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 چكيده

 نیتوأم  ینو یرزمیز   آباز منوابع   آناز آب  زیوادی  بخوش  که ستسطح دریا متر از 1265غربی قزوین و ارتفا   جنوب تاکستان واقع در
نواحی جنووب   شرقی و در طرف جنوب  نواحی شمالی به اما در ،طرف شرق است  غرب به از ،زیرزمینی دشت   جریان آبجهت . شود  یم
 داتیو تمه کوه  تاکسوتان  لیلنودف  آنکوه  به توجه با. دهد یشرقی تغییر مسیر م جهت شمال دشت و در غربی نیز به سمت مرکز جنوب و

 لیو دل   نیهم   به دارد، مجاور وجود ینیرزمیز یها به منابع آب رابهیش ورود و نشت امکان است،   نشدهآن ملحوظ  یبرا یخاص یبهداشت
 ریمقواد  ۀسو یمقا با ق،یتحق جینتا. است یاریبس تیاهم یدارا لیلندف ۀرابیآبخوان متأثر از ش ییایمیش تیفیک راتییتغ ۀمطالع و یبررس

 در تاکسوتان  لیلندف ۀرابیش که بود آن انگریب ،جاذب یها   هو چا یسطح یها به آب هیتخل یمل استاندارد با رابهیدر ش یفیک یپارامترها
 راموون یپ طیمح به تیریمد بدون و سهولت   به دینبا و است بوده هیتخل یمل استاندارد از شیب یریمقاد یدارا 1393 و 1383 های سال
  به ها  ندهیآال یتوجه برخ شایان  شیافزا انگریب یمطالعات  ۀ محدود ینیرزمیز   آب یفیک یپارامترها زیآنال جینتا ۀسیمقا ن،یهمچن. ابدیراه 

 لیمجواور لنودف   ینیرزمیز   آببه منابع  نفوذ و طیمح به رابهیش نشت تواند  یم امر نیا یاحتمال لیدل. است بوده نیخصوص فلزات سنگ
 یهوا   نوده یآال ریسوا  بوا  سهیمقا در یمطالعات   ۀمحدودآب  یها  نمونه در کلین و ومیکادم سرب، فلزات غلظت زانیم آن، بر   عالوهباشد. 
 رابهیاحتماالً نشوت شو   گفت توان  یم یکل   طور   بهرا داشت.  یالملل  نیب و یمل یفیک یاستانداردها زانیم از تجاوز نیشتریمطالعه ب مورد
 .است   شدهتاکستان  لیمجاور لندف ینیرزمیز   آبمنابع  تیفیک رییتغ سبب

 واژه کليد

  .نیسنگ فلزات ل،یلندف رابه،یش تاکستان،ی، نیرزمیز یها آب

 

 . سرآغاز1

 سمیكروارگانیامروزه نیاز ب  آ  در تمام اشكا  زندگی از م

بسایاری از مناابع    ، زیراش؛د یتا انسان مشكل ردی تل ی م

دفاک غیربهداشاتی   . اناد  دهیبحرانی رسا  ۀآ  در دنیا ب  ن ط

م؛اد زا د شهری، صنعتی و بیمارستانی یكای از معضایت   

 8. در کش؛ر ما تنهاا  ش؛د یکش؛ر محس؛  م یطیمح ستیز

درصد  92 ودرصد پسماندهای شهری بازیافت و کمو؛ست 

دفک زبالا    یها (. محل1379بدو، ) دنش؛ یم؛اد زا د دفک م

زمینای  زیر یهاا  یكی از تهدیدات یماده بارای آ    منزلۀ ب 

 (. Nagarajan, et al., 2012) شناسایی شده است
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های دفک زبال  )لندفیل( پتانسیل  های نزدی  محل مكان

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

گ؛ناا  مناااطق امكااان آلاا؛دگی بااا شاایراب  زیاااد اساات  ایااک

(Aldecy, et al., 2008; Nixon, et al., 1997.) 

هااای زیرزمیناای م؛رااس ایجاااد  آ  شاادن منااابع آلاا؛ده

کننادگان آن   زیست و مصر  های پایدار برای محیط ریس 

 (.Mor, et al., 2006ش؛د )    می

شاده در   با  تعریاف، آ  يخیاره    زیرزمینی بنا یها آ 

. روی زمایک آ   اناد  اشباع و در زیر ساطح اشابایی   ۀنا ی

 درصد از کل مناابع آ  با    5/2تنها  ، امافراوان ور؛د دارد

مشاهدی و  ) ص؛رت آ  شایریک در دساترس بشار اسات     

ع اصلی تأمیک آ  در بزیرزمینی من یها (. آ 1389باغ؛ند، 

و  روناد  ب  شمار میمختلف در سراسر رهان  یها شهرستان

مختلف آن مانناد   یها رنب   ب  همیک دلیل مطالعات گسترد

، هیادرول؛ژی و کیویات آن ما؛رد    یسااز  رهیا پتانسیل و يخ

 (. Abbasi, et al., 2013) رفت  استت؛ر  قرار گ

 یهاا  تیا رشد روزافزون رمعیت شهرها و تمرکاز فعال 

اری از ن ا  رهاان و ایاران با     یصنعتی و کشاورزی در بس

 افزایش نیااز آ  بارای مصاار  مختلاف انجامیاده اسات      

فزایش رمعیات  ییوه بر آن، ا(. 1382کارآم؛ز و زهرایی، )

