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Abstract 

 

Background and Objectives 
Khuzestan Province is one of the most important areas that provide vegetables throughout winter and 

spring in Iran. The vegetables are mainly picked up in the afternoon, so it cannot be supplied to the market. 

In this time of the day, the minimum amount of nitrate is accumulated in leafy vegetables, with a gradual 

increase throughout the night. On the other hand, its highest level is in the early hours in the morning. The 

purpose of this study is to evaluate nitrate and nitrite accumulation in vegetables produced in different 

areas of Ahwaz during winter and spring. 

 

Materials and Methods 
This experiment was conducted in a randomized complete block design arranged in a split-split-plot design 

with three replications in the Department of Horticulture, College of Agriculture, Shahid Chamran 

University of Ahvaz. In the treatments viz. first to third harvest dates (1): February 6, 2016, (2):March 4, 

2016 and (3): April 7, 2016 respectively were the main factors and nine vegetable species (including 

coriander, parsley, mint, fenugreek, chard, spinach, leeks, dill and watercress) kept in sub plot, three 

vegetable production areas in Ahvaz were arranged in sub plot in sub plots and three fields were selected in 

each of these areas. Before and after cultivation, all planting, harvesting and harvesting operations were 

carried out on the same field in the selected fields. The concentration of nitrate was measured by the 

method introduced by Cataldo et al. (1975) and the nitrite concentation was measured via the method of 

Abu-Dayeh (2009). The data were analyzed using SAS software and the mean comparison was calculated 

using Duncan's multiple range tests at a probability level of 5%.  

 

Results 
Nitrate and nitrite contents of the produced vegetables were different depending on various regions, 

harvesting time and vegetable species. The highest nitrate content was observed in parsley fromthe first 

harvest in the southern region of Ahwaz (4.4 mg/kg
-1

 dry matter) and the lowest amount of nitrate was 

recorded in watercress from the third harvest in the northern region of Ahvaz (1.4 mg/kg
-1

 dry matter). 

Also, the highest nitrite content was observed at the first harvest in the westhern region of Ahwaz in mint 

and the lowest amount of nitrate was recorded in the second harvest in the northern region of Ahvaz in 

chard. In winter, the environmental conditions in Ahwaz are suitable for the growth and development of 

leafy vegetables (Boroujerdnia et al., 2007); however, soil conditions provide manganese uptake by plants. 

Moreover, high light intensity is another factor which can decrease nitrate in leafy vegetables. The number 
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of cloudy days in Ahwaz is very low; therefore, the number of sunny days with high radiation intensity is 

high in winter. This phenomenon greatly reduces the content of nitrate in leafy vegetables. 

 

Discussion 
The amounts of nitrate and nitrite content in various species of vegetables produced in three regions of 

Ahvaz during the cold season were much lower than the standard figures. Therefore, we can conclude that 

the quality of vegetables produced in Ahvaz is very high in terms of nitrite and nitrate contents. 
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 چکیده
 در هرا  آن نیتررات  باالی مقدار ها سبزی در موجود مشکالت از یکی .دارند جامعه سالمتی در مهمی نقش ها سبزی

 طرر   قالر   در آزمایشری  اهرواز  در تولیردی  هرای  سربزی  نیتریرت  و نیترات مقدار شناخت جهت .است سرد فصل
 چمرران  شرهید  دانشرااه  کشراورزی  دانشکده باغبانی علوم گروه در تصادفی کامالً شکل به خردشده دوبار های کرت

فرروردین   63)و سروم  ( 6931اسرنند   61)، دوم 6931بهمرن   61)اول )تاریخ برداشرت   دراین طر . انجام شد اهواز
 شرنبلیله،  نعنرا،،  جعنرری،  گشنیز،) سبزی گونه 3 و اصلی فاکتور عنوان به برداشت تاریخ شآزمای این در .بود ((6931

 فرعری  فراکتور  عنوان به اهواز در تولید منطقه سه و فرعی فاکتور عنوان به (شاهی و شوید تره، اسنناج، چغندر، برگ
 قررار  تجزیره  مورد SAS افزار نرم مکک با آمده دست به اطالعات .شد انتخاب مزرعه سه منطقه، هر از و تعیین فرعی

 بره  توجره  برا  اهواز مختلف مناطق در تولیدی های سبزی نیتریت و نیترات مقدار که داد نشان آزمایش نتایج .گرفت
 در و اهرواز،  جنوب منطقه در اول، فصل در نیترات میزان ترین بیش .بود متناوت سبزی نو، و برداشت تاریخ منطقه،
 .داشرت  وجرود  شراهی  سربزی  در و اهرواز  شرمال  منطقره  در سروم  فصل در نیترات میزان نتری کم و جعنری سبزی

 فصرل  در آن تررین  کرم  و نعنا،؛ سبزی در و اهواز غرب منطقه اول، فصل تیمار در نیتریت میزان ترین بیش همچنین
 در بررسی مورد های گونه نیتریت و نیترات مقدار .شد مشاهده برگی چغندر سبزی در و اهواز؛ شمال منطقه در دوم،

 بنرابراین  .بودنرد  اروپایی کشورهای استاندارد حدود از تر کم بسیار مقدار حاوی سرد فصول طی اهواز ٔمنطقه سه هر
  .است برخودار خوبی کینیت از نیتریت و نیترات میزان نظر از اهواز در تولیدشده های سبزی کینیت گنت توان می

 
 نعنا ،جعنری شوید، ،شاهی :ها کلیدواژه

 

 مقدمه
 تولیید  هیای  قطی   تیری   مهیم  از یکیی  خوزستان استان

 .رود می شمار  به ایران بهار و زمستان پاییز، فصول در سبزی

 عصیر  نییاز  شیوند  می برداشت صبح که را برگی های سبزی

 بیه  فیردا  شیوند  میی  برداشت ظهر ار بعد که هایی آن و بازار

 صیبح  در یبرگی  هیای  سبزی نیترات میزان .رسند می فروش

 یابید،  می کاهش روز طول در و بوده ممک  مقدار حداکثر

 از بعید  و صیبح  کیاهو،  برداشت زمان اختالف که طوری هب

 کییاهو هییای بییر  در داری معنییی تفییاوت دارای ظهییر

  آمد دست به صبح در نیترات تجمع میزان حداکثر .گردید
 

(Boroujerdnia and Alemzadeh Ansari, 2007.) 

  و گیاهییان  تمییامی  تولیییدمث  و رشیید  یبییرا  نیتییرو ن

 اساسییی و اصییلی اجییزا  از یکییی و بییوده ضییروری جییانوران

 ,.0Lundberg et al ) باشید  میی  هیا  پیروتیی   دهنیده  تشیکی  

2004; Correia et al., 2010.)   گیاهیان  در نیتیرو ن  جیذ 

NO3) نیتیرات  صیورت  بیه  عمدتاً
NH4) آمونییوم  ،(-

 اوره و (+

 از ای گسیترده  طییف  در نیترییت  و نیتیرات  .گیرد می صورت

 در طبیعیی  صیورت  بیه  ترکیبات ای  .دارد وجود غذایی مواد

 توانید  می ها آن مقدار اما .شوند می یافت سبز نباتات و گیاهان

 بیا   زیادی حد تا و گرفته قرار شیمیایی کودهای تأثیر تحت



 331 ... های تجمع نیترات و نیتریت در سبزی ارزیابی: و همکاران زاده انصاری عالم

 آ  طریی   از عمیدتاً  نیتیرات  (.Mersui et al., 2010) بیرود 

 انسیان  بیدن  وارد غیذایی  میواد  سیایر  و هیا  سیبزی  آشامیدنی،

 گیردد  می تولید بدن داخ  در نیز کمی مقدار به ولی شود می

(Lundberg et al., 2010.) بیرای  نیتیرات  کیه  ایی   وجیود  با 

 ترکیبیات  بیه  خیا   شیرای   در ولیی  باشید  نمیی  سمی انسان

 شیود  میی  تبیدی   نیتیروز -N ترکیبیات  سیایر  و نیترییت  سمی

(Santamaria, 2006.) نیتییرات متابولیسییم از حاصیی  مییواد 

 نیتیروزآمی   و (Nitric oxide) نیتریک اکسید نیتریت، شام 

(Nitrosamine) باشد می (Alexander et al., 2008.) 

نگرانی قاب  توجهی در مورد بروز بیماری های ناشی 

ات و نیتریت زیاد وجود از مصرف سبزی های حاوی نیتر

امییروزه بییا . (Eftekhari and Heidari, 2014) دارد

ا هی  ه تولیید بیشیتر سیبزی   بی از نیی توجه به افزایش جمعییت و  

ه از کودهای شیمیایی مخصوصاً نیتراتیه در پیرورش   تفاداس

ها  شده است که اغل  مازاد نیترات در بر  جها رای سبزی

بیر   .(Vojodi Mehrabani et al., 2018) یابید  میی  عتجمی 

 بخصییو  ازهتیی هییای سییبزی شییده، انجییام مطالعییات اسییا 

 عمیده  منیابع  نیترات از تجمع قابلیت دلی  برگی بههای  سبزی

. آینید  میی بیه حسیا     غذایی انسیان  ر یم در نیترات دریافت

 خیلیی  معمیو ً  نیتیرات  بیا  مقایسیه  در فوق مواد نیتریت مقدار

 و نیتیرات  میزان (.Leszczynska et al., 2009) هستند تر کم

 بیه  دیگیر  منطقیه  تیا  منطقیه  ییک  از غذایی ر یم در نیتریت

 تکرار مانند عواملی تابع موضوع ای  و بوده متفاوت شدت

 تولیید  فرآیندهای خاک، کیفیت هوا، و آ  وضع کشت،

 قیوانی   و مصیرفی  شییمیایی  کود مقدار و نوع غذایی، مواد

 تیاریخ  و رقیم  نیوع  (.Hsu et al., 2009) هسیتند  منطقه آن

 ثیرأتیی هییا سییبزی نیتریییت و نیتییرات میییزان بییر نیییز برداشییت

 که ای  به توجه با (.Amr and Hadidi, 2001) گذارد می

 برخیی  کمبیود  از پیشیگیری  سالمت، تأمی  برای ها سبزی

 روزانیه  برنامیه  در غیذایی  فیبر تأمی  همچنی  و ها ویتامی 

 و نیتیرات  لحاظ زا بایستی بنابرای  شوند، می استفاده افراد

 کیه  اصیلی  هیدف  بیه  بتوان تا باشد ایم  ها  آلودگی سایر

 .یافت دست هست افراد سالمت تأمی 

 کیه  شید  مشیخ   2001 سیال  طیی  آزمایش یک در

 نظیر  از بهیار  و زمستان فصول طی اهواز بازار در ها سبزی

 اخیییتالف دارای هیییا آن نیترییییت و نیتیییرات محتیییوای

 نیتیرات  مقیدار  تیری   کیم  و تیری   بیش .هستند دارای معنی

 درگییرم  میلییی 3013 /8) کییرف  دمبییر  در ترتییی  بییه

گیرم   میلی 4/184) زمینی سی  غده و (تازه وزن کیلوگرم

 تری  کم و تری  بیش .شد مشاهده (تازه وزن کیلوگرم در

 43/9) فرنگییی گوجییه در ترتییی  بییه نیییز نیتریییت میییزان

 درگیرم   میلی 31/1) نعنا و (تازه وزن کیلوگرم درگرم  میلی

 (.Shahlaei et al., 2007) شد مشاهده (تازه وزن کیلوگرم

 در نیتیرات  مقیدار  کیه  شید  ثابیت  دیگر تحقی  در همچنی 

 هیای  انیدام  و داشیته  تفیاوت  هیم  با سبزی مختلف های گونه

 دارند اختالف هم با نیترات تجمع نظر از سبزی یک مختلف

(Lorenz, 1978.) برگیی  چغندر استرالیا، های سبزی بی  در 

  را (کیلیوگرم  بیر گرم  میلی 4830) نیترات محتوای با تری 

 در .(Hsu et al., 2009) داشیت  هیا  سیبزی  سیایر  بیه  نسبت

 طیی  هیا  سبزی برخی نیتریت و نیترات میزان میانگی  اصفهان

  9/287 نیتییرات میییانگی  1999 تابسییتان و 1998 پییاییز فصیی 

 بررسیی  (.Jafari et al., 2000) بیود  تیازه  وزن در ام پیی  پی

 نشان ها سبزی انواع مختلف های بخش در نیتریت و نیترات

 نمونه یک در است ممک  نیترات محتوای تری   بیش که داد

  تجمییع (تییازه وزن کیلییوگرم درگییرم  میلییی 2440) جعفییری

 هیای  بررسیی  همچنیی   (.Correia et al., 2013) کنید  پییدا 

(2012) Pirsaheb et al. و نیتریییت یییزانم کییه داد نشییان 

 شیرق  و جنیو   های دشت در ها سبزی و جات صیفی نیترات

 دیگیر  بیه  نسیبت  برگی های سبزی در نیترات مقدار کرمانشاه

 در نیتیرات  مییزان  حیداکثر  و بیوده  تیر  بییش  سبزی های گروه

 نیتیرات  گیری اندازه با .گردید گزارش کرف  و تربچه بر 

 مشیح   دانهمی  مختلف مناط  در شده کشت ایرانی تره در

 تیره  در نیتیرات  تجمیع  سیطح  تابستان و بهار فص  در که شد

 (.Jalali, 2005) است پاییز فص  از با تر ایرانی

 غیذایی  محتلیف  هیای  برنامیه  در برگیی  های سبزی چون

 بدن در نیتریت و نیترات تجمع میزان خطر و دارند قرار انسان

 رفطی  از اسیت،  تیر  بییش  میواد  سایر به نسبت ها آن طری  از

 فصی   و سیبزی  گونه به بستگی نیتریت و نیترات تجمع دیگر

 .(Shahlaei et al., 2007; Jalali, 2005) دارد آن برداشیت 

 در برگیی  هیای  سبزی تولید های قط  از یکی اهواز همچنی 
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 محی   نقیش  طرفیی  از .رود می شمار  به بهار و زمستان فصول

 .اسیت  فتیه گر قیرار  مطالعیه  مورد تر کم اهواز در سبزی تولید

 نیتریت و نیترات تجمع میزان کردن مشخ  مقاله ای  هدف

 فصیول  طیی  اهیواز،  مختلیف  مناط  در تولیدشده های سبزی

 .باشد می بهار و زمستان

 ها روش و مواد
 گونه 9 نیتریت و نیترات بررسی هدف با پژوهش ای 

 اهواز در تولید منطقه و برداشت تاریخ به پاسخ در سبزی،

 در پالت اسپلیت استفاده مورد آزمایشی طرح .گرفت انجام

 در تکرار 3 با تصادفی کام  بلوک طرح قال  در زمان

 شهید دانشگاه کشاورزی دانشکده باغبانی علوم گروه

 اول) برداشت تاریخ طرح درای  .شد انجام اهواز چمران

 19) سوم و (1394 ماهاسفند 14) دوم ،1394 ماه بهم  11)

