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  چکیده

فن پسماندها در ایران د. باشدیممدیریت پسماندهای شهری  جوامع شهری،مباحث محیط زیستی موجود در  نیتریاصلیکی از  امروزه
 یهایلودگآاعث بروز ب امر نای که ردیگیمپسماند صورت  تلنبار صورتبهکار . البته عمدتاً این باشدیمروش عمده برای مدیریت پسماند 

است و  گرفتهنجاماراسان جنوبی بر اساس مطالعاتی که بر روی پسماندهای شهر طبس واقع در استان خ این تحقیقشده است.  وخاکآب
 ازماند وش دفع پسربه بهترین  محل دفع، برای پی بردن یابیمکانفیزیکی و شیمیایی پسماند شهری و همچنین  یهایژگیوپس از تعیین 

مدیریت پسماندهای شهری  منظوربه سناریو مختلف 5 شهری تولیدی،پسماند کمیت و کیفیت توجه به محیط زیستی و با  یهایآلودگنظر 
ط مدیریت اساس شرای بر وهایسنار این .است قرارگرفته یموردبررسمختلف در طول هر سناریو  یهاندهیآالمیزان تولید  در نظر گرفته و
است. هدف از انجام این  قرارگرفته مورداستفاده IWM-1 افزارنرمبا یکدیگر  هاروشمقایسه این است و برای  شدهفیتعرپسماند کشور 

 .باشدیم یالخانهگمیزان تولید گازهای  نیچنهممختلف، میزان مصرف انرژی و  یهاندهیآالکار بررسی میزان تولید 
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Abstract  

Today, one of the main environmental issues in urban communities is urban waste 

management. Landfilling is a major method for waste management in Iran. This is a general 

method which has caused water pollution. This research is based on studies on the municipal 

solid d waste of Tabas city in South Khorasan province. After determining the physical and 

chemical analysis of municipal waste as well as location of disposal, to find out the best way 

to dispose of waste in terms of environmental pollution and with attention The quantity and 

quality of municipal solid waste produced five different scenarios for the management of 

urban waste and considered the amount of different pollutants in each scenario has been 

considered. These scenarios have been defined based on the waste management requirements 

of the country and used to compare these methods with each other IWM-1 software. The 

purpose of this work is to study the amount of different pollutants produced, the amount of 

energy consumed and the amount of greenhouse gas emissions. 
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  مقدمه .1
رشد جمعیت و شهرنشینی باعث تولید حجم اخیر  یهاسالدر 

 Su and) انبوهی از پسماندهای شهری و صنعتی شده است

Chiueh). تعریف پسماند جامد شهری در کشورهای  اگرچه
متفاوت است، اما  ط محلی و استانداردهاطبق شرای مختلف

حاصل از خدمات  شدهیآورجمعکلی به پسماند  صورتبه
محلی که شامل پسماند خانگی،  یهاارگانو یا سایر  هایشهردار

 باشندیم، پسماند تجاری/صنعتی هاپارکپسماند باغبانی/پسماند 
. (Rajaefar, 2015; Ripa, 2016) گویندپسماند می

به عادات غذایی، میزان  یتوجهقابلولید پسماند به مقدار میزان ت
 ,Kr)مصرف، سطح زندگی در جوامع شهری بستگی دارد

مدیریت  منظوربهمختلفی  یهاروشدر حال حاضر  (.2018
دفن بهداشتی،  زیستی، پردازششیپپسماندهای شهری نظیر 

 ,Zaman) است شده ارائهو...  یهوازیب یهاهاضم ،یسوززباله

دفع  یهاروشبرای انجام  یابیمکان الزم به ذکر است (.2010
 هامکاناز اهمیت خاصی برخوردار است و گاهی اوقات این 

ی اثرات او همچنین دار مردم را به همراه ندارند یمندتیرضا
 هستندانسان محیط زیستی بر روی محیط اطراف و سالمت 

(Giusti, 2009.) و انتخاب روش  هاروشبررسی این  رونیازا
 نهایی برای دفع پسماند از اهمیت زیادی برخوردار است.

نظیر  یاگلخانهمختلف مدیریت پسماند گازهای  یهابخشدر 

ا در این گازه که گرددیمتولید  O2Nو  دیاکسیدمتان، کربن 
فن دی و کژی، بازیافت، فرایندهای بیولویآورجمعدهای )نفرای

ند در طول فرای (.Maalouf, 2018) شوندیمتولید  (نهایی
ت ، حمل و دفع پسماندهای شهری با مصرف سوخیآورجمع

 ازهایگید همراه است، بنابراین انجام این فرایندها نیز در تول
نتخاب ابا  جهیدرنت (. ,2016Friedrich) است مؤثر یاگلخانه
 بخشی از میزان تولید توانیممناسب مدیریت پسماند  یهاروش

 را مدیریت نمود. یاهگلخانگازهای 
 

 وضعیت تولید و مدیریت پسماند در ایران 

بوده  %69.1نرخ شهرنشینی در ایران در حدود  2011در سال 
لبته ا( است. %51که این مقدار بیش از میانگین جهانی ) تاس

