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بررسی تأثیرات محل دفع پسماند شهر نهاوند بر چشمههای شبهکارستی با تأکید بر
هیدروژئوشیمی
واحد کیانی ،9عباس اسماعیلی ساری ،2فرشاد علیجانی ،9احمد ترکاشوند
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 .1دانشجوی دکترای محیط زیست دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 .2استاد دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 .3استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
 .4کارشناس آب منطقهای استان همدان
(تاریخ دریافت 1331/50/11؛ تاریخ تصویب )1333/52/12

چکیده
تولید زباله موجب بحرانهایی در زمینۀ محیط زیست شده و حیات موجودات کرۀ زمین را با مشکالت جدی روب هرو س اتته
است .یکی از مسائلی که طی سالهای اتیر توجه زیادی به آنها شده ،مح

مناس ب دف ع اس ماند اس ت .ه د

از ا ووه

حاضر ،بررسی تأثیرات مح دفع اسماند بر چشمههای شبهکارستی شهرستان نهاوند با تأکی د ب ر هیدروئئوش یمی و ب ه رو
ایمایشی-آزمایشگاهی است .نتایج آزمای های شیمیایی و میکروبی بیانگر نشت آلودگی به چش مهه ای منطق ه اس ت .نت ایج
سنج

عناصر کمیاب هم نشان میدهد بین غلظت این عناصر رابطۀ آماری معناداری وجود ندارد .به هر حال ،عنصر جی وه و

سرب فقط در چشمۀ آبشخور وجود داشته است که علت آن ،فاصلۀ نزدیک چشمۀ یادش ده (ح دود  255مت ر) از مح

دف ع

اسماند شهر نهاوند است .با استناد به یافتهها ،سنگ بستر منطقه از نوع آتشفشانی توفدار و لیمستون است .اینگون ه س نگه ا
نسبت به فرسای

حساس (غیر مقاوم) ،نفوذاذیر و دارای توان نامناسب برای دفع اسماند هستند .همچنین ،مکان دف ن فعل ی

تقریباً در مسیر زهک

طبیعی (مسی ) قرار گرفته که این تود منطقه را از نظر هیدروئئولوئیکی برای دفن زباله نامناسب کرده

است و از نظر آمای

محیط زیست توان کمی برای دفن اسماند دارد .بنابراین ،ایشنهاد میشود مطالعات مکانیابی برای تعیین

مح دفن مناسب صورت گیرد.
کلیدواژگان :آلودگی آب ،چشمههای شبهکارستی ،شهر نهاوند ،مح دفع اسماند ،هیدروئئوشیمی.

