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بررسی میزان تجمع نیترات و فسفات در پیاز مصرفی بازار شهر همدان
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لرستانی2

تاریخ پذیرش59/12/22 :

تاریخ دریافت59/11/12 :
چکیده
مقدمه

از آنجا که مصرف بیش از حد نیترات و فسفات ،سالمت انسان را تهدید میکند و سبزیجات و میوهها ،منابع بزرگی از این مواد
در رژیم غذایی هستند ،هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین میزان تجمع نیترات و فسفات در پیازهای مصرفی شهر همدان
میباشد.
مواد و روشها
نمونهبرداری به تعداد  11عدد پیاز در  3تکرار به صورت کامالً تصادفی در بهمن و اردیبهشت ماه سالهای  1331و 1331
صورت گرفت .غلظت نیترات و فسفات نمونهها بعد از عصارهگیری به روش هضم اسیدی و خاکستر توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر مورد سنجش قرار گرفتند .برای پردازش آماری نتایج نیز نرمافزار  SPSS v.20و آزمونهای تی مستقل و تی
تکنمونهای بکار رفت.
یافتهها
نتایج مطالعه نشان داد که متوسط غلظت نیترات در پیازهای سفید و قرمز اردیبهشت ماه به ترتیب  51/51و  291/39mg/kgو
در بهمن ماه به ترتیب  131/51و  211/59mg/kgبود .همچنین متوسط غلظت فسفات در پیازهای سفید و قرمز اردیبهشت
ماه به ترتیب  5211/11و  13125/59mg/kgو در بهمن ماه به ترتیب  5121/12و  9112/11mg/kgگزارش شد.
نتیجهگیری
نتایج نشان داد که غلظتهای نیترات و فسفات در پیاز قرمز جمعآوری شده در اردیبهشت ماه و پیازهای سفید و قرمز
جمع آوری شده در بهمن ماه بیشتر از حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی قرار دارد .در این مطالعه دلیل باال بودن یونهای
نیترات و فسفات در پیازهای مصرفی شهر همدان را احتماالً میتوان به مصرف نامناسب ،نامتعادل و بیش از حد نیاز گیاه از
کودهای نیتروژنه و فسفره عنوان کرد .بنابراین پایش منظم محصوالت خریداری شده توسط معاونتهای غذا و داروی
دانشگاههای علوم پزشکی کشور توصیه میشود.
کلیدواژهها
نیترات ،فسفات ،پیاز
*نویسنده مسئول :مهرداد چراغی ،گروه محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،ایران
پست الکترونیک:

Cheraghimehrdad99@yahoo.com
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میزان نیترات و فسفات در پیاز
موسوی مؤید و همکاران

