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چكيده
زمینه و هدف:

آلودگیهای نقطهای و غیرنقطهای (شهری و کشاورزی) از علتهای افت کیفیت آبهای زیرزمینی میباشند .هدف از این

تحقیق ،بررسی وضعیت آلودگی نیترات در آب زیرزمینی و مدیریت مصرف در بخش آبیاری و شرب در دشت ممنوع شدهی همدان ـ بهار
است.

مواد و روشها:

در این مطالعه با بررسی آمار و اطالعات مربوط به  94حلقه چاه در سال  3384و با استفاده از نرمافزار  ArcGIS9.3و

براساس استاندارد کالیفرنیا ،میزان آلودگی به نیترات در آبیاری در دو دورهی زمانی و طبق استاندارد  EPAو نیز میزان آلودگی آب شرب و
میزان  ،DOارزیابی و پهنهبندی شدند.

یافتهها:

مطابق نتایج ،میانگین نیترات در خرداد و شهریور ماه سال مذکور ،بهترتیب برابر با  32/39و  31/33میلیگرم برلیتر بر حسب یون

نیتروژن و غلظت نیترات خرداد و شهریور بهترتیب در  44/33درصد و  49/29درصد از مساحت دشت 1 ،تا  33میلیگرم بر لیتر بر حسب یون
نیتروژن بوده است .باالترین میزان نقطهای  DOدر شهریور ماه با مقدار  33/2میلیگرم بر لیتر و در همان مکان در خرداد ماه  2/28میلیگرم بر
لیتر بودهاست .ضمن اینکه در پهنهی کلی آبخوان در شهریور ماه مناطقی با محدودهی  1 -33 ،DOمیلیگرم بر لیتر حدود  9/83درصد از
مساحت آبخوان را شامل شده است.

نتیجهگیری:

آلودهترین بخشها ،روستای یکنآباد ،حومهی شهر همدان و قسمتهای مرکزی دشت به دلیل کوددهی زیاد ،عبور فاضالب

شهری و وجود مراکز صنعتی میباشد .براساس استاندارد کالیفرنیا آلودگی آب آبیاری در محدودهی متوسط و طبق استاندارد شرب محدودیت
شدید در مصرف آب وجوددارد.

واژههای کلیدی :نیترات ،آب زیرزمینی ،پهنهبندی..ArcGIS ،
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و منشا آالیندگی آن پرداختند .باتوجه به استانداردهای

