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ABSTRACT
Background & objectives: Nitrate is one of the major contaminants in food and water. Excess
intake of this substance can increase the risk of stomach cancer and also cause other health
problems. The objectives of this study were estimation of dietary nitrate consumption in the
Varzaghan with high and Parsabad with low stomach cancer incidence in country, and also the
comparison dietary nitrate consumption with World Health Organization standards.
Methods: In this comparative study performed during autumn and spring of 2011 about 216 food
samples (including all food groups) and drinking water collected and their nitrate concentration
was determined by colorimetric method. Then daily dietary consumption of nitrate calculated
based on daily diet of each person (according to national study on food consumption pattern in
Iran) and nitrate concentration in each group of food and drinking water.
Results: Daily consumption of nitrate in Varzaghan and Parsabad was 8.53 ± 0.35 and 8.17 ± 0.54
mg per kg of body weight (of adults), respectively, which is much greater than the amount
recommended by FAO/WHO (0-3.7 mg per kg of body weight). Significant difference was not
observed in the dietary consumption of nitrate in two cities at studied period (P> 0.05).
Conclusion: Despite of no significant difference in dietary consumption of nitrate in two cities,
the daily consumption of nitrate in both of studied cities was significantly greater than the
recommended level. Therefore monitoring sources of contamination and reduction of
environmental pollution for decreasing food nitrate concentration are recommended.
Keywords: Nitrate; Food; Drinking water; Stomach Cancer
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و آب آشامیدنی نیترات از طریق مواد غذاییروزانه دریافتمیزان برآورد
سرطان معدهمتفاوتبا میزان شیوعآباد پارسورزقان وهايدر شهر
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مقدمه 
نیتروژن یکی از عناصر ضروري کلروفیل گیاهان

, DNAراي ساخت مواد ژنتیکی مثل همچنین ببوده،

RNA می باشدالزم، ویتامین ها و آنزیم ها.

جذب توسط گیاهان براي اینکه به راحتی نیتروژن
فعالیت هاي میکروبی در خاك به به کمکباید شود 

آمونیاك، نیترات و نظیرآنفرم هاي مختلف 
نیترات یکی از اجزاي لذا. ]1[نیتریت تبدیل شود 

به گیاهان آلودگی .اهان و خاك استضروري گی
بیش از نیاز خود آنهانیترات زمانی اتفاق می افتد که 

اگرچه نیترات براي انسان در . ]2[نیترات جذب کنند 
کمتر از حد استاندارد غیر سمی است ولی مقادیر

چکیده
ورود بیش از حد نیترات به بدن می تواند موجب . نیترات یکی از آالینده هاي مهم مواد غذایی و آب می باشد:زمینه و هدف

ن دریافت هدف این مطالعه برآورد میزا. افزایش احتمال خطر ابتالء به سرطان معده و همچنین سایر مشکالت بهداشتی شود
و مقایسه آن در ) با شیوع پائین سرطان معده(و پارس آباد ) با شیوع باالي سرطان معده(روزانه نیترات در شهرهاي ورزقان 

. بودبهداشت این دو شهر و همچنین مقایسه با استاندارد سازمان جهانی 
هاي مختلف مواد از گروه(نمونه مواد غذایی 216حدود 1390در این مطالعه مقایسه اي در فصول پاییز و بهار سال :کارروش 
سپس بر اساس . گیري گردیدو آب آشامیدنی جمع آوري و مقادیر غلظت نیترات آنها با روش رنگ سنجی اندازه) غذایی

طرح جامع مطالعات الگوي مصرف مواد غذایی خانوار و وضعیت تغذیه اي (میزان مصرف مواد غذایی هر فرد در شبانه روز 
.  و غلظت نیترات اندازه گیري شده، میزان دریافت روزانه نیترات محاسبه گردید) رکشو

و 53/8±35/0آباد به ترتیب نتایج مطالعه نشان داد که میزان دریافت روزانه نیترات در شهر هاي ورزقان و پارس:یافته ها
ی باشد، که از مقدار مجاز توصیه شده توسط میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن هر فرد بزرگسال م54/0±17/8

FAO/WHO)7/3-0اختالف معنی داري بین میزان . بسیار بیشتر می باشد) میلی گرم به ازاي هرکیلوگرم وزن بدن در روز
دریافت روزانه نیترات در گروه هاي مختلف مواد غذایی در دو شهر مورد بررسی در مقطع زمانی مورد مطالعه مشاهده 

