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چكيده
زمينه و هدف :خاک بهعنوان یکی از سیستم کلیدی زمین ،ارائه دهندة کاالها ،خدمات و منابع برای نوع بشر است و با آسیب آن ،شالودة
بخش مهمی از احتیاجات بشری از هم خواهد گسست .هدف این تحقیق بررسی میزان عناصر و مواد آالینده و شناسایی منابع آالیندگی
در خاکهای سطحی دهستان قلعه نو و بخشی از دهستان کهریزک در جنوب شهر تهران با تاکید بر نقش کالنشهر تهران در این زمینه
بوده است.
روش بررسی :این تحقیق در پاییز سال  6931انجام شده و دادههای مورد استفاده در آن از اندازهگیری مواد آالینده در نمونهها ،بهدست
آمدهاند .در اجرای تحقیق 611 ،نقطه نمونه به روش شبکه بندی انتخاب گردیده و پس از برداشت و اندازهگیری ،نتایج حاصل شده در
سیستم اطالعات جغرافیایی وارد شدهاند .سپس به روش  IDWمیانیابی صورت گرفته و نقشههای پهنهبندی استخراج گردیدهاند.
تحلیلها مبتنی بر نقشههای مستقل و رویهم نهاده شده از توزیع فضایی مواد آالینده در انطباق با دادههای کمی و مقادیر و اندازهها در
منابع آالیندگی بوده است.
يافتهها :تحلیل دادهها و نقشههای پهنهبندی نشان داد که غلظت باریوم ،کبالت ،کروم ،مس ،نیکل ،سرب ،اورانیوم و روی در خاکهای
منطقه از حدود مجاز باالتر بوده و دامنه غلظت آالیندههای مورد مطالعه(برحسب میلیگرم در کیلوگرم خاک) و ناحیه تمرکز هر یک این-
گونه بوده است  :سرب  1تا 611و بیشینه در شمالشرق ،کادمیوم از  0/1تا  2و بیشینه در شمالغرب ،آرسنیک از  0/1تا  69/1و بیشینه
در شمالشرق ،نیترات  10تا  000با بیشینه در جنوبغربی ،کربن آلی  0/1تا  9و بیشینه تمرکز در شمالغرب و باالخره ترکیبات نفتی
با میانگین  0/056و تمرکز بیشترین غلظتها در مرکز منطقه .در یکچهارم از کل  61ترکیب مواد نفتی ،رقم آلودگی باالتر از حد
استاندارد بهدست آمده است.

 -6استادیار گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی تهران*( مسوول مکاتبات)
 - 2دکتری زراعت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین

بحث و نتيجهگيری :هرچند در همة منطقه ،آلودگی خاک محرز است ،اما شدت آلودگی در مجموع در قسمتهایی باالتر است که
استفادهگستردهتری از فاضالبهای تصفیه نشده در آبیاری صورت میگیرد .کانالهای خاکی انتقالدهندة فاضالب ،استفاده از فاضالبهای
خام در آبیاری و مجموعه صنایع پاالیش نفت و ذخیره و پخش فرآوردههای نفتی ،بر آلودگی خاکها تاثیر داشتهاند.
واژههای کليدی :خاک ،آلودگی ،روش ، IDWری
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Abstract
Background and Objective: Soil, as one of the key systems of the earth, provides goods, services and
resources for humankind. So, if it is being damaged, the foundation of an important part of human
needs will be collapsed. The purpose of this study is to investigate the amount of pollutants and
pollutant sources in the surface soils of Qal'ehno and part of Kahrizak district villages in south of
Tehran.
Method: The research has been done in autumn 2017 through an analytical-descriptive method. The
data used in the analysis are based on the measurement of contaminants in the samples. 144 sample
points were selected by grid method and soil samples were taken and measured, then the results were
entered in the GIS. We used IDW method for interpolating the point and introducing zoning maps.
The analysis is based on separated and overlapped maps of the spatial distribution of pollutants in
accordance with quantitative data and the conditions of the contamination sources.
Findings: Data analysis and zoning maps showed that the concentration of barium, cobalt, chromium,
copper, nickel, lead, uranium and zinc in the region soils was higher than the permitted limits and the
concentration range of the pollutants studied (in mg / kg) and the concentration area of each of them
was as follows: lead from 6 to 168 and the highest in the northeast, cadmium from 0.6 to 2 and the
highest in the north-west, arsenic ranges from 0.6 to 13.4 and the highest in the northeast, nitrate from
80 to 700 with the highest in the south-west, organic carbon from 0.6 to 3 and maximum concentration
in the north-west, and finally, TPHs with an average of 0.051 and concentration of the highest
densities in the center of the region.
Discussion and Conclusions: Although soil contamination is high in the whole area, the severity of
density is generally higher in those parts that use more untreated wastewater in irrigation. The
permeability channels through which sewage is passed, the use of untreated wastewater in irrigation
the oil refining industry and the storage and distribution of oil products have affected soil
contamination.
Key words: Soil, Pollution, IDW, Rey.
1- Assistant Professor, Faculty of Geographical Sciences, University of Kharazmi, Tehran, Iran.*(Corresponding
Author)
2- Ph.D of Farming, Islamic Azad University (Varamin Branch)
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مقدمه
خاک یک بخش کلیدی از سیستم کره زمین است کهه چرخهه-

