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بررسي آلودگي شيميايي آب زيرزميني دشت برازجان
جابر مظفریزاده  ،*3زهرا سجادی

2

 3دبير کميته تحقيقات ،شرکت آب منطقهای استان بوشهر
 2گروه هيدروژئولوژی ،بخش زمينشناسي ،دانشكده علوم ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
(دريافت مقاله -73/33/33 :پذيرش مقاله)72/3/5 :

چكيده
زمينه :امروزه يكي از مشكالت جوامع بشری آلودگي آبهای زيرزميني به نيترات است .نيترات بهدليل قابليت انحالل زياد در آب،
جذب کم و نيز پايداری ترکيب آن در آب ،بهعنوان بهترين شاخص برای نشان دادن آلودگي شيميايي آب زيرزميني مورد بررسي قرار
گرفته است .دشت برازجان در شمال استان بوشهر يكي از دشتهای حاصلخيز ميباشد که آلودگي نيترات آب زيرزميني در بخشهای
وسيع از اين دشت رخ داده است .هدف از اين بررسي تعيين منشأ آلودگي های موجود و مناطق دارای بيشترين پتانسيل
آلودگي ميباشد.
مواد و روشها :در اين بررسي کيفيت شيميايي آب چاههای منطقه ،بهويژه از نظر آلودگي يونهای نيترات ،سولفات ،کلر و سديم،
تغييرات مكاني و زماني و منشأ آنها در آبهای زيرزميني دشت برازجان ،مطالعه شده است .نمونههای آب زيرزميني از  32چاه ،در
در طول نمونهبرداری سعي شد از روشهای استاندارد نمونهبرداری  EPA 2006استفاده شود.
يافتهها :بر اساس نتايج حاصله ،آلودگي شديد نيتراته (تا بيش از  363ميليگرم در ليتر) آبهای زيرزميني بخصوص در بخش جنوبي
دشت بهوسيله فعاليتهای کشاورزی و همچنين چاههای جذبي و ورود آب آلوده از مرغداریها رخ داده است .همچنين نتايج نشان داد
که غلظت يونهای – Clدر  66درصد نمونهها Na+ ،در  57درصد 333SO42- ،درصد و  NO3-در  22درصد از نمونههای آب
زيرزميني بيشتر از مقادير استاندارد ميباشد.
نتيجهگيری :با توجه به نتايج حاصله بايستي در استفاده از کودهای شيميايي مديريـت مناسب اعمال گردد و از ورود فاضالبهای
خانگي ،کشاورزی و صنعتي بدون تصفيه به منابع آب منطقه ممانعت بهعمل آيد.
واژگان کليدی :دشت برازجان ،آلودگي ،آب زيرزميني ،غلظت نيترات.
*بوشهر ،خیابان رییسعلی دلواری ،شرکت آب منطقهای بوشهر ،کمیته تحقیقات

Email: jaber_mozaffarizadeh@yahoo.com
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/ 729طب جنوب

مقدمه

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3373

غلظت باالی  PO4- ،Cl- ،NO3-در آب زیرزمینی و

کیفیت مطلوب فیزیکی و شیمیایی آب از نقطه نظر

آلوده شدن منابع آب میباشد ( .)7محققان گوناگونی

زیباشناختی و حفظ سالمتی مصرفکننده و نگهداری

اثرهای منفی شوری در کاهش عملکرد گیاهان را

از سیستم شبکه آب ضروری است .کنترل غلظت

گزارش نموده و اعالم داشتهاند که وجود نمكهای

برخی آالیندهها در برخی از مناطق ،جهت فراهم

محلول فراوان در خاک یا محلول غذائی موجب

نمودن سالمتی مردم الزم است ،که اینگونه اقدامات

کاهش در جذب نیتروژن کل توسط گیاه گردیده و در

شامل انجام آزمایشهای شـیمیایی بر روی منابع تأمین

مجموع در خاکهای شور ،کارآیی عناصر غذایی در

آب میباشند (.)1

افزایش عملکرد کاهش مییابد (.)8-11

نیترات و فسفات دو آالینده عمده آبهای زیرزمینی

دشت برازجان یکی از دشتهای حاصلخیز استان

هستند که منشأ اصلی آنها فاضالب شهری و

بوشهر است ،که از آبهای زیرزمینی بهرهبرداری

فعالیتهای کـشـاورزی میباشند (.)2

گسـتردهای صورت میگیرد ،در نتیجه امکان آلودگی

نیترات بهعنوان شاخص آلودگی آبهای زیرزمینی

منابع آب زیرزمینی به یون نیترات وجود دارد.

