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  کوتاه    گزارش  
  
  
  ازنــــــدرانـکــــــی مــــــــوم پـزشـلـشـــــگاه عـــه دانـلــــمج

   )161 -165    ( 1386 سال     آذر و دی     61  شماره   دهم هفدوره 

161  1386 آذر و دی ، 61 ، شماره هفدهم   دوره                                                            مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

  بررسی و تعیین میزان نیترات منابع آب آشامیدنی روستائی آمل
  

  (.M.Bs) ** ام البنین نائیج   (.Ph.D) *+ذبیح اهللا یوسفی 
 

  چکیده
ــابقه  ــدفسـ ــابع آب  : و هـ ــده منـ ــه آالینـ ــرات از جملـ ــاری متهموگلوبین  نیتـ ــل بیمـ ــی و عامـ ــای زیرزمینـ ــا مهـ یـ

(Methemoglobinemia)  باشد هـدف از ایـن تحقیـق         زای نیتروزآمین می   کیل ترکیبات سرطان  باشد و نیز تش    می در نوزادان
  .باشد گیری میزان نیترات در منطقه کشاورزی روستایی و مقایسه آن با استاندارد جهانی و پیشنهادی ایران می اندازه

ه ها ب اهای در منطقه مورد بررسی از هر خوشه، تعدادی از چ گیری، به روش خوشه برای نمونه : ها مواد و روش
 ها  حلقه چاه روستائی آمل اخذ شد نمونه50 نمونه در شرایط خشک و بارانی از 300 جمعا . شدصورت تصادفی مشخص

 Jesco 7800 U.V/Visible مدل (Spectrophotometer) براساس روش استاندارد و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
  .ها محاسبه شد میزان غلظت نیترات نمونه

و کمتـرین میـانگین      655/9ها    چاه گرم بر لیتر و بیشترین میانگین نیترات        میلی 66/20ترین غلظت نیترات     بیش : ها  تهیاف
گرم بر لیتر بر حسب ازت بوده است بـا افـزایش عمـق میـزان نیتـرات کـاهش یافتـه و میـزان نیتـرات در                              میلی 257/1نیترات  

  .ق بوده استهای کم عم های عمیق به مراتب کمتر از چاه چاه
دار  های کم عمق معنی ها در شرایط خشک و بارانی بین چاه از لحاظ آماری اختالف بین غلظت نیترات چاه : استنتاج

های کم  دار آماری مشاهده نشده است که داللت بر نشت آلودگی به چاه های عمیق اختالف معنی اما بین چاه. بوده است
  .و ورود آب باران و نظایر آن دارددالئل بهداشتی و عدم بهسازی ه عمق ب
  

   آمل،، منابع آب آشامیدنینیترات، آب آشامیدنی :واژه های کلیدی 
  

  مقدمه
های  آب آالینده منابع نیترات ازجمله عوامل ترکیبات

ه های اخیر ب شود که در سال زیرزمینی محسوب می
های انسانی میزان  لحاظ گسترش کشاورزی و فعالیت

 این .)4،3،1(مینی رو به افزایش استمتوسط آنها زیرز
آخرین مرحله  ویون جزء ترکیبات معدنی نیتروژن است 

  مواد آلی  ه ازـ حاصلنیتـروژناک و ـون آمونیـاکسیداسی
  
  

  .ست در شورای پژوهشی دانشگاه ثبت شده و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده ا 83 -125 این تحقیق طی شماره  
   دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمرکز تحقیقات بهداشت محیط) استادیار(دکترای بهداشت محیط، عضو هیأت علمی  *

    جاده خزرآباد، دانشکده بهداشت18 کیلومتر -ساری :ول ئمولف مس  +      
  کارشناس بهداشت محیط **

  27/4/86:              تاریخ تصویب25/5/85:             تاریخ ارجاع جهت اصالحات 27/12/84: تاریخ دریافت 
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این یون ممکن است هنگام عبورآب  )1(آید میشمار  به
 ممکن است در  وارد آب آشامیدنی شود و یا،از زمین