به آبراههها تخلیه میگردند ( .)1در «گهزارش توسهعة آب سهال

های هیدرولوژیکی ،فرسایشی ،زیستی و ژئوشیمیایی را کنتهرل

 2060ملل متحد» میزان آبهای تصفیهنشدهای که وارد محیط

مینماید .سیستم خاک ارائهدهندة کاالها ،خدمات و منابع برای

میشوند در کشورهای کمدرآمد  ،% 32در کشورهای بها درآمهد

نوع بشر است و با آسیب آن ،شالودة بخش مهمی از احتیاجات

متوسط رو به پایین  ،% 02در کشورهای با درآمد متوسهط بهاال

بشری از هم خواهد گسست .آلودگی خهاک یهک وجهه مههم از

 % 12و در کشورهای پردرآمد  % 90آمهده اسهت ( .)0تخمهین

آسیبهایی است که با فعالیتهای انسانی در طبیعت نمود پیدا

زده شههده کههه درحههدود  % 60از زمههینهههای تحههت آبیههاری در

کرده و به همین دلیل تحقیق در چگونگی تاثیرپذیری آلهودگی

کشورهای درحالتوسعه با فاضالب آبیاری میشوند (.)1

از جوامع انسانی و کاوش در منابع و عوامهل ایهن آلهودگیهها از

کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست .تاکنون کمی بهیش از

اهمیت بهسزایی برخوردار میباشد (.)6

 % 50فاضالبها و پسابها که عمدتاً در منهاطق شههری تولیهد

آلودگی خاک ممکن است از طیف وسیعی از منابع بهوجود آید.