م دبلکه ع شودینمباعث بروز مشکل  ییتنهابهشهرنشینی خود 
تولیدی باعث بروز مشکل برای مدیریت پسماندهای  یزیربرنامه

بر روی  اخیر تحقیقات متعددی یهاسالدر  خواهد شد.
است. آمارها  شدهانجامپسماندهای تولیدی در شهرهای ایران 

تا  500میزان سرانه تولید پسماند در ایران بین  دهدیمنشان 
 ;Naderi, 2014) باشدیمگرم به ازای هر نفر در روز  1200

Mir, 2015).  به شرایط اقلیمی، فرهنگ مصرف و با توجه
ند در شهرهای مختلف ایران سطح درامد میزان تولید پسما

میزان  1شماره در جدول  (.Rahimi, 2014) باشدیممتفاوت 
 است. شدهدادهپسماند تولیدی در برخی از شهرهای ایران نمایش 

 ای ایرانمیزان تولید پسماند برخی از شهره  -1جدول 

 پسماند متوسط تولید شهر
gr/Ca/day)) 

 منبع

 (Moghadam, 2009) 800 رشت

 (Pakpour, 2013) 709 قزوین

 (Rajaefar, 2017) 770 کرج

 (Abdoli, 2016) 620 اصفهان

 (Ghanami, 2013) 1100-1300 بابلسر

 (Erami, 2015) 870 مهاباد

 (Talaiekhozani, 2017a) 411 شهرکرد

 (Taheri, 2014) 710 تبریز

 (Vahidi, 2016) 646 هربوش

 (Vahidi, 2016) 213 یزد

 (Rasapoor, 2016b) 900-1000 تهران

 
انی میلیون نفر در شهرهای ایر 55.5در حدود  2014در سال 
ولید میلیون تن پسماند ت 15.6که در حدود  کردندیمزندگی 

 2002ال بیشتر از س %50.9که این مقدار در حدود  اندکرده
ر های اخیر دسال ه بیشترین مقدار تولید پسماند درالبت باشد.می

 میلیون تن 16بوده است. در آن سال در حدود  2007سال 
 2014و  2007های پسماند تولیدشده است که در مقایسه با سال

ر د (.Rajaefard, 2017) بیشتر است %2.3و  %54به ترتیب 
آن را  %30پسماند تر و حدود را پسماند تولیدی  %70ایران حدود 

ر کشور نحوه مدیریت پسماند د دهد.پسماند خشک تشکیل می
 % 10.5، لیندفلاز پسماندها وارد  % 83.6است که  یاگونهبه

 گرددنیز بازیافت می %5.9وارد فرایند کمپوست و در حدود 
(Mir, 2015).  
این آمار برای کشور ایران نسبت به سرانه تولید جهانی در حالت  

 320در شهر تهران هر فرد  مثالعنوانبه ار دارد،بینابین قر
 کندیمدر سال تولید  یشهر پسماندکیلوگرم 

(Mollahosseini, 2017.)  عدم  دشدهیتولمقدار پسماند
 مبدأوجود منابع مالی کافی و همچنین عدم تفکیک از 

زیادی را در ارتباط با دفع پسماندهای شهری در  یهاینگران
در ایران با  .(Pakpour, 2013) ده استایران به وجود آور
استان، به صورت  31میلیون نفر و با داشتن  80جمعیتی در حدود 

که از این  گرددیمتن پسماند جامد تولید  50000روزانه در حدود 
 یهاستمیسو تنها در تهران از  شودیمبازیافت  %5تنها مقدار 
برای حجم  به صورت ناقص و سوززبالهو  یهوازیب یهاهاضم

از سویی دیگر دفن  .گرددیماستفاده  کمی از پسماندهای شهری
پسماند نیز به صورت بهداشتی صورت نگرفته و از سیستم تصفیه 
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 گرددینمشیرابه برای مدیریت شیرابه خروجی استفاده 
(Jamshidi, 2011.) ها باعث بروز این فعالیت جهیدرنت

گی منابع آب، خاک آلود ازجملهمشکالت مختلف محیط زیستی 
 ,Rasapour, 2016a; Moghadam) و هوا گردیده است

دفع پسماند در چند  یهاروش 2 در جدول شماره .(2009
 است. شدهانیبایران  شهرکالن

 ایران یشهرهاکالندفع پسماند در  یهاروش -2جدول 

 دفع پسماند جامد شهری  یهاروش نام شهر

اضم و کمپوست و ه بیوگازوگاز لندفیل بدون استحصال بای تهران
 بی هوازی

 و کمپوست بیوگازلندفیل با استحصال بایوگاز  مشهد
 و کمپوست بیوگازلندفیل بدون استحصال بایوگاز  اصفهان

 و کمپوست بیوگازلندفیل بدون استحصال بایوگاز  کرج
 و کمپوست بیوگازلندفیل بدون استحصال بایوگاز  تبریز
 و کمپوست بیوگازتحصال بایوگاز لندفیل با اس شیراز

 
 است،  سهم شدهدادهنمایش  2شماره که در جدول  طورهمان

سیار ن بتولید انرژی از پسماند در مدیریت پسماندی شهری ایرا
رژی از میزان تولید ان 2007در سال  کهیطوربهاندک است 

ل تا سا (.Rahimi, 2014) پسماند در ایران صفر بوده است
، مشهد، واحد تولید بیوگاز در شهرهای تهران 5یران در ا 2013

 هانآاز  وردشیراز، ساوه و اصفهان ایجاد گردیده که تنها در دو م
 ردیگیم)مشهد و شیراز( استحصال گاز از لندفیل انجام 

(Moghanaki, 2013; Mollahosseini, 2017.) 