مقدمه
با توسعه فناوری و افزایش جمعیت ،گسترش آلودگیها در
مناطق مختلف به ویژه در مناطق صنعتی و کشاورزی رشد
چشمگیری داشته است .فعالیتهای صنعتی منجر به ورود
عناصر آالینده به خاک شده که در پی آنها باعث جذب و
تجمع عناصر مضر توسط گیاه گشته است و این امر عالوه
بر ایجاد اختالل در فعالیتهای متابولیکی گیاه ،تهدیدی
جدی برای سالمت جامعه محسوب میشود ( .)1در نیمه
دوم قرن بیستم توسعه مصرف کودهای شیمیایی موجب
افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی گردیده و همزمان با
افزایش عملکرد در بسیاری از کشورها مشکالت زیادی در
اثر مصرف کودهای شیمیایی برای انسان و محیط زیست
(از بین رفتن تعادل متوازن عناصر ضروری در خاک،
اختالل در حاللیت و جذب عناصر غذایی ،آلودگی
رودخانهها و آبهای زیرزمینی و عناصر سمی همراه کود)
بوجود آمده است ( .)2استفاده بیش از حد از کودهای
نیتراته در زمینهای کشاورزی باعث بروز مشکالتی مانند
تراکم نیترات در محصوالت ،خاکهای زراعی و آلودگی
محیط زیست میگردد .جهت رفع این مشکالت توجه به
رعایت مسائل زیست محیطی از راه کنترل کیفیت مواد
اولیه ،رعایت بهرهبرداری صحیح در جهت تولید محصوالت
مرغوب و کاربرد صحیح و نوع مناسب کود ضروری است
(.)2
از راههای آلودگی خاک و محصوالت کشاورزی به یونهای
نیترات و فسفات میتوان به استفاده بیرویه از کودهای
شیمیایی نیتراته و فسفاته و آبیاری مزارع با فاضالب
تصفیه نشده اشاره کرد ( .)1سبزیها به سبب ارزش
غذایی فراوان در بسیاری از کشورهای دنیا از منابع غذایی
اصلی به شمار میآیند .تجمع بیش از حد نیترات ،از
معیارهای کاهش دهنده کیفیت در سبزیجات محسوب
میشود و یکی از عوامل نامناسبی که میتواند کیفیت
سبزیها را تحت تأثیر قرار دهد ،تجمع نیترات در
اندامهای قابل مصرف آنها است (.)3
همچنین از جمله عناصر مهم تغذیه گیاهی فسفر است.
فسفر پس از ازت مهمترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه
است .گرچه میزان فسفر مورد نیاز گیاه در مقایسه با سایر
عناصر اصلی اندک است با این حال این عنصر جزء عناصر
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پر نیاز محسوب میشود ( .)1قسمت عمده نیترات و
نیتریتی که به بدن انسان وارد میشود از طریق مصرف
سبزیها میباشد ،بطوریکه در حدود  51درصد نیترات و
 15-13درصد نیتریت موجود در رژیم غذایی از این طریق
وارد سیستم گوارشی میگردد ( .)3پیاز با نام علمی
 Allium cepaگیاهی از خانواده سوسنیها Alliaceae
است .بر اساس آمار سازمان خواروبار جهانی در سال
 ،2112ایران چهارمین تولید کننده پیاز در جهان بوده و
مصرف سرانه  22kgپیاز در ایران که  15/2برابر مقدار
میانگین جهانی آن ( 1/11kgدر سال) میباشد که اهمیت
این محصول را در سبد غذایی کشور مشهود میسازد (.)1
پیاز از نظر دارا بودن موادی چون پروتئین ،کلسیم ،آهن،
فسفر ،سدیم ،پتاسیم و نیز ویتامینهایی نظیر ویتامین ،A
 B2 ،B1 ،Cو خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی و نیز
تولید کالری اهمیت فراوان دارد ( .)5مطالعات متعددی در
ایران و سایر کشورها در زمینه نیترات و فسفات در
سبزیجات مصرفی به ویژه پیاز صورت گرفته است که
میتوان به مطالعات صورت گرفته در ایران توسط
شهباززادگان و همکاران ،رحمانی ،پیرصاحب و همکاران،
سپهوند و همکاران ( )1 ،9-3و مطالعه مشابه صورت
گرفته در سایر کشورها توسط  Parksو همکاران،
 Usman ،Alexanderو همکاران Akan ،و همکاران،
 Wamalwaو همکاران ( )11-11اشاره کرد .با توجه به
مصرف تازهخوری پیاز و با توجه به استفاده عمده پیاز در
سبد غذایی جوامع انسانی ،مصرف نامناسب کودهای
شیمیایی میتواند عالوه بر مسائل زیست محیطی و ایجاد
آلودگی در منابع آب و خاک ،مشکالت زیادی از نظر
سالمتی برای مصرف کنندگان به بار آورد .بنابراین تغذیه
متعادل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و اندازهگیری
میزان نیترات و فسفات در این محصول و مقایسه با حدود
مجاز تعیین شده (استاندارد نیترات  51mg/kgو استاندارد
فسفات  ،)1111mg/kgضروری به شمار میرود .از این رو
با عنایت به ضرورت بررسی موضوع ،هدف از انجام پژوهش
حاضر بررسی میزان تجمع نیترات و فسفات در پیاز
مصرفی خریداری شده در بازار شهر همدان میباشد.
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مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه شهر همدان میباشد .همدان یکی از
کالن شهرهای ایران در منطقه غربی و کوهستانی ایران و
مرکز شهرستان و استان همدان است.
نحوه نمونه برداری
نمونه برداری از  2میدان عرضه میوه و تره بار در شهر
همدان در ماههای بهمن و اردیبهشت سالهای  1331و
 1331صورت گرفت .نمونهبرداری بطور کامالً تصادفی در
 3تکرار به تعداد  11عدد پیاز قرمز و  11عدد پیاز سفید
انجام گرفت (.)11
عصارهگیری نمونههای پیاز برای اندازهگیری یون
نیترات
نمونههای پیاز پس از جمعآوری ،پوستگیری شده یکبار
با آب معمولی سپس با آب مقطر شستشو داده شدند .پس
از هوا خشک شدن ،نمونهها داخل پاکت قرار گرفت و
جهت ثابت شدن وزن خشک در داخل آون در دمای 91
درجه به مدت  21ساعت گذشته شدند و بعد از خشک
شدن ،نمونهها آسیاب شدند .از نمونه آسیاب شده به
میزان  1/1gبه دقت وزن کرده و به آن  11mlاسید
استیک  2درصد اضافه شد .نمونه به مدت  31دقیقه در
شیکر دورانی (151دور) بهم زده و با استفاده از کاغذ
صافی واتمن ،صاف شد .عصاره بدست آمده دوباره از همان
کاغذ صافی عبور داده تا عصاره کامالً یکنواختی بدست
آمد (.)15 ،11