 سبزی گونه 9 و اصلی فاکتور عنوان به ((1393 ماه فروردی 

 تره، اسفناج، چغندر، بر  شنبلیله، نعناع، جعفری، گشنیز،)

 تولید منطقه سه فرعی، فاکتور عنوان به (شاهی و شوید

 هر در و بوده فرعی فرعی فاکتور عنوان به اهواز در سبزیی

 حاص  اطالعات .شد انتخا  مزرعه سه مناط  ای  از کدام

-اهواز شمال،) منطقه سه های سبزی یرو پژوهش از

 سمت به اهواز جنو  و دیهحمی-اهواز غر ، مالثانی،

 قرار تحلی  و تجزیه مورد SAS افزار نرم از استفاده با (آبادان

 ای دامنه چند آزمون از استفاده با میانگی  مقایسه .گرفت

 از قب  .شدند محاسبه درصد پنج احتمال سطح در دانک 

 آن کشاورزان با هایی هماهنگی نظر مورد های سبزی کاشت

 هکتار در ت  2-3) مصرفی کود میزان تا شد انجام مزارع

 هکتار هر برای فسفاته کود کیلوگرم 100 و حیوانی کود

 کاشت از بعد و قب  اوره کود کیلوگرم 200 و کشت از قب 

 اول، چی  از بعد کیلوگرم 73 کشت، از قب  گرم کیلو 30)

 هر مزارع برای استفاده، مورد بذر نوع ،(دوم چی  از بعد 73

 خاک و آ  آزمون همچنی  .شد انتخا  یکسان منطقه سه

 انجام 1394 ماه آبان تاریخ در کشت از قب  مزارع همه برای

 با آ ، آنالیز) شدند مشخ  2 و 1 های جدول در که شد

 رودخانه آ  از جنو  و شمال منطقه  دو اینکه به توجه

 هر برای شود می استفاده کرخه رودخانه غر  و کارون

 بعد (.شد آنالیز رشد فص  اواس  در آ  نمونه یک منطقه

 انجام برداشت تجاری بلوغ مرحله به ها سبزی رسیدن از

 پ  .شدند آوری جمع روز اواس  در ها نمونه همه .گردید

 باغبانی علوم گروه آزمایشگاه به ها نمونه آوری، جمع از

 ها سبزی آلوده و اضافی های قسمت ابتدا در و شده منتق 

 پ  .شدند تقسیم تر کوچک قطعات به سپ  ، ریخته دور

 هر های قسمت ک  دادن قرار با مقطر، آ  با شستشو از

 دمای آون در ها آن گذاشت  و مخصو  پاکت در نمونه

 خشک به اقدام ساعت 24 مدت به گراد سانتی درجه 70

 با ها نمونه شدن خشک از پ  .گردید ها نمونه کردن

 ها آن شدن پودر عم  برقی آسیا  دستگاه از استفاده

 درون ها نمونه آزمایش انجام زمان تا و گرفت صورت

 میزان .شدند نگهداری گراد سانتی درجه 4 دمای با یخچال

  .Cataldo et al (1975) پیشنهادی روش به نیترات تجمع

 پیشنهادی روش از نیتریت تجمع گیری اندازه برای و

(2009) Abu-Dayeh شد استفاده. 

 نتایج و بحث
 نیترات

های مختلف سبزی نشان داد  نتایج حاص  از تجزیه گونه

که نیترات در مناط  مختلف، گونه سبزی مورد آزمایش، 

تاریخ برداشت و اثر متقاب  منطقه و گونه سبزی، تاریخ 

گانه  برداشت و گونه سبزی، تاریخ برداشت و منطقه و اثر سه

یک و منطقه و سبزی در سطح احتمال  تاریخ برداشت

بررسی برهمکنش فص  . داری شدند تفاوت معنی درصد

تری   برداشت، منطقه و سبزی بر میزان نیترات نشان داد بیش

میزان نیترات در تاریخ برداشت اول در منطقه جنو  اهواز و 

گرم بر کیلوگرم  میلی 4/4)در سبزی جعفری وجود داشت 

که با میزان نیترات در تاریخ برداشت اول در ( ن خشکوز

گرم بر  میلی 13/4)نعناع  های حمیدیه و سبزی-منطقه اهواز

 داری نشان نداد اختالف معنی( کیلوگرم وزن خشک

سوم در تاریخ برداشت تری  میزان نیترات در  کم (.3جدول )

 17/1)مالثانی و در سبزی شاهی وجود داشت -منطقه اهواز

که با میزان نیترات در ( گرم بر کیلوگرم وزن خشک میلی

مالثانی و سبزی –سوم در منطقه اهوازتاریخ برداشت 

اختالف ( گرم بر کیلوگرم وزن خشک میلی 44/1)جعفری 

 (.3جدول )داری نشان نداد  معنی
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 نتایج آنالیز آب مناطق مورد آزمایش -6جدول 

