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 چکيده
مطالعات اخیر تجمع نیترات در بافت های گیاهان ازقبیل برگ، ریشه و ساقه را نشان می دهند. 

( ازجمله را ه های مواجهه انسان %1( و حبوبات )%51(،آب آشامیدنی )%08مصرف سبزیجات خام )

-با نیترات محسوب می شوند. نیترات نسبتا بی ضرر تلقی می شود. هدف در این تحقیق کاربردی

لی بررسی غلظت نیترات آب زیرزمینی، خاک و کاهو مزارع کشاورزی شهرستان ورامین در تحلی

 1نمونه سبزی برگی )کاهو( مزارع در  98نمونه خاک و  98تمونه آب چاه،  98باشد. می5931سال

براساس استاندارد ملی مورد بررسی قرارگرفتند. تعیین  5931منطقه شهرستان ورامین در سال 

(، Unico UV2100آب، خاک و کاهو به ترتیب توسط دستگاه اسپكتروفتومتر )مدل  غلظت نیترات

( انجام و Unico UV2100( و اسپكتروفتومتر )مدلDR/2010 HACHاسپكتروفتومتر )مدل

و سامانه  50نسخه  SPSSپس از مقایسه نتایج با استانداردهای ملی و بین المللی، با نرم افزارهای 

نمونه آب،  98تحلیل گردید. میانگین غلظت نیترات  Arcview GIS 10.1اطالغات جغرافیایی 

میلی گرم در  9/5981میلی گرم در کیلوگرم و  9/51میلی گرم در لیتر،  08خاک و کاهو به ترتیب 

مشاهده گردید. میانگین غلظت نیترات  1کیلوگرم بدست آمد. بیش ترین غلظت نیترات در ایستگاه 

میلی گرم  4/50میلی گرم در لیتر،  5/38هو در فصل تابستان )به ترتیب نمونه های آب، خاک و کا

میلی گرم در لیتر،  3/09میلی گرم در کیلوگرم( بیش از زمستان )به ترتیب  9/5151در کیلوگرم و 

میلی گرم در کیلوگرم( بدست آمد. میانگین غلظت نیترات  9/5551میلی گرم در کیلوگرم و  9/55

از استاندارد بین المللی بدست نیآمد. براساس نتایج بدست آمده، مهم ترین  نمونه های کاهو بیش

 اشد.بدلیل تغییرات غلظت نیترات مربوط به فصل برداشت و غلظت نیترات آب برای آبیاری می

 .آب، خاک، کاهو، نیترات، ورامین :يديکل واژگان
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  2گيتی کاشی،  1 اميرمحمد فرهودي
مهندسی محیط زیست، گرایش آب و فاضالب، گروه آب و فاضالب، دانشكده دانشجوی کارشناسی ارشد 5 5

 .مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
ش آب، دانشكده بهداشت، علوم پزشكی و عضو مرکز تحقیقات پاالی دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط 5

 .تهران دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

 
 نام نویسنده مسئول:

 گيتی کاشی

تعيين غلظت نيترات آب زیرزمينی، خاک و کاهو در مزارع منتخب 

  1931شهر ورامين در سال 
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 مقدمه
(. مصرف سبزیجات خام 5نیترات، مهم ترین فرم نیتروژن، از توانایی سرعت جذب باال به ویژه در سبزیجات برگی برخوردار می باشد )

(. نیترات نسبتا بی ضرر است 5( ازجمله را ه های مواجهه انسان با نیترات محسوب می شوند )%1( و حبوبات )%51(، آب آشامیدنی )08%)

میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن بر روز( تلقی  8/9برابر بیش از جذب قابل قبول روزانه ) 588گرم، حدود  8-91بالغین  و دوز کشندگی برای

، اختالل در عملكرد تیروئید، L3NO-mgN 58/می شود. مصرف آب آشامیدنی دارای غلظت نیترات بیش از رهنمود قانون آب آشامیدنی، 

متهموگلوبینیمیا به علت تولید نیتروزامین های ناشی از احیای نیترات به نیتریت در ائوفاژها منجر می و بیماری مثانه، سرطان معده سرطان 