میشوند ،تصفیه شده و بقیه به صهورت خهام و تصهفیهنشهده در

مهمترین منابع آلودگی در خاک ،به فعالیت های انسانی مربوط

محیط رها میگردیهدهانهد ( .)3کهالنشههر تههران روزانهه 100

است ،مانند آلودگی نقطهای در استخراج معهدن ،ذوب فلهزات و

میلیون لیتر آب مصرف می کند که  % 30آن به صورت فاضهالب

پاالیش و انتقال نفت ،تولید صهنعتی ،فاضهالبههای شههری و

آلوده درمیآید ( .)60دیرزمانی است که فاضالبههای شههری و

صنعتی ،دفع زباله و پسماند ،حملونقهل ،اسهتفاده از کودهها و

صنعتی و هرزآبهای ناشی از تهران به تناسب شهیب شهمالی -

آفتکشها در کشاورزی و غیره ( .)2در چند دهة اخیر آلهودگی

جنوبی نشیمنگاه شهر ،در کانالههای خهاکی روبهاز بهه نهواحی

خاکها بهه مهواد مختلهف و بههویههه فلهزات سهنگین ،بههطهرز

پیرامونی جنهوب شههر جریهان یافتهه و در آبیهاری زمهینههای

چشمگیری افزایش یافته ( )9و این موضوع اثرات نهامطلوبی بهر

کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند .عالوه بر آن صنایعی کهه

محیط زیست و اکوسیستمها برجها گذاشهته اسهت ( .)1انتشهار

به دلیل موجودیت شههر و امتیهازات حاصهله از آن در حواشهی

عناصر و مواد آالینده در خاکها در اثر آبیاری با آبهای آلهوده

شهر مکانگزینی نمودهاند نیز بههطهور مسهتقیم و غیرمسهتقیم

موجب سرایت آلودگی به گیاهانی که در این خاکها رشد مهی-

عناصر و مواد آالینده را به اطراف پراکنده میسهازند .ایهن آثهار

کنند و حیواناتی که از این گیاهان تغذیه مینمایند مهیگهردد و

زیانبار در حواشی جنوبی تهران بیشتر نمود دارد چراکه استقرار

نتیجة آن ،آلودگی مواد غذایی و بهخطر افتادن سالمتی انسهان-

مجموعه خوشههای صنعت پاالیش نفت نیز در این زمینه مزیهد

هاست (.)5

بر علت بودهاند .در این مقاله گسهتره و پهراکنش آالینهدههها در

شهرها و صنایع به انحای مختلهف در آلهودگی خهاکهها نقهش

خاکهای بخشی از مناطق پیرامونی کالنشهر تههران بها ههدف

دارند .موردی از آنها ،نقش پسابههای صهنعتی و ههرزآبهها و

روشن ساختن گسترة آلودگی در ارتباط با منابع آالینده و شههر

فاضالبهای شهری است .هرزآبهای آلودهای که در شهرها در

تهران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است،

اثر شستشوی سطوح آغشته بهه مهواد نفتهی ،روغهن و چربهی،
سرب و سایر ذرات سمی و مواد بیولوژیک زیانآور هنگام بارش
فراهم میآیند و فاضالبهای شهری که با مصارف گونهاگون آب
در شهرها تولید میشوند ،اغلب توسهط شهبکهههای زهکشهی و
فاضالب شهری به بیرون از شهرها منتقل گردیده و منشأ آثار و
پیامدهای سوء بر محیط زیست پیرامون خود میگردند .بهرآورد
شده که در سطح جهان  % 10فاضالبها بهصورت تصفیهنشهده

روش بررسی
این تحقیق در پاییز  6931به روش تحلیلهی و توصهیفی انجهام
شده است .تحلیلهای نظری و کیفی از روی اطالعات حاصل از
اسناد ،گزارشهای و منابع مکتوب صورت گرفته و تحلیهلههای
کمی با توجه به اندازهگیریهای برداشتهای  611نقطة نمونهه
صورت گرفته است .روش کار چنهین بهود کهه بها شهبکهبنهدی
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منطقه ،نمونهها بهطور موزون در تمامی منطقه توزیع شدند .به-

محدوده بهدلیل فاصله نزدیک ( 9تا  5کیلومتر) با تهران متاثر از

گونهای که هر سلول مساحتی در حدود  66هکتار را دربرگرفته

آلودگی هوا در این شهر است .از سوی دیگر متاثر از فاضالبهها

و نمونهها از عمق تا  90سانتیمتری خاک و از مرکز هر سهلول

و پسابهای شهری تهران میباشد که تا کنهون در کانهالههای

به عنوان نقطة نمونهبرداری ،برداشت شدند .دادهها در سیسهتم

روباز به این منطقه جریان مییافته و برای آبیاری مورد استفاده

اطالعات جغرافیایی وارد شده و بهه طریهق  ADWمیهانیهابی

قرار میگرفتهاست .همچنین در جوار مجموعه عظهیم فعالیهت-

گردیدند تا نقشههای مربوط تولید شود و با رویههم قرارگیهری

های پاالیش نفت و ذخیره و پخش فرآوردههای نفتی قهرار دارد

نقشهها ،تحلیلهای جامعتر میسر گردد.

که مکانگزینی آنها در این منطقه متهاثر از نزدیکهی بهه تههران

محدوده مطالعاتی به وسعت حدود  61/9هزار هکتار عمهدتاً در

بوده و آالیندگی خصلت ذاتی تمامی این فعالیتهاست.

