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بررسی تاثير فرایندهای خشک کردن و سرخ کردن سبزیجات بر ميزان نيتریت و نيترات
2

مهدي غايب زاده ،1احسان صادقي ،2اسماعيل عزيزي ،3سمانه سير ،3محمد ديهيم
-1فيروزكوه -مركز بهداشت فيروزكوه -دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
-2علوم پزشکي كرمانشاه -علوم پزشکي كرمانشاه،
-3فيروزكوه -مركز بهداشت فيروزكوه -دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

سابقه و هدف :نيترات و نيتريت ،سالمت انسان را تهديد مي كند .مطابق پژوهشهاي اخير يکي از منابع بزرگ مواجهه با نيترات و نيتريت در
رژيم غذايي انسان سبزيجات هستند .هدف از انجام اين مطالعه تعيين تأثير فرايندهاي خشک نمودن و سرخ كردن بر ميزان نيترات و نيتريت
سبزيجات پرمصرف است.
مواد و روش ها :در اين مطالعه توصيفي -تحليلي تعداد  180نمونه سبزي از بازار شهر كرمانشاه به طور تصادفي انتخاب و نمونه-هاي مذكور
از نظر شاخص ميزان نيتريت و نيترات به روش گريس -ايلوسوي مورد اندازهگيري قرار گرفتند .در گام بعدي ،پروسه-هاي سرخكردن و
خشکكردن بر روي نمونهها صورت گرفت و نيترات و نيتريت نمونهها مجدد مورد سنجش قرار گرفت .تجزيه تحليل نتايج با استفاده از نرم افزار
 SPSSو آزمون آماري ( ANOVAآناليز واريانس يک طرفه) انجام شد.
یافته ها :ميزان نيتريت و نيترات در اكثر نمونهها با توجه به نوع محصول و نوع فرايند نگهداري يا مصرف ،اختالف معناداري دارد (.)p <0/5
به طور ميانگين فرايند سرخ كردن و خشک نمودن به جز سبزي تره ،در بقيه سبزيجات باعث افزايش ميزان نيتريت و نيترات گرديد.
نتیجه گیری :در اثر فرايندهاي سرخ كردن و خشک نمودن نه تنهاكاهش در ميزان نيتريت و نيترات سبزيجات به وجود نمي آيد بلکه اين
ميزان افزايش نيز يافت .لذا بررسي روشهاي ديگر فراوري يا كنترل نيترات و نيتريت در سبزيجات اولويت اساسي ميباشد .با توجه به استفاده
روزانه و مصرف قابل مالحظه مردم از سبزيجات و همچنين خطرات بالقوه تجمع نيترات و نيتريت و ارتباط آن با بعضي از بيماريها و
سرطان هاي دستگاه گوارش ،پايش منظم و كنترل كيفي سبزيجات و بررسي تأثير فرايندهاي ديگر نگهداري بر ميزان نيترات و نيتريت حائز
اهميت است.
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