).<05/0P(دنگردی
. با وجود آنکه اختالف معنی داري بین میزان دریافت روزانه نیترات در دو شهر مورد بررسی مشاهده نگردید:نتیجه گیري

لذا پایش، منشاء یابی و  همچنین حذف منابع آلوده . میزان دریافت روزانه  نیترات در هر دو شهر بسیار باالتر از حد مجاز بود
. ودگی مواد غذایی توصیه می گرددساز در جهت کاهش آل

نیترات، مواد غذایی، آب آشامیدنی، سرطان معده: کلمات کلیدي
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سبب گردد ممکن استآندریافت بیش از حد
شده در داخل بدن تبدیل به نیتریتنیترات در ابتدا

با آمین ها و آمید ها واکنش داده و تولید سپسو
موجب می تواندکه،ترکیبات نیتروزآمین کند

]. 3- 5[گرددافزایش خطر ابتال به سرطان معده 
همچنین می تواند زایی،سرطانبر عالوهنیترات 

]. 6[شوددر نوزادانایممتهموگلوبینباعث بیماري 
ژاپن، دانمارك، در کشورهاي انگلستان، کلمبیا،

سرطان دستگاه گوارش به ابتال به مجارستان و ایتالیا 
ولی در . باالي نیترات ارتباط داده شده استدریافت

ارتباطی بین مصرف نیترات و دیگربرخی از مطالعات
حتی .سرطان دستگاه گوارش مشاهده نگردیده است

که افزایش شدهگزارش مطالعاتبعضی از در 
سبب کاهش میزان می تواندتیمصرف نیترات ح

همچنین ]. 7-10[گرددسرطان دستگاه گوارش
نیتراتارایه شده است مبنی بر اینکهاخیرا شواهدي 

به صورت متابولیکی به نیتریت و اکسید می تواند 
به عنوان یک نگهدارنده مفید وشدهنیتریک تبدیل 

عمل براي پیشگیري از عفونت دستگاه گوارش انسان 
]. 11[دنمای

آن طیسرطان معده یک نوع بیماري است که 
هاي بدخیم در بافت معده شروع به سلولبیماري 

در دنیا سومین سرطان این سرطان. کنندافزایش می
و ) بعد از سرطان شش و پروستات(در مردان رایج 

دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطانهمچنین 
سرطان نیز در بین زنان . می باشدمردان بین در

پنجمین سرطان شایع و چهارمین عامل مرگ و معده 
در ایران نیز بر اساس گزارش ]. 12[باشد میر می

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سرطان 
درودومرتبهدرپوستازپسمردانمعده در

جمعیت (در مجموع و چهارم قرار داردرتبهدرزنان
خود اختصاص داده سوم را بهرتبه)زنان و مردان

هاي دستگاه از جمله عوامل اصلی سرطان]. 13[است 
عوامل محیطی، ژنتیکی و عفونت ) معده(گوارش 

از میان عوامل .هاي هلیکو باکترپیلوري می باشد

وضعیت اجتماعی و اقتصادي، مصرف توانمیمحیطی
نوشیدنی هاي الکلی، سیگار، عادات غذایی و استفاده 

همان میان،در این . شده را نام برداز غذاهاي فریز 
نیترات موجود در مواد غذایی از طور که ذکر شد،

سرطان باارتباط مورد بحث در ومهمهايفاکتور
دریافتمقدار مجاز ].14, 12، 11[باشد میمعده 

از طریق مواد غذایی و آب (ADI)1روزانه نیترات
یه و کمیته علمی اتحادبهداشت توسط سازمان جهانی 

میلی گرم به ازاي هرکیلوگرم وزن 0- 7/3اروپا بین 
.]15[بدن در روز اعالم شده است

بر اساس آمار وزارت بهداشت درمان و آموزش 
استان آذربایجان درپزشکی کشور شهر ورزقان

مرگ ناشی از سرطان معده 3/49ان شرقی با میز
در در این خصوص راسوم رتبه در هر صد هزار نفر 

شهر پارس آباد در .ایران به خود اختصاص داده است
بر اساس آمار وزارت نیز شمال استان اردبیل 

مرگ 05/6بهداشت درمان و آموزش پزشکی با 
در مرگ 22ناشی از سرطان معده در زنان و 

هزار نفر جزء شهرهاي با مرگ و مردان در هر صد
میر پایین ناشی از سرطان معده در شمالغرب کشور 

