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 تیفیاسوج بر کی شهر يهارابه محل دفن زبالهیر شیثأت
  )هکنار تنگ6 شماره هچا(ن دست ییپا یمنبع آب

 2يرباقریاحمد مدی، س*2يریام تاجیعل، 1ارسالن جمشیدي

 تهران، قاتیحقتو واحد علوم ، یدانشگاه آزاد اسالم، گروه منابع آب2، گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران1
 رانی اتهران،

  
  23/10/1392 :رشیخ پذی        تار18/9/1392: خ وصولیتار

 
 

  دهیچک
 محل دفن از يدی تولرابهیکند، نفوذ شید می را تهد یآب  بالقوه که هم اکنون منابع     یطیمح ستیخطرات ز از   یکی :نه و هدف  یزم

ن مطالعـه  یـ هـدف ا ، هـا ل زبالـه یدست لندفنییره در پاکناب شرب تنگ آيها ت چاهیبا توجه به موقع. باشدی م ي شهر يهازباله
  .کناره بود تنگ6چاه شماره  یفی کي بر پارامترهااسوجیمحل دفن زباله رابه یر شیثأ تیبررس

  

  و شـده  انتخـاب ی و پرآبیآبکناره در فصول کم تنگ6 آب چاه شماره یفی پارامتر ک26، یلین مطالعه تحلی ادر :یروش بررس 
ژن مورد یاکس کدورت، ،PH ؛ شاملی انتخابيپارامترها. اندز قرار گرفتهی استاندارد متد و استاندارد هک مورد آنال  يها به روش 

م، یزیـ م، منیکلـس کـل،  یت، سـخت یـ ئای، قلجامـدات محلـول کـل     ،  یکـ یت الکتر یهدا ،ییایمیاز ش یژن مورد ن  یاکس ،ییایمیوشیاز ب ین
وم، کـروم  ی، مس، آهن، منگنز، سرب، کـادم یفرم مدفوعیفرم کل، کلیم، کلیم، پتاسید، سدی فلوراد،یترات، کلرایسولفات، فسفات، ن 

  . ندسه شدیران مقای صنعت آب اي استانداردهاباها افتهیج ینتا. بودند کلیو ن
  

مـورد سـنجش    ير پارامترهـا یر سـا یمقـاد سرب ون ی کل و یزان سختیجز مه  ب6 آب چاه شماره   يهادر تمام نمونه   :هاافتهی
 از بـستر سـازند   ینـ یرزمی زيهـا  انیـ  به خاطر عبـور جر ن دو پارامتر احتماالًیش غلظت ایل افزا یدل. کمتر از حد مطلوب بودند    

 ییایمیبات شـ یظ ترکیخاطر تغله  بیآب غلظت اکثر پارامترها در فصل کمیسه فصلیدر مقا. باشدیدار م  سربيها ی و کان یآهک
  . داشتند ياش قابل مالحظهیافزا

  

 يهـا  ن دست محـل دفـن زبالـه   ییاپ منابع يها  آب چاهید آلودگیم تهدیر مستق یج مطالعه به طور غ    یبا توجه به نتا    :يریگ جهینت
  .ده شودیشین خصوص اندیدات الزم در ایباشند، لذا الزم است تمه ی مینیش بیاسوج در دراز مدت قابل پیشهر 

  

  ت آبیفیک، رابهیش ،يد شهرمواد زائ  آب،ی آلودگ:يدی کليها واژه
  

  
قـات تهـران، گـروه    یتحقو واحـد علـوم   ، یدانشگاه آزاد اسالم  تهران،  ،  يری تاج ام  ی مهندس عل  :سنده مسئول ینو*

  منابع آب
Email:tajamiri90@gmail.com  
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  مقدمه

ب آ نی تـام  کـم یوستیب  قرن يها از چالش  یکی

 بهبـود   ست،یـ  ز طی حفاظـت محـ    ي سالم برا  یدنیآشام

اگرچـه هـزاره دوم      .)1(باشد میو کاهش فقر     یسالمت

ب آ تیـ فی مـسئله بهبـود ک  یول،دهی رس انی به پا  يالدیم

 مـا در  یگـاه آ شیافـزا  . داشـته اسـت    یحشگرد فا پس

اسـت،   باعـث شـده   هـا  یمورد روند رو به رشد آلودگ    

 نـده یآ آن در تییـ  بـا کم سهیـ  آب در مقا تیـ فیمسئله ک 

 تحت  یبآمنابع   تیفیک). 2(نظر برسد ه  تر ب کننده نگران

 مـصارف   ي مـصرف آب را بـرا      ی عوامل مختلفـ   ریثأت

 مـواد   انیـ م نیدر ا ). 3(دینمایگوناگون دچار اشکال م   

.  دارنديادی نقش زی آلودگ جادی در ا  ي جامد شهر  دیزا

 دیـ  رونـد تول   ینی شهرنـش  دهیـ  و پد  تیـ  جمع شیبا افزا 

 ی را در پـ ی منابع آبی و به تبع آن آلودگ   شیزباله افزا 

 بـه  که) هالیلندف( دفن زباله  يهامحل ).4(تخواهد داش 

 ییبع آب شناسـا   ا منـ  ی اساس يدهای از تهد  یکیعنوان  

اگر به  یحت است که ییهایلودگآدارنده بر  دراند،شده

 يهـا ، مشخـصه  دا کننـد  یـ راه پ  یبـ آ منابع   بهمقدار کم   

 را نامطلوب   ها  آب ی شناخت ستی و ز  ییایمی ش ،یکیزیف

 یلودگآها مسئله   لی مشکل لندف  نیتر عمده ).5(ندینمایم

 ي و گازهــارابهی در اثــر نفــوذ شــینــیرزمیز يهــابآ

  ).6( استيدیلوت

 يلومتری ک17دشتروم واقع در   دوپشته لیلندف

) راحمــدی و بوهیــلویمرکــز اســتان کهگ (اســوجیشــهر 

 در  .باشـد ی تـن زبالـه مـ      150 از   شی بـ  يرایروزانه پذ 

 یخاک ســد،ي متـر 1500 و درفاصــله  آن دسـت نییپـا 

 حلقـه چـاه     6 آن   يمتـر 1700 فاصـله    درشاه قاسـم و   

-کنـاره واقـع شـده     نطقه تنـگ  م در یدنیشامآ آب   نیتام

ــد ــا). 8و7(ان ــی کيپارامتره ــ  یف ــع آب ــاه یمنب ــا چ  يه

 شـهر  یدنیآشـام  آب نیمأتـ  يبرا  که از آنها   کناره تنگ

 نییگرفتن در پـا   قرارت علبهشود، ی استفاده م  اسوجی

وم ممکـن اسـت دچـار       دشـتر  پـشته   دو لیدست لنـدف  

ار ی بـس ی بـار آلـودگ    بـا توجـه بـه      لذا   ، شوند یراتییتغ

 نیتـر   مهم ،ضرورت دارد  زباله   رابهی ش باتی ترک يباال

 يهـا  چـاه  یکیولـوژ ی و ب  ییایمی، ش یکیزی ف يپارامترها

  ..  .رندی مورد سنجش قرار گهتنگ کنار

 اثر  ي بر رو  يادی مطالعات ز  ری اخ يها  سال در

 جی انجام گرفتـه و نتـا  ینیزمری زیبها بر منابع آ   لیلندف

 1990در ســال  .مــده اســتآدســت ه  بــزیــ نیمتفــاوت

 ینـ یرزمی و زیانوسچاك منابع آب سـطح  یبوردون و   

کا یمرآ ی شمالينایالت کارولیل را در ای لندف71اطراف 

ق نـشان داد    یـ ن تحق یج ا ینتا.  قرار دادند  یمورد بررس 

آب  در منــابع ســرب و يرو ،2(TOC(،TDS)1(کـه غلظــت 

در  .)9( داشـته اسـت    ياش قابـل مالحظـه    یمجاور افزا 

 لهیوسـ ه بـ  ینـ یرزمی زي آبهـا  ی، آلودگ گری د يامطالعه

 لهیبـه وسـ    يل ملنگ در کشور انـدونز     ید لندف یمواد زا 

ن مطالعـه بـا توجـه    یدر ا. ن انجام گرفته است  یشلچمو

ــست  ــه ت ــاب ــ آزمايه ــهي رویشگاهی ــا نمون  آب يه

 و  تـرات ین،  4(COD، PH( ،BOD)3(ری شده، مقاد  يآور جمع

ــدا ــیت الکتریه ــه ترتیک ــ ب  09/0  و8/10، 32، 5/7؛بی

ــیم ــر ل  یلـ ــرم بـ ــریگـ ــوسکرویم 461 و تـ ــر مهـ  بـ

ــانت ــ  متر یسـ ــه همگـ ــوده کـ ــوان یبـ ــاالتر از قـ ن ی بـ
                                                   

1-Total Dissolved Solids(TDS) 
2-Total Organic Carbon(TOC) 
3-Biochemical Oxygen Demand(BOD) 
4-Chemical Oxygen Demand(COD) 
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ن یـ ج ایدر ادامـه نتـا   . انـد بوده آب   یفی ک ياستانداردها

ــتحق ــه آبی ــشان داد ک ــا ق ن ــیرزمی زيه ــا ، آبین  يه

رابه یله ش یوسه  ل ب یر لندف  مجاو يها  و آب چاه   یسطح

قاسـم  سد شاه .)10(اندل مورد مطالعه آلوده شده    یلندف

 بـه علـت نفـوذ    ،کناره تنگ يها چاه ي متر 400 در   واقع

 و ی آلـ يپارامترهـا اسـوج،   ی شـهر    يهـا زبالـه  رابهیش

فـرم  یفـرم کـل و کل     ی کل ،BOD،COD؛ آن شـامل   یکروبیم

ض  متنـاق البتـه  .)11(افتـه اسـت  یش  یز افـزا  ی ن یمدفوع

 باشـد،   ی منطق ي تاحدود تواندیم  مطالعات جیبودن نتا 

 به جنس یها بر منابع آبلی لندفيرگذاریثأ ت زانی م رایز

 خلـل وفـرج،   ،يری نفوذپـذ زانیـ و بافت خاك مجاور، م  

 يدرولوژی تراکم خاك، ه   ،ياهی ال نی ب يها انیجهت جر 

ن یچنـ  هـم  و   یبع آب ا از من  محل دفن منطقه دفن، فاصله    

جـذب و  ، تـشار ن ا؛خـاك ماننـد    یکیمکـان  يندهایآفربه  

  . )12( داردی بستگونیلتراسیف

ــاکنون تحق  ــه ت ــاتیگرچ ــدونق ــهی در زمی م  ن

انجـام  کنـاره   ن آب شـرب تنـگ     یمأ تـ  يهـا  چاه یآلودگ

 ،یررسـم ی و منـابع غ ی محلـ يهـا   نگرفته، امـا گـزارش    

 لی لنـدف  لهیبـه وسـ    ی منبع آبـ   نیلوده شدن ا  آ از یحاک

 جـه ی نت کی به   یابی دست يالذا بر . باشدی م اسوجیشهر  

ن یچنـ  و هم مطلوب و پاسخ درست به ابهامات موجود        

ــه عــدم رعا بــا ــتوجــه ب  ی و مهندســی اصــول فنــتی

 تیــدشـتروم و عـدم رعا   شتهپــ  دولیدرسـاخت لنـدف  

 کنـاره و از  تنـگ يهـا  چـاه ی حفاظتمیفاصله آن از حر   

 دسـت  نیی در پـا   ی منبع آبـ   نیگرفتن ا قرار ،تر همه مهم 

محل دفـن  ریثأ تی حاضر بررسه از مطالع هدف ل،یلندف

 یبع آبـ ا منیفی مهم کيپارامترها بر اسوجیزباله شهر  

  .بودکناره  آب تنگنیمأ تيهاچاه یعنی  دستنییپا
   

 ی بررسروش

ــدر ا ــهی ــیتحل ن مطالع ــردآور ، یل ــس از گ  يپ

ها در دو مقطع    نمونه ،ربطی مراجع ذ  قی طر اطالعات از 

ــان ــرا  یزم ــاظ ش ــه لح ــاوت ب ــی متف ــی يوط ج  در یک

 همـان  مـاه  وری در شـهر  يگـر یو د 1392 ماه نیفرورد

د کـه   یرسـ یچـون بـه نظـر مـ       . انـد  برداشت شده  سال

 مورد مطالعـه،  ی پس از ورود به منبع آب ينزوالت جو 

ن ینـد، بنـابرا  یهـا حاصـل نما  افتـه یج  ی بـر نتـا    یراتییتغ

 انجام شد تا ی و پرآبیآب در دو فصل کميبردارنمونه

ــبتــوان در نها ــ مقاتی روش  .ج داشــتی در نتــاياسهی

 اسـتاندارد  و به روش) يفور( از نوع گراب  يریگ نمونه

  . متد صورت گرفت

 یاز شــش حلقــه چــاه آبــ   ن مطالعــه یــدر ا

اسـوج و  ین آب شرب  یمأ واقع منابع ت   درکناره که    تنگ

ن حلقه یترکینزد ،شوندیمحسوب م حومه  يروستاها

بـه   6 شماره   چاه موسوم به   یعنی،  لیچاه به محل لندف   

  .  انتخاب شديستگاه نمونه برداری اعنوان

 يســازی خنثــي اســت بــرايادآوریــالزم بــه 

ــیعوامــل اکــس ــده ب ــاقیــوه د کنن ــر ب ــده در  یژه کل مان

، شـد ه یـ  تهیکروبـ ی ميها شی آزما ي که برا  ییها نمونه

 درصـد اضـافه     10م  یوسولفات سـد  ی محلول ت  يمقدار

 20تـر از     شده در کم   يآور جمع يهانمونه. شده است 

 اسـوج یشگاه شـرکت آب و فاضـالب        یـ قه بـه آزما   یدق

شگاه پرهـام  یها به آزما انتقال داده شد و ارسال نمونه     
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ن یمأن بـا تـ    ی آزمـون فلـزات سـنگ      يراز بـرا  یگستر ش 

 ،  حدوداً یخیها در باکس    نمونه ي الزم و نگهدار   يدما

  . دی ساعت به طول انجام5/2

 یکیولــوژی و بییایمی، شــیکــیزی فيپارامترهــا

ن ارتبـاط را  یشتریق که بین تحقی شده در ا   يریگ اندازه

 ، کـدورت،  PH ؛ شـامل  ،ها دارند لینده لندف یبا عوامل آال  

ژن مـورد   یاکـس  ،(BOD)ییایمیوشیب ازین مورد ژنیاکس

 جامـدات کـل ،)EC(یکـ یالکترتیهـدا  ،)COD(ییایمیاز ش ین

ــول ــایقل ،)TDS(محل ــسک کــل،یســخت ت،ی ــمن م،یل  م،یزی

م، ید، ســدیــد، فلورایــ، کلراتــراتیات، فــسفات، نســولف

 ،ي، مس، آهـن، رو   یفرم مدفوع یفرم، کل یم، کل کل  یپتاس

  . بودندکل یوم، کروم و نیسرب، کادم

 در دو مقطـع     يبـردار  که نمونه  نیبا توجه به ا   

و  رفتـه یپذ صـورت  فصل بهار و تابستان      یعنی یزمان

ــر  ــتدر هـ ــارامتر  26نوبـ ــیزیف پـ ــیکـ  و ییایمی، شـ

 52در مجمـوع  ،ز قـرار گرفـت  ی مـورد آنـال  یکیوژولـ یب

 يهـا   شیآزمـا . اسـت  شدهشگاه انجام   یدر آزما  آزمون

شگاه شـرکت   یـ در آزما  یکیولوژی وب ییایمی، ش یکیزیف

ــالب  ــوجیآب و فاض ــ اس ــتاندارد مت ــه روش اس  و د ب

شگاه پرهام گستر   ین در آزما  ی فلزات سنگ  يها  شیآزما

 به روش  و هر کداماستاندارد هکز به روش  ینراز  یش

  .اند شدهيریگ اندازهخاص خود

ــه روش نفلومتر ــکــدورت ب ــا دســتگاه ی ک و ب

 يریـ گ کـا انـدازه   ی آمر HaCH  مـدل  2100Pاسپکتروفتومتر

تـرات، سـولفات، فـسفات و       ی ن يهـا  ونیـ نآ .شده اسـت  

ــفلورا ــه روش طیـ ــد بـ ــنجفیـ ــتگاه  یسـ ــا دسـ  و بـ

د بـه   یون کلرا یآن و   HACH مدل DR5000يفتومتراسپکترو

 مـوالر و  1/0ترات نقـره  یون با محلول ن  یسترایروش ت 

ــدازهیمعــرف کرومــات پتاســ ــگ م ان  . شــده اســتيری

ون و بـا محلـول   یتراسـ ی کل به روش ت  یسختن  یچن هم

EDTA)1(01/0       م و معـرف  ی موالر با حضور بـافر آمـون

ون یتراسیم به روش ت  یون کلس یکات و   T وکروم بلک یار

 1م ید سـد یدروکسی موالر و ه  EDTA 01/0 و با محلول  

و  شده   يریگ د اندازه یاکسموالر با حضور معرف مور    

 کـل و    یر سـخت  یم با داشـتن مقـاد     یزیون من یمقدار کات 

  ..دست آمده  بياز به روش محاسبهیم، نیکلس

ون و بـا محلـول      یتراسـ یز با روش ت   یت ن ییایقل

ن یفتـالئ  فنليها  نرمال و معرف02/0ک  ید سولفور یاس

ــو مت  و یکــیت الکتری، هــداPHر یمقــادو ل اورانــژ ی

 و بـــا يجامـــدات کـــل محلـــول بـــه روش الکتـــرود 

ــتگاه ــا دس ــريه ــدازهي الکترومت ــگ ان ــدهيری ــد  ش  .ان

 و بـا  يم بـه روش فتـومتر   یم و پتاسـ   ی سد يها ونیکات

 .انـد  س محاسبه شده  ی انگل GENWAYم فتومتر یدستگاه فل 

وم، ی، آهن، سرب، کادمي مس، رو؛ن شاملیفلزات سنگ 

ک یـ و با دسـتگاه اتم     میاتکل به روش جذب     یکروم و ن  

ــدل ــشن م ــرکت 932AAابزوب ــترالGBC ســاخت ش ا ی اس

  .اند شدهيریگاندازه

 بـه روش  )BOD(ییایمیوشیاز بیژن مورد ن  یاکس

دار خچالی در انکوباتور    oxitopک و با دستگاه     یمانومتر

 ي به روش فتومتر)COD(ییایمیاز شیژن مورد ن یاکسو  

ن یــیکــا تعیمرآ DR4000و بــا دســتگاه اســپکتروفتومتر

فـرم  ین مقـدار کل   یی مشاهده و تع   يت برا یدر نها  .شدند

                                                   
1-Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid (EDTA) 
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 در يار چنـد لولـه  ی از روش تخمیفرم مدفوعیکل و کل  

انـت  یلی، بر)1( بـراث پتـوز ی ترلیـ  کـشت الور يطهـا یمح

 ساعت در 48 از دستگاه انکوباتور به مدت )2(براثنیگر

 ط کــشت یمحــ گــراد و ی درجــه ســانت 5/35 يدمــا

 24 بـه مـدت      ياز دسـتگاه بنمـار     )3( براث یاکلیشیاشر

گراد استفاده شده    ی درجه سانت  4/44 يساعت در دما  

MPNج بـه صـورت    یو نتا 
 گـزارش   تـر یلیلـ یم100 در   )4(

  .استشده 

 يش اسـتانداردها  یرای و نی آخر يریکارگه  با ب 

ران کــه یـ سـسه صــنعت آب ا ؤ م1011و1015شـماره  

ــا   ــوط بـــه پارامترهـ                     و ییایمی، شـــیکـــیزی فيمربـ

ل زبالـه   یر لنـدف  یثأ هـستند، تـ    یدنی آب آشـام   یکیولویب

ل یه تحلی مورد مطالعه تجزياسوج بر پارامترها  یشهر  

  .)13(شدند

  

  ها افتهی

ا اپارامترج ینت ھيفی کيھ ورد مطالع صل در  م دو ف

 بھ رانی صنعت آب ايسھ با استانداردھای در مقا  يآب و کم  يپرآب

ا  يبرا ١ول  در جدا  کیتفک  در  ویيایمیش  يک یزی في پارامترھ

 يبرا اما ،آورده شد  مورد مطالعھنی فلزات سنگيبرا ٢جدول 

ا وژی بيپارامترھ تانداردھا   يکیول ا اس ابق ب نعت آب يمط  ص

ردد  يدنی آشاميد در آبھای نبايکروبی عوامل م ،رانیا  مشاھده گ

فرم ی کلگونھ  چی ھيآب و کميج در دو فصل پرآبی نتاي با بررسو

   .شد مشاھده نيدفوعفرم میکل و کل

  

  بحث 

 در) هـا لیلنـدف ( دفـن زبالـه   يهـا محـل شیرابه 

 بهاگر به مقدار کم حتی  است که ییهایلودگآبردارنده 

ــآمنــابع  ــد یب ــدا کنن  ی،کــیزی فيهــا، مشخــصهراه پی

). 5(نماینـد مـی  را نـامطلوب     یشناختستی و ز  ییایمیش

ثیر محل دفـن زبالـه شـهر        أ بررسی ت  مطالعههدف این   

  دسـت نیی پای منبع آب  یفی مهم ک  يپارامترها بر جیاسو

  . . بودکنارهتنگ 6 شماره چاهیعنی 

گیري شده دو فصل کم آبی و        اندازه PHمیزان  
 کـه مقـادیر آن کمتـر از حـد مطلـوب             دادپرآبی نشان   

خـاطر  ه  بـ هـاي دفـن زبالـه     محل. استاستاندارد بوده   
 و اسـیدهاي چـرب موجـود    د کربنی اکسي د تولید گاز 

 ،شـوند  مـی  PH  موجب کاهش میـزان    ر شیرابه عمدتاً  د
باشــد،  مــی7 هــا بـیش از  نمونــهPH ولـی چــون مقـدار  

ثیري از شیرابه و ترکیبات لنـدفیل بـر منبـع      أبنابراین ت 
توانـد   مـی  همین مقدار آبی مشاهده نشده است و دلیل       

هاي قلیایی پوسـته زمـین      ها و بیکربنات  انحالل کربنات 
هـــاي   در آبPHپـــارامتر ه  کـــيا در مطالعـــه .باشـــد

زیرزمینــی مجــاور لنــدفیل منطقــه الگــوس در کــشور  
 نتایج نـشان داد کـه       ،نیجریه مورد بررسی قرار گرفت    

 هـا بـیش از حـد مجـاز     درصـد نمونـه  75 در   دار آن مق
 بـوده   )5( بهداشـت  یله سازمان جهان  یاعالم شده به وس   

 ).14(است

                                                   
1- lauryl tryptose broth 
2- brilliant green bile lactose broth 
3- E.coli Brath 
4- Most Probable Number(MPN) 
5-World Health Organization 
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  رانی صنعت آب ايبا استانداردها شده یبررس آب يها نمونهییایمی شـ یکیزی فيپارامترهازان یمسه ی مقا:1جدول

  حداکثر مجاز  حداکثر مطلوب  آبیفصل کم  فصل پرآبی  ترکیبات
  5/6-9  5/6-5/8  8/7  71/7 اسیدیته
  ≥ 5  ≥ 1  0  1  )برحسب نفلومتري(کدورت
  0  0  0  0  )گرم بر لیتر میلی(بیوشیمیایی نیاز مورد اکسیژن
  0  0  0  0 )گرم بر لیتر میلی(اییشیمی نیاز مورد اکسیژن

  2000  1500  415  411 )متر میکرو زیمنس بر سانتی(الکتریکی هدایت
  1500  1000  3/198  3/198 )گرم بر لیتر میلی(محلول   جامدات کل

   *  6/179  54/179 )گرم بر لیتر کربنتات کلسیم میلی(کل قلیائیت
  500  200  5/209  47/209 )گرم بر لیتر کربنات کلسیم میلی(کل سختی
    300  64  84/63 )گرم بر لیتر میلی(کلسیم
    30  98/11  96/11 )گرم بر لیتر میلی(منیزیم

  400  250  30  31 )گرم بر لیتر میلی (سولفات
  2/0  1/0  06/0  06/0 )گرم بر لیتر میلی(فسفات
  50    23/17  9/17 )گرم بر لیتر میلی(نیترات
  400  250  56/8  56/8 )گرم بر لیتر میلی(کلراید

  5/1  5/0  11/0  12/0 )گرم بر لیتر میلی(فلوراید
  250  200  8/3  9/3 )گرم بر لیتر میلی(سدیم

  12    5/0  5/0 )گرم بر لیتر میلی(پتاسیم
 .ف نشدی تعري استاندارد*

  
  رانی صنعت آب ايبا استانداردها یبررس آب يهان نمونهیفلزات سنگزان یمسه ی مقا:2جدول 

  
  حداکثرمجاز  حداکثرمطلوب  آبیفصل کم  آبیپرفصل   فلز

  ND  ND  1  2 )1( )گرم بر لیتر میلی(مس 
    ND  3/0  03/0 )گرم بر لیتر میلی(آهن 
    ND  ND  3  )گرم بر لیتر میلی(روي
  01/0    012/0  002/0 )گرم بر لیتر میلی(سرب

  ND  ND    003/0 )گرم بر لیتر میلی(کادمیوم
  ND  02/0    05/0 )گرم بر لیتر میلی(کروم
  ND  ND    07/0 )گرم بر لیتر میلی(نیکل

 .افت نشدیص دستگاه ی در حد تشخيریـ مقاد1
  .ف نشدی تعري استاندارد*

 یآبـ فصل کم  زان کدورت در  یمن مطالعه   یدر ا 

 1 برابـر  ی در فصل پرآب   ی ول ،ده نشده یدر نمونه چاه د   

گرچه مقدار آن در    . بوده است  يواحد کدورت نفلومتر  

ن مقــدار انــدك یباشــد، امــا علــت همــیوب مــحـد مطلــ 

 يهـا  انیـ  باشد که به همراه جريدیتواند ذرات کلوئ  یم

 وارد چــاه ی در فــصل بارنــدگینــیرزمی زیکیدرولیــه

 کمتـر   COD و BOD چاه، غلظت آبدر نمونه    .شوند می

 مـشاهده نـشده     یگونه آلودگ  چیاز حد مطلوب بود و ه     

 و یکیزیژئوف مشابه تحت عنوان روش يامطالعه. است

رابه ی شـ ین آلـودگ  یـی  تع ي برا ینیرزمی ز يها ش آب یپا

ــدف ل انجــام یــنا در برزیل النــدریدر اطــراف منــاطق لن

رات ییـ ق نشان داد که بـا تغ      ین تحق یها در ا  افتهی. گرفت
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 یطیست محیسه با مقررات زی در مقا BOD مقدار   یفصل

شتر ی برابر ب40 باال و   CODزان  ین بود، اما م   ییل پا یبرز

  ).15(بوده است BOD مقدار از

 در تمـام  TDS  وECر  یمقـاد در مطالعه حاضـر     

چـون  . تـر از حـد مطلـوب بـوده اسـت          نییهـا پـا   نمونه

 از جامـدات    ییار بـاال  یر بـس  ی مقاد يرابه زباله حاو  یش

 غلظـت  ی در صورت نفوذ به منابع آبـ  ،باشدیمحلول م 

 با مشاهده ی ول،افتییش می افزیستیبان دو پارامتر یا

رابه زبالـه و غلظـت      ین شـ  ی بـ  يداریج ارتباط معنـ   یانت

ــا ــود نداTDS و EC يپارامتره ــت وج ــدر مقا. ش سه ی

شتر از فـصل  یـ  بیآبـ  در فـصل کـم  EC ری، مقـاد  یفصل

 ی در فصل پرآب411 از   EC  مقدار یعنی. باشدی م یپرآب

 یآبـ در فـصل کـم   متر یمنس بر سانت یکرو ز یم 415 به

وانـد افـت سـطح    تیمـ  ل عمـده آن  یـ افـت و دل   یش  یافزا

 يهــا  انیــ آب چــاه و کــاهش ســرعت جر  ییستایــا

 کـه  تحـت      يادر مطالعـه  .  باشـد  ینیرزمی ز یکیدرولیه

نده محل دفـن پـسماند شـهر    یرات عوامل آال یثأعنوان ت 

 ینیرزمی منابع آب ز   ییایمیکوشیزی ف یراز بر آلودگ  یش

ل در فـصول مختلـف   یاز چهار حلقه چـاه اطـراف لنـدف     

هـا بـاالتر از حـد        ن چاه ی ا TDS  و EC ریانجام شد، مقاد  

ــتاندارد  ــاز اس ــان مج ــازمان جه ــت ی س ــوده  بهداش ب

  ).16(تاس

ا رهنمــود یــ اســتاندارد ،تیــائی قلي بــراگرچــه

  PH زانیـ  بـا دانـستن م  ی ول،ن نشده استیی تعیخاص

 آب PHچـون  .  بـرد  یت پـ  یـ ائیت قل یـ فیتوان به ک  یآب م 

ز مقاومـت آب در  یت نیائی آب و قل يدیمعرف قدرت اس  

ن دو یـ  ا،نیدهـد، بنـابرا  ی را نشان مـ   PH راتییابل تغ مق

 آب در   PHکـه    نیـ با توجه بـه ا    لذا   ،باشندیم مکمل هم 

ن یبنـابرا  باشـد، یمـ هـا در حـد اسـتاندارد        م نمونـه  تما

باشد یت در حد مطلوب م    یائیت آب از نقطه نظر قل     یفیک

ل باالدسـت   ی لنـدف  لهیبه وس ها   نمونه ی از آلودگ  يو اثر 

بررسی کیفیت  طور مشابه   ه  ب. شده است ز مشاهده ن  ین

زمینـی در مجـاورت محـل دفـن        هاي زیـر  شیمیایی آب 

 از نظـر غلظـت      هـا نمونـه . زباله شهر یزد انجام گرفـت     

ش ی، مـورد آزمـا   ییایمی شـ  يپارامترهـا گریت و د  یائیقل

ت در آب   یـ ائی قل زانیـ د م یـ قرار گرفـت و مـشاهده گرد      

  ).17(  ازخود نشان داديداریش معنیدست افزانییپا

 کــل برحــسب یغلظــت ســختن مطالعــه یــدر ا

ب آهـر دو نمونـه      م در   یتر کربنات کلـس   یگرم بر ل   یلیم

 ی لحاظ سـخت به حد مطلوب استاندارد بود که    ش از   یب

 ســخت قــرار ي در طبقــه آبهــاآب چــاه مــورد مطالعــه

 اسـت   یعی موجود در آب طب    ین مقدارسخت یا. دریگ یم

 عبور و منطقه یشناسنیتواند به علت ساختار زمیو م 

گـر  ی و دی از بـستر سـازند آهکـ       ینیرزمی ز يها انیجر

ن یبـ . باشـد م  یزیـ م و من  یبات کلس ی ترک ي حاو يها یکان

 اخـتالف  ی و پرآبـ یآبـ ن پارامتر در فصل کـم   یغلظت ا 

 کـل   یزان سخت ی م یعنی. ت وجود نداش  ياقابل مالحظه 

تـر  یگـرم بـر ل   یلـ ی م5/209  بهی در فصل پرآب 47/209

 یار انـدک یبه مقدار بـس  یآبم در فصل کم  یکربنات کلس 

ن ونـا ی مشابه در کـشور      يامطالعه. افته است یش  یافزا

ا واقـع   یلئوسـ آنـو  لیرابه لندف یتحت عنوان مشخصه ش   

 يهـا  ت آب یـ فیر آن بر ک   یثأن ت یچن کا و هم  یدر منطقه آت  
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هـا نـشان داد   افتهیج  ینتا.  مجاورانجام گرفت  ینیرزمیز

دن و ی آشـام يل بـرا ی لنـدف  کنـار ینیزمر  ی ز يها که آب 

 ي از پارامترهاياریبس. باشندی مناسب نمياری آب یحت

 کـل  ی سـخت ش از جملهی مورد آزماییایمی و ش  یکیزیف

)1(، زش از حــد مجــایم بــیو کلـس 
EPAي و اســتانداردها 

  ).18(ونان بوده استی يوزارت کشاورز

م و  ی کلـس  يها ونیزان کات یمدر مطالعه حاضر    

کربنـات  ی کربنـات و ب    يهـا  ونیـ م که بـا حـضور       یزیمن

ه یـ باشـند، در کل ی در آب مـ  یجاد سخت ی ا یامل اصل وع

ن مقـدار   یها کمتر از حد مطلوب بوده است و با ا         نمونه

رابه زبالـه  یبـات شـ  ی با ترک  يداریتواند ارتباط معن  ینم

 کل به یون همانند سختین دو کاتیغلظت ا. داشته باشد 

 ی آهک  سازند ر از بست  ینیرزمی ز يها انیل عبور جر  یدل

. باشـد یمـ م یزیم و منیبات کلس ی ترک ي حاو يها یو کان 

 اخـتالف   یآبـ  و کم  یج در دو فصل پرآب    یسه نتا یبا مقا 

 مقـدار   یعنـ ی. هـا وجـود نـدارد      ونیـ ن غلظت   ی ب يادیز

ــات  64 بــه یفــصل پرآبــ در  84/63م از یون کلــسیک

ن وی و مقـدار کـات  یآبـ تـر در فـصل کـم   یگرم بـر ل    یلیم

گرم بر  یلی م98/11به 96/11 از یرآبم در فصل پ   یزیمن

داشته ش ی افزا یی به مقدار جز   زی ن یآبتر در فصل کم   یل

هـا  ون سولفات در تمام نمونـه یآنزان ین م یچن   هم .است

ج ی نتـا  ی اما با بررس   ،تر از حد مطلوب بوده است     نییپا

مـورد  شود که غلظـت سـولفات در نمونـه          یمشاهده م 

گرم در  یلی م30 به 31 از مقدار  ی در فصل پرآب   مطالعه

 با توجـه بـه      لذا ،افته است ی کاهش   یاندک  به مقدار  تریل

 از  يتـوان رد  یون سـولفات نمـ    یـ ن غلظـت    ییر پا یمقاد

دا یـ  مورد مطالعه پ   یرابه زباله در منابع آب    یبات ش یترک

رابه ید جامــد و اثــر شــیــات مــواد زایخــصوص. نمــود

 ي پارامترهـا ي رویراپلیشـ ينگ روباز منطقه تـر  یدامپ

ــیزیف ــ و پروفاییایمیکوش ــل توزی ــنگ ی ــزات س ن یع فل

 در کـشور هنـد،      لیلنـدف  اطـراف    ینـ یرزمی ز يها درآب

 ق نشان داد کـه در     یج تحق ینتا. مورد مطالعه قرارگرفت  

ش از حـد  ی بـ  سـولفات لظت غ ینیزم ری آب ز  يهانمونه

  کـشور يو استانداردها بهداشت ی سازمان جهان مجاز

  . ).19(هند بوده است

ون فـسفات در تمـام      یغلظت آن ر  یدر مطالعه اخ  

تـرات  یون نیـ تر از حد مطلوب و غلظت آن    نییها پا نمونه

زان یـ  میسه فـصل یبا مقا. باشدی از حد مجاز م ترنییپا

 در دو یعنـ ی  اسـت،   حاصل نـشده   يرییون فسفات تغ  ی

گـرم   یلـ ی م06/0 مقدار آن همـان  ی و پرآب یآبفصل کم 

ترات در نمونه آب چاه از ین غلظت   اما. باشدیتر م یدر ل 

تـر در  یگـرم بـر ل    یلی م 23/17 به   ی در فصل پرآب   9/17

  و علـت آن احتمــاالً  اسـت  افتـه یل یـ  تقلیآبـ فـصل کـم  

 قطـع   ازکربنات بعد یون ب یر  یثأ و ت  یعی طب ییزداتراتین

درمجموع به علت بـاال بـودن غلظـت         . ها باشد  یبارندگ

ه  زباله و    رابیبات ش یترات در ترک  ی فسفات و ن   يها ونی

ن بودن آنها در منـابع آب مـورد مطالعـه           یی پا یاز طرف 

. دا نمـود  یـ ن دو پ  یـ ن ا ی بـ  يداریتوان ارتبـاط معنـ    ینم

 ی موجود در منابع آبـ يها ونین مقدار از آن ی ا ،نیبنابرا

گـر  ی منطقـه و د یشناسـ نیتوان بـه سـاختار زمـ   یرا م 

  مـورد مطالعـه     اطـراف منـابع آب     ی انـسان  يهـا  تیفعال

                                                   
1-Environmental Protection Agency 
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ن یـــی تعي بـــراياسهیـــک مطالعـــه مقایـــ. دنــسبت دا 

ل هروشـو در کـشور    یرابه لندف یمشخصات و اثرات ش   

 يهـا  بـر آب   لسوتو ل ماسرو در کشور   یوزلند و لندف  ین

.  منطقه مورد مطالعه انجام گرفـت      ینیرزمی و ز  یسطح

 نـشان داد  يادست آمده از چاه گمانهه  آب ب  يهانمونه

مجـاور   ینـ یرزمیت آب زیـ فیل هروشـو بـر ک     یکه لنـدف  

در جـز  ه بـ . ر داشـته اسـت  یثأ تـ  دفـن زبالـه    يهـا محل

ر ی و فسفر واکنـشگر، مقـاد      ترات، سولفات ین يها غلظت

ن یی پـا  ینـ یرزمی ز يهـا   آب ییایمی شـ  يه پارامترهـا  یکل

ــدســت ب ــا ی ــا در آبه ــان پارامتره  يشتر از غلظــت هم

  ).20(ل بوده استی باالدست لندفینیرزمیز

هـا  ه نمونـه  د در همـ   یون کلرا یآنن مطالعه   یدر ا 

 مقدار  یسه فصل یبا مقا . کمتر از حد مطلوب بوده است     

گـرم در    یلـ ی م 56/8کسان و برابر    ی  در هردو فصل   آن

د در منابع یون کلرایاد یر زیگرچه مقاد. بوده استتر یل

 ،باشـد ی آب مـ ی آلودگیل قطعین دلیتر  از مهمیکیآب  

د در منابع آب مـورد مطالعـه را         ین مقدار کم کلرا   یاما ا 

ن ی لذا ا  ،م داد یدست تعم  ل باال یرابه لندف یتوان به ش  ینم

 و بـه علـت      یعـ یطـور طب  ه   بـ  د غالبـاً  یـ ون کلرا یـ مقدار  

م و یم و در درجــه بعــد بــا کلــسیبــات آن بــا ســدیترک

کاربرد روش موازنه   .  وجود دارد  یم در منابع آب   یزیمن

، در یرزبــ  میینــده در محــل دفــن زبالــه قــدیجــرم آال

 ر آن بـر منـابع آب  یثأ تـ یابیـ ارز يکشور دانمارك برا  

نـده  ینـشت جـرم آال     .، مورد مطالعه قرار گرفت    مجاور

د، کـربن  یـ  کلرایعنـ یرابه ی سه شاخص معمول ش    يبرا

دسـت  ه ج بینتا.  شد يریگوم اندازه ی محلول و آمون   یآل

آمده نشان داده است که غلضت هـر سـه شـاخص در        

نـشت  زان  یـ م. افتـه اسـت   یش  ی افـزا  ینیرزمی ز يها آب

ب یرابه در امتداد ش  ی که ش  یت رزب ید در سا  ی کلرا جرم

-لوی ک 31 باًیان داشت، تقر  ین جر ییل و در جهت پا    یلندف

   ).21(گرم در سال  بوده است

ــر   ــه حاض ــت فلورادر مطالع ــغلظ ــام ی د در تم

ن بـا  یچنـ  ها کمتر از حد مطلوب بوده است و هـم        نمونه

 منـابع  يهـا ر غلظـت آن در نمونـه     ی مقاد یسه فصل یمقا

افتـه  ی کـاهش  ی انـدک یآبورد مطالعه در فصل کم  آب م 

 به ی در فصل پرآب12/0 از   چاه آب   يها در نمونه  یعنی

ار ی به مقدار بسیآبتر در فصل کمیگرم در ل  یلی م 11/0

د در منـابع  یـ ن مقدار کـم فلورا یا. افته استیل  یتقل  میک

خـــاطر ســـاختار ه  بــ  مـــورد مطالعــه احتمـــاالً یآبــ 

 عبـور  يها انیبات بستر جری منطقه و ترک یشناس نیزم

دا یـ ل باالدسـت پ   یبات لنـدف  ی با ترک  یآب باشد و ارتباط   

 تحـت عنـوان     يگـر ی د ياسهیـ  مقا در مطالعـه  . کنـد ینم

راز ینده محل دفن پسماند شـهر شـ       یرات عوامل آال  یثأت

 انجـام  ینـ یرزمی منابع آب زییایمیکوشیزی ف یبر آلودگ 

 یه فـصل سیدست آمده و مقاه ج بیگرفت، باتوجه به نتا 

 بر اساس استاندارد    ها نمونه ییایمی و ش  یکیزیت ف یفیک

 3 و 2 شـماره  يهـا   و چـاه یاثیـ  غيهـا  ، آب چاه 1053

ت، زان کلرور، سـولفا   ی در م  ی قابل توجه   نسبتاً یآلودگ

  ).16(اندم داشتهیم و سدیزید، منیفلورا

م یسـد  کـه غلظـت      دادنشان  ر  یمطالعه اخ ج  ینتا

م یز حد مطلوب و غلظت پتاستر انیی پاهاتمام نمونهدر 

 مشاهده  یسه فصل یبا مقا . اندتر از حد مجاز بوده    نییپا
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 آب چـاه  يهام در نمونهیون سدیشود که غلظت کات یم

تـر در  یگـرم بـر ل   یلـ ی م8/3 بـه    یآب در فصل پر   9/3از  

.  اسـت داشـته کاهش  میار ک یزان بس ی به م  یآبفصل کم 

 یآبفصل کمم در نمونه آب چاه در دو  ی غلظت پتاس  اما

تــر یگــرم در ل یلــی م5/0کــسان و برابــر بــا ی یو پرآبــ

م از نظـر    یم و پتاسـ   ی سـد  يهـا  ونیچون کـات  . باشد یم

د ون عناصـر موجـ   ین و هفتمـ   یب ششم ی به ترت  ینافراو

ن مقدار غلظـت  ین حضور ایباشند، بنابرا یعت م یدر طب 

 منطقه و انحالل    یشناسنی از ساختار زم   یون ناش یکات

 ی بـه منـابع آبـ   ي آب ورود  يهـا  انیـ رهـا در ج    ونیکات

 یآلـودگ  بـا  یباشـد و ارتبـاط چنـدان   یمورد مطالعه مـ  

ج در  یبـا مالحظـه نتـا     . کنـد یدا نمـ  یـ ل باالدسـت پ   یلندف

  و کـم   ی آب مورد مطالعه در دو فصل پرآبـ        يهانمونه

وم و ی، کـادم ي رو ،شود کـه فلـز مـس       می مشاهده   یآب

 افــتی ،يریــگص دســتگاه انــدازهی در حــد تــشخکــلین

 چاه تنها در فصل     زان غلظت آهن در نمونه    یم. اند نشده

تر مشاهده  یگرم در ل   یلی م 03/0 آن هم به مقدار      یآبکم

 آب يها موجود در نمونهین مقدار آهن جزئ   ی ا اما ،دش

. رابه زباله داشته باشد یبات ش ی در ترک  ءتواند منشا ینم

دار بات آهنیتوان به ترکیزان غلظت از آهن را مین میا

اه  موجـود در چـ   یسات آهنـ  یـ سأن و ت  یدر پوسته زمـ   

مانده فلـزات  یزان باقی م، مشابهيادر مطالعه. نسبت داد 

 يهــالی موجــود در لنــدفین، امــالح و مــواد آلــیســنگ

ا ید کــشور اســپانیــ در مادری ســطحيهــا و آب مییقــد

 يل شــهری لنــدف15ق یــن تحقیــدر ا.  شــديریــگانــدازه

بـه   آب یه، آلـودگ   انجـام شـد    يزهایآنال. دندشانتخاب  

کـل، سـرب،    ین ، مس، کـروم،   يرو(نی فلزات سنگ  لهیوس

   ).22(را نشان داده است) ومیکادم

ــر   ــه حاض ــرب در تمــام   در مطالع غلظــت س

 ر آن در فـصل کـم  یها مشاهده شده است و مقاد      نمونه

 یپرآبـ  نـسبت بـه فـصل        ياطور قابل مالحظـه   ه   ب یآب

 بـه   002/0 مقـدار آن از      یعنـ ی ؛دا کرده است  یش پ یافزا

گرچـه حـد    . اد شـده اسـت    یتر ز یگرم در ل   یلی م 012/0

ر آن  ین نشده، اما مقـاد    یی غلظت سرب تع   ي برا یمطلوب

 یآبـ  کمتر از حد مجاز و در فـصل کـم     یدر فصل پرآب  

ن مقـدار از غلظـت      یا. باشد میش از حد مجاز     ی ب یاندک

دسـت  ل بـاال  یرابه لنـدف  یتوان به نفـوذ شـ     یسرب را نم  

کـه  ت فـ ریمصورت انتظار نیر ایغرا در  یز. نسبت داد 

ش ین نـسبت افـزا    یز به هم  ین ن یگر فلزات سنگ  یغلظت د 

گر ین د یج آزمون فلزات سنگ   ی در عمل نتا   ی ول ،افتییم

دهد کـه   یاند، نشان م   شده ین مطالعه بررس  یکه در هم  

 نیا ا ی و   دص دستگاه نبودن  یا در حد تشخ   ی ر آنها یمقاد

ن یـ حـضور ا . انـد  مشاهده شدهییار جزیکه در حد بس 

تواند به علت انحالل    ی م هامقدار غلظت سرب در نمونه    

ــرب یترک ــات س ــ ب ــوه دار ب ــالنی ــستر )PbS(ژه گ  از ب

کار رفته در چـاه     ه  سات ب یسأا ت ی عبور آب    يها انیجر

   .باشد

زان غلظت کـروم  یمن مطالعه   یج ا یبر اساس نتا  

 اما ،افت نشدیص دستگاه ی در حد تشخیدر فصل پرآب 

ن یـ اتـر بـوده و      یگـرم در ل    یلیم 02/0 یآبدر فصل کم  

در مـورد   . باشـد یمـ استاندار   کمتر از حد مجاز      مقدار

ن، یر فلـزات سـنگ    ی مقدار غلظت کروم همانند سـا      نیهم
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 نیرایبنا. دا نمودیرابه زباله پیر شیثأ از تيتوان رد ینم

 و  یشناس نیتوان به ساختار زم   یز را م  ین مقدار ناچ  یا

 ي وروديها انی در بستر جرتی کرومی معدنيها سنگ

 ينــدهایآفر.  مــورد مطالعــه نــسبت دادیبــه منــابع آبــ

ل ی از لنــدفی کنتــرل انتقــال آلــودگي بــراییایمیژئوشــ

 در وادو کـارانزا واقـع در        ینیرزمی ز يها روباز به آب  

هـدف از  .  قرار گرفتیک مورد بررسی بلژیشمال غرب 

ــا ــه ارزی ــن مطالع ــنگیابی ــزات س ــاملی فل ــل، ین ؛ن ش ک

 ینـ یرزمی ز يهـا  در خـاك و آب     يوم مـس و رو    یمکاد

 درج نشان داد ینتا. ل روباز بوده استین لندفیمجاور ا 

ــمال   ــسمت ش ــه در ق ــاهد ک ــاه ش ــدفیچ ــای لن ن ییل و پ

 ومی کـادم  حفر شده بـود، غلظـت     ینیرزمی ز يها انیجر

گرچـه غلظـت فلـزات در خـاك را      . ش داشته است  یافزا

ر یش سایما افزاا توان به سوزاندن زباله نسبت داد،   یم

 ي کـشاورز  يهـا نی زمـ  ياریتواند بر اثر آب   یپارامتر م 

  ).23(ل باشدیمجاور لندف

 آب چـاه در     يهـا  که در نمونـه    دادج نشان   ینتا

فـرم  یکل از نوع یکروبی میگونه آلودگ  چیهر دو فصل ه   

 يادر مطالعـه  .  اسـت  افت نـشده  ی یعوفرم مدف یکل و کل

 یابیــرابه و ارزیات شــیگــر تحــت عنــوان خــصوصید

د شـهر   یل مواد زا  ی در مجاورت لندف   ینیرزمی ز يها آب

فرم کـل   ی کل ي پارامترها ری مقاد پور در کشور هند،   یگاز

فـرم  یحضور کل . اند شده يریگ اندازه یفرم مدفوع یو کل 

ار نگران کننده ی در نمونه آب، بس یمدفوعفرم  یکل و کل  

ر یـ  را غیدنین کننـده آب آشـام  یمأ تيها  و آبخوان بود

 ).24(نشان داده استتماد قابل اع

  يریگجهینت

 در  مطالعـه حاضـر نـشان داد کـه       یطور کل ه  ب

 منبـع  پـارامتر  26 از مجمـوع   ی و پرآبـ   یآبدوفصل کم 

ن ییکناره واقع در پـا     تنگ 6 موسوم به چاه شماره      یآب

 يهاه نمونه یاسوج، در کل  ی شهر   يهال زباله یدست لندف 

ون سرب ی کل و یزان سختیجز مه  ب6آب چاه شماره   

 مـورد سـنجش کمتـر از حـد          ير پارامترها یر سا یمقاد

گرچـه  . انـد ران بـوده  یـ مطلوب استاندارد صـنعت آب ا     

 بـه  یآبـ  و کـم  ی کـل در دو فـصل پرآبـ        یزان سـخت  یم

تــر برحــسب یگــرم برل یلــیم 5/209 و 47/209ب یــترت

ش از حـد  ی بـ ي گـزارش شـد و مقـدار   میکربنـات کلـس  

ش یمقـدار افـزا   ن  یـ  امـا ا   ،است مطلوب استاندارد بوده  

 از بـستر    ینـ یرزمی ز يها انی به خاطر عبور جر    احتماالً

م و یبات کلسی ترکي حاويها یگر کانی و دیسازند آهک

 یآبن غلظت سرب در فصل کم     یچن هم. باشدیم م یزیمن

شتر یـ  ب ییبه مقدار جز  و  تریگرم بر ل   یلی م 012/0برابر  

 زیــ نن مقــدار انــدك رایــاز حــد مجــاز بــوده اســت و ا

ژه گـالن از    یوه  دار ب  بات سرب یوان  به انحالل ترک    ت یم

سات موجـود در    یـ سأا ت یـ  عبـور آب     يها انیبستر جر 

ن ی فلزات سـنگ   يبرداردر فصول نمونه  . چاه نسبت داد  

ص دسـتگاه   یکل در حد تـشخ    یوم و ن  ی، کادم يمس، رو 

 ي غلظـت اکثـر پارامترهـا     یسه فصل یدر مقا . افت نشد ی

ل یـ  بـه دل   ی پرآب  نسبت فصل  یآبم ک  در فصل  ییایمیش

 يهـا  انی آب چاه، کاهش سرعت جر ییستایافت سطح ا  

ش زمـان تمـاس آب بـا    ی و افـزا   ینـ یرزمی ز یکیدرولیه

 امـا در    ،انـد دا  کـرده   یش پ ی آبدار افزا  يهاهیبات ال یترک
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 يرییم تغ ید و پتاس  ی فسفات، کلرا  يها ونیزان غلظت   یم

  . حاصل نشده است

که در  انگر آن است    یج حاصله ب  یدر مجموع نتا  

ل بــر چــاه یرابه زبالــه لنــدفی از شــيحــال حاضــر رد

 امـا بـا توجـه بـه     ، استافت نشدهیکناره   تنگ 6شماره  

ا یـ رابه  یواسطه ورود شـ   ه  قاسم ب  آب سد شاه   یآلودگ

ــ ــه دریکــیزیبــات فی همــراه ترکیمــواد آل فــصل   زبال

کناره از  تنگيها  چون آبخوان چاهی و از طرفیبارندگ

ه رد، لذا بـ یگیمه بهره ی منبع تغذ سد به عنوان نفوذ آب 

ها در درازمدت   آب چاه ید آلودگ یم تهد یرمستقیطور غ 

  .باشدی مینیبشیقابل پ

  

 ر و تشکریتقد

  ارشـد ینامه کارشناسانی پاحاصلن مطالعه  یا

آزاد اسالمی، واحد  دانشگاه  مصوبمنابع آبمهندسی 

 شـرکت آب و   نیاز مسئول  .بودقات تهران   یتحقو  علوم  

شگاه یـ ژه کارشناسان آزما  یوه  باسوج  ی الب شهر فاض

ــم و ــ ه ــشگاه یچن ــد  ن دان ــالمی، واح ــوم آزاد اس و عل

اند،  نموده ياری ما را یت مال یکه با حما  قات تهران   یتحق

  .میینمایر و تشکر میتقد
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Abstract 
 

Background & aim: One of the potential environmental hazards threatening the water resources 
is the influence of leachate from municipal wastes landfill.Since the Tang-e-Konareh drinking 
water wells are located downstream of landfill waste, the aim of this study was to evaluate the 
effect of landfill leachate on water quality parameters of Tang-e-Konareh well No.6water 
resource. 

Methods: In the present analytical study, twenty-six quality parameters of water of Tang-e-
Konaneh well number 6 in tight and wet seasons were selected and analyzed by standard and 
Hach standard methods. Optional parameters included turbidity, biochemical oxygen demand, 
chemical oxygen demand, electrical conductivity, total dissolved solids, alkalinity, total hardness, 
calcium, magnesium, sulfate, phosphate, nitrate, chloride, fluoride, sodium, potassium, total 
coliform, fecal coliform, Cu, Fe, Mn, Pb, Cd, Cr and Ni, respectively. The results were compared 
with the standards of the Iran water industry.  

Results: In all of the samples from Tang-e-Konareh well No.6, the measured parameters were 
less than desirable, except lead-ion concentration and total hardness. Probably due to the fact 
that the concentration of these two parameters is that the groundwater flows through the bed of 
limestone formations and minerals leaded. In contrast, in dry seasons, most of the parameters 
increased due to increase of the concentration of the chemical components. 

Conclusion: According to the results, threats by water pollution and landfill waste wells 
downstream in Yasuj resources are predictable in the long term indirectly, therefore, necessary 
measures should be considered. 
Key words: Water Contamination, Solid Waste Landfill, Leachate, Water Quality 
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