافي فيلتر شد .سپس تج ع نيتورات

شد .در فصل تابستان نيز مرزه و شونبليله بوه ترتيود بوا

و نيتریت به روش رنگ سونجي بوا اسوتداده از دسوتگاه

 8849/1و  766/1ميليگر نيترات بر کيلووگر وزن تور

اسپکتروفتومتر (مدل  )GBC Cintra 101بوه ترتيود در

بيشترین و ک ترین مقادیر را به خوود اختصوا

دادنود.

طول مو های  414و  144نانومتر انودازهگيوری گردیود

در مورد تج ع اسوتاندارد نيتورات در سوبزیهوا مرابوع

( .)Cataldo et al., 1975; Sparks, 1996در نهایووت

مختلدي وبود دارد .اتحادیه اروپا مقدار  2144ميليگور

تج ع نيترات و نيتریت بر حسد ميليگر بور کيلووگر

بر کيلوگر وزن تر را به منوان حد مجاز معرفوي کورده
هوويز کوودا از

وزن تر هر سوبزی محاسوبه شود .بورای مقایسوه تج وع

اسووت ( .)EFSA, 2008بوور ایوون اسووا

نيترات و نيتریت در سبزیهای ن ونهبرداری شده در دو

سبزیهای گشنيز ،شاهي ،توره ،نعنواع ،شونبليله ،ریحوان

فصل زمستان و تابستان از آزمون  tاستداده شد .همچنين

سبز ،برگ تربچه ،پيازچه و اسدنا ن ونهبرداری شده در

به منظور محاسبه ميزان مجاز مصرف روزانه هر کودا از

فصل زمستان دارای نيترات بي

از  2144ميليگور بور

سبزیها توس افراد بزرگسال ميزان مصرف روزانه ابل

کيلوگر وزن تر نبودند .در این ميان به ترتيد تنهوا ،44

بووول ( )Acceptable Daily Intake, ADIنيتوورات و

 24و  14درصد از سبزیهوای بعدوری ،شووید و غوده

نيتریت به ترتيد  8/6و  4/46ميليگر بر کيلوگر وزن

تربچه ن ونهبرداری شده در فصل زمستان دارای نيتورات

بدن و ميانگين وزن آنها  11/9کيلووگر در نظور گرفتوه

بي

از  2144ميليگر بر کيلوگر وزن تر بودند .اما در

شده است (.)WHO, 1996

فصل تابستان ورعيت به گونهای دیگر بود .بوه طووری
کووه سووبزیهووای تووره ،نعنوواع ،شوونبليله ،پيازچووه ،بوورگ

يافتهها
تجمع نیتنرات در سنبزيهنا :در بودول  ،1ميوانگين،
ک ينه ،بيشينه و انحراف استاندارد تج وع نيتورات در دو
فصل زمستان و تابستان در سبزیهای مختلف ارا ه شده
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ریحان بند  ،برگ تربچه ،غده تربچه ،گشونيز و شووید
ن ونهبرداری شده دارای نيترات بي

بر کيلوگر وزن تر بودند.

از  2144ميليگور

بدول ( -)1ميانگين ،ک ينه ،بيشينه و انحراف استاندارد تج ع نيترات بر حسد ميليگر بر کيلوگر وزن تر در سبزیهای مختلف در فصول زمستان و
تابستان
فصل