.  ]16[می باشد
وجود برخی ابهامات و فوق الذکر،مباحث توجه بهبا 

همچنین ، تراتزایی نیدر ارتباط با سرطانتضادها
شهر هاي عدم وجود مطالعه اي در این خصوص در 

میران باو پارس آباد با میران شیوع باالورزقان
انجام مطالعات بیشتر در ،پایین سرطان معدهشیوع 

آب ودر مواد غذاییارتباط با میزان نیترات موجود
الزم به نظر به خصوص در این منطقه آشامیدنی 

برآورد میزان ز این مطالعه لذا هدف ا. دیرسمی
با شیوع (دریافت روزانه نیترات در شهرهاي ورزقان 

با شیوع پائین (و پارس آباد ) باالي سرطان معده
و مقایسه آن در این دو شهر و ) سرطان معده

1 Acceptable Daily Intake (ADI)
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همچنین مقایسه با استاندارد سازمان بهداشت جهانی 
.بود

کارروش 
ی مراحل زیر بود که ط1این مطالعه از نوع مقایسه اي

.صورت گرفت
:میزان مصرف مواد غذاییتعیین

میزان مصرف مواد جهت تعیین حاضردر مطالعه 
ورزقان و پارس هايتغذیه اي شهرالگويغذایی و 

آباد از گزارش ملی انستیتو تحقیقات تغذیه اي و 
استفاده1379-81صنایع غذایی کشور در سال 

ه آب  هر فرد میزان کل دریافت روزان. ]17[گردید 
لیتر 2بزرگسال بر اساس منابع علمی به طور متوسط 

.در نظر گرفته شده است
:غلظت نیتراتتعییننمونه برداري و 

عرضه شده و آبجهت تعیین نیترات در مواد غذایی
الی 3در شهرهاي مورد مطالعه با مراجعه تصادفی به

مرکز خرده فروشی در فصول پاییز و بهار سال 5
مواد گروه هاي تمامیاز الزمنمونه هاي 1390

جمع آوري عدد نمونه مرکب  49به تعداد غذایی 
الزم به توضیح است. )نمونه در کل دو شهر98(شد

نمونه اولیه بود، 5تا 3که هر نمونه مرکب شامل 
جهت جمع آوري بعضی از نمونه هاي میوه همچنین

یز و سبزیجات بر حسب ضرورت در سایر فصل ها ن
بر اساس نمونه هاي مواد غذایی . اقدام گردید

به آزمایشگاه شیمی محیط دستورالعمل هاي موجود 
دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت و تغذیه

پس از خشک کردن، اقدام . ]18[انتقال داده شدتبریز
تعیین غلظت آنگردید و سپساستخراج نیتراتبه 

دستگاه رنگ سنجی و با استفاده از به روش
در الزم به ذکر است که (انجام شدي اسپکتروفتومتر

نمونه مرکب اولیه دو زیر 98از هر دو شهرهر 
نمونه مواد غذایی و 196و درکل تهیه گردیدنمونه

1 Comparative Study

).نمونه آب آشامیدنی مورد آنالیز قرار گرفت20
مواد غذائی انتخاب شده شامل گروه نان و غالت 

لپه، (حبوبات ،)ماکارونینان، برنج، بربري، فطیر،(
سبزي ها و صیفی جات ،)نخود، عدس، انواع لوبیا

کلم تره،کاهو،،سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، کلم(
نارنگی،  سیب، (، میوه ها  )...چه وشوید، سیر، ترب

پرتغال، کیوي، لیمو شیرین، موز، هندوانه، خربزه، 
مرغ، تن ماهی، گوشت (مواد پروتئینی ) زردآلو

گاوي، گوشت گوسفندي، فرآورده هاي گوشتی مثل 
پنیر، خامه، ( و لبنیات ) سوسیس و کالباس، تخم مرغ

روغن نباتی جامد، روغن (چربی و روغن ها ) ماست،
. بودچاي و  آب آشامیدنی ) نباتی مایع، کره

و تعیین غلظتبر اساس نتایج حاصله از آنالیزسپس
ایی مصرفی در نیترات در تمامی گروه هاي مواد غذ

میزان مصرف همچنین شهر هاي مورد مطالعه و 
مردم شهرهاي مواد غذایی و وضعیت تغذیه اي 

گزارش ملی انستیتو بر اساس(مورد مطالعه
طرح جامع ،تحقیقات تغذیه اي و صنایع غذایی کشور