نتیجه آلودگی آب با مواد آلی و تجمع زباله شهری و 
صنعتی و یا تجمع کود حیوانی و شیمیایی و یا نشت 

 منابع آب زیرزمینی تاسیسات فاضالب شهری وارد
ولی در چند دهه اخیر افزایش کاربرد کودهای . گردد

های سطحی   سبب افزودن نیترات درآبنیتروژن شیمیایی
این یون در آب . )2،4،8(و زیر زمینی گردیده است

آشامیدنی دو اثر نامطلوب بهداشتی دارد که عبارتند از 
یل ایجاد ا در نوزادان و پتانسیایجاد بیماری متهموگلوبینم

. )7-2،4( زای نیتروز آمین در بزرگساالن ترکیبات سرطان
که غلظت متهموگلوبین در هر  کی زمانییاز لحاظ کلین

 درصد 10 گرم و یا حداقل به 5/1دسی لیتر خون به 
غلظت هموگلوبین بالغ گردد عوارض کم خونی و 

های  گردد مهمترین نشانه سیانوز در شخص ایجاد می
گ شدن پوست بویژه در اطراف چشم و سیانوز، آبی رن

 نیترات ی آبی که دارای غلظت باال.)8(باشد دهان می
زیرا . است بالقوه برای شیرخواران و کودکان مضر است

توان نیترات  های موجود در دستگاه گوارش می باکتری
سپس نیتریت جذب . غذا و آب را به نیتریت احیا کند

هموگلوبین تبدیل جریان خون شده هموگلوبین را به مت
متهموگلوبین با اینکه بالقوه سمی نیست ولی . مایدن می

ظرفیت حمل اکسیژن توسط هموگلوبین  کاهشی در
ویژه در شیرخوارن که بدنشان حجم زیادی و ه ب. دهد می

نیتریت حاصل از احیای نیترات  .مایع نسبت به وزن دارند
وم های نوع د های دستگاه گوارش با آمین توسط باکتری

دهد که  و سوم ترکیب شده و تشکیل نیتروز آمین می
طبق رهنمودهای سازمان . )1،9(این ماده سرطان زا است

بهداشت جهانی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی 
ایران حداکثر مجاز یون نیترات در آب آشامیدنی بر 

 برابر NO3 و بر حسب mg/lit 10حسب نیتروژن برابر 
mg/lit50به مشکالت   تحقیق باتوجه  انجام این)2،9( است

های  عمده بهداشتی نیترات و پتانسیل افزایش نیترات چاه
آب شرب روستائی که عمدتا در مناطق کشاورزی حفر 

  .رسد نظر میه اند ضروری ب شده
  

  مواد و روش ها
این تحقیق در طی دو فصل پائیز و زمستان انجام 

 در منطقه مورد ای گیری، به روش خوشه برای نمونه. شد
صورت تصادفی  هها ب بررسی از هرخوشه، تعدادی از چاه

 نمونه درشرایط خشک و بارانی 300 جمعا . شدمشخص
ها به   حلقه چاه روستائی آمل اخذ شد نمونه50از 

آزمایشگاه دانشکده بهداشت ارسال شد و حداکثر بعد 
ها  نمونه. )10( ساعت مورد آزمایش قرار گرفت24 از

روش استاندارد، با استفاده از دستگاه براساس 
 در طول موج Jesco 7800 U.Vاسپکتروفتومتر مدل 

nm 220 و nm 275 پس از .  آنالیز شدندو قرائت
ها، تجزیه و تحلیل بر اساس آمار  گردآوری داده

 تحلیلی و آزمون آماری کای دو و ضریب -توصیفی
راف ها؛ انح همبستگی وتعیین رگرسیون ومقایسه میانگین

معیار؛ پراکندگی و واریانس و برای متغیر کمی ازآزمون 
T-testاستفاده شد .  
  

