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 چکیده

بسیاری از مناطق دنیا به شمار در مسائل کیفیت آب و مواد غذایی  ترین مهمامروزه مشکل آلودگی نیترات یکی از 

روی آن  همچنانبر سالمتی موضوعی است که امروزه  ها آنرود. وجود نیتریت و نیترات در مواد غذایی و اثر سوء می

ای در منطقه جیرفت، در فرنگی گلخانه منظور ارزیابی میزان نیترات محصول توت وجود دارد. در همین راستا، به بحث

برداری تصادفی از میوه دو گروه گلخانه رایج )پیشرو ماهانه از آبان تا فروردین نمونه صورت بهکل دوره برداشت میوه و 

 تر وزندر  آمده دست بهنقطه مختلف در منطقه جیرفت انجام شد. نتایج نشان داد متوسط کل نیترات  5و معمولی( از 

گرم( بود. گرم در کیلومیلی 222المللی ) گرم( و کمتر از حد مجاز بینگرم در کیلومیلی 39/33فرنگی ) میوه توت

های پیشرو و معمولی مشاهده نشد اما در  داری در میزان نیترات در گلخانه آماری تفاوت معنی ازلحاظ باوجودآنکه

بود. همچنین میزان نیترات تحت تأثیر های معمولی  های پیشرو میزان نیترات تجمع یافته کمتر از گلخانه گلخانه

ها داشتند.  شده در زمستان نیترات بیشتری نسبت به سایر زمان های برداشت زمان برداشت میوه قرارگرفته و میوه

مرغی به میزان   کودهایمصرف  ها گلخانهنیترات در میوه نشان داد که در این  تر پایینبا سطح  های گلخانهارزیابی 

های شیمیایی )مصرف کود کودهایبستر کشت و مصرف متعادل  سازی آمادههکتار در زمان  تن در 22بهینه

دلیل اصلی کاهش  تواند میگیاه(  موردنیاز های ریزمغذینیتروژن، فسفر، پتاسیم، سایر عناصر ماکرو و  کننده تأمین

 نیترات در میوه باشد. ازحد بیشتجمع 

 دیریت گلخانهفرنگی، م تجمع نیترات، توت کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های مهم  منطقه جیرفت و کهنوج یکی از قطب    

کشاورزی کشور بوده و در تولید بعضی از محصوالت 

کشاورزی ازجمله محصوالت سبزی و صیفی دارای 

که در تولید هندوانه و  طوری . بههست رقمی تکرتبه 

فرنگی نیز مقام  خیار دارای رتبه اول و در تولید گوجه

وخاک شرایط آب. شرایط اقلیمی و هستدوم را دارا 

منطقه را به یک گلخانه طبیعی تبدیل نموده است و 

ای در این  های گلخانه موجب توسعه و گسترش کشت

منطقه شده است.  این منطقه در حال حاضر با بیش 

هکتار گلخانه، دارای مقام اول از این نظر در 8122از 

. عالوه بر پتانسیل اقلیمی مناسب، هستکشور 

های جدید و استفاده بهینه از کنیکبرداری از ت بهره

آب و زمین موجب تولید چندین برابر انواع محصوالت 

 آزاد یفضاهای  ها نسبت به کشت کشاورزی در گلخانه

های اخیر در بیشتر کشورهای دنیا  . در سالشده است

ها  ها و میوه کنندگان به کیفیت سبزی توجه مصرف

است. غلظت  یافته مانده نیترات افزایش ازجمله باقی

ها سالمت افراد را  ها و میوه زیاد نیترات در سبزی

عنوان یکی از عوامل  الشعاع قرار داده و امروزه به تحت

خود  خودی شده است. نیترات به شیوع سرطان گزارش

برای انسان سمی نیست اما در معده به ترکیبات سمی 

شود  نیتریت و سایر ترکیبات نیتروز آمین تبدیل می

 (.8،8339و کیز )بدنار

 اثرات سوء تجمع نیترات

سیر  ایران درصد مردم کشور 15بیش از  که آن رغم به

درصد به نحوی دچار  32لیکن حدود  باشند می

محصوالت  تولیدکنندگانگرسنگی سلولی هستند زیرا 

کشاورزی توجهی به مفهوم امنیت غذایی ندارند. 