زمستان
میانگی

سبزي
شوید

a

1696/6

بعدری

a

2268/4

گشنيز

b

1194/7

شاهي

a

1912/6

تره

a

649/7

نعناع

b

814/9

شنبليله

b

811/9

919/6
1414/2
614/6
1242/4
161/8
148/1
218/7

2662/1
4429/2
2472/8
2299/6
1188/1
116/1
146/9

میانگی

انحراف استاندارد
178/6
1444/9
422/4
828/1

a

1768/6

a

1694/4

a

1949/4

a

2271/4

a

489/2

a

111/6
96/4

1872/9

614/9

1914/1

869/4

برگ تربچه

626/1 b

16/1

2122/4

788/4

ریشه تربچه

a

1691/6

پيازچه

b

874/7

2668/1

624/9

996/2
1114/2

a
a

ریحان سبز

b

كمینه

بیشینه

تابستان

766/1

كمینه
864/7
649/8
978/6
1417/6
826/6
246/9
441/1

بیشینه
8421/6
2626/1
8481/2
2912/7
1621/4
1769/8
1482/1

انحراف استاندارد
661/4
667/6
624/2
761/1
187/2
188/7
216/6

2441/6

2478/2

2612/6

871/4

2486/9 a

1211/6

8246/1

667/4

a

2161/6

1681/8

a

641/6

119/1

1264/7

244/6

اسدنا

1416/2

621/6

2284/4

441/9

--

ریحان بند

--

--

--

--

2162/9

1161/4

برگ

--

--

--

--

1847/1

681/7

8116/4

477/6

1711/2

921/7

2496/9

484/6

--

--

--

8641/8

911/4

2867/4

184/1

چغندر ند
مرزه

--

--

--

--

8849/1

2142/2

8942/6

711/7

خرفه

--

--

--

--

616/1

819/6

1679/8

118/1

--

--

--

--

1176/6

1449/4

1896/8

196/4

ترخون
كل سبزيها

b

1216/8

16/1

4429/2

a

661/9

 aو  :bميانگينها با حروف متداوت در هر ردیف (در سبزی یکسان) دارای اختالف معنيدار هستند

1687/2

246/9

8942/6

686/4

(.)p<4/41

تجمع نیتريت در سنبزيهنا :در بودول ( )2ميوانگين،

(غير ابل تشخيص) در سبزیهای شوید ،توره ،ریحوان

ک ينه ،بيشوينه و انحوراف اسوتاندارد تج وع نيتریوت در

سبز و ترخون تا  1/8ميليگر بور کيلووگر وزن تور در

سبزیها در فصول زمستان و تابستان ارا وه شوده اسوت.

خرفه متغير بود .در سبزیهوای ن ونوهبورداری شوده در

تج ع نيتریت در سبزیهای برگي زمستان دارای گستره

زمستان ،نعناع و ریحوان سوبز بوه ترتيود بوا  8/1و 4/7

وسيعي از  4/1تا  14/2ميليگور بور کيلووگر وزن تور

ميليگر بر کيلوگر وزن تر بيشترین و ک ترین مقوادیر

متغير بود که هر دو در سوبزی شووید مشواهده شود .در

نيتریت را به خود اختصا

دادند .در فصل تابستان نيوز

تابستان نيز محدوده تج ع نيتریت از مقوادیر بسويار کوم

مقادیر بيشترین و ک ترین تج ع نيتریت به سوبزیهوای
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ترخون و تره بوه ترتيود بوا مقوادیر نيتریوت  2/6و 4/2

ميل ويگوور بوور کيلوووگر وزن توور اختصووا

داده شوود.

بدول ( -)2ميانگين ،ک ينه ،بيشينه و انحراف استاندارد تج ع نيتریت بر حسد ميليگر بر کيلوگر وزن تر در سبزیهای مختلف در فصول
زمستان و تابستان
فصل
سبزي