همواره مورد توجه محققان بوده است .بیشتر موارد

تاکنون مطالعهای در مورد وضعیت آبهای زیرزمینی

رخداد آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی با

دشت برازجان از نظر آلودگی نیترات انجام نشده

فاضالبهای کشاورزی و استفاده از کودهای نیتروژنه

است ،بنابراین هدف از این پژوهش بررسی وضعیت

در ارتباط است ( 3و  .)4نیتروژن موجود در آب

آبهای منطقه برازجان و تعیین منشأ آلودگی این

آبیاری همانند نیتروژن مصرفی در خاک عمل مینماید

منابع به یون نیترات میباشد .کوددهی نیتراته با هدف

و در صورتیکه میزان آن زیاد باشد ،بر رشد گیاه تأثیر

رشد زایشی گیاهان و نفوذ فاضالب خانگی از

گذارده و رسیدن میوه را به تعویق انداخته و یا کیفیت

بیشترین منشأهای آلودگی نیتراته آبخوان آبرفتی

آن را کاهش میدهد (.)5

برازجان میباشند.

آنتوناکوس و المبراکیس ویژگیهای هیدروشیمیایی و
افزایش نیترات در آبخوان  ،Spartaدر یونان را مورد

مواد و روشها

پارامترهای شیمیایی در مقابل عمق نتیجهگیری نمودند

دشت برازجان یکی از دشتهای محدوده مطالعاتی

که فرایند اصلی مسبب افزایش نیترات آب زیرزمینی،

دالکی -شبانکاره میباشد ،این محدوده در شمال استان

اکسیداسیون آمونیاک ناشی از فروشویی سریع کودهای

بوشهر واقع شده است که بین طولهای جغرافیایی ً292 84

غیرآلی اعمال شده در نواحی کشاورزی میباشد (.)6

 494تا ً 534 11 41شرقی و عرضهای  32 222 11تا 45 93

هیدروژئوشیمی و کیفیت آب زیرزمینی بخش پایینی

 32قرار دارد (شکل  .)1از نظر آب و هوایی ،منطقه مورد

حوضه رودخانه  ،Ponnaiyarمنطقه ،Cuddalore

مطالعه با میانگین بارندگی ساالنه  281/3میلیمتر و میانگین

جنوب هندوستان توسط جواناندام ()Jeevanandam

دمای  29/9درجـه سانتیگراد بر اساس تقسیمبندی آمبرژه

و همکاران مورد ارزیابی قرار گرفت؛ نتایج نشاندهنده

دارای اقلیم بیابانی گرم میانه میباشد.
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شکل  )1نقشه زمینشناسی و موقعیت منطقه مورد مطالعه

زمينشناسي و هيدروژئولوژی

بهطور کلی جهت جریان آب زیرزمینی در دشت برازجان

بر اساس تقسیمبندی زمینشناسی منطقه برازجان از

از حواشی شرقی و غربی دشت به طرف قسمتهای

لحاظ زمینشناسی در ناحیه زاگرس چینخورده یا

میانی و جنوب غربی دشت است .شیب هیدرولیکی در

زاگرس خارجی قرار دارد ( .)11آبخوان آبرفتی

حاشیههای دشت ،که در ارتبـاط با سـازندهای آهکی

برازجان از نوع آزاد و بهصورت پیوسته و ناهمگن

مجاور میباشند ،بیش از سایر نواحی است و به سوی

بوده که رسوبات تشکیلدهنده آن بیشتر شامل

مرکز دشت به تدریج کاهش مییابد.

واریزهها ،مخروط افکنهها و رسوبات رودخانهای
میباشد .از نظر دانهبندی رسوبات آبخوان آبرفتی
شامل قطعه سنگ ،قلوه سنگ ،شن ،ماسه و سیلت و
رس میباشد .تغـذیـه آبهای زیرزمینی از ارتفاعات
شرقی دشت و تخلیه آبهای زیرزمینی از بخشهای
غربی دشت به خلیجفارس میباشد.
عمق برخورد به آب زیرزمینی از حواشی شرقی دشت
(بیش از  91متر) به سمت نواحی مرکزی ،غربی و
جنوب غربی (کمتر از  5متر) کاهش مییابد .نقشه
 1391در شکل  2نشان داده شده است.

