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  :مقدمه

تحت تاثیر منبع آالینده از موضوعات  ناطقدر مطالعات مدیریت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی ، بررسی آلودگی و گسترش آنها در م
شرب ، صنعت و کشاورزی مـی باشـند و   آبرفتی منابع منحصر به فرد تامین آب جهت مصارف مختلف  آبخوانهای .بسیار مهم می باشد

چنانچه در معرض آلودگی های مختلف ، خصوصا شیرابه های محل دفن زباله قرار گیرند دچار تغییر کیفیت می شـوند ودر صـورتیکه   
اک انجام نپذیردو از آلودگی جلوگیری نشودخسارات جبـران ناپـذیری بـه منـابع آب و خـ     الزم با توجه به خصوصیات آبخوان  مطالعات

  . واردمی نماید
مسأله دفع زباله ها و اثرات حاصـل از ورود شـیرابه    ویژه در مناطق شمالی به علت باال بودن سطح آب زیرزمینیبه  کشور ما امروزه در

های آنها به آبخوان های آبرفتی و آلودگی سفره های زیرزمینی پائین دست بر اساس ضخامت هیدرودینامیکی آنهـا در مسـیر حرکـت    
نیترات ، فلزات سـنگین  (یرزمینی بسیار مورد توجه می باشد که باعث گردیده است ، با ورود حجم قابل توجهی از این آلودگی ها آب ز

  . به منابع آب زیرزمینی مورد استفاده جهت مصارف شرب و کشاورزی، در دراز مدت به صورت یک معضل اجتماعی درآید... ) و 
شهری ، صنعتی و کشاورزی شهرستان ساری وتوابع آن درمنطقه سمسکنده سـاری واقـع در شـرق    دفن انواع زباله های  قدیمی محل

ماههـای مختلـف   در هـای سـطحی   حجم شـیرابه  متوسط و دیدتن زباله به محل دفن حمل می گر 350روزدرکه رودخانه تجن است 
اسـت   پائین دست محل دفن زباله سـبب گردیـده   ایهی بخشتغنی بودن آبخوانهای آبرف.شده بودنیه اندازه گیری  ثالیتر در5/2الی5/1

بـا  بنـد کـه     تامین آب گسـترش یـا  عمیق ونیمه عمیق جهت که با توجه به افزایش جمعیت و توسعه صنعتی ، افزایش حفر چاههای 
زیـر   بآامکـان نفـوذ و افـزایش غلظـت آالینـده در      ، عهتوجه به جهت حرکت آبهای زیرزمینی و زهکشهای سطحی منطقه مورد مطال

لودگی شناسـایی و  آلذا شناخت نوع منبع آالینده و کنترل عناصر آالینده بسیار مهم میباشد که چنانچه این عوامل  .زمینی وجود دارد
وارد آورده و نیـز انـواع   آبهـای سـطحی    روان و کنترل نگردد ممکن است عواقب جبران ناپذیری را بـه سـفره هـای آب زیـر زمینـی      

  0را موجب گردد  آببیماریهای منتقله از 
  :مواد وروشها 

بـرای ایـن   .بر روی آبهای زیرزمینی و سطحی محل قدیمی دفن زباله انجام گرفـت  )85از مهر تا اسفندسال (ماه 6این تحقیق به مدت 
هـای مـورد    از ایسـتگاه )نمونه از شیرابه محل دفن 2نمونه از آبهای سطحی و  6نمونه از آبهای زیرزمینی ، 24(نمونه  32منظور تعداد

 pH دراین تحقیـق پارامترهـایی ماننـد   .مطالعه برداشت گردیدکه پس ازانتقال به آزمایشگاه طبق روشهای استاندارد متد  آنالیز گردید
EC, ،,CL,NO3,NO2 TDS میـزان  . توتال کلیفرم اندازه گیری شـد ،)منگنز-آهن-روی–سرب –کروم -کادمیوم(آمونیاک ،فلزات سنگین

وششی محل قدیمی دفن و نیزمیزان رواناب سطحی درپایین دست حوزه آبریـز محـل قـدیمی دفـن زبالـه سـاری       نفوذ پذیری خاک پ
  .اندازه گیری شد  در دو هفته متوالی در دی ماه متعاقب سه بارندگی

انجام گرفت  EXCELLو رسم نمودارهای مربوطه ازطریق برنامه نرم افزاری  SPSSتجزیه وتحلیل  نتایج از طریق برنامه  نرم افزاری 
-T(و جهت مقایسه میانگین هر کدام از آیتمها با استانداردهای آب آشامیدنی وکشاورزی ازآزمون مقایسه میا نگین با عدد ثابت 

TEST(استفاده شده است.  
  
  



 

  :یافته ها
 COD: ه این صورت نشان میدهد نتایج این تحقیق دامنه تغییرات میانگین پارامترهای مورد اندازه گیری در چاههای مورد مطالعه را ب

-0.15بـین mg/l ، Cr 0.1 – 0.061بـین mg/l،NH3 13.9 - 3.4بـین mg/l ، No3 0.12 –0.01 بینmg/l ، NO2 33.7 – 23.15بین
0.32mg/l، mg/l Pb بین mg/l 0.09-0.28 ، Zn 0.367 – 0.12بین mg/l ، Fe0.68 – 0.16بین mg/l  ،Mn0.1-0.03بینmg/l.  

میلی متر در ساعت بدست آمد که جزو خاکهای با سرعت نفوذ پذیری متوسـط طبقـه   6/9ی خاک پوششی محل دفن میزان نفوذ پذیر
  .بندی می شود 

  
  :بحث ونتیجه گیری

تایج آنالیز آبهای سطحی منطقه نیز موید این نکته است که حجم عظیمی از شیرابه منابع آب و خاک را در پایین دست منطقه آلوده ن
نتایج بدسـت آمـده نشـان مـی دهـد کـه       . در آبزیان  و گیاهان خواهد شدا ورود به آببندان سبب تجمع فلزات سنگین می نماید که ب

چاههای شماره یک ودو تحت تاثیر شیرابه محل دفن زباله قرار گرفته اند و مقدار اکثر پارامترهای مورد مطالعـه در آب ایـن چاههـا از    
بنابراین با توجه بـه اینکـه تصـفیه آبهـای زیـر زمینـی و سـطحی        .ای آب آشامیدنی بیشتر استمقدار آن در نمونه شاهد و استاندارده

منـابع آب  ز پیشـرفت آلـودگی در  جلـو گیـری ا  و یمستلزم هزینه باال و تکنو لوژیهای پیشرفته است،لذا پایش آبهای زیر زمینی وسطح
  . بسیار مهم واساسی می باشد

   :هاژه وا کلید
  . ای سطحی ،آلودگی شیمیایی ، فلزات سنگین،محل دفن زبالهآبهای زیر زمینی ،آبه

  
   :مقدمه

توجه به آلودگی های محیط و مقابله با آن از طریق برنامه های مختلف زیست محیطی از جمله مدیریت مواد زائـد جامـد ، اکنـون بـه     
روزمـره کـه تـاکنون تنهـا      گیی در زنـد مـاده شـیمیای   48000استفاده از . صورت گسترده ای در بهداشت و اقتصاد جهان مطرح است

یـک  . نوع آن به اثبات رسیده نوعی تهدید جدی برای محیط زیسـت و سـالمت انسـان بـه شـمار مـی رود       500خاصیت سرطان زایی 
مشـکل زیسـت    32موید این نکته است که عدم توجه به جمع آوری و دفع صحیح مواد زائد می توانـد   W.H.Oمطالعه محلی توسط 

  .]1[که مقابله با آنها به سادگی امکان پذیر نیست، به وجود آوردمحیطی را 
. کیفیت منابع آب هر منطقه تحت تاثیر عواملی با منشاء طبیعی یا مصنوعی دچار تغییرات فیزیکی ، شیمیایی و بیولـوژیکی مـی شـود   

فرآیند توسعه در کشورها از . وجود می آورنداین تغییرات محدودیت های جدی برای بهره برداری از منابع آب به عنوان منشأ حیات به 
% 52جمله ایران ، مسائل گسترده ای از آلودگی آب را ایجاد کرده است و این مسئله زمانی اهمیت خود را نشان می دهد کـه بـیش از   

اد زائد جامد بـه روش  در میان منابع آالینده آب های زیرزمینی ، دفع مو. از مصرف آب کشور از طریق  منابع آب های زیرزمینی است
دفن در زمین ازمنابع عمده آالینده می باشد وبه صراحت می توان گفت که همه کشورهای توسعه نیافتـه ، در حـال توسـعه و توسـعه     

  .]3[دفع مواد زائد جامد شهری را به خود اختصاص می دهد% 92در جهان این روش . یافته ، با آن مواجهند 
شیرابه را می توان مایع . نی در اثر نفوذ شیرابه زباله یکی از عمده ترین مشکالت مراکز دفن زباله  استمسئله آلودگی آب های زیرزمی

تراوش شده از زباله و مشتمل بر مواد معلق و محلول تعریف نمود که شامل مواد تجزیه شده حاصله از مواد زائـد و مایعـات حاصـله از    
شیرابه سبب آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی می گردد که یکـی  .]2[ مه استزهکشی سطحی ، بارش ، آب های زیرزمینی و چش