میاان انساان و    یتباادل  بییكی از ی؛امل مهم ایجاد  منزلۀ  ب 

 یهاا  کیگساترده از زما   یریا گ کا  با  بهاره    سات یز طیمح

ابزارهای مختلاف   یریکشاورزی، استخراج معادن و بكارگ

. اسات   صنعتی انجامیده است، ن شی راز آلا؛دگی نداشات    

از دو دیدگاه  ت؛ان یرا در ایک دارد؛  م ها یمبحث آل؛دگ

ناشای از ما؛اد    یهاا  یعای و ایجااد زبالا    تخریس مناابع طب 

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 

شده اسات کا  کمیات و کیویات ما؛اد زا اد دداار         سبس

(. تهدیاد  1388و رلیلای،   )یبادلی  تغییرات فراوانی شا؛د 

اری از یزبالا  در بسا  دفاک   یهاا  زیرزمینی از محل یها آ 

خصا؛ص در کشا؛رهای     ن ا  رهان ور؛د داشت  است. ب

، یصنعتی و شاهر  یها ور؛د زبال  یلتت؛سع  ب     ا  در

خطرناکی در محال دفاک زبالا  ورا؛د      ۀ تی اگر هیچ زبال

 رادی  یتهدیاد  منزلۀ   اصل ب  ۀنداشت  باشد باز هم شیراب

 . ؛دش محس؛  میزیرزمینی  یها برای آ 

زیباایی و   سبسمحص؛رکردن مراکز دفک بهداشتی زبال  

و سایمت و بهداشات را    شا؛د  مای  سات یز طیپاکیزگی مح

اماا از سا؛ی    ،آورد یبرای محیط و افراد رامعا  فاراهم ما   

 آثاررانبی گاز و شیراب  ب    ب  یلت ایجاد دو فرآورد ،دیگر

 نیز منجر خ؛اهد شد. یا س؛ط بال ؛ه

هاای پیچیاد  غلیظای     ساا  های شهری پ شیرابۀ لندفیل

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

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

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

 Ogundiran andماس، سار ، نیكال، روی اشااره کارد )     

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

1998.) 

 یها  اصل از یب؛ر آ   یصار :از است شیراب  یبارت

بسایار   یها ندهیزبال  ک   اوی آز  یمدتای ر؛ی از میان ت؛د

تجزیا  و فسااد    ۀزیادی است. گاز محل دفک نیاز در نتیجا  

بی؛شیمیایی ضایعات و م؛اد غذایی فسادپذیر در محل دفاک  

گااز یمادتای شاامل متاان و م ادار       . ایکش؛د  یزبال  ایجاد م

 کااربک و اساایدهای آلاای فاارار اساات  دیاکساا ی کمتااری د

صاافی   کیتار  و گساترده  کیتار  (. خا  مهم1385 )غضبان،

  کننااد هااا، بازیافاات فیزیكاای، شاایمیایی و بی؛لاا؛ژیكی آ 

ظرفیات   امابسیاری از م؛اد است،   کنند افتیضایعات و در

و ممكاک اسات بسایاری از ما؛اد سامی و       ی داردمحدود

، از نظر تمرکز افزایش ندش؛ یک  ب  خا  افزوده م ها ندهیآز

صاا؛رت تهدیاادی راادی باارای    باا  تیاانها و در بناادیا

 تااأثیر(. از رملاا  1385 )غضاابان، درآینااد سااتیز طیمحاا

 یا گلخانا   آثارب   ت؛ان یگازهای ناشی از محل دفک زبال  م

گرماایش    کربک و ایجااد پدیاد   دیاکس ی گازهای متان و د

کاااربک و  دیاکسااا ی رهاااانی، خوگااای ناشااای از گااااز د

ر اتمساور  دانوجارپذیری گاز متان اشاره کرد. اثر گاز متاان  

 دیاکسا  ی برابار د  21 ادودای   یا رهانی و شارایط گلخانا   

 .کربک است
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مییدی پدیاد  آلا؛دگی    1970مح  ان بسیاری از سا  

نادفیل را با  طا؛ر گساترده     های زیرزمینی باا شایرابۀ ل   آ 

 ;Nakhaei, et al., 2014; Zanoni, 1972اند ) گزارش کرده

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 .) 

