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چکیده
دشت هشتگرد با وسعتي درحدود  056كيلومترمربع واقع در استان تهران ميباشد ،كه شامل بخش كوهستاني واقع در ناحيه جنوبي البرز
مركزی و بخش دشت آبرفتي واقع در غرب دشت كرج و شرق دشت قزوین است .این ناحيه دارای اقليم سرد و خشک ميباشد.
در این تحقيق با نمونه برداری از  81حلقه چاه در منطقه مورد مطالعه در دوفصل كم آبي (زمستان  )8811و پرآبي (بهار  ، )8811اثرات
آلودگي كودهای شيميایي (ازت -فسفر -پتاسيم)  ،توزیع و تغييرات آن در آبهای زیرزميني مناطق كشاورزی مطالعه گردید.
استفاده بي رویه از كودهای ازته باعث افزایش غلظت نيترات دردشت گردیده است و بيشترین مقدارنيترات دربخش شمال شررق دشرت
هشتگرد  81 mg/Lمشاهده شدكه باالتر از حد استاندارد 86 mg/Lميباشد .با توجه به جهت حركت آب زیرزميني دردشت هشتگردكه
ازسمت شمال شرق بهسوی جنوب غرب ميباشد ،عمدهترین منبع افزایش نيترات استفاده از كودهای شيميائي برای كشاورزی پيش بيني
ميگردد.
بيشترین ميزان فسفر در جنوب غربي دشت دیده شد ،اما مقدار آن8/5 mg/Lو كمتر ازاستاندارد  2 mg/Lميباشد .دليل اصرلي نفرو
فسفردر آب زیرزميني باتوجه به تحرک كم فسفردرخاک ،جهت حركت آب زیرزميني ،براال برودن سرطب آب زیرزمينري وكرم برودن الیره
غيراشباع ميباشد ،كه موجب شده فسفر ناشي ازكودهای شيميائي بهسرعت به آب زیرزميني ميرسد و آن را آلوده ميكند .ميزان پتاسيم
دراكثرچاهها درمحدوده6/81 mg/Lتا  8/10بود كه پایينتر از حد استاندارد  2mg/Lميباشد .باالترین ميزان پتاسريم درقسرمت شرمال
شرق دشت مشاهده شد كه با توجه به سهولت آبشویي پتاسيم احتمال نفو كودهای پتاسي به آبخوان منطقه پيش بيني ميگردد.
واژه های کلیدی :آبخوان ،دشت هشتگرد ،كود شيميایي ،آب زیرزميني.

- 8استادیار دانشکده محيط زیست و انرژی ،واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسالمي.
- 2استاد گروه مهندسي محيط زیست ،دانشگاه تهران.
 - 8استادیار دانشکده محيط زیست و انرژی ،واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسالمي.
 - 4دانشجوی كارشناسي ارشد آلودگي محيط زیست ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي.
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مقدمه:

در پژوهشي كه توسط افرروس و همکراران ( )8814در دشرت

حفظ و حراست محيط زیست از آالینده های گوناگون  ،مسئله-

قزوین صورت گرفته غلظت نيترات ،فسفر و پتاسيم در آبهای

ای است كه بشر امروزی بيش از هر زمان دیگرر ،اهميرت آن را

زیرزميني در چند منطقه با بافتهای متفاوت خاک كره تحرت

درک نموده و اثرات سوء بيتوجهي به آن را بارها تجربه نمروده

كشت محصوالت كشاورزی ميباشند ،اندازه گيری شرد .نترای

است .طي ساليان اخير تحوالت به وجود آمدهی بشر ،كره زمين

نشان ميدهند كه غلظت نيترات درآبهای زیرزمينري دشرت

را دستخوش تغييرات اساسي نموده كره ایرن تحروالت تروام برا

قزوین دردامنه  88/2 mg/Lتا  85/2در نوسان بوده كه براالتر

كاهش ميزان آب قابل مصرف و خطر كم آبي یا بي آبي و توليد

از حد استاندارد  86 mg/Lميباشد و غلظت فسرفر در دامنره

پسابهای آكنده از مواد شيميایي غير قابل تصفيه در سالهای

 6/681 mg/Lتا  6/628و غلظت پتاسيم دردامنره 8 mg/L

آتي ميباشد.