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
افزایش جمعيت شهرنشين و پيشرفتهای صنعتي و فن اوری
نهتنها سبب افزایش ميزان مص ر من اع ش ده ،علك ه مي زان
آلودگي محيط زیست را نيز افزایش داده است .عهخص و ع ا
گذشت زمان و افزایش كارعرد م واد ش يميایي ملتل مانن د
پاككنندهها ،حشرهكشها ،عل ك شه ا ،كوده ای ملتل
شيميایي و نيز تللي ۀ فاض ب كارخان هه ا و اخ تب آنه ا،
مس ئلۀ آل ودگي را پيدي دهت ر س اخته اس ت ] .[1یك ي از
معضبتي ك ه ع ا آن م واجهي  ،مش ك دف ن پس ماند اس ت؛
عهطوری كه در حال حاضر عيش تر ن واحي ش هری و ص نعتي
شبكۀ دف جام ندارند و دف پسماند عهصورت غير عهداش تي
صورت ميگيرد كه این خود سبب ورود عسياری از مواد سمي
عه محيط زیست ميشود .انسان عه ش يوهه ای ملتل زعال ه
توليد ميكند ،عناعراین توليد زعاله افزایش چش مييری داش ته
است .این افزایش و توليد ،موجب عحرانهایي در زمينۀ محيط
زیست شده و حيات موجودات كرۀ زمين را عا مشكبت ج دی
روعهرو كرده است .توليد آالیندههای ملتل زعاله ك ه ه ر روز
عر تعداد و تنوع آنها افزوده ميشود ،سبب ش ده اس ت ض من
خسارت عه مناع اصلي (آ  ،خاك ،هوا) ،عا مق ادیر زی اد م واد
زائد عه شك های جامد ،نيمهجامد ،مای و گ از مواج ه ش وی .
عه این معنا كه عشر عرصۀ زندگي را عر خود و س ایر موج ودات
تنگ كرده است .عه همين دلي  ،یكي از موارد مه در زمين ۀ
حفظ و ارتقای سبمت افراد و جامعه ،دف صحيح زعاله و م واد
زائد است كه در عسياری از مناطق شهری و روستایي عه دلي
روشهای نامطلو جم آوری زعاله ،محيط زن دگي و س بمت
افراد در معرض آلودگي و خطر ق رار دارد ] .[2ع ه ط ور كل ي،
عهترین راهكار كاهش آلودگيه ا ،پيش ييری ی ا جل وگيری از
ورود آالیندهها عه محيط زیس ت اس ت ،چراك ه عل ش عم دۀ
من اع از دس ترا انس ان خ ار اس ت ] .[3نف و ش يراعۀ
عهوجودآمده از دفن پسماندها عه داخ زمين و رسيدن آن ع ه
سفرههای آ زیرزميني عه عل ت وج ود آالین دهه ایي مانن د
هيدروكرعنها ،فلزات سنيين و نظایر آن ،سبب آلودگي من اع
آ و خاك شده كه یكي از مل اطرات مه محيط ي اس ت.
مطالع ات نش ان م يده د ش رایط زم ينش ناختي و
هيدروژئولوژیكي مح دفن ،تأثير زیادی عر گس ترش آل ودگي
دارد ] .[4عناعراین ،قب از انتلا قطعي یک مكان ع رای دف ن
زعالهها ،عای د وض عيت آ ه ای زیرزمين ي و ن وع اس تفاده از
آ های زیرزميني منطقه مش ل ش ود .از ط ر دیي ر ،ع ا
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توجه عه نياز روزافزون جامعه ع ه آ ه ای زیرزمين ي و امك ان
استفاده از این آ ها عرای شر  ،آلودگي آنها حت ي ع ه مق دار
ك  ،ميتواند مشك آفرین عاشد .طبق تحقيق ات انج ا گرفت ه،
در ایران عيشتر مواد زائد را سبزیجات ،عاقيماندۀ ميوهها و مواد
غذایي تشكي ميدهند .در نتيجه ،ميزان مواد محلول و م ای
زعالههای خانيي زیاد است كه این خود محيطي عسيار مناسب
را عرای رشد ميكرو ها و جانوران مو ی ف راه م يآورد ].[5
عيم اریه ایي همد ون ك زاز ،حص به ،اني ه ای رودهای،
اسهالهای خوني ،فل اطف ال ،س الک پوس تي و احش ائي از
جمله عيماریهایي هستند كه از طریق آلودگي ناش ي از م واد
زائد جامد در آ  ،هوا و خاك عه وج ود م يآین د .همدن ين،
عيم اریه ای كریومننژی ت ،س المونب ،تریش ينوز ،ه اری و
عيماریهای انيلي مانند آميبياز از طریق جوندگان (م وش) در
مح دفن زعاله منتق ميشوند .عه همين دلي  ،تا حد ممك ن
عاید تفكيک از مبدأ صورت پذیرد و از روشه ای جدی د دف ن
عهداشتي استفاده شود كه مشك انتقال عيماریها عه كمت رین
عرسد .از طرفي 08 ،درصد هزینههای مرعو ع ه زعال هه ا ه
مرعو عه هزینۀ جم آوری است .در مراكز دفن زعال ه عای د ع ا
ع هك ارگيری روشه ای پيش نهادی و س ایر روشه ا ،از ورود
شيراعه عه آ های زیرزميني جلوگيری ك رده و آن را دف ی ا
تصفيه كنند .خانلری و همك اران ( )1305اث ر ش يراعۀ مح
دف پسماند عر آ زیرزميني را عررس ي كردن د ] .[4نج اتي و
همكاران ( )1331نيز تغيي رات هيدروژئوش يميایي من اع آ
دشت تهران را عا تأكيد عر پس ا ص نای مطالع ه كردن د ].[1
روگيری ( )2810تأثيرات فضوالت عر چاه و چشمههای ش ر
ش هر راگوس ا 1ایتالي ا را ع ا اس تفاده از مش اهدات مي داني و
عررسيهای هيدرولوژیكي ردیاعي ك رد ] .[7ك ایود و همك اران
( )2810ه فراسن های فيزیكي-شيميایي و عناص ر كمي ا
2
مناع آ زیرزميني اطرا مح دف ن زعال ۀ ش هر الگ وا
نيجریه را ارزیاعي كردند [ .]2عا توجه اینكه مح دف پس ماند
شهر نهاوند در یک مكان غير اصولي و در اطرا چند چش مۀ
دائم ي ق رار گرفت ه اس ت و ع ا توج ه ع ه وج ود س ازندهای
ش بهكارس تي در منطق ه ،پ ژوهش حاض ر ع ا ه د عررس ي
تأثيرات مح دف پسماند نهاوند عر چشمههای ش بهكارس تي
عا تأكيد عر هيدروژئوشيمي انجا شده است .ن وآوری پ ژوهش
حاضر تلفيق فراسن های فيزیكي ،شيميایي ،ميكروعي ،عناص ر
1. Ragusa
2. Lagos
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كميا (عناصر سمي و فلزات سنيين) ،دادهه ای هواشناس ي،
زمينشناسي و هيدرولوژی در عررسي اثر مح دف ن پس ماند
عر چشمههاست كه در مقاالت كمي عه ص ورت ج ام از ای ن
اطبعات عه طور ه زمان اس تفاده م يش ود .ش ایان ی ادآوری
است در منطقۀ مطالعهشده ت ا كن ون چن ين تحقيق ي انج ا
نشده و سعي شده است در انتلا فراسن ه ا ،تأثيرگ ذارترین
آنها (شاخ ها) انتلا ش وند ك ه در مطالع ات پيش ين ه
تأكيد شده عودند.
مواد و روشها
طبق آخرین سرشماری عمومي نف وا و مس كن در س ال
 1335توسط مركز آم ار ای ران و ع ا اس تناد ع ه اطبع ات
جمعيتشناختي سازمانهای محلي جمعيت ش هر نهاون د،
در ح ال حاض ر ( )1330ح دود  173ه زار نف ر ع رآورد