دهستان قلعهنهو واقهع شهده و قسهمتی از آن نیهز در دهسهتان
کهریزک از شهرستان ری در جنوب استان تهران قرار دارد .این

شكل -7موقعيت منطقه مورد مطالعه
Figure 1. Study area location

يافتهها
جدول  6نتایج اندازهگیری غلظت فلزات سنگین در خاکهای

است .در مجموع میتوان گفت که غلظت این عنصر از شمال-

محدوده مطالعاتی را نشان میدهد .از  61عنصر آورده شده در

شرق به جنوبغرب کاهش یافته و نواحی نزدیک به کارخانه

جدول ،باریوم ،کبالت ،کروم ،مس ،نیکل ،سرب ،اورانیوم و روی

سیمان ری ،و پاالیشگاه نفت تهران و نزدیکتر به شهر تهران

از حدود مجاز ارائه شده باالتر بوده که بیانگر آلودگی شدید

که از آلودگی هوای این شهر بیشتر متاثر هستند ،مقادیر

خاکهای منطقه میباشد.

باالتری را به ثبت رساندهاند .سرب یکی از آالیندههای ساطع

میانگین غلظت سرب در منطقه حدود  90/1میلیگرم در

شده از دودکشهای پاالیشگاه است که به دلیل ارتفاع زیاد

کیلوگرم خاک و دامنه تغییرات آن از  1تا  611میلیگرم در

دودکشها و هوای داغ و سبک خروجی از آنها و تحت تاثیر

کیلوگرم بوده است .غلظت این عنصر در برخی جاها از حد

جهت بادها که غالباً غربی است در پیرامون شرق پاالیشگاه که

استاندارد تعیین شده برای زمینهای کشاورزی یعنی  05میلی-

منطبق بر نواحی حداکثر غلظت در محدوده مطالعاتی است،

گرم در کیلوگرم خاک ،فراتر رفته است .نقشه پهنهبندی هم

فرومینشیند.

نشان میدهد که بیشترین غلظتها مربوط به شمال شرق بوده
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جدول  -7غلظت فلزات سنگين در خاکهای محدوده مطالعاتی (ميلیگرم در کيلوگرم خاک)
)Table 1. Density of heavy metals in soils (mg/kg

مقادير استاندارد سازمان حفاظت محيطزيست
فلز

ميانگين غلظت

دامنه

ايران*
حفاظت محيط

زمينهای

حفاظت آبهای

زيست

کشاورزی

زيرزمينی

نقره

0/09

0/2-2/9

20

60

600

آرسنیک

0/0

0/1- 69/1

60

10

600

باریوم

910

6/3 -002

500

100

2000

برلیوم

6/1

0/9 -2

5

5

6900

کادمیوم

0/9

0/2- 0/1

9/3

5

20

کبالت

69

0/3 – 61

20

50

6000

کروم

10

0/3- 569

11

660

9000

مس

93

0/3 – 11

19

200

6500

مولیبدن

6/65

6/1 0/1

1

10

600

نیکل

11/6

0/3- 11

50

660

100

سرب

90/1

1- 611

900

05

900

آنتیموان

6/03

0/3- 6/2

20

60

62

قلع

6/6

0/9- 60/9

-

50

-

اورانیوم

1

6/6- 5/0

90

5

-

وانادیوم

39/1

6/3- 600

690

200

500

روی

663/1

91- 113

200

500

9000

*ماخذ)66( :

میانگین فلز کادمیوم در حدود  0/21میلیگرم در کیلوگرم

خود اختصاص داده است .به نظر میرسد فاصله از تهران و از

خاک و حداکثر تمرکز آن مربوط به شمالغرب بوده است.

پاالیشگاه نفت در پراکندگی آلودگی خاک به فلز کادمیوم

همچنین از شمال به جنوب از غلظت این فلز در خاک کاسته

تاثیرگذار بوده و به موازات دورشدن از این دو کانون تولید ،از

شده و بیشترین مساحت ،غلظت 0/212تا  0/25میلی گرم را به

میزان آن کاسته شده است.

