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  : مطالعه موردي دشت سنقرGISپراکنش آلودگی منابع آب زیرزمینی به نیترات در محیط 
  4زاده اکبر زینتی علی ؛3امیرحسام حسنی ؛*2منصور رضایی ؛1پرستو ستاره

  
  چکیده    

بهداشتی مانند  منجر به مخاطرات مجاز حدود از هاي باالتر است که در غلظت زیرزمینی آب منابع آالینده عوامل از : نیتراتزمینه
و  لودگیآ أگیري میزان نیترات، علل و منش گردد. هدف این مطالعه اندازه می نیتروزآمین ترکیبات تشکیل متهموگلوبینمیا و

  بندي غلظت نیترات در منابع آب شرب روستاهاي شهرستان سنقر بود. پهنه
تمام منابع آب زیرزمینی دشت سنقر، طی دو دوره برداري آب از  مورد نمونه 73، تحلیلی- در این مطالعه توصیفی ها: روش

د. نتایج با گردیاسپکتروفتومتري میزان نیترات آن تعیین  با روش شد و ) انجام1390آب (مهر  ) و کم1389زمانی پرآب (اسفند 
غلظت در محیط  شپراکن تحلیل شد. نقشه Arcview GIS 9.3 و  SPSSافزارهاي  مقایسه و با استفاده از نرم ،استانداردهاي ملی

  ثیرگذار بر تغییرات نیترات بررسی شد.أ) ترسیم و عوامل تGISسیستم اطالعات جغرافیایی (
گرم بر لیتر در نوسان بود. در یک ایستگاه غلظت  میلی 09/3- 5/88منابع آب دشت سنقر در محدوده  نیترات غلظت ها: یافته

ها،  گرم بر لیتر، بیشتر از حداکثر مجاز بود. با توجه به نقشه میلی 4/71 و 5/88 اترتیب ب آب به نیترات در فصل پرآب و کم
  باالي نیترات در محدوده شرق و جنوب شرق منطقه مشاهده شد. غلظت نسبتاً

 نتایج نشان داد تغییرات غلظت نیترات با تغییرات عمق سطح ایستابی رابطه عکس دارد. ضخامت کم آبرفت، قرار گیري: نتیجه

هاي کشاورزي و کاربرد  هاي کشاورزي، کشاورزي بودن منطقه، شستشوي نیترات از خاك زمین پایین دست در گرفتن چاه
  ارزیابی شدند. عنوان علل آلودگی در یک ایستگاه وسیع کودهاي ازته، به

  ، سنقرGISنیترات، کود ازته، آب زیرزمینی،  :ها واژهکلید

  »13/3/1393پذیرش:   7/11/1392  دریافت:«          
 شاهدانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمانشاه مرکز بهداشت شهرستان .1

   مت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهگروه آمار زیستی و اپیدمیولوژي، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاي سال.2
  گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران .3

  کرمانشاه دانشگاه رازي گروه مهندسی شیمی،. 4
  09183318978تلفن:  ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده بهداشت، کرمانشاه،  :دار مکاتبات عهده*

Email: mrezaei@kums.ac.ir  
  

  مقدمه 
ی در چنـد  با توجه به کمبود آب و بحـران خشکسـال  

روز بیشـتر    بـه  اهمیت منابع آب زیرزمینی روز ،سال اخیر
بـرداري از   بهـره  ،شده است. بیشترین خطري که در آینده

کند آلـودگی ایـن منـابع     منابع آب زیرزمینی را تهدید می
طـور عمـد و    آوري است که انسـان بـه   توسط مواد زیان

انگـاري و ناآگـاهی وارد    غیرعمد و یـا در نتیجـه سـهل   

تـرین   ترین و شاید شایع سازد. فراوان هاي طبیعی می حیطم
کند نیترات  اي که منابع آب زیرزمینی را تهدید می آالینده

هـاي   است. غلظت باالي نیترات باعث کاهش کیفیت آب
 .)1(شود  زیرزمینی می

که در  است هایی آالینده ترین مهم از یکی نیترات
ات بهداشتی منجر به مخاطر مجاز حد از غلظت باالتر

