
Abstract

Background & Objectives: Keratoconjunctivitis is considered as the most prevalent ocular disease which is
caused by multiple microorganisms. Considering the fact that identifying etiologic agents of Keratoconjuncti-
vitis in a specific geographical area, and determining their antibiotic resistance pattern could be very impor-
tant in specifying treatment strategy of such patients, the present research has been conducted to discriminate
and evaluate etiologic microbial agents of this disease in patients referred to ophthalmology ward of Feiz
health center in Isfahan.

Materials & Methods: This descriptive study has been conducted in an 18-month period on 196 patients,
referred to ophthalmology ward of Feiz hospital with positive symptoms of Keratoconjunctivitis. Ocular
secretions were sampled with sterile swap and from conjuctival sac. Then the related samples were
transferred and cultured in the medium for bacteria. Antibiogram of isolated strains was performed by method
of disc diffusion. One of the samples related to patients was transferred to virus transport media and was used
for direct immunofluorescence test. The possible content of IgM anti-adenovirus was investigated by ELISA
method and on serum samples of patients.

Results: From among the total 196 evaluated samples, 75 cases were infected with bacterial agents, 37 cases
with adenovirus, and 58 cases with both bacterial and adenovirus agents. The isolated bacterial agents were
as follows with respect to their prevalence, Staphylococcus aureus (28.1%), Coagulase negative Staphylo-
cocci (16.8%), Bacillus spp (6.6%), Pseudomonas aeruginosa (5.1 %), Enterobacter (4.2%), Klebsiella
(3.6%) and Streptococcus group D (3.6%). From among antibiotic drugs, the highest rate of sensitivity for S.
aureus and P. aeruginosa was observed in Ciprofloxacin and Tobramycin respectively.

Conclusion: The results of the study could be applied in specifying treatment strategies for patients suffering
from Keratoconjunctivitis in Isfahan city.
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چكيده

زمينه و هدف: نيترات جزء آالينده هاى منابع آب هاى زير زمينى مى باشد كه در دهه هاى اخير به دليل فعاليت هاى انسانى مانند كشاورزى، برداشت بى رويه از سفره
 هاى آب زيرزمينى، دفع غير اصولى فاضالب هاى خانگى و صنعتى و ... روند رو به رشدى داشته است. افزايش ميزان نيترات به باالتر از حد مجاز باعث مشكالت بهداشتى 
متعدد مانند مت هموگلوبينمى، تشكيل تركيبات نيتروزآمين و خطرات بالقوه در زنان باردار و ... مى گردد. در حال حاضر از 400 حلقه چاه آب شرب تهران حدود 2 درصد 
يعنى 8 حلقه داراى نيترات باالتر از حد مجاز (50mg/lit) مى باشد. هدف از اين تحقيق اندازه گيرى ميزان نيترات آب آشاميدنى روستاهاى شهرستان فسا طى سال هاى 
87 ـ 1386و يافتن ارتباط آن با ميزان بارندگى مى باشد. در شهرستان فسا با توجه به نبود آب هاى سطحى تقريباً تمامى آب مورد نياز مردم از چاه هاى زير زمينى تأمين 

مى گردد.

مواد و روش ها: اين تحقيق طى سال هاى 1386 و 1387 به انجام رسيده است كه در اين مدت تعداد 288 نمونه از 38 حلقه چاه (24 حلقه چاه عميق، 14 حلقه چاه 
دستى) برداشت شده و ميزان نيترات توسط دستگاه اسپكتروفتومتر اندازه گيرى شده است.

نتايج: نتايج به دست آمده نشان مى دهد در سال هاى 1386 و 1387 بيشترين ميزان بارندگى در فصل زمستان به ترتيب با 94/3 و 36/6 ميلى متر و كم ترين ميزان 
مربوط به فصل تابستان به ترتيب با 1/2 و 0/1 ميلى متر بوده و از طرفى بيشترين ميزان نيترات طى سال هاى 86 و 87 در فصل تابستان به ترتيب با 27/13 و 27/88 
ميلى گرم بر ليتر و كم ترين ميزان نيترات نيز در فصل زمستان و به ترتيب 22/89 و 25/35 ميلى گرم بر ليتر مى باشد. همچنين ميزان بارندگى در سال 1386، 164 
ميلى متر بوده كه در سال 87 به 57/7 ميلى متر كاهش يافته است و طى همين مدت ميانگين ميزان نيترات از 25/39 به 26/64 افزايش يافته كه اين افزايش در مورد 

چاه هاى دستى مشهودتر بوده به طورى كه از 37/7 در سال 86 به 40/40 ميلى گرم بر ليتر در سال 87 رسيده است.

بحث و نتيجه گيرى: هدف از انجام اين مطالعه تعيين وجود يا عدم وجود ارتباط بين ميزان بارندگى و سطح نيترات در آب هاى زير زمينى مى باشد. نتايج حاصل از اين 
تحقيق نشان مى دهد كه در منطقه مورد مطالعه با كاهش بارندگى ميزان نيترات موجود در آب هاى زير زمينى افزايش مى يابد. با توجه به خشكسالى هاى اخير و كاهش 
نزوالت جوى كنترل عواملى مانند كشاورزى، فاضالب هاى خانگى و صنعتى در حريم چاه ها و برداشت هاى بى رويه از سفره هاى آب زير زمينى و ... بيش از پيش مى بايست 

مد نظر قرار گيرد. 
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مقدمه

شهرستان فسا بين 53 درجه و 19 دقيقه طول شرقى و 28 درجه و   
31 دقيقه تا 29 درجه و 24 دقيقه ى عرض شمالى واقع شده و از جهت 
به  جنوب  سمت  از  و  استهبان  و  شيراز  شهرستان هاى  به  شمال 
شهرستان هاى جهرم و زرين دشت از جهت شرق به شهرستان هاى 
داراب و استهبان و از سمت غرب به شهرستان هاى شيراز و جهرم 

محدود مى گردد.
شهرستان فسا با ميانگين دماى ساليانه 19/05 و متوسط بارندگى   

284/8 ميلى متر در سال، از سطح دريا (خليج فارس) به طور متوسط 
1370 متر ارتفاع دارد و از نظر مورفولوژى (ريخت شناسى) و زمين 
شناسى ناوديس بزرگى است كه ارتفاعات اطراف آن توسط طاقديس ها 
به وجود آمده و به طور كلى نزديك به 40 درصد از وسعت شهرستان 

فسا دشت و بقيه كوهستانى است (1).
بين  شيميايى  فرايند  از  ناشى  پايدار  تركيب   (NO3) نيترات  يون   
نيتروژن و اكسيژن بوده ليكن با وجود پايدارى به وسيله فعاليت هاى 

بررسى روند تغييرات نيترات با ميزان بارندگى در آب آشاميدنى روستاهاى شهرستان فسا طى
سال هاى 1386-87
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و  ليتر  در  گرم  ميلى  25/35 با  زمستان  فصل  به  مربوط  شده 
ميلى گرم در ليتر  بيشترين ميزان نيترات در فصل تابستان 27/88

مى باشد.
ميزان  با و 87 ب) بررسى تغييرات نيترات در سالهاى 86

بارندگى:
افت  ميلى متر بوده كه در سال 87 ميزان بارندگى در سال 86، 164
كاهش  متر ميلى چشمگيرى داشته به طورى كه اين ميزان به 57/7
يافته است. از طرف ديگر ميانگين ميزان نيترات چاههاى دستى در سال
افزايش يافته است بوده كه در مدت مشابه سال 87 به40/40 37/7 ،86
يافته  افزايش و در مورد چاههاى عميق ميزان نيترات از 18/22 به19/2
چاه  حلقه است و به صورت كلى ميانگين نمونههاى برداشتى (كل 38
افزايش داشته است. مقايسه در سال 87 1/61mg/lit (مورد مطالعه
اندازه گيرى شده نشان مىدهد در سال 87، 78/78 ميزان نيترات 
درصد از نمونهها ميزان نيترات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش
نيز  درصد درصد اين ميزان كاهش يافته و در 9/09 داشته، 12/12
ميلى  از0/5 است(ميزانتغييراتنيتراتكمتر نبوده تغييراتچشمگير

گرم بر ليتر به عنوان خطاى اندازه گيرى منظور شده است).

ج)مقايسهميزانتغييراتفصلىنيتراتدرچاه هاىعميقبا 
چاههاى دستى:

عمق  كه عميقبوده حلقهچاه حلقه چاه مورد بررسى 24 از تعداد 38
آن ها  عمق كه دستى چاه حلقه متر و تعداد 14 350 آنها بين 100 تا

مى باشد. متر 55 11 تا بين
پيداست دامنه تغييرات نيترات در همانگونه كه از نمودار شماره 5
به  بوده بيشتر عميق چاه هاى به نسبت دستى چاه هاى در سال 86
در  زمستان و تابستان فصول فاصل حد يعنى ميزان بيشترين كه طورى

جزء  يون  اين   .(2،3) مى باشد  حذف  و  كاهش  قابل  ميكروبى 
اكسيداسيون  مرحله  آخرين  و  است  نيتروژنه  معدنى  تركيبات 
 .(4) مى آيد  شمار  به  آلى  مواد  از  حاصل  نيتروژن  و  آمونياك 
تركيبات نيترات از جمله عوامل آالينده منابع آب هاى زير زمينى 
محسوب مى شود كه در سال هاى اخير به دليل گسترش كشاورزى 
و فعاليت هاى انسانى ميزان متوسط آن ها رو به افزايش است (4). 
و  استاندارد  بهداشت جهانى و سازمان  طبق رهنمودهاى سازمان 
آب  در  نيترات  يون  مجاز  ميزان  حداكثر  ايران  صنعتى  تحقيقات 
آشاميدنى بر حسب نيتروژن برابر 10mg/lit و بر حسب NO3 برابر 
انسان  بدن  به  نيترات  ناچيز  مقادير  ورود   .(2،3) است   50mg/lit
مخاطره آميز نمى باشد زيرا نيترات يك جزء طبيعى رژيم غذايى 
انسان است ولى اگر غلظت نيترات باال باشد به ويژه باالى 50mg/lit، در 
اين صورت مصرف چنين آبى براى كودكان (به خصوص كمتر از 3 ماه) 
مت  نام  به  بيمارى  نوعى  بروز  سبب  و  بوده  آميز  مخاطره 
هموگلوبينمى مى گردد زيرا نيترات در دستگاه گوارش كودكان كه 
هنوز فعاليت اسيد سازى فعال نشده و داراى PH قليايى است، به 
سرعت توسط باكترى هاى طبيعى موجود در دستگاه گوارش تبديل 
به نيتريت مى گردد اين فرايند يك فرايند احياء بيولوژيكى است. 
نيتريت توليدى به سرعت جذب خون شده و سبب مى گردد كه 
آهن دو ظرفيتى موجود در هموگلوبين تبديل به آهن سه ظرفيتى 
شود در اين صورت هموگلوبين تبديل به مت هموگلوبين مى گردد 
(2،5،6). زمانى كه غلظت مت هموگلوبين در هر دسى ليتر خون 
به 1/5gr و يا حداقل به 10 درصد هموگلوبين بالغ گردد عوارض 
كم خونى و سيانوز در شخص ايجاد مى گردد كه مهم ترين نشانه هاى 
سيانوز، آبى رنگ شدن پوست به ويـژه در اطـراف چشم و دهـان 
مى باشد (7). برخى مطالعات نيز نشان داده مادرانى كه در دوران 
نموده اند  مصرف  نيترات  زياد  غلظت  با  آشاميدنى  آب  باردارى 
احتمال بروز نقص عضو در نوزادان آن ها باال بوده و در كاهش انتقال 
 .(8) است  بوده  موثر  نيز  مادر  خون  طريق  از  نوزاد  به  اكسيژن 
باكترى هاى  توسط  نيترات  احياى  از  حاصل  نيتريت  همچنين 
دستگاه گوارش با آمين هاى نوع دوم و سوم تركيب شده و تشكيل 

نيتروزآمين مى دهد كه اين ماده سرطان زا است (4،2).
و  نيترات  بهداشتى  به مشكالت عمده  با توجه  اين تحقيق  انجام   
پتانسيل افزايش نيترات چاه هاى تأمين كننده آب شرب روستايى در 

شهرستان فسا ضرورى به نظر مى رسد. 
به گفته معاون وزير نيرو، در حال حاضر از 400 حلقه چاه آب شرب   
تهران حدود 2 درصد يعنى 8 حلقه داراى نيترات باالتر از حد مجاز 
(50mg/lit) مى باشد همچنين وى افزوده است كه آب تهران داراى 
كيفيت خوب و مطابق با استانداردهاى الزم مى باشد و در مواردى كه 
ميزان نيترات از حداكثر مجاز فراتر رفته است، يا آن منبع از رده خارج 
شده و يا با آب هاى سطحى مخلوط و سپس دستگاه آب شيرين كن بر 
روى آن نصب شده است. وى علت ايـن مشكل را بـرداشت بى رويـه از 
آب هاى زير زمينى و نفوذ فاضالب هاى جارى شده به منابع آب هاى زير 

زمينى عنوان كرد (9).

مواد و روش ها

اين تحقيق طى سال هاى 86 و 87 به انجام رسيده است و در   
طول اين مدت تعداد 288 نمونه از 38 حلقه چاه منبع تأمين آب 
روستايى شهرستان  فاضالب  و  آب  اداره  پوشش  تحت  روستاهاى 
فسا برداشت شده و در كمتر از 24 ساعت در آزمايشگاه مركزى 
قرار  آزمايش  مورد  فارس  استان  روستايى  فاضالب  و  آب  شركت 
رعايت  الزم  استانداردهاى  تمامى  بردارى  نمونه  در  است.  گرفته 
گرديده است و نمونه در ظروف پلى اتيلن و به ميزان كمتر از 2 ليتر 
و از اولين شير خروجى برداشت آب بعد از پمپاژ از چاه گرفته شده 
 HACH است. جهت اندازه گيرى نيترات از دستگاه اسپكتروفتومتر
مدل DR 5000 ساخت كشور آمريكا استفاده گرديده است. براى 
جذب  ميزان  كه   (UV) اولتراويوله  روش  از  نيترات  گيرى  اندازه 
نيترات در 220 نانومتر را اندازه گيرى مى كند، استفاده شده است. 
فواصل نمونه بردارى حدوداً سه ماهه بوده و در هر چهار فصل سال 
نمونه بردارى انجام گرفته است. محل برداشت نمونه ها اولين شير 
برداشت آب از چاه مى باشد كه از بين 38 حلقه چاه تعداد 24 حلقه 
در  است.  بوده  گشاد)  (دهانه  دستى  چاه  حلقه   14 و  عميق  چاه 
سطح شهرستان فسا چاه هاى دستى عمقى بين 15 تا 55 متر را 
نيروى  و  توسط دست  پيداست  نامشان  از  كه  و همان طور  داشته 
انسانى حفر شده اند. چاه هاى عميق از عمق 80 متر تا 390 متر در 
سطح شهرستان فسا وجود داشته كه توسط دستگاه هاى حفارى 
سال هاى  در  بارندگى  ميزان  به  مربوط  اطالعات  گرديده اند.  حفر 
مورد مطالعه از اداره هواشناسى شهرستان فسا كه در ايستگاه هاى 

مختلف اين اداره ثبت و درج گرديده، استخراج شده است.

نتايج

الف) بررسى تغييرات نيترات در فصول مختلف سال:  
نمودار شماره 1 بيانگر ميزان بارندگى طى فصول مختلف در سال   
1386 مى باشد كه بر اين اساس كم ترين بارندگى مربوط به فصل 
فصل  در  بارندگى  ميزان  بيشترين  و  متر  ميلى   1/2 با  تابستان 

زمستان 94/3 ميلى متر مى باشد.
نمودار شماره 2 بيانگر ميزان متوسط نيترات در فصول مختلف   
سال است كه بر اين اساس كم ترين ميزان نيترات اندازه گيرى شده 
مربوط به فصل زمستان با 22/89 ميلى گرم در ليتر و بيشترين 
ميزان نيترات در فصل تابستان 27/13 ميلى گرم در ليتر مى باشد.  
نمودار شماره 3 بيانگر ميزان بارندگى طى فصول مختلف در سال   
1387 مى باشد كه بر اين اساس كم ترين بارندگى مربوط به فصل 
فصل  در  بارندگى  ميزان  بيشترين  و  متر  ميلى   0/1 با  تابستان 

زمستان 38/6 ميلى متر مى باشد.
نمودار شماره 4 بيانگر ميزان متوسط نيترات در فصول مختلف   
سال 87 است كه بر اين اساس كم ترين ميزان نيترات اندازه گيرى 
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و  ليتر  در  گرم  ميلى   25/35 با  زمستان  فصل  به  مربوط  شده 
بيشترين ميزان نيترات در فصل تابستان 27/88 ميلى گرم در ليتر 

مى باشد.
ب) بررسى تغييرات نيترات در سال هاى 86 و 87 با ميزان   

بارندگى:
ميزان بارندگى در سال 86، 164 ميلى متر بوده كه در سال 87 افت   
چشمگيرى داشته به طورى كه اين ميزان به 57/7 ميلى متر كاهش 
يافته است. از طرف ديگر ميانگين ميزان نيترات چاه هاى دستى در سال 
86، 37/7 بوده كه در مدت مشابه سال 87 به 40/40 افزايش يافته است 
و در مورد چاه هاى عميق ميزان نيترات از 18/22 به 19/2 افزايش يافته 
است و به صورت كلى ميانگين نمونه هاى برداشتى (كل 38 حلقه چاه 
مورد مطالعه) 1/61mg/lit در سال 87 افزايش داشته است. مقايسه 
اندازه گيرى شده نشان مى دهد در سال 87، 78/78  ميزان نيترات 
درصد از نمونه ها ميزان نيترات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 
داشته، 12/12 درصد اين ميزان كاهش يافته و در 9/09 درصد نيز 
تغييرات چشمگير نبوده است (ميزان تغييرات نيترات كمتر از 0/5 ميلى 

گرم بر ليتر به عنوان خطاى اندازه گيرى منظور شده است).

ج) مقايسه ميزان تغييرات فصلى نيترات در چاه هاى عميق با 
چاه هاى دستى:

از تعداد 38 حلقه چاه مورد بررسى 24 حلقه چاه عميق بوده كه عمق   
آن ها بين 100 تا 350 متر و تعداد 14 حلقه چاه دستى كه عمق آن ها 

بين 11 تا 55 متر مى باشد.
همان گونه كه از نمودار شماره 5 پيداست دامنه تغييرات نيترات در   
سال 86 در چاه هاى دستى نسبت به چاه هاى عميق بيشتر بوده به 
طورى كه بيشترين ميزان يعنى حد فاصل فصول تابستان و زمستان در 

جزء  يون  اين   .(2،3) مى باشد  حذف  و  كاهش  قابل  ميكروبى 
اكسيداسيون  مرحله  آخرين  و  است  نيتروژنه  معدنى  تركيبات 
 .(4) مى آيد  شمار  به  آلى  مواد  از  حاصل  نيتروژن  و  آمونياك 
تركيبات نيترات از جمله عوامل آالينده منابع آب هاى زير زمينى 
محسوب مى شود كه در سال هاى اخير به دليل گسترش كشاورزى 
و فعاليت هاى انسانى ميزان متوسط آن ها رو به افزايش است (4). 
و  استاندارد  بهداشت جهانى و سازمان  طبق رهنمودهاى سازمان 
آب  در  نيترات  يون  مجاز  ميزان  حداكثر  ايران  صنعتى  تحقيقات 
برابر  NO3 و بر حسب 10mg/lit آشاميدنى بر حسب نيتروژن برابر
انسان  بدن  به  نيترات  ناچيز  مقادير  ورود   .(2،3) است  50mg/lit
مخاطره آميز نمى باشد زيرا نيترات يك جزء طبيعى رژيم غذايى
انسان است ولى اگر غلظت نيترات باال باشد به ويژه باالى 50mg/lit، در
ماه) اين صورت مصرف چنين آبى براى كودكان (به خصوص كمتر از 3
مت  نام  به  بيمارى  نوعى  بروز  سبب  و  بوده  آميز  مخاطره 
هموگلوبينمى مى گردد زيرا نيترات در دستگاه گوارش كودكان كه 
قليايى است، به  PH هنوز فعاليت اسيد سازى فعال نشده و داراى
سرعت توسط باكترى هاى طبيعى موجود در دستگاه گوارش تبديل 
به نيتريت مى گردد اين فرايند يك فرايند احياء بيولوژيكى است. 
نيتريت توليدى به سرعت جذب خون شده و سبب مى گردد كه 
آهن دو ظرفيتى موجود در هموگلوبين تبديل به آهن سه ظرفيتى 
شود در اين صورت هموگلوبين تبديل به مت هموگلوبين مى گردد 
(2،5،6). زمانى كه غلظت مت هموگلوبين در هر دسى ليتر خون 
درصد هموگلوبين بالغ گردد عوارض  و يا حداقل به 10 1/5gr به
نشانه هاى مهم ترين كه مى گردد ايجاد شخص در سيانوز و خونى كم
سيانوز، آبى رنگ شدن پوست به ويـژه در اطـراف چشم و دهـان 
مى باشد (7). برخى مطالعات نيز نشان داده مادرانى كه در دوران 
نموده اند  مصرف  نيترات  زياد  غلظت  با  آشاميدنى  آب  باردارى 
احتمال بروز نقص عضو در نوزادان آن ها باال بوده و در كاهش انتقال 
 .(8) است  بوده  موثر  نيز  مادر  خون  طريق  از  نوزاد  به  اكسيژن 
باكترى هاى  توسط  نيترات  احياى  از  حاصل  نيتريت  همچنين 
دستگاه گوارش با آمين هاى نوع دوم و سوم تركيب شده و تشكيل 

نيتروزآمين مى دهد كه اين ماده سرطان زا است (4،2).
و  نيترات بهداشتى عمده مشكالت به توجه با تحقيق اين انجام
پتانسيل افزايش نيترات چاههاى تأمين كننده آب شرب روستايى در

مى رسد.  نظر به ضرورى فسا شهرستان
حلقه چاه آب شرب به گفته معاون وزير نيرو، در حال حاضر از 400
حلقه داراى نيترات باالتر از حد مجاز درصد يعنى 8 تهران حدود 2
(50mg/lit) مىباشد همچنين وى افزوده است كه آب تهران داراى
كيفيت خوب و مطابق با استانداردهاى الزم مىباشد و در مواردى كه
ميزان نيترات از حداكثر مجاز فراتر رفته است، يا آن منبع از رده خارج
شده و يا با آبهاى سطحى مخلوط و سپس دستگاه آب شيرين كن بر
روى آن نصب شده است. وى علت ايـن مشكل را بـرداشت بى رويـه از
آبهاى زير زمينى و نفوذ فاضالبهاى جارى شده به منابع آبهاى زير

زمينى عنوان كرد (9).

مواد و روش ها

به انجام رسيده است و در  و 87 اين تحقيق طى سال هاى 86
حلقه چاه منبع تأمين آب  نمونه از 38 طول اين مدت تعداد 288
روستايى شهرستان  فاضالب  و  آب  اداره  پوشش  تحت  روستاهاى 
ساعت در آزمايشگاه مركزى  فسا برداشت شده و در كمتر از 24
قرار  آزمايش  مورد  فارس  استان  روستايى  فاضالب  و  آب  شركت 
رعايت  الزم  استانداردهاى  تمامى  بردارى  نمونه  در  است.  گرفته 
ليتر  گرديده است و نمونه در ظروف پلى اتيلن و به ميزان كمتر از 2
و از اولين شير خروجى برداشت آب بعد از پمپاژ از چاه گرفته شده 
HACH است. جهت اندازه گيرى نيترات از دستگاه اسپكتروفتومتر
ساخت كشور آمريكا استفاده گرديده است. براى  DR 5000 مدل
جذب  ميزان  كه   (UV) اولتراويوله  روش  از  نيترات  گيرى  اندازه 
نانومتر را اندازه گيرى مى كند، استفاده شده است.  نيترات در 220
سه ماهه بوده و در هر چهار فصل سال  فواصل نمونه بردارى حدوداً
نمونه بردارى انجام گرفته است. محل برداشت نمونه ها اولين شير 
حلقه  حلقه چاه تعداد 24 برداشت آب از چاه مى باشد كه از بين 38
در  است.  بوده  گشاد)  (دهانه  دستى  چاه  حلقه  14 و  عميق  چاه 
متر را  تا 55 سطح شهرستان فسا چاه هاى دستى عمقى بين 15
نيروى  و  توسط دست  پيداست  نامشان  از  كه  و همان طور  داشته 
متر در  متر تا 390 انسانى حفر شده اند. چاه هاى عميق از عمق 80
سطح شهرستان فسا وجود داشته كه توسط دستگاه هاى حفارى 
سال هاى  در  بارندگى  ميزان  به  مربوط  اطالعات  گرديده اند.  حفر 
مورد مطالعه از اداره هواشناسى شهرستان فسا كه در ايستگاه هاى 

مختلف اين اداره ثبت و درج گرديده، استخراج شده است.

نتايج

الف) بررسى تغييرات نيترات در فصول مختلف سال:
بيانگر ميزان بارندگى طى فصول مختلف در سال  نمودار شماره 1
مى باشد كه بر اين اساس كم ترين بارندگى مربوط به فصل  1386
فصل  در  بارندگى  ميزان  بيشترين  و  متر  ميلى  1/2 با  تابستان 

زمستان 94/3 ميلى متر مى باشد.
بيانگر ميزان متوسط نيترات در فصول مختلف  نمودار شماره 2
سال است كه بر اين اساس كم ترين ميزان نيترات اندازه گيرى شده 
ميلى گرم در ليتر و بيشترين  مربوط به فصل زمستان با 22/89
ميزان نيترات در فصل تابستان 27/13 ميلى گرم در ليتر مى باشد. 
بيانگر ميزان بارندگى طى فصول مختلف در سال  نمودار شماره 3
مى باشد كه بر اين اساس كم ترين بارندگى مربوط به فصل  1387
فصل  در  بارندگى  ميزان  بيشترين  و  متر  ميلى  0/1 با  تابستان 

زمستان 38/6 ميلى متر مى باشد.
بيانگر ميزان متوسط نيترات در فصول مختلف  نمودار شماره 4
است كه بر اين اساس كم ترين ميزان نيترات اندازه گيرى  سال 87
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شماره 33 با ميانگين نيترات 86/48mg/lit با عمق 15 متر بوده است. 
در مجموع در سال هاى مورد مطالعه تعداد 3 حلقه چاه آب كه ميزان 
نيترات آن از حداكثر غلظت مجاز (50mg/lit) باالتر رفته است، از چرخه 
آب شرب خارج گشته و فقط جهت مصارف بهداشتى از آن ها استفاده 

مى شود.
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دهنده آن است كه در نمونه هاى   
مورد مطالعه با افزايش ميزان بارندگى ميزان نيترات موجود در آب هاى 
زير زمينى كاهش مى يابد. همچنين نتايج حاصل از مقايسه ميزان 
نيترات در سال هاى 86 و 87 نشان مى دهد در سال 87 كه ميزان 
بارندگى كمتر از سال قبل بوده است، ميزان نيترات به طور ميانگين 
افزايش يافته است. بررسى نمودار شماره 5 نشان مى دهد كه ميانگين 
ميزان نيترات در چاه هاى دستى بسيار باالتر از چاه هاى عميق بوده و 
تغييرات ميزان نيترات در فصول مختلف مشهودتر مى باشد كه اين 
موضوع مى تواند به علت تأثيرگذارى بيشتر ميزان بارش و يا عوامل 
محيطى مانند فعاليت هاى كشاورزى، فاضالب هاى خانگى، صنعتى و 

غيره بر آب هاى سطحى تر باشد. 
نيترات و كل  تغييرات  با عنوان «بررسى روند  طى مطالعه اى كه   
جامدات محلول در آب هاى شرب زير زمينى دشت همدان – بهار با 
رضا  توسط حميد   «(GIS) جغرافيايى  اطالعات  سيستم  از  استفاده 
فصل  در  بارندگى  بيشترين  است  گرفته  انجام  همكاران  و  احسانى 
زمستان و به ترتيب بهار و پاييز و كم ترين در فصل تابستان اتفاق افتاده 
است از طرفى حداكثر ميانگين نيترات در فصل تابستان و سپس به 

ترتيب پاييز و با اندكى تفاوت بهار مشاهده گرديده است (11).
همچنين در مطالعه اى كه توسط غالم حسين صدرى و مسلم كريم   
پور تحت عنوان «بررسى ميزان نيتريت و نيترات در شبكه توزيع آب 
آشاميدنى شهر همدان در سال 1377» انجام گرفته است، ميانگين 
نيترات به دست آمده در فصل تابستان نسبت به ساير فصول بيشتر و 

.(P<0.05) (12) اختالف از نظر آمارى معنى دار بوده است
در مجموع با نگاهى به چاه هاى از سرويس خارج شده به علت تجاوز   
ميزان نيترات از حد استاندارد و هزينه هاى هنگفتى كه تعيين منبع 
تأمين آب جايگزين يا آب رسانى سيار به اين مناطق در بردارد و خصوصاً 
با توجه به خشكسالى و كاهش بارندگى در سال هاى اخير اهميت و لزوم 
صيانت از منابع تأمين آب و توجه بيشتر به كنترل كيفيت آب هاى 

آشاميدنى بيش از پيش نمايان مى گردد.

چاه هاى عميق 2/7 ميلى گرم در ليتر و در چاه هاى دستى 6/9 ميلى 
گرم در ليتر مى باشد.

بحث و نتيجه گيرى 

در دهه هاى اخير افزايش تقاضاى آب، كاهش سرانه منابع آب تجديد   
شونده بـا توجـه بـه محدوديت ايـن منـابـع در نقـاط مختلف دنيـا و 
آلودگى هاى آب موجبات نگرانى هاى زيادى شده است از اين جهت بهره 
بردارى از اين منابع به شكل مطلوب، موثر و كارا همچنين كنترل 
كيفيت آن يكى از مباحث مطرح براى تضمين توسعه پايدار است (10). 
عوامل تأثير گذار بر ميزان نيترات به دو قسمت تقسيم مى شود، اول 
عوامل طبيعى مانند خصوصيات اقليمى به خصوص بارندگى، وضعيت 
توپوگرافى، شيب زمين و ساختمان زمين شناسى منطقه كه خارج از 
اختيار انسان بوده و قابل كنترل نمى باشد. دوم عوامل انسانى مانند 
كشاورزى در حريم چاه ها كه به خصوص به دليل استفاده از كودهاى 
ازته و همچنين تغيير تدريجى بافت و ميزان نفوذپذيرى خاك تأثير 
از  باالتر  غلظت  مثال  عنوان  به  دارد  نيترات  افزايش  در  زيادى 
1500mg/lit نيترات در آب هاى زير زمينى مناطق كشاورزى كشور هند 
مشاهده شده است (2). از ديگر عوامل انسانى تأثيرگذار مى توان به 
فاضالب هاى باالدست يا نزديك منـابع تـأمين آب، بـرداشت بـى رويـه 

از سفـره هاى آب زير زمينى و ... نام برد.
در مطالعه انجام گرفته كم ترين ميزان نيترات مربوط به چاه شماره 7   
با متوسط 7/1mg/lit با عمق 350 متر و بيشترين ميزان مربوط به چاه 
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متر بوده است. 15 عمق با 86/48mg/lit نيترات ميانگين با شماره 33
حلقه چاه آب كه ميزان در مجموع در سالهاى مورد مطالعه تعداد 3
نيترات آن از حداكثر غلظت مجاز (50mg/lit) باالتر رفته است، از چرخه
آب شرب خارج گشته و فقط جهت مصارف بهداشتى از آنها استفاده

مىشود.
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دهنده آن است كه در نمونههاى
مورد مطالعه با افزايش ميزان بارندگى ميزان نيترات موجود در آبهاى
ميزان  مقايسه از حاصل نتايج همچنين مى يابد. كاهش زمينى زير
ميزان  كه نشان مىدهد در سال 87 و 87 نيترات در سالهاى 86
بارندگى كمتر از سال قبل بوده است، ميزان نيترات به طور ميانگين
ميانگين  كه مى دهد نشان افزايش يافته است. بررسى نمودار شماره 5
ميزان نيترات در چاههاى دستى بسيار باالتر از چاههاى عميق بوده و
اين  كه مى باشد مشهودتر مختلف فصول در نيترات ميزان تغييرات
موضوع مىتواند به علت تأثيرگذارى بيشتر ميزان بارش و يا عوامل
و  خانگى، صنعتى فاضالب هاى كشاورزى، فعاليت هاى مانند محيطى

باشد.  سطحى تر آب هاى بر غيره
نيترات و كل تغييرات  با عنوان «بررسى روند  طى مطالعهاى كه 
با  جامدات محلول در آبهاى شرب زير زمينى دشت همدان – بهار
رضا  حميد توسط «(GIS) جغرافيايى  اطالعات  سيستم  از  استفاده 
فصل  در بارندگى بيشترين است گرفته انجام همكاران و احسانى
زمستان و به ترتيب بهار و پاييز و كمترين در فصل تابستان اتفاق افتاده
به  سپس و تابستان فصل در نيترات ميانگين حداكثر طرفى از است

ترتيب پاييز و با اندكى تفاوت بهار مشاهده گرديده است (11).
كريم  مسلم و صدرى حسين غالم توسط كه مطالعه اى در همچنين
پور تحت عنوان «بررسى ميزان نيتريت و نيترات در شبكه توزيع آب
ميانگين  است، گرفته انجام آشاميدنى شهر همدان در سال 1377»
و  بيشتر فصول ساير به نسبت تابستان فصل در آمده دست به نيترات

.(P<0.05) (12) اختالف از نظر آمارى معنى دار بوده است
در مجموع با نگاهى به چاههاى از سرويس خارج شده به علت تجاوز
منبع  تعيين كه هنگفتى هزينه هاى و استاندارد حد از نيترات ميزان
تأمين آب جايگزين يا آبرسانى سيار به اين مناطق در بردارد و خصوصاً
با توجه به خشكسالى و كاهش بارندگى در سالهاى اخير اهميت و لزوم
آب هاى  كيفيت كنترل به بيشتر توجه و آب تأمين منابع از صيانت

آشاميدنى بيش از پيش نمايان مىگردد.