به زودودن نیترات هنگام تهیه غذا ازقبیل جوشاندن سبزیجات منجر می شود. مخاطرات بهداشتی ناشی از  C(. مصرف ویتامین 9شود )

روه های جمعیت هدف پرخطر )گیاهخواران، کودکان و سالمندان( به وضع مقررات مصرف سبزیجات نظیر سرطان پیشرونده به ویژه در گ

(. براساس مقررات کمیسیون 4سخت در مورد تولید و تجارسازی گیاهان برگی غنی از نیترات و مواد غذایی ذرت فرآیندشده منجر می شود )

(. مرحله برداشت، زمان برداشت 1گرم وزن تازه تدوین شده است )میلی گرم بر کیلو 9888-1888اروپا، مقدار غلظت نیترات در کاهوی تازه 

هنگام روز، شرایط محیطی )ازقبیل شدت نور، کیفیت طیف، دمای هوا، غلظت دی اکسید کربن و دوره تناوب نور(،عوامل کشاورزی )زمان 

(. 1ترات در سبزیجات خام محسوب می شوند )بندی، غلظت و نوع نیتروژن مصرفی( و گونه/ژنوتایپ گیاه ازجمله عوامل موثر بر تجمع نی

روز قبل از برداشت، کاربرد  5-1کاهش غلظت نیترات در کود آبیاری، کاربرد کودهای نیتروژنه آمونیوم و اوره، کاربرد آب سالم بدون نیترات 

ای کم تر نیترات ازجمله روش ه کلرور کلسیم به جای نیترات کلسیم، مدوله کردن ترکیب طیف نوری و انتخاب گونه دارای ظرفیت تجمع

(. نیترات عمدتًا از طریق آب آشامیدنی، سبزی ها و سایر مواد غذایی وارد 8کاهش غلظت نیترات در گیاهان برگی شكل محسوب می شوند )

وسط و کم ترین (. کاهو، هویج و پیاز به ترتیب از بیش ترین، مت0میلی گرم در روز در داخل بدن تولید می شود ) 15بدن شده و حدود 

آن به فرم  %51کیلوگرم در هكتار است که  08-958توانایی ذخیره سازی نیترات برخوردار هستند. گستره نیاز نیتروژن برای کشت پیاز 

میلی گرم در کیلوگرم وزن  538کیلوگرم در هكتار نیتروژن به افزایش تجمع نیترات در پیاز ) 918(. مصرف بیش از 3نیترات می باشد )

(. تنش آبی مهم ترین عامل موثر بر عملكرد 58ک( منجر می شود. مدیریت نامطلوب به اختالل در متابولیسم گیاهان منجر می شود )خش

گیاهان زراعی به ویژه در زراعت های آبی واقع در منطقه خشک و نیمه خشک است. مدیریت بهینه سازی آبیاری گیاهان، شرایط خاک و 

(. غلظت بهینه نیتروژن به فرم نیترات به رشد بهینه فرآورده های کشاورزی منجر می شود. 55ت منجر می شود )آب به افزایش راندمان کش

دهد. نیترات پس از ورود به گیاه در واکوئول های ریشه، ساقه و اندام ذخیره ای ذخیره وزن خشک گیاهان را نیتروژن تشكیل می درصد  1-5

برگ ها به خصوص برگ های پایین منجر می شود )پیاز(. براساس آمار کشوری، مصرف روزانه گوجه می شود  و کمبود آن به زردرنگ شدن 

(. بسیاری از محققان در مورد غلظت نیترات در منابع آب و مواد 55است ) 50و  13، 15فرنگی، سیب زمینی و کاهو برحسب گرم به ترتیب 

های شهری، روستایی میانگین غلظت نیترات در چاه 5934رزایی وهمكاران در سال غذایی ازقبیل سبزیجات تحقیق نموده اند. برای مثال می

(. مهرابی و همكاران 59عالم نمودند )ادر منطقه شاهرود و دامغان  48/58و  55/10، 53/50به ترتیب را برحسب میلی گرم در لیتر و دشتی 

