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های زیرزمینی بر اثر شیرابه ناشی از دفن پسماندهای شهری، در این با توجه به باال بودن سطح آب زیرزمینی در دشت گیالن و احتمال آلوده شدن آب
، COD ،TNو مقادیر پارامترهای  مورد بررسی قرار گرفت شهرستان رشت پسماندحلقه چاه در محدوده جنوبی مدفن  9پژوهش کیفیت آب زیرزمینی 

TP ،TDS ،EC رهای ، پارامتمکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی. به منظور بررسی تغییرات دست آمدبه های مورد استفاده،های مدلو سایر ورودی
 فیاییاگیری از سیستم اطالعات جغرهای شولر و ویلکاکس در دو فصل خشک و تر با بهرهبندیکیفی مورد استفاده از نظر شرب و کشاورزی در طبقه

بندی شولر در کالس خوب و قابل قبول برای مصارف شرب و کیفیت آب زیرزمینی در این محدوده بر اساس طبقهبندی شدند. نتایج نشان داد که پهنه
ر فصل تر در دبندی نشان داد که تمامی پارامترها های پهنهمقایسه نقشه. قابل استفاده استبندی ویلکاکس مناسب و برای کشاورزی بر اساس طبقه

نی در تأثیری بر کیفیت آب زیرزمی پسماند شهرستان رشتکه محل دفن  دهندمینشان های تحقیق یافتهاند. جهت جریان آب زیرزمینی کاهش یافته
شمال و  یرابه به سمتمحدوده مورد مطالعه این تحقیق ندارد و به احتمال زیاد جهت نفوذ و انتقال شیرابه به آب زیرزمینی به همسو با جریان سطحی ش
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Abstract 
 

Because of the high groundwater level available in Guilan plain and the possibility of contamination of 

groundwater due to leachate from urban landfills, in this study, the quality of groundwater in 9 wells in 

the southern area of the landfill of Rasht was examined and the concentration of COD, TN, TP, TDS, 

EC, and other input of used methods were analyzed. In order to investigate the spatial and temporal 

changes in groundwater quality in the study area, the qualitative parameters used in terms of drinking 

and agriculture purposes in Schuler and Wilcox classifications were zoned into two dry and wet seasons 

using Geographic Information System. The results showed that groundwater quality in this area is good 

and acceptable for drinking based on Schuler classification and good and acceptable for agricultural 

purposes based on Wilcox classification. Comparison of zoning maps showed that all parameters in the 

wet season have decreased in the direction of groundwater flow. Also, the results showed that the 

landfill of Rasht has no effect on groundwater quality in the study area and it is most likely that the 

leachate flow is aligned with the flow of the surface leachate to the north and northwest.  
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 مقدمه -1

در بسیاری از نقاط دنیا مردم با مشکالت کمی و کیفی آب مواجه هستند، 
و  زیرا تخلیه و مصرف منابع آب از طرف مردم بیشتر از مقدار ورودی

ای هتغذیه این منابع است. از طرفی دیگر با افزایش روز افزون فعالیت
اهش ی آن کانسانی، آلودگی منابع آب نیز درحال افزایش بوده که نتیجه

. در جهان امروز این منبع مهم به استمقدار آب شیرین در دسترس 
گیرد و کشاورزی مورد استفاده فراوان قرار می شربخصوص در بخش 

(Chidichimo et al, 2020). زیستی آب زیرزمینی منبع محیط
ای است که تنها درصد کوچکی از کل توزیع آب را تشکیل محدود شده

دهد در صورتی که مدیریت مناسبی صورت نگیرد این منابع به میزان می
پیدا (. 1393زیادی مستعد پذیرش آلودگی هستند )دشتی و همکاران، 

 هایمهمترین بخش از یکی پسماند دفن برای مناسب جایگاه کردن

که ضوابطی از  (1393است )اسالمی، فروغیان،  مدیریت پسماند سیستم
های سطحی و زیرزمینی باید در آن مد نظر قرار گیرد قبیل فاصله تا آب

های توانند توسط محلهای زیرزمینی میآب (1397)مدبر و همکاران، 
ز آلوده شوند. اما ا و کودهای شیمیایی مخازن دفن فاضالب، پسمانددفن 

 پسماندهایهای زیرزمینی، اماکن دفن جمله منابع بالقوه، آلودگی آب
، شیرابه و برخی پسماندکشی دفن . زیرا در اماکن بدون عایقاستشهری 

های زیرین خاک نفوذ کرده، ایجاد گازهای تولید شده قادرند به الیه
شیرابه پسابی است بسیار  (.1395، آلودگی کنند )گراوند و همکاران

خطرناک که شاید شدت آلودگی آن از هر نوع فاضالبی بیشتر باشد. 
های آن بستگی به غلظت pHها اغلب حالت اسیدی داشته و میزان شیرابه

و دی اکسیدکربن حاصل از  پسمانداسیدهای موجود در ترکیبات 
ف های مختلانیزماکسیدسیون مواد دارد. شیرابه جمع شده تحت اثر مک

های خاک زیرین کرده و پس از طی شروع به نفوذ و حرکت در میان الیه
شود )قنبری و همکاران، مسیری به سفره آب زیرزمینی تحتانی وارد می

 رعایت (. Bhalla et al., 2013.، 1396، همکاران.، عزیزی و 1394

 محل علمی غیر و سازی نامناسبموازین انتخاب محل، آماده نکردن

 هایالیه در شیرابه انتشار و به تولید نامناسب دفن تکنیک و دفن

شود منجر می پایین سمت به حرکت شیرابه و دفن زیرزمینی
(Wagner and Bilitewski, 2009; EUWID, 2007). 

طی عبور شیرابه از پسماندهای درحال تجزیه، مواد بیولوژیکی و  در
شیمیایی مختلفی وارد آن شده، باعث آلودگی هر چه بیشتر شیرابه می

های اخیر تحقیقات جامعی در زمینه بررسی منابع آب سال شوند. در
 ها حاکی ازهای دفع پسماند انجام شده و نتایج آنزیرزمینی اطراف محل

 .،1389رضایی و همکاران، ودگی شیرابه به منابع آب بوده است )انتقال آل
 Bundela .،1395پور و همکاران، جاللی .،1394و همکاران،  نژادحاجی

et al, 2012،. Nigro et al, 2017،. de Medeiros 

Engelmann et al, 2017،. Mepaiyeda et al, 2020 ،.
Abiriga et al, 2020) . به طور کلی عوامل مهم در شکل دهی

، پتانسیل اکسایش pHکیفیت شیرابه عبارتند از: ساختار مواد زاید جامد، 
دهد که با افزایش سن و کاهش و سن محل دفن. مطالعات نشان می

، COD، BODشیرابه به آرامی افزایش یافته و  pHمحل دفن، 
یابند )حاجیمی آمونیاک، نیتروژن، سولفات، آهن، منگنز و روی کاهش

بررسی میزان نفوذ شیرابه هدف از مطالعه حاضر (.1394نژاد و ضیائی،
های آب شرب روستاهای اطراف محل دفن پسماند شهرستان رشت به چاه

 ها برای مصارف شرب و کشاورزی است.بندی چاهمحدوده و طبقه

 روش بررسی -2

محل دفن  اطرافی این طرح روستاهای دهستان سراوان در محدوده
است. به منظور بررسی تأثیرگذاری شیرابه محل  ستان رشتپسماند شهر

بر کیفیت آب زیرزمینی در محدوده جنوبی آن برداشت شد.  پسمانددفن 
، پارامترهای (GIS)سپس با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 

، بندی مقادیرکیفی موردنظر در محدوده میانیابی شدند و پس از پهنه
یفیت آب زیرزمینی از نظر شرب و کشاورزی بر اساس استانداردهای ک

 مربوطه مورد بررسی قرار گرفتند.

