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  آب شهر سبزوار  تأمین منابع هاي کشاورزي و ایجاد نواحی بحرانی در محدوده آالینده
  

  محمد قربانی و اکبر عنابستانی علی*
   اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهددانشیار گروه2،  گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهددانشیار1

  28/8/90:  ؛ تاریخ پذیرش9/4/88: تاریخ دریافت
  چکیده

باشد که با توجه به  تایی می روس-هاي کشاورزي، صنعتی و شهري  آب شامل آالینده منابع آالینده  
ین هاي بخش کشاورزي، در ا هاي زیرزمینی ناشی از فعالیت ت شناسایی آلودگی شیمیایی آباهمی

ي تأمین آب شهر  هاي کشاورزي در محدوده  توزیع مکانی آالینده مقاله تالش شده است تا نحوه
 داد که در توزیع ها نشان  یافته. گیرد ها در ایجاد نواحی بحرانی، مورد مطالعه قرار  سبزوار  و نقش آن

ولید کرده است،  تن بیشترین آلودگی را ت5/358غربی با  فضایی بار آلودگی ازت، دهستان قصبه
دلیل استقرار صنایع و واحدهاي خدماتی جزو نواحی بحرانی منطقه محسوب  بنابراین این محدوده به

دلیل گسترش اراضی  هاي گوناگون کشاورزي در منطقه به بیشترین میزان آالیندگی از فعالیت. شود می
 ایجاد نظام مدیریت سیستم ها، طرح با توجه به یافته. گردد زراعی ساالنه، از این بخش حاصل می

بازچرخانی آب براي استفاده از پسآب تصفیه شده شهري در بخش کشاورزي، طرح اصالح و 
ها و پروژه شناخت شرایط و وضعیت  هاي موجود و بسترسازي آن سازي مجاري آب و کال پاك
 .هاي زیرزمینی سبزوار پیشنهاد شده است آب

  
  1ست، مناطق بحرانی، اراضی کشاورزيیط زی بار آلودگی، آب، مح: کلیديهاي واژه
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  مقدمه
باشد که عالوه بر  ویژه در سبزوار می اي به هاي اقتصاد منطقه ترین بخش کشاورزي یکی از مهم

هاي مختلف آب،  محیطی را در حوزه هاي زیست ی موجبات آلودگیاي و مل تأمین امنیت غذایی منطقه
 که نقش مهمی در تهدید کند فراهم میوع محیط زیست خاك، گیاهان، حیوانات، آبزیان و در مجم

هاي کشاورزي به طورعمده با استحصال و  در واقع فعالیت. سالمت موجودات و محیط زیست دارد
ها، پسماندها و گازهاي آالینده  آب ها، زه ها باعث تولید پسآب این فعالیت. باشند مصرف آب توأم می

ها را طی  توانند بخشی از آن ها می پس از دریافت آالیندهعوامل و اجزاي محیط زیست . شوند می
فرایندهاي طبیعی، پاالیش نموده و به ترکیبات و مواد سازگار با خود تبدیل کرده و تعادل قبل را ایجاد 

 تابش نور، گرما و فعالیت موجودات زنده باعث فرایندهایی مثل مانندعوامل محیطی . نمایند
یمیایی، فتوشیمیایی، جذب سطحی و انتقال گاز شده و سبب پاالیش هاي شیمیایی، بیوش واکنش
هاي بیش از توان پاالیش طبیعی خود  ها با مقدار آالینده در صورتی که اکوسیستم. گردند ها می آلودگی

  ).2008عنابستانی، (گردد  روبرو گردند شرایط تعادل زیست محیطی دچار بحران می
زاده  هاي کشاورزي مطالعات متعددي توسط حبیب به ویژه آالینده آب  آالینده در رابطه با منابع

) 2007(و ناصري و علیجانی ) 2006( ، فاریابی و همکاران)2006(، ناصري و همکاران )2005(
، دشت باغ ملک و دشت ایذه )گلستان(سو   آبخیز قره ترتیب در شمال دریاچه ارومیه، حوضه به

دهد که بر اثر استفاده از کود و سموم  ین تحقیقات نشان میخوزستان انجام شده است که نتایج ا
  .باشد ها قابل روءیت می گیري ویژه نیترات در اندازه ها و به شیمیایی در این مناطق تغییرات سطح آنیون

ها به منابع آب شرب  با توجه به اهمیت شناخت منابع آالینده کشاورزي، میزان تزریق این آلودگی
هاي کشاورزي، در این مطالعه تالش شده است تا  یی نواحی بحرانی از نظر آالیندهشهري و نیز شناسا

در راستاي کاهش آلودگی منابع آب شرب شهر سبزوار، تأمین آب داراي کیفیت مطلوب مورد نیاز این 
رسد  نظر می بنابراین، به. هاي احتمالی منابع آب مورد بررسی قرار گیرد محدوده و کاهش آلودگی

هاي کشاورزي بیشترین سهم   مورد مطالعه، آالینده  مراکز صنعتی مهم و آالینده در محدودهنبودل دلی به
سازي منابع آب شرب شهر سبزوار داشته باشند، هدف از این مطالعه شناسایی توزیع مکانی  را در آلوده

  .باشد ي تأمین آب شرب شهر سبزوار می هاي کشاورزي در محدوده آالینده
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  ها شمواد و رو
شود، قسمتی از  ي که منابع آب شرب شهر سبزوار از آن تأمین می ا  محدوده: مورد مطالعه محدوده

 کیلومترمربع آن دشت و 3598 کیلومترمربع است که 5577 دشت سبزوار با مساحت کل  آبخانه
). 2008سبزوار، امورآب ناحیه (گیرد  منطقه در برمی) ها ها و تپه کوه(کیلومترمربع آن را ارتفاعات 1979

 ثانیه 9 دقیقه و 5 درجه و 36هاي   مورد نظر از لحاظ مختصات جغرافیایی محدود به عرض محدوده
 5 درجه و 58 تا  ثانیه و 5 دقیقه و 6 درجه و 57 هاي  شمالی و طول ثانیه4 دقیقه و 25 درجه و 36تا 

 متر در 2800غربی تا  ر جنوب متر د835ارتفاع محدوده بین حداقل . استشرقی  ثانیه 50دقیقه و 
کیلومترمربع و شامل  75/2101ي مورد مطالعه برابر  سطح محدوده. باشد غربی آن در نوسان می شمال

 مورد نظر شامل   اداري محدوده-از نظر تقسیمات سیاسی. قسمت شمالی دشت سبزوار است
ي از شهرستان جوین و هاي مرکزي، داورزن و رودآب از توابع شهرستان سبزوار، بخش مرکز بخش

استانداري خراسان رضوي، ( باشد  دهستان می10ي  بخش مرکزي از شهرستان جغتاي و در برگیرنده
 4/2 کیلومتر مربع دارد که در حدود 50 طرح جامع شهر سبزوار مساحتی در حدود  محدوده). 2008

  .شود ي مورد مطالعه را شامل می درصد از کل محدوده
  

  ها  روش
  :هاي زیر استفاده شده است ي کشاورزي از روش آالینده ین بار آلودگی منابعبراي تعی

1(                                                                             
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  .باشد می؛ کود شیمیایی مصرفی FC و 2ابر ؛ برα؛ بار آلودگی ازت به تن در سال، 3NPBکه در آن 
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FANPB 

  .فی است؛ کود حیوانی مصرFA و 35؛ برابر α؛ بار آلودگی ازت به تن در سال، 4NPBکه در آن 

5          (                                                                                       
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PCNPB 

؛ سموم شیمیایی مصرفی PC و 5؛ برابر α؛ بار آلودگی سموم به کیلوگرم در سال، 5NPBکه در آن 
  ).2008عنابستانی، (باشد  می
  

  نتایج و بحث
یابی به نواحی   براي دست:هاي کشاورزي منابع آب شهر سبزوار تعیین نواحی بحرانی آلودگی