 نیتروزآمین ترکیبات تشکیل مانند متهموگلوبینمیا و

شی
ژوه
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 اختالل و بیماران مبتال به مسن باردار، افراد گردد. زنان می

 در اسیدي خاصیت بودن کم نوع از دستگاه گوارش در

 بیش دریافت معرض خطر در که هایی هستند معده، گروه

 .)2( دارند قرار نیترات حد از

هاي قلبی عروقی، فشار خـون و   ريسرطان معده، بیما
سیستم عصبی از اثرات مصرف غلظـت بـاالي    اختالل در

 .)3( هستندنیترات 

 دوران در مادرانی که است داده نشان مطالعات
 مصرف نیترات زیاد غلظت با آشامیدنی آب، بارداري

 باال ها آن عضو در نوزادان نقص بروز احتمال اند نموده
 نیترات احیاي از حاصل یتریتن . همچنین)4( بوده است

و  دوم نوع هاي آمین با گوارش دستگاه هاي باکتري توسط
 ماده این که دهد می نیتروزآمین تشکیل و شده ترکیب سوم

 ).5( است زا سرطان

علت حاللیت باال با حرکت آب در  هاي نیترات به یون
هاى زیرزمینى و  توانند به آب خاك حرکت کرده و مى

 آب در نیترات بودن غلظت د. باالسطحى وارد شون
 آلودگی تواند می که است آلودگی وقوع دهنده نشان

 به نیترات داشته باشد. توانایی ورود همراه به نیز میکروبی

 . این)6(دارد  چاه عمق و خاك شرایط به بستگی آب منابع

 در اما حتیاست  زیرزمینی هاي آب آلودگی یون شاخص

 در مزه و طعم ایجاد باعث حد مجاز از بیش هاي غلظت

 نیترات، بهداشتی مخاطرات به توجه شود. با نمی آب
آب  دراین ماده را مقدار مجاز ، جهانی بهداشت سازمان

. )7( است نموده پیشنهاد لیتر در گرم میلی 50 آشامیدنی
 1053 شماره به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه

 صفر ترتیب به را یتراتن مجاز و حداکثر مطلوب نیز میزان
  .)8( است گرفته نظر در گرم میلی 50 و

سالمت  بر نیترات االيب غلظت که مشکالتی دلیل به
ز اهمیت یحاآن اطالع از پراکنش  کند، می ایجاد انسان
 آلودگی از مناسب جلوگیري هاي جمله روش از است.
پراکنش  بررسی آب زیرزمینی به یون نیترات، منابع

 از برداري بهره ع آب به این یون و مدیریتآلودگی مناب
است. توانایی منحصر به فرد  کاربري اراضی و آب منابع

در ترکیب کردن منابع  )GISسیستم اطالعات جغرافیایی (
اطالعاتی گوناگون و بسیار متفاوت، تجزیه و تحلیل روند 
زمانی وقایع و ارزشیابی اطالعات مکانی از جمله دالیلی 

کار گرفته شد.  الذکر در این مطالعه به ه فوقبود که سامان
 در شناسایی آن از توان می محیطی است که GIS سامانه 

 و تفسیر تحلیل، و تجزیه موضوعی، هاي نقشه هاي داده
ابزار کمکی  GISسیستم  جست. بهره ها داده بندي جمع

گیري و دستیابی سریع و  قدرتمندي براي مدیریت، تصمیم
 GISهمچنین آید.  شده به حساب می عیینبهینه به اهداف ت

برداري کیفی، پایش، مدلسازي و  ثري براي نقشهؤابزار م
 به توجه با). 9( ستمحیطی ا تعیین تغییرات زیست

مین أتنها منبع ت که و ایننیترات  بهداشتی عمده مشکالت
 است ومنابع آب زیرزمینی  ،آب شرب روستاهاي منطقه

 انجام ،در منطقه کشاورزي ردهگست هاي با توجه به فعالیت

مطالعه،  این از رسد. هدف می نظر به ضروري تحقیق این
تحلیل پراکنش آلودگی منابع آب  و تجزیه ارزیابی،

و بررسی عوامل GIS  از استفاده زیرزمینی به نیترات با
شناسی،  شامل زمین ثیرگذار بر تغییر و تحوالت نیتراتأت

زمین، نوع کود  کاربري منبع، نوع موقعیت سطح ایستابی،
  مصرفی و میزان بارش بود.

