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  چكيده
برخي از كشورها نيز حدود مجـاز بـراي          . شده است  سبزي جذب نيترات توسط      به تلف توجه زيادي  در چند سال اخير در كشورهاي مخ      

  و بـوده در ايران تحقيقات انجام گرفته در اين مورد بسيار اندك           .  تعيين كرده اند   سبزي ها غلظت نيترات در گياهان خوراكي مخصوصاً       
ين غلظـت  يـ تع طرح اين بنابراين هدف اوليه  . ن مسئله مورد توجه قرار گيرد     ما نياز است اي     در كشور  ها سبزيبه دليل باال بودن مصرف        

بـراي انجـام   . نـد سپس معرفي گياهاني است كه داراي بيشترين قدرت جذب نيترات بود    و   مختلف   سبزي ها خوراكي   نيترات در قسمت  
 Ocimum(ريحـان  ، )Allium porrum(تـره فرنگـي   ، )(Spinacea oleracea اسـفناج  هايي از گونـه هـاي    نمونهاين تحقيق

basilicum(،  شنبليلهTrigonella foenum)( پياز ،)Allium cepa(، كلم )Brasica deracea( ،  كـاهو)Lactuca sativa(، 
 ، ســيب زمينــي)Lycopersicum esculentum(يگــ گوجــه فرن،)Cucumis sativa( خيــار،)Ruphanus sativens( تــرب

)Solanum tuberosum(هويج  و )Daucus carota(،دشتي، زيار، فالورجان، خميني شهر، نجف آباد و  از مزارع شهرهاي درچه 
سـپس  .  جمـع آوري شـد       1379خـرداد    ارديبهـشت و    و 1378آذر   هاي مرداد، شـهريور و      در ماه  ) نمونه 30 هر منطقه    از ( خوراسگان

 ت نيتـرات در اسـفناج، تـره فرنگـي، ريحـان،           ظـ نگين غل ميا. ها اندازه گيري شد    غلظت نيترات در قسمتهاي خوراكي هر يك از نمونه        
 ،819 ،328 ،450 ،428 ،673 ،639 ،412 ،2865هـويج بـه ترتيـب        ترب، خيار، گوجه فرنگي، سيب زميني و       پياز، كلم، كاهو،   شنبليله،

گوجـه فرنگـي      بيـشترين و   ين نمونه هاي مورد مطالعه اسـفناج داراي        ب در. گرم در هر كيلوگرم وزن تر بود       ميلي 736 و   171 ،14 ،30
   توسـط  One-Sample T Test و بـا اسـتفاده از آزمـون    نتـايج تحقيـق  با توجه بـه  . داراي كمترين غلظت نيترات در گياهان بودند

نمونه برداري شـده بـيش از غلظـت مجـاز            مشخص گرديد كه ميانگين غلظت نيترات در اسفناج در برخي از مناطق            SPSSنرم افزار   
سـال بـه      توصيه مي شود كه در رژيم غذايي كودكان زير يك           از اين رو    سازمان بهداشت جهاني براي اين گياه بود،       ط توس تعيين شده 

  .وگلوبيني از اسفناج استفاده نشودممنظور جلوگيري از ابتال به بيماري مته
 

  كليدواژه
  . اصفهان،  صيفي،سبزي ،نيترات

  30/6/1383 :تاريخ پذيرش  24/10/1382 :تاريخ دريافت
 

  . در پنجمين همايش كشوري بهداشت محيط در دانشگاه علوم پزشكي ايران ارائه گرديده است1381اين مقاله در آبان ماه سال   ) 1(
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  سرآغاز
تقاضا براي مـواد   با توجه به رشد روز افزون جمعيت در ايران،        

بـه همـين دليـل در بـسياري از           .غذايي روز به روز افزايش مي يابد      
 نقاط براي توليد بيشتر در واحد سطح استفاده بي رويـه از كودهـاي             

در برخي از مناطق استان اصـفهان        .آلي بسيار رايج است    شيميايي و 
 برابر نياز واقعي    تشهتا  پنج  مقدار كود مصرفي براي هر گياه حدود        

  اسـتفاده بـي رويـه از مـواد شـيميايي           ). 1375 ،ملكوتي( است گياه  
 از نظــر زيــست محيطــي چنـين هم مـي توانــد از نظــر اقتــصادي و 

