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  دهيچک
  

 و نيترجيرا ،هاندهيآال انيم در تراتين و ضر بودهحا در عصر يطيمح ستيز مشکالت نيتر بزرگ از يکي ،آب يآلودگ
استقرار  ينواح در دشت اسدآباد ينيرزميز يها آب به يورود تراتين مقدار ،پژوهشن يدر ا است. يودگلنوع آ نيتر گسترده

تا  ينيرزميز آبسطح  ةفاصل ،ن کاريا يبرا .شد برآورد يزمان واحدخاک منطقه در  يهايژگيو گرفتن نظر در با ،جذب يها چاه
 ۱۵۰۰تا  ۵۰۰ نيبترات ين عمر مهينق يج تحقيپوشش بهتر نتا يبرا .شد محاسبهتر م ۴۰ نيانگيطور مبه يجذب يهاچاهکف 
نسبت به استاندارد بهداشت  ينيرزميز آبترات در سطح ين ياز باالبودن احتمال آلودگ ،ج حاصلي. نتاشد در نظر گرفتهروز 
ه يبا در نظر گرفتن نرخ تغذ. داردت يحکا يمتوسط تا طوالن عمر مهينساله با  ۵۰در دوره ا هچاه فاطرادن در يآشام يبرا يجهان
روز،  ۱۵۰۰و  ۱۰۰۰، ۵۰۰ترات يعمر ن مهيو ن ۰۱۵/۰ يکيدروليب هيروز، ش بر مترمکعب بر مترمربع ۰۰۱۵/۰ ينيرزميآب ز

 ۴۰ به کينزددر فاصله  و تريدر ل گرم يليم ۲۰۰به  يمتر ۱۸عمق  ترتيب به تراتيسال مقدار ن ۵۰کمتر از  بعد از گذشت
 عمر مهينزمان با  نيدر هم کهيحال . درديخواهد رس تريل در گرم يليم ۱۱۵به  تراتيمقدار غلظت ن ينيرزمياز سطح آب ز يمتر

 استاندارد حد از عمق نيا در تراتين مقدار سال ۵ در تنها و رسيده تريل در گرم يليم ۳۹۸حدود  بهمقدار  نيروز، ا ۱۵۰۰
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  مقدمه
 نيتر عيشااز  يکي ،يبهداشت يها سيسرواز  يفاضالب ناش

 توسعه  حال در يدر کشورها يا نقطه يها يآلودگانواع 
 ستميس ،کشورها ني. در ا)۲۰۱۱ ،و همکاران هي(ت است

جذب صورت  نديبا فرآ چاهتوسط  يدفع فضوالت انسان
اشد، بکم  ينيرزميز آبکه سطح  يدر مناطق .رديگ يم

ده گرفت. يناد توان ينمرا  ها ندهيآالن يا ياحتمال آلودگ
ن متر يتا چند ۵/۳معموالً از  يفاضالب انسان يها چاه

ا ي، آجر يگل يوارهايمترمربع مساحت و با د ۲تا  ۱عمق، 
سقف  يزش داراياز ر يريجلوگ يبراهستند که  يبلوک
 ،ي(سازمان بهداشت جهان باشند يم ياصول ةشد دهيپوش

ت يقابل چاه با يواره و کف گلي. معموالً د)۲۰۰۶
ال يع و سيات ماينشت و ورود محتو سببباال  يرينفوذپذ

چاه به اطراف شده و مواد جامد در داخل گودال به دام 
ع و ياعم از ما ،ات چاهيشوند. محتويافتاده و انباشت م
ن يو همچن يآل تروژنيدار و ن تروژنينجامد از فضوالت 

ن يشده و ا يکيولوژيه بياوره است که در چاه دچار تجز
 شوند يترات ميل به نيت تبديدار در نهاتروژنيمواد ن
ال يترات سين ).۲۰۰۵ ،نام يب ؛۱۹۹۶ ،و همکاران (هارمن

ن يااز  ؛تواند حذف شود يم يسخت ن بهير سطح زميدر ز
از ورود آن را به  يناش يها يتواند نگران ين موضوع ميا ،رو
 حد يجاد کند. سازمان بهداشت جهانيا ينيرزميز يها آب

گرم در  يليم ۵۰را  يدنيترات موجود در آب آشامين مجاز
؛ )۲۰۰۶، ي(سازمان بهداشت جهان ن کرده استييتر تعيل

 يرا برا يخطر جد يفاضالب انسان يها چاه ،نيبنابرا
کننده آب شرب  نيکه منبع تأم ينيرزميز يها آب يآلودگ