  
  ها مواد و روش

 جهتتحلیلی) -ر این مطالعه موردي (توصیفید
 شهرستان روستاهاي زیرزمینی آب منابع کیفیت بررسی

مین آب و برداشت أمنابع ت ،نیترات یون میزان نظر از سنقر
 حال در که زیرزمینی آب موقعیت مکانی هر یک از منابع

 را شرب روستاهاي منطقه آب مینأت اصلی منبع حاضر
 رابطه به توجه با همچنین شد. دهد شناسایی می تشکیل
 و ازته کودهاي اندازه مصرف با نیترات غلظت مستقیم
 مینأبرداري از کلیه منابع ت نمونه آمونیوم، فروشویی شدت

کلیه روستاهاي تحت ( منبع 37آب زیرزمینی شامل 
) ب روستایی شهرستان سنقرپوشش شرکت آب و فاضال

 عملیات بودن متفاوتنظر به همچنین  انجام شد.
دو دوره  در ،تر و فصل خشک دو در بارش و کشاورزي
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 عنوان شاخص به 1389 سفنددر ا نخست مرحله( زمانی
 شاخص عنوان به 1390مهر  در ومد مرحله و تر فصل

. شد گیري تکرار نمونه مشابه نقاط از و )فصل خشک
 گردید.اسپکتروفتومتري تعیین  با روشآب نیترات  میزان

 حجم به اتیلنی پلی هاي بطري از برداري نمونه در فرایند

 به انتقال از پس ها نمونه .شد استفاده لیتر میلی 1000
 مراحل کلیه. گرفت قرار آنالیز آزمایشگاه مورد

استاندارد  روش اساس بر ها داده آنالیز و انتقال گیري، نمونه
از دستگاه  استفاده گیري یون نیترات با ازهاند

نانومتر مدل  220با طول موج  UVاسپکتروفتومتر 
DR5000 با آمده دست به د. در نهایت نتایجنجام شا 

 استاندارد مؤسسه ایران، ملی (استاندارد استانداردهاي ملی

پنجم،  تجدیدنظر ،1053شماره  ایران، صنعتی و تحقیقات
هاي مکانی مربوط به  . ابتدا داده)8( شد مقایسه )1388

نقشه  و منطقه مورد مطالعه شامل نقشه کاربري اراضی
ت سنقر تهیه شد. نقشه کاربري اراضی شتوپوگرافی د

کار گرفته شد. براي تعیین تغییرات  عنوان نقشه پایه به به
شده غلظت نیترات  بندي نقشه پهنه ،مکانی غلظت نیترات

  ت سنقر ترسیم گردید.در دو زمان خشک و تر در دش
 سیستم افزار نرم وارد پارامترها آزمایش از حاصل نتایج

 اطالعاتی بانک صورت به و جغرافیایی شده اطالعات
 نسخه GIS افزار نرم توسط پردازش، از پس. گردید ذخیره

در بررسی پراکنش  .گردید تهیه رنگی نديب پهنه با 3/9
یه نقشه در ته )(krigingنیترات از روش کریجینگ 

 ها با داده احتمال آلودگی نیترات استفاده شد. همچنین

 - کولموگروف هاي و آزمون SPSS 16افزار  از نرم استفاده
تحلیل  آنالیز واریانس و توکی زوجی، تی اسمیرنوف،

دار اعنوان معن به 05/0 تر از کوچک  Pvalue مقدار گردید.
  بودن نتایج در نظر گرفته شد.