اندازهگیری یون فسفات
اندازهگیری یون فسفات با استفاده از روش اولسن صورت
گرفت .برای این منظور پس از رقیقسازی عصاره تهیه
شده 11ml ،از عصاره با  2mlمحلول  Bمخلوط شد و پس
از  11دقیقه قرائت توسط دستگاه اسپکتروفتومتردر طول
موج  921nmانجام شد .محلول  12g :Aآمونیوم مولیبدات
در  111mlآب مقطر حل شد سپس  1/2315gپتاسیم
آنتی موان تارتارات در  11mlآب مقطر حل گردید و هر
دو با  115mlاسید سولفوریک غلیظ مخلوط شد (.)15

عصارهگیری نمونههای پیاز برای اندازهگیری بون
فسفات

آنالیز آماری

به منظور عصارهگیری نمونهها از روش خاکستر استفاده
گردید .مقدار  1/2gاز نمونههای هوا خشک و آسیاب شده
را به مدت دو ساعت در دمای  111°Cدر کوره الکتریکی
سوزانده و  11mlاسید کلریدریک  2نرمال به نمونهها
اضافه گردید تا خاکستر حل شود ،سپس از کاغذ صافی
(واتمن شماره  )12عبور داده در بالن  11mlبا استفاده از
آب مقطر به حجم رسانده شد به این ترتیب عصارهگیری
انجام گردید (.)15

تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار  SPSS v.20انجام
گرفت .از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال
بودن دادهها ،از آزمون تی مستقل ،برای مقایسه میانگین
غلظت یونهای نیترات و فسفات در نمونههای پیاز مورد
مطالعه ،از آزمون تی تکنمونهای نیز برای مقایسه میانگین
غلظت نیترات و فسفات با رهنمود سازمان بهداشت جهانی
استفاده شد.
یافتهها

تعیین غلظت یونها در بافت پیاز

نتایج میانگین و انحراف معیار غلظت یونهای نیترات و
فسفات به ترتیب در جداول  1و  2ارائه شده است .نتایج
نشان داد که کمینه و بیشینه میانگین غلظت یون نیترات