ت در ين حساسيو ا ندآورد يمبه وجود  ،هستند
ه يتخل يها به کف چاه ينيرزميکه سطح آب ز ييها طيمح
؛ ۲۰۱۲(داونو،  ش خواهد بوديشتر از پيک است، بينزد
در تالش  درآمد کم ياز کشورها ياريبس .)۲۰۰۷، امهيکو
در از بهداشت و توسعه  ييدن به سطح بااليرس يبرا
انتقال  يها شبکهو  ها سازهت يکمن يهمچنت و يفيک

از  يکيکارآمد در سطح جوامع خود هستند و  يها فاضالب
ا بهبود يذف و ر حياخ يها سالدر  ها آناهداف مشترک 

 و همکاران، يلري(آ است يفاضالب انسان يها چاهک
در  يسع ،يهمواره با مطالعه و بررس ،ور نيا از). ۲۰۰۵

 ييندهايان فرياز وجود چن يناش يندگيت آاليشناخت ماه
ز ين يج قابل توجهيدر سطوح مختلف بوده و به نتا

 ،يجنوب يقاي) در افر۲۰۱۲و همکاران ( نگريواند.  دهيرس

 يمتر ۱۱را تا عمق  يجذب يهاچاه يندگيعمق نفوذ آال
زان يم ،در هند )۲۰۱۲( و همکاران يواريپ ن زدند.يتخم

 ارا ب يجذب يهادر اطراف چاه ير آلودگيکاهش چشمگ
اک منطقه مرتبط دانست. در در خجود وماد يرس ز
را  ي)، در هند انتشار آلودگ۲۰۱۱( يبانرج يگريد مطالعه

در  محاسبه کردند. يجذب يهااز چاه يمتر ۲/۱۰تا فاصله 
ن انجام ي) در بن۲۰۰۹و همکاران ( انيرهيوکه  يدانيکار م

جذب در حد  يهادر اطراف چاه يزان آلودگيدادند، م
در زيمباوه ) ۲۰۰۶و همکاران ( رويدزوا. شداعالم  يبحران

جذب ثبت  ياهاز چاه يمتر ۵را تا فاصله  ينفوذ آلودگ
و  ينگونيز ج مطالعاتينتا ن مدل،يبا استفاده از ا کردند.

و   جکس) و ۲۰۰۳( مافامباوه، ي)، در ز۲۰۰۵همکاران (
) در ۲۰۰۲و همکاران ( بانکز) در بوتسوانا، ۱۹۹۹همکاران (

) در اوگاندا، ۲۰۰۳و همکاران ( هاواردو کوزوو،  يمولداو
و  احمد، يجنوب يقاي) در افر۲۰۰۲( ناشو  لياست

و همکاران  ايتاند و ) در بنگالدش۲۰۰۳همکاران (
ها از  يزان آلودگيم د کهدادن در سنگال نشان )۱۹۹۹(

ش از حد يب يجذب يها ترات در اطراف چاهينجمله 
در مطالعات  يندگيبود. نفوذ آال ياستاندارد جهان

 ۲۰مباوه تا فاصله ي) در ز۲۰۰۰و همکاران ( يدوانزيچ
گونه  ن زده شده است. همانيتخم يجذب يهااز چاه يمتر

ن مطالعات مشخص است، در مناطق يج ايکه در نتا
در مدل  يشناسنيزم مرتبط با يژگيو دليل بهمختلف 

زان نفوذ يمج نشان از آن دارد که ي، نتامنطقه شدة يطراح
تول يو ه )۲۰۱۲( ياداز دارد. ينوسان قابل توجه يآلودگ
 يبرا ياگسترده يها و کارها تالش )۲۰۰۷( يکراو مک

 جامان همچون دفع لجن ،مشکالت يبرخ يساز هيشب
 ةنيساده و کارآمد در زم يهاروش ،نيهمچناند.  داده

 يشناس نيتوسط سازمان زم ينيرزميز يهاآب يبهساز
ن مدل يبا استفاده از ا يبرآورد خطر آلودگ يبراا يتانيبر

و ها ن روشيا ةعمداما مشکل  ؛شده است توسعه داده
 يهان مکانيو تخم يابيارز يها برااستفاده از آن ،هامدل

  ).۲۰۰۲و  ۲۰۰۱(ارگوس،  است يو جزئ يکوچک انفراد
در واقع  يآبخوان درن مدل ياز ا )۱۹۹۰( ند و همکارانيفر

