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تاثیرات عوامل آالینده محل دفن پسماندهاي شهر شیراز بر آلودگی فیزیکوشیمیایی منابع آب 

 زیر زمینی
 3زهرا زمانیان ،2محمد حسین ابجدیان ،1یمنصوره دهقان

 )نویسنده مسئول( بهداشت محیط دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز مهندسییار گروه   استاد )1

 هندسی محیط زیستارشد م کارشناس )2

 دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز    حرفه اياستاد یار گروه  بهداشت  )3

 )این مقاله توسط هیچ از نویسندگان در جلسات همایش ارائه نشده است(

 چکیده

در سایر کشورها می  در میان روشهاي مختلف دفع مواد زاید جامد، لندفیل مهمترین روش دفن چه در ایران و چه :مقدمه 

عدم به کار گیري روشهاي صحیح دفن مواد زاید جامد آلودگی منابع آب زیرزمینی توسط نشت از این مواد را به همراه . باشد

این موضوع از آن لحاظ حایز اهمیت تر است که بدانیم ایران با آب و هواي خشک و نیمه خشک، همواره با کمبود آب به . دارد

 .شک مواجه است؛ لذا حفظ ذخایر آبی از نظر کمی و کیفی اهمیت شایان توجهی داردخصوص در فصول خ

در این تحقیق با نمونه گیري به عمل آمده از چهار چاه اطراف لندفیل شیراز در فصول مختلف و سنجش کمی و کیفی :روش

 .بر ابهاي زیرزمینی بررسی شدعناصر شیمیایی موجود در آنها میزان تاثیر این لندفیل به عنوان یک منبع آالینده 

نتایج نشان می دهد در سه حلقه چاه مقدار غلظت برخی آنیونها و کاتیونها به صورت قابل مالحظه اي بیشتر از حد  :یافته ها

 .مجاز است و در چاه دیگر آلودگی به مقدار بسیار جزئی می باشد

و غیاثی در حدفاصل مناسبی از محل لندفیل قرار نگرفته  2و1 با توجه به نتایج بدست آمده از آنجا که چاههاي: نتیجه گیري

اند، می توان دلیل عمده بروز آلودگی را در این چاهها نفوذ و تراوش شیرابه و گاز هاي لندفیل نسبت داد که الزم است از 

 .روشهایی که اثرات آلودگی را کاهش می دهد ، مدد جست

 د زائد جامد، آلودگی آبهاي زیرزمینیشیراز، لندفیل، دفن موا: واژه هاي کلیدي
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 مقدمه 

تحت تاثیر علل و عوامل با منشاء طبیعی یا اجتماعی دچار تغییرات فیزیکی، شیمیایی و  ،کیفیت منابع آب هر منطقه 
کرده است و این مساله  ایجاد می شود فرآیند توسعه کشورها از جمله ایران، مسایل گسترده اي از آلودگی آب را  ژیکیلوبیو

عوامل . به آبهاي زیرزمینی متکی است درصد از مصرف آب کشور 52زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که بدانیم بیش از 
 .خالصه کنیم 1آالینده منابع آب زیرزمینی را می توانیم به صورت جدول 

منابع آالینده آبهاي زیرزمینی:  1جدول   

 گروه نوع منبع مثال
ک تانک، چاه هاي جذبی فاضالبسپتی  1 تخلیه اختیاري مواد 

 2 دفع مواد زاید جامد لندفیل، ضایعات معدنی و صنعتی
 3 تاسیسات نگهداري و انتقال مواد لوله هاي نفت و گاز

، علف کش ها، زه آب معادنهرزآب آبیاري  4 تخلیه کننده ضایعات کشاورزي و صنعتی 
ساختمانی چاه هاي نفت و گاز، حفاري هاي  5 عملیات تسهیل کننده 