اکنش پارامترهاي کیفی آب در پر در نهایت نقشه
گیري  در گستره شهرستان سنقر تهیه و با بهره GISمحیط 
وضعیت کیفی منابع  ،GISهاي اطالعاتی در محیط  از الیه

ثیرگذار بر أآب منطقه ترسیم شد. سپس بر اساس عوامل ت
تغییر و تحوالت نیترات توپوگرافی، کاربري اراضی، 

ژي، وضعیت کیفی  شناسی، خاکشناسی و هیدرلو زمین
  تحلیل قرار گرفت. منابع آب منطقه مورد تجزیه و

  
  وضعیت منطقه مورد مطالعه

 85شهرستان سنقر در  جغرافیایی، از نظر موقعیت
 متر 1700ارتفاع با  کرمانشاهکیلومتري شمال شرقی شهر 

جمعیتی  این شهرستان از سطح دریا واقع شده است.
هزار نفر و داراي دو بخش، دو شهر، هشت  51حدود 
ارتفاع زیاد و . داردداراي سکنه  يروستا 220و  دهستان

باال موجب پیدایش شرایط آب و  عرض جغرافیایی نسبتاً
. متوسط دماي )10(هوایی سرد در سنقر شده است 

و متوسط  8/17 سالیانه این شهرستان معادلحداکثر 
متوسط  .)11(درجه سانتیگراد است  5/3 حداقل آن

بارندگی ساالنه منطقه در حوضه آبریز سد جامیشان 
هاي  . خاك)10(گردیده است  متر برآورد میلی 441حدود 

منطقه بر حسب معدل درصد وزنی ذرات رس، درصد 
بندي  دسته تقسیم 4مقدار کربن آلی به  و هاي آهکی رشته

متر جنس خاك منطقه  2و تا عمق حداکثر  )12(شوند  می
بافت خاك شنی به همراه  ،سیلتی و از این عمق به پایین

شناسی جزو منطقه  سنگ است. سنقر به لحاظ زمین قلوه
منطقه کارستی است. سطح  خرد شده زاگرس محسوب و

وه عال. باشد متر متغیر می 8/0-5 ایستابی این دشت بین
هایی از  بخش ،بر باال بودن سطح ایستابی آب زیرزمینی

   .)13(اراضی نیز زهدار است 
روستا تحت  97روستاي این شهرستان،  220از 

 5در قالب (پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی 
 64 ،مین آبأباشند. از نظر نوع منبع ت می )مجتمع آبرسانی

 4مه و داراي چشدرصد  32 روستاها داراي چاه، درصد
ها از نوع  چاه ،تمام موارد داراي قنات هستند. در درصد

 روستاها درصد 57 کارستی هستند. نوع سیستم انتقال آب
   .)14(ترکیبی است  درصد 3ثقلی و  درصد 40 پمپاژي،

 135 کل اراضی زیر کشت کشاورزي شهرستان سنقر
هزار تن  240هکتار و کل محصوالت تولیدي حدود هزار 

ترتیب کود  به بیشترین میزان کودهاي مصرفی،باشد.  می
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نیترات آمونیوم) و فسفاته  و ازته (اوره، سولفات آمونیوم
بیشترین سموم است.  سوپر فسفات) و (فسفات آمونیوم

کش و سپس  مورد مصرف شهرستان سنقر، سموم علف
  .)15( استکش  سموم حشره

  
  ها یافته

 شده داشتبر آب نمونه بار 73 آزمایش از حاصل نتایج

 روستاهاي شهرستان سنقر شرب آب کننده از منابع تأمین
محدوده  این منابع در در نیترات غلظت که داد نشان

. )1(جدول  گرم بر لیتر در نوسان است میلی 5/88-09/3
و در فصل  94/3-5/88این محدوده در فصل پرآب از 

 بود. اگر روستايگرم بر لیتر  میلی 09/3-42/71آب از  کم
را در نظر نگیریم حداکثر مقادیر فوق در  مه بهاالدینچش

 گرم بر لیتر میلی 32/35و  2/33آب به  فصل پرآب و کم
حداکثر میزان نیترات  ،در فصل پرآبشود.  محدود می
گرم بر لیتر در روستاي چشمه  میلی 5/88معادل با 

بیشترین میزان نیترات نیز آب  بهاالدین و در فصل کم
 42/71میزان  ب در روستاي فوق بههمانند فصل پرآ

داري بین دو اتفاوت معنگرم بر لیتر مشاهده شد.  میلی
) برحسب منبع و کل 2آب (جدول  فصل پرآب و کم