ترات ين انتقال يرخطيغ يجا هجاب يبراهانوفر آلمان 
س ياستفاده کرده و ماتر يکشاورز يهاتيحاصل از فعال

ن يدر ا ن کردند.ييمعادله انتقال را تع يبرا ب متقارنيضر
ر نوع پارامتر يثأتوجه به تبا مختلف منطقه  يهابخش ،کار

  آب  منابع سرنوشت مدل جهيطبق نت و يابيارز مورد
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  شد. ينيب شيپنده يد آاليدر مقابل تهد ينيرزميز
تمرکز و توجه  شتريب توسعه  حال در يکشورها که  آنجا از

به  ؛خود را به بهبود سالمت و بهداشت در جوامع دارند
 يهاخطر تواند يمن موضوع يبه ا يتوجه يب ن جهت،يهم

ه يتخل يها چاه يندگيل آاليترات و پتانسين يآلودگ ةبالقو
و در  يشهر مهين يخصوص در نواحهبرا  يفاضالب انسان

ش يافزا بزرگ يشهرها ةحوم نيهمچن حال گسترش و
قات يدر تحق .)۲۰۰۶ ،ي(سازمان بهداشت جهان دهد
 يدر سطح جهان (در ادامه به برخ يقابل توجه شيوب کم
- چاه يندگين مطالعات اشاره خواهد شد) به بحث آالياز ا
و  يجد يبررس حاليکه اشاره شده است. در يجذب يها
ن خصوص در سطح يدر ا يم و واقعيمستق صورت به يقيدق

 در يادياطالعات ز ،ن روياو ازاست صورت نگرفته کشور 
-يژگيمختلف با و يدر نواح ها سازوکار آنند و يفرآ ةنيزم
در ست. يدر دست ن يشناس نيزمو  يطيخاص مح يها
 يها چاه يندگيآالزان يم ،شده است يسع ،قيتحقن يا

 ييو با شناسا يبررس يبافت شهر ةمحدوددر را  يجذب
نفوذ  و زمان و مسافت يندگيآال غلظت ،انتقال زميمکان

توان يج حاصل ميبا نتاود. برآورد شاز محل  يآلودگ
د ينسبت به تهد دشت را ينيرزميز يها آب يريپذبيآس
سازمان بهداشت  يرهنمودهابا توجه به  يجذب يهاچاه
، يسازمان بهداشت جهان( دنياس آشاميدر مق يجهان

شهر اسدآباد  ،قين تحقيا يبرا کرد. يابيارز )۲۰۰۶
فاضالب و  يآورجمع کةفاقد شبعنوان آبخوان هدف،  به
و  يچاه جذب صورت به يستم دفع فاضالب انسانيس

خاص  يشناس نيزمو  يکيدرولوژيه يهايژگين با ويهمچن
شد تا آن انتخاب  يفاضالب بر منابع آب ريتأث يبررس يبرا

ن يا يندگيد آاليزان تهديمم يبتوانج حاصل ينتا قياز طر
  .مينقاط را در سطح دشت برآورد کن

  
  ها روشمواد و 

 ̊ ٤٧´تا  ٤٨ ̊ ١٦´اسدآباد با مختصات جغرافياي شهرستان
در  يعرض شمال ٣٤  ̊ ٣٥´تا  ٣٤  ̊ ٥٢´و  يطول شرق ٤٧
و در حاشيه شهرستان همدان  يجنوب غرب يلومتريک ٥٥

و ارتفاع آن از سطح دارد  قرارشرقي دشت اسدآباد  شمال
 ةحوز طةترين نق . مرتفع)١(شکل  استمتر  ١٦٥٠دريا 

متر و  ٢٩٠٠آبريز، كوه آلموبالغ با ارتفاع بيش از 
ترين نقطه، ايستگاه خروجي حوزه در جوار روستاي  پست

. حداكثر مساحت حوزه استمتر  ١٤٠٠خسروآباد با ارتفاع 

متر قرار دارد و شيب كلي  ١٧٠٠تا  ١٥٠٠آبريز در ارتفاع 
 دفتر( استغرب  طرف جنوب  شرق به دشت از شمال

هاي  سازند شتريب ).۱۳۹۰ب، آ منابع مطالعات
هاي  آهك ،مطالعاتي ةمحدود ي موجود در اينشناس زمين

الي، غربي، و جنوب دشت اسدآباد مرمريزه ارتفاعات شم
هاي ژوراسيك  شيستو  متعلق به دوره قبل از ژوراسيك

در  که است دشت شرق هاي شرقي و شمال در قسمت
مورد  ةدر منطق. هاي منطقه نقشي ندارند آبرفت ةذيتغ