زمستان
میانگی

شوید

a

2/1

بعدری

a

1/6

گشنيز

a

شاهي

كمینه

بیشینه

تابستان
انحراف استاندارد

میانگی
a

4/4

a

4/6

1/6

4/6

8/8

4/9

a

4/6 a

4/2

1/9

4/7

تره

a

4/6

4/2

نعناع

a

8/1

شنبليله

a

1/6

ریحان سبز

a

4/7

برگ تربچه

a

4/6

ریشه تربچه

a

2/4

پيازچه

a

4/1
4/2

1/1
4/6
4/2
4/1
1/4

14/2
1/1

1/9
1/2
8/1
1/8
1/4
8/7

2/9
1/7

4/1
1/8
4/6
4/8
4/8
4/9

كمینه

بیشینه

ND

1/7

4/2

1/9

انحراف استاندارد
4/7
4/7

2/8

4/9

4/6

1/8

1/6 a

4/2

4/6

2/4

b

4/2

ND

4/4

b

1/1

a

1/4

a

4/4

b

4/4

b

1/4

a

4/1
4/4
ND

4/1
4/2

1/7
1/9
1/4
4/6
1/9

4/2
4/4
4/7
4/1
4/2
4/6

2/1

1/1

4/4

1/4

اسدنا

1/7

4/1

4/1

1/4

--

ریحان بند

--

--

--

--

4/9

4/8

برگ چغندر ند

--

--

--

--

4/8

4/1

4/7

مرزه

--

--

--

--

4/6

4/2

1/7

4/1

خرفه

--

--

--

--

1/4

4/1

1/8

1/9

--

--

--

--

2/6

ND

4/1

ترخون
كل سبزيها

a

1/6

4/1

14/2

1/4

b

1/2

4/7

2/1

4/6

--

--

--

1/6

4/1
4/2

1/4

ND

1/8

2/1
4/6

 aو  :bميانگينها با حروف متداوت در هر ردیف (در سبزی یکسان) دارای اختالف معنيدار هستند (.)p<4/41
 :NDغير ابل تشخيص

ميدار مجاز مصرف روزانه سبزيها در بزرگساالن :در

کيلوگر وزن بدن) بوه ترتيود  247/6و  8/9ميلويگور

بدول ( )8ميانگين مقدار مجاز مصرف روزانه سبزیهوا

محاسبه شده است .بر ایون اسوا

در فصول زمستان و تابسوتان بورای افوراد بزرگسوال بوا

نيترات سبزیها ،ميانگين مقودار مجواز مصورف روزانوه

توبه به مقدار نيترات و نيتریت آنها ارا ه شده است .در

سبزیهای برگي در تابستان در محدوده  74/9گر برای

انجا این محاسبات حداکثر مقدار مجاز مصرف روزانوه

موورزه تووا  814/7گوور بوورای شوونبليله و در زمسووتان در

نيترات و نيتریت برای یک فرد بزرگسوال بوا وزن 19/9

محدوده  146/8گر برای بعدری تا  611/7گور بورای

کيلوگر و مقدار مصرف روزانوه ابول بوول نيتورات و

نعناع رار داشت .هومچنوين بوا در نظور گورفتن مقودار

نيتریت (به ترتيد  8/6و  4/46ميلويگور بوه ازای هور

نيتریت ،ميانگين مقدار مجاز مصرف روزانه سوبزیهوای

62

از نقطوه نظور مقودار

دوره  ،5شماره  ،4پیاپی  ،02زمستان 4934

بهداشت مواد غذایی

برگي در تابستان در بازه  928/1گور بورای ترخوون توا

 1116/6گر برای نعناع توا  6181/1گور بورای شووید

 22882/2گر بورای شووید و در زمسوتان در محودوده

رار داشت.
ميزان مصرف ابل بول نيترات و نيتریت در

بدول ( -)8ميانگين مقدار مجاز مصرف روزانه سبزیهای مختلف (برحسد گر ) بر اسا
فصول زمستان و تابستان برای افراد بزرگسال
سبزي

نیتريت

نیترات
زمستان

تابستان

زمستان

تابستان

119/7 a

167/7 a

6181/1 a

22882/2 a

بعدری

a

146/8

a

141/1

a

1682/4

گشنيز

a

194/6

b

127/1

a

2716/4

شاهي

a

149/8

a

6646/1

تره

a

861/6

a

6894/8

نعناع

a

611/7

b

1116/6

شنبليله

a

722/8

a

2919/4

ریحان سبز

a

174/4

a

6648/6

برگ تربچه

a

644/9

a

1819/6

غده تربچه

a

119/6

a

1944/1

پيازچه

a

278/7

a

2169/7

شوید

a

96/1

a

266/4

b

294/4

b

814/7

b
a

67/8
111/4

a
b

96/6
181/4

a

9189/8

a

2242 /4

a

7819/6

a

48714/1

a

4162/8

a

1214/6

a

9146/8

a

16466/4

a

4961/7

a

8979/1

اسدنا

116/1

--

8161/8

--

ریحان بند

--

114/7

--

1947/4

برگ چغندر ند

--

167/6

--

24484/9

مرزه

--

74/9

--

6669/8

خرفه

--

826/2

--

11724/2

--

164/1

--

928/1

ترخون
كل سبزيها

a

819/1

b

164/8

b

4679/1

a

11177/8

 aو  :bميانگينهای با حروف متداوت مربوط به زمستان و تابستان در مورد نيترات و نيتریت تداوت آماری معنيداری را نشان ميدهد (.)p<4/41