شكل  -9نقشه پهنهبندی

شكل -4نقشه پهنهبندی

سرب

کادميوم

آرسنيک

کربنآلی

Figure 2. Zoning map of
Cadmium

Figure 3. Zoning map of
Lead

Figure 4. Zoning map of
Organic Carbon

Figure 5. Zoning map of
Arsenic

شكل -9نقشه پهنهبندی

شكل  -5نقشه پهنهبندی
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میانگین غلظت آرسنیک  0/0و دامنه تغییرات آن از  0/1تا

ارقام در مرکز ناحیه به ثبت رسیده است .علت موضوع میتواند

 69/1میلیگرم در کیلوگرم خاک اندازهگیری شده است .غلظت

استفاده گستردهتر از فاضالبهای شهری صنعتی در آبیاری

این ماده در منطقه از میزان استاندارد حفاظت محیط زیست

باشد .چنانچه در این قسمت فشردگی کشتو زرع و پوشش

ایران (  60میلیگرم در کیلوگرم ) پایینتر بوده و بیشترین

اراضی زراعی زیادتر بوده و از طرف دیگر در سالهای گذشته

غلظتها متمرکز بر قسمتهای شمالغربی بوده که به تهران و

فاضالب پاالیشگاه تهران و صنایع وابسته نیز به کانال فاضالب

نیز کارخانه سیمان ری نزدیکتر هستند .در عین حال مطالعات

فیروزآباد در غرب منطقه وارد شده و از این آب برای آبیاری

دیگر ارتباط غلظت این ماده با مصرف کودهای شیمیایی و

استفاده میشده است.

سموم دفع آفات در کشاورزی را نشان دادهاند ( .)62آرسنیک

میانگین نیترات در خاکهای سطحی محدوده  613/1میلیگرم

خاک میتواند  90تا  % 10از مقدار کل آرسنیک بلع شده

در کیلوگرم خاک بوده و بیشترین مساحت ،غلظت کمتر از

توسط انسان را شامل شود (.)69

 900داشته است .با توجه به شیب شمالی  -جنوبی زمین و

میانگین غلظت کربن آلی در خاک  6/09اندازهگیری شده و

افزایش آبشویی ،خطر آلودگی آبهای زیرزمینی به این ماده از

غلظت آن در بیشتر مساحت منطقه کمتر از  9/1بوده است.

شمال به جنوب ،زیادتر است .عالوه بر مصرف کودهای شیمیایی

بیشترین غلظتها نیز در اراضی مجاور پاالیشگاه به ثبت رسیده

نیتراته ،مصرف فاضالبها در آبیاری هم میتواند از علل باال

است .بنابر نتایج سایر مطالعات ،مصرف کودهای شیمیایی هم

بودن غلظت در مرکز ناحیه باشد که فشردگی زراعت و پوشش

میتواند زمینه افزایش کربن آلی در خاک را فراهم آورد (،)61

اراضی کشاورزی درآن زیادتر است .نقشه یهنهبندی نیترات

چنانکه در این مورد هم در مراکز فشردگی کشت و کار زراعی،

(شکل  )0هماهنگی زیادی با نقشه پهنهبندی مواد نفتی (شکل

غلظتهای باالتر مشاهده شده است.

 )1دارد که میتواند تاییدی بر استدالل فوق باشد .پهنهبندی

نتایج اندازهگیری ترکیبات آروماتیک در سطح خاکهای منطقه

نیترات نشاندهندة افزایش میزان غلظت از شمال و جنوب به

نشان داد که میانگین رقم مجموع  61ترکیب آروماتیک در

مرکز و از شرق به سمت غرب با تمرکز بیشترین مقادیر در

سطح خاک 0/056بوده و گرچه تمام ارقام ،میانگینی پایینتر از

جنوبغربی است .متخصصان اعتقاد دارند که غلظت باالتر از

حد استاندارد حفاظت محیط زیست داشتهاند .اما در یکچهارم

 50میلیگرم در کیلوگرم خاک میتواند خطرآفرین باشد (.)61

از کل  61ترکیب ،رقمی باالتر از حد استاندارد حفاظت آبهای

و آبهای زیرزمینی را تهدید کند .تحقیقات مشابه در سایر

زیرزمینی و باالتر از حد استاندارد زمینهای کشاورزی بهدست

نقاط جهان رقم  10-50را هشداردهنده و فراتر از آن را ،زیاد از

آمده است .این ترکیبات میتوانند مشکالتی در زنجیرههای

حد و زیانبار ذکر کردهاند (.)60

غذایی بوجود آورده و حتی سبب سرطان شوند ( .)65نقشه
پهنهبندی مربوط (شکل )1نیز نشان میدهد که غلظت آالینده-
ها از شمال و جنوب به سمت مرکز افزایش داشته و حداکثر
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شكل  -9نقشه پهنهبندی آاليندههای