تا  8/22اندازه گيرری شرده اسرت كره از اسرتاندارد 2mg/L

از ميان بخشهای مختلف توليدی ،بخش كشاورزی بيشتررین

پایينتر است .همچنين روند تغييررات غلظرت ایرن عناصرر در

و نزدیکترین ارتباط را با محيط زیست دارد .این ارتبراط یرک

طول زمان مورد بررسي قرار گرفته كه این روند در طول انجام

رابطه متقابل دو سویه است ،از یک طررف فرسرایش و تخریرب

تحقيق روند ثابتي نشان داده كه بهدليرل پرایين برودن سرطب

محيطزیست ،توليد و عملکررد محصروالت كشراورزی را تحرت

سفره آب زیرزميني در منطقه ميباشد و لذا زمان زیادی طول

تاثير منفي قرار ميدهد و از جانب دیگرر مرواد آالینرده بخرش

ميكشد كه این عناصر به آبهای زیرزميني برسند (  .)8

كشاورزی و مصرف بي رویه كودها و سایر مواد شيميایي در این

داورپناه ( )8816بررسي بر روی كيفيرت شريميایي منرابع آب

بخش ،صدمات جبران ناپذیری به محيط زیست وارد ميكند .

زیرزميني دشت ابهر بهعمل آورد و نتيجهگيرری كررد عليررغم

امروزه استفاده از كودهرای شريميایي بخرش جردایي ناپرذیر از

افت سطب آبهای زیرزميني این دشت و وقوع خشکساليهای

فرایند توليد محصوالت كشاورزی گردیده است و رونرد مصررف

متناوب و مستمر در طي سالهای اخيرر و برا وجرود اسرتقرار

آن مرتب ا در حال افرزایش اسرت  .كودهرای شريميایي تركيرب

صنایع مختلف و ازدیاد مصرف كودهرای شريميایي در تمرامي

عناصر موجود در خاک را برهم ميزند ،باعث كاهش موجرودات

پهنه دشت ،خوشبختانه تغييری در كيفيرت شريميایي منرابع

زنده در خاک گردیده است و موجبات فرسایش خاک را فرراهم

آبهای زیرزميني این دشت بهوجود نيامرده اسرت و آب ایرن

ميآورد ،در نتيجه خاکهای كشاورزی به زمرينهرای مررده برا

دشت دارای كيفيت مطلروب بررای كشراورزی مريباشرد .امرا

حاصلخيزی پایين تبردیل مريگرردد .از سروی دیگرر تركيبرات

مشکل عمده این دشت كاهش سطب آبهای زیرزميني بهدليل

موجود در كودهای شيميایي همراه با آب ،آبياری یا باران شسته

برداشت بي رویه ميباشد كه باید بهطور جدی مورد توجه قرار

شده و پس از عبور از سطب خاک ،وارد آبهای زیرزميني مي-

گيرد ) .(2

شود و مشکل آلودگي آبهای زیرزميني را ایجراد مريكنرد .برا

قيصری و همکاران ( )8818با نمونه گيری از  16چاه در ناحيه

تخریرب محريطزیسرت و فرسرایش خاک،كشراورزان مجبورانرد

شرق اصفهان ميزان نيترات را اندازهگيری كردند و با كمک نرم

جنگلها و منابع طبيعي بيشتری را به كشتزار تبردیل كننرد و

افزار سورفر ،ویرایش هفتم چگونگي تغييرات نيترات را ترسريم

سطب مصرف كودهای شيميایي را افزایش دهند و این فعاليتها

نمودند و نتيجه گيری كردند ،كره غلظرت نيتررات در جنروب

موجب تخریب بيشتر محيط زیست ميگرردد .تحقيرق حاررر

شرقي منطقه باالست .ميانگين غلظرت نيتررات درمرحلره اول

سررعي دارد ،گوشرره ای ازخطرررات مصرررف برري رویرره كودهررای

ودوم نمونه برداری بهترتيرب 10/1 mg/Lو  18/8برود ،كره

شيميایي را بر روی محيطزیست ،به ویژه آبهای زیرر زمينري

دليل اصلي آن تراكم كشاورزی در ایرن منراطق و مصررف بري

مورد بررسي قرار دهد.

رویه كودهای ازته ميباشد (.)8
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در پژوهشي كره در حروزه آب زیرزمينري كاكاميگاهرارا ،ژاپرن

دارد .این ناحيه با قرار گرفتن در ارتفاعات جنروبي البررز ميراني

توسط محمد و همکراران ( )2662انجرام شرد ،غلظرت براالی

دارای آب و هوایي نسبتا سرد و مرطوب است.

نيترات در سرمت شررقي حروزه در پيوسرتگي برا زمرينهرای

حداكثر درجه حرارت دردشت حدود  48 ˚Cدر تيرر و مررداد و

كشاورزی مشاهده گردید وكاهش تدریجي بهسمت غرب حوزه

حداقل به  -85 ˚ Cدر بهمن ماه ميرسد .متوسط درجه حرارت

در طول مسير جریان آب زیرزميني دیده شد .كراهش غلظرت

دشت هشتگرد حدود  88/5 ˚Cاست .ميزان بارندگي ساالنه در

نيترات وابسته به افزایش  δ15N، pH ،HCO3−بود .بنرابراین

دشت هشتگرد بهطور متوسط در حدود  246ميليمترر بررآورد

دنيتریفيکاسرريون  in situدائمررا نيترررات را از سيسررتم آب

گردیده است .پربارانترین ماهها فرروردین برا حردود 81درصرد

زیرزميني كاكاميگاها را بر ميدارد (.)4

ریزش ساالنه و پرس از آن اسرفند برا حردود 85درصرد ریرزش

بائودار وهمکاران ( )8118در مطالعات خرود كره روی ارتبراط

ساالنه است .سه ماهه تير ،مرداد و شهریور خشکترین ماههرای

نحرروه اسررتفاده از زمررين و شرررایط فيزیوگرافيررک منطقرره بررا

سال محسوب ميشود.

شستشوی نيترات انجام دادند ،نتيجه گرفتهاند كه اوال منراطق

باتوجه به ورعيت اقليمي منطقه مورد مطالعه و تغييرات دما در

با شيب بيش از  %2و كوچکترر از  %1دارای براالترین ميرزان

طول سال و وقوع حدود 866روز یخبندان ،مشخص ميشود كه

نيترات شسته شده بودند ،ثانيرا منراطق دیمرزار كره در آیرش

فصل زراعي درمنطقه تقریبا به یرک دوره شرش ماهره محردود

تابستانه بودند،بريشتررین نقرش را در انتقرال نيتررات بره آب

ميگردد .پایين بودن درجه حرارت و وجود دورههرای طروالني،

زیرزميني داشتند .در رمن حضور مواد آالینده نيتررات عرالوه

دمای زیر صفر در شش ماهه دوم سال (آبان ترا فرروردین) بره-

بر اینکه ناشي از فعاليرتهرای مسرتقيم انسران مريباشرد ،در

عنوان یکي از عوامل محدود كننده اقليمي از نظر كشت ،توليرد

بسياری از موارد ناشي از شکسته شدن مولکرولهرای طبيعري

محصوالت زراعي محسوب مي گردد .محردودیتهرای عمرده و

ازت ميباشد .5

اصلي اقليمي ،عدم كفایت بارندگي بررای ترامين نيازهرای آبري

وضعیت عمومی دشت هشتگرد:

محصوالت زراعي است .در واقع ميرزان نرزوالت آسرماني حتري

محدوده مورد مطالعه با مساحت حدود  056كيلومتر مربرع در

برای كشت دیم با دوره زراعي كوتاه نيز كفایت نمرينمایرد بره-

استان تهران واقع شده است و شامل بخش كوهستاني واقرع در

طوریكه حتي ارارري واقرع در كوهپایره هرای محردوده مرورد

ناحيه جنوبي البرز مركزی و بخش دشت آبرفتي واقع در غررب

مطالعه نيز بلحاظ كشت دیم در زمره مناطق حاشريه ای و كرم

دشت كرج و شرق دشت قزوین است كه از شمال به رشته كوه-

بازده قرار مي گيرد و درمجموع ميتوان گفت كه صررف نظرر از

های طالقان از شرق به دشت كرج از جنوب به ارتفاعرات حلقره

پاره ای محدودیتهای اقليمري ،نراچيز برودن بارنردگي و عردم

در منطقه اشتهارد و از غرب به دشت قزوین محدود مي شود.