اساسیترین گام در مطالعات هیدروشیمی و آلودگی،
جمعآوری دادههای شیمیایی میباشد .در این بررسی
از روشهای زمینشناسی و هیدروشیمیایی جهت
ارزیابی وضعیت کیفی و بررسی آلودگی منابع آب
زیرزمینی استفاده شد.
نقشه زمینشناسی منطقه با استفاده از نرمافزار
 ArcGISویرایش  9/3ترسیم گردید .بهمنظور بررسی
آلودگی شیمیایی آب زیرزمینی دشت برازجان تعداد
 12نمونه آب از چاههای کشاورزی منطقه با توجه به
چگونگی گسترش زمینهای زراعی و نزدیکی به
روستاها و هدف ارزیابی تأثیرات یونهای شیمیایی
بهویژه نیترات برداشت شد (شکل  ،)1نمونهبرداری از
چاهها با پراکنش مناسب مکانی و زمانی در فروردین و
مردادماه ( 1391بهعنوان شاخص فصل پرآبی و کم
آبی) انجام گرفت.

شکل  )2نقشه هیدروژئولوژیکی منطقه مورد مطالعه
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همتراز آب زیرزمینی دشت برازجان در فروردینماه

جمعآوری دادهها

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3373

/ 733طب جنوب

پارامترهـای درجه حرارت ،pH ،هدایت الکتریکی در

مطالعه با استانداردهای آب آبیاری از استاندارد سازمان

محل نمونهبرداری اندازهگیری شد ،نمونهها در ظروف

جهانی استفاده گردیده است ،برای تهیه نقشههای

پلیاتیلنی نگهداری شده و بهمنظور آنالیز شیمیایی به

پهنهبندی از نرمافزار  Arcmapویرایش  9/3و روش

آزمایشگاه شرکت زاگرس آبشناس فارس منتقل گردید.

درونیابی  IDWاستفاده شد.

برای اندازهگیری میزان  TDSو  ECنمونههای آب از

يافتهها

دستگاه هدایتسنج ،و برای اندازهگیری مقادیر آنیونها

آنالیز پارامترهای هیدروشیمی و میزان نیترات و

و کاتیونها از دستگاه کروماتوگراف یونی (مدل )851

نسبتهای یونی نمونههای آب برداشت شده از دشت

استفاده شد.

برازجان در جداول  1و  3ارائه شده است.

ویژگیهای فیزیکی نمونههای آب جمعآوری شده مانند

در این مطالعه بررسی پراکندگیهای مکانی پارامترهای

 pHبا دستگاه  pHمتر و مقدار کاتیون  K+با استفاده از

شیمیایی بر اساس نمودارهای سری مکانی و مقایسه با

فلیمفتومتر برحسب میلیگرم در لیتر با استفاده از

استانداردهای آب کشاورزی صورت گرفته است .بر

منحنیهای کالیبراسیون اندازهگیری شد.

اساس مقادیر اندازهگیری شده ،میزان غلظت یونهای

بهمنظور تعیین کلرید از روش تیتراسیون نیترات نقره

سولفات در  111درصد نمونهها و کلر در بیش از 77

استفاده شد .مقادیر آنیونهای  NO3-آبهای زیرزمینی

درصد نمونههای آب زیرزمینی بیشـتر از حدود

منطقه موردمطالعه از روش احیای کادمیوم در طول موج
543

توسط

نانومتر

دستگاه

اسـتانـدارد (جدول  )2میباشد .غلظت سدیـم تنها در

اسپکتروفتومتر

نمونههای W9 ،W8 ،W2و  W11بیشتر از مقدار

( )HACH-DR-2111اندازهگیری شد (.)11

استاندارد میباشد.