شرب  کننده آب ني، منبع تأمينيرزميسفره آب ز ،نظر
  .)۱(شکل  )۱۳۹۰ب، آ منابع دفتر مطالعات( ن استيساکن

منطقه،  يو سطح ينيرزميز بآمربوط به  اطالعات
موجود  يجذب يهاچاه ينسب تعداد منطقه، خاک اطالعات

منطقه  آبخوان تيوضع و يکيدرولوژيه تيموقعدر منطقه، 
و بانک  يآور جمع ،در منطقه تيجمعو اطالعات مربوط به 

در  يسازمدل نديافرشد.  هيته هامربوط به آن ياطالعات
انجام  ،شده هيتهارقام  يريکارگ بهبا  متلب يرازاف نرم طيمح

  شد. ميترس ازين مورد يو نمودارها
اين شد که هيچ ورودي ديگري  فرض بر  براي سهولت کار،

ها  هاي سطحي به داخل چاه از نيترات همچون رواناب
 ۱۰دفع نيتروژن را براي هر نفر وجود ندارد. اگر ميانگين 

 در ليتر ۵/۲ روز در نظر بگيريم و دفع مايعات نيز در گرم
درصد نيتروژن اين حجم به  ۶۰اينکه باشد، با توجه به روز

توان  شود، غلظت نيترات داخل چاه را مي مينيترات تبديل 
(سازمان بهداشت  ليتر برآورد کرد در گرم ميلي ۲۴۰۰

وجه به حساسيت موضوع و برآورد با ت). ۲۰۰۶جهاني، 
در اين  را توان مطالعات بعدي مي پذيري، دقيق آسيب

هاي  آوري اطالعاتي همچون بررسي طرح جمع برخصوص 
هاي هاي جذب در مناطق مختلف و در آبخوان مختلف چاه

هاي وسيعي از  طيف توان ، ميهمچنين واقعي متمرکز کرد.
) Decay(ي رآيند واپاش. فکرد يابيرا ارز عمر نيترات نيمه

بيولوژيکي در خاک  هاي همچون فعاليت به عواملي نيترات
و خواص جذب نيترات توسط خاک بستگي دارد. با توجه 

سرعت واپاشي نيترات  درخصوصهاي دقيق  داده به نبود
نيترات  عمر نيمه ةباز ،در خاک، براي بررسي دقيق موضوع

و  ۱۰۰۰، ۵۰۰ نظرشده براي منطقه مورد  در مدل استفاده
د (هيتول و در نظر گرفته ش روز براي پوشش بهتر ۱۵۰۰

  ).۱۹۹۸؛ هربرت و کووار، ۲۰۰۷همکاران، 
هاي جذب  منظور برآورد انتقال نيترات از زير سطح چاه  به

- به نواحي فوقاني سطح آب، از مدل استاندارد فرارفت 
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 ).۲۰۰۳مکاران، ه(بوتلر و  )، استفاده شد)۱( معادلهواکنش ( -پراکندگي
 

 
  منطقه مورد مطالعه ييايو جغراف يشناس نيزمت يموقع - ۱شکل 

  
از  ميگزارش مستق افتيو در يدانيم يبه بررس با توجه
از ساکنان  يررسميغ يهاينظرسنج نيهمچن ومنطقه 

تا  ۵ نيدر منطقه مورد نظر ب يجذب يهاشهر، عمق چاه
مدل  يمتر برا ۶بود که متوسط عمق  متر متداول ۱۰

تعداد  ،منطقه در ساکن يخانوارها به توجه بافرض شد که 
. شد گرفته نظر در يجذب چاه هر يبرا کاربر عنوانهبنفر  ۵

روز  برمترمکعب بر مترمربع ۰۰۵/۰ باًيه هر چاه تقريتغذ
 يليگزارش تفص براساسن مقدار ين زده شد که ايتخم

شدن آن برآورد شده است. با فرض  استفاده از چاه و نرخ پر
مقدار در  ني(ا خاک منطقه يبرا يدرصد ۵/۰رطوبت 

 يريزان نفوذپذي، ممناطق مختلف محدوده متفاوت است)
مقدار  ،نيروز در نظر گرفته شد. همچن در متر ۰۱/۰آن 

 ريتأخب ين شد. ضرييمتر تع ۲ يانتشار خط
)Retardation Coefficient( فرض  ۱باً يترات تقرين يبرا

د (شمروخ و ترات دارين يشد که نشان از تحرک باال
و  ي؛ ل۲۰۰۷، يو کالواراچچ ي؛ الماسر۲۰۰۱همکاران، 
 ةخاک در منطق يکيدروليت هيهدا). ۲۰۱۴همکاران، 

