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چکیده

چاخرلو، س. و ا. بایبوردی. 1400. پایش غلظت نیترات در اندام خوراکی محصول پیاز رقم آذرشهر در استان آذربایجان  شرقی. مجله ترویجي علوفه و خوراک 
دام. 2 )2(: 44-50.

از  موارد  از  بسیاری  در  که  نیترات هستند  باالیی  دارای درصد  از سبزی ها  بسیاری  ازت،  از کودهای شیمیایی حاوی  از حد  بیش  استفاده  بدلیل 
استانداردهای تعیین شده بیشتر است. نیترات خود یک ماده سمی برای انسان محسوب نمی  شود اما ترکیبات اکسیداسیون آن سمی و خطرناک است. 
نشانه های مسمومیت نیتراتی می تواند با بعضی فعالیت ها در مدیریت کشت علوفه همانند کاهش مقدار کودهای ازته تغییر یابد. در این پژوهش، به 
بررسی تجمع نیترات در پیاز قرمز رقم آذرشهر استان طی دو سال متوالی پرداخته شد. غلظت نیترات بدست آمده از وزن تر با حد مجاز نیترات 
سازمان بهداشت جهانی و استاندارد ملی ایران، تحت مقایسه قرار گرفت. با استفاده از پرسشنامه  ای که توسط زارعین پاسخ داده شد، کمترین میزان 
نیترات در شرایطي بدست آمد که فقط از کوددهی بر اساس آزمون خاک استفاده شده و بیشترین مقدار نیترات پیاز مربوط به تلفیق کود شیمیایی 
و آلی شد. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار میانگین غلظت یون نیترات در نمونه  ها برای سال اول در تبریز 140/39 میلی  گرم برکیلوگرم 
و ملکان65/44 میلی  گرم برکیلوگرم و برای سال دوم برای تبریز 151/42 میلی  گرم برکیلوگرم و ملکان89/40 میلی  گرم برکیلوگرم می  باشد. میانگین 
غلظت ازت نیتراتی در مقایسه با حدود مجاز داراي اختالف معنی  دار بوده  اند و داده  ها داراي میانگین غلظت ازت نیتراتی اندکی فراتر از حد مجاز 
می  باشند. بغیر از ملکان تمامی شهرهای دیگر دارای مقدار نیترات باالتر از حد مجاز هستند که احتماال به دلیل مصرف کودهاي شیمیایي نیتروژنه و 

مصرف مقادیر باالي کود مرغي است و می  بایست توجه الزم دراین خصوص لحاظ گردد. 
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بیان مسئله
امروزه بدلیل استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی حاوی ازت 
برای تسریع رشد رویشی، بسیاری از سبزی ها مخصوصا سبزی های 
برگی دارای درصد باالیی نیترات هستند که در بسیاری از موارد از 
استانداردهای تعیین شده بیشتر است. البته نیترات )NO3( خودش 
 )NO2( یک ماده سمی برای انسان محسوب نمی شود، ولی نیتریت
تشکیل  و  شده  ترکیب  آمین ها  با  می تواند  آن  احیاء  از  حاصل 
محسوب  بدن  برای  زا  سرطان  ماده ای  که  بدهد  را  نیتروزآمین 
می شود. بطور کلی بیشترین مقدار نیترات که به بدن وارد می شود 
باید روزانه کمتر از 65/3 میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن باشد. با 
میلی گرم  از 225  بیشتر  نباید  کیلوگرمی  فرد 70  این وجود یک 
نیترات مصرف کند. میزان باالی نیترات همچنین می تواند در غذا یا 
آب دام ها هم به کاهش زاد و ولد، افزایش مرد ه زایی، وزن کم هنگام 
تولد، دیر وزن گرفتن یا حتی مرگ بینجامد. در مورد نیترات حداقل 
مقدار مجاز نیترات در آب برای دام و حیوان ppm 45 معرفی شده 
است و برای علوفه مقدار ppm 1000 نیترات حداقل مقدار مجاز 
شناخته شده است. در شرایط حاد مسمومیت نیتراتی عالئم زیر را 
می توان مشاهده نمود: تکرار زیاد دفع ادرار، تغییر رنگ نواحی نازک 
پوست و سفیده چشم به رنگ متمایل به آبی یا قهوه ای، تغییر رنگ 
خون به قهوه ای به خاطر تشکیل مقدار باالی مت هموگلوبین، عدم 
تحرک و دراز کشیدن به پهلو با دهان باز و نهایتا مرگ. در حیوانات 
آبستن سقط جنین نیز می تواند مشاهده شود. مسمومیت حاد بسته 
شرایط  و  حساسیت  غذا،  انرژی  مقدار  چون  مختلفی  شرایط  به 
فیزیولوژی دام وقتی که سطح مت هموگلوبین به بیش از 30% کل 
هموگلوبین خون برسد رخ می دهد. مرگ عمدتا 12 ساعت پس از 
مصرف مقدار زیاد نیترات رخ می دهد. در برخي از مطالعات تجمع 
نیترات و نیتریت بیش از حد استاندارد بوده و در برخي دیگر تجمع 
کمتر از حد استاندارد بوده است. پژوهش  های انجام شده توسط 
شکرزاده و همکاران )9( در مازندران، شهباززادگان و همکاران )5( 
نشان داد تجمع نیترات و نیتریت در سبزی  های مورد مطالعه کمتر 
از حد استاندارد بوده و نگراني وجود نداشته است، در حالي که 
تحقیقات سپهوند و امیدواری )4( و پورمقیم و همکاران )2( نشان 
داد که تجمع نیترات در برخي از سبزی  های مورد مطالعه بیش از 
حدود مرجع بوده و نگراني جدی در این زمینه وجود دارد. بــا 
توجه به موارد فوق، لزوم کار بر روي سبزي  هاي پر مصرف و در 
منطقه  اي که حجــم محصوالت تولیدي آن فراگیر باشد بیش از 
پیش احساس مي  شود. پیاز از سبزیجات پرمصرف ســفره غذایي 

