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 خالصه
مي آب زيرزميني اصلي و روستاهاي ايران و آلودگي نيترات به عنوان يكي از شايع ترين منبع آب شرب در اكثر شهرها آب باشد ترين آلودگي هاي

ط. كند زيرزميني در ايران سالمت مردم را تهديد مي و آلي مانند منشاء نيترات در آب زيرزميني به ور عمده از مواد غير آلي مانند كودهاي شيميايي

و مواد آلي موجود در خاك مي و حيواني و اجراي طرح اولين قدم در برنامه. باشد فضوالت انساني و كنترل آلودگي، ريزي هاي جلوگيري، كاهش

و اندازه. يني انجام شده استاين تحقيق با هدف شناسايي منشاء نيترات آب زيرزم. شناسايي منشاء آلودگي است گيري براي تعيين غلظت نيترات

و آنيونهاي ديگر  و3ها، نمونه آب زيرزميني از چاه 102كاتيونها  1388نمونه از زهكش آب زيرزميني در ارديبهشت سال7نمونه آب از رودخانه

و. برداشت شده است نمونه آب از منابع26همچنين. گيري شده است رداري در محل اندازهب همزمان با نمونهPHپارامترهاي دما، هدايت الكتريكي

و نيتروژن مولكول نيترات جهت شناسايي منشاء نيترات مورد آناليز قرار گرفته است مختلف براي اندازه تحليل. گيري نسبت ايزوتوپهاي اكسيژن

از. انديمشك مصرف كودهاي شيميايي است–ي در دشت دزفول دهد كه منشاء غالب نيترات آب زيرزمين نتايج آناليز ايزوتوپي نشان مي در برخي

و روستاها واقع شده نمونه با نيترات ناشي از كودهاي) فضوالت انساني(اند اختالط نيترات ناشي از چاههاي جذبي ها بويژه چاههايي كه در شهرها

نش15Nδ. شود شيميايي مشاهده مي ميبا عمق آب زيرزميني رابطه مستقيم مي15Nδدهد بدين معني كه با افزايش عمق بر ميزان ان در. شود افزوده

مي18Oو15Nشدگي جهت جريان آب زيرزميني از شمال به جنوب در چاههاي عميق غني .شود در اثر نيترات زدايي توسط باكتريها مشاهده

، دزفول انديمشك18O، ايزوتوپ15Nمنشاء نيترات، آب زيرزميني، ايزوتوپ: كلمات كليدي

 مقدمه.1
و توسط فرايندهاي مختلفي از شكلي به شكل ديگر تبديل مي ترين حتي ساده. شود نيتروژن به صورتهاي گوناگوني در طبيعت وجود دارد

 C106H263O110N16P(S)داراي تركيب شيميايي ها تقريبا به عنوان مثال جلبك. كند شكل زندگي هم نيتروژن را در ساختار سلولي استفاده مي

قابل دسترس براي جانداران، نيازمند انرژي براي شكستن تثبيت نيتروژن به گروههاي آمينو. هستند كه نزديك به ميانگين تركيب شيميايي انسان است

مي. پيوند نيتروژن اتمسفري است و باكتريها انجام نيتروژن خود را از آمونيوم خاك براي بسياري از گياهان. شود تثبيت نيتروژن توسط جلبكهاي سبز آبي

مي. كنند سنتز نيتروژن ارگانيك دريافت مي و كود آلي بسيار خوبي همزمان با تجزيه بايومس، نيتروژن آلي دوباره به آمونيوم تبديل شود كه كامپوست

به. دهد تشكيل مي مي +NH4كودهاي تجاري اوره در آب و به نيترات اكسي +NH4در شرايط هوازي. شوند تبديل تبديل) -NO3(د شده

آبN2نيترات پايدارترين شكل نيتروژن پس از نيتروژن. شوند مي آب. هاي زيرزميني است گازي در اغلب هاي زيرزميني حذف آلودگي نيترات از

مي) Thiobacillus denitrificansعمدتا توسط باكتري(توسط واكنشهاي بيولوژيكي   ). Clark and Fritz, 1997(گيرد صورت

مي50مقدار مجاز يون نيترات آب آشاميدني بر اساس استاندارد سازمان جهاني بهداشت برابر در. باشد ميلي گرم بر ليتر باال بودن غلظت يون نيترات

مينيترات ابتدا ). Majumdar and Gupa, 2000(گردد در نوزادن مي1هموگلوبينمامنابع آب شرب باعث بروز بيماري مت و به نيتريت احيا شود

ميسپس نيتريت با هموگلوبين گلبول مت هاي قرمز خون پيوند ايجاد و باعث تشكيل ميكند بنابراين. شود كه توانايي حمل اكسيژن را ندارد هموگلوبينما

تا. شودبدن با كمبود اكسيژن مواجه مي ميدرصد افزايش يابد باعث ايجاد رنگ آبي پوس10هنگامي كه غلظت بهت و از اين رو اين بيماري شود

مي65تا45در شرايطي كه غلظت. هموگلوبينما معروف استسندروم بچه آبي يا مت در ). Gray, 2008(شود درصد بيشتر شود منجر به مرگ

 
1 Methaemoglobinaemia 
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و احتمال بروز سرطان دس بزرگساالن، نيترات در بدن به تركيبي سرطان زا به نام نيتروزآمين تبديل شده و مثانه را افزايشميهاي عالوه. دهد تگاه گوارش

ميههاي گواتر، نقص مادرزادي، سرطان معد هاي آشاميدني سبب ايجاد بيماري بر اين، مقادير بيش از حد مجاز نيترات در آب و متاگلوبين در انسان

و زيرزميني ارتباط هيدروليكي ترين مشكالت در مناطقي است آلودگي نيترات از شايع). Majmudar and Gupa, 2000(گردد كه آبهاي سطحي

و به طور مستقيم وارد رودخانه مناطقي كه زهكش. هاي كشاورزي دارند با زمين و درياچه ها با غلظت زياد نيترات آب زيرزميني را زهكشي كرده ها ها

.هاي زيست محيطي جدي را به دنبال دارد كنند نگراني مي

و كاهش ميزان نيترات در آب زيرزميني است تعيين منشا نيترات در آبهاي فراواني ايزوتوپهاي پايدار. زيرزميني اولين قدم در فرايند بهبود كيفيت

مي نيتروژن در سيستم  Kreitler, 1979; Flips and Bonner, 1985; Kaplan and(گيرد هاي آبي براي تعيين منشا نيترات مورد استفاده قرار
Magaritz, 1986; Wells and Krothe, 1989; Komor and Anderson, 1993; Feast et al., 1998; Chang et al., 2003; 

Kellman and Hillaire-Marcel, 2003; Jin et al., 2004; Choi et al., 2007 .( 14نيتروژن دو ايزوتوپ پايدار دارد كهNداراي

به) درصد64/99(فراواني بيشتري  . ايزوتوپها اتمهايي هستند كه تعداد پرتون مساوي اما تعداد نوترون متفاوتي دارند. باشدمي) درصد15N)36/0نسبت

مي) به مفهوم جاهاي همانند(ريشه يوناني"ايزوتوپ"واژه و نشان دهد كه ايزوتوپهاي يك عنصر در جدول تناوبي موقعيت يكساني را اشغال دارد

ميتغيير در تعداد نوترونهاي يك عنصر. كنند مي يك باعث تغيير در وزن اتمي آن و بدين ترتيب جرم اتمي مولكولهايي كه ايزوتوپهاي مختلف شود

مي. تواند متغير باشد عنصر در آن شركت دارد مي مي وجود اختالف در جرم مولكولها، سرعت واكنشها را تغيير . شود دهد كه منجر به تفكيك ايزوتوپي

ن ميايزوتوپهاي پايدار محيطي به صورت و اندازه. شود سبت دو ايزوتوپ كه فراواني بيشتري دارند، بيان گيري نسبت ايزوتوپي مطلق بسيار مشكل بوده

و دستگاهي ممكن است نتايج متفاوتي داشته باشد به همين دليل در آزمايشگاههاي آناليز ايزوتوپي،. در آزمايشگاههاي مختلف به داليل تكنيكي

ميايزوتوپهاي پايدار را بر  و در زمانهاي مختلف مقدور باشد اساس نسبت ظاهري بيان در اين روش،. كنند كه مقايسه نتايج آزمايشگاههاي مختلف

هاي ايزوتوپي به صورت اختالف بين نسبتهاي بنابراين غلظت. شود نسبت ايزوتوپي بر اساس يك مرجع استاندارد معلوم در همان دستگاه آناليز بيان مي

شد اندازه و مرجع به نسبت اندازهگيري ميه نمونه ميδشود كه با نماد گيري شده مرجع بيان بدليل اينكه فرآيندهاي تفكيك ايزوتوپي. شود نشان داده

مي)‰(را به صورت قسمت در هزارδآورند، مقادير هاي ايزوتوپي بوجود نمي تغييرات بزرگي در غلظت .كنند بيان

VSMOW1به عنوان مثال در مورد اكسيژن، عالمت منفي. اده است كه در اين مورد منظور، ميانگين استاندارد آب اقيانوس استنام مرجع مورد استف

δو بر عكس، عالمت مثبت نشان18دهنده تهي شدن نمونه از ايزوتوپ اكسيژن نشان استاندارد. باشدمي18دهنده غني شدگي نمونه از اكسيژن است

.استاندارد مرجع براي نيتروژن، نيتروژن اتمسفر است.استVPDB2و VSMOWمرجع براي اكسيژن 

كودهاي15N. هاي مختلف تركيب ايزوتوپي متفاوتي دارد اساس استفاده از ايزوتوپها براي تعيين منشاء بر اين اصل استوار است كه نيترات از منشا

و فضوالت حيواني حاوي)‰+9تا+4(بيشتري دارد15Nي كه نيتروژن آلي خاك شيميايي نيتراته نزديك به تركيب ايزوتوپي اتمسفر است در حال

از(باشندمي15Nمقادير قابل توجهي ، براي نيترات خاك‰+2تا-3براي كودهاي شيميايي بين15Nδحدود ). Heaton, 1986)(‰+9بيشتر

و حيو‰+8تا+2طبيعي بين ازو براي نيترات ناشي از فضوالت انساني مي‰+20تا+10اني 15Nرفتار ناپايدار ). Iqbal et al., 1997(كند تغيير

تر هاي داراي ايزوتوپ سنگين تر تمايل بيشتري نسبت به مولكول هاي سبك مولكول. است3در نيترات اغلب به دليل تفكيك ايزوتوپي جنبشي شيميايي

تمايل دارد در شكلي كه مولكولي كه در حالت تعادل شيميايي، ايزوتوپ سنگينبه اين معن). Mariotti et al., 1981(براي واكنش دارند

در به عنوان مثال در فرايند توليد نيترات ايزوتوپهاي سبك). Bigeleisen, 1965(ترين پيوند را دارد، تمركز پيدا كند محكم تر به طور ترجيحي