 عمدتاًبافت  بااز شن، ماسه و رس  يبيمطالعه که ترک مورد
روز در مدل  در متر ۹۳/۶متوسط  ،است يلوم و لتيس

ه ي). نرخ تغذ۱۳۹۰ب، آ منابع مطالعات (دفتر محاسبه شد
 بر مترمکعب بر مترمربع ۰۰۱۵/۰منطقه  ينيرزميآب ز

 در نظر گرفته شد (دفتر۰۱۵/۰ يکيدروليب هيروز و ش
در مطالعات صورت  ،نيهمچن ).۱۳۹۰ب، آ منابع مطالعات

روز  در گرم ۵/۱۲ - ۹/۷ن يشده هر نفر متوسط ب گرفته
و و ي؛ اسچ۲۰۱۲ز و همکاران، ي(کر کند يدفع م تروژنين

  ).۲۰۰۲همکاران، 
2

2
Ld vC C v C C

t R z R z R
λ∂ ∂ ∂

= × − × −
∂ ∂ ∂

)۱(              

راشباع يترات در خاک غي، غلظت نC: ۱ که در رابطه
، سرعت vب انتشار (متر)؛ ي، ضرdLتر)؛ يل گرم بر يلي(م

 بي، ضرRروز)؛  بر (متر آب در روزنه (خلل و فرج) متوسط
 يب واپاشي، ضرλو  ؛است) ˃۱ي(مقدار جذب فعل ريتأخ

 )۲(ه معادلعمر مربوطه از  مهين ،نياست. همچن (روز)
  د:يآ يمدست  به

1
2

log(2) /T λ=  )۲(                                         

ترات در کف چاه ياگر غلظت ن کنواخت،ي طيشرا يبرا
ک ي، در Cpw تراتين غلظت نيباشد، بنابرا C0جذب 
ر کف چاه يدر ز ينيرزميز (که عمق سطح آب zwعمق
 نوچتنيگ(وان  ديآيم به دست )۳(ه معادل است)، از جذب

  ):۱۹۸۲ آلوز، و

0 (exp( )(1 )) (exp( )(1 ))
2 2 22 2

w w w w
pw

L LL L

C vz z v t vz z v tC erfc erfc
vd vdvd t vd t

γ γ γ γ    − − − +
= +            

)۳(                             
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  ):۲۰۰۶مونک و همکاران، ي) (س۳( معادلهدر 
 )۴(                                             41 Ld

v
λ

γ = +  

ترات يان آب ثابت و حجم ثابت نيک جريبا ورود  رو نيا از
دا يط در آبخوان با هم اختالط پيواسطه وسعت مح  به که

ت غلظت ينها مختلف در يها بعد از گذشت زمان اند، کرده
)Caoن زده شد.ي) در سراسر آبخوان تخم  
 )۵(      ao ai r r p pQ Q A q A q= + × +   ان آبي:معادله جر×
 )۶(  ao ao ai ai r r r p p pwQ C Q C A q C A q C× = × + × × + × ×   
)۷(             ai iQ W H K i= × ×   تراتي:معادله حجم ن ×

به آبخوان  يان وروديجر، Qai فوق معادالتکه در 
)m3/day( ؛Qao ،از آبخوان  يان خروجيجر)m3/day( ؛Cpw ،

سطح آب تا چاه ن کف يب ينواحدر ترات يغلظت ن

 - يپراکندگ -مدل فرارفت براساس( ينيرزميز
 يان خروجيترات در جريغلظت ن، Cao؛ )g/m3،واکنش
غلظت ، Cai؛ )g/m3( مدل ييجه و هدف نهاينت، آبخوان

، Cr؛ آبخوان (صفر فرض شد) يان وروديترات در جرين
، qp(صفر فرض شد)؛  يسطح يهادر رواناب تراتيغلظت ن

، qr؛ )m/day ۰۰۲/۰( يجذب از هر چاه يعبور آبزان يم
سطح ، کل Ap؛ )m3/m2/day( ينيرزميه آب زيجم تغذح

؛ )m2شده ( هيسطح آبخوان تغذ، Ar؛ )m2( يجذب يهاچاه
Wآبخوان ( ، عرضm( ؛H ،منطقه  يعني، آبخوان ضخامت

 ،iiو  ؛)m/day( يکيدروليت هيهدا، K؛ )mمؤثر( ياختالط
 مورد طيمح کيشمات صورتبه است. يکيدروليه بيش

