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چكيده

تاکستان واقع در جنوبغربی قزوین و ارتفا  1265متر از سطح دریاست که بخوش زیوادی از آب آن از منوابع آب زیرزمینوی توأمین
میشود .جهت جریان آب زیرزمینی دشت ،از غرب به طرف شرق است ،اما در نواحی شمالی به طرف جنوبشرقی و در نواحی جنووب
و جنوبغربی نیز به سمت مرکز دشت و در جهت شمالشرقی تغییر مسیر میدهد .با توجه به آنکوه لنودفیل تاکسوتان کوه تمهیودات
بهداشتی خاصی برای آن ملحوظ نشده است ،امکان نشت و ورود شیرابه به منابع آبهای زیرزمینی مجاور وجود دارد ،به همین دلیول
بررسی و مطالعۀ تغییرات کیفیت شیمیایی آبخوان متأثر از شیرابۀ لندفیل دارای اهمیت بسیاری است .نتایج تحقیق ،با مقایسوۀ مقوادیر
پارامترهای کیفی در شیرابه با استاندارد ملی تخلیه به آبهای سطحی و چاههای جاذب ،بیانگر آن بود که شیرابۀ لندفیل تاکسوتان در
سالهای  1383و  1393دارای مقادیری بیش از استاندارد ملی تخلیه بوده است و نباید به سهولت و بدون مدیریت به محیط پیراموون
راه یابد .همچنین ،مقایسۀ نتایج آنالیز پارامترهای کیفی آب زیرزمینی محدودۀ مطالعاتی بیانگر افزایش شایان توجه برخی آالیندهها به
خصوص فلزات سنگین بوده است .دلیل احتمالی این امر میتواند نشت شیرابه به محیط و نفوذ به منابع آب زیرزمینی مجواور لنودفیل
باشد .عالوه بر آن ،میزان غلظت فلزات سرب ،کادمیوم و نیکل در نمونههای آب محدودۀ مطالعاتی در مقایسه بوا سوایر آالینودههوای
مورد مطالعه بیشترین تجاوز از میزان استانداردهای کیفی ملی و بینالمللی را داشت .به طور کلی میتوان گفت احتماالً نشوت شویرابه
سبب تغییر کیفیت منابع آب زیرزمینی مجاور لندفیل تاکستان شده است.
کليدواژه

آبهای زیرزمینی ،تاکستان ،شیرابه ،لندفیل ،فلزات سنگین.

 .1سرآغاز
امروزه نیاز ب آ

زیستمحیطی کش؛ر محس؛
در تمام اشكا زندگی از میكروارگانیسم

تا انسان مشكل ردی تل ی میش؛د ،زیرا بسایاری از مناابع
آ

در دنیا ب ن طۀ بحرانی رسایدهاناد .دفاک غیربهداشاتی

م؛اد زا د شهری ،صنعتی و بیمارستانی یكای از معضایت
* ن؛یسنده مسئ؛  :تلوک تماس09127426764 :

میش؛د .در کش؛ر ما تنهاا 8

درصد پسماندهای شهری بازیافت و کمو؛ست و  92درصد
م؛اد زا د دفک میش؛ند (بدو .)1379 ،محل های دفک زبالا
ب منزلۀ یكی از تهدیدات یماده بارای آ هاای زیرزمینای
شناسایی شده است (.)Nagarajan, et al., 2012
Email: ra_nasir@yahoo.com
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محل های دفک زبال (لندفیل) پتانسیل

تی اگر هیچ زبالۀ خطرناکی در محال دفاک زبالا ورا؛د

زیادی بارای آلا؛دگی آ هاای زیرزمینای دارناد ،زیارا در

نداشت باشد باز هم شیرابۀ اصل ب منزلۀ تهدیادی رادی

ایااکگ؛نا مناااطق امكااان آلاا؛دگی بااا شاایراب زیاااد اساات
(.)Aldecy, et al., 2008; Nixon, et al., 1997

برای آ های زیرزمینی محس؛

میش؛د.

محص؛رکردن مراکز دفک بهداشتی زبال سبس زیباایی و

آلاا؛دهشاادن منااابع آ هااای زیرزمیناای م؛رااس ایجاااد

پاکیزگی محیطزیسات مایشا؛د و سایمت و بهداشات را

ریس های پایدار برای محیطزیست و مصر کننادگان آن

برای محیط و افراد رامعا فاراهم مایآورد ،اماا از سا؛ی

میش؛د (.)Mor, et al., 2006

دیگر ،ب یلت ایجاد دو فرآورد رانبی گاز و شیراب ب آثار

آ های زیرزمینی بنا با تعریاف ،آ

يخیارهشاده در

نا یۀ اشباع و در زیر ساطح اشابایی اناد .روی زمایک آ
فراوان ور؛د دارد ،اما تنها  2/5درصد از کل مناابع آ
ص؛رت آ

س؛ط بال ؛های نیز منجر خ؛اهد شد.
شیرابۀ لندفیلهای شهری پساا هاای پیچیاد غلیظای

با

دارد ک از رمل میت؛ان با ما؛اد آلای محلا؛  ،ترکیباات

شایریک در دساترس بشار اسات (مشاهدی و

معدنی همانند آم؛نی؛م ،کلسیم ،منیزیم ،سدیم ،پتاسیم ،آهک،

در

س؛لوات ،کلراید و فلزات سنگیک از رمل کادمی؛م ،کاروم،

شهرستانهای مختلف در سراسر رهان ب شمار میروناد و

ماس ،سار  ،نیكال ،روی اشااره کارد ( Ogundiran and

ب همیک دلیل مطالعات گسترد رنب های مختلف آن مانناد

Afolabi 2008; lee, et al., 1986; Christensen, et al.,
.)1998

باغ؛ند .)1389 ،آ های زیرزمینی منبع اصلی تأمیک آ

پتانسیل و يخیارهساازی ،هیادرول؛ژی و کیویات آن ما؛رد
ت؛ر قرار گرفت است (.)Abbasi, et al., 2013
رشد روزافزون رمعیت شهرها و تمرکاز فعالیاتهاای
صنعتی و کشاورزی در بسیاری از ن ا رهاان و ایاران با
افزایش نیااز آ