اندازهگیری یون نیترات
به  11mlاز عصاره میزان  1/1gپودر مخلوط ( 39gاسید
سیتریک 1g ،سولفات منگنز مونوهیدرات 2g ،سولفانیل
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آمید 1g ،ان-1-نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید،
 1gپودر روی را هاون کرده) اضافه شد و مدت  31ثانیه به
شدت هم زده سپس محلول رنگی ایجاد شده بالفاصله
صاف گردید (به ازاء میزان نیترات رنگ آن تغییر کرده).
مجدد همین آزمایش با  11mlاز سری محلولهای
استاندارد انجام شد (برای تهیه استاندارد  111mg/lنیترات
 : NO3-Nمیزان  1/922gنیترات پتاسیم  KNO3در یک
لیتر آب حل شد و برای تهیه سری بالن با حجم  2lریخته
شد.
محلول 1/125g :Bاسید آسکوربیک در  111mlمحلول A
حل شد ،محلول فوق تا  21ساعت قابل استفاده بود (.)15
محلولهای استاندارد به ترتیب  5 ،5 ،1 ،2 ،1و  11mlاز
استاندارد تهیه شده را پی پت کرده و با اسید استیک 2
درصد هر کدام به حجم  111mlرسانده شد .بعد از 11
دقیقه شدت رنگ ایجاد شده با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  111nmقرائت شد (،11
.)15
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در نمونههههها بههه ترتیههب برابههر بهها  51/51±31/15mg/kgو
 291/39±91/11mg/kgمربههوط بههه پیازهههای سههفید و
قرمهز مهیباشهد .از طرفهی کمینهه و بیشهینه میهانگین

موسوی مؤید و همکاران

غلظههت فسههفات در پیازهههای سههفید و قرمههز بههه ترتیههب
برابههههههههههر بهههههههههها  13125/59±3913/11mg/kgو
 5121/12±1319/35mg/kgمهههههههههههیباشهههههههههههد.

نوع پیاز

ماه سال

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

انحراف معیار±میانگین

قرمز
سفید
قرمز
سفید

اردیبهشت
اردیبهشت
بهمن
بهمن

115/11
32/11
131/11
123/51

111/31
135/21
255/11
331

291/39±91/11
51/51±31/15
211/59±33/31
131/51±33/21

جدول  -2وضعیت آماری غلظت یون فسفات در پیازهای مصرفی شهر همدان ()n=11
نوع پیاز

ماه سال

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

انحراف معیار±میانگین

قرمز
سفید
قرمز
سفید

اردیبهشت ماه
اردیبهشت ماه
بهمن ماه
بهمن ماه

5535/51
1535/11
2551/12
3151/11

19255/21
12559/11
11121/91
5192/31

13125/59±3913/11
5211/11±2111/29
9112/11±3111/19
5121/12±1319/35

خریداری شده از بازار شهر همدان با رهنمود سازمان
بهداشت جهانی ( 51mg/kgوزن خشک) آمده است (.)11

در جدول  3نتایج آزمون تی تک نمونهای که به منظور
مقایسه میانگین غلظت یون نیترات در نمونههای پیاز

جدول  -3نتایج مقایسة آماری میانگین غلظت نیترات در نمونههای پیازهای مصرفی بازار شهر همدان با رهنمود

WHO

ارزش آزمون = 01 mg/kg
نوع پیاز

ماه سال

قرمز
سفید
قرمز
سفید

اردیبهشت ماه
اردیبهشت ماه
بهمن ماه
بهمن ماه

t

درجه آزادی

سطح معنیداری

5/35
-1/35
11/31
3/55

3
3
3
3

1/111
1/151
1/111
1/111

با توجه به منهدرجات جهدول  ،3سهطح معنهیداری بهرای
میهانگین غلظهت یهون نیتههرات در نمونههههای پیهاز قرمههز
خریداری شده در اردیبهشت ماه و نمونههای پیهاز قرمهز و
سفید خریداری شده در بهمن ماه کمتر از  1/11میباشهد،
که بیانگر وجود اختالف معنیدار با رهنمهود  WHOاسهت.
بطوریکه میانگین غلظت یون نیتهرات در نمونههههای پیهاز
قرمز خریداری شده در اردیبهشت مهاه و نمونههههای پیهاز
قرمز و سفید خریهداری شهده در بهمهن مهاه بیشهتر و در
نمونههای پیاز سفید خریداری شده در اردیبهشت ماه برابر