 

 ها روش. مواد و 2

 . محدودۀ مطالعاتي1. 2

گذشت  سایاده   ها معرو  ب؛ده در تاکستان ک  ب  سرزمیک تات

اصالی پیادایش شاهر     ۀ. نطوا است شده ییا سیادهک نامیده م

کا؛ه کا  در مرکاز قسامت      است تاریخی ب  ناام خلا    یا تو 

آثاار   ودر  ا   اضر رز است وقدیمی تاکستان قرار گرفت  

. یكای از ی؛امال ماؤثر در    دیا آ یتاریخی منط   ب  شامار ما  

ساطحی و   یهاا  تاکستان دسترسی با  مناابع آ    یریگ شكل

مناسس و  اصالخیزی خاا  منط ا      یه؛ا و  زیرزمینی، آ 

ب؛ده است. از طرفی ور؛د باغات انگ؛ر و مزارع  اصالخیز،  

مسیرهای ترانزیات   م؛قعیت ارتباطی مناسس و قرارگیری در

یبا؛ر خاط آهاک     و ریاز تهران ب  شهرهای همدان، رشت، تب

 دهاۀ  دناد  طای  شهر ایک اقتصادی رونق سبس تبریز -تهران

هرساتان از  ش ایاک  قازویک،  اساتان  لی. با تشكاست شده اخیر

 د.شو ب  استان قزویک ملحق  ردااستان زنجان 

 42دررا  و   46غربای قازویک بایک     رن؛  تاکستان در

یارض شامالی    ۀدقی ا  4دررا  و   36ط؛  شرقی و  ۀدقی 

. با   اسات  متار  1265واقع شده و ارتواع آن از سطح دریاا  

غربی و غار  شاهر کا  دارای شایس      استثنای بخش شما 

. شایس  دارناد سایر ن ا  شایس مییمای    است،نسبتای تندی 

و کاااهش  ردیماا؛می منط اا  از غاار  باا  شاارق امتااداد دا

 یهااا آ   تاادریجی شاایس ساابس فرونشااینی باقیمانااد   

ده شا ررود و خاررود در قسامت رنا؛بی    ابه یها رودخان 

غر  ب  سمت تاکساتان   شما  ۀاست. شیس  داکثر در ادام

و  درصاد  7/1غربای   و میانگیک آن ب  شما  درصد 3 دود 

شیس یم؛می منط   از تاکستان ب  سمت قزویک در رهات  

 .درصد است 3/0شرق  دود  شما 

از  اسات  دشت قزویک قرار گرفتا   ۀتاکستان ک  در پهن

غربی و غار  با  ارتوایاات یلین یا ،      شما  و شما  ۀربه

 15 تاا  7کا  در ف؛اصال   ش؛د   یداغ و اب؛ نوی  محدود م آق

 ۀاند. با ت؛ر  ب  محدودیت ت؛سع گرفت  کیل؛متری شهر قرار

شرقی ب  یلت ور؛د باغاات   شرقی و رن؛  ۀشهر در ربه

شرقی و ور؛د م؛انع  شما  ۀانگ؛ر و اراضی صنعتی در ربه

رن؛بی تنها رهات   ۀت؛سع ، نظیر خط آهک در ربهمصن؛ع 

ک  ب  یلات   استغربی  شما  ۀشهر در ربه ۀمناسس ت؛سع

 . از طر استزنجان دارای محدودیت  -یب؛ر ات؛بان تهران

 یهاا  ب؛دن منط   و ور؛د گسال زیخ با ت؛ر  ب  زلزل  دیگر،

پرند ، ایو ، اشتهارد، قشایق   یها شده نظیر گسل شناخت 

 تیا ص؛رت یما؛دی صارفای باا ریا     شهر ب  ۀو آبی  ت؛سع

شااهری  یسااازها و  زلزلاا  در ساااخت  2800 ۀناماا کیاایآ

از  درصاد  2شیس یما؛می شاهر  ادود     است. ریپذ امكان

شارق و در رهات غار  با  شارق       غر  ب  رنا؛   شما 

 .است درصد 3/0 دود 

در خصاا؛ص وضااعیت اقلیماای تاکسااتان بایااد گواات: 

ه؛اشناسای   یهاا  اهساتگ یاخذشده از ا های براساس گزارش

 یهاا  ساتگاه یمهم واقع در شهرساتان تاکساتان کا  شاامل ا    

آبااد و ن؛دها     ، هوت صندوق، تاکساتان، دولات  آباد میر 

مااه   کیتار  است مشخص شده ک  مت؛سط دمای ه؛ا در گرم

 -4/0( ماااه یسااردتریک ماااه )د درراا  و در 7/25)تیرماااه( 

 ساتگاه یدمای ه؛ا در ا ۀدرر  گزارش شده و میانگیک سازن

سال  است. طبق  17آماری   درر  طی ی  دور 14تاکستان 

دررا  و   -5/18آمار اخذشده،  اداقل دماای مطلاق ها؛ا     

درر  است. میزان مت؛سط بارندگی  5/41 داکثر مطلق ه؛ا 

 41گزارش شده است کا    متر یلیم 235سازن  در تاکستان 

 3/26در بهاار،   درصاد  5/28در زمستان،  ها یبارندگ درصد

 .ردیگ یم تدر تابستان ص؛ر درصد 2/4در پاییز و  رصدد

 

 يبردار نمونه. شبكۀ 2. 2

در  یباردار  از نم؛نا  پس  ی و شیراب نیرزمیآ  ز یها نم؛ن 

فلزات سانگیک   غلظت و ییایمیز شلی  و آنایشگاه تجزیآزما

 شد. سنجش CODو  BOD5و 
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ایسااتگاه  5بااا ت؛راا  باا  هااد  اصاالی تح یااق تعااداد 

باارداری در محاادود  مطالعاااتی مشااخص شااد و     نم؛ناا 

ص؛رت گرفات.   1393در مهرماه  ها آنبرداری آ  از   نم؛ن 

همچنیک، برای بررسی روند تغییرات کیوی، نتایج باا نتاایج   

م ایس  شد. شایان یادآوری است دهار ایستگاه  1383سا  

و  A ،B ،Cدسات لنادفیل تاکساتان )    پاییک ی دربردار نم؛ن 

D( و ایستگاه پنجم )E   در بازدست لندفیل انتخاا  شاده )

است تا اثر ا تمالی شیراب  در آل؛دگی منابع آ  زیرزمینای  

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

ی و نتیجا  باا اساتانداردهای    بررسا آنالیز نم؛نۀ شیراب  نیاز  

و  بارداری   ی نم؛نا  هاا  ساتگاه یا  شاد. مكاان   تخلی  م ایسا 

 نشان داده شده است. 1محدود  مطالعاتی در شكل 

 

 
 یمطالعات ۀدر محدود یبردار نمونه یها ستگاهیا تیموقع. 1 شکل
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ی بااردار نم؛ناا ی هااا سااتگاهیامختصااات  1در راادو  

 در محدود  مطالعاتی ارا   شده است. شده استواده

تصااویری از وضاعیت م؛را؛د     2همچنیک، در شاكل  

 لندفیل تاکستان ارا   شده است.

 

 یمطالعات ۀدر محدود یبردار  نمونه یها ستگاهی. مختصات ا1 جدول

 y مختصات x مختصات ستگاهیا نام

A 379540 3999343 

B 381776 3985909 

C 385212 3994738 

D 377755 3987955 

E 346979 3960313 

 

 

 شهری )لندفیل( در تاکستان ۀ. محل دفن زبال2شکل 

 

 . تعيين غلظت پارامترهاي كيفي3. 2

، pH شامل هدایت الكتریكی، شدندپارامترهایی ک  ارزیابی 

TDS ،TSS ،BOD ،COD ،Na ،Ca  و برخاااای فلاااازات

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

 .ب؛دندم؛لیبدن، منگنز، نیكل و آل؛مینی؛م( 

 

 استانداردهاي كيفي آب. 4. 2

کیوی منابع آ  برای مصاار  شار     لیتحل و   یتجزبرای 

شاده از طار  مؤسساۀ     از برخی استانداردهای معتبر ارا ا  

استاندارد و تح ی ات صنعتی ایاران، اساتاندارد آ  شار     

صنعت آ  کش؛ر، سازمان بهداشت رهانی و استاندارد آ  

پایش از   رو  کیا ا شر  اتحادیۀ اروپا استواده شده است. از

 2در قالاس رادو     شاده  ارا ۀ نتایج، استانداردهای استواده

 ارا   شده است.
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 انیمصارف شرب و آبز یبرا شده هیتوص. حداکثر غلظت 2 جدول

 پارامتر فیرد
 (تریگرم در ل یلی)م شده  یت؛ص غلظت  داکثر

 (4) شر  (3) شر  (2) شر  (1) شر 

1 pH - 9 5/8 - 

 - - - - (µmhos/cm) یكیالكتر تیهدا 2

 - - 5 5 (NTU) کدورت 3

 2000 1500 1500  محل؛  رامدات کل 4

 - - - - معلق رامدات کل 5

 500 - - - (CaCO3) کل یسخت 6

 600 250 400 - کلرور 7

 - - 05/0 - دروژنیه دیس؛لو 8

 400 - 400 - س؛لوات 9

 - - - - سیلیس 10

 - - - - فسوات 11

 3 - 1/0 - (NO2  سس )بر تیترین 12

 50 50 50 45 (NO3  سس )بر تراتین 13

 5/0 - 5/1 - ؛میآم؛ن 14

 - 100 250 - میکلس 15

 150 50 - - میزیمن 16

 - 150 200 - میسد 17

 - - - - میپتاس 18

 - - 2/0 - دتررنت 19

 - - 07/0 - دیانیس 20

 - 5 - - (DO) محل؛  ژنیاکس 21

22 BOD - - - - 

23 COD - - - - 

 - - 4/0 5/0 منگنز 24

 - - 3/0 - آهک 25

 - - 3 - یرو 26

 - - 07/0 - كلین 27

 - - 01/0 01/0 سر  28

 - - 2 1 مس 29

 - - 003/0 003/0 ؛میکادم 30

 - - - - کبالت 31

 - - 05/0 05/0 (III) کروم 32

 - - 01/0 01/0  یآرسن 33

 - - 7/0 7/0 ؛میبار 34

 - - 02/0 /005 م؛انیآنت 35

 - - 0 0 (MPN/100ml) ورمیکل فكا  36

 - <0 0 1 (MPN/100ml) کل ورمیکل 37

 یرهان بهداشت سازمان شر  آ  استاندارد .1

 1053 استاندارد  شمار ران،یا یصنعت  اتیتح  و استانداردۀ سسؤم شر  آ  استاندارد .2

 اروپا یۀاتحاد شر  آ  استاندارد .3
 1371سا   116-3  شمار -کش؛ر آ  صنعت شر  آ  استاندارد .4
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 . نتايج و بحث3

 هاي آب و شيرابه . مقادير پارامترهاي كيفي در نمونه1. 3

هاای    شده در خص؛ص نم؛نا   گیری  پارامترهای کیوی اندازه

، pH ،EC ،TDS ،TSS ،BODآ  شااااامل پارامترهااااای 

COD ،Na ،Ca   ،و برخی فلزات سنگیک )شامل ماس، روی

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

در اداماا  نتااایج آنااالیز  رو  کیاااآل؛مینیاا؛م( باا؛ده اساات. از 

در  1393و  1383هاای   هاای آ  و شایراب  در ساا     نم؛ن 

 ارا   شده است. 5تا  3های  ردو 

 

 1383مطالعاتی مجاور به لندفیل تاکستان در سال  ۀهای آب در محدود . نتایج آنالیز نمونه3جدول 

E D C B A  
016/0 027/0 027/0 021/0 016/0 Cu 

055/0 048/0 112/0 069/0 093/0 Zn 

004/0 005/0 009/0 028/0 004/0 Fe 

47/0 48/0 54/0 48/0 51/0 Pb 

003/0 008/0 004/0 009/0 005/0 Cr 

01/0 01/0 013/0 01/0 011/0 Cd 

07/0 05/0 02/0 05/0 05/0 Mo 

0 005/0 0 016/0 007/0 Mn 

025/0 02/0 007/0 036/0 053/0 Ni 

06/0 01/0 09/0 02/0 03/0 Al 

467 436 483 389 494 Na 

49 28 42 26 39 Ca 

4/1 3/2 2/2 6/1 8/1 BOD 

6/4 9/5 4/4 8/4 6/5 COD 

510 623 840 735 950 TDS 

950 1700 1740 1310 1680 EC 

2 8/1 2 9/1 9/1 TSS 

2/7 1/7 2/7 7/7 6/7 pH 
 

 1393 سال در تاکستان لیمجاور به لندف یمطالعات ۀآب در محدود یها نمونه زیآنال جینتا. 4 جدول

E D C B A  
15/0 14/0 12/0 17/0 7/0 Cu 

28/0 27/0 27/0 31/0 41/0 Zn 

031/0 004/0 111/0 025/0 021/0 Fe 

96/0 1 08/1 1 99/0 Pb 

014/0 07/0 02/0 016/0 021/0 Cr 

208/0 081/0 91/0 088/0 084/0 Cd 

29/0 42/0 35/0 22/0 46/0 Mo 

004/0 004/0 002/0 007/0 005/0 Mn 

131/0 126/0 115/0 155/0 094/0 Ni 

14/0 04/0 17/0 11/0 03/0 Al 

525 509 558 467 581 Na 

66 43 51 49 58 Ca 

6/1 5/2 6/2 9/1 2 BOD5 

7/4 2/6 1/5 2/5 8/5 COD 

784 856 1070 863 1150 TDS 

1310 2940 3100 2680 2890 EC 

9/1 2 8/1 9/1 2 TSS 

1/7 9/6 2/7 6/7 5/7 pH 
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 1393و  1383 یها سال در تاکستان لیلندف ۀرابیش یها نمونه زیآنال جینتا. 5 جدول

1393 1383  

28/7 46/5 pH 

2550 35000 BOD 

22500 50000 COD 

134 2191 Ca 

1192 16672 Na 

73/0 66/58 Al 

275/1 053/4 Ni 

51/0 46/5 Cu 

579/0 216/16 Mn 

37/0 34/4 Mo 

071/0 6/3 Cd 

07/1 37/68 Cr 

02/1 7/158 Pb 

93/13 37/483 Fe 

644/1 298/5 Zn 

21000 4900 TDS 

13800 3800 EC 

1100 7600 TSS 

 

نتااايج مقااادير پارامترهاااي كيفااي بااا  ۀمقايساا. 2. 3

 يالملل نياستانداردهاي ملي و ب

هاای آ     شده در نم؛ن  گیری  پارامترهای کیوی اندازهم ادیر 

ی با  ترتیاس   المللا  کیبشده با استانداردهای ملی و  برداشت

، اسااتاندارد شاار  اتحادیااۀ اروپااا و 1053اساتاندارد ملاای  

( در WHOی سازمان بهداشات رهاانی )  الملل کیباستاندارد 

 .اند نم؛دارهای کیوی م ایس  شده

 

 pH زانيم

 7/7تاا   1/7های آ  از   و نم؛ن  pHافت م ادیر ت؛ان دری  می

کنناد.   تغییر مای  1393در سا   6/7تا  9/6و  1383در سا  

تا؛ان    در رادو  اساتانداردها مای    pHبا ت؛ر  با  م اادیر   

ها کمتر از  داکثر میزان    در تمامی نم؛ن  pHدریافت میزان 

و اساتاندارد   1053شده در استانداردهای آ  شار    ت؛صی 

ت؛ان برداشت کارد از     می رو کیاادیۀ اروپا ب؛ده است. از اتح

 های آ  نسبتای مطل؛  است.    وضعیت کیوی نم؛ن  pHمنظر 

 

 يكاايالكتر تيهاادا و( TSS) معلاا  جاماادا  كاال

(EC) 

م ادار   ECو  TSSشایان یادآوری است بارای پارامترهاای   

یا  از اساتانداردهای معتبار     مشخص استانداردی در هایچ 

ت؛ان قضااوت و م ایساۀ قابال       ، نمیرو  کیاور؛د ندارد. از 

شااد  باااز در محاادود   گیااری   قباا؛لی از پارامترهااای اناادازه

 مطالعاتی ارا   کرد. 

 

 (TDS) محلول جامدا  كل

 TDSو شر  اتحادیۀ اروپا برای  1053استانداردهای ملی 

اناد. از     بر لیتر را ت؛صی  کرده گرم   میلی 1500 داکثر م دار 
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تا؛ان دریافات      شاده مای   با ت؛ر  ب  م ادیر گازارش  رو  کیا

شده از منظر کل رامدات  های برداشت   وضعیت کیوی نم؛ن 

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

TDS  سال  افزایش یافت  است. یكای از   10طی دور  زمانی

 تیا نها درت؛اند نشت شیراب  ب  محایط و     امر میدزیل ایک 

 ی زیرزمینی منط   باشد. ها آ نو؛ي ب  

 

 COD زانيم

یاا  از اسااتانداردهای معتباار  شااایان یااادآوری اساات هاایچ

اناد. از     معیک نكارده  COD داکثر م دار مجاز برای پارامتر 

ت؛ان قضاوت مناسابی در خصا؛ص وضاعیت       ، نمیرو  کیا

رغام     ارا   کرد. ب  CODهای آ  از منظر میزان    کیوی نم؛ن 

 10طای دور  زماانی    CODت؛ان دریافت میزان    ایک امر می

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

نو؛ي  تینها درت؛اند نشت شیراب  ب  محیط و    ایک مسئل  می

 ی زیرزمینی منط   باشد. ها آ ب  

 

 BOD زانيم

یا  از اساتانداردهای    هایچ  TSSو  CODمانند پارامترهای 

مشاخص   BODمعتبر  داکثر م دار مجاز را برای پاارامتر  

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

ارا ا    BODهاای آ  از منظار میازان       وضعیت کیوی نم؛ن 

 BODت؛ان دریافت میازان     نظر از ایک مسئل  می د. صر کر

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

منباع دیگاری در    BODداشت  اسات. از آنجاا کا  پاارامتر     

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

ن با   نوا؛ي ا تماالی آ   تیا نها درنشت شیراب  ب  محایط و  

 ی زیرزمینی منط   باشد. ها آ 

 

 (Ca) ميكلس

و شر  اتحادیۀ اروپا برای کلسیم  1053استانداردهای ملی 

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

شاده   با ت؛ر  ب  م اادیر گازارش   رو  کیااند. از    ت؛صی  کرده

شاده از   های برداشات    ت؛ان دریافت وضعیت کیوی نم؛ن    می

منظر میزان کلسیم مطل؛  و بسیار کمتر از میازان  اداکثر   

رغم ایک امار    ی است. ب الملل کیبمجاز استانداردهای ملی و 

ساال    10ت؛ان دریافت میزان کلسایم طای دور  زماانی       می

افزایش یافت  است. برداشت زیاد از مناابع آ  زیرزمینای و   

 درمحایط و  ش؛ری ا تماالی آن هماراه نشات شایراب  با       

ت؛اناد از دزیال      ی زیرزمینی منط  ، میها آ نو؛ي ب   تینها

 ا تمالی افزایش میزان کلسیم باشد. 

 

 (Na) ميسد

( برای EUو شر  اتحادیۀ اروپا ) 1053استانداردهای ملی 

گارم بار      میلای  150و  200کلسیم ب  ترتیس  داکثر م ادار  

ت؛را  با  م اادیر    باا   رو  کیا ااناد. از     لیتر را ت؛صای  کارده  

هاای     ت؛ان دریافات وضاعیت کیوای نم؛نا        شده می گزارش

شده از منظر میزان سدیم بسیار ناامطل؛  و بیشاتر    برداشت

ی المللا  کیبا از میزان  اداکثر مجااز اساتانداردهای ملای و     

ت؛ان دریافت میزان سدیم نیز طای دور      است. همچنیک، می

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

زیاد از منابع آ  زیرزمینای، افات ساطح آ  زیرزمینای و     

 درش؛ری ا تماالی آن هماراه نشات شایراب  با  محایط و       

ت؛اناد از دزیال      ی زیرزمینی منط  ، میها آ نو؛ي ب   تینها

 ا تمالی افزایش میزان سدیم باشد. 

 

 (Al) ومينيآلوم

و شاار  اتحادیااۀ اروپااا باارای  1053اسااتانداردهای ملاای 

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

با ت؛را  با     رو  کیااند. از    گرم بر لیتر( را ت؛صی  کرده   میلی

تاا؛ان دریافاات وضااعیت کیواای    شااده ماای م ااادیر گاازارش

شده از منظر میزان آل؛مینیا؛م مطلا؛  و    های برداشت   نم؛ن 

ی الملل کیبکمتر از میزان  داکثر مجاز استانداردهای ملی و 

میازان آل؛مینیا؛م    Cاست. شایان یادآوری است در ایستگاه 

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

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

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

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

 های آ  برشمرد.   میزان آل؛مینی؛م در نم؛ن 

 

 (Ni) كلين

 07/0باارای نیكاال  ااداکثر م اادار  1053اسااتاندارد ملاای 

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

ت؛ان    شده می است. بر ایک اساس، با ت؛ر  ب  م ادیر گزارش

شاده از منظار    هاای برداشات     دریافت وضعیت کیوی نم؛ن 

مطل؛  و کمتر از میزان  داکثر  1383میزان نیكل در سا  

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

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

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

ساال    10رفت  است. افزایش میازان نیكال در بااز  زماانی     

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

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

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

 های آ  برشمرد.   میزان نیكل در نم؛ن 

 

 (Mo) بدنيمول

یااا  از  هااایچ TSSو  COD ،BODمانناااد پارامترهاااای 

استانداردهای معتبر  داکثر م ادار مجااز را بارای پاارامتر     

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

های آ  از منظار     مناسبی در خص؛ص وضعیت کیوی نم؛ن 

تا؛ان     نظر از ایک مسائل  مای   میزان م؛لیبدن ارا   کرد. صر 

ساال  افازایش    10دریافت میزان م؛لیبدن طی دور  زماانی  

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

عاتی نادارد، یكای از   م؛لیبدن منبع دیگری در محدود  مطال

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

ی زیرزمینای منط ا    ها آ نو؛ي ا تمالی آن ب   تینها درو 

 باشد. 

 (Mn) منگنز

و سازمان بهداشت رهاانی بارای    1053استانداردهای ملی 

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

با ت؛را  با     رو  کیااند. از    ر لیتر( را ت؛صی  کردهگرم ب   میلی

تاا؛ان دریافاات وضااعیت کیواای    شااده ماای م ااادیر گاازارش

شده از منظر میزان منگنز مطل؛  و کمتر  های برداشت   نم؛ن 

ی المللا  کیبا از میزان  اداکثر مجااز اساتانداردهای ملای و     

 است. 

 

 (Cd) وميكادم

و سازمان بهداشت رهانی میازان   1053استانداردهای ملی 

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

 5و شاار  اتحادیااۀ اروپااا باارای کااادمی؛م  ااداکثر م اادار 

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

تا؛ان     شده مای  زارشبا ت؛ر  ب  م ادیر گ رو  کیااند. از    کرده

شاده از منظار    هاای برداشات     دریافت وضعیت کیوی نم؛ن 

میزان کادمی؛م بسیار ناامطل؛  و بیشاتر از میازان  اداکثر     

ی است. شایان یادآوری الملل کیبمجاز استانداردهای ملی و 

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

میزان کادمی؛م در ایستگاه  ای ک    گزارش شده است. ب  گ؛ن 

C  با   برابر  داکثر مجااز(   300میكروگرم ) 910در  دود

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

نشت و نو؛ي شیراب  ب  منابع آ  زیرزمینی مجاور ب  لندفیل 

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

 دانست.

 

 (Cr) كروم

و سازمان بهداشت رهاانی بارای    1053تانداردهای ملی اس

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

با ت؛را  با     رو  کیااند. از    گرم بر لیتر( را ت؛صی  کرده   میلی

تاا؛ان دریافاات وضااعیت کیواای    شااده ماای م ااادیر گاازارش

ظار  شده )ب  غیر از یا  ایساتگاه( از من   های برداشت   نم؛ن 

میزان کروم نسبتای مطل؛  و کمتر از میازان  اداکثر مجااز    
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ی است. شایان یادآوری است الملل کیباستانداردهای ملی و 

افزایش شایان  1393میزان آل؛مینی؛م در سا   Dدر ایستگاه 

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

شاده   تاندارد ت؛صای  میزان کروم در ایک ایستگاه از میزان اس

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

سااال  افاازایش یافتاا  اساات. بااا ت؛راا  باا   10دور  زماانی  

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

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

 برشمرد. های آ    میزان کروم در نم؛ن 

 