خانواده  هاي ایراني بــوده است. سطح زیر کشت پیاز در سال زراعی 
98 -97 در کشور 68 هزار هکتار و میزان تولید سه میلیون و 300 
به  مصرفی  سبزیجات  در  متعددی  مطالعات  است.  بوده  تن  هزار 
ویژه پیاز صورت گرفته است که میتوان به مطالعات صورت گرفته 
در ایران توسط پیرصاحب و همکاران )3( و مطالعه مشابه صورت 
گرفته در سایر کشورها تتوسط الکساندر و هاندوانا )8( اشاره کرد. 
مصرف نامناسب کودهای شیمیایی می  تواند عالوه بر مسائل زیست 
محیطی و ایجاد آلودگی در منابع آب و خاک، مشکالت زیادی از 
نظر سالمتی برای مصرف  کنندگان به بار آورد. از این رو، ارزیابی 
امنیت  برآورد  به منظور  کشاورزي،  درمحصوالت  نیترات  غلظت 
سالمت غذایی آنها، بسیار مهم و ضروري می  باشد. هدف از این 
و  نتایج  مقایسه  و  منطقه  در  نیترات  غلظت  مقدار  برآورد  تحقیق 
یافته هاي بدست آمده از وزن تر این محصول با حد مجاز نیترات 
سازمان بهداشت جهانی )WHO( )10( و استاندارد ملی ایران )1( 

بوده است.

معرفی دستاوردها
آذربایجان شرقی از استان های فعال در زمینه ی تولید سبزی و صیفی 
در کشور است. پس از ارزیابي منابع بالقوه وعلت آلودگي نیترات 
وانجام مطالعات پرسشنامه  اي براي شناسایي مناطق احتمالي آلوده 
شده، به منظور بررسی مقدار نیترات در محصول پیاز استان که عمده 
رقم مورد استفاده رقم آذرشهر می  باشد، در پاییز 97 و 98 با مراجعه 
به شهرهای تبریز، هریس، شبستر، مراغه، ملکان، بناب، عجب شیر و 
آذرشهر اقدام به نمونه  برداری از اندام خوراکی محصول پیاز گردید.
در این مطالعه در مجموع 200 نمونه بر حسب اولویت تولید پیاز در 
مناطق مختلف این استان از مزارع جمع  آوری گردید که شامل 25 
نمونه از مزارع تبریز، 10 نمونه از مزراع هریس، 10نمونه از مزارع 
شبستر، 10 نمونه از مزارع مراغه، 35 نمونه از مزراع ملکان، 45 
نمونه از مزارع بناب، 45 نمونه از مزارع عجب شیر و 25 نمونه از 
مزراع آذرشهر جمع آوری گردید. نمونه برداري در صبح زود انجام 
و پس از آن بالفاصله تمامی نمونه  های گیاهی به آزمایشگاه انتقال 
یافت و قسمت  هاي خوراکي جدا و قطعاتي از آنها به طوري که یک 

نمونه کامل از هر گیاه تهیه شود، انتخاب شد.
نیتروژن کل با استفاده از روش کجلدال، نیترات با روش کالري  متري 
بعد از احیاء با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتري )طیف  سنجي( در 
طول موج 540 نانومتر اندازه  گیري شد در هر مزرعه میزان نهاده های
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جدول 1- گروه  بندي میوه ها و سبزي ها بر اساس مقدار نیترات در ماده تر )5(

سبزي  ها و ميوه  هامقدار نيترات )ميلي  گرم بركيلوگرم(

ریحان سبز، فلفل، مرزه، کدو، سیب زمیني، بادمجان، پیاز، سیب قرمز، سیب زردنیترات کم )کمتر از 200(