Table 1. The results of water analysis test areas 
 منطقه مورد نظر

Target area 

 اسدیته
pH 

 (متر بر سانتی سمو میکرو)هدایت الکتریکی 
EC (µ mho/cm) 

 (گرم بر لیتر میلی) نیترات
Nitrate (mg/lit) 

 مالثانی -اهواز
Ahvaz-Molassani 

7.63 2014 0.70 

 حمیدیه -اهواز
Ahvaz-Hamidieh 

6.91 1801 0.65 

 جنو  اهواز
South of Ahvaz 

7.09 2037 0.65 

 
 نتایج آنالیز خاک مزار، مناطق مورد آزمایش -2جدول 

Table 2. The results of soil analysis fields tested areas 

 منطقه

Area 

 هدایت الکتریکی 
EC 

 
 اسیدیته

pH 

 فسنر 
P 

 پتاسیم 
K 

 نیتروژن کل  
N Total 

 شن
 Sand 

 سیلت 

Silt 
 رس 

Clay 
 مترزیمنس بر  دسی 

(dS/m) 
 گرم بر کیلوگرم میلی  

mg/kg-1 
 درصد 

% 

 1مالثانی  -اهواز

Ahvaz-Molassani 1 

 
2.73  7.39  9.4 188  0.066 23.5 42.5 34 

 2مالثانی  -اهواز

Ahvaz-Molassani 2 

 
2.49  7.85  14.2 310  0.092 27.5 36 36.5 

 3مالثانی  -اهواز

Ahvaz-Molassani 3 

 
3.75  7.64  22.5 285  0.137 29 41 30 

 1حمیدیه  -اهواز

Ahvaz-Hamidieh 1 

 
6.25  7.53  10.2 251  0.068 34.5 35 30.5 

 2حمیدیه  -اهواز

Ahvaz-Hamidieh 2 

 
5.29  7.64  11.1 287  0.066 37.5 33.5 29 

 3حمیدیه  -اهواز

Ahvaz-Hamidieh 3 

 
2.55  7.73  11.7 261  0.070 40.5 25 34.5 

 1اهواز  جنو 

South of Ahvaz 1 

 
3.48  7.73  33.8 362  0.125 27 38 35 

 2جنو  اهواز 

South of Ahvaz 2 

 
2.64  7.84  28.6 325  0.119 32.5 35.5 32 

 3جنو  اهواز 

South of Ahvaz 3 

 
5.22  7.87  20.1 314  0.107 23.5 38.5 38 

 

هیان  تغییرات میزان نیترات در نقاط مختلیف کشیور و ج  

توانید بیر    دهد که میزان کیود مصیرفی متفیاوت میی     نشان می

ثر باشید و سیب  تغییراتیی درون    ؤتجمع نیتیرات نییز می    میزان

گسیتردگی محیدوده مییزان تجمیع نیتیرات در      . ها گیردد  آن

ها، ناشی از عوامی  دیگیری ماننید گونیه و سی  گییاه،        سبزی

خاک، تنش رطوبتی، نیوع کیود، مییزان     pHمیزان نیترات و 

کشت، زمان برداشیت   هود، تعداد دفعات پخش آن، ، نحوک

 ,.Pirsaheb et al)باشید   محصول و شرای  آ  و هوایی می

از طرفی دیگر در خوزستان دمای هوا بیرای رشید و   (. 2012

هیای فصی  سیرد     ویژه برای سبزی های برگی به توسعه سبزی

در زمستان و بهیار مناسی  اسیت، امیا شیرای  خیاک باعی         

شدت نور یکی دیگر  .شود ن جذ  نیترو ن میمحدود کرد

تعیداد روزهیای   . هیا اسیت   از عوام  کاهش نیترات در سبزی

ابری در استان خوزستان بسیار کم است؛ درنتیجه شدت نیور  

با  باع  افزایش جذ  نیتیرات و درنتیجیه کیاهش نیتیرات     

با  بودن نسبی (. Boroujerdnia et al., 2007)شود  گیاه می

pH شیده   تر مولیبدن های خوزستان سب  جذ  بیش در خاک

که خود عام  کوآنزیم نیترات ردکتیاز بیوده و فعالییت ایی      

هیای برگیی    آنزیم سیب  کیاهش غلظیت نیتیرات در سیبزی     

شیده کیه    همچنی  مشیخ  ( Kaiser et al., 2005)شود  می

تر از محتیوای   ها در فص  زمستان بیش محتوای نیترات سبزی

 (. Shahlaei et al., 2007) ص  بهار بودها در ف نیترات سبزی
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 گونه سبزی در اهواز 3( گرم در کیلوگرم ماده خشک میلی) منطقه و زمان برداشت بر میزان نیترات متقابل بیناثرات  -9جدول 
Table 3. The interaction effects between regional, harvest season nitrate levels (mg per kg dry matter) nine species of vegetables in Ahvaz 