رطوبتي ،آبياری با آيهای آلوده به نيترات ،مقدار ،شکل

بحث و نتیجهگیري
نشووان داد تج ووع نيتوورات در

و تعداد دفعات کود نيترو نوه مصورفي ،مقودار مصورف

سبزیهای مورد بررسي دارای گستره وسويعي از 814/9

پتاسيم ،کاربرد بازدارندههوای نيتورات سوازی ،کودهوای

ميلوويگوور بوور کيلوووگر وزن توور در نعنوواع تووا 8849/1

کندرها ،مصورف ملوفکو هوا ،نووع کشوت (رایوج و

ميليگر بر کيلوگر وزن تر در مرزه اسوت .بور اسوا

ارگانيک) ،شرای آي و هوایي در طوول دوره پورورش

تحقيقات انجا شده مواملي از بيل نوع ر م ،سن گيواه،

محصول (دما ،شدت نور ،تعداد سامات آفتوابي) ،زموان

ميزان نيترو ن معدني خاك pH ،خاك ،نوع خاك ،تون

برداشت (صبح یا مصر) ،فصل توليد و نحووه نگوهداری

نتووایج ایوون پووژوه
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محصول پس از برداشت بر تج ع نيترات در محصوالت

سووبزیهووای ن ونووه بوورداری شووده در فصوول تابسووتان

کشاورزی تواثير دارنود ( .)Santamaria, 2006ایون امور

( 1687/2ميلوويگوور بوور کيلوووگر وزن توور) بووه طووور

بامث شده است که در پژوه های انجا شوده گسوتره

معنيداری ( )p<4/41بيشتر از ميانگين تج ع نيترات در

وسيعي برای تج ع نيترات توس محققين گزارش شوود

سووبزیهووای فصوول زمسووتان ( 1216/84ميلوويگوور بوور

( Onyesom and Okoh, 2006; Shahlaei et al.,

کيلوگر وزن تر) بود (بدول  .)1تحقيقات انجوا شوده

2007; Shokrzadeh et al., 2007; Thompson et al.,
 )2007که با نتایج این پژوه ه سو ميباشود .در ایون

در ایوون زمينووه بيووانگر آن اسووت کووه تج ووع نيتوورات در

ميان در مج وع سوبزیهوای موورد بررسوي در طوي دو
فصل زمستان و تابستان تنها  18/1درصود از آنهوا دارای
نيترات بوي

از  2144ميلويگور بور کيلووگر وزن تور

بودند .ه انطوور کوه مشواهده مويشوود بخو

م وده

سبزیهای ن ونهبرداری شده دارای نيترات ک تر از حود
مجاز بودهاند .این امر نشاندهنده آن است که خطوری از
نقطه نظر تج ع نيترات و احت ال ابتال بوه سورطانهوای
دستگاه گوارش در نتيجه مصرف این سبزیها ،ب عيت
مصرفکننده را تهدید ن يکند .پوورمقيم و ه کواران در
سال  1869امال کردند ميانگين نيتورات در ن ونوههوای
کاهوی مصرفي در شهر تهران در هر دو فصل زمستان و
تابستان در محدوده مجاز بوين ال للوي بوود .رروا يان و
ه کواران در سوال  1869در مطالعووه تج وع نيتوورات در
گوبه فرنگي ،خيوار ،بادمجوان ،هندوانوه ،فلدول سوبز و
فلدل رموز در اسوتان خراسوان ررووی بوه ایون نتيجوه
رسيدند که تج ع نيترات در ه ه آنها ک تر از حد مجواز
بوده است .نتایج مشابهي توس شکرزاده و ه کاران در
سووال  2446و شووهالیي و ه کوواران در سووال  2446بووه
ترتيد در استانهای مازندران و خوزستان گزارش شوده
است.
براسا

