مقاله پژوهشی

پهنه بندی کیفی تغییرات فصلی نیترات و آمونیاک در چاههای تامین
کننده آب شرب شهرستان بابل با استفاده از سامانه GIS
4

علی اکبر محمدی ،1امیر حسین محوی ، 2ایوب رستگار ،3حسین فرجی
 1ػضَ ّیأت ػلوی داًؾىذُ ػلَم پشؽىی ًیؾبثَر ،گزٍُ ثْذاؽت

 2ػضَ ّیأت ػلوی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى ،داًؾىذُی ثْذاؽت  ،گزٍُ هٌْذعی ثْذاؽت هحیظ
 3ػضَ ّیأت ػلوی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار ،گزٍُ ثْذاؽت
 4داًؾدَی وبرؽٌبعی ارؽذ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى ،داًؾىذُی ثْذاؽت  ،هٌْذعی ثْذاؽت هحیظ
ًطاًی ًَیسٌذُ هسؤٍل :تْزاى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى ،داًؾىذُی ثْذاؽت گزٍُ هٌْذعی ثْذاؽت هحیظ ،حغیي فزخی
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چکیده
سمینه و هدف:

هٌاتغ آبّاي زیر زهیٌی ،تخص هْوی از هٌاتغ تاهیي آب ضْري را تطکیل هیدٌّذ .یکی از چالصّاي جذي در راستاي

تاهیي ٍ ارتقاي سالهت جاهؼِ ،افسایص تذریجی هیساى ًیترات در آب آضاهیذًی جَاهغ هختلف دًیا هیتاضذّ .ذف از ایي تحقیق ،تررسی تغییرات
فصلی هیساى ًیترات ٍ آهًَیاک در چاُّاي تاهیيکٌٌذُي آب ضرب تاتل تا استفادُ از ًرمافسار  GISدر فصَل هختلف سالّاي1388-89
هیتاضذ.

مواد و روشها:

ایي هطالؼِ تَصیفی ـ تحلیلی از ًَع هقطؼی است کِ تر رٍي چاُّاي تاهیي آب ضرب تاتل درطَل سالّاي 88-89

اًجامگرفتِاست .از  20چاُ آب ضرب ضْر تاتل در فصَل هختلفً ،وًَِترداري ترطثق رٍش استاًذارد صَرتگرفتِ ٍ در ًْایتً 80 ،وًَِ آب
هَرد آًالیس قرارگرفتِاست .جْت اًذازُگیري هقادیر ًیترات ٍ آهًَیاک ،از دستگاُ اسپکترٍ فتَهتر هذل  ٍ DR2000طَل هَجّاي 425ٍ 500
ًاًَهتراستفادُضذُاست .جْت تجسیِ ٍ تحلیل کیفی ٍ ًَساًات فصلی غلظت ًیترات ٍ آهًَیاکِ هکاىّاي هختلف ،از سیستنّاي اطالػات
جغرافیاییً ،رمافسار  ArcGISاستفادُ ضذ.
یافتههاً :تایج ًطاىدادُ کِ تیطتریي هیساى ًیترات در فصل تاتستاى( 23/68هیلیگرم درلیتر) ٍ کوتریي آى در فصل زهستاى(14هیلیگرم در لیتر)
تَدُاست .درحالی کِ تیطتریي هقذار آهًَیاک در فصل تْار( 0/43هیلی گرم در لیتر) ٍ کوتریي آى در فصل تاتستاى( 0/06هیلیگرم در لیتر) تِ-
دستآهذُاستّ .وچٌیي ًتایج ًطاىدادُ کِ فقط در چاُ ضوارُي ٍ 5اقغ در رٍستاي کتِ پطت سفلی ،غلظت ًیترات رًٍذ افسایص داضتِ است ٍ
در تقیِي چاُّا ،دادُّا تِترتیة رًٍذ افسایطی ٍ کاّطی در غلظت ًیترات ٍ آهًَیاک ًطاى دادُاًذ.
نتیجهگیزیً :تایج تیاًگر آى است کِ هیساى ًیترات ٍ آهًَیاک در کلیِي ًوًَِّا ،کوتر از هقادیر تَصیِاي سازهاى تْذاضت جْاًی هیتاضذ.
جْت جلَگیري از افسایص غلظت آهًَیاک ٍ ًیترات در هٌاتغ آبّاي زیرزهیٌی ،آهَزش هذاٍم تِ کطاٍرزاى در زهیٌِي استفادُي صحیح
ازکَدّاي ضیویایی ٍ ًیس ساخت ٍ تْرُترداري از سیستنّاي جوغآٍري فاضالب ضْري تَصیِ هیگردد.
واژههای کلیدیً :یترات ،آهًَیاک ،آب آضاهیذًی ،تاتلGIS ،
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پٌِْ ثٌذی ویفی تغییزات فقلی ًیتزات ٍ آهًَیبن در چبّْبی تبهیي وٌٌذُ آة ؽزة

مقدمه

اعتفبدُ هیؽَد ،احتوبل ٍخَد ًیتزیت ٍ ًیتزات در همبدیز

تزویجبت ًیتزٍصًِ ،اس هٌبثغ هختلفی ًظیز تخلیِ ٍ دفغ

ثیؼ اس حذ هدبس در آةّبی سیزسهیٌی سیبدتز اعت( .)4اس

فبضالةّب ٍ سثبلِّبی ؽْزی ،فضَالت حیَاًی ٍ هقزف

عَی دیگز ،دفغ ًبدرعت فبضالة اس عزیك چبُّبی

ثیرٍیِی وَدّبی ؽیویبیی ًیتزٍصىدار دروؾبٍرسی ثِ

خذثی ٍ تخلیِی پغبة تقفیِخبًِّبی فبضالة ثذٍى

هٌبثغ آة ٍاردهیؽَد .تزویجبت ًیتزٍصًِ ،ثِ ؽىلّبی آلی

اػوبل رٍػّبی تقفیِ ًیش ،ػبهل هْوی در آلَدگی آة-

ٍ هؼذًی در هحیظّبی آة ٍ فبضالة هَخَدّغتٌذ.

ّبی عغحی ٍ سیزسهیٌی ثِ ًیتزات هحغَة هیگزدًذ()5

ًیتزٍصى آلی ثِفَرت تزویجبتی ًظیز پزٍتئیي ،اٍرُ ٍ دیگز

ًىتِی خبلت تَخِ آى اعت وِ تقفیِی فبضالةّبی

هَاد آلی ًیتزٍصىدار ٍ ًیتزصى غیزآلی ثِ فَرت فزمّبی

ؽْزی ثِ ؽیَُّبی هتذاٍل؛ ًِ تٌْب اس همبدیز ًیتزات ٍ

آهًَیبنً ،یتزیت ٍ ًیتزات هیثبؽٌذ .عی فزایٌذ

ًیتزیت پغبةّب ًویوبّذ ،ثلوِ ثِػلت َّاسیثَدى ایي

آهًَیفیىبعیَىً ،یتزٍصى آلی ثِ آهًَیبن ٍ عپظ در فزایٌذ

گًَِ عیغتنّبی تقفیِ فبضالة ،ثز هیشاى ایي تزویجبت

ًیتزیفیىبعیَى ،آهًَیبن ثِ ًیتزیت ٍ ًیتزات تجذیل هی-

آالیٌذُ افشٍدُؽذُ ٍ عجت افشایؼ غلظت ًیتزات در هٌبثغ

ؽَد .ثب اًحالل آهًَیبن درآة ،یَى آهًَیَم ایدبدهیؽَد.