برای مقایسه کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی منطقه مورد

جدول  )3نتايج سنجش هيدروشيمي نمونههای آب زيرزميني دشت برازجان در فروردينماه 3373
mg/l
HCO3
K
152/5

2647

1241

5534

1/35

1854

7445

14211

8/97

3112

7826

3/92

3486

1/71
1/34

کد

ECµm
/cm

pH

گندم ریز

W1

8382

7/4

551/1

گز بلند

W2

22237

7/6

1513

911/4

دره چیتو

W3

11974

7/9

961/9

617/6

771/8

دهقائد

W4

4576

7/7

711/4

158

113

14/86

نی نیزک

W5

4277

7/7

611/2

121/5

181/6

13/68

268/5

مرغداریدشتستان

W6

9836

7/4

611/2

617/6

611/9

18/77

335/6

2216

حسن آباد

W7

4961

8/1

451/9

358/5

111/6

17/99

274/6

1832

531/8

زیارت

W8

18816

7/7

651/3

541/8

3152

56/69

244/1

2115

5743

12313

صفی آباد

W9

31645

7/5

1513

1215

4642

95/79

274/6

2884

11522

22134

18/16

هفت جوش

W10

74418

7/3

751/5

1975

13228

151/5

213/6

8574

21361

46255

52/81

چاه تلمبه

W11

2823

7/4

451/9

115/4

81/46

7/138

329/5

1133

267/7

2281

1/67

مجاورت زیارت

W12

11691

7/6

371/7

514/3

1319

34/8

134/2

1919

2571

6848

9/16

ايستگاه
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Ca

Mg

Na

698/8

232/4

21/5

2187

91/88

213/6

37/93

183/1

2169

366/1

1713

443/2

1586

336/8

3116

1861

6235

3/53

3562

1/72
17/94
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با توجه به جدول 2و  ،3غلظت نیترات نیمی از
چاه های کشاورزی منطقه مورد مطالعه بیشتر از حد
استاندارد نیترات است .فرآیند اصلی مسبب افزایش
نیترات آب های زیرزمینی برازجان ،فروشویی سریع
کودهای غیرآلی اعمال شده بر زمین های کشاورزی،
ورود فاضالب های خانگی ،پساب دامداری و
مرغداری ها می باشد .نقشه پراکنش غلظت نیترات
آب زیرزمینی دشت برازجان نشان دهنده افزایش
نیترات در بخش جنوب غربی منطقه می باشد.

بحث
بررسي آلودگي شيميايي آب زيرزميني
سولفات
سولفات بیشتر از حل شدن ژیپس (سنگ گچ) یا
سایر رسوبات معدنی که حاوی سولفات می باشند
وارد آب های مصرفی می شود ،غلظت باالی سولفات
در طعم آب اثر می گذارد و گاهی اوقات یون
سولفات توسط باکتری های موجود در آب احیا شده
و  H2Sتولید می کند .سولفات یکی از یون هایی
است که دارای حداقل سمّیت می باشد .مقدار
سولفات کمتر از  961میلی گرم در لیتر ،برای رشد
پروتئین و اسیدنوکلئیك که منجر به مسمومیت گیاه
می گردد ( .)12یافته های بررسی غلظـت سولفات
نشان می دهد که حداکثر مقدار آن  8574میلی گرم
در لیتر در  W11و حداقل آن  1133میلی گرم در
لیتر در  W11می باشد .مقایسه غلظت یون سولفات
نمونه های آب با استانداردهای آب کشاورزی نشان
می دهد که میزان سولـفـات در آب های منطقه از
مقدار مجاز بیشتر است (شکل  3الف).
http://bpums.ac.ir

زیرزمینی دشت برازجان با حدود استاندارد آب آبیاری

سديم
آبهای محبوس شور و یا آبهای دریایی و نیز
گنبدهای نمکی حاوی سدیم زیادی میباشند (.)13
وجود یون سدیم در آب آبیاری یا خاک موجب
میشود که نفوذپذیری خاک نسبت به آب مختل شود.
این اثر عالوه بر تأثیری است که سدیم مستقیماً بر
برخی گیاهان داشته و ممکن است برای آنها سمّی
باشد .عالئم مسمومیت عبارتند از :سوختگی برگ،
ایجاد بافت مرده در لبه برگ که به تدریج رخ میدهد.
غلظتهای باالتر از  911ميليگرم در ليتر مسمومیت
گیاهان را ایـجاد مینمایـد ( .)14غلظت سدیم در
نمونههای W9 ،W8 ،W2و  W11بیشتر از 911
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گیاه مفید و غلظت بیشتر ،سبب اختالل در سنتز

شکل  )3مقایسه یون سولفات (الف) و سدیم (ب) و کلر (ج) موجود در آب

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3373

/ 732طب جنوب

میلیگرم در لیتر است و در سایر نمونهها غلظتی کمتر

باالی  1111میلیگرم در لیتر میتواند منجر به آسیب

از حد استاندارد دارند (شکل 3ب).