مقدمه
آبهای زیرزمینی منبع مهمی جهت تامین آب

سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا ،هرچند منابع آب

مصرفی در بخشهای مختلف کشاورزی ،شرب و صنعت

زیرزمینی دشت اوان بهخصوص در نواحی شمالی نسبت

محسوب می شوند .در برخی مناطق آب زیرزمینی ،تنها

به نیترات آلوده هستند ،ولی همچنان ازحدّ مجاز استاندارد

منبع آب موجود برای مصارف شرب و کشاورزی میباشد

سازمان محیط زیست جهانی برای مصارف شرب ،پایینتر

( .)1در سالهای اخیر تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی

میباشند .فرونشست کودهای شیمیای و دامی از سطح

در کشور بهجای بهرهگیری از دانش روز کشاورزی ،برای

خاك ،منشا آلودگی آب زیرزمینی دشت مذکور اعالم شد

تولید بیشتر محصول خود ،مصرف کودهای شیمیایی

( .)5آندراده و استیگتر ( ،)2009در ارزیابی نیترات و

ازجمله کود ازته را در واحد سطح افزایشدادهاند .توهم

آلودگی آفتکشها در آب زیرزمینی حوضهی زهکشی

افزایش عملکرد ناشی از مصرف هر چه بیشتر آب و کود

موندگوی پرتغال به این نتیجه رسیدند که بهطورکلی ح ّد

شیمیایی در بعضی از مناطق کشور ،سبب استفادهی بی-

پایین و باالی خطر نیترات ،بین  25تا  50میلیگرم بر لیتر

رویه از منابع آب و کود شدهاست .بهطوریکه تداوم این

است .این درحالی است که تحلیل ارتباط عاملی

امر عالوه بر خسارتهای مالی و تشدید عدم تعادل

( (FCA) )Factorial Correspondence Analysisنشان-

عناصر غذایی در خاك ،خطرات جدی را در رابطه با

میدهد خطر ابتال به بیماری در انواع سبزی و ذرت در

آلودگی خاك و آب بهوجودآوردهاست(.)2

مناطقی که دارای غلظتی بیش از  9/5میلیگرم بر لیتر

نیترات ،عمدهترین و شایعترین آالیندهی آبهای

هستند به علت وجود همبستگی آلودگی نیترات با کاهش

زیرزمینی میباشد .نیومن و اشمیت ( ،)1991متوجه شدند

سطح آبهای زیرزمینی و رسوبات درشتدانه میباشد.

نیتروژن به شکل نیترات ،در بیشتر مواقع ازطریق فعالیت-

(.)0

های کشاورزی وارد آبهای زیرزمینی میشود ( .)3آنچه

لطیف و همکاران ( )1334با بررسی غلظت

مسلم است تنها قسمتی از بارندگی میتواند در نقل و

نیترات در آبهای زیرزمینی دشت مشهد به این نتیجه

انتقال آلودگیهای موجود در خاك نقش داشته باشد.

رسیدند که غلظت در برخی مناطق مورد مطالعه ازح ّد

میزان غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی معموال بین 0/1

استاندارد ( 45میلیگرم در لیتر) بیشتر بودهاست .میانگین

تا  10میلیگرم در لیتر متغیر است .البته مقدار آن از حدود

غلظت نیترات از  5/3تا  14/4میلی گرم در لیتر ،متغیر

 0/1تا  0/3در آب باران تا بیش از  000میلیگرم در لیتر

بوده و بیشترین آلودگی در مناطق شهری و پرجمیعت

در آب زیرزمینی که تحت تاثیر کودهای ازته قرار گرفته-

شهر مشهد بودهاست (.)1

اند ،متغیر است ( .)3نیترات موجود در آب شرب میتواند

امروزه کاربرد سامانهی اطالعات جغرافیایی

در دستگاه گوارشی انسان تبدیل به نیتریت شده و

) (GISدر ذخیره ،تجزیه و تحلیل و مدیریت حجم عظیم

درنتیجه نیتروزامینس ( )Nitrosaminesرا ایجادنماید.

و متنوع اطالعات مکانی ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر

بعضی از نیتروزامینسها سرطانزا و جهشزا تشخیص

بهنظرمیرسد .آنالیز همزمان دادههای مختلف مکانی و

دادهشدهاند و بههمین علت در طوالنی مدت اثرات جدی

توصیفی ،مهمترین قابلیت  GISمیباشد .ریبریو و

بر سالمت انسان دارند (.)4

همکاران ( ،)2010به بررسی استفاده از لجن فاضالب در

سامانی و همکاران ( ،)1390به بررسی آلودگی

بهبود حاصلخیزی خاك با استفاده از  GISپرداختند .نتایج

آبهای زیرزمینی دشت اوان به نیترات و بررسی پتانسیل

نشانداد که استفاده از این ابزار برای تولید نقشههای
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مناسب بهمنظور تعیین مناطق برای استفاده از فاضالب