اختالف

فاصله اطمینان  59درصد

میانگین

حد پایین

حد باال

131/39
-13/31
151/59
111/51

112/31
-11/51
111/35
13/55

115/33
2/31
155/35
151/51

با رهنمود سازمان بهداشت جهانی میباشهد .در جهدول 1
نتایج آزمون تیتک نمونهای که به منظور مقایسه میانگین
غلظت یون فسفات در نمونهههای پیهاز خریهداری شهده از
بازار مصرفی شههر همهدان بها رهنمهود سهازمان بهداشهت
جهانی ( 1111 mg/kgوزن خشک) آمده است (.)19 ،15

3

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 18:59 IRDT on Wednesday June 20th 2018

جدول  -1وضعیت آماری غلظت یون نیترات در پیازهای مصرفی شهر همدان ()n=11

مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور /سال  ،4شماره  ،4زمستان 5931

میزان نیترات و فسفات در پیاز
موسوی مؤید و همکاران

Journal of Neyshabur University of Medical Sciences

جدول  -3نتایج مقایسه آماری میانگین غلظت فسفات در پیازهای مصرفی

28

بازار شهر همدان با رهنمود WHO

ارزش آزمون = 9111mg/kg

قرمز

اردیبهشت ماه

سفید

اردیبهشت ماه

قرمز

بهمن ماه

سفید

بهمن ماه

9/151
1/15
2/13
2/52

حد پایین

حد باال

3

1/111

5125/59

1511/99

11211/39

3

1/113

1211/11

-111/31

2311/15

3

1/132

2112/12

252/59

1951/11

3

1/125

1121/12

112/51

1131/11

با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد ( .)5در پژوهشی که
با هدف بررسی غلظت یونهای نیترات و فسفات در سبزی
و صیفیجات رشد یافته در نزدیکی ناحیه صنعتی در
کشور نیجریه انجام یافت ،بیانگر آن است غلظت فسفر در
پیاز بین  21-31mg/kgدر فصل خشک و بین
 21-11mg/kgدر فصل بارانی میباشد ،نتایج همچنین
بیانگر آن است که غلظت یون نیترات در پیاز باالتر از
رهنمود استاندارد سازمان بهداشت جهانی ()51mg/kg
میباشد ( .)13در پژوهشی که با هدف بررسی آنیونها در
سبزیجات پرورش یافته در کشور نیجریه انجام یافت ،نتایج
بیانگر آن است که غلظت فسفر در سبزیجات (اسفناج،
کاهو ،کلم و پیاز) در منطقه میرنگا و زیرا بین mg/kg
 ،123-359در منطقه وانگاگا و ماالنگ بین -mg/kg
 22-1133میباشد ( .)15آلودگی محصوالت پیاز به
یونهای نیترات و فسفات از طریق مصرف بیرویه کودهای
شیمیایی به ویژه کودهای نیتراته و فسفاته و آبیاری مزارع
کشاورزی با فاضالب تصفیه نشده صورت میگیرد .تفاوت
میزان تجمع نیترات و فسفات در محصول پیاز در بین
ماههای مختلف و نوع پیاز ،ناشی از عواملی مانند نوع گونه
کشت شده ،سن گیاه ،میزان نیترات ،فسفات و  pHخاک،
تنش رطوبتی ،نوع کود ،دفعات و میزان کوددهی ،نحوه
کشت (سنتی و گلخانهای) ،زمان برداشت محصول (صبح
یا عصر) ،فصل برداشت ،نحوه نگهداری محصول پس از
برداشت و شرایط آب و هوایی (از جمله درجه حرارت و
شدت نور) میباشد ( .)3در تحقیقات مشابه انجام شده
توسط  ،Peksaطباطبائی و همکاران و  Alexanderنیز این
تفاوتها گزارش شده است (.)11 ،21 ،13