 

 متداول مدیریت پسماند شهری در ایران یهاروش   

 تیدفن بهداش

روش  نیترمتداولمختلف دفع، دفن  یهاروشعلیرغم وجود 
 حساببه افتهیتوسعهمدیریت پسماند در کشورهای پیشرفته و 

 یپسماندها تیریمد عموماً البته .(Levis, 2013) دیآیم
 صورتبه نیزم در دفن صورتبه( رانیا در) یشهر

 امر نیهم و .(Vahidi, 2016د )شویم انجام یربهداشتیغ
 ,Kr) گرددیم هوا و خاک آب، یهایآلودگ بروز باعث

 و یمارستانیب یپسماندها یگاه گرید یطرف از و (2018
 گردندیم دفن یشهر یپسماندها همراه به خطرناک

(Mahdavi, 2008) . مدیریت پسماندهای شهری
دفیل کردن پتانسیل باالیی ندر زمین و ل یرهاساز صورتبه

 دیاکسیدمتان،  خصوصبه یاهگلخانبرای تولید گازهای 
 ,Pazoki) را دارد دیاکسیدکربنی  نیهمچننیتروژن و 

2015; Ngwabie, 2018) .درصد به توجه با رانیا در 
 دارد وجود پسماند از گاز دیتول لیپتانس ،یآل مواد

(Talaiekhozani, 2017b.) چند در راستا نیهم در 

 گاز ستحصالا یهادستگاه.....  و مشهد رینظ کشور شهر
 موجود یلهایلندف از یاریبس همچنان اما است شدهنصب

 . نیستند گاز استحصال یهادستگاه یدارا

 
 یسوززباله

 نی ازستادر برخی از نقاط ایران برای امحا پسماندهای بیمار
 رچنده (.Mahdavi, 2008) گرددیماستفاده  یسوززباله

ز اقیقی آنالیز د سعهتودرحالدر ایران نیز مانند سایر کشورهای 
 مقدار و نوع پسماندهای بیمارستانی وجود ندارد

(Askarian, 2004) برای پسماند  یسوززباله. استفاده از
در  تن در روز 200شهری تنها در شهر تهران و با ظرفیت 

برق  مگاوات بر ساعت 3حال انجام است که قادر به تولید 
فت یاور و عدم دراست اما با توجه به قوانین موجود در کش

 نخواهد بود صرفهبه وجهچیهبهگیت فی  استفاده از زباله 
(Rezaei, 2017). جم در مقابل لندفیل ح یسوززباله

 کمتری به اتمام زمانمدت، فرایند در کندیمکمتری اشغال 
 70)کاهش  شودیمو باعث کاهش حجم پسماند  رسدیم
  (.Ma, 2016) حجم( % 90وزن و %
 

 بازیافت

، پردازش، بازیافت یآورجمعه شامل کبازیافت فرایندی است 
فرایند بازیافت . (Pakpour, 2013) باشدیم باز استفادهو 
و مصرف مواد خام  کندیمرفت منابع طبیعی جلوگیری هدر از 

را کاهش  یاگلخانهمیزان تولید گازهای  واقعاًدر و و انرژی 
 دهینادازیافت را نباید ف انرژی در فرایند بصر. البته مدهدیم

 .گرددیم یاگلخانهباعث تولید بیشتر گازهای  گاهیگرفت و 
از مواد خام  ترکم مراتببهتولید در فرایند بازیافت  یهاندهیآال
 شدهانجامبر اساس پژوهش . (Tonjes, 2013) باشدیم
در آلودگی  %75کاهش  باعثستفاده از کاغذهای بازیافتی ا

کاهش مصرف آب در  %90صرف انرژی و کاهش م %50هوا، 
 ,Craighilla) گرددیممقایسه با تولید کاغذ از مواد خام 

بازیافت مواد )نه همیشه( باعث کاهش  معموالً .(1996
 (.Niu, 2013) شودیم یاگلخانهمیزان گازهای 

بازیافت  LCA نظرازنقطهبرای بازیافت کاغذ  مثالعنوانبه
از  کهیدرصورتتنها و اهد بود از دفن خوبهتر  مراتببه
پیشرفته بازیافت استفاده گردد، بازیافت کاغذ بهتر  یهاستمیس

در پژوهشی  (.Merrild, 2008) داز سوزاندن آن خواهد بو
انجام شد، مشخص شد که استفاده از  2012که در سال 

