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 يبسمه تعال
 دشت ينيرزمي آب زي سفره هاي بر آلودگييايمي شي و مصرف كودهاي اراضي اثر كاربريبررس

 نيقزو
 ali.afrous@gmail.com:   عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول،علي شير افروس

  a_liaghat@ut.ac.ir: عبدالمجيد لياقت، دانشيار گروه مهندسي آب دانشگاه تهران

 
 چكيده

اي مهم در آلودگي آبهاي سطحي و  فعاليتهاي كشاورزي مانند استفاده از كود و همچنين سموم شيميائي در مزارع ، به عنوان منابع غير نقطه
 از طرف ديگر افزايش مصرف اين مواد شيميايي و عدم آگاهي كشاورزان در استفاده از اين مواد و همچنين كاهش. زيرزميني به شمار مي روند

 بر ييايمي شيش از حد كودهاي به منظور اثر استفاده ب1383ق در سال ين تحقيدر ا. داده استمنابع آب نگراني هاي زيست محيطي را افزايش 
قات يل آباد، مركز تحقي اسماعيقات كشاورزي حلقه چاه در مركز تحقهفت. ده استين به انجام رسي در دشت قزوينيرزمي زي آبهايآلودگ

ترات، فسفر و يش قرار گرفت و غلظت نيزما مورد آي احساني آباد، منطقه كمال آباد، شركت كشت و صنعت مگسال و مزرعه آقاضي فيكشاورز
 در آب NO3-Nق نشان داد كه غلظت ين تحقيج اينتا. دي گرديري ماه اندازه گ4 به مدت 1383ن ي از فروردبه طور ماهانه،ن چاهها يم در ايپتاس
 NO3-Nحد مجاز )EPA (يست جهانيط زي كه از نظر سازمان محيتر بود، در حالي گرم بر ليلي م2/15 تا 2/11 در محدوده ن مناطقي اينيرزميز

 در اين محل عالوه بر فعاليتهاي ، بيشترين غلظت نيترات مربوط به مزرعه احساني مي باشد. باشديتر مي گرم بر ليلي م10 ينيرزمي زيدر آبها
 كمترين غلظت مشاهده شده در اين بررسي مربوط به محل اسماعيل آباد بوده كه دليل اين امر را .اري نيز انجام مي گيردكشاورزي فعاليتهاي دامد

. مي توان به مديريت مناسب در عمليات كشاورزي و كوددهي و همچنين پايين بودن سطح زير كشت محصوالت كشاورزي در اين محل نسبت داد
ش ي مورد آزمايم در چاههايغلظت فسفر و پتاس . به ترتيب نزولي، محلهاي مگسال، كمال آباد و فيض آباد قرار دارنددر محدوده بين اين دو دامنه،

 ينتر ميي پاين شده جهانييسه با حدود مجاز تعي شد، كه در مقايريتر اندازه گي گرم بر ليلي م22/1 تا 1 و 023/0 تا 018/0ب در محدوده  يبه ترت
ترات ي مورد مطالعه به ني آب چاههاي، آلودگينيرزمي زين مجاور مناطق مورد مطالعه به آبهاي از ساكني بودن آب شرب بعضيمتكبا توجه به . باشند

 . باشدينگران كننده م
 

 ني دشت قزو وينيرزمي زيترات، آبهاين: يديكلمات كل
 

 :مقدمه
هاي   درصد كل منابع آب70، حدود ان به شمار مي رود به طوريكه در جهكشاورزي همواره به عنوان بزرگترين مصرف كننده منابع آب شيرين

مشكالت  .هاي زيرزمين باز مي گردد هاي سطحي و سفره اي به آب هاي كشاورزي همواره در زنجيره آب. اين بخش مصرف مي شوداستحصالي در 
، باعث بروز نگراني در سراسر اليتهاي كشاورزي استكه بخشي از آن ناشي از فعزيست محيطي و بهداشتي مربوط به كيفيت آب در سطح جهاني 

هاي سطحي و زيرزميني   در اروپا نگراني فزاينده اي در مورد ازدياد نيتروژن، فسفات و تركيبات آفت كش در آب1970از دهه . جهان شده است
در مورد حفاظت از آبها در برابر ) EEC/91/676( گزارش داد، جامعه اروپا به وسيله بخشنامه 1993 ايگنازي در سال .)22(شكل گرفته است

كشاورزي همچنين به عنوان عامل منجر به آلودگي منابع آب ). 12(آلودگي نيترات حاصل از كشاورزي نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد
ا به عنوان آالينده عمده منابع آب  ايالت آمريكا، نيترات ر50، چهل و نه ايالت از 1993زيرزميني در اياالت متحده ذكر شده است و در سال 

 درصد از فسفر وارده به درياي 25ژن و   درصد از نيترو60 گزارش داد، كشاورزي اروپا مسئول 1992ايرزمان در سال ). 3(زيرزميني خود ذكر كردند
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رم در هكتار در سال اندازه گيري  كيلوگ9/0 تخليه فسفر به وسيله جريانات زيرزميني را 1985لورنس و همكاران، در سال ). 13(شمال است
 آبخانه عمده عمده تامين آب آشاميدني كشور اسلووني كه در مجاورت مزارع تحت 12، غلظت نيترات در 1999ماتيسيك در سال ). 15(نمودند

 با وجود تالش براي كاهش  گزارش داد،2004ويدوري در سال ). 17( ميلي گرم بر ليتر گزارش كرد50كشت مكانيزه واقع شده بودند، را بالغ بر 
نيترات ورودي ناشي از كشاورزي مكانيزه به آبهاي زيرزميني، باقيمانده هاي نيترات همچنان به عنوان آالينده عمده منابع آب زيرزميني محسوب مي 

پانگ و .  درصدي داشتند8/14 و 2/12 افزايشي 2001 تا 1992 حوضه كشاورزي در هند از سال 115غلظت نيترات و فسفر در حوضه ). 23(گردد
 هكتار زمين زراعي را تحت پوشش دارد 800000 در تحقيقي كه در حوضه رودخانه ابرو در اسپانيا كه 2000 و فسي و همكاران 1997همكاران 

جاللي ). 8و21(تقل مي گردد كيلوگرم بر هكتار نيترات به پايين دست رودخانه من100گزارش دادند، در اثر راندمانهاي آبياري پايين، ساالنه بيش از 
 در تحقيقي كه در مورد آبشويي نيترات زمينهاي كشاورزي در دشت همدان ايران انجام دادند، ميانگين غلظت نيترات در آبهاي 2005در سال 

 ميلي 45ت آنها بيش از  چاه مورد آزمايش غلظ311 درصد از مجموع 37 ميلي گرم بر ليتر اندازه گيري كردند و گزارش دادند كه 49زيرزميني را 
 در تحقيقي كه در باره تاثير آبشويي نيترات بر آلودگي آبهاي زيرزميني اراضي 2002خوزه ميگل و همكاران در سال ). 18(گرم بر ليتر بوده است

 200يلي گرم بر ليتر تا بيش از  م50 از 1995 تا 1986كشاورزي در ايالت خود مختار باسك اسپانيا انجام دادند، دريافتند كه غلظت نيترات از سال 
اين افزايش نتيجه افزايش مصرف بي رويه كودهاي شيميايي و .  ميليگرم بر ليتر در سال افزايش داشته است20ميلي گرم بر ليتر يعني بيش از 

 كيلوگرم در 9/0 حوضه برابر  تخليه فسفر به وسيله جريانات زيرزميني در اين1985 لورنس و همكاران،). 14(مديريتهاي نادرست گزارش گرديد
 غلظتهاي نيترات در آبهاي زيرزميني پايين دست اراضي شاليزاري در 2006زيونگ و همكاران در سال ). 15( كردندهكتار در سال اندازه گيري

انگليس روند تغييرات غلظت  در 2006 كولين نيل و همكاران در سال  ).24( ميلي گرم بر ليتر اندازه گيري نمودند3/11استان زيانگ زي چين را 
نانسي ). 7( را در باالدست رودخانه تمز و زيرشاخه هاي آن ناشي از فعاليتهاي كشاورزي روندي صعودي گزارش دادند2005 تا 1997نيترات از سال 

گيري نمودند و غلظت نيترات  غلظت مواد مغذي در آبهاي زيرزميني در نواحي ساحلي گرمسيري مكزيك را اندازه 2006اراندا و همكاران در سال 
غلظت نيترات ). 19(كه يكي از آالينده هاي عمده بود در اكثر نقاط مورد آزمايش از حد استاندارد سازمان محيط زيست جهاني باالتر بود

نيترات همبستگي  آبهاي زيرزميني به  كه بين مصرف كودهاي ازته و آلودگيگرديدو مشخص شد درچاههاي آب اطراف شاليزارهاي بابل تعيين 
هاي   درصد از چاه25باشد،  گرم در ليتر مي ميلي10با توجه به حد مجاز ازت نيتراتي كه به وسيله سازمان جهاني بهداشت  .مثبت وجود دارد

ازندران، آمار همچنين به دليل مصرف زياد سموم و كودها در استان م. برداري شده آب مشروب شهر بابل داراي غلظتي بيش از حد مجاز بود نمونه
در حال حاضر مطالعات نشان مي دهد كه در برخي از شهرهاي .  گرازش شده استبرابر ميانگين متوسط كشور سرطانهاي گوارشي و تنفسي چندين

 ).2(يش استبزرگ كشور از جمله تهران، مشهد، ساري، بابل، رشت، شيراز و در پاره اي از نقاط اصفهان غلظت نيترات در آب آشاميدني رو به افزا
 

 :مواد و روشها
بر آلودگي و مصرف كودهاي شيميايي نيتراته، فسفره و پتاسه  كشاورزي  كاربري اراضياثر در دشت قزوين جهت بررسي 1384در سال اين تحقيق 

ايي دشت قزوين به طور از هفت حلقه چاه واقع شده در نزديكي اراضي كشاورزي در پنج منطقه جغرافي. آبهاي زيرزميني مورد بررسي قرار گرفت
چاههاي مورد بررسي .  ماه نمونه برداري شد و غلظت نيترات، فسفر و پتاسيم در اين چاهها اندازه گيري گرديد4 به مدت 1384ماهانه، از فروردين 

يك حلقه (كمال آباد ، منطقه )يك حلقه چاه(، مركز تحقيقات كشاورزي فيض آباد )دو حلقه چاه(در مركز تحقيقات كشاورزي اسماعيل آباد 
به آزمايشگاه نمونه هاي برداشت شده . واقع شده بود) يك حلقه چاه(و مزرعه آقاي احساني ) دو حلقه چاه(،  شركت كشت و صنعت مگسال )چاه

) ر و پتاسيمنيترات، فسف(جهت انجام آزمايشات مربوط به كودهاي شيميايي ) دانشكده كشاورزي كرج(كيفيت آب گروه مهندسي دانشگاه تهران 
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جدول .  جهت اندازه گيري نيترات و فسفر از دستگاه اسپكتروفتومتر و جهت اندازه گيري پتاسيم از دستگاه فليم فتومتر استفاده گرديد.منتقل مي شد
 .  اطالعات خاكشناسي بعضي از مناطق مورد مطالعه را نشان مي دهد1شماره 

 
عه مورد مطالمحلاطالعات خاكشناسي سه  -1جدول   

 PH عمق(cm) نام ايستگاه
EC 

(ds/m) 
SP% 

Sand 
% 

Silt 
% 

Clay 
% 

 بافت
%مواد آلي   

 

0 - 30 اسماعيل آباد  2/8  93/0  33 52 34 14 Loam 58/0

0 - 30 فيض آباد  1/8  41/1  42 31 35 34 C - L 67/0

30- 60 فيض آباد  4/8  16/1  33 59 21 20 S-C-L 61/0

0 - 30 مگسال  8/7  76/0  43 48 32 20 Loam 9/0

30- 60 مگسال  9/7  63/0  41 36 36 28 C - L 59/0

 
 

