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چکیده
هدف مطالعه کنوني بررسي کيفيت آب زيرزميني در محدوده شهرستان مالير ،استان همدان ،براساس اطالعات پااي

شاده در ياو دوره

زماني چهار ساله و با توجه به شاخص کيفيت آب با تاکيد برتاثير کاربری کشاورزی برکيفيات آب باوده اسات داده هاای پااي

شاده در

ارتباط با  41پارامتر کيفيت آب مربوط به  62چاه در طي سالهای  4934-4936و  43چاه طي سالهای  4933-4931بدست آمدند
ميزان باقي مانده کلر در  01درصد از ايستگاهها در حد صفر بود عالوه براين ميزان فلورايد در  41ايستگاه پايينتر از حد آستانه  1/0ميلي
گرم در ليتر قرار داشت وبرای  31/7درصد از ايستگاه ها ميزان نيترات باالتر از  49ميلي گرم در ليتر بود علاي رماا اين اه تفااوت معناي
داری بين ملظت برخي از پارامترها در بين اين دودوره زماني بدست آمده بود اماا ايان تفااوت آن چناان چشامگير نباود براسااس نتااي
شاخص کيفيت آب  72/3درصد از ايستگاهها در حدآلودگي ناچيز تا متوسط قرار داشتند درکل ،مقادير نيترات در  64چااه (31/7درصاد
باالتر از حد استاندارد آلودگي ناشي از منابع انسان انگيخته( 49ميلي گرم در ليتر و در دو چاه باالتر از استاندارد سازمان بهداشت جهااني
جهت مصارف شرب ( 11ميلي گرم در ليتر بود روند تغييرات ناحيه ای نيترات با استفاده از روش درون ياابي از سامت شامال مارب باه
سمت جنوب شرق افزاي

نشان مي داد علي رما اينکه با توجه به نتاي شاخص کيفيت آب ،کيفيت کلي آب دچار زوال نشده اسات اماا

همچنان ريسو بهداشتي مصرف بهويژه در زمينه نيترات برای مردم محلي وجود دارد
کلمات کلیدي :نيترات ،فلورايد ،آب زير زميني ،مالير

 -4استاديار ،عضو هيات علمي گروه بهداشت و محيط زيست ،دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي ،تهران ،ايران *(مسئول م اتبات
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مقدمه
امروزه منابع آب زيرزميني در بسياری از کشورها به عنوان منبع

