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 چکیده

ست محیطی است. از های زیترین نگرانیویژه خاک و آب یکی از مهمهای طبیعی، بههای انسانی به اکوسیستمورود فلزات سنگین از طریق فعالیت

انباشتگاه زباله باله است. زدفع غیربهداشتی  ،گرددمیهای زیرزمینی و سطحی در خاک و آبهای انسانی که منجر به تجمع فلزات سنگین ترین فعالیتمهم

این باشد. قه میدر این منطو خاک های کشاورزی یک تهدید جدی برای آلودگی آب دلیل مشرف بودن به چشمه سراب قنبر و زمینشهر کرمانشاه به

ظور سه برای این من صورت گرفت.محل دفن زباله  فاصله ازبا   به آهن و منگنز های اطراف محل دفن زبالهآلودگی خاکرابطه پژوهش با هدف بررسی 

کان به انباشتگاه ترین مدیکنمونه به روش سیستماتیک در نز 208های متفاوتی از انباشتگاه زباله داشتند. که فاصله ،مطالعاتی در نظر گرفته شدسایت 

عنوان صورت تصادفی بهنمونه به 15( و 2ای دورتر از محل دفن زباله اما متأثر از نفوذ شیرابه )سایت نمونه به روش تصادفی در فاصله 30(، 1زباله )سایت 

،  (pH) واکنش خاک معمول از جمله های فیزیکی و شیمیایی. ویژگیآوری گردید، جمعکه تحت تأثیر نفوذ شیرابه نبودند( 3)سایت زمینه منطقه 

دلیل ایت دیگر بهساز دو  1غلظت کل عناصر سنگین در سایت گیری شد. ن و منگنز اندازههو همچنین غلظت کل آ، کربن آلی (EC)هدایت الکتریکی 

تر بوده، بنابراین ه و نفوذ شیرابه بیشنزدیکی به محل دفن زبال با تر بود. افزایش غلظت کل منگنز نسبت به آهن نزدیکی به انباشتگاه زباله و نفوذ شیرابه بیش

 تری داشت.  های زمینه افزایش بیشغلظت منگنز در اثر نفوذ شیرابه نسبت به نمونه

 دفن زباله، آهن، منگنز، کرمانشاه، آلودگی خاک :  ی کلیدیهاواژه

 

 
 

 قدمهم -1

 

 ورود محض به. شوندمی اضافه جهان سرتاسر هایخاک به خانگی و کشاورزی صنعتی، مختلف پسماندهای و فرآورده تن هامیلیون ساالنه

 شیمیایی مواد از زیادی بسیار مقادیر. شوندمی تبدیل است، مؤثر حیات اشکال تمام در که زیستی چرخه از بخشی به مواد این خاک، به

 شیمیایی مواد این قبول برای هاخاک ظرفیت طرفی از. گیرندمی قرار خاک هایکانی با پایدار تثبیت یا پیوند در خاک داخل به ورودی

 [.1] شودمی بومزیست کیفیت بر منفی بسیار پیامدهای ایجاد باعث امر همین و بوده محدودیت دارای
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ویژه برای رویه صنایع و افزایش محسوس این مواد، بهمدیریت مواد زاید جامد شهری با توجه به رشد سریع جمعیت، توسعه بی

های زیست محیطی ناشی از مواد زاید شهری، صنعتی و کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بسیار مهم است. امروزه شدت آلودگی

ای است که توجه جوامع علمی و اجرایی جهان را نسبت به کاهش تولید، مصرف، بازیافت و دفن صحیح این گونههای بیمارستانی بهزباله

ها در های موجود در پسماندهای تولید شده دارای فلزات سنگین و مشتقات کربن بوده که تجزیه آن[. شیرابه2رده است ]مواد جلب ک

دلیل ترکیبات مواد موجود در پسماندها به گاهباشد و پذیر میطی گذشت سالیان دراز امکان گاه طبیعت و در چرخه خاک و مواد غذایی

 [.3و تجزیه نخواهد شد ]آلی آن در طبیعت باقی مانده 

زا زایی، غیرقابل تجزیه و چهشدالیلی همچون سمیت زیاد، سرطانهای زیست محیطی فلزات سنگین، بهدر میان همه آالینده

های شوند؛ مکانمیزان چندین برابر مقدار معمول در خاک یافت میهایی که فلزات سنگین به[. از جمله مکان4بودن بسیار با اهمیت هستند ]

  [.6] کندعنوان یک منبع قابل توجه انتشار عناصر سنگین به محیط زیست عمل میدفع پسماندها به صورت سطحی به[. 5دفن زباله است ]

شیرابه زباله      سنگین موجود در  صر  شاره کرد.   منگنزآهن و توان به ها میاز جمله عنا شتن غلظت ا صر از مرز بحرانی   گذ در این عنا

  یوهش پژ در( 1392)  همکاران و یآهنگران.  شود.  ها محسوب می انسان و سایر موجودات زنده، تهدیدی برای سالمت آن   جیره غذایی 

صف  و یآورجمع ستم یس  نبود ،یسطح ن دف علتبه که کردند اعالم شت  نیهمچن زباله، هیت شتگاه  نبودن یبهدا ستان  در زباله انبا   مازندران، ا

ستان  خاک و آب منابع یآلودگ به منجر هازباله رابهیش  صر  به ا ست  شده  نیسنگ  عنا سماندها  دفع. [7] ا   زنجان شهر  در تلنبار روش به پ

شکالت  آمدن دیپد منجربه صر  به خاک یآلودگ رابه،یش  خروج جمله از یم   محل در زباله یپراکندگ و یسوز آتش بد، یبو ن،یسنگ  عنا

 [.8] است شده زباله دفن

های محیط زیست ناشی از این مواد در محیط تواند نقش موثری در کنترل پراکندگی آالیندهها میدفن اصولی و صحیح زباله

ها است لذا نیاز به پایش دقیق قبل، ترین اجزای محل دفن زبالهکه خاک یکی از مهمبنابراین با توجه به اینداشته باشد، خاکویژه اطراف به

 [.9دارد ]ند پسماهای دفن حین و بعد از اجرای فعالیت

که تاکنون های کشاورزی و چشمه آب سراب قنبر و با توجه به اینبه دلیل مشرف بودن انباشتگاه زباله شهر کرمانشاه به زمین 

ای در خصوص آلودگی احتمالی خاک این منطقه صورت نگرفته است، انجام پژوهشی به منظور بررسی میزان تجمع فلزات سنگین مطالعه

ه ضروری به نظر می رسید. این پژوهش با هدف ها( در خاک سطحی  این ناحیگونه فعالیتهای مهم ناشی از اینعنوان یکی از آالینده)به

 کادمیم  با فاصله از محل دفن زباله صورت گرفت.منگنز و بررسی تغییرات غلظت عناصر سنگین 

 

 هامواد و روش -2

 

 :برداریو نمونه ی مورد مطالعهمنطقه 2-1

 

ی در بخشی از دامنه 47˚04ˊ75̋تا  47˚01ˊ24̋و طول جغرافیایی  34 ˚25ˊ56̋تا  34˚23ˊ88̋ ای از عرض جغرافیاییمنطقه مطالعاتی در محدوده

های برداری از خاک براساس روشنمونه ها قرار دارد.کیلومتری از مرکز شهر کرمانشاه و در جنوب شهر در پایین دست محل دفن زباله 25شمالی کوه سفید در 

 20*12داربرداری سیستماتیک یک شبکه نظاممتری خاک صورت گرفت. برای نمونهنتیسا 20صورت سطحی و از عمق صفر تا سیستماتیک و تصادفی به

ا رنمونه  208گردید، که امکان برداشت  طراحی Arc GISافزار فن زباله با استفاده از نرمدهای کشاورزی پایین دست محل متر در زمین 50* 50با فواصل

نمونه  15و تعداد  (2)سایت  اه زبالهای دورتر از انباشتگکه متأثر از نفوذ شیرابه زباله بودند اما در فاصلهنمونه  30همچنین تعداد . (1)سایت  فراهم می کرد

-های زمینها دارای ویژگینه(. سه گروه نمو1آوری گردید )شکل به صورت تصادفی جمع ند،که متأثر از نفوذ شیرابه  نبود( 3)سایت  زمینه منطقهعنوان به

 ای بودند. ادری و کاربری اراضی مشابهشناسی، مواد م



 

 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

  مهر 8تا  6ه محقق اردبیلی، دانشگا، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،
 

 

  برداریموقعیت نقاط نمونه  -1شکل  

 

 :های آزمایشگاهیتجزیه 2-2

 
ه متری عبور دادمیلی 2های خاک، پس از هوا خشک شدن از الک ی نمونهشد. همهکیلوگرم خاک برداشت  3ی برداری به اندازهاز هر نقطه نمونه

کلسیم معادل و  ، درصد ذرات تشکیل دهنده خاک )رس، سیلت و شن(، کربن آلی، کربناتpH ، ECهای فیزیکی و شیمیایی خاک از جمله ویژگیشدند. 