                                                           
1
Bednar and kies 

مصرف نامتعادل کودهای شیمیایی موجب کاهش 

 درصد گردیده است 25تا  22راندمان کودها به میزان 

  (. 8913)ملکوتی، 

به کیفیت  یافته توسعهدر حال حاضر در کشورهای     

زیرا مصرف  شود میمواد غذایی اهمیت بیشتری داده 

در اراضی کشاورزی منجر نیتروژنه کودهای  ازحد بیش

و در مقابل کاهش کیفیت و غلظت به تجمع نیترات 

 گردد میدرصد در سبزی و صیفی  26ین ث تا ویتام

 ،ها سبزیبسیاری از (. 2226، 2)ملکوتی و بیبوردی

برای گیاهان  نیترات. دکنن میرا در خود جمع  نیترات

 ها سبزی گونه ازاینسمی نبوده ولی برای اشخاصی که 

)جلینی و دوستی،  باشد میمضر  ،کنند میمصرف 

 ترین مهم ازجملهنیتریت  های نیترات و. یون(8932

 زیرزمینیسطحی و  های آبمنابع  های آالینده

ازت در اثر ورود  ی،که عالوه بر چرخه طبیع دنباش می

 یها فاضالبفاضالب خام انسانی، صنعتی و همچنین 

صنعتی، تخریب  کشاورزی، مواد زائد جامد شهری و

شده و  وخاک آبمراتع نیز وارد منابع  و ها جنگل

 کنندگان مصرفنامطلوبی بر سالمتی اثرات  توانند می

اختالل در انتقال  .(8913)ملکوتی،  گذارندبرجای

اکسیژن خون و ایجاد خفگی بخصوص در نوزادان، 

بروز سرطان معده، اثرات منفی بر ریه و مرگ انسان 

بارزترین اثرات ناشی از غلظت باالی نیترات  ازجمله

 تجمع یافته در محصوالت کشاورزی است. 

 مجاز نیترات در محصوالت مختلف مقدار

میزان نیترات و نیتریت در رژیم غذایی از یک     

شدت متفاوت بوده و این  منطقه تا منطقه دیگر به

موضوع تابع عواملی مانند تکرر کشت، وضعیت آب و 

هوایی، کیفیت خاک، فرآیندهای تولید مواد غذایی، 

                                                           
2  Malakuti and Bybordi 
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 نوع و مقدار کود شیمیایی مصرفی و وضعیت قوانین

دریافت  (.2223و همکاران،  8) هوهستآن منطقه 

برای افراد بالغ یا به  گرم نیترات میلی 222روزانه 

گرم نیترات به ازای هر کیلوگرم وزن  میلی 6/9عبارتی 

 9؛ سانتاماریا2،8339)وایگز شده است بدن مجاز شمرده

(. 8332، 9؛ کمیته علمی غذای اروپا8333و همکاران، 

 255کیلوگرمی نباید بیشتر از  02د وجود یک فر بااین

 گرم نیترات مصرف نماید. میلی

درصد از  52بر اساس تحقیقات صورت گرفته     

 تأمینها  نیترات موجود در بدن انسان از مصرف سبزی

از طرف سازمان (. 8316، 5شود ) بلومسارناسترا می

استانداردهای مختلفی برای حداکثر سالمت جهانی، 

ها وجود دارد که به نوع  سبزی غلظت نیترات در

کشت، فصل کشت، زمان برداشت، شرایط کشت 

 طورکلی به )فضای آزاد یا گلخانه( و غیره بستگی دارد.