  کمیآنالیز پارامترهای 
چاه  9برداری مرکب در دو فصل خشک و تر از در تحقیق حاضر نمونه

منتخب در محدوده جنوبی محل دفن پسماند صورت گرفت. مختصات و 
نشان داده شده است.  1در شکل برداری نمونههای موقعیت جغرافیایی چاه

و به  اتیلنها به صورت دستی و با استفاده از ظروف پلیبرداشت نمونه
لیتر انجام شد و به تعداد سه نمونه از هر ایستگاه منتخب  5/1حجم 

ه جز ببرداشت و با یکدیگر ترکیب شده، یک نمونه مخلوط تهیه شد. 
مورد بررسی بر اساس نیاز پارامترهای سایر  TNو  COD، TPپارامتر 

برداری و نمونه اند.انتخاب شده شولر و ویلکاکسهای ورودی مدل
 2005نگهداری نمونه مطابق روش استاندارد ذکر شده در استاندارد متد 

 انجام شد. 

 

-های نمونهموقعیت محل دفن پسماند شهرستان رشت و چاه -1شکل 

 منطقه برداری نسبت به توپوگرافی 
 

 بندی و معیارهای کیفیت آبطبقه 
ها را به شش کالس خوب، قابل قبول، آب بندی شولرطبقه در روش

مناسب، بد، قابل شرب در شرایط اضطراری و غیرقابل شرب تقسیم 
 هاکند. در نمودار شولر با مشخص کردن مقادیر هر یک از کاتیونمی

(Na, K, Mg, Ca) هاو آنیون (Cl, SO4, HCO3)  و نیز درجه
بر روی  اند،گیری شدهکه در آزمایشگاه اندازه (TH)سختی آب 

توان کالس ها، و اتصال نقاط روی این محورها میمحورهای متناظر با آن
-مقادیر پارامترهای مختلف برای طبقه 2شکل کیفی آب را تعیین نمود. 

 .(Aher, 2017) دهدرا نشان میبندی کیفیت آب برای مصارف شرب 

 
 بندی کیفیت آب برایمقادیر پارامترهای مختلف طبقه -2شکل 

 مصارف شرب 
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های زیرزمینی در محدوده مورد نظر جهت آبیاری بخش دیگر مصرف آب
. لذا جهت تعیین مناسب بودن آب زیرزمینی استهای کشاورزی زمین

ای هشود. محدودیتبرای آبیاری از استانداردهای آب آبیاری استفاده می
 3و  2، 1در جداول FAOمربوط به عناصر کیفی آب بر اساس استاندراد 

 .(Boufekane and Saighi, 2018) ارائه شده است
 

 در دیاگرام ویلکاکس 4Sتا  1Sمعرفی طبقات  -1 جدول

 

 کسدر دیاگرام ویلکا 4Cتا  1Cمعرفی طبقات  -2جدول 

کیفیت آب برای 
 کشاورزی

مقدار هدایت الکتریکی 
(EC) 

 طبقه

 1C 250-100 عالی

 2C 750-250 خوب

 3C 2250-750 قابل استفاده

 4C 2250< غیر قابل استفاده
 

 بندی ویلکاکسطبقهکیفیت و کالس آب بر اساس  -3جدول 

 کالس آب نوع کیفیت آب برای کشاورزی

 1S1C کامالً بی ضرر -شیرین

 2S1, C1S2, C2S2C تقریبا نامناسب -کمی شور

3S2, C1S3, C2S3, C3S3C , مناسب با تمهیدات -شور

3S1C 

1S4, C2S4, C3S4, C4S4C , مضر -خیلی شور

4S1, C4S2, C4S3C 
 

 کیفیت آببندی های پهنهتهیه نقشه 
ها و اطالعاتی مانند توزیع های کیفیت آب یا دادهبه منظور نمایش داده

 بندی به عنوان روشی مناسبمکانی پارامترها در قالب یک نقشه، از پهنه
این استفاده شده است.  IDWدر این مطالعه از روششود. استفاده می

برد روش . کاراستهای بارز درونیابی جبری محلی یکی از نمونه روش
 گیری خیلی کوچکهدرون یابی جبری تنها در زمانی است که خطای انداز

ها با خطا همراهند، از روش دیگری گیریهباشد و از آنجا که همیشه انداز
 روش .توان بهره گرفتمینام روش درونیابی زمین آماری ه ب