بهتر از سوزاندن  ومینیآلومبازیافت برای کاغذ، شیشه، استیل و 
 دریافتند هاآناست. در مقابل  سوززباله یهاتمسیسدر  هاآن
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و کارتن بهتر از ک که در بعضی مواقع سوزاندن پالستی
  .(Merrild, 2012) هاستآنبازیافت 

 
 کمپوست

 رای مدیریتراهکاری ب عنوانبهمپوست کاستفاده از فناوری 
اینکه  ژهیوبه ردیگیمقرار  مورداستفادهپسماندهای غذایی 

 ستادر لندفیل  آلیبرای دفن پسماندهای  اسبیمنجایگزین 
(Guo, 2018; Du, 2017.) استفاده از  واقع در

 یاگلخانه جلوگیری از تولید گازهای یهاراهکمپوست یکی از 
بودن سطح به دلیل باال ن توسعهدرحالدر کشورهای . است

 یهاهاضماز  از کمپوست بیش استفادهتکنولوژی تمایل 
  (.Fricke, 2005) است یهوازیب

استفاده از فرایند کمپوست باعث کاهش حجم و وزن پسماند 
از طرف انجام   گرددیمکاهش هزینه دفع  تیدرنهاتولیدی و 

کاهش  جهیدرنتفرایند کمپوست باعث کاهش تولید شیرابه و 
 شودیممربوط به مدیریت شیرابه  یهانهیهز

(Ramachandra, 2018).  استفاده از آن نیاز به
فرایند  کهیدرصورت و (Ma, 2016) کنولوژی باال نداردت

 تواندیم کود عنوانبهمحصول نهایی  گیر صورت یخوببه
کشاورزان قرار گیرد و حتی با فروش محصول  مورداستفاده

البته تولید  (.Taheri, 2014) نهایی باعث درامد زایی گردد
مناسب  یهاروشمحصول نهایی خوب مستلزم استفاده از 

در فرایند تولید  (.Cesaro, 2015) باشدیمولید کمپوست ت
کمتری  یاگلخانهکمپوست از پسماندهای شهری مقدار گاز 

 ,Rasapoor) گرددیمبه تولید کود شیمیایی تولید  نسبت

2016a.) در ایران در شهرهایی مانند اصفهان، تهران ،
 ,Esfandiari) کمپوست وجود دارد هاکارخانه کرمانشاه

2011; Rasapoor, 2016b).  
 

 بیوگاز

 یاگلخانهگاز ، بیوگاز یهاستمیسکلی، استفاده از  صورتبه
 کنندیمانرژی فسیلی تولید  یهاستمیسکمتری نسبت به 

 ونقلحملسوخت در سیستم  عنوانبهاگر بیوگاز  خصوصبه
 .(Niu, 2013; Lozanovski, 2014) شود کاربردهبه

برای  یهوازیبتهران هاضم  4ه اخیر در ناحی یهاسالدر 
است، این ناحیه حدود  شدهاحداثدفع پسماندهای شهری 

 ,Rajaefar) کندیمپسماند شهری تهران را تولید  12%

گرم پسماند  800در حدود  نفردر ایران به ازای هر  .(2015
و با توجه به جمعیت ایران در سال  گرددیمدر روز تولید 

هزار تن پسماند در  65-55ر حدود میلیون نفر( د 80) 2017
 15با توجه به اینکه به ازای هر  گرددیمروز در ایران تولید 

، گرددیمگاز متان تولید  مترمکعب 1کیلوگرم پسماند شهری 
تا  3500قابلیت تولید روزانه در حدود  صورتبهگفت  توانیم

 بیوگاز در ایران وجود دارد مترمکعب 4500
(Taghizadeh-Alisaraei, 2017.) 

 

  کاربردLCA در مدیریت پسماند شهری 

روش پایدار برای مدیریت پسماند شهری نیازمند انتخاب 
روش دفع  روشی است تا بتواند میزان پذیرش محیط زیستی

آن  لهیوسبهروشی است که  LCAقرار دهد.  یموردبررسرا 
آن انجام داد در حقیقت  لهیوسبهاین ارزیابی را  توانیم

این روش میزان آالینده تولیدی از بدو تولید تا دفع  لهیوسبه
 ;Slagstad, 2012) قرار خواهد گرفت یموردبررسنهایی 

Zaman, 2010; Laurent, 2014.) 

مختلف با اهداف مختلفی  یهاپژوهشدر   LCAاستفاده از 
جهت مقایسه مابین  هاپژوهشاست.  در برخی از  شدهانجام

 قرارگرفته مورداستفادهند شهری چندین روش مدیریت پسما
 ,Ahluwalia, 2007; Liamsanguan) است

2008; Waver, 2009.)  یهاپژوهشدر برخی از 
دیگر محیط زیستی نظیر میزان  یهاالمان، بر روی شدهانجام

تولیدی از وسایل  2COیا تولید  وتولید ترافیک و یا صدا 
دیگری گروهی  (. ,1996Chang) 1استشده  دیتأک نقلیه

 .اندکردهاشاره LCAکامپیوتری به مفاهیم  یهایسازمدلاز 
سازمان  به این موارد اشاره کرد: توانیم دستنیازا