  .دايجاد كنني امشكالت فراو
ازت پر مصرف تـرين عنـصر مـورد نيـاز گيـاه اسـت كـه در                  

استفاده بـي رويـه از      . كشاورزي از آن به مقدار زياد استفاده مي شود        
جـذب   هاي ازته ممكن است باعث آلودگي آبهـاي زيرزمينـي و          دكو

گياهـان باعـث      مصرف ايـن آبهـا و      .دشووسيله گياه    هزياد نيترات ب  
هـاي   مـسبب بـروز بيمـاري       شده و  ورود مقادير زياد نيترات به بدن     

هـا متهموگلـوبيني     يكي از اين بيمـاري    . متعددي در انسان مي شود    
)Methemoglobinemia (   و شايع است در كودكان   بيشتر  است كه  

   .)Graun, et al., 1981(باعث مرگ آنها مي شود 
 اهميت بسيار زيادي كه غلظت بيش از حد اسـتاندارد           با وجود 

 مطالعات در اين زمينـه در كـشور مـا    ،انسان داردنيترات بر سالمتي    
هـاي اخيـر تحقيقـات       در ساير كشورها در سال    . بسيار محدود است  

زيادي در اين زمينه صورت گرفته كه  چند مورد از آنهـا تحقيقـاتي               
ــط  ــه توس ــت ك ــال در Foiletو  Delgado اس و  Sow،  1998 س

و  Westcott  ،1998 در ســال Artiola، 1998در ســال همكــاران 
و  1984در ســال و همكــاران  Dorsch، 1998در ســال همكــاران 

MAFF انجام شده است1997 در سال ،.  
   قسمتي از كلروفيل   ،ها ساختمان پروتئين  درعالوه بر شركت     ازت

ها  زرد شدن برگ   سبب ازت كمبود دليل همين به .دهد مي تشكيل هم را
پيامد مصرف   ).1375 ،ملكوتي( در نتيجه توقف رشد گياه مي شود       و

مقـدار  . ستها رنگ سبز تيره برگ    زياد ازت، رشد بيش از حد گياه و       
 رشد  ةغذايي، دور  عناصر ساير زياد نيتروژن خاك در صورت كم بودن      

. رسيدن محصول را به تـأخير مـي انـدازد          گياه را طوالني تر كرده و     
 مختلـف آن متفـاوت ولـي        هـاي  انـدام  غلظت نيتروژن در گياهان و    

 همچنـين غلظـت     . اسـت  %2 خشك گياه حدود     ة در ماد  ين آن ميانگ
جمله نيتروژن موجود در  از  بستگي به عوامل متعددي      گياه در نيتروژن

  ).1375 ، ملكوتي (مرحله رشد گياه دارد  و گياه اندام  گياه، خاك، نوع
  بيشتر  سمي نيست اما وقتي كه در بدن و نيترات براي انسان

جذب مي شـود باعـث بـروز         يتريت تبديل و  ها به ن    باكتري ةوسيل هب
 .در نتيجه كمبود اكسيژن در بدن مي شـود         بيماري متهموگلوبيني و  

 شيرخواران در معرض خطر بيشتري قـرار دارنـد زيـرا            ارتباطدر اين   
   شــيره معــده آنهــا محــيط مناســبي را بــراي رشــد pHبــاال بــودن 

 كنـد هاي تبـديل كننـده  نيتـرات بـه نيتريـت فـراهم مـي                  باكتري
)Muramoto, 1999( . هـاي   همچنين نيترات ممكن است با آمـين

كـه در   نيتـروزآمين هـا را تـشكيل دهـد         آلي ثانويه  تركيب شـده و      
  روي حيوانات سـرطانزايي آن بـه اثبـات رسـيده اسـت             مطالعات بر 

)Graun et al., 1981 & Moramoto, 1999( .نيز  مطالعات بعضي
كه غلظت نيتـرات آب   را دكانيهاي مادرزادي در كو خطر ناهنجاري 

گرم   ميلي پنجدر دوران بارداري بيش از       مادرانشان آشاميدني مصرفي 
  .)Dorsch, et al,. 1984(در ليتر بوده است نشان داده است 