تامين مستقيم نياز آبي گياه از نزوالت آسماني محدودیت اصلي

از لحاظ تقسيمات كشوری این منطقه شامل دوقسمت ميباشد:

اقليمي منطقه بوده و ررورت تامين نياز آبي از طریق آبياری را

بخش ساوج بالغ (درمحدوده شهرستان كرج) كه سره شرهرنظر

محرز ميسازد (.)0

آباد ،هشتگرد و شهر جدید هشرتگرد در منطقره مرورد مطالعره

مشخصات منابع آب کشاورزی)0( :

واقعاند و بخشي از آبيک (در محدوده شهرستان قرزوین) مري-

رودخانه کردان :رودخانه كردان باوسعت تقریبي حروزه آبریرز

باشد.

برابرر  806كيلرومتر مربرع از ارتفاعررات واقرع درشرمال منطقرره

وسعت حوزه آبریز منطقره هشرتگرد حردود  8216/1كيلرومتر

سرچشمه ميگيرد .این رودخانه دارای جریران دایمري اسرت و

مربع بوده كه حدود  040/1كيلومتر مربع آن در دشت و شروره

طول دوره بهره برداری از آن معموال ازاوایرل فررورین ترا اواخرر

زار و بقيه آن را ارتفاعات تشرکيل داده اسرت .در ناحيره دشرت

مهرماه است.

حدود  02كيلومتر مربع زمينهای براتالقي و شروره زار وجرود
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جریانهای سطحی مسیلهای شمالی دشت  :جریان تعدادی

و توليدكننده لوازم پزشکي ایران (سوپا) و سرم سرازی رازی و

از مسيل فرعي از ارتفاعات شمالي مشرف بره دشرت هشرتگرد،

كارگاههای مصالب ساختماني فریمکو و توليد كننده بلوکهرای

بخش كوچکي از نيازهای آبي كشاورزی حاشيه شمالي دشت را

سيماني سيپوركس و لوازم شروفاز و پمرپ و پوشراک پروش و

تامين مينماید .مهمترین این مسريلهرا شرامل رودخانرههرای

كارخانه تراشکاری نوین و كارخانه اشتاد سازنده لوازم كشاورزی

فشند ،هيو و وليان بوده كه در سالهای پرر آب عمردتا قبرل از

و غيررره اشرراره نمررود .هررمچنررين واحرردهای بررزرچ و كوچررک

ورود به دشت بهمصرف آبياری ميرسند .

مرغداری و دامداری وكشتارگاه ميباشند .شهرهای هشرتگرد و

سفره آب زیرزمینی  :بهره برداری از سرفره آب زیرزمينري در

نظر آباد و آبيک بهعنوان مراكزی برای تامين خردمات عمرده و

منطقه عمدتا بهوسيله حفر چاه صورت ميگيرد.

خرده فروشي برای روسرتاهای اطرراف خرویش مطررو بروده و

جهتتت جریتتان وستتطی آب زیرزمینتتی :آب زیرزمينرري

نسبت به این روستاها نقش مركزیت اقتصادی دارند( .)0

درحاشيه دشت و نواحي شمالي و شمال شرقي عميقتر بروده و

تاثیر کیفی پساب مراکز صنعتی بر سفره آب زیرزمینی:

در جهت غرب ،مركز و جنوب دشت بهتدری از عمق آن كاسته

آب مصرف شده دركارخانجات سيمان آبيک واشتاد ایران عمدتا

شده و به حداقل مي رسد .روندكلي جهت جریان آب زیرزميني

به منظور خنک كردن دستگاهها بوده است وبهاین لحراظ تراثير

از نواحي شمال شرقي دشت بهطررف جنروب غربري بروده و در

نامطلوب كيفي برآب زیرزميني ندارد .درحاليكه مراكز صرنعتي

انتهای دشت ( جنوب غربي ) بهطرف رودخانه شور ادامه یافته و

توليد پارچه و منسوجات بهلحاظ دارا بودن واحدرنگرزی موجب

سپس از دشت هشتگرد خارج ميشود). ( 1

تخریب كيفي آب زیرزميني خواهند شرد .پسراب صرنایع فروق

کشاورزی :مناسب بودن خاک منطقه و نزدیکي آن بره شرهر

ازطریق كانال خاكي به خارج ازكارخانه هردایت شرده و سرپس

تهران باعث گسترش كشاورزی درمنطقره شرده ایرن گسرترش
همراه با ازدیاد بهرهبرداری از منابع آب زیرزميني بوده است ،به-
طوریكه در سالهای اخير سطب برخورد بره آب سرفره دشرت
دچار افت شدید و با كاسته شدن از حجم مخزن آبخوان دشت،
مواجه بوده است )0(.
فعالیتهای اقتصادی و صنعتی:
وجود كارخانه های متعدد صنعتي و توليدی چهره ای صرنعتي
به منطقه بخشيده و سبب جذب افرراد محلري و جلرب نيرروی
انساني الزم از نقاط مختلف به این مراكز گردیده است .از جمله
این مراكز مهم صنعتي مريتروان بره كارخانره سريمان آبيرک،
كارخانه نساجي مقدم و فخر ایران در نظر آباد  ،كارخانه ساخت

توسط كشاورزان در مزارع پایين دسرت بره مصرارف كشراورزی
ميرسد .باتوجه به اینكره عمرق آب زیرزمينري درایرن نرواحي
حداقل و در حدود 5متر ميباشند ،پساب صنایع مرذكور هرم از
طریق كانال انتقال و هم از طریق آبياری مزارع به آبخوان نفرو
ميكند و بهطور موررعي سربب افرزایش امرالو آب زیرزمينري
خواهد شد)1( .
مواد و روشها:
زمان تحقيق از اردیبهشت  11شروع گردید كه  2نوبرت نمونره
گيری در زمستان ( 11فصل كم آبي) و بهار( 11فصل پرر آبري)
انجام گردید .مکان تحقيق دشت هشتگرد در استان تهران است.
مشخصات چراههرا و قنرات مرورد مطالعره در جردول ( )8كرر
گردیده است.
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جدول  -1مشخصات چاهها و قنات مورد مطالعه

ردیف

میزان
UTM:X-Y

شماره شبکه

نام محل

8

رراكند

406866-8111166

22K-6D

نوع منبع

عمق(متر)

آبدهی
()Lit/S

2

قاسم آباد بزرچ

412166-8111066

25K-30D

چاه عمیق

23

8

حسين آباد خرم آباد

450166-8112556

22L-12D

چاه عمیق

143

4

شيخ حسن-عزیز آباد

406066-8112166

23L-15D

چاه عمیق

03

03

5

كریم آباد

040156-8101866

23M-6D

چاه عمیق

09

11

0

اراري خير آباد

401556-8105256

24M-35D

چاه عمیق

133

19

1

چهار دانگه

418556-8101156

27M-13D

1

رمنده

415166-8104866

26N-5D

1

جاده قزلحصار

410166-8108166

28N-25D

86

اراري عرب آباد

8102666-418666

27N-18D

88

اراري كردان-خاجيک

410466-8118866

28L-7D

چاه عمیق

01

19

82

تنکمان

405856-8112856

24L-65D

چاه عمیق

193

88

حاجي شاه

416466-8101056

25M-3D

چاه عمیق

193

84

كهریزک

418256-8104166

25N-3D

چاه عمیق

133

13

85

نمک آالن

418156-8118566

25L-37D

چاه عمیق

23

1

80

اراري سعيدآباد

415156-8114156

26L-6D

چاه عمیق

133

92

81

آغچه حصار

410866-8101566

26M-41D

چاه عمیق

23

19

UTM:X-Y

شماره شبکه

نوع منبع

عمق

طول

(متر)

قنات(متر)

412201-8111416

27K-2Q

قنات

10

1933

ردیف
8

نام محل
حسن آباد-چندار

ماخذ :سازمان آب منطقه ای تهران
تصویر -1موقعیت چاههای نمونه برداری
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روش نمونه برداری:

مرردل Hach /DR/4000Vطبرررق متررد

نمونهها در ظروف  8ليتری پالستيکي جمعآوری شرده ،بره ایرن

 Reading Methodبررا دقررت6/ 2 mg/Lانرردازه گيررری

صورت كه ابتدا ظروف توسط آب چاه شستشو داده شد و سرپس

گردید .جهت انردازهگيرری ميرزان پتاسريم ازدسرتگاه Flame
 photometerبادقررت meq/L

بهصورت كامال لبریز ،درپوشگذاری گردید و اطالعراتي ،ازجملره

UV Direct

 6/ 68اسررتفاده گردیررد.

