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چکیده
زمینه و هدف :هدف از این مطالعه تعیین غلظت نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی شهر جیرفت و مقایسهه آنهها بها مقهادیر اسهتادارد
سازمان جهانی بهداشت بود.

مواد و روشها:

این پژوهش از نوع توصیفی–مقطعی بود که در سال  4911انجام شد .نمونهبرداری از  11حلقه چاه در طی یکسال در نقاط

مختلف شهر جیرفت انجام شد .از هر منبع در هر فصل  9نمونه برداشت گردید .غلظت نیترات و نیتریت نمونهها به روش اسپکتروفتومتری تعیین
شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS 16استفاده شد .آزمونهای آماری مورد استفاده شامل آنالیز واریانس یکطرفه ()ANOVA
و آزمونهای پسوقوعی ( Tukey HSDو  )Tamhaneبود.

يافتهها:

میانگین سالیانه غلظت نیترات و نیتریت در شهر جیرفت به ترتیب برابر  43/31و  3/34میلیگرم در لیتر بهود .بهین غلظهت نیتهرات و

نیتریت بر حسب فصول مختلف تفاوت آماری مشاهده نشد ( .)P <3/31غلظت نیترات بین ناحیه  4و ناحیه  2و  ،9ناحیه  2و ناحیه  1و  ،6ناحیه
 9و ناحیه  1و  6اختلاف معنیداری داشت ( .)P>3/31غلظت نیترات در مناطق مسکونی بیشتر از مناطق باغی و زمینهای خالی بود (.)P>3/31

نتیجهگیری:

غلظت نیترات و نیتریت در چاهها کمتر از استاندارد سازمان جهانی بهداشت بود .ممکن است در آینده برخی چاهها غلظت

نیترات بیشتر از حد استاندارد داشته باشند .پیشنهاد میشود عوامل دخیل در افزایش غلظت نیترات در چاهها به طور دقیق بررسی شود و راهکار
صحیح برای جلوگیری ،کاهش و کنترل نیترات ارائه گردد.

واژگان کلیدی :نیترات ،نیتریت ،آبهای زیرزمینی ،جیرفت
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بررسی غلظت نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی

نیتروزآمین گردد و احتمال ابتلا به سرطانهای دستگاه

مقدمه
فراوانترین و شایعترین آلاینده در منابع آب

گوارش و مثانه را افزایش دهد ( .)8 ،4هیچ مدرکی دال بر

زیرزمینی نیترات میباشد ( .)1در سالهای اخیر به دلیل

سرطانزایی نیترات در غیاب مواد حاوی آمین وجود ندارد

افزایش جمعیت ،رشد صنعت و توسعه فعالیتهای

با این وجود بسیاری از مطالعات رابطه بین سطح نیترات

کشاورزی غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی افزایش یافته

آب آشامیدنی و بروز انواع سرطانها در انسان را تایید

است ( .)2علل اصلی آلودگی آبهای زیرمینی به نیترات،

نمودهاند .مطالعات اپیدمیولوژیک افزایش سقط جنین در

ورود فاضلاب و روانابهای کشاورزی به منابع آب

اثر غلظت بالای نیترات در آب را تایید نمودهاند (.)4

زیرزمینی میباشد ( .)3بر اساس توصیه سازمان جهانی

غلظت نیترات در  85حلقه چاه طی دو مرحله با

بهداشت حد مجاز نیترات و نیتریت در آب آشامیدنی به

فاصله زمانی شش ماه در جنوب شرق شهر اصفهان

ترتیب  55و  3میلیگرم در لیتر میباشد .غلظت نیترات

توسط قیصری و همکاران ( )1386اندازهگیری شد.