 
  روش ها مواد و

شـهرهاي درچـه،    ( مطالعـه    برايبا مراجعه به مناطق انتخابي      
   در  )خوراسـگان جـف آبـاد و      ن ,خميني شـهر   دشتي، زيار، فالورجان،  

از هر  1379 خرداد و ارديبهشت  و 1378 آذر شهريور و  هاي مرداد،  ماه
ها به   تمام نمونه.مورد نظر برداشت شد   هاي گونه  نمونه از  30منطقه  

 قطعاتي از آنهـا    هاي خوراكي جدا و    قسمت  و  انتقال يافت  آزمايشگاه
. دد، انتخـاب شـ    وبه طوري كه يك نمونه كامل از هر گياه تهيه شـ           

 درجـه   65 سـاعت در آون در دمـاي         72 بـه مـدت      سپس نمونه هـا   
هـاي   نمونـه  نهايـت  در و )MAFF, 1997 (  شـد سـانتيگراد خـشك  

  .درآمدخشك شده با استفاده از دستگاه مولينكس به صورت پودر 
  

  آناليز نمونه ها
ليتـر آب مقطـر       ميلـي  50نيم گرم نمونه خشك شده گياه بـا         

 )Shaker(همـزن    ا استفاده از دستگاه   ب دقيقه   45به مدت    مخلوط و 
در ايـن مرحلـه      . دور در دقيقه عصاره گيري گرديد      180با سرعت    و

سرعت غلظـت    كه بعد از عصاره گيري ب      بايد به اين نكته توجه شود     
ارگانيـسم هـا در     تـا از رشـد ميكـرو   شود نيترات در نمونه ها تعيين

گياه از كاغذ   پس از عبور دادن مخلوط آب و       .دگردعصاره جلوگيري   
يـون   غلظت نيترات نمونه ها با استفاده از دستگاه        ،42صافي واتمن   

  ). WHO, 1978( شد تعيين 3040 مدل )Ion Analyzer(آناليزر 
  

   يافته ها
   ي،ــــتره فرنگ  اسفناج، گونه هايغلظت نيترات درميانگين 
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ب سـي  كلم، كاهو، تـرب، خيـار، گوجـه فرنگـي،            شنبليله، پياز،  ريحان،
در .  شده است  نشان داده  12 تايك  هويج به ترتيب در جداول       زميني و 

 هنمونه برداري ب   منطقهغلظت نيترات در هر گياه در       ميزان  اين جداول   
جـذب   بر زيادي تأثير كه عواملي از يكي زيرا ،است شده بيان جداگانه صورت

. اسـت گذارد، مـديريت اعمـال شـده در مزرعـه      نيترات توسط گياه مي   
هـاي مـورد      چنين مقايسه ميانگين مقادير غلظت نيتـرات در نمونـه         هم

 با استفاده   WHOهر منطقه با مقادير استاندارد ارائه شده توسط          مطالعه
 صـورت  SPSS توسـط نـرم افـزار    One-Sample T Test آزمـون  از

  .اند گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد ذيل در محاسبات اين نتايج كه  پذيرفت،
  

  اسفناج
اتوجه به ميانگين تجمـع نيتـرات در اسـفناج برداشـت شـده از               ب

 47235  و 16260گورت كه بـه ترتيـب برابـر بـا            مناطق خوراسگان و  
خـشك گيـاه بـود،        وزن )گـرم بـر كيلـوگرم      ميلـي (قسمت در ميليون    

  .مشاهده مي شود كه ميزان تجمع نيترات بسيار زياد است
صـد از وزن     در 90طبق محاسبات انجام شده بـه طـور متوسـط           

 را آب تشكيل مي داد، بنابراين در هر كيلوگرم          ههاي برداشت شد   نمونه
 4723 و 1626 بـه ترتيـب      ،وزن تر اسفناج برداشت شده از نقـاط فـوق         

توجه به حد مجاز نيتـرات در اسـفناج          با. داشت وجود گرم نيترات  ميلي
 ,WHO(اسـت   گـرم در هـر كيلـوگرم وزن تـر     لي 3890تا  345كه 

