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Abstract
Systematic management of waste as a principle of sustainable development is considerable
from health- environmental perspectives. Sanitary disposal of waste with methane extraction
meet these goals and also consider renewable energy extraction.
This study paid to the potential of methane extraction during period of 24 years (1997-2021)
in Zanjan landfill (Mehtarchiee), based on quantity and quality of Zanjan wastes in three time
section (2004, 2009 and 2016). For this purpose, the proposed model by Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC Waste Model), the effect of climate (temperature and
humidity) on extractions and time pattern of emissions are studied. Results indicated that due
to the high percentage of decomposable organic compounds (60-70%) and relative humidity
(69%), Zanjan's wastes have a high potential for methane extraction. During the study period,
43.34 Gg of methane and an ascending- descending pattern have been emited. The best
climatological conditions are warm-humid and temperate- wet, respectively.
Waste incineration in compare with sanitary disposal (with methane extraction), despite a
significant reduction in volume and rapid energy recovery, is not a good option due to the
high humidity level and limitation of combustible material and faced with environmental
consequences.
Keywords:
“Waste”, “Methane extraction”, “IPCC Model”, “Zanjan”
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 -1مقدمه
رشد جمعیت و توسعه صنعتی از یک سو و افزای روزافزون حجم
زباله و بحرانهای محیطزیستی ناشی از آن از سوی دیگر بر توجه
و استفاده بهینه از پسماندها تاکید میکند .مدیریت زبالهها در اکثر
مد و
ناکارآمند
صورت ناکارآ
کشورها ،به خصوص موارد در حال توسعه ،به صنورت
دفع بهصورت غیربهداشتی و غیراصولی انجام میشود .همی اامنر
مر
موجب شیوع بیماریهای مختلف و خسارات جبرانناپذیر به جوامع
سماند از مهمتتنری گام ها
هنا
مدیریت پپسنماند
شهری و روستایی میشود .مندیریت
سازمان حفا نت
ت
ست .سنازمان
یدار ااسنت.
سعه پاپایندار
توسنعه
هداف تو
به ااهنداف
برای رسیدن بنه
کاه در ممبند
بد
شامل کناه
محیطزیست آمریکا ( )EPAچهار گزینه شنامل
شتی در ززمنی
می
بهداشنتی
سوزاندن و ددفنف بهدا
تولید ،بازیافت و کمپوست ،سنوزاندن
مدیریت جنامع
جامع
نههای مندیریت
گزیننه
(همراه با استحصال متان) را بهعنوان گزی
کاران .)1391 ،از بنیبی
همکناران،
پسماند پیشنهاد کرده است (قهرمانی و هم
نهایتنتان ددفنف در
ست و نهای
کمپوسنت
فت و کمپو
بازیافنت
بد  ،بازیا
گزینهها ،کاه در ممبند
نه سنوزاندن
سوزاندن
گزیننه
ما گزی
زمی جزء جداییناپذیر مدیریت پسماند بوده اامنا
ست .در
بسته به شرایط اقلیمی و زمی شناسی منطقه قابل حذف ااسنت.
ایران به دلیل فقدان هماهنگی بی ارگانها و نبود آموزش اافنراد،
فراد،
تالش سازمانیافتهای در خصوص کاه در مبد و بازیافت انجام
ها و گروه های
هننای
گردهننا
صار دورهگرد
انحصننار
اغلننب در انح
فت اغ لب
بازیافننت
ته و بازیا
نگرفتننه
نگرف
شی از
غیررسمی است .مدیریت اصولی زایدات جامد ،مشکالت ناناشنی
دفع پسماند را تا حدی کاه ولی سرنوشت نهایی تمامی زایدات،
ست ( حاجی
(حناجی
حتی خاکستر زبالههای سوزانده شده ،دف در زمی ااسنت
زبالنه
له
باقری و همکاران .)1392 ،دف بهداشتی زباله شامل انتقال زبا
صنوعی) ااسنت
ست
به مراکز دف (به صورت گودالهای طبیعی ینایا ممصننوعی)
شود .در
بهنحوی که مالحظات محیطزیستی بهطور کامل رعایت شنود.
