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Abstract
In the last few decades nitrate contamination of groundwater
has been concerned as one of the major environmental
problems. Recent studies have established that the nitrogen (N)
and oxygen (O) isotopes of nitrate (NO3) can be used to trace
nitrogen dynamics including identifying nitrate sources and
nitrogen transformation processes. Stable isotope ratios (δ15N–
NO3, δ18O–NO3 and δD-H2O) of groundwater samples were
determined and used to identify contamination sources and
transformation processes occurring in Varamin aquifer,
Southeast Tehran, Iran with intense human activities. The
approach is based on the fact that NO 3 originating from
different sources would exhibit different isotopic
compositions. In addition, δ18O–NO3 is more useful to identify
nitrate from atmospheric sources and nitrogen transformation
processes. In the case study aquifer, the nitrate concentration
of groundwater was in the range of 0.4 to 79.59 mg/l with mean
value of 25.14 mg/l. The nitrogen and oxygen isotopic
compositions of nitrate in pore water extracts from the
groundwater samples indicated at least two potential sources
of nitrate in Varamin Aquifer. These sources included human
wastewater and animal wastes as well as soil N. The most
common source of nitrate contamination in groundwater is
identified as wastewater. The significant process in the aquifer
is the denitriﬁcation process occurred specially in the West and
South West of Varamin aquifer.
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و فرشاد علیجانی

چکیده
در چند دهه اخیر آلودگی نیترات آب زیرزمینی به یک مسأله زیستمحیطی
 مطالعات اخیر نشان داده است که ایزوتوپهای.جهانی تبدیل شده است
نیتروژن و اکسیژن مولکول نیترات را میتوان برای ردیابی دینامیک نیتروژن
 در این.شامل شناسایی منشأ نیترات و فرآیندهای تحول نیتروژن به کار برد
 جهت شناسایی منشأ آلودگی نیترات و فرآیندهای تحول نیتروژن،مطالعه
 نسبت ایزوتوپهای پایدار،ناشی از فعالیتهای انسانی در آبخوان ورامین
) نمونههای آبهای زیرزمینی آبخوانδD-H2O  و15N–NO3 ،δ18O–NO3(
 این روش بر اساس این. تعیین شده است،ورامین در جنوب شرق تهران
 ترکیبات ایزوتوپی،واقعیت است که نیترات منشأ گرفته از منابع مختلف
 جهت شناسایی نیتراتδ18O–NO3 ، عالوه بر این.متفاوتی را نشان میدهد
 تغییرات.منشأ اتمسفری و همچنین فرایندهای تحول نیتروژن مفید است
 تا0/1 mg/l غلظت نیترات آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه از
 ترکیبات ایزوتوپی نیتروژن. بود29/11 mg/l  با مقدار میانگین75/95mg/l
،و اکسیژن نیترات در ترکیب ب ا تجزیه و تحلیل پارامترهای هیدروشیمیایی
حداقل دو منبع عمده آلودگی نیترات در منابع آب زیرزمینی دشت ورامین را
 این منابع شامل فاضالبهای انسانی و کودهای حیوانی و.نشان میدهد
،نیتروژن آلی خاک است که شایعترین منبع آلودگی نیترات در دشت ورامین
 عمده ترین فرآیندهای تحول نیتروژن در این دشت.فاضالب میباشد
( به طور خاص در غرب و جنوب غرب وDenitriﬁcation) نیتریتزدایی
.) بیشتر در بخش مرکزی آبخوان میباشندNitrification( نیتریتزایی
، فاضالب، ایزوتوپهای نیترات، منشأ، آلودگی نیترات: :كلمات كلیدی
.ورامین
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995

نیترات را آنــالیز نمایـــد و در شناسـایی منابع نیترات مــــورد
استفاده قــرار گیرد .ایــن روش در دهـههـای گـذشته بـرای
شناسـایـی آلـودگی رودخـانـههــا و نهرها ( ;Mayer et al., 2002
 ،)Kaushal et al., 2011; Ma et al., 2015آبهای زیرزمینی
( ;Li et al., 2007; Nassery et al., 2012

 -0مقدمه
آلودگی نیترات آب یک مشکل زیستمحیطی در سراسر جهان است
که در بیشتر موارد به فعالیتهای انسانی مربوط میشود .از لحاظ
زیستمحیطی ،نیترات مازاد در آبهای سطحی میتواند منجر به رشد
بیش از اندازه جلبکها ،گیاهان و تخریب شدید اکوسیستم آبزی شود.
همچنین ،مصرف آب آلوده شده به نیترات باعث ایجاد بیماری
متهوموگلوبینمیا ( )Methemoglobinemiaدر انسان ،به ویژه در
نوزادان و افزایش خطر سرطان و بیماریهای عفونی میشود
( .)Galloway et al., 2008سازمان بهداشت جهانی حداکثر حد مجاز
نیترات برای آب آشامیدنی را  90mg/lتعیین کرده است
( .)WHO, 2010در ایران مطالعات زیادی در خصوص آلودگی آب
زیرزمینی به نیترات در مناطق مختلف انجام شده است .بــه طور
مثال ) Solgi and Oroji (2018تغییرات غلظت نیترات را در آب
زیــرزمینی مناطق شهری و کشاورزی دشت اسدآباد و
) Hosseinimarandi et al. (2012منشأ آلودگی آب زیرزمینی در
منطقه میان جنگل فسا را بررسی کردند.

