ﻣـﺮوری ﺑـﺮ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﯾـﮏ ﭘﮋوﻫـﺶ؛
ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﭘﺮﻣﺼـﺮف ﻣﯿـﺎدﯾﻦ ﻣﯿـﻮه و
ﺗﺮهﺑﺎر ﭼﻘﺪر ﻧﯿﺘﺮات دارﻧﺪ؟
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮات ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در
ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﻬﺮان را در ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺎر و
زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺒﺰیﻫﺎ ،وﺟﻮد ﻓﯿﺒﺮ ﻓﺮاوان
و ﻧﻘﺶ آن در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺼﺮف آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺳﺖ .در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺰیﻫﺎ از
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آن
ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﻗﺖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﮐﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺒﺰیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺒﺰیﻫﺎ ،ﻋﺪم ﺗﺠﻤﻊ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﯿﺘﺮات
در آنﻫﺎ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ و ﻋﻨﺎﺻﺮ

رﯾﺰﻣﻐﺬی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ و روی اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان” ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮات ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﻣﯿﺎدﯾﻦ
ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﻬﺮان در ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن”؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻤﺎﻧﻪ اﺳﺪی ،داﻧﺸﺠﻮی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﻓﺎﺋﺰه ﻓﻀﻠﯽ،
ﮔﺮوه ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ و
داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ »:در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﺪان اﺻﻠﯽ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﻟﻮﯾﺰان ،ﻫﺮوی و
ﻣﻠﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ در دو ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر  ۹۷ﮔﺮدآوری ﺷﺪ.
در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻗﻼم ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ،
ﭘﯿﺎز و ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﻪ ﻋﺪد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ«.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ آنﻫﺎ ﺟﺪا و
ﭘﺲ از ﺷﺴﺖوﺷﻮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺧﺸﮏ و ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺘﺮات ﻣﻮﺟﻮد
در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر و دﻣﺎ ﺣﺴﺎس ﺑﻮد و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺸﮏ
ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻋﺎﯾﻖ ﻧﻮر و دﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻪ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺲ از اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮات ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »:ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ
ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮات اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ،ﭘﯿﺎز و
ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ۷۳.۳۳ppm،
ـﺎر  ۸۰ppm، ۶۶.۳۳ppmو ppm ۳۶.۷۲
ـﻞ ﺑﻬـ
 ۵۶.۶۶ppm، ۲۶.۶۶ppmو در ﻓﺼـ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ«.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ »:ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮات ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه
ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮات را در ﺧﻮد ﺗﺠﻤﻊ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻏﺪهای ﺑﻮدن ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻧﯿﺘﺮات در
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻮﺗﻪای ﺑﻮدن آن ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﺠﻤﻊ
ﻧﯿﺘﺮات در ﺑﺮگﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻮﺗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ«.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ »:ﻣﺤﺘﻮای ﻧﯿﺘﺮات ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در
ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﻫﺮوی و ﻣﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﺘﻮای ﻧﯿﺘﺮات ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮهوﺗﺮهﺑﺎر ﻟﻮﯾﺰان در
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺤﺘﻮای ﻧﯿﺘﺮات ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ«.

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﺳﺪی و ﻓﻀﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﯿﺘﺮات ﭘﯿﺎز در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
در ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﻫﺮوی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺘﻮای ﻧﯿﺘﺮات ﭘﯿﺎز
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﻟﻮﯾﺰان و
ﻣﻠﺖ ،ﻣﺤﺘﻮای ﻧﯿﺘﺮات ﭘﯿﺎز در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮات ﭘﯿﺎز در ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﻣﻠﺖ در ﻫﺮ دو
ﻓﺼﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﯾﻌﻨﯽ  ۹۰ppmاﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﯿﺘﺮات ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﻫﺮوی و ﻣﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﺘﻮای
ﻧﯿﺘﺮات ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و
ﺗﺮهﺑﺎر ﻟﻮﯾﺰان در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺤﺘﻮای ﻧﯿﺘﺮات ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ »:ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺘﺮات
دو ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮات
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﭘﯿﺎز در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﻫﺮوی و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﯿﺘﺮات ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و
ﺗﺮهﺑﺎر ﻟﻮﯾﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮد .ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮات
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ در ﻫﺮ دو ﻓﺼﻞ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد«.

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ دورهی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﮑﺪه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻼﻣﺖ

