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  چکیده

به طرف تـاالب   ،انه کارون قرار دارنداصلی واحدهاي کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی که در شرق رودخ زهکشآب  1380از سال 

متـر مکعـب در    5/20و  20برابر  ترتیببهها در بهار و تابستان که این شرکت زهاب. با توجه به متوسط دبی و شوري شدشادگان منحرف 

رخ  زهـاب قبـل از ورود   زمان به اي در کیفیت آب تاالب نسبت، تغییرات قابل مالحظهشدزیمنس بر متر برآورد دسی 3/13و  1/17ثانیه و 

نتایج نشان داد که میانگین شـوري در   یدي نیشکر بر کیفیت آب تاالب شد.تول زهابداد. بر همین اساس طی آزمایشی اقدام به بررسی اثر 

) در هابزداري داشت. میانگین شوري نقطه دو (در امتداد محل ورود در نقاط مختلف تفاوت معنی زهابهاي قبل و بعد از ورود طی زمان

به تاالب، میزان شوري آب و امالح آن در تابستان،  زهابکه پس از ورود  شدبر متر رسید. مشخص  زیمنسدسی 5/51به  7/17تابستان از 

رودخانه جراحی) افزایش یافت. میـزان یـون فسـفات نیـز در      تأثیرجز نقاط یک (در حاشیه شمالی تاالب) و سه (تحت در تمامی نقاط به

ط روند صعودي را نشان داد اما بیشترین افزایش میزان فسفات آب در فصل تابستان در نقاط یک و دو مشاهده شد. با توجـه بـه   تمامی نقا

هاي کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی نسبت به هاي متعدد گیاهی و جانوري، ضروري است تا شرکتاهمیت این تاالب در حفظ گونه

  ن دهند.اي را نشااین امر حساسیت ویژه

  

  

  

 فسفات، سولفات تروژن،یکود شیمیایی، ن ،يشور :يدیکل يهاواژه

  

  

  

  

  

  
  

  گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان. 1

  گروه منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان. 2
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 مقدمه

هاي حیات وحش کشور است که تاالب شادگان یکی از پناهگاه

تأمین کننده نیازهاي تعداد زیادي از جـانوران، گیاهـان عـالی و    

که این  . با توجه به ایناستغیرعالی و همچنین ساکنین منطقه 

ها هزار رأس دام و میلیون 400کننده علوفه بیش از مینتاالب تأ

کننـده مـواد آالینـده، منبـع درآمـد روسـتائیان،       سازيآبزي، پاك

هـاي جراحـی، کـارون و نهـر     هاي رودخانهکننده سیالبکنترل

هاي دریایی و جریانات جزر و گیر، بادشکن طوفانمالح، رسوب

آن دو  يو بقـا اهمیت حفاظت  ،گردشگري است مدي و جاذبه

؛ از طرفی افزایش استفاده از منابع، فقر روستائیان شودچندان می

هـا و خاکریزهـا، شـکار و صـید     حاشیه تاالب، احـداث جـاده  

هاي کشاورزي باعث زهابهاي صنعتی و رویه، ورود پساببی

  ه است. شدتغییر در اکوسیستم تاالب 

حـدود   بـا نیـاز آبـی    (.Sacharum officinarum L)نیشـکر  

 300مترمکعب در هکتار در سال و مصـرف   35000تا  26000

کاشت  پیش صورتبهآمونیم فسفات کیلوگرم در هکتار کود دي

و به همین مقدار کود نیتروژنه اوره در فصـل رشـد و بیومـاس    

هـاي  تـن در هکتـار یکـی از کشـت     200-150تولیدي حدود 

جـایی کـه   از آن). 2آید (فشرده و پرنیاز خوزستان به حساب می

زدایی نمکیند آفر، جهت استاین گیاه به شوري نسبتاً حساس 

 هنگـام بایسـت مقـداري آب اضـافه در    و شستشوي خاك  مـی 

عملیات آبیاري در نظر گرفته شود. با توجه بـه مصـرف حجـم    

رسد کـه مقـدار   زیاد آب و کودهاي شیمیایی، طبیعی به نظر می

تولیدي مزراع  زهابطریق  زیادي از این کودها شسته شده و از

و اسـباب بـروز مسـایل و     شـود نیشکر وارد اکوسیستم طبیعـی  

  .کندمحیطی را فراهم مشکالت متعدد زیست

ین تـر بـزرگ هـا،  ها و دریاچـه تخریب کیفیت آب رودخانه

). این مسئله عموماً در 20چالش در مدیریت کیفیت آب است (

هایی مانند بقایاي کودهاي ارتباط با افزایش سالیانه ورود آالینده

). در این میان گیاهانی 7 و 5( استهاي سطحی شیمیایی به آب

مانند نیشکر که نیاز زیادي بـه آب و نیتـروژن دارنـد، حـداکثر     

ي یـا هاي زیرزمینی و جاري به نیترات و بقاپتانسیل آلودگی آب

). مقـدار کـود   19 و 13، 11کودهاي شـیمیایی را دارا هسـتند (  

توصیه شده براي نیشکر در مناطق مختلف دنیا متفاوت  نیتروژن

است و بستگی به شرایط آب، خاك، مـدیریت و میـزان تولیـد    

هاي اراضی کشاورزي میزان نیتـرات و آمـونیم را   دارد. هرز آب

توانـد آنهـا را   هاي زیرزمینی و سطحی افزایش داده و میدر آب

). همچنـین  17 و 4هـا هـدایت کنـد (   ها و رودخانـه به دریاچه

مطالعات مختلف نیز نشان داد که از دست رفتن نیتروژن، فسفر 

هـاي  و فلزات سنگین از اراضی کشاورزي به منابع آب در دهـه 

کشـاورزي فشـرده و گسـترش     هاخیر افـزایش یافتـه کـه نتیجـ    

). در اســترالیا بــا ارزیـــابی   12کشــاورزي صــنعتی اســت (   

ت نیشـکر وجـود   هایی که در باالدست آنها مزارع کشـ رودخانه

ها آلـوده بـه عناصـر    که  آب این رودخانه شدداشت، مشخص 

). مطالعات در مزارع سـبزي و  3( هستندها کشغذایی و حشره

کـه بیشـترین غلظـت ازت     کـرد مرکبات در فلوریدا مشـخص  

گـرم در  میلـی  86/4و فسفات  283، ازت نیتراتی 13/9آمونیمی 

جایی که مقـدار کـود   آن). از 22( استب این مزارع الیتر در زه

مرکبات بیشتر بود،  هايباغکار رفته در مزارع سبزي نسبت به به

این مزارع نسـبت بـه    زهابغلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در 

نیز بیشتر گزارش شد. با این وجود، مطالعه دیگري نشـان   هاباغ

داد که چنانچه کود به مقدار توصیه شده و زمان مناسب به زمین 

کـار رفتـه   فقط درصد کمـی از نیتـروژن و فسـفر بـه     ،ودداده ش

گـزارش شـده    ). از سـوي دیگـر  8رود (هرز هدر می صورتبه

داري سـبب  طـور معنـی  است که مصرف کودهـاي نیتـروژن بـه   

). 15شـود ( هـا مـی  زهکـش افزایش خروج نیترات و کلسیم از 

همچنین در تحقیق دیگري مشخص شد که بـا افـزایش مقـدار    

). با ایـن  14شود (قدار منیزیم شسته شده هم زیاد مینیتروژن، م

نشان دادند که با افزودن چهار مقـدار   پژوهشگرانوجود بعضی 

داري در شستشـوي  متفاوت کود نیتروژن به خاك، تفاوت معنی

). با اسـتفاده از فسـفات آمـونیم    18کلسیم و منیزیم دیده نشد (

شـکر احتمـال   کـاربرد در کشـت نی  عنوان یکی از کودهاي پـر به

 هاي زیرزمینـی و جـاري و همچنـین وجـود    انتقال فسفر به آب

هاي فسفات و تجمع آنها در خـاك و عناصر نامطلوب در سنگ
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  برداري آزمایش. نقشه تاالب شادگان و نقاط نمونه1شکل 

  

یابد. در تحقیقی در فلوریدا نشان داده شـد کـه   گیاه افزایش می

محلـول در آب خـاك و    فسـفر ر بین مصرف کود فسفره، مقـدا 

 داريرابطـه مسـتقیم و معنـی    زهکشغلظت این عنصر در آب 

بـه   که فسـفر در خـاك عمـدتاً   ). با توجه به این22وجود دارد (

ذرات خاك چسبیده، لذا غلظت آن در محلول خاك و در نتیجه 

آب از ). اما اکثر فسفر موجود در هرز16پایین است ( زهابدر 

ـ  منبع رسـوبات خـاکی   . اسـت شـده توسـط هـرزآب     جـا هجاب

 90تـا   75اند که ایـن رسـوبات حـاوي    تحقیقات نیز نشان داده

که کود به مقدار توصـیه  درصد فسفر هستند. با این وجود وقتی

فقـط در صـد کمـی از     ،شده و زمان مناسب به زمین داده شود

  ).8( شودهاي سطحی مینیتروژن و فسفر وارد آب

در تولید علوفه، گردشـگري، درآمـد   اهمیت تاالب شادگان 

ــرات     ــرف و خط ــک ط ــتم، از ی ــظ اکوسیس ــتاییان و حف روس

محیطی ناشی از کاربرد کودهاي شیمیایی، آبیاري زیـاد و  زیست

فراوان در زمان رشد نیشکر که در اراضی باالدست  زهابتولید 

د، ضرورت انجام این تحقیـق را بـر کیفیـت    شومیتاالب انجام 

  . کندفصل بهار و تابستان مشخص میآب تاالب در طی 

 
  هامواد و روش

کیلـومتري اهـواز در     50تاالب شادگان در جنوب خوزستان و در 

طول شـرقی   49˚، 01'، 00"تا   48˚، 16'، 56"محدوده جغرافیایی 

اسـت.   عرض شمالی واقع شده 30˚، 57'، 51"تا  30˚،23'، 24"و 

نجـام شـد، بـراي بـاالتر     ا 1386تا  1384در این تحقیق که در سال 

مـدت دو  نقطه از تاالب انتخـاب و بـه   پنجبرداري، بردن دقت داده

. همچنین شدبرداري از آب آن انجام نمونهصورت فصلی سال و به

 ).1به تاالب بود (شکل  زهکشمحل ورود آب  Dنقطه 

فصل  هر هبرداري از آب نقاط مختلف در میانمنظور نمونهبه

هاي مخصوص راجعه و آب آن نقطه در قوطید نظر مبه نقطه م

گـذاري بـه   و پـس از شـماره   شـد آوري برداري آب جمعنمونه

ها هدایت الکتریکی، آزمایشگاه انتقال یافت. سپس از این نمونه

کلسیم، منیزیم، کلر، سولفات، نیترات و فسفات طبق اسـتاندارد  

شـد و  گیـري انـدازه  )9مؤسسه تحقیقات خـاك و آب ایـران (  
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  ) در بهار و تابستان سال انجام آزمایشDورودي به تاالب شادگان (نقطه  زهاب. خصوصیات شیمیایی 1ول جد

فصل 

  بردارينمونه

 زهکشدبی 

)1-sec 3m( 

  

هدایت 

 الکتریکی

)1-dS m(  

  

  

  

  فسفات      نیترات    سولفات  کلر   منیزیم  کلسیم

    )1-meq l(    
  

)1-l mg(  
 

  1/8  1/12  5/44  0/107  7/23  3/24  1/17  20  بهار

  7/20  8/11  1/45  0/96  3/15  1/27  3/13  5/20  تابستان

  

میانگین داده هر نقطه محاسبه و تحـت عنـوان تیمـار بعـد از ورود     

ها بـه  زهابورود زهاب ارائه شد. در این آزمایش مطالعات قبل از 

در  زهـاب ) نیز تحت عنـوان قبـل از ورود   1374- 75تاالب (سال 

مقایسه  زهابدست آمده از بعد از ورود گرفته شد و با نتایج به نظر

بـا سـه متغیـر سـال،      MSTAT-Cافزار ها با استفاده از نرمشد. داده

هـا  فصل و مکان مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت. میـانگین 

  ند. شداي دانکن مقایسه دامنهنیز با استفاده از آزمون چند

  