انگور ،چغندر قند و سبزيجات مي باشند در ارتبااط باا ارزياابي

های کشاورزی ،صانعت و خاانگي باه

کيفيت آب زيرزميني در استان همدان مطالعات چندی صاورت

بيني ها حدود يو ساوم از نيااز

گرفته است که از آن جمله مي توان به اثرات مربوط باه ملظات

اصلي تامين آب در بخ

شمار مي روند بر اساس پي

آبي در جهان از طريق منايع آب زيرزمين تامين ماي شاود(4

باالی نيترات ناشي از فعاليت هاای کشااورزی( 3و بااال رفاتن

در اين ارتباط کمبود آب در سال های اخير به يو بحران بويژه

شوری در آب زيرزميني منطقه ( 3اشاره نمود

در مناطق خشو و نيمه خشو کشاور تباديل شاده اسات(6

جاللااي و کالهچااي( 41بابررسااي  13نمونااه آب زيرزمينااي در

کيفيت آب ي اي از ابزارهاای اصالي توساعه پايادار و در

محدوده مالير در استان همدان به اين نتيجه رسيدند که ملظت

پاي

برگيرنده اطالعات ارزشمندی بارای ماديريت ناواحي خشاو و

نيترات در  70درصد از نمونه ها از حد  49ميلاي گارم در ليتار

نيمه خشو به شمار مي رود ( 9کيفيت منابع آبي دايما در اثر

باالتر بوده و در  46/0درصد از نمونه ها اين ميزان از مقادار 01

عوامل انسان انگيخته در حال کاه

مي باشد

ميلي گرم در ليتر فراتر رفته است براساس ميزان ملظات هاای

جهت ارزيابي کيفيت آب پارامترهای مختلفي توساط محققاين

نيترات و کلرايد ،منطقاه ماورد مطالعاه باه چهاار گاروه عماده

مورد استفاده قرار مي گيرد که تحليل چنين حجا داده باااليي

تقسيا بندی شده است ميزان همبستگي بين مقادير کلراياد و

با دشواری های خاص خود همراه است با ايان وجاود ،شااخص

نيترات باال بوده که نشان دهنده منشاء ي ساان ايان دو در اثار

کيفيت آب از اين ويژگي برخوردار است که اطالعات فراواناي را

کاربرد کودهای دامي و اضافه نمودن نمو به ايان کودهاا ماي-

مي توان در يو شاخص خاص خالصه نمود چنين شاخصي باا

باشد مقدار پايين پتاسيا در آبخوان مربوطاه ماي تاوان نشاان

فااراها نمااودن ريسااو مصاارف آب آشاااميدني توسااط مصاارف

دهنده تمايل اين کاتيون به چسبيدن باه رس هاای موجاود در

کنندگان اطالعات ارزشمندی را در اختياار محققاين قارار ماي

اليه های خاک منطقه باشد رفعتي و هم اران( 44باه بررساي

دهد( 1استفاده از شاخص کيفيت آب به سال های دهه 4371

روند تغييرات و پاي

فلورايد در آب زيرزميني در استان همدان

برمي گردد جايي که براون و هم اران( 0برای اولاين باار آن را

نموده و نتيجه گرفتند که روند تغييرات ايان آنياون باين  1تاا

مورد استفاده قراردادند پس از آن اين شاخص توسط محققاين

 4/73ميلااي گاارم در ليتاار بااوده و مياازان آن در 13درصااد از

مختلفي برای آب های سطحي و زيرزميني ب ار رفته اسات کاه

ايستگاه ها کمتر از استاندارد پيشانهاد شاده از طارف ساازمان

از آن جمله مي توان به استيگتر و هم اران ( 2در کشورپرتغال

حفاظت محيط زيست کشور بوده است هدف از انجاام مطالعاه

و سعيدی و هم اران( 7در آب زيرزميني دشات قازوين اشااره

کنوني بررسي روناد تغييارات کلاي کيفيات آب زيرزميناي در

نمود

منطقاه ماليار در اسااتان همادان در ياو دوره چهااار سااله بااا

از سوی ديگر ،در مناطق با کشاورزی فشرده ،کيفيت منابع آباي

استفاده از شاخص کيفيت آب وعوامل موثر بار کااه

تحت تاثير اثرات ناشي از آالينده های حاصل از کشاورزی قارار

آب با تاکيد بر تاثير کاربری کشاورزی به عنوان کااربری عماده

دارد محدوده مورد مطالعه در اساتان همادان ودر ياو ناحياه

در محدوده مورد مطالعه مي باشد

نيمه خشو واقع شده است جاايي کاه متوساط باارش سااالنه
حدود  911ميلي متر ميباشد بارندگي عمدتا در ماه های مهار
تا ارديبهشت اتفاق افتاده و حداکثر ميازان باارش در مااه هاای
دی و بهمن صورت مي گيرد مها تارين محصاوالت کشااورزی
کشت شده در محدوده مورد مطالعه شامل گنادم ،جاو ،يونجاه،

کيفيات

روش بررسي
ايستگاه های نمونه برداری شامل  62چاه مشااهداتي در اساتان
همدان طي ساالهاای  4934و 4936و  43ايساتگاه نموناه-
برداری طي ساالهاای  4933و  4931در محادوده شهرساتان
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ماليربوده که توسط شرکت آب منطقه ای استان همادان ماورد
پاي

محاسبه شاخص کیفیت آب

قرار گرفته اند جهت نمونه برداری از ظروف پلاي اتيلناي

محاسبه شاخص کيفيت آب در سه گام مختلا انجاام شاد در

استفاده شد مقادير چهارده پارامتر در آزمايشاگاه ماورد انادازه

مرحله اول به هريو از پارامترها وزناي( wiکاه نشاان دهناده

گيری قرار گرفتند پاي هااش و کال جامادات محلاول توساط

اهميت پارامتر مربوطه در کيفيت کلي آب جهت آشاميدن باود

دستگاه پورتال در محل نمونه برداری ثبت شادند کاتيون هاای

اختصاص داده شد بي

عمده نظير کلسيا ومنيزيا ،سختي کل ،باي کربناات ،قليائيات

ترين تاثير درسالمت مصارف کننادگان تخصايص داده شاد در

کل توسط روش رنگ سنجي(تيتراسيون در حالي که نيتريات

حالي که پارامترهای با حداقل تاثير در اين زميناه وزن پاايين-

و نيترات بوسيله اسپ ترفتومتری انادازه گياری شادند کلار باا

تری دريافت نمودند در گام بعادی وزن نسابي هار پاارامتر باا

استفاده از روش تيتراسيون توسط نيتارات نقاره ،در حاالي کاه

استفاده از فرمول زير محاسبه گرديد:

پتاسيا و سديا توسط فليا فتومتری باه ثبات رسايدند کلياه

)(4

ترين وزن ها باه پارامترهاای باا باي

Wi = wi ⁄∑ni=1 wi

آزمايشات در آزمايشاگاه آب منطقاه ای اساتان همادان انجاام

که در اين رابطه Wiوزن نسابي پاارامتر مربوطاه wi،وزن هار

گرفت به منظور بررسي روند تغييرات ملظت پارامترهاای ماورد

پارامترو nتعداد پارامترهای اندازه گيری شده بود در گاام ساوم

بررسي طي سال های اخير ملظت متغيرهاای ماورد بررساي در

يو مقياس رتبه بندی کيفاي ( qiبارای هار پاارامتراز طرياق

 43ايستگاه نمونه برداری با اطالعات به ثبت رسيده طي ساال-

تقسيا ملظت پارامتر مربوطه در آب به استاندارد موجاود بارای

های  4933و  4931توسط شرکت آب منطقه ای استان همدان

آن محاسبه گرديد:

با استفاده از آزمون  tجفت شده مقايسه شدند در ضمن قبال

)qi = Ci ⁄Si × 100 (6

داده هاا اطميناان باه

در رابطه فوق qiرتبه بندی کيفي Ci،ملظت پاارامتر شايميايي

عمل آمد و در موارد ضروری تباديالت الزم بارروی هار ياو از

در نمونه آب Si،استاندارد کيفي آب مي باشند شاخص کيفيت

داده ها انجام شد همچنين ميزان همبستگي باين پارامترهاای

آب نهايي از طريق حاصل ضرب  Wiدر  qiمحاسبه شد

از انجام آزمون  tاز نرمال بودن پاراکن

مورد بررسي با اساتفاده از ضاريه همبساتگي اساپيرمن انجاام

)(9

WQI = Wi × qi

گرفت به منظور بررسي تغييرات ناحياه ای متغيار نيتارات باه

یافته ها

عنوان مها ترين پارامتر تاثيرگذار برروی خصوصايات بهداشاتي

رونااد تغيياارات مربااوط بااه پارامترهااای مااورد بررسااي در

آب جهت مصارف آشااميدني از روش درون ياابي Ordinary

اش ال4و6به تصوير کشيده شده است

 Krigingدر محيط  ArcGis9.3استفاده گرديد
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شکل -1روند تغییرات کدورت ،پي هاش ،باقي مانده کلر،کل جامدات محلول ،سختي کل ،قلیاییت کل در ایستگاه هاي
مورد بررسي دراستان همدان شهرستان مالیر
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شکل -2روند تغییرات فلوراید ،بي کربنات ،نیتریت ،نیترات،کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم،سدیم ،درایستگاه هاي مورد بررسي در
استان همدان ،شهرستان مالیر
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با توجه به ش ل4در ارتباط با پارامترهاای کادورت ،پاي هااش،

حفاظاات محاايط زيساات کشااور مااي باشااند همچنااين طبااق

کلر باقي مانده،کل جامدات محلول ،سختي کل و قلياييات کال

نظراکهارد واست لبرگ( 49چنان چه ميزان ملظات نيتارات در

مي توان عنوان نمود کاه در ايساتگاه شاماره (61اساالم آبااد

آب آشاميدني از حد مجاز  49ميلي گرم در ليتار فراتار رود باه

مقدار پي هاش به ثبات رسايده پاايين تار از  7باوده و آب در

احتمااال زياااد از منااابع انسااان انگيختااه منشاااء گرفتااه اساات

شرايط اسيدی قرار دارد در حالي که در ارتباط با کلر باقيمانده

براساس اين حد آستانه ،ميزان ملظت نيترات در  64چاه (31/7

در  49ايستگاه (01درصد از کل ايستگاه ها ميزان کلار بااقي-

درصد از کل ايستگاه ها باالتر از حد استاندارد بوده و از مناابع

مانده در حد صفر بوده است ازسوی ديگردر زمينه پارامترهاای

انساني ناشي شده است از سوی ديگر ،به منظاور بررساي روناد

فلورايد ،بي کربنات ،نيتريت ،نيترات ،کلسايا ،ساديا ،پتاسايا،

تغييرات کيفيت آب سال های اخير ،تغييرات پارامترهاای ماورد

منيزيا (ش ل 6مي توان عنوان نمود که پارامترهای فلوراياد و

بررسي در  43چاه نمونه برداری که اطالعاات آن در ساالهاای

نيترات در برخي از ايستگاه ها از ميازان اساتانداردهای تعياين

 4933-4931موجود بود با مياانگين بدسات آماده در مطالعاه

شده تجاوز نموده يا پايين تر از حد استاندارد مجاز بوده اند باه

کنوني( (4934-4936با استفاده از آزمون  tجفت شده مقايسه

عنوان نمونه ،در زمينه فلورايد حد مجاز تعيين شده بين  1/0تا

گرديد که نتاي آن در جدول4ارايه شاده اسات براسااس ايان

 4/0ميلي گرم در ليتر در آب آشاميدني مي باشد که پايينتر از

جدول روند تغييرات پارامترهای مورد نظر در طي ايان ساالهاا

يافتاه و مقادار

تغييرات ناچيزی را نشان ميدهناد هار چناد ايان تغييارات در

اين ميزان احتمال بروز پوسيدگي دندان افزاي

تر پارامترهاای ماورد بررساي باه لحاار آمااری

باالتر از حد مجاز نيز ريسو بروز بيماری فلاورزيس را افازاي

ارتباط با بي

ميدهد( 46در زمينه نيترات در آب زيرزميني نياز مقاادير در

معنااي دار بااوده اساات همچنااين ،مياازان همبسااتگي بااين

چهار ايستگاه مانيزان ،انوچ ،مهرآباد و شاهرجوکار بااالتر از حاد

پارامترهای شيميايي در جدول6مشخص شده است

استاندارد  11ميلي گرم در ليتر پيشنهاد شده از طرف ساازمان
جدول -1مقایسه بین میانگین پارامترهاي شیمیایي بین دودوره آماري با استفاده از آزمون  tجفت شده
دوره آماري