مخلوط اسید نیتریک  پس از هضم با  Mn) ( و منگنز )Fe آهن ) غلظت کل. [ 11و  10گیری شد ]های استاندارد و معمول اندازهفسفر خاک براساس روش

 های خاک تعیین گردید.در تمام نمونه Perkine Elemer, 3110، با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل [12]و اسید کلریک 

 

 

 

 ها: تجزیه و تحلیل داده 2-3

 
  .تعیین گردید 22نسخه  spssبا استفاده از نرم افزار اف معیار، میانه و ضریب تغییرات مانند میانگین، انحرها آمار توصیفی داده
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 نتایج و بحث -3

 

در  های مورد مطالعه سایتهای فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی برای آمار توصیفی غلظت فلزات سنگین مورد بررسی و برخی دیگر از ویژگی

 . ارائه شده است(  1جدول )

 

 های مورد مطالعهسایتهای خاک در های فیزیکی و شیمیایی نمونهآمار توصیفی ویژگی  -1جدول 

 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه سایت متغیر

pH 

 0/1 1/0 4/7 7/7 9/6 اول

 0 1/0 4/7 5/7 2/7 دوم

 2/0 2/0 8/7 9/7 3/7 سوم

EC(ds/m) 

 0/48 1/0 2/0 7/0 1/0 اول

 1/0 0 2/0 3/0 2/0 دوم

 2/0 0 1/0 1/0 1/0 سوم

 )%(رس 
 0/25 7/4 7/18 0/38 8/8 اول

 4/0 8/6 15 6/31 4 دوم

 2/0 6/3 7/15 2/21 2/8 سوم

 سیلت )%(
 0/10 0/5 3/51 2/61 2/37 اول

 1/0 5/6 7/51 2/63 6/37 دوم

 8/0 1/4 6/50 8/56 4/42 سوم

 شن )%(
 0/19 8/5 8/29 20/51 0 اول

 3/0 3/9 3/33 4/48 16 دوم

 2/0 6/5 7/33 4/48 28 سوم

 کربن آلی )%(
 0/28 4/0 4/1 9/3 1/0 اول

 3/0 5/0 5/1 9/3 8/0 دوم

 3/0 4/0 4/1 2 6/0 سوم

کربنات کلسیم معادل 

)%( 

 0/41 6/9 4/23 7/55 0/2 اول

 4/0 7/11 6/28 5/62 4/11 دوم

 3/0 2/9 8/27 6/46 4/11 سوم

 )mgkg-1(فسفر
 0/91 2/20 5/22 8/218 0 اول

 1 1/21 20 5/119 2/0 دوم

 1/0 3/11 1/13 38 9/0 سوم

 )mgkg-1( آهن
 0/15 605 4077 5497 2738 اول

 0 0/68 3877 4035 3711 دوم

 0 2/19 3020 3066 3000 سوم

 0/17 156 943 1390 640 اول )mgkg-1( منگنز

 2/0 112 685 950 436 دوم
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 0/25 149 597 780 275 سوم

سایت  3اما غلظت عناصر آهن و منگنز در این   ،های مورد مطالعه تقریباً یکسان بودههای فیزیکی و شیمیایی سایتویژگی 1با توجه به نتایج جدول 

مشخصه (  EC)هدایت الکتریکی  واکنش قلیایی قرار دارد.های با های مورد مطالعه در شمار خاکخاک سایت،  pHبا توجه به میانگین . استبا هم متفاوت 

 های این  مناطق است.های مورد مطالعه بیانگر غیرشور بودن خاکبرای سایت و میانگین آن شوری خاک است 

نزدیکی به انباشتگاه زباله با  2شکل با توجه به  ارائه شده است. 2های مورد مطالعه در شکل عناصر آهن و منگنز در سایت وضعیتی بین امقایسه

تر سایت دیگر بیش 2دست انباشتگاه زباله است از که در پایین 1که غلظت این عناصر در سایت نحویغلظت عناصر سنگین آهن و منگنز افزایش یافته به

نفوذ شیرابه به خاک [.  6]  یابدیرابه  افزایش میدهد که غلظت عناصر سنگین در اطراف محل دفن زباله در اثر نفوذ شنتایج مطالعات مختلف نشان می است. 