(Inverse Distance Weighted) IDW مناطقی که دارای  در
گیری نبا استفاده از میانگی در این روشکاربرد دارد.  پستی و بلندی هستند

در این روش هر کدام شوند. مقادیر نقاط معلوم، نقاط مجهول محاسبه می
به طوری که هر چه فاصله  هستند.محاسبه دارای وزن فرایند از نقاط در 

و  وزنی آن نیز بیشتر است نقطه معلوم به نقطه مجهول کمتر باشد ارزش
هر چه این فاصله بیشتر شود اثر بخشی نقطه معلوم در تخمین نقطه 

زن س فواصل نزدیکتر وپ ابد،یمجهول و محاسبه میانگین نیز کاهش می
در محیط  IDWابزار موردنظر برای درونیابی به روش  .گیرندباالتری می

 انجام شده است. ArcGISافزار نرم

 نتایج -3
گیری شده نشان داد که در های اندازهدر نمونه CODیسه مقادیر مقا

کاهش پیدا کرده و در فصل  ppm 18به حدود  CODفصل تر میانگین 

شاخص  CODافزایش یافته است. پارامتر  ppm 28خشک تا حدود 
 ,Mor et al) استآلودگی آب زیرزمینی توسط شیرابه پسماند 

2006., Roy et al, 2014., Oman and Junestedt, 

2008., Stefania et al, 2019)ا ه. باتوجه به اینکه کیفیت آب چاه
بندی شولر و ویلکاکس برای مصارف شرب و کشاورزی بر اساس طبقه

توان نتیجه گرفت که سایر پارامترها نیز در حد باشند لذا میمناسب می
و  ppm 15/0قابل قبولی هستند. میانگین فسفات کل در فصل خشک 

گیری شد و به لحاظ مکانی تغییرات اندازه ppm 03/1در فصل تر 
چشمگیری مشاهده نشد و تقریباً در محدوده موردنظر مقادیر نزدیک به 

های هم بودند. مقادیر نیترات کل نیز در فصول تر و خشک و در چاه
 ppm 65/1تا  45/1ها حدود مختلف تغییر چندانی نداشت و میانگین آن

  گیری شد.ازهاند

 از نظر مصارف شرب با استفاده از  تعیین کیفیت آب

 نمودار شولر
های انجام شده در دو فصل تر و خشک، نتایج برداریبا توجه به نمونه

و  3 هایتعیین کیفیت آب از نظر مصارف شرب در نمودار شولر در شکل
  شده است. نشان داده 4

 

برداری شده در فصل های نمونهنمودار شولر کیفیت آب چاه -3شکل 

 خشک

 

 برداری شده در فصل ترهای نمونهنمودار شولر کیفیت آب چاه -4شکل 

 کیفیت آب برای کشاورزی
 مقدار جذب سدیم

SAR 
 طبقه

 1S 10-0 عالی

 2S 18-10 خوب

 3S 26-18 استفادهقابل 

 4S 26 <  شور
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شود در هر دو فصل تر و خشک تمامی همانطور که مشاهده می
از لحاظ شرب در  TDSجز ههای موردنظر بپارامترهای کیفی آب در چاه

در دو کالس خوب و قابل قبول  TDSکالس خوب قرار دارند، اما پارامتر 
کند به طوری که درصد کالس خوب در فصل تر نسبت به فصل تغییر می

 قدرت و میل ترکیبی زیاد یوندرصد افزایش یافته است.  11ک حدود خش
سبب  یم، پتاسیم و سدیمهای مختلف از جمله کلسیم، منیونبا کاتی کلر
 میزانیش یابد. همچنین های محلول در سفره افزاکه غلظت کانی شودمی

هب مصرف آشامیدنی عیین کننده در مواردتاین یون، فاکتوری اساسی و 
دار کلر بسته به گذر آب زیرزمینی از سازندهای زمینقرود. مشمار می

ت یون سولفا. های گوناگون متفاوت استو آبرفت سنگ شناسی، نوع
زمان شناسی، مینمناسبی در بررسی زهای زیرزمینی فاکتور ود در آبجمو

شناخت سازندهای  زمینی از سازندهای مختلف و خصوصاًزیر گذر آب
 .رودتبخیری به شمار می

 از نظر مصارف کشاورزی با استفاده از  تعیین کیفیت آب

 نمودار ویلکاکس
ها بر اساس نمودار های آب چاهبندی نمونهطبقه 6و  5های در شکل

منطقه موردمطالعه فصول تر و ویلکاکس برای مصارف کشاورزی در 
 خشک ارائه شده است.