ٍ آةّبی پذیزًذُ خَاّذؽذ .ثب افشایؼ خوؼیت وزُی

ٍخَد آهًَیبن در آة ،ػالٍُ ثز اثز عوّی آى ،هَخت

سهیي ،لشٍم افشایؼ هٌبثغ غذایی اس عزیك اعتفبدُی ثیؾتز

تغزیغ ٍلَع پذیذُی هزي آة (یَتزیفیىبعیَى) ٍ وبّؼ

اس وَدّبی هختلف ؽیویبیی سیبدتز ؽذُاعتّ .وچٌیي

اوغیضى هحلَل ٍ ثِخغزافتبدى حیبت آثشیبى هیگزدد(.)1

افشایؼ دام ٍ عیَر ٍ تدوغ فبضالةّبی حیَاًی ٍ

ٍخَد ًیتزیت ٍ ًیتزات در آةّبی آؽبهیذًی ،ثِخقَؿ

پغوبًذّبی هحقَالت وؾبٍرسی ،خَد ػبهل دیگزی در

ثزای وَدوبى ،هیتَاًذ هؾىلعبسثبؽذ .خغز اٍلیِی

آلَدُوزدى هٌبثغ آة سیزسهیٌی ثَدُ وِ ایي اهز ،عجت ثزٍس

ًیتزات در آةّبی آؽبهیذًی ،سهبًی اتفبق هیافتذ وِ در

ًگزاًیّبی سیبدی در هَرد تقفیِ ٍ ثْذاؽت آة

دعتگبُ گَارػ ٍ هؼذُی ًَساداى ثِػلت للیبیی ثَدى ،pH

آؽبهیذًی در ولیِی وؾَرّبی خْبى ؽذُ اعت (.)6

فزم ًیتزات ثِ ًیتزیت تجذیلگزدیذُ ٍ ًیتزیت ثبػث

ؽیوی ًیتزٍصى ،پیچیذُ اعت .ثِدلیل ایيوِ حبلتّبی

اوغیذؽذى آّي هَخَد در ّوَگلَثیٌگلجَلّبی لزهشؽذُ

اوغیذاعیَى سیبدی اس ایي ػٌقز ثِ فَرت تزویجبتی ًظیز

وِ ایي اهزًْ ،بیتبً ثبػث خلَگیزی حول ٍ اًتمبل اوغیضى

اٍرُ ،آهًَیبنً ،یتزات ٍ ًیتزیت در عجیؼت ٍخَددارد(.)7

ثِ ثبفت ٍ علَلّبی ثذى هیؽَد .ثِ ایي ػبرضِ

تغییز ٍ تجذیل ایي تزویجبت ثِ حبلتّبی هختلف اس ًظز

ٍلَع ایي حبلت در

درخِی اوغیذاعیَى در هحیظ ،تَعظ هیىزٍ ارگبًیغن

ًَساداى ،هَخت وجَدی ثذى ٍ درفَرت ػذم درهبى ثِ-

ّبی گًَبگَى اًدبم هیؽَد ( )8تحمیمبت اًدبمؽذُ ًؾبى

هَلغ هٌدز ثِ هزي هیگزدد( .)2تحمیمبت اًدبمؽذُ،

هیدّذ وِ آلَدگی آةّبی سیزسهیٌی ٍ عغحی ثِ ًیتزات

ًؾبى هیدّذ وِ آلَدگی آةّبی سیزسهیٌی ٍ عغحی ثِ

درثغیبری اس هٌبعك دًیب ،ثِفَرت هؾىل خذی هغزح

ًیتزات در ثغیبری اس هٌبعك دًیب ثِفَرت هؾىل خذی

هیثبؽذ .در تحمیك ثذرافؾبى ٍ ّوىبراى ،هیبًگیي غلظت

هغزح هیثبؽذ( .)3وَدّبی ؽیویبیی استِ ٍ اعتفبدُ اس آًْب

ًیتزات ٍ ًیتزیت ثز حغت ًیتزات در رٍعتبّبی ؽْزعتبى

در وؾبٍرسی ،یىی اس هٌبثغ هْن ٍرٍد ًیتزات ثِ آةّبی

ساّذاى در سهغتبى  ،1387ثِتزتیت  0/17 ٍ 10/44هیلی-

سیزسهیٌی هیثبؽذ .در اعتبىّبی ؽوبلی وؾَر ٍ ثٍِیضُ

گزم در لیتز ٍ در ثْبر  1388ثزاثز 0/014 ٍ20/11هیلیگزم

در هٌبعك عبحلی وِ عغح آة ثبالعت ٍ یب در هٌبعمی وِ

در لیتز ثِدعتآهذُاعت(ً .)9تبیح هغبلؼِی یشداًجخؼ ٍ

ثب حفز چبُّبی ون ػوك اس عفزُ ّبی ثبالی آة سیزسهیٌی

ّوىبراى درخقَؿ غلظت ًیتزیت ٍ ًیتزات در آة

 Methaemoglobinemaeگَیٌذ.
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هحوذی ٍ ّوىبراى