در گیاهان شود.
بررسی یافتههای آنالیز بهدست آمده نشان میدهد که

کلريد
یون کلر در آب زیرزمینی از منابع طبیعی،
فاضالبهای خانگی ،پسابهای صنعتی و ورود
آبهای شور ،ناشی میشود .از آنجائیکه برخی از

تمامی نمونههای منطقه بهجز نمونههای ،W5 ،W4
 W11 ،W7غلظتی بیش از حد استاندارد دارند
(شکل  3ج).

گیاهان به تأثیر یونی کلر حساسیت ویژهای نشان
میدهند ،بنابراین ردهبندیهای تجربی آب آبیاری بر

جدول  )3نتايج آناليز نيترات و نسبت  NO3/Clدر
نمونههای آب زيرزميني دشت برازجان (غلظت بر حسب

اساس غلظت کلرید ضرورت دارد (جدول .)2
Sample

NO3
فروردين

NO3مرداد

NO3/Cl

W1

1411

1424

1/13

W2

5/17

5/15

1/1117

حد معمول در آب

W3

3/29

5/13

1/111

آبياری

W4

94/8

81/94

1/214

W5

17/31

21/14

1/1514

W6

162/4

154/2

1/1873

W7

51/7

54/64

1/197

W8

1/64

2/11

1/1113

W9

2/88

2/34

1/1113

W10

4/15

3/72

1/1112

W11

49/9

35/65

1/186

W12

22/34

21/18

1/1187

جدول  )2مقادير استاندارد جهاني مقادير
پارامترهای کيفيت آب آبياری
پارامتر آب

نماد

هدایت الکتریکی

EC W

3-1

dS/m

کل مواد جامد

TDS

2111-1

mg/l

Ca+2

411 - 1

mg/l

Mg +

711 - 1

mg/l

Na+

911 - 1

mg/l

محلول
کلسیم
منیزیم

2

سدیم
کربنات

-

سولفات

CO3
-

)mg/l

3-1

mg/l

Cl

1111-1

mg/l

SO4-2

961 - 1

mg/l

نیترات

NO3-

31 - 1

mg/l

آمونیوم نیتروژن

NH4-

5-1

mg/l

فسفات فسفر

PO4-

2-1

mg/l

K+

2-1

mg/l

جمعآوری شده از منابع آب دشت برازجان از لحاظ

SAR

15 - 1

meq/l

غلظت نیترات طی دو فصل مرطوب (فروردین) و

کلرید

پتاسیم

شایعترین مسمومیت گیاهان نسبت به یون کلرید در
آب آبیاری میباشد .کلرید جذب شده از راه آب و یا
خاک توسط گیاه بر اثر تعرق ،در برگ گیاهان تجمع
مییابد .اگر غلظت کلر در برگها بیش از حد
استاندارد باشد ،عالئم آسیب مانند سوختگی برگ یا
خشك شدن بافت برگ ایجاد میشود .غلظتهای

http://bpums.ac.ir

نتایج آنالیز شیمیایی غلظت نیترات نمونههای

خشك (مرداد) در جدول ( )2نشان داده شده است،
جهت مطالعه آلودگی آبهای زیرزمینی آبخوان آبرفتی
برازجان توزیع مکانی یون نیترات در فروردین و مردادماه
 1391برای تعیین میزان آلودگی و شناخت روندهای
آلودگی ،مورد بررسی واقع شده است (شکل .)4
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سدیم نسبتجذب

نيترات

مظفریزاده و همكاران

بررسي آلودگي شيميايي آب زيرزميني دشت برازجان 733 /

بررسي نيترات آبخوان برازجان
بهمنظور بررسی منابع نیترات آب میتوان از
نمودارهای نیترات در مقابل غلظتهای کلراید و
پتاسیم استفاده کرد ( .)15با توجه به شکل ( )5سه
منبع آب با نیترات متفاوت مشخص خواهد شد .آب
نوع  ،Aغلظت نیترات کم و غلظت پتاسیم و کلراید
باالیی دارد ،نمونه آب  W8 ، W7 ،W3 ،W2و W11

در این دسته قرار میگیرند که در بخش غرب در
نزدیك رودخانه حله و مرکز دشت قرار گرفتهاند.
سایر نمونه آب در منطقه  Bبا غلظت نیترات نسبتاً باال
و پتاسیم و کلراید متوسطی قرار گرفته است .آب نوع
 Cآبی است که میزان نیترات باال و کلراید متوسط و
پتاسیم کمی دارد .این آب در روستای گندمریز W1
شکل  )4نقشه نیترات (بر حسب میلیگرم در لیتر) آبخوان آبرفتی برازجان در
فروردین (الف) و مردادماه (ب) 1391

دیده میشود.