تربچه، ترخون، کلم برگي، ریحان بنفشنیترات متوسط )500-200(

مورد استفاده از قبیل میزان کود و نوع آن )بخصوص کودهاي نیتراته( 
در  آون  داخل  در  اندازه گیري گردید. نمونه  ها  یادداشت برداري و 
دماي 55 درجه سانتي  گراد تا زمان خشک شدن کامل قرار گرفتند. 
به  مرحله  دو  در  نمونه  ها  گردید.  توزین  شده  خشک  نمونه  هاي 

وسیله آسیاب معمولي و آسیاب توپي پودر شدند. 
بدست  نیترات  غلظت   One-sample Ttest آزمون  از  استفاده  با 
جهانی  بهداشت  سازمان  نیترات  مجاز  حد  با  تر  وزن  از  آمده 
)WHO( )10( و استاندارد ملی ایران  )1( تحت مقایسه و ارزیابی 

قرار گرفت. 

همانطور که از جدول 1 مشاهده می  شود، میزان حد مجاز میزان نیترات 
صورت  به  ایران  در  می  باشد.  متفاوتی  ارقام  مختلف  منابع  در 
نظر  در  مجاز  حد  تر  ماده  در  کشاورزی  محصوالت  برای  کلی 
گرفته شده است که در جدول 1 قابل مشاهده می  باشد. پیاز در 
شرایط مختلف کوددهی )آزمون خاک، عرف زراع، شیمیایی، آلي 
و تلفیق شیمیایی و آلی( مورد آنالیز قرار گرفت. نتیجه این آنالیز 
در جدول 2 قابل مالحظه می  باشد که ویژگی  های فراوانی و میزان 
مصرف کودهای استفاده شده با استفاده از پرسشنامه  ای که توسط 

زارعین پاسخ داده شده، بدست آمده است.

جدول2- تخمین غلظت نیترات با توجه به داده  های بدست آمده از پرسشنامه  ها

نيترات موجود در محصول پياز وزن تر )ميلی گرم بر كيلوگرم( فراوانی مصرف كنندگان كود نحوه و نوع كود مصرفی

حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین
52 130 90/38 91 8 مصرف کود بر اساس آزمون خاک
205 335 254/43 270/5 19 مصرف کود بر اساس عرف زارع

277/65 450 422 363/82 17  کود شیمیایی
154/75 280 140/56 217/37 10 کود آلی )دامی پوسیده(

333 460/25 450/60 396/62 15 تلفیق کود شیمیایی و آلی

                                                                                          دوره دوم -  شماره ۲ -  پایيز و زمستان  ۱۴۰۰ -  شماره  پياپی ) ۴ ( 
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با توجه به جدول 2 میزان پایین نیترات اندازه گیري شده در شرایطي 
بدست آمد که فقط از کوددهی بر اساس آزمون خاک استفاده شده 
است و بیش  ترین مقدار نیترات مربوط به تلفیق کود شیمیایی و آلی 
است. در نمونه هایي که طبق عرف زارعین فقط به مصرف مقادیر 
زیاد کودهاي ازت و فسفر اکتفا شده است غلظت نیترات در تمامي 
نمونه ها بغیر از ملکان باالتر از استانداد ایران و جهان مي باشد. میزان 
نیترات در اندام خوراکی پیاز همبستگي مثبتي با عملکرد محصول 
صورت  در  خاک  در  آهسته تر  نیتریفیکاسیون  انجام  بدلیل  دارد. 

کاربرد انحصاري از کود آلي عملکرد و بدنبال آن میزان نیترات پایین 
شرایط سنتي و عرف زارع مي باشد. لذا ضروري است براي جبران 
کاهش عملکرد مقداري کود ازته با توجه به میزان نیترات موجود 
در خاک به کشت ارگانیک افزوده  شود تا در کنار عملکرد اقتصادي 

قابل قبول، میزان نیترات نیز پائین تر از حد بحراني باشد
در  شده  گیری  اندازه  نیترات  یون  های  غلظت  میانگین  نتایج 
جهانی  بهداشت  )سازمان  شده  معرفی  مجاز  حد  و  آزمایشگاه 
)WHO(، استاندارد ملی ایران )1392( در جدول 3 ارایه شده است. 