 222 ای گلخانهحد مجاز نیترات در محصول خیار 

 852-222 فرنگی گوجهدر کیلوگرم،  گرم میلی

در  گرم میلی 922در کیلوگرم، بادمجان  گرم میلی

در کیلوگرم و در  گرم میلی 252 زمینی بسیکیلوگرم، 

 شده گزارشدر کیلوگرم وزن تازه  گرم میلی 222پیاز 

 (.8919است )ملکوتی، 

( حداقل و 2228) و همکاران 6تیمبه گزارش     

به ترتیب  فرنگی توتحداکثر میزان نیترات موجود در 

بوده  تر وزنگرم در کیلوگرم میلی 888و  92

 3 نیب را( آن 2226) و همکاران 0سوسین که درحالی

                                                           
1
 Hsu  

2
 Viegas 

3 Santamaria 
4 CECSCF 
5
 Blomxarnastra 

6 Tame 
7 Susin 

 1تقویگرم در کیلوگرم گزارش نمودند.  میلی 962تا 

(  2228) 3دارنل و استوت(  و 2229) و همکاران

و  519میزان نیترات تجمع یافته در میوه را به ترتیب 

گرم در کیلوگرم اعالم نمودند. عواملی از میلی 8282

معدنی خاک،  قبیل نوع رقم، سن گیاه، میزان نیتروژن

اسیدیته خاک، نوع خاک، شکل و دفعات کود نیتروژنه 

شوند که مقادیر متفاوتی برای  مصرفی و ... باعث می

میزان نیترات توسط محققین مختلف گزارش گردد 

  (.8935)دوماری و شهدادی، 

 هدف پژوهش

انجام هرگونه پژوهش در راستای بهبود کیفی     

از اهمیت  حصول سالممتولید  وای  محصوالت گلخانه

. بر این اساس، جهت اطالع از هستزیادی برخوردار 

فرنگی  وضعیت غلظت نیترات در محصول تولیدی توت

ای منطقه جیرفت و کمک به حفظ سالمت  گلخانه

 کنندگان تحقیق حاضر اجرا شد. مصرف

 

 نتایج  کاربردی

گیری شده میوه  متوسط میزان کل نیترات اندازه    

گرم در میلی 93/33 فرنگی در منطقه جیرفت  توت

 222یعنی  المللی بینگرم و کمتر از حد مجاز کیلو

و همکاران،  82بود )کاال تر وزندر کیلوگرم  گرم میلی

و   8(.  کمترین میزان تجمع نیترات، از منطقه 2281

گرم در میلی 19و  01 مورد ارزیابی )به ترتیب  9

(. در این 8آمد )شکل  به دست( تر وزنگرم کیلو

مناطق، وجود بافت سبک خاک، استفاده از کودهای 

تقسیط(، فسفر،  صورت بهنیتروژن ) کننده تأمین

نتایج  بر اساسگیاه  موردنیازو سایر عناصر  پتاسیم

                                                           
8 Taghavi 
9 Darnell and Stutte 
10 Colla 
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 22آزمون خاک و مصرف بهینه کود دامی به میزان 

