وﺟـﻮد ﻧﯿﺘـﺮات ﺑـﺎﻻ در ﺑﺮﺧـﯽ از
ﭼﺎهﻫـﺎی آب ﭘـﺎﯾﺘﺨﺖ /ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از
ﮐﺸـﺖ ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﭼﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺘﺮات آن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺸﺖ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت از ﻃﺮﯾﻖ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در
ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬای اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﯿﺘﺮات در آب ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :آب ﺳﺎﻟﻢ آﺑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻮﺗﺎه
و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮﺷﮕﻮار ﺑﻮده و ﻃﻌﻢ ،رﻧﮓ
و ﺑﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎی ﺗﻬﺮان آب
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﮔﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪی در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﯾﻌﺎً ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از
ﭼﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺘﺮات آب آن ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎی ﺗﻬﺮان اﯾﻦ

ﭼﺎهﻫﺎ را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده
ﺷﺪهاﯾﻢ از ﭼﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮات در آب وﺟﻮد

و اﮔﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آبﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺘﺮات را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن اﯾﻦ آب ﺑﺎ آب ﺳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻧﯿﺘﺮات آب ﺗﻬﺮان در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب آﺑﯿﺎری
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﺰارﺷﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻻزم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی اداﻣﻪ داد:ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و
دﺳﺘﻮر اﻣﺤﺎء و ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻣﺰرﻋﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺎرتﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺰیﻫﺎ و آﻧﭽﻪ در ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﻟﻢ
اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺷﺴﺖوﺷﻮی ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را ﺑﺎ دﻗﺖ رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮔﻞزداﯾﯽ ،اﻧﮕﻞزداﯾﯽ ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و آبﮐﺸﯽ ۴
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺴﺖوﺷﻮی دﻗﯿﻖ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺰی ﺳﺎﻟﻤﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادهاﯾﻢ.