 534میلی گرم بر لیتر و  9/91میلی گرم بر کیلوگرم خاک،  9/51ب میانگین غلظت نیترات در خاک، آب آبیاری و سیب زمینی را به ترتی

(. النههال غلظت زیاد نیترات را در تعدادی از نمونه نان 54میلی گرم بر کیلوگرم سیب زمینی در مزارع کوچک فریدونكنار اعالم نمودند )

صرف می صورت خام م معموال به(. کاهو 51عالم نمود )های بررسی شده، تمام نمونه های میوه، سبزیجات و آب را بیش از گستره مجاز ا

ولیدی تکاهو برگی غلظت نیترات در خاک، آب آبیاری و هدف در این تحقیق تعیین باشد.  و احتمال آلودگی به نیترات در آن باال میشود 

 ورامین می باشد. شهرستان منتخب در مزارع 

 

 روش هاي تئوري
 توصيف مکان نمونه برداري 1-1

جهت  1مزرعه کوچک در  1 را پژوهش این آماری جامعه .خوشه ای تصادفی است تحلیلی -توصیفی پژوهش این در تحقیق روش

 را موقعیت مكان نمونه برداری 5تشكیل می دهند. شكل  5931جغرافیایی شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز شهرستان ورامین در سال 

 شمالی طول 15 ̊  4تا  َ  15 ̊  50جغرافیایی در َ  مختصات ازنظر کیلومتر مربع است که 5495شهرستان ورامین  نشان می دهد. مساحت

اقلیم ورامین خشک و میانگین بارش سالیانه و بیشینه بارش به ترتیب  .(5است )شكل  قرارگرفته شرقی عرض 91 ̊ 50تا  َ  94 ̊  19و  َ 

ورامین  قسمت هایی از دشتی با ساختارهای آنتی کلینال و سیكلینال است. میلی متر است. تشكیالت زمین شناسی آن آبرفت 5/91و  589

 5890تعداد کل چاه های موجود و قنات ها به ترتیب  .در غرب مواد آذرین قلیای کم و بیش بصورت چینه ها به چشم می خورندبه ویژه 

هكتار  1051با توانایی کشت و آبیاری خوب  5حلقه چاه مصرف آب شرب دارد. زمین کشاورزی درجه  88رشته است که  51حلقه و 
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( و %48) صنعتی (،%41) خدماتهای  شرایط اقتصادی ورامین حول محور( را به خود اختصاص می دهد. براساس آمار موجود، 1/51%)

کارخانجات و شاورزی )کاشت گندم و جو و غالت، سبزیكاری، کاشت علوفه(، دامپروری و کار در ت. کشكل گرفته اس (%51) کشاورزی

 .(51) دنواحدهای تولیدی ازجمله منابع درآمد اصلی ورامین محسوب می شو

 

 . محل ایستگاه هاي نمونه برداري1شکل 

 نمونه برداري 1-2
چاه  نمونه برداری مزاع باشند. نقاط محیط کل نشانگر گردید تا انتخاب و  شد داده تشخیص منطقه در مهم برداری ایستگاه نمونه 1

 و نشانگر تا گردید عدد انتخاب 38شدند. تعداد نمونه  نمونه( انتخاب 1نمونه( و کاهو برگی ) 1حلقه(، خاک مزرعه ) 1کشاورزی )آب 

 بهار پربارش و پاییز بارش در دو فصل کم 5/3/5931الی  95/5/31مزارع باشد. نمونه برداری از مزارع در بازه زمانی  محیط کل نماینده

پژوهش با ظرف  این ارزیابی نیترات در آب چاه آبیاری برای از برداری گرفت. نمونه انجام صبح 58-55در ساعت  نمونه برداریگرفت.  انجام

میلی لیتری طبق دستورالعمل های موجود در کتاب روش های استاندارد جهت انجام آزمایش های آب و  518شیشه ای یا پالستیكی 

