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 دهیچک
 هیکل در تمیسیس و یندیفرآ نگاهمستلزم  هاآننظارت بر  کهچندان دارند، تأثیر سالم محصوالت دیتول یرو بر یاریبس عوامل

و  یملّعوامل و استفاده از تجارب  ترینمهم از یآگاه منظوربه. لذا هست هاآنتا هنگام عرضه و مصرف  کشت از قبل مراحل

 توان بر اساس آن مطالعات و اقداماتبه تاو مطالعه قرار گرفت  یمورد بررس ،گرفتهانجام یو خارج یداخل مطالعات ،یالمللنیب

 یباال یهاغلظت یدارا یشناسنیزم التیتشک اگرچهاست.  یمحصوالت کشاورز دیتولبستر  خاکنمود.  یرا طراح یبعد

 عیصنا تیفعال همانند یبشر یاهتیفعال امّا گردد، خاک منابع یآلودگ باعث تواندیم( نیسنگ فلزات ویژهبه)ندهیآال عناصر

 یکودها ،یفسفات یکودها ژهیو)به یآل و ییایمیش یکودها ا،هکشآفتمانند  یکشاورز یهانهاده از نادرست استفاده نده،یآال

 و یشهر مناطق در ژهیوبه یجو یهافرونشست نامناسب، تیفیک با فاضالب ،(غیراستاندارد فاضالبلجن مصرف،کم عناصر

 خاک از منفک یامر آب یآلودگ. دهندیم قرار هاندهیآال ریتأث تحت را خاک که هستند یموارد جمله از شهرها، هیحاش

در  نینگس فلزات یاز وجود برخ یحاک کشوراز  یدر مناطق هاییگزارش هرچندهستند.  باهم تنگاتنگ ارتباط در بلکه نبوده

 در یکشاورز محصوالت یاریآبدر  هافاضالباستفاده از  رسدیم نظر بها امّ دارد، وجود یکیدرولوژیژئوه منشأ امنابع آب ب

 سالمت در عامل نیتریدیکل عنوانبه تیریمد درنهایت. هست یجد توجه ازمندین یحجم و زمان طوالن دلیل به نقاط یبرخ

 یهوا)ج(  و آب)ب( خاک،)الف( هیپا منابعبا  صرفاً سالم محصوالت دیتول یبه هر رو .دارد را یاصل ینیآفرنقش محصوالت،

 تیوضع. است پذیرامکان یستیز تعادل حفظ ضمن)و( سالم، یهانهاده)هـ( از استفاده با و درست تیریمد)د( با همراه سالم

 یرخب یبررس جینتا. هست آن بر مؤثر عوامل و محصول دیتول ندیفرآ از یندیبرآ قتیحق در مختلف محصوالت یآلودگ

 زارشگ ،یرگیاندازه ،بردارینمونه مختلف مراحل در باال تجربه به ازین و تیحساس لیدل به که داد نشان یمطالعات داخل

 در تراتین ظتغل محصوالت، نیب در. نیست استفاده قابل مطالعات از یاریبس جینتا تراتین و نیسنگفلزات جینتا ریتفس

 و هندوانه ،یفرنگگوجه همانند یاوهیم محصوالت در و نیشتریب اریخ و ینیمزبیس کرفس، کاهو، اسفناج، همانند یمحصوالت

 یبرا.ددگرینم مشاهده مطالعات در یعموم گسترش زین نیسنگ فلزات مورد در. شد مشاهده تراتین غلظت نیکمتر یطالب

 قرار توجه مورد سالم محصول دیتول در ذکرشده عوامل تا است الزم هاندهیآال مجاز حدود با محصوالت دیتول و تیریمد

 عدم ب،مناس رقم و گونه انتخاب محصوالت، در تراتین کنترل یبرا خاک یزیحاصلخ نهیبه تیریمد کرد،یرو نیا در. ردیگ

 هدف نیا به دنیرس یبرا. است یضرور امر آلوده هایآب و یجو هایفرونشست معرض در ای و آلوده یاراض در کاشت

 و لودهآ محصوالت دیتول در سکیر پر مناطق ییشناسا و مناسب دقت و صحت با یکشاورز محصوالت تیفیک شیپا انجام

 . نمود اقدام آن عامل با متناسب منطقه هر در مناسب راهکار ارائه به نسبت توانمی ندهیآال عوامل

 زادانسان زاد،زمین نیترات، سنگین،فلزات آلودگی، پاالیش، :های کلیدیواژه
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  مقدمه

 قیطر از غذا، به روزافزون ازین و تیجمع شیافزا

 یکشاورز یاراض گسترش و سطح واحد در دیتول شیافزا

 یعیطب منابع از بشر غیرخردمندانه یکشبهره سازنهیزم

 یائیمیش یهاروش توسعه ،پرمحصول ارقام یمعرف. دیگرد

کاربرد  ،یاهیگ یمارهایب و آفات ،هرزهایعلف با مبارزه

 نواعااستفاده از  گسترش ،یکشاورز شرفتهیآالت پنیماش

 نیمأت یبرابودند که  ییهااز جمله روش ییایمیش یکودها

 با .شدگرفتهارائه و بکار  یبشر به محصوالت غذائ یهاازین

ها کشآفت و ییایمیش یکودها انواع کاربرد ها،افتهی جیترو

 یهازهیانگ وجود کهدرحالی. افتی توجهیقابل شیافزا

را  یظاهر یبازارپسند بهبود و دیتول شیافزا یاقتصاد

 و مناسب مقررات و نیقوان نبود لیا به دلبارآورد، امّبه

 و... آب و خاک محصوالت، سالمت و تیفیک کنندهتضمین

 تیامن" مفهوم یطیشرا نیچندر  .نمود جادیا را ییهاینگران

 یتیوضع یمعن به ییغذا تیامن. نهاد دانیم به پا "ییغذا

 ،یاقتصاد لحاظ از هازمان همه در مردم همه که است

 یغذم و منیا ،یکاف یغذا به یدسترس یکیزیف و یاجتماع

 یابر ییغذا حاتیترج و ییغذا میرژ یازهاین نیمأت یبرا

 از یکی .(3112فائو، )باشند داشته سالم و فعال یزندگ

 3منیا یغذا. هست "غذا بودن منیا" فیتعر نیا یهاجنبه

 ای آماده نظر مورد استفاده با مطابق یوقت که است ییغذا

هو،  فائو و) نگردد کنندهمصرف به بیآس باعث شود خورده

 رگذارتأثی یعوامل مختلف سالم محصول دیتول یبرا (.3112

توان به عوامل خاک، آب، هوا، یهستند که از جمله م

ن سالم نبود نمود. ذکر را تیریو مد نهاده ،زیستی موجودات

 به خدشه ایعوامل و  نیاز ا کینامناسب هر  تیفیکو 

محصول و  سالمت در یمشکالت بروز باعث هاآن از کیهر

 تارنوش نیا در. گرددیم کنندگانمصرف یسالمت تیدر نها

 و شدهمعرفی عوامل نیا از کی هر تا است دهیگرد تالش

وامل ع نیا تیوضع از یلیتحل موجود اطالعات از استفاده با

  .ددگر ارائه سالم یکشاورزمحصوالت  دیتولو آثار آن بر 

 

                                                      
2 -Safe food 

 سالم دیبستر تول ،سالم اکخ

 رطوبه ،یمصرف یکالر نیانگیمدرصد  87 حدود

از  یدرصد مابق 31در خاک و  دهییرو اهانیاز گ میمستق

 صورتبهکه  دیآیم دست به هایخشک ییغذا منابع گرید

 زا(. 3112 ک،ی)برو ندستهبه خاک وابسته  غیرمستقیم

 ریأثت واسطهبه انسان و دام ،خاک سالمت نیب یرابطه ربازید

 و دوراناست.  شدهشناخته اهانیگ سالمت و تیفیک بر

 خاک وستهیپ تیظرف را خاک سالمت( 1221همکاران )

 محدوده در یاتیح زنده ستمیس عنوانبه کردن عمل یبرا

 یزیخبار یداریپا منظوربه بومستیز و یاراض یکاربر

 ه،ایگ سالمت ارتقاء و آب و هوا تیفیک حفظ ،یستیز

در خاک  هاندهیآال وجود. کردند فیتعر انسان و واناتیح

 انتقال واسطهبهخاک و هم  یکارکردهازدن بهم واسطهبههم 

به سالمت خاک  بیباعث آس اهیو سالمت گ اهیبه گ

 که یموارد جزبه خاک در نیسنگ فلزات بودن باال .گرددمی

 ،هست (زادنیزم) مادری مواد و یشناسنیزم جنس از یناش

 عمناب ،...( و هاکشآفت کودها،) یکشاورز منابع از تواندیم

 احتراق ،و لجن فاضالب فاضالب ها،پسماند) یشهر

 ،فلزات ذوب و معدن) یصنعت منابع ،(یلیفس هایسوخت

 نابعم ،(کیالکترون و ییایمیش عیصنا ،یژرمتالو عیصنا

 هوا، در موجود یهاندهیآال فرونشست) یاتمسفر

 ثحواد و افزارهاجنگ ا،هانفجار) یاتفاق منابع و( گردوغبار

 (.3112 سرال،ی)م ردیگ أمنش( یصنعت

 ینسنگ فلزات یباال غلظتکه ذکر شد  گونههمان

 (دزانی)زم یعیطب و یشناسنیزم منشأ تواندیم هاخاک در

. باشدزاد( )انسان انسان یهاتیاز فعال یناش ایو  داشته

 مواد تأثیراز  تیداخل کشور حکا در یمطالعات مختلف

ارد. د مناطق یدر برخ نیسنگ فلزات یبر غلظت باال مادری

 یغلظت باال یهاگزارش توان بهیمطالعات م نیا ازجمله

و همکاران،  ی)موسو همدان منطقه در آرسنیک و موانیانت

 و (1223و همکاران،  ی)ماجد قروهدر  آرسنیک(، 1221

(، کروم و مس 1223و همکاران،  اللهینبی) کردستان جاریب

با منشأ  (1221 همکاران، و یاری)شهر رجندیدر ب
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وص در خص زین یمتنوع قاتی. تحقاشاره نمود یشناسنیزم

 یانسان هایفعالیتاثر  رد نیبه فلزات سنگ یآلودگ

 یغلظت برخ تیوضع کیدر جدول است.  گرفتهانجام

در داخل کشور نشان  شدهانجامدر مطالعات  نیسنگفلزات

 نهیدر زم شدهانجام قاتیتحق جینتا مروراست.  شدهداده

 نیسنگ فلزات به رانیا یکشاورز یخاک در اراض یآلودگ

جامع در سطح  یامطالعه تاکنون از آن است که اوالً یحاک

 توجه مورد است الزم که نگرفته انجاممناسب  اسیمق با یملّ

بر  هشدانجام مطالعاتاز  توجهیقابل بخش اًیثان .ردیقرارگ

 یآلودگ سکیر با مناطق از اخذشدهخاک  یهانمونه یرو

با  یاریمناطق تحت آب ای هااطراف کارخانه یمانند اراض باال

 میعمقابل ت هاآن جیاساس نتا نیکه بر ا است بودهفاضالب 

 یهاخطا از فارغ هرحالبه .ستین یاز اراض یعیبه سطح وس

 یریگاندازه ،یبردارنمونه یهابخشکه در  و پرتکرار جیرا

 یندبعجم ،است مشاهدهقابل مطالعات نیا جینتا ریتفس و

 یآلودگ وجود ،هاآن ینسب سهیو مقا موجود یهاگزارش

 هددیم نشان کشور مناطق از یبعض را در یالکه صورتبه

-تیعالو ف یرونیب ندهیآال منابع از یآلودگ از متأثر عمدتاً که

 .باشندیم یبشر یها

 

 مجاز غلظت حداکثر مختلف ریمقاد 3 جدول در

 فمختل یکشورها در خاک ندهیآال و نیسنگ فلزات یبرخ

 نسبت زین ایران زیستمحیط حفاظت سازمان. است آمده

 یکی. است نموده اقدام خاک یآلودگ یاستانداردها هیته به

 ا،یدن در خاک یآلودگ یاستانداردها در توجهقابل مسائل از

 مثالعنوانبه. هست مختلف یکشورها در هاآن عیوس بازه

 لوگرمیک در گرممیلی 31 تا 1 نیب میکادم عنصر مورد در

 طیشرا آن لیدل که( 3جدول ) است شدهگزارش خاک

 سطح استاندارد نییتع یکردهایرو و محیطیزیست

 .هست خاک در هاندهیآال

 
 

 گیاه و خاک با برهمکنش و سالم آبیاری آب

 استفاده ،محصوالت و خاک یندهآال منابع ازجمله

 یکدیگر با آب و خاک یآلودگ .هست آلوده آب منابع از

 ت.اس دشوار یامر یکدیگر از دو ینا تفکیک و بوده ینعج

 ترکیب آبخوان، یکنندهتغذیه آب ترکیب به آب کیفیت

 ها،آبخوان شناسیزمین سازندهای پذیریواکنش و هاکانی

 تحرک بر مؤثر محیطی پارامترهای و بشری هایفعالیت

 برزگر، و مقدماصغری) دارد بستگی ترکیبات ژئوشیمیایی

 هایآب کیفیت کاهش به مربوط مسائل متأسفانه (.1222

 ؛کرد حل توانمی دشواریبه موارد بیشتر در را زیرزمینی

. شودمی آشکار چاه از آب پمپاژ هنگام آلودگی آثار زیرا

 موجود ناهمگنی و زیرزمینی آب کم سرعت همآن دلیل

 حال در (.1272 مقدم، اصغری) است زیرزمینی آب در

 یرزکشاو یکاربر در یرانا هایآب کیفیت استاندارد حاضر

 استاندارد در ینچنهم است. شدهتهیه یاریآب آب یبرا

 3222 شماره )استاندارد یصنعت هایپساب هایویژگی

 رد ینسنگ فلزات مجاز حدود (یرانا استاندارد یملّ سازمان

 112 هماد ییاجرا نامهیینآ و یاریآب یبرا یصنعت هایپساب

 یارمع یرانوز یاته 1272 مصوب سوم توسعه برنامه قانون

 یکشاورز مصرف یبرا پساب یهتخل یبرا مجاز حدود و

 نویسپیش یستزیطمح حفاظت سازمان است.یدهگرد ارائه

 و یهماهنگ مراحل که تهیه را پساب یفیتک استاندارد

 هاآالینده مجاز حدود 2 جدول در گذراند.یم را یبتصو

 که گونههمان .است آمده مختلف منابع اساس بر پساب در

 تفادهاس کشاورزی، محصوالت آالینده منابع از یکی شد ذکر

 موارد برخی در. هست آبیاری برای نامناسب هایآب از

-می جمله از که دارد هیدروژئولوژیکی منشأ آب آلودگی

 نابعم از برخی در آرسنیک میزان بودن باال هایگزارش توان

 دشت ،(1221 همکاران، و صفری) کردستان استان آب

 تبریز دشت ،(1223 جاللی، و مقدم اصغری) خوی

 .نمود ذکر را( 1222 برزگر، و مقدم اصغری)
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 کشور داخل در شدهانجام مطالعات در سنگین فلزات برخی غلظت وضعیت -1 جدول
 منبع شماره Cd Pb Ni Cu Cr As Zn Co (نمونه تعداد) منطقه /استان