  نتایج و بحث

، زهابر مشخص شدن حجم ورودي عناصر موجود در منظوبه

هـاي بهـار و تابسـتان از محـل ورود     برداري آب در فصلنمونه

کیفی در آنها  هاي کمی وها به تاالب انجام شد و شاخصزهاب

  ) ارائه شده است.1که نتایج آن در جدول ( شدارزیابی 

رسـد و  در بهار و تابستان آبیاري مزارع نیشکر بـه اوج مـی  

شـود ضـمن   دور آبیاري در این دو فصل انجـام مـی   22دود ح

متـر مکعـب در    1200طور متوسط در هر دور آبیـاري  اینکه به

سـوم ایـن   . با توجه به اینکه یکشودهکتار آب وارد اراضی می

رود کـه  شـود، انتظـار مـی   شویی امالح خاك میآب صرف آب

ج شـود.  همراه امالح خاك از اراضی خاربه زهابحجم زیادي 

در بهـار و   زهـاب دهـد کـه دبـی    ) نشان مـی 1بررسی جدول (

مترمکعب در ثانیه  20میزان خود رسید و به  بیشترینتابستان به 

در تابستان داراي شوري کمتـري بـود    زهاب. همچنین شدبالغ 

که دلیل آن حجم زیـاد آبیـاري اراضـی نیشـکر و رقیـق شـدن       

  .استمحلول خاك 

شان داد که اثر سال، فصل و مکـان  ها نتجزیه واریانس داده

برداري و همچنین اثر متقابل آنهـا بـر شـوري آب تـاالب     نمونه

). مقایسه دو مطالعه قبل و بعـد از ورود  2دار بود (جدول معنی

هـاي  نشان داد کـه شـوري آب تـاالب در بیشـتر مکـان      زهاب

دار داشت. این افزایش در نقـاط  برداري شده افزایش معنینمونه

 ،به تاالب قرار داشـتند  زهابکه در امتداد محل ورود  5و  4، 2

بیشـتر   3نقطـه   اینکهدلیل ). با این وجود به3بیشتر بود (جدول 

شـوري در تابسـتان    ،رودخانه جراحی قـرار داشـت   تأثیرتحت 

بـه   7/21داري یافت و از ، کاهش معنیزهابسال بعد از ورود 

معموالً  اینکهوجه به زیمنس بر متر رسید. همچنین با تدسی 6/7

 زهـاب شود، شوري آبشویی اراضی بکر در فصل سرد انجام می

افزایش انتقال امالح بـه   دلیلبهدنبال آن در بهار در زمستان و به

که در تابستان حجم زیاد آبیـاري  حالیافزایش یافت. در زهکش

 زهابشدن محلول خاك و کاهش شوري  اراضی نیشکر، رقیق

تا شوري و مقدار امـالح در   شداین امر سبب را در پی داشت. 

که در حاشیه شمالی تاالب قـرار دارد، در بهـار بعـد از     1نقطه 

ــه قبــل از ورود  زهــابورود  ــد؛  زهــابنســبت ب ــزایش یاب اف

بـر متـر رسـید     زیمنسدسی 7/11به  4/4که شوري از طوريبه

). بـا توجـه بـه شستشـوي بیشـتر امـالح در بهـار و        3(جدول 

برداري در سطح همچنین پراکندگی نقاط مختلف نمونه تابستان،

قـرار   زهـاب هاي متفاوتی از میزان تأثیرتاالب، این نقاط تحت 

دار شـد.  گرفتند و بنابراین اثرات متقابل این عوامـل نیـز معنـی   

ی زهکشبعضی از محققان اظهار داشتند که پس از اجراي طرح 

، کیفیت آب آن ها به رودخانهزهکشاین  زهاباراضی و ورود 

). 21اسـت (  هکـرد تغییر یافته و به سـمت شـوري سـوق پیـدا     

د که حتی بعـد از تکمیـل دوره   دیگر نیز نشان دادن پژوهشگران

برابر بیشـتر از   10تا  5 زهکشاراضی، میزان شوري آب  احیاي

 ).  6آب آبیاري است (
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 ده. نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات آزمایش ش2جدول 