نقطه ای تصادفی  1رداری از خاک مزارع برای ارزیابی نیترات در این پژوهش با استفاده از روش مارپیچی (. نمونه ب58فاضالب انجام گرفت )

 (.50سانتی متری پس از کشت طبق دستورالعمل های موجود انجام گرفت ) 8-98از عمق 

 

 روش هاي آناليتيکی 1-9
( طبق دستورالعمل های موجود در کتاب Unico UV2100اندازه گیری غلظت نیترات آب توسط دستگاه اسپكتروفتومتر )مدل 

 به نیترات غلظت برای اندازه گیری خاک های (. نمونه58روش های استاندارد جهت انجام آزمایش های آب و فاضالب انجام گرفت )

استاندارد و تحقیقات صنعتی موسسه  4581شدند. اندازه گیری نیترات نمونه کاهو با روش خشک کردن طبق دستورالعمل  منتقل آزمایشگاه

 خشک، خرد )مدل شو، و شست جدا، غیرخوراکی های و به آزمایشگاه منتقل شد. بخش کیلوگرم کاهو برداشت 9ایران انجام گرفت. حدود 

IKA  /Basic 11A .گراد به  درجه سانتی 08اون )دنا، ایران(  گرم نمونه توسط دستگاه 588، آلمان( و یكنواخت سازی نمونه انجام گرفت

میلی لیتر محلول دی سدیم  1منتقل،  لیتری میلی 188 بالن گرم نمونه آماده شده توزین، به 5و آسیاب گردید.  ساعت خشک 55مدت 

 ماری بن در دقیقه 51مدت  درجه سانتی گراد افزوده و بالن به 08آب مقطر دوبار تقطیر گرم  لیتر میلی 588تترابورات )مِرک، آلمان( و 

میلی لیتر با آب مقطر دوبار تقطیر  588گرفت. استات روی )مِرک، آلمان( و پتاسیم هگزاسیانوفرات )مِرک، آلمان( افزوده و تا  رقرا جوش

( افزوده و با آب مقطر دوبار Filter syringeمیلی لیتر محلول صاف شده ) 58( و کادمیوم فلزی به 1/3معادل  pHرقیق شد. محلول بافر )

میلی لیتری منتقل، سولفانیآلمید  18( به بالن ژوژه Filter syringeمیلی لیتر محلول صاف شده ) 58ی لیتر رقیق شد. میل 18تقطیر تا 

،  DR/2010 HACHنفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید نرمال افزوده و جذب به وسیله دستگاه اسپكتروفوتومتری )مدل-5کلراید و 

 (.53موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام گرفت ) 4581ق دستورالعمل نانومتر طب 919آمریكا( در طول موج 

 

 آناليز آماري 1-4
( ValueP ≤ 81/8در اختالف سطح معنادار ) ANOVAآماری  بار تكرار و مقدار متوسط آن ها گزارش گردید آزمون 9آزمایشات 

(SPSS  تهیه نقشه کیفیت مكان مزارع در شهرستان ورامین با سامانه اطالعات 58( برای تجزیه و تحلیل متغیرها استفاده گردید )50نسخه .)

 (.55( تعیین گردید )GIS( )Arc GIS, 10.1جغرافیایی )
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 نتایج و بحث

 ارزیابی نيترات آب آبياري 2-1
( بودند. میلی گرم در لیتر 18)کشوری استاندارد گستره بیش از نیترات بررسی شده دارای آب آبیاری چاه  98( از %59نمونه ) 4

و ( 4/55-991) 5/38.±5/593آب در فصل تابستان و زمستان برحسب میلی گرم در لیتر به ترتیب  نمونه  98در غلظت نیترات میانگین 

از بررسی نمونه های آب آبیاری چاه می توان نتیجه گیری نمود  برطبق نتایج حاصل .(5)جدول  بدست آمد( 1/1-1/995) 9/548±3/09

 11که غلظت نیترات در فصل کم بارش تابستان بیش از فصل پربارش زمستان است. بدیعی نژاد و همكاران نشان دادند که غلظت نیترات 