و دامداری ،کشاورزی سنگین و پرحجم و واحدهای

برای آبیاری و تغذیهی آبخوان ،بسیار مناسب است (.)3

صنعتی کوچک در حاشیهی جنوب دشت ،از عوامل

استواری و همکاران ( ،)1390به بررسی تغییرات الگوی

تهدیدکنندهی جدی کیفیت آب زیرزمینی در آبخوان

مکانی و تهیهی نقشههای پهنهبندی نیترات در آبخوان

دشت همدان ـ بهار و محدودهی چاههای آب شرب می-

دشت لردگان پرداختند .این محققان روش وزندهی

باشد .هدف از انجام این پژوهش ،تهیهی نقشههای پهنه-

معکوس را نسبت به روش کریجینگ مناسبتر تشخیص-

بندی نیترات و اکسیژن محلول آب های زیرزمینی آبخوان

دادند ( .)9ماریا و همکاران ( ،)2010با استفاده از

دشت همدان ـ بهار با استفاده از نرمافزار  ArcGIS9.3و

کریجینگ فصلی ،نقشهی پراکنش نیترات را در سیستم

بررسی منابع آالیندهی این دشت به منظور تعیین مناطق

آبخوان آبرفتی شمال رودخانهی تاگوس (پرتغال) ترسیم

آلوده و مقایسه با استانداردهای کیفی آب از نظر شرب و

نمودند .مطابق نتایج این مطالعه ،آلودگی نیترات (مقادیر

کشاورزی میباشد.

باالتر از  50میلیگرم بر لیتر) در مناطق ساحل غربی به
احتمال زیاد از شرق بیشتر است( .)10لی و همکاران

مواد و روشها

( ،)2003در ارزیابی غلظت نیترات با استفاده از  GISبه

دشت همدان ـ بهار که یکی از دشتهای ممنوعشده

این نتیجه رسیدند که اراضی با کاربری فضای سبز و

ازنظر حفاری چاه در استان همدان میباشد ،بین طول

کشاورزی بیشترین تاثیر را در فصول کم بارش و اراضی

شرقی ´ 43°،11تا ´ 43° ،33و عرض شمالی ´ 34° ،49تا

با کاربری مسکونی و تجاری نیز بیشترین تاثیر را در

´ 35°،02واقع شدهاست .حوضهی آبخیز دشت مذکور،

فصول پر باران در افزایش غلظت نیترات دارند (.)11

با  2415کیلومتر مربع مساحت از زیرحوضههای دریاچه

ناصری و ندافیان ( ،)1331به مدلسازی انتقال

قم میباشد .آبخوان اصلی دشت با وسعت  520کیلومتر

آالیندهی نیترات آبهای زیرزمینی در محدودهی چاههای

مربع در مرکز دشت قراردارد و ضخامت آبرفت در برخی

آب شرب همدان پرداختند .بهمنظور تعیین منشا آلودگی،

از مناطق بیش از  100متر است .بیشترین میزان ورودی

شبیهسازی هیدرولیک جریان و انتقال آلودگی در آبهای

آب زیرزمینی به محدودهی مورد مطالعه ،از سمت جنوب

زیرزمینی دشت را با استفاده از مدلهای شبیهساز حرکت

غرب صورتمیگیرد .براساس آمار موجود ،بیالن آبهای

آلودگی آب های زیرزینی با کدهای  MODFLOWو

زیرزمینی دشت ،منفی است ( .)13درشکل  ،1آبخوان

 MT3Dانجام دادند .بنابر مطالعهی آنها ،بیشترین تاثیر در

اصلی دشت همدان ـ بهار در نقشه استان همدان مشخص

میزان آلودگی دشت همدان ـ بهار مربوط به استفاده از

گردیدهاست.

کودهای شیمیایی و همچنین ضخامت کم آبرفت و وجود

چاههای آب شرب در شرق و شمال شرق همدان

رسوبات ریزدانه (سیلت و رس) ،بودهاست ( .)12متاسفانه

ـ بهار قرارگرفتهاند .کشتارگاه صنعتی همدان و بند سوم

در سالهای اخیر در بهرهبرداری از آبخوان دشت همدان ـ

بهار که به ترتیب نقش مهمی در تخریب و بهبود کیفیت

بهار ،عمدتاً کمیّت آب مورد توجه بوده و توجه چندانی

آب زیرزمینی دشت مذکور دارند ،بهترتیب در غرب و

به کیفیت آب نشده است .منابع آالیندهی آب زیرزمینی در

شمال غرب محدودهی مطالعاتی قراردارند .میزان باران

محدودهی آبخوان دشت همدان ـ بهار شامل آالیندههای

ساالنهی ارتفاعات و دشت این محدودهی مطالعاتی به-

نقطهای و غیر نقطهای میباشند .فاضالب شهرهای همدان

ترتیب  404/1و  315/3میلیمتر ارزیابی شده است (.)13

و بهار ،کشتارگاه صنعتی دام همدان ،واحدهای مرغداری

بنابراین میزان آلودگی آب زیرزمینی را باید با توجه به
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عوامل تولیدکنندهی آلودگی (منابع آالینده) بررسی نمود.