ميشود .عا توجه عه مساحت تحت پوشش خ دمات ش هری
نهاوند كه حدود  023هكتار است ،توليد روزانه حدود 101
تن زعاله در شهر نهاوند عهتنهایي موضوع مهمي اس ت ].[0
شك  1موقعيت مح دفن پسماند شهر نهاون د (ع ا ط ول
 3704133و عرض  )211415عه همراه موقعيت چشمهه ا
و شك  3تصاویر مستندی از منطق ه را نش ان م يدهن د.
جدول  1ه ملتصات جغرافيایي عر اساا  1UTMو دع ي
چشمههای مطالعهشده را نشان ميدهد .عا توجه ع ه اینك ه
چشمهه ای مطالع ه ش ده روی س ازندهای كارس تي ق رار
گرفتهاند ،ولي عه علت درجۀ كارستش دگي ك تغيي رات
زیاد آعدهي ندارند ،عه منظور رساندن مفهو اصلي و واقعي
از عبارت چشمههای شبهكارستي استفاده شده است.

شکل  .9موقعیت محل دفن پسماند شهر نهاوند به همراه نقشۀ زمینشناسی و گسل



1. Universal Transfer Mercator
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شکل  .2موقعیت محل دفن پسماند نسبت به شهر نهاوند (راست) و موقعیت چشمهها نسبت به محل دفن پسماند (چپ)
جدول  .9مختصات و دبی چشمههای اطراف محل دفع پسماند
ردیف

نام چشمه

طول)(UTM

عرض )(UTM

ارتفاع (متر)

دبی (لیتر/ثانیه)

* مصرف عرفی

1
2
3

ولي
تركان
آعشلور

218331
211033
211128

3704221
3704277
3704782

1433
1470
1401

255
155
855

كشاورزی+دا
شر +كشاورزی
دا +سایر

شکل  .9تصویر ماهوارهای محل دفع پسماند شهر نهاوند (راست) و محل دفن پسماند شهر نهاوند (چپ)
جدول  .2فواصل محل دفع پسماند شهر نهاوند تا عوارض تأثیرگذار (منبع :نگارندگان)
نوع عارضه (کاربری)

فاصله (متر)

روستا (كوهاني)
روستا (رضيآعاد)
شهر نهاوند
مراكز آموزشي (دانشياه نهاوند)
جادۀ آسفالته
گس (نزدیکترین گس )
زمين كشاورزی (آعي)
نزدیکترین شبكۀ زهكش
سطح از آ زیرزميني (متر)