نتایج این پژوه

در فصول تابسوتان گسوتره

بيشتری از سبزیهوا دارای نيتورات بوي

از حود مجواز

بووودهانوود .از طرفووي ميووانگين تج ووع نيتوورات در کوول

64

سبزیها در فصل تابستان و زمستان دارای تداوت اسوت
( .)Chung et al., 2003پوورمقيم و ه کواران در سوال
 1869امال کردند ميانگين تج وع نيتورات در کواهو در
فصل تابستان بيشتر از زمستان بوود .ولوي اثور فصول در
مورد ن ونههای گوبه فرنگي و سويد زمينوي بورمکس
بود .بررسيهای انجا شده در کشور انگليس نشوان داد
تج ع نيترات در کاهو مرره شده در دو فصل تابسوتان
و زمستان دارای طيف وسويعي اسوت (.)MAFF, 2001
همچنين در بررسي تج ع نيترات در دو سيسوتم کشوت
رایج و ارگانيک مشخص شد ن ونههای فصول زمسوتان
دارای نيترات بيشتری نسوبت بوه فصول تابسوتان بودنود
( .)Muramoto, 1999بررسيهای انجا شوده در اهوواز
نشان داد که فصل کشوت (زمسوتان و بهوار) بور تج وع
نيترات در سوبزیهوا توأثيری نودارد ( Shahlaei et al.,

 .)2007مطالعات انجا شده در اروپا حاکي است تج ع
نيترات در سبزیها به دليل شدت کم نور و محودودیت
سامات آفتابي در طول روز در زمستان بيشتر از تابسوتان
است ( .)EFSA, 2008بخ

م ده نيتورات کوه حودود

 64تا  94درصد کل نيترات بذي شده است در برگها
به آمونيو احيا ميشود .فراینود احيوای نيتورات نيازمنود
انر ی و ترکيبات دهنوده الکتورون از بيول  NADPHو
 NADPميباشد که از طریق فتوسونتز و توندس حاصول
ميشوند .هر ماملي که منجر به کاه

سطح انر ی گياه
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شود ميتواند منجور بوه تج وع نيتورات در گيواه شوود.

سالمتي انسان ندارد .از طرف دیگر ایون مقودار نيتریوت

بنابراین تج ع نيترات در گياه در فصل زمستان به دليول

در مقایسه با نيتریت درونزاد حاصل از احيوای نيتورات

کاه

سطح انر ی ميباشود ( .)Marschner, 1995بور

در گياه ناچيز است ( .)EFSA, 2008بنوابراین بوا توبوه

اسا

و از آنجوایي کوه محودودیت

به مطالد فوق خطری از نظر مقدار نيتریوت موبوود در

شدت نور و تعداد سامات آفتابي در سبزیهای توليودی

سووبزیهووای مصوورفي ،ب عيووت مصوورف کننووده را در

در تابستان مطرح ن يباشد تداوت در شرای محيطوي و

شهرکرد تهدید ن يکنود .مود وبوود خطور در نتيجوه

مصوورف بيشووتر کودهووای شووي يایي نيترو نووه در فصوول

مصوورف سووبزیهووا از نقطووه نظوور تج ووع نيتریووت در

تج وع

هوای انجوا شوده در هنوگکنوگ ( Food and

نتایج این پوژوه

تابستان نسبت به زمستان دليل احت والي افوزای

نيترات در سبزیهای توليدی در فصل تابستان ميباشد.
تحقيقات انجا شده محدوده تج ع نيتریوت

بر اسا

اندازهگيری شده در سبزیها از مقادیر ناچيز و غير ابول
تشوخيص ( )Shokrzadeh, 2007توا  41ميلويگور بور
کيلوگر وزن تور ( )Jakszyn et al., 2004متغيور بووده
است .پژوه های انجا شده در هنگکنگ حاکي است
که تج ع نيتریت در سبزیهای موورد مطالعوه بوه طوور
متوس ک تر از  1ميليگر بور کيلووگر وزن تور بووده
اسوووت ( Food and Environmental Hygiene

 .)Department of Hong Kong, 2010هوومچنووين
تحقيقات انجا شده نشان داد مقدار نيتریوت موبوود در
سبزیهای مصرفي روزانه مرد انگلويس  4/1ميلويگور
بر کيلوگر بوده اسوت ( .)MAFF, 1998در اینجوا نيوز
مشابه نيترات ،گستره وسيعي در تج ع نيتریوت در بوين
سبزیهای مختلف برگي مشاهده شده کوه ایون امور بوا
تحقيقوات انجوا شوده ( ;Onyesom and Okoh, 2006

; )Shahlaei et al., 2007مطابقووت داشووت .در مووورد
استاندارد تج ع نيتریت در محصوالت کشواورزی و بوه
خصو

سبزیها امداد مربعي وبوود نودارد .شوواهد

موبود نشان ميدهد که ميزان نيتریت وا عي موبوود در
سبزیها نق

مسوتقيم م ودهای در بوه خطور انوداختن

پژوه

Environmental Hygiene Department of Hong
 )Kong, 2010و انگلويس ( )MAFF, 1998نيوز ثابووت

شده است.
بوور اسووا

تج ووع نيتریووت در

نتووایج ایوون پووژوه

سبزیهای برگي بوه مراتود ک تور از نيتورات مويباشود
(بداول  1و  .)2سطوح نيتریوت در بافوتهوای گيواهي
سالم و تازه در مقایسه با نيتورات مع ووال خيلوي پوایين
است ( .)Hunt and Turner, 1994این در حوالي اسوت
که س يت نيتریوت بوه مراتود از نيتورات بيشوتر اسوت
( .)Muramoto, 1999فراینوودهای انبووارداری پووس از
برداشت و پالسيدگي منجر به افزای
گياهان ميشود .افزای

ميزان نيتریوت در

ميزان نيتریت به تداوتهای بين

گونههای گياهي ،فعاليت آنوزیم نيتورات ریوداکتاز درون
زاد گياه و مقدار آلودگي ميکروبي بستگي دارد ( Chung

 .)et al., 2004سطوح باالی نيترات برای گياهان سو ي
نبوده و گياهان ادر هسوتند مقوادیر زیوادی نيتورات در
داخل واکو لهای خود ذخيره کنند .اما نيتریوت حاصول
از احيای نيترات در گياهان بایستي فورا به آمونيو احيوا
شود .این امور منجور بوه کواه

ابول مالحظوه تج وع

نيتریت در گياه در مقایسه با نيترات ميشوود .مطالعوات
انجا شده بر روی سطوح نيترات و نيتریوت در اسودنا
و کلم چيني ( )Chung et al., 2004و سبزیهای برگي
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نيجریهای ( )Ezeagu, 1996تحت انبوارداری در شورای
مع ولي نشان داد که مقدار نيترات در حال کاه

بووده

در حالي که ميزان نيتریت در طول زمان در حال افزای
است .این فرایند به خصو

هنگامي که سبزیها تبدیل

كیانی و قیطاسی

است که با توبه به تج وع بيشوتر نيتورات سوبزیهوای
برگي در فصل تابستان نسوبت بوه زمسوتان ،از مصورف
از حد آنها به خصو