پارامتر شیمیایي

1961-1962

1936-1964

4/60

*4/43

)(NTUکدورت

7/24

**7/31

پي هاش

1/24

1/07

)(mg/lکلر باقيمانده

911/02

**911/33

)(mg/lکل جامدات محلول

629/42

**996/73

)(mg/lسختي کل

619/73

603/93

)(mg/lقليائيت کل

1/00

1/01

)(mg/lفلورايد

96/63

**21/39

)(mg/lکلرايد

691/03

**690/00

)(mg/lبي کربنات

1/99

**1/63

)(mg/lنيتريت

69/73

**97/30

)(mg/lنيترات

23/62

31/32

)(mg/lکلسيا

91/12

**63/33

)(mg/lمنيزيا

0/32

**1/43

)(mg/lسديا

1/10

1/11

)(mg/lپتاسيا

**معني داری در سطح احتمال  4درصد
*معني داری در سطح احتمال  0درصد

* معنيدار درسطح احتمال  0درصد

** معنيدار در سطح احتمال  4درصد

پتاسیم
سدیم
منیزیم
کلسیم

1/432
1/164
1/103
1/441
1/621

1/463
-1/413
1/913
-1/919
1/144

-1/641
1/604
1/412
-1/431
-1/113
1/636

*1/062
1/926
1/172
1/991
-1/133
-1/993

1/170
-1/133
**1/263
**1/770
-1/149
-1/131

1/620
1/122
**1/213
**1/213
1/104
1/493
**1/334

1/401
**1/213
-1/114
1/674
*1/171
1/161
1/123

**1/216

**1/237

1/411

1/960

1/443

1/170

1/901

1/613

-1/121

**1/219

**1/292

1/110

1/404

4/11

-1/414

-1/413

1/420

1/123

-1/112

4/11

1/404

نیترات
-1/416

**1/303

1/122

1/637

نیتریت
-1/416

-1/170

-1/431

1/901

1/631

4/11

بي کربنات

**1/034
1/142

1/927

-1/404

1/631

*1/010

**1/220

کلراید

1/161

1/131

1/123
1/403

**1/303

-1/991

**1/034
1/671

1 631

1/637

4/11

1/471

1/474

**1/220

1/636

1/444

1/927

**1/301

1/403

-1/416

1/474

فلوراید

**1/301
4/11

1/941

1/142

1/493
1/941
1/991

1/991

1/671

-1/416

**1/334
-1/464
-1 477

4/11

-1/464

-1/431

1/927

-1/462
-1/190

-1/490

-1/477

*1 404

1/444

1/636
-1/114

-1 623

-1/490

1/471

4/11

قلیاییت کل
سختي کل
1/479

4/11

-1/462
4/11

کل جامدات محلول

1/901

-1/190

1/122

1/133

-1/623

1/631

باقي مانده کلر

1/901

*1/010

-1 170

1/927

پي هاش

1/636
*1/133

-1/114
-1/170

1/479
4/11

نيتريت

کدورت

بي کربنات

کل جامدات محلول

کلرايد

باقي مانده کلر

فلورايد

پي هاش

قلياييت کل سختي کل
کدورت
پارامترهاي کیفیت آب
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جدول -2میزان همبستگي بین پارامترهاي اندازه گیري شده در آب زیرزمیني منطقه مالیر
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ساکي زاده

از سوی ديگر ،روند تغييرات شاخص کيفيت آب (ش ل 9که در

است و لذا کيفيت در حد مجاز است ،قسمت عمده ايساتگاههاا

واقع نشان دهنده کيفيت آب با در نظر گرفتن کليه پارامترهاای

( 61ايستگاه که شامل  72/3درصد از کل نموناه هاا اسات در

مورد بررسي در اين مطالعه مي باشد حاکي از اين است که بجز

محدوده آلودگي متوسط تا آلودگي ناچيز قارار دارناد (شااخص

يو ايستگاه (آبدر که در آن شااخص کيفيات آب بااالتر از 31

کيفيت آب بين  01تا  31مي باشد

شکل -9روند تغییرات شاخص کیفیت آب در بین ایستگاه هاي نمونه برداري
داشته اسات باه گوناه ای کاه در قسامت منتهاي الياه

نتاي حاصل از انجام روش درون يابي نيترات در آب زيرزميناي

افزاي

در محيط (GISش ل 1نشان مي دهد که مقاديرمتغير نيترات

منطقه جنوب شرقي به باالتر از حد استاندارد  11ميلي گارم در

از ساامت شاامال ماارب بااه جنااوب شاارق منطقااه بااه تاادري

ليتر رسيده است

شکل -0نتایج حاصل از درون یابي به روش  Ordinary Krigingدر ارتباط با پارامتر نیترات در محیط ArcGIS

99

تغييرات پارامترهای کيفي آب زيرزميني ...