بالاتر از  2میلیگرم در لیتر در آب را میتوان به ورود

میانگین غلظت نیترات در نمونهبرداری مرحله اول و دوم

فاضلاب و روانابهای کشاورزی در محیط زیست نسبت

به ترتیب برابر  76/7و  73/1میلیگرم در لیتر بود ( .)7در

داد .در بین منابع آبی ،غلظتهای بالای نیترات اکثرا در

مطالعهای که توسط حسنزاده و همکاران ( )1387انجام

آبهای زیرزمینی مشاهده شده است .با توجه به اینکه

شد ،میانگین غلظت نیترات در  43حلقه چاه بررسی شده

نیترات در آبهای سطحی میتواند از طریق گیاهان و

 117میلیگرم در لیتر بود (.)15

جلبکها جذب شود به عنوان یک مشکل جدی محسوب

اصلیترین منبع آب شرب در اکثر شهرها و

نمیشود ( .)4منبع اصلی تامین آب آشامیدنی در اکثر

روستاهای ایران ،آب زیرزمینی میباشد .در کشور ایران،

نقاط جهان آب زیرزمینی میباشد ( .)5در بسیاری از

 %52از نیاز آبی برای مصارف شرب از طریق آبهای

کشورهای جهان از قبیل انگلستان ،چین ،استرالیا و ترکیه

زیرزمینی تامین میگردد .با توجه به اینکه ایران یکی از

غلظتهای بالای نیترات در آبهای زیرزمینی گزارش شده

کشورهای خشک جهان محسوب میشود حفظ ذخائر

است ( .)6امروزه آبهای زیرزمینی در برخی از شهرهای

آبی میتواند بسیار مهم باشد ( .)1بنابراین بایستی غلظت

جهان به علت آلودگی مورد استفاده قرار نمیگیرد (.)7

نیترات در آبهای زیرزمینی بررسی شود و عواملی که

از اثرات نیترات و نیتریت بر سلامتی میتوان به

میتواند استفاده از آب زیرزمینی برای شرب را تهدید

بیماری متهموگلوبینما یا سندرم کودکان آبی ،ایجاد

نماید مشخص شود و راهکارهایی برای جلوگیری از

ترکیبات سرطانزای نیتروزوآمین و افزایش احتمال سقط

افزایش نیترات ارائه گردد .با توجه به موارد مطرح شده

جنین اشاره نمود ( .)2در بیماری متهموگلوبینما ،نیترات

این مطالعه با هدف بررسی غلظت نیترات و نیتریت در

موجب کاهش اکسیژن خون نوزاد و کبود شدن نوزاد

آبهای زیرزمینی شهر جیرفت و ارائه راهکارهایی برای

میشود ( .)3در سراسر جهان ( ،)1745-1775کشورهای

جلوگیری از افزایش نیترات انجام میشود.

توسعهیافته ( )1745-1765و مجارستان ( )1775-1777به
ترتیب  2555مورد 355 ،مورد و  175مورد بیماری

مواد و روشها

متهموگلوبینما گزارش شد که عمدتا بدلیل غلظت بالای

این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی است که

نیترات در آب آشامیدنی بود .اگر نیتریت با آمین ترکیب

برای ارزیابی غلظت نیترات و نیتریت منابع آب زیرزمینی

شود میتواند موجب تشکیل ترکیب سرطانزای

شهر جیرفت ( 55حلقه چاه در  8منطقه) در سال 1388
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ایزانلو و همکاران

انجام شد .برخی از چاههای مورد مطالعه تامین کننده آب

برای مقایسه نیترات و نیتریت در فصول مختلف با

شرب و برخی دیگر برای مصارف غیر شرب استفاده می-

یکدیگر ،آزمون پسوقوعی  Tamhaneبرای مقایسه

گردید .مناطق مورد مطالعه از  1تا  8و چاههای مورد

غلظت نیترات و نیتریت در کاربریهای مختلف زمینهای

مطالعه از  151تا  855شمارهگذاری شدند .مناطق مورد

اطراف چاهها و مناطق مختلف استفاده شد.

مطالعه شامل مناطق  12( 1حلقه چاه) 6( 2 ،حلقه چاه)،
 6( 3حلقه چاه) 4( 4 ،حلقه چاه) 11( 5 ،حلقه چاه)6 ،

یافتهها

( 7حلقه چاه) 4( 7 ،حلقه چاه) و  5( 8حلقه چاه) بود .به

در جدول  1میانگین نیترات و نیتریت به تفکیک

لحاظ کاربری زمینهای اطراف (تا شعاع  2555متری)،

فصول مختلف سال آمده است .بر اساس تحلیل واریانس

 13حلقه چاه در زمین خالی 13 ،حلقه چاه در منطقه

یکطرفه ،اختلاف میانگین نیتریت و نیترات بین فصول

مسکونی 6 ،حلقه چاه در منطقه کشاورزی 8 ،حلقه چاه

سال معنیدار نبود ( P=5/437و  .)P=5/667مقادیر نیترات

در منطقه مسکونی–کشاورزی و  15حلقه چاه در باغ قرار

و نیتریت در فصول مختلف با یکدیگر اختلاف معنیداری

داشت .عمق چاهها در دامنه  35تا  125متر و دبی آنها بین

نداشت (.)P <5/55

 3لیتر بر ثانیه تا  6لیتر بر ثانیه بود .نمونهبرداری در چهار

بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت حد

فصل بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان سال  1388انجام شد.

مجاز نیترات و نیتریت در آب به ترتیب برابر  55و 3

از هر منبع در هر فصل  3نمونه برداشت شد .تعداد کل

میلیگرم در لیتر میباشد .به منظور قضاوت درباره غلظت

نمونهها در چهار فصل  665نمونه بود .برای نمونهبرداری

نیترات و نیتریت در نمونههای آب ،رابطه شماره  1بکار

از بطریهای یک لیتری استفاده شد .قبل از نمونهبرداری

گرفته میشود .در این رابطه  Cغلظت اندازهگیری شده

بطریها با آب چاه مورد نظر شستشو شدند و به منظور

نیترات و نیتریت در نمونههای آب و  CVغلظت نیترات

اینکه فضای کافی برای اختلاط محتویات در زمان آزمایش

و نیتریت توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت

فراهم شود ،بطریها تا حجم  755میلیلیتر پر شدند.

است .اگر حاصل این رابطه  ≥1شود بدان معناست که

نمونهها پس از ثبت مشخصات (مکان نمونهبرداری و

نیترات و نیتریت در حد مجاز است (.)12

زمان نمونهبرداری) برای اندازهگیری غلظت نیترات و
نیتریت بلافاصله به آزمایشگاه ارسال شدند .سپس غلظت
نیترات و نیتریت نمونهها با دستگاه اسپکتروفتومتر
 HATCHمدل  DR-2000مشخص شد .برای تعیین
غلظت نیترات و نیتریت به ترتیب معرف  Nitravar5و
 Nitravar3بکار گرفته شد .تمامی آزمایشها مطابق با
روشهای ذکر شده در کتاب آزمایشهای استاندارد آب و
فاضلاب انجام شد ( .)11برای تجزیه و تحلیل دادهها از
نرمافزار  SPSS 16استفاده شد .در بخش آمار توصیفی
میانگین و انحراف محاسبه شد .از آمار استنباطی؛ آزمون
آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAبرای مقایسه نیترات و
نیتریت بین فصول سال ،آزمون پسوقوعی

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

Tukey HSD

در مطالعه حاضر با استفاده از رابطه  ،1مقدار این
شاخص  ≥1شد .به عنوان مثال مقدار نیترات و نیتریت در
فصل بهار به ترتیب  15/81و  5/51میلیگرم در لیتر
میباشد که پس از جایگذاری در رابطه  ،1مقدار حاصله
برابر  5/21میلیگرم در لیتر خواهد بود .همچنین در مورد
چاه شماره  55که میانگین غلظت سالانه نیترات و نیتریت
آن  51/32و  5/515میلیگرم در لیتر بود طبق فرمول
نتیجه برابر  1/52میلیگرم در لیتر خواهد و از رابطه 1
تبعیت میکند.
در جدول  2و  3مقادیر میانگین نیترات و نیتریت به
تفکیک مناطق مختلف آمده است .غلظت نیترات در منطقه
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جدول  :8غلظت نیترات و نیتریت در چاههای مورد مطالعه به تفکیک فصول
میانگین