باالترین میزان نیترات اندازهگیری شده در منطقه حدود
 1411میلیگرم در لیتر مربوط به نمونه شماره 1
روستای گندمریز است ،در مرتبه بعدی آب روستای
مرغداری دشتستان ،دهقائد ،حسنآباد و مجاور زیارت
بهترتیب میـزان نیترات  51/7 ،94/8 ،162/4و 49/9
میلیگرم در لیتر قرار دارد .سایر نمونهها دارای میزان
نیتراتی کمتر از  23میلیگرم در لیتر هستند .با توجه
به شکل  4میزان نیترات موجود در آبهای زیرزمینی
چاه خانگی  W6 ،W1در دو فصل نمونهبرداری بیشتر
از سایر بخشها بود.

شکل  )5نمودارهای دو متغیره لگاریتم غلظت نیترات در مقابل لگاریتم غلظت
پتاسیم و کلر نمونههای آب زیرزمینی

افزایش نیترات در چاه  W1میتوان بهدلیل وجود
چاههای جذبی فاضالب خانگی بهواسطه نزدیکی به

آلودگي نيتراته آبهای زيرزميني

خانههای روستا و در چاه  W6نزدیـکی به مرغـداری

کاربری اراضی کشاورزی و اعمال زراعی اثرات عمدهای

و ورود نیترات ناشی از فضـوالت ماکـیان ،آلودگی

را بر روی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت برازجان

ناشـی از کودهای شیمیایی مورد استفاده در زمینهای

گذاشته است .بهجز نواحی شهری و مناطقی که پیشروی

کشاورزی نسبت داد.
http://bpums.ac.ir
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در بخش جـنـوب غربی و مرکـز منطـقـه در اطراف

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3373

/ 732طب جنوب

آب شور منطقه تا آنجا میرسد ،تقریباً بقیه نواحی دشت

سازندهای ژیپس و هالیتدار (گچساران و آغاجاری)

زیر پوشش زراعی قرار گرفته است.

و نفوذ آب شور رودخانه حله و دالکی و وجود

آلودگی شدید نیتراته آبهای زیرزمینی بهوسیله

شورابههای نفتی افزایش یون سولفات ،کلر و سدیم در

فعالیتهای کشاورزی در نواحی وسیعی از دشت

آب زیرزمینی منطقه تشخیص داده شدهاند.

برازجان صورت گرفته است .کوددهی نیتروژنه در

نظر به تغییرات قابل توجه در میزان غلظت نیترات در

زمینهای زراعی عمدتاً جهت رشد رویشی (سبزینه)

آبهای زیرزمینی دشت برازجان که برخی بیش از

گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد .کود نیتروژنه مورد

استاندارد آب آشامیدنی میباشد ،چهار منشأ احتمالی

استفاده قرار گرفته برای زراعت بیشتر اوره میباشد.

برای باال بودن میزان نیترات در آبهای زیرزمینی

فرآیند اصلی مسبب افزایش نیترات آبهای زیرزمینی

پیشنهاد میشود:

برازجان اکسیداسیون آمونیوم ناشی از فروشویی سریع

الف) مواد چاههای فاضالب خانگی و مواد زاید که

کودهای شیمیایی اعمال شده بر زمینهای کشاورزی

بهروش غیربهداشتی دفن میشوند.

میباشد .شکل  6نشان میدهد که اراضی کشاورزی در

ب) کودهای شیمیایی و فضوالت حیوانی -انسانی.

دشت برازجان از وسعت زیادی برخوردار بوده و مجموع

ج) انحالل نهشتههای تبخیری یا خاکهای غنی از

مساحت آن برابر  143/42کیلومتر مربع است که در حدود

نیترات توسط آبهای زیرزمینی بهویژه در مناطق خشك.