صورت
به صنور
لهها بنه
زبالنه
صورت فقدان زمی مناسب برای گودبرداری ،زبا
تراکم و بنابا
نوارهای باریک در سطح زمی پخ  ،در حد امکان ممتنراکم
الیهای از خاک پوشانده میشوند .ای روش بهتری و متداولتری
کامالن
روش دفع زباله در جهان محسوب میشود و اگر به صورت کنام
به دندنبنال
بال
بهداشتی انجام شود ،روشی قابل قبول و مطمئ است .بنه
سوم بنه
به
(موسنوم
فی (مو
مختلفنی
های مختل
گازهنای
دف پسماندها در محلهای دف  ،گاز
مختلفنی
فی
های مختل
بیوگاز) تولید و منتشر میشوند که از طریق فناوریهنای
میتوان از ای انتشارها بهصورت بهینه و بهعنوان منبع تجدیدپذیر
سماندهای آآلنی
لی
هوازی پپسنماندهای
یر بیهنوازی
تخمینر
انرژی استفاده کرد .بیوگاز از تخم
مویی و محبت کار،
کنار،
(لیمنویی
ید (لی
تولیند
توسط باکتریهای تولیدکننده متان تول
سماندهای ککشناورزی،
شاورزی،
 )1391و منابعی از قبیل فضوالت دامی ،پپسنماندهای
ستفاده شنوند.
شوند.
ید آن ااسنتفاده
تولیند
زبالههای خانگی و صنعتی میتوانند در تول
تنا 51
تان ( )CH4و  21تا
گاز ،ممتنان
بیوگناز،
تقریبان  51تا  11درصد ترکیب بیو
ندکی را
جزء اانندکی
اکسنیدکرب ( )CO2و جنزء
مدتان دیاک سیدکرب
باقی را ععمندت
صد بناقی
درصند
در
شکیل میده ند
دهنند
گازهای دیگر از جمله سولفید هیدروژن ( )H2Sتتشنکیل

یک گاز
گناز
بهعنوان ینک
تان ،بنه
شار ممتنان،
انتشنار
کاران .)1381 ،انت
همکناران،
(عمرانی و هم
پدینده
یده
شدید پد
گلخانهای با پتانسیل باالی گرمای جهانی ،باعث تتشندید
تان سنسمّی و
چه ممتنان
اگرچنه
شود .اگر
یه ازن میشنود.
الینه
تغییر اقلیم و آسیب به ال
باال ،در ععمنق
مق
سمت بناال،
به سنمت
هاجرت بنه
خطرناک نیست ،اما در حی ممهناجرت
الیههای خاک محل دف زباله جایگزی اکسیون میگردد .عنالوه
عالوه
کاه و
سیون را کناه
یزان اکاکسنیون
خاک ممینزان
بر ای  ،اکسیداسیون متان در خناک
غلظت دیاکسیدکرب را افزای میدهد .مسأله جدی دیگری که
بو می شود،
شنود،
مربنو
له مر
زبالنه
های ددفنف زبا
یدی در محلهنای
تولیندی
به گاز متان تول
تان 891
مول ممتنان
یک منول
تراق ینک
احتنرا
پتانسیل باالی انفجاری آن است .اح
خار آب و دیاک سید
اکسنید
رابطنه  )1و ببخنار
ند (راب طه
کیلوژول انرژی تولید میککنند
کرب از بقایای احتراق میباشد (ساالر و همکاران.)1393 ،
رابطه 1
CH 4 + 2O2 → CO2 + 2H 2O + 890KJ
از زمان شروع فعالیت مراکز دف تا حدود  51سال از زمان تعطیلی
حیط پپسنماند،
سماند،
هوازی در ممحنیط
های بیهنوازی
سطه واکن هنای
ای مراکز ،بهواواسنطه
تولیندی
یدی
های تول
گازهنای
یب گاز
ترکینب
بد .ترک
شار مییایابند.