سفرهی آب زیرزمینی منطقهی مورد مطالعه در دو سری

در این پژوهش ،از اطالعات نیترات و اکسیژن محلول

زمانی متفاوت شامل خرداد ماه  1339و شهریور ماه 1339

( (DO) )Dissolved oxygenمربوط به  09منبع آبی نقطه-

صورتپذیرفتهاست( .)13سعیشد که در هر دو برداشت،

ای (حلقهی چاه) آبخوان اصلی دشت همدان ـ بهار

همسانی مکانی نمونهبرداریها رعایتشود .برای دست-

استفاده شده است.

یابی به آلودگیهای موجود در منابع آب زیرزمینی،

جهت اندازهگیری مقادیر نیترات از دستگاه

چندین بار آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی نمونه های آب

اسپکتوفتومتری و تعیین  DOنیز با استفاده از روش

تکرار گردیدهاست .بدین ترتیب ،اثر واقعی اضافهکردن

استاندارد وینکلر انجام گرفت .بررسی آلودگی نیترات و

کود حیوانی و همچنین کودهای شیمیایی ازته ،همزمان با

 DOتوسط نرمافزار  ArcGIS 9.3و روش عکس فاصله

تاثیر عوامل همیشگی آلودگی (آلودگی کشتارگاه صنعتی

وزنی ( (IDW) )Inverse Distance Weightsجهت تهیه-

همدان ،مرغداریهای حاشیه دشت ،فاضالب شهر همدان

ی نقشههای پهنهبندی انجامگردید .روش  IDWاز مهم-

و بهار که از وسط دشت میگذرد و درنهایت اثر سوء

ترین روشهای مربوط به درونیابی )،(Interpolation

پساب کارگاههای صنعتی) روی آلودگی آبخوان دشت

میباشد .در این روش وزن نقاط نمونه (چاهها) بر روی

مورد بررسی قرارگرفته است .درپایان ،یافتهها با استاندارد

نقطهی مجهول براساس فاصلهی بین نقاط معلوم و نقطه-

آب شرب آژانس حفاظت محیط زیست اروپا

ی مجهول محاسبه میشود .مطابق فرمول  λi ،1وزن نقطه

( (EPA) )Environmental Protection Agencyو

نمونه iام Di ،فاصله بین نقطه نمونه iام α ،توان وزندهی

استاندارد آب آبیاری کالیفرنیا مقایسهگردیدهاست .حدّ

و  DOشعاع همسایگی میباشد (.)14

مجاز غلظت نیترات در آب شرب طبق استاندارد آژانس

()1

α

D
𝑖=( 0 ) -1

𝜆

Di

بهمنظور بررسی میزان آلودگی ،نمونهگیری از
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جهت استفاده در کشاورزی با اسناندادها و همچنین

کوددهی بررسی شدهاست .عمدهی سطح زیر کشت آبی

نقشهسازی آن ،از استاندارد آب آبیاری کالیفرنیا استفاده

سال زراعی  33-39در دشت همدان ـ بهار ،مطابق شکل

شده است.

 ،3بهترتیب مربوط به محصوالت یونجه ،گندم ،سیب-
زمینی و جو میباشد که بیش از  %90کشت آبی را شامل

یافتهها

میشوند (.)11

جهت بررسی میزان نیترات و  DOدر آبخوان

مطابق جدول  ،2از بین گیاهان ذکرشده بیشترین

اصلی دشت همدان ـ بهار ،نقشهی پهنهبندی آنها برای

میزان کود مصرفی مربوط به گیاه سیبزمینی و یونجه

خرداد و شهریور ماه سال  1339در محیط  ArcGIS9.3و

میباشد .میزان ازت موجود در کود اوره  40درصد و در

با استفاده از روش  IWDترسیمگردید (شکل .)2

کودهای دامی حدود  4الی  5درصد است.