 نتايج تحقيق
همانطور كه در اين جدول مشاهده مي گردد، بيشترين . غلظت نيترات در آبهاي زيرزميني محلهاي مورد مطالعه را نشان مي دهد 3  شمارهجدول

حل عالوه بر فعاليتهاي كشاورزي فعاليتهاي دامداري نيز انجام مي گيرد و لذا از كودهاي در اين م. غلظتهاي نيترات مربوط به مزرعه احساني مي باشد
حيواني نيز عالوه بر كودهاي شيميايي استفاده مي گردد، بنابراين فضوالت حيواني نيز به عنوان منبعي براي وارد كردن نيترات به آبهاي زيرزميني اين 

 جنوبي قرار گرفته است، لذا نيترات –محل در قسمت جنوبي شهرستان قزوين و در مسير شيب شمالي از طرف ديگر اين . محل محسوب مي گردند
 ميلي گرم بر 2/15بيشترين غلظت نيترات مشاهده شده در اين محل . محلهاي باالدست پتانسيل ورود به آبهاي زيرزميني اين محدوده را دارا مي باشد

 ميلي گرم بر 5/11 تا 2/11تهاي مشاهده شده در اين بررسي مربوط به محل اسماعيل آباد بوده كه در دامنه كمترين غلظ. ليتر اندازه گيري شده است
دليل اين امر را مي توان به باال بودن اين محل از نظر توپوگرافي و همچنين مديريت مناسب در عمليات كشاورزي و كوددهي و . ليتر مي باشد

در محدوده بين اين دو دامنه، به ترتيب نزولي، محلهاي مگسال، . صوالت كشاورزي در اين محل نسبت دادهمچنين پايين بودن سطح زير كشت مح
 .كمال آباد و فيض آباد قرار دارند

 
 
 

  ميزان غلظت نيترات، فسفر و پتاسيم اندازه گيري شده در چاههاي مورد بررسي-3جدول شماره 
ميانگين غلظت پتاسيم ن غلظت فسفر ميانگيميانگين غلظت نيترات  نام محل
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)mg/lit( )mg/lit( )mg/lit( 
 03/1 021/0 3/14شركت مگسال

 02/1 022/0 2/14چاه نزديك مگسال

 12/1 023/0 9/13كمال آباد

 22/1 019/0 7/12فيض آباد

 11/1 022/0 2/15مزرعه احساني

 12/1 022/0 2/11)چاه باال دست(اسماعيل اباد 

 13/1 023/0 4/11)چاه پايين دست(اسماعيل آباد 

 
 غلظت فسفر در آبهاي زيرزميني

ولي تفاوت در غلظت فسفر چشمگير نمي . مي باشداسماعيل آباد مشاهده مي گردد، بيشترين غلظتهاي فسفر مربوط به فوق همانطور كه در جدول 
غلظتهاي فسفر اندازه گيري شده در .  ميلي گرم بر ليتر تعيين كرده است2/2ا سازمان محيط زيست جهاني حد مجاز فسفر در آبهاي شرب ر. باشد

با توجه به اينكه فسفر يك ماده شيميايي با حالليت پايين مي باشد، لذا اين ماده بيشتر . محلهاي آزمايش همگي از مقدار استاندارد پايينتر مي باشد
از طرف ديگر از آنجا كه سطح سفره .  وارد آبهاي سطحي مي گردد معموالجذب سطحي ذرات خاك شده و در صورت مصرف اضافه از حد

غلظتهاي .  در اثر ورود فسفر را نخواهيم داشتمحلهاي مورد مطالعهآبهاي زيرزميني قزوين پايين مي باشد، بنابراين مشكل آلودگي آبهاي زيرزميني 
 .ر ليتر مي باشد ميلي گرم ب023/0 تا 021/0مشاهده شده در اين بررسي در دامنه 