;Barnes and Raymond, 2010; Jin et al., 2015
 )Amiri et al.,2015و سیستــمهای ســاحلـــی و استـــوایی
( ;Wankel et al., 2009; Korth et al., 2013,2014

 )Wong et al., 2015موفقیتآمیز بوده است .فعالیتهای انسانی
تأثیر مستقیمی بر مقادیر  δ15N-NO3و  δ18O-NO3آب دارند.
) Mayer et al. (2002دریافتند که میانگین مقدار  δ15N-NO3در
آب به طور مستقیم با افزایش سطح زمینهای کشاورزی و شهری در
حوضه آبخیز افزایش مییابد .در آبهای زیرزمینی بروکسل (بلژیک)،
مقادیر  δ15N-NO3و  δ18O-NO3یک الگوی زمانی مشخص را به
دلیل تغذیه آب زیرزمینی و فرآیندهای تحول نیتروژن در خاک نشان
دادند ( .)Mattern et al., 2011فرضیه اصلی تحقیق حاضر آن است
که با استفاده از تحلیل ترکیبی دادههای ایزوتوپهای پایدار نیتروژن و
اکسیژن نیترات میتوان منشأ آلودگی نیترات در منابع آب زیرزمینی را
شناسایی کرد.

با توجه به موارد فوق ،حفاظت آبهای سطحی و زیرزمینی از آلودگی
نیترات یک مؤلفه اساسی در مدیریت منابع آب است .به منظور حفاظت
از آبهای سطحی و زیرزمینی در مقابل آلودگی نیترات نیاز به شناسایی
اولیه منابع نیترات در حوضه آبریز است .به عبارت ساده ،در صورتی که
منابع ناشناخته باشند ،کنترل نفوذ نیترات به آب امکانپذیر نیست .با
این حال ،با توجه به طیف گستردهای از منابع بالقوه نیترات که ممکن
است در حوضه آبریز وجود داشته باشد و رفتار ناپایدار 1نیتروژن ،تعیین
منابع غالب نیترات با استفاده از تکنیکهای معمول پایش کیفی آب
مشکل است.

این روش بر اساس این واقعیت است که نیترات با منشأ مختلف،
ترکیبات ایزوتوپی متفاوتی را نشان میدهد .به عنوان مثال ،کودها و
فاضالبها دارای طیف منحصر به فردی از مقادیر δ15N-NO3
میباشند ( ،)Kendall et al., 2007; Xue et al., 2009درحالی که
نیتروژن آلی خاک و بارش معموال طیف منحصر به فردی از مقادیر
 δ18O-NO3را نشان میدهند ( .)Kendall, 1998فرایندهای تحول
نیتروژن مثل نیتریتزدایی و نیتریتزدایی همچنین ممکن است به
ترکیبات ایزوتوپ متمایز منجر شوند .در بعضی موارد ،تفریق ایزوتوپی
ممکن است خصوصیات ایزوتوپی وابسته به منابع بالقوه نیترات را تحت
تأثیر قرار دهد ( )Jin et al., 2012; Vavilin and Rytov, 2015که
برای فائق آمدن بر این مسأله میتوان از دادههای  δ15N-NO3و
 δ18O-NO3در ترکیب با دادههای هیدروشیمیایی استفاده نمود.

روشی که در سالیان اخیر برای تعیین منشأ آلودگی نیترات به کار برده
میشود ،استفاده از ایزوتوپهای نیتروژن و اکسیژن مولکول نیترات
( δ15N-NO3و  )δ18O-NO3است .این روش همچنین میتواند به
عنوان یک ابزار ارزشمند برای درک فرآیندهای تحول نیتروژن
( )Sun et al., 2011استفاده شود .استفاده از دادههای ایزوتوپ
نیتروژن برای تعیین منابع نیترات در آب بــه دهه  1570بـاز
میگــردد ( .)Kohl et al., 1971بــا پیشرفت تکنولوژی ایـزوتوپ،
و ظهور روش  microbial denitrifiedدر اوایل دهه 2000
( ،)Sigman et al., 2001; Casciottiet al., 2002ایزوتوپهای
نیتروژن و اکسیژن به عنوان یک ابزار قدرتمند برای شناسایی منابع
نیترات در آب بکار گرفته شد .روش  microbial denitrifiedروشی
است که همزمان میتـــوانـد ایزوتـوپهای نیتروژن و اکسیژن