 22 - - - - 3/93 - 93/22 2/0 (93) نهاوند

 403 - 392 03/43 9/493  - 42/34 39/43 (2) شاهرود

 36 - 3/23 2/2 3/49 6 9/32 3/3 - (2) عسلویه

 403 3/42 3/23 - 9/442 2/26  03/34 44/0 (43) مسجدسلیمان

 403 - 03/32 - - 3/29 33/93 32/42 42/0 (936) گلستان

 43 - 30 - - 32/96 09/63 66/22 - (236) همدان

 33 - - 42/2 94/62 62/92 26/26 02/46 - (43) گرگان

 94 43./02 32/22 - 26/494 02/92 33/422 32/96 - (46) اهواز

 24 - 230 93/36 63 220 - 62 - (96) اهواز

 2 6/23 33/0 - 6/29 9/30 9/33 6/33 32/0 (234) زنجان

 (3) زراعی غیر( 442) زراعی مغان
422/4 

093/0 

332/2 

292/0 

309/9 

322/0 
- - - - - 23 

 62 - 0/23 - - 96/2 - 34/6 - (220) مالیر

 39 - 22/446 34/2 32/492 246 22/22 22/232 33/2 (26( )شهری هایتقاطع) اهواز

 26 - 3/9422 9/33 - - - 2/233 2/93 (29) قشم جزیره

 62 - 93/23 - 23/9 - 33/3 36/20 093/0 (60) کرمان

 23 - 3/33 - - 92 2/36 3/22 22/0 (226) مازندران

 26 - 4/462 - - 3/22  3/93 2/4 (433) زنجان

 32 6/42 - - 3/36 - 4/69 - - (492) همدان

 33 - 2/233 - - 3/2 3/0 3/422 6/2 (433) زنجان

 64 - 06/433 - - 23/30 - 40/3 20/0 (23) بجنورد

 22 22/40 30/24 9/22 32/33 32/26 92/23 2/442 92/3 (33) کردستان

 6 6/23 0/432 - 6/29 9/30 9/33 6/33 32/0 (234( )مرکزی بخش) زنجان

 32 - 02/60 - 96/43 - 23/30 3/29 9/2 (22) پتروشیمی اطراف اراضی اصفهان

 400 - 200 30 440 200 440 22 2 استاندارد
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 حفاظت سازمان و( 2001 پندیاس،و پندیاس) مختلف کشورهای هاینامهآئین در کشاورزی هایخاک در کمیاب عناصر مجاز مقدار حداکثر -2 جدول

 ایران زیستمحیط

 سازمان

ایران زیستمحیط  

 اروپا

(1891)  

 انگلستان

(1891)  

 روسیه

(1891)  

 آمریکا

(1881)  

 آمریکا

(1899)  

 آلمان

(1882)  

 آلمان

(1891)  

 هلند

 و 1811)

1881)  

 استرالیا

(1811)  
 عنصر

 آرسنیک 20 90 20 - 43 - 2 40 - 30

 بور 400 - 22 - - - - - - -

 بریلیوم 40 40 - - - - - - - 2

2 9-4  42-9  - 20 6/4  2/4  9 9-4  کادمیم 2 

 کبالت 20 20 - - 20 - - - - 20

440 420-20  - 02/0  4200 420 400 400 30-20  کروم 400 

200 430-20  20 29 220 400 60 400 20-90  مس 400 

 فلوئور 200 - 200 - - - - - - 900

2 2/4-4  - 4/2  3 2/0  جیوه 2 2 2 4 

 مولیبدن 40 40 - - 3 - - - - 30

440 22-90  20 92 240 92 20 20 22-90  نیکل 400 

22 900-20  2000-200  20 420 60 400 400 420-20  سرب 400 

 آنتیموان - 40 - - - - - - - 40

3 - - - - 6/4  سلنیوم 40 40 40 - 

 وانادیوم - 420 - - - - 420 - - 200

200 900-420  490 440 4300 220 200 900 900-400  روی 900 

 

 در شهری، و کشاورزی صنعتی، هایفاضالب

 کشاورزی اراضی آبیاری آب منابع عنوانبه موارد برخی

 غلظت مواردی در که گیرندمی قرار مورداستفاده

 این در. هست مجاز حدود از باالتر هاآن در سنگینفلزات

 بر نامناسبی اثرات تواندمی آلوده هایآب از استفاده شرایط

 هایآلودگی وجود البته. باشد داشته محصول و خاک

 که ندهست اهمیت حائز فاضالب از استفاده در نیز میکروبی

 از ددمج استفاده. است نشده پرداخته آن به نوشتار این در

 کشاورزی اراضی آبیاری آب منابع دیگر از نیز هاآبزه

. دباش ترکیبات دیگر و نیترات حامل تواندمی که است

 و سویک از اخیر هایدههکشور در  یمنابع آب محدودیت

 هاناهنجاری از جلوگیری و سالم محصوالت تولید لزوم

 هاالبفاض از استفاده مسئله سو دیگر از مردم سالمتی برای

خصوص الزم  یناز گذشته نموده است. در ا ترجدی را

ا مزارع ب یاریموجود، از آب قانونی مقررات بهتوجه  بااست 

گر ا یچرا که حت ،نمود یریخام جلوگ فاضالباز  استفاده

از حدود  یدیتول کشاورزیدر محصوالت  هایندهآال یزانم

 گیآلود چالشاز و منطبق با استانداردها باالتر نباشد، مج

 ایهنسل برای آن حفظ که اکوسیستمی عنوان به را خاک

 شرایط در. داشت خواهد دنبال به است ضروری آینده

 یاهانالزم است کشت گ هااستفاده از پساب یبرا اضطراری

 ورتصبهکه  یاهانیهمانند پنبه، زراعت چوب( و گ) صنعتی

 در...(  و ایدانه ذرت جو،)گندم،  شوندیخشک برداشت م

ت که برداش یو از کشت محصوالت قرارگرفته کار دستور
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 و ی)سبز پذیردیصورت م یشیدوره رشد رو یدر ط هاآن

 .آید عمل به ممانعت...(  و ایعلوفه محصوالت یفی،ص

 زا بخشی تواندمی آبیاری آب در موجود نیترات

 العاتمط به توجه با. نماید تأمین را گیاه نیاز مورد نیتروژن

 همدان در آب منابع نیترات غلظت خصوص در مختلف

و  یآبادملکیاصفهان )جعفر ،(1272 ی،و کاله چ ی)جالل

 مشهد(، 1271 نائیج، و یوسفی(، آمل )1272همکاران، 

 همکاران، و)فالح  سمنان(، 1272 همکاران، و یفلط)

 هاییهدر توص ،(1278و همکاران،  ی)رستم گرگان(، 1271

 از ار آبیاری آب طریق از شدهتأمین مقادیر بایستی کودی

 احتمالصورت  ینا یرکم نمود. در غ کودی توصیه میزان

 محتمل بسیار گیاهانباال در  یهادر غلظت یتراتن انباشتگی

در  شدهانجاماز مطالعات  یبرخ 2. در جدول بود خواهد

 کشور دردر منابع آب  سنگین فلزات یتخصوص وضع

 یحاکم بر سازندها یطشرا به توجه بااست.  آمده

 ینگفلزات سن یله آلودگئرسد مسیبه نظر نم یشناسینزم

در کشور داشته  یگسترش عموم یرزمینیز یهادر آب

موضوع بسته به  ینا یسطح هایآب. در خصوص شدبا

 .هستمتفاوت  یبشر هایفعالیت

 

 (لیتر در گرممیلی برحسب) مختلف منابع در آبیاری برای استفاده مورد آب و پساب در هاآالینده مجاز حدود -1 جدول
استاندارد کیفیت 

 آبهای ایران1 )1181(

غلظت حداکثر  

FAO (1992) 

US-EPA (2004) کشاورزی مصرف برای تخلیه حد 

 (1191) وزیران هیات مصوب

آالینده عامل  

مدتکوتاه  بلندمدت 

04/0  04/0  04/0  02/0  02/0  کادمیم 

4/0  4/0  4/0 4(    6) کروم 4   

2(  9) کروم  

 کروم

 جیوه آثار - - - -

02/0  02/0  02/0  2 02/0  کبالت 

04/0  04/0  04/0  02/0  04/0  مولیبدن 

2/0  2/0  2/0  نیکل 2 2 

 سرب 4 40 2 2 -

02/0  02/0  02/0  02/0  4/0  سلنیوم 

4/0  4/0  4/0  4 4/0  وانادیم 

4/0  4/0  4/0  2 4/0  آرسنیک 
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 کشور در شدهانجام مطالعات برخی در( لیتر در گرممیلی) آب منابع در سنگین فلزات وضعیت -1 جدول
منبع شماره توضیحات Cd Pb Ni Cu Cr As Zn (نمونه دتعدا) منطقه  

 2  میانه داعدا -- 439/0 -- 003/0 -- -- -- (96) خوی دشت

 44      0623/0 4062/0 004/0 (44) کارون و دز رودخانه

 34 شرب آب 0232/0     0493/0 0023/0 (43) زنجان

 23  - - 03/0 0036/0  - - (23) بیرجند شهر

 (44) مازندران تجن رودخانه
 0032/0 زمستان

 0424/0 بهار

0209/0

233/0 

0403/0

4943/0 

0032/00

23/0 
- 

0333/0 

0623/0 
0294/0  46  

 چاردولی دشت

 (94) کردستان
     02932/0   22 

 (20) همدان نهاوند دشت
 بهار

 تابستان
0022/0  

00324/0 

00323/0 
 

00233/0 

00309/0 

0492/0 

 
 23 

 نیمه چاه سیستان

4(2) 

2(2) 

9(3) 

0406/0 

0032/0 

0022/0 

023/0 

043/0 

0403/ 

029/0 

0033/0 

0032/0 

0222/0 

0324/0 

0369/0 

062/0 

0434/0

229/0 

0032/0 

0063/0 

0023/0 

-- 

-- 

-- 

 33 

 (20) همدان رزن دشت

 بهار

 تابستان

 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

 

033/0 

0032/0 

0023/0 

00632/0 

09090/0 

0932/0 
 22 

 هایآب کیفیت استاندارد

 ایران
04/0 04/0 - 2/0 2/0 4/0 4/0 2  

 

 مصرفی هاینهاده

 محصوالت آلودگی عوامل از دیگر یکی

 هاآالینده حاوی کشاورزی هاینهاده از استفاده کشاورزی

 گینسن فلزات الیبا غلظت. هست سنگین فلزات ویژهبه

 ،تولید برای مورداستفاده اولیه مواد از ناشی تواندمی

 هاینهاده ترینمهم. باشد هاآن همراه مواد یا و ونقلحمل

 هاکشآفت و بهساز مواد آلی، ،شیمیایی کودهای کشاورزی

 .باشندمی

ر ب یمیاییشیکودها اثرات :شیمیایی کودهای

 ازیر ؛ستندین مشاهدهقابل مدتکوتاهدر  اًغالب ،اکخ یرو

 یچی،اوس) هستند ییباال یاربس یبافر یتظرف یدارا هاخاک

 مجاز بیشینه مقدار ایران استاندارد ملی سازمان (.3113

 مارهش استاندارد) فسفات آمونیوم دی کودهای برای کادمیم

 معادل( 121 شماره استاندارد) تریپل فسفات سوپر و( 132

 ادهس فسفات سوپر برای و کود کیلوگرم در گرممیلی 31

 کیلوگرم در گرممیلی 11 معادل( 1112 شماره استاندارد)

.(1 جدول) است نموده تعیین کود
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 (1191 ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه) کودها برخی در سنگین عناصر مجاز حد بیشینه -1 جدول
 فاضالب لجن پیشنهادی فسفات سوپر و فسفات یومنآمو دیکمپوست عنصر

 40  34 (As) ارسنیک
 2  40 (Hg) جیوه
 4900  2200 (Zn) روی
 200 20 220 (Pb) سرب
 40 22 220 (Cd) کادمیم
 -  22 (Co) کبالت
 420  4000 (Cr) کروم
 620  4000 (Cu) مس

 -  2 (Mo) مولیبدن
 420  900 (Ni) نیکل

 

 تجزیه به سازیکمپوست :آلی کودهای

 یآل یکودها یاهوموس  یدتول یبرا یمواد آل شدهکنترل

 فمصر ،زیاد بسیار منافع و فواید رغمعلی. گرددیاطالق م

 احتمال گیاه و خاک به هاآالیندهبا ورود  تواندیکمپوست م

موجود در  هاییندهدهد. آال یشرا افزا بومزیستبه  یبآس

 یطشرا ،مورداستفاده پسماندهای یفیتکمپوست به نوع و ک

 از سنگین فلزات. دارد بستگی هاآن وریآفر یطو مح

 شهری، پسماندهایانواع کمپوست  هایآالینده ترینمهم

 و مانونگوفاال، یموکو)چ دنرومی شمار به.. و فاضالب لجن

3112.) 

 هایخانهتصفیه جانبی محصول فاضالب لجن

 قانونی هایمحدودیت اخیر هایدهه در. است فاضالب

 و زمین در لجن دفع و سوزاندن هایروش برای شدیدی

 اراضی در فاضالب لجن اربردک .است ایجادشده دریا

. تاس قرارگرفته توجه مورد ایگسترده طوربه کشاورزی

 اراضی در فاضالب لجن کاربرد روازاین است ضروری لذا

 عوامل و سمی مواد نظر از معیارها و استانداردها کشاورزی

 با فاضالب لجن به رسیدن برای .گردد رعایت زابیماری

 آوریمعج یعنی آن تولید فرآیند بایستی مناسب کیفیت

 جهتو مورد خانهتصفیه از برداریبهره و طراحی فاضالب،

 رارق پایش مورد هاتوکسین و هاآالینده نظر از و گیرد قرار

 یمعیارها رعایت عدم صورت در(. 1272 مرجوی،) گیرد

 خاک، آلودگی باعث تواندمی نآ مصرف ،لجن کیفیت

 رهزنجی در سنگین فلزات انباشتگی ،گیاهان در سمیت

کودها  در ینسنگ فلزاتمجاز  یشینهبه ب نگاهی .گردد غذایی

 کهچندان .دارد استانداردها یینتع یهایچیدگیاز پ یتحکا

در  یفسفات یمجاز در کودها کادمیمغلظت  حداکثر

در  یمکادم گرممیلی 211تا  11 ینمختلف ب یکشورها

 جدول) داردتفاوت  5O2(P(درصد  21کود با  کیلوگرم

1). 

 هایآالینده مجاز بیشینه به توجه با همچنین

مجاز غلظت  حد که شودمی مشخص کودی هاینهاده

 یلوگرمدر ک گرممیلی 11 یپلترکود سوپرفسفات یسرب برا

 یده،ذکر گرد یلوگرمدر ک گرممیلی 311کمپوست  یو برا

 شیکاربرد کمپوست ب یهتوص یزاناست که م یدر حال ینا

است.  پلیسوپر فسفات تر یهکتار یهتوص یزانبرابر م 31از 

 طیشرا استانداردها، تعیین در که دارد آن از حکایت امر این

 سایر و اجتماعی اقتصادی، مسائل جمله از آن بر حاکم

 لحاظ گردد. یزن یستیزیطمح هایو بخش هاجنبه
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 (2011)روبرتز،  5O2(P(درصد  11 یکود حاو یلوگرمبرحسب ک یفسفات یمجاز در کودها یممقدار کادم -1 جدول
 (mg/kg)مجاز  مقدار کشور (mg/kg) مجاز مقدار کشور

 6/24 دانمارک 300 واشنگتن-امریکا
 3/2 هلند 422 اورگون-امریکا
 2/3 فنالند 34 نیایفرکال-امریکا

 2/43 سوئد 23 استرالیا

 300 کانادا

 وپاار اتحادیه پیشنهادی
3 
43 
22 

 62 ژاپن

 23 اتریش

   2/30 بلژیک

 

 آلی، کودهای انواع بر عالوه :هاکشآفت

 یدر آلودگ یزاستفاده از سموم ن ،بهساز مواد و شیمیایی

 ترکیبات از سموم فرموالسیون دردارد.  یاریبس اهمیت

 ترکیبات تقطیر از حاصل هایفرآورده)همانند  مختلفی

 سنگین فلزات حاوی تواندمی که شودمی استفاده (نفتی

 روی بر( 3117دفارج و همکاران ) مطالعه. باشد

 آرسنیک میزان که دشمشاهده  ،هاکشآفت و هاکشعلف

مجاز در آب بر اساس  یزانبرابر م 1-12موجود در سم 

 یزاناما م ؛بود( مورد دو جزبه) اروپا یهاستاندارد اتحاد

 یازامر ن ینا .حد مجاز در غلظت آب بود یرز یوهج یم،کادم

ها ییابدر سموم را در ارز سنگین فلزاتبه توجه به غلظت 

 فلزاتدر خصوص  ایمطالعه کشور داخل دردهد. ینشان م

 .یدموجود در سموم مشاهده نگرد ینسنگ

 

 پاک هوای

 هایفعالیت و شهرنشینی ،شدن صنعتی دلیل به

 .وندشمی رها اتمسفر به مختلف هایآالینده ،آن به وابسته

 ندینچ به اتمسفر در سنگین فلزات غلظت گاهی کهچندان

 ،1یاتمسفر هایفرونشست. دسرمی آن طبیعی مقدار برابر

 ظرازن وسیعی تنوع ،هوا معلق ذرات رسوبات حقیقت در یا

 هایدانه. دارند شیمیایی ترکیب و ذرات اندازه

 خاکسترهای ،کویری مناطق خاک ذرات میکروسکوپی

 و گیاهان پوسیده هایبخش تشفشانها،آ فوران از ناشی

 ذرات و مواد ناقص سوخت از حاصل ذرات حیوانات،

 سبحان و راغب شکری) دریاها آب تبخیر از حاصل نمک

                                                      
6 -Atmosphere deposition  

 کودها، انواع مصرف صنعتی، هایفعالیت ،(1221 اردکانی،

 رد هاآالینده مهم منابع ازجمله... و دامی پسماندهای تصعید

 جوی هایبارش با همراه هاآالینده این. هست اتمسفر

 هاآن بدون یا و مرطوب هایفرونشست صورتبه

 هاآالینده. کنندمی رسوب خشک هایفرونشست صورتبه

 باعث تواندمی هوا به واردشده سنگین فلزات ویژهبه

 موجود سنگین فلزات. گردد گیاهان و آب خاک، آلودگی

 یهااندام توسط ممستقی صورتبه تواندمی اتمسفر در

 هاریشه طریق از خاک به ورود از پس یا و شدهجذب هوایی

 نکته(. 3111 همکاران، و شهید) گردد جذب خاک محیط از

 هایاندام توسط شدهجذب سنگین فلزات که نآ ملأت قابل

( هاریشه) تحتانی هایاندام به کمی بسیار انتقال ،هوایی

 ایغده و ایریشه غیر محصوالت برای امر این. رنددا

 هایفرونشست توسط هاخاک کردن لودهآ. نیست مناسب

 1281-71 هایدهه در اروپا در سرب مورد در ویژهبه جوی

 میزان اخیر هایسال در هرچند. است شدهگزارش میالدی

(. 3112 همکاران، و عظیمی) است یافتهکاهش آن ورودی

 مناطق هایخاک آلودگی از مختلفی هایگزارش ایران در

 ؛1277 نیا، بهبهانی) دارد وجود هاجاده اطراف و شهری

 برخی غلظت 8 جدول در(. 1222 همکاران، و سلیمی

 آمده دنیا و ایران مطالعات در اتمسفر در سنگین فلزات

 .است

 حاشیه اراضی و صنعتی مناطق در کار و کشت

 جدی توجه پرتردد، هایجاده مجاورت در ویژهبه شهرها

 راتاث. نمایدمی طلب را سنگین فلزات به آلودگی مورد در
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 به رفاًص کشاورزی محصوالت سالمت و کیفیت بر اتمسفر

 بلکه نیافته، پیدا خاتمه آن در موجود هایآالینده میزان

 هم کربن اکسیددی غلظت دما، نور، شدت همانند عواملی

 .هستند اهمیت حائز
 

 دنیا و ایران مطالعات برخی در هوا گردوغبار در سنگین فلزات برخی غلظت -1 جدول
 منگنز نیکل روی سرب مس واحد منطقه منگنز نیکل روی سرب مس واحد منطقه
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 4/926 0/23 420 4/63 0/23 بوشهر 3/943 26 3/434 3/66 3/96 عربستان

 -- 96/30 3/294 03/62 34/34  مسجدسلیمان 230 2/32 9/320 2/222 24 اصفهان

 03/392 03/42 32/292 09/423 32/403 تهران غرب 4933 3/23 6/206 2/23 2/242 هند

 

 زنده موجودات

 محصوالت ویژهبه کشاورزی محصوالت مصرف

 وگوارش  هایبیماری یبرا یلیپتانس ،خواریخام و تازه

همانند سالمونال،  ییپاتوژنها توسط یانگل هاییآلودگ

رود. یمار مش بهو...  یلوباکترکمپ یستریا،ل ی،کال یشیااشر

و  کشاورزی پسماندهای مصرف یلدل به هابیماری این

 ،انسانی کود ،دامی کود همانند) کود عنوانبه یانسان

ا منابع آب ب آلودگی ،(فاضالب لجن ها،کشتارگاه ضایعات

 یواناتها، حتوسط دام یممستق یآلودگ ی،مواد مدفوع

 ازجملهپس از برداشت  یاتو پرندگان، عمل یوحش

 رایج عادت به توجه با. شودیم یجادو... ا بهداشت کارگران

 هاسبزی ویژهبه محصوالت برخی مصرفدر  ایتغذیه

 مواردی چنیناز  یناش آلودگی احتمال ،خام صورتبه

 یرامونکشور پ داخلدر  متعددی هایبررسی .ستباال

 منابع و حیوانی کودهای از استفاده دلیل به هاسبزی یآلودگ

 زابل یشهرها ازجمله مختلف طقامن در مشترک آبی

 همکاران، و هدار)را (، اهواز1221 همکاران، و پور یمان)سل

 و یونی)هما تهران ،(همکاران و یزدی)ا اصفهان(، 1221

البته  .دارد وجود( 1221 نیا، یز)عز ایالم(، 1271 خلجی،

 هم هاخاکدر  یعیطب صورتبه لیستریا مثل ییپاتوژنها

 باعث یباران آبیاری یا و بارندگی هنگامپاتوژنها  این .هستند

 یجادمحصول را ا یآلودگ ه،شد هابرگ روی بر پاشیدن

 البته یتنکته حائز اهم (.3117و جونز،  یتون)ه یدنما

و  سفرییلوف هایباکتری ویژهبهپاتوژنها  یولوژیشناخت ب

 هاآن زا پیشگیری برای مناسب هایروش بستن بکارارائه و 

درست محصوالت با آب مناسب  شستشویالبته  .هست

دارد.  یکروبیم یهایدر کاهش آلودگ یمهم یاربس نقش

و عوامل  هاانگلموجودات زنده  یعالوه بر نقش بهداشت

 سه از همخاک  یولوژیکدر سالمت انسان، تعادل ب یپاتوژن

 )ب(یاهان،گ یهورمون هایفعالیتدخالت در  الف() جهت

فع د ج() و زاد خاک ییاستفاده عناصر غذا یتقابل یشافزا

، و همکاران ی)ژاکوب هستند توجهقابل هایماریو کنترل ب
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 زیستی یکارکردها و وظایف این بهکه  یعامل هر(. 3118

خواهد  ثیرأتهم سالمت محصول  یبزند بر رو یبآس

 گذاشت.

 

 سالم محصول تولید در کلیدی عامل ،مناسب مدیریت

 ندیفرا مراحل یتمام دربرگیرنده مناسب مدیریت

 ولمحص مصرف و برداشت تا زمین انتخاب مرحلهاز  یدتول

 و کیفیت بر مؤثر اصلیاز عوامل  جنبه ینا البته. هست

 و نهاده اتمسفر، آب،)خاک،  غذایی محصوالت سالمت

 همدیگر بابلکه  بوده،منفک و جدا ن (زنده موجودات

 نوع،)زمان،  کود کاربرد یریت. مددارند قویکنش همبر

 و)بهتاش  یتروژنین یکودها ویژهبه( مصرف مقدار

 و تنیده، 1223 همکاران، و بهمنی؛ 1271 همکاران،

 یزدان، 1221 همکاران، و هشجین صمدی؛ 1277 همکاران،

 ،انتخابی گیاهی رقم و گونه(؛ 1273 همدانی، دوست

 تراکم(، 1278 ،نیا فائزفضل و  ی)موسو یاریآب یریتمد

 تدین، و فالح ،1277 همکاران، و ینثمر یماعتج) کشت

(، 1222 ی،و جالل ی)جعفر محصول برداشت زمان (1277

 هاییطنور دما و... در مح یریتو مد کشت یستمس

 یتحائز اهم یریتیمد یپارامترها ازجمله شدهکنترل

؛ کوال و همکاران، 1271همکاران،  و طباطبایی) باشندمی

 در نسنگی فلزات رواداری بیشینه استاندارد سازمان. (3117

 تصویب 13217 شماره استاندارد در را دام و انسان خوراک

 ران،ای صنعتی تحقیقات و استاندارد)مؤسسه  است نموده

 رایب اروپا اتحادیه استاندارد از عمدتاً استاندارد این(. 1272

 اخذشده 8کدکس و (3111 یولیشن،رگیسی)ا غذایی مواد

 غلظت میزان. است واردشده هاآن در یمحدود تاییرو تغ

 سبد به توجه با کشاورزی محصوالت در نیترات مجاز

.. و پروتئینی مواد شامیدنی،آ آب نیترات مقدار غذایی،

 روزانه دریافت میزان که گردد تعیین مینأت نحوی به بایستی

 یهاتحاد در غذا علمی کمیته توسط نیترات  (ADI)دریافتی

 بدن وزن کیلوگرم هر در نیترات گرممیلی 11/2 اروپا

( کیلوگرمی 11 فرد یک برای روز در گرممیلی 312 معادل)

                                                      
7-CODEX 

 در بدن کیلوگرم در گرممیلی 8/2 و( 1221 اف،سیاس)

 کشاورزی و غذا مشترک کارشناسی کمیته توسط روز

 باشد جهانی خواربار سازمان و متحد ملل سازمان

 در نیترات میزان خصوص در (.1221 اسپیجرز،)

 سازمان 11121 شماره استاندارد نیز کشاورزی محصوالت

 ،حبوبات محصوالت در نیترات مجاز مقدار استاندارد یملّ

 رسدمی نظر به .است نموده ارائه را غالت و صیفی و سبزی

 ایرانی شهروندان غذایی سبد مبنای بر حدود این

 دودح از ترگیرانهسخت و ترجمه غالباً بلکه ،نشدهتنظیم

 استانداردها کهدرحالی .است کشورها سایر اعالمی مجاز

 والتمحص از هریک سهم و غذایی سبد با متناسب بایستی

 ایطشر به توجه با و انسان روزانه نیترات میزان تأمین در

 استانداردهای در امر این. شود تدوین و تنظیم تولید

 اندارداست مثال عنوانبه. است بوده موردتوجه هم المللیبین

 رد اسفناج و کاهو در نیترات غلظت برای اروپا اتحادیه

 تیجهن هرحالبه. هست متفاوت زمستان و تابستان فصول

 کیفیت در محصوالت سالمت بر مؤثر عوامل نهایی

 یتکیف ارزیابی برای و کرده پیدا نمود تولیدی محصول

 تضعیو زیر در. شودمی استفاده استانداردها از محصوالت

 رسیموردبر کشور در مختلف محصوالت لودگیآ و کیفیت

 .است گرفته قرار
 

 کشاورزی محصوالت در آلودگی وضعیت

 اک،خ در معین ترکیب یا عنصر یک مقدار تعیین

 نمونه، سازیآماده برداری،نمونه مراحل شامل گیاه یا آب

 جهنتی تفسیر و بیان گیری،اندازه استخراج، یا گیریعصاره

 از یک هر در صحیح انجام مستلزم نتایج صحت. است

 به دهآالین ترکیبات و عناصر با رابطه در. است فوق مراحل

 عناصر ایرس با تروسیع متقابل اثرات پائین، هایغلظت دلیل

 رعایت گیری،اندازه هایدستگاه هایحساسیت دلیل به و

 اهمیت حائز بسیار فوق مراحل همه در صحت و تدق

 یبرخ توسط منتشرشده مطالعات گزارش بررسی. است

 و نتایج در را هاییتناقض دانشگاهی و تحقیقاتی مراکز
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 هایروش تردقیق بررسی. دهدمی نشان تفاسیر

