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محصوالت پرمصرف میادین میوه و ترهبار چقدر نیترات دارند؟

هحققاى در پضٍّؾی هیشاى ًیتزات تزخی هحصَالت پزهصزف ػزضِ ؽذُ در هیادیي هیَُ ٍ تزُتار هٌطقِ
چْار تْزاى را در فصل ّای تْار ٍ سهغتاى اًذاسُگیزی کزدًذ.
به گزارش ایسنا ،تا تَجِ تِ ارسػ غذایی عثشیّاٍ ،جَد فیثز فزاٍاى ٍ ًقؼ آى در عالهت اًغاى ،هصزف
آى در تواهی ًقاط جْاى هَرد تاییذ هتخصصاى تغذیِ اعت .در رصین غذایی ها ایزاًیاى ًیش عثشیّا اس
جایگاُ خاصی تزخَردارًذ ٍ در تزًاهِریشیّا ،افشایؼ هصزف عزاًِ آى هَرد تاکیذ اعت .ایي در حالی اعت
کِ در صَرت ػذم دقت در ػولیات کاؽت ،داؽت ٍ تزداؽت عثشیّا هیتَاًٌذ اثزات ًاهطلَتی تز عالهت
اًغاىّا داؽتِ تاؽٌذ.
اس جولِ هؼیارّای عالهت عثشیّا ،ػذم تجوغ آالیٌذُّایی چَى ًیتزات در آىّا ٍ هتؼادل تَدى ًغثت
عایز ػٌاصز ضزٍری هاًٌذ فغفز ٍ ػٌاصز ریشهغذی هاًٌذ آّي ٍ رٍی اعت .در ّویي راعتا ،هحققاى در
پضٍّؾی تا ػٌَاى" هیشاى ًیتزات تزخی هحصَالت پزهصزف ػزضِ ؽذُ در هیادیي هیَُ ٍ تزُتار هٌطقِ
چْار تْزاى در تْار ٍ سهغتاى"؛ ایي هَضَع را تزرعی کزدُاًذ.
در ایي پضٍّؼ کِ تَعظ عواًِ اعذی ،داًؾجَی دٍرُ کارؽٌاعی ارؽذ گزٍُ هحیظسیغت داًؾگاُ تزتیت
دتیز ؽْیذ رجایی ٍ فائشُ فضلی ،داًؾیار گزٍُ هحیظ سیغت داًؾگاُ تزتیت دتیز ؽْیذ رجایی اًجام ؽذُ،
آهذُ اعت «۲در ایي پضٍّؼ اس عِ هیذاى اصلی هیَُ ٍ تزُتار هٌطقِ چْار ؽْز تْزاى ؽاهل هیادیي هیَُ ٍ

گزدآٍری ؽذ .در ّز تزُتار لَیشاىّ ،زٍی ٍ هلت ًوًَِّای هَرد عٌجؼ در دٍ فصل سهغتاى ٍ تْار ۱۹
ًوًَِتزداری اس ّز کذام اس اقالم کؾاٍرسی ؽاهل عیةسهیٌی ،پیاس ٍ گَجِفزًگی تِ صَرت تصادفی عِ ػذد
اًتخاب ؽذ.
تِ هٌظَر آهادُعاسی ًوًَِّا اتتذا قغوتّای غیزخَراکی آىّا جذا ٍ پظ اس ؽغتٍؽًَ ،وًَِّا خؾک ٍ
ّوگي ؽذ .اس آى جا کِ ًیتزات هَجَد در ًوًَِّا تِ ًَر ٍ دها حغاط تَد ٍ تجشیِ هیؽذً ،وًَِّای
خؾک ؽذُ جْت ًگْذاری تْتز تِ ظزٍف پلیوزی ػایق ًَر ٍ دها هٌتقل ٍ تِ آسهایؾگاُ هَرد اػتواد
عاسهاى هحیظ سیغت اًتقال دادُ ؽذ.
پضٍّؾگزاى پظ اس اًذاسُگیزی هیشاى ًیتزات ،هیگَیٌذ «۲هیاًگیي کل هیشاى ًیتزات اًذاسُگیزی ؽذُ در
ًppm ،وًَِّای عیةسهیٌی ،پیاس ٍ گَجِفزًگی در فصل سهغتاى تِ تزتیة اس راعت تِ چپ ۹۹.۹۹
تِ دعت آهذ  ٍppm۵۵.۹۹ ،ppm ۹۵.۹۶ ٍ ppmدر فصل تْار ۶۵.۵۵ppm۶۵.۵۵ ،ppm ۰۱
ًَیغٌذگاى ایي هقالِ تیاى هیکٌٌذ «۲تیؾتزیي هقذار ًیتزات هَرد تزرعی هزتَط تِ عیةسهیٌی اعت .ایي
هَضَع ًؾاى هیدّذ کِ گیاُ عیةسهیٌی تیؾتزیي هیشاى ًیتزات را در خَد تجوغ دّذ کِ هیتَاًذ تِ دلیل
غذُای تَدى عیةسهیٌی تاؽذ .پاییي تَدى هیشاى تجوغ ًیتزات در گَجِ فزًگی هوکي اعت تِ دلیل تَتِای
تَدى آى تاؽذ سیزا تجوغ ًیتزات در تزگّای ایي تَتِ ًغثت تِ هحصَل آى تیؾتز اعت
در ایي هقالِ آهذُ اعت «۲هحتَای ًیتزات عیةسهیٌی در فصل تْار در هیذاى هیَُ ٍ تزُتار ّزٍی ٍ هلت
تیؾتز اس هحتَای ًیتزات عیةسهیٌی در فصل سهغتاى اعت ،در حالی کِ در هیذاى هیٍَُتزُتار لَیشاى در
فصل سهغتاى هحتَای ًیتزات عیةسهیٌی تیؾتز اس فصل تْار تَدُ اعت
تزرعیّای اعذی ٍ فضلی ًؾاى هیدّذ هحتَای ًیتزات پیاس در فصل تْار در هیذاى هیَُ ٍ تزُتار ّزٍی
تیؾتز اس هقذار هحتَای ًیتزات پیاس در فصل سهغتاى اعت ،در حالی کِ در هیذاى هیَُ ٍ تزُتار لَیشاى ٍ
هلت ،هحتَای ًیتزات پیاس در فصل سهغتاى ٍ تْار تا ّن تزاتز اعتّ .وچٌیي هیشاى ًیتزات پیاس در هیذاى
اعت ppmهیَُ ٍ تزُتار هلت در ّز دٍ فصل تزاتز هیشاى اعتاًذارد تزای گیاُ هذکَر یؼٌی ۱۱
تز اعاط آى چِ در ایي هقالِ آهذُ اعت هحتَای ًیتزات گَجِ فزًگی در فصل تْار در هیذاى هیَُ ٍ تزُتار
ّزٍی ٍ هلت تیؾتز اس هحتَای ًیتزات گَجِفزًگی در فصل سهغتاى اعت در حالی کِ در هیذاى هیَُ ٍ
تزُتار لَیشاى در فصل سهغتاى هحتَای ًیتزات گَجِ فزًگی تیؾتز اس فصل تْار تَدُ اعت.
در ایي هقالِ تیاى ؽذُ اعتً «۲تایج حاصل ًؾاى داد کِ تیي ًیتزات دٍ فصل سهغتاى ٍ تْار تفاٍت
هؼٌیداری ٍجَد داؽت .هقذار ًیتزات اًذاسُگیزی ؽذُ پیاس در فصل تْار در هیذاى هیَُ ٍ تزُتار ّزٍی ٍ
ّوچٌیي هحتَای ًیتزات عیةسهیٌی در فصل سهغتاى در هیذاى هیَُ ٍ تزُتار لَیشاى تیؾتز اس حذ اعتاًذارد
عالهت تَدٍ هقذار ًیتزات گَجِ فزًگی در ّز دٍ فصل کوتز اس حذ اعتاًذارد تَد.