 زمان برداشت
H.T.** 

 منطقه

Area 

 گونه سبزی
Vegetable species  

 گشنیز

Coriander 
 جعنری

Parsley 
 تره

Dill 
 شنبلیله

Fenug 
 نعنا،

Mint 
 اسنناج

Spanish 
 چغندر برگی

Chard 
 شوید

Dill 
 شاهی

Watercress 

 اول

 حمیدیه-اهواز
Ahvaz-Hamidieh 

2.33
u-z*

 2.52
u-w

 2.93
i-q

 3.70
b-e

 4.15
ab

 6.11
ae–aj

 2.66
m-u

 3.63
b-f

 3.57
c-g

 

 جنو  اهواز
South of Ahvaz 

2.52
u-w

 4.4
a
 1.27

ai-aj
 1.64

ae-aj
 3.03

g-o
 2.35

o-w
 2.30

r-aa
 1.67

ad-aj
 2.82

j-r
 

 مالثانی-اهواز
Ahvaz-Molassani 

1.59
ae-aj

 1.81
z–ah

 1.81
z–ah

 1.90
y-ah

 2.10
v-ae

 2.19
u-ad

 1.40
ah-aj

 2.94
h-q

 2.51
o-w

 

 دوم

 حمیدیه-اهواز
Ahvaz-Hamidieh 

3.45
e-h

 3.26
e-j

 2.71
l-u

 1.71
ac–al

 3.70
b-e

 2.42
q-y

 3.53
c-g

 3.11
f-n

 3.15
f-m

 

 جنو  اهواز
South of Ahvaz 

1.88
z–ah

 2.63
m-u

 2.73
k-t

 2.67
m-u

 3.31
e-j

 2.42
q-y

 2.45
q-x

 2.79
j-s

 2.69
m-u

 

 یمالثان-اهواز
Ahvaz-Molassani 

1.72
ac–al

 1.46
ag–aj

 3.02
g-p

 3.22
e-l

 1.62
ae-aj

 3.98
a-d

 1.77
ab-al

 3.42
e-i

 2.86
j-q

 

 سوم

 حمیدیه-اهواز
Ahvaz-Hamidieh 

1.59
ae-aj

 1.49
ag–aj

 3.47
d-g

 2.81
j-r

 2.51
p-w

 2.79
j-s

 4.14
ab

 2.92
i-q

 1.27
al-aj

 

 جنو  اهواز
South of Ahvaz 

2.21
u-ac

 2.62
n-u

 2.28
s-ab

 3.99
a-c

 2.82
j-r

 1.88
z–ah

 1.93
x-ag

 2.06
v-ae

 2.93
i-q

 

 مالثانی-اهواز
Ahvaz-Molassani 

1.91
yz–ah

 1.44
ag–aj

 2.57
o-v

 3.24
e-k

 2.02
w-af

 2.09
v-ae

 2.27
s-ab

 2.28
s-ab

 1.17
aj
 

 (درصد) ضری  تغییرات

C.V. (%) 
13.16 

 .داری ندارند آزمون دانک  تفاوت معنی پنج درصدمال های دارای حداق  یک حرف مشترک، در سطح احت میانگی  :*

*: Average of at least one common letter, no significant difference in the level of 5% Duncan test. 

**: H.T. harvesting time 

 

ت گیاهی 
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 های رفت میزان نیترات سبزی که انتظار می رغم ای  علی