   .]1[از عمده ترین مشکالت مراکز دفن زباله مسئله آلودگی آب های زیرزمینی در اثر نفوذ شیرابه است
 5تا  3دانسیته بیش از فلزات سنگین از جمله سرب ، کادمیم و کروم و روی به آن دسته از عناصر شیمیایی اطالق می شود که دارای 

از خصوصـیات ایـن   . این عناصر یکی از مهمترین آالینده های محیط زیست محسوب می شـوند  .]33[گرم بر سانتی مترمکعب هستند
فلزات می توان به پایداری آنها اشاره کرد که نمی توانند مانند اغلب مواد آلـی از طریـق فرآینـدهای شـیمیایی و زیسـتی در طبیعـت       

و تجمع این فلزات در مواد غذایی و یا بافت های جاندارانی اسـت کـه از ایـن مـواد      تغلیظ یکی از نتایج مهم این پایداری. ندتجزیه شو
  .]34[کنندفاده می غذایی است

لیتـر د رثانیـه در    37/0بارش متوسط سالیانه تخمین زده می شود که حد متوسـط آن  % 40تا  1مقدار آب موجود در مراکز دفن بین 
بارندگی ، هدایت هیدرولیکی ، پوشش خاک ، تبخیر  نحوه میزان نشت آ بهای محل های دفن زباله به مقدار ، میزان و. تار می باشدهک

و دیگر محققین تخمین زده اند که بعضـی از محـل هـای دفـن      Huges. از پوشش سطحی خاک ، یخبندان و ذوب برف بستگی دارد
، سبب  (IOWA)زباله های حاوی ارسنیک مدفون شده د رآیوا. به ایجاد نشت آب می نمایند سال شروع 7الی  4زباله پس از گذشت 



 

در مجـاورت یـک ناحیـه بـزرگ     . برسد mg/lit 175در آب های زیرزمینی منطقه دفن زباله به بیش از  یون گردیده است تا غلظت  این
دفن گردیده ، باعث آلودگی سفره آب های زیرزمینـی گردیـده   آمریکا که زباله های شهری و صنعتی در آن   Delawereدفن زباله در 

  .]2[است
  

  :مواد و روشها
گرفتـه  مـورد بررسـی قـرار    ) مقطعـی  (  Cross sectionalاسـت کـه بصـورت     تحلیلـی  روش اجراء در این مطالعه ، روش توصـیفی 

، شـیرابه  هد در باالدست محل دفن زباله یک حلقه چاه شاآب و  در پایین دست محل دفن حلقه چاه 3آب جمعیت مورد مطالعه0است
مونه بـرداری از روان آبهـای سـطحی    بار ن 6با انجام که .میباشدبار  6تعداد دفعات نمونه برداری  0میباشد و آبهای سطحی محل دفن 

برداشـت و  ستانداردمتدمطابق روشهای ا  نمونه ٣٢" ؛ مجموعانمونه برداری از شیرابه 2و  گانهمتعاقب دو دوره بارندگی دردو هفته جدا
   .انجام شدآزمایشات الزم 

بـه  . لیتراسـتفاده شـد  5/1بدین منظور از ظروف پلی اتیلن تیره رنگ بـه حجـم   شد وانجام 85نمونه برداری از مهرماه لغایت اسفند ماه 
برسد  2مونه به کمتر از ن pHاسید نیتریک غلیظ به هرلیترنمونه افزوده تا ml 5/1جهت فلزات سنگین منظورحفاظت نمونه ها ی آب 

درجـه سـانتی گـراد    4استاندارد متد توسط اسید نیتریک هضم صورت گرفت ودریخچـال  ورد شیرابه و آبهای سطحی طبق روش ودرم
 وربشن ، پارامترهـای نیتریـت ، نیتـرات   زتوسط دستگاه اتمیک اب )(Cr,Cd,Pb,Zn,Fe,Mn آزمایشات فلزات سنگین .نگهداری گردید

بـا دسـتگاه    pHکل جامدات محلول توسـط روش گراویمتـری،      و DR-2000توسط دستگاه ژن مورد نیاز شیمیایی اکسیو آمونیاک،
pH روش ، قابلیت هدایت الکتریکی توسط دستگاه هدایت سنج،کلرور به نمونه برداری متردیجیتالی در محل MOHR توتال کلیفرم ،

   .شددازه گیری ان MPN/100ml ای لوله 9به روش 
دسـتورالعمل انـدازه گیـری سـرعت نفـوذ آب در خـاک بـه روش        میزان نفوذ پذیری خاک پوششی محل دفن با استفاده از ه گیریانداز

به روش اندازه گیـری  ) V(سرعت متوسط رواناب،تعیین میزان رواناب سطحی جهت  .صورت گرفتدر دو مکان مختلف استوانه مضاعف 
بدست آمدوهمزمان عمق ) (tدرزمان مشخص  (X) مستطیل شکل درکانال ر روانابسرعت باجسم شناور بین دو نقطه مشخص از مسی

تغییرات آن و منحنی میزان دبی محاسبه  (Q = A.V)سپس با استفاده از رابطه پیوستگی جریان. با ا شل اندازه گیری گردید) (Hآب
مقایسه  با پسسمترهای فوق مشخص و اومیزان پارزمایشات و ثبت داده ها میانگین غلظت آپس از انجام .]32[رسم شد نسبت به زمان

زمینـی  وذ شـیرابه زبالـه بـه منـابع آب زیر    و نمونه شاهد میزان آلودگی شیمیایی ناشی از نفی آب شرب وکشاورزی نتایج با استاندارها 
دفـن نیـز    قـدیمی  محـل  و آبهای سـطحی  شیرابه زباله وباکتریولوژیکی خصوصیات شیمیاییضمنا .گردیدمنطقه مورد مطالعه مشخص 

وجهـت مقایسـه میـانگین هـر کـدام از آیـتم هـا بـا          SPSSداده ها از طریق نرم افـزار   آماری تجزیه و تحلیل .مورد بررسی قرار گرفت
   .گردیداستفاده  )T- Test(از آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت  و نتایج قبلی استانداردهای آب شرب و کشاورزی

  
  

   :ی پژوهشیافته ها
   .ارائه شده است     )1(تایج حاصل از آنالیز شیمیایی و باکتریولوژیکی نمونه ها به تفکیک ایستگاههای مورد مطالعه در جدول ن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

  
  میانگین غلظت پارامترهای مورد مطالعه در ایستگاههای نمونه برداری -1جدول 
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  3چاه   2چاه   1چاه   پارامتر

  میانگین
چاه های نمونه (

  )برداری
آبهای   شیرابه  چاه شاهد

  سطحی
استاندارد 
  آب شرب

استاندارد 
آب جهت 
مصارف 
  آبیاری

1  
  ١٥٠  ٩٠  )m(عمق

  ٥٠  -  ٢٠  -  -  -  -  

2  PH 
 ٥/٦-٥/٨  ٥/٦-٥/٨  ٤٣/٨  ٤٧/٨  ٢/٧  ٦٧/٧  ٦٣/٧  ٥٥/٧  ٨٣/٧  

٣  EC  
)cm/sµ(  

١٦/
٣٠٠٠  ١٥٠٠  ٥٦٤٦  ٣٣٢٧  ٣/٧٥٥  ٨٣/٩١٥  ٨٩٥  ٣٣/٨٣٩  ١٠١٣  

٤  TDS( mg/l)  
  ٢٠٠٠  ٥٠٠  ٣٥٤٤  ١٤٤٥  ٧/٤٩٠  ٥٩٥  ٧/٥٨١  ٥/٥٤٥  ٣/٦٥٨  

٥  COD( mg/l)  ٢٠٠  -  ٥/٧٣٦  ٢٢٥٢  ٨/٨  ٤٢/٢١  ٣١/٥  ٢٥/٢٥  ٧/٣٣  

٦  CL( mg/l) ٦٠٠  ٢٥٠  ١٦/٨٢٧  ٨١٧  ٩/١٠  ٢٦/٤٨  ٨/٣٣  ٣٤  ٧٧  

٧  
NO3( mg/l)  ٥٠  ٣٨/٤١  ٢/٨٣  ٥٥/٢  ٥٧/٨  ٤٨/٣  ٣١/٨  ٩٨/١٣  -  

٨  NO2 ( mg/l) ٣  ٩٢/١  ٧/١  ٠١١/٠  ٠٧/٠  ٠١٤/٠  ٠٩/٠  ١٢/٠  -  

٩  NH3( mg/l)  ٥/١  ٥٨/١  ٨٥/٥  ٠٠٤/٠  ٠٧/٠  ٠٧/٠  ٠٦/٠  ١/٠  -  

١٠  Cr( mg/l) ١/٠  ١/٠  ٠٤/٠  ١٣/٠  ٠٥/٠  ٢٢/٠  ١٥/٠  ١٧/٠  ٣٢/٠  

١١  Cd (mg/l) ND ND  ND  ND  ND  ٠١/٠  ٠٠٥/٠  ٠٥/٠  ٠٨/٠  

١٢  pb (mg/l) ٥  صفر  ٦٣/٠  ٩١/٠  ٠٢/٠  ١٧/٠  ٠٩/٠  ١٦/٠  ٢٨/٠  

١٣  Zn( mg/l) ٢  ٥  ٧٣/٠  ٨/١  ٠٩٦/٠  ٢٤/٠  ١٢/٠  ٢٥/٠  ٣٦/٠  

١٤  Fe( mg/l) ٥  ٣/٠  ٠٨/٠  ١٢/٠  ٠٩٥/٠  ٣٨/٠  ١٦/٠  ٢٩١/٠  ٦٨/٠  

١٥  Mn( mg/l)  ٢/٠  ٠/٠ ٥  ٢١/٠  ٦٤/٠  ٠٠٥/٠  ٠٦/٠  ٠٣/٠  ٠٧/٠  ١٠/٠  

توتال   ١٦
 )MPN(کليفرم

  ١٠٠٠  صفر  ٨/٣٥  ٣٠٥  ١٦/١  ٢٢/١٠  ٥/١٢  ٧/٦  ٥/١١

١٧  BOD5(mg/l  -  -  -  -  -  ١٠٠  -  -  ٤٠٣  



 

  
  :بحث ونتیجه گیری  

قرار دارد ومحدودیتی از ٥/٦-٥/٨آب چاههای مورد مطالعه در حد طبیعی بوده و در محدوده pHمقادیر  شماره یک جدول مطابق
غلظت یون هیدروژن در منابع آب برای . ندارد EPA ف شرب و کشاورزی طبق استانداردهای آب آشامیدنی وکشاورزینظر مصار

  .مصارف مختلف از نظر مزه ، خورندگی حائز اهمیت بوده و بر روی فرآیندهای تصفیه آب و مصارف صنعتی اثرگذار می باشد 

cmsبیشـتر از   ECو  mg/lit 500از بیشـتر   TDSآبی کـه دارای   EPAبر اساس استانداردهای  /µ 1500     باشـد جهـت شـرب و
cmsبیشـتر از   ECمیلی گرم در لیتـر و   2000بیشتر از  TDSاستفاده در صنعت مناسب نیست و نیز آبهایی که دارای  /µ 3000 

cmsچاههـای نمونـه بـرداری     ECدار میـانگین مقـ  .  باشد برای مصارف آبیاری چندان مناسب نمی باشـد   /µ 915    و چـاه شـاهد
cms /µ 755  همچنین میانگین مقدار . بوده استTDS     برای چاههـای نمونـه بـرداریmg/lit 595    و چـاه شـاهدmg/lit 491 

بـا چـاه شـاهد و اسـتانداردهای آب شـرب و کشـاورزی       بین چاههای نمونه بـرداری   ECنتایج آنالیز آماری مقادیر . بدست آمده است
چاههای نمونه برداری با چـاه شـاهد متفـاوت بـوده و      ECبه عبارت دیگر مقادیر ) . > P 05/0(اختالف معنی داری را نشان می دهد

های نمونه بـرداری بـا   بین چاه TDSنتایج آنالیز آماری مقادیر . بطور معنی داری از استانداردهای آب شرب وکشاورزی  کمتر میباشد
 TDSبـه عبـارت دیگـر مقـادیر    ) . > P 05/0(چاه شاهد و استانداردهای آب شرب و کشاورزی اختالف معنی داری را نشان می دهـد 

  .میباشد  بیشتر چاههای نمونه برداری با چاه شاهد متفاوت بوده و بطور معنی داری از استاندارد آب شرب
 77میلی گرم در لیتر تا حـداکثر   33پائین دست محل قدیمی دفن زباله ساری از حداقل مقدار  میانگین غلظت کلرور در آب چاههای

مقــایسه میانگین مقادیر حاصله با میــزان کلرور آب چاه شاهد اخـتالف معنـی   . میلی گرم در لیتر بر حسب یون کلرور متفاوت است
بـرای  ( EPA )مطـابق اسـتاندارد  برداری و چاه شـاهد از نظـر کلـرور    آب کلیه چاههای نمونه  .را نشان می دهد )  > P 05/0(داری 

  . مصارف آبیاری و کشاورزی مناسب می باشد 
. میلی گرم در لیتر بوده اسـت   8/8میلی گرم در لیتر و در چاه شاهد برابر  4/21در چاههای نمونه برداری برابر  CODمیانگین مقدار 

 بـه عبـارت دیگـر مقـادیر    ) > P 05/0(نگین مالحظــه شده که این تفــاوت معنی دار اسـت  با انجام آزمون آماری بین این دو میــا
COD سازمان حفاظت محیط زیست ایـران و سـازمان خواروبـار جهـانی میـزان      .چاههای نمونه برداری با چاه شاهد متفاوت  می باشد
COD  وده است ، لذا استفاده از آب چاههای نمونه بـرداری در  میلی گرم در لیتر اعالم نم 200آب را برای مصارف آبیاری و کشاورزی

  .حال حاضر جهت مصارف کشاورزی و آبیاری محدودیتی ندارد 
میلی گرم در لیتر مـی باشـدو از    004/0میلی گرم در لیتر و در چاه شاهد  077/0میانگین مقدار آمونیاک در چاههــای نمونه برداری 

باالترین مقـدار آمونیـاک در آب   ) .   > P 05/0  (وجود دارد و استانداردهای آب شرب دو گروه نظر آماری اختالف معنی دار بین این
. مربوط به چاه شماره یک مـی باشـد    011/0و کمترین مقدار آمونیاک ) 2(مربوط به چاه شماره  mg/lit 25/0چاههای مورد مطالعه 

WHO  حد مجاز آمونیاک را در آب  شربmg/lit 5/1 آب کلیه چاهها برای استفاده در شرب لذا  نیاک اعالم نموده استبر حسب آمو
  .مناسب می باشد 

ایـن  . میلی گرم در لیتر می باشـد    0115/0میلی گرم در لیتر و در چاه شاهد  07/0میانگین مقدار نیتریت در چاههای نمونه برداری 
حد اسـتاندارد توصـیه   ) .  > P 05/0( ن این دو گروه وجود دارد اختالف قابل مالحظه بوده و از نظر آماری نیز اختالف معنی داری بی

میلی گـرم در لیتـر بـر     WHO 3بر حسب ازت است وطبق توصیه  mg/lit 1برای پارامتر نیتریت جهت مصارف شرب  ( EPA )شده
  . باشد حسب یون نیتریت است که با توجه به استاندارد مقادیر نیتریت کلیه چاهها از حد توصیه شده کمتر می 

  .    ضمناً مجموع نسبتهای غلظت نیترات و نیتریت به مقادیر رهنمودی مربوطه از یک بیشتر نشده است 
                                                             

                                                 ١ ≤               +  
                                                                         
  

می باشدو از نظـر مقایسـه آمـاری اخـتالف      mg/lit 5/2و در چاه شاهد  mg/lit 5/8میانگین مقدار نیترات در چاههای نمونه برداری 
و کمتـرین   mg/lit 30در آب چاههای مورد مطالعـه   NO3بیشترین مقدار ) .  > P 05/0( معنی داری بین این دو گروه وجود دارد 

حد استاندارد توصیه شده پارامتر نیترات جهـت مصـارف شـرب     ( EPA )طبق استاندارد . بدست آمده است  mg/lit 03/0مقدار آن 
mg/lit 10  بر حسب ازت است وWHO  میزان نیترات بر حسب یون نیترات راmg/lit 50    بنـابراین در کلیـه   .  توصیه نمـوده اسـت

  .چاههای نمونه برداری شده مقدار نیترات در حد استاندارد آب شرب میباشد

٤٩/ 
٣

٥٧/٨  
٥٠



 

میلی گـرم در لیتـر مـی باشـد کـه از       0/0 53میلی گرم در لیتر در چاه شاهد  216/0میانگین غلظت کروم در چاههای نمونه برداری 
  ) .  > P 05/0( ن دو گروه وجود داردلحاظ آماری اختالف معنی داری بین ای

میلـی گـرم در    04/0میلی گرم در لیتر در چاه شماره یک و کمترین مقدار آن  0/ 42در آب چاههای مورد مطالعه  Crباالترین مقدار 
مـی باشـد    میلـی گـرم در لیتـر    1/0برای کروم در آب شرب و آبیاری   EPAحد استاندارد توصیه شده . لیتر در چاه شماره سه است 

و آب چاههـای مـورد نظـر از    )  > P 05/0( ازنظر مقایسه آماری اختالف معنی داری با استانداردهای آب شرب و آبیاری وجـود دارد  .
  . نظر شرب و آبیاری مناسب نمی باشند 

یتر می باشد که از لحـاظ  میلی گرم در ل 02/0میلی گرم در لیتر و در چاه شاهد   17/0میانگین مقدار سرب در چاههای مورد مطالعه 
، حد استاندارد سرب در آب شرب صـفر   ( EPA )طبق توصیه ).  >P 05/0( آماری اختالف معنی داری بین این دو گروه وجود دارد 

میلـی گـرم در لیتـر تعیـین گردیـده اسـت و ازنظـر مقایسـه آمـاری اخـتالف معنـی داری بـا              5و جهت مصارف آبیاری و کشـاورزی  
لذا آب چاههای مورد مطالعه از لحاظ پارامتر سرب جهت مصـارف شـرب   ).  > P 05/0( ب شرب و آبیاری وجود دارد استانداردهای آ

  . مناسب نبوده ولی جهت مصارف آبیاری و کشاورزی محدودیتی ندارد 
لذا از نظـر  .لیتر می باشد میلی گرم در 096/0میلی گرم در لیتر و در چاه شاهد   246/0میانگین مقدار روی در چاههای نمونه برداری 

 488/0بـاالترین مقـدار روی در آب چاههـای مـورد مطالعـه      )   > P 0/0 5( آماری اختالف معنی داری بین این دو گروه وجود دارد 
رد حد استاندا. میلی گرم در لیتر مربوط به چاه شماره سه می باشد  0/0 98میلی گرم در لیتر مربوط به چاه شماره یک و کمترین آن 

میلـی گـرم مـی باشـد و      2میلی گرم در لیتر و جهت مصارف آبیاری و کشـاورزی   5فلز روی در آب آشامیدنی  ( EPA )توصیه شده 
به عبارتی بطـور معنـی داری از   ) > P 05/0( ازنظر مقایسه آماری اختالف معنی داری با استانداردهای آب شرب و آبیاری وجود دارد 

اری کمتر است ،بنابراین آب چاههای مورد مطالعه از لحاظ پارامتر روی جهـت مصـارف شـرب و آبیـاری     استانداردهای آب شرب و آبی
  . محدودیتی ندارد 

میلی گرم در لیتر مـی باشـد کـه از نظـر      0/0 95میلی گرم درلیترودرچاه شاهد 377/0میانگین مقدار آهن در چاههای نمونه برداری 
(  86/0بیشـترین مقـدار آهـن در آب چاههـای مـورد مطالعـه       )  >P 05/0( روه وجـود دارد  آماری اختالف معنی داری بین این دو گ

بـرای آهـن در آب     EPAحـد اسـتاندارد   .  می باشـد  )  3مربوط به چاه شماره (  11/0و کمترین مقدار ) مربوط به چاپ شماره یک 
لذا آب چاه شماره یک از نظر استاندارد . لیتر میباشد  میلی گرم در 5میلی گرم در لیتر و جهت مصارف آبیاری و کشاورزی  3/0شرب 

آب شرب جهت آهن مناسب نیست ولی آب کلیه چاههای مورد مطالعـه از لحـاظ پـارامتر آهـن جهـت مصـارف آبیـاری و کشـاورزی         
  . محدودیتی ندارد 

میلی گرم در لیتر بدست آمده است  005/0میلی گرم در لیتر و در چاه شاهد   068/0میانگین مقدار منگنز در چاههای نمونه برداری 
در آب چاههای مـورد مطالعـه    Mn باالترین مقدار) .  <0P/ 05( که از لحاظ آماری اختالف معنی داری بین این دو گروه وجود ندارد 

بدسـت  ) ماره یـک مربوط به چاه ش( میلی گرم در لیتر  011/0وکمترین مقدار آن )مربوط به چاه شماره یک ( میلیگرم در لیتر  18/0
میلی گـرم در   2/0میلیگرم در لیتر وجهت مصارف کشاورزی و آبیاری  0/0 5برای منگنز در آب شرب  EPA درحد استاندا.آمده است 

آب چـاه شـماره یـک     ).  < P 05/0( ازنظر مقایسه آماری اختالف معنی داری با استانداردهای آب شرب وجود نـدارد  . لیتر می باشد 
  . تاندارد آب شرب مناسب نمی باشد ولی آب کلیه چاهها از نظر استانداردهای آبیاری محدودیتی ندارد ودواز نظر اس

لذا از نظر آماری . می باشد  MPN/100ml 1/1و در چاه شاهد  MPN/100ml 2/10میانگین توتال کلیفرم در چاههای نمونه برداری 
مربوط (  23باالترین تعداد توتال کلیفرم در آب چاههای مورد مطالعه ) .  >P 05/0( اختالف معنی داری بین این دو گروه وجود دارد

حد استاندارد توتال کلیفرم در آب شرب را صـفر اعـالم    EPA .بدست آمده است )  2مر بوط به چاه (  3و کمترین آن )  3و  1به چاه 
لـذا آب کلیـه چاههـای مـورد     .  می باشـد   MPN/100ml 1000کرده است و نیز حد استاندارد توصیه شده برای آبیاری و کشاورزی 

 . مطالعه جهت شرب مناسب نبوده ولی از نظر مصارف آبیاری و کشاورزی محدودیتی ندارند
pH  میزان . می باشد  4/8متغیر ومیانگین آن  7/8تا  2/8شیرابه ازTDS ,ECمیکرو زیمنس بـر سـانتی    3327به ترتیب برابر است با
. ر لیتر ،لذا در مقایسه با استاندارد پساب جهت تخلیه به آبهای سطحی ، هدایت الکتریکی باالتر از حد مجاز استمیلیگرم ب 1445مترو

دارد طقه دفن در مرحله متان زایی قراربدست آمدکه می توان نتیجه گرفت من) 17/0( قدیمی دفن زباله  محل BOD5/ CODنسبت 
مقایسه غلظـت فلـزات سـنگین شـیرابه بـا      . ه به آسانی قابل تجزیه بیولوژیکی نیستندو اسیدهای فولویک و هیومیک تولید شده اند ک

برابـر ،   4/1استاندارد دفع پساب سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای مصارف کشاورزی و آبیاری نشان میدهدکـه غلظـت کـروم    
از نظـر  .وی و سرب کمی کمتر از حد مجـاز مـی باشـند   برابر بیش از حد مجاز می باشند وفقط آهن و ر 2/3برابرو منگنز  5/8کادمیوم 



 

مـی باشـد   ) میلی گـرم در لیتـر   085/0( و کادمیوم دارای کمترین غلظت ) میلی گرم در لیتر 8/1(غلظت روی دارای بیشترین غلظت 
  .در شیرابه موجود می باشند  Zn > Pb > Mn> C r> Fe> Cd  تــرتیبکــه از نظــر مقــدار غلظت به 

با استــانــدارد تخلیــه پســاب برای مصارف کشاورزی و آبیاری مقایسه گردید و در حد مجاز می  4/8آبهای سطحی pHین میانگ 
از نظر غلظت فلزات سنگین چنانچه با استاندارد دفع پساب ســازمان حفــاظت محیط زیست ایـــران برای مصارف کشاورزی . باشد 

برابر بیش از حد مجاز می باشد و کروم ، سرب ، روی ، آهن و منگنز  5ود که غلظت کادمیوم و آبیاری مقایسه گردد مشاهده می ش
مقایسه  درمیلی گرم در لیتر بدست آمده است که  5/736آبهای سطحی نیز  CODمیانگین غلظت . زیر حد مجاز می باشند 

میزان .حد مجاز بوده و برای مصرف مناسب نمی باشد برابر  6/3بااستاندارد پساب خروجی جهت مصارف کشاورزی و آبیاری تقریباً 
می باشد که در مقایسه با استانداردتخلیه  پساب جهت مصارف کشاورزی و آبیاری مناسب می باشد  8/35توتال کلیفرم آبهای سطحی 

زیست ایــران جهت  میلی گرم در لیتر بدست آمد که در مقایسه با استاندارد محیط 2/827میانگین غلظت کلرور آبهای سطحی . 
  . مناسب نمی باشد ) mg/lit 600 ( مصارف کشاورزی و آبیاری

میلی متر در ساعت محاسبــه گــردید کـه بـا توجـه بـه طبقـه بنـدی توصـیفی         6/9سرعت نفوذ پایه خاک پوششی محل دفن برابر 
  .نفوذپذیری ،خاک پوششی محل دفن زباله در رده متوسط طبقه بندی می گردد 

لیتر در ثانیه بدست آمده است که با توجه به اینکه رواناب های سطحی  2/3و  1/3،  8/3پیک دبی در سه بارندگی به ترتیب  ماکزیمم
وارد آب بنـدان   (NO3 )در نهایت به آب بندان تخلیه می گردد ، لذا بار آلودگی زیادی از نظر غلظـت فلـزات سـنگین و مـواد مغـذی      

  .یطی را در پی خواهد داشت خواهد شد که عواقب سوء زیست مح
مقایسه نتایج این تحقیق با مطالعه قبلی نشان میدهد که برخی پارامترهای شیمیایی مشترک در آب چاههای مـورد مطالعـه بـیش از    
حد مجاز بوده و آلودگی آبهای زیر زمینی خصوصاً در مناطق نزدیک به محل دفن قابل مالحظه و محرز می باشد و مقایسـه میـانگین   

  pHو در مـورد  ) >P 05/0(کـاهش معنـی داری داشـته اسـت       TDS  ،COD  ، Cr  ، Cd  ، Mnد ب چاهها با عدد ثابت در مـوار آ
  .افزایش معنی داری داشته است و در بقیه موارد اختالف معنی دار نیست 

  : نتیجه گیری کلی 
آمونیـاک  pH EC, ،,CL,NO3,NO2 TDS نظیـر  د مطالعهمیانگین غلظت پارامترهای مور در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که 

اختالف معنـی  شاهد آب چاههای مورد مطالعه در مقایسه با آب چاهدر کلیفرم،توتال )منگنز-آهن-روی–سرب –کروم (،فلزات سنگین 
هـای مـورد   آب چاهدر TDS،Fe ،MN،Cr،Pbغلظـت میانگین وکمتر مـی باشـد  از چـاه شـاهد  یا بعبارتی بطور معنی داری  داری داشته

استاندارد آب جهت مصـارف  از آب چاههای مورد مطالعه بیشتر در Crمیانگین غلظت  و مطالعه بیشتر از مقداراستانداردهای آب شرب
  .آبیاری و کشــاورزی می باشد
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