  .است شده داده شينما ۲ شکل در نظر

  

  
  نظر مورد يپارامترها شينما با بخوانآ طيمح از کيشمات ريتصو - ۲ شکل

  
 بحث و جينتا

ه و يتخلن کف چاه يب يترات در منطقه تحتانيغلظت ن
 - يپراکندگ -مدل فرارفت براساس ينيرزميز آبسطح 
 شده دادهنشان  ۵تا  ۳ يهاشکلخالصه در  طور به واکنش

ه ياز ناح يمتر ۲۰متوسط فاصله گرفتن است که با در نظر
 يزمان يها اسيمقدر  آبتا سطح ه يتخل يها چاه يتحتان

 محاسبهسال  ۵۰ش از يماه تا ب ۱۲ ةمحدودمختلف، در 

 يها عمقتحت  Cpwاز  يمختلف يهاحجم است. شده 
 ۲ يها شکلکه در شد  يريگاندازه عمر مهينسه متفاوت و 

ان و ين جريمحاسبه ا يبرا نشان داده شده است. ۴ تا
ه آب يو نرخ تغذ ۰۱۵/۰ يکيدروليب هيش ،يحجم تبادل

روز  برحسب مترمکعب بر مترمربع بر ۰۰۱۵/۰ ينيرزميز
 ۱در جدول  Caoج برآورد مقدار يشد. نتا  در نظر گرفته

  شده است.  ارائه
  

 )qr(ه يو نرخ تغذ )ii(ک يدروليب هيو ش Cpwمتفاوت  ير فرضيمقاد يترات در آبخوان برايجه غلظت نينت -۱جدول 
  ۱۵۰۰  ۱۲۵۰  ۱۰۰۰  ۷۵۰  ۵۰۰  عمر نيمه

  ii(  ۰۱۵/۰  ۰۱۵/۰  ۰۱۵/۰  ۰۱۵/۰  ۰۱۵/۰( يکيدروليب هيش
  )qr( ينيرزميب زآه ينرخ تغذبا  )Cpwترات (يغلظت ن

۰۰۱۵/۰ )m3/m2/day(  
۲۴  ۳۵  ۴۲  ۵۱  ۶۳  
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 ۰۰۱۵/۰ ينيرزميه آب زيبا در نظر گرفتن نرخ تغذ
و  ۰۱۵/۰ يکيدروليب هيروز، ش بر مترمکعب بر مترمربع

سال  ۵۰کمتر از  روز، بعد از گذشت ۵۰۰ترات يعمر ن مهين
خواهد گذشت و  يترات از حد استاندارد جهانيار نمقد
 يحت ينيرزميفاصله کوتاه از کف چاه تا سطح آب ز يبرا

 ديرس خواهد تر يل در گرم يليم ۲۰۰به  يمتر ۱۸در عمق 
ترات مشروط يزان نيق ميدق ة، محاسبحال نيا با .)۳(شکل 

عمر  مهيندر که   يطور هب ؛ن عنصر استيعمر ا مهيبه ن
 ۴۰ک به ينزدسال در فاصله  ۵۰بعد از گذشت روز  ۱۰۰۰

 ۱۱۵ترات به يمقدار غلظت ن ينيرزمياز سطح آب ز يمتر
ن يدر هم کهيحال در .)۴(شکل  رسد يتر ميل در گرم يليم

 ۳۹۸به حدود ن مقدار يا روز، ۱۵۰۰ عمر نيمهزمان با 
ترات يمقدار نسال  ۵رسد و تنها در يم تريل در گرم يليم

(شکل  خواهد گذشت ين عمق از حد استاندارد جهانيدر ا
ترات تجاوز غلظت ين عمر مهينش يبا افزا ،رو نيا از ).۵
 يها زمان  مدتاه در چر يز ينيرزميزآبترات در ين

که در  خواهد داشت يريش چشمگيافزا ،يکاهش
طبق  ،نيهمچن .نشان داده شده است ۵تا  ۳ يها شکل
عمق چاه با  فاصل حدد ينبا يسازمان بهداشت جهان نظر

سازمان بهداشت ( باشدمتر  ۲کمتر از  ينيرزميز آبسطح 
ت يفيعات را با کيتوانند ضايها مخاک ).۲۰۰۶، يجهان

در  ينيرزميمتفاوت از خود انتقال دهند. سرعت آب ز
ن يباشد. ايروز م بر متر ۳/۰راشباع حدود يخاک غ