( کاهش غلظت 8935تن در هکتار )غفاری نژاد، 

را سبب  فرنگی توتنیترات تجمع یافته در میوه 

 . اند شده

 
 5در  ای گلخانه فرنگی توتغلظت نیترات میوه  -8شکل 

 منطقه  از جیرفت

پیشرو  های گلخانهبین میزان نیترات میوه  باوجودآنکه

مشاهده نشد، اما  داری معنیمعمولی منطقه، تفاوت  و

گرم در میلی 29/39پیشرو  های گلخانهمیزان نیترات 

واحد کمتر از میزان آن در  89کیلوگرم بوده که 

 های معمولی بود.گلخانه

برداری، بیشترین میزان تجمع زمان نمونه ازنظر    

در  بهمن و  شده برداشت های میوهنیترات، مربوط به 

گرم در میلی 21/898و  91/889)به ترتیب  اسفندماه

تجمع نیترات در  ازآن پسو ( بود  تر وزنگرم کیلو

واقع درتا پایان فصل روند کاهشی داشت.  ها میوه

میزان تجمع نیترات در فصل پاییز و بهار کمتر از 

فصل زمستان بود. در فصل بهار و پاییز به دلیل دمای 

گیاه در منطقه جیرفت، فتوسنتز  مناسب رشد

که منجر به رشد بیشتر  شده انجامبیشتری توسط گیاه 

. لذا از شود میگیاه و مصرف زیاد نیترات توسط گیاه 

  . گردد میتجمع نیترات در میوه جلوگیری 

 ترویجی هایتوصیه

فرنگی جهت کاهش تجمع نیترات در میوه توت

 است.ای موارد زیر قابل توصیه گلخانه

دامی پوسیده )مصرف بهینه( در  کودهایاستفاده از  -

 بستر کاشت سازی آمادهزمان 

متعادل )مصرف  صورت بهشیمیایی  کودهایمصرف  -

نیتروژنه، فسفر، پتاسیم، سایر عناصر ماکرو و  کودهای

 گیاه( موردنیاز های ریزمغذی

تهیه بستر کاشت مناسب در مناطقی که بافت خاک  -

 یستمناسب کشت گلخانه ن

مقدار  عنوان بهتن در هکتار کود مرغی  22مصرف   -

 در منطقه جیرفت ای گلخانه درکشتبهینه آن 
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میزان نیترات میوه در منطقه جیرفت ازنظرمورد ارزیابی  های گلخانهاطالعات مربوط به  -8جدول   

Ec بافت خاک نوع گلخانه آب   (µs/cm) مدیریت کود شیمیایی مدیریت  کود آلی 

8معمولی منطقه  مصرف بهینه کود مرغ در زمان  522 شنی 

بستر کاشت سازی آماده  

مصرف کودهای فسفره و پتاسه به همراه سایر  

نیتروژنه  کودهایریز مغذی ها و مصرف 

تقسیط صورت به  

8پیشرو منطقه  مصرف بهینه کود مرغ در زمان  912 لومی شنی 

بستر کاشت سازی آماده  

مصرف کودهای فسفره و پتاسه و منیزیوم به 

 کودهایهمراه سایر ریز مغذی ها و مصرف 

تقسیط صورت بهنیتروژنه   

2معمولی منطقه  مصرف کود مرغ در زمان  8822 شنی لومی  

بستر کاشت سازی آماده  

مصرف کودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسه به 

 همراه سایر ریز مغذی ها

2پیشرو منطقه  مصرف کود مرغ در زمان  362 لومی شنی 

بستر کاشت سازی آماده  

به مصرف کودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسه 

 همراه سایر ریز مغذی ها

9معمولی منطقه  مصرف بهینه کود مرغ در زمان  322 لومی شنی 

بستر کاشت سازی آماده  

مصرف کودهای فسفره و پتاسه به همراه سایر 

نیتروژنه  کودهایریز مغذی ها و مصرف 

تقسیط صورت به  

9پیشرو منطقه  مصرف بهینه کود مرغ در زمان  182 لومی شنی 

بستر کاشت سازی آماده  

مصرف کودهای فسفره و پتاسه به همراه سایر 

نیتروژنه  کودهایریز مغذی ها و مصرف 

تقسیط صورت به  

9معمولی منطقه  تهیه بستر کشت جدید با افزودن  152 شنی 

شن و مصرف کود مرغ در زمان 

بستر کاشت سازی آماده  

به  منیزیوم مصرف کودهای فسفره و پتاسه،

 کودهاییر ریز مغذی ها و مصرف همراه سا

تقسیط صورت بهنیتروژنه   

9پیشرو منطقه  تهیه بستر کشت جدید با افزودن  092 شنی 

شن و مصرف کود مرغ در زمان 

بستر کاشت سازی آماده  

مصرف کودهای فسفره و پتاسه به همراه سایر 

نیتروژنه  کودهایریز مغذی ها و مصرف 

تقسیط صورت به  

5معمولی منطقه  مصرف کود مرغ در زمان  8982 لومی شنی 

بستر کاشت سازی آماده  

مصرف کودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسه به 

 همراه سایر ریز مغذی ها

5پیشرو منطقه  مصرف کود مرغ در زمان  8222 لومی شنی 

بستر کاشت سازی آماده  

مصرف کودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسه به 

 همراه سایر ریز مغذی ها

 

 