توجه به نتايج تجزيه و تحليـل آمـاري، ميـانگين غلظـت      با  و،)1978
داري نـسبت      افزايش معنـي   ،هاي اسفناج منطقه گورت     نيترات در نمونه  

  ).t30 = 14/212 و p < 0/01( دهد ميبه حد استاندارد نشان 
  

  ميانگين غلظت نيترات در اسفناج ): 1(جدول شماره 
   شده از مناطق مختلف اصفهانتبرداش

  mg/kgغلظت نيترات بر حسب    رداشت بةمنطق
  وزن خشك گياه

  خوراسگان
  گورت

16260  
47235  

  تعداد نمونه
  ميانگين غلظت

60  
5/31747  

  
  تره فرنگي

  ميانگين تجمع نيترات در تره فرنگي برداشت شده از مناطق ابر، 
، 2390،  4360 بـه ترتيـب برابـر بـا          ،هنشويه زيار و  دشتي، خوراسگان،

بـا   سمت در ميليون وزن خـشك گيـاه بـود و           ق 4710 و   5410, 3750
   در صــد آب موجــود در نمونــه در هــر كيلــوگرم وزن تــر 90احتــساب 

 541 ،375 ،239 ،436ترتيـب    به ،فوق نقاط از شده رداشتب تره فرنگي 
ته شـده   فحد بحراني در نظر گر     . ميلي گرم نيترات وجود داشت      471و  

وزن تـر اسـت      لـوگرم هـر كي   گـرم در    ميلـي  3000براي تـره فرنگـي      
)WHO, 1978(، انگين ميـ  آمـاري،  تحليـل  و به نتايج تجزيـه  توجه با كه

تره فرنگـي كليـه منـاطق از حـد بحرانـي            هاي    در نمونه  غلظت نيترات 
  .تر بود پايين

  
   تره فرنگيميانگين غلظت نيترات در ): 2(جدول شماره 
   شده از مناطق مختلف اصفهانتبرداش

  mg/kgترات بر حسب  غلظت ني   برداشتةمنطق
  وزن خشك گياه

  ابر
   خوراسگان
  دشتي
  زيار

  هنشويه

4360  
2390  
3750  
5410  
4710  

    تعداد نمونه
  ميانگين غلظت 

150  
4124  

  
  ريحان

ميــانگين تجمــع نيتــرات در ريحــان برداشــت شــده از منــاطق 
  قـسمت در ميليـون       5415 و   7033 بـه ترتيـب      ،دستگرد خوراسگان و 

 بـه   ، ايـن منـاطق    ر هر كيلوگرم وزن تر ريحان در      د ووزن خشك گياه    
حد بحراني در نظـر     . شتگرم نيترات وجود دا    ميلي 541 و   703ترتيب    

وزن تر است     ميلي گرم در هر كيلوگرم     3000 گرفته شده براي ريحان   
)WHO, 1978(.    با توجه به نتايج تجزيه و تحليـل آمـاري، ميـانگين 

  .تر بود  حد بحراني آن بسيار پايينريحان از هاي غلظت نيترات در نمونه
  

   ريحانميانگين غلظت نيترات در ): 3(جدول شماره 
   شده از مناطق مختلف اصفهانتبرداش

  mg/kgغلظت نيترات بر حسب     برداشتةمنطق
  وزن خشك گياه

  خوراسگان
  دستگرد

7695  
5513  

  تعداد نمونه
  ظتغلميانگين 

60  
6604  

  

  شنبليله
  در شنبليله برداشت شده از مناطق بـرآن،        نيتراتميانگين تجمع   

 ،7370 ،15600 بـه ترتيـب      ،ورسـيان  گـورت و   فريـدن،  جرقويه، زيار، 
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در   قسمت در ميليون وزن خشك گياه و       3590 و   1925 ،15800 ،909
 ،91 ،737 ،1560 به ترتيب    ،هر كيلوگرم وزن تر شنبليله در اين مناطق       

شت كـه  در مقايـسه بـا         ميلي گرم نيترات وجود دا     359 و   192 ،1580
) WHO, 1978(گرم در هر كيلوگرم وزن تـر    ميلي3000حد بحراني 

 تجمـع  ،منـاطق فـوق  با توجه به نتايج تجزيـه و تحليـل آمـاري، در       و  
  .شت وجود ندا نيترات در گياه شنبليله بااليي از

  
   شنبليلهميانگين غلظت نيترات در ): 4(جدول شماره 
   اصفهان شده از مناطق مختلفتبرداش

  mg/kgغلظت نيترات بر حسب     برداشتةمنطق
  وزن خشك گياه

  برآن
  جرقويه
  زيار
  فريدن
  گورت
  ورسيان

15600  
7370  
909  

15800  
1925  
3590  

  تعداد نمونه
  ظتغلميانگين 

180  
3/7532  

  

  پياز 
 ميانگين تجمع نيترات در پياز برداشت شده از مناطق ابن آباد،        

 درچـه،  دشـتي،  جوزدان، خوراسگان،  ،دگانپرناسفينا، اصغر آباد، باغ     
 ،4700 ،2440 ،5420  به ترتيب برابر بـا     ،مينادشت زيار، فالورجان و  

  قسمت 2413و   8440 ،7335 ،3320 ،2135 ،4600 ،4960 ،3730

 ،مناطق اين در هر كيلوگرم وزن تر پياز در      و گياه خشك وزن ميليون در
 844 ،733 ،332 ،213 ،460 ،496 ،373 ،470 ،244 ،542 ترتيب به
بحراني سميت نيترات در پياز      حد .داشت وجود نيترات گرم ميلي 241و  

 با توجه .)WHO, 1978(گرم در كيلوگرم وزن تر است   ميلي1000
ميـانگين  منـاطق فـوق     به نتايج تجزيه و تحليـل آمـاري، در تمـام            

  .بود غلظت  نيترات در پياز از حد استاندارد آن پايين تر
  

  كلم 
 غميانگين تجمع نيتـرات در كلـم برداشـت شـده از منـاطق بـا               

 3650و  2235، 5550 بــه ترتيــب ،مينادشــت قهــدريجان و پرنــدگان،
كلـم در    در هركيلـوگرم وزن تـر      قسمت در ميليون وزن خشك گياه و      

ميلـي گـرم نيتـرات وجـود         365 و   223 ،555  بـه ترتيـب    ،اين مناطق 
گـرم در كيلـوگرم       ميلي 500حد بحراني سميت نيترات در كلم       . داشت

بـا توجـه بـه نتـايج تجزيـه و تحليـل        .)WHO, 1978(وزن تر است 

بـاغ پرنـدگان     هاي كلم منطقه    آماري، ميانگين غلظت نيترات در نمونه     
ــي  ــزايش معن ــي    اف ــشان م ــتاندارد ن ــد اس ــه ح ــسبت ب ــد  داري ن   ده

)p  < 0/05 و t30 = 10/531.(  
  

   پيازدر ميانگين غلظت نيترات ): 5(جدول شماره 
   شده از مناطق مختلف اصفهانتبرداش

  mg/kgغلظت نيترات بر حسب     برداشتةمنطق
  وزن خشك گياه

  ابن آباد
  اسفينا

  اصغر آباد
     باغ پرندگان

  جوزدان
   خوراسگان
  دشتي
  درچه
  زيار

  فالورجان
  مينادشت

5420  
2440  
4700  
3730  
4960  
4600  
2135  
3320  
7335  
8440  
2413  

  تعداد نمونه
  ظتغلنگين ميا

330  
4/4499  

  
   كلمميانگين غلظت نيترات در ): 6(جدول شماره 

   شده از مناطق مختلف اصفهانتبرداش
  mg/kgغلظت نيترات بر حسب     برداشتةمنطق

  وزن خشك گياه
  باغ پرندگان
  قهدريجان
  مينادشت

5550  
3335  
3650  

  تعداد نمونه
  ظتغلميانگين 

90  
3/4178  

  
  كاهو

  برداشت شده از مناطق باغ ي وــرات در كاهميانگين تجمع نيت
قـسمت در    2880 و   2210 ،3640زيـار بـه ترتيـب        درچـه و   پرندگان،

در هـر كيلـوگرم وزن تـر كـاهو در ايـن            ميليون وزن خـشك گيـاه  و       
. داشـت  گرم نيترات وجـود      ميلي   288 و   221 ،364 به ترتيب    ،مناطق