شکل  :1موقعیت مکانی منابع انتخابی آبهای زیرزمینی دشت بابل

شکل :2نقشه پراکنش میسان غلظت آمونیاک در پاییس 88

آؽبهیذًی هٌبعك تحت پَؽؼ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی

ًیتزات درفقل تبثغتبى  ٍ 3/25در سهغتبى  2/9هیلیگزم

ؽْیذ ثْؾتی ،حبوی اس آى اعت وِ هیبًگیي ،حذاوثز ٍ

در لیتز تؼییيگزدیذُاعت( )11در هغبلؼِی سسٍلی ٍ

حذالل همذار ًیتزات ثِتزتیت 2/7 ٍ 58 /65 ،18/08هیلی-

ّوىبراى ،هیشاى غلظت ًیتزات ٍ ًیتزیت در آة چبُّبی

گزم در لیتز ٍ هیشاى ًیتزیت ثب هیبًگیي ،حذاوثز ٍ حذالل

رٍعتبّبی ؽْز عبری در عبلّبی 1386 -87هَردثزرعی

 ٍ 0/33، 0/022ففز هیلیگزم در لیتز هتغیز ثَدُاعت

لزارگزفتِاعت .ایي هغبلؼِ ًؾبىدادُ وِ هیبًگیي غلظت

( .)10هغبلؼِ دیگزی تَعظ ؽوظ ٍ ّوىبراى در سهیٌِی

ًیتزات ٍ ًیتزیت ثز حغت ًیتزٍصى در عبل  ،1386ثِ-

غلظت ًیتزات هَخَد در ؽجىِّبی تَسیغ آة ؽزة

تزتیت 0/004 ٍ 1/42هیلیگزم در لیتز ٍ در عبل 1387

ؽْزعتبى عجظ اًدبمگزدیذُ وِ عی آى هیبًگیي غلظت

ثِتزتیت  0/0081 ٍ 1/24هیلیگزم در لیتز ثَدُ وِ اس حذ
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شکل :3نقشه پراکنش میسان غلظت آمونیاک درزمستان88

شکل :4نقشه پراکنش میسان غلظت آمونیاک در بهار89

هدبس ٍ تَفیِؽذُ عبسهبى ثْذاؽت خْبًی ووتز هی ثبؽذ

در فقَل هختلف عبلّبی 89 - 88ثب ًزمافشار عیغتن

( .)12در هغبلؼِ یَعفی ٍ ّوىبراى ًیش ،هیشاى ًیتزات

اعالػبت خغزافیبیی  GISهَرد ثزرعی لزارگزفتِاعت.

آةّبی سیزسهیٌی هٌبعك رٍعتبیی ٍ وؾبٍرسی ؽْزعتبى
آهل هَرد ثزرعی لزارگزفتِاعت .ثیؾتزیي ٍ ووتزیي
هیشاى غلظت ًیتزات در آى پضٍّؼ1/62ٍ 20/65 ،هیلی-