بهدلیل تاثیر آلودگی کود شیمیایی و کودهای
حیوانی بر روی آب زیرزمینی و سطحی ،کاهش میزان

با توجه به شکل  4میزان  DOدر حالت بحرانی
(کمتر از  5میلی گرم بر لیتر) در خرداد و شهریور ماه به-

کود مصرفی توسط کشاورزان در واحد سطح در کاهش

ترتیب 99/31 ،و  94/03درصد از مساحت دشت را

میزان این آلودگیها میتواند موثر باشد .بنابراین آمار و

تشکیل داده است .در شهریور ماه باالترین میزان  DOدر

اطالعات مربوط به میزان کشت آبی محصوالت و میزان

چاه شمارهی  3با مقدار  11/2میلیگرم بر لیتر میباشد.
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جدول  :1استاندارد کالیفرنیا برای نیترات آب آبیاری (.)11
شدت الودگی به نیترات )میلی گرم بر لیتر بر حسب یون نیتروژن(
آلودگی شدید

آلودگی کم تا متوسط

بدون مشکل آلودگی

> 03

5 – 03

<5

جدول  :2میزان کود مصرفی توسط کشاورزان در سال زراعی .)11( 99-98
نوع کود
نوع محصول
کود حیوانی و مرغی
(تن در هکتار)

جو

گندم

سیبزمینی

-

-

55 – 03

کود شیمیایی اوره

533

533

(کیلوگرم در هکتار)

(قبل از خوشهبندی)

(قبل از خوشهبندی)

033 - 533

یونجه
03
(قبل از کاشت)
053 - 033

این درحالی است که در خرداد ماه این چاه دارای 2/23

شرب دشت بابل پرداختهشده ،حداکثر مقادیر نیترات در

میلیگرم بر لیتر  DOاست .ضمن اینکه در شهریور ماه

مناطقی دیدهشد که دارای کشت آبی بودهاند (.)13

DO

بیشترین میزان غلظت نیترات در محدودهی

مناطقی که در محدودهی  5 -10میلیگرم بر لیتر

قراردارند 4/31 ،درصد از مساحت دشت را شاملمی-

جنوبی آبخوان و در خرداد و شهریور ماه بهترتیب 32/95

شوند .شکل  4نشانمیدهد که میزان کود ازته مصرفی در

و  45/00میلیگرم بر لیتر بر حسب یون نیتروژن میباشد.

سال زراعی  33 -39در دشت همدان ـ بهار ،حدود

این مناطق در مجاورت روستاهای یکنآباد ،ینگجه ،قاسم-

 35411تن بوده است که  %41کل کود مصرفی را شامل

آباد و علیآباد پشت شهر ،که عمدتاً روستاهایی هستند که

میگردد (.)11

کودهای شیمیایی و حیوانی را برای کشت محصوالنی

در شکل  5با توجه به استانداردهای مربوط به آب

همچون سیبزمینی ،یونجه ،گندم و جو مورد استفاده

شرب و کشاورزی مشاهده میشود که آلودگی نیترات در

قراردادهاند ،میباشد .همچنین عبور فاضالب شهری (نفوذ

شهریور ماه ،بهمراتب بیشتر از خرداد است و از لحاظ

آلودگی از کف مسیر فاضالب) ،تجمع مراکز صنعتی و

شرب در حالت بحرانی قراردارد.

مراکز دامپروری ،تشدیدکنندهی آلودگی میباشند .ایزانلو و
همکاران ( )1393نشاندادند چاههایی که غلظت نیترات
در آنها باال بود ،در نزدیکی مناطق مسکونی و زمینهای

بحث
میانگین نیترات در خرداد و شهریور ماه بهترتیب

کشاورزی قرارداشتند و کاربری زمینهای اطراف چاهها

برابر با ( 12/14حداقل آلودگی) و ( 15/13حداکثر

بر میزان غلظت نیترات آب زیرزمینی موثر بودهاست(.)19

آلودگی) میلیگرم برلیتر برحسب یون نیتروژن بوده است.