(. 55( در شهر شیراز است )1/95.±9/3( بیش از فصل پربارش زمستان )8/95.±5/0حلقه چاه بررسی شده در فصل کم بارش تابستان )

جهت غلظت نیترات از روند افزایشی از شمال به جنوب منطقه و از شرق به غرب منطقه برخوردار می باشد. به عبارت دیگر نوسانات غلظت 

-نیترات را در جنوبی نیترات از چاهی به چاه دیگر را می توان به عملیات کشاورزی نسبت داد. استواری و همكاران روند افزایشی غلظت

(. پیش آزمون ها در مورد جهت آلودگی نیترات نشان دادند که مدل کروی بهترین 59شمالی در آب زیرزمینی دشت لردگان توصیف نمودند )

ز ی اتر نیتـرات آب زیرزمین تأثیرپذیری بیشمدل برای توصیف نوسانات مكانی نیترات محسوب می شود. پیش آزمون ها نشان دادند که 

به کاهش متوسط دامنه نوسانات غلظت نیترات آب زیرزمینی در مقایسه با سایر متغیرهای کیفیت آب زیرزمینی منجر می عوامل خارجی 

کشاورزی، شود. میانگین غلظت زیاد نیترات چاه آب کشاورزی در ایستگاه جنوب ورامین را می توان به عوامل خارجی ازقبیل کاربری 

 .میتواند عامل خارجی افزایش نیترات به آب زیرزمینی باشدنسبت داد. زیرزمینی  خاک و حرکت آن به طرف آب شستشوی نیترات از سطح

 1931. غلظت نيترات آب آبياري در شهرستان ورامين 1جدول 

 ایستگاه
 موقعیت جغرافیایی

 غلظت نیترات )میلی گرم بر لیتر(

 زمستان تابستان 

 1/1 4/55 شمال 5

 1/995 991 جنوب 5

 1/55 5/58 شرق 9

 1/15 8/11 غرب 4

 1/54 4/53 مرکز 1

 3/09 5/38 میانگین 

 9/548 5/593 انحراف معیار 

 1/1 4/55 کمینه 

 1/995 991 بیشینه 

 18 18 گستره استاندارد 

 

 ارزیابی نيترات خاک پس از کشت 2-2

(. 5( بودند )جدول میلی گرم در کیلوگرم 58-55استاندارد )گستره بیش از نیترات بررسی شده دارای خاک  98( از %58)نمونه  9

( 5/58-1/98) 4/50.±5/0خاک در فصل تابستان و زمستان برحسب میلی گرم در کیلوگرم به ترتیب نمونه  98در غلظت نیترات میانگین 

ک کشاورزی می توان نتیجه گیری نمود که برطبق نتایج حاصل از بررسی نمونه های خا .(5)جدول  بدست آمد( 5/1-1/51) 9/55±0/8و 

نیترات خاک  غلظت نیترات در فصل کم بارش تابستان بیش از فصل پربارش زمستان است. مهرابی و همكاران نشان دادند که غلظت میانگین

ظت نیترات از روند (. جهت غل54میلی گرم در کیلوگرم در فریدونكنار است ) 9/58و  9/51مزارع کوچک قبل و بعد از کشت به ترتیب 

افزایشی از شمال به جنوب منطقه و از شرق به غرب منطقه برخورداراست. به عبارت دیگر نوسانات غلظت نیترات از مزرعه ای به مزرعه دیگر 

حقیق با ترا می توان به افزایش مصرف کود نیتروژنه و شستشوی نیترات به علت افزایش سطح ایستایی آب زیرزمینی نسبت داد. این یافته 

(. پیش آزمون ها نشان دادند که غلظت میانگین نیترات خاک قبل و بعد از 54تحقیق انجام شده توسط قشالقی و همكاران مطابقت دارد )

 غلظت میلی گرم بر کیلوگرم در فصل کم بارش تابستان می باشد. بنابراین می توان کاهش 4/50و بعد از کشت  4/59کشت به ترتیب 

نتایج نشان دادند که غلظت نیترات  .داد نسبت خاک تر پایین عمق نیترات به توسط کاهو برگی و شستشوی جذب نیترات به را خاک نیترات