انحراف

حداقل

حداکثر

()mg/L

معیار

()mg/L

()mg/L

بهار

81/18

1/54

8/18

48/54

تابستان

9/14

1/18

8/10

48/11

پاییز

9/54

1/14

1/95

41/55

زمستان

81/49

1/05

8/18

40/14

سالیانه

81/14

1/04

1/95

40/14

بهار

1/181

1/181

1/11

1/81

تابستان

1/111

1/115

1/11

1/10

پاییز

1/181

1/114

1/11

1/10

زمستان

1/181

1/101

1/11

1/81

سالیانه

1/181

1/185

1/11

1/81

فصل

پارامتر

نیترات

نیتریت

جدول  :2غلظت نیترات در چاههای مورد مطالعه به تفکیک مناطق
میانگین

انحراف

حداقل

حداکثر

()mg/L

معیار

()mg/L

()mg/L

5/09

5/15

01/01

1/95

80/09

منطقه

فراوانی

8

51

88/84

0

05

5/95

1/51

1

05

4/85

8/15

0/15

1/41

5

84

1/51

4/95

0/54

00/51

4

55

88/85

4/50

0/11

89/41

4

01

81/01

4/11

1/50

01/50

5

84

1/11

5/85

1/45

85/19

1

01

89/14

89/51

1/88

40/14

کل

001

81/14

1/04

1/95

40/14

جدول  :8غلظت نیتریت در چاههای مورد مطالعه به تفکیک مناطق
میانگین

انحراف

حداقل

حداکثر

()mg/L

معیار

()mg/L

()mg/L

1/114

1/11

1/10

1/11

1/10

1/11

1/10
1/81

منطقه

فراوانی

8

51

1/115

0

05

1/119

1/114

1

05

1/119

1/115

5

84

1/108

1/150

1/11

4

55

1/181

1/114

1/11

1/10

4

01

1/111

1/114

1/11

1/10

5

84

1/111

1/114

1/11

1/10

1

01

1/185

1/101

1/11

1/81

کل

001

1/181

1/185

1/11

1/81

 1با مناطق  2و  ،3در منطقه  2با مناطق  5و  6و در

تفکیک کاربری زمینهای اطراف ارائه شده است .غلظت

منطقه  3با مناطق  5و  6اختلاف معنیداری داشت

نیترات در چاههایی که در زمین خالی قرار داشتند با

(.)P>5/55

چاههایی که در مناطق مسکونی قرار داشتند اختلاف

در جدول  4مقادیر میانگین نیترات و نیتریت به
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جدول  :4مقادیر غلظت نیترات و نیتریت در چاههای مورد مطالعه به تفکیک کاربری زمینهای اطراف
پارامتر

نیترات

نیتریت

میانگین

حداقل

حداکثر

()mg/L

()mg/L

0/41

0/15

88/49

4/11

8/91

00/51

1/09

08/58
14/11

کاربری زمین اطراف

فراوانی

زمین خالی

40

5/54

باغ

45

1/00

کشاورزی

05

81/81

4/91

مسکونی

44

80/51

5/95

1/88

مسکونی -کشاورزی

05

81/54

85/55

1/95

40/14

کل

001

81/14

1/04

1/95

40/14

زمین خالی

40

1/181

1/185

1/11

1/81

باغ

45

1/188

1/100

1/11

1/81

کشاورزی

05

1/181

1/115

1/11

1/10

مسکونی

44

1/181

1/114

1/11

1/10

مسکونی-کشاورزی

05

1/188

1/114

1/11

1/11

کل

001

1/181

1/185

1/11

1/81

()mg/L

انحراف معیار

چاههایی که در باغ قرار داشتند با چاههایی که در مناطق

روستائی آمل ( 55حلقه چاه) را در شرایط خشک و

مسکونی قرار داشتند اختلاف معنیداری داشت

بارانی به ترتیب برابر  11/58و  18/51میلیگرم در لیتر

(.)P>5/55

اعلام کردند ( .)15در مطالعه ای که در شهر قونیه ترکیه
انجام شد غلظت متوسط نیترات در آبهای زیرزمینی در
سال  2552برابر با  16/1میلیگرم در لیتر بود .مقدار