مواد و روشها
ایي تحمیك یه هغبلؼِی تَفیفی ـ همغؼی اعت

گزم در لیتز ٍ هیبًگیي آى  9/65هیلیگزم در لیتز گشارػ-

وِ درعبلّبی  89ٍ 88ثب ّذف ثزرعی گغتزػ آالیٌذُی

گزدیذُ اعت ( )13در هغبلؼِی پبعجبى ثز رٍی ًیتزات

ًیتزات ٍ آهًَیبن تَعظ عیغتن اعالػبت خغزافیبیی ،ثز

هَخَد در هٌبثغ آة ثدٌَردً ،تبیح ًؾبىدادُؽذُ وِ

رٍی چبُّبی هَرد ثْزُثزداری دؽت آهل درعَل یه-

هیبًگیي غلظت ًیتزات در ًوًَِّب  54/9هیلیگزم در لیتز

عبل اًدبمگزفتِ اعت .خبهغ آهبری 20 ،چبُ تبهیي وٌٌذُ-

ثَدُ ٍ اختالف هؼٌبداری ثیي ًیزتبت در چبُّبی ثیزٍى

ی آة ؽزة ؽْز ثبثل ثَدخ وِ ثِفَرت عزؽوبری

ؽْز ٍ داخل ؽْز ٍخَد دارد ( .)14درایي هغبلؼِ،

توبهی 20چبُ اًتخبة ٍ ًوًَِثزداری اًدبمگزفتِاعت .ثب

ًَعبًبت ٍ پزاوٌؼ هیشاى غلظت ًیتزات ٍ آهًَیبن هٌبیغ

تَخِ ثِ ًمؼ فبضالة در آلَدگی هٌبثغ آة سیز سهیٌی ٍ

آة سیزسهیٌی تبهیيوٌٌذُی آة ثبثل ٍالغ در دؽت آهل

اس خولِ آلَدگی ایي لجیل هٌبثغ ثِ تزویجبت ًیتزات ٍ
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هحوذی ٍ ّوىبراى

شکل  :5نقشه پراکنش میسان غلظت آمونیاک در تابستان89

شکل :6نقشه پراکنش میسان غلظت نیترات در پاییس88

شکل :7نقشه پراکنش میسان غلظت نیترات در زمستان88

آهًَیبنً ،وًَِثزداری ثزاعبط دعتَرالؼول هَخَد در

پبراهتز ( ،)2هدوَػبً ً 160وًَِ آة ثزداؽت ؽذُ،

وتبة رٍػّبی اعتبًذارد ثزای آسهَىّبی آة ٍ فبضالة

ثالفبفلِ ثِ آسهبیؾگبُ هٌتمل ؽذُ ٍ هَرد آسهبیؼ

چبح ّفذّن عبل  )15( 1995در عبلّبی 1388 ٍ 89

لزارگزفتِاًذ .عٌدؼ غلظت یَىّبی ًیتزات ٍآهًَیبن در

ًوًَِثزداری فقلی یهثبر اًدبمگزفتِ وِ ثب تَخِ ثِتؼذاد

آسهبیؾگبُ ؽیوی آة ٍ فبضالة گزٍُ هٌْذعی ثْذاؽت

چبُّبی اًتخبةؽذُ ( ،)20تؼذاد فقَل عبل( ٍ )4تؼذاد

هحیظ ثبثل ،ثب رٍػ اعپىتزٍفتَهتزی ٍ ثب اعتفبدُ اس

هجلِ داًطگاُ ػلَم پسضکی سثسٍار
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دعتگبُ اعپىتزٍفتَهتز  Hatchهذل  DR –2000اًدبم

تَپَگزافی اعتخزاج گزدیذُ وِ در ًوَدار ً 1ؾبىدادُ-

گزفتِاعت .ثِهٌظَر اًذاسُگیزی غلظت یَى ًیتزات اس

ؽذُاعت .پظ اس ٍاردوزدى دادُّبً ،مؾِّبی هَرد ًیبس

ثزًبهِی  355ثب عَل هَج ً 500بًَهتز ٍ هؼزِّف

آهبدُ ٍ تْیِی الیِّب ًیش ثزاعبط Arc GISاعالػبت ثِ

 ٍ Nitravar5ثزای اًذاسُگیزی یَى آهًَیبن عَل هَج

هحیظ فَرتگزفتِ ٍ ثِفَرت ًمؾِّبی ویفی ٍ

 425اعتفبدُگزدیذُاعتً .تبیح حبفلؽذُ ثب اعتفبدُ اس

پزاوٌؼ ،هیشاى غلظت ًیتزات ٍ آهًَیبن در هٌبثغ هٌتخت

ًزمافشارعیغتن اعالػبت خغزافیبیی  ArcGISهَرد

آةّبی سیزسهیٌی دؽت آهل ثِ تزتیت در ؽىلّبی  2تب

ثزرعی ٍ تدشیِ ٍ تحلیل لزارگزفتِاعتّ .وچٌیي ثزای

 9ارائِگزدیذُاعتً .تبیح ًؾبى هیدّذ ثیؾتزیي هیشاى

تْیِی ًمؾِی هَلؼیت ؽْزی ،اس ًمؾِّبی ثب همیبط

ًیتزات در فقل تبثغتبى( 23/68هیلیگزم در لیتز) ٍ

 1:25000اعتفبدُؽذُاعت.