1375
2224
2337
1381
553
3588
515
مرز مشترك
10
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عا استفاده از نقشهه ای رق ومي ،الی هه ای م ورد ني از
محدودۀ مطالعه شده در محيط سامانۀ اطبعات جغرافيایي
از ك نقشه تفكي ک ش د .همدن ين ،الی ۀ زم ينشناس ي
منطقه از روی نقشۀ زمينشناس ي  10188888شهرس تان
عرداشت شد كه عه وسيلۀ آنها و مشاهدات ميداني ،فواص
مح دف پسماند شهر نهاوند تا عوارض تأثيرگذار عرداشت
شد (جدول .)2
روش تحقيق پژوهش حاض ر پيمایش ي -آزمایش ياهي
عوده است .عه این صورت كه اعتدا از منطقۀ مد نظر عازدی د
و مح ه ای نمون هع رداری مش ل ش د .س س  ،هم راه
كارشناسان عومي و كارشناسان امور آ شهرس تان نهاون د
اقدا عه تهيۀ مستندات و نمونهگيری شيميایي و ميكروعي
ش د .در واق  ،در تحقي ق حاض ر ع بوه ع ر س نجش
فراسن ه ای فيزیك ي و ش يميایي نمون هگي ری ميكروع ي
(كليفر ك و اشيرشيكبی) ه صورت پذیرفت (شك 4
نمونهگيری از چشمۀ آعشلور) .از آنجا ك ه در ی ک پ ایش
عمومي شاید تركيب نيترات جزء مه ت رین آل ودگيه ا در
آعل وان عاش د ،معم وال ش بكهه ای پ ایش را ع ر اس اا
پيشعين ي ای ن تركي ب طراح ي م يكنن د ] ،[3عن اعراین
سنجش نيترات انجا ش د .در موض وع اف زایش محت وای
نيترات در آعلوان زیرزميني ،اعتدا عاید توجه داشت ك ه در
تحلي كيفي ت ش يميایي آ  ،پ يش از آنك ه ع وارض
عهداشتي و عيماریزایي نيترات مطرح عاشد ،شاخ عودن
آن مورد توجه است .عه خب آ ه ای س طحي ،س رعت
حركت امبح شيميایي آ در الیهه ای خ اك ،ع ه هم ان
سرعت جریان آ نيست و ه ر ی ک از ام بح هم راه آ ،
حسب ماهيت و وزن مولكولي ،سرعتهای متفاوتي دارن د
كه در مت ون علم ي از آن ع ه ن ا ض ریب ت أخير 2تعبي ر
ميشود .از آنجا كه ضریب تأخير نيترات ،نزدی ک ع ه ع دد
یک ( )8/30است ،از آن عه عنوان شاخصي عرای منشأیاعي
پسا های آلوده عه آعلوان استفاده ميشود .ع ا اس تناد ع ه
طبقهعندی  Kashefاز مواد شيميایي در آ های زیرزميني
در حالت طبيعي ،نيترات در گروه تركيبات ثانویه عا دامن ۀ
متعار  8/81تا  18ميليگر عر ليت ر ق رار دارد ] 0[18ع ه
این معنا كه هرگاه هيچگونه پساعي عه آعلوان زیرزميني راه
نيافته عاشد ،مقادیر نيترات آن حداكثر تا  18ميليگر ع ر

1

1. GIS
2. Retardation Coefficient

ليتر خواهد عود و مقادیر عيشتر آن ،عه منزلۀ راهياعي پسا
عه درون آعلوان است.
نمونهعرداری از مظهر چشمهه ا ع ه دلي نزدیك ي ع ه
مح دف پس ماند و اهميتش ان (مص ر ش ر و دا ) در
اردیبهش ت  1330ص ورت پ ذیرفت .ع رای نمون هه ای
ميكروعي از ظرو شيشهای استری شده و عرای نمونهه ای
فيزیكوش يميایي و عناص ر كمي ا  ،از ظ رو پل يات يلن
اس تفاده ش د .ع رای رعای ت اص ول نمون هگي ری (زدودن
ناخالصيهای احتمالي) ،ظر نمونههای ش يميایي قب از
اس تفاده ع ا آ اس يد (نيتری ک)  18درص د و هني ا
نمونهگيری ه عا آ مح چش مۀ انتل اعي شس توش و
3
شدند .نمونهها هنيا جم آوری در جعب ۀ نمون هع رداری
نيه داری ش ده و ع ه آزمایش ياه ش ركت آ روس تایي
شهرستان نهاوند منتق شد .تم امي فراس ن ه ا در هم ان
روز نلست آزمایش شد ،ولي نمونههای عناص ر كمي ا در
دمای یلدال نيهداری ش ده و ح دود ی ک هفت ه پ از
نمونهعرداری ،آزم ایش ش دند .ع ه منظ ور تثبي ت عناص ر
كميا هنيا سنجش ،عه هر یک از نمونهها  1سيسي آ
اسيد اضافه شد (عرای تهيۀ آ اسيد  158سيس ي اس يد
نيتریک  30درصد در  1ليتر آ ح شد).
عرای آمادهسازی نمونهها ،اعتدا پيشتس ت زده ش د ت ا
دامنۀ غلظت عنصر مد نظر عه دست آید .سس  ،عر اس اا
آن استانداردهای مد نظ ر تهي ه ش د .در نهای ت ،س نجش
عناصر كميا عا استفاده از دس تياه ج ذ اتم ي مط اعق
روش استاندارد انجا ش د .عناص ر كمي ا آزم ایش ش ده
عبارت عودند از 0جيوه ،ك رو  ،كبال ت ،س ر  ،روی ،آه ن،
م و منينز كه سنجش آنها ع ه منظ ور عررس ي ت أثيرات
ش يميایي مح دف پس ماند ع ر من اع آ زیرزمين ي
(چشمهها) اجتنا ناپذیر است .عا توج ه ع ه اینك ه عناص ر
جيوه ،كرو  ،كبالت و سر ج زء عناص ر س مي هس تند و
روی ،آهن ،م و منينز ه جزء فلزات سنيين محس و
م يش وند ،از عب ارت عناص ر كمي ا اس تفاده ش ده ك ه
درعرگيرندۀ عناصر سمي و فلزات سنيين است.
عرای ان دازهگي ری مي زان ه دایت الكتریك ي و جام دات
محلول از دستياه مولتيمتر ،4كدورت نمونهها از كدورتس ن
و نيترات ه از دستياه  DR-5000استفاده شد.
3. Cool box
4. Multi Meter
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شکل  .1شیرابۀ محل دفن پسماند شهر نهاوند (راست) و نمونهگیری از چشمۀ آبشخور (چپ)