  کلسیم  منیزیم  کلر  سولفات  فسفات  نیترات
  هدایت

  الکتریکی

  درجه

  آزادي
 منابع تغییرات

 سال 1  2/2002**  2/867**  4/1649**  4/97139**  3/1457**  8/2272**  0/419**
ns8/0  **7/309  **6/1623  **8/79706  **0/1847  **6/766  **0/647 4 مکان 
ns5/1  **8/292  ns3/277  *5/11062  **6/333  *5/165  **1/206  4 مکان × سال 

  مکان × سالخطاي  20  4/36  2/98  5/162  8/1591  9/107  5/15  2/1
ns6/4  ns001/0  *0/666  **8/32062  **2/1390  ns4/118  **5/875  1 فصل 
ns0/4  ns006/0  **4/1551  **1/131302  **7/1168  ns0/189  **7/1083  1   فصل ×سال  
ns5/0  **0/71  **6/1711  **1/22852  **6/1733  **2/992  **0/367  4   فصل ×مکان  
ns3/0  **4/66  **8/1548  **9/68165  **8/1578  **6/556  **7/473  4   فصل × مکان ×سال  

 خطاي کل 20  5/27  2/50  8/45  1/2657  5/132  0/5  2/1

  -ضریب تغییرات (%)            8/37  1/23  5/29  7/43  1/29  6/34  7/22

ns  ،*  درصد احتمال خطا یکو  پنجدار در سطح دار و معنیترتیب عدم تفاوت معنیبه  **و 

  

 فصل ×مکان  ×مقایسه میانگین صفات آزمایش شده تحت اثر سه عامل سال  نتایج .3جدول 

  سال
  محل  فصل

 هدایت

  الکتریکی
  فسفات    سولفات  کلر  منیزیم  کلسیم  

    )1-m dS( )1-l meq(  )1-l mg(  

قبل از 

د ورو

 زهاب

  بهار

1 de4/4  ghi0/18  def4/11  f4/24  fg5/21  g13/0  

2  e6/2  hi4/16  ef9/6  f8/18  fg7/17  g11/0  

3  de2/5  g-d8/31  def5/10  def1/47  g-d4/35  g15/0  

4  de6/5  cde8/39  cde2/16  def5/82  e-b7/47  g24/0  

5  de2/6  i-f6/20  cde3/17  ef6/39  g-d2/29  fg57/0  

  تابستان

1 de8/6  ghi9/18  cde4/15  def4/45  efg5/25  efg83/0  

2  bc7/17  bcd3/41  b7/37  cde7/128  bcd0/50  g40/0  

3  b7/21  def7/33  b3/39  b0/325  b5/64  g21/0  

4  de7/4  i-f7/20  f-c3/13  ef0/31  g-d0/28  g35/0  

5  de7/5  h-e2/27  ef5/8  ef7/35  efg3/26  g33/0  

بعد از 

ورود 

  زهاب

  بهار

1 cde7/11  h-e6/26  f-c5/14  def9/81  f-c0/38  d6/7  

2  cde2/9  h-e3/26  cde0/15  def3/69  g-d0/30  g-d8/3  

3  cde9/8  i7/8  ef6/5  def6/67  g3/14  de9/4  

4  b1/23  ab5/53  b5/48  c8/192  b3/69  g-d3/4  

5  bc1/18  cde1/39  c5/25  cd5/143  bc9/57  c0/14  

  تابستان

1 de2/4  ghi2/81  f6/1  f6/25  fg3/18  a9/29  

2  a5/51  a0/65  a4/91  a0/525  a7/91  a9/29  

3  de6/7  h-d7/27  ef6/5  ef2/34  fg4/24  b3/20  

4  a3/48  bc7/48  b8/49  b9/322  b4/62  d8/6  

5  bcd6/13  g-d6/30  cd7/23  f-c1/120  f-c1/38  def7/4  

  .نیستند در سطح پنج درصددار اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
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جز اثر فصـل و اثـر   هها نشان داد که بنتایج تجزیه واریانس داده