  بحث
در بررسی تفاوت بین چاههای سطحی و عمیق از 

 حلقه چاه دارای غلظت بیش از 3کم عمق  حلقه چاه 40
 حلقه چاه 10و از ) ها  چاهدرصد 5/7(حد نیترات بود

بیشترین . عمیق میزان نیترات در حد مطلوب بوده است
 38 به چاه شمارۀ ها مربوط غلظت نیترات در کل چاه

 66/20 بوده که دارای غلظت 8واقع در روستای شمارۀ 
 بوده است و بیشترین نیتروژنگرم بر لیتر بر حسب  میلی

 بوده 8میانگین نیترات مربوط به روستای با کد شماره 
 بر حسب ppm 655/9ها  است که میانگین نیترات چاه
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 نیترات منابع آب آشامیدنی
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 با میانگین 2 بوده است و کمترین روستای با کد ننیتروژ
  ).1نمودار شماره (  بودppm 257/1نیترات 
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 ی آب شرب روستائیها  کل چاهتراتی نتیوضع  :1نمودار شماره 
  ی خشک و بارانطیآمل در شرا

  
دهد با افزایش عمق میزان نیترات  نتایج نشان می

های عمیق به مراتب  یزان نیترات در چاهکاهش یافته و م
). 1نمودار شماره (های کم عمق بوده است  کمتر از چاه

ها در مواقع بارندگی دارای  دهد اکثر چاه نتایج نشان می
گیری شده در شرایط  میزان نیترات بیش از مقادیر اندازه

 از لحاظ آماری، ولی) 1نمودار شمارۀ ( اند خشک بوده
ها در این دو موقعیت  ات آب چاهاختالف بین نیتر

). <05/0Pv( وده استـنب دار یـمعن) یـباران ک وـخش(
ه ـی تحت مطالعـق روستائـرات مناطـکل نیت نـمیانگی

 ترتیب ه ی بـک و بارانـط خشـل در شرایـشهرستان آم

گرم در لیتر  میلی 1964/4 ± 73/2و  62216/2 ± 66/1
ها در شرایط  نگین بوده است انحراف معیار میانیتروژن

 و 72973/2 و 656747/1ترتیب ه خشک و بارانی ب
 451428/7 و 744812/2ترتیب  هها نیز ب واریانس میانگین

ها در شرایط خشک و  دامنه تغییرات میانگین. بوده است
حداقل . دست آمده  ب398/8 و 74/4ترتیب ه بارانی ب

ط میانگین نیترات مناطق روستائی تحت مطالعه در شرای
گرم در   میلی257/1 و 55/0ترتیب ه خشک و بارانی ب

گرم   میلی655/9 و 29/5ترتیب  هلیتر و حداکثر آنها نیز ب
در مطالعه سال .  بوده استنیتروژندر لیتر بر حسب 

 در منطقه پایین خیابان لیتکوه آمل توسط نگارنده، 1382
 5 حلقه چاه کم عمق و 35میانگین غلظت نیترات در 

گرم در لیتر   میلی81/3 و 51/4 عمیق به ترتیب حلقه چاه
 که در این مطالعه از همین بر حسب نیتروژن بوده است

ه ـوردار است کـری برخـای باالتـه ه، از میانگینـمنطق
. )4(دهنده افزایش وضعیت نیترات آبها بوده است نشان

 اگر چه میزان نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که
  استه گذشته از روند افزایشی برخوردارنیترات نسبت ب

تنها یک حلقه چاه نیترات ،  نمونه اخذ شده300 ازکلاما
گرم در لیتر بر   میلی10فراتر از  به میزان 38با کد شماره 

یعنی حد استاندارد ملی و رهنمودهای  نیتروژنحسب 
بوده است و میانگین رقم نیترات سازمان جهانی بهداشت 