در این مطالعه برای اولین بار از روش ایزوتوپی دوگانه نیترات همزمان
با دادههای هیدروشیمی و هیدروژئولوژی جهت تعیین منشأ و
فرآیندهای مؤثر بر نیترات آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی ورامین استفاده
شده است .هدف اصلی ،شناسایی علت افزایش آلودگی نیترات در
آبخوان مورد مطالعه میباشد .این مطالعه اطالعات مفیدی برای
ارزیابی کیفیت آب جهت کمک به مدیریت کاربری اراضی و منابع آب
در آبخوان ارائه میدهد.
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گزارش داده شده از نیتریفیکاسیون کودهای آمونیوم دار بین  -9تا
 +19میباشد ،در حالی که مقدار  δ18O-NO3کودهای شیمیایی بین
 +17تا  +29است (.)Amberger and Schmidt, 1987

 -8مواد و روشها
نیتروژن طبیعی دارای دو ایزوتوپ پایدار  14Nو  15Nاست .اکسیژن
طبیعی دارای سه ایزوتوپ پایدار  17O ،16Oو  18Oاست .فراوانی این
ایزوتوپها در اتمسفر عبارت است از،)55/6997(14N :
،)55/795(16O ،)Junk and Svec, 1958()0/9669(15N
 )0/097(17Oو  .)Cook and Lauer, 1968( )0/201(18Oنسبت
ایزوتوپی  Nو  Oبرحسب  )‰( per milleبیان میشود که نسبت
ایزوتوپی در یک نمونه نسبت به نسبت ایزوتوپی استاندارد نشان داده
میشود بطوری که:
()1

 -0-8منطقه مورد مطالعه

از جمله دشتهایی که در ایران با خطر آلودگی نیترات مواجه است،
دشت ورامین میباشد (شکل  .)a-1این دشت با وسعت  571کیلومتر
مربع ،بخشی از حوضه دریاچه نمک میباشد که در شرق تهران واقع
شده است.

(R)sample + (R)standard
× 1000
(R)standard
 Rنسبت  15N/14Nیا  18O/16Oنمونه و استاندارد

= )δ (‰

دشت ورامین جزء مناطق خشک با میانگین بارندگی ساالنه  190میلی
متر محسوب میشود .رخنمونهای زمینشناسی در منطقه از قدیم به
جدید شامل سازندهای کرج ،قرمز فوقانی ،هزاردره ،کهریزک و
آبرفتهای کنونی میباشند ( .)Alavi, 1994آبخوان ورامین در نیمه
جنوبی دو الیه است ( شکل  .)b-1وجود میان الیههای ریزدانه که از
جنوب تا قسمت میانی از ضخامت آنها کم میشود آبخوان تحت فشار
جنوبی به صورت تدریجی و میان انگشتی به الیه آبخوان آزاد تبدیل
میشود .در بخش جنوبی الیه آزاد کم ضخامت باالیی به علت
بهرهبرداری بیش از حد و افت سطح آب عمالً از بین رفته به طوری
که برداشت اصلی از آبخوان زیرین انجام میشود .با افت سطح
پیزومتریک به زیر الیه محبوس کننده عمالً در حال حاضر رفتار
آبخوان تحت فشار در بخش جنوبی به تدریج مشابه آبخوان آزاد شده
است .به طور کلی در دشت ورامین عمالً یک آبخوان آزاد اصلی وجود
دارد که میان الیههای رسی در بخشهای جنوبی آن وجود دارند.
چاهها نیز در این الیه اصلی قرار دارند.

مقادیر
جایی که
18
 δ15Nنسبت به اتمسفر و مقادیر  δ Oنسبت  VSMOWاست
( .)Gonfiantini, 1978نیترات موجود در آب از منابع مختلف
نهشتههای اتمسفری ،کودها ،نیتروژن خاک ،فاضالبهای صنعتی،
فاضالبهای انسانی و کودهای حیوانی منشأ میگیرد .همه این منابع
مقادیر  δ15N-NO3یا  δ18O-NO3منحصر به فردی دارند.
نیتروژن اتمسفری از طریق باران ،برف ،مه و گونههای گازدار و ذرات
به محلولهای آبی سطح زمین منتقل میشود .مقدار  δ15Nاندازهگیری
شده در نیترات اتمسفری معموالً بین  -19‰تا  +19‰میباشد
( .)Kendall et al., 2007مقدار  δ18Oنیترات اتمسفری باالتر از
 δ15Nو بین  +11‰تا  +79‰تغییر میکند (.)Kendall, 1998
کودها که برای کشاورزی و فضاهای سبز شهری به کار برده میشوند
از منابع مهم نیترات در آب میباشند .مقدار  δ15Nکودهای غیرآلی
کمتر از کودهای آلی ( )Kendall et al., 2007و بطور عموم بین
 -9/5‰تا  +6/6‰تغییر میکند ()Bateman and Kelly, 2007
در حالیکه کودهای آلی بین  +2‰تا  +90‰تغییر میکند
( .)Kendall et al., 2007مقدار  δ15N-NO3اکثر خاکها ،پایین است
و از 0‰تا  +2‰تغییر میکند ،در حالی که در خاکهای آلوده شده
با کود و زبالههای حیوانی ،مقدار متوسط  δ15N-NO3برابر
 +1/7±9/1‰و  +11±2/2‰میباشد ( .)Kendall, 1998مقدار
 δ15N-NO3فاضالبهای صنعتی کمتر از  +10‰گزارش شده است
( .)Li et al., 2005در مقایسه با کودها و خاکها ،فاضالبهای انسانی
و حیوانی ،مقدار  δ15N-NO3باالتری را نشان میدهند.

بررسی توزیع کاربری اراضی منطقه نشان میدهد غالب اراضی دشت،
زراعی و مسکونی است .کاهش آبهای سطحی با کیفیت مناسب نظیر
رودخانه جاجرود در محدوده ورامین ،استفاده از آبهای با کیفیت پایین
نظیر پساب تصفیهخانه فاضالب جنوب تهران جهت آبیاری زمینهای
کشاورزی ،رشد جمعیت در نتیجه افزایش شهرنشینی ،و توسعه صنعت
و کشاورزی منجر به افزایش تهدیدات کیفی باالخص آلودگی نیترات
در منابع آب سطحی و نیز آبخوان ورامین شده است .منابع اصلی تغذیه
دشت ورامین بارندگی ،آبراهههای اصلی ،پساب تصفیهخانه جنوب
تهران ،و تغذیه زیرسطحی است .جهت عمومی جریان آب زیرزمینی
در منطقه از شمال غرب به سمت جنوب شرق است (شکل .)a-1

مقـــدار  δ18O-NO3خاک و فاضالب خیلی پایین است .مقــدار
 δ18O-NO3کودهای نیتراته متفاوت است .مقدار  δ18O-NO3نیترات

 -8-8نمونهبرداری و سنجش هیدروشیمی

برای تعیین منشأ آلودگی نیترات در آبخوان ورامین تعداد  10نمونه آب
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Fig. 1- Location of sampling points on the geological map (Haddadan and Mohammadian, 2006) (a) and
Cross Section (Atarzadeh et al., 2014) of the study area

)b( ) و مقطع عرضیHaddadan and Mohammadian, 2006( )a(  موقعیت نقاط نمونهبرداری بر روی نقشه زمینشناسی-0 شکل
) منطقه مورد مطالعهAtarzadeh et al., 2014(
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زیرزمینی برای آنالیز شیمیایی و ایزوتوپی در آبان  ،59از آبخوان ورامین
(شکل  )1جمعآوری شد .کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان محبوس
زیرین در طی فصل خشک مورد بررسی قرار گرفت تا اثرات بلند مدت
کاهش کیفیت آب ( )Water quality degradationتعیین شود و از
تغییرات کوتاهمدت تغذیه و نوسانات کیفیت آب که برای فصل مرطوب
به ویژه پس از بارش سنگین معمول است جلوگیری به عمل آید .در
این مطالعه با استفاده از دستگاه پرتابل Oxi 3205 SET 3, ( WTW
 )WTW, Germanyمتغیرهای درجه حرارت ،pH ،هدایت الکتریکی
( )ECو اکسیژن محلول آب ( )DOدر صحرا اندازهگیری شد.
نمونههای آب برای سنجش آنیونها و کاتیونهای اصلی در
بطریهای پلیاتیلن تمیز با حجم  900mlو برای نیترات در بطریهای
شیشهای تیره رنگ  90mlجمعآوری شدند .قبل از نمونهبرداری،
ظروف نمونهبرداری با آب مقطر و سپس با آب نمونه شسته شدند .در
بعضی از چاههایی که خاموش بودند برای رفع خطای ناشی از آب
راکد 2به مدت چند دقیقه پمپاژ چاه انجام ،و سپس نمونهبرداری انجام
شد .نمونههای آب برای آنالیز ایزوتوپهای نیترات قبل از ذخیره در
بطریهای پلی اتیلن استریل  90 mlبا استفاده از فیلترهای سر
سرنگی 0/22 9میکرومتری فیلتر و بالفاصله بعد از نمونهبرداری در
یخچال نگهداری و در طی یک روز به آزمایشگاه منتقل و در دمای
 -17درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

 -9-8استفاده از ايزوتوپهای پايدار نیترات برای تعیین منشأ
آلودگی نیترات

همانگونه که در باال بحث شد ،نیترات موجود در آب از منابع مختلف
منشأ میگیرد .در جریان رواناب و نفوذ ،نیترات از این منابع به آبهای
سطحی و زیرزمینی منتقل میشود .زمانی که در آب ،نیترات نشان
دهنده مخلوطی از منابع مختلف است ،تعیین سهم هر منبع خیلی
مشکل میباشد .روش ایزوتوپ پایدار برای حل این مشکل مورد
استفاده قرار گرفته است .با توجه به روشهای مختلفی (عوامل
مختلفی) که نیتروژن در این منابع بالقوه تشکیل شده ،آن منابع احتماالً
دارای مقادیر  δ15N-NO3متمایزی میباشند .برای مثال مقادیر δ15N-
 NO3در کودها پایین است زیر آنها از تثبیت نیتروژن اتمسفر تولید
میشوند ( ،)Kendall et al., 2007اگر نیترات از کود و فاضالب وارد
آب شود ،مقادیر  15Nافزایش می یابد؛ زیرا در صورتی که هیچ فرآیند
تحول نیتروژن اتفاق نیافتد ،ترکیب ایزوتوپی آب به سمت آن منشأ
نیترات تغییر میکند .در مورد  ،δ18O-NO3نیترات اتمسفری مقادیر
باالتری از  δ18O-NO3را در مقایسه با منابع دیگر نیترات (مثل کودها،
نیتروژن خاک) دارد .بنابراین اگر نیترات اتمسفری بدون تغییر وارد آب
شود ،مقادیر  δ18O-NO3افزایش خواهد یافت .در نتیجه ،با تجزیه و
تحلیل ترکیب ایزوتوپی نیترات آب میتوان منشأ نیترات را شناسایی
کرد .بطور مشابه ،اگر نیترات از چندین منبع وارد آب شود ،ترکیب
ایزوتوپی آب حاصل از اختالط فیزیکی نیترات از این منابع است.

در آزمایشگاه شرکت آب منطقهای تهران غلظت نیترات ،آمونیوم و
یونهای اصلی با استفاده از دستگاه ion chromatography
( )Basic IC. PLUS, IC. Metrohm, Swiss 883آنالیز شد.
ترکیبات  δ 15N-NO3و  δ 18O-NO3در آزمایشگاه Environmental
 Hydrologyدانشگاه کوماموتو ژاپن با استفاده از روش bacterial

 -9نتايج و بحث
جدول  1غلظتهای نیترات و آمونیوم آب زیرزمینی آبخوان ورامین را
نشان میدهد .غلظت نیترات از  0/1 mg/lتا  75/95 mg/lبا مقدار
میانگین  29/11 mg/lو غلظت آمونیوم از  0/009 mg/lتا mg/l
 1/79با مقدار میانگین  0/91 mg/lتغییر میکند.

Sigman et al., 2001; Casciotti et al., 2002; ( denitrifier

 )Xue et al., 2010تعیین شدند .به طور خالصه در این روش نیترات
موجود در نمونه با استفاده از باکتری Pseudomonas aureofaciens
تبدیل به گاز اکسید نیتروژن ( )N2Oشد و با استفاده از دستگاه Mass
 Spectrometerمقادیر  δ 15N-NO3و  δ 18O-NO3گاز  N2Oموجود
در ظرفهای نمونه به صورت نسبتهای ایزوتوپی  15N:14Nنسبت به
نیتروژن اتمسفری و  18O:16Oنسبت به استاندارد Vienna Standard
) Mean Ocean Water (V-SMOWاندازهگیری شد .جهت کالیبره
کردن این مقادیر ایزوتوپی از استانداردهای بینالمللی ،USGS-34
 IAEA-N3 ،USGS-35و  Working Standardاستفاده شد .در
این روش دقت اندازهگیری مقادیر  ،δ 15N-NO3برابر با  ±0/2 ‰و
برای  ،δ 18O-NO3برابر با  ±0/9 ‰است.

با توجه به تغییرات قابل توجه در مقدار غلظت نیترات در آبهای
زیرزمینی دشت ورامین (شکل  )2که در برخی موارد خیلی بیشتر از
استاندارد آب آشامیدنی است ،میتوان منشأهای مختلفی را برای آن
در نظر گرفت .مقدار غلظت نیترات در بخشهای مرکزی و تا حدودی
شرق منطقه باالتر از حد مجاز تعیین شده توسط سازمان بهداشت
جهانی ( )WHO, 2015برای آب شرب است .در این بخشها مراکز
جمعیتی مثل شهرهای ورامین و پیشوا و همچنین شهرک صنعتی
پیشوا قرار گرفته اند .در بخشهای جنوبی آبخوان ورامین که استخراج
آب بیشتر از آبخوان عمیق صورت میگیرد ،میزان غلظت نیترات کمتر
از حد مجاز تعیین شده است .در بخشهای شمال غرب ،غرب و جنوب
منطقه کــه نفوذ آب از رودخــانــه شور اتفاق میافتد ،مقدار نیترات
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Table1- Physico-chemical and stable isotope parameters in varamin Aquifer

شیمیايی و ايزوتوپهای پايدار در آبخوان آبرفتی ورامین- پارامترهای فیزيکو-0 جدول
Parameter
EC(µs/cm)
pH
DO(mg/l)
T ºC
NO3 (mg/l)
NH4(mg/l)
δ15N-NO3 (‰)
δ18O-NO3 (‰)
δ18O-H2O(‰)

Mean
2118.97
7.08
4.45
19.58
25.147
0.348
9.661
2.453
-8.229

Median
938.50
7.05
5.05
19.5
19.929
0.183
9.257
1.874
-8.256

Mode
453
7.4
5
19.4
18.6
0.145
4.193
-0.580
-9.626

Std. Deviation
2451.7
0.174
2.205
1.839
18.826
0.463
3.748
2.158
0.756

Range
9907
0.6
8.3
9.5
79.171
1.733
14.335
7.854
3.458

Minimum
453
6.8
0.3
13.2
0.415
0.005
4.193
-0.580
-9.626

Fig. 2- Spatial variation of groundwater nitrate concentration in Varamin aquifer

 تغییرات مکانی غلظت نیترات آب زيرزمینی در دشت ورامین-8 شکل
0962  زمستان،0  شماره، سال چهاردهم،تحقیقات منابع آب ايران
Volume 14, No. 5, Winter 2019 (IR-WRR)

911

Maximum
10360
7.4
8.6
22.7
79.59
1.738
18.528
7.274
-6.167

اساس منابع علمی ( ;Vitoria et al., 2004; Kendall et al., 2007

بسیار پایین است .در این بخشها میزان آمونیوم نمونههای آب باالتر
از سایر بخشهای آبخوان ورامین است.

 )Mattern et al., 2011به ترتیب برابر  2/75‰و  20/25‰در نظر
گرفته شد.

 -0-9منابع بالقوه نیترات در دشت ورامین
 -8-9تعیین منشأ نیترات با استفاده از ايزوتوپهای دو گانه

ترکیب ایزوتوپی نیترات آبهای زیرزمینی میتواند منشأ آالیندههای
غالب را نشان دهد .نیترات منابع مختلف دارای مقادیر ایزوتوپیδ15N-
 NO3و  δ18O-NO3مشخصی میباشد .شکل  9دامنه معمول مقادیر
 δ15N-NO3و  δ18O-NO3منابع اصلی که ممکن است بر آبخوانها
تأثیر بگذارد را نشان میدهد (.)Kendall, 1998

نیترات

دامنههای معمول  δ15N-NO3و  δ18O-NO3برای منشأهای طبیعی
و انسانی مشابه با شکلهای  9-bو  9-aتعریف میشوند .شناسایی
منشأ نیترات تنها با استفاده از مقادیر  δ15N-NO3به دلیل همپوشانی
میان منابع اصلی نیترات و فرایندهای تفریق ایزوتوپی مبهم است
( ;Mayer et al., 2001; Xue et al., 2009; Chen et al., 2014
 .)Bu et al., 2017مقادیر  δ18O-NO3میتوانند اطالعات بیشتری را
برای تعیین دقیق و ارزیابی منابع نیترات و فرآیند تحول ارائه دهند
( Gammons et al., 2006؛ .)Wassenaar et al., 2011با توجه به
مقادیر  δ18O-NO3دشت ورامین (شکل  )9-bکه بین  -0/97تا 7/27
تغییر میکند ،در مقایسه با مقادیر  δ18O-NO3نهشتههای اتمسفری
(  29‰تا  )79‰و کودهای شیمیایی ( 17‰تا Xue et ( )29‰

منابع بالقوه نیترات در دشت ورامین شامل پساب تصفیهخانه جنوب
ورامین ،کودهای شیمیایی برای کشاورزی ،پساب خانگی شهرهای
ورامین ،پاکدشت ،پیشوا و روستاها و رودخانه شور است .پسابهای
خانگی به طور عموم از طریق چاهها وارد زمین میشود .رودخانه شور
در غرب و جنوب غرب منطقه که به صورت فصلی است ،در تمام سال
فاضالبها ی شهر تهران که در طول مسیر به آن ریخته میشود را
منتقل میکند .منابع بالقوه نیترات اندازهگیری شده در دشت ورامین در
شـکل  9-aارائه شده است .طبق دادههای اندازهگیری ،مقــادیر
 δ15N-NO3و  δ18O-NO3برای نمونه پساب تصفیه شده جنوب
تهران به ترتیب  29/17‰و  ،12/12‰برای فاضالب شهر ورامین
 6/92‰و  ،0/12‰برای رودخانه شور  11/07‰و  9/21‰و برای
نمونه باران جمعآوری شده در فصل پاییز  1/21‰و  97/2‰میباشد.
با توجه به ترکیب شیمیایی کودهای غالب استفاده شده در زمینهای
کشاورزی منطقه ،مقادیر  δ15N-NO3و  δ18O-NO3در این کودها بر

al., 2009; Xue et al., 2012; Fang et al., 2012; Jin et al.,
 )2015; Xu et al., 2016موید آن است که بارشها و کودهای

شیمیایی منشأ اصلی نیترات در دشت ورامین نیستند .تقریباً تمام
نمونههای پیاده شده در نمودار دوگانه  δ15N-NO3-δ18O-NO3در
محدوده کودهای حیوانی /فاضالب و نیتروژن آلی خاک قرار گرفتند
که نشان میدهد کودهای حیوانی /فاضالب و نیتروژن آلی خاک
احتماالً منشأ غالب نیترات در دشت ورامین میباشند.