نرام منطقرره و ترراریخ نمونرره برررداری  ،بررر روی آن درج گردیرردو

سنجش ميزان فسفر توسط روش رنگسرنجي برا اسريد وانرادو

درمحفظه یخ در دمای  4درجه سانتيگراد نگهداری شد و سریعا

موليبدوفسفریک توسط دسرتگاه اسرپکتروفتومتر مردل UV-

به آزمایشگاه منتقل گردید .نمونه ها جهت آناليز ميرزان نيتررات

 120-02مطابق استاندارد متد استفاده گردید .حداقل غلظرت

وپتاسيم بره آزمایشرگاه سرازمان آب منطقره ای تهرران وجهرت

قابل اندازهگيری توسط این روش در یک سل طيف سنجي یک

سنجش فسفر بره آزمایشرگاه دانشرکده محريط زیسرت وانررژی

سانتي متری  022 mg/Lفسفر ميباشد.

واحدعلوم و تحقيقات انتقال داده شد.

نتایج :نتای سنجش نيترات-فسفر و پتاسيم در 81چاه و قنات

روش آنالیز نمونه ها :

مورد مطالعه به شرو زیر است:

نيترات توسط دستگاه اسپکترو فتومتر جذبي

جدول  -9میزان نیترات و پتاسیم و فسفر در منابع آب زیرزمینی دشت هشتگرد در زمستان 1002
تاریخ
نمونه برداری

EC

pH

NO3)(mg/L

)K (mg/L

P
)(mg/L

8

كریم آباد

1002/11/2

069

2809

0

3820

189

2

حسن آباد چندار

1002/11/2

013

2801

12

3802

3860

8

قاسم آباد بزرچ

1002/11/2

012

2822

91

1812

1860

4

اراري سعيد آباد

1002/11/2

433

2822

13

3802

1811

5

جاده قزل حصار

1002/11/2

113

2826

90

3802

1821

ردیف

نام محل

ردیف

جدول  0میزان نیترات و پتاسیم و فسفردر منابع آب زیرزمینی دشت هشتگرد در بهار1000
تاریخ نمونه
برداری

)P (mg/L

EC

pH

) NO3-(mg/L

)K( mg/L

8

نمک االن

1000/9/91

000

0836

2

3802

3822

2

چهار دانگه

1000/9/91

404

2804

11

3802

3821

8

اراري عرب آباد

1000/9/91

9093

2806

11

1812

189

4

آغچه حصار

1000/9/91

400

0831

10

3802

3821

5

جاده قزلحصار

1000/9/91

196

0811

16

3802

3821

0

رمنده

1000/9/91

109

0834

2

3802

189

1

اراري كردان -خاجيک

1000/9/91

9133

2802

12

1826

1

قنات حسن آباد چندار

1000/9/91

003

0839

10

3802

1

قاسم آباد بزرچ

1000/9/91

293

2822

10

3802

نام محل

3814
3860
1831
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1831

86

شيخ حسن  -عزیز آباد

1000/9/91

060

0890

4

1812

88

اراري سعيد آباد

1000/9/91

414

0831

11

3802

189

82

ررا كند

1000/9/91

469

2820

1

1812

1814

88

اراري خير آباد

1000/9/91

104

0831

4

3820

3822

84

حسين آباد  -خرم آباد

1000/9/91

001

0811

0

3802

85

حاجي شاه

1000/9/91

090

0836

4

3802

189

80

كریم آباد

1000/9/91

040

0812

0

3802

1804

81

تنکمان

1000/9/91

062

0814

4

3802

1811

81

كهریزک

1000/9/91

649

0810

6

3802

1891

1822

با توجه به جداول ارایه شده بيشترین ميزان نيترات در چاه-

در رمن اطالعاتي در مورد سنجش نيترات و پتاسيم از

هایي كه در بخش شمال شرقي دشت قرار دارند (اراري

پایيز 8814و بهار  8811از آزمایشگاه سازمان آب منطقه ای

كردان-خاجيک ،قاسم آباد بزرچ ) مشاهده ميشودو بيشترین

تهران اخذ گردید كه روند تغييرات نيترات و پتاسيم درتصاویر

ميزان فسفر در چاههایي كه بخش جنوب غربي دشت قرار دارند

(8و )2قابل مشاهده است .

(حسين آباد -خرم آباد،كریم آباد) مشاهده ميگردد و در ميزان
پتاسيم پراكنش تقریبا یکساني در كل دشت مشاهده ميگردد.