ميكروارگانيس ها در آعلوان ع ه س ه گ روه وی رواه ا،
عاكتریها و پروتوزوآ تقسي ميشوند .عاكتریه ا ع ه ص ورت
طبيعي در آعلوان وجود دارند؛ ولي عرخي ع اكتریه ا مانن د
اشيرشيكبی مدفوعي از طریق عوام انس اني وارد آعل وان
ميشوند .انتقال ميكروارگانيز ها اغلب توسط رات و تم اا
فعال عا سطح رات انجا ميشود .چسبيدن ع ه ط ور عم ده
توسط آثار متقاع الكترواستاتيكي رخ ميدهد ،عه طوری ك ه
عيشتر ميكروارگانيز ها عار منفي دارند و عرای س طوح ع ا ع ار
مثبت مؤثرند .از طرفي ،تغيير سطح ع ه م واد مع دني و pH
عستيي دارد و كلسيت معموال از مواد معدني مه در آعلوان
كرعناته (كارستي) است و درك  ،یک عار مثبت س طحي دارد
و عناعراین عرای نيهداری ميكروارگانيز ها مساعد اس ت ][11
كه از جمله عوام آسيبپذیری آعلوان كارس تي اس ت .ع ه
همين دلي در منطقۀ شبهكارس تي مطالع هش ده س نجش
نمونههای ميكروعي ه انجا شد .عه این صورت كه اعتدا 58
سيسي نمونه آ را در محيط كشت كه از قب آم اده ش ده
است ،مللو م يكن ي و ت ا  24س اعت در انكوع اتور ق رار
ميدهي  .اگر طي  24ساعت تغيير رن گ داد ،نش اندهن دۀ

وجود یك ي از ان واع ع اكتریه ا در نمون ه آ اس ت (روش
سنجش كليفر ك ) .سس  ،در حد یک حبا از نمونههای
مشكوك (تغيي ر رن گداده) را ع ا اس تفاده از اع زار اس تری
نمونهع رداری در مح يط كش ت اشيرش يكبی ح اوی لول ۀ
درها قرار ميده ي و ت ا  24س اعت در حم ا عل ار ق رار
ميدهي كه در صورت تشكي حبا در لولۀ دره ا  ،وج ود
اشيرشيكبی مثبت خواهد عود.
یافتهها
جدول  3ویژگيهای منطقۀ مطالعهشده را نش ان م يده د
كه مه ترین دادههای آن عرگرفته از نقش ۀ زم ينشناس ي
شهرستان نهاوند ] [12و تارنمای سازمان هواشناسي ای ران
است .عا توجه عه اینكه سنگ عستر منطقه سنگ آتشفشاني
توفدار و ليمستون است (ج دول  )3و ای نگون ه س نگه ا
نسبت ع ه فرس ایش حس اا (غي ر مق او ) و نفو پ ذیری
درخور توجهي دارن د ،ت وان مناس بي ع رای دف پس ماند
ندارن د ] ،[13عن اعراین منطق ۀ پيش نهادی از نظ ر
زمينشناختي توان كمي عرای دفن پسماند دارد.

جدول  .9ویژگیهای منطقۀ مطالعهشده

ویژگی

ميزان

مساحت
(هکتار)

351

پوشش

سن

جنس سنگ

نفوذپذیری

مرت
نيمهمتراك

مزوزوئيک

فراآتشفشاني توفدار،
مارع های ورقهای ،الیههای
نمک و فرا ليمستون

متوسط تا
زیاد

شیب

جهت

(درصد)

شیب

18-28

جنوعي

میانگین

میانگین

ارتفاع

بارش

()m

()mm

1411

528

جهت
باد غالب
شمال
غرعي
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در تحقيق حاضر تركي ب ش يميایي زعال ه ،ش يراعۀ مح
دفن و خاك مح دفن و اطرا عررسي نشده است ،چ را ك ه
عر اساا مشاهدات عيني و مطالعات پيشين و عا توجه فواص
ك چش مهه ا از مح دف پس ماند و حساس يت س ازند
شبهكارستي منطقه كامب واضح و روش ن اس ت ك ه ني از ع ه
هزینههای مضاع نداشت و تحقيق حاض ر فق ط ع ه منظ ور
تأیي د ت أثيرات انج ا ش د .در ض من ،مطالع ات پيش ين در
س ازندهای كارس تي شهرس تان نهاون د و ن واحي مج اور
نشاندهندۀ ع د حض ور عناص ر كمي ا ع ا غلظ ت زی اد در
منطقه است ] .[14از عين فراسن های اقليمي جهت شيب كه
ميزان تاعش خورشيد را نشان م يده د ،مه اس ت چ را ك ه
افزایش گرما در منطقه ،مشك انتشار عو و آتشسوزی طبيعي
پسماندها (و عه دنبال آن ،آل ودگي ه وا) را دوچن دان خواه د
كرد .عا توجه عه اینكه جهت شيب منطقه جنوعي (آفت ا گي ر)
اس ت ،ع ه دلي اف زایش گرم ا ،مش ك ع وی نامتع ار و
آتشسوزی در منطقه كامب هویداست .مشل ش دن جه ت
عاد غال ب و نای ب غال ب منطق ه ه ع رای مك انی اعي دف ن
عهداشتي زعاله اهميت دارد ،زی را وزش ع اد س بب پراكن دگي
زعالههای سبکوزن ش ده و از نظ ر زیب ایي مح يط اط را را
زشت كرده و ایجاد عوی نامطبوع آن س اكنان اط را را ا ی ت
خواهد كرد .عناعراین ،منطقۀ دفن زعال ه عای د از نظ ر پس تي و
علندی 1محصور عاشد و عراساا عاد غالب و نایب غالب منطق ه
مكان مناسبي عرای دفن زعاله پي دا ش ود .هم انط ور ك ه در
شك  5مشاهده ميشود ،گلباد عاده ای غال ب و نای ب غال ب
منطقه كه عراساا آمار ایستياه هواشناس ي نهاون د اس تلرا
شد ] ،[15شمال-غرعي و غرعي است و چ ون علش ي از ش هر
نهاوند و روستاهای اطرا مح دف ن زعال ه در راس تای غ ر
منطقه مطالعه شدهاند ،از تأثيرات ع وی ن امطبوع مح دف ن

زعاله در امان نلواهند عود .همدنين ،عه دلي نامحص ور ع ودن
منطقه از نظر توپوگرافي ،اثر جاعهجایي زعال هه ای س بکوزن
توسط عاد ،پاعرجاست.
طبق محاسبۀ ت راز آ در شهرس تان نهاون د ،جری ان
آ های زیرزميني از جنو شرقي عه شمال غرعي است كه
این جریان عا شيب غالب منطقه (گرادیان هي دروليكي 8/3
درصدی) مطاعقت دارد ] .[11جهت حرك ت آ زیرزمين ي
در حوضۀ آعليز گاماسا (سرچشمۀ اصلي رودخانۀ كرخه)
از ارتفاعات منطقه عه طر مناطق ش مال و ش مال غ ر
است ] [4كه منطقۀ مطالعهشده یكي از زیرحوضهه ای آن
محسو ميشود .همانطور كه در ش ك  5ني ز مش ل
است ،جهت حركت آ های سطحي و زیرزميني منطبق عر
شيب عمومي (شك  )5است؛ عناعراین آلودگي چشمهه ای
یادشده عه انتقال آلودگي عه مناع آعرفتي (گاه چاههای آ
شر ) پایيندست منجر خواهد شد.
جدول  4نتای آزمایشهای فيزیكوشيميایي و ميكرع ي
را نشان ميدهد .عبوه عر عوام طبيعي ،نيترات ميتواند از
طریق فاضب های انساني و كشاورزی نيز وارد من اع آع ي
شود؛ ولي عا توجه ع ه اینك ه در عاالدس ت منطق ه ،اراض ي
كشاورزی و انساني وجود ندارد (منطقه كوهستاني اس ت)،
از شاخ نيترات استفاده شده است.
از نظر آلودگي ميكروعي هيچ یک از چش مهه ا قاعلي ت
شر ندارند و از نظر شيميایي چشمۀ ولي عه دلي نيترات
عيش از استاندارد شر ( 58ميليگر عر ليتر) ،قاع ش ر
نيست .شك های  7و  0ه وجود كليفر (ك ) در مرحل ۀ
نلست و محرز شدن وجود عاكتری مدفوعي اشيرش يكبی
در مرحلۀ دو (تكميلي) را نشان م يده د .ج دول  5ه
نتای سنجش عناصر كميا را نشان ميدهد.

شکل  .5شیب عمومی (راست) و گلباد شهرستان نهاوند (چپ)



1. Topography
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جدول  .1نتایج آزمایشهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی
ردیف
1
2
3

نام
چشمه

EC
)(µc/cm

TDS
)(mg/l

ولي
تركان
آعشلور

541
244
171

335
158
413

نیترات
)(mg/l
55/84
13/52
41/02

آلودگی میکروبی
(اشیرشیکالی مدفوعی)
دارد
دارد
دارد

میزان آلودگی میکروبی
متوسط
ك
زیاد

شکل  .6رابطۀ نیترات و جامدات محلول (راست) و دبی و ارتفاع (چپ)

شکل  .7وجود باکتری در سه چشمه در مرحلۀ نخست (راست) و وجود باکتری در مرحلۀ دوم چشمۀ ولی (چپ)

شکل  .4وجود باکتری در مرحلۀ دوم چشمۀ آبشخور (راست) و وجود باکتری در مرحلۀ دوم چشمه ترکان (چپ)
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جدول  .5نتایج سنجش عناصر کمیاب چشمهها
نام چشمه

جیوه ()mg/l
1

ولي

ND

تركان
آعشلور

ND
85443

کروم

کبالت

روی ()mg/l

آهن ()mg/l

مس

منگنز

سرب ()mg/l

ND

ND

35714

85745

ND

ND

48471

ND
ND

ND
ND

ND
12

151
85752

ND
ND

ND
ND

ND
138305

* اگر عنصری در نمونه مشاهده نشد ،عه معنای صفر عودن غلظت عنصر نيست و حد تشلي

بحث و نتیجهگیری

*

9

عا توجه عه اینكه سنگعستر منطقه سنگ آتشفشاني توفدار
و ليمستون است و اینگونه سنگه ا نس بت ع ه فرس ایش
حساا (غير مقاو ) و نفو پذیری درخ ور ت وجهي دارن د،
دارای توان نامناسب عرای دف پس ماند هس تند .عن اعراین،
این ناحيه از نظر زم ينش ناختي ت وان كم ي ع رای دف ن
پسماند دارد .عا اس تناد ع ه دادهه ای س ازمان هواشناس ي
جهت عاد غالب منطقۀ مطالعهشده شمال-غرعي و عاد نای ب
غالب آن غرع ي اس ت و چ ون روس تاهای اط را منطق ۀ
پيش نهادی دف ن زعال ه در راس تای ش مال غرع ي و غ ر
منطقۀ مطالعه شده واق شدهاند ،از تأثيرات ع وی ن امطبوع
مح دفن زعاله عه دور نلواهند ع ود .همدن ين ،ع ه دلي
نامحصور عودن منطقه از نظ ر توپ وگرافي ،اث ر جاع هج ایي
زعالههای سبکوزن توسط ع اد پاعرجاس ت .درض من ،عای د
یادآور ش د ك ه مك ان دف ن فعل ي روی زهكش ي طبيع ي
(مس ي ) ق رار گرفت ه ك ه ای ن خ ود منطق ه را از نظ ر
هيدروژئولوژیكي ع رای دف ن زعال ه نامناس ب ك رده اس ت.
عن اعراین ،مح دف پس ماند ش هر نهاون د ع ه لح ا
استانداردهای محيط زیس تي نامناس ب اس ت .ع ه منظ ور
عررسي آثار مح دف پسماند عر چشمههای ش بهكارس تي
منطقۀ مطالعاتي مروری عر عرخي تحقيقات مشاعه ض روری
مينماید .روگيری ( )2814منشأ آلودگي چاه و چشمههای
شر شهر راگوا 2ایتاليا را ردی اعي ك رد و ع ا اس تفاده از
مشاهدات ميداني و عررسيهای هيدرولوژیكي عه این نتيجه
رسيد ك ه منش أ آموني اك و آل ودگي عاكتری ایي آ ه ای
یادشده ،نفو شيراعۀ فضوالت حيواني در منطقه اس ت ].[7
گي ماركوز و همكاران ( )2817ه نشان دادند عين ارتفاع
از سطح دریا و ميزان تركيب ات مع دني و دع ي چش مهه ا
راعطۀ مستقي وجود دارد ].[17

1 Non Detect
2. Ragusa

دستياه جذ اتمي عرای تعيين آن مقدار غلظت كافي نيست.