مطالعات الگوي مصرف مواد غذایی خانوار و وضعیت 
رودي به بدن هر نیترات وکلمیزان) اي کشورتغذیه

در روز و همچنین بر حسب میلی گرمبزرگسالفرد
کیلوگرم وزن بدن در هريبه ازابر حسب میلی گرم 

.]19[زیر محاسبه گردیدمعادلهبا استفاده ازروز 
الزم به توضیح است وزن هر فرد بزرگسال بالغ 

گرم در نظر کیلو70به طور متوسط ) مونث/ مذکر(
از محاسبات و یافته هاي حاصل گرفته شده است لذا 

.مصداق داردبزرگساالنبراي این بخش از مطالعه 
(F.C1)+(W.C2)

I=
M

I = میزان دریافت روزانه نیترات بر حسب میلی گرم
به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن

F = میزان مصرف مواد غذایی برحسب کیلوگرم در
روز
C1 =غلظت نیترات در مواد غذایی بر حسب میلی

گرم در کیلوگرم وزن تر
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W =میزان مصرف آب برحسب لیتر در روز
C2 = غلظت نیترات در آب بر حسب میلی گرم در

لیتر
M= بر ) مونث/ مذکر(میانگین وزن یک فرد بالغ

)کیلوگرم70(حسب کیلو گرم  
جهت آنالیز آماري براي محاسبه اختالف میزان 

پارس دریافت روزانه نیترات در شهرهاي ورزقان و
نظیر از آزمون هاي آماري spssاز نرم افزار آباد 

two sample t-testاستفاده شد.

ها یافته
بر حسب غلظت نیترات نتایج حاصل از تعیینمیانگین

یک از گروه در هرمیلی گرم بر کیلوگرم وزن تر 
شامل سبزیجات، میوجات، نان و (هاي مواد غذایی 

در صل هاي پاییز و یهار در ف.....) و ، حبوباتغالت
از مواد غذاییهرگروه میزان مصرفو )ستون دوم(

نتایج گزارش ملی انستیتو تحقیقات تغذیه بر اساس
توسط 1379- 81اي و صنایع غذایی کشور در سال 

،)سومستون (روزکیلوگرم دربر حسبهر فرد بالغ 
دریافت نیترات از هریک از گروه هاي مواد درصد
روزانه نیتراتدریافتو میزان )تون چهارمس(غذایی

از طریق هر یک از گروه هاي مواد غذایی بر حسب 
میزان کل نیترات ،)ستون پنجم(میلی گرم در روز 

در روز توسط هر فرد بزرگسال و همچنین دریافتی
میزان دریافت روزانه نیترات بر حسب میلی گرم به 

در لازاي هر کیلوگرم وزن بدن یک فرد بزرگسا
به ترتیب در سمت و پارس آبادورزقانهايشهر

)1جدول (. ارایه شده است1جدولراست و چپ

میانگین غلظت نیترات در هر گروه از مواد غذایی، سهم هرگروه و میزان دریافت روزانه نیترات در شهر ورزقان و  پارس آباد. 1جدول
پارس آباد ورزقانشهر

گروه 
مواد 
غذایی

ین میانگ
غلظت 
نیترات

mgkg-1

میزان 
مصرف 
kgday-1

[17]

درصد 
دریافت 

نیترات در 
هر گروه 

(%)

میزان 
دریافت

mgday-1

گروه مواد 
غذایی

میانگین 
غلظت 
نیترات

mgkg-1

میزان 
مصرف

kgday-1
[17]

درصد 
دریافت 

نیترات در هر 
(%)گروه 

میزان 
دریافت
mgday-

1

680242/0295/164تسبزیجا544316/029172سبزیجات

773083/01164میوه جات741187/023139میوه جات
نان و 
5/420524/0384/220نان و غالت337472/027159غالت

685018/023/12حبوبات934018/0317حبوبات

5/2031/033/20گوشت266094/0325گوشت

5/349145/0951لبنیات280121/065/33لبنیات

398036/033/14روغن ها405049/0320روغن ها

424لیتر122آب529لیتر5/142آب

294004/002/1چاي697004/003چاي

mgday-1(100572(میزان کل دریافت نیترات 1005/597)mgday-1(میزان کل دریافت نیترات 
میلی گرم به ازاي هر (میزان دریافت روزانه نیترات 
17/8)میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم(میزان دریافت روزانه نیترات 53/8)کیلوگرم
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بحث 
میزان مشاهده می گردد،1جدولهمانطور که در

نیترات از طریق مواد غذایی در شهر دریافت سهم 
و %23ها ، میوه%29ورزقان از طریق سبزي حدود 

دریافتاشد و کمترین میزانمی ب%27نان و غالت 
اما در شهر پارس . باشداز طریق چاي و تخم مرغ می

از طریق نان و غالت با دریافتآباد بیشترین میزان 
سبزیجات و میوه جات هم به در این شهر. است38%

درصد بعد از نان و غالت بیشترین 11و 29ترتیب با 
در حالیاین . روزانه نیترات دارنددریافتسهم را در 

و همکارانش 1اکوریمطالعه اي که توسطکه در است
نیترات از طریق دریافتمیزان انجام شده است 

همچنین در ،]3[گزارش شده است%80سبزیجات 
مطالعه اي دیگر که توسط هاشمی مجد و همکارانش 

درصد مشارکت صورت گرفته است شهر اردبیل در 
برآورد %60روزانه نیترات دریافتسبزیجات در 
بر خالفدر مطالعه حاضرلذا . ]15[ گردیده است

مورد شهرهر دو در تقریبا،فوق الذکرمطالعات
روزانه دریافت%29) ورزقان و پارس آباد(مطالعه 

از طریق دریافت%71نیترات از طریق سبزیجات و 
علت این تفاوت ها می . سایر مواد غذایی می باشد

متفاوتتغذیهالگويمختلفی از جمله املبا عوتواند 
.داشته باشدارتباط

متوسط آلودگی نیترات سبزیجاتدر شهر ورزقان 
بر حسب وزن ترمیلی گرم بر کیلو گرم544با 

میلی گرم بر کیلو 680با نسبت به شهر پارس آباد
میزان مصرف به دلیل اینکه ولی .کمتر بودگرم

، ر از پارس آباد استبیشتدر شهر ورزقانسبزیجات
دریافتمیزانکهاین امر در نهایت سبب شده است 

و مشابه در هر دو شهرسبزیجات نیترات از طریق 
همان طور که در .آیددرصد بدست 29برابر با 
مشاهده می گردد، غلظت نیترات آب 1جدول 

مصرفی در هر دو شهر از استانداردهاي آب 

1 Correia

ز حداکثر ت کرده و کمتر ایآشامیدنی تبع
میزان . بود) میلی گرم بر لیتر50(مقادیرمجاز 

نیترات از طریق آب آشامیدنی در شهر دریافت
برابر لیتر2بر اساس میانگین مصرف روزانهورزقان 

برابر بامیلی گرم در روز و در شهر پارس آباد 29با
.تعیین گردیدمیلی گرم در روز 24

طریق مواد از نیتراتدریافتدر مجموع میزان 
در فرد بزرگسالتوسط یک غذایی و آب آشامیدنی 

تعیین گرم در روز میلی5/597برابر باشهر ورزقان 
که با در نظر گرفتن متوسط وزن هر فرد ،گردید
برابر کیلوگرم میزان دریافت هر شخص 70برابر با

به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن در میلی گرم53/8با 
شهر پارس آباد نیز میزان در. بدست می آیدروز

572بزرگسال دریافت روزانه نیترات هر فرد
میلی گرم به ازاي هر 17/8یا ( در روزگرممیلی

بر این اساس. بود) در روز بودکیلو گرم وزن بدن
به ازاي هر کیلو گرم میزان دریافت روزانه هر فرد 

39/0در شهر ورزقان به میزان وزن بدن در روز 
تحلیل .باشدبیشتر از شهر پارس آباد میمیلی گرم

اختالف معنی داري بین میزان دریافت روزانه نتایج، 
نیترات از طریق گروه هاي مختلف مواد غذایی در 
دو شهر مورد بررسی در مقطع زمانی مورد مطالعه 

.را نشان نداد

مقدار مجاز تعیین شده با این حال با توجه به این که
و خواروبار سازمان بهداشت نی توسط سازمانهاي جها

میلی گرم 0-7/3ملل براي دریافت روزانه نیترات 
در روز به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن افراد می 

نیترات در هر دو شهر ورزقان دریافتمیزان ،باشد
مقادیر فوق الذکر استو پارس آباد بسیار بیشتر از 

و این موضوع می تواند به عنوان یک خطر جدي 
باشدمطرح تی در هر دو شهر مورد مطالعه بهداش