   ).P<05/0وجود نداشت (
 با نتایج آب، کیفی هاي ویژگی تعیین از پس

مقایسه گردید. نتایج  )8(آب شرب  ملیاستانداردهاي 
شان داد که در هر دو فصل پرآب مقایسه با استانداردها ن

آب، میزان نیترات در روستاي چشمه بهاالدین بیشتر  و کم
  باشد.  از حداکثر مجاز می

  
تفکیک  آب، به در منابع آب زیرزمینی روستاهاي شهرستان سنقر در دو فصل پرآب و کم )رگرم بر لیت (میلیغلظت نیترات  نگینمقایسه میا -1 جدول

  مین آبأمنبع ت
  فصل کم آب  فصل پرآب  منبع

  دامنه تغییرات  میانگین  انحراف معیار  تعداد  دامنه تغییرات  میانگین  انحراف معیار  تعداد
 82/17-89/28 83/22 61/5  3  74/5-68/17 45/13  68/6  3  قنات

 09/3-80/32 91/12 62/8  13  94/3-20/33 09/12  92/8  15  چشمه

 56/8-42/71 21/23 36/13  20  66/8- 5/88  51/24 74/16  19  چاه

 09/3-42/71  46/19  22/12  36  94/3- 5/88  58/18  55/14  37  کل

Pvalue  034/0 049/0 

  
  دو فصل برحسب بع تامین آب ادر منابع آب زیرزمینی روستاهاي شهرستان سنقر در من) رگرم بر لیت (میلی غلظت نیترات  نگینمقایسه میا -2 جدول

 P value  تتفاو  آب کم فصل  پرآب فصل  تعداد  منبع

  میانگین  معیار انحراف  میانگین  معیار انحراف میانگین معیار انحراف
  309/0 38/9 03/12 83/22 61/5 45/13 68/6  3  قنات
  573/0 -696/0 154/4 0/13 0/9 70/13 31/9  12  چشمه
  720/0 -514/0 141/6 99/23 26/13 51/24 74/16  19  چاه
  796/0  -295/0  587/6 72/19 64/14 01/20 35/12  34  کل
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برداري نسبت به فصول  آمده در نمونه دست هنتایج ب
بارش و پربارش مورد ارزیابی قرار گرفت تا ارتباط  کم

دست  هبارش و پربارش ب بین غلظت نیترات و فصول کم
معیار هر دو فصل  در این زمینه میانگین و انحراف .آید

  محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت.
در هم آمده  دست انگین غلظت نیترات بههمچنین می
آب  و هم در فصل کم )=034/0P(فصل پرآب 

)049/0P= ( داري را نشان اتفاوت معن، نوع منبعبر حسب
در فصل هم آمده  دست میانگین غلظت نیترات به داد.

ترتیب  در نوع منبع چاه بهآب  و هم در فصل کمپرآب 
 آماري اختالفاز نظر  .چشمه بودقنات و بیشتر از منبع 

هم  با چشمه نوع منبع چاه داري بین میزان نیترات و امعن
آب  ) و هم در فصل کم=032/0Pدر فصل پرآب (

)043/0P= (اما در سایر موارد تفاوت وجود داشت .
 ).P<05/0( مشاهده شد داريامعن

سپس نقشه پراکنش پارامترهاي کیفی آب جهت 
شهرستان در گستره  3/9 نسخه GISنیترات در محیط 

آب و پرآب تهیه و منطقه  تفکیک دو فصل کم سنقر به
  ).2و  1هاي  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (نقشه

 منابع در نیترات یون غلظت ، GISهاي با توجه به نقشه
د مختصات نقاط مور در روستاهاي مورد مطالعه آب

با آهنگ رو به افزایش  نبوده و خصوصاً ثابت بررسی
به سمت روستاي چشمه بهاالدین در  صورت شعاعی به

 ،آب و پرآب حال افزایش است. در هر دو فصل کم
گرچه نقشه پراکنش  .بیشترین غلظت در روستاي فوق بود