مي غني15Nزدايي، نيترات باقيمانده از ايزوتوپ در عوض در فرايند نيترات) Mariotti et al., 1981(كنند مولكول نيترات بيشتر مشاركت مي شود تر

)Bryan et al., 1983 .( 15با اين وجود تعيين اثر منابع بالقوه آلودگي تنها بر پايهNآب بدليل نوسانات فصلي نيترات در آبخوان هاي كم عمق

و در مواقعي عملي نيست) به عنوان مثال استفاده از انواع كود(رزي زيرزميني ناشي از تغيير فصلي فعاليتهاي كشاو .و تغييرات ميزان بارندگي پيچيده بوده

1 -Vienna Standard Mean Ocean Water  
2 - vienna pee dee belemnite standard 
3 - Chemical kinetic isotope fractionation 
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مولكول نيترات براي كمك18Oلذا براي رفع اين مشكل محققين از ايزوتوپ. هاي دراز مدت آناليز ايزوتوپي مورد نياز خواهد بود به همين دليل داده

 ,Amberger and Schmidt, 1987; Bottcher et al., 1990; Kendall(اند زدايي استفاده كردهو فرايند نيتراتبه تعيين منشا نيترات 

1998; Campbell et al., 2002; Chang et al., 2003 .( 

از از طرفي بخش عمده. هاي آب زيرزميني در اكثر آبخوانهاي ايران است ترين آلودگي آلودگي نيترات يكي از شايع از آب شرب شهر اي و روستاها ها

و بهداشت مردم از اهميت زيادي برخوردار است. شود آب زيرزميني تامين مي و كاهش آلودگي نيترات در آبخوانها براي ارتقا سالمت . بنابراين كنترل

آ و بهبود كيفيت آب، شناسايي منشا لودگي است لذا اين تحقيق ضمن بررسي با توجه به اينكه اولين قدم در جهت ارائه راهكارهاي كاهش آلودگي

و زهكش-كيفيت آب زيرزميني دشت دزفول مي انديمشك به بررسي منشا نيترات موجود در آب زيرزميني آبخوان . پردازد هاي دشت

و هيدروژئولوژي،ييايجغرافتيموقع.2  زمين شناسي

ـ انديمشك با مساحتي حدود َكيلومترم 1778محدوده مطالعاتي دزفول و مختصات جغرافيايي 03ْربع 32َو 33ْتا 32َو و 10ْعرض شمالي 48َو و37تا

مي شمالـ طول شرقي در شمال48ْ و شوش و مهمترين شهرهاي آن دزفول، انديمشك محدوده مورد1شكل. باشد غرب استان خوزستان واقع شده

و موقعيت نقاط نمونه  برداري را نشان مي دهد مطالعه

و ارتفاعات پيرامون دشت نهشته مينز. مي شناسي محدوده دشت دزفول و هاي ترسير تا عهدحاضر را شامل شود كه عمدتا از سازندهاي آغاجاري

ـ خاكستري، رگه دار قهوه هاي آهك سنگ سازند آغاجاري از نظر ليتولوژي شامل ماسه. اند كنگلومراي بختياري تشكيل شده  هاي قرمز هاي گچ، مارن اي

بخش لهبري از نظر ليتولوژي شامل. سازند آغاجاري تقريبا در تمامي بخشهاي محدوده، سازند بختياري را احاطه كرده است.و سيلتستون مي باشد

گچ سيلتستون و و ماسه دار است كه در آن اليه هاي هوازده نرم مي هاي مارن و گچ نيز ديده ي نسبتا اي رسوبات بخش لهبر سيمان بين دانه. شود سنگ

و بويژه در برخي موارد ميان و چرت سازند بختياري از قلوه سنگ. اي داراي تخلخل خوبي است هاي ماسه اليه سست بوده هاي محلي تشكيل هاي آهكي

.باشد شده است كه داراي سيماني از آهكو گاهاً سيليس مي

تا88و از حدود هاي شمالي دشت بيش از بقيه نقاط دشت بوده عمق آب زيرزميني در قسمت در3متر در شمال غربي منطقه حوالي دو كوهه متر

از. هاي جنوبي حوالي هفت تپه متغير است قسمت از60در بيش مي10درصد گستره دشت عمق آب زيرزميني كمتر مي.باشد متر توان به طور كلي

و ارتفاعات كنگلومرايي شمال دشت از منابع تغذيه كنن آبگفت كه رودخانه دز و جهت جريان آب زيرزميني را تحت ده هاي زيرزميني منطقه هستند

مي.دهند تأثير قرار مي و بدليل باالآمدگي سنگ كف در محدوده تاقديس سردارآباد خروجي جهت كلي جريان از شمال به سمت جنوب دشت باشد

و آب زيرزميني به رودخانه و زيرزميني براي آبهاي زيرزميني وجود ندارد مي زهكشها .شود ها تخليه

و روش تحقيق.3  مواد
دز3نمونه آب زيرزميني، 102براي آناليز شيميايي آب در مجموع و انتهاي رودخانه(نمونه از آب رودخانه نمونه از زهكش عجيرب7،)ابتدا، ميانه

و كاتيونها در ارديبهشت ماه سال  شد 1388براي آناليز آنيونها تمام نمونه هاي. نشان داده شده است2برداري در شكل نمونه موقعيت نقاط. برداشت

و  و زهكش و اكسيژن مولكول نيترات به آزمايشگاه ايزوتوپي)2شكل(نمونه از آب زيرزميني16رودخانه براي آناليز ايزوتوپهاي پايدار نيتروژن