تر و منافذ  بزرگ يهااست که با وجود شکاف يدرحال
رسد. يروز م در متر ۵/۰زان نفوذ به حدود يتر مدرشت
ابتال به زان يافتند که ميدر يالديم ۹۰ن در دهه يمحقق

و  يبهداشت ريهمچون اسهال با مصرف آب غ ييهايماريب
 است يط عاديشتر از شرايدرصد ب ۴۴آلوده به فاضالب 

  ).۲۰۰۶، ي(سازمان بهداشت جهان
ست، تخليه مکرر چاه، حداقل راه جلوگيري از دآبخوان باال

 هاي در نواحي چاه شدن نيترات به آب زيرزميني شسته
با  يها است. دو سال براي آبخوانفاضالب انساني (توالت) 

 از کف چاه جذبي براي تر يينمتر پا ۵ سطح عمق آب
تقريبي غلظت در اين مطالعه با استفاده از  ةمحدود
دست بهو نتايج  )۱سازي تخمين زده شد (جدول  مدل

با توجه به  خصوص گيري، بهميداني اندازه ةمحدود آمده در
رسيدن عدم قطعيت در مورد غلظت نيترات در داخل 

قابل  ها عمر نيترات در محدوده تحتاني آن ها و نيمه چاه
 ةدهند کاهش ةراهکارهاي بالقو هرچند .اطمينان بود

هاي زيرزميني همواره مطرح و  آلودگي آب هايخطر
هاي اجتماعي،  محدوديت دليل بهولي  شود؛ يپيشنهاد م

اجرا نيستند.  فني و اقتصادي متأسفانه در بيشتر مواقع قابل
اجتناب از ساخت  ،اول شايد بهترين روش در مرحله

عمق سطح آب  در مناطقي با )توالتجذبي ( هاي چاه
تواند يک پيشنهاد سازگار ولي اين نمي ؛زيرزميني کم باشد

که در مناطق کمتر  چرا ؛شهري باشد هاي يطبا مح
و شهرهاي کوچک غالباً اين روند اجرا  يافته توسعه

گي ودآل هايو اين مناطق بيشتر مستعد خطر شود ينم
هستند، چراکه ممکن است در مناطقي ساکن شوند که 

نداشته  يبردار اسبي به لحاظ مطالعات نقشهوضعيت من
ها، ، حلبي نشينها يننش د (مانند حاشيه شهرها، حومهنباش

 و ممنوعه و ...) يرمجازدر مناطق غ يرقانونيسکونت غ
کراي، ؛ هيتول و مک۲۰۰۶(سازمان بهداشت جهاني، 

). نتايج ساير تحقيقات در اين زمينه به اهميت ۲۰۰۷
شته و نبود اطالعات کافي در اين بررسي موضوع اشاره دا

توجهي به بحث آلودگي  ترين عامل در کم مورد را مهم
منابع از طريق فرآيندهاي پيچيده همچون مکانيسم چاه 

  اند.جذبي بيان کرده
رو، انجام تحقيقات جدي در اين زمينه در سطح  از اين

کشور ضروري است و مناطق مختلف را از لحاظ ميزان 
بايست ها مينفوذ اين آالينده درخصوصتأثيرپذيري 
تحقيقات جديد بندي کرد. در صورت انجام ارزيابي و پهنه

فرآيندهاي  درخصوصاطالعات کافي  توان بهمي
هاي عملي براي افزايش حذف دهي و روش نيتروژن

نيترات در زير سطح و هايي همچون آاليندهبيولوژيکي 
هرگونه  وجود،  ينا . بادست يافتهاي جذبي  اطراف چاه

، مقاوم در ينههز دهي جديد بايد کمتوسعه روش نيتروژن
(درازمدت) و بدون نياز  مدت يتغيير شرايط محيطي، طوالن

هاي  به نگهداري توسط کاربران و فاقد محدوديت
که تمامي اين  ها باشد در استفاده از آن يزبرانگ چالش

مناطقي در مسائل نيازمند مطالعات گسترده و عملي است. 
که سطح آب زيرزميني باال بوده و احتمال ورود و تغذيه به 

که قبالً توضيح ي، رسيدن به حالت رهنمود بهداشت جهان
ن دو يازمان م ممکن است اين حال ؛داده شد، نياز است

 تر شود کوتاه مقطع زماني تخليه چاه در بعضي خانوارها،
 خصوصدردر اين مورد، ). ۲۰۰۶(سازمان بهداشت جهاني، 