 

 فصل-برداری شدههای نمونهنمودار ویلکاکس کیفیت آب چاه -5شکل 

 خشک
 

 

ل فص-برداری شده های نمونهنمودار ویلکاکس کیفیت آب چاه -6شکل 

 تر

ها برای مصارف کشاورزی و کیفیت آب هر یک از چاه 5و  4در جداول 
ها نشان داده شده است. در بندی آنهای طبقهکالسدرصد هر یک از 

قرار  S1های آب از نظر سدیم در طبقه هر دو فصل خشک و تر نمونه
درصد  33)خوب( از حدود  C2اند اما از نظر شوری درصد کالس گرفته

درصد افزایش یافته است. بدین معنی که با افزایش بارندگی  44به حدود 
ا از هو به دنبال آن افزایش تراز سطح ایستابی در فصل تر تعدادی از چاه

اند و درجه شوری در کالس قابل استفاده به کالس خوب تغییر یافته
میزان امالح محلول درآب  هرچهمحدوده مورد مطالعه کاهش یافته است. 

بیشتر باشد، میزان هدایت الکتریکی آب افزایش یافته و در نتیجه از کیفیت 
که آبی که از نظر شیمیایی خالص باشد،  شود. درحالیکاسته می آب

 هدایت الکتریکی بسیار پایینی دارد.
 

برداری شده برای مصارف کشاورزی های نمونهکیفیت آب چاه - 4جدول 

 خشک فصلدر 

 

برداری شده برای مصارف کشاورزی های نمونهکیفیت آب چاه - 5 جدول

فصل تردر   

 

 بندی کیفیت آبپهنه 
به منظور بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی در محدوده 

 های شولر وبندیمطالعاتی، پارامترهای کیفی مورد استفاده در طبقه
بندی شدند. با توجه پهنه GISویلکاکس در فصول خشک و تر در محیط 

موثر در تغییرات کیفیت آب  به موقعیت محدوده موردمطالعه، از عوامل
توان به توپوگرافی، شیب منطقه، کاربری اراضی و همچنین زیرزمینی می

اشاره نمود. همانطور که در شکل  پسماندتأثیر احتمالی محل دفن 
کوه قرار دارد و  شود مرز شمالی و غربی محدوده در پایهمشاهده می1

جه توان نتیمی . بنابرایناستشیب آن به سمت شرق و جنوب شرقی 
گرفت که آب زیرزمینی از سمت شمال و غرب به سمت شرق و جنوب 

 کالس آب SAR EC چاه
کیفیت برای 

 کشاورزی

W1 21/0 607 C2S1 مناسب -کمی شور 

W2 14/0 535 C2S1 مناسب -کمی شور 

W3 24/0 1075 C3S1 قابل استفاده-شور 

W4 22/0 687 C2S1 مناسب -کمی شور 

W5 22/0 982 C3S1 قابل استفاده-شور 

W6 23/0 1034 C3S1 قابل استفاده-شور 

W7 17/0 833 C3S1 قابل استفاده-شور 

W8 26/0 1316 C3S1 قابل استفاده-شور 

W9 22/0 1308 C3S1 قابل استفاده-شور 

 کالس آب SAR EC چاه
کیفیت برای 

 کشاورزی

W1 13/0 382 C2S1 مناسب -کمی شور 

W2 15/0 404 C2S1 مناسب -کمی شور 

W3 21/0 922 C3S1 قابل استفاده-شور 

W4 25/0 707 C2S1 مناسب -کمی شور 

W5 23/0 766 C3S1 قابل استفاده-شور 

W6 2/0 520 C2S1 مناسب -کمی شور 

W7 26/0 1074 C3S1 قابل استفاده-شور 

W8 22/0 1162 C3S1 قابل استفاده-شور 

W9 24/0 1183 C3S1 قابل استفاده-شور 
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تواند تحت تأثیر جهت جریان تغییر شرقی جریان دارد و کیفیت آن می
ه ای است کبه گونه شهرستان رشت پسماندنماید. موقعیت محل دفن 