شد Cornellدانشگاه  و اكسيژن محلولPHريكي، پارامترهاي هدايت الكت. اياالت متحده آمريكا ارسال با)DO(، دما به صورت درجا همزمان

و در دماي كمتر از چهار درجه نمونه. گيري شده است اندازه Multi 350i WTW(Germany)برداري با استفاده از دستگاه نمونه ها بالفاصله

از سانتي و در مدت زمان كمتر به ساعت براي آماده15گراد و براي آناليز هاي ايزوتوپي در دماي كمتر از چهار نمونه. آزمايشگاه منتقل گرديدسازي

شد درجه سانتي و در مدت سه روز به آزمايشگاه ارسال .گراد

و بحث.4  نتايج

 انديمشك-غلظت نيترات در آب زيرزميني آبخوان دزفول.4-1
ارائه4انديمشك در شكل-ت غلظت نيترات در آب زيرزميني دشت دزفولنقشه تغييرا. تواند باشد نيترات موجود در آب زيرزميني از منابع مختلفي مي

مي. شده است و شمال شرق دشت غلظت نيترات بيش از حد مجاز. شود بيشترين غلظت نيترات در محدوده شهر انديمشك مشاهده در شمال غرب

و روستا. است) گرم بر ليتر ميلي45(شرب  ميبا توجه به اينكه تمام آب شرب شهرها را ها از آب زيرزميني تامين شود، لذا خطرات جدي سالمت مردم

مي. كند در مناطقي كه نيترات بيش از حد مجاز است تهديد مي . دهد روند كلي تغييرات غلظت نيترات كاهش غلظت نيترات را از شمال به جنوب نشان

مي.اين در حالي است كه تقريبا شرايط كاربري اراضي در كل دشت يكسان است و كاربري اراضي توان با اطمينان با توجه به تغييرات غلظت نيترات

و شرايط هيدروژئولوژيكي نقش تعيين كننده بيان كرد كه دانه از. اي در توزيع غلظت نيترات دارند بندي رسوبات در مناطق شمالي دشت آبخوان
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و نفوذ پذيري در اين رسوبا و ماسه تشكيل شده نفوذپذيري زياد رسوبات زمان ماندگاري نيترات در زون.ت بسيار باال استرسوبات دانه درشت شن

و نيترات زدايي توسط باكتريها فراهم شود،  و نيترات موجود در خاك بدون اينكه فرصت استفاده كامل توسط گياهان توسط غيراشباع را كاهش داده

ك و در مدت زمان ميجريانات عمودي آب در زون غير اشباع شسته شده افزايش غلظت نيترات در محدوده. شود وتاهي به آب زيرزميني منتقل

.شهرهايي مثل انديمشك در شمال غربي دشت احتماال بدليل نفوذ نيترات به آب زيرزميني از چاههاي جذبي است

دزغ مي ميلي10حدود لظت نيترات در چاههاي پيرامون رودخانه نيترات. شود گرم در ليتر است كه با دور شدن از رودخانه بر غلظت نيترات افزوده

به. گرم بر ليتر است ميلي5موجود در آب رودخانه در ابتداي ورود به دشت  و در خروجي9در اوسط رودخانه در محدوده دشت نيترات آب رودخانه

و نقاط نمونه برداري-1شكل  محدوده مورد مطالعه
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مي ميلي13دشت به و كم بودن غلظت نيترات در چاههاي. رسد گرم در ليتر رودخانه دز در بخش قابل توجهي از مسير خود نقش تغذيه كننده دارد

.كنندگي آن مرتبط است پيرامون رودخانه با نقش تغذيه

مينقشه هم ارزش غلظت ني تا ترات روند كاهشي از شمال به جنوب نشان و در نيمه جنوبي دشت غلظت نيترات مي ميلي10دهد در. رسد گرم بر ليتر

و نيترات موجود در اين چاهها احتماال مربوط به قسمت قسمتهاي جنوبي دشت نفوذ نيترات از سطح زمين به اليه تحت فشار عمال امكان پذير نيست

و زهكشهم. شمالي دشت است و بزرگي چنين در قسمتهايي از آبخوان كه غلظت نيترات كم است عمق برخورد به آب زيرزميني كم بوده هاي متعدد

مي بخش قابل توجهي از نيترات موجود در آب زيرزميني در اين قسمتها از طريق زهكش. شكل گرفته است . شود ها تخليه

مي يليم28تا5غلطت نيترات در زهكش عجيرب از مي گرم بر ليتر تغيير و از نظر غلظت خيلي نزديك به چاههاي كم عمق مجاور زهكش . باشد كند

و دبي. گرم بر ليتر است ميلي16غلظت نيترات در خروجي زهكش عجيرب به رودخانه دز با فرض اين رقم به عنوان ميانگين غلظت ساالنه نيترات

زه9ميانگين ساالنه  مي5/4كش عجيرب، مقدار كل نيترات تخليه شده از زهكش عجيرب به رودخانه دز را متر مكعب بر ثانيه توان ميليون تن در سال

مي. برآورد كرد . دهد طبيعي است كه اين حجم نيترات اكوسيستم منطقه را تحت تاثير قرار

 نتايج آناليز ايزوتوپي.4-2

)گرم بر ليتر است غلظت نيترات بر حسب ميلي(انديمشك- نقشه هم غلظت نيترات دشت دزفول-4شكل
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و غني شدگي ايزوتوپهايδنتايج آناليز بيانگر.ارائه شده است2نتايج آناليز ايزوتوپي در جدول 15Nميزان5شكل. است15Nو18Oمثبت ‰δو
18O ‰δمي را در نقاط نمونه آب نسبت به عمق در نمونه18Oو15Nبا توجه به عمق چاههاي آب غني شدگي نسبي. دهد برداري ايزوتوپي نشان هاي

مي از-به اينكه برداشت از آب زيرزميني در دشت دزفولبا توجه).6شكل(شود زيرزميني مشاهده و عمده خروجي آب زيرزميني انديمشك كم است

و زهكش طريق زهكشي توسط رودخانه مي ها و نيترات موجود هاي سطحي آبخوان تجديدشونده گيرد، احنماال بخش ها صورت تر از آبهاي عمقي است

نشان15Nرا براي‰4/11شدگي آب رودخانه در ابتداي ورود به دشت غني.ت زدايي قرار گرفته انددر آبهاي عميق بيشتر تحت تاثير فرايند نيترا

و در خروجي دشت ميزان غني شدگي به دليل تبادل با آب زيرزميني به حدود دهد، در ميانه مي در زهكش عجيرب دو نمونه. رسدمي‰9هاي مسير

مي15Nغني شدگي‰7/11و9/9به ترتيب) Dez-103و Dez-102(ابتدايي  دهند كه تركيب ايزوتوپي نزديك به نمونه چاه باالدست را نشان

)Dez-116 (مي. باشدمي و نزديك به چاههاي كم عمق مجاور نشان -Dezو Dez-107هاي نمونه. دهند سه نمونه بعدي ميزان غني شدگي كمتر

ش 108 مي15Nδرا براي‰11دگي حدود كه در قسمت انتهايي زهكش عجيرب قرار دارند غني -Dezدهند در حالي كه چاه مجاور نمونه نشان

مي 107 و تاثير آن بر ميزان غني. دهد غني شدگي كمتري را نشان اين مسئله احتماال بدليل تخليه فضوالت حيواني در حاشيه زهكش در آن منطقه

و يا بيانگر فرايند نيترات . زدايي ميكروبي است شدگي

18Oو15Nنتايج آناليز ايزوتوپي-2جدول
Sample ID Normalized Normalized δ18O NO3(ppm)
DEZ-102 9.9 8.2 5.0
DEZ-103 11.7 8.8 28.0
DEZ-104 6.3 3.2 25.0
DEZ-105 7.4 4.8 22.0
DEZ-106 6.8 5.1 19.0
DEZ-107 11.6 8.2 16.0
DEZ-108 10.4 6.8 16.0
DEZ-109 11.4 7.8 5.0
DEZ-110 9.7 7.7 13.0
DEZ-111 9.9 7.0 10.0
DEZ-112 5.2 2.5 23.0
DEZ-113 7.5 6.0 21.0
DEZ-114 6.6 5.9 21.0
DEZ-115 7.1 6.9 18.0
DEZ-116 10.6 8.2 39.0
DEZ-117 5.9 4.1 18.0
DEZ-12 12.8 9.2 65.0
DEZ-26 7.7 4.8 20.0
DEZ-28 6.1 5.9 59.0
DEZ-30 7.1 6.0 14.0
DEZ-39 7.2 7.0 31.0
DEZ-60 12.7 9.3 9.0
DEZ-7 9.7 8.6 63.0
DEZ-87 6.3 4.2 7.0
DEZ-89 12.0 8.5 24.0
DEZ-90 8.5 7.7 33.0

مي توزيع ايزوتوپهاي نيتروژن را كه در نيترات آب مي هاي زيرزميني مشاهده تركيب. توان بر اساس اصول واكنشهاي تبديلي نيتروژن تفسير كرد كنيم،

و تفكيك ايزوتوپي در فرآيند تثبيت نيتروژن بسيار. به عنوان استاندارد مرجع پذيرفته شده است)15NN2= 0 ‰δ(ايزوتوپي نيتروژن هوا  جزئي بوده

حد15Nباعث تهي شدگي  مي5تا1در مي.باشد در هزار كنند، تفكيك ايزوتوپي چنداني كارخانجات كودهاي اوره كه از نيتروژن اتمسفري استفاده

و ساير توليد كننده. ها بستگي دارد از طريق زنجيره غذايي به سطح تغذيه ارگانيسم15Nتفكيك ايزوتوپي. كنند را ايجاد نمي كه در جلبكها هاي اوليه

از پايين است، در مصرف كننده15Nمقادير  مي10‰هاي بعدي زنجيره غذايي تا بيش نيتروژن(واكنشهاي كاتابوليكي اسيدهاي آمينه. كند افزايش پيدا

و جانداران، توليد) ارگانيك ازمي NH+4در خاك را نشان15Nشدگي نسبتا زياد در عوض فضوالت جانداران غني. است15Nكند كه تقريبا فقير

و باعث تهي NH+4تبديل. دهند مي  ,Clark and Fritz(شودمي10‰تا15Nشدگي ايزوتوپ به نيترات نيز تفكيك ايزوتوپي را بيشتر كرده

1997.(
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مي، به عنوان ابزار كمكي)-NO3(مربوط به مولكول نيترات18Oايزوتوپ هاي تجربي نشان بررسي. گيرد جهت تعيين منشا نيترات مورد استفاده قرار

و دو اتم ديگر از آب وارد مولكول نيترات است كه در نيترات ناشي از فعاليت داده هاي بيولوژيكي فقط يكي از اتمهاي اكسيژن از اتمسفر دريافت شده

مي. است18Oاي تهي از ايزوتوپ شود كه به طور قابل مالحظه مي كنند، تفكيك ولي در نيترات حاصل از كودهاي شيميايي كه از اكسيژن هوا استفاده

مي. گيرد ايزوتوپي چنداني صورت نمي شود بنابراين داراي تركيب ايزوتوپي چون اكسيژن مورد استفاده در مولكول نيترات از دو منبع مختلف تامين

18Oميزان-5شكل  ‰δ15وN ‰δ15مقادير. هاي دشت دزفول انديمشك نمونهN ‰δو مقادير 18Oبا رنگ مشكي ‰δبا رنگ قرمز نوشته
.شده است

مي15Nδ مقادير-6شكل مي. دهد را در مقابل عمق چاه نشان  يابد شود ميزان غني شدگي نيز افزايشمي هر قدر عمق چاه بيشتر
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و در تعيين منشا نيترات مي آب).7شكل( واند مورد استفاده قرار بگيردت متفاوتي بوده هاي زيرزميني در منطقه مورد مطالعه از سه منشا عمده نيترات

مي) چاههاي جذبي(كودهاي كشاورزي، پساب شهري  از7با توجه به شكل. شودو مواد آلي خاك ناشي در صورتي كه نسبت ايزوتوپي اكسيژن كمتر

مي8تا4و نسبت ايزوتوپي نيتروژن بين6 از باشد منشا نيترات به مواد آلي خاك مربوط و10شود ولي اگر نسبت ايزوتوپي نيتروژن بيش باشد به پساب

و حيواني مربوط مي از. شود فضوالت انساني مي6در صورتي كه نسبت ايزوتوپي نيتروژن كمتر ( شود باشد منشاء نيترات به كودهاي شيميايي مربوط

مي الزم به ذكر است و كودهاي شيميايي مقداري همپوشاني نيز نشان و) دهند كه طبق نمودار فوق مواد آلي خاك و اگر نسبت ايزوتوپي نيتروژن

و داراي همبستگي نيز باشند، نشان دهنده فرآيند نيترات زدايي طبيعي از آب زيرزميني توسط باكتريها در. باشدمي اكسيژن با هم غني شدگي نشان بدهند

ح مياين و عمودي و فاصله از محورهاي افقي با پياده كردن. توان به منشا اوليه نيترات پي برد الت با توجه به پراكنش نقاط در راستاي خط همبستگي

مي)7شكل(انديمشك بر روي نمودار–هاي دشت دزفول نتايج نمونه ولي ها در راستاي خط نيترات زدايي قرار گرفته اند شود كه نمونه مشاهده

با18Oδبا توجه به اينكه مقدار. دهد مقداري جابجايي به سمت پايين نشان مي آب زيرزميني منطقه تغيير مي كند لذا به نظر18Oδمولكول نيترات مطابق

ن–هاي مختلف نيترات در دشت دزفول هاي پيشنهادي منشاء براي محدوده18Oδرسد مقادير مي شان داده شده در انديمشك مقداري كمتر از مقادير

مي. نمودار باشد انديمشك كودهاي شيميايي مورد استفاده–توان نتيجه گرفت كه منشاء اصلي نيترات آب زيرزميني در دشت دزفول در اين صورت

مي15Nو18Oشدگي همزمان ها در اثر نيترات زدايي توسط باكتريها، غني در كشاورزي هستند كه در برخي از نمونه هم چنين قرار گرفتن. شود مشاهده

ح و ميبرخي از نقاط زير خط روند نيترات زدايي نشان دهنده اختالط نيترات ناشي از كودهاي شيميايي را با نيترات ناشي از فضوالت انسااني . باشد يواني

مي بايستي به اين نكته توجه شود كه اكثر چاههاي انتخاب شده براي نمونه و روستاها درب برداري آب زيرزميني چاههاي شرب شهرها اشد كه عمدتا

و روستاهاي منطقه، سيستم چاههاي جذبي براي دفع فضوالت انساني از طرفي تا زمان نمونه. اند محدوده شهر يا روستا واقع شده برداري درتمام شهرها

ه پيشتر نيز بيان شد كه كاربري غالب كشاورزي كه در تمام فصول سال زمين. گرفت مورد استفاده قرار مي و با توجه. ستندها زير كشت با اين توضيحات

ها وجود توان چنين استباط كرد كه نيترات ناشي از مصرف كودهاي شيميايي به عنوان زمينه در تمام نمونهمي18Oو15Nبه نمودار نسبتهاي ايزوتوپي 

لي برخي از چاهها بويژه مناطقي كه غلظتو. شود دارد كه در چاههاي كم عمق اندكي اختالط با نيترات ناشي از مواد ارگانيك خاك مشاهده مي

براي درك بهتر اين. شود نيترات بااليي دارند اختالط نيترات ناشي از مصرف كودهاي شيميايي با نيترات ناشي از فضوالت انساني شهرها مشاهده مي

ش).8شكل(ترسيم شده است15Nδموضوع غلظت نيترات در مقابل  در Dez-28نمونه. اخص استفاده شده استبراي تفسير نمودار از دو نمونه

و باالدست چاه بجز كشاورزي موقعيتي قرار دارد كه رسوبات بسيار دانه و در پيرامون و قلوه سنگ تشكيل شده و اليه خاك عمدتا از شن وماسه درشت

م15Nδو18Oδتركيب ايزوتوپي. شود كاربري ديگري مشاهده نمي از طرفي. نشا نيترات از كودهاي كشاورزي استاين نمونه بيانگر اين است كه