 جغرافیایی و دیگري  یکی پهنه:  مورد مطالعه، به دو فاکتور اصلی نیاز است بحرانی در محدوده
 مورد مطالعه   محدودهگانه که در سطح هاي شش  دهستان  جغرافیایی، گستره  پهنه شاخص، در زمینه

ي جغرافیایی مدنظر  ان هفتمین گسترهعنو اند و خود شهر سبزوار به داراي جمعیت ساکن دائمی بوده
دلیل حجم باالي استفاده از آن در سطح منطقه   شاخص، بار آلودگی ازت، به ا دربارهقرار گرفته است، ام

  .رسی قرار گرفته استعنوان شاخصی تأثیرگذار در منطقه مورد ارزیابی و بر به
 مورد مطالعه و   هکتار اراضی کشاورزي در سطح محدوده27985با توجه به پراکندگی بیش از 

هاي  ي انواع کودهاي شیمیایی و حیوانی و سموم شیمیایی در سطح مزارع و باغات، آالینده استفاده
هاي  یافتهبر اساس . شوند  می آالیندگی منابع آب محسوب عنوان منبع بسیار مهم در زمینه کشاورزي به

، میزان کل بار آلودگی از طریق ازت و نیترات انتقالی به منابع و 1386- 87در سال زراعی  1جدول 
دهد که در این بین کودهاي شیمیایی به   تن را نشان می9/1183آب و خاك محدوده رقمی بالغ بر 

عالوه بر این سالیانه مقدار . اند  را داشته درصد3/82ویژه اوره و نیترات آمونیوم بیشترین سهم یعنی 
عنوان بار آلودگی وارد منابع آب و خاك منطقه شده که پیامدهاي   لیتر انواع سموم شیمیایی به6/1481

اما در بررسی توزیع فضایی کل بار آلودگی ازت و . محیطی ناگواري به دنبال خواهد داشت زیست
 در زمینه آالیندگی منابع کشاورزي محدوده انجام شده و بندي سموم شیمیایی در سطح منطقه، رتبه

 لیتر انواع سموم 8/443 تن بار آلودگی ازت و 54/358 غربی با تولید  براین اساس دهستان قصبه
خود   اول را به  مورد مطالعه معرفی شده و رتبه ترین ناحیه در سطح محدوده عنوان بحرانی شیمیایی به
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 لیتر سموم 4/361 تن بار آلودگی ازت و 1/293آن دهستان باشتین با پس از . اختصاص داده است
  . دوم قرار گرفته است شیمیایی در رده

  
  . ارقام به تن در سال-1387هاي کشاورزي در سال   نواحی بحرانی بر اساس بار آلودگی ازت آالینده-1جدول 

 lit/y سموم شیمیایی  کود حیوانی کود شیمیایی اراضی کشاورزي

ف
ردی

 

 منطقه
 درصد haسطح 

مصرف 
 کل

بارآلودگی 
 ازت

 مصرف کل
بارآلودگی 

 ازت
مصرف 

  کل 
آلود بار

 گی کل

کل 
بارآلودگی 

 آزت
 آالیندگی رتبه

/39 73/7227 02/36 10292 11/257 48/1948 24 6712 باشتین  1
361 

13/293 2 

/42 4/4608 04/23 5/6583 16/139 94/1061 7/17 4941 آباد سلطان 2
230 

2/162 4 

 6 87/51 06/86 16/1721 97/12 3705 9/38 586/349 13 3632 رباط 3

/97 4/5379 97/46 8/13419 56/177 28/1351 8/17 5/4970 شرقی قصبه 4
268 

53/224 3 

/82 43/8876 61/58 5/16744 93/299 07/2245 9/21 6137 غربی قصبه 5
443 

54/358 1 

 5 64/93 94/90 88/1818 1/32 5/9170 54/61 805/513 7/5 1593 کراب 6

  9/1183 6/1481 29632 7/209 3/59915 2/974 16/7470 100 5/27985 جمع
  1387هاي پژوهش،   و یافته2003، مرکز آمار ایران، 2008مدیریت جهاد کشاورزي سبزوار، : مأخذ