 ی شمالی و جنوبی خود در ارتفاع باالتری قرار دارد ونسبت به محدوده
های قبلی به آن اشاره شد شیرابه تولید شده به همانطور که در بخش

صورت سطحی به سمت شمال جریان دارد. اما نقوذ شیرابه و چگونگی 
پخش و انتقال آن مخصوصاً به سمت محدوده مورد مطالعه این تحقیق 

واند تهای زمانی مختلف میبندی کیفی در مقیاسو پهنه نیستمشخص 
بندی کیفی آب زیرزمینی محدوده مورد نتایج پهنه کار سازد.این مهم را آش

 نشان داده شده است.  16تا  7های مطالعه در فصول خشک و تر در شکل

 

 در فصول  Caبندی کیفیت آب بر اساس پارامتر پهنه -7شکل 

 خشک و تر

 

 در فصول  Mgبندی کیفیت آب بر اساس پارامتر پهنه -8شکل 

 خشک و تر

 

 در فصول  Naبندی کیفیت آب بر اساس پارامتر پهنه -9شکل 

 خشک و تر

 

در فصول  TDSبندی کیفیت آب بر اساس پارامتر پهنه -10شکل 

 خشک و تر

 

 در فصول THبندی کیفیت آب بر اساس پارامتر پهنه -11شکل 

 خشک و تر 

 

 در فصول  Clبندی کیفیت آب بر اساس پارامتر پهنه -12شکل 

 خشک و تر

 

 در فصول SO4بندی کیفیت آب بر اساس پارامتر پهنه -13شکل 

 خشک و تر 

 

در فصول  HCO3بندی کیفیت آب بر اساس پارامتر پهنه -14شکل 

 تر خشک و

 

 در فصول ECبندی کیفیت آب بر اساس پارامتر پهنه -15شکل 

 خشک و تر 
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در فصول  SARبندی کیفیت آب بر اساس پارامتر پهنه -16شکل 

 خشک و تر
 

 : نتیجه گیری -4
های محدوده مورد های آب برداشت شده از چاهنتایج آنالیز کیفی نمونه

-مطالعه نشان داد که کیفیت آب زیرزمینی در این محدوده بر اساس طبقه

بندی شولر در کالس خوب و قابل قبول برای مصارف شرب و بر اساس 
. تاسبندی ویلکاکس مناسب و قابل استفاده برای کشاورزی طبقه
و همکاران در  Harikumarی های این پژوهش با نتایج مطالعهیافته

قت فیلی در هند مطابدهای زیرزمینی اطراف لنبررسی ارزیابی کیفی آب
و همکاران در مالزی نیز  Taha. (Harikumar et al, 2017)دارد 

های زیرزمینی اطراف محل دفن مورد بررسی در مالزی دریافتند که آب
که در حالی. (Taha et al, 2011)برای مصرف شرب مناسب است 

و همکاران که در مالزی انجام گرفت نشان داد  Husseinی مطالعه
 هایهای دفن مورد بررسی از طریق جاری شدن شیرابه به آبمحل

سطحی و زیرزمینی تهدیدی جدی برای این منابع محسوب شده و آلودگی 
و همکاران  Mor .(Hussein et al, 2019) زیادی به همراه دارند

های دفن پسماند در هند انجام شد نیز در پژوهش خود که بر روی محل
ها باعث آلودگی و غیر قابل دریافتند که شیرابه پسماند در این محل

 .(Mor et al, 2018)شود ابع آب زیرزمینی میمن شدنمصرف 
ای بر روی تاثیر محل و همکاران در مطالعه Mepaiyedaهمچنین 

