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چکیده
هاي زیسـت محیطـی قـرار دارنـد. یکـی از منـابع آلـودگی، شـیرابه         هاي زیرزمینی در معرض آلودگیآبزمینه و هدف:

هـاي  باشد. این مطالعه بـا هـدف تعیـین کیفیـت آب    شهري میپسماندل دفن یا  محدر ایستگاه انتقالهاپسماندتولیدي از 
انجام گرفت.1396شهري اردبیل درسال زیرزمینی اطراف ایستگاه انتقال پسماند

چـاه در پـایین دسـت)    حلقـه  5چاه شـاهد در باالدسـت و   یک حلقه حلقه چاه (6در این مطالعه مقطعی، :هامواد و روش
، pH ،ECقال پسماندشهري اردبیل باتوجه به ضـوابط موجـود انتخـاب و پارامترهـاي کیفی(کـدورت،      اطراف ایستگاه انت

TDS ،BOD5 ،COD،هـاي اسـتاندارد، آنـالیز شـد.    ...)، مطابق بـا روش و، کلیفرم و کلیفرم مدفوعیفلزات سنگین، نیترات
و بـا  انجامExcelها با استفاده از نرم افزار دادهتجزیه و تحلیلبرداري آنالیزگردید. بندي خاك منطقه نمونههمچنین دانه

استانداردها، رهنمودها و ضوابط موجود مقایسه گردید.
ــهدرتمــامهــا:یافتــه ــه جــز ســرب هــانمون کــه در محــدوده     کلیفــرمتعــداد ، mg/l1-07/0غلظــت محــدودهکــه در ، ب

MPN/100ml28-0 محـدوده  ی کـه در  کلیفرم مـدفوع تعداد وMPN/100ml4-0 ،سـایر پارامترهـا   غلظـت  قرارداشـت
4استانداردهاي موجود بود. همچنین مقادیر سولفات در چاه شـماره  تر از حد مجاز توصیه شده توسط ضوابط وپایین

)mg/l6/539 (3) و سختی کل در چاه شمارهmg/l530( ،استانداردهاي توصیه شده جهت مصارف شرب و مجازاز حد
ود.بکشاورزي باالتر

هـاي زیرزمینـی   نتایج مطالعه نشان داد که ایستگاه انتقال پسماند شهري اردبیل تاثیر چنـدانی برکیفیـت آب  گیري:نتیجه
نکرده است.آن ایجاد اطراف

زیرزمینی، شیرابه، ایستگاه انتقال پسماندشهري، اردبیلآبکلیدي:کلمات
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هاي زیرزمینی اطراف ایستگاه انتقال پسماندهاي شهري اردبیلبررسی کیفیت آب

3سال پنجم، شماره ،1397بهار ،مجله مهندسی بهداشت محیط♦278

مقدمه
مدیریت پسـماند ترین مسائل زیست محیطی،یکی از مهم

به خصوص مرحله جمع آوري و حمل و نقل پسـماند شهري
هرچند وجـود ایسـتگاه انتقـال پسماندشـهري ازلحـاظ      است.

توانـد  ، مـی اقتصادي مهم بوده ولی بهره برداري نادرست از آن
هـاي بـاري را بـه محـیط زیسـت از جملـه آب     زیانخسارت

تـرین تـاثیر   جدي. زیرزمینی، هوا و خاك وارد نمایدسطحی و 
هــاي زیرزمینــی ایــن امــاکن بــر محــیط زیســت، آلــودگی آب

زیرا در این اماکن در صورت عدم رعایـت ضـوابط   1.باشدمی
هاي زیرزمینی در اثـر نفـوذ   امکان آلودگی آب،فنی و بهداشتی

شـهري  شـیرابه پسـماند  2.شیرابه و برخی گازهـا وجـود دارد  
حلـول، ترکیبـات   حاوي ترکیبات پیچیده از جمله مـواد آلـی م  

معدنی(آمونیوم، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، آهن، سـولفات 
و (کادمیوم، کروم، مس، سرب، رويکلراید)، فلزات سنگینو 

.باشدنیکل) می
ضـوابطی از  پسماندشهري،ایستگاه انتقالمحلدر انتخاب

، ایسـتگاه تـا شـهر   ، فاصـله در ایستگاهقبیل زمان ماند پسماند
هـوایی، شـرایط خـاك و توپـوگرافی، فاصـله از      شرایط آب و

هـا و...  هاي سطحی و زیرزمینی، فاصله ایمن از گسلمنابع آب
عدم رعایـت مـوازین انتخـاب ایسـتگاه     4.گیردمیمدنظر قرار

و بهـره بـرداري   سـازي نامناسـب  شهري، آمـاده انتقال پسماند
هاي یهمنجر به تولید و انتشار شیرابه در الاصولی از آن ها، غیر

گردد. و حرکت شیرابه به سمت پایین میایستگاه انتقالزیرین
شـهري و  پسـماند حرکت و خروج شیرابه از ایسـتگاه انتقـال  

هـاي  تـرین منبـع آلـودگی آب   به عنوان مهـم ،نفوذ آن به زمین
مقیـاس ایـن آلـودگی بسـتگی بـه      5.باشـد زیرزمینی مطرح می

ع و نفوذپذیري اقشـار  ها در شیرابه، نوغلظت و سمیت آالینده
هـاي زیرزمینـی   زمین، عمـق سـطح آب و جهـت جریـان آب    

نتایج مطالعه انجام شده توسط دسپینا فتـا و همکـارانش   6.دارد

تحت عنوان بررسی شیرابه محل دفـن و تـاثیر آن بـر کیفیـت     
هاي زیرزمینی منطقه آتیکا یونان نشان داد کـه پارامترهـاي   آب

، سختی، نیترات، ECرنگ، (آبهاينمونهفیزیکی و شیمیایی
)، سدیم، پتاسیم، کلسیم، آهـن، نیکـل و سـرب   CODکلراید، 

و EPAاســتاندارد توصــیه شــده توســط مجــازبــاالتر از حــد
هـاي  آنـالیز فیزیکوشـیمیایی آب  7بود.وزارت کشاورزي یونان

زیرزمینی اطراف محل دفن پسماندهاي شهري جبال پور هنـد  
ــدي و هم ــودن  توســط پریانکــا پان ــاال ب کــارانش، حــاکی از ب

8بود.از سطح مجاز توصیه شدهTDSو TS ،TSSپارامترهاي 

نتایج تحقیق اصغر ابراهیمی و همکارانش در بررسـی کیفیـت   
مجاورت محل دفن زباله شهر یـزد  هاي زیرزمینیشیمیایی آب

، کلــرور، نیتــرات، pH ،ECنشــان داد کــه مقــادیر پارامترهــاي 
آب منـابع  از بیشـتر آب پـایین دسـت   عمنابسختی و قلیاییت

ــت ــودباالدس ــ ب ــی افزایش ــنگین   یول ــزات س ــت فل در غلظ
و بـا افـزایش فاصـله از    هاي پایین دست مشاهده نشدایستگاه

2یافته بود.کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی بهبود،محل دفن

سرانه تولید ر، نف578200شهراردبیل با جمعیت بالغ بر در 
بـرآورد شـده و  رم بـه ازاي هـر نفـر روز   کیلوگ65/0پسماند

ایـن  9،10جمع آوري مـی گـردد.  تن پسماند375اًروزانه تقریب
جمـع آوري و هاي تولیدي، روزانه توسط ماشینپسماندمیزان 
گردد.  منتقل میشهريبه ایستگاه انتقال پسماندپسماند حمل 
جـاده  يلومتریک3در لیاردبيانتقال پسماند شهرستگاهیا
ــد ــاردبمیق ــگ-لی ــهر و در موقعنیمش ــش ــجغرافتی ییای

واقـع  یعرض شـمال 304298/38و یطول شرق238924/48
متر مربع بـوده  23310مساحت منطقه مورد مطالعه شده است.

ــاع  ــر1347و در ارتف ــطح دريمت ــاز س ــرار دارد.ای ــوه ق نح
ــره ســازي و   ــوع ذخی ــن ایســتگاه از ن ــارگیري پســماند درای ب

د. زمان ماند پسماند در ایستگاه انتقال به طور بارگیري می باش
متوسط یک روز بوده ولی در بعضی مواقع ممکـن اسـت ایـن    
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زمان، به بیش از یک روز نیز افـزایش یابـد. پسـماندها سـپس     
توسط تریلرهاي حمل بارگیري و به محل دفن پسماند شهري 

تـرین دلیـل اسـتفاده از ایسـتگاه انتقـال،      مهممنتقل می گردد. 
در جـاده هـاي بـین    جمـع آوري پسـماند   هش تردد وسایلکا

،شهري و کم کردن حجـم ترافیـک، کـاهش خطـر تصـادفات     
صـرفه جـویی در   وسایل نقلیه، هاي خروجی ازکاهش آالینده

و سوخت است. از آنجـا کـه محـل    پسماندزمان حمل و نقل
و زهکشـی شـیرابه در آن   بـوده مذکور فاقد شـرایط مهندسـی  

هاي زیرین خاك وتمال تراوش شیرابه به الیهوجود ندارد، اح
هـاي  زیرزمینی منطقه وجود دارد. بیشتر زمینهاي آلودگی آب

اردبیل کـاربري صـنعتی و   پسماندشهرياطراف ایستگاه انتقال
زیرزمینیهايآبها،آنمصرفیآبتامینمنبعوداشتهکشاورزي

بـا توجـه   مناطق مجاور ایستگاه انتقال پسماندشهري می باشد.
هاي زیرزمینی اطراف ایستگاه به این که گزارشی از کیفیت آب

بـا  پـژوهش ، ایـن بـود ارائه نشدهاردبیلشهريانتقال پسماند
هاي زیرزمینی اطـراف ایسـتگاه انتقـال    هدف تعیین کیفیت آب

انجام گرفت.1396در سال اردبیلشهريپسماند

هامواد و روش
اطـراف  زیرزمینی(چـاه) ع آبدر این مطالعه مقطعی، منـاب 

حلقه چـاه) و  30پسماندشهري اردبیل شناسایی(ایستگاه انتقال
جانمایی گردیـد. همچنـین جهـت    GISنرم افزار با استفاده از 

حلقـه چـاه   30ز ا11حرکت آب در سـفره هـا مشـخص شـد.    
شـاهد  در باالدست به عنوانچاه حلقه1حلقه چاه (6، موجود

بـا توجـه بـه   ،مـورد) دست به عنـوان در پایینچاهحلقه5و 
سازمان مـدیریت و برنامـه   686ضوابط موجود(ضابطه شماره 

.    4شـد نزدیکـی بـه ایسـتگاه انتقـال انتخـاب     ریزي کشـور) و 
ها به صورت یک بار و در فصـل تابسـتان   برداري از چاهنمونه

مطـابق بـا   و بـه روش نمونـه گیـري لحظـه اي و     1396سال 
آب) و از(روش نمونـــه بـــرداري2347شـــمارهاســـتاندارد

آب)از(روش روزمره نمونـه بـرداري  2348شمارهاستاندارد
دمـا،  آنالیز پارامترها (و12،13انجامسازمان ملی استاندارد ایران،

، نیتریـــت،  TSS ،pH ،EC ،TDS ،BOD5 ،CODکـــدورت، 
نیترات، سولفات، قلیاییت، سختی، کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، 

ــا روشکلیفــرم و کلیفــرم مــدفوعیســدیم، هــاي )، مطــابق ب
ــوژي دانشــکده  در اســتاندارد آزمایشــگاه شــیمی و میکروبیول
. دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل صــورت گرفــت بهداشــت

(کروم، سرب، روي، مس همچنین اندازه گیري فلزات سنگین
هاي استاندارد (روش3110مطابق با روش استاندارد و نیکل)،

اندازه گیـري آب و فاضـالب) و بـا اسـتفاده از دسـتگاه      براي
، سـاخت  Atomic Absorption Varian AA240جذب اتمی (
آزمایشگاه مرجع سازمان حفاظـت محـیط زیسـت    استرالیا) در 
14انجام گردید.استان اردبیل

هـاي زیرزمینـی   از آن جا که بافـت خـاك بـر کیفیـت آب    
ع بافـت خـاك منطقـه    جهت تعیـین نـو  لذا باشد، تاثیرگذار می

) مطـابق بـا   خاك(آنالیز دانه بنديمورد مطالعه، نمونه برداري
ASTM Dاستاندارد  آزمایشگاه مرجع آب و و در 15انجام422

هـا  آنالیز گردید. تجزیه و تحلیل دادهخاك و گیاه استان اردبیل
انجام و با استانداردها، رهنمودها Excelبا استفاده از نرم افزار 

ایسـتگاه  موقعیت جغرافیـایی ابط موجود مقایسه گردید.و ضو
در شـکل  نمونه برداريهاي و چاهپسماندشهري اردبیلانتقال

نشان داده شده است.1
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نمونه برداريهاي چاهوپسماندشهري اردبیلانتقالموقعیت جغرافیایی محل ایستگاه:1شکل
ري شده و بافت خاك اطراف ایستگاه انتقال پسماندشهري اردبیلهاي نمونه برداا اطالعات مربوط به چاه:1جدول 

موقیت چاه نسبت به ردیف
ایستگاه انتقال

مختصات جغرافیایی
بافت خاك

فاصله از دانه بندي خاك(%)
ایستگاه 
انتقال(متر) شنسیلترسعرضطول

313138200رسی-لومی 218681/48466127/38باال دست(شاهد)1
25344120لومی240585/48442111/38پایین دست2
27383570رسی-لومی 242702/48424564/38پایین دست3
212554250شنی-لومی رسی 195761/48413828/38پایین دست4
2337331200لومی201950/48408015/38پایین دست5
2733401500رسی-لومی 186505/48412239/38پایین دست6

هاي اطراف ایستگاه انتقال پسماندهاي شهري اردبیلهاي آب چاهآنالیزکیفی نمونه:2جدول 

پارامتر کیفی 
گیريواحد اندازههاي آبنمونه

چاه باالدست 
ایستگاه 

پسماندشهري 
اردبیل 

انتقال(شاهد)

دست ایستگاه انتقال پسماندشهري هاي پایینشماره چاه
اردبیل

انگین پارامترهاي می
هاي پایین کیفی چاه

دست ایستگاه انتقال 
پسماندشهري 

اردبیل

مقادیر 
پارامترهاي

آب کیفی 
آشامیدنی 
براساس 

استاندارد ایران

مقادیر 
پارامترهاي

آب کیفی 
آبیاري براساس 
استاندارد ایران 123456

--ºC20201922201920دما
-NTU1111018/05کدورت

TSSmg/l1712511306/25--
pH5/6-5/64/8–65/740/745/722/732/747/737/79بدون واحد
ECµs/cm395122015608504483606/887-3000

TDSmg/l7/25679310145/5522/2912349/5761500-
BOD5mg/l3/12/21/21/22/1292/1--
CODmg/l3973162/5--
-mg/l28/039/030/039/042/024/0348/03نیتریت
mg/l7/1345/115/84055/105/76/155030نیترات

-mg/l2/3551/4258/2206/5393/5212/2104/383400سولفات
--mg/l caco6/2454/2061812/231148180189.32قلیاییت

-mg/l caco240300340530530120364500سختی کل
-mg/l80100112200192408/128300کلسیم
-mg/l105/12155/75/1255/1030منیزیم
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mg/l057/0039/0028/0048/0054/0062/0046/015آهن
mg/l012/0003/0004/0005/0004/0009/0005/05/02/0منگنز
-mg/l2/28313/542/432/711/4122/48200سدیم
mg/l020/0045/0097/0044/0048/0102/0067/005/01/0کروم
-mg/l07/007/007/009/007/01/008/001/0سرب
mg/l000000032روي
mg/l007/0008/0005/0007/0007/0007/00068/012/0مس

mg/l023/0017/0015/0024/0014/0025/0019/007/02/0نیکل
-MPN/100ml2/228442/22/22/70کلیفرم

-MPN/100ml2/2442/22/22/26/10کلیفرم مدفوعی
رهنمودي ارائه نشده است.-

هایافته
ري شـده، موقعیـت   نمونه برداهاي اطالعات مربوط به چاه

ــایی و ب آن ــا، مختصــات جغرافی ــدول  ه ــت خــاك در ج ، 1اف
هـاي  آنالیز فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی نمونهنتایجهمچنین

شـده  نشـان  2مورد مطالعه در جـدول  هاي آب به تفکیک چاه
است.

بحث
خاك منطقه مورد مطالعه از لحاظ بافت خاك، در باالدست 

رسی و در پـایین  –اردبیل، لومی ایستگاه انتقال پسماندشهري
باشـد. از  شنی می–رسی، لومی رسی –لومی، لومی دست آن

به ریز تا متوسـط توانمیرسی–هاي لومی هاي خاكویژگی
، زهکشــی و نفوذپــذیري ضــعیف تــا متوســط و  بــودن ذرات

هـاي لـومی نیـز داراي ذرات    تخلخل کـم اشـاره کـرد. خـاك    
ب و تخلخــل مناســب متوســط، زهکشــی و نفوذپــذیري خــو

ذرات ریـز تـا   حاوي شنی نیز–هاي لومی رسی هستند. خاك
درشت، نفوذ پذیري ضعیف تا خوب و تخلخـل کـم تـا زیـاد     

.باشدمی
هـاي حاصـل از آنـالیز بافـت خـاك (درصـد       نتایج یافتـه 

بندي) نشان داد که بافت خاك در باالدست ایستگاه انتقـال  دانه
و شـن  %31%، سیلت 31ي رس رسی با دانه بند-از نوع لومی

و در پـــایین دســـت ایســـتگاه انتقـــال نیـــز از لـــومی،  38%
با دانه بندي متغیر بوده وشنی–رسی -رسی و لومی–لومی 

محــدودهدر، ســیلت درصــد27الــی 21محــدودهدررس
بود. با درصد 54الی 35محدودهدر و شندرصد38الی 25

، خاك منطقـه باالدسـت ایسـتگاه    توجه به نتایج به دست آمده
داراي نفوذپــذیري ضــعیف تــا پسماندشــهري اردبیــلانتقــال
، از لحـاظ دانـه بنـدي    آنو خاك مناطق پـایین دسـت  متوسط

می باشد.ضعیف تا خوبآنمتفاوت بوده و نفوذپذیري
ــه ــایج یافت ــام   نت ــدورت در تم ــه مقادیرک ــان داد ک ــا نش ه

تـر از حـد مجـاز    کم،باالدست و پـایین دسـت  آب هاي نمونه
بوده و مشـکلی از  WHOتوصیه شده توسط استاندارد ایران و 
. نتایج این مطالعه بـا  شتلحاظ مصرف شرب و کشاورزي ندا

هاي هاریکومار و همکـارانش در بررسـی ارزیـابی کیفـی     یافته
هاي زیرزمینی اطراف محل دفن گوروویور هنـد مطابقـت   آب

ــا 16داشــته ارزیابی (همکــارانشرضــایی ومطالعــهنتــایج و ب
دست محل آلودگی شیمیایی منابع آب زیر زمینی مناطق پایین

. زیرا که در مطالعـه  اشتمطابقت ند)شهر سنندجپسماند دفن 
رضایی محل دفن پسماند شهري از نظـر پـارامتر کـدورت بـر     

17بود.کردهایجاد هاي زیرزمینی تغییرکیفیت آب

، EC ،TDS،BOD5 ،CODپارامترهـاي  غلظـت  همچنین،
نیتریت، نیترات، کلسیم، منیزیم، آهـن، منگنـز، سـدیم، کـروم،     

هاي باالدست و پایین ها (چاهروي، مس و نیکل در تمام نمونه
از حد مجاز توصیه شده توسط اسـتاندارد ایـران،   کمتردست) 
WHO وFAOو بــودهجهــت مصــارف شــرب و کشــاورزي

ایـن  داشـت.  نمصارف شرب و کشاورزياز لحاظ محدودیتی
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بررسـی  (هاي محمد ریحـان طاهـا و همکـارانش   نتایج با یافته
هاي زیرزمینی در اطـراف محـل دفـن پسـماندهاي     کیفیت آب

و با نتایج به دست آمـده از  18مطابقت داشته)شهري در مالزي
آنـالیز فیزیکوشـیمیایی   (مطالعه پریانکـا پانـدي و همکـارانش   

دهاي شهري جبـال  هاي زیرزمینی اطراف محل دفن پسمانآب
در مطالعـه پانـدي  . دلیل عدم تطابقشتمطابقت ندا)پور هند

تحـت تـاثیر   هاي زیرزمینی اطراف محـل دفـن  آبقرارگرفتن
8عنوان شده است.نفوذ و نشت شیرابه حاصل از پسماند

غلظت ، مورد مطالعههايبین پارامترهاي کیفی آب چاهدر
یلی گرم بـر لیتـر و   م2/355، (شاهد)سولفات در چاه باالدست

ــایین دســت در چــاه ــاي پ ــا 2/210-6/539محــدودهدر ه (ب
استاندارد ایران تعیین گردید.)میلی گرم بر لیتر4/383میانگین 

ــداکثرWHOو  ــت   غلظت ح ــراي آب جه ــولفات ب ــاز س مج
.اسـت میلی گرم بر لیتـر توصـیه کـرده   400مصارف شرب را 

مصـارف  (استانداردي بـراي غلظـت سـولفات در آب جهـت     
).12،13کشاورزي، عنوان نشده است

سـولفات  غلظـت  با توجه به نتایج به دست آمده، میانگین
از حد مجاز توصـیه  کمتردر چاهاي پایین دست و چاه شاهد 

بیشـترین  شده بوده و محدودیتی جهت مصرف شـرب نـدارد.  
گـرم بـر   میلی6/539(4سولفات مربوط به چاه شماره غلظت 

از بیشترمی باشـد.  ز مقادیر استاندارد توصیه شدهکه ا) بودلیتر
هاي کشاورزي و توان به فعالیتدالیل احتمالی این افزایش می

هاي اطـراف  هم چنین بافت خاك، استفاده از کودهاي شیمیایی
ظرفیت نفوذپـذیري نسـبتاً  با شنی -لومی رسی (4چاه شماره 

لعـه مشـابه   مطانتـایج  اشاره کرد. نتایج این تحقیق بـا  ،)خوب
مطابقـت  پارامترسـولفات نسبت بـه  ماگس واري و همکارانش

مطالعــه منصــوره دهقــانی و همکــارانش نتــایج و بــا 19هداشــت
غلظـت  زیـرا کـه نتـایج آن بیـانگر افـزایش      شـت. مطابقت ندا

20بـود. هاي زیرزمینی ناشـی از نشـت شـیرابه   سولفات در آب

ــین ــت همچن ــاه باالدست  غلظ ــل در چ ــختی ک ــاهد)س (ش
محـدوده درهاي پـایین دسـت  میلی گرم بر لیتر و در چاه240

میلی گرم بـر لیتـر  364میانگینبا میلی گرم بر لیتر530-120
مجاز توصیه شده توسط استاندارد غلظت . حداکثرتعیین گردید

براي سختی کـل آب جهـت مصـارف شـرب،     WHOایران و 
حاصله، میانگین باشد. بر اساس نتایجگرم بر لیتر میمیلی500

کمتـر هاي پایین دست و چاه شاهدسختی کل آب چاهغلظت 
استاندارد توصیه شـده بـوده و محـدودیتی جهـت مصـرف      از

ر نمونـه هـا  سـختی موجـود د  بیشترین غلظت شرب ندارند. ب
کـه  بودگرم بر لیترمیلی530غلظتبا3مربوط به چاه شماره 

اسـت. افـزایش   بیشـتر از مقادیر استانداردهاي توصیه شده نیز
ســختی در آب زیرزمینــی پــایین دســت ایســتگاه انتقــال     

هـاي نفـوذ گـاز   تواند یکی از نشـانه میپسماندشهري اردبیل،
آب هـاي  بـه سـفره  تولیدي ناشی از تجزیه پسماند و نفـوذ آن 

ــاز   ــد. گ ــی باش ــی  CO2زیرزمین ــواد آل ــه م ــر تجزی ــه در اث ک
شود، تمایـل دارد بـه   در ایستگاه انتقال تولید میپسماندشهري

هـاي زیرزمینـی   نفوذ کـرده و خـود را بـه آب   هاي زیرینالیه
باعث تولید اسید کربنیک شده و بـا افـزایش قـدرت    ده و رسان

هـاي  محلول آبو جامدات باعث افزایش سختی،انحالل آب
BOD5پایین بودن غلظـت با توجه به. همچنین شودزیرزمینی

حتماال به خاطر ســختی اش افــزایلــذااز حــد محــاز،CODو 
باشـد.  هکی آند زاــ ستر ســ بــی از  مینزیرهاي زر جریانوـعب

نتایج این مطالعه با نتایج ارسالن جمشـیدي و همکـارانش در   
هاي شهر یاسـوج بـر منبـع    بررسی تاثیر شیرابه محل دفن زباله

و بـا  21تنگ کناره) تطابق داشته6آبی پایین دست (چاه شماره 
ون و همکـارانش بـا عنـوان ارزیـابی کیفیـت      نتایج مطالعه چـا 

هــاي زیرزمینــی اطــراف محــل دفــن پســماندهاي شــهري آب
. دلیـل عـدم تطـابق در مطالعـه     شتماهاراشتاي هند تطابق ندا

نفوذ و نشت شـیرابه نسـبت داده   به چاون، افزایش سختی آب 
22.شده است

سـرب در چـاه باالدسـت   غلظـت  بین فلزات سـنگین، در
در هاي پایین دسـت یلی گرم بر لیتر و در چاهم07/0، (شاهد)

گـرم  میلـی 08/0میانگین با گرم بر لیترمیلی07/0-1/0محدوده 
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. اسـتاندارد توصـیه شـده توسـط ایـران و      تعیین گردیدبر لیتر 
WHO میلـی گـرم   01/0در آب آشامیدنیسربغلظت براي

سـرب  غلظـت  هیچ گونـه اسـتانداردي بـراي    باشـد( بر لیتر می
لـذا غلظـت   . )12،13ارف کشاورزي ارائه نشده اسـت جهت مص

از حـد مجـاز   بیشتردر تمام چاه هاي هاي مورد مطالعهسرب
مواجـه توصیه شده بوده و با محدودیت جهت مصارف شرب

ــین .مــی باشــد ــزایش فاصــله ازهمچن ــا اف ــال ب ایســتگاه انتق
. از در آب کاسته نشـده اسـت  سربپسماندشهري، از غلظت 

در نمونه چاه شاهد نیز بیشتر از حـد  سربت آنجایی که غلظ
که ایستگاه انتقال تغییـري  لذا می توان نتیجه گرفت بودهمجاز 

سرب موجـود در آب  نداشته است. مقادیرسرب آبغلظت بر
هـاي زمـین شـناختی منطقـه     احتماال به جنس خاك و ویژگـی 

مربوط است. نتایج این تحقیق با مطالعه امیرحسـین محـوي و   
باله شهر زشتی افن بهددبه محل اشیرش با عنوان تأثیر همکاران

ود از لحاظ شت شاهردمینی زیرآب زبر کیفیت منابع ودشاهر
و بــا مطالعــه اکبــر باغونــد و 23پارامترســرب مطابقــت داشــته

ها ي زیرزمینی اطراف همکارانش در بررسی آلودگی منابع آب
تـایج آن  زیـرا کـه ن  شـت، مرکز دفن زباله تاکستان مطابقت ندا

ناشـی از نشـت شـیرابه    ،سـرب غلظـت دهد افزایشنشان می
24.است

، صفر و در (شاهد)شاخص تعداد کلیفرم در چاه باال دست
بـا  MPN/100ml28-0محـدوده درهـاي پـایین دسـت    چـاه 

نتایج کلیفـرم مـدفوعی   تعیین گردید. MPN/100ml7میانگین
االدست، صـفر  در چاه بمدفوعینیز نشان داد که تعداد کلیفرم

بـا  MPN/100ml4-0محـدوده درهاي پایین دسـت و در چاه
و استاندارد WHO. استاندارد بودMPN/100ml6/1میانگین  

کلیفـرم و کلیفـرم مـدفوعی در آب جهـت     ، تعـداد  ملی ایـران 
تعیین کـرده اسـت. در ایـن خصـوص،     صفررامصارف شرب

ی جهـت  هیچ گونه استانداردي براي کلیفرم و کلیفـرم مـدفوع  
تعـداد کلیفـرم و   بیشترینمصارف کشاورزي ارائه نشده است. 

بـا تعـداد  بـه ترتیـب   2چاه شـماره  مربوط به کلیفرم مدفوعی

MPN/100ml28وMPN/100ml4بـا افـزایش   بود. همچنین
و کلیفـرم  ، تعداد کلیفرمایستگاه انتقال پسماندشهريفاصله از

یکـی از عوامـل   مدفوعی کاهش یافته و به صفر رسیده اسـت. 
شـــیرابه مـــدفوعی ازو کلیفـــرم مهـــم در انتقـــال کلیفـــرم

چـاه بـا ایسـتگاه    فاصله نزدیکي آب،هاپسماندشهري به چاه
20بـا فاصـله   1در چاه شـماره  موضوع باشد که اینمیانتقال 

هـاي اطـراف چـاه    گردد. همچنین بافت خـاك متر مشاهده می
ی را داراسـت، از  که لومی بـوده و نفوذپـذیري خـوب   1شماره 

