
 ۸۹-۹۸/ ۱۳۸۹ پائيز /دوره پانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  ن دست ييپا  مناطقينير زميزمنابع آب  ييايمي شي آلودگيابيارز
 شهر سنندج  محل دفن زباله

٤قوامي... عبدا ،٣ي صفريمهد ،٢ين ملکي افش،١ييرضا رضا
   

  ران ي، سنندج، ا کردستانيدانشگاه علوم پزشکگروه بهداشت محيط،  مربي -١
  راني، سنندج، ادستان کري دانشگاه علوم پزشک گروه بهداشت محيط، استاديار-٢
  safari.m.eng@gmail.com  ۰۸۷۱ -۶۶۲۵۱۳۲: تلفن) مؤلف مسؤول (راني، سنندج، ا کردستاني دانشگاه علوم پزشکگروه بهداشت محيط، مربي -٣
  رانيسنندج، ا رئيس سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري سنندج، -٤

 
  دهيچک

 ي باعث آلودگ،باشد ي گوناگون ميها ندهيبات و آالي ترکيبه که حاواري و نفوذ شنشتگاههاي دفن زباله، يدر جا: زمينه و هدف
 ي آلودگيابيق ارزين تحقيهدف از ا .نمايد مي دجاي را ايا دهي عديطيست محي و زي مسائل بهداشت گرديده وينير زمي زيآبها

  .باشد يمشهر سنندج زباله  محل دفن ن دستييپامناطق  يـنير زميزمنابع آب  ييايميش
 فصل دو يطماهيانه  يبردار  مرحله نمونه۶ و پس از ،ديل انتخاب گردي حلقه چاه در مجاورت لندف۵در اين مطالعه  :روش بررسي

به روش  EC و  COD ,Cl-, NO3,TDS ,pHکدورت، فسفات، ت،يائي قل،ي جمله سخت مختلف ازيبهار و تابستان پارامترها
  .ديسه گردي مقاي آب شرب و کشاورزيج بدست آمده با چاه شاهد و استانداردهاي نتااستاندارد مورد سنجش قرار گرفته و

 آب يسه با آب چاه شاهد و استانداردهاي منطقه مورد مطالعه در مقايها آب چاه  كهق نشان دادين تحقي انتايج حاصل از :ها يافته
را نشان  يدار ياختالف معن بوده و از لحاظ آمارياالتر داراي مقادير ب ،يمورد بررسشيميايي  ي از لحاظ اکثر پارامترها،شرب

  . باشند مياستانداردهاي آب آبياري كمتر از  مورد مطالعه يها  درآب چاهاين پارامترهامقادير اکثر  اما .)p >۰۵/۰( دهند مي

  شرب قابلگيري شده،  اندازهييپارامترهاي شيميااكثر  باال بودن مقادير دليل به منطقه مورد مطالعه يها آب چاه :گيري نتيجه
 آبهاي (monitoring)پايش مداوم و اصولي  لذا . ندارنديتي محدود و آبياريكشاورزي در استفاده از لحاظ يول د،نباش مين

    .باشد ميمنطقه، جهت جلوگيري از آلودگي منابع آب و خاك بسيار ضروري و حياتي اين زيرزميني 
  سنندج،  دفن، شيرابه، آلودگي آبهاي زير زمينيبالة شهري، محل ز:ها ليد واژهك

  ۱۰/۷/۸۹ :      پذيرش مقاله۲۸/۶/۸۹ :      اصالحيه نهايي۱۸/۳/۸۹ :وصول مقاله
  

  مقدمه
در  آب مينأت مهم منابع از يكي زيرزميني آبهاي

 هاآن از استفاده و دنگرد يمحسوب مدنيا  همه كشورها

 و شهري مصارف در چه و كشاورزي و بياري آدر چه
 منابع از حد بيش از استفاده. است تزايد به رو صنعتي

 مدرن، جامعه در زائد محصوالت فراوان توليد و طبيعي

 سبب و قرار داده تهديد مورد را زيرزميني آبهاي اًغالب

 آب ركتـح اينكه بعلت. گردد مي زيادي هاي آلودگي

 شروع آلودگي از بعد باشد مي كند بسيار زيرزميني هاي

 و گرفته قرار ثيرأت تحت ،آب تا بگذرد سالها يدبا
 زيرزميني فضاي اگر. شود ظاهر چاهي در يآلودگ
 نيز آن نگراني لذا و تر مشكل آن شود مشاهده آلوده

 وزمانبر  آبخانه، يك آلودگي بردن بين از. است بيشتر
. داد انجام كامل بطور آنرا توان نمي و هرگز بوده مشكل

 اليه يك تا كشد مي طول زيادي سالهاي اين اساسبر 

 حالت به آلودگي منبع حذف از پس آلوده شده، آبدار
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 ...ارزيابي آلودگي شيميايي       ٩٠

 ۱۳۸۹ پائيز /دوره پانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 اين خصوص در جدي اقدام اگر و برگردد نخستين

 بدتر روز به روز زيرزميني كيفيت آبهاي نيايد بعمل
يند توسعه كشورها از جمله ايران، آفر. )١ (خواهدشد

 است و اي از آلودگي آب را ايجاد كرده مسائل گسترده
دهد كه بدانيم  اين مسئله موقعي اهميت خود را نشان مي

 درصد از مصرف آب كشور به آبهاي ٥٢بيش از 
 در ميان منابع آالينده آبهاي .زيرزميني متكي است

ني دفع مواد زائد جامد به روش دفن در زمين يزيرزم
باشد چرا كه به  از منابع عمده آالينده مي) لندفيل(

فت كه همه كشورهاي توسعه نيافته، توان گ صراحت مي
ات قتحقي. در حال توسعه و توسعه يافته، با آن مواجهند

% ٩٢دهدكه در جهان اين روش  انجام گرفته نشان مي
 دهد دفع مواد زائد جامد شهري را به خود اختصاص مي

)٢(.  
مواد زائد جامد شهري دفن شده در زمين خود 

آبهاي سطحي  آب هستند، چنانچه ييباالحاوي درصد 
 در اثر فعل و انفعاالت شيميايي ابدينيز به درون آن نفوذ 

دهد نهايتاً  و بيولوژيكي كه در درون لندفيل رخ مي
 كه حاوي انواع عناصر گردد مياي توليد   آلودهشيرابه

 به شيرابهطبيعت و قدرت آاليندگي اين . باشد سمي مي
با آب  زائداتتركيب مواد زائد جامد، مدت زمان تماس 

تواند  مي،  آلودهشيرابهنفوذ اين . و حجم آن بستگي دارد
 اطراف مناطقتهديدي جدي براي آلودگي آب و خاك 

شيرابه زباله حاوي تركيبات و . لندفيل بشمار آيد
اين باشد،  آاليندهاي گوناگون از جمله فلزات سنگين مي

عناصر يكي از مهمترين آاليندهاي محيط زيست 
توان به  از خصوصيات اين فلزات مي. شوند محسوب مي

توانند مانند اغلب مواد  پايداري آنها اشاره كرد كه نمي
آلي از طريق فرآيندهاي شيميايي و زيستي در طبيعت 

ا ييكي از نتايج مهم اين پايداري، تغليظ و . ه شونديزجت

تجمع اين فلزات در مواد غذايي و يا بافتهاي جانداراني 
 بعضي .)٣(كنند  غذايي استفاده مياست كه از اين مواد 

نيك، سيانيد و كروم از تركيبات سمي همانند آرس
ممكن است در آبهاي زير زميني در غلظتهايي يافت 
شوند كه اين آبها را جهت مصارف آشاميدن و آبياري 

ثير شيرابه زباله بر أجهت بررسي ت .)٤(نامطلوب نمايند 
 از پارامترهاي روي آبهاي زير زميني يك منطقه معموالً

  pH، ECهمچون سختي، قليائيت، كدورت، كيفي آب 
،COD ،TDS ، NO3 ،CL ، TOC استفاده...  و  

الذكر نيز  كه البته ارتباط بين پارامترهاي فوق، گردد مي
باشد، به عنوان نمونه هرگاه افزايش كلرايدها با  مهم مي

 آب ياک همراه باشد آلودگيت و آمونيتريش نيافزا
   .)۵( است يقطع

ه رآبيش  اثراتيابيکه در مورد ارز اي در مطالعه
ر ي زيت آبهايفي کيمحل دفن زباله و فاضالب بر رو

 ورود ، صورت گرفت۱۹۹۹ کشور اردن در سال ينيزم
شناخته  يار جديد بسيک تهدي ي آبيها طيمح بهرابه يش

 منابع يانجام شده بر رو ن در مطالعاتي همچن.)۶( شد
ل چندکالن شهر ي مناطق مجاور لندفينير زميآب ز
 و يکيت الکتريهدا، pHد يا مشخص گردياسپانکشور 

اند   داشتهيا ش قابل مالحظهياب افزايغلظت عناصر کم
ل استاندارد نبودن محل دفن مواد يز به دليران نيدر ا .)۷(

 يديرابه تولي کشور، شيزائد در اغلب نقاط شهر
 .)۸ ( استهنمود آب و خاک را فراهم يموجبات آلودگ

 نفر و دارا ۳۳۰۰۰۰ بالغ بر يتيدر شهر سنندج با جمع
 تن انواع ۲۸۰  بيش از، روزانهيبودن چهار منطقه شهر

ها بعد از  ن زبالهيا. گردد يد مي توليزباله بهداشت
 ۲۰ واقع در ي به محل دفن زباله شهريآور جمع

لک ي به نام کياران در محليکام-  جاده سنندج يلومتريک
 از خاک به يل و در آنجا به صورت روزانه با پوششحم
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 ٩١      مهدي صفري

 ۱۳۸۹ پائيز /دوره پانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

د، در نگرد يم ي بهداشت دفن نسبتاً(Ravine)يا روش دره
 قرار دارند که ي کشاورزين دست محل دفن اراضييپا

  .)۹ (شوند ي مياري با آب چاه آبعمدتاً
، درصد ۵۰انه ي رطوبت سالي داران منطقهيا 

روز  ۱۰۶ و متر ميلي ۵۱۷انه ي ساليمتوسط بارندگ
ق ين تحقيهدف از ا. باشد يمخبندان کامل در سال ي

 تن دسيي پايني زممنابع آب ييايمي شي آلودگيابيارز
   . بوده است۱۳۸۷محل دفن زباله شهر سنندج در سال 

  
  روش بررسي

 قرار ي مورد بررسيبه صورت مقطع ن مطالعهيا
 ۴( حلقه چاه ۵ آن   مورد مطالعهجامعه  وگرفته است

 ياراضدر محدوده  محل دفن و ن دستيير پادحلقه 
باال دست محل دفن زباله به  ک حلقه دري و يکشاورز

 چاه شاهد بر  انتخاب .)۱شکل  (باشد يم) عنوان شاهد
 منطقه مورد ينير زمي زياساس جهت حرکت آبها

 آب زهاي همتراز اخذ شده ا بر اساس منحنيمطالعه 
 گرديدهن يياله تعت محل دفن زبي و موقعاي استان  منطقه
 مرتبه بوده ۶ از هر چاه ي تعداد مراحل نمونه بردار.است
 بر ۸۷ فصل بهار و تابستان ۲ق در مدت ين تحقيا. است

ل سنندج ين دست لندفيياپ ينير زمي زي آبهايرو
 نمونه ۳۰ن منظور تعداد يبد.  است گرفتهصورت

 مورد هايستگاهيا از ) نمونه۱۸۰جمعاً ( بصورت ماهانه
 ي،پارامترهاشگاه يزماآالعه برداشت و پس از انتقال به مط

 ، EC، pH ،TDSت،کدورت، فسفات، ي، قليائيسخت

NO3 ، CL وCOD براي  استاندارديبر اساس روشها 
) ۲۰۰۵كتاب استاندارد متد ( آزمايشهاي آب و فاضالب

   .)۱۰( ديز گرديآنال
pHدستگاه   با استفاده ازpH متر Jenway مدل 

ورت با استفاده از دستگاه کدورت  کد،۳۵۱۰
 با استفاده از دستگاه  EC،۹۳۷۰۳ مدل  Hannaسنج
  با استفاده ازTDS، ۴۵۱۰ مدل Jenway ت سنجيهدا

و  COD ،NO3 ،مانده خشکي باقيريگ روش اندازه
دستگاه از با استفاده روش اسپكتروفتومتري از فسفات 

 T80 UV/VIS Spectrometerاسپکتروفتومتر مدل 
 لرور به روش مورک ، انگلستانPG يخت کمپانسا

روش   بهتيئاي قلو يسخت، )ترات نقرهينبا ون يتراسيت(
ل يه و تحليجهت تجز .نددين مقدار گرديي تعتيتراسيون

  مورد نظر دريارامترهاپر يسه مقاديج و مقاينتا
شاهد چاه  يها هـده با نمونـ شيبردار  نمونهيها گاهـستيا

  از آزمون ي و کشاورزيدنـيآشامانداردها آب ـو است
T-studentده و از نرم افزاري استفاده گرد SPSS و 

EXCELبهره گرفته شده است   .  
  
  ها يافته

ها به   حاصل از آناليز نمونههاي يافتهميانگين 
و ، ۱هاي مورد مطالعه در جدول  تفكيك ايستگاه

  . ارائه گرديده است۳ تا ۱نمودارهاي 
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 ...ارزيابي آلودگي شيميايي       ٩٢

 ۱۳۸۹ پائيز /دوره پانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  برداري هاي نمونه گين غلظت پارامترهاي مورد مطالعه در كليه ايستگاه ميان:۱جدول 

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  هاي مورد مطالعه  نقشه محل و موقعیت چاه:1شکل 

  

  ارزش آماري
 )pمقدار (

  
 چاه شاهد

  

  انحراف معيار
  )هاي پايين دست چاه(

  ميانگين
 )هاي پايين دست چاه(

  ۱چاه  ۲چاه  ۳چاه  ۴چاه 
  ايستگاه

  
 پارامتر

 رديف

<0.01 ۱۵  ۴۴/۷  ۱۲۵/۲۰  ۳۰  ۵/۱۸   عمق چاه ۲۰  ۱۲ 
(m) 

۱ 

<0.02 ۲/۷  ۱۶/۰  ۶۵/۶  ۸۷/۶  ۵۴/۶  ۵۱/۶  ۷/۶  pH ۲ 

<0.002  ۴۶۴  ۶۴/۳۷۵  ۵/۹۹۱ ۱۴۱۳ ۱۱۹۲ ۷۵۸ ۶۰۳ EC 
(μs/cm) 

۳ 

<0.001 ۲۵۹  ۲۳۴  ۲۵/۶۱۵  ٨٩٠ ۷۱۳  ۴۹۹  ۳۵۹  TDS 
(mg/l) 

۴ 

<0.002 ۴۹  ۳۷/۳۸  ۵/۱۱۱  ١٦٤ ۱۱۶  ۸۶  ۸۰ COD 
(mg/l) 

۵ 

<0.001 ۶۵  ۳۸/۸۲  ۳۴/۱۸۳  ۹/۱۴۹  ۹۸/۲۳۴  ۹۹/۲۹۹  ۴۹/
۱۱۸  

Cl- 
(mg/l) ٦ 

<0.002 ۷۵/۸  ۸۱/۱۱  ۲۲۵/۲۱  ۴/۱۰  ۴/۳۱  ۵/۳۱  ۶/۱۱  NO3
- -N  (mg/l) ٧  

<0.011 ۰۴/۰  ۰۷/۰  ۱۰/۰  ۰۹/۰  ۱۲/۰  ۱۹/۰  ۰۱/۰  PO4
- (mg/l) ۸ 

  سختي كل ۱۸۰ ۳۰۰  ۳۵۰  ۴۲۰  ۵/۳۱۲  ۱۱/۱۰۱  ۲۴۰ 0.01>
(mg/l CaCO3) 

٩  

  قليائيت  ۱۸۹  ۲۸۰  ۴۲۰  ۲۶۰  ۲۵/۲۸۷  ۷۳/۹۶  ۲۹۰ 0.15
(mg/l CaCO3) 

١٠  

<0.001 ۲  ۶۳/۷  ۷/۱۰  ۲۲  ۳/۵  ۲/۸  ۳/۷  ١١ (NTU) كدورت 
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 ٩٣      مهدي صفري

 ۱۳۸۹ پائيز /دوره پانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  
  در ایستگاه هاي مورد مطالعه) TUR(و کدورت) ALK(، قلیائیت)TH(میانگین مقادیر سختی کل: 1نمودار 

  
 

  
   هاي مورد مطالعه در ایستگاهCOD و EC ،TDSمیانگین مقادیر : 2نمودار

  
 

  
NO3(، نیترات)-CL(میانگین مقادیر کلرور: 3نمودار

PO4(و فسفات) -
  در ایستگاه هاي مورد مطالعه) -
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 ...ارزيابي آلودگي شيميايي       ٩٤

 ۱۳۸۹ پائيز /دوره پانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  بحث
 ،دهند همانطور که نتايج آزمايشات نشان مي

 و چاه شاهد ۶۵/۶ پايين دستاي هه آب چاpH ميانگين
، مجمع EPA ، WHOبر اساس پيشنهاد. باشد  مي۲/۷
 بهينه جهت pH و سازمان محيط زيست ايران پاييورا

 تا ۵/۶محدوده   دريمصارف شرب، آبياري و کشاورز
الذكر  چاههاي فوقكليه  آب pHبنابراين . باشد  مي۵/۸

 و  شربحد طبيعي بوده و محدوديتي از نظر مصارف در
تفاوت اصلي از جمله علل . نمايد کشاورزي ايجاد نمي

pH توان  باال دست را مياه چ آب چاههاي پايين دست با
. دهاي چرب فرار در شيرابه زباله دانستيبه توليد اس

نيز  و همكاران Longeمطالعات مشابه انجام شده توسط 
 آب زير زميني را در اطراف محل دفن زباله pHكاهش 
  . )۱۱ (دهد نشان مي

 ظرفيتي درآب دوتي مقدار کاتيونهاي فلزي خس
اين . شود يان ميب) mg/l CaCo3(است که بر حسب 

... و  منگنز ، آهنم،يزي، من کلسيمشاملکاتيونها 
 هستند و به Mg+2, Ca+2تيخعوامل اصلي س .دنباش يم

مجموع يونهاي کلسيم و منيزيم کل تي خهمين دليل س
تواند اثرات  آب مي دراد يزتي خوجود س .باشد يم

صنعت به دنبال داشته بخش  آوري را بخصوص در زيان
 ۳۰۰ کمتر از يت سخ، جهت مصارف شربالًمعمو. باشد

م مناسب يکربنات کلسبر حسب  تريگرم بر ل يليم
خدمات بهداشت عمومي مقدار  دستاندارا. باشد يم

 سختي را درآب آشاميدني توصيه mg/l  ۵۰۰حداکثر
 آب جهت ي مقدار سختدر ارتباط با نيهمچن .نمايد مي

 اکثر محصوالت ي براياري و آبيمصارف کشاورز
از همانطور که .  تعيين نگرديده استيت خاصيمحدود

 يبردار  نمونهيها  آب چاهين سختيانگيداست، ميپ نتايج
گرم بر  ميلي ۲۴۰  آب چاه شاهدي و سخت۵/۳۱۲شده 

ن اختالف ياباشد، بنابر يم مـي کربنات کلسبـبرحسليتر 
 با چاه پايين دست محل دفن ين چاههاي بيدار يمعن

 آب منطقه يکن سختيول. (P<0.05) وجود داردشاهد 
 و يدني آب آشاميمورد مطالعه کمتر از استانداردها

در يك مطالعه موردي مشابه كه  .باشد ي ميکشاورز
مشخص ، شدانجام و همكاران  Khitoliyalتوسط 
كه مقدار سختي در تمامي منابع آب زيرزميني گرديد

 كمتر ازپايين دست محل دفن زباله منطقه مورد مطالعه 
  . )۱۲ (باشد مي اندارد آب شرب و كشاورزي حد است

 پايين دست يچاههان کدورت آب يانگيمقدار م
 و مقدار کدورت چاه شاهد NTU ۷/۱۰محل دفن 

NTU ۲ بوده است. EPA  مجاز کدورت حداکثر مقدار
  است، کردهاعالم NTU ۵  راشرب جهت مصارف
است ه  شدهاي اين تحقيق نشان داده يافتههمانطور كه در 

 پايين دست محل دفن يچاهها کدورت آب ميزان
بوده و بيشتر و استاندارد آب شرب نسبت به چاه شاهد 

 ن آنها نشاني بيدار يز اختالف معني نيج آزمون آمارينتا
رقيمي و در مطالعه مشابهي كه  .(P<0.05) دهد يم

 زميني مناطق اطراف لندفيل ربر روي آب زيهمكاران 
انجام دادند مشخص شد كه  گرگان هاي شهري زباله

نيز  NTU ۶/۱۲كدورت در فصول پر باران باال رفته و به 
  .)۱۳ (رسيده است

 آبي که بر اساس استاندارهاي مصرف آب شرب،
 μs/cm بيشتر از EC و Mg/l۵۰۰ بيشتر از TDSداراي 
ه درصنعت مناسب د جهت شرب و استفا، باشد۱۵۰۰

 TDSي که داراي ئهمچنين آبها  EPAبر اساس. تنيس
 ،دن باشμs/cm ۳۰۰۰ بيشتر از EC و Mg/l ۲۰۰۰بيشتر از 

ج ي نتا.دنباش براي مصارف آبياري چندان مناسب نمي
 پايين يچاههاآب   ECريدهد مقاد يم  نشانيز آماريآنال

دست محل دفن بيشتر از چاه شاهد بوده و در اين زمينه 
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 ٩٥      مهدي صفري

 ۱۳۸۹ پائيز /دوره پانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

چنين هم. (P<0.05) دارند يدار ياختالف معنبا هم 
ها در مقايسه با  مقادير هدايت الكتريكي كليه چاه

اختالف باشند و  كمتر مي ياري شرب و آبياستانداردها
   .(P<0.05) دندار يدار يمعن

ت ي آب منطقه مورد مطالعه از لحاظ هدااين بنابر
 ي جهت شرب و کشاورزيتيچ محدودي هيکيالکتر
 محل  پايين دستيچاههان ي بTDS اما از لحاظ ،ندارد
 آب شرب اختالف ي با چاه شاهد و استانداردهادفن
کن از لحاظ استفاده جهت ي وجود داشته وليدار يمعن
مطالعات انجام شده بر روي  . ندارديتي محدودياريآب

منابع آب زير زميني مناطق مجاور لندفيل چند كالن شهر 
تريكي در ـدركشور اسپانيا نشان داد كه هدايت الك

هاي شاهد  نسبت به چاهست محل دفن  پايين ديچاهها
 همچنين ).٧( اي داشته است افزايش قابل مالحظه

 بر روي منابع مطالعه مشابهيدر ان و همکاران يموحد
نشان دادند كه آب زيرزميني محل دفن زباله اصفهان، 

درآب چاههاي مورد مطالعه در مقايسه با  TDSمقدار 
   .)١٤ (افزايش يافته استآب چاه شاهد 

 CODاکسيژن مورد نياز شيميايي مربوط به تايج ن
دهد که   نشان مي پايين دست محل دفنيچاههاآب در

و در چاه Mg/l۵/۱۱۱ ها چاهن يدر ا CODميانگين مقدار 
حد استاندارد توصيه شده باشد،  ي مMg/l ۴۹شاهد 

)FAO-1987 (جهت پارامتر  , CODاستفاده آب يبرا 
ن در يبنابر ا. باشد يم تريدر لگرم  يلي م۲۰۰ يدر کشاورز

 COD ،و چاه شاهد پايين دست يچاههاه يکل
استاندارد بوده و  ها کمتر از حد  شده نمونهيگير اندازه

 جهت مصارف کشاورزي و آبياري محدويتي ندارد
دار  يج بدست آمده و اختالف معنيکن با توجه به نتايول

 ر به نظ(P<0.05) با چاه شاهد پايين دست يچاههان يب

ل قرار گرفته ير لندفيثأ تحت تيچاههااين رسد آب  يم
  .باشند

 ينير زمي منابع آب زيرو  که بريريدر مطالعات اخ
 از يکي ي بهداشتيها ن دست محل دفن زبالهييپا

 از COD،  شدانجام ۲۰۰۹در سال من ي کشور يشهرها
ج آن نشان داد ي نتا كه بودي مورد بررسيجمله پارامترها

ن پارامتر ي غلظت ا، مورد مطالعهياههاکه در اغلب چ
ن شده توسط يي قابل قبول تعيباالتر ازسطح استانداردها

ن يمن و همچنيست کشور يط زيوزارت آب و مح
رابه از ي است و علت آن را نشت شي جهانياستانداردها

   .)۱۵ (اند ص دادهي تشخينير زمي زيمحل دفن به آبها
  غلظت کلرورنميانگي نتايج بدست آمده بر اساس  

هاي پايين دست لندفيل از حداقل مقدار  درآب چاه
حسب  ليتر بر گرم در  ميلي۹۹/۲۹۹حداکثر   تا۴۹/۱۱۸

  نتايجهمچنين بر اساس اين . يون کلرو متفاوت است
 ي نمونه بردارين مقدار کلرور در آب چاههايانگيم

 اين مقادير در. تر بوده استيگرم در ل يلي م۳۴/۱۸۳
گرم  يلي م۶۵(  ميزان کلرور در آب چاه شاهدمقايسه با

 اختالف ۰۵/۰ با در نظر گرفتن سطح آماري )تريدر ل
کلرور مجاز حداکثر مقدار . دهد يرا نشان م يدار يمعن

گرم  يلي مWHO ،۲۵۰درآب آشاميدني مطابق استاندارد 
 لذا .ليتر بر حسب يون کلر تعيين مقدار شده است در

 از )۲بجز چاه شماره ( برداري هاي نمونه آب کليه چاه
. ندارند يخاص نظر کلرور براي مصارف شرب مشکل

حداکثر مقدار مجاز کلرور جهت مصارف کشاورزي و 
 ۶۰۰ق استاندارد محيط زيست ايران بامطآبياري 

هاي  بنابراين آب کليه چاه. باشد ليتر مي گرم در ميلي
 برداري و چاه شاهد از نظر کلرور براي مصارف نمونه

   .ندارندآبياري و کشاورزي محدوديتي 
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 ...ارزيابي آلودگي شيميايي       ٩٦

 ۱۳۸۹ پائيز /دوره پانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 ي آبهاي بر رو۲۰۰۹اي كه در سال  در مطالعه
ل دو شهر كشور هندوستان  انجام ي مجاور لندفينيرزميز

 يمورد بررس) از جمله کلرور (ييايمي شيشد، پارامترها
 از افزايش قابل يكه نتايج اين تحقيق حاک. قرار گرفت

 ي قطعينتيجه آلودگتوجه غلظت اين پارامترها و در 
    .)۱۲ (باشد يرابه مي آب به شيها نمونه

يترات در نميانگين مقدار  نتايج بدست آمده طبق
 بر حسب ليتر گرم در  ميلي۲۳/۲۱ پايين دست يچاهها

بر حسب  ليتر گرم در  ميلي۷۵/۸ ددر چاه شاهو  نيتروژن
گردد كه  مي  مشاهدهنتايج اين اساسبر  .باشد مينيتروژن 

برداري  هاي نمونه ر نيترات در چاه شاهد و چاهمقدا
 قابل مالحظه بوده و از نظر آماري نيز تفاوتداراي 

استاندارد  حد .وجود داردداري بين اين دو  اختالف معني
 ۱۰شرب ارامتر نيترات جهت مصارف پ) EPA(توصيه 

ه ين در کليابنابر .باشد ميبر حسب ازت ليتر  در گرم ميلي
ده ـ شيريگ ترات اندازهيمقدار نست  پايين ديچاهها

ز ي نيرب بوده و آزمون آمارـدارد آب شـتر از استانـشـيب
 دهد يم انـنشن آنها ـيب را يدار يالف معنـاخت

(P<0.05). منطقه مورد مطالعه از  ينيرزميز، لذا آب
   مناسبيدنيآشامترات جهت مصارف يلحاظ پارامتر ن

 يتي محدودياريکن جهت مصارف آبيول. باشد ينم
 آبهاي زير زميني محل دفن گيرسي آلودبردر . ندارد

 ١٣٨٣در سال  گرگانشهر بهداشتي مواد زائد جامد 
 در آبهاي زير ند كه مشخص نمود و همكارانرقيمي
 در برخي از ،مجاور محل دفن شهر گرگانمنطقه زميني 

گرم  يليم ٢/١٤٥ مورد مطالعه مقدار نيترات به يها چاه
   .)١٣ (ده استسي رتريبر ل

 نشان مشابه ديگر،ج حاصل از مطالعه يهمچنين نتا
گيري  داد که غلظت اغلب پارامترهاي شيميايي اندازه

ن دست يي مورد مطالعه پايها شده از جمله نيترات در چاه

 قابل قبول يسطح استانداردها محل دفن زباله باالتر از
   .)۱۵ (بوده استآب شرب 

ير فسفات مـربوط به هر ميانگين مقادبا توجه به 
گردد كه   مشاهده مي،برداري كـدام از ايستگاههاي نمونه

 ١/٠ميانگين مقدار اين پارامتر در چاههاي پايين دست 
گرم بر ليتر   ميلي٠٤/٠گرم بر ليتر و در چاه شاهد  ميلي

استاندارد توصيه شده پارامتر فسفات . تعيين شده است
 يول. باشد ر ليتر ميگرم ب  ميلي١/٠جهت آب آشاميدني 

نه ين زمي در ايتي محدوديدر ارتباط با آب کشاورز
  .ف نشده استيتعر

ر يگردد که مقاد ي مالحظه ماين نتايجبا توجه به 
 وضع ياستاندارهابا  مورد مطالعه يه چاههاي کلفسفات

ن آب يبنابرا. مطابقت دارند يشده آب شرب و کشاورز
 ارامتر فسفاته چاههاي مورد مطالعه از نظر پيکل

در  . ندارديمحدوديتي از نظر مصارف شرب و کشاورز
و همكاران در سال  Kumar Singhمطالعه موردي كه 

بر روي ارزيابي اثر محل دفن زباله هند كشور  در ۲۰۰۸
دادند مقدار فسفات را بر كيفيت آبهاي زيرزميني انجام 

 تا ۱۸/۰ اي زيرزميني پايين دست محل دفن زبالهـدر آبه
   .)۱۶ (تعيين نمودندگرم بر ليتر  ميلي ۶۵/۰

  
   گيري نتيجه

 که دادن ااين تحقيق نشحاصل از در مجموع نتايج 
آب چاههاي ها مورد بررسي در  غلظت اكثر آالينده

بيشتر از چاه شاهد محدوده پايين دست لندفيل سنندج 
داري را در اين  بوده و آناليز آماري نيز اختالف معني

 مقدار اكثر پارامترهاي نيهمچن .دهد يزمينه نشان م
 بيشتر از پايين دستگيري شده در آب چاههاي  اندازه

مقدار آن در استانداردهاي توصيه شده آب شرب 
باشد و جهت مصارف آشاميدني و شرب با  مي
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 ٩٧      مهدي صفري

 ۱۳۸۹ پائيز /دوره پانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  درپارامترهااين اکثر اما . هايي همراه است محدوديت
و آب بوده حد استانداردهاي توصيه شده آب کشاورزي 

 جهت استفاده در يت خاصيمنطقه مورد مطالعه محدود
 يريگ  اندازهين پارامترهاي علت اختالف ب. نداردياريآب

و چاه شاهد سه با يدر مقا پايين دست يشده در چاهها
شيرابه ناشي نشت به توان   ميدر درجه اولاستانداردها را 

ي زيرا با توجه به شرايط آب و هواي .نسبت دادل ياز لندف
و عدم استفاده از  روشهاي صحيح دفن زباله، شيرابه در 
مقادير باال توليد شده و به واسطه شرايط زمين شناسي، 

، منطقهخاص خاكشناسي و ژئوهيدرولوژيكي 
عالوه بر اين . باشد پذير مي امكاننفوذپذيري شيرابه 

تواند به دليل  بخشي از آلودگي چاههاي مورد مطالعه مي
بر  ي سطحيها ندهير آاليثأتن چاهها و ن ايکم عمق بود

   .روي آنها باشد

 آبهاي (monitoring)لذا پايش مداوم و اصولي 
زيرزميني منطقه مورد مطالعه، جهت جلوگيري از 
آلودگي منابع ارزشمند آب و خاك بسيار ضروري و 

گردد طرح  همچنين پيشنهاد مي. رسد حياتي به نظر مي
ج بر طبق اصول و ت پسماند شهر سننديريجامع مد

ت پسماند اجرا و مکان يرين شده در قانون مديين تعيمواز
صورت د ي محل دفن جديطيست محي زيابي و ارزيابي

ترين گزينه دفع زباله با تاكيد بر مديريت  پذيرد و مناسب
  .صحيح شيرابه توليدي اتخاذ گردد

  
  تشكر و قدرداني

اسـت  ي دانشگاه، ر  يت محترم پژوهش  يريمد له از ينوسيبد
ط دانـشگاه  يمحترم دانشکده بهداشـت و گـروه بهداشـت محـ         

غـشان مـا را در      يدر ي ب يتهاي کردستان که با حما    يعلوم پزشک 
  .  ميينما ير و تشکر مي نمودند تقديارين مطالعه يا
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