 هایگیریاندازه و استخراج ،سازیآماده برداری،نمونه

 زا بسیاری در دهدمی نشان نتایج بیان نحوه و دستگاهی

 هنتیج حصول برای علمی اصول و استاندارد شرایط موارد

 اردمو در نمونه عنوانبه. است نگردیده رعایت اطمینانقابل

 خاک، در سنگین فلزات غلظت هایگیریاندازه متعددی

 گرفتهانجام اتمی جذب دستگاه شعله سیستم با گیاه و آب

 هایغلظت و استخراج و هضم روش به توجه با که است

 تغلظ قرائت اعداد که گرفت نتیجه توانمی ،آمدهدستبه

 غلظت حداقل از کمتر اتمی جذب دستگاه توسط

 العاتاط از دسته این لذا. است بوده دستگاه تشخیصقابل

 هایاستاندارد براساس .برخوردارند ضعیفی علمی اعتبار از

 و آالینده عناصر غلظت مجاز حدود المللیبین و ملی

 ازهت وزن مبنای بر معموالً کشاورزی محصوالت در نیترات

 برخی نتایج بر مروری کهدرحالی. گرددمی بیان خوری

 زاتفل غلظت روی بر کشور در گرفتهانجام هایگیریاندازه

 هک دهدمی نشان کشاورزی محصوالت در نیترات و سنگین

 مختلفی هایروش به نیترات و آالینده عناصر غلظت

 رد نمونه عنوانبه. اندشده مقایسه استانداردها با و گزارش

 میزان آنکه بدون کشور در شدهانجام تحقیقات برخی

 گرممیلی حسب بر غلظت شود، گرفته نظر در آن رطوبت

 کهدرحالی. است شدهگزارش خشک وزن در آالینده

 معموالً زمینیسیب یا پیاز ،برگی هاسبزی مانند محصوالتی

 بر نتایج مقدار لذا .هستند آب درصد 71 از بیش حاوی

 در .بود خواهد متفاوت بسیار تر وزن با خشک وزن حسب

 تتفاو دیگر مسئله محصوالت، در نیترات غلظت بیان

N)-نیتراتی نیتروژن غلظت با )3NO-N(نیترات غلظت

)3NO یک حدود نیترات مولکول در نیتروژن سهم. هست 

 311 زمینیسیب در نیترات غلظت اگر بنابراین است چهارم

 مقدار این ،شود گزارش تازه وزن کیلوگرم در گرممیلی

 زنو کیلوگرم هر در نیتراتی -نیتروژن گرممیلی 21 معادل

 انیکس واحدهای به دقیق توجه لهئمس این. بود خواهد تازه

. کندمی بیان را استاندارد با مقایسه در بودن تر و خشک و

 مناطق در نیترات با رابطه در که هاییپژوهش بررسی

 ،شدهانجام گوناگون محصوالت روی بر کشور مختلف

 از برخی 7 در جدول که ؛دهدمی نشان را متفاوتی نتایج

 نظیر مهمی هایتفاوت رغمعلی. است ذکرشده هاآن

 یا بودن سیستماتیک برداری،نمونه هایمکان چگونگی

 هر در شدهبرداشت هاینمونه تعداد ی،بردارنمونه نبودن

صحت و دقت  یزانو م نیترات گیریاندازه روش ،مطالعه

 غلظت یمختلف دارا هایگونه گفت توانمی گیریاندازه

در  نیترات غلظت یشترین. بباشندمی نیترات نظر از مختلفی

 ندهمان محصوالت میوهدر  ینو کمتر کرفساسفناج، کاهو، 

 بین در چنینهم. دارد وجودو هندوانه  فرنگیگوجه طالبی،

 میوه و غده برگ، دمبرگ، گیاهمختلف  یهابخش

 ایهتفاوت. هستند توجه قابل که دارد وجود هاییتفاوت

 را کامل و دقیق گیرینتیجهامکان  هاگیریاندازه در موجود

 موردگفت که در  توانمی خالصه طوربه اما کندنمی فراهم

انحراف  خیار ،زمینیسیب کرفس، مختلف،محصوالت 

هد. دینشان م نیتراتنسبت به استاندارد  را یشتریب

ه، هندوان ،فرنگیگوجه مانند محصوالتی مورد در کهدرحالی

 تهنک این مجدد ذکر .هست ناچیز انحراف این سیرو  یطالب

 محصوالت در نیترات مجاز بیشینه مرز که است ضروری

 سبد با مطابق اصالح نیازمند( 11121استاندارد ) کشاورزی

 هایفعالیت زمینه این در. هست کشور شرایط و غذایی

 .است انجام حال در محققان برخی توسط

 مختلف محصوالت در سنگین فلزات غلظت

 در. است برخوردار باالیی پیچیدگی و اهمیت از کشاورزی

است.  گرفتهانجام یمتعدد هایبررسی نیز بخش این

 فرنگیگوجه محصول در کادمیم مقدار( 1221) مالحسینی

 اصفهان در کشتآب شرایط در تولیدی فرنگیتوت و

 فرنگیگوجه هاینمونه درصد 8 در تنها .ندنمود بررسی

 آلودگی فرنگیتوت امّا شد مشاهده آلودگی اخذشده

 وبجن اراضی در گندم آلودگی بررسی نتایج .نشد مشاهده

 عدم از حاکی بودند شده آبیاری فاضالب با که تهران

 در گرممیلی/ 111 میانگین) کادمیم به گندم آلودگی

 بود( کیلوگرم در گرممیلی 12/1) سرب و( کیلوگرم

 هتوج نیازمند سرب میزان وی نظر به البته. (1222باقری،)
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 دنمعا وجود دلیل هب زنجان استان در .هست آتی سالیان در

 شیبخ در فاضالب از استفاده نیز و روی و سرب صنایع و

 قرار خود تأثیر تحت را کشاورزی محصوالت ،اراضی از

 نقاط همه در فرنگیگوجه در سرب غلظت .است داده

 (ماهنشان) سادات چوق قلعه منطقه در جزبه بردارینمونه

 وزن کیلوگرم در گرممیلی 1/1) ایران استاندارد حد از کمتر

 یفرنگگوجه در کادمیوم کل غلظت چنینهم. بود( گیاه تر

 استاندارد حد از کمتر سادات چوققلعه منطقه در جزبه

 هاشمی .بود( تر وزن کیلوگرم در گرممیلی 11/1) ایران

 212 در را سرب و کادمیم غلظت( 1228) همکاران و نسب

 بود گردیده آوریجمع مختلف استان 21 از که گندم نمونه

 212 یانم از داد نشان هاآن بررسی. دادند قرار موردبررسی

 درصد 83/1)نمونه  سهتنها در  شدهتجزیهنمونه گندم 

 یرانا ملی استاندارد شاخص از بیشتر سرب غلظت( هانمونه

 مکادمی غلظت همچنین. بود( کیلوگرم در گرممیلی 11/1)

 شاخص از بیشتر( هانمونه درصد 1/7) نمونه 21 در فقط

 در .بود( کیلوگرم در گرممیلی 12/1) ایران ملی استاندارد

 باالی غلظت که گفت توانمی محصوالت کیفیت بندیجمع

 یتراتن مجاز بیشینه مرز از محصوالت از یبخش در نیترات

 توجه با اصالح نیازمند هم حدود این اگرچه. هست باالتر

 فلزات مورد در. هست کشور مردم غذایی سبد و شرایط به

 که تهس مناسبی کلی وضعیت از حاکی شواهد نیز سنگین

 نظر از دور هم چندان هاخاک آلودگی وضعیت به توجه با

 .نیست

 

 گیاهان در نیترات و سنگین فلزاتمقدار  کنترل

 یذکر شد برا یقبل هایبخش در آنچه به توجه با

 یاهان( در گینو عناصر سنگ یترات)ن هایندهآال یزانکنترل م

 غذا در یستمپارچه در سیکو  جانبههمه ینگرش یازمندن

. تهس ییمراحل مختلف قبل از کشت تا هنگام مصرف نها

 فرآیندهایبدون توجه به  یینگاه صرف به محصول نها

 زمانی صرفاً. یستن میسر هاآن بر مؤثر عوامل و تولید

 سالم، وهوایآب ،خاککه در  آمد خواهد دست به موفقیت

 و سالم هاینهادهمصرف  با زنده، موجودات تعادل دارای

 نجاما محصوالت تولید درست یبرداربهره یریتمد نهایتاً

در مجموعه  که یریتیمد هایشیوه ترینمهم از برخی .گیرد

.است ذکرشده یرز درعوامل فوق قرار دارد 
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 داخلی مطالعات برخی در شدهگزارش مهم محصوالت در نیترات میزان -9 جدول

 
 خیار  ترب

 نیترات مقدار منبع شماره

 (1-mg.kg تازه وزن) 

  نیترات مقدار منبع شماره  بردارینمونه محل نمونه تعداد

(1-mg.kg تازه وزن) 

 بردارینمونه محل نمونه تعداد

 کرمانشاه 40 22/20 93  اصفهان 420 366 23

 اهواز ذکر نشده 339 433  کرمانشاه 40 922/29 92

 اهواز ذکر نشده 3493/249 433  کرمانشاه 40 232/66 92

 اراک 23 2/32 434  کرمانشاه شهر سطح 42 64/32 92
 اصفهان 30 2/23 23  کرمانشاه شهر سطح 42 222 23

 البرز 22 36/433 22     

 میانگین  32/233 30=مجاز حد  میانگین  6/322 200=مجاز حد

 

 

 

 

 زمینیسیب  کرفس

 نیترات مقدار منبع شماره

 (1-mg.kg تازه وزن) 

  نیترات مقدار منبع شماره  بردارینمونه محل نمونه تعداد

(1-mg.kg تازه وزن) 

 بردارینمونه محل نمونه تعداد

 اهواز ذکر نشده 422 432  اهواز ذکر نشده 3/332 432

 تهران جنوب 460 2/220 422  اهواز ذکر نشده 9322 432

 شیراز شهر ذکر نشده 33 443  اهواز ذکر نشده 2202 432
 اصفهان 240 2/209 23  اهواز ذکر نشده 4269 432

 اردبیل میوه بازار 6 4/463 24  شیراز شهر ذکر نشده 3/23 443

 کرمانشاه شهر سطح 42 932 92  تهران جنوب 420 9692 422

 میدان ترهبار تهران 29 433 90  کرمانشاه شهر سطح 42 633 92
      ورزقان هایفروشگاه 2 2222 499

 میانگین  2/294 420=مجاز حد  میانگین  32/4343 حد مجاز=300
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 9ادامه جدول 

 

 

 پیاز  فرنگی گوجه
 نیترات مقدار منبع شماره

 (1-mg.kg تازه وزن) 

  نیترات مقدار منبع شماره  بردارینمونه محل نمونه تعداد

(1-mg.kg تازه وزن) 

 بردارینمونه محل نمونه تعداد

 اردبیل میوه بازار 2 4/32 24  میدان ترهبار تهران 29 422/6 90

 همدان شهر 40 3/222 402  اردبیل میوه بازار 6 23/4 24

 شهر همدان 40 2/233 402  کرمانشاه شهر سطح 42 42/62 92

 شهر همدان 40 62/60 402  اصفهان 420 49/3 23

 اهواز ذکر نشده 233 432  اردبیل میوه بازار 6 23/4 24

 اهواز ذکر نشده 363 432  اراک 24 2/32 434

 اهواز ذکر نشده 233 432  شیراز شهر ذکر نشده 99/6 443

 شیراز شهر ذکر نشده 3/29 443  کرمانشاه 60 40/2 496
 شیراز شهر ذکر نشده 3/29 443  اهواز ذکر نشده 0/4633 432
 کرمانشاه 40 62/20 93  اهواز ذکر نشده 4634 432

 تهران جنوب 420 36/333 422  کرمانشاه 40 26/40 93

      اراک 24 32/2 434
      البرز 32 22/20 22

 میانگین  39/234 30=مجاز حد  میانگین  32/232 حد مجاز=420

 هویج  بادمجان
 نیترات مقدار منبع شماره

 (1-mg.kg تازه وزن) 

 نیترات مقدار منبع شماره             بردارینمونه محل نمونه تعداد

(1-mg.kg تازه وزن) 

 بردارینمونه محل نمونه تعداد

 اهواز ذکر نشده 224/3 432  تهران جنوب 40 233 432

 اهواز ذکر نشده 323/9 432  تهران جنوب 40 262 432

 شیراز شهر ذکر نشده 60/6 443  شیراز شهر ذکر نشده 3/66 443
 تهران جنوب 460 330/4 422  اهواز ذکر نشده 3/622 432

 اصفهان 30 342/2 23  اهواز ذکر نشده 2/432 432

      تهران جنوب 33 4/232 422

 میانگین  22/342 حد مجاز=220  میانگین  63/236 
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 9ادامه جدول 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 کلم  اسفناج
 نیترات مقدار منبع شماره

 (1-mg.kg تازه وزن) 

  نیترات مقدار منبع شماره  بردارینمونه محل نمونه تعداد

(1-mg.kg تازه وزن) 

 بردارینمونه محل نمونه تعداد

 تهران جنوب 20 9/920 422  بابل 42 949 436

 کرمانشاه 42 32/64 99  شهرقائم 42 963 436

 اصفهان 30 3/342 23  ساری 42 229 436

 تهران جنوب 60 23/432 422  اهواز ذکر نشده 336 432

 تهران جنوب 420 3/4222 422  اهواز ذکر نشده 233 432

 اهواز ذکر نشده 209 432  اصفهان 60 2/9423 23

 ورزقان 2 464 499  کرمانشاه 40 39/903 93
 اهواز نشده ذکر 323 432  ورزقان هایفروشگاه 2 204 499
 اهواز ذکر نشده 3/96 432  اهواز ذکر نشده 336 432

      شیراز فروشگاه 3 996/23 494

 میانگین  939 200=مجاز حد  میانگین  242/223 حد مجاز=2000

 هندوانه  طالبی  
 نیترات مقدار منبع شماره

 (1-mg.kg تازه وزن) 

  نیترات مقدار منبع شماره  بردارینمونه محل نمونه تعداد

(1-mg.kg تازه وزن) 

 بردارینمونه محل نمونه تعداد

 اراک 20 64/26 434  کرمانشاه 40 23/32 93
 کرمانشاه 40 62/20 93  کرمانشاه شهر سطح 42 2/23 99

 کرمانشاه 42 22/64 99  اراک 43 33/23 434

      اراک 24 63/99 434

 میانگین  92/96 حد مجاز=60  میانگین  3222/64 
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 9ادامه جدول 

 

 
 

 هاسبزی انواع  کاهو
 نیترات مقدار منبع شماره

 (1-mg.kg تازه وزن) 

  نیترات مقدار منبع شماره  بردارینمونه محل نمونه تعداد

(1-mg.kg تازه وزن) 

 بردارینمونه محل نمونه تعداد

 اصفهان 60 3/660 23  اصفهان 30 0/234 23

 اصفهان 430 2/229 23  کرمانشاه شهر سطح 40 3/600 94

 ورزقان هایفروشگاه 2 39 499  تهران جنوب 30 9662 429
 ورزقان هایفروشگاه 2 202 499  ورزقان هایفروشگاه 2 234 499
 ورزقان هایفروشگاه 2 334 499  تهران جنوب 430 3/9923 429
 بابل 42 0 432  تهران جنوب 200 2/9232 429

 شهرقائم 42 22 432  اهواز ذکر نشده 234 436

 ساری 42 0 432  اهواز ذکر نشده 362 436

 کرمانشاه 40 32/29 499  اهواز ذکر نشده 4202 436

 دزفول 23 924 423  اهواز ذکر نشده 4293 436
 ورزقان هایفروشگاه 2 633 499  شیراز شهر ذکر نشده 2/23 443
 کرمانشاه 40 2/292 93  اردبیل میوه بازار 6 642 24

 اهواز ذکر نشده 4232 436  تهران بارتره میدان 24 4429 90

 اهواز ذکر نشده 6/933 436  اردبیل میوه بازار 6 642 24

 شهرکرد بارتره میدان 222 4222 436  میانگین  62/4933 4200=مجاز حد

 شهرکرد بارتره میدان 222 4296 436     

 میانگین  69/222 حد مجاز=200  میانگین  3/4933 حد مجاز=4200

 سیر  شلغم
 نیترات مقدار منبع شماره

 (1-mg.kg تازه وزن) 

  نیترات مقدار منبع شماره  بردارینمونه محل نمونه تعداد

(1-mg.kg تازه وزن) 

 بردارینمونه محل نمونه تعداد

 اهواز ذکر نشده 9/223 436  اهواز ذکر نشده 4323 436

 اهواز ذکر نشده 9/204 436  شیراز شهر ذکر نشده 3/92 443

 میانگین  9/962 200=مجاز حد  میانگین  3/299 200=مجاز حد
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 صورت در :سنگین فلزات فراهمیزیست کاهش

 ییغذا یرهبه زنج هاآن ورودو  ینفلزات سنگ یباال غلظت

 ممکن نحو هر بهالزم است  کهداشته  یمهم یآثار منف

 مقدار ،فراهمیزیست از منظور. بود آن کاهش درصدد

ه است ک یو مقدار شکل به خاک در موجود سنگین فلزات

توانند آن را یخود م یدوره زندگ یدر ط یاهانگ یشهر

عبارت  به(. 1228 ی،و اسکوگل ینگتون)وار یندجذب نما

ودن ب استفادهقابلبه مفهوم  ینفلزات سنگ غلطت ترساده

 اکخ در سنگین فلزات یستیزی. فراهمیستن آن تمامی

 و سازیخاک عوامل جمله از مختلفی عوامل توسط

 و اولین .شودمی کنترل بشری هایفعالیت و مدیریت

 سنگین، فلزات فراهمیزیست کنترل در گام ترینمهم

 حذف، کاهش، یمفهوم هر اقدام برا به 7آلودگی گیریپیش

 هانهاده از استفاده. هست منبع در هاآالینده از جلوگیری

فاضالب و...(  لجن، هاکشآفت یمیایی،ش ی،دام ی)کودها

 فلزات یندهغلظت آال یشافزا عواملاز  یکیتواند یم

 مجاز حدود رعایت و کیفیت کنترل. باشددر مزارع  سنگین

 مهم بسیار گیرییشپ یبرا هادر نهاده هاآالینده غلظت

 تواندمی فاضالب از استفاده صورت در آبیاری آب. است

 هداشتخاک  ینسنگ فلزات یزانم یشرا در افزا یسهم مهم

از  یری. جلوگیدنما یاهوارد گ یاهگ یمبا تماس مستق یاو 

 به مناسب یریتبا مد یستیبا یاریمنابع آب آب یآلودگ

وجود  وها جاده یکیدر نزد یاهانبرسد. کاشت گ حداقل

در  یمهم نقشهم  اتمسفری هایفرونشستگردوغبار و 

 دارد. یاهانسالمت گ

)باال  دنامع همانند مختلف بشری هایفعالیت

 کرمان سرچشمه مس معدن اطراف اراضی در سرب بودن

 اراضی در کادمیم و سرب(، 1223 رضایی، و فریسته)شا

 و یانی)د شهر سپاهان حومه و اصفهان شهر جنوب

 اراضی آبیاری در هافاضالب از استفاده( 1272 همکاران،

 اب آبیاری تحت اراضی در کادمیم و نیکل سرب،)تجمع 

(، 1271 بغوری، و حسینی)مال تهران جنوب در فاضالب

 ی،و بغور ی)مستشار قزوین ،(1223 همکاران، و باقری

                                                      
8 -Pollution prevention 

 انمیز تواندمیمنشأ و منبع  در صحیح مدیریت با (1271

 .برساند حداقل به را هاآالینده انتشار

 درکشت:  یگونه، تناوب و الگو انتخاب

 یانباشتگ احتمالکه  یطیدر شرا یاهانانتخاب کشت گ

 هایگونه ازوجود دارد  یاهانگ یخوراک هایاندام در نیترات

 انباشت هکآننمود. عالوه بر  استفاده کمتر یتراتنبا انباشت 

 نوعمت مختلف هایگونه بین در مشابه شرایط در نیترات

 همارقام مختلف  یندر ب ،گونهیک داخل در هست

 یلتما یکیژنت طوربهاز ارقام  یبرخ .دارد وجود هاییتفاوت

 شدهانجام اتقیتحقمثال  عنوانبهدارند.  انباشتگیبه  یشتریب

قم در ر تراتیتجمع ن زانیم دهدیم نشان زین ازیپ یرو بر

 نتقالا ضریب به نگاهیکمتر است.  دیقرمز نسبت به سف

 لک)غلظت  انتقال ضریب از حاکی گیاه به خاک از عناصر

 اغلب در کادمیم باالی( خاک در کل غلظت به گیاه در

 هانآاز کاشت  یستیکه با هستاسفناج  ویژهبه و گیاهان

 ر،پوشینییت) نمود یریباال جلوگ یمکادم یحاو هایخاکدر 

مختلف در جذب  هاییپژنوت بین تنوع امروزه (.3111

 دولج در. است شدهشناخته امری نیترات و سنگین فلزات

 یبرخ یخوراک هایاندامدر  ینسنگ فلزات یانباشتگ 2

موجود در محصوالت  یتراتن مقداراست.  ذکرشده یاهانگ

ه ب یدما، مقدار کود مصرف ی،عالوه بر شدت نور، دوره نور

است  شدهارائه 11دارد که در جدول  بستگیهم یپژنوت

 (.1272)بلوم زاندسترا، 
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 (1891)کالک و همکاران،  یاهانگ یبرخ یخوراک یهادر بخش ینفلزات سنگ یتجمع نسب -8 جدول
 نسبی تجمع سطح

 کم خیلی کم متوسط زیاد

 لوبیا ذرت لبویی چغندر کاهو
 نخود (ی)فندق بروکسل کلم تربچه اسفناج

 هاملون کلمگل کلم چغندر برگ
 فرنگیگوجه برکلی کلم زمینیسیب اندیو
 فلفل کرفس شلغم هویج

 گوشتی هایمیوه هاتوت انواع کلم یشاه تره
   (یل)ک برگکلم 

 
 (1898زاندسترا، -در محصول تازه )بلوم یتراتبرحسب مقدار ن هاسبزی بندیگروه -10 جدول

 کیلوگرم در گرممیلی برحسب نیترات مقدار

 ترماده
 گیاهی هایگونه

 قارچ و سبز نخود سبز، لوبیا ،فرنگیگوجه شیرین، زمینیسیب شیرین، فلفل ،زمینیسیب شیکوری، مارچوبه، <200

 شغلم پیاز، ملون، خربزه، تنبل، کدو بادمجان، خیار، ،کلمگل بروکلی، کلم <200

 کدوحلوایی جعفری، هویج،(، قرمز و یدسف) کلم <4000

 فرنگیتره ،سنگیکلم ریواس، جعفری، برگ اندیو، <2200

 شغلم برگ اسفناج، ،سیاهترب تربچه، خرفه، کاهو، گشنیز، کرفس، لبویی، چغندر >2200
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ثرات ا ینسنگ فلزات فراهمیزیستبر  ریزوسفر

 یرهاساز یلمثال لوپن ها به دل عنوانبه. دارد یقابل توجه

 یننگاستفاده فلزات س یتقابل یشباعث افزا اسیدسیتریک

 ودوج سنگین فلزات به آلودهخاککه  یشوند. در مناطقیم

 نمود استفاده صنعتی نباتات کشت از توانمی دارد

 (.3111 ینییتر،پوش)

 در نیترات تجمع کاهش برای :زراعی مدیریت

 زا مانع که داد انجام اعمالی نبایستی کلی طوربه گیاهان

 غلظت دلیل همین به. گردد روز در گیاه به نور رسیدن

-اندام رد فتوسنتز انجام دلیل به آفتابی روزهای در نیترات

. بود اهدخو ترپایین بسیار ابری روزهای به نسبت گیاه های

 بلق شب طول در مصنوعی نور کاربرد بر توصیه مواردی در

 محصوالت برداشت همچنین. است گردیده برداشت روز از

 یتراتن بودن غلظت یینهنگام پا غروب و بعدازظهر در

 سد.به حداقل بر یتراتتا خطرات تجمع ن است شدهتوصیه

 

 کود و مواد بهساز ،خاک حاصلخیزی مدیریت

 از برداریبهرهخاک هم در  یزیحاصلخ مدیریت

هوا  هم در آلوده ساختن منابع خاک، آب، و آلوده هایخاک

در باال رفتن غلظت  .است مؤثر یو محصوالت کشاورز

و مصرف  یزیحاصلخ یریتمد ،محصوالت در یتراتن

 در محصوالت یتراتکنترل ن یبرا .نقش اول را دارد هاکود

( آلی و یمیایی)ش یتروژنین یمقدار مصرف کودها یستیبا

مصرف  یطتقس و باشد گیاه یازن با متناسب و متعادل

 یشزابار عالوه بر اف سهتا  دودر  یمیاییش نیتروژنی یکودها

 رد نیترات غلظت کاهش باعث نیتروژنی یکودها ییکارا

 کودها سایرمتعادل  مصرف. شودمی محصوالت

 یاب) روی و آهن فسفاتی، کودهای همانند( یرنیتروژنیغ)

 یتراتدر غلظت ن کنندهکنترلنقش  (1271 ی،بورد

 انتومی هیدروپونیک شرایط در تولید دردارد.  محصوالت

 روز چند در آمونیوم، منابع با نیترات از بخشی جایگزینی با

 .مودن اقدام نیترات غلظت کاهش به نسبت برداشت قبل

 اندتومیانواع کودها  یفیتکیمنبع نامناسب و ب مصرف

گردد.  یکشاورز یهادر خاک سنگین فلزات یشعامل افزا

 یمصرف کودها مثبت اثراتاز  یتحکا یاریمطالعات بس

 وجود دارد. یمکادم جذب کاهشبر  (Zn)یرو

 یها، کودهاهمانند کمپوست یآل ترکیباتو  مواد

 سنگین فلزات یفراهمیستلجن فاضالب در ز یوانی،ح

آن باال بودن غلظت آهن و  یلرا دارند که دل ینقش مهم

موجود  ی. مواد آلشودمی داده نسبت هاآن یفسفر و مواد آل

داشته و از را در خود نگه سنگین فلزات یدر کودها برخ

(. 3111 ینییتر،پوش کندمی جلوگیری هاآنجذب و انتقال 

 جادیا یلبه دل فلزات زیستی فراهمی کاهش در بهساز مواد

 تواندیم هتیدیاس ییراتو تغ یوندپ یبرا یاضاف یباندها

 یوالت جانبمحص یباتترک یناز ا بسیاری. دنباش مفید بسیار

 اریآن را بس استفاده ینهکه هز هستند یعو صنا هاکارخانه

 است آمده بهساز دموا یبرخ 11در جدول  .دهدیکاهش م

.(11)جدول 
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 (2001 ینییتر،)پوش سنگین فلزات برخی زیستی فراهمی بر آن تأثیر و معدنی بهساز مواد برخی -11 جدول

 

 رد نیترات انباشتگی :برداشت زمان مدیریت

 مختلف مراحل طی که است ایپیچیده فرایند یاهانگ

 در نور، تشد نیترات، احیا و انتقال فتوسنتز، و گرفتهانجام

 بر عشعتش مستقیم اثرات به توجه با. دارند حیاتی نقش آن

 الگوی روی بر روز شبانه طی در نور تغییرات نیترات تجمع

 کهمعنی بدین. گذاردمی ثیرأت روزشبانه طی گیاه در نیترات

 بنابراین ؛شودمی کم روز طی در و باال شب در نیترات میزان

 رثؤم بسیار زمینه این در تواندمی مناسب زمان در برداشت

بر آن  یهتوص اغلب(. 3118و همکاران،  ینگ)رنس باشد

 کاهش یلاز ظهرها به دل داست که برداشت محصول در بع

 .یردانجام گ یتراتغلظت ن

 در عمدتاً نیترات در مصرف: مدیریت

. کندمی پیدا انتقال چوبی آوند در و بوده سلولی هایواکوئل

 هابرگ به هاریشه از را غذایی عناصر و آب آوندچوبی

 محصوالت آبکش آوندهای کهدرحالی .کنندمی منتقل

 این .ندکمی منتقل گیاه رشد نقاط به هابرگ از را فتوسنتز

 بین در نیترات توزیع و آبکش یچوب یآوندها کارکرد

 تحت را هاغده و بذر همانند ایذخیره هایاندام و هابرگ

 کاهو کلم، همانند برگی گیاهان بنابراین ؛دهدمی قرار تأثیر

 کهحالی در .دارند را نیترات باالی هایغلظت اسفناج و

 پیاز، هویج، زمینی،سیب هایغده همانند ایذخیره هایاندام

 .ددارن را کمتر غلظت مقادیر لوبیا و نخود هایغالف و بذر

 ریبیشت نیترات مقدار پیرتر هایبرگ هم دلیل مینه به

 لمک بیرونی هایبرگ یا و دارند ترجوان هایبرگ به نسبت

 دارند درونی هایبرگ به نسبت بیشتری نیترات

 اقهس ریشه، که هاییسبزی کلی طوربه(. 3117 آ،اسافای)