بحث
میانگین سالیانه غلظت نیترات و نیتریت در در

میانگین نیتریت و نیترات در مطالعات بالا با مطالعه حاضر

چاههای آب شهر جیرفت به ترتیب برابر  15/55و 5/51

مطابقت دارد .در مطالعه حاضر مشابه با مطالعات نان

میلیگرم در لیتر بود .غلظت نیترات و نیتریت در اکثر

بخش و اسلامی ،میانگین غلظت نیتریت کمتر از میانگین

چاهها کمتر از استاندارد توصیه شده سازمان جهانی

غلظت نیترات بود .دلیل پایین بودن نیتریت ،تبدیل سریع

بهداشت بود .میرانزاده و همکاران ( ،)1384میانگین

نیتریت در طبیعت به یون نیترات میباشد .غلظت بالای

غلظت نیترات را در چاههای آب شهر کاشان در دو فصل

یون نیترات و غلظت پایین یون نیتریت نشاندهندهی این

زمستان و تابستان به ترتیب  17/1و  17میلیگرم در لیتر

است که آلودگی به صورت لحظهای اتفاق نیفتاده است و

گزارش نمودند ( .)13در مطالعهای که توسط نانبخش و

در طی سالهای متمادی رخ داده است و در صورت عدم

همکاران در سال  1387انجام شد میانگین سالیانه غلظت

مدیریت مناسب ،این افزایش ادامه خواهد داشت (.)3

نیترات و نیتریت در چاههای آب شرب روستاهای اطراف

میانگین غلظت نیترات گزارش شده در مطالعات

شهرک صنعتی شهر ارومیه به ترتیب برابر  17/46و

قیصری و همکاران و حسنزاده و همکاران در مقایسه با

 5/558میلیگرم در لیتر بود ( .)2تغییرات پنج ساله غلظت

مطالعه حاضر بیشتر است .به نظر میرسد که دلیل عمده

نیتریت و نیترات منابع آبزیرزمینی شهر زنجان ( 72حلقه

ثبت مقادیر فراتر از استاندارد در خصوص مطالعات

چاه) از سال  1385تا  1387توسط اسلامی و همکاران

مذکور ،آلودگی آبهای زیرزمینی به نیترات در اثر ورود

بررسی شد .میانگین پنج ساله غلظت نیترات و نیتریت به

فاضلاب شهری و پساب کشاورزی باشد.

ترتیب برابر  17/47و  5/51میلیگرم در لیتر بود (.)14

میانگین غلظت نیترات در فصل بهار ،تابستان،

یوسفی و نائیج میانگین غلظت نیترات منابع آب آشامیدنی

پاییز و زمستان به ترتیب برابر  7/75 ،7/56 ،15/81و
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بررسی غلظت نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی

 15/57میلیگرم در لیتر بود .همچنین میانگین غلظت

بودن غلظت نیترات در برخی چاههای آب شهر کاشان را

نیتریت در فصل بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان به ترتیب

استفاده ساکنین از چاههای جذبی و استفاده از کودهای

برابر  5/1 ،5/558 ،5/1و  5/513میلیگرم در لیتر بود .در

شیمیایی برای مصارف کشاورزی دانست ( .)13اسلامی و

مطالعه حاضر غلظت نیترات و نیتریت در فصول مختلف

همکاران غلظت بالای نیترات در آب زیرزمینی شهر

اختلاف معنیداری نداشت .مطالعه نانبخش در سال

زنجان را به چاههای جذبی نسبت دادند .همچنین آلودگی

 1385نشان داد که میانگین غلظت نیترات در  37حلقه

یکی از چاههای منطقه برون شهری زنجان را به وجود

چاه آب قابل شرب شهر ارومیه در فصل پائیز با زمستان و

صنایع و زمینهای کشاورزی اطراف نسبت دادند (.)14

فصل بهار با پاییز اختلاف معنیداری دارد .در مطالعهای

لالهزاری و همکاران دلایل غلظت بالای نیترات در برخی

که توسط ناصری و همکاران در سال  1377انجام شد،

چاههای آب دشت شهرکرد را نشت زهاب خروجی

میانگین غلظت نیترات آبهای زیرزمینی حوضه آبخیز

زمینهای کشاورزی ،عدم استفاده از سیستمهای تصفیه

قره سو در استان گلستان در فصول خشک بیشتر از

فاضلاب و دفع فاضلاب از طریق چاههای دفع فاضلاب

مرطوب بود .در مطالعه نانبخش و همکاران در سال

ذکر نمودند ( .)16نانبخش و همکاران گزارش نمودند که

 ،1387میانگین غلظت نیتریت نمونههای آب در فصول

علت غلظت بالای نیترات در برخی از چاههای آب شهر

مختلف اختلاف معنیداری نداشت .در مطالعه اسلامی و

ارومیه احتمالا به دلیل نشت فاضلاب خانگی میباشد (.)7

همکاران در سال  ،1372غلظت نیتریت آب در فصول

بدیعی نژاد و همکاران اعلام کردند که مهمترین منبع

مختلف اختلاف معنیداری نداشت .مطالعه بدیعینژاد و

آلودگی چاههای شرب شهر شیراز به نیترات ،فاضلاب

همکاران نشان داد که میانگین غلظت نیترات در دو فصل

شهری و خانگی میباشد ( .)1آرزو و همکاران اثبات

کم بارش و پربارش تفاوت معنیداری ندارد .نتایج مطالعه

نمودند که علت آلودگی آبهای زیرزمینی در کشور

حاضر با مطالعات نانبخش ( )1385و ناصری ()1377

ترکیه ،افزایش فعالیتهای کشاورزی و رشد فعالیتهای

مطابقت ندارد ولی با نتایج مطالعات نانبخش (،)1387

صنعتی میباشد ( .)17آنکو و همکاران در سال 2557

اسلامی ( )1372و بدیعینژاد همخوانی دارد .از علل

علت بالا بودن غلظت نیترات در آب زیرزمینی کشور غنا

تفاوت غلظت نیترات در فصول مختلف میتوان به

را مدیریت نامناسب پسماندهای کشاورزی و دامی ذکر

متفاوت بودن میزان بارندگی ،نفوذپذیری منطقه یا بافت

نمودند ( .)18مطالعه لی و همکاران ( )2553در شهر

منطقه ،تفاوت در میزان فعالیتهای کشاورزی ،میزان

سئول آشکار نمود که در فصل خشک غلظت نیترات متاثر

تولید فاضلاب و میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی

از ناحیه چمنزار و ناحیه محصولات کشاورزی و در فصل

اشاره نمود (.)16 ،1

بارانی مربوط به ناحیه مسکونی-تجاری است .این مطالعه

غلظت نیترات در برخی چاهها نزدیک به حدود

رابطه کاربری زمین اطراف چاهها و افزایش غلظت نیترات

مجاز سازمان جهانی بهداشت ( 55میلیگرم در لیتر) قرار

را آشکار نمود .در مطالعه حاضر غلظت نیترات در مناطق

داشت .تنها در چاههای شماره  854و  855که در منطقه 8

مسکونی بیشتر از مناطق باغی و زمینهای خالی بود.

قرار داشتند میانگین سالیانه غلظت نیترات به ترتیب برابر

همچنین در برخی چاهها که در مناطق کشاورزی قرار

 31/87و  51/32میلیگرم در لیتر بود .کاربری زمین

داشتند غلظت نیترات بالا بود .نتایج این مطالعه نیز بیانگر

اطراف چاههای  854و  855به ترتیب مسکونی-ورزشی و

آن بود که کاربری زمین اطراف چاهها بر غلظت نیترات

مسکونی-کشاورزی بود .میرانزاده و همکاران علت بالا

تاثیرگذار است که با مطالعات بالا مطابقت دارد.
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 در ادامه این مطالعه.شناسایی منشاء آلودگی میباشد

در آینده این احتمال وجود دارد که غلظت نیترات

پیشنهاد میشود عوامل دخیل در افزایش غلظت نیترات در

در برخی چاهها فراتر از استاندارد مجاز رود و باعث

.چاهها به طور دقیق بررسی شود

 ارائه راهکار.ایجاد مشکلاتی برای سلامتی افراد گردد
 کاهش و کنترل نیترات مستلزم،صحیح برای جلوگیری
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Background: The purpose of this study was to evaluate the
concentration of nitrate and nitrite in groundwater resources of
Jiroft city and compare them with WHO standard.
Materials and Methods: This was descriptive-analytical and
cross-sectional study. The samples were taken from 55 wells in
different parts of Jiroft in a one-year-period study. Each season
three samples were taken from each source. Nitrate and nitrite
concentrations were determined by spectrophotometry. SPSS 16
software were used for data analysis. Statistical tests used,
included One-way ANOVA and Post Hoc Tests (Tukey HSD and
the Tamhane).
Results: The annual average concentration of nitrate and nitrite
in the water wells of Jiroft were 10.05 and 0.01 mg/L,
respectively. Nitrate and nitrite levels in different seasons showed
no significant differences (P>0.05). Nitrate concentrations were
significant differences between first zone and zone 2 and 3,
second zone and zone 5 and 6, Third zone and zone 5 and 6.
Nitrate concentrations in residential areas was more than garden
and vacant lands (P<0.05).
Conclusion: Nitrate and nitrite concentrations in wells were less
than WHO standard but It is likely that some wells will have
nitrate concentrations above the standard level, in the future. It is
suggested that nitrate increasing factor in wells have to be
controled and proper strategy should be considerd for prevention,
reduction and control of nitrate concentration.
Key words: Nitrate, Nitrite, Groundwater, Jiroft
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