با توجه به مندرجات جدول ،1سطح معنیداری برای
میانگین غلظت یون فسفات در نمونههای پیاز قرمز
خریداری شده در اردیبهشت ماه و نمونههای پیاز قرمز و
سفید خریداری شده در بهمن ماه کمتر از  1/11میباشد،
که بیانگر وجود اختالف معنیدار با رهنمود  WHOاست.
بطوریکه میانگین غلظت یون فسفات در نمونههای پیاز
قرمز خریداری شده در اردیبهشت ماه و نمونههای پیاز
قرمز و سفید خریداری شده در بهمن ماه بیشتر و در
نمونههای پیاز سفید خریداری شده در اردیبهشت ماه برابر
با رهنمود سازمان بهداشت جهانی میباشد.
بحث
نتایج مقایسه میانگین غلظت تجمع یافته یونهای نیترات
و فسفات در نمونههای پیاز با رهنمود سازمان بهداشت
جهانی بیانگر آن است که میانگین غلظت تجمع یافته
یونهای نیترات و فسفات در نمونههای پیاز قرمز خریداری
شده در اردیبهشت ماه و نمونههای پیاز قرمز و سفید
خریداری شده در بهمن ماه با توجه به سطح معنیداری
کوچکتر از  1/11با رهنمود  ،WHOاختالف معنیدار
آماری داشته و میانگین غلظت یونهای نیترات و فسفات
بیشتر از حد مجاز میباشد که اثر سوء بهداشتی بر مصرف
کنندگان میگذارد.
در مقایسه نتایج با دستاورد پژوهشی که بر روی غلظت
نیترات در سبزی و میوههای خریداری شده در شهر
اردبیل انجام یافت ،بیانگر آن است که میانگین غلظت
نیترات در پیاز بیشتر از رهنمود سازمان بهداشت جهانی
میباشد ( .)9در پژوهشی که با هدف بررسی نیترات در
خاک ،آب و گیاه اراضی سبزیکاری منطقه براآن اصفهان
انجام یافت ،بیانگر آن است که میانگین غلظت نیترات در
پیاز بیشتر از رهنمود سازمان بهداشت جهانی میباشد که

3

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 18:59 IRDT on Wednesday June 20th 2018

نوع پیاز

ماه سال

t

درجه آزادی

سطح معنیداری

اختالف میانگین

فاصله اطمینان  59درصد

میزان نیترات و فسفات در پیاز
موسوی مؤید و همکاران

5931  زمستان،4  شماره،4  سال/مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور
Journal of Neyshabur University of Medical Sciences

مزارع کشاورزی صورت گیرد و از آبیاری مزارع کشاورزی
.با فاضالب تصفیه نشده خودداری شود
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بنابراین با عنایت به باال بودن غلظت یونهای نیترات و
 به منظور پیشگیری از بیماری،فسفات در نمونههای پیاز
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Abstract
Introduction
Consumption more of level nitrate and phosphates threatens human health. Vegetable and fruits are the great
sources of nitrate and phosphate in human diet. The purpose of study is to determine the amount of nitrate and
phosphate in consuming onions of Hamedan.
Materials and Methods
Sampling performed randomly to number of 10 onion samples in 3 repetition in April and February 2015 & 2016.
Concentration of nitrate and phosphates analyzed by spectrophotometer after extracting by method acid digestion
and dry ash. For statistical processing of results used from software SPSS v.20 and T-independent and one
sample T-test.
Results
Results showed that nitrate average in white and red onions in April was 60.65mg/kg and 275.97mg/kg
respectively and in February was 194.85mg/kg and 244.67mg/kg respectively. Also phosphate average in white
and red onions in April is 6205.11mg/kg and 13526.87 mg/kg respectively and in February is 6124.12 mg/kg and
7512.11 mg/kg respectively.
Conclusion
Findings showed that the concentration of nitrate and phosphate in red onions of collected in April and white
onions collected in February are more than WHO standard. In this study the reason of high nitrate and phosphate
in the consumed onions in Hamedan is probably use of unsuitable, unbalanced and high amount of nitrate and
phosphate manures. Therefore regular monitor of products by “Deputy of Food and Drug” of Medical Science
University is seems to be necessary.
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