شكل  -7نقشه پهنهبندی نيترات

شكل  -8نقشه پهنهبندی کلی مجموع

نفتی

Figure7. Zoning map of Nitrate

آاليندهها

Figure 6. Zoning map of oil
pollutants

Figure 8. Zoning map of total
pollutants

نقشه پهنهبندی مجموع آالیندههای مورد مطالعه نشان میدهد

 0/095 ،0/0و  0/099میلیگرم در لیتر میباشد ( .)61این

که بهطور کلی گستره و شدت آلودگیها منطبق بر قسمتهایی

کانال حاوی پساب های مصرفی بخش های شمال غرب ،غرب،

است که در آن فشردگی بیشتری در کشت و کار زراعی وجود

جنوب و جنوب غربی تهران هستند .دبی متوسط ساالنه کانال

داشته و از فاضالبهای تصفیهنشده در آبیاری زمینها استفاده

سرخهحصار نیز  9/51متر مکعب در ثانیه است ( .)63عالوه بر

زیادتری صورت میگیرد.

این روزانه بیش از دو هزار تن پسماند و فضوالت به شهرری

چنانکه ذکر شد یکی از منابع آالیندگی منطقه ورود فاضالب-

وارد میشود .این حجم عظیم پسماند از کانال های آب

های خام شهر تهران و آبیاری وسیع مزارع با این آبهاست که

فیروزآباد و سرخه حصار و اغلب از شمال شهر به این منطقه

در گذشته رایج بوده و هماکنون نیز صورت میگیرد .از طریق

سرازیر میشوند ( .)20بیش از  50واحد از کارخانههای آالینده

کانال های درجه یک سرخ حصار ،فیروز آباد ،ماندگاری ،

رنگرزی ،سنگشویی و قالیشویی انواع مواد شوینده و پاک

خروجی سوم تهران ،صالح آباد (بهشتی) و یاخچی آباد بهطور

کننده را به منابع آبی وارد مینمایند.

میانگین درفصول مختلف سال بین  60تا  50متر مکعب در

محدوده مورد مطالعه به واسطه فاصله نزدیک با تهران متاثر از

ثانیه فاضالب و هرزآب مناطق فرادست وارد محدوده منطقه

آلودگی هوای این شهر نیز میباشد .درحال حاضر ساالنه  00تن

 20شهرداری تهران میشود .از نهر فیروزآباد بهطور میانگین در

ذرات معلق 2 ،تن سرب  9510تن منواکسیدکربن 6210 ،تن

هر ثانیه  5/05مترمکعب ( )60فاضالب شهری عبور کرده که

ترکیبات آلی فرار غیرمتان 215 ،تن اکسیدهای گوگرد و 152

همه در آبیاری مزارع منطقه مورد مصرف قرار میگیرد .نهر

تن اکسیدهای ازت در هوای تهران منتشر می شود که با توجه

فیروزآباد هر سال به میزان  260میلیون متر مکعب (که تقریباً

به وضعیت اقلیمی و جغرافیایی تهران و پدیده وارونگی ،آلودگی

همه از پسابهای آلوده شهری و صنعتی است )آب برای آبیاری

های یاد شده مدت زیادی در سطح زمین و فضای تنفسی

 0200هکتار زمین کشاورزی فراهم میکند میزان فلزات

انسانها باقی و فضایی فراتر از قلمرو شهری تهران را تا شعاع

سنگین در آبهای دو کانال فیروزآباد و سرخهحصار که در

چند کیلومتری پیرامون تحت تاثیر قرار میدهند ( .)26آالینده-

آبیاری زمینهای کشاورزی منطقه مصرف میشوند برای فلزات

های جوی در هوای کالنشهرها گذشته از اینکه وضعیت هوا را

سرب ،روی ،کادمیوم ،مس و نیکل به ترتیب برابر ،1/60 ،0/11
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نامطلوب میسازند ،با نشست بر سطح زمین ،در مقیاسی فراتر

یکی دیگر از منابع سرایت آلودگی به خاک استفاده از آبهای

از محدوده شهری در آلودگی خاکها و گیاهان تاثیر میگذارند.