Fig. 3- Dual Isotope plot of potential nitrate sources and groundwater samples in Varamin Aquifer

شکل  -9نمودار ايزوتوپهای دوگانه منابع بالقوه نیترات ( )aو نمونههای آب زيرزمینی ( )bدر آبخوان ورامین
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Fig. 4- δ15N–NO3 spatial variations of groundwater samples in Varamin aquifer

شکل  -1تغییرات مکانی  δ15N–NO3نمونههای آب زيرزمینی آبخوان ورامین
( δ15N-NO3و δ18O-

δ15N-

ورامین ،روش ایزوتوپهای دوگانه نیترات
 )NO3در ترکیب با  NO3/Clدر مقابل  Clمورد استفاده قرار گرفت
(شکل .)9

طبق دادههای اندازهگیری شده ( شکلهای  9-bو  )1مقادیر
 NO3و  δ18O-NO3برای نمونههای نیمه شمالی و جنوبی بین +1/15
تا  ،+19/05نمونههای بخش مرکزی بین  +2/92تا  +12/92و
نمونههای غرب و جنوب غرب بین  +11/11تا  +12/92تغییر میکند.
مقادیر  δ18O-NO3برای نمونههای نیمه شمالی و جنوبی بین -0/96
تا  ،+7/27نمونههای بخش مرکزی بین  -/97تا  +1/15و نمونههای
غرب و جنوب غرب بین  +9/6تا  +6/99تغییر میکند.

مقدار  δ15N-NO3در اکثر نمونههای آب نیمه شمالی و نیمه جنوبی
آبخوان به طور عمده در محدودههایی قرار دارند که نشاندهنده
نیتروژن آلی خاک و کودهای حیوانی /فاضالب میباشد (شکلهای
 b-9و  .)1این نمونهها دارای غلظت متوسط  Cl-molarو نسبت پایین
 NO3-/Clاست ،که نشانگر مشتق شدن نیترات از نیتروژن آلی خاک،
فاضالب و تا حدودی از کودهای شیمیایی است .این موضوع با نقشه
کاربری اراضی مطابقت دارد و آنجایی که بخش عمده ای از این اراضی
با فاضالب تصفیهخانه جنوب تهران آبیاری میشود بنابراین منشأ
نیترات ناشی از فاضالب این اراضی کشاورزی قابل درک است.
نــمونـــههای بخـش مرکزی آبخوان ورامین دارای غلظــت باالی
 molar Clو نسبت پایین  NO3/Clاست ،مقدار  δ15N-NO3با

نمودار نسبت موالر  NO3/Clنسبت به غلظت موالر کلراید به طور
معمول در تفکیک کودهای حیوانی و فاضالب از ورودیهای کشاورزی
(کودهای شیمیایی) استفاده میشود ( .)Liu et al., 2006نسبت باالی
 NO3/Clموالر نشان میدهد که نیترات به طور عمده از ورودیهای
کشاورزی حاصل میشود ،در حالیکه نسبت پایین  NO3/Clبا مقدار
غلظت باالی  Clنشان میدهد نیترات به طور عمده از کودهای حیوانی
و فاضالب حاصل میشود .برای شناسایی منابع غالب نیترات در دشت
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مطالعات قبلی نشان داده است که اتمهای اکسیژن نیترات از آب خاک
و اکسیژن اتمسفری منشأ گرفته است ( Andersson and Hooper,
 .)1983; Hollocher, 1984یک اتم از مولکول اکسیژن اتمسفر و دو
اتم از مولکول آب و خاک .بنابرایــن اگر تفریق ایزوتوپی اتفاق نیافتد،
نیترات تشکیل شــده یک اثــر ایــزوتــوپی معادل دو ســوم
اکسیژن آب خــاک و یک سوم از اکسیژن اتمسفری ( )29/9‰است
( ) Zhang et al., 2008و طبق فرمول زیر نشان میدهد:

میانگین  10/9در بخش مرکزی آبخوان ورامین یک مقدار معمول
برای فاضالبهای انسانی و حیوانی است ( .)Kendall, 1998از اینرو
فرض میشود غلظت باالی نیترات در بخش مرکزی دشت ورامین با
فاضالبهای حیوانی و انسانی ایجاد شده باشد .غلظت باالی Cl-
 molarو نسبت پایین  NO3/Clنیز مؤید این موضوع است .این نتایج
با الگوی کاربری اراضی در بخش مرکزی دشت نیز مطابقت دارد که
شامل فضاهای سبز ،مناطق مسکونی ،دامداریها که فاضالب و
کودهای حیوانی دریافت میکنند (شکلهای  b-9و .)1

()2

2
1
δ18 ONO3 = δ18 Owater + δ18 OO2
3
3

مقادیر  δ18O-NO3طی نیتریفیکیشن در محدوده  -10تا +10
میباشند ( .)Kendall et al., 2007مقدار  δ18O-NO3نیترات در آب
زیرزمینی منطقه مورد مطالعه دامنهای بین  -0/97تا  +7/27را نشان
میدهد .با در نظرگرفتن مقادیر  δ18O-H2Oآب زیرزمینی در منطقه
مورد مطالعه ،در بخش مرکزی آبخوان و تا حدودی در نیمه شمالی
مقادیر  δ18O-NO3به دست آمده از فرمول فوقالذکر نزدیک و یا
بزرگتر از مقادیر  δ18O-NO3آنالیز شده میباشدکه مؤید این موضوع
است که تا حدودی بخشی از نیترات تولید شده در این مناطق میتواند
ناشی از نیتریفیکیشن خاک آلی نیتروژندار ،کودهای حیوانی و
کودهای شیمیایی و فاضالبهای انسانی باشد .در بخشهای شمال
غرب ،غرب و جنوب غرب اکثر نمونهها دارای مقادیر δ18O-NO3
پایینتر از رابطه فوق هستند که نشاندهنده نیتریتزدایی و شرایط
بیهوازی در آبخوان است.