در فصول تابسوتان بایسوتي

بي

ابتناي شود .بر این اسا

از نقطه نظور مقودار نيتورات

به پوره شوند تشدید ميشود ( .)EFSA, 2008نتایج این

سبزی هوا ،ميوانگين مقودار مجواز مصورف روزانوه کول

نشان داد کوه ميوانگين تج وع نيتریوت در کول

سبزیهای برگي و هومچنوين هور یوک از سوبزیهوای

سبزیهای ن ونهبورداری شوده در فصول زمسوتان (1/6

گشنيز ،نعناع ،شنبليله ،ریحان سبز و پيازچه بورای افوراد

ميلوويگوور بوور کيلوووگر وزن توور) بووه طووور معنوويداری

بزرگسال در فصل زمستان نسبت بوه تابسوتان بوه طوور

( )p<4/41بيشتر از فصول تابسوتان ( 1/4ميلويگور بور

معنيداری ( )p<4/41بيشتر است کوه دليول ایون مسوئله

کيلوگر وزن تر) بود (بدول  )2که ایون امور بورخالف

دليوول تج ووع ک توور نيتوورات در برخووي از سووبزیهووای

نتایج حاصله در مورد نيترات (بودول  )1بوود .در ایون

ن ونهبرداری شده در فصل زمستان ميباشد (بدول .)1

ميان تج ع نيتریت در سبزیهای تره ،نعناع ،برگ و غده

بر اسا

محاسبات ارا ه شده در بودول ( )8و از نقطوه

تربچه به طور معنيداری در سطح احت وال  1درصود در

نظر مقدار نيتریت سبزیهای برگي ،ميانگين مقدار مجاز

فصل زمستان بيشتر از تابستان بود .تج ع بيشتر نيتریوت

مصورف کوول سووبزیهووای برگووي در فصووول زمسووتان و

در سبزیهای ن ونهبرداری شده در فصل زمستان نسبت

تابستان به ترتيد  4679/1و  11177/8گر ميباشد کوه

به تابستان در پژوه هوای انجوا شوده در خوزسوتان

بسيار بيشتر از مقدار توصيه شوده ميووه و سوبزی (444

( )Shahlaei et al., 2007نيز مشاهده شده است کوه بوا

گر ) برای هر فورد بزرگسوال اسوت .بورمکس نيتورات،

پژوه

نتایج این پژوه
بر اسا

ميانگين مقدار مجاز مصرف روزانه کل سبزیهای برگي

مطابقت دارد.

توصويه سوازمان بهداشوت بهواني مصورف

و ه چنين سبزی نعناع برای افوراد بزرگسوال در فصول

روزانه  444گر ميوه و سبزی توس هر فورد روروری

زمستان نسبت به تابستان به طور معنويداری ()p<4/41

و بوا توبوه بوه

ک تر است که این مسئله بوه دليول بيشوتر بوودن تج وع

محاسبات بودول  8هور فورد بزرگسوال بوه ترتيود در

نيتریت در سبزیهای موورد بررسوي در فصول زمسوتان

فصول زمستان و تابستان حداکثر مجاز به مصرف روزانه

است (بدول  .)2بر اسا

مقودار

 819/1و  164/8گر از کل سبزیهای برگوي اسوت .بوا

دریافت روزانه نيتریت با فرض مصرف  444گر از کل

توبه به اینکه سبزیهای برگي تنها بخشي از سوبد 444

سبزیهای برگي حداکثر  2/18ميلويگور اسوت کوه بوا

گرمي ميوه و سبزی افراد بزرگسال را به خود اختصا

فرض وزن بدني  19/9کيلوگر برای هر فورد بزرگسوال

ميدهند ،ميتوان نتيجهگيری کرد که مصرف این مقودار

این مقدار معادل  4/4874ميليگر نيتریت بوه ازای هور

در فصول زمسووتان خطوری بوورای

کيلوووگر وزن بوودن اسووت کووه از مقوودار مجوواز روزانووه

است ( .)WHO, 2003aبر ایون اسوا

سوبزی بوه خصووو

ب عيت مصرفکننده بزرگسال به ه راه نودارد .بودیهي
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وزن بدن) ک تر است .این بدین مدهو است که مصرف