جدول 3- وضعیت آماری غلظت یون نیترات در محصول پیاز مناطق مورد مطالعه ) تعداد = 200( در وزن تر )میلی  گرم بر کیلوگرم(

         
سال اول 

 
حد مجاز نيتراتسال دوم

كمترین شهر

مقدار

بيشترین 

مقدار

كمترین ميانگين

مقدار

بيشترین 

مقدار

ميانگين
سازمان 
بهداشت 

جهانی
)WHO(

استاندارد 
ملی ایران

)۱39۲(

90/55115/47140/3986118/71151/428090تبریز

56/573/3780/257080/1490/288090هریس

3392/25101/54693/25100/58090شبستر

48185116/566102/25138/58090مراغه

35/8850/6665/4478/8199/489/408090ملکان

301009850100/11102/238090بناب

43109/7596/560/4490/32120/28090عجب شیر

90/598/37106/2596/77106/57116/388090آذرشهر
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  ار نیترات در محصول پیاز سال اول، سال دوم، استاندار جهانی و استاندارد ایرانوضعیت فراوانی مقد -1شکل 
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شکل1-  وضعیت فراوانی مقدار نیترات در محصول پیاز سال اول، سال دوم، استاندار جهانی و استاندارد ایران 
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استاندارد ملی ایران

سازمان بهداشت جهانی

کلیه داده  هاي به دست آمده بر حسب ازت نیتراتی در پیاز با حد 
میانگین  داد  نشان  نتایج  مقایسه گردیدند.  انتخاب شده  مجازهای 
غلظت ازت نیتراتی در مقایسه با حدود مجاز داراي اختالف معنی  دار 
بوده  اند و داده  ها داراي میانگین غلظت ازت نیتراتی اندکی فراتر از 

حد مجاز می  باشند مخصوصا در تبریز، مراغه و آذرشهر. 
موسوي موید و همکاران )7( نشان دادند که در شهرستان همدان، 
غلظت  هاي نیترات در پیازهاي قرمز جمع  آوري شده در اردیبهشت 
ماه و پیازهاي سفید و قرمزجمع  آوري شده در بهمن ماه، بیشتر از 
حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی می  باشد. آنها، دلیل باال بودن 
به  احتماال  را  همدان  شهر  مصرفی  پیازهاي  در  نیترات  یون  هاي 
ازکودهاي  گیاه  نیاز  حد  از  بیش  و  نامتعادل  نامناسب،  مصرف 

نیتروژنه و فسفره عنوان کردند. 
میوه  هاي  و  سبزي  در  نیترات  غلظت  روي  که  دیگر  تحقیقی  در 
آن  از  نتایج حاکی  گرفت،  انجام  اردبیل  در شهر  خریداري شده 
است که، میانگین غلظت نیترات در پیاز بیشتر از رهنمود سازمان 
نیترات در سبزیجات برگی را  بهداشت جهانی بود. آنها، غلظت 

بیش از سبزیجات غده  اي و ریشه  اي گزارش کردند و میوه  ها از 
قرار  پایینی  حد  در  سبزي  ها  به  نسبت  نیترات  تجمع  میزان  نظر 

داشتند )6(.

توصیه ترویجی 

 ساده ترین راه تشخیص پیاز سالم از پیاز آلوده، توجه به 	
گردن آن اســت. پیاز بدون جوانه که دارای گردن نازک 
و بسته است، بهتر از پیازهای جوانه زده یا با گردن های 
ضخیم و باز اســت. به طور کلی، به پیازهایی با گردن 

کلفت و جوانه زده، کود بیشتری داده شده است.

 عواملــی چون زمان کوتاه انبــارداری و درجه حرارت 	
پایین محل انبار پیاز، امکان هرگونه تشــکیل مواد مضر 

را از بین می برد. 
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 پوست کندن، پختن و شستشو قبل و بعد از پختن از مقدار 	
نیترات پیاز می کاهد. محصول پیاز با حرارت دیدن، میزان 

نیترات آن بطور محسوسی کاهش می یابد.

 پیاز ســالم پیازی است که به اندازه یک تخم مرغ باشد و 	
جوانه نزده باشد.

 بر خالف تصور ما که صبح را  زمان مناسب چیدن پیاز 	
می دانیم، عصر بهترین زمان این کار است. چون فتوسنتز 
انجام شــده در طی روز باعث مصرف نیترات تجمعی 

می شود.
 نشانه های مسمومیت نیتراتی می تواند با بعضی فعالیت ها 	

در مدیریت کشت علوفه تغییر یابد، نخست کاهش مقدار 
کودهای ازته اســت. تغییر مقدار کود یکبار کوددهی به 
چند بار کوددهی در پیاز و کاهش ســرعت آزاد شــدن 
ازت در خاک می تواند از تجمع نیترات در گیاه بکاهد. 

 با عنایت به باال بودن غلظت یون  های نیترات در نمونه  های 	
پیاز، به منظور پیشگیری از بیماری انسان و دام می  بایست 
تا حد امکان از مصرف آن در رژیم غذایی، به ویژه رژیم 

کاسته شود.

  پایش غلظت نیترات در اندام خوراکی محصول پیاز رقم آذرشهر در استان آذربایجان شرقی-  احمد بایبوردی، ساغر چاخرلو
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