متقابل سال در فصل بر کلسیم و همچنین اثـر متقابـل سـال در    

مکان بر سولفات، سایر عوامل بر مقادیر کلسیم، منیزیم، کلـر و  

و  4، 2داري داشتند. مقدار این عناصر در نقاط سولفات اثر معنی

مـزارع نیشـکر واقـع شـده      زهابکه در امتداد کانال ورودي  5

که در فصل بهار و در ایـن نقـاط   طوريافزایش یافت؛ به بودند،

ــب، کلســیم از  ــه ترتی ــه  6/20و  8/39، 4/16ب و  5/53، 3/26ب

بـه   3/17و  2/16، 9/6واالن بـر لیتـر، منیـزیم از    اکیمیلی 1/39

و  5/82، 8/18واالن بر لیتر، کلر از اکیمیلی 5/25و  5/48، 0/15

واالن بر لیتر و سولفات اکیمیلی 5/143و  8/192، 3/69به  6/39

واالن اکـی میلـی  9/57و  3/69، 0/30به  2/29و  7/47، 7/17از 

 بر لیتر افزایش داشت. این روند در فصل تابستان نیز ادامه یافت.

و همچنـین  ) 15این نتایج با مطالعات مونقان و همکـاران ( 

) مطابقت داشت. آنها در تحقیقـات خـود   14مزیچ و همکاران (

طـور  به این نتیجه رسـیدند کـه مصـرف کودهـاي نیتـروژن بـه      

 زهکـش داري سبب افـزایش خـروج کلسـیم و منیـزیم از     معنی

) گـزارش کردنـد کـه در اثـر     10شـود. التـون و همکـاران (   می

وگرم در کیلـ  30و  159، 12طـور متوسـط   ی، سالیانه بـه زهکش

ترتیـب منیـزیم، کلسـیم و گـوگرد از دسـترس خـارج       هکتار به

دلیل زیاد بودن مقدار گچ و آهک و حاللیت . همچنین بهشودمی

)، عناصـر کلسـیم،   1کم آنها در اراضی تحـت کشـت نیشـکر (   

تدریج از پروفیل منیزیم و سولفات با آبیاري،  به مرور زمان و به

 3شوند. از طـرف دیگـر نقطـه    ها میزهابخاك خارج و وارد 

شدن در بخش میانی تـاالب و اثرپـذیري بیشـتر از     دلیل واقعبه

 یـک رودخانه جراحی، کاهش این عناصر را نشان داد. اما نقطه 

شویی اراضی دلیل آبکه در حاشیه شمالی تاالب قرار داشت، به

دنبال آن در بهار در فصل سرد و افزایش شوري در زمستان و به

، داراي مقـادیر بیشـتري امـالح در    زهابقال امالح آنها به و انت

  ).3بود (جدول  زهاببهار بعد از ورود 

ها نشان داد که اثر کلیـه عوامـل   نتایج تجزیه واریانس داده

 شـد دار فصل بر میـزان فسـفات معنـی    ×به جز فصل و سال 

بــه شــکل  زهــابطــوري کــه مقــدار آن در بعــد از ورود بــه

). این نتایج با تحقیـق  3و  2یافت (جداول  داري افزایشمعنی

) مطابقـت دارد. آنهـا طـی    16وونـگ و همکـاران (  کـی جیان

آزمایشی در نیشکر گزارش کردند که بعد از تولیـد هـرز آب،   

کیلوگرم در هکتار فسفر در الیۀ سطحی خاك بـاقی   2/0فقط 

ماند. همچنین ممکن است مقداري از فسفات خاك از طریـق  

طحی که حامل رس و ماده آلی هستند از مزرعه هاي سزه آب

) 8خارج شود. این مطلب قبالً توسط داگـالس و همکـاران (  

یید قرار گرفته بود. نتایج نشان داد که فقط اثر سال بر أمورد ت

دار شـد  نیترات در سطح احتمـال خطـاي یـک درصـد معنـی     

افـزایش   ،تـرین دالیـل آن  یکی از مهـم  ) که احتماال2ً(جدول 

اي کودهاي نیتروژنه در مزارع نیشکر باشد. طی مطالعه مصرف

اولین هـرز آب رخ   اینکهروي نیشکر مشخص شد که بعد از 

متري سطحی سانتی 15 هداد، نیتروژن معدنی به سرعت در الی

). 16کیلوگرم در هکتار رسـید (  20خاك ناپدید و به کمتر از 

ـ   ه آب و گزارش شده که گیاهی مانند نیشکر که نیاز زیـادي ب

هـاي زیرزمینـی و   نیتروژن دارد، حداکثر پتانسیل آلـودگی آب 

ــرات را دارا   ــه نیت ــاري ب ــتج ــی و راس (19( اس ) 4). برامل

دار نیتروژن کـل  دریافتند که کشت نیشکر باعث افزایش معنی

گیري نیتـرات شسـته شـده در    شوند. اندازههاي جاري میآب

نیتروژن نشان داد  آزمایش گلدانی نیشکر با مقادیر مختلف کود

کل شستشوي نیتـرات در طـول آزمـایش، در     درصد 5/86که 

). همچنین مطالعه حاضر نشان 2آبیاري اول و دوم اتفاق افتاد (

ی حمـل و وارد  زهکشداد که مقدار نیتراتی که از طریق کانال 

 8/11و  1/12ترتیـب  تاالب شادگان شد در بهار و تابستان بـه 

  ).1جدول گرم بر لیتر بود (میلی

  

  گیرينتیجه

 گیـري که پارامترهاي مختلف اندازه کردتوان بیان طورکلی میبه

داري نشـان  هاي مختلف با یکدیگر تفاوت معنـی شده در مکان

دادند. با توجه به موقعیت مکانی مختلف نقاط در تاالب نسبت 

ها طبیعی و رودخانه جراحی، این تفاوت زهاببه کانال ورودي 

که تقریباً در امتداد  5و  4، 2که در نقاط طوريرسد. بهنظر میبه
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اند، افزایش غلظت ی به تاالب واقع شدهزهکشمحل ورود کانال 

آب رودخانـه   تأثیرکه بیشتر تحت  3در نقطۀ  عناصر شدیدتر و

کـه   ،جراحی است این افزایش کمتر بود. ایـن در حـالی اسـت   

ت داراي وضـعیت  که در حاشیه شمالی تاالب قرار داش 1نقطه 

دلیل شستشوي اراضی، میزان که در بهار بهطوريمتفاوتی بود. به

  امالح در این فصل افزایش داشت. 

باعـث تفـاوت    زهـاب اختالف در مقدار عناصر موجود در 

. همچنـین  شـد دار بین بیشتر پارامترها در فصول متفـاوت  معنی

نیـز   هـاب زهاي قبل و بعـد از ورود  برداري در  زمانبین نمونه

دار وجود داشت؛ که بـا توجـه بـه احـداث کانـال      تفاوت معنی

توان رسد و میورودي به تاالب این امر طبیعی به نظر می زهاب

بـه محـیط زیسـت تـاالب      زهـاب را از آثار تخریبـی ورود   آن

هاي حساب آورد. با توجه به اهمیت این تاالب در حفظ گونهبه

هـاي صـنعتی   ت تا شرکتمتعدد گیاهی و جانوري، ضروري اس

اطراف آن از جمله کشـت و صـنعت نیشـکر و صـنایع جـانبی      

  اي را نشان دهند.نسبت به این امر حساسیت ویژه
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Abstract 

Since 2001, water main drainage of sugarcane farms located in the east side of Karoon River has been deviated to 
Shadegan lagoon. The average discharge and salinity of the drain water in spring and summer were 20 and 20.5 m3 sec-1 
and 17.1 and 13.3 dS m-1, respectively. Therefore, there have been considerable changes in the lagoon water quality 
when compared to the time before entering the drain water. Therefore, an experiment was performed to investigate the 
effects of sugarcane waste water on the quality of Lagoon’s water. The results showed that the average salinity was 
increased significantly before and after the entrance of the drainage into different points.  The average salinity in the 
sample point No.2 (along the entrance of the drainage) in summer was changed from 17.7 to 51.5 dS m-1. The results, 
therefore, revealed that after the  entrance of drainage water to  Lagoon, during summer time, water salinity and mineral 
concentrations were increased for all locations except  the points of 1 (on the northern margin of Lagoon) and 3 
(influenced by Jarahi River). Phosphate ion concentration was increased at all investigated locations, but the highest 
phosphate concentrations were observed at the location points of 1 and 2 in summer. Given the important role of this 
lagoon in the protection of animal and plant spices, it is essentially important for sugarcane production companies to 
adopt a special measure for the protection of Lagoon from any source of pollution. 
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