( Naderi, 2014) (US- EPAآمریکا ) ستیزطیمح

مدل  نیچنهمو   MIMESمدل مدیریت جامع پسماند مدل 

ORWARE  افزارنرم ORWARE  مدلی است که برای
و  ردیگیمپسماند شهری مودر استفاده قرار  لیآمدیریت مواد 

 ,Rajaefar) است شدهنوشتهاین مدل در محیط متلب 

هوا،  یهاندهیآالمیزان جریان انرژی و  افزارنرماین (. 2015
 MIMES افزارنرم .دهدیمقرار  موردمحاسبهآب را  خاک و

زیست محیطی مدیریت پسماند -نیز برای ارزیابی مالی
 Waste Management") است قرارگرفته همورداستفاد

System Modeling of Tehran", 2008). 
است و  شدهنوشتهدر محیط اکسل  WAMPS افزارنرم
محیط زیستی است تا  ارزیابیاین مدل بیشتر بر روی  دیتأک

 ارزیابی اقتصادی.

در حال حاضر ایران با حجم عظیمی از پسماند جامد شهری 
نداشتن  ژهیوبهیت مناسب این مواد، مواجه است و عدم مدیر

باعث بروز مشکالت   هاآنلندفیل بهداشتی و رها کردن 
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در حال )شده است.  یاگستردهبهداشتی و محیط زیستی 
عمده در ارتباط با مدیریت زباله تنها  یهاینگرانحاضر، 

سالمت و ایمنی عمومی بلکه توسعه پایدار است. در بخش 
پسماند شهری به معنای ایجاد تعادل توسعه پایدار، مدیریت 

اثربخشی محیط زیستی، قیمت اقتصادی و پذیرش  نیماب
اجتماعی برای اطمینان از کیفیت زندگی در حال حاضر و 

 یهاستمیسبا توجه به  .(باشدیمآینده  یهانسلبرای 
، انرژی و حفاظت از منابع و کاهش اثرات MSWمدیریت 

، MSWمدیریت  یهاستمیسارزیابی عملکرد ی طیمحستیز
( یک ابزار مفید برای ارزیابی این LCAارزیابی چرخه حیات )

 .هد بودکار خوا

 

 مقایسه بین سناریوها 

برای بررسی بهترین روش مدیریت پسماند به محاسبات دقیق 

قبلی ی هابخشکه در  طورهمانتولید نیازمندیم.  یهاندهیآال

میزان آالینده استفاده روش برای محاسبه  نیترمتداولبیان شد 

اخیر  یهاسالر د (.Meng, 2016) است LCA یهاروشاز 

در طی  دشدهیتول یهاندهیآالزیادی در ارتباط با  یهاپژوهش

 ,Thomsen) است شدهانجامفرایندهای مدیریت پسماند 

2017; Merchi, 2016; Levis, 2013; Clavreul, 

2014.)  
 

  هاروشمواد و  -2

 یمطالعه مورد 

در شمال شرق  لومترمربعیک 55461شهرستان طبس با وسعت 
ن مناجنوب خراسان رضوی و س ،استان یزد و شرق استان اصفهان

قه دقی 35درجه و  33و غرب استان خراسان جنوبی، در مدار 
با  یامنطقهر ددقیقه شرقی،  55درجه و  56 النهارنصفشمالی و 

ا ن از سطح دریآمتوسط  . ارتفاعاست شدهواقعبیابانی  یوهواآب
ر سال آماری موجود د یهادادهمتر است. بر اساس  690حدود 
و  47.6ر بیشترین دما و کمترین دما در سال به ترتیب براب 2017

ر اساس آخرین سرشماری ببوده است.  گرادیسانتدرجه  -1.9
نفر بوده  72617( جمعیت این شهر برابر 95)در سال  شدهانجام

ستند. نفر زن ه 35617نفر مرد و  37000ین تعداد است که از ا
 بوده است.  تریلیلیم 41.3برابر  2017میزان بارش سالیانه در سال 

 
مختلف یهاسالجمعیت شهر طبس در   -3جدول   

 سال 1375 1385 1390 1395

 جمعیت 59633 66432 69685 72617

 

 حجم و مشخصات پسماند 

ست ه اوامل مختلفی وابستمقدار و نوع پسماند تولیدی به ع
 - جتماعی، شرایط ایافتگیتوسعهبه  توانیمکه از این عوامل 

 ازهب تیدرنهااقتصادی، شرایط آب و هوایی و جغرافیایی و 
در  (.Srivastava, 2014) پسماند اشاره کرد یآورجمع

ستند و مرطوب ه یوهواآبشهرهای شمالی ایران که دارای 
لی آند نق دارد میزان تولید پسماکشاورزی در این مناطق رو

هر رشت شبیشتر از سایز مناطق کشور است. در  مراتببه
و  %88به ترتیب  2007و  1995 یهاسالپسماند غذایی در 

 دادندیماز کل پسماند تولیدی را تشکیل  80%
(Moghadam, 2009.) این مقدار برای  کهی صورت در

بر اساس  (.Vahidi, 2016) است %50شهر یزد در حدود 
وش رکه به  2014صورت گرفته در سال  یبردارنمونه

ASDM 5231  در محل دفن پسماندهای موجود در این
 690نفر  پسماند به ازای هر دیو تولمیزان شهر انجام گرفت. 