و اليه بااليي در چاه، اسكرين گذاري شده است Dez-60چاه  لذا. يكي از چاههاي شرب شهر شوش است كه در اليه تحت فشار آبخوان حفر شده

در) Dez-28يعني محدوده نمونه(دشت هاي شمالي باشد كه بر اساس شواهد هيدروژئولوژيكي با قسمت آب ورودي به چاه از اليه تحت فشار مي

و(هاي دشت به سمت جنوب، اليه پاييني آبخوان حالت تحت فشار دارد لذا نيترات توليد شده در سطح چون از ميانه. ارتباط است چه از منشا كشاورزي

ميانديمشك–ايزوتوپي دشت دزفول هايو موقعيت نقاط نمونه تركيب ايزوتوپي منابع مختلف نيترات-7شكل  18Oδمقادير. دهد را نشان
بانبراي مي18Oδيترات مطابق ) Clark and Fritz, 1997(كند آب زيرزميني محل تغيير
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و حيواني مي) چه از منشا فضوالت انساني از مناطق Dez-60وان پذيرفت كه نيترات موجود در چاهت امكان نفوذ به اليه تحت فشار آبخوان را ندارد لذا

زدايي اين غني شدگي به احتمال زياد ناشي از فرايند نيترات. شده استتر گيرد ولي به لحاظ ايزوتوپي از ايزوتوپهاي سنگين غني شمالي دشت منشا مي

هم توسط باكتريها است زيرا كه هم به لحاظ تئوري غني و هم غلظت نيترات زمان ايزوتوپهاي شدگي و نيتروژن صورت گرفته است سنگين اكسيژن

وهم. زدايي باشد تواند ناشي از كاهش آن توسط فرايند نيترات بسيار كم است كه مي چنين مطالعات نشان داده است كه رابطه معكوس بين غلظت نيترات

بنابراين در نمودار غلظت نيترات در ). Toda et al., 2002; Choi et al., 2003(زدايي ميكروبي باشد تواند شاهدي بر نيتراتمي15Nδمقدار 

مي Dez-60به سمت نمونه Dez-28با ترسيم خطي از نمونه15Nδمقابل  هايي كه باالي اين نمونه. توان مشخص كرد روند فرايند نيترات زدايي را

و روستاي خط افتاده مياند اختالط نيترات ناشي از چاههاي جذبي شهري نمونه8در شكل. دهدي را با نيترات ناشي از مصرف كودهاي شيميايي نشان

Dez-7 ،Dez-12 وDez-116 مي شاخص مي. باشند هاي خوبي در جهت تاييد اين مطلب دهد در محدوده شهر نقشه هم غلظت نيترات نيز نشان

مي قرار دارند غلظت نيترات افزايش Dez-12و Dez-7هاي انديمشك كه نمونه به يافته كه تواند در اثر اضافه شدن نيترات ناشي از چاههاي جذبي

از زهكش عجيرب پايين دست Dez-103از چاه شرب شهرك عدالت، نمونه Dez-116 نمونه. نيترات ناشي از مصرف كودهاي شيميايي باشد

ب Dez-89و نمونه Dez-116نمونه و صنعت شهيد بهشتي مياز مجاور دامداري شركت كشت رسد تا حدودي اختالط رداشت شده است كه به نظر

و برخي از نمونه نمونه. دهند نيترات را نشان مي هاي برداشت شده از زهكش عجيرب با توجه به نتايج تحقيقات پيشين در محدوده هاي چاههاي كم عمق

م .گيرندينيترات ناشي از كودهاي شيميايي با اختالط جزيي نيترات مواد ارگانيك خاك قرار

آب. متر است10با توجه به گسترش شبكه آبياري در سطح منطقه طرح، عمق آب زيرزميني در بيش از دو سوم سطح منطقه كمتر از كاهش عمق سطح

و يا به عبارتي نزدي و خشك خوزستان باعث تبخير آب زيرزميني تا عمق حدود زيرزميني و هواي گرم 3كي سطح آب زيرزميني به سطح زمين در آب

مي5و در مواردي و كاهش ميزان حاصل. شود متر داشتن بنابراين براي پايين نگه. خيزي از پيامدهاي تبخير از آب زيرزميني است افزايش شوري خاك

فرض اوليه اين بوده است كه بخش. استمتعددي در سطح دشت وجود دارد كه بزرگترين آنها زهكش عجيرب هاي سطح آب زيرزميني زهكش

مي اعظم نيترات موجود در زهكش عجيرب از آب و نيتروژن استفاده. شود هاي زيرزميني ناشي بنابراين براي آزمون اين فرض نيز از ايزوتوپهاي اكسيژن

ز نمونه. شده است هايي آب زيرزميني هاي ايزوتوپي تشابهات زيادي با نمونه هكش عجيرب براي آناليز انتخاب شده بودند، از نظر نسبتهايي كه از

مي چاههايي كه در مسير جريان آب زيرزميني به زهكش برداشت شده خط قرار گرفتن نمونه. دهند اند، نشان هاي برداشت شده از زهكش در راستاي

آب. مسئله است كه نيترات موجود در زهكش ناشي از آب زيرزميني است نيترات زدايي، گوياي اين هاي سطحي كند زيرا كه فرايند نيترات زدايي در

و زمان ماندگاري آب در زهكش آنقدر نيست كه نيترات زدايي در طول مسير حركت آب در زهكش انجام شود هاي نسبت ايزوتوپي در نمونه. بوده