چنینی و همکاران ( )2009با استفاده از  GISاقدام به

الزم به ذکر است غلظت نیترات خرداد ماه در 99/11

تحلیل دادههای بارندگی ،شدت رواناب حوضه ،زمین-

درصد از مساحت آبخوان در محدودهی  5تا  30میلیگرم

شناسی سطحی و شرایط آبخوان حوضهی ماکناسی تونس

بر لیتر بر حسب یون نیتروژن میباشد که براساس

نمودند .نتایج نشانداد که  GISتوانایی باالیی را در پهنه-

استاندارد کالیفرنیا در محدودهی آلودگی متوسط از نظر

بندی تغذیهی مصنوعی آبخوان آبهای زیرزمینی مناطق

آب آبیاری قراردارد و این میزان در شهریور ماه 90/24

خشک دارد ( .)20نیکوالدیس و همکاران ( )2003اثر

درصد مساحت دشت را شامل میشود .در پژوهشی که

فعالیتهای کشاورزی را بر روی کیفیت آب با استفاده از

به پهنهبندی تغییرات نیترات در چاههای تامینکنندهی آب

 GISمورد بررسی قراردادند و به این نتیجه رسیدند که
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شاخص آلودگی نیترات آب در  0/25درصد از نمونهها در

میزان نیترات در آبهای زیر زمینی بسته به مقدار

مناطقی که از کودهای شیمیایی استفاده کردهاند ،بیشتر از

اکسیژن موجود دارد .عمل دنیتریفیکاسیون زمانی صورت-

حد استاندارد بوده است( .)21این مطالعات نیز مانند این

میگیرد که اکسیژن محلول در آب ،کم و در واقع زیر

پژوهش نشانمیدهد که  GISتوانایی باالیی در پهنهبندی

یک آستانهی مشخص باشد .باتوجه به نقشههای پهنهبندی

نیترات دارد.

 DOو نیترات مشخص میگردد دلیل اینکه آلودگی
30

25
20
15
10
5
0
یونجه

سایر

سیب زمینی

گندم

جو

شکل  :3نمودار درصد سطح زیر کشت آبی بر حسب هکتار در سال زراعی 99-98

35000
30000

25000
20000

شهرستان همدان

15000

شهرستان بهار

10000
5000
0
سایر

پتاس

ازت

فسفات

شکل  :4مصرف کودهای مختلف در دو شهرستان همدان و بهار (تن در سال زراعی)

35
30
حد مجاز آبیاری

25
20

حداکثر حد مجاز

15

آشامیدن

10
حداکثر حد مجاز

5

آبیاری

0
آلودگی در شهریور ماه

آلودگی در خرداد ماه

شکل  :5نمودار مقایسه مقادیر آلودگی نسبت به استاندادهای مجاز (میلی گرم بر لیتر بر حسب یون نیتروژن)
مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره /22شماره /3مرداد و شهریور ماه 3433349

آسیبپذیری آبخوان دشت همدان  -بهار به نیترات

نیترات در حدّ متوسط میباشد و به حدّ بحرانی نرسیده،

حاشیهی جنوبی اشاره نمود .آلوده ترین بخشهای

این است که میزان کم اکسیژن عمل دنیتریفیکاسیون را

محدوده دشت مربوط به حومهی شهر همدان و قسمت-

تشدیدنموده و سبب نیترات زدایی از آب زیرزمینی شده-

های مرکزی دشت بهدلیل کشاورزی سنگین و استفاده از

است.

کودهای شیمیایی و حیوانی و همچنین عبور فاضالب
ناصری و علیخانی ( )1330نیز در رابطه با  DOبه