در  72617با توجه به جمعیت شهرستان  باشدیمگرم در روز 
د لیتن پسماند در این شهر تو 18289، در سال 1395سال 

 .گرددیم
 یتوجهقابلار سایر شهرهای ایران، مقد مانندبهدر شهر طبس 

ا ت 60)حدود  دهندیماز پسماند را پسماندهای غذایی تشکیل 
مانند  افتهیتوسعه یکشورهااین مقدار در  کهیدرصورت( 70%

 رتیب برابرت، در ژاپن و اتحادیه اروپا به %24امریکا در حدود 
  (.Ma, 2016) باشدیم %34و  40%

 
شهری طبس نوع و ترکیب مخلوط پسماند جامد  -4جدول   

 (ton/year)مقدار (%)درصد اجزا

 6566 73.2 پسماند غذایی
 547 6.1 پالستیک

 117 1.3 پت
 44 1.6 شیشه

 251 2.8 منسوجات
 99 1.1 فلزات آهنی

 72 0.8 فلزات غیر آهنی
 664 7.4 کاغذ/مقوا

 72 0.8 پسماند خطرناک
 36 0.4 چوب
 108 1.2 چرم

C&D 0.9 81 
 215 2.4 سایر
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 مدیریت پسماند کنونی شهر طبس 

 هامحله از دستی هایگاری توسط هرروزه زباله آوریجمع کار
 توسط و شودمی منتقل حمل هایایستگاه به و شدهانجام

 کاهش و سازیفشرده دستگاه دارای که مخصوص کامیون
 زائد مواد آوریجمع .شودمی حمل ندف محل به است، حجم
 خدمات عناصر توسط طبس شهرستان در شهری جامد

 خدمات با که خصوصی هایآژانس و شهرداری شهری
 حدود شود؛می انجام اندنموده منعقد قرارداد شهرداری شهری

 به مربوط جامد، زائد مواد مدیریت مخارج کل % 80
 قوقح به مربوط فقط مقدار این % 75 که است آوریجمع

 .است انسانی نیروی و کارگران

در  یربهداشتیغ صورتبهدر حال حاضر پسماند این شهر 
. گرددیمکیلومتری متری محل مسکونی دفن  30فاصله 

متر  150متر و طول  5گودالی به عمق  صورتبهمحل دفن 
اندها متراکم بار در هفته پسم 2است. در حال حاضر  شدههیتعب

بر روی  متریلیم 300تا  200به ضخامت  یوششپخاکشده و 
 ماسه است از جنس شن و عمدتاًاین خاک  ردیگیمقرار  هاآن

یکی از  شودیم برداشتاطراف محل دفن  یهانیزمو از 
مناسب  یآورجمعمشکالت محل دفن فعلی عدم  نیتربزرگ

ه بشیرابه و همچنین ورود پسماندهای صنعتی و بهداشتی 
است که این امر باعث بروز مشکالت  داخل محل دفن

و  ینیرزمیز سطحی و از قبیل آلودگی منابع آب یریناپذجبران
ر همچنین آلودگی خاک در منطقه شده است. از سویی دیگ

دفع  یهانهیهزعدم تفکیک مناسب پسماند باعث افزایش 
عدم  واسطهبهمالی  یوربهرهو همچنین عدم  گرددیم

ی تانراه دارد. پسماندهای بیمارستفکیک پسماند را به هم
ال حاضر ولی در ح گرددیم یآورجمعجداگانه  صورتبه

 . اردمکان مشخصی برای دفع این نوع از پسماندها وجود ند
 

مدیریت پسماند: بازیافت، دفن  یوهایسنار -3

 و تولید کمپوست یسوززبالهبهداشتی، 

 یاهروشطبس با توجه به شرایط موجود در منطقه،  در شهر
و تولید کمپوست در نظر  یسوززبالهبازیافت، دفن بهداشتی، 

نهایی جهت دفع پسماند،  یهاروشاست در میان  شدهگرفته
تنها در  یطورکلبهدر نظر گرفته نشده،  یهوازیبروش هاضم 

برای تولید انرژی در  یهوازیبسه شهر ایران از هاضم 
دار مواد قابل . با توجه به مقگرددیممقیاس کالن استفاده 

، ایجاد خطوط تفکیک و هاآنبازیافت و ارزش اقتصادی 
کارایی مناسبی در منطقه داشته  تواندیمبازیافت این مواد 

باشد. به دلیل شرایط آب و هوایی موجود )گرم و خشک( و 
در این ناحیه روش دفن  توجهقابلهمچنین وجود اراضی 

 منطقهدر مناسب  یهاروشیکی از  تواندیمبهداشتی 
باشد. از سویی دیگر با توجه به حجم باال مواد  موردمطالعه