 34/27درصد مساحت کل منطقه مورد مطالعه میباشد.

د) تثبیت زیستی نیتروژن در خاکها توسط باکتریها و
سپس انحالل آنها توسط آبهای زیرزمینی.
احتمال دو منشأ عمده نیترات در منابع آب زیرزمینی
دشت برازجان فاضالبهای خانگی و مرغداریها و
کودهای شیمیایی اعمال شده برای زراعت و انحالل
نهشتههای تبخیری یا خاکهای غنی از نیترات بههمراه
شستشو و انتقال آن به آبهای زیرزمینی بیش از سایر

شکل  )6اراضی کشاورزی موجود در منطقه مورد مطالعه

موارد میباشند .پایین بودن غلظت نیترات در آبهای
زیرزمینی چاههای ( W5 ،W3و  )8Wعلیرغم

منشأهای آلودگی آبهای زیرزمینی دشت برازجان با

به سایر چاهها ،نشانگر عدم تأثیر یا اثر ناچیز کودهای

استفاده از نقشه کاربری اراضی منطقه ،بازدیدهای

شیمیایی بر آلودگی آبهای زیرزمینی این مناطق

میدانی و دادههای هیدروشیمی مشخص گردیده است.

است .با توجه به دفع سنتی فاضالب و قابلیت نسبتاً

بر این اساس چاهكهای جذبی فاضالبهای خانگی،

خوب نفوذپذیری زمینهای دریافتکننده فاضالب در

مرغداریها و کودهای شیمیایی اعمال شده برای

جنوب غربی منطقه ،مهمترین منشأ نیترات در

زراعت از مهمترین عوامل آلودگی آبهای زیرزمینی

نمونههای آب چاه  W1فاضالبهای خانگی پیشنهاد

دشت برازجان به نیترات و همچنین تغذیه آبخوان از

میگردد .آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر چاههای

http://bpums.ac.ir
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منشأهای آلودگي آبهای زيرزميني

قرارگیری چاهها در محدوده اراضی کشاورزی نسبت

مظفریزاده و همكاران

بررسي آلودگي شيميايي آب زيرزميني دشت برازجان 735 /

فاضالب خانگی در بسیاری از نواحی از ایاالت متحده

پایین بودن میزان نیترات  W9 ،W8 ،W3 ،W2و

آمریکا گزارش شده است (.)16

 W11نسبت به آب سایر چاههای آبخوان ،باال بودن

چاهها با بیشترین میزان نیترات منطقه در بخش جنوب

میزان یون کلراید و عدم ورود نیترات از زمینهای

غربی دشت برازجان (چاههای  W1و  )W6قرار

کشاورزی (منشأ کودهای شیمیایی) به منابع آب

دارند .نظر به اینکه شیب توپوگرافی و جهت جریان

زیرزمینی را تأیید مینماید .پیتمن ()18( )Pittman

آبهای زیرزمینی این منطقه از شرق و غرب بهسوی

نشان داد که اثر سمی نمكهای کلره حداکثر و

مرکز و جنوب غربی است ،بنابراین انتقال آلودگی آب

نمكهای سولفاته حداقل و نمكهای کربناته حد

این چاهها توسط فاضالبهای خانگی تأیید و ورود

متوسط است .شرایط محیطی مانند شوری ،مسمومیت

پسابهای کشاورزی میشود .یکی از راههای تعیین

عناصر سنگین خاک و گرما ،بر روی رشد گیاه و جذب

منشأ غیر کود شیمیایی نیترات آبهای زیرزمینی،

نیتروژن توسط ریشه و متابولیسم آن در گیاه اثر نامطلوب

تعیین نسبـتهای NO3 -/Cl-و K+/Cl-میباشد.

دارند (.)19

افزایش غلظت کلرید بههمراه کاهش غلظت نیترات
شیمیایی میباشد ( )17منشأ کلرید و پتاسیم در منطقه

بررسی هیدروژئو شـیمیایی منابع آب زیرزمینی منـطقه

مورد مطالعه ،میتواند ناشی از فعالیتهای انسانی

مورد مطالعه نشان میدهد که غلظـت یونهای کـلر،

(کودهای شیمیایی و فاضالبهای خانگی) باشد.

سـدیم و سـولفات آبهای زیرزمینی خیلی بیشتر از

سفرههای آب زیرزمینی که تحت تأثیر آلودگی ناشی از

حد استاندارد میباشد.