بارای مصاار

مختلاف انجامیاده اسات

(کارآم؛ز و زهرایی .)1382 ،ییوه بر آن ،افزایش رمعیات
ب منزلۀ یكی از ی؛امل مهم ایجاد بیتباادلی میاان انساان و
محیط زیسات کا با بهاره گیاری گساترده از زمایک هاای
کشاورزی ،استخراج معادن و بكارگیری ابزارهای مختلاف
صنعتی انجامیده است ،ن شی راز آلا؛دگی نداشات اسات.
مبحث آل؛دگیها را در ایک دارد؛

میت؛ان از دو دیدگاه

تخریس مناابع طبیعای و ایجااد زبالا هاای ناشای از ما؛اد
مصرفی گ؛ناگ؛ن می ظ کارد کا با دلیال رشاد ساریع
مصن؛یات بشر و ت؛لید م؛اد شیمیایی بعد از ان ی

صنعتی

سبس شده اسات کا کمیات و کیویات ما؛اد زا اد دداار
تغییرات فراوانی شا؛د (یبادلی و رلیلای .)1388 ،تهدیاد
آ های زیرزمینی از محلهاای دفاک زبالا در بسایاری از
ن ا رهان ور؛د داشت است .ب خصا؛ص در کشا؛رهای
در ا ت؛سع ب یلت ور؛د زبال های صنعتی و شاهری،

شیراب یبارت است از :یصار
یمدتای ر؛ی از میان ت؛د زبال ک

اصل از یب؛ر آ های
اوی آزیندههای بسایار

زیادی است .گاز محل دفک نیاز در نتیجاۀ تجزیا و فسااد
بی؛شیمیایی ضایعات و م؛اد غذایی فسادپذیر در محل دفاک
زبال ایجاد میش؛د .ایک گااز یمادتای شاامل متاان و م ادار
کمتااری دی اکس اید کااربک و اساایدهای آلاای فاارار اساات
(غضبان .)1385 ،خا

مهم تاریک و گساترده تاریک صاافی

فیزیكاای ،شاایمیایی و بی؛لاا؛ژیكی آ هااا ،بازیافااتکننااد
ضایعات و دریافتکنند بسیاری از م؛اد است ،اما ظرفیات
محدودی دارد و ممكاک اسات بسایاری از ما؛اد سامی و
آزیندهها ک ب خا افزوده میش؛ند ،از نظر تمرکز افزایش
یابنااد و در نهایاات باا صاا؛رت تهدیاادی راادی باارای
مح ایطزیساات درآینااد (غضاابان .)1385 ،از رمل ا تااأثیر
گازهای ناشی از محل دفک زبال میت؛ان ب آثار گلخانا ای
گازهای متان و دی اکسید کربک و ایجااد پدیاد گرماایش
رهاااانی ،خوگااای ناشااای از گااااز دی اکسااید کاااربک و
انوجارپذیری گاز متان اشاره کرد .اثر گاز متاان در اتمساور
رهانی و شارایط گلخانا ای ادودای  21برابار دی اکساید
کربک است.
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مح ان بسیاری از سا  1970مییدی پدیاد آلا؛دگی

تاکستان ک در پهنۀ دشت قزویک قرار گرفتا اسات از

آ های زیرزمینی باا شایرابۀ لنادفیل را با طا؛ر گساترده

ربهۀ شما و شما غربی و غار

با ارتوایاات یلین یا ،

گزارش کردهاند ( ;Nakhaei, et al., 2014; Zanoni, 1972

آقداغ و اب؛ نوی محدود میش؛د کا در ف؛اصال  7تاا 15

;Garland and Mosher, 1975; Dunlap, et al., 1976
MacFarlane, et al., 1983; Reinhard, 1984; Malina, et
al., 1999; longe and Kehinde, 2005; Longe and
.)Enekwechi, 2007

کیل؛متری شهر قرار گرفت اند .با ت؛ر ب محدودیت ت؛سعۀ

مناسس ت؛سعۀ شهر در ربهۀ شما غربی است ک ب یلات

 .1 .2محدودۀ مطالعاتي
تاکستان ک ب سرزمیک تاتها معرو

ب؛ده در گذشت سایاده

یا سیادهک نامیده میشده است .نطواۀ اصالی پیادایش شاهر
تو ای است تاریخی ب ناام خلا کا؛ه کا در مرکاز قسامت
قدیمی تاکستان قرار گرفت است و در ا

اضر رزو آثاار

تاریخی منط ب شامار مایآیاد .یكای از ی؛امال ماؤثر در
شكلگیری تاکستان دسترسی با مناابع آ هاای ساطحی و
و ه؛ای مناسس و اصالخیزی خاا منط ا

ب؛ده است .از طرفی ور؛د باغات انگ؛ر و مزارع اصالخیز،
م؛قعیت ارتباطی مناسس و قرارگیری در مسیرهای ترانزیات
تهران ب شهرهای همدان ،رشت ،تبریاز و یبا؛ر خاط آهاک
تهران -تبریز سبس رونق اقتصادی ایک شهر طای دناد دهاۀ
اخیر شده است .با تشكیل اساتان قازویک ،ایاک شهرساتان از
استان زنجان ردا و ب استان قزویک ملحق شد.
تاکستان در رن؛ غربای قازویک بایک  46دررا و 42
دقی ۀ ط؛ شرقی و  36دررا و  4دقی اۀ یارض شامالی
واقع شده و ارتواع آن از سطح دریاا  1265متار اسات .با
استثنای بخش شما غربی و غار

شاهر کا دارای شایس

نسبتای تندی است ،سایر ن ا شایس مییمای دارناد .شایس
یماا؛می منط ا از غاار

انگ؛ر و اراضی صنعتی در ربهۀ شما شرقی و ور؛د م؛انع
مصن؛ع ت؛سع  ،نظیر خط آهک در ربهۀ رن؛بی تنها رهات

 .2مواد و روشها

زیرزمینی ،آ

شهر در ربهۀ شرقی و رن؛ شرقی ب یلت ور؛د باغاات

با شاارق امتااداد دارد و کاااهش

تاادریجی شاایس ساابس فرونشااینی باقیمانااد آ هااای
رودخان های ابهررود و خاررود در قسامت رنا؛بی شاده
است .شیس داکثر در ادامۀ شما غر

ب سمت تاکساتان

دود  3درصد و میانگیک آن ب شما غربای  1/7درصاد و
شیس یم؛می منط از تاکستان ب سمت قزویک در رهات
شما شرق دود  0/3درصد است.

یب؛ر ات؛بان تهران -زنجان دارای محدودیت است .از طر
دیگر ،با ت؛ر ب زلزل خیزب؛دن منط و ور؛د گسالهاای
شناخت شده نظیر گسلهای پرند  ،ایو  ،اشتهارد ،قشایق
و آبی

ت؛سعۀ شهر ب ص؛رت یما؛دی صارفای باا ریایات

آیاایکنامااۀ  2800زلزلاا در ساااخت و سااازهای شااهری
امكان پذیر است .شیس یما؛می شاهر ادود  2درصاد از
شما غر

ب رنا؛ شارق و در رهات غار

با شارق

دود  0/3درصد است.
در خصاا؛ص وضااعیت اقلیماای تاکسااتان بایااد گواات:
براساس گزارشهای اخذشده از ایساتگاههاای ه؛اشناسای
مهم واقع در شهرساتان تاکساتان کا شاامل ایساتگاههاای
ر یمآباد ،هوت صندوق ،تاکساتان ،دولاتآبااد و ن؛دها
است مشخص شده ک مت؛سط دمای ه؛ا در گرمتاریک مااه
(تیرماااه)  25/7دررا و در سااردتریک ماااه (دیماااه) -0/4
درر گزارش شده و میانگیک سازنۀ دمای ه؛ا در ایساتگاه
تاکستان  14درر طی ی

دور آماری  17سال است .طبق

آمار اخذشده ،اداقل دماای مطلاق ها؛ا  -18/5دررا و
داکثر مطلق ه؛ا  41/5درر است .میزان مت؛سط بارندگی
سازن در تاکستان  235میلیمتر گزارش شده است کا 41
درصد بارندگیها در زمستان 28/5 ،درصاد در بهاار26/3 ،
درصد در پاییز و  4/2درصد در تابستان ص؛رت میگیرد.
 .2 .2شبكۀ نمونهبرداري
نم؛ن های آ

زیرزمینی و شیراب پس از نم؛نا بارداری در

آزمایشگاه تجزی و آنالیز شیمیایی و غلظت فلزات سانگیک
و  BOD5و  CODسنجش شد.
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اصاالی تح یااق تعااداد  5ایسااتگاه

نم؛ناا باارداری در محاادود مطالعاااتی مشااخص شااد و
نم؛ن برداری آ

 )Dو ایستگاه پنجم ( )Eدر بازدست لندفیل انتخاا
است تا اثر ا تمالی شیراب در آل؛دگی منابع آ

شاده

زیرزمینای

از آنها در مهرماه  1393ص؛رت گرفات.

محدود مطالعاتی با دقت بیشتری بررسی شا؛د .همچنایک،

همچنیک ،برای بررسی روند تغییرات کیوی ،نتایج باا نتاایج

آنالیز نم؛نۀ شیراب نیاز بررسای و نتیجا باا اساتانداردهای

سا  1383م ایس شد .شایان یادآوری است دهار ایستگاه

تخلی م ایسا شاد .مكاان ایساتگاههاای نم؛نا بارداری و

نم؛ن برداری در پاییکدسات لنادفیل تاکساتان ( C ،B ،Aو

محدود مطالعاتی در شكل  1نشان داده شده است.

شکل  .1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری در محدودۀ مطالعاتی

بررسی آلودگی منابع آبهای زیرزمينی اطراف مراکز دفن زباله ...
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اکبر باغوند و همکاران

در راادو  1مختصااات ایسااتگاههااای نم؛ن ا باارداری
استوادهشده در محدود مطالعاتی ارا شده است.

همچنیک ،در شاكل  2تصااویری از وضاعیت م؛را؛د
لندفیل تاکستان ارا شده است.

جدول  .1مختصات ایستگاههای نمونهبرداری در محدودۀ مطالعاتی

مختصات

نام ایستگاه

مختصات

x

y

A

379540

3999343

B

381776

3985909

C

385212

3994738

D

377755

3987955

E

346979

3960313

شکل  .2محل دفن زبالۀ شهری (لندفیل) در تاکستان

 .3 .2تعيين غلظت پارامترهاي كيفي

از برخی استانداردهای معتبر ارا ا شاده از طار

مؤسساۀ

پارامترهایی ک ارزیابی شدند شامل هدایت الكتریكی،pH ،

استاندارد و تح ی ات صنعتی ایاران ،اساتاندارد آ

شار

 Ca ،Na ،COD ،BOD ،TSS ،TDSو برخاااای فلاااازات

صنعت آ

کش؛ر ،سازمان بهداشت رهانی و استاندارد آ

سنگیک (شامل مس ،روی ،آهاک ،سار  ،کاروم ،کاادمی؛م،

شر

م؛لیبدن ،منگنز ،نیكل و آل؛مینی؛م) ب؛دند.

ارا ۀ نتایج ،استانداردهای استواده شاده در قالاس رادو 2

اتحادیۀ اروپا استواده شده است .از ایاک رو پایش از

ارا شده است.
 .4 .2استانداردهاي كيفي آب
برای تجزی و تحلیل کیوی منابع آ

برای مصاار

شار
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جدول  .2حداکثر غلظت توصیهشده برای مصارف شرب و آبزیان

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
 .1استاندارد آ
 .2استاندارد آ
 .3استاندارد آ
 .4استاندارد آ

پارامتر
pH

هدایت الكتریكی ()µmhos/cm
کدورت ()NTU
کل رامدات محل؛
کل رامدات معلق
سختی کل ()CaCO3
کلرور
س؛لوید هیدروژن
س؛لوات
سیلیس
فسوات
نیتریت (بر سس )NO2
نیترات (بر سس )NO3
آم؛نی؛م
کلسیم
منیزیم
سدیم
پتاسیم
دتررنت
سیانید
اکسیژن محل؛ ()DO
BOD
COD

منگنز
آهک
روی
نیكل
سر
مس
کادمی؛م
کبالت
کروم ()III
آرسنی
باری؛م
آنتیم؛ان
فكا کلیورم ()MPN/100ml
کلیورم کل ()MPN/100ml
شر
شر
شر
شر

() 1

شر
5

50
0/5
0/01
1
0/003
0/05
0/01
0/7
/005
0
0

داکثر غلظت ت؛صی شده (میلیگرم در لیتر)
شر ()4
شر ()3
شر ()2
8/5
9
5
2000
1500
1500
500
600
250
400
0/05
400
400
0/1
3
45
50
50
0/5
1/5
100
250
150
50
150
200
0/2
0/07
5
0/4
0/3
3
0/07
0/01
2
0/003
0/05
0/01
0/7
0/02
0
>1
0

سازمان بهداشت رهانی
مؤسسۀ استاندارد و تح ی ات صنعتی ایران ،شمار استاندارد 1053
اتحادیۀ اروپا
صنعت آ کش؛ر -شمار  116-3سا 1371

بررسی آلودگی منابع آبهای زیرزمينی اطراف مراکز دفن زباله ...
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 .3نتايج و بحث

آهک ،سار  ،کاروم ،کاادمی؛م ،م؛لیبادن ،منگناز ،نیكال و

 .1 .3مقادير پارامترهاي كيفي در نمونههاي آب و شيرابه

آل؛مینیاا؛م) باا؛ده اساات .از ای اک رو در اداما نتااایج آنااالیز

پارامترهای کیوی اندازهگیریشده در خص؛ص نم؛نا هاای
آ

شااااامل پارامترهااااای ،BOD ،TSS ،TDS ،EC ،pH

نم؛ن هاای آ

و شایراب در ساا هاای  1383و  1393در

ردو های  3تا  5ارا شده است.

 Ca ،Na ،CODو برخی فلزات سنگیک (شامل ماس ،روی،
جدول  .3نتایج آنالیز نمونههای آب در محدودۀ مطالعاتی مجاور به لندفیل تاکستان در سال 1383
Cu
Zn
Fe
Pb
Cr
Cd
Mo
Mn
Ni
Al
Na
Ca
BOD
COD
TDS
EC
TSS
pH

A

B

C

D

E

0/016
0/093
0/004
0/51
0/005
0/011
0/05
0/007
0/053
0/03
494
39
1/8
5/6
950
1680
1/9
7/6

0/021
0/069
0/028
0/48
0/009
0/01
0/05
0/016
0/036
0/02
389
26
1/6
4/8
735
1310
1/9
7/7

0/027
0/112
0/009
0/54
0/004
0/013
0/02
0
0/007
0/09
483
42
2/2
4/4
840
1740
2
7/2

0/027
0/048
0/005
0/48
0/008
0/01
0/05
0/005
0/02
0/01
436
28
2/3
5/9
623
1700
1/8
7/1

0/016
0/055
0/004
0/47
0/003
0/01
0/07
0
0/025
0/06
467
49
1/4
4/6
510
950
2
7/2

جدول  .4نتایج آنالیز نمونههای آب در محدودۀ مطالعاتی مجاور به لندفیل تاکستان در سال 1393
Cu
Zn
Fe
Pb
Cr
Cd
Mo
Mn
Ni
Al
Na
Ca
BOD5
COD
TDS
EC
TSS
pH

A

B

C

D

E

0/7
0/41
0/021
0/99
0/021
0/084
0/46
0/005
0/094
0/03
581
58
2
5/8
1150
2890
2
7/5

0/17
0/31
0/025
1
0/016
0/088
0/22
0/007
0/155
0/11
467
49
1/9
5/2
863
2680
1/9
7/6

0/12
0/27
0/111
1/08
0/02
0/91
0/35
0/002
0/115
0/17
558
51
2/6
5/1
1070
3100
1/8
7/2

0/14
0/27
0/004
1
0/07
0/081
0/42
0/004
0/126
0/04
509
43
2/5
6/2
856
2940
2
6/9

0/15
0/28
0/031
0/96
0/014
0/208
0/29
0/004
0/131
0/14
525
66
1/6
4/7
784
1310
1/9
7/1
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جدول  .5نتایج آنالیز نمونههای شیرابۀ لندفیل تاکستان در سالهای  1383و 1393

1383

1393

pH

5/46

7/28

BOD

35000

2550

COD

50000

22500

Ca

2191

134

Na

16672

1192

Al

58/66

0/73

Ni

4/053

1/275

Cu

5/46

0/51

Mn

16/216

0/579

Mo

4/34

0/37

Cd

3/6

0/071

Cr

68/37

1/07

Pb

158/7

1/02

Fe

483/37

13/93

Zn

5/298

1/644

TDS

4900

21000

EC

3800

13800

TSS

7600

1100

 .2 .3مقايس اۀ نتااايج مقااادير پارامترهاااي كيفااي بااا
استانداردهاي ملي و بينالمللي

اتحادیۀ اروپا ب؛ده است .از ایکرو می ت؛ان برداشت کارد از
منظر  pHوضعیت کیوی نم؛ن های آ

نسبتای مطل؛

است.

م ادیر پارامترهای کیوی اندازهگیریشده در نم؛ن هاای آ
برداشتشده با استانداردهای ملی و بیکالمللای با ترتیاس
اتحادیااۀ اروپااا و

اساتاندارد ملاای  ،1053اسااتاندارد شاار

استاندارد بیکالمللی سازمان بهداشات رهاانی ( )WHOدر
نم؛دارهای کیوی م ایس شدهاند.

كاال جاماادا

معلا

( )TSSو هاادايت الكتريكاي

()EC
شایان یادآوری است بارای پارامترهاای  TSSو  ECم ادار
مشخص استانداردی در هایچیا

از اساتانداردهای معتبار

ور؛د ندارد .از ایک رو ،نمیت؛ان قضااوت و م ایساۀ قابال
ميزان pH

قباا؛لی از پارامترهااای اناادازهگیااریشااد باااز در محاادود

میت؛ان دریافت م ادیر  pHو نم؛ن های آ

از  7/1تاا 7/7

مطالعاتی ارا کرد.

در سا  1383و  6/9تا  7/6در سا  1393تغییر مایکنناد.
محلول ()TDS

با ت؛ر با م اادیر  pHدر رادو اساتانداردها مای تا؛ان

كل جامدا

دریافت میزان  pHدر تمامی نم؛ن ها کمتر از داکثر میزان

استانداردهای ملی  1053و شر

ت؛صی شده در استانداردهای آ

شار

 1053و اساتاندارد

اتحادیۀ اروپا برای TDS

داکثر م دار  1500میلی گرم بر لیتر را ت؛صی کرده اناد .از

بررسی آلودگی منابع آبهای زیرزمينی اطراف مراکز دفن زباله ...
اکبر باغوند و همکاران
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ایک رو با ت؛ر ب م ادیر گازارششاده مایتا؛ان دریافات

می ت؛ان دریافت وضعیت کیوی نم؛ن های برداشاتشاده از

وضعیت کیوی نم؛ن های برداشتشده از منظر کل رامدات

و بسیار کمتر از میازان اداکثر

محل؛ مطل؛

است .ب رغم ایک امر می ت؛ان دریافت میزان

 TDSطی دور زمانی  10سال افزایش یافت است .یكای از

منظر میزان کلسیم مطل؛

مجاز استانداردهای ملی و بیکالمللی است .ب رغم ایک امار
می ت؛ان دریافت میزان کلسایم طای دور زماانی  10ساال
زیرزمینای و

دزیل ایک امر می ت؛اند نشت شیراب ب محایط و در نهایات

افزایش یافت است .برداشت زیاد از مناابع آ

نو؛ي ب آ های زیرزمینی منط باشد.

ش؛ری ا تماالی آن هماراه نشات شایراب با محایط و در
نهایت نو؛ي ب آ های زیرزمینی منط  ،میت؛اناد از دزیال

ميزان COD

ا تمالی افزایش میزان کلسیم باشد.

شااایان یااادآوری اساات هاایچیا

از اسااتانداردهای معتباار

داکثر م دار مجاز برای پارامتر  CODمعیک نكاردهاناد .از
ایک رو ،نمی ت؛ان قضاوت مناسابی در خصا؛ص وضاعیت
کیوی نم؛ن های آ

سديم ()Na
استانداردهای ملی  1053و شر

اتحادیۀ اروپا ( )EUبرای

از منظر میزان  CODارا کرد .ب رغام

کلسیم ب ترتیس داکثر م ادار  200و  150میلایگارم بار

ایک امر می ت؛ان دریافت میزان  CODطای دور زماانی 10

لیتر را ت؛صای کارده اناد .از ایاک رو باا ت؛را با م اادیر

سال افزایش اندکی در نم؛ن ها داشت است .دلیال ا تماالی

گزارششده می ت؛ان دریافات وضاعیت کیوای نم؛نا هاای

ایک مسئل می ت؛اند نشت شیراب ب محیط و در نهایت نو؛ي

برداشتشده از منظر میزان سدیم بسیار ناامطل؛

و بیشاتر

ب آ های زیرزمینی منط باشد.

از میزان اداکثر مجااز اساتانداردهای ملای و بایکالمللای
است .همچنیک ،می ت؛ان دریافت میزان سدیم نیز طای دور

ميزان BOD

زمانی  10سال در نم؛ن ها افازایش یافتا اسات .برداشات

مانند پارامترهای  CODو  TSSهایچیا

از اساتانداردهای

زیاد از منابع آ

زیرزمینای ،افات ساطح آ

زیرزمینای و

معتبر داکثر م دار مجاز را برای پاارامتر  BODمشاخص

ش؛ری ا تماالی آن هماراه نشات شایراب با محایط و در

نكرده اند .بنابرایک ،نمی ت؛ان استنتاج مناسابی در خصا؛ص

نهایت نو؛ي ب آ های زیرزمینی منط  ،میت؛اناد از دزیال

وضعیت کیوی نم؛ن هاای آ

از منظار میازان  BODارا ا

ا تمالی افزایش میزان سدیم باشد.

کرد .صر نظر از ایک مسئل می ت؛ان دریافت میازان BOD

طی دور زمانی  10سال افزایش اندکی در تمامی نم؛ن هاا

آلومينيوم ()Al

داشت اسات .از آنجاا کا پاارامتر  BODمنباع دیگاری در

اسااتانداردهای ملاای  1053و شاار

محدود مطالعاتی ندارد ،دلیل ا تمالی ایک افزایش می ت؛اند

آل؛مینی؛م داکثر م دار  200میكروگرم بر لیتر (معااد 0/2

نشت شیراب ب محایط و در نهایات نوا؛ي ا تماالی آن با

میلی گرم بر لیتر) را ت؛صی کرده اند .از ایک رو با ت؛را با

آ های زیرزمینی منط باشد.

م ااادیر گاازارششااده ماایتاا؛ان دریافاات وضااعیت کیواای

اتحادیااۀ اروپااا باارای

نم؛ن های برداشتشده از منظر میزان آل؛مینیا؛م مطلا؛
كلسيم ()Ca
استانداردهای ملی  1053و شر

و

کمتر از میزان داکثر مجاز استانداردهای ملی و بیکالمللی
اتحادیۀ اروپا برای کلسیم

است .شایان یادآوری است در ایستگاه  Cمیازان آل؛مینیا؛م

ب ترتیس داکثر م دار  250و  100میلای گارم بار لیتار را

در سا  1393افزایش شایان ت؛رهی در م ایسا باا میازان

ت؛صی کرده اند .از ایک رو با ت؛ر ب م اادیر گازارششاده

سا  1383داشت است .می ت؛ان دریافات میازان آل؛مینیا؛م
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طی دور زمانی  10سال افزایش یافت است .باا ت؛را با

منگنز ()Mn

کنتر نكردن شیراب و نشت آن با محایط ،نوا؛ي ا تماالی

استانداردهای ملی  1053و سازمان بهداشت رهاانی بارای

شیراب ب محیط را می تا؛ان از دزیال محتمال در افازایش

منگنز داکثر م دار  500میكروگارم بار لیتار (معااد 0/5

میزان آل؛مینی؛م در نم؛ن های آ

میلی گرم بر لیتر) را ت؛صی کرده اند .از ایک رو با ت؛را با

برشمرد.

م ااادیر گاازارششااده ماایتاا؛ان دریافاات وضااعیت کیواای
نيكل ()Ni

نم؛ن های برداشتشده از منظر میزان منگنز مطل؛

اسااتاندارد ملاای  1053باارای نیكاال ااداکثر م اادار 0/07

از میزان اداکثر مجااز اساتانداردهای ملای و بایکالمللای

میلی گرم بر (معاد  70میكروگرم بر لیتر) را ت؛صای کارده

است.

و کمتر

است .بر ایک اساس ،با ت؛ر ب م ادیر گزارششده می ت؛ان
دریافت وضعیت کیوی نم؛ن هاای برداشاتشاده از منظار

كادميوم ()Cd

و کمتر از میزان داکثر

استانداردهای ملی  1053و سازمان بهداشت رهانی میازان

مجاز است .با ایک ا  ،افزایش قابل ت؛ر میزان نیكال در

مجاز  3میكروگرم بر لیتر (معاد  0/003میلی گرم بر لیتار)

نم؛ن های سا  1393بسیار مشه؛د است .ب ط؛ری کا در

و شاار

اتحادیااۀ اروپااا باارای کااادمی؛م ااداکثر م اادار 5

تمامی نم؛ن ها میزان نیكل از م دار مجاز اساتاندارد فراتار

میكروگرم بر لیتر (معاد  0/005میلیگرم بر لیتر) را ت؛صی

رفت است .افزایش میازان نیكال در بااز زماانی  10ساال

کرده اند .از ایک رو با ت؛ر ب م ادیر گزارششده مایتا؛ان

می ت؛اند دزیل متعددی داشت باشد .با ایک ا  ،با ت؛ر ب

دریافت وضعیت کیوی نم؛ن هاای برداشاتشاده از منظار

میزان نیكل در سا  1383مطل؛

کنتر نكردن شیراب و نشت آن با محایط ،نوا؛ي ا تماالی

میزان کادمی؛م بسیار ناامطل؛

شیراب ب محیط را می تا؛ان از دزیال محتمال در افازایش

مجاز استانداردهای ملی و بیک المللی است .شایان یادآوری

میزان نیكل در نم؛ن های آ

و بیشاتر از میازان اداکثر

است دنیک میزان افزایشی در سا  1393بسیار ملم؛س تار

برشمرد.

گزارش شده است .ب گ؛ن ای ک میزان کادمی؛م در ایستگاه
موليبدن ()Mo

 Cدر دود  910میكروگرم ( 300برابر داکثر مجااز) با
از

دست آمده است .با ت؛ر ب دنیک میزان افزایشی می تا؛ان

مانناااد پارامترهاااای  BOD ،CODو  TSSهااایچیااا

استانداردهای معتبر داکثر م ادار مجااز را بارای پاارامتر

نشت و نو؛ي شیراب ب منابع آ

زیرزمینی مجاور ب لندفیل

م؛لیبدن مشخص نكرده اناد .بناابرایک ،نمای تا؛ان اساتنتاج

تاکستان را از دزیل ا تماالی در افازایش غلظات کاادمی؛م

مناسبی در خص؛ص وضعیت کیوی نم؛ن های آ

از منظار

دانست.

میزان م؛لیبدن ارا کرد .صر نظر از ایک مسائل مای تا؛ان
دریافت میزان م؛لیبدن طی دور زماانی  10ساال افازایش

كروم ()Cr

اندکی در تمامی نم؛ن ها داشت اسات .از آنجاا کا پاارامتر

استانداردهای ملی  1053و سازمان بهداشت رهاانی بارای

م؛لیبدن منبع دیگری در محدود مطالعاتی نادارد ،یكای از

کروم داکثر م دار  50میكروگارم بار لیتار (معااد 0/05

دزیل ا تمالی ایک افزایش می ت؛اند نشت شیراب ب محایط

میلی گرم بر لیتر) را ت؛صی کرده اند .از ایک رو با ت؛را با

و در نهایت نو؛ي ا تمالی آن ب آ های زیرزمینای منط ا

م ااادیر گاازارششااده ماایتاا؛ان دریافاات وضااعیت کیواای

باشد.

نم؛ن های برداشتشده (ب غیر از یا
میزان کروم نسبتای مطل؛

ایساتگاه) از منظار

و کمتر از میازان اداکثر مجااز

بررسی آلودگی منابع آبهای زیرزمينی اطراف مراکز دفن زباله ...
اکبر باغوند و همکاران

919

استانداردهای ملی و بیک المللی است .شایان یادآوری است

از میزان اداکثر مجااز اساتانداردهای ملای و بایکالمللای

در ایستگاه  Dمیزان آل؛مینی؛م در سا  1393افزایش شایان

است .با ایک ا  ،روند افزایشی در باز زمانی م؛رد مطالع

ت؛رهی در م ایس با میزان سا  1383داشت  ،ب گ؛ن ای ک

در خص؛ص میزان غلظت آهک در نم؛ن های برداشتشاده

میزان کروم در ایک ایستگاه از میزان استاندارد ت؛صای شاده

مشاهده شده است .دنیک افزایشی می ت؛اند ا تمازی متأثر از

بیشتر است .ب رغم ایک امر میت؛ان دریافت میزان کروم طی

تأثیر نشت و نو؛ي شیراب ب مناابع آ

زیرزمینای محادود

دور زماانی  10سااال افاازایش یافتا اساات .بااا ت؛را با

مطالعاتی باشد.

کنتر نكردن شیراب و نشت آن با محایط ،نوا؛ي ا تماالی
شیراب ب محیط را می تا؛ان از دزیال محتمال در افازایش
میزان کروم در نم؛ن های آ

روي ()Zn
استاندارد ملی  1053برای روی داکثر م دار  3میلایگارم

برشمرد.

بر لیتر را ت؛صی کرده اسات و ساایر اساتانداردهای معتبار
سرب ()Pb

میزان مشخصی برای د مجااز روی ارا ا نكارده اناد .باا

استانداردهای ملی  1053و سازمان بهداشات رهاانی میازان

ت؛ر ب م ادیر گزارششده از غلظت روی در نم؛نا هاای

مجاز  10میكروگرم بر لیتر (معاد  0/01میلیگرم بر لیتار) را

سا های  1383و  1393می ت؛ان دریافات وضاعیت کیوای

ت؛صی کردهاند .از ایاک رو باا ت؛را با م اادیر

و کمتر

برای سر

نم؛ن های برداشتشده از منظر میزان روی مطل؛

گزارششده می تا؛ان دریافات وضاعیت کیوای نم؛نا هاای

از میزان داکثر مجاز استاندارد ملی  1053اسات .باا ایاک

در ساا هاای  1383و

ااا  ،رونااد افزایشاای در باااز زمااانی ماا؛رد مطالع ا در

و بیشااتر از میاازان ااداکثر مجاااز

خص؛ص میزان غلظت روی در نم؛نا هاای برداشاتشاده

استانداردهای ملی و بیکالمللی است .از س؛ی دیگار ،میازان

مشاهده شده است .دنیک افزایشی می ت؛اند ا تمازی متأثر از

در نم؛ن های سا  1393بسیار دشمگیر با؛ده

زیرزمینای محادود

برداشتشاده از منظار میازان سار
 1393بساایار نااامطل؛
افزایش سر

است .شایان یادآوری است دنایک میازان افزایشای در ساا

تأثیر نشت و نو؛ي شیراب ب مناابع آ
مطالعاتی باشد.