نمونه خاک در مناطق مختلف شهر ورامین اختالف زیادی با هم به علت تفاوت در زمان کوددهی، نوع کود مصرفی، مقدار کود مصرفی،  98در 

http://www.racj.ir/


 21 -12، ص  2931، بهار 21، شماره پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

کاشته شده در برابر جذب نیترات، زمان و مقدار آبیاری دارند. میانگین غلظت زیاد نیترات خاک کشاورزی در مقاومت ذاتی واریته کاهو 

 نسبت داد. کشاورزیایستگاه جنوب ورامین را می توان به عوامل خارجی ازقبیل کاربری 

 1931. غلظت نيترات خاک شهرستان ورامين سال 2جدول 

 ترات )میلی گرم بر کیلوگرم(غلظت نی موقعیت جغرافیایی ایستگاه

 زمستان تابستان  

 5/1 5/58 شمال 5

 1/51 1/98 جنوب 5

 5/0 9/59 شرق 9

 4/55 1/55 غرب 4

 9/58 4/51 مرکز 1

 9/55 4/50 میانگین 

 0/8 5/0 انحراف معیار 

 5/1 5/58 کمینه 

 1/51 1/98 بیشینه 

 58-55 58-55 گستره استاندارد 

 

 نيترات کاهوارزیابی  2-9

بودند ن( میلی گرم در کیلوگرم 5188-9188استاندارد )گستره بیش از نیترات بررسی شده دارای نمونه کاهو  98( از %8)هیچ یک 

 9/5551.±1/510کاهو در فصل تابستان و زمستان برحسب میلی گرم در کیلوگرم به ترتیب  نمونه  98در غلظت نیترات (. میانگین 9)جدول 

برطبق نتایج حاصل از بررسی نمونه کاهو می توان نتیجه گیری  بدست آمد.( 1/5985-1/5835) 9/5151±9/510و ( 5/5885.-5435)

میلی  450نیترات را  نمود که غلظت نیترات در فصل کم بارش تابستان بیش از فصل پربارش زمستان است. نونز و همكاران غلظت میانگین

(. جهت غلظت نیترات از روند افزایشی از شمال به جنوب منطقه و از شرق به غرب 51ت متحده است )گرم در کیلوگرم تازه کاهو در ایاال

ت ممنطقه برخوردار است. به عبارت دیگر نوسانات غلظت نیترات از مزرعه ای به مزرعه دیگر را می توان به افزایش مصرف کود نیتروژنه و مقاو

( در تجمع نیترات در میوه %45نشان دادند که مصرف کود نیتروژنه مهم ترین عامل تاثیرگذار )ذاتی واریته کاهو نسبت داد. پیش آزمون ها 

میلی گرم در کیلوگرم در ایالت سینگ  59/5155و سبزی محسوب می شود. جانا و موکتان میانگین غلظت نیترات در بگی قرمزرنگ را 

فزایش مدت رشد و کاهش مدت دریافت نور در جنوب ورامین به افزایش (. پیش آزمون ها نشان دادند که ا51کشور هند اعالم نمودند )

ذخیره سازی نیترات در کاهو منجر می شود.  بنابراین کاربرد نادرست کودهای نیتروژنه به کاهش ماده آلی خاک، تضعیف میكروارگانیسم 

یرزمینی می شود. نتایج نشان دادند که غلظت نیترات در ها، تجمع نیترات در کاهو، تاثیر بر سالمت مصرف کننده و آلوده نمودن سفره آب ز

نمونه کاهو بررسی شده در مناطق مختلف شهر ورامین اختالف زیادی با هم به علت تفاوت در مقدار کود مصرفی، مقاومت ذاتی واریته  98

رات کاهو در ایستگاه جنوب ورامین را می توان کاهو کاشته شده در برابر جذب نیترات، زمان و مقدار آبیاری دارند. میانگین غلظت زیاد نیت

نسبت داد. پیش آزمون ها نشان دادند که عدم کاربرد کودهای نیتروژنه در روش کشت ارگانیک  کشاورزیبه عوامل خارجی ازقبیل کاربری 

