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 چکیده

 اخیر هاي سال در كه شوند مي محسوب زیرزمیني هاي آب آالینده عوامل از نیتریت و نیترات تركیبات

 افزایش به رو منابع این در آنها متوسط میزان كشاورزي و صنعتي شهري، هاي فاضالب گسترش به علت

 زیرزمیني هاي آب درو سولفات  نیتریت ،نیترات غلظت گیري اندازه هدف با این تحقیق. باشد مي

 .شد انجام 1131 سال دراز توابع استان اردبیل  سرعین شهرستانروستاهاي 

 حلقه چاه( در 10نمونه آب )از  40تعداد  است. تحلیلي -توصیفي نوع از تحقیق این در مطالعه روش

 .شد تهیه شود مي استفاده آشامیدني آب تأمین براي كه سرعین شهرستانروستاهاي  مختلف نقاط

 اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده نمونه هاي جمع آوري شده با در و سولفات نیتریت  ،نیترات غلظت

 شد. تحلیل و تجزیهSPSS نرم افزار  در آمده دست به نتایج .شد گیري ندازها DR-5000مدل 

پایین تر از مقدار استاندارد  درصد 100و سولفات  نیتریت ،نیترات هاي یون غلظت كه داد نشان نتایج

و  262/0، 212/41به ترتیب  سولفات، نیتریت و نیترات یون براي شده ثبت غلظت باالترین .است بوده

 این هاي یافته از بود. مطالعه موردمنطقه  4و  1، 2شماره  هاي چاه به میلي گرم در لیتر مربوط 22/23

و  نیتریت، نیترات غلظت نظر از مطالعه مورد آب كیفیت حاضر حال در كه گرفت نتیجه توان مي تحقیق

آب  منابع این مستمر كنترل وجود این با باشد، مي ایران شرب آب هاي استاندارد با مطابقسولفات 

 قرار توجه مورد بایستي هم تولیدي هاي فاضالب بهداشتي دفع و تصفیه پایش، رو این از .است ضروري

 .گیرد

 

 .سرعین، سولفات، شهرستان نیتریت نیترات، آب، آلودگي زیرزمیني، هاي آب:  واژگان کلیدی
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 مقدمه  

 لحاظ گسترش به اخیر هاي سال در كه شود مي محسوب هاي زیرزمیني آب منابع آالینده عوامل جمله از نیترات تركیبات

 ,Movahedian et al, 2003; Aymandl et al) آنها رو به افزایش است متوسط میزان انساني هاي فعالیت و كشاورزي

 به آلي مواد از حاصله و نیتروژن آمونیاك اكسیداسیون مرحله آخرین و است معدني نیتروژن تركیبات جزء یون این .(2000

 با آب آلودگي نتیجه در است ممکن یا و آشامیدني شود آب وارد زمین، از آب عبور هنگام است یون ممکن آید، این مي شمار

آب  منابع وارد شهري فاضالب تاسیسات نشت یا و شیمیایي حیواني كود تجمع یا و صنعتي و شهري زباله و تجمع آلي مواد

 آب هاي سطحي در نیترات افزودن سبب دار نیتروژن شیمیایي كاربرد كودهاي افزایش اخیر دهه چند در ولي گردد. زیرزمیني

 بهداشتي نامطلوب اثر دو آشامیدني . این یون در آب(Mc lay, 2001; Yousefi et al, 2003) است گردیده زیرزمیني و

 تركیبات ایجاد پتانسیل و نوزادان ( درMethaemoglobinaemiaبیماري متهموگلوبینمیا ) ایجاداند از:  عبارت كه دارد

 زماني كلینیکي لحاظ از ،(Dianati et al, 2004; Jamali, 2003; Schi, 2000) بزرگساالن در نیتروزآمین زاي سرطان

 كم عوارض گردد، بالغ هموگلوبین غلظت درصد 10 گرم و یا حداقل به 2/1  به خون لیتر دسي هر در متهموگلوبین غلظت كه

 دهان مي و چشم اطراف در ویژه به پوست شدن آبي هاي سیانوز، نشانه ترین گردد. مهم مي ایجاد شخص در سیانوز خوني و

 باكتري زیرا است، مضر كودكان و شیرخواران بالقوه براي است نیترات باالي غلظت داراي كه ، آبي(Mc lay, 2001) باشد

شده  خون جریان جذب نیتریت سپس كند، احیاء به نیتریت را آب و غذا نیترات تواند مي گوارش دستگاه در هاي موجود

 حمل در ظرفیت كاهش ولي نیست سمي بالقوه كه این با نماید. متهموگلوبین مي تبدیل متهموگلوبین به را هموگلوبین

 حاصل نیتریت وزن دارند، به نسبت مایع زیادي حجم بدنشان كه شیرخواران ویژه در به دهد، مي هموگلوبین توسط اكسیژن

 دهد مي نیتروزآمین و تشکیل شده تركیب سوم و دوم نوع هاي آمین با گوارش هاي دستگاه باكتري توسط نیترات احیاي از

آخرین  و بهداشت جهاني سازمان رهنمود طبق .( WHO, 2003; Aymandl et al, 2000) سرطان زاست ماده این كه

 مقدار یک مبنا این بر و است نیترات حسب بر mg/l 20آب آشامیدني  در نیترات یون مجاز حداكثر كشور، ملي استاندارد

 لیتر در گرم میلي 2/0رهنمود  بهداشت جهاني سازمان است. شده پیشنهاد mg/l 1میزان  به نیتریت براي مشروط رهنمودي

 هاي آب در نیترات نیتریت و هاي یون زمان هم وجود امکان دلیل به است. توصیه كرده نیتریت مزمن عوارض براي را

 باید الزاماً آنها، رهنمودي پیشنهادي مقادیر به عوامل این از یک هر شده گیري مقادیر اندازه هاي نسبت مجموع آشامیدني،

 نیترات mg/l 1كمتر از  مقدار داراي آلودگي عدم صورت در و طبیعي طور ها به آب .(WHO, 2003) باشد یک از كمتر

 باشد داشته همراه به نیز آلودگي میکروبي تواند مي كه است آلودگي وقوع دهنده آب نشان در نیترات غلظت بودن باال هستند.

(Hammer, 2005)تحقیقاتي نیز ایران مناطق مختلف در نیترات وسیله به زیرزمیني هاي آب بررسي آلودگي زمینه . در 

 .است شده انجام

 پنج از بیش نیترات غلظت زاهدان، زیرزمیني آب مناطق سفره از بعضي در كه دادند نشان (1130روشن ) نژاد و حبیب خزاعي

 محیطي زیست اثرات تحقیقي ( در1130همکاران ) و زاده پسند شاه .(Khazaei et al, 2001) باشد مي مجاز حد برابر

 ,Shahpasandzadeh et al) قرار دادند بررسي مورد را گرگان منطقه زیرزمیني هاي آب نیترات آلودگي بر شهري توسعه

 غالمحسین توسط 1122 سال در همدان شهر آشامیدني آب شبکه توزیع در نیترات و نیتریت میزان بررسي در .(2004

و  01/0به ترتیب  همدان شهر آشامیدني آب نیترات و نیتریت ساله میانگین یک كه داد نشان نتایج پور كریم مسلم و صدري

. تحقیقات (Sadri et al, 2000) باشد مي مجاز حد در شده توصیه استاندارد اساس بر كه بوده لیتر در گرم میلي 22/12

حد  از نیترات غلظت مناطق این از بعضي در كه داد اصفهان نشان شهر شرق جنوب در (1136همکاران ) و قیصري

 .(Gheissari et al, 2007) باشد مي بیشتر جهاني استانداردهاي
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ماهانه  تغییرات بندي پهنه به اقدام جغرافیایي سیستم اطالعات از استفاده با تحقیقي در نیز (1133و همکاران ) زاري الله 

 هاي آب منابع بر همکاران و كرد بررسي ایرج .(Lalezari et al, 2009) نمودند شهركرد دشت زیرزمیني آب در نیترات

 استاندارد آخرین و بهداشت جهاني شده سازمان توصیه حد از آن نیترات و نیتریت مقدار كه داد نهاوند نشان شهر زیرزمیني

 نیز مشهد و اراك تهران، از جمله كشورمان شهرهاي از بعضي در دیگر . مطالعات(Kurd et al, 2005) كمتر است كشوري

 بهره مدار از ها چاه این كه طوري به بوده است استاندارد حد از بیش ها چاه از بعضي آب در نیتراتغلظت  كه است داده نشان

 ;Khad, 2001) است شده واگذار مصارف كشاورزي براي ها شهرداري به و گشته خارج شرب براي مصارف برداري 

Kamala et al, 2002 ). این ها، بر بیماري آنها تأثیر و آشامیدني آب در نیتریت و نیترات اهمیت تركیبات به توجه با 

 سال در از توابع استان اردبیل سرعینروستاهاي شهرستان  زیرزمیني هاي آب تركیبات در این غلظت تعیین هدف با مطالعه

 .شد انجام 1131

 

 روش تحقیق

لکتریکي، كل جامدات محلول و تحلیلي و براي بررسي غلظت نیترات، نیتریت، سولفات، هدایت ا -این تحقیق به روش توصیفي

pH  انجام شده است. با توجه به تعداد چاه هاي موجود و وضعیت  سرعینمنابع زیرزمیني آب شرب روستاهاي شهرستان

جغرافیایي منطقه، همچنین وضعیت پراكندگي چاهها و نیز عوامل ایجاد كننده نیترات در آب چاههاي مذكور، چاهها به نحوي 

اهاي شهرستان انتخاب شدند كه همه منطقه را پوشش داده و نماینده و توصیف كننده كل منابع آب شرب زیرزمیني روست

طول مدت یکسال و طي هر سه ماه یکبار نمونه برداري و مورد بررسي قرار گرفته است. )چهار نمونه براي هر چاه( در  سرعین

 ساعت به آزمایشگاه انتقال داده شد. 2براي نمونه برداري از ظرف پلي اتیلن یک لیتري استفاده و نمونه ها در مدت كمتر از 

استفاده شده است. بقیه  DR-5000مدل  HACHترات، نیتریت و سولفات از دستگاه اسپکتروفتومتري براي تعیین غلظت نی

متغیرها نیز به روش الکترودي كه بر اساس روش هاي كتاب استاندارد متد عمل مي كنند اندازه گیري شده است. براي تجزیه 

 استفاده شد. SPSSو تحلیل داده ها از نرم افزاز 

  

 گیریبحث و نتیجه 

نمونه از هر چاه( برداشت  4حلقه چاه انتخابي ) 10و هر سه ماه یکبار از ( 1131نمونه آب در طول یکسال ) 40در این بررسي 

ارائه شده است. كمترین و بیشترین مقدار نیترات در طول  1-1و نمودارهاي  2و  1و آزمایش شد و نتایج آن در جدول هاي 

)فصل تابستان( میلي گرم در لیتر بوده است. انحراف معیار نیترات در فصل  632/22ن( و )فصل زمستا 33/16سال به ترتیب 

حلقه چاه مورد  10(. همچنین، از 1میلي گرم در لیتر بوده است )جدول  421/3و  013/3زمستان و فصل تابستان به ترتیب 

لي گرم در لیتر كه در حد استاندارد ملي ایران می 212/41و برابر  2بررسي، بیشترین میانگین نیترات مربوط به چاه شماره 

 (.2میلي گرم در لیتر مي باشند )جدول  262/10و برابر  2بوده و كمترین میانگین آن مربوط به چاه هاي شماره 

میلي گرم در لیتر بوده و مقدار نیتریت  0231/0و  0416/0(، كمترین و بیشترین مقدار نیتریت به ترتیب 1با توجه به جدول )

(. كمترین و بیشترین مقدار سولفات در طول فصول سال به 2حلقه كمتر از حد استاندارد ایران مي باشند )جدول  10نیز در 

)فصل پاییز( میلي گرم در لیتر بوده است. انحراف معیار سولفات نیز به ترتیب  226/42)فصل تابستان( و  13/11ترتیب 

و  4(. از طرفي، بیشترین میانگین سولفات مربوط به چاه شماره 1میلي گرم در لیتر بوده است )جدول  432/26و  201/21

 میلي  61/4و برابر  3آن مربوط به چاه شماره  میلي گرم در لیتر كه در حد استاندارد ایران بوده و كمترین میانگین 22/23برابر 
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مي باشند در جدول  شده استانداردهاي توصیه(. اطالعات مربوط به بقیه متغیرها كه در حد 2گرم در لیتر مي باشد )جدول 

 ( ارائه شده است.1)

 
 1131در سال  سرعینشهرستان حلقه چاه آب شرب روستاهای  11( مقادیر برخی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی در 1جدول)

 زمان نمونه برداری                

 پارامتر         

 فصل زمستان فصل پاییز فصل تابستان فصل بهار

 میانگین

 انحراف معیار( ±)

 میانگین

 انحراف معیار( ±)

 میانگین

 انحراف معیار( ±)

 میانگین

 انحراف معیار( ±)

 346/13 (212/3) 632/22 (421/3) 64/12 (212/3) 33/16 (013/3) (mg/L)نیترات 

 0231/0 (032/0) 022/0 (0232/0) 024/0 (0223/0) 0416/0 (024/0) (mg/L)نیتریت 

 22/13 (220/22) 226/42 (432/26) 13/11 (201/21) 2/11 (213/22) (mg/L)سولفات 

pH 32/6 (620/0) 233/2 (226/0) 34/6 (436/0) 213/2 (242/0) 

 (644/121) 26/102 (134/140) 4/222 (113/122) 1/132 (210/120) 6/122 هدایت الکتریکی

 03/242 (132/102) 6/220 (216/110) 62/123 (121/33) 6/414 (301/663) (mg/L)کل جامدات محلول 

 

 حلقه چاه آب شرب روستاهای 11( وضعیت نیترات، نیتریت و سولفات در 2جدول )

 1131در سال  سرعینشهرستان  

 متغیر پارامتر                

 شماره چاه   

 (mg/L)سولفات (mg/L)نیتریت (mg/L)نیترات   

 میانگین

 انحراف معیار( ±)

 میانگین

 انحراف معیار( ±)

 میانگین

 انحراف معیار( ±)

1 042/13 (262/1) 262/0 (021/0) 3/11 (306/12) 

2 0022/13 (211/2) 021/0 (002/0) 2/42 (041/4) 

1 43/16 (222/1) 012/0 (002/0) 62/2 (122/1) 

4 32/21 (213/2) 06/0 (014/0) 22/23 (104/1) 

5 212/41 (122/2) 013/0 (001/0) 12/2 (222/1) 

6 232/13 (136/1) 006/0 (002/0) 22 (261/4) 

7 262/10 (260/1) 022/0 (006/0) 2/42 (261/11) 

8 63/11 (333/1) 012/0 (002/0) 61/4 (300/1) 

3 22/16 (120/1) 040/0 (022/0) 4/41 (21/6) 

11 14 (160/4) 022/0 (012/0) 22/21 (142/10) 
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 ( میانگین و انحراف معیار غلظت نیترات در چاه های آب1نمودار )

 

 
 ( میانگین و انحراف معیار غلظت نیتریت در چاه های آب2نمودار )

 

 
 ( میانگین و انحراف معیار غلظت سولفات در چاه های آب1نمودار )
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مي باشند.  شده توصیه حد استانداردهاي درصد در 100كه غلظت نیترات، نیتریت و سولفات  شد مشخص مطالعه این در

 روند تدوام اما باشد.مي  4و  1، 2همچنین بیشترین مقدار نیترات، نیتریت و سولفات به ترتیب مربوط به چاه هاي شماره 

 و تغییر سبب كشاورزي امر در زیرزمیني آب منابع نشده از كنترل استفاده و كشاورزي فعالیتهاي بخش در به ویژه كنوني

نظارت  مصرف كنندگان، سالمتي بر نیترات باالي غلظت ناشي از بهداشتي مخاطرات به توجه با شد. خواهد آب كاهش كیفیت

شبکه  و گسترش كشاورزي و صنعتي خانگي، فاضالبهاي جهت كنترل برنامه ریزي منطقه، كشاورزي در مصرفي كودهاي بر

 منابع در نیترات كنترل غلظت جهت عملي راهکارهاي مهمترین از روستایي در مناطق فاضالب ها تصفیه و جمع آوري هاي

 .مي باشد مناطق روستایي شهرستان سرعین آشامیدني آب تامین كننده
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