 
 غلظت پتاسيم در آبهاي زيرزميني

 ميلي گرم بر ليتر مي باشد، كه 22/1 تا 02/1مشاهده مي گردد، غلظتهاي پتاسيم مشاهده شده در اين تحقيق در دامنه فوق همانطور كه در جدول 
اين محل مقادير كود پتاسه استفاده شده در اين محل باالترين غلظت مربوط به محل فيض آباد مي باشد كه به دليل كمبود عناصر غذايي خاك در 

پتاسيم نيز همانند فسفر داراي حالليت پاييني است و با توجه به اينكه سازمان . نسبت به ديگر محلهاي مورد مطالعه در اين تحقيق باالتر مي باشد
ه است و غلظتهاي پتاسيم اندازه گيري شده در محلهاي  ميلي گرم بر ليتر تعيين كرد12محيط زيست جهاني حد مجاز فسفر در آبهاي شرب را 

 در اثر آلودگي پتاسيم را در محلهاي مورد مطالعهبنابراين مشكل آلودگي آبهاي زيرزميني . آزمايش همگي از مقدار استاندارد پايينتر مي باشد
 .نخواهيم داشت

 
 :نتيجه گيري و پيشنهادات

ه مورد مطالعه از حد استاندارد سازمان محيط زيست جهاني باالتر است، بنابراين آب زيرزميني محلهاي غلظت نيترات موجود در آب زيرزميني منطق 

با توجه به اينكه در مجاورت بعضي محلهاي مورد مطالعه در اين تحقيق مناطق مسكوني وجود دارد و آب . مورد مطالعه آلوده به نيترات مي باشد

از . امين مي گردد، لذا وجود غلظت باالتر نيترات نسبت به حد مجاز استاندارد جهاني نگران كننده مي باشدشرب ساكنين اين مناطق از طريق چاه ت

 در دشت قزوين تحت عنوان كيفيت آب و خاك در دشت قزوين صورت گرفت و هيچگونه گزارشي در 1340آنجا كه مطالعه اي كه در سال 
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 گرفت، لذا مي توان كشت بيش از حد محصوالت كشاورزي و به تبع آن استفاده بيشتر از مورد آلودگي به نيترات در مورد دشت قزوين صورت

كود و سم به دليل تمايل به افزايش باالي محصول از سويي و مديريت هاي نادرست زراعي از سوي ديگر باعث ايجاد آلودگي آبهاي زيرزميني به 

حلهاي مورد مطالعه از حد استاندارد سازمان محيط زيست جهاني پايينتر بوده و در حال  غلظت فسفر و پتاسيم در آب زيرزميني م.نيترات شده است

پيشنهاد مي گردد در محاسبات نياز آبي و نياز كودي مزارع وسيع واقع در محلهاي مورد مطالعه . حاضر آلودگي اين دو عنصر مطرح نمي باشد

نيز استفاده گردد تا عالوه بر كاهش زيان اقتصادي ناشي از هدرروي كود از طريق بازنگري شده و عالوه بر كودهاي شيميايي از كودهاي آلي 

 . شستشو و همچنين كاهش آلودگي منابع آب، بتوان ساختمان خاك را نيز بهبود بخشيد
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Abstract 
Activities such as pesticide and fertilizer application in the agricultural fields are known to be one of the 
most important non-point sources of pollution in surface and ground waters. On the other hand, overuse is 
compounded by unwise usage and water resource scarcity with looms large considering environmental 
problems. This research was carried out in 1383 in the field to investigate the impact of chemical 
fertilizers overuse on the groundwater pollution in Ghazvin. Seven well was studied in Esmaeel abad 
agricultural research center, Fiesabad agricultural research center, Kamalabad region, farm and Industry 
Company of Magsal and Ehsani field  The results of this study indicated that the nitrate concentration was 
higher than the EPA standard level during the study. Moreover, since in the most area there is a close 
dependency between drink waters and agricultural waters, so the pollution of these water resources is a 
matter of concern. Phosphorous and potassium concentrations are less than EPA standards thus there in no 
danger  
 
Keywords: nitrate, groundwater's and Gazvin plane 
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