 آینده های در سال آبی تنش ایجاد از رفت برون به تامین سالمت مصرف کننده به علت عدم تجمع نیترات در کاهو منجر می شود. برای

 بهویژه در بخش کشاورزی تأکید آبی منابع به پایدار دسترسی براساس آب از ه ها حذف آالیند و آب کیفیت آب، بهینه مصرف روی بر باید

   .(58نمود )

 1931. غلظت نيترات کاهو شهرستان ورامين سال 9جدول 

 بر کیلوگرم(غلظت نیترات )میلی گرم  موقعیت جغرافیایی ایستگاه

 زمستان تابستان  

 1/5985 5/5885 شمال 5

 1/5835 5435 جنوب 5

 1/5411 4/5511 شرق 9
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 1/5155 8/5555 غرب 4

 1/5484 4/5584 مرکز 1

 9/5151 9/5551 میانگین 

 9/510 1/510 انحراف معیار 

 1/5985 5/5885 کمینه 

 1/5835 5435 بیشینه 

 5188-9188 5188-9188 گستره استاندارد 

 

 مقایسه آماري 2-4

مقایسه آماری متغیر غلظت نیترات کاهو و متغیرهای مورد بررسی نظیر موقعیت مزرعه، غلظت نیترات خاک و غلظت نیترات کاهو در 

مشاهده می شود، اختالف معنی دار آماری بین غلظت نیترات کاهو با متغیرهای  4نشان داده شده است. همان طوری که در جدول  4جدول 

(. بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که ارتباط مثبت قوی بین غلظت نیترات کاهو P > 81/8ال بدست آمد )غلظت نیترات آب و فصل س

(. شناسایی 54با غلظت نیترات آب و فصل سال وجود دارد. این یافته تحقیق با تحقیق انجام شده توسط ویک و همكاران همخوانی دارد )

در کاهو ازجمله نقاط قوت تحقیق محسوب می شوند. عدم اندازه گیری آالینده های دیگر ازقبیل منابع خارجی موثر بر نشر آالینده نیترات 

ترکیبات آلی ازجمله محدودیت های این تحقیق محسوب می شود. بنابراین برای مطالعات آینده پیشنهاد می شود باقی مانده آالینده های 

 دیگر در سبزیجات و میوه ها نیز بررسی گردد. 

 مقایسه آماري متعير امتياز ميکروبی و اطالعات آلودگی مواد غذایی مصرفی رستوران ها در شهرستان ورامين .4جدول 

 F 2R ANOVA (P-Value) نشر )%( نام متغیر شماره

 (S) 858/8 150/8 318/0 1/11 فصل 5

 (NS) 385/8 885/8 851/8 5/8 موقعیت جغرافیایی مزرعه 5

 (NS) 918/8 558/8 301/8 5/1 غلظت نیترات خاک 9

 (S) 845/8 454/8 3/1 5/98 غلظت نیترات آب 4

 

 . نقشه پراکنش نيترات کاهو در محل ایستگاه هاي نمونه برداري2شکل 
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 نتيجه گيري

ها نتایج نشان دادندکه اجرای مصرف مقدار کود بهینه روش سودمند به علت کاهش غلظت نیترات کاهو و صرفه جویی در هزینه 

 باشد. محسوب می شود. مهم ترین دلیل تغییرات غلظت نیترات مربوط به فصل برداشت و غلظت نیترات آب برای آبیاری می

 

 سپاسگذاري

تعیین غلظت نیترات آب زیرزمینی، خاک و کاهو در مزارع  عنوان با محیط بهداشت مهندسی کارشناسی نامه پایان از بخشی این مقاله

 تحقیقات مرکز و محیط بهداشت مهندسی گروه آزمایشگاهی حمایت از مقاله باشد. نویسندگان می 5931ر سال منتخب شهر ورامین د

 .نمایند می قدردانی و تشكر تهران پزشكی علوم اسالمی واحد آزاد دانشگاه آب پاالیش
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