ميلى  ميلى گرم در ليتر و در چاههاى دستى 6/9 2/7 عميق چاه هاى
مى باشد. ليتر در گرم

بحثونتيجهگيرى 

در دهههاى اخير افزايش تقاضاى آب، كاهش سرانه منابع آب تجديد
و  دنيـا مختلف نقـاط در منـابـع ايـن محدوديت بـه توجـه بـا شونده
آلودگىهاى آب موجبات نگرانىهاى زيادى شده است از اين جهت بهره
بردارى از اين منابع به شكل مطلوب، موثر و كارا همچنين كنترل
كيفيت آن يكى از مباحث مطرح براى تضمين توسعه پايدار است (10).
عوامل تأثير گذار بر ميزان نيترات به دو قسمت تقسيم مىشود، اول
وضعيت  بارندگى، خصوص به اقليمى خصوصيات مانند طبيعى عوامل
توپوگرافى، شيب زمين و ساختمان زمين شناسى منطقه كه خارج از
اختيار انسان بوده و قابل كنترل نمىباشد. دوم عوامل انسانى مانند
كشاورزى در حريم چاهها كه به خصوص به دليل استفاده از كودهاى
تأثير  خاك نفوذپذيرى ميزان و بافت تدريجى تغيير همچنين و ازته
از باالتر  غلظت  مثال  عنوان  به  دارد  نيترات  افزايش  در  زيادى 
نيترات در آبهاى زير زمينى مناطق كشاورزى كشور هند 1500mg/lit
مشاهده شده است (2). از ديگر عوامل انسانى تأثيرگذار مىتوان به
فاضالبهاى باالدست يا نزديك منـابع تـأمين آب، بـرداشت بـى رويـه

از سفـرههاى آب زير زمينى و ... نام برد.
در مطالعه انجام گرفته كمترين ميزان نيترات مربوط به چاه شماره 7
چاه  به مربوط ميزان بيشترين و متر 350 عمق با 7/1mg/lit متوسط با
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Abstract

Background & Objective: Nitrate is one of the contaminants of groundwater resources that has had a grow-
ing trend in recent decades as the result of human activities such as agriculture, irregular utilization of ground-
water aquifers, and non-systematic disposal of urban and industrial sewage ….. . The increase of nitrate 
higher than the limit causes several health problems such as Methemoglobinemia, formation of Nitrosamine 
compounds and potential risks in pregnant women ….. . Now, from among 400 wells of drinking water in 
Tehran, only 2 percent, that is 8 wells, have Nitrate above the limit (50mg/lit). The purpose of this study is to 
measure the rate of Nitrate in drinking water in rural areas of Fasa city during the years 2007 to 2008 and 
finding its relation with the rate of rainfall. Considering the lack of surface waters in Fasa city, almost all water 
requirements of the people are supplied from underground wells.

Materials & Methods: This research has been conducted during the years 2007-2008. In this period, 288 
samples from among 38 wells (including 24 deep well, 14 hand-made well) were selected and the rate of 
nitrate was measured using Espectrophotometer.

Results: The obtained results indicate that in the years 2007, 2008, the maximum rate of rainfall was in 
winter, respectively with 94.3 and 36.6mm. and its minimum rate was in summer, respectively with 1.2 and 
0.1mm, while the maximum rate of Nitrate during these years was in summer, respectively with 27.13, 
27.88mg/lit and its minimum rate was in winter, respectively with 22.89 and 25.35 mg/lit. Also, the rate of 
rainfall in year 2007 was 168mm, which has been decreased to 57.7mm in 2008, during this period the 
average rate of Nitrate has been increased from 25.39 to 26.64 that this increase was more evident in hand-
made wells, so that it has been increased from 37.7 in 2007 to 40.40mg/lit in 2008.

Conclusion: The purpose of this study is to determine if there is any relationship between the rate of rainfall 
and Nitrate level in groundwater. The results of this study have shown that by the decrease of rainfall, the rate 
of Nitrate in the groundwater is increased in the studied region. Considering the recent drought and the 
decrease of atmospheric precipitations, the control of factors such as agriculture, urban and industrial sewage 
around wells and irregular utilization of groundwater aquifers …. , should be considered more.

Keywords: nitrate, raining, drinking water, Fasa's villages. 
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