 تریبیش نیترات انباشتگی شود،می استفاده هاآن برگ و

 هایبخش نیترات میزان. دارند هاملون و هامیوه به نسبت

 هایاندام در نیترات میزان توانیم و بوده متفاوت مختلف

 :نمود بیان زیر کاهشی صورتبه را مختلف

دمبرگ>برگ>ساقه>ریشه>گل>غده>سوخ >میوه>بذر  

 یمحصوالت در دمبرگ به برگ نسبت افزایش بنابراین

 از هایبخش جداسازی و برداشت هنگام اسفناج همانند

 سهم مصرف و فرآوری از قبل باالتر نیترات انباشتگی با گیاه

 رنسیجنو) داشت خواهد آن نیترات کاهش در باالیی

 (.3118 همکاران،

 میزان سیربر با( 1272) همکاران و شهباززادگان

 ندداد نشان هاسبزی و هامیوه مختلف هایبخش در نیترات

-برگ پوست، ازجمله خارجی هایاندام در نیترات میزان که

 و داخلی هایاندام از بیش سبز هایاندام و بیرونی های

( 1228) همکاران و بهشتی. هست سبزی و هامیوه گوشت

 خیار هاینمونه گوشت و پوست در نیترات غلظت مطالعه با

 برابر خیار پوست در نیترات غلظت میانگین که دادند نشان

 رخیا گوشت در و تازه وزن در کیلوگرم در گرممیلی 287

 خیار دنکنپوست بنابراین ؛هست کیلوگرم در گرممیلی 131

 در نیترات ورودی کاهش در مهمی نقش مصرف هنگام در

 .داشت خواهد بدن به خیار مصرف اثر

 در جوشاندن با هاو غده هاسبزی یتراتن میزان

وارد شدن  دلیل بهکاهش  ین. اکندمی پیدا کاهش آب

 تا تواندیکه م هست جوش حال در آب به هاسبزی یتراتن

(. 3112 ی،)پارساد و چت دهد کاهش را نیترات درصد 11

که با جوشاندن  ندداد نشان (3112) بیدگلی اربابی و زیارتی

، کرفس 12 یاز، پ%22 کلمگل، %21 زمینیسیب، %12کلم 

. انتخاب یافتکاهش  هاآن یتراتن یزانم %11 یجو هو 22%

 یبیدگل اربابی و زیارتیمهم است.  یزاندازه محصوالت ن

 اندازه گیاهی گونه 12 از نمونه 1111 سیربر با( 3112)

 برای مؤثر بهساز ماده برای مؤثر بهساز ماده

 Cd, Cu, Ni, Pb, Zn آهک Cd, Ni, Zn مونتموریلونیت رس

 Cd, Pb منگنز اکسید Cd, Pb, Zn کلینوپتیالیت

 .Cd, Cu, Ni, Zn سنتتیک زئولیت Cd, Pb, Zn فسفات امونیوم دی

 .Cd, Cu, Ni, Zn آب تصفیه لجن As,Cr آهن سولفات

 Cd, Cu, Ni, Pb, Zn آهک Cd, Cu, Ni, Zn اپاتیت هیدروکسی
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کلم، کاهو با  یج،، هوچغندرقند یاز،پ زمینی،سیب هایغده

 هاآننشان داد که با بزرگ شدن اندازه  هاآن یتراتمقدار ن

 .هست کمتر نیترات مقدار

 

 هاپیشنهاد و بندیجمع

 دهغیرآلو و مناسب کیفیت با محصوالت تولید

 ار آن در دخیل مختلف عوامل یتبایس که است یندیآفر

 ،بآمحصوالت استفاده از  یدتول یندآفر. در نمود ییشناسا

 از گیریبهره باتا  است ضروریسالم  نهادههوا و  ،خاک

 رد توانب یستیحفظ تعادل ز ضمن و درست مدیریتی

 واملع این روابط البته. بود موفق سالم محصول به رسیدن

 در رهمدیگ به بلکه نبوده جزاممستقل و  یدتول یندآفر در

 (.1 )شکل هستند برهمکنش

 
 و سالم محصول تولید فرایند در مؤثر عوامل -1 شکل

 هاآن برهمکنش

 

 فلزات آلودگی وضعیت خصوص در اگرچه

 مقیاس در مطالعه کشاورزی اراضی هایخاک در سنگین

 و تحقیقات اما ،است منتشرنشده ملی سطح در مناسب

 گسترشی آلودگی که است آن از حاکی موجود اطالعات

 فرآیندهای دالیل به یا که دارد موضعی و ایلکه

 در یانسان هایفعالیت منابع حاصل یا و بوده شناختیزمین

 مدیریت در شیوه ترینمهم. هست خاک به آلودگی ورود

 رد آلودگی از پیشگیری گیاه، و وخاکآب منابع آلودگی

 و آالینده منابع به توجه عدم صورت در. هست منبع

. بود خواهیم مواجه آلوده وخاکآب با ،هاآن از پیشگیری

 االب تولیدی محصوالت آلودگی ریسک شرایطی چنین در

 زا پاالیش و سازیپاک با هاآالینده این رفع و رفت خواهد

 .هست مشکل و پرهزینه بسیار آلوده هایآب و خاک

 جایبه که است آن بر اکید توصیه امروزه

 اهآالینده به گیاه و خاک آلودگی با مقابله و سازیپاک

. مودن تالش منبع در آلودگی از پیشگیری بر بایستی

 شیمیایی کودهای فاضالب، صنایع، شد ذکر که گونههمان

 به هاآالینده ورودی منابع جمله از فاضالب لجن آلی، و

 متناسب سازوکار با منبع در است الزم که باشندمی خاک

 و استانداردها دقیق اجرای با امر این. نمود کنترل را هاآن

 در آلوده هایخاک مدیریت برای. هست انجام قابل معیارها

 در و شدهشناسایی آلودگی دچار مناطق بایستی اول مرحله

 برای سوم مرحله در. شوند پایش منظم طوربه بعدی مراحل

 از رباالت خاک در سنگین فلزات میزان که مواردی با مقابله

 گیاهان کشت از تا است الزم هست مجاز میزان حداکثر

 آن با مناسب کشاورزی عملیات و نموده اجتناب خوراکی

 یامنطقه در پائین آلودگی بروز صورت در. گردد اجرایی

 انتخاب جمله از مناسب زراعی مدیریت با بایستی خاص

 خاک، آلی مواد افزایش کم، ریسک با و مناسب گونه

 مصرف همانند) شیمیایی کودهای درست مصرف مدیریت

 توجه ،(روی کمبود و کادمیم آلودگی دچار اراضی در روی

 به نسبت... و کادمیم جذب افزایش در شوری اثرات به

 .نمود اقدام آلودگی با مقابله و کاهش

 شیمیایی کودهای مصرف روش و میزان در تغییر

 ینیتروژن کودهای ویژهبه کودی توصیه هایشیوه تغییر نیز و

 یفیتدر ک ایشدهاثباتخاک نقش  آزمون اساس بر

 و تحقیقاتی هایطرح دهبروندارد.  تمحصوال

-تحقیقی هایطرح قالب در تحقیقاتی هاییافتهانتقال

امر را به اثبات رسانده  ینا متعدد نمایشی مزارع و ترویجی

 برداشتخاک،  ونآزم ماننده هایروش بستن بکاراست. 

 میزان کاهش باعث عصر و بعدازظهر زمان در محصول

 .شودمی نیترات تجمع

کم(  ینور و دما) اقلیمی شرایط به توجه با

از رقم و گونه مناسب استفاده نمود. استفاده از  توانمی

 نمود یمتنظ هاآن یبراساس اندام خوراک توانمیها را گونه

در  هاآن نیدر دمبرگ و کمتر نیترات یانباشتگ یشترینکه ب

 .هست یوهبخش بذر م
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 ،دمدتبلنمحصوالت در کوتاه و  یفیتک ییراتتغ

و  یابیعوامل دارد که رد یگرد ییراتخود نشان از تغ

 ارییکمک بس مسئلهخود در حل  ییراتتغ ینا یابیمنشا

 این در شدهبررسی اتمطالع ینکهبا توجه به ا .یدنمایم

 از برخیدر  یتراتبه مسئله ن یاجمال طوربه گزارش

 ،در کشور پرداخته است یو مصرف یدیتول محصوالت

 مدهع محصوالتدر  یتراتتجمع ن یهاعلت یافتن منظوربه

 یشنهادکاهش آن پ یهاو راه ایمیوه و ایغده برگی، مهم و

 در یتراتن یکه احتمال آلودگ یحداقل در مناطق گرددمی

 تریدقیقو  یلیدر سطح تفص یقتحق ،بوده یشترب محصوالت

را  مناطق یندر ا یتراتتا بتوان عوامل تجمع ن یردانجام پذ

 نمود. یانرا ب هاآنرفع  یهابهتر شناخت و راه
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 و زراعت مجله. پیاز رقم دو کیفی و کمی صفات بر روی و آهن برگی تغذیه اثر. 1271. ا بایبوردی، .11

 . 32-32، صفحات 82 جلد باغبانی،

 در هرآذرش قرمز پیاز کیفیت و کمیت بر آلی کود مختلف منابع بررسی. 1271. ملکوتی. ج. م.، ا بایبوردی، .11

 .2-1 صفحات، 31 جلد آب، و خاک علوم مجله. خسروشهر و بناب منطقه دو

 .پیاز رقم دو خصوصیات بر ازت،و منابع  یرمقاد ی. بررس1272س. سماوات.  ی،ا.، م. ج. ملکوت بایبوردی، .18

 . 23-31، صفحات 12 جلد آب، و خاک علوم مجله

 استان سطحی هایخاک سنگین فلزات برخی آلودگی بررسی. 1222. افیونی م، و ،.ح خیرآبادی، ،.م برزین، .17

 الس وخاکآب علوم طبیعی منابع و کشاورزی فنون و علوم مجله آلودگی هایشاخص از استفاده با همدان

 .12-82 ص 83 شماره 12

 یزانم بررسی و گیاه و خاک کادمیم بر فسفره کودهای کاربرد از حاصل نتایج بر مروری. 1281. ا بغوری، .12

 .آب و خاک تحقیقات موسسه ،733 شماره نشریه .وارداتی کودهای در کادمیم

 هایژگیوی با هاآن بین همبستگی تعیین و سنگین فلزات تراکم بررسی .1221. سلماسی ر، و. آ نیا،بهبهانی .31

 17-12 ص ،3 شماره ،17 دوره ،زیستمحیط فنّاوری و علوم شرقی، آذربایجان استان توابع در خاک

 جاده اطراف هایخاک در فسیلی هایسوخت از حاصل فلزی آلودگی بررسی. 1277. آزیتا نیا، بهبهانی .31

   .21-11ص ،18 شماره ،1 دوره ،بومزیست و گیاه. دماوند -تهران

 قابل هایاندام در نیترات تجمع بر اوره مختلف مقادیر اثر. 1271. ملکوتی. ج ،.م مسیحا،. س،. ف بهتاش، .33

-111 صفحه. 2 و 2 هایشماره ،3 جلد ایران، باغبانی فنون و علوم مجله. 1271. جعفری و اسفناج مصرف

111. 

 تجمع در اوره شیمیایی کود مختلف مقادیر اثر بررسی. 1271. ملکوتی ج،. م و.، س مسیحا،.، ف بهتاش، .32

، 2و2 شماره، 3 جلد ایران، باغبانی فنون و علوم مجله. جعفری و اسفناج مصرف قابل هایاندام در نیترات

 .111-111ص

 سنگین فلزات وضعیت بررسی. 1223. مقانلو س، و، و ،.ر. م تیری ،.ر. ع آباد، نصرت فالح ،.ت بهرامپور، .32

 ،1 شماره ،2 جلد پایدار، تولید و خاک مدیریت مجله مغان منطقه هایخاک در( نیکل و کادمیم-سرب)

 322-322 ص

 در نیترات غلظت اجمالی بررسی .1228. زادهملک. ا و ،.بصیرت م، ،.بازرگان ک، ،.شهبازی ک، ،.م بهشتی، .31

 حقیقاتت موسسه. «البرز استان بارتره و میوه اصلی میدان از بردارینمونه» خیار و فرنگیگوجه محصول دو

 .12337 نشریه. آب و خاک

 ردعملک و نیترات تجمع بر اوره کود میزان و تقسیط اثر. 1223. مقصودی. ا. ع و.، ر. و صفاری،.، س بهمنی، .31

 .211-211ص، 2 شماره، 38 جلد باغبانی، علوم نشریه. جیرفت دشت در فصل خارج تولید در پیاز سوخ
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 ملی استاندارد ایران، استاندارد ملی سازمان کشاورزی، محصوالت در نیترات مانده بیشینه مرز. 1223 .نامبی .38

 .11121 شماره

 آب کیفیت بر کشاورزی هایآالینده مصرف از ناشی محیطیزیست پیامدهای بررسی. ر. ع ،نژادپاک .37

 . آب و خاک تحقیقات موسسه 22181 شماره نهایی گزارش. دز آبیاری شبکه هایزهکش

 ارزیابی. 1221. اقدم ح، و ،.س مکرونی، ،.م اسالمی، ح، نیا،یوسف و، جوانمردی، ر،.ح پورخباز، .32

 ،38 سال  ،ریزیبرنامه و جغرافیا ،بهبهان سیمان اطراف هایخاک در سنگین فلزات آلودگی محیطیزیست

 78-111 ص ،12 پیاپی

 یزانم یینتع .1272. یرعلیپ م. گلستان.، ب. فنود.، یلیکم ر. .،یمک یصادق ا. .،نیتخوش خ. .،م پورمقیم، .21