تصویر -9نمودارتغییرات نیترات درمنابع آب زیر زمینی دشت هشتگرد طی سالهای 1004-1000

نمودار تغییرات پتاسیم در منابع آب زیرزمینی دشت هشتگرد طی سالهای 1384-1388
2.5

پتاسیم -ب88-

1.5

پتاسیم-ب87-
1

پتاسیم-پ84-

0.5

ک ان یاد شاه باد باد کند باد باد گ دار ک نده ار ار باد گه الن
ریز نکم یم آ ی رم آ یر آ ضا ید آ یز آ بزر چن اجی رم حص حص ب آ دان ک ا
ت کر اج خ خ ر سع عز اد باد خ
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ا
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ج
ن آ ار ا
را ح س
قا ت ح ی ک
ار ا
سی
ا یخ
قنا ض
ح
ش
ار ا
چاههای نمونه برداری

0

میزان پتاسیم(میلیگرم در لیتر)
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تصویر -0نمودارتغییرات پتاسیم در منابع آب زیر زمینی دشت هشتگرد طی سالهای 1004-1000
نمودار تغییرات نیترات در منابع آب زیرزمینی دشت هشتگرد طی سالهای 1388-1384
30

25

نیترات-ب88-
15

نیترات-ب87-
نیترات-پ84-

10

میزان نیترات(میلی گرم در لیتر)

20

5
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الن

0

چاههای نمونه برداری

نيترات را به خود اختصاص داده بود كه این نشاندهنده اهميت

بحث و نتیجه گیری:

نوع آبياری در نشت ميرزان نيتررات مريباشرد .برهعرالوه نقرش
مزارع و باغات دشت هشتگرد كه هم اكنون نيز بهصورت سرنتي
اداره ميشوند از جریران آب اسرتفاده مريكننرد كره از ارارري
باالدست به سوی اراري پایين دست جریان یافته و همه آنها -
را مشروب ميسرازد كره ایرن شريوه آبيراری موجرب شستشرو
كودهای شيميایي بهخصوص نيترات ميشرود .تنهرا چراه مرورد
مطالعه كه بهصورت مکانيزه آبياری انجام ميرداد ،چراه ررراكند
بود كه با توجه به جداول ارایه شده درنتای پایينترین ميزان

ساختمان و نفو پرذیری و پروفيرل خراک را نمريتروان نادیرده
گرفت .با توجه به تصویر ( )4در دشت هشتگرد كمترین ميرزان
سطب آب  86متر ،در قسمت جنوب و مركرز دشرت و براالترین
ميزان سطب آب  866متر ،در شمال دشت مريباشرد ،نظرر بره
اینكه بستر خراک در منطقره غيراشرباع آبخروان فيلترر بسريار
مناسبي برای كاهش غلظت یونهای تغذیه شده به آبخوان مي-
باشد لذا پيش بيني مريگرردد در محرلهرایي كره سرطب آب
زیرزميني براالتر اسرت ،ميرزان نشرت یرونهرا بريشترر باشرد.

تصویر  -4نقشه هم عمق منابع آب زیر زمینی دشت هشتگرد
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نیترات:

با توجه به جهت حركت آب زیر زميني كه از شرمال شررق بره

با توجه به تصویر ( )2ميزان نيترات آبخروان دشرت هشرتگرد از

سوی جنوب غرب ميباشد ،پيش بيني ميشود عمردتا مصررف

سال  14تاكنون بهطور چشمگيری افزایش یافتره ،مخصوصرا در

بيرویه كودهای ازته عامل اصلي این افزایش نيترات ميباشد.

سمت شمال شرق دشت ( )81 mg/Lكه بريش از حرد مجراز

ميزان كود ازته مصرفي در ساوجبالغ و نظر آباد طبق آمار جهاد

استاندارد كيفيت آب كشاورزی فائو ( )86 mg/Lميباشد.كره

كشاورزی  1666تن در سال ميباشد كه مقداری بيشتر از این

بهصورت آزاد (حدود  85666تن) توسط كشراورزان خریرداری

منطقه رخ نداده ليکن بخشي از افزایش نيترات بهدليل حركرت

ميشود .بنابراین تغذیه بيش از  24666تن كود ازته بره ميرزان

فارالبهای انساني در آب زیرزميني مي باشد.