شهری و وجود مراکز صنعتی میباشد .به دلیل عدم وجود

نتایج مشابهی دست یافتهاند ( .)22با بررسی نواحی

یک سیستم کامل جمعآوری ،انتقال و تصفیهی فاضالب،

کشاورزی دشت ایذه اظهار داشتند با وجود شستشوی

بیشتر فاضالبهای مناطق مسکونی ازطریق کانال

نیترات به داخل آب زیرزمینی مقدار کمی از آن در نمونه-

فاضالب شهرهای همدان و بهار به یکدیگر میپیوندند و

گیریها مشاهده شد که دلیل آن ،شرایط احیایی و عمل

پس از تصفیهی ابتدایی در تصفیهخانهی موجود ،به درون

دنیتریفیکاسیون بهعلت کمبود اکسیژن محلول در آبهای

رودخانه تخلیه میشود .در واقع نفوذ آلودگی از کف

زیرزمینی منطقه بود .بهعلت مصرف کودهای ازته در

مسیر فاضالب باعث به وجودآمدن چنین شرایطی در

فصل رشد و انجام عملیات آبیاری ،شستشوی نیترات در

محدودهی مورد مطالعه گردیده است .نتایج به دستآمده

زمینهای کشاورزی در این دشت افزایش یافته و در

نشانمیدهد که میزان نیترات در اکثر مناطق کمتر از

شهریور ماه میانگین نیترات آب زیرزمینی نسبت به خرداد

مقادیر توصیهای سازمان بهداشت جهانی است و جهت

ماه حدود  25درصد افزایش پیداکردهاست .قیصری و

جلوگیری از افزایش غلظت نیترات در منابع آب زیر

همکاران ( ،)1330نیز به نتایج مشابهی دستیافتند (.)23

زمینی ،باید آموزش مناسب کشاورزان در استفاده صحیح

آنها با دو مرحلهی نمونهبرداری در سال 1331که با

از نحوه و میزان استفاده از کودهای شیمیایی مورد توجه

فاصلهی زمانی شش ماه انجامشد ،به این نتیجه رسیدند که

قرارگیرد.

در نمونهبرداری اول 30 ،درصد چاهها و در نمونهبرداری

باتوجه به اینکه آبخوان از لحاظ قابلیت شرب در

دوم  90درصد از چاهها ،دارای غلظت نیترات بیش از

حالت بحرانی قراردارد ،لذا پیشنهادمیگردد مدیریت

حد مجاز (  45میلیگرم بر لیتر) بودهاند.

آبخوان براساس مصرف کشاورزی استوارگردد .ارزیابی

از عوامل آالینده در محدودهی دشت همدان ـ

فاکتورهای بیشتر و موثرتر در بررسی پتانسیل آبشویی

بهار میتوان به کشاورزی سنگین و استفادهی بیرویه از

نیترات نیازمند مطالعات وسیع و متوالی است و در این

کودهای مرغی و شیمیایی ،فاضالب شهرهای همدان و

زمینه باید شیوههای جدید و توسعهی روشهای برنامه-

بهار ،کشتارگاه صنعتی و واحدهای صنعتی واقع در

ریزی آبیاری و استفاده از مدلها را مدّ نظرقرارداد.
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Background: Point and non-point Pollutions (agricultural and
urban) are among the major reasons of the decrease of the
groundwater quality.The aim of this study was the assessment of
nitrate pollution and usage management of irrigation and drinking
water in forbidden Hamedan- Bahar plain.
Materials and Methods: In this study 69 data of Nitrate pollution
levels were evaluated with ArcGIS software then the amount of
Nitrate pollutionand also the pollution of drinking water were
compared with California and EPA standards, respectively,
during two periods, before and after the growing season, in 1389.
Results: According to the results, the average of Nitrate during
May and September were12.14 and 15.13 mg/litter of nitrogen
ions, respectively. The plain area percentage that had the Nitrate
concentrations between 5 to 30 mg/litterwere 99.17 and 96.24
during June and September, respectively. Comparing with
California standard, the results indicated the moderate
contamination of irrigation water. The highest level of DO in
September was 17.2 mg/l and in June on the same place was
2.28 mg/l. Also in September the area that located in the range
of5 - 10 mg/lhad 4.81 percent of the plain.
Conclusion: The most contaminated section scontainedyeknAbad village, the suburb of Hamedan and parts of the Central
Plains due to excessive use of fertilizer, transfer of sewage and
industrial centres. According to California standard the pollution
of irrigation water was in the moderate range and according to
EPA standard the drinking water was in the hazard range.
Keywords: Nitrate, Groundwater, Zoning, ArcGIS.
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