زیرزمینی آلوده منطقه در آبیاری است .سازمان حفاظت محیط

یکی از کانونهای تولید آلودگی در منطقه مجموعه عظیم

زیست آمریکا حداکثر مجاز غلظت نیترات را برحسب ازت 60

خوشههای صنعت پاالیش نفت و ذخیره و توزیع فرآوردههای

میلیگرم در لیتر و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

نفتی هستند که مشتمل بر پاالیشگاه نفت تهران ،شرکتهای

 50میلیگرم در لیتر بر حسب نیترات تعیین نمودهاند ( .)25در

پاسارگاد ،ایرانول ،بهران ،شرکت سولفور و چند شرکت فرآوری

مطالعات تویسرکانی و همکاران ( )21میزان نیترات در  5نمونه

گاز میباشند .پاالیشگاه نفت تهران شامل دو بخش جنوبی و

از آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه ( دو نمونه در عظیم-

شمالی است که به ترتیب از سالهای  6911و  6952فعالیت

آباد ،دو نمونه در اسماعیل آباد و یک نمونه در باقرشهر ) به

دارند .این شرکت روزانه  250/000بشکه نفت را از منابع نفت

ترتیب  31 ،665 ،29/1 ،06و  00/1میلیگرم در لیتر بهدست

خام سبک اهواز -آسماری ونفت خام مارون-شادگان از طریق

آمده که همه باالتر از حد استاندارد قرار دارد .در همین مطالعه

خط لوله دریافت و فرآوردههایی چون بنزین پایه ،نفت گاز ،نفت

میزان کل کربن آلی ( )TOCکه حد مجاز آن  2میلیگرم در

سفید ،گاز مایع و نفت کوره ( )22حاصل میکند .انتشار هزاران

لیتر است در نمونههای باال  60/5 ،62/5 ،60 ،60/5و 66/5

تن گازهای آالینده مختلف به جو و تولید میلیونها متر مکعب

میلیگرم در لیتر بهدست آمده است .ناصری و همکاران ()25

فاضالب آلوده را به دنبال دارد .مجموع  19دودکش این واحد

میزان غلظت نتیرات در اندازهگیری از  1نمونه از آبهای

هر روز بهطور میانگین حدود  1/1تن و ساالنه بیش از 2900

زیرزمینی منطقه را باالتر از حد استاندارد بهدست آورده و

تن گاز  So2به هوا وارد میکنند ( .)29نفت خام و فرآوردههای

آلودهشدن سفرهها به فاضالب را علت اصلی این آلودگی

حاصل در دهها مخزن ذخیره میگردد تا به وسیله کامیونهای

دانستهاند .احتشامی و شریفی ( )20با بررسی آلودگی نیترات در

نفتکش و یا خطوط لوله راهی بازار شود .نشت از مخازن

منابع آب زیرزمینی منطقه که 10تا  50درصد آب شرب آنها را

ذخیره سوخت موسوم به انبار نفت که در ضلع شرقی پاالیشگاه

تشکیل میدهد میزان نیترات را تا  15میلی گرم در لیتر نیز

قرار دارند و همچنین از لولههای انتقال که سالیانی از احداث

اندازهگیری نمودهاند .ناصری و همکاران ( )21در مطالعه خود بر

آنها میگذرد ،نیز میتواند از عوامل ورود و نشت این ترکیبات

روی آالیندههای نفتی در آبهای منطقه 92 ،نمونه آب سطحی و

به محیط باشد .با توجه به پاالیش روزانه  95هزار تن نفت خام

زیرزمینی را مورد آزمایش قرار داده و به این نتیجه رسیدند که

در پاالیشگاه و میانگین تولید  9/5تا  5مترمکعب فاضالب برای

در  20نمونه میزان آالیندگی کمتر از حد مجاز بوده که تمامی

پاالیش هر تن نفت خام ( )21میزان فاضالب تولیدی پاالیشگاه

آنها دور از پاالیشگاه نفت تهران و محل استقرار صنایع و

در هر روز حداقل  622 , 500مترمکعب برآورد میگردد

فعالیتهای مرتبط با آن در جوار پاالیشگاه ،قرار داشتهاند .در 3

همچنین با عنایت به تبخیر میزان زیادی از آب در فرآیند

نمونه آلودگی بیشتر از حد مجاز بوده و در  1نمونه بسیار باال و

مصرف در قسمتهای مختلف ،میتوان گفت که این واحد

چند برابر حد مجاز بوده به طوریکه در یکی از نمونهها،

صنعتی روزانه بیش از  650هزار متر مکعب یعنی حدود 2000

ترکیبات نفتی به ضخامت  9سانتیمتر روی آب قرار داشتند.