در مطالعه اي که در شهر اردبیل توسط ]. 19[
در ارتباط با 1386هاشمی مجد و همکاران در سال 

میزان است روزانه نیترات انجام شد دریافتمیزان 
گرم میلی16/6نیترات توسط افراد دریافت
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که در گزارش شده است بدن افراد برکیلوگرم وزن
روزانه نیترات در مطالعه دریافتایسه با میزان مق

و 1داتمطالعه اي که]. 15[باشد حاضر کمتر می
در کشور سنگاپور انجام 1987همکارانش در سال 

توسط هر فرد روزانه نیترات دریافتدادند میانگین 
با فرض متوسط ( mg215در این کشور را حدود 

میلی 07/3بابرابر کیلوگرم براي هر فرد  بالغ70
برآورد کردند )گرم به ازاي هر کیلو گرم وزن بدن

که بسیار کمتر از مقادیر بدست آمده در شهرهاي 
نیز در ایتالیا ]. 19[باشد ورزقان و پارس آباد می

میلی گرم در 245روزانه نیترات دریافتمقادیر 
یس ئدر لهستان و سو. گزارش شده استروز 

125و 178ات به ترتیب روزانه نیتردریافتمتوسط 
میلی گرم در روز برآورد شده است همچنین میزان 

و mg/day7/150روزانه نیترات در فرانسه دریافت
دریافتدر هلند، آلمان و نروژ به ترتیب میزان 

میلی گرم در روز برآورد شده 43و 68، 71نیترات 
مقادیر بدست آمده از ، که مجددا بسیار کمتراست

به طور خالصه].20[حاضر می باشند در مطالعه
دریافتبرآورد کرده است که دامنه 2پنینگتون

میلی گرم در روز می 350تا53روزانه نیترات بین 
به نوع و کیفیت می توانداین تفاوتباشد که

سبزیجات مصرفی و میزان نیترات در آب آشامیدنی 
].21[داشته باشدبستگی 

روزانه دریافتی میانگین در این مطالعه مقایسه کل
بهار و پاییز در دو شهر ورزقان و فصل هاي نیترات 

شیوع باالي سرطان و پایین پارس آباد  با میزان
سرطان معده در مقطع زمانی مورد مطالعه با 

نشان Two sample t-testاستفاده از آزمون آماري 
هاي نیترات گروهغلظت داد که تفاوت معناداري بین 

).<05/0P(واد غذایی وجود نداردمختلف م
در کهنیزمطالعاتدر سایر الزم به توضیح است 

نیترات از طریق آب دریافتارتباط با میزان 

1 Dutt
2 Pennington

آشامیدنی و مواد غذایی و اثرات آن بر سالمتی 
درانسان ها از جمله سرطان معده انجام شده است 

باالي نیترات و دریافتارتباط مثبت بین آنهاازبرخی
ازو برخیگزارش کرده اندرطان معده را س

ارتباطی بین این حاضر مطالعه مشابهعات دیگر مطال
].8،9،11،22[پیدا نکرده انددو موضوع 

نتیجه گیري
اختالف معنی داري بین این تحقیقنتایج حاصل از 

روزانه نیترات از طریق مواد غذایی ریافت دمیزان 
شیوع باالي بین دو شهر مورد مطالعه با میزان

) پارس آباد(و پایین سرطان معده ) ورزقان(سرطان 
میزان ولی .در مقطع زمانی مورد مطالعه نشان نداد

روزانه  نیترات در هر دو شهر بسیار باالتر از دریافت
کنترل مواد غذایی، پایش و منشاء لذا. حد مجاز بود

در جهت حذف منابع آلوده سازهمچنین یابی و 
توصیه می انهایی مواد غذایی موکدکاهش آلودگی

. گردد

محدودیت هاي طرح
از محدودیت هاي اصلی مطالعه حاضر، تعیین الگوي 

ورزقان و پارس (غذایی شهر هاي مورد مطالعه 
بر اساس گزارش ملی انستیتو تحقیقات تغذیه ) آباد

و 1379- 81اي و صنایع غذایی کشور در سال 
رات در برخی از اقالم همچنین عدم آنالیز مقادیر نیت

محدویت دلیل وجودبه(آشامیدنی نظیر شیر و دوغ 
. بود) در روش انتخابی براي آنالیز نیترات

تشکر و قدردانی
نویسندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز به دلیل تامین هزینه هاي این پژوهش 

.کمال تشکر و قدردانی را دارند
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