ما نتایج آزمایش نشان داد مناط  مختلف اهواز زیاد باشد ا

تر از  های گیاه کم شده در اندام که میزان نیترات ذخیره

 های استاندارد کشورهای اروپایی شده در سبزی حدود تعیی 

 ام پی پی 3300عنوان نمونه حد مجاز در سبزی اسفناج  است به

 (.Colla et al., 2018)  اند در کیلوگرم وزن تازه ذکر کرده

یترات اسفناج در هر سه منطقه طی سه زمان مقدار متوس  ن

باشد  گرم در کیلو گرم ماده خشک می 43/2برداشت آن 

به عبارت دیگر مقدار آن چند هزارم وزن تازه اسفناج یا 

تری  دلی  آن را  مهم. باشد حد مجاز آن در اسفناج می

تر فص  رشد و  توان آسمان روش  و بدون ابر در بیش می

 ,.Boroujerdnia et al) منطقه دانست نمو ای  گیاهان در

طب  استاندارد کشورهای اروپایی اگر یک (. 2007

گرم در روز نیترات دریافت  میلی 7/3وزن زنده  کیلوگرم

یعنی اگر . آید وجود نمی هکند خطری برای سالمتی وی ب

گرم در روز  میلی 222کیلوگرم وزن دارد  10فردی که 

. سالمتی نخواهد داشتظر نیترات دریافت کند مشکلی از ن

چنانچه میزان نیترات دریافتی از طری  آ  و گوشت سالم 

گرم سبزی تازه نیز  400گرم باشد پ  حدود  میلی 34-44

 EU Scientific)کند  تواند برطرف می نیازهای فرد را می

Committee for Food, 1995; EFSA, 2008 .)  مقدار ای

ها  کند، میوه رد بدن میگرم نیترات وا میلی 137سبزی حدود 

گرم نیترات  میلی 10یعنی . مقدار کمی نیترات دارند عمدتاً

کنند بنابرای  تهدیدی برای سالمتی  را در روز وارد بدن می

شوند اما تهدید اصلی نیترات زیادی فق   فرد محسو  نمی

های برگی هستند که مقدار زیادی نیترات وارد  در سبزی

ای  در حالی  (.Alexander et al., 2008)کنند  بدن می

طور  ههای تولیدی در اهواز ب است که میزان نیترات سبزی

گرم در یک کیلوگرم ماده خشک  میلی 3/2±8/0متوس  

به عبارت دیگر چنانچه استاندارد کشورهای اروپایی . است

گرم نیترات برای فردی در روز  میلی 137. قاب  قبول باشد

 10  مقدار نیترات در که خطری ندارد ای برای ای 

یا وزن  باشد شده در اهواز می کیلوگرم سبزی خشک تولید

نده باشد تا نک سبزی مصرفی باید معادل وزن فرد مصرف

شده در  های تولید میزان نیترات دریافتی از طری  سبزی

شده  های تولید بنابرای  سبزی. حد استاندارد باشد اهواز در

های برگی  ر که اکثر سبزیدر اهواز در فص  زمستان و بها

برای . در نقاط دیگر مشکالتی از نظر نیترات دارند

ها هیچ گونه آلودگی از نظر نیترات  کنندگان آن مصرف

  .ندارند

 نیتریت
 در نیتریت داد نشان اطالعات تجزیه از حاص  نتایج

 اثر و برداشت زمان آزمایش، مورد های سبزی گونه مناط ،

 زمان سبزی، و برداشت زمان سبزی، و منطقه متقاب 

 و منطقه برداشت، زمان گانه سه اثر و منطقه و برداشت

 داری معنی تفاوتیک درصد  احتمال سطح در سبزی

 گونه و منطقه برداشت، زمان متقاب  اثرات بررسی .بودند

 میزان تری  بیش که داد نشان نیتریت میانگی  بر سبزی

 و حمیدیه-اهواز منطقه در اول، برداشت زمان در نیتریت

 (خشک وزن کیلوگرم برگرم  میلی 14/1) نعناع سبزی در

 در اول برداشت زمان در نیتریت میزان با که داشته وجود

 جعفری و شوید های سبزی و حمیدیه-اهواز منطقه

 (خشک وزن کیلوگرم برگرم  میلی 34/1 و 30/1 ترتی  به)

 در یتنیتر میزان تری  کم .نداد نشان داری معنی اختالف

 سبزی در و مالثانی-اهواز منطقه در دوم برداشت زمان

 کیلوگرم برگرم  میلی 38/0) داشت وجود برگی چغندر

 در دوم برداشت زمان در نیتریت میزان با که (خشک وزن

 برگرم  میلی 13/0) گشنیز سبزی و مالثانی-اهواز منطقه

 نداد نشان داری معنی اختالف (خشک وزن کیلوگرم

 ردوکتاز، نیترات فعالیت به نیترات غلظت (.4 جدول)

 اکسیژن، مقدار دما، میزان فتوسنتز، سرعت نور، شدت

 کود میزاننوع،  .دارد بستگی برداشت تاریخ و  زمان

 و مدیریتی عوام  میان از را تأثیر تری  بیش نور و نیترو نه

  نیترات تجزیه .دارند گیاهان در نیترات تجمع بر محیطی

  هنگامی .شود می انجام نور شدت از یرویپ به گیاه در

 و ابری هوای زمستان، نظیر باشد پایی  نور مقدار که

 ردوکتاز نیترات آنزیم فعالیت و فتوسنتز سرعت تاریکی

 گیرد می صورت ها بافت در نیترات تجمع درنتیجه و کاهش

(Malakouti, 2010.) نیترات تجمع میزان بر فص  تأثیر  

  محی ، ماید تفاوت علت به ونگوناگ های سبزی در
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Table 4. The interaction effects between regional, harvest season nitrite levels (mg per kg dry matter) nine species of vegetables in Ahvaz 

 زمان برداشت
H.T.** 

 منطقه

Area 

 گونه سبزی
Vegetable species 

 گشنیز

Coriander 
 جعنری

Parsley 
 تره

Dill 
 شنبلیله

Fenug 
 نعنا،

Mint 
 اسنناج

Spanish 
 چغندر برگی

Chard 
 شوید

Dill 
 شاهی

Watercress 

 اول

 حمیدیه-اهواز
Ahvaz-Hamidieh 

1.00
j-x*

 1.54
ab

 1.06
i-u

 1.06
i-t

 1.64
a
 1.03

i-t
 1.31

b-j
 1.50

a-c
 0.59

aa-ad
 

 جنو  اهواز
South of Ahvaz 

1.23
b-m

 1.49
a-d

 1.06
i-t

 0.99
j-t

 0.93
l-x

 1.10
g-s

 1.23
b-m

 1.05
i-t 

1.32
b-i

 