بحث و نتیجه گیري
تر چاه های نمونه برداری شاده

نيترات در خاک و نفوذ متعاقه به آب زيرزميناي در اثار باارش

با توجه به اين موضوع که بي

دارای مصرف شرب بوده و از سويي باا قاي ماناده کلار ي اي از

های جوی مي شود( 47با توجه به مالبيت اراضي کشاورزی در

شيوع اسهال در بين مصرف کننادگان آب شارب

منطقه ،کاربرد کودهای شيميايي باه عناوان مهاا تارين منباع

مي باشد لذا ايان امار ي اي از عوامال تهدياد کنناده ساالمت

نيترات در منطقه به شمار مي رود عاالوه باراين ،باا توجاه باه

مصرف کنندگان به شمار مي رود در تحقيق به عمال آماده در

پراکن

اکثر چاه ها در مناطق روستايي اکسيداسايون آمونياوم

زمينه رابطه کلر باقي ماناده و شايوع بيمااری اساهالي در باين

در ناحيه مير اشباع ي ي ديگر از منابع انساان انگيختاه نيتارات

مصرف کنندگان آب چشامه در ي اي از روساتاهای شهرساتان

در آب زيرزميني به شمار مي رود که عمدتا ناشي از اساتفاده از

اسفراين مشخص گرديد که رابطه معني دار مع وسي بين شيوع

چاااه هااای سااپتيو در مناااطق روسااتايي مااي باشااد( 43در

بيماری اسهالي و کلر باقي مانده در آب وجود دارد بطاوری کاه

مطالعات گذشته ،رابطه مستقيمي بين ملظت بااالی نيتارات در

در روزهای که کلر باقي مانده صفر بوده در روزهای بعاد ميازان

بيماری مت هموگلوبين در ناوزادان باه

عوامل کاه

بروز بيماری افزاي

و در روزهای که ميزان کلر بااقي ماناده در

حد مطلوب بوده ميزان اين بيمااری هاای کااه

آب آشاميدني و افزاي

ثبت رسيده است( 43همچنين همبستگي بااليي بين افازاي

چشامگيری

احتمال شايوع سارطان معاده و مقاادير بااالی نيتارات در آب

داشته و يا به صفر رسيده است( 41بار اسااس روناد تغييارات

آشاميدني از يو سو و اثرات ملظت باالی کلسايا و منيازيا در

ملظت فلورايد ،ميزان ملظت در  41ايساتگاه پاايين تار از حاد

محافظت از شيوع سرطان معده در مطالعات گذشاته باه اثباات

مجاز ملظت فلورايد در آب آشاميدني مي باشد با اين وجاود در

رسيده است( 61با اين وجود ،به دليل همبستگي پاايين باين

هيچ يو از ايستگاه مقادير از حد آستانه  4/0ميلي گرم در ليتر

کلسيا ،منيزيا از يو سو و نيتارات آب زيرزميناي در مطالعاه

تجاوز ننموده است در کنار عوامل طبيعي تاثيرگذار بار ملظات

کنوني اثرات حفاظتي اين کاتيون ها در حال حاضار در منطقاه

فلورايد در آب های زيرزميني که عمدتا از هوازدگي ساازندهای

وجود نداشته و ساکنان محلاي در برخاي از ناواحي در معار

زماااين شناساااي نظيااار گرانيااات و پگماتيااات منشااااء ماااي

ريسو ناشي از مصرف آب آلوده به نيتارات قارار دارناد نتااي

گيرنااد( 40عواماال انسااان انگيختااه نيااز در اياان ارتباااط نقا

حاصل از مطالعه کنوني در ارتباط با نيتارات و نيتريات مقاادير

چشمگيری ايفاء مي نمايند به عنوان مثال ،کودهای کشااورزی

باااالتری را نساابت بااه مطالعااه مشااابه صااورت گرفتااه در آب

فسفره مورد اساتفاده در اراضاي کشااورزی حااوی فلوراياد باه

زيرزميني منطقه پل سفيد در سوادکوه مازندران نشان ميدهاد

قابل تاوجهي در ورود فلاور باه آب

جايي که مقادير نيترات بين 9/9تا 44/99ميلي گارم در ليتار و

زيرزميني ايفاء مي نمايند( 42با توجاه باه گساتردگي اراضاي

مقادير نيتريت بين  1/14تا  1/6ميلاي گارم در ليتار باه ثبات

کشاورزی و کاربرد اين کودها بخشاي از فلوراياد آب زيرزميناي

رسيده اند( 64عالوه براين ،ميازان نيتارات نسابت باه ميازان

مي تواند ناشي از استفاده از اين کودها باشاد نتااي حاصال از

گزارش شده از شهرستان هاای مختلا اساتان که يلوياه نياز

مطالعه کنوني در ارتباط با ملظات فلوراياد نسابت باه مطالعاه

باالتر مي باشد که در آن ميانگين ميزان نيترات در ساال 4930

مشابه صورت گرفته توسط رفعتاي و هم ااران( (44در اساتان

برابر  43/0ميلي گرم در ليتر و در سال  4933برابار باا 61/39

همدان مقادير پايين تری را نشان ماي دهاد در مطالعاه اخيار

ميلي گرم در ليتر گازارش شاده اسات( 66همچناين مقاادير

الذکر مقادير فلوراياد باين  1تاا  4/73ميلاي گارم در ليتار باا

بدست آمده در مطالعه کناوني در زميناه نيتارات پاايين تار از

ميانگين1/071ميلي گرم در ليتر به ثبت رسيده است

تحقيق انجام شده توسط جاللي و کالهچي( 41بود کاه در آن

کاربرد کودهای شيميايي در اراضي شني باا ملظات پاايين رس

 70درصد از نمونه ها باالتر از حد مجاز  49ميلاي گارم ليتار و

که از نفوذ پاذيری باااليي برخاوردار هساتند منجار باه تجماع

 46/0درصد باالتر ازميزان  01ميلي گرم در ليتربدست آمدند

عنوان ناخالصي بوده و نق
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ساکي زاده