زیادی نيترات دشت را افزایش ميدهد .رمن اینكره در خرالل

جدول ( )4روند تغييرات جمعيت طي سالهرای 8815-8815

سالهای اخير هيچ نروع رخرداد غيرر عرادی جمعيتري در ایرن

در دشررررررت هشررررررتگرد را نمررررررایش مرررررريدهررررررد.

جدول  -4روند تغییرات جمعیت طی سالهای  1001-1021دشت هشتگرد
سال

جمعيت

تعداد خانوار

منطقه
ساوجبالغ ونظر آباد

8815

222446

41216

ساوجبالغ ونظر آباد

8815

882116

51411

شهر هشتگرد

8815

88501

0100

شهر هشتگرد

8815

45882

82822

ماخذ:سرشماری عمومي نفوس و مسکن 8815-8815
پتاسیم:

فسفر:

با توجه به تصویر ( )8ميزان پتاسيم اندازهگيری شده در طي

بيشترین ميزان فسفر در جنوب غرب دشت بره ميرزان mg/L

سالهای 6/81 mg/L 8814-8811تا  8/10ميباشد كه پایين

 8/5ميباشد كه با توجه به اطالعاتي كره از وررعيت آب شررب

تر از حد مجاز 2 mg/Lميباشد و افزایش خاصي در مقادیر

شهر هشتگرد اخذ گردید و در جدول ( )5قابل مشراهده اسرت.

پتاسيم مشاهده نميگردد .باالترین ميزان پتاسيم در قسمت

دليل اصلي آن ،جهت حركت آب زیرزميني و براال برودن سرطب

شمال شرق دشت مشاهده ميگردد كه با توجه به سهولت

آب زیرزميني و كم بودن الیه غيراشباع مري باشرد كره موجرب

آبشویي پتاسيم احتمال نفو كودهای پتاسي به آبخوان منطقه

شده فسفرناشي ازكودهای شيميایي بهسرعت به آب زیرزمينري

پيش بيني ميگردد.

رسررررررررررررريده و آن را آلررررررررررررروده كنرررررررررررررد.

ردیف

جدول -1میزان نیترات و پتاسیم و فسفردر منابع آب شرب شهرهشتگرد درتابستان 1000
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2

نام محل

هشتگرد،بلوار آیت اله خامنه ای،
موادغذایی ایثارگران
هشتگرد،خيابان شهيد بغدادی،
داخل پارک شهر

pH

NO3)(mg/L

11/5/88
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)K (mg/L

P
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در قسمت شمال و شمال شرق دشت ،فسفر به ميزان حداقل و

آب زیرزميني ناحيه جنروب شررق شرهر اصرفهان" ،

 6/1 mg/Lميباشد .با توجه به عمق زیاد آب زیرزميني در این

مجلرره محرريط شناسرري سررال سرري و سوم،شررماره

منطقه و تحرک اندک فسفر امکان نفو كودهای فسفاته به

،42تابستان ،8810صفحه.48-56

آبخوان امکانپذیر نبوده است .بهطور كلي ميزان فسفر موجود
پایينتر ازحد استاندارد  2 mg/Lميباشد .
همچنين مقایسهای بين دو نوبت نمونهگيری در زمستان  11و
بهار  11صورت گرفت كه نتای نشان داد ميزان نيترات ،فسفر و
پتاسيم در زمستان باالتر از بهار ميباشد كه علت آن كاهش
حجم آب زیرزميني به دليل كمبود بارندگي ،تغليظ آالیندهها
در آبخوان دشت هشتگرد و نشت فارالب انساني پيشبيني
ميشود.
جهررت جلرروگيری از ورود كودهررای شرريميایي در آبهررای زیررر
زميني ،استفاده از آزمون خاک قبل از كود دهي ،تعيرين حرریم
بهداشتي و حفاظت جدی از كليه منابع آبي مخصوصا چراههرا و
چشمهها ،آموزش مستمر به كشاورزان منطقره جهرت اسرتفاده
بهينه در مصرف آب و كود شيميایي ،استفاده از روشهای بهينه
آبياری زمينهای كشاورزی ،نمونهبرداری و آزمایش شيميایي در
فواصل زماني معرين جهرت كنتررل كيفري آب و مصررف تروام
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كودهای شيميایي و حيواني پيشنهاد ميشود.
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