لیتر در ثانیه ،آب مصرف میکند که بخش عمده آن بهصورت

این آبها نیز یکی از منابع آبیاری در زمینهای کشاورزی

فاضالب درمیآید .بیشتر این آب از خط لولة  100میلیمتری

منطقه را تشکیل داده و از عوامل سرایت آلودگی به خاک

منتهی به منابع آب سطحی شهر تهران تامین شده و بخشی نیز

محسوب میگردند.

از چاههای حفاریشده در داخل پاالیشگاه استخراج میگردد.
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ها و جهت باد نیز که از این کانونها به سمت منطقه مورد

سنجشهای صورت گرفته از نمونههای مطالعاتی در سطح

مطالعه است ،آلودگیها را در همه منطقه پخش کرده و تاثیر

منطقه نشان دادند که خاکهای منطقه در ردیف نمونههای نادر

فاصله را در آلودگی منبعث از هوا در خاک ،محرز نشان نمی-

کشور از لحاظ درجات باالی آلودگی و تنوع مواد آالینده در

دهد.

خاک هستند .نقشههای ترسیم شده از توزیع فضایی جمعی

هر چند در این منطقه که روزگاری به لحاظ ارزشهای

آالیندهها در خاک ،ارتباط و همبستگی فضایی مشهودی را با

اکولوژیک و محیط طبیعی زبانزد بود ،بنا به تاثیرات مستقیم و

منابع آالیندگی نشان نمیدهند .یکی از منابع آالیندگی خاک-

غیرمستقیم کالنشهر تهران ارزشهای پیشین از دست رفته و

ها ،آبهای آلوده فاضالبهای شهری و صنعتی و هرزآبهای

عدم سالمت محیط حتی تا حد تخلیه و تخریب اجباری

تهران هستند که از مسیر دو کانال بزرگ ،طول منطقه را از

روستاها نیز پیش رفته و بافت اجتماعی منطقه بهواسطه

شمال به جنوب طی میکنند .سنجشهای صورت گرفته در

نامطلوببودن محیط برای زندگی به واسطه آلودگیها ،با کوچ

تحقیقات دیگر که بدان اشاره گردید ،حاکی از آلودگی شدید

اجباری افراد بومی و جایگزینی اقشاری حتی از افغانستان و

این آبهاست .در محدوده مطالعاتی که در سرتاسر آن فعالیت-

پاکستان دگرگون گردیده ،اما در هرحال زوال ارزشهای

زراعی و کشت و زرع فشرده صورت میگیرد ،مزارع یا به طور

اکولوژیک این منطقه فرآیندی برگشتناپذیر نیست .با اعمال

مستقیم از طریق جویها و انهار منشعب از این کانالها ،با

مدیریت صحیح بر فاضالبها و هرزآبهای شهری تهران و

فاضالبهای خام آبیاری میشوند و یا از آب چاههای نیمهعمیق

سرمایهگذاری در جهت تصفیه صددرصدی آنها و همچنین با

و در موارد معدود از محل قناتها مشروب میگردند .نشت

اعمال کنترلهای محیط زیستی در جهت استفاده از شیوههای

فاضالب از کانالهای خاکی به سفرهها سبب آلودگی این منابع

نوین در کاهش و حذف آالیندگی از صنایع و اعمال کنترل بر

آبی نیز شده است .چنانکه اندازهگیریهای صورت گرفته که به

فاضالبهای صنعتی در منطقه میتوان امیدوار بود که محیط

آنها اشاره شد نشان دادند که این آبها نیز از آلودگی برکنار

جغرافیایی محدوده مورد مطالعه ارزشهای دیرین خود را

نیستند .بنابراین توزیع فضایی آلودگی بیش از اینکه به فاصله

بازیابد.

از کانالها ارتباط داشته باشد ،به میزان فشردگی کشت و شدت
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