 
    پیشنهادات گیري و ارائه نتیجه

هاي مناطق بحرانی کشاورزي به   زیر براي بهبود آلودگیهاي پژوهش، پیشنهادات با توجه به یافته
  : اولویت باال ارائه شده است ویژه با درجه

منظور بازیابی و استفاده  با هدف ایجاد امکانات الزم به: طرح ایجاد نظام مدیریت بازچرخانی آب
تواند  از پسآب میها در محدوده مورد مطالعه، استفاده مجدد  آب ها و زه ها، پسآب بهینه از فاضالب

شامل مواردي از قبیل استفاده در فضاي سبز شهري، استفاده در واحدهاي صنعتی و استفاده در 
ها  فاضالب شهر سبزوار و فاضالب شهرك صنعتی سبزوار و کشتارگاه. پروري باشد کشاورزي و آبزي

هاي کشاورزي  ر فعالیت دیگسوياز . باشند ترین منبع تولید فاضالب در محدوده مورد مطالعه می مهم
ها در کشاورزي و  استفاده پسآب. شوند مصرف کننده بخش اصلی پتانسیل آبی منطقه محسوب می

در ارتباط با . باشد ترین محور این طرح می هاي آب زیرزمینی در فصول غیرزراعی مهم تغذیه سفره
ل و جایگزینی با آب مصرف چون انتخاب محل و مسیر انتقا هاي هم فرایند اجراي طرح باید به ویژگی

  . کشاورزي توجه داشت
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با هدف انجام : ها هاي موجود و بسترسازي آن هاي اصالح و پاکسازي مجاري آب و کال فعالیت
ها و مجاري آب و زیباسازي آن و جلوگیري از آلودگی منابع  لنااقدامات اصالحی در بستر و حاشیه کا

شامل ( این مجاري آب اقدامات مورد نیاز شامل مطالعه ها و پسماندها به آب از طریق دفع فاضالب
مواردي از قبیل تعیین وضعیت موجود عملکرد هیدرولوژیکی، توپوگرافی، کاربري و مالکیت حریم 

شامل (، طراحی .)این آبراهه و شناخت عملکرد متقابل بافت شهري و این مجاري آب خواهد بود
هاي ساحلی، تسطیح و تنظیم شیب، طراحی فضاهاي سبز  مواردي از قبیل تعیین مشخصات فنی دیواره

ها خواهد  ها و پساب هاي احتمالی، پاکسازي پسماندها و کنترل تخلیه فاضالب و طراحی سایر کاربري
  باشد می) اجراي موارد طراحی شده جهت اصالح و پاکسازي مجاري آب(و اجرا ) بود

 با هدف پویایی وضعیت موجود :وارهاي زیرزمینی سبز پروژه شناخت شرایط و وضعیت آب
هیدروژئولوژي و هیدرولوژي آبهاي زیرزمینی منطقه و تعیین و تأمین نیازها و کمبودهاي اطالعاتی از 

  .باشد قبیل کمبود شبکه پیزومترها، کمبود آمار نقاط برداشت آب و کمبود اطالعات سنگ کف می
  ها یادداشت

1- Domestic Volume Sewage 
2- Domestic Pollution Brunt 
3-5 Nitrogen Pollution Brunt 
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Abstract  

Pollutant sources of water, are agricultural, industrial and urban – rural 
pollutants. In order to identify chemical contamination of groundwater due to 
agricultural activities, the spatial distribution of agricultural pollutants around 
drinkable water area of Sabzevar City and their role in creating critical areas, 
should be studied. Results showed that regarding nitrogen pollution, Eastern 
Qhasabeh District with 358.5 tons has produced the higher pollution, mainly due to 
the establishment of industries and service units and are among the areas 
considered as critical region. Therefore highest pollution of various agricultural 
activities is resulted. Regarding to the findings the following recommendations are 
proposed: 1-Creating a management plan for water system twirl, 2-refining 
wastewater for agriculture, 3-reform and clean water in the existent stream, 
4-recognition of sabzevar water status. 
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