با توجه به جدول همبستگي ،رابطه همبستگي معني دار باااليي

انسان انگيخته( 49ميلاي گارم در ليتار و در دو چااه بااالتر از

بين مقادير کلسيا ،منيزيا از يو سو و سختي کال و قلياييات

استاندارد سازمان بهداشات جهااني جهات مصاارف شارب (11

کل از سوی ديگر بدست آمده است با توجه به اين اه ساختي

ميلي گرم در ليتر بود عالوه براين ميزان فلورايد در  41ايستگاه

آب عمدتا ناشي از اثرات يون های کلسيا و منيزيا ميباشد لذا

پايين تر از حد آستانه  1/0ميلي گرم در ليتر قرار داشت

همبستگي بين اين دوکااتيون باا ساختي کال آب تاا حادودی

نتاااي حاصاال از شاااخص کيفياات آب در آب زيرزمينااي در

طبيعي است اهميت سختي باالی آب از اين نظر است که ماي

محدوده مالير نسابت باه مطالعاه مشاابه در آب زيرزميناي در

تواند باعث ايجاد خوردگي در سيستا های انتقاال آب و ايجااد

منطقه شمالي تهران کيفيت پايين تری را نشان مي دهاد زيارا

گرفتگي در بويلرها و لوله های صنايع شود( 69از سوی ديگار،

در مطالعه اخيار الاذکر 27/3درصاد از کال  91ايساتگاه ماورد

اهميت قلياييت از اين نظر است که موجبات مقاومت در مقابال

بررسي در محدوده آلودگي متوسط تا ناچيز قرار گرفتاه و 67/3

تغييرات پي هاش را فراها مي آورد در اين ارتبااط ،بار خاالف

درصد از ايستگاه کيفيات بسايار مناساه و تنهاا  9/0درصاد از

سختي کل ،قلياييت کل عمدتا متاثر از اثرات ناشي از آنيون هاا

ايستگاه دارای کيفيت پايين بوده اند(60

(بويژه کربنات و بي کربنات ماي باشاد باا ايان وجاود در ايان
مطالعه همبستگي بااليي بين يون های کلسيا و منيزيا از ياو
سو و قلياييت کل بدست آمده که نشان ماي دهاد باه احتماال
فراوان قلياييت آب ناشي از انحالل صاخره هاای کربناتاه باويژه
کربنات کلسيا و کربنات منيزيا اسات باا توجاه باه فرسااي
پذيری باالی اين صاخره هاا باويژه کربناات کلسايا ،فرسااي
پذيری آن ها منجر به آزاد شدن کلسيا و منيزيا از ياو ساو و
از سوی ديگر کربنات در آب مي شاود کاه آنياون اخيار الاذکر
موجبات باال رفتن ميزان قلياييت کل آب را فراها ميآورد(61
همچنين همبستگي باالی معني دار باين قليائيات کال و باي-
کربنات (جدول 6به نق

بي کربنات هاا در افازاي

قلياييات

آب داللت دارد در اين مطالعه همچنين همبستگي نسبتا باالی
معني داری بين فلورايد و نيترات بدست آمده که حاکي از ايان
واقعيت است که به احتمال زياد منشااء ايان دو آنياون ي ساان
بااوده و ناشااي از اسااتفاده از کودهااای شاايميايي در اراضااي
کشاااورزی فااراوان منطقااه اساات همچنااين همبسااتگي باااالی
فلورايد و سديا و کلر مي تواناد حااکي از اساتفاده از نماو در
کودهای دامي در اراضي کشاورزی باشاد چناين نتيجاه ای در
تحليل جاللي ( 3در منطقه مورد مطالعه نيز باه اثباات رسايده
است
مقايسه نتاي مطالعه حاضر با استانداردهای باين المللاي نشاان
ماااي دهاااد کاااه براسااااس نتااااي  ،مقاااادير نيتااارات در 64
چاه(31/7درصد باالتر ازحد استاندارد آلاودگي ناشاي از مناابع

تشکر و قدرداني
انجام تحقيق حاضر باا حمايات ساازمان آب منطقاه ای اساتان
همدان صورت گرفته که از اين بابت نهايات تقادير و تشا ر باه
عمل مي آيد
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