( در بررسی آلودگی 2013[. کنیمان و همکاران )13گردد ]می Cdو  Pb ،Cu  ،Zn  ،Fe  ،Mn  ،Crوسیله عناصر سنگین از جمله باعث آلودگی خاک به

های اطراف محل دفن زباله باعث افزایش قابل توجه غلظت عناصر خاکهای اطراف محل دفن زباله در هند بیان کردند، نفوذ شیرابه به عناصر سنگین در خاک

 [. 14]  سنگین در این مناطق شده است

ی مطالعاتی منگنز نسبت تری برخوردار است، در نتیجه در منطقهروند افزایش غلظت منگنز با نزدیکی به انباشتگاه زباله نسبت به آهن از شدت بیش

[ 15گرم بر کیلوگرم( ]میلی 850)در خاک از حد سمیت این عنصر  1میانگین غلظت منگنز در سایت ذ شیرابه قرار گرفته است. یر نفوتر تحت تأثبه آهن بیش

های محل دفن براساس مطالعات صورت گرفته تغییرات غلظت فلزات سنگین در خاکچشمگیر است.  1گی منگنز در سایت آلودتر است در نتیجه بیش

با گذشت زمان [. 16ها بستگی دارد ]های تولیدی و ترکیبات اصلی سازنده آنهای انسانی و عملکرد آن سایت، حجم زبالهادی به فعالیتها تا حدود زیزباله

خطرآلودگی خاک و آب، بر هم زدن تعادل عناصر در خاک و انتقال به چرخه محل دفن افزایش یافته و  اطراف ویژه فلزات سنگین در میزان این ترکیبات به

های محیط زیستی آن منطقه تر بوده است، مشکالت آلودگیای که دفن غیراصولی مواد زاید بیشهر منطقهدر  طور کلی[. به17] مطرح می سازند غذایی را 

[. با 18گردد ]ها، متوجه سالمتی انسان و سایر موجودات زنده آن محیط میمدیریت صحیح زباله های ناشی از عدمتر است؛ که در نهایت زیانمراتب بیشبه

انباشتگاه زباله شهر کرمانشاه اینکه یابد و میبیشتری افزایش  ی بیشتردرگذر زمان غلظت عناصر سنگین به دلیل دفن پسماندهادر این منطقه توجه به این نکته که 

براساس  دفن زباله یا اینکه نشوداگر از روند انباشت زباله در این منطقه جلوگیری  می باشد،های کشاورزی و چشمه سراب قنبر زمینمشرف بر سطح وسیعی از 

در این منطقه  (با توجه به تحرک فلزات سنگین)های زیرزمینی های کشاورزی و آبتر خاکامکان آلودگی بیش ،محل دفن نباشدالزم برای استانداردهای 

 جود دارد. و
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 های مختلف از محل دفن زبالهتغییرات غلظت عناصر در فاصله -2شکل 

 

 گیرینتیجه -4

در و آلودگی خاک نشان از غلظت باالی عناصر آهن و منگنز از محل دفن زباله مختلف با فاصله های سایت ازهای برداشت شده تجزیه نمونه

باشد. غلظت منگنز نسبت به ها میدلیل نفوذ شیرابه به خاکنسبت به دو سایت دیگر دارد. این آلودگی به)نزدیکتر به محل دفن زباله(  1سایت 

حاصل از این پژوهش ج تاین. بر می گرددتفاوت در ترکیبات مختلف زباله و شیرابه  که احتماال به تری داشتهآهن در اثر نفوذ شیرابه افزایش بیش

های انباشت زباله تأکید دارد. با افزایش فاصله از محل دفن زباله غلظت عناصر سنگین کاهش اطراف محل به غلظت باالی عناصر سنگین در

، وسعت آلودگی در منطقه افزایش نگرددهای این منطقه جلوگیری برمبنای نتایج حاصل از این مطالعه اگر از روند نفوذ شیرابه به خاک .یابدمی

تری در رابطه با های بیشبنابراین الزم است که پژوهشهای زیرزمینی وجود دارد. و آب های کشاورزیزمینتر یابد و امکان آلودگی بیشمی

 . صورت گیرد ی این ناحیههاها و همچنین آلودگی آبآلودگی به سایر عناصر سنگین و سایر آالینده
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