انتشنار
ید و انت
تولیند
گاز تول
مقادیری گناز
یر و شنامل
شامل
متغینر
های ددفنف متغ
حاکم در محلهنای
براساد فاز تجزیهای حناکم
تروژن و
یدروژن ،نینیتنروژن
سولفید ههیندروژن،
یدروژن ،سنولفید
متان ،دیاکسیدکرب  ،ههیندروژن،
حل ددفنف
گاز از ممحنل
اکسیون است ( .)Park et al., 2005انتشار گناز
زباله به چند دلیل عمده در مدیریت محل دف باید مورد توجه قرار
گیرد که مهمتری آنها به جزء اصلی تشکیلدهنده گاز ،یعنی متان
(در حدود  51تا  11درصد کل گازهای محل دف ) مربو میشود
هوازی پپسنماند
سماند
( .)Bogner & Matthews, 2003تجزیه بیهنوازی
سنازی را شنامل
شامل
سازی و متان سازی
اسیدسنازی
یدرولیز ،اسید
شامل ههیندرولیز،
سه مرحله شنامل
محلنول
لول
یده مح
پییینده
لی پیی
میشود .در اولی مرحله جامدات و ترکیبات آآلنی
توسط عوامل تخمیرکننده هیدرولیز و به اسیدهای چرب فرّار اولیه،
الکل ،هیدروژن و دیاکسیدکرب تبدیل میشوند .در دومی مرحله
سید ااسنتیک
ستیک
به ااسنید
باکتریهای اسیدساز ،محصوالت مرحله اول را بنه
تبدیل و در آخری مرحله متان بهوسیله باکتریهای متانساز کنه
که
تان و
به ممتنان
شامل باکتریهای اسیددوست (با تبدیل اسید استیک بنه
دیاکسیدکرب ) و باکتریهای هیدروژندوست (با تبدیل هیدروژن
ساالر و
شود ((سنناالر
ید میشننود
تولینند
ستند ،تول
تان) ههسننتند،
به ممتننان)
سیدکرب بننه
و دیاکاکسننیدکرب
همکاران.)1393 ،
عوامل مختلفی بر میزان گاز تولیدی از محل دف تاثیرگذار هستند
که از ای جمله میتوان به ترکیب پسماند ،مدت زمان دف  ،سطح
اکسیون ،سطح مواد مغذی ،رطوبت و دما ،اسیدیته ( ،)pHتاثیرات
شت (سناالر و
شاره داداشنت
خردای ااشناره
بافرافزایی و خنردای
ناشی از سولفات ،بنافرافزایی
همکاران1393 ،؛ معی پور و هاشمی.)1391 ،
های ددفنف
نرژی در محلهنای
گاز و ااننرژی
استقرار سیستمهای استحصال گناز
پسماند با هزینههای اقتصادی و مالحظات تکنیکی فراوان ههمنراه
مراه
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عمیق ،با استفاده از مدل پیشنهادی  IPCCدر کشور تایلند مورد
منورد
مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد دف گاه مدیریتشده در فصول
تنا  5برا بر
برابنر
مدیریت  2تا
قد مندیریت
بارانی  5تا  1برابر و در دف گاههای فافاقند
همیننینی بنابا
بیشتر از فصول زمستان و تابستان انتشار متان دارند .همی
انتخاب مناسب پارامتر اصال متان و فاکتور اکسیداسیون میتوان
دقینق
یق
یک و دق
نزدینک
عی نزد
واقعنی
نتایج مدلسازی را تا حد زیادی به نتایج واق
آبابنا،
با،
یآ آبا
آدینآ
شهر آد
عه شنهر
مطالعنه
کنرد ( .)Wangyao et al., 2010مطال
کرد
زبالنه
له
های ددفنف زبا
بر روی محلهنای
یوپی ،بنر
پایتخت و بزگتری شهر اتاتینوپی،
انتشنار
شار
یزان انت
شان داد ممینزان
مدل  IPCCننشنان
مدیریتنشده با استفاده از مندل
بنه 9/98 Ggدر
سال  2113به
خالص متان از رقم  3/11 Ggدر سنال
یت بناز
باز
جمعینت
شد جمع
به ررشند
فزای بنه
سال  2112افزای و علت اصلی اافنزای
میگردد .افزای نرخ متان تولیدی میتواند تامی کننده هزینههای
ساخت دف گاه جدید با پتانسیل استحصال متان باشد ( Jigar et
سته در اایناالت
یاالت
سربسنته
باز و سرب
روبناز
 .)al., 2014مقایسه محلهای دف رو
سال 2115
کاران در سنال
همکناران
متحده از منظر انتشار گاز توسط پاول و هم
حام آآمناری
ماری
سته از للحنام
روبسنته
گاز روب
معآوری گناز
ستمهای ججمنع
سیسنتم
نشان داد سی
سبت بنه
به
شتری ننسنبت
کارآمدتر و به طور متوسط  13درصد کارآیی بیبیشنتری
های ددفنف
محلهای دف روباز دارند .ای در حالی است که محلهنای
ته از
یافتنه
شار یاف
انتشنار
نهای انت
گلخاننه
روباز مسئول  91درصد از کل گازهای گلخا
مراکز دف هستند (.)Powell et al., 2016
در کشور ایران نیز مطالعات محدودی به ای حوزه پرداخته ااسنت.
ست.
ید شنده
شده
تولیند
بهعنوان نمونه قره و شریعتمداری با برآورد میزان گاز تول
در مرکز دف پسماندهای شهر مشهد با استفاده از مدل کناربردی
کاربردی
 Land GEMمیزان گاز متان تولیدی را در شرایط خوشبینا نه،
بیناننه،
کاراننننه،
نه،
شرایط محافظهکارا
ننال و در شنننرایط
ننب در سنسال
مترمکعنعب
 3/33×113مترمک
 1/32×113مترمکعب در سال تخمی زدند .نتایج مدلسازی نشان
سال  ،1381یعیعننی
نی
به سنال
داد حداکثر میزان گاز متان تولیدی مربو بنه
به حنداکثر
حداکثر
مدف بنه
یک سال پآ از سالی که میزان دف در ااینی مندف
شریعتمداری .)1385 ،در
نره و شننریعتمداری،
شد ((قنقره
سد ،میباباشنند
خود میررسنند
قدار خننود
ممقنندار
مطالعه دیگری عمرانی و همکاران وععیت استحصال گاز متان از
تایج ننشنان
شان
محل دف زباله برمشور شهر شیراز را بررسی کردند .ننتنایج
داد که با شیوة لولهگذاری صحیح و مهندسی بهموقع (همزمان بنابا
تنوان از ووقنوع
قوع
سایت ددفنف ) می توا
بهعنوان سنایت
قه بنه
منطقنه
در نظر گرفت منط
یادی از
حد ززینادی
لوگیری و تناتا حند
حوادثی چون انفجار و آت سوزی ججلنوگیری
نی و
(عمرانننی
ست (عمرا
کاسننت
له کا
زبالننه
ماک ددفنف زبا
نامطبوع در اامنناک
بوی نننامطبوع
جاد بننوی
ایایجنناد
بیوگناز
گاز
همکاران .)1381 ،سال  1392پرنگ و همکاران به بررسی بیو
حاصل از دف گاه شیراز و تاثیری که انتشارها در تغییر اقلیم دارند،
حل ددفنف
گاز از ممحنل
بیوگناز
معآوری بیو
پرداختند .نتایج موید آن بود که ججمنع
گازهنای
های
شار گاز
انتشنار
پسماندها در شیراز اقدام موثری در جهت کاه انت

ستمها
سیسنتم
جