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 : چکیده
به  روسیو نیکه درمان ا رفتیآغاز شد. در ابتدا انتظار م ایدر دن 2019از دسامبر سال  COVID-19مهلک  روسیو مخاطرات متعدد و يریهمه گ

 روسیغلط همگان، و يتصورات و باورها رغمینرسد. اما عل ایبه تمام نقاط دن روسیو و ردیعلم در دسترس همگان قرار گ شرفتیسرعت و با توجه به پ
مسبب آن باشد،  تواندیم یروسیو یکه آلودگ ییاز بحران ها یکی. دیگرد زین ياریبس یطیمح ستیمنتشر شد و باعث بروز مشکالت ز ایسرعت در دن به

 ایدن در همه نقاط رشربی. گرچه آب شرب و غباشدیم یو سطح ینیرزمیز یبه منابع آب روسیبه واسطه نفوذ و رشربیشرب و غ يآبها یبحران آلودگ
موجودات  ریوارد شده به آب به بدن انسان و سا یامکان دارد آلودگ یطیاما در معدود شرا ردیگیمردمان قرار نم اریدر اخت يقو يها ییو گندزدا هیبدون تصف

به واسطه  یابع آببه من کرونا ویروساحتمال نفوذ  یبه بررس باشدیم یلتحلی – یفیپژوهش که از نوع توص نیزنده وارد شود و منجر به مبتال شدن شود. ا
 .ردازدپیم طیبودن شرا یمنف ایعلل بروز احتمال مذکور در صورت مثبت  ریبه سنجش سا نیپسماند در اطراف شهر تهران و همچن یاصول ریدفن غ
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Abstract 
 
Multiple dangers and dangers of the deadly COVID-19 virus started in the world since December 2019 
Initially, it was expected that the treatment of this virus would be available to everyone quickly and 
according to the progress of science, and the virus would not reach all over the world. But despite 
everyone's misconceptions and beliefs, the virus spread quickly around the world and caused many 
environmental problems. One of the crises that viral pollution can cause is the crisis of pollution of 
drinking and non-drinking water by the virus's influence on underground and surface water resources. 
Although drinking and non-drinking water is not given to people in all parts of the world without strong 
disinfection, in a few circumstances, water pollution may bring into the human body and other living 
creatures and lead to infections. This research, which is of a descriptive-analytical type, investigates the 
possibility of coronavirus affecting water resources around Tehran, as well as measuring the probability 
in case of positive or negative conditions. 
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 : مقدمه
بدون شک معضل نگران کننده اي به شمار میرود حتی اگر به مرحله 

 covid-19درمان قطعی منجر شود و ظاهراً ریشه کن گردد. ویروس 
که مشکالت بسیاري را براي ساکنان زمین به وجود آورد، در طی مدت 
زمان کوتاهی جان انسانها و همینطور سایر موجودات زنده را به مخاطره 
انداخت. تاثیرات مخرب این ویروس بر محیط زیست باعث شد تا در 
طی چند ماه عده اي از پژوهشگران محیط زیست در سرتاسر دنیا به 

ه در خصوص ضربه هاي وارده از جانب این ویروس بر تحقیق و مطالع
محیط زیست بپردازند. پیش از آن، آالینده هایی که جان زمین را به 
خطر انداخته بود کم نبودند اما کرونا ویروس بر این مخاطرات افزود و 
نگرانی ها را از بابت آینده سیاره زنده ما دو چندان کرد. گرچه این 

که در صورت رفع معضل این ویروس، طبیعت احتماالت بسیار است 
دوباره به چرخه سابق خود در شرایط عدم حضور کرونا بازگردد اما این 
بازگشت در تعدادي از بخش هاي محیط زیست میتواند اتفاقی طوالنی 

اگرچه ویروسی انسان طلب و زنده  covid-19مدت و زمان بر باشد. 
آلودگی هاي زیستی نظیر کش به حساب می آید و مستقیما در بروز 

آلودگی هوا نقش ندارد، اما نقش غیر مستقیم آن و افزودن بر میزان 
مخاطرات آالیندگی هوا در این بیماري نقشی غیر قابل انکار است. اما 
در خصوص آلودگی آب میتواند نقشی به شدت مستقیم را ایفا کند که 

ها، ت یدرولوژیسهبراي از قضا در حال حاضر نگران کننده ترین مسئله 
. در دنیا همین نکته استکارشناسان آلودگی و ارزیابان محیط زیست 

در کشور فرانسه موجی از نگرانی ها از بابت نشت  2020در ماه آوریل 
آالینده هاي حاوي ویروس کرونا به آب غیر شرب شهر پاریس به گوش 

ي از ررسید. این خبر ساکنان شهر پاریس را به شدت نگران کرد و بسیا
خانوارها به محض شنیدن این موضوع از آب شرب شهري خود نیز تا 
مدتی استفاده نکردند و منبع مصرف آب شرب آنها تهیه آب معدنی بود. 
این خبر به سرعت در جهان پیچید و باعث بروز نگرانی براي سایر 
کشورها از جمله ایران گشت. در رابطه با این ماجرا ابتدا مقامات شهر 

اعالم کردند که با انجام آزمایشات و نمونه گیري هایی بر روي  پاریس
آب غیر شرب پاریس متوجه حضور ویروس کرونا در این منبع آبی شده 

اوش و ه مرحله کاین مسئله ب این رد یابی میکروسکوپی باعث شد اند.
سیاري در خصوص این اتفاق مطرح و احتماالت ب ریشه یابی منجر شود

تماالت مهم این بود که شاید این مشکل در اثر . یکی از احگردد
و استحمام بیماران مبتال به ویروس به شستشوي متوفیان کرونایی 

وقوع پیوسته است. در هر صورت در کنار احتماالت بسیاري که براي 
این مشکل مطرح شد، مقامات پاریس دستور بلوکه کردن منابع آب غیر 

بابت آب شرب همچنان برقرار بود. شرب را صادر کردند. اما نگرانی از 
در طی آزمایشات انجام شده بر روي آب شرب پاریس هیچگونه آلودگی 
ویروسی مشاهده نشد و مسئوالن زیربط اعالم کردند که شبکه آب 
شرب خانگی از شبکه آب غیر آشامیدنی کامال مجزا میباشد. با همه این 

وذ نان نگران نفتفاسیر ساکنان پاریس و سایر شهرهاي فرانسه همچ
ویروس به منابع آب آشامیدنی خود هستند. این نگرانی ها چندیست به 
سوي کشور ایران نیز روانه شده است. با اینکه منابع آب شرب و غیر 
شرب در ایران از نظارت بهداشتی برخوردار هستند و شبکه هاي آب 

 و آشامیدنی و غیر آشامیدنی تفکیک شده میباشند اما جاري بودن آب
همچنین خطرناك بودن ثابت شده ویروس کرونا وجود این نگرانی ها 

میکند. مقامات مسئول در این زمینه در خصوص این بحران  را توجیه
ر هاي زیرزمینی تقریبا صفاشتند که احتمال نفوذ ویروس به آباظهار د

یکی از مسائلی که به چالش فکري عده است. اما بازهم در حال حاضر 

زیستی ها بدل گشته است بحث نفوذ ویروس کرونا به  اي از محیط
سفره هاي آب زیر زمینی به واسطه فرآیند هایی نظیر دفن پسماند و 

پژوهش پیش رو در تالش دفن اموات کرونایی در آرامستان ها است. 
براي بررسی احتمال نفوذ ویروس کرونا به آبهاي غیر شرب و ریسک 

ر دبهداشتی و غیر اصولی پسماند  آلودگی آب شرب به واسطه دفن غیر
 میحومه استان تهران و ارائه راهکارهاي مقابله با بروز این احتماالت 

بحث دفن پسماند و مکانیابی مناسب یکی از مهمترین فرآیندهایی  باشد.
است که در زمینه مدیریت پسماند صورت میگیرد. در این مطالعات به 

امر نظیر فاصله محل دفن تا بررسی کلیه پارامترهاي دخیل در این 
سفره هاي آب زیر زمینی و ابهاي سطحی و سایر معیارهاي زیست 
محیطی نظیر گسل ها و همچنین نواحی داراي سکنه پرداخته میشود. 
در خصوص احتمال نفوذ ویروس به آبهاي زیر زمینی نگرانی در صورتی 

دفن  ی ومفهوم دارد که مطمئن باشیم سایت دفن زباله از روندي اصول
بهداشتی پیروي نمیکند. در این صورت بررسی و نمونه گیري آبهاي 
زیرزمینی اطراف سایت دفن، امري ضروري و اجتناب ناپذیر تلقی 
میشود. اما اگر سایت دفن پسماند به روش اصولی و طی یک مکانیابی 
مناسب گزینش شده باشد، براي رفع نگرانی ناشی از احتمال ویروس 

میتوان به مطالعاتی اجمالی و بررسی هاي ساده اکتفا نمود. به آب صرفاً 
این بررسی ها نیز با انجام آزمایشاتی بر روي آبهاي غیر شرب نواحی 
اطراف لندفیل و حاصل آمدن اطمینان از عدم وجود ویروس در آب قابل 
اجرا هستند. اما مسئله اي که نیاز به بررسی و اهمیت فزاینده اي دارد 

مکانهایی است که تحت تصرف پسماند جامد شهري بحث بررسی 
هستند و از الگوي خاصی براي بی خطر سازي زباله ها و همچنین دفن 

این مسئله در خصوص آرامستان ها تقریبا بهداشتی پیروي نمیکنند. 
تعریف شده تر و مشخص تر است. زیرا معموال آرامستان ها در مراکز 

دارند و بحث دفن تعریف مشخص  پر فاصله از شهرها و روستاها قرار
و ساختار منحصر به خود را دارد. لیکن همین امر نیز در خصوص 
آرامستانهایی که در نزدیکی روستاها و گاهاً بسیار نزدیک به مناطق 

این پژوهش به بررسی شهري قرار دارند ایجاد چالش فکري میکند. 
سفره به  covid-19احتماالت در خصوص نفوذ ویروس خطرناك 

هاي آب زیر زمینی و احتمال آلودگی آبهاي غیرشرب و شرب در شهر 
 تهران میپردازد.
 مواد و روش ها

ي تحلیلی میباشد، در ابتدا به جمع آور _این پژوهش که از نوع توصیفی 
اطالعات کامل درباره شرایط سفره هاي آب زیرزمینی شهر تهران و 

خصوص سفره هاي آب زیر  حومه آن پرداخته است. اطالعات اولیه در
تهران و حومه از اداره آب و فاضالب شهرداري  و آبهاي سطحی زمینی

تهیه شد و سپس از تهران و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست 
اداره محیط زیست انسانی استان تهران اطالعاتی در خصوص مراکز 

نسبت آب در سفره هاي آب زیر زمینی دفن پسماند جمع آوري گردید. 
سالهاي گذشته رشد  نسبت به 99و اوایل  98در طی سالهاي 

چشمگیري داشته است. دلیل این رشد میزان بارندگی هایی بود که در 
رخ داد. افزایش میزان  1398و همچنین اواخر سال  1397اواخر سال 

سفره هاي آب زیر زمینی ظاهراً گویاي رفع مشکالت کم آبی بود. به 
سطه پر آب شدن دریاچه ارومیه پس از سالها طوري که این رخداد به و
بر تفکر همگان در خصوص رفع مشکالت  را تحمل خشکی، مهر تایید
اما در پی بررسی هاي زیست محیطی دریافته ناشی از خشکسالی زد. 

شد که بارندگی هاي سیل آسا صرف نظر از مخاطراتی که براي ساکنان 
یست سود آوري شهرهاي سیل زده ایجاد کردند، براي محیط ز
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صددرصدي نیز نداشته اند. در پی آن بارش ها ارتفاع بسیاري از سفره 
هاي زیرزمینی باال آمد و به میزان آبهاي سطحی نیز افزوده شد. این 
افزایش ارتفاع در مناطقی که نیازمند آب زیرزمینی به منظور فعالیت 

ه در ی کهاي کشاورزي هستند، مفید واقع خواهد بود لیکن براي مناطق
اق ن اتفنزدیکی سایت هاي دفن پسماند و یا آرامستان ها هستند ای

میتواند بحران ساز باشد. در این خصوص باید در نظر داشت که میزان 
برداشت بی رویه از آب هاي زیرزمینی و سطحی در سالهاي گذشته 
آنچنان زیاد بوده است که ایران در شرایط فعلی حتی دست به دامان 

اي مکرر از آبهاي زیرزمینی نیز بوده است. همین امر باعث برداشت ه
شده که میزان آبهاي زیرزمینی نیز رو به کاهش برود. یکی از سودآوري 
هاي باران هاي اخیر در ایران تقویت شدن سفره هاي آب زیرزمینی 
بود. همین اتفاق باعث شد که اگر در قسمتی دچار کم آبی میشویم از 

اضر در حال حیم. هرچند این فرآیند اشتباه باشد. سفره ها برداشت کن
آب تهران از سفره هاي آب زیرزمینی تامین میشود. و این  %30بیش از 

 %25در حالی است که براي تامین آب کل پایتخت میتوان به حداکثر 
. این یافته ها بدین معناست که در شرایط فعلی از لحاظ هم اکتفا کرد

مینی با بحران مواجه نیستیم اما اگر میزان کمبود سفره هاي آب زیر ز
برداشت هاي بی رویه افزایش یابد شاید در سالهاي آینده براي تقویت 
و تامین مجدد آبهاي زیرزمینی نیازمند بارش هایی نظیر بارندگی هاي 

افزایش بی رویه میزان تقاضا براي استفاده از  باشیم. 98و  97سالهاي 
آبی هاي گاه و بیگاه و همچنین مصارف آبهاي زیرزمینی در پی کم 

غیرشرب باعث بروز بحران هایی شده است که از جمله آن میتوان به 
خشکی سفره هاي زیرزمینی در بسیاري از نقاط ایران اشاره کرد. اما 
معضلی که در حال حاضر پیش روي ما قرار دارد بحث احتمال نفوذ 

 ی است که مستقیم وویروس کرونا به آبهاي غیرشرب و سفره هاي آب
غیرمستقیم در معرض مصارف انسانی و غیرانسانی قرار دارد. در بررسی 
هاي به عمل آمده در خصوص این احتماالت، ابتدا تمامی پارامترهایی 
که احتمال ورود آالینده هاي ویروسی به سفره هاي زیرزمینی ها را 

 دارند بررسی شدند.

 آالیندگیدرصد  منابع احتمالی توزیع آالینده

 %34 سایت هاي دفن پسماند

 %20 مراکز درمانی روستایی

 %15 آرامستانها

سایت هاي تفرجگاهی کوهستانی و 
 %12 جنگلی

 %5 فعالیت هاي توسعه اي روستاییان

 %18 نفوذ آبهاي سطحی

 منابع احتمالی توزیع آالینده هاي ویروسی به آبهاي - 1جدول 
 (منبع: نگارنده) زیرزمینی 

سایت هاي دفن پسماندي که به روش هاي غیر بهداشتی فعال هستند، 
ساالنه پذیراي هزاران تن پسماند شهري هستند که از هیچگونه 
عملیات بی خطرسازي بهره مند نیستند. این پسماندها که به روش هاي 
تلنبار کردن و گاهاً ریخته شدن در آبهاي سطحی از محل زندگی انسان 

راتی را به دنبال دارند که اخیراً بحران احتمال دور میشوند، مخاط
بیش  98در سال ویروسی کردن آب ها را نیز به آنها اضافه نموده است. 

هزار تن زباله عادي در شهر تهران تولید شده است که از  140از 
مدیریت درستی برخودار نبوده اند. در حال حاضر پسماندهاي تهران به 

گندك محلی است که براي مثال وند. محل هاي مختلفی منتقل میش
در حاضر مخصوص زباله هاي شهر پردیس و دماوند است. در این مرکز 
دفن زباله، پسماندها در دره هایی که به صورت طبیعی در محیط وجود 
دارند تخلیه میشوند و الیه هاي خاك پوششی روي پسماند قرار میگیرد. 

ین لیدي زباله ها نیست. ااما هیچگونه نظارتی بر سرنوشت شیرابه تو
روش ظاهراً مشکل تلنبار شدن پسماند را مرتفع میکند اما در باطن 

همه پسماندهاي تهران و  مخاطرات دیگر را مورد مطالعه قرار نمیدهد.
حومه به یک مرکز منتقل نمیشوند و مراکز متعددي پذیراي پسماندها 

روش هاي دفن  هستند که همه آنها از روش هاي غیر بهداشتی و اغلب
 طبیعی و رایج استفاده میکنند. 

 مراکز دفن پسماند شهرهاي داراي مرکز دفن

 سایت دفن پسماند کهریزك تهران و شمیرانات

 سایت دفن پسماند فیروزکوه فیروزکوه

رباط کریم، اسالمشهر، 
 سایت رود شور بهارستان

 سایت اخترآباد مالرد، قدس، شهریار

 سایت کولیک پاکدشت

 سایت چرمشهر ورامین، قرچک

 سایت گندك پردیس، دماوند
       

 مراکز دفن پسماند تهران - 2جدول 
 

پسماندي که از شهرها و روستاها به مراکز دفن فعلی منتقل میشوند، 
، گروه هاي ویژه، شهري و خانگی شامل پسماندهاي گروههاي عادي

وع خطرناك ترین نهستند. نی هاي صنعتی و گروههاي بیمارستا گروه
و  یعفونی، پاتولوژیکپسماندهاي  خانگی و سپسپسماند، پسماندهاي 
پسماندهاي بیمارستانی پس از پسماندهاي عادي بیمارستانی میباشند. 

درصد احتمال آالیندگی ویروسی را دارند. در خصوص شهري، بیشترین 
این اطمینان وجود دارد که حتی پس از  covid-19ویروس پرقدرت 

 ماند و تواناییویروس همچنان در بدن فرد زنده می مرگ شخص مبتال
سرایت و بیماري زایی را دارد. همین اطمینان در خصوص موادي که 
آغشته به ویروس هستند نیز وجود دارد. براي زباله هاي بیمارستانی در 

ماران مبتال به ویروس کرونا آن دسته از مراکز درمانی که میزبان بی
یش پ زباله هاي عفونیآلودگی به ویروس تایید میشود.  %98هستند، تا 

از خروج از بیمارستان در بسیاري از موارد طی فرآیند بی خطرسازي از 
شرایط فوق بحرانی به میزان قابل توجهی فاصله میگیرند و سپس به 

ن ومت زیاد ویروس کرونا ایمراکز دفن منتقل میشوند. اما با توجه به مقا
احتمال همچنان وجود دارد که ویروس به طور کامل تحت فرآیند بی 
خطرسازي از بین نرفته باشد. زباله هاي خانگی اما در فرآیند بی 
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مستقیماً مرکز دفن منتقل میشوند. همچنین  خطرسازي قرار نمیگیرند و
عنوان یکی  به covid-19فرآیند تفکیک زباله که تا پیش از ویروس 

از مهمترین فرآیندهاي زیست محیطی به شهروندان در همه شهرها 
توصیه میشد و به نوعی ترفیع فرهنگ زیست محیطی شهرنشینان به 
حساب می آمد، با شیوع ویروس توصیه شده است که از این کار ممانعت 
به عمل آید و مردم زباله هاي خانگی خود را تا اطالع ثانوي تفکیک 

زیرا تفکیک پسماند در خانه میتواند احتمال آلودگی را در مراکز نکنند. 
جمع آوري پسماند افزایش دهد. ریسک آالیندگی زباله هاي خانگی را 
نسبت به زباله هاي بیمارستانی بسیار بیشتر است. چرا که طرح بی 
خطرسازي در مدیریت زباله هاي خانگی وجود ندارد و این امکان وجود 

یاري از خانه ها اشخاص مبتال به ویروس زندگی کنند و دارد که در بس
زباله هاي تولیدي مرتبط با آنها باعث بیماري زایی سریع در محدوده 
زندگی و سطوح شهري و نیز آالیندگی ثانویه پس از انتقال به مراکز 
دفن شوند. بیشترین درصد بیماري زایی در سطح شهر نیز مخصوص 

رها شده در سطح شهر هستند. زباله  ماسک هاي آلوده به ویروس و
هایی که از خانه ها خارج میشوند و به سطل هاي زباله محله ها و 
خیابانها منتقل میشوند در مرحله اول توسط ماموران شهرداري جمع 
اوري شده و سپس به سایت دفن منتقل میشوند. ماموران شهرداري در 

 وس قرار دارند. ایناین شرایط در معرض بیشترین تهدید از جانب ویر
پسماند به همراه سایر پسماندهاي مراکز دیگر درمانی، صنعتی و ... به 
مراکز دفن منتقل میشوند و طی عملیات تخلیه زباله، روي سطح زمین 
و یا در دره هاي طبیعی ریخته شده و با پوشش الیه هاي خاك روي 

ت و شده اس انبوه پسماند از نظر پنهان میگردند. ظاهراً مشکل برطرف
تهدیدي از جانب آلودگی ویروسی نیست. اما مشکل اصلی از اینجا به 
بعد آغاز میشود که شیرابه ناشی از آن زباله ها به کجا میرود و آیا آبهاي 
زیرزمینی را آلوده میکند یا خیر. بارش هاي اخیر در ایران به ویژه تهران، 

آورده است. حتی اگر سطح اب زیر زمینی را در بسیاري از مناطق باال 
مکان هاي دفن در بهترین حالت ممکن مکانیابی شده و فاصله آنها با 
آبهاي زیرزمینی به صورت استاندارد رعایت میشود، بازهم خطر نشت 
ویروس به سفره هاي زیرزمینی را در شرایط فعلی نمیتوان نادیده گرفت. 

ز ارتفاع نسبتًا زیرا در حال حاضر آبخوان ها در تمامی شهرهاي ایران ا
باالیی برخوردارند و در صورت حضور عامل آالینده در نزدیکی آنها 

د پس از تخلیه پسماناحتمال آلودگی در هر آبخوانی به شدت باالست. 
به چاله هاي طبیعی جهت دفن، شیرابه زباله (در صورت عدم مدیریت 

هاي ه فرس شیرابه) به الیه هاي زیرین خاك نفوذ میکند. در صورتی که
وجود نداشته باشند ر اطراف محل مورد نظر جهت دفن، د زیرزمینی

احتمال آلودگی صفر است. اما اگر در فواصلی از این مراکز وجود سفره 
هاي زیرزمینی تایید شود احتمال آلودگی باال میرود. البته این ویروس 
در بدن موجود زنده فعال است و در محیط غیرزنده پس از چند روز خود 
به خود از بین میرود. اما اگر تا پیش از نابودي طبیعی ویروس از آبخوان 
آلوده استفاده شود (مصارفی نظیر آبیاري، شستشو و آشامیدن در 
حیوانات، که در تماس با انسان نیز قرار داشته باشد) ویروس به سرعت 
منتقل شده و به سیکل حیات خود ادامه میدهد. همین اتفاق در مورد 

سطحی نیز صادق است. اگر ویروس به آبهاي سطحی وارد شود  آبهاي
تا پیش از نابودي کامل میتواند خطرساز باشد و در صورت استفاده انسان 
و حیوانات از آب آلوده، ویروس منتقل میشود و شخص را آلوده میکند. 
آب داراي خاصیت خود پاالیی است. یعنی در حجم و وسعت زیاد قادر 

آالینده ها را در خود حل کرده و از درصد خطرساز است بسیاري از 
بودن آنها بکاهد. لیکن این مسئله در خصوص ویروس کرونا صدق 

نمیکند. خاصیت خودپاالیی آب تنها در مواردي خودنمایی میکند که 
آالینده ها بدون دخالت انسان و از منشا طبیعت وارد آب شده باشند. 

زمین به آسانی با خود کنار می طبیعت در صورت عدم حضور بشر روي 
یستم در حقیقت سآید و قابلیت این را دارد که خود را به پایداري برساند. 

هاي طبیعی اگر تحت تاثیرات بشر قرار نداشته باشند به حالت پایدار 
آلودگی آبهاي زیرزمینی ناشی از فرآیند فیدبک یا پس خور  میل میکنند.

ورد مطالعه به همراه تمامی مثبت است. بدین مفهوم که فضاي م
پارامترهاي دخیل در آن یک سیستم تلقی میشود که اگر ورودي سیستم 

باعث بروز آلودگی در سیستم میشود.  بیش از میزان خروجی باشد
آلودگی آبهاي زیرزمینی در صورتی که میزان ورود آالینده بیش از میزان 

خصوص آرامستانها خروج آنها از سیستم مورد نظر باشد رخ میدهد. در 
اما نظرات و کارشناسی ها تا حدودي متفاوت با شرایط دفن پسماند 
است. آب حاصل از شستشوي متوفیان کرونا به فاضالبها ریخته میشود 
و طی عملیات بیخطرسازي، پاالیش، ضدعفونی و کلرزنی قابلیت نشر 
مجدد پیدا میکند. اما به طور قطعی نمیتوان گفت که دفن اموات 

ونایی مشکلی براي خاك و آبهاي زیرزمینی ایجاد نمیکند. البته از کر
آنجا که ویروس کرونا اگر در بدن موجود زنده اي نفوذ نکرده باشد 
مدتی را در طبیعت میماند و سپس خود به خود نابود میشود اما این 

 یوتمتفا روس حاضر در بدن اشخاص مرده سیکلمسئله در خصوص وی
. اما به دلیل حضور ویروس در آزاد را طی میکندبا حضور در طبیعت 

عمق خاك احتمال خروج و سرایت آن به طور صددرصد غیرممکن 
اصله با فطبق اصول اساسی زیست محیطی بر باید است. آرامستانها 

بسیار از سفره هاي آب زیرزمینی مکانیابی شوند. این مسئله در خصوص 
ي شاهد حضور آرامستانهاي همه آرامستانها مشترك است اما در موارد

کوچک و بسیار قدیمی در جایگاههایی از روستاها هستیم. هنوز هم 
بسیاري از مردمان ساکن روستا اموات خود را به حسب عقاید و حمایت 
از اصالت خود در آن اماکن دفن میکنند حتی اگر با ابتال به کرونا از دنیا 

 ی هاي زیست محیطی ورفته باشند. این اماکن در گذشته تحت ارزیاب
بررسی هاي علمی مکانیابی نشده اند و احتمال وجود سفره هاي آب 

 بخصوص اگر بسیار به محلدر این اماکن زیاد است.  قدیمی زیرزمینی
سکونت خانوارهاي روستایی نزدیک باشد و یا در اطراف آن اماکن 

به همین منظور در صورت غسل و چشمه یا رودخانه مشاهده شود. 
تدفین اموات کرونایی در چنین اماکنی میتوان این فرضیه را عنوان کرد 

را  م احتمال آلودگیکه سفره هاي آب زیرزمینی حتی به مقدار بسیار ک
خواهند داشت. مراکز درمانی روستایی نیز از احتماالت در خصوص این 
بحران مستثنا نیستند. در بسیاري از روستاها و اماکن دور از محدوده 

ري، مراکز درمانی زباله هاي خود را همانند شرایط عادي در شه
قسمتهاي پستی از طبیعت رها میکنند. این معضل خود میتواند روند 
آلودگی زیست محیطی ناشی از ویروس را ادامه دهد. تفرجگاههاي 
کوهستانی و مراکزي که همجوار با رودخانه هاي آب سطحی و 

ور افراد مبتال و رهاسازي همچنین چشمه ها هستند در صورت حض
پسماند خود در محل امکان آلودگی آب را تحت آن شرایط باال میبرند. 
فعالیت هاي توسعه اي روستاییان از جمله تهیه کود به روش هاي سنتی 
نیز ممکن است مخاطراتی را در پی داشته باشد. در بسیاري از روستاهاي 

ند روش ی و طبیعی به چکشور روستاییان براي تهیه کود به صورت سنت
انجام میگیرد. در روش چاله هاي کود، روستاییان تعدادي چاله را در 
اطراف محل سکونت خود حفر میکنند و زباله هاي خود را در آن چاله 
ها قرار میدهند و روي آن را با الیه هاي ضخیم خاك میپوشانند. پس 

روش دفن کردن ماه زباله به کود تبدیل میشود. در  6الی  5از گذشت 
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متر حفر میکنند و سپس پسماند را در آن  4الی  3نیز زمین را به عمق 
 30به ضخامت از خاك حفره تخلیه میکنند. روي پسماند را با الیه اي 

سانتی متر میپوشانند و ظرف مدت شش ماه زباله به کود تبدیل  40الی 
ره و حف میشود. اما معضل اصلی این است که این چاله هاي تهیه کود

هاي چند متري پر شده از زباله هاي آغشته به ویروس به صورت اصولی 
مکانیابی نمیشوند و احتمال وجود سفره هاي آب زیرزمینی در نزدیکی 
این محل ها زیاد است. در بررسی سطوح شهري نیز مشکالت بسیاري 
در روند شیوع بیش از پیش ویروس کرونا وجود دارد از جمله رها سازي 

له هاي آلوده به ویروس در سطح شهر یا در آبهاي جاري. براي مثال زبا
زمانی که ماسک آلوده به ویروس در جوي آب جاري رها میشود ویروس 
به همراه آب به نقاط دیگر منتقل میشود و در نهایت اگر به خاك نفوذ 
پذیر برخورد کند امکان نفوذ به سفره هاي آب زیرزمینی در آن باالست. 

د همه احتماالت در خصوص این چالش هاي فکري، سازمان با وجو
حفاظت محیط زیست و مسئوالن زیربط با مدیریت آب کشور اعالم 
داشته اند که طی آزمایشات و نمونه گیري هاي به عمل آمده از آبهاي 
مناطق مختلف هیچگونه آلودگی در آبهاي زیرزمینی و آبهاي شرب 

 وجود ندارد. 
 نتیجه گیري

با وجود اینکه بسیاري از سایت هاي دفن زباله در اطراف شهر تهران از 
روش هاي بهداشتی دفن پیروي نمیکنند و به طور قطع نیز میتوان 
گفت که روزانه حجم انبوهی از زباله هاي آغشته به ویروس در این 
اماکن دفن و یا حتی تلنبار میشوند، احتمال آلودگی ویروسی به واسطه 

در شهر تهران و حومه آن ضعیف است. زیرا حتی  covid-19ویروس 

در صورت نشت شیرابه زباله به عمق خاك، تمامی سفره هاي آب 
زیرزمینی که تامین کننده اصلی آب شرب و غیرشرب استان و 

دعفونی ضشهرستانهاي اطراف هستند، طی فرآیندهاي اصولی تصفیه و 
مایشگاهی و روند نمونه گندزدایی میشوند. و پس از انجام مراحل آزو 

گیري از آب، با اطمینان صددرصد آب در دسترس مردم قرار میگیرد. 
احتمال آلودگی آب شرب و غیرشرب تنها در مواردي قابل توجه است 
که آبهاي سطحی جویبارها در روستاها و جنگل ها آلوده به ویروس 

 نساناباشند و طی آن ویروس تا پیش از نابودي خود به خودي به بدن 
اگر فرض را بر این بگیریم که در حال  نفوذ کند و ایجاد بیماري نماید.

قسمتهایی از سرزمین که مکانیابی اصولی به جهت انتخاب مکان بهینه 
به منظور ایجاد آرامستان ها، سایت هاي دفن زباله و مراکز درمانی 
 صحرایی صورت نگرفته است، احتمال آلوده شدن سفره هاي آب

نی زیاد باشد در این صورت تکلیف ساکنان مناطق روستایی که زیرزمی
گاهاً به صورت مستقیم از آبهاي زیرزمینی یا چشمه هاي جاري استفاده 

 میکنند چیست؟
به منظور مقابله با آلودگی ویروسی در زمان شیوع ویروس میباست یک 
طرح جامع مدیریتی لحاظ شود که طی آن گندزدایی از آبهاي سطحی 

در تمام مناطق کشور به صورت مرتب و به دفعات بیشتري  رزمینیو زی
انجام شود. گرچه تصفیه خانه هاي کشور در خصوص  نسبت به گذشته

مبارزه با آالینده ها از قدرت عملکردي باالیی برخوردارند لیکن در این 
شرایط میبایست احتمال آلودگی هاي آبهاي سطحی و زیرزمینی ناشی 

ا را ب از منابع آب جاري ی و برداشت آب روستاییاناز اتفاقات محیط
 دقت و صرف وقت بیشتري در نظر داشت.
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