انبارداری منج د م انعوت مويشوود .برخوي مشواهدات

سبزیهای برگي خطری به لحاظ تج وع نيتریوت بورای

کلينيکي نشان ميدهد مصرف چغندر نقرهای با ميوانگين

سالمت ب عيت مصرف کننده ندارد .مشابه ایون نتيجوه

نيترات  8244ميليگر بر کيلوگر و نگهداری نامناسود

در تحقيقات انجا شده در انگلويس ( )MAFF, 1998و

پورههای خانگي تهيه شده از سبزیها بوه منووان مامول

هنوگ کنوگ ( Food and Environmental Hygiene

ایجاد مته وگلوبيني ا اکتسابي اطدوال مويتوانود در نظور

 )Department of Hong Kong, 2010مورد تأیيد ورار

گرفته شود .سایر گروهها به خصو

بوه

گرفته است .توبه به این نکته رروری است کوه مقودار

تشکيل مته وگلوبين از بيل زنوان بواردار ،افوراد دارای

نيتریتي کوه در اثور احيوای زیسوتي نيتورات در گيواه در

ک بووووود آنووووزیمهووووای

مراحل انبارداری نامطلوي و فرآوری توليد ميگوردد در

 dehydrogenaseیا  metHb reductaseو احت اال افراد

مقایسه با نيتریت اوليه بسيار بيشوتر مويباشود ( EFSA,

مسن نيز در خطر این مامل هستند کوه بایسوتي بوه ایون

 .)2008ایوون اموور بووه خصووو

در مووورد اطدووال دارای

اه يت زیادی است .اطدال ک تور از  8مواه بوه ترکيبوات

افراد حسوا

glucose-6-phosophate

گروهها توبه ویژهای شود (.)WHO, 2007
بر اسا

نتایج این پژوه  ،تج ع نيترات و نيتریوت

حوواوی نيتریووت کووه ماموول مته وگلوبيني يووا هسووتند

موبود در سبزیهای برگي بازار شهرکرد تهدیدی برای

حساسيت بيشوتری دارنود .زیورا در ایون اطدوال احيوای

سالمت ب عيت مصرفکننده ن يباشد .اما ایون اموده

نيترات به نيتریت به وسيله باکتریهوای معوده بوه دليول

در مورد کودکواني کوه از غوذاهای حواوی سوبزیهوای

نسوبتا آسوان

نگهداری شوده در شورای نامناسود نگوهداری اسوتداده

ه وگلوووبين بنينووي و موود تکاموول سيسووتم آنزی ووي

ميکنند ،صادق ن يباشد .بور اسوا

شوواهد و مودارك

مته وگلوبين ریداکتاز بيشتر است .بوه هور حوال خطور

موبود ،مصرف سبزیها دارای اثورات مديود زیوادی در

توليد مته وگلوبيني يوا در اطدوال  7ماهوه نيوز نبایسوتي

سوالمتي انسوان اسوت ( .)WHO, 2003aدر ایون ميوان

نادیده گرفته شود .زیرا مصرف غوذاهای بامود از بيول

استداده از سبزیهایي از بيل شنبليله ،تره ،نعناع و خرفه

سبزیها در ایون سون شوروع مويشوود .تحوت شورای

که دارای ميانگين نيتورات کوم توا متوسو (244-1444

نگهداری در یخچال ،آنزیم نيترات ریوداکتاز درونزاد در

ميليگر بر کيلوگر وزن تر) مويباشوند ،ابول توصويه

سبزیها غيرفعال است .با این حال سطوح باالی نيتریت

اسووت .در نهایووت بووه منظووور کوواه

تج ووع نيتوورات و

در پورههای سبزیهای خانگي حتي پس از نگهداری در

نيتریت در سبزیها بهکارگيری روشهای زراموي نظيور

یخچال به مودت  12سوامت نيوز گوزارش شوده اسوت.

اسووتداده از کشووت آلووي ،مووواد آلووي ک پوسووت شووده و

احت االً تهيوه پووره منجور بوه رهاسوازی آنوزیم نيتورات

کودهای زیستي برای افزای

کوارایي مصورف نيتورو ن

ریداکتاز و بوه تبوع آن تشوکيل سوطوح بواالی نيتریوت

پيشنهاد ميگردد.

ميزان پایين ترشوح اسويد معوده ،اکسوای

ميگوردد .بوا ایون حوال تج وع نيتریوت تحوت شورای
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Abstract
In the last years, the presence of nitrates and nitrites in vegetables has been a public health concern. This
study was conducted to examine the accumulation of nitrate and nitrite in vegetables of Shahre-Kord
retails. For this purpose, a total of 222 fresh vegetables samples were collected in winter 2011 and
summer 2012 and were analyzed for the accumulation of nitrate and nitrite. Results showed a vast
deviation between the mean concentrations of nitrate. In other words, the nitrate accumulation for mint
was 310.9 mg/kg fresh weight (FW) and for savory was estimated at 3309.1 mg/kg FW. Nitrate
accumulation in more than 85% of the vegetable samples was below the approved limit of 2500 mg/kg
FW; meanwhile in savory it was higher than 3000 mg/kg FW. Moreover it was revealed that in
comparison with nitrate, the mean value of nitrite accumulation was remarkably low (below 1.65 mg/kg
FW). According to the results, the nitrate accumulation was significantly (P<0.05) higher in the samples
obtained during the summer, but in the case of nitrite the results were reversed. In conclusion the levels
of nitrate and nitrite in vegetables of ShahreKord retails were unlikely to pose any health hazard to the
general population; nonetheless, the application of efficient techniques for decreasing the nitrate and
nitrite accumulation in vegetables is recommended.
Key words: Accumulation, Nitrate, Nitrite, Shahre-Kord, Vegetables.
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