طبق نتای تحقيق حاض ر (ج دول  )4مي زان نيت رات
چشمۀ ولي عيشتر از چشمههای دیير است كه عل ت آن را
ميتوان عه ارتفاع كمتر آن نسبت عه دیير چشمهها دانست
كه آعشویي نيترات عيشتر اتفاق افتاده است .عه این ص ورت
كه تركيبات دارای نيترات موجود در زعاله عه وسيلۀ شيراعه
و عهخصو عر اثر عارندگي در سطح زمين جاری شده و ع ا
توجه عه آسيبپذیری سازند شبهكارستي نفو ك رده و ع ه
صورت ثقلي در چشمۀ ولي نفو كردهاند .عا توجه عه نت ای
آزمایش ميكروعي و عر اساا سازند زمينش ناختي منطق ه
ميتوان گفت كه آلودگي ميكروعي در تما چشمهها وجود
داشته عه طوری كه در دو چشمۀ پایيندست (چشمۀ ول ي
و چشمۀ آعشلور) عيشتر از چشمه تركان است .ع ر اس اا
نتای تحقيق حاضر (شك  )1عين ارتف اع مظه ر چش مه و
دعي راعطۀ قوی و همدنين عين نيترات و جامدات محل ول
ه راعطۀ نسبتا مستقي وجود دارد.
عناعراین ،تحقيق حاضر نتای ك ار روگي ری ( [7] )2814و
گي ماركوز و همك اران ( [17] )2817را تأیي د م يكن د .ع ا
توجه عه اینكه مقادیر نيترات چشمهها عيشتر از  18ميليگ ر
عر ليتر است ،طبق طبقهعندی كاش ] [18ميتوان گفت ك ه
پسا عه درون آعلوان منطقه نفو كرده است كه ای ن مي زان
در چشمۀ ولي عيش از  5عراعر ،در چشمۀ آعشلور  4عراعر و در
چشمه تركان حدود  1/5عراعر معيار است.
نتای سنجش عناص ر كمي ا (جي وه ،ك رو  ،كبال ت،
روی ،م  ،آهن ،منينز و سر ) ه نش ان م يده د ع ين
غلظت این عناصر راعطۀ آماری معناداری وجود ندارد .عه هر
حال ،عنصر جيوه فقط در چش مۀ آعش لور وج ود داش ته
است كه علت آن ،فاصلۀ نزدی ک چش مۀ یادش ده (ح دود
 288متر) از مح دف پسماند شهر نهاوند است .از جمل ه
عناصر سمي و خطرناك دیير ،سر اس ت ك ه در چش مۀ
آعشلور و چشمۀ ولي مشهود ع ود ك ه عل ت آن ع بوه ع ر
شيب كمتر نسبت ع ه مح دف پس ماند ،وج ود س ازند
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آهكي منطقه است (عه دلي انحبل این س ازندها و ایج اد
 غلظ ت.)مجاری آعرو احتمال نفو آلودگي افزایش ميیاع د
سر در این دو چشمه عس يار عيش تر از اس تاندارد ش ر
4  یعني در چشمۀ ول ي ع يش از،[17] ) است8/81 mg/l(
 ميلي ون138 ميليون عراعر و در چش مۀ آعش لور ع يش از
.عراعر استاندارد آ شر است
[مناع آ زیرزميني اطرا2] )2810( كایود و همكاران
 نيجریه را ارزیاعي كردن د و ع ه1مح دفن زعالۀ شهر الگوا
نتيجه رسيدند كه ميزان عناصر كمي ا نمون هه ا عيش تر از
استاندارد سازمان عهداشت جهاني عرای مصر ش ر ع ود و
 پيشنهاد كردند عه منظور سبمت جوام یادش ده،در نهایت
 جي وه و س ر عيش تر از.مناع شر دیيری جایيزین شود
عاتریهای موجود در پسماندها آزاد ميشوند كه گ اه ممك ن
 قطعات یدكي،است در تركيبات دیيری مث خردههای آینه
 طبق تجرعيات ش هرداری ته ران. ه وجود داشته عاشند...و
 ميتوان زعاله،[ عه منظور جلوگيری از این نوع آلودگيها10]
را طي فراین دهایي ع ه م واد تقوی تكنن دۀ خ اك ی ا ك ود
(كمسوست) تبدی كرد كه سرشار از مواد آلي و عناصر م ورد
 پيشنهاد ميشود مح دف پس ماند، عناعراین.نياز گياه است
فعلي هر چه سری تر جاعهجا ش ود و راهبرده ای تفكي ک از
مبدأ و عازیافت (استفادۀ مجدد از مواد و توليد كود س بز) ع ه
عن وان عهترین راهكاره ا ع رای مدیریت پس ماندهای شهری
 اگر عودجۀ كافي عرای مح، عبوه عر این.نهاوند اعمال شود
 م يت وان زعال هه ای ش هرها و،دفن عهداشتي ف راه ش ود
روستاهای اطرا را نيز در مكان مناسب دفن كرد و در قبال
 عا تفكي ک از، همدنين. عوارض از آنها دریافت كرد،خدمات
 ضمن جلوگيری از صر هزینههای مض اع،مبدأ و عازیافت
 جلوی نفو م واد س مي و آالین ده ع ه،معدو كردن زعالهها
،آ های زیرزميني گرفته شده و عبوه عر توجي ه اقتص ادی
.توجيه محيط زیستي نيز خواهد داشت
قدردانی
مقالۀ حاضر ع ا حمای ت ش ركت آ روس تایي شهرس تان
، همدن ين.نهاوند و دانشياه ترعيت مدرا انجا شده است
نيارن دگان از آق ای خس روین ژاد (كارش ناا ام ور آ
شهرستان نهاوند) عه پاا همراهي در نمونهعرداری و ارائ ۀ
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