. نتایج آنالیزهای دفن پسماند بر منابع آب زیرزمینی انجام دادند
ی در های آب زیرزمینفیزیکوشیمیایی میزان فلزات سنگین را در نمونه

دهد های باالتر از حد قابل قبول برای انواع مصارف نشان میغلظت
(Mepaiyeda et al, 2020).   به منظور بررسی تغییرات زمانی و

رهای بندی پارامتهای پهنهمکانی کیفیت آب زیرزمینی، مقایسه نقشه
خشک و تر نشان داد که تمامی پارامترها در فصل تر کیفی در فصول 

به دلیل افزایش بارندگی و وضعیت تواند اند که این امر میکاهش یافته
 باشد جهت جریان آب زیرزمینی و توپوگرافی و شیب منطقه

(Kapelewska et al, 2019., Stefania et al, 2018). 
-ای پهنههمقایسه نقشهبندی کیفی آب زیرزمینی و همچنین بررسی طبقه

أثیری ت شهرستان رشت پسماندبندی کیفیت آن نشان داد که محل دفن 
بر کیفیت آب زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه این تحقیق ندارد و به 

مینی به آب زیرز پسمانداحتمال زیاد جهت نفوذ و انتقال شیرابه محل دفن 
 .تاسمال غربی به همسو با جریان سطحی شیرابه به سمت شمال و ش

شود مقادیر تمامی پارامترهای کیفی در فصل تر همانطور که مشاهده می
نسبت به فصل خشک با کاهش روبرو شده است. به طوری که بیشترین 

درصد کاهش  15با حدود  ECو  TDSتغییرات مربوط به پارامترهای 
ییرات و میانگین تغ نبوده. اما در سایر پارامترها تغییرات چشمگیری است

و همکاران  Abirigaای که در مطالعهاما  درصد است. 7تا  2ها بین آن
های اطراف انجام دادند، در خصوص تاثیر شیرابه محل دفن بر روی چاه

 .را بر روی پارامترهای مورد بررسی نشان داد تاثیرترین تغییر فصل کم
که تغییرات تنها برای اکسیژن محلول، سولفات و کلرید مشاهده طوریبه

با توجه به توپوگرافی و شیب منطقه،  .(Abiriga et al, 2020)شد
بندی، در جهت شیب های پهنهتغییرات مقادیر پارامترهای کیفی در نقشه

زمین )از سمت شمال غربی به سمت جنوب شرقی( صورت گرفته است. 
ر با افزایش بارندگی و در پی آن افزایش تراز سطح ایستابی و در فصل ت

حرکت جریان آب زیرزمینی در جهت شیب، مقادیر پارامترهای کیفی در 
باالدست )شمال غربی( کاهش و در پایین دست )جنوب شرقی( افزایش 
یافته است. بنابراین کاهش مقادیر پارامترهای کیفی در جهت شیب را 

گستره  باتوجه به دست نسبت داد.امالح به سمت پایین توان به انتقالمی
گیری و پایش برداری و اندازههای باالی نمونهزیرزمینی و هزینه منابع آب

بندی کیفی های پهنهو تولید نقشه  GIS مسیستاین منابع، استفاده از 
 .کمک شایانی به حفاظت و مدیریت این منابع آبی ارزشمند کند تواندمی
ضمن تخمین کیفیت آب سطح محدوده موردنظر با دقت  این ابزاربا 

و  هاپسمانددفن یابی محل امکان بهینه ترلودهآمناسب و شناسایی نقاط 
-می GIS سازد. سیستمرا فراهم میهمچنین تخلیه مواد صنعتی وجود 

 های بیولوژیک را شناسایی کند. مهمترینتواند محل مناسبی از آلودگی
اگر بتوان از این  است.ترین نقطه آلودگی بحرانی نعنصر این ابزار یافت

توان نقاط مناسب های آلوده استفاده کرد، آنگاه میابزار برای شناسایی آب
.برای تصفیه و همچنین کاهش بحران را تخمین زد
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