ووتزیي آى در فقل سهغتبى(14هیلیگزم در لیتز) ثَدُ-
اعت .درحبلی وِ ثیؾتزیي همذار آهًَیبن در فقل ثْبر
( 0/43هیلیگزم در لیتز) ٍ ووتزیي آى در فقل تبثغتبى

یافتهها
اثتذاء ،هَلؼیت چبُّبی هَرد ًوًَِثزداریی وِ در

( 0/06هیلیگزم در لیتز) ثِدعتآهذُاعت .فقل تبثغتبى،

دؽت آهل لزار داؽتِ ،ثزاعبط پزاوٌذگی چبُّب ٍ ًمؾِی

ثیؾتزیي غلظت ًیتزات را ثِدلیل فؼبلیّتّبی وؾبٍرسی

شکل :8نقشه پراکنش میسان غلظت نیترات در بهار89

شکل  :9نقشه پراکنش میسان غلظت نیترات در تابستان89
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دارد ،درحبلیوِ فقل پبییش ٍ سهغتبى ،غلظت ًیتزات ٍ

سهبًی ًیش در فقل خؾهً ،غجت ثِ فقل تز فشًٍی هی-

آهًَیبن رٍ ثِوبّؼاعت.

یبثذ( )16درؽىل ؽوبرُی ،6ثِدلیل ػذم اعتفبدُ اس
وَدّبی وؾبٍرسی ،غلظت ًیتزات وبّؼ هییبثذ .فمظ در
چبُ ؽوبرُی پٌح ٍالغ در رٍعتبی وتِ پؾتعفلی افشایؼ

بحث
رًٍذ تغییزات غلظت ٍ آهًَیبن ًیتزات در ّز

هییبثذ وِ احتوبالً ثِػلت ٍرٍد فبضالة فٌؼتی ثِ هٌبثغ

وذام اس چبُّب در عَل ّؾت فقل ،در ؽىلّبی  2تب 9

آة سیزسهیٌی هیثبؽذ .در ؽىل ؽوبرُی ،7غلظت ًیتزات

ًمؾِی ویفی ثِفَرت پٌِْثٌذی تزعینؽذُاعت .ثزاعبط

همذار ًیتزات ثب ؽزٍع فقل ثبرًذگی در اٍاخز پبییش ٍ

ؽىل ؽوبرُی ،2ثِدلیل ػذم اعتفبدُ اس وَدّبی

سهغتبى آةؽَیی اًدبم هیؽَد .ثِعَری وِ ثیؾتزیي

وؾبٍرسی ،غلظت آهًَیبن وبّؼیبفتِ ٍ .فمظ در چبُ

غلظت ،هزثَط ثِ اٍاخز سهغتبى اعت وِ هغبلؼِی سسٍلی

ؽوبرُی پٌح ٍالغ در رٍعتبی وتِ پؾت عفلی افشایؼ

ٍ ّوىبراى هؤیّذ ایي هغلت اعت .در ؽىلّبی ؽوبرُی

یبفتِ اعت وِ ایي افشایؼ ،احتوبالً ًبؽی اس ٍرٍد فبضالة

 ،9 ٍ 8ػلت افشایؼ ًیتزات در ثؼضی هٌبعك ،ثِ

فٌبیغ غذایی ٍ وؾبٍرسی ثِ هٌبثغ آةسیزسهیٌی هی ثبؽذ.