قرار گیرد  یموردبررس تواندیمآلی استفاده از کمپوست هم 
که در این ناحیه با توجه به نوع بافت خاک  خصوصبه
کشاورزی و یا  یهاتیفعالاز محصول نهایی جهت  توانیم

با استفاده فناوری اصالح بافت خاک استفاده نمود. در ارتباط 
تنها یک  تاکنون جهت مدیریت پسماندهای شهری سوززباله

شهر در ایران از این فناوری جهت مدیریت پسماندهای 
، شهر تهران با در اختیار داشتن کندیمشهری استفاده 

تن در روز، بخش اندکی از پسماند  200با ظرفیت  یسوززباله
اما با ؛ دیریت می کندتولید در شهر تهران را به این روش م

توجه به رویکرد دولت جهت استفاده از زباله سوزی جهت 
تولید انرژی، میتوان از این روش به عنوان یکی از روشهای 

 این سناریوها بصورت زیر می باشد. دفع پسماند استفاده نمود.

 

  تمامی پسماند تولیدی بدون جداسازی  :1سناریو

 وارد لندفیل گردد.

تقیم مس ل تمام پسماند تولیدی در شهر به صورتدر سناریو او
بس، طهر شوارد لندفیل گردد، با توجه به وجود زمین کافی در 

ده ار بره کدفن پسماند میتواند به عنوان روشی آسان و ارزان ب
 بودن یینشود. از داللیل استفاده از این روش می توان به پا
د. کر اشارهسطح آب زیر زمینی و کمبود بارش در این منطقه 

وش ز رالبته نگرانی های موجود در این بخش عدم استفاده ا
مع های مناسب برای احداث و راهبری لندفیل و همچنین ج

واد ی مآوری مناسب گاز متان میباشد. با توجه به حجم باال
 د دفناینآلی موجود در پسماند شیرابه قابل توجهی در طول فر

 اصیلیدی از اهمیت ختولید میگردد که مدیریت شیرابه تو
م یستت. در نتیجه فرض میگردد لندفیل داری سبرخوردار اس

ه ه بجمع آوری شیرابه خواهد بود و از سویی دیگر با توج
ولید ر تدمیزان مواد آلی موجود در پسماند و پتانسیل موجود 

از ز گاگاز، سیستم های استحصال گاز و در ادمه تولید برق 
وری بازدهی سیستم جمع آجمع آوری شده تعبیه خواهد شد. 

ظر ندر  %30وسیستم تولید برق در حدود  %80ز در حدود گا
 گرفته شده است.

  پسماند بدون جداسازی وارد  یتمام :2سناریو

 زباله سوز گردد.

با توجه به نوع پسماند و ارزش حرارتی پایین شاید سوزاندن 
پسماند راهکار مناسبی برای دفع نهایی آن نباشد ولی با توجه 

رتباط با تولید انرژی از پسماند، این کشور در ا یهااستیسبه 
 شدهگرفتهروش دفع نهایی پسماند در نظر  عنوانبهروش 

است، در این روش تمامی پسماندها بدون جداسازی وارد 
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. خاکستر تولیدی نیز در گرددیم یسوززباله یهاستمیس
. با شودیمن فد گرددیملندفیلی که به همین منظور طراحی 

واد آلی، لندفیل احداثی دارای سیستم توجه عدم وجود م
گاز متان  یآورجمعشیرابه و همچنین سیستم  یآورجمع

 نخواهد بود. 
 
 مواد قابل بازیافت از سیستم جداشده 3 ویسنار :

 لندفیل شود. وارد( و باقی مواد %40)با بازدهی 

د و موا گرددیمدر این سناریو سیستم تفکیک پسماند احداث 
ارد وو مابقی آن  جداشدهجریان پسماند  قابل بازیافت از

یک و از موجود تفک یهاستمیس. با توجه به گرددیملندفیل 
پسماندهای  گرددیمطرفی ارزشمند بودن پسماند، فرض 

ابل و بقیه پسماندهای ق %80با بازدهی  یرفلزیغفلزی و 
جدا شوند  %40بازیافت )پالستیک، پت، شیشه و....( با بازدهی 

اریو در سن شدهانیبماندها وارد لندفیل با مشخصات و باقی پس
، کیپالست. با توجه به وجود کارخانه بازیافت شوندیم 1

 کیلومتری 20الستیک و کاغذ در شهر طبس و به فاصله 
نه رخااین کا بهمحل دفع، این دسته از مواد قابل بازیافت 

و  هبازیافت شیش هاکارخانه کهییازآنجامنتقل خواهند شد  و 
بس( طکیلومتری  360فلز )آهنی و غیر آهنی( در شهر یزد )

اهند خو وجود دارد، این بخش از پسماندها به شهر یزد منتقل
 شد.

 
  مواد قابل بازیافت از سیستم جداشده،4سناریو : 

وارد سیستم  هیتجزقابل( مواد %40با بازدهی )

 .شود سوززبالهلندفیل شود و مابقی وارد 

 3مشخصات خطوط تفکیک مانند سناریو در این سناریو 
 . شوندیم سوززبالهو باقی مواد وارد  باشدیم
 
 مواد قابل بازیافت از سیستم جداشده 5 ویسنار :

این  %70) هیتجزقابل(، مواد %40)با بازدهی 

مقدار( وارد سیستم کمپوست شود و مابقی وارد 

 لندفیل شود.