تصميمات جدي  بايد ها چاهي ها لجن مقصد نهايي تخليه
ها به  که با تخليه محتويات چاه و تبديل آن را اتخاذ کرد
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آلي) که در اراضي  (کود عنوان لجن ضايعات خشک و يا به
استفاده قرار  کشاورزي با سطح آب زيرزميني باال مورد

مديريت و کنترل آلودگي احتمالي و به د، نسبت نگيرمي
الزم را در ها در منابع آب زيرزميني اقدام  ارزيابي خطر آن

حل ديگر اين  راه). ۲۰۱۱و همکاران،  تیهنظر گرفت (
ها براي جلوگيري از آلودگي  طراحي ساختار چاه ،معضل

تشويق مردم  ،ها حل يکي از راه ،نيترات است. در اين راستا
انساني  از ساير فاضالب )ادرارمايع ( محتوياتبه تفکيک 

اوره به چاه تخليه  از ورود توانمي است که به اين طريق
؛ اما اين موضوع نيازمند صرف هزينه و کرد جلوگيري

تأمين منابع مالي براي کاربران در خريد تجهيزات است. 
حفر چاه تخليه در  ،توصيه ديگر در اين خصوص ،همچنين

ن تخليه محتويات را به عمق زمين مناطقي که بتوان ميزا
سخت و افزايش  هاي ينيابي در زم کاهش داد؛ مانند مکان
آب زيرزميني با کف چاه که البته  فاصله بين عمق سطح

کارساز  تواند بيشتر مناطق مسکوني نمي اين موضوع در
هرچند در مدل ). ۲۰۰۶(سازمان بهداشت جهاني،  باشد
ه با افزايش نسبي در ، مشخص شد کمنطقهدر  شده يبررس
اين امر  بين کف چاه جذبي با سطح آب زيرزميني ةفاصل
در به دام انداختن و يا کاهش سطح نفوذ نيترات  تواند مي

تواند در نقش بسزايي داشته باشد، اما نميبه آب زيرزميني 
تمامي سطح دشت صادق باشد و نفوذ آلودگي به منابع در 

 هرگونه ارائة بنابراين،اين صورت هم محتمل خواهد بود؛ 
 شرايط جانبة همه بررسي نيازمند خصوص اين در راهکار
  .است منطقه

  
 

 
در زمان  تراتينمودار عمق وابسته به غلظت ن - ۳شکل 

  روز ۵۰۰عمر  نيمه با ،مشخص
 

 

 
در زمان  تراتينمودار عمق وابسته به غلظت ن - ۴شکل 

 روز ۱۰۰۰ عمر نيمه بامشخص، 
 

 

  
در زمان  تراتينمودار عمق وابسته به غلظت ن - ۵شکل 

 روز ۱۵۰۰عمر نيمه بامشخص، 
 

  يريگ جهينت
 يجذب يها چاهترات ين يآلودگ از يخطر ناش ،ن مطالعهيا

 ينيرزميز يها آبت يفيک بر )توالت( يدفع فاضالب انسان
و برجسته در  يک معضل اساسي عنوان بهو  مطرحرا 

ط يشرات باال و يبا جمع توسعه  حال در يکشورها
 ة. در منطقکند يم يمعرف خاص منطقه يکيدرولوژيه

و با در  تراتين يمتوسط تا طوالنعمر مهيندر  ،مورد نظر
 يکيدرولوژيه يهايژگيهمچون و ،مؤثرظر گرفتن عوامل ن

 آباز سطح  يجذبچاه کف  يمتر ۴۰فاصله در منطقه 
سال  ۵۰کمتر از گذشت باترات يغلظت ن زانيم ،ينيرزميز

 ياستاندارد بهداشت جهان حد از روز ۵۰۰ عمر نيمهدر 
ن يروز ا ۱۵۰۰عمر مهيکه در نيحال در .دکرخواهد  تجاوز

زان يم د.يتر خواهد رسيگرم در ليليم ۴۰۰مقدار به حدود 
بر  ياساس عامل مهم و عنوان به ،ينيرزميز آبه يتغذ

 نييتع يبررسدر مدل آبخوان به  يورود تراتينغلظت 
 به ازينق موضوع، يدق يبررس يبرا ،حال  نيا بااست.  شده 
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مختلف  يو نواح ها چاهترات در يزان غلظت نيم يبررس
 شده  يبررسمختلف هست تا با مدل  عمر مهينآبخوان با 

 ي، طراحيجذب يها چاه يابي مکان با شود. يابياس و ارزيق
 ينيرزميز آبکه سطح  يمناطقدر  ها آنت يريچاه و مد
را  يا نقطه يندهاين آاليا آثارزان يتوان ميم ،باالست
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