فاضالبهای خانگی یا مواد زاید شهری قرار

حداکثر غلظت نیترات آبهای زیرزمینی دشت برازجان

میگیرند ،معموالً با غلظت بیشتر کلرید نسـبت به

معموالً در فروردینماه رخ داده است .کودهای نیتراته

بخشهای قابل شرب سفره مشخص میشوند .جالب

مورد استفاده در زمینهای زراعی در بهمنماه با گذشت

توجه است که بیشتر نمونههای آب چاههای با غلظت

زمان تولید آمونیوم کرده که بر اثر آبیاری طی اسفند و

غیرمجاز نیترات (بیش از  51میلیگرم در لیتر) با

فروردینماه بهصورت نیترات از الیههای خاک عبور کرده

مقادیر باالی NO3-/Cl -نسبت به سایر نمونههای

و به سطح ایستابی وارد میگردد.

آب منطقه مورد مطالعه مشخص میشوند .باال بودن

وجود یون نیترات در آبهای زیرزمینی از دو جنبه

نسبت  NO3-/Cl-آب این چاهها که در محدوده

قابل بررسی است .استفاده از آبهای حاوی نیترات

اراضی شهری قرار میگیرند ،منشأ فاضالبهای

جهت شرب و نیز آبیاری زمینهای کشاورزی.

خانگی را بهعنوان عمدهترین عامل آلودگی نیترات

نتایج نشان داد که غلظت نیترات در  42درصد از

آبخوان تأیید میکند .نسبت NO3-/Cl -نمونههای

نمونهها بیش از حد استانداردهای جهانی است .فرآیند

آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه از ( 1/13چاه )W1

اصلی مسبب افزایش نیترات آبهای زیرزمینی

تا  1/1112در (چاه  )W11متغیر است (جدول .)3

برازجان اکسیداسیون آمونیوم ناشی از فروشویی سریع
کودهای غیرآلی اعمال شده بر زمینهای کشاورزی،

http://bpums.ac.ir

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-08-08

نشاندهنده این موضوع است که منشأ کلرید غیر از کود

نتيجهگيری

3373  آذر و دی/5  شماره/سال هفدهم

طب جنوب/ 736

 بایستی،زیرزمینی منطقه بهوسیله کودهای شیمیایی

 پساب دامداری و،ورود فاضالبهای خانگی

میزان مصرف کودهای نـیـتـراته کنترل گردد و از

 نقشه پراکنش غلظت نیترات آب.مرغداریها میباشد

ورود پسابهای دامداری و مرغداریهای منطقه به

زیرزمینی دشت برازجان نشاندهنده افزایش نیترات در

.آب زیرزمینی جلوگیری گردد

W1 بخش جنوب غربی منطقه در اطراف چاه خانگی

 بهمنظور کاهش احتمال آلودگی آّبهای.میباشد
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Abstract
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Background: Nitrate due to its high water solubility, poor absorption and having stable composition in
the water, has been studied as the best index to indicate groundwater contamination. Borazjan, located in
the north of Bushehr province, is one of fertile plains which nitrate contamination of groundwater has
occurred in the most parts of it. Detecting the source of pollution and the most vulnerable areas were the
aims of this study.
Material and Methods: In this study, hydrochemical quality, especially in terms of nitrate, sulfate,
chloride sodium, spatial and temporal variations and the origin of them in the groundwater of Borazjan
plain, are studied. Groundwater samples from 12 wells were collected in April and August 2012 and
assessed to determine the parameters of hydrochemistry and pollution.
Results: Based on these results, severe nitrate contamination of groundwater, especially in the southern part of
the plain, by agricultural activities, cesspool wells, domestic sewage and livestock and poultry wastewater the
influence of the effluent from the aviculture, were occurred. Also, the quality of groundwater resources showed
that concentration of Cl- , Na+, SO42- , and NO3- are more than standard limit and only in some areas of plain,
concentration of ions such as NO3- and Na+ is less than the standard limit.
Conclusion: According to the results of this study, using chemical fertilizers in terms of time period and
amount of consumption should be properly managed. Furthermore, domestic wastewater, livestock and
poultry wastewater should be controlled and the monitoring system for measuring the exact quantity and
quality of groundwater resources must be completed.

Key words: Borazjan plain, groundwater pollution, Nitrate concentration
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