لزارگزفتي چبُّبی آة ؽزة ایي هٌبعك در پبییيدعت

در ؽىل ؽوبرُی  ،3غلظت آهًَیبن ثِدلیل ٍرٍد

سهیيّبی وؾبٍرسی ٍ چبُّبی دفغ فبضالة ًغجتداد-

فبضالة فٌؼتی ٍ ؽزٍع فؼبلیتّبی وؾبٍرسی در آخز

ؽذُاعت .ثبال رفتي غلظت ًیتزات تحت تأثیز عِ ػبهل

هبُ سهغتبى افشایؼیبفتِ وِ ثیؾتزیي هیشاى آهًَیبن در

دفغ فبضالة رٍعتبیی ،فبضالة فٌؼتی ٍ سهیيّبی

چبُ ؽوبرُی عیشدُ ٍ پبًشدُ هیثبؽذ .درؽىل ؽوبرُی،4

وؾبٍرسی اعزاف هیثبؽذ .هغبلؼِی اللِساری در ثزرعی

افشایؼ غلظت ًیتزات را هیتَاى ثِ لزارگزفتي چبُّبی

تغییزات هبّبًِی ًیتزات در آة سیزسهیٌی دؽت ؽْزوزد

آة ؽزة ایي هٌبعك در پبییيدعت سهیيّبی وؾبٍرسی

با  ،GISهؤیِّذ ایي هغلت اعت (ٍ Babiker .)17

ٍ چبُّبی دفغ فبضالة ًغجتداد وِ در چبُّبی ؽوبرُی

ّوىبرػ ،ویفیت آة سیز سهیٌی را در ًبعًََ صاپي ثب

دٍ ٍ ثیغت ،ثیؾتزیي هیشاى آهًَیبن را داراعت .درؽىل

اعتفبدُ اس  GISهَرد ثزرعی لزاردادُ ٍ ًتیدِ گزفتِاًذ

ؽوبرُی  ،5ػلت افشایؼ غلظت آهًَیبن ،لزارگزفتي

ویفیت آة سیز سهیٌی اس ؽوبل غزثی ثِ خٌَة ؽزلی ،ثِ-

چبُّبی آة ؽزة ایي هٌبعك در پبییيدعت سهیيّبی

خبعز وبّؼ ػوك آة ٍ افشایؼ ٍرٍد وَد اس سهیيّبی

وؾبٍرسی ٍ ؽذتگزفتي فؼبلیتّبی وؾبٍرسی هیثبؽذ.

وؾبٍرسی ثزًح ٍ افشایؼ تزاون خوؼیت وبّؼ هییبثذ..

درتحمیك احغبًی ٍ ّوىبراًؼ وِ ثز رٍی ًیتزات آة-

در فقل سهغتبى ،ثِػلت اعتفبدُ اس وَدّبی وؾبٍرسی در

GIS

سهیيّبی ثبغی هدذداً در ثؼضی اس چبُّب ًیتزات افشایؼ

اًدبمیبفتًِ ،تبیح ًؾبىدادُ وِ هیبًگیي ًیتزات در فقل

هییبثذ( Mandalos P ٍ Nikolaidis C .)18اثز فؼبلیت-

ثْبر  ،18هیلیگزم در لیتز ،در فقل تبثغتبى  ،19/60در

ّبی وؾبٍرسی را ثز رٍی ویفیت آة در یًَبى ؽوبلی ثب

فقل پبییش  ٍ 16/8در فقل سهغتبى ّ ٍ 17/2وچٌیي

اعتفبدُ اس  GISهَرد ثزرعی لزار دادُ ٍ ًتیدِگزفتِاًذ وِ

هیبًگیي آهًَیبن د ر فقل ثْبر  0/25هیلیگزم در لیتز،

عغح ًیتزات 6/25 ،درفذ در ًوًَِّب اس حذ اعتبًذارد

در فقل تبثغتبى  ،0/37در فقل پبییش  ٍ 0/17در فقل

ثیؾتز اعت ٍ ًؾبى دادُاًذ وِ ؽبخـ آلَدگی آة در

سهغتبى  0/23هیثبؽذ ایي ًتبیح ،ثیبًگز ایي هغلت اعت

هٌبعمی وِ اس وَدّبی ؽیویبیی اعتفبدُ هیوٌٌذ ،ثیؾتز

وِ اوثز هٌبعك ثب ًیتزات ثبال در هىبىّبیی ٍالغ ؽذُاًذ

اعت (.)19

ّبی ؽزة سیز سهیٌی دؽت ّوذاى ثب اعتفبدُ اس

وِ در آًدب وؾت آثی ٍ ثبغی فَرتهی گیزد ٍ اس ًظز
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 تَخِ ثِ الگَی وؾت در ًَاحی، ثٌبثزایي.خلَگیزیؽَد