 1393بسیار ملم؛ستر گزارش شده اسات .با گ؛نا ای کا
میزان کادمی؛م در ایستگاه  Dدر ادود  100میكروگارم (20

مس ()Cu

برابر داکثر مجاز) ب دست آمده است .با ت؛را با دنایک

استاندارد ملی  1053و استاندارد سازمان بهداشات رهاانی

میزان افزایشی و نب؛د منبع آزیند دیگار ،مای تا؛ان نشات و

ب ترتیس برای فلز مس م ادیر  2و  1میلیگارم بار لیتار را

زیرزمینی مجاور ب لندفیل تاکساتان

ت؛صی کردهاند .با ت؛ر ب م ادیر گازارششاده از غلظات

نو؛ي شیراب ب منابع آ

را از دزیل ا تمالی در افزایش غلظت سر

دانست.

مس در نم؛ن های سا های  1383و  1393میت؛ان دریافت
وضعیت کیوی نم؛ن های برداشتشده از منظر میازان ماس

آهن ()Fe

مطل؛

استانداردهای ملی  1053و سازمان بهداشت رهاانی بارای

بیک المللی است .با ایک ا  ،روند افزایشی در بااز زماانی

آهک داکثر م ادار  300میكروگارم بار لیتار (معااد 0/3

م؛رد مطالع در خص؛ص میزان غلظت مس در نم؛ن هاای

میلی گرم بر لیتر) را ت؛صی کرده اند .از ایک رو با ت؛را با

م؛رد مطالع مشاهده شده است .دنیک افزایشای مای ت؛اناد

م ااادیر گاازارششااده ماایتاا؛ان دریافاات وضااعیت کیواای

ا تمازی متأثر از تأثیر نشات و نوا؛ي شایراب با مناابع آ

نم؛ن های برداشتشده از منظر میزان آهک مطل؛

و کمتار

و کمتر از میزان داکثر مجاز استانداردهای ملی و

زیرزمینی محدود مطالعاتی باشد.
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زمستان 1394

 .4نتيجهگيري

آزینده ها ب خصا؛ص فلازات سانگیک با؛ده اسات .دلیال

 -م ایسۀ میزان پارامترهای کیوی در شیرابۀ لندفیل تاکستان

ا تمالی ایک امر می ت؛اند نشت شیراب ب محیط و نوا؛ي با

در سااا هااای  1383و  1393نشااانگر کاااهش میاازان اکثاار
پارامترهای کیوی ب خص؛ص فلزات سنگیک در سا 1393

منابع آ

زیرزمینی مجاور لندفیل باشد.

 -میاازان غلظاات فلاازات ساار  ،کااادمی؛م و نیكاال در

ب دلیل تغییر در واکنشهاای لنادفیل (شارایط اسایدی با

نم؛ن ا هااای آ

متانساز) ب؛د.

آزیناادههااای ماا؛رد مطالعاا بیشااتریک تجاااوز از میاازان

 م ایسااۀ م ااادیر پارامترهااای کیواای در شاایراب بااااستاندارد ملی تخلی ب آ های سطحی و داههای رااي

محاادود مطالعاااتی در م ایس ا بااا سااایر

استانداردهای کیوی ملی و بیکالمللی را داشت است.
 -با ت؛ر ب روند افزایشی بسیاری از آزیندههای م؛رد

بیانگر آن ب؛د ک شیرابۀ لندفیل تاکساتان در ساا  1383و

مطالع (ب خصا؛ص فلازات سانگیک) در نم؛نا هاای آ

 1393دارای م ااادیری (باارای بیشااتر آزیناادههااا) باایش از

مجاور ب لندفیل تاکستان می ت؛ان گوت شیرابۀ انتشااریافت

استاندارد ملی تخلی ب؛ده است و نباید ب سه؛لت و بادون

از لندفیل ا تمازی تأثیر شایان ت؛رهی در آل؛دگی مناابع آ

مدیریت ب محیط پیرام؛ن راه یابد.

مجاور لندفیل داشت است.

 -م ایسۀ نتایج آنالیز پارامترهاای کیوای آ

زیرزمینای

محاادود مطالعاااتی بیااانگر افاازایش شااایان ت؛را برخاای
منابع
بدو« .1379 ، .مروری بر اص؛ طرا ی محلهای دفک بهداشتی -مهندسی زبال های شهری (لنادفیلهاا)» ،دانشاكد بهداشات دانشاگاه
یل؛م پزشكی تهران ،مجم؛ی م ازت س؛میک همایش کش؛ری بهداشت محیط ،صص .303-294
سازمان برنام و ب؛در  -وزارت نیرو .1371 .استاندارد  ،116-3استاندارد کیویت آ

آشامیدنی.

یبدلی ،م ،رلیلی قاضیزاده ،م« .1388 .بررسی کارایی زینرهای رسی متراکمشده در ذ

طبیعی آزیندههاای شایرابۀ ت؛لیادی در محال

دفک زبال های شهری (مطالعۀ م؛ردی :کهریز )» ،فصلنامۀ یل؛م و تكن؛ل؛ژی محیطزیست ،شمار  ،11صص .71-61
غصبان،

 ،1385 .زمیکشناسی زیستمحیطی ،انتشارات دانشگاه تهران.

کارآم؛ز ،م ،.زهرایی،

« .1382 .انعطا پذیری در برنام ریزی و مدیریت منابع آ » ،شریف ،شمار  ،23صص .52-39

مشهدی می انی ،. ،باغ؛ند ،ا« .1389 .بررسی و مد سازی آل؛دگی ناشی از زبال های محل دفک بر آ هاای زیرزمینای (مطالعاۀ ما؛ردی:
آبخ؛ان امانآباد)» ،دهارمیک همایش ملی مهندسی محیطزیست ایران.
مؤسسۀ استاندارد و تح ی ات صنعتی ایران .1387 .استاندارد  ،1053آ

آشامیدنی -ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی ،تجدیدنظر پنجم.
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