Fig. 5- NO3/Cl molar ratio versus Cl concentration
of the groundwater in Varamin aquifer

شکل  -0نمودار نسبت  NO3/CLدر مقابل غلظت  Clنمونههای
آب زيرزمینی آبخوان ورامین

نمونههای آب از بخشهای شمال غرب ،غرب و جنوب غرب منطقه،
بر روی خط  Denitrificationقرار گرفتهاند و دارای غلظت بسیار
باالی  Clو نسبت بسیار پایین  NO3/Clمیباشند .غلظت باالی کلراید
در این آبها ناشی از وجود سازندهای تبخیری ژیپسدار در این مناطق
است .غلظت نیترات در این بخشها کم و مقادیر  δ15N-NO3از
 +11/11تا  +12/92با مقدار متوسط  11/21تغییر میکند .فرآیند
نیتریتزدایی احتماالً در این بخشها اتفاق افتاده چون میزان DO
خیلی کم و  NH4زیاد است .بنابراین فرض میشود که مقدار باالی
 δ15N-NO3در نیترات آب زیرزمینی در نتیجه نیتریتزدایی است ،این
فرض توسط مقدار  δ18O-NO3مشاهده شده نیز پشتیبانی میشود.
نیتریتزدایی فرآیندی است که در آن باکتریها نیترات را به گاز
نیتروژن تبدیل میکن ند و در اثر آن یک تفریق ایزوتوپی در نیتروژن و
اکسیژن نیترات محلول باقیمانده ایجاد میشود .رابطه خطی بین مقادیر
 δ15N-NO3و  δ18O-NO3همراه با کاهش در غلظت نیترات،
تأییدکننده وقوع کمبود نیترات ناشی از نیتریتزدایی در این بخشها
ا ست .در این مناطق تغذیه فاضالب از رودخانه شور جریان دارد که به
دلیل شرایط احیایی ایجاد شده فرآیند نیتریتزدایی در این مناطق اتفاق
افتاده است.

 -1خالصه و جمعبندی
دادههای ایزوتوپهای محیطی و هیدروشیمی جهت درک کلی
هیدروژئولوژی و منشأ و سرنوشت آلودگی نیترات در آب زیرزمینی
دشت ورامین و همچنین بررسی فرآیندهای تحول نیتروژن مورد
بررسی قرار گرفت .در این مطالعه از روش ایزوتوپی دوگانه در ترکیب
با دادههای هیدروشیمیایی و دادههای هیدروژئولوژی جهت تعیین منشأ
و فرآیندهای مؤثر بر تحول نیترات آب زیرزمینی استفاده شد .چون
مولکول نیترات یک ترکیب  non conservativeاست ،دادههای
ایزوتوپهای نیترات در ترکیب با یونهای  conservativeمثل کلراید
جهت تفکیک ورودیهای کشاورزی از فاضالب انسانی و کودهای
حیوانی مورد استفاده قرار میگیرند .نتایج تجزیه و تحلیل ایزوتوپهای
دوگانه نیترات در ترکیب با یون کلراید مؤید این واقعیت است که ،منابع
اصلی آلودگی نیترات در دشت ورامین ،فاضالبهای انسانی و حیوانی
و نیتروژن آلی خاک است .با توجه به مقادیر  δ18O-NO3در آب
زیرزمینی دشت ورامین به نظر میرسد بارشهای اتمسفری و کودهای
آمونیوم و نیتراته منشأ اصلی نیترات در دشت ورامین نیستند ،اگر چه
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 حاوی ترکیبی از کودهای شیمیایی+2  و+2  بینδ15N-NO3 مقادیر
 مهمترین فرآیند، با بررسیهای صورت گرفته.و کودهای حیوانی است
،تحول نیتروژن در منطقه فرآیند نیتریتزایی در بخشهای شمالی
 غرب و جنوب غرب،جنوبی و مرکزی و نیتریتزدایی در شمال غرب
 این روش یک ابزار قوی برای شناسایی آلودگی نیترات.منطقه است
 در صورتی که نتایج ایزوتوپهای دوگانه.در منابع آب زیرزمینی است
 ترکیب شود میتواند نتایجδ35S ،δ11B نیترات با ایزوتوپهای
.دقیقتری جهت تعیین منشأ آلودگی نیترات به دست آید
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