 8ها با کد شماره   در یکی دیگر از چاهنیتروژنبر حسب 
 بوده نیتروژنگرم در لیتر بر حسب   میلی655/9به میزان 

. شود است که به آستانه حد مجاز نیترات نزدیک می
های  مقادیر نیترات در چاههای کم عمق بیشتر از چاه

عمیق است و عمق چاه در میزان نیترات آب تأثیر دارد 
 چاه میزان نیترات کاهش که با افزایش عمق طوریه ب

ای که در منابع  های مطالعه یابد که این نتایج با یافته می
. )3،4(آب اصفهان و بابل صورت گرفته مطابقت دارد

ها در اثر بارش  ها میزان نیترات آن غلب نمونهدر ااحتماال 
های  های سطحی همراه با شستشوی زمین و نفوذ آب

 این تحقیق،های  یافتهبراساس . یابد کشاورزی افزایش می
غلظت یون نیترات در منابع آب روستا در طی دوره 

تحت تاثیر شرایط اقلیمی احتماال  ثابت نبود و بررسی
طوری  به  ،  بوده است…و تراکم جمعیت و) میزان بارش(

گیری شده بعد از بارندگی  که میزان نیترات اندازه
 در همواره بیشتر از مقدرای بود که قبل از بارندگی

گیری شده که این  گیری و اندازه هوای خشک نمونه
بر 1379-80 مطالعه ای که در سال  هاینتایج نیز با یافته
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روی منابع آب آشامیدنی شهر قزوین انجام شده مطابقت 
 از لحاظ آماری اختالف بین غلظت نیترات .)4،8(دارد

های کم عمق  چاهها در شرایط خشک و بارانی بین چاه
های عمیق  اما بین چاه). Pv<0.05(وده استدار ب معنی

دار آماری مشاهده نشده است که احتماال  اختالف معنی
های کم عمق بدالئل  به علت نشت آلودگی به چاه

بهداشتی و عدم بهسازی و ورود آب باران و نظایر آن 
تحلیل آماری نشان داد در کل بین شرایط خشک . دارد

ها وجود   بین میانگیندار آماری و بارانی اختالف معنی
به دلیل مصرف کودهای احتماال ). Pv>0.05 (ندارد

کشاورزی و پرورش دام در منازل، دفع  شیمیایی درفصل
غیربهداشتی فاضالب، رعایت نکردن حریم بهداشتی 

ها، ریختن زباله در اطراف منازل، غلظت نیترات در  چاه
سفره آب زیر زمینی بعضی از روستاهای مورد بررسی 

 .گیری شده در سایر روستاها بود یشتر از مقدار اندازهب
های  های چاه جهت جلوگیری از افزایش نیترات آب

های دفع صحیح فاضالب و زباله و  مورد شرب؛ برنامه

ها، بهسازی  فضوالت دامی، تعیین حریم بهداشتی چاه
استفاده صحیح ها،  ها برای جلوگیری از نشاب دهانه چاه

، یمایی و فضوالت حیوانی درمزارعدرکاربردکودهای ش
های آموزشی مدون برای خانوارها از  برگزاری کالس

نظر رعایت موازین بهداشتی، تدوین ضوابط قانونی 
کننده منابع آبی و تالش در  برخورد با متخلفین آلوده

آوری نوین  کارگیری فنه جهت ارتقاء دانش فنی و ب
 نیترات باال های با صنعتی تصفیه آب و خارج نمودن چاه

  .شود از مدار مصرف توصیه می
  

  سپاسگزاری
 دانشگاه علوم پزشکی تحقیقات و فناوریازمعاونت 

مازندران که حمایت مالی این پژوهش را برعهده داشت 
و نیز از کارشناس آزمایشگاه شیمی دانشکده بهداشت 
آقای مهندس اسفندیاری جهت همکاری با این تحقیق 

  .دشو تشکر و قدردانی می
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