 (Pb) سرب

و سازمان بهداشات رهاانی میازان     1053استانداردهای ملی 

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

باا ت؛را  با  م اادیر      رو  کیا ااند. از    برای سر  ت؛صی  کرده

هاای     تا؛ان دریافات وضاعیت کیوای نم؛نا         شده می گزارش

و  1383هاای   شاده از منظار میازان سار  در ساا       برداشت

بساایار نااامطل؛  و بیشااتر از میاازان  ااداکثر مجاااز    1393

ی است. از س؛ی دیگار، میازان   الملل کیباستانداردهای ملی و 

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

است. شایان یادآوری است دنایک میازان افزایشای در ساا      

ای کا      تر گزارش شده اسات. با  گ؛نا       لم؛سبسیار م 1393

 20میكروگارم )  100در  ادود   Dمیزان کادمی؛م در ایستگاه 

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

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

ن نو؛ي شیراب  ب  منابع آ  زیرزمینی مجاور ب  لندفیل تاکساتا 

 را از دزیل ا تمالی در افزایش غلظت سر  دانست.

 

 (Fe) آهن

و سازمان بهداشت رهاانی بارای    1053استانداردهای ملی 

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

با ت؛را  با     رو  کیااند. از    گرم بر لیتر( را ت؛صی  کرده   میلی

وضااعیت کیواای تاا؛ان دریافاات    شااده ماای م ااادیر گاازارش

شده از منظر میزان آهک مطل؛  و کمتار   های برداشت   نم؛ن 

ی المللا  کیبا از میزان  اداکثر مجااز اساتانداردهای ملای و     

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

شاده   های برداشت   در خص؛ص میزان غلظت آهک در نم؛ن 

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

تأثیر نشت و نو؛ي شیراب  ب  مناابع آ  زیرزمینای محادود     

 مطالعاتی باشد. 

 

 (Zn) يرو

گارم     میلای  3برای روی  داکثر م دار  1053استاندارد ملی 

بر لیتر را ت؛صی  کرده اسات و ساایر اساتانداردهای معتبار     

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

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

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

شده از منظر میزان روی مطل؛  و کمتر  های برداشت   نم؛ن 

اسات. باا ایاک     1053از میزان  داکثر مجاز استاندارد ملی 

 ااا ، رونااد افزایشاای در باااز  زمااانی ماا؛رد مطالعاا  در   

شاده   هاای برداشات     خص؛ص میزان غلظت روی در نم؛نا  

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

تأثیر نشت و نو؛ي شیراب  ب  مناابع آ  زیرزمینای محادود     

 مطالعاتی باشد. 

 

 (Cu) مس

و استاندارد سازمان بهداشات رهاانی    1053استاندارد ملی 

گارم بار لیتار را       میلی 1و  2دیر ب  ترتیس برای فلز مس م ا

شاده از غلظات    اند. با ت؛ر  ب  م ادیر گازارش    ت؛صی  کرده

ت؛ان دریافت    می 1393و  1383های  های سا    مس در نم؛ن 

شده از منظر میازان ماس    های برداشت   وضعیت کیوی نم؛ن 

مطل؛  و کمتر از میزان  داکثر مجاز استانداردهای ملی و 

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

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

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

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

 زیرزمینی محدود  مطالعاتی باشد. 
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میزان پارامترهای کیوی در شیرابۀ لندفیل تاکستان م ایسۀ  -

نشااانگر کاااهش میاازان اکثاار  1393و  1383هااای  در سااا 

 1393پارامترهای کیوی ب  خص؛ص فلزات سنگیک در سا  

هاای لنادفیل )شارایط اسایدی با        ب  دلیل تغییر در واکنش

 ساز( ب؛د.  متان

م ایسااۀ م ااادیر پارامترهااای کیواای در شاایراب  بااا     -

های رااي    ی سطحی و داهها آ ندارد ملی تخلی  ب  استا

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

هااا( باایش از    دارای م ااادیری )باارای بیشااتر آزینااده 1393

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

 مدیریت ب  محیط پیرام؛ن راه یابد.

یز پارامترهاای کیوای آ  زیرزمینای    م ایسۀ نتایج آنال -

برخاای  ت؛راا   محاادود  مطالعاااتی بیااانگر افاازایش شااایان

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

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

 منابع آ  زیرزمینی مجاور لندفیل باشد. 

كاال در میاازان غلظاات فلاازات ساار ، کااادمی؛م و نی -

هااای آ  محاادود  مطالعاااتی در م ایساا  بااا سااایر    نم؛ناا 

هااای ماا؛رد مطالعاا  بیشااتریک تجاااوز از میاازان       آزینااده

 المللی را داشت  است.   استانداردهای کیوی ملی و بیک

های م؛رد    با ت؛ر  ب  روند افزایشی بسیاری از آزینده -

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

ت؛ان گوت  شیرابۀ انتشااریافت      مجاور ب  لندفیل تاکستان می

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

 مجاور لندفیل داشت  است.
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