لـي گـرم در   مي 3620تـا   382حـد بحرانـي سـميت نيتـرات در كـاهو      
جـه بـه نتـايج تجزيـه و     بـا تو . )WHO, 1978(كيلوگرم وزن تر است 

رات در كاهو از     ميانگين غلظت  نيت    ،مناطق فوق  در كليه    تحليل آماري 
  .بود پايين تر حد استاندارد آن
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  ترب
 ميانگين تجمع نيترات در ترب برداشت شده از مناطق دسـتگرد،          

ــاد،  ،7810 ،5830بــه ترتيــب  ،فالورجــان خوراســگان و درچــه، يزدآب
در هر   قسمت در ميليون وزن خشك گياه  و        12900 و   3460 ،13300

 ،1330 ،781 ،583 بـه ترتيـب      ،كيلوگرم وزن تر ترب در ايـن منـاطق        
حـد بحرانـي سـميت     .ميلي گرم نيتـرات وجـود داشـت      1290 و   346

 ,WHO(گرم در كيلوگرم وزن تر اسـت   ميلي 3000نيترات در ترب 
 ،مناطق فوق توجه به نتايج تجزيه و تحليل آماري، در كليه          با  . )1978

  .بود ميانگين غلظت  نيترات در ترب از حد استاندارد آن پايين تر
  

   كاهوميانگين غلظت نيترات در ): 7(جدول شماره 
   شده از مناطق مختلف اصفهانتبرداش

  mg/kgغلظت نيترات بر حسب     برداشتةمنطق
  وزن خشك گياه

  انباغ پرندگ
  درچه
  زيار

3640  
2210  
2880  

  تعداد نمونه
  ميانگين

90  
2910  

  
  تربميانگين غلظت نيترات در ): 8(جدول شماره 
   شده از مناطق مختلف اصفهانتبرداش

  mg/kgغلظت نيترات بر حسب     برداشتةمنطق
  وزن خشك گياه

  دستگرد
  درچه
  يزدآباد

  خوراسگان
  فالورجان

5830  
7810  
13300  
3460  
12900  

  داد نمونهتع
  ميانگين

150  
8660  

  
  خيار

 ميانگين تجمع نيترات در خيار برداشت شده از مناطق اصغرآباد،         
قـسمت در ميليـون وزن      255 و   330 ،270 بـه ترتيـب      ،زيار جوزدان و 

  بـه ترتيـب    ،در هر كيلوگرم وزن تر خيار در اين منـاطق          خشك گياه و  
ني سميت نيترات   حد بحرا . گرم نيترات وجود داشت     ميلي 25 و   33 ،27

بـا  . )WHO,1978(كيلوگرم وزن تر اسـت       ر ميلي گرم د   150در خيار   
ميـانگين   ،منـاطق فـوق    ةتوجه به نتايج تجزيه و تحليل آماري در كلي        

  .بود غلظت  نيترات در خيار از حد استاندارد آن پايين تر

  
  گوجه فرنگي

غر ميانگين تجمع نيترات در گوجه فرنگي برداشت شده از منـاطق اصـ            
 و  135،152 ،161  بـه ترتيـب    ،باغ پرنـدگان   جوزدان، فالورجان و   آباد،
در هـر كيلـوگرم وزن تـر     وقسمت در ميليون وزن خـشك گيـاه         104

گـرم   ميلـي  10 و   15 ،13 ،16  به ترتيـب   ،گوجه فرنگي در اين مناطق    
 300حد بحراني سميت نيتـرات در گوجـه فرنگـي        .داشت نيترات وجود 

با توجه بـه نتـايج       .)WHO,1978(وزن تر است    گرم در كيلوگرم     ميلي
ميانگين غلظـت  نيتـرات      مناطق فوق   تجزيه و تحليل آماري، در كليه       