مـدفوعی در آب  کلیفـرم  و عوامل تشدید کننده حضور کلیفرم
هـاي زیرزمینـی   در آبباشد. از دیگر عوامل وجود کلیفـرم می
خـاك اشـاره کـرد.    بـه طـور طبیعـی در   وجود آنتوان به می

ــین  ــین  همچن ــتفاده در زم ــورد اس ــوانی م ــاي حی ــاي کوده ه
منبـع  و پرنـدگان و...  کشاورزي، مدفوع انسان، حیوانات اهلی 

نتایج این مطالعه ورود کلیفرم و کلیفرم مدفوعی در آب است. 
صغري بهرامی و همکارانش در بررسی اثـر محـل   هاي با یافته

هـاي زیرزمینـی  دفن زبالـه شهرسـتان داراب بـر آلـودگی آب    
ــت دا ــه25شــتهمطابق ــا یافت ــا و  و ب ــد ریحــان طاه ــاي محم ه

ي زیرزمینـی در اطـراف   هـا همکارانش در بررسی کیفیـت آب 
شت، زیـرا  محل دفن پسماندهاي شهري در مالزي مطابقت ندا

دهد که کلیفرم و کلیفرم مدفوعی در هیچ که نتایج آن نشان می
18یک از نقاط نمونه برداري مشاهده نشده است.

نتیجه گیري: نتایج این مطالعه نشان داد که ایسـتگاه انتقـال  
زیرزمینـی هاي کیفیت آبری بثیر چندانأتپسماندشهري اردبیل

حاصـل از  نکرده است، زیرا که تـاثیر شـیرابه  اطراف آن ایجاد
ــالنگهــداري پســماند در ــر کیفیــت آبایســتگاه انتق ــاي ب ه

غلظــتمعمــوال بــه صــورت بــاالبودن،منطقــهآن زیرزمینــی
باشد که در این مطالعه می،و نیتراتBOD5 ،CODپارامترهاي 

از حـد مجـاز تعیـین شـده     کمتـر ده پارامترهاي ذکر شغلظت 
، غلظـت  ایسـتگاه انتقـال  بودند. همچنین با افـزایش فاصـله از  

، کلیفرم و کلیفرم مـدفوعی  TDSپارامترهایی مانند سختی کل، 
4و 3، 2هـاي شـماره   چاهدهدمیکاهش یافته است که نشان
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هاي زیرزمینی اطراف ایستگاه انتقال پسماندهاي شهري اردبیلبررسی کیفیت آب

3سال پنجم، شماره ،1397بهار ،مجله مهندسی بهداشت محیط♦284

ایستگاه انتقال قرار نگرفته انـد و بـا   محل مناسبی از فاصلهدر 
یابـد. بنـابراین بهتـر    کیفیت آب بهبود مـی آنگرفتن از فاصله 

است از برداشت آب در فواصـل نزدیـک بـه ایسـتگاه انتقـال     
اجتناب گردد.پسماندشهري اردبیل
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ABSTRACT

Background & Objectives: Groundwater is exposed to environmental pollution. The leachate
produced by wastes in transfer station or municipal solid waste landfill is one of the sources of
pollution. In this view, present study was carried out to evaluate the groundwater quality around of
municipal solid waste transfer station in Ardabil at 2017.
Materials and methods: In this cross sectional study, 6 wells (one control well in the upstream and 5
wells in the downstream) around the ardabil municipal solid waste transfer station were selected
according to the existing criteria, and the quality parameters of the samples (Turbidity, pH, EC, TDS,
BOD5, COD, Nitrate, Heavy Metals, Coliform and Fecal Coliform and ...) were analyzed according to
the standard methods. Also, particle-size analysis of soil was carried out in sampling area and data
analysis was performed using Excel software and compared with existing standards, guidelines and
standards.
Results: In all samples, except for lead (0.07-1 mg/l), Coliform (0-28 MPN/100ml) and Fecal
Coliform(0-4 MPN/100ml), other parameters were lower than recommended limit by the criteria and
available standards. Also, the amount of sulfate (593.6 mg/l) in well 4 and total Hardness (530 mg/l)
in well 3 were higher than the standards recommended for drinking and agricultural purposes.
Conclusion: The results of the study showed that the Municipal Solid Waste Transfer Station in
Ardabil had no significant effect on the groundwater quality in the surrounding area.

Keywords: Groundwater, Leachate, Municipal Solid Waste Transfer Station, Ardabil
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