اندهای قابل خطوط تفکیک پسم لهیوسبهدر این سناریو 
( سپس 1 ویدر سنار شدهانیب)با بازدهی  جداشدهبازیافت 

 سیستماز  %70پسماندهای غذایی و باغبانی با بازدهی 
. کمپوست به روش شودیمو وارد سیستم کمپوست  جداشده

و مابقی مواد وارد سیستم لندفیل  ردیگیمویندرو انجام 
ندفیل بسیار حجم پسماند ورودی به ل کهییازآنجا، گرددیم

، در این حالت سیستم استحصال گاز و تولید باشدیماندک 
شیرابه  یآورجمع یهاستمیسانرژی وجود نخواهد داشت، اما 

نصب خواهد شد. با باال رفتن مقدار پسماندهای غذایی در 

 ,Ma) ابدییمتوده پسماند کیفیت تولید کمپوست افزایش 

ن مواد ورودی به بر اساس سناریوهای موجود میزا (.2016
 است: شدهدادهنمایش  5دفع در جدول  یهاستمیسهر یک از 

 دفع یهاستمیسمیزان مواد ورودی به هر یک از  -5جدول 
 سایر فلزات شیشه پالستیک کاغذ مواد آلی عملیات سناریو

 1481 347 293 1353 1353 13460 لندفیل 1 ویسنار

 1481 347 293 1353 1353 13460 سوززباله  2سناریو

 3سناریو
 0 278 117 541 541 0 بازیافت
 1481 69 176 812 812 13460 لندفیل

 4سناریو
 0 278 117 541 541 0 بازیافت

 1481 69 176 812 812 13460 زباله سوز

 5سناریو 

 0 278 117 541 541 0 بازیافت
 0 0 0  0 9422 کمپوست

 1481 69 176 812 812 4038 لندفیل

 
 ومیزان کل مواد ورودی به سیستم دفع در هر سناری -6ول جد

 5سناریو 4سناریو 3سناریو 2سناریو 1سناریو 

 7389 0 16811 0 18289 انتقال به لندفیل
زباله انتقال به 

 سوز
0 18289 0 16811 0 

انتقال به سیستم 
 بازیافت

0 0 1478 1478 1478 

 9422     0 0 انتقال به کمپوست
 18289 18289 18289 18289 18289 کل پسماند

 

 دیاکسید ومتان ) دشدهیتول یهاندهیآالدر این مقاله مقدار 
ر د در شهمختلف مدیریت پسمان یهانهیگز( با توجه به کربن

 قرارگرفته یدبررسمور IWM-3 افزارنرم لهیوسبهطبس 
 لهیوسبهبرای مدیریت پسماند  شدهفیتعرسناریو  5است. 

 قرار گرفت. یموردبررس LCA یهاروش

 
 

  یریگجهینت -4
  شدهمصرفانرژی  

رفی را کمترین انرژی مص 1سناریو  شدهمصرفبر اساس انرژی 
 ینیبشیپ ابلقدارد، البته با توجه به عدم بازیافت مواد این اتفاق 

 فت با توجه بهقرار دارد، شاید بتوان گ 5بود، در رتبه بعدی سناریو 
رژی ان یافت، کمپوست و دفن و میزان مصرفانجام فرایندهای باز

وجه تبا  4ناریو باشد، اما س تواندیم هانهیگزجزو بهترین  5سناریو 
ارزش  و همچنین کاهش سوززبالهبه عدم تولید انرژی توسط 

 ترین انرژیجداسازی مواد قابل بازیافت بیش واسطهبهحرارتی 
 مصرفی را به خود اختصاص داده است.
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 در هر سناریو شدهمصرفدار انرژی مق-1 شکل

 
  دشدهیتول یاگلخانهگازهای 

 

 در هر سناریو دشدهیتول یاگلخانهمقدار گاز  -2 شکل

 

به دلیل عدم وجود لندفیل  4تولید متان، در سناریوهای  نظرازنقطه

، لندفیل وجود دارد اما به 4)در سناریو  گرددینمتولید  متانی باًیتقر

قابلیت تولید گاز ندارد،  سوززبالهاز  شدهخارجر دلیل اینکه خاکست

 یاگلخانه( از نظر تولید گازهای گرددینمگاز متان تولید  جهیدرنت

بیشترین مقدار گاز  1است، سناریو  شدهانیب 2Co که بر اساس 

، دلیل این امر عدم انجام فرایند بازیافت کندیمرا تولید  یاگلخانه

 3، در سناریو باشدیمد به داخل لندفیل و همچنین ورود تمامی موا

و به دلیل دفع مواد آلی در داخل  دهدیمرخ  اتاقنیز همین 

روبرو  یاگلخانهاز گازهای  یتوجهقابللندفیل با تولید مقدار 

 4سناریو  یاگلخانهبر اساس میزان تولید گازهای  جهیدرنتهستم، 

 بهترین سناریو خواهد بود.
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