 6 رخدادهاي طبیعی ناشی از فعالیت هاي انسانی پیشروي آب شور دریا در سفره آب شیرین
  
می باشد که کشورهاي در حال توسعه و ) لندفیل(از منابع عمده آالینده آبهاي زیرزمینی، دفن مواد زاید جامد در زمین   

درصد دفع مواد زاید جامد شهري را  به خود  92قات نشان می دهد که در جهان این روشتحقی. مواجهند نتوسعه یافته با آ
چنانچه آبهاي سطحی نیز به آن . مواد زائد دفن شده در زمین، خود حاوي درصد زیادي آب هستند ) 8 (. اختصاص می دهد

زهآب آلوده کننده اي تولید  "خ می دهد نهایتانفوذ کند در اثر فعل و انفعاالت شیمیایی و بیولوژیکی که در درون لندفیل ر
الیندگی این زهاب به ترکیب مواد زائد جامد، مدت زمان تماس مواد زائد با آقدرت . شده که حاوي انواع عناصر سمی می باشد

دفیل می تواند تهدید جدي براي آلودگی آب و خاك منطقه اطراف لن  نفوذ این زهاب آلوده. ن بستگی داردآآب و حجم 
مودند، تا نمتر مکعب مواد زائد جامد دفن  524000سال حدود  16به عنوان  مثال در یک منطقه در آلمان که به مدت . باشد

 2( . متري آن قرار داشتند حاکی از آلودگی آنها بود 160س از اتمام لندفیل ، آزمایشات روي آب چاههایی که حدود پسال  9
( 

ژیکی به صورت هوازي و بی هوازي تجزیه شده  یکروارگانیسم هاي موجود و مکانیسم تجزیه بیولوترکیبات آلی تحت تاثیر م 
تا زمان تخلیه کامل اکسیژن در هواي موجود در بین مواد زائد جامد فشرده شده ، تجزیه هوازي . و گاز وشیرابه تولید می نماید

که  می باشد CH4و  CO2دو گاز عمده تولید شده  . می شود ادامه می یابد  به محض تخلیه اکسیژن، تجزیه بی هوازي آغاز
جرج هوکز و کروس کارت رایت در آزمایشی که انجام دادند، به . آمده است 1بهداشتی در شکل  تولید گاز در مراکز دفن روند

یک نسبت ثابت می به  "تقریبا.این نتیجه رسیدند که هر چه از زمان دفن می گذرد از غلظت آلودگی شیرابه کاسته می شود
 . ماند
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 روند تولید گاز در مراکز دفن بهداشتی1.شکل 
 

بار  1.5در حدود  CO2. تولید می شود  CH4مترمکعب  .08و   CO2 متر مکعب.06در تجزیه هر کیلو گرم زباله حدود 
ین محل دفن زباله متراکم شده و در این امر باعث می شود که این گاز در قسمت زیر. بار از متان سنگین تر است 2.8از هوا و 

نتیجه در طول چند سال با غلظت زیاد فشرده شده و در نتیجه در طول چند سال با غلظت زیاد فشرده گردد و سرانجام با 
در آب حل شده و طی  CO2به دلیل قابلیت انحالل زیاد، . توجه به وزن مخصوص خود به طرف اعماق محل دفن حرکت کند

 :واکنشها به صورت زیر می باشد. آب و افزایش سختی آبهاي زیرزمینی می گردد pHن باعث کاهش آ
CO2 + H2o  à H2CO3  
 اگر بافت خاك داراي کربنات کلسیم جامد باشد، اسید کربنیک بر آن اثر کرده و کربنات کلسیم محلول درآب تولید می کند؛

CaCo3 + H2CO3 à Ca+2  + 2HCO3  
، فزایش می دهداب را آزاد محلول در آ CO2فرایندي که . ات منیزیم نیز واکنشی مشابه انجام می دهداسید کربنیک با کربن

 ) 1( . باعث افزایش سختی آبهاي زیر زمینی می گردد CO2در نتیجه وجود . کربنات کلسیم بیشتري در خود حل می کند
 محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد شیراز 

-کیلو متري جنوب شرقی شیراز در محور شیراز 16د شهري در شیراز در منطقه اي بنام برمشور در دفن مواد زائد جام 
رقوم متوسط منطقه بر اساس اندازه . و در اراضی مرسوم به برمشور و در نزدیکی روستایی به همین نام قرار دارد سروستان

ن در حدود آمنطقه نا متقارن بوده و مساحت کل  شکل کلی. متر از سطح دریا است 1600در حدود  GPSگیري با دستگاه 
 .هکتار می باشد 300

هکی آاین طبقات . آهکی می باشد که بر روي طبقات آهکی قرار گرفته است - بر اساس گزارشات موجود، خاك منطقه رسی 
 .داراي مقادیري آب هستند که منشاء چشمه هاي کارستیکی می باشند که در اطراف وجود دارند

تن می باشد که تولید و نفوذ گاز و شیرابه به آب چاههاي اطراف سبب شد تا  1050حجم روزانه زباله ورودي در حدود    
 )4و3(.اقدام به بررسی وضعیت غلظت آالینده هاي این چاهها گردد

 مواد و روش تحقیق 
فصلی نمونه برداري و مورد مطالعه قرار  حلقه چاه اطراف لندفیل به صورت 4با توجه به وضعیت توپوگرافی لندفیل ،   

 .مده استآ 2گرفت که مشخصات آن در جدول 
 

 مشخصات چاههاي تعیین شده جهت نمونه برداري. 2جدول 
 )لیتر بر ثانیه(دبی چاه )متر(سطح دینامیک )متر(عمق چاه نام چاه
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 43 149 200 چاه غیاثی
 44 158 250 2چاه شماره 
 39.5 183 311 3چاه شماره
 18.5 62 122 چاه سپاه

 نتایج و بحث
قضاوت در مورد وضعیت آبها بسته به سنجش دقیق پارامتر . آورده شده است 6تا  3پارامترهاي اندازه گیري شده در جداول  

یهی ژیکی آنها دارد و چون یک اکوسیستم آبی ممکن است از مجموع این عوامل صدمه ببیند، بد هاي فیزیکی، شیمیایی و بیولو
با این حال براي اظهار نظر نسبی . نمی توان از بررسی یک عامل موثر در مورد وضعیت آب اظهار نظر قطعی نمود است که 

در مورد وضعیت آب، یکی از راهکار ها سنجش غلظت عناصر مورد نظر در آب و مقایسه آن با مقادیر حداکثر غلظت مجاز می 
 .باشد

غیاثییفیت فیزیکی و شیمیایی آب چاه مقایسه فصلی ک– 3جدول شماره   
حداکثر  واحد نوع آزمایش

مجاز 
 شرب

3/3/86  10/6/87  10/9/87  10/12/87 88خرداد  88شهریور    

هدایت 
 ECالکتریکیٍ

s/cmμ 2000  4620 3652 2863 4360 4444 

کل مواد جامد 
 TDSمحلول

Mg/lit 1500 4/2787  2755 2155 1934 2802 3024 

 As CaCO3 500  1184 876 836 1248 1216 سختی کل
 As CaCO3  -  463 354 340 472 464 سختی کلسیم
 As CaCO3  -  748 522 496 776 752 سختی منیزیم

pH  9 -5/6   9/7  1/8  8/7  5/7  8/7  
5حداکثر  N.T.U کدورت   05/0  0 4/1  0 0 
 As CaCO3  -  248 196 430 248 242 قلیاییت

-Mg/lit(HCO3 بی کربنات
) 

 -  6/302  1/239  6/524  6/302  2/295  

 Mg/lit(CO3--)  -  0 0 0 0 0 کربنات
Mg/lit 400  8/766 کلرور  7/616  6/540  9/810  9/812  
Mg/lit 400 1/591 سولفات  850 610 390 830 930 
/Mg/lit 2/1-7 فلوراید   41/1  16/1  07/1  07/1  48/1  
Mg/lit 3 001/0 نیتریت  001/0  026/0  20/0  001/0  001/0  
Mg/lit 50 6/18 نیترات  22 30 37 22 24 
Mg/lit 250 8/164 کلسیم  4/174  6/141  136 8/188  6/185  
Mg/lit(Mg) 50 2/140 منیزیم  5/179  3/125  119 2/186  5/180  
 Mg/lit(Na) 200 360 480 410 360 480 600 سدیم
اندازه گیري  Mg/lit  -  16 12 4 پتاسیم

 نشد
5 

/Mg/lit(Fe) 3 آهن   01/0 اندازه گیري  0 0 
 نشد

0 

/Mg/lit(Mn) 5 منگنز   056/0  021/0  06/0 اندازه گیري  
 نشد

035/0  

Mg/lit(Cu) 1 49/0 مس  25/0  009/0  002/0 اندازه گیري  
 نشد

002/0  

/Mg/lit 05 کروم   016/0  012/0  005/0 اندازه گیري  
 نشد

007/0  

Mg/lit(Zn) 3  04/0 روي  12/0  2/0  اندازه گیري 
 نشد

015/0  

/Mg/lit 07 سیانید   046/0  038/0  03/0 اندازه گیري  
 نشد

055/0  

/Mg/lit 6 نیکل   007/0  045/0  002/0 اندازه گیري  
 نشد

0 
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Mg/lit  -  001/0 کبالت اندازه گیري  0 0 
 نشد

0 

SAR  - 9‹   1/6  1/6  4/5 اندازه گیري  
 نشد

 

/Mg/lit 2 آلومینیوم اندازه گیري      
 نشد

002/0  

/Mg/lit 001 جیوه  011/0 اندازه گیري     
 نشد

 

/Mg/lit 05 سرب  002/0 اندازه گیري     
 نشد

 

/Mg/lit 005 کادمیوم  001/0 اندازه گیري     
 نشد

 

 
 
 
 

2شماره مقایسه فصلی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب چاه – 4جدول شماره  
حداکثر  واحد نوع آزمایش

مجاز 
 شرب

3/3/86  3/4/87  10/6/87  10/9/87  10/12/87 88خرداد  88شهریور    

هدایت 
 ECالکتریکیٍ

s/cmμ 2000  3748 3996 4132 3904 3972 خارج از سرویس 

کل مواد جامد 
 TDSمحلول

Mg/lit 1500 2471 2939 2468 2494 2410 2592 خارج از سرویس 

 1008 1032 خارج از سرویس As CaCO3 500  944 960 960 سختی کل
 312 386 خارج از سرویس As CaCO3  -   -  - 388 سختی کلسیم
 696 646 خارج از سرویس As CaCO3  -   -  - 572 سختی منیزیم

pH  9 -5/6   41/7  8/7  4/7 7/7 خارج از سرویس   7/7  
As CaCO3  -  3/357 قلیاییت  348 404 خارج از سرویس 380 382 

-Mg/lit(HCO3 بی کربنات
) 

 -  96/435  466 6/463 9/492 خارج از سرویس   6/424  

 0 0 خارج از سرویس Mg/lit(CO3--)  -  0 0 0 کربنات
Mg/lit 400  4/542 کلرور  7/608  3/628 7/680 خارج از سرویس   6/568  
Mg/lit 400 1/532 سولفات  750 760 خارج از سرویس 730 750 705 
/Mg/lit 2/1-7 فلوراید    - 25/1  2/1 15/1 خارج از سرویس   54/1  
Mg/lit 3 006/0 نیتریت   - 007/0  037/0 049/0 خارج از سرویس   12/0  
Mg/lit 50 2/19 نیترات  14 14 خارج از سرویس 14 15 -  
Mg/lit 250 7/141 کلسیم  8/153  4/138  2/155 4/154 خارج از سرویس   8/124  
Mg/lit(Mg) 50 3/110 منیزیم  08/136  4/147  2/137  167 155 خارج از سرویس 
 460 460 خارج از سرویس Mg/lit(Na) 200 360 375 460 480 سدیم
 6 5 خارج از سرویس Mg/lit  -   - 6 4 پتاسیم
/Mg/lit(Fe) 3 آهن    - 01/0  02/0 01/0 خارج از سرویس   03/0  
/Mg/lit(Mn) 5 منگنز    - 161/0  142/0 065/0 خارج از سرویس   04/0  
Mg/lit(Cu) 1 79/0 مس   - 2/0  15/0 008/0 خارج از سرویس   005/0  
/Mg/lit 05 کروم    - 006/0  004/0 012/0 خارج از سرویس   0 
Mg/lit(Zn) 3   - 22/0 روي  32/0 03/0 خارج از سرویس   02/0  
/Mg/lit 07 سیانید    - 042/0  056/0 048/0 خارج از سرویس   015/0  
/Mg/lit 6 نیکل    - 028/0  032/0 01/0 خارج از سرویس   018/0  
Mg/lit  -   - 012/0 کبالت  013/0 01/0 0 خارج از سرویس   
SAR  - 9‹   3/5  5/6  1/3    خارج از سرویس 

/Mg/lit 2 آلومینیوم        0 
/Mg/lit 001 جیوه  0014/0      001/0  001/0  
/Mg/lit 05 سرب  002/0      004/0  004/0  

/Mg/lit 005 کادمیوم  001/0      005/0  0 
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3شماره یایی آب چاه مقایسه فصلی کیفیت فیزیکی و شیم– 5جدول شماره   
حداکثر  واحد نوع آزمایش

مجاز 
 شرب

3/3/86  3/4/87  10/6/87  10/9/87  10/12/87 88خرداد  88شهریور    

هدایت 
 ECالکتریکیٍ

s/cmμ 2000  4793 5052 4368 4867 5125 4552 

کل مواد جامد 
 TDSمحلول

Mg/lit 1500 1/3789  2139 3144 2736 2649 3268 3140 

 As CaCO3 500  1096 1136 820 1120 1144 1056 سختی کل
 As CaCO3  -   - 440 388 456 464 420 سختی کلسیم
 As CaCO3  -   - 696 432 664 680 636 سختی منیزیم

pH  9 -5/6   4/7  8 8/7  1/8  7/7  8/7  
5حداکثر  N.T.U کدورت    - 5/1  0 26 0 0 
As CaCO3  -  8/190 قلیاییت  210 220 200 200 204 

بناتبی کر  Mg/lit(HCO3-
) 

 -  8/232  2/256  4/268  244 244 9/248  

 Mg/lit(CO3--)  -  0 0 0 0 0 0 کربنات
Mg/lit 400  6/780 کلرور  931 809 865 931 893 
Mg/lit 400 1/310 سولفات  885 900 740 680 780 940 
/Mg/lit 2/1-7 فلوراید    - 38/1  12/1  19/1  25/1  52/1  
Mg/lit 3 008/0 نیتریت   - 001/0  2/0  004/0  002/0  042/0  
Mg/lit 50 2/8 نیترات   - 12 14 15 11 12 
Mg/lit 250 9/190 کلسیم  6/182  176 2/155  4/182  6/185  168 
Mg/lit(Mg) 50 8/145 منیزیم  5/155  167 7/103  4/159  2/163  6/152  
 Mg/lit(Na) 200 570 520 680 650 500 750 700 سدیم
 Mg/lit  -   - 8 7 8 8 7 پتاسیم
/Mg/lit(Fe) 3 آهن    - 02/0  18/0  1/0  01/0  09/0  
/Mg/lit(Mn) 5 منگنز    - 049/0  97/0  11/0  103/0  041/0  
/Mg/lit(Cu) 1 7 مس   - 22/0  11/0  002/0  001/0  1/0  
/Mg/lit 05 کروم    - 007/0  061/0  005/0  011/0  001/0  
Mg/lit(Zn) 3   - 15/0 روي  13/0  02/0  1/0  09/0  

یانیدس  Mg/lit 07/    - 007/0  069/0  044/0  05/0  031/0  
/Mg/lit 6 نیکل    - 0 0 004/0  001/0  0 
Mg/lit  -   - 001/0 کبالت  001/0  003/0  025/0  0 
SAR  - 9‹   4/8  8/8  1/1  6/6    

/Mg/lit 2 آلومینیوم        - 0 
/Mg/lit 001 جیوه  9/0      0007/0   
/Mg/lit 05 سرب  3/0      005/0  002/0  

/Mg/lit 005 کادمیوم  1/0      0 0008/0  
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مقایسه فصلی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب چاه سپاه– 6جدول شماره   
حداکثر  واحد نوع آزمایش

مجاز 
 شرب

3/3/86  3/4/87  10/6/87  10/9/87  10/12/87 88خرداد  88شهریور    

هدایت 
 ECالکتریکیٍ

s/cmμ 2000  7/783  690 823 1044 596 601 

کل مواد جامد 
 TDSمحلول

Mg/lit 1500 5/638  413 461 537 670 509 409 

 As CaCO3 500  284 276 298 404 300 256 سختی کل
 As CaCO3  -   - 124 150 188 142 108 سختی کلسیم
 As CaCO3  -   - 152 148 216 158 148 سختی منیزیم

pH  9 -5/6   93/7  8 9/7  1/8  8 9/7  
5حداکثر  N.T.U کدورت    - 22/0  0 13./  0 0 
As CaCO3  -  5/170 قلیاییت  196 220 212 186 168 

-Mg/lit(HCO3 بی کربنات
) 

 -  208 1/239  4/268  6/258  5/224  205 

 Mg/lit(CO3--)  -  0 0 0 0 0 0 کربنات
Mg/lit 400  8/54 کلرور  1/53  1/72  1/109  1/69  1/55  
Mg/lit 400 3/219 سولفات  119 94 115 152 120 94 
/Mg/lit 2/1-7 فلوراید    - 69/0  66/0  68/0  54/0  56/0  
Mg/lit 3 001/0 نیتریت   - 001/0  002/  001/0  002/0  001/0  
Mg/lit 50 6/20 نیترات   - 22 26 37 25 18 
Mg/lit 250 8/67 کلسیم  46/54  6/49  60 2/75  8/56  2/43  
Mg/lit(Mg) 50 9/42 منیزیم  96/35  5/36  5/35  8/51  9/37  5/35  
 Mg/lit(Na) 200 56 48 65 70 85 65 42 سدیم
Mg/lit  -   - 5/1 پتاسیم  8/1  2 1/2  4/1  
/Mg/lit(Fe) 3 آهن    - 01/0  001/0  0 01/0  0 
/Mg/lit(Mn) 5 منگنز    - 012/  02/0  025/0  019/0  011/0  
Mg/lit(Cu) 1 /24  - 08/0 مس  006/0  003/0  001/0  014/0  
/Mg/lit 05 کروم    - 011/0  005/0  004/0  011/0  003/0  
Mg/lit(Zn) 3   - 31/0 روي  07/0  02/0  014/0  02/0  
/Mg/lit 07 سیانید    - 044/0  048/0  005/0  041/0  005/0  
/Mg/lit 6 نیکل    - 0 002/0  002/0  0 0 
 Mg/lit  -   - 0 0 0 0 0 کبالت
SAR  - 9‹   2/1  7/1  8/1  9/1    

/Mg/lit 2 آلومینیوم        008/0  
/Mg/lit 001 جیوه  /001     001/0  0011/0  
/Mg/lit 05 سرب  /01     005/0  007/0  

/Mg/lit 005 کادمیوم  /001     0 0 

 
 