 علوم. مجله HPLCتهران به روش  بارتره یداندر م شدهعرضه زمینیسیبو  فرنگیگوجهدر کاهو،  یتراتن

 .1شماره پنجم،. سال ایران غذایی صنایع و تغذیه

 سطحی هایخاک در سنگین فلزات آلودگی بررسی. 1223. رزکانی جاسمی ز، و ،.ح. م موسوی، ،.م پورینا، .21

 32-22 ص ،2 شماره ،18 دوره ،زیستمحیط فنّاوری و علوم اهواز، 3 شماره صنعتی شهرک اطراف

 کشاورزی، محصوالت در آرسنیک میزان بررسی. 1221. گلستانی ح، و ،.ع درگاهی، ،.م ، صاحبپیر .23

 غذایی، مواد بهداشت. کردستان استان بیجار و قروه شهرستان روستاهای شرب آب و دامی هایفرآورده

 .22-22 ص ،2 شماره ،3 دوره

 جاتصیفی و هاسبزی در ونیتریت نیترات مقدار. 1221. پاسدار ی، و ،.س رحیمیان، ،.م ، صاحب پیر .22

 اول، شماره ،11 سال کرمانشاه، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی مجله. 1272 سال کرمانشاه شهر مصرفی

 . 81-72 ص

 هایسبزی و جاتصیفی نیترات و نیتریت میزان بررسی. 1223. مرادی م، و ،.ک شرفی، ،.م پیرصاحب، .22

 ،1شماره ،2 دوره غذایی، مواد بهداشت. 1221 سال در کرمانشاه شرقی و جنوبی هایدشت در شدهکشت

 88-111 ص

 فلزات منشأ و محیطیزیست هایشاخص تعیین. 1221. منشراست ف، و ،.ر. ع زرالوندی، ،.ز ،جاویدان .21

-111 ص ،3 شماره ،2 دوره ،زیستمحیط و سالمت مجلسه خوزستان، استان خیابان گردوغبار سنگین

181 

 خاک علوم مجله. همدان بهار منطقه زیرزمینی هایآب در نیترات غلظت. 1272. چی کاله ز، و م جدالی، .21

 .122-313ص، 3 شماره، 12 جلد آب، و

 در کادمیم غلظت وضعیت بر خاک مؤثر هایویژگی ارزیابی. 1223. غ صیاد، ،.م همائی، ر،. ع جعفرنژادی، .28

 ،12 جلد آب، و خاک حفاظت هایپژوهش مجله. خوزستان آهکی هایخاک برخی در گندم بذر و خاک

 .112-122 ص دوم شماره

 طقهمن در کاهو در نیترات و( یکلسرب و ن یم،)کادم سنگین فلزات مقدار بررسی. 1223. ر. ع جعفرنژادی، .27

 .خوزستان استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز. نهایی گزارش. خوزستان

 در نیترات غلظت بررسی. 1272. خسروی ا، و.، ف. س موسوی،.، م افیونی،.، ع ،آبادیملک جعفری .22

 .12-73 ص، 2 شماره، 7 سال طبیعی، منابع و کشاورزی فنون و علوم. اصفهان استان زیرزمینی هایآب
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 کرمان، شهری منطقه گردوغبار در سنگین فلزات مکانی و زمانی توزیع. 1222. خادمی ح، و ،.ف جعفری، .21

 1211-1282 ص ،3 شماره ،21 دوره شمالی، محیط

 م، و.، ر ،محمودآباد ذبیحی.، م ،زادهحسن.، ع اصغری،.، ک مجد، هاشمی.، ا توبه،.، ش ثمرین، جماعتی .21

 غده در راتنیت تجمع و عملکرد پروتئین درصد بر نیتروژن سطوح و بوته تراکم تأثیر. 1277. جناقرد شیری

 .111-112 ص، 2 شماره، 3 جلد زراعی، گیاهان تولید. زمینیسیب

 سنگین فلزات غلظت بندیپهنه. 1221. گلشاهی ا، و ،.م افیونی، ،.ن میرغفاری، ،.ع سفیانیان، ،.ل خداکرمی، .23

 ،آمارزمین و GIS هایفناوری از استفاده با همدان استان آبخیز حوزه سرریز هایخاک در نیکل کبالت، کروم،

 322-311 صفحه  ،17 شماره ،11 سال ،وخاکآب علوم طبیعی، منابع و کشاورزی فنون و علوم مجله

 . انتشارات دانشگاه شیراز.اول جلد. تغذیه معدنی گیاهان عالی. 1271و ط. اسالم زاده. ب، خلدبرین .22

 استفاده با زنجان روی شهرک اطراف هایخاک در سنگین فلزات منشایابی. 1222. صفری ی، و ،.ا.م دالور، .22

 138-128 ص ،2 شماره ،32 جلد ،وخاکآب نشریه ، آماری هایتکنیک از

 کارخانه اطراف در سنگین فلزات از ناشی آلودگی وضعیت بررسی. 1222. زادهعظیم ،.ر.ح و ،.ل دواتی، .21

 212 ص ،2 شماره ،18 دوره ایران، طبیعی منابع ،تمیثلو وحش حیات پناهگاه مجاور هپاالیشگا و پتروشیمی

-212. 

 از استفاده با خاک در کادمیم و روی سرب، غلظت بندیپهنه. 1272. محمدی ج، و ،.م نادری، ،.م دیانی، .21

-321: ص ،3  شماره ،32 جلد ،وخاکآب نشریه. اصفهان شهرستان جنوب در ETM ماهواره هایداده

371 . 

 خام هایسبزی انگلی هایآلودگی بررسی. 1221. گرشاسبی ص، و.، م غالمی،.، ب وزیریان،.، م راهدار، .28

 .118-112 ص، 1 شماره، 11 دوره پزشکی، علمی مجله. اهواز شهر در مصرفی

 و  سنگین فلزات غلظت بررسی. 1221. پورحسن م، و ،.س مطلق، حصاری ،.ع تیغ، جهان ،.ق رجایی، .27

 .111-113صص21 شماره ،33 دوره مازندران، پزشکی علوم دانشگاه مجله. 1272 سال در بلوچستان

. ارسف استان کشاورزی محصوالت برخی در نیتریت و نیترات آلودگی وضعیت بررسی. 1221. م رجایی، .22

 .فارس طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز. 3-11-11-7711 شماره به پژوهشی طرح سالیانه گزارش

 .ایران تهران. کشاورزی آموزش و تحقیقات سازمان

 دج،سنن شهرهای بر باریده گردوغبار ذرات در سنگین فلزات مقادیر ارزیابی .1222. سوری ب، و م، رجبی، .11

 ص اول، شماره ، 7 دوره محیط، و سالمت مجله ،1221-23 سال در ایران غرب در اندیمشک ،آبادخرم

33-11 

 شهرک سطحی هایخاک سنگین فلزات آلودگی ارزیابی. 1222. نظرپور ا، و ج، راد، راهنما ق، رستمی، .11

 .18-18 ص ،1 شماره ،11 سال ژئوتکنیک، شناسیزمین نشریه ایران، غربی جنوب اهواز 3 شماره صنعتی

 زیرزمینی هایآب در نیترات آلودگی منشأ. 1278. خادمی سید.م. س و م، مجاوری، رمضانی م، رقیمی، .13

 .22-22 ص، 21 شماره، 11 دوره گرگان، پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله. 1272 سال در گرگان شهر

 کود حسطو مصرف اثر بر نیترات به اسفناج سبزی آلودگی امکان بررسی. 1281. ملکوتی. ج.م و ح زارعی، .12

 .طبیعی منابع و کشاورزی( 1:)31-38. علوم مجله.  اوره نیتروژنه
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 تعیین و ارزیابی بررسی. 1222. ساعد م، و ب مختاری، ف، تمیم، نائینی ف، منش، راست ع، زرالوندی، .12

 شیمیزمین نگرش با اهواز شهر خیابان گردوغبار در ایحلقه چند آروماتیک هایهیدروکربن احتمالی منشأ

 .131-128 ص  اول، شماره ،31 دوره ایالم، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله پزشکی،

 در سنگین فلزات مقدار بندیپهنه. 1221. خسروی س، و ع، زنگنه، پری ا، مبارکه، احمدپور ع، زمانی، .11

 ،1 شماره ،2 جلد محیط، بهداشت در پژوهش قطعنامه. کردستان سیمان کارخانه اطراف سطحی هایخاک

 11-21 ص

انواع لجن  یهایندهو آالضوابط و استاندارد عناصر  یسنوپیش. 1221. زیستمحیطحفاظت  سازمان .11

 . هاآنو انتقال  یآورجمع یه،تخل یفاضالب و چگونگ

 در منگنز و کروم روی، آرسنیک، غلظت بررسی. 1222. جو معانی م، و م، جمالی، س، اردکانی، سبحان .18

 علوم. جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با عناصر بندیپهنه نقشه تهیه و رزن دشت زیرزمینی آب منابع

 .31- 27ص ،22تابستان ، 1 شماره شانزدهم، دوره ،زیستمحیط فنّاوری و

 منابع در سنگین فلزات از برخی غلظت ارزیابی. 1222. جو معانی م، و س، رزبان، س، اردکانی، سبحان .17

-227 ص ،1 شماره ،17 سال کرمانشاه، پزشکی علوم دانشگاه ماهنامه همدان، قهاوند دشت زیرزمینی آب

222 . 

 از برخی در نیترات غلظت. 1272.  صوفیانی محبوبی ن، و م، افیونی، ک، شایسته، س، اردکانی، سبحان .12

 .81-12 صفحه ،8 شماره ،شناسیمحیط مجله. اصفهان گیاهی هایفرآورده

 در سنگین فلزات تجمع بر انسانی فعالیت اثر. 1271. مهردادی ن، و ع، بیدهندی، ع، کرباسی، م، سعیدی، .11

 .11-82 ،صص2 شماره ،27 سال ،شناسیمحیط. مازندران استان در تجن رودخانه آب

 شهر شهری خاک در سنگین فلزات از ناشی بهداشتی خطرات ارزیابی. 1222. کرامتی ر، و ع، سلگی، .11

 .712-738 ص ، 8 دوره ،22سال  شمالی، خراسان پزشکی علوم دانشگاه مجله. بجنورد

 مالیر، انگور زراعی هایاکوسیستم خاک در سنگین فلزات غلظت برسی. 1222. سلگی س، و ع، سلگی، .13

 22-111 ص ، 8 شماره ، 2 دوره گیاهان، بومزیست حفاظت

 سبزیجات انگلی آلودگی بررسی. 1221. زاده دبیر م، و ل بیرانوند، ع، زاده،ابراهیم ع، ظهور، ح، پور،سلیمان .12

 .21-28 دستینه، فصلنامه. 1221 سال در زابل شهر مصرفی تازه

 در کلزا گیاه و خاک کادمیم و سرب تغییرات. 1222. محمدی آ، و م، سپانلو، قاجار م، بهمنیار، م، سلیمی، .12

 . 122-311 ص ،3 شماره ،31 جلد آب، و خاک دانش نشریه. همدان-ساوه جاده حاشیه

. 1221. نچشمهیا عظیمی ر، و صالح م، طالبی، علی ا، حمیدیان، ه، خراسانی، م، الدینی،معین ن، سیستانی، .11

 آلودگی، درجه و فلزی آلودگی ارزیابی ،کرمان فوالد صنایع مجاور هایخاک در سنگین فلزات آلودگی

 81-71 ص ، اول شماره ،11 دوره ،زیستمحیط و سالمت مجله

 گزارش. ورامین دشت صیفی و سبزی عمده محصوالت در نیترات وضعیت بررسی. 1223. م سیلسیپور، .11

 .تهران استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز. نهایی

 رسوب آب در کادمیم و ارسنیک، نیکل، کروم، عناصر بررسی. 1222. مهرابی ب، و ر، شاکری، ع، شاکری، .18

 .12-32ص یک، شماره ،21 دوره ،شناسیمحیط. ایران شمال مازندران، رجایی شهید سد ماهی و
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 یزیرزمین هایآب در نیترات آلودگی بر شهری توسعه محیطیزیست اثرات. 1272. همکاران و پسندزادهشاه .17

 .11- 27(: 12)12. زمین علوم مجله. گرگان گستره

 هایخاک در سنگین عناصر توزیع مطالعه و محیطیزیست رفتار بررسی. 1223. رضایی ع، و م، فر،شایسته .12

 . 3-12ص هجدهم، شماره هشتم، دوره ،معدن مهندسی. کرمان سرچشمه مس معدن محدوده

 شهر هوای اتمسفری خشک رسوب آلودگی بررسی. 1221. اردکانیسبحان س، و پ، ، راغبشکری .81

 درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه عملی مجله منگنز و کروم کیاست، عناصر به همدان

 .122-111 ص 3 شماره 32 دوره همدان،

 هایمیوه و سبزی در نیترات غلظت گیریاندازه. 1272. شهبازی ب، و ک، مجد، هاشمی س، زادگان، شهباز .81

 ص اول، شماره، 11 دوره یل،اردب یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش-علمی مجله. اردبیل شهر در شدهعرضه

28-27. 

 با خاک سنگین فلزات آلودگی بررسی. 1221 .قالیی عین م، و ن، میرغفاری، ع، سفیانیان،  ع، شهبازی، .83

-27صفحه از تابستان، و بهار ،1شماره ،2سال توسعه، و زیستمحیط. آلودگی فاکتور هایشاخص از استفاده

21 . 