غلظت نیترات در دو فصل مختلف، تا حدوي متفاوت 
باالي نیترات در  غلظت نسبتاً ،در هر دو نقشه باشد اما می

  شود.  ه میمحدوده شرق و جنوب شرق منطقه مشاهد
هاي پراکنش غلظت نیترات  از همپوشانی نقشه

) 3) با نقشه کاربري اراضی (نقشه 2و  1هاي  (نقشه
شود در نقاطی با کاربري اراضی کشاورزي  گیري می نتیجه

غلظت نیترات باالتر است و  ،با نوع کشت آبی و خصوصاً
اي و نقاطی با تغییر کاربري  هرچه به سمت نقاط کوهپایه

از نوع کاربري اراضی غیرکشاورزي پیش  اراضی
  شود. تر می رویم غلظت نیترات کم می

  

  
  )1389اسفندماه ( مین آب روستاهاي شهرستان سنقر، در فصل پرآبأروند تغییرات نیترات در منابع ت -1 نقشه
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  )    1390مهر ماه ( آب مین آب روستاهاي شهرستان سنقر، در فصل کمأروند تغییرات نیترات در منابع ت -2نقشه 

  

  
  اراضی زیر کشت شهرستان سنقر -3نقشه 

  

 بحث
 بستگی زیرزمینی هاي آب در نیترات میزان طورکلی به

 سنگ جنس خاك، خاك، جنس فیزیکی مشخصات به
 هاي آب سطح و آن حریم حفظ چاه، ساختمان بستر،

 یون غلظت  GISهاي با توجه به نقشه .دارد زیرزمینی
نبود و  ثابت روستاهاي مورد مطالعه آب عمناب در نیترات

 یک صورت شعاعی به سمت با آهنگ رو به افزایش به

نقشه پراکنش غلظت  ندچهرروستا در حال افزایش است. 
در هر دو  اما استنیترات در دو فصل، تا حدوي متفاوت 

باالي نیترات در محدوده شرق و  غلظت نسبتاً ،نقشه
  شد.  دیدهجنوب شرق 

انگین غلظت نیترات در فصل پرآب در همچنین می
آب در  منبع چاه بیشتر از چشمه و قنات و در فصل کم

 منبع قنات بیشتر از منبع چاه و چشمه بود. 
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هاي پراکنش غلظت نیترات  از همپوشانی نقشه
شود در نقاطی با کاربري اراضی کشاورزي  گیري می نتیجه

رچه غلظت نیترات باالتر است و ه )کشت آبی خصوصاً(
اي و اراضی غیرکشاورزي پیش  به سمت نقاط کوهپایه

  شود. تر می رویم غلظت نیترات کم می
 در نیترات یون تحقیق، غلظت این هاي یافته براساس

 شرایط ثیرأت تحت روستاهاي مورد مطالعه آب منابع

 موقعیت شناسی، سطح ایستابی، زمین بارش، اقلیمی، میزان

مصرفی و هدایت زمین، نوع کود  کاربري منبع،
 بارندگی بیشترین ،آمار اساس بر باشد، هیدرولیکی می

ترین  کم و پاییز و سپس بهار زمستان، فصل در ترتیب به
ز سوي ا. )10( است افتاده اتفاق تابستان فصل در بارندگی

 در چاه که این و زمستانه هاي بارندگی وقوع واسطه به دیگر

 باالدست دار نیتروژن تترکیبا دارد، قرار اي منطقه کوهپایه

 آب گرفتن چاه کند. قرار می نفوذ آبخوان شده و به شسته
هاي  زمین دست پایین در بهاالدین يروستاچشمه  شرب

شود.  می قلمداد افزایش غلظت اصلی علت کشاورزي،
 روستاهاي در کشاورزي هاي زمین فراوانی دلیل به همچنین

 ودهايک مصرف ادامه به توجه با و سنقر شهرستان
 امکان، نیترات یون پایین به رو حرکت و خاك در نیتروژنی

   وجود دارد. زیرزمینی هاي آب در نیترات افزایش غلظت
بیشترین  که و این منطقه بودن کشاورزي به توجه با