، آب چاه غیاثی و چاههاي  1035در تحقیق به عمل آمده و مقایسه فصلی کیفیت فیزیکی و شیمیایی بر اساس  استاندارد 
 TDSو ECضمن اینکه . ابل توجهی در میزان کلرور، سولفات، فلوراید، منیزیم وسدیم دیده شدق "آلودگی نسبتا 3و  2شماره 

اما در چاه سپاه مقدار . این چاهها باالتر از حد مجاز بود؛ و از لحاظ سختی در ردیف آبهاي با سختی باال به حساب می آیند
 .بسیار جزئی آلودگی منیزیم و جیوه دیده می شود

آب معرف قدرت اسیدي آب بوده و قلیاییت آب معرف  pHآب می باشد، زیرا  pHاییت آب مکمل دانستن دانستن قلی 
و یون بیکربنات که در آبهاي چاههاي آلوده دیده می شود با اسید کربنیک  CO2. است pHمقاومت آب در مقابل تغییرات 
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 CO2غلظت زیاد . یار کم دستخوش تغییر شوندآبهاي طبیعی بس pHیک سیستم بافري بوجود می آورند که باعث می شود 
 .در آبهاي زیر زمینی ناشی از تماس آب با مواد آلی در حال فساد است

 .از آنجا که سختی کل در این نمونه ها بیش از قلیاییت است، سختی موقت برابر یا کمتر از قلیاییت کل می باشد  
مدلی از داده هاي قلیاییت و بیکربنات چاه غیاثی ارائه شد که  Curve Expertدر اینجا با استفاده از رگرسیون با نرم افزار 

 در تمام چاهها صدق می کرد و می تواند جهت آنالیز هاي آینده بکار گرفته شود؛
 

 )1(رابطه 
3rd degree polynomial fit       S=0.00000    r=1.00000 

 
Y= a + bx + cx�+ dx� 

 
a =29/557872 
b = /87893971 
c = /00125232256 
d =-1/4395833e-006 

y و  غلظت بیکربناتx    می باشدقلیاییت. 
 و پیشنهاد نتیجه گیري

و غیاثی در حدفاصل مناسبی از محل لندفیل قرار نگرفته اند، می توان 2،3با توجه به نتایج بدست آمده از آنجا که چاههاي  
وذ و تراوش شیرابه و گاز هاي لندفیل نسبت داد که الزم است از روشهایی که اثرات دلیل عمده بروز آلودگی را در این چاهها نف
در (وشش لندفیل و در نتیجه کاهش تولید پساب پاز جمله این روشها می توان به . آلودگی را کاهش می دهد ، مدد جست

مناسب مطابق با استاندارد هاي بین  وششپو در مورد لندفیل هاي جدید به طراحی آن با بستر و ) مورد لندفیل هاي قدیمی
نسبت به کاهش غلظت آنیونها و  را بررسی و ROمانند  تصفیه در ضمن می توان روشهاي مختلف. المللی اشاره نمود

  .اقدام نمودکاتیونهاي آالینده کنونی در این آبها 
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Abstract 

Background & Aims: Among the different methods of disposal of solid waste, landfilling is 

the most common method for disposal of solid waste in Iran and in many other countries too. 

The absence of proper methods in landfilling of solid waste leads to ground water pollution 

due to leakages. This is an important problem in Iran since the country is located in the arid 

and semi arid regions. Water shortage especially in dry seasons   becomes a critical problem. 

Therefore, the protection of water resources from qualitative and quantitative viewpoints is 

vital. 

Methods: In this study,   sampling was performed from four wells around the four corners of 

Shiraz landfill in four seasons. The quality and quantity of chemical elements in the landfill 

were measured and their impact as a source of groundwater pollution was investigated. 

Results: The results showed that the concentration of some anions and cation was higher than 

maximum standard limit in Giasee, 2 and 3 wells.  

Conclusion: However, the contamination of the Sepah well was slight. 

Keywords: Shiraz, landfill, solid waste, groundwater contamination 
 

 