 مس کادمیم، سنگین فلزات مکانی توزیع بررسی. 1221. خداکرمی ل، و ر، افراز، ع، رضائیان، ع، شهبازی، .82

 شماره طبیعی، منابع علوم در GIS  و دور از بخش کاربرد مجله ،فلزات این منشأ تعیین و خاک در سرب و

 28-112 ص 3

 شبکه و زیرزمینی هایآب در مس و کروم تغلظ. 1221. زادهشریف ،غ و ب، معاشری، ط، شهریاری، .82

 ،17 دوره بیرجند، پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله. 1277-72 سال در بیرجند شهر آشامیدنی آب توزیع

 .13-18ص ،1 شماره

 آن آزادسازی چگونگی و آرسنیک منشأ. 1221. چشمسیاه ،ک و ع، ،ندیری ا، مقدم، اصغری ش، صفری، .81

 .311-381صص ،22 شماره ،31 سال زمین، علوم. ستاندکر استان چاردولی دشت زمینیزیر آب منابع در

 جذبقابل و کل غلظت. 1222 .عباسی ،م و ،م تکاملی، ت، زبان،خوش م، آفتابدری، اسماعیلی م، ،طاهری .81

 ،32 جلد ،وخاکآب نشریه. زنجان شهرستان هایخاک در آلودگی هایشاخص ارزیابی و سنگین فلزات

 1328-1217 ص ،1 شماره

بر غلظت  یمختلف رنگ یلترهاینور و ف یف. اثر ط1271. یبورد یبا ،ا و ، م ملکوتی، س، طباطبایی، .88

 .31-22، ص1،  شماره 31و رشد و نمو کاهو در روش آبکشت. مجله علوم خاک و آب، جلد  یتراتن

 یک. 1221 سال اول نیمه در ایالم شهرستان هایسبزی انگلی آلودگی میزان بررسی. 1221. س نیا،عزیز .87

 .221-1111، 11 دوره رفسنجان، پزشکی علوم دانشگاه مجله. کوتاه گزارش

 در سنگین فلزات برخی آلودگی ارزیابی برای زمینه غلظت تخمین .1223 .خادمی ،ح و ،ب زاده،عظیم .82

 .127-112 ص ،2 شماره ،38 جلد ،وخاکآب نشریه مازندران استان از بخشی سطحی هایخاک

 غرب صنعتی واحدهای آب هایچاه در نیتریت و نیترات میزان بررسی. 1273. ایماندل. ا. ک ،. ا. ع فرشاد، .71

 .22-22 صفحات 3 شماره 1 جلد. بهداشتی تحقیقات انیستیتو و بهداشت دانشکده مجله. تهران
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در منابع آب  یتراتو ن یتریتن یزانم ی. بررس1271. یعباس ،ا و ،م حیدریه، ، س نیا، مهدی س، فالح، .71

، شماره 11دوره  یالن،گ یدانشگاه علوم پزشک ی.مجله دانشکده پزشک1271شهر سمنان در سال  یدنیآشام

 .1-1، ص 11

. یلوییس ذرت ینو پروتئ یتراتبر عملکرد ن یتروژنتراکم بوته و مقدار ن تأثیر. 1277. ینتد ،ع و ،س فالح، .73

 .111-131، ص 1، شماره 3جلد  ی،زراع یاهانگ یدتول

 هایتقاطع در ایجاده کنار هایخاک در سنگین فلزات آلودگی بررسی . 1221 .نظرپور ،و و ن، قنواتی، .72

 28-12 ص 1 شماره 1 سال ژئوشیمی اهواز شهر

 مجله. خیار در نیترات تجمع و رشد،عملکرد بر نیتروژن اثر بررسی. 1272. باغبانی ،غ .م و ،ک.ع ،کاشی .72

  . 332-312، ص 2، شماره 11جلد  ،کشاورزی علوم

 شناسیکانی و شیمیایی ،فیزیکی خصوصیات بررسی. 1221 .احدیان ،ج و ،س ،مجتبی ،ا لندی، ب، کریمیان، .71

 112-182 ص 1شماره 28 دوره ،ایران وخاکآب تحقیقات ،اهواز شهر گردوغبار

 زیرزمینی آب و خاک شیمیایی خصوصیات .1221 .کشاورزی ،م و م مکوندی، ز، سجادی، ن، کالنتری، .71

 2 شماره ،8 سال ،کاربردی شناسیزمین فصلنامه ،سنگین فلزات آلودگی بر کیدأت با عسلویه آبرفتی تشد

 222-223 ص

. رستانل استان هایسبزی در نیترات و( یکلسرب و ن یم،)کادم سنگین فلزات مقدار بررسی. 1223 م کلهر، .78

 .لرستان استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز. نهایی گزارش

 رد سنگین فلزات محیطیزیست و ژئوشیمیائی ارزیابی .1221 .مقدس حافظی ،ن و ح قاسمی، م، گراوند، .77

 .21-21 ص ،71 شماره ،33 سال ،زمین علوم ،گرگان هایثبت از حاصل هایخاک

 هایآبآن در  یابیو منشا یتراتن یآلودگ ی. بررس1272. یتیوال ،س و افیونی، ، س موسوی، م، لطیف، .72

 .31-23، ص3، شماره13سال  یعی،و منابع طب یدشت مشهد. مجله علوم کشاورز یرزمینیز

 هایخاک برخی در آرسنیک حضور احتمال بندیپهنه. .1223.سوری ،ب  و ،ع شیرزادی، س، ماجدی، .21

 .338-328ص  ،3شماره ،38جلد خاک، هایپژوهش مجله .قروه دشت آهکی

 هایچاه در سنگین فلزات غلظت بررسی. 1278. نورانی ،م و ،ج نصیری، افشاری، ج، نوری، م، محمدیان، .21

 .11-11ص اول، شماره اول، دوره ،زیستمحیط و سالمت مجله. زنجان روی و سرب کارخانه مجاور آب

 مجله. کاشان شهر خیابانی گردوغبار سنگین فلزات مکانی تغییرات بررسی. 1221 .میرزایی ر، و ،ق مرادی، .23

   211-222 ص ،2 شماره ،2 دوره ،زیستمحیط و سالمت

 فعالیت اثر در شدهآلوده خاکهایدر سنگین فلزات غلظت. 1221. منشراست ،ف و ،س کارگر، ف، مریدی، .22

 .3-11 ص ،1 شماره ،21 جلد ،کاربردی شناسیزمین مجله قشم جزیره در روی ذوب کارخانه

 رسنیکآ میزان بررسی. 1278. زاده قدیر ،ا و ،کردآباد کمالی م، برقعی، ح، حسنی، ح، پور، تقی م، مسافری، .22

 .12-37 ص اول، شماره اول، دوره. محیط و سالمت مجله. موردی مطالعه یک: شرب آب منابع در

 قدارم تعیین و سنگین عناصر به هاخاک آلودگی گسترش و شدت بررسی. 1271. بغوری ،ا و ،م مستشاری، .21

 و خاک تحقیقات موسسه 11/8/71 مورخ 71/211 نهایی گزارش. فاضالب با شده آبیاری گیاهان در هاآن

 .آب
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 شبه و فلزات حضور میزان ارزیابی .1221 .الدینیمعین ،م و ،ن فر،بهرامی ع، ساری،اسماعیلی س، مظلومی، .21

 ص،3 شماره ،11 دوره ،زیستمحیط و سالمت مجلسه ،تهران شرق و غرب خیابانی گردوغبار در فلزات

371-323 

 در نیترات و( کادمیوم و منگنز روی، مس،) سنگین عناصر باقیمانده ارزیابی. 1221. ح مالحسینی، .28

 کشاورزی تحقیقات مرکز. نهایی گزارش. خاک بدون کشت تحت فرنگیتوت و فرنگیگوجه محصوالت

 .اصفهان طبیعی منابع و

 و سنگین عناصر به هاخاک آلودگی گستردگی و آلودگی شدت بررسی. 1271. بغوری ،ا و ،ح مالحسینی، .27

 .آب و خاک تحقیقات موسسه نهایی گزارش. فاضالب با شده بیاریآ گیاهان در هاآن مقدار تعیین

. سنگین فلزات رواداری بیشینه دام، انسان، خوراک. 1272. ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه .22

 . ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه 13217 شماره استاندارد

. کشاورزی محصوالت در نیترات مانده بیشینه مرز. 1223. ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه .111

 . ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه 11121 شماره استاندارد

بر عملکرد و غلظت  یتروژنو ن یمختلف رطوبت هایرژیم. اثر 1278. یافائزن ،و ف س،فضل،  موسوی .111

 .322-31، 33خاک، جلد  هایپژوهشمجله  ،زمینیسیب هایغدهدر  یتراتن

 یمصرف پیاز در فسفات و نیترات تجمع میزان بررسی. 1221. لرستانی ،ب و ،م چراغی، ،،ف موید، موسوی .113

 .1-7 ص ،2 شماره ،2 سال. نیشابور پزشکی علوم دانشکده مجله. همدان شهر بازار

 سنگین فلزات برخی مکانی توزیع بررسی .1221. خداکرمی ،ل و ،ن میرغفاری، ع، سفیانیان،  ،ا موسوی، .112

-232 ص ،2 شماره ،31 جلد ،(آب و خاک علوم) خاک هایپژوهش مجله. همدان استان هایخاک در

231. 

 کارخانه اطراف کشاورزی هایخاک در سنگین فلزات توزیع. 1223 .امیری ،ف و ،م پورنیا، م، موسوی، .112

 .311-331 ص ،2 شماره ،اول سال وشیمی،ئژ مسجدسلیمان شرق جنوب کارون سیمان

 سنگین فلزات غلظت بندیپهنه جهت مکانی یابیدرون هایروش مقایسه .1221 .میرزایی ر، و ،س میخی، .111

-128 ص ،یک شماره ،17 دوره ،زیستمحیط فنّاوری و علوم. بیدگل و آران شهرستان سطحی خاک در

122 

 محلی خاک در سنگین فلزات از برخی پراکنش الگوی .1222 .مقدس حافظی ن، و ه، ،قربانی ،ر ،میرزایی .111

 22-112 ص ،یک شماره ،32 جلد خاک، هایپژوهش نشریه گلستان استان

 گردوغبار در سنگین فلزات آلودگی میزان و غلظت ارزیابی .1221 .خادمی ،ح و ش، ایوبی، ز، زاده، نادری .118

 ،3 شماره ،12 دوره ،ایران طبیعی منابع طبیعی زیستمحیط ،بوشهر استان صنعتی و شهری مناطق اتمسفری

 121-127 ص

 ،یکارسبزی اراضی و گیاه آب و خاک در سنگین فلزات وضعیت بررسی .1272 .خسروی ،ا و س، ناظمی، .117

 31-21 ص ،2 شماره ،1 دوره تندرستی، و دانش فصلنامه

 مختلف سطح در خاک خصوصیات ارتباط. 1223. ثواقبی ،غ و ،ن تومانیان، ا، حیدری، ک، اللهی،نبی .112

 پایدار تمدیری ،کردستان استان بیجار منطقه موردی مطالعه .خاک رسنیکآ مکانی تغییرات با ژئومورفیک

 .1-38 ،3 شماره ،2 جلد خاک،
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 سد آب منابع در موجود رسنیکآ انومالی بررسی. آقایی ،ح و ،ف صادقی، ا، مقدم، اصغری ع، ندیری، .111

 .11-82 ص ،2 شماره ،27 سال ،شناسیمحیط. ندسه

 اتفلز برخی اکولوژیکی پتانسیل و آلودگی سطح ارزیابی .1221. نژاد بابایی ت، و ن، تقوایی، ،ا  ،نظرپور .111

-211 ص ،2 شماره ،11 دوره ،زیستمحیط و سالمت مجله اهواز نفتی میدان سطحی هایخاک در سنگین

221 

 راین شتد زیرزمینی هایآب در رسنیکآ پراکندگی و منشأ تعیین. 1222 .نژاد عباس ،ا و ،ی نظری، .113

 .118-132 ص ،22 شماره ،32 سال ،زمین علوم آماری، هایتکنیک از استفاده با (کرمان خاور جنوب)

 کادمیم و سرب سنگین فلزات غلظت بررسی گزارش. 1228 .بازرگان. ک شهبازی،. ک ،.ک نسب،هاشمی .112

 .12331 شماره نشریه ،آب و خاک تحقیقات موسسه ،کشور تولیدی گندم در روی غلظت و

. 1272 سال در تهران شهر مصرفی خام هایسبزی انگلی آلودگی بررسی. 1271. خلجی ،ن و م، همایونی، .112

 .1111-2،1112 شماره ،2 سال ایران، اسالمی جمهوری ارتش پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

 در التمحصو برخی و کشاورزی اراضی در نیترات و سنگین فلزات وضعیت بررسی تحقیقاتی هاییافته .111

 .زنجان استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز. نهایی گزارش. 1222. زنجان استان

 رد نیترات تجمع و عملکرد اجزا عملکرد بر نیتروژن مصرف تأثیر مطالعه. 1273. م همدانی، دوستیزدان .111

 .288-271 ص، 2 شماره، 22 جلد ایران، کشاورزی علوم مجله. زمینیسیب ارقام
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Abstract 
Many factors are involved in the production of healthy crop products and their 
monitoring requires a process-based and systemic approach at all stages from site 
selection to consumption. The present paper draws upon national and international 
experiences reflected in reviews in order to identify the most important factors 
affecting crop quality; the results will be expectedly exploited toward designing 
future studies and developing measures to improve crop qulity. Soil is the medium 
in which agricultural production takes place. Although geological formations with 
high concentrations of pollutants (especially heavy metals) might pollute soil 
resources, human activities inlcuding polluting industrial activities, improper 
application of agricultural inputs such as pesticides, chemical and organic fertilizers 
(especially phosphate fertilizers and non-standard sewage sludge), undertreated 
effluents, and atmospheric deposits (especially in urban and peri-urban areas) are 
some of the factors that expose soil and agricultural production more severely to 
the adverse of effects of such pollutants. Water pollution cannot be divorced from 
that of soil as they are closely related. While certain reports attribute soil pollution 
in parts of Iran solely to heavy metals with geohydrological origins, long-time crop 
irrigation using wastewater with high pollutant loads should not be ignored as a 
serious source of soil pollution. It should be noted that management plays a pivotal 
role in growing healthy products via using healthy inputs while maintaining 
biodiversity but that this cannot be achieved in the absence of such healthy basic 
resources as: a) soil, b) water, and c) air. In other words, unhealthy crops with 
pollutant loads result from both production processes and the environmental factors 
affecting them. A review of some domestic studies revealed that extensive 
background experience is required in the various sampling, measurement, and 
reporting skills, given the high sensitivity of these processes, to arrive at sound 
interpretations of the results of nitrate and heavy metals concentrations reported in 
some domestic journals. These studies have reported high concentrations of nitrate 
in spinach, lettuce, and celery but lower concentrations in such fruits as tomatoes, 
watermelon, and cantaloupe. Crops such as cucumbers, celery, and potatoes 
reportedly accounted for the highest nitrate concentration exceeding the allowable 
nitrate limits but minimum levels in tomatoes, watermelons, and cantaloupes. This 
is while heavy metal contaminations in plants have not been extensively reported 
on. Production of crops with allowable limits of pollutants presupposes due 
consideration of the factors outlined above. The approach proposed in this article 
requires soil fertility management, proper selection of crop species and cultivars, 
prohibited farming in contaminated lands, and avoidance of soil exposure to 
atmospheric deposition and polluted waters. These goals, in turn, may be achieved 
through accurate monitoring of agricultural product quality and identification of 
high-risk farming regions.  
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