  .بود فرنگي از حد استاندارد آن پايين تر در گوجه
  

  خيارميانگين غلظت نيترات در ): 9(جدول شماره 
   شده از مناطق مختلف اصفهانتبرداش

  mg/kg  غلظت نيترات بر حسب   برداشتةمنطق
  وزن خشك گياه

  اصغرآباد
  جوزدان
  زيار

270  
330  
255  

  تعداد نمونه
  ميانگين

90  
285  

  
  گوجه فرنگيميانگين غلظت نيترات در ): 10(جدول شماره 

   شده از مناطق مختلف اصفهانتبرداش
  mg/kgغلظت نيترات بر حسب     برداشتةمنطق

  وزن خشك گياه
  اصغرآباد
  جوزدان
  فالورجان
  انباغ پرندگ

161  
135  
152  
104  

  تعداد نمونه
  ميانگين

120  
138  

  

   سيب زميني
منـاطق   ميانگين تجمع نيترات در سيب زميني برداشت شـده از         

 بـه   ،فالورجـان  مينادشـت و   دشـتي،  جـوزدان،  باغ پرندگان،  اصغرآباد،
ــا  3300 و 1012 ،569 ،2660 ،4450 ،1532 ،701 ترتيـــب برابـــر بـ

  وزن تر سـيب زمينـي      كيلوگرم هر در و خشك گياه  وزن ميليون در قسمت
 ميلـي   330 و   101 ،57 ،226 ،445 ،153 ،70  به ترتيب  ،مناطق اين در

حد بحراني سميت نيتـرات در سـيب زمينـي           .گرم نيترات وجود داشت   
با توجـه  . )WHO, 1978(  در هر كيلوگرم وزن تر استگرم  ميلي250
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ــاطق جــوزد   ــاري، در من ــه و تحليــل آم ــايج تجزي ــه نت  ان، دشــتي وب
 ميانگين غلظـت نيتـرات در سـيب زمينـي از حـد بحرانـي                ،فالورجان

  ).t30=6/221, t30 =4/375,t30= 4/019 , p < 0/01(گذشته بود 
  

  سيب زمينيميانگين غلظت نيترات در ): 11(جدول شماره 
   شده از مناطق مختلف اصفهانتبرداش

  mg/kgغلظت نيترات بر حسب     برداشتةمنطق
  ياهوزن خشك گ

  اصغرآباد
  باغ پرندگان
  جوزدان
  دشتي

  گلستانه دشتي
  مينادشت
  فالورجان

701  
1532  
4450  
2660  
569  
1012  
3300  

  تعداد نمونه
   غلظتميانگين

210  
2032  

  
  هويج

ميانگين تجمع نيترات در هـويج برداشـت شـده از منـاطق بـاغ               
قـسمت در   12700 و 5120 ،987  بـه ترتيـب  ،زيـار  درچـه و   پرندگان،

هـويج در ايـن      در هـر كيلـوگرم وزن تـر        ون وزن خشك گيـاه  و      ميلي
. گرم نيتـرات وجـود داشـت        ميلي  1270 و   512 ،99 به ترتيب    ،مناطق

ميلـي گـرم در هـر        800تـا    30حد بحراني سميت نيتـرات در هـويج         
بـا توجـه بـه نتـايج تجزيـه و       .)WHO, 1978(كيلوگرم وزن تر است 

حـد  از   ات در هـويج   ن غلظت نيتـر   ميانگي تحليل آماري، در منطقه زيار    
  .)t30 = -2/785 و p  < 0/05(بحراني گذشته بود 

  
  هويجميانگين غلظت نيترات در ): 12(جدول شماره 
   شده از مناطق مختلف اصفهانتبرداش

  mg/kgغلظت نيترات بر حسب     برداشتةمنطق
  وزن خشك گياه

  باغ پرندگان
  درچه
  زيار

6591  
5120  
12700  

  تعداد نمونه
   غلظتميانگين

90  
8137  

 
  بحث و نتيجه گيري

در بين گياهان مورد مطالعه، ميانگين غلظت نيتـرات در اسـفناج          
). 1 نمودار( در گوجه فرنگي داراي كمترين مقدار بود       داراي بيشترين و  

 همچنين در بين گياهـان مـورد مطالعـه، ميـانگين غلظـت نيتـرات در               
 از منـاطق نمونـه بـرداري        عضيهويج در ب   كلم و  سيب زميني،  اسفناج،
سـازمان   .حد بحراني تعيين شده براي اين گياهان بيـشتر بـود           شده از 