باشد  میزان کودهاي مصرفی شهرستان سنقر، کود ازته می
 حاوي کشاورزي هاي پساب ،آلودگی ل اصلییدال از یکی

 بیشتر ها پساب این آبی هاي کشت در که است کودها نای

 هاي آب در از نیترات بیشتري آلودگی و شده تولید
 است. شده باعث را زیرزمینی

 با نیترات تغییرات غلظت داد نشان همچنین نتایج
 که طوري به. دارد رابطه عکس ییایستا سطح عمق تغییرات

 کاهش نیترات عمق، غلظت افزایش با فصل دو هر در

 محل بیشترو  اعماق تر ثیرپذیري کمأت دهنده نشان که یافت

 هاي یافته با نتایج این .است کشاورزي اراضی سطوح
مناطق  و بابل و اصفهان منابع آب در که اي مطالعه
همچنین . )16(دارد  مطابقت گرفته آمل صورت ییروستا

 صنعتی شهرك شرب قابل مطالعه آب هاي یافته با نتایج این

مطابقت  )18(و روستاهاي شهرستان زاهدان ) 17( ومیهار
 که اي مطالعه از توان می مشابه مطالعات جمله از دارد.

 اسپانیا انجام کشور ناوار منطقه در همکارانش و  کاسالی

 کشاورزي هاي فعالیت اثرات مطالعه این در. برد نام دادند

 سال 10 در مدت که التاکساگا و التجریا آبخیز دو در

 میزان شد شخصو م ارزیابی بود گرفته قرار پایش مورد

 آبخیز از بیشتر داريامعن طور هب التجریا آبخیز در نیترات

. در یک پژوهش در کشور ترکیه )19(باشد  می التاکساگا
هاي زیرزمینی شهر قونیه  تهیه نقشه کیفی آب منظور بهکه 

هاي  شد نتایج نشان داد آبانجام  GISدر محیط 
نی بخش جنوب غربی شهر قونیه داراي باالترین زیرزمی

باشد. نتایج مطالعه و مدلسازي احتشامی در  کیفیت می
ري ثابت کرد که احداث شبکه شهرآبخوان شهري 

آوري فاضالب باعث کاهش غلظت  نیترات خواهد  جمع
  .)20( شد

جهت ضخامت  شناسی در منطقه سنقر به از نظر زمین
 .عمیق زیادي وجود ندارد هاي چاه ،کم رسوبات آبرفتی

شیب عمومی در شهر سنقر از شمال به جنوب و از شرق 
سازندهاي شرق و جنوب شرقی اکثراً . باشد به غرب می

هاي آهکی در  از شیست و مرمر هستند و نفوذ سنگ
هاي زیرزمینی نقش مثبتی دارند.  هدایت و انتقال آب

وجود ذرات رس در بخش شرق دشت از تشکیل آبرفت 
اسب جلوگیري نموده و همین امر موجب شده که به من

  .)9(لحاظ منابع  آب زیرزمینی این منطقه فقیر باشد 
  

  گیري نتیجه
 منابع آب از برخی در نیترات یون مقادیر گرچه
 بود، استاندارد مقادیر از باالتر منطقه مورد مطالعه زیرزمینی

غلظت این  حاضر حال در ،نتایج با توجه مجموع دراما 
(جز یک  منطقه کل در حاد مشکل یک عنوان به یون

 بیش غلظت که مشکالتی دلیل اما بهست، نی مطرح روستا)
 در که این و کند می ایجاد سالمتی انسان براي نیترات حد از

زیرزمینی منبع عمده آشامیدن  آب، مطالعه مورده منطق
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 منابع در ها یون این غلظت رشد به رو روند نظر به است و

شور، مدیریت صحیح در مصرف کودهاي ازته آب ک
آلوده یا حفر یک یا  چاه نمودن خارج یا شیمیایی، تصفیه

 ،آلودهچند حلقه چاه جدید و عمیق در نزدیک روستاي 

رعایت کلیه مسایل بهداشتی و تغییر کاربري اراضی، 
و  سازي مصرف کود متناسب با نیاز محصول و خاك بهینه

پیشنهاد  ش گوگرديساخت و مصرف اوره با پوش
  گردد. می
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