 مالثانی-اهواز
Ahvaz-Molassani 

0.45
ac–ad

 0.89
o-aa

 1.54
ab

 0.91
n-x

 1.19
d-o

 1.14
f-p

 0.99
k-t

 1.00
j-t

 1.04
i-t

 

 دوم

 حمیدیه-اهواز
Ahvaz-Hamidieh 

0.96
l-x

 1.46
a-e

 0.65
aa–ad

 1.04
i-t

 1.40
a-g

 1.42
a-f

 0.80
r-t

 1.19
d-o

 0.87
p-aa

 

 جنو  اهواز
South of Ahvaz 

0.89
n-aa

 0.46
ac-ad

 1.16
e-p

 0.82
q-ab 

0.98
l-x

 0.74
a-u

 1.24
b-l

 1.11
f-r

 0.82
q-ad

 

 مالثانی-اهواز
Ahvaz-Molassani 

0.63
z–ad

 1.04
i-t

 0.53
ab-ad

 0.75
t-ac

 1.11
f-r

 0.79
st
 0.38

ad
 1.04

i-t
 0.92

m-x
 

 سوم

 حمیدیه-اهواز
Ahvaz-Hamidieh 

1.21
c-n

 0.85
p-aa

 0.90
n-aa

 0.73
w-ac

 0.82
q-ab

 1.15
f-p

 1.07
h-s

 1.20
c-o

 0.92
m-x

 

 جنو  اهواز
South of Ahvaz 

0.74
u-ac

 0.70
x-ac

 0.74
u-ac

 1.05
i-t

 0.69
x-ad

 0.69
x-aa

 0.59
aa–ad

 0.62
z-ad

 1.00
j-t

 

 مالثانی-اهواز
Ahvaz-Molassani 

1.14
f-p

 0.70
x-ac

 1.30
b-k

 1.00
j-t

 0.89
o-aa

 0.70
x-ac 

1.02
i-w

 1.39
a-h

 1.13
f-q

 

 (درصد) ضری  تغییرات

C.V. (%) 
20 

 .داری ندارند معنیآزمون دانک  تفاوت  پنج درصدهای دارای حداق  یک حرف مشترک، در سطح احتمال  میانگی  :*

*: Average of at least one common letter, no significant difference in the level of 5% Duncan test. 

**: H.T. harvesting time 
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است  مختلف فصول در تابش خورشید و نوری دوره طول

(Pavlou et al., 2007; Holland et al., 1991 .)میزان 

 های نمونه در نیتریت تجمع که شد داده اننش نعناع نیتریت

 را تفاوت ای  علت .است بهار های نمونه از تر بیش زمستان

 گیاه، س  و واریته کشت، منطقه مانند عواملی به توان می

 کشت، نحوه کوددهی، میزان و نوع هوایی، و آ  شرای 

 برداشت از محصول پ  نگهداری نحوه و برداشت زمان

 . داد نسبت

یید أات میدانی دیگر نیز صحت ای  گزارشات را تتحقیق

های بازار شهرکرد در  کنند زیرا مقدار نیتریت سبزی می

 ,Kiani and Gheytasim) بود تر از زمستان تابستان کمفص  

کم  شده در اهواز های تولید سبزیکالً مقدار نیتریت  .(2016

 ها مدیون وجود دمای مالیم و روزهای نورانی بوده و ای 

زمستان دانست شرای  حاکم بر آ  و هوا نشان از فتوسنتز 

های  با  را داشته که خود عام  کاهش نیترات در سبزی

شده در استان از  های تولید بنابرای  سبزی ،تولید شده است

 .نظر نیترات و نیتریت سالم هستند

 

 گیری نتیجه
هییای  پاسییخشییده در اهییواز  هییای تولییید سییبزیانییواع 

در مقابله با تیاریخ برداشیت و منطقیه از خیود      متفاوتی را

تری  میزان نیترات و نیتریت  به نحوی که بیش. نشان دادند

همچنیی   . های نعنیاع و شیوید مشیاهده گردیید     در سبزی

 در نیتیرات و نیترییت  تغییر تاریخ برداشت بر میزان تجمع 

تیاریخ برداشیت دوم و سیوم در    . ها تأثیرگذار بیود  سبزی

تواند سب  کاهش میزان  و جنو  اهواز می منطقه مالثانی

های مناط  مختلیف اهیواز    سبزی. نیترات و نیتریت گردد

 منطقیه  .بودنید  نیترییت  و نیترات از متفاوتیدارای مقادیر 

 تیری   کیم  دارای مالثانی و اهواز جنو  سمت به حمیدیه

  .بودند ها سبزی در نیترات مقدار

 سپاسازاری

 دانشیکده  و دانشیگاه  شیی پژوه معاونت از وسیله بدی 

 را تحقییی  اییی  انجییام هزینییه کییه اهییواز چمییران شییهید

 همکیاری  طیرح  اجیرای  در کیه  کشیاورزانی  و شده متقب 

 .گردد می قدردانی و تشکر کردند
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