ميبرداشت شده از زهكش نيز  به باشد زيرا كه نسبت ايزوتوپي در نمونه به عنوان شاهدي بر اين ادعا آب زهكش، بسته به اينكه آب زيرزميني وارد شده

و نيترات زدايي با توجه به منشا نيترات چقدر انجام شده است، تغييرات نشان مي  dez103هاي به عنوان مثال نمونه. دهد زهكش چه مسيري را طي كرده

مي كه در ابتداي زهكش برداشت شده dez102و و به احتمال زياد بيانگر نيترات زدايي در آب زيرزميني در مسيري اند، غني شدگي بيشتري نشان دهند

. كند نسبتا طوالني است كه در اين منطقه، آب زيرزميني از طريق زهكش به آب سطحي راه پيدا مي

مي15Nδغلظت نيترات را در مقابل-8شكل .براي توضيحات بيشتر به متن مراجعه شود. دهد نشان
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 نتيجه گيري
و در انديمشك در قسمت–آبخوان دزفول و بتدريج به سمت جنوب دشت رسوبات دانه ريزتز شده هاي شمالي از رسوبات دانه درشت تشكيل شده

هاي شمالي دشت با سهولت بيشتري لذا نفوذ نيترات از منابع مختلف به آب زيرزميني در بخش. بخشهاي جنوبي آبخوان تحت فشار شكل گرفته است

از) محدوده شهر انديمشك(شمال غرب دشت-ن دليل غلظت نيترات در آب زيرزميني در شمالبه همي. گيرد نسبت به جنوب دشت صورت مي بيشتر

و از حد مجاز شرب مطابق با استاندارد سازمان جهاني بهداشت ساير قسمت روند كلي تغييرات. فراتر رفته است) گرم بر ليتر ميلي50(هاي دشت بوده

مي غلظت نيترات از شمال به سمت جنوب كاهش دهد زيرا كه در قسمتهاي جنوبي دشت نفوذ نيترات از سطح زمين به اليه تحت فشار عمال نشان

و نيترات موجود در اين چاهها احتماال مربوط به قسمت شمالي دشت است امكان كمهم. پذير نيست چنين در قسمتهايي از آبخوان كه غلظت نيترات

و و بزرگي شكل گرفته است زهكش است عمق برخورد به آب زيرزميني كم بوده در. هاي متعدد بخش قابل توجهي از نيترات موجود در آب زيرزميني

مي اين قسمتها از طريق زهكش گرم بر ليتر است كه در طول ميلي5غلظت نيترات در آب رودخانه دز در ابتداي ورود به دشت حدود. شود ها تخليه

تا مسير بويژه بعد از ورود آب زهكش مي ميلي13ها كه. كند گرم بر ليتر در خروجي دشت تغيير كم بودن غلظت نيترات در رودخانه باعث شده است

و تا حدودي محدوده اند از روي هايي از آبخوان كه تحت تاثير تغذيه از رودخانه قرار گرفته چاههاي نزديك به رودخانه نيترات كمتري داشته باشند

هاي متعددي شكل گرفته است كه مقدار در نيمه جنوبي دشت به دليل باال بودن سطح آب زيرزميني زهكش. يص استنقشه هم غلظت نيترات قابل تشخ

. كنند قابل توجهي نيترات از آب زيرزميني به رودخانه دز منتقل مي

مي دهنده غني ها مثبت است كه نشان در تمام نمونه18Oδو15Nδمقادير آب15Nδمقدار.دباش شدگي نسبت استاندارد مرجع با افزايش عمق

و باعث غني آبهاي كم عمق تجديد شونده. شود زيرزميني بيشتر مي شدگي بيشتر تر از آبهاي عميق هستند، لذا نيترات زدايي در آبهاي عميق بيشتر بوده
15N15نمودار. شودميNδ18در مقابلOδمي د نشان انديمشك مصرف كودهاي شيميايي-شت دزفولدهد كه منشاء غالب نيترات در آب زيرزميني

ازهم. ها بيانگر فرايند نيترات زدايي توسط باكتريها است در برخي از نمونه18Oو15Nغني شدگي همزمان. در كشاورزي است چنين قرار گرفتن برخي

و نمونه نمودار. حيواني با نيترات ناشي از كودهاي شيميايي است ها در زير خط روند نيترات زدايي، نشان از اختالط نيترات ناشي از فضوالت انساني

مي15Nδغلظت نيترات در مقابل  ها شهرها قرار دارند اختالط چاههايي كه در محدوده. دهد اختالط نيترات از منابع مختلف را به نحو بهتري نشان

و كودهاي شيميايي را نشان مي و نيترات حاصل منشاء نيت. دهند نيترات ناشي از چاههاي جذبي رات در چاههاي كم عمق از كودهاي شيميايي كشاورزي

هايي آب زيرزميني چاههايي كه در مسير جريان هاي زهكش عجيرب تشابهات زيادي با نمونه هاي ايزوتوپي نمونه نسبت. از مواد ارگانيك خاك است

مي آب زيرزميني به زهكش برداشت شده هاي برداشت شده از زهكش در راستاي خط نيترات زدايي، گوياي اين مسئله قرار گرفتن نمونه. دهند اند، نشان

آب. است كه نيترات موجود در زهكش ناشي از آب زيرزميني است در زيرا كه فرايند نيترات زدايي در و زمان ماندگاري آب هاي سطحي كند بوده

ا . نجام شودزهكش آنقدر نيست كه نيترات زدايي در طول مسير حركت آب در زهكش
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