 ثزًبهِریشی ٍ اخزای،آلَدگی ثیؾتز هٌبثغ آة سیزسهیٌی

دارای همبدیز سیبد ًیتزات خْت خلَگیزی اس آلَدگی

ؽجىِّبی خوغآٍری ٍ تقفیِی فبضالة در هٌبعك

ِ ًؾبى هیدّذ و،ُ ًتبیح ثِدعتآهذ.ثیؾتز ضزٍری اعت

رٍعتبیی ًیز اس عَی دعتاًذروبراى ثب خذیّت ثیؾتزی

هیشاى ًیتزات در ولیِی ًوًَِّب ووتز اس همبدیز تَفیِای

هَرد پیگیزی لزارگیزد ٍ ثب تَخِ ثِ آلَدگی آةّبی

 خْت خلَگیزی اس.عبسهبى ثْذاؽت خْبًی هیثبؽذ

سیزسهیٌی هٌغمِ ثِ ًیتزات ٍ تزاون ػولیبت وؾت ٍ وبر

 آهَسػ،افشایؼ غلظت ًیتزات در هٌبثغ آةّبی سیزسهیٌی

 ثٍِیضُ هٌبعك دارای ثیؾتزیي همذار،در هٌبعك وؾبٍرسی

هذاٍم ثِ وؾبٍرساى در سهیٌِی اعتفبدُ فحیح اس وَدّبی

- ثب آگبُوزدى وؾبٍرساى در سهیٌِی آلَدگی آة،آلَدگی

ؽیویبیی ٍ ًیش عبخت ٍ ثْزُثزداری اس اّوّیّت ثبالیی

ّبی سیزسهیٌی ثز اثز اعتفبدُی ثیؼ اس حذ اس وَدّبی

.ثزخَرداراعت

ؽیویبیی ًیتزٍصىدار ٍ در ػَك خبیگشیيوزدى وَدّبی
 اس آلَدُؽذى ثیؾتز هٌبثغ آة،ِدیز حل یب غیز ًیتزات
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Background: Underground water resources constitute an
important part of urban water resources. One of the serious
challenges in ensuring and promoting community health is
gradual increase in nitrate levels of drinking water of communities
across the world. The purpose of this study was to investigate the
seasonal variation of nitrate and ammonia levels in drinking water
wells of Babol city using GIS software, in 2010-11.
Materials and Methods: This cross-sectional analytical study
was performed on drinking water wells of Babol city in 2010-11.
Sampling was done according to a standard method from 20
drinking water wells, in different seasons; and in final, 80 water
samples were analyzed. Nitrate and ammonia concentration of
samples was measured using Spectrophotometer DR2000 (Hach
company) in 500 and 425 nm, respectively. For qualitative
analysis and seasonal fluctuation of nitrate and ammonia
concentration of different areas, Geographic information systems
, ArcGIS, was used.
Results: The results showed that the highest amount of nitrate
was in summer (23.68 mg/l), and the lowest was in winter (14
mg/l). While the highest and the lowest amount of ammonia was
in spring (0.43 mg/l) and summer (0.06 mg/l), respectively. Also,
the results showed that only in well number 5 located in Kate
Sofla village, nitrate concentration had increasing trend, and in
the remaining wells, nitrate and ammonia concentration, had an
increasing and a decreasing trend, respectively.
Conclusion: The results indicate that nitrate and ammonia levels
in all samples were lower than the WHO recommendations. To
avoid increasing in the ammonia and nitrate concentrations in the
underground waters, ongoing training to farmers on the proper
use of chemical fertilizers, as well as the construction and
operation of wastewater collection systems are recommended.
Keywords: Nitrate, Ammonia, Drinking water resources, Babol,
GIS
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