 7/3 استاندارد مصرف روزانه نيتـرات بـراي انـسان را            ،جهاني بهداشت
ــي ــر  ميل ــه ازاي ه ــرم ب ــين  گ ــدن تعي ــوگرم وزن ب ــرده اســت كيل   ك

)WHO, 1978(.  كيلـوگرمي در هـر روز   80بدين ترتيب كه يك فرد 
با توجه به اسـتاندارد    . مصرف كند   ميلي گرم  نيترات    296د بيش از    نباي

ميانگين غلظت نيتـرات در گياهـان مختلـف مـي تـوان مقـدار               و  فوق  
 پيشگيري از مصرف بيش از       براي  را ها سبزي مصرف مجاز هر يك از    
  ).13جدول (حد نيترات محاسبه كرد 

  
 ها قبل از مقدار مصرف روزانه هر يك از سبزي): 13(جدول شماره 

  WHO ميلي گرم در روز تعيين شده توسط 7/3رسيدن به حد مجاز 
 (g)مقدار مصرف روزانه   گياه
  اسفناج

  تره فرنگي
  ريحان
  شنبليله
  پياز
  كلم
  كاهو
  ترب
  خيار

  گوجه فرنگي
  سيب زميني

  هويج

103  
718  
463  
440  
691  
658  
904  
361  
9940  
20933  
1730  
402  

فرد موردنظر از منابع ديگر داراي نيترات اعداد اين جدول با فرض اينكه 
  .استفاده نكند، محاسبه شده اند

  
 12 نمونـه از هـر كـدام از           30 بـين    ماكزيمم غلظت نيترات در   

اسـفناج  . شـده اسـت    نشان داده    2 نمودار مورد مطالعه در     ي گياه گونه
وزن تر نيترات جذب كرده بود كـه          ميلي گرم در كيلوگرم    7000حدود  
 2340هويج بـا مـاكزيمم غلظـت         .غلظت استاندارد بود   ابر بر دوحدود  
كـه  داشـت   گرم نيترات در هر كيلوگرم وزن تر در رتبه دوم قـرار              ميلي

 برابر غلظت استاندارد تعيين شده براي ايـن گيـاه      سهاين غلظت حدود    
 بـه    و خيار  پياز، ترب  سيب زميني،  ماكزيمم غلظت نيترات در كلم،     .بود

هر كيلـوگرم وزن     گرم در  ميلي 570 و   1160،1330،  445 ،812ترتيب  
ها بيش از استانداردهاي تعيين شـده بـراي ايـن            كه اين غلظت   تر بود 

كاهو،  همچنين ماكزيمم غلظت نيترات در گوجه فرنگي،      .گياهان بودند 
  ميلـي  541 و   827 ،1580 ،453 ،23  به ترتيـب   ،تره ريحان و  شنبليله،
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 پايين تر از غلظت هـاي اسـتاندارد         در هر كيلوگرم وزن تر بود كه      گرم  
 نتـايج زيـر     ، با توجه به يافته هاي تحقيق      .براي اين گياهان بوده است    

  :حاصل مي گردد
 ن غلظت ــاج داراي بيشتريــورد بررسي اسفنــدر بين گياهان م -1

 در سـال  MAFF كه با نتايج تحقيقـي كـه توسـط     نيترات بود 
  .دارد مطابقت,  در كشور انگلستان انجام شد1997

سيب زمينـي در     ميانگين غلظت نيترات در اسفناج، هويج، كلم و        -2
برخي از مناطق نمونه برداري شده بيش ازحـد اسـتاندارد تعيـين             

 .شده براي اين گياهان بود
در بين گياهان مورد مطالعه كمترين مقدار نيترات جذب شده در             -3

 .گوجه فرنگي مشاهده شد
گياهـان در نظـر گرفتـه       هنگامي كه ماكزيمم غلظت نيترات در        -4

ترب نيز به بيش از    حد اسـتاندارد            در پياز و   شد، غلظت نيترات  
  .تعيين شده براي اين گياهان رسيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) mg / kg (NO3 - Nميانگين غلظت ): 1(نمودار شماره 
  در نمونه هاي مورد مطالعه

  

  
  
  
  
  
  
  
  

مونه هاي در ن ) mg / kg (NO3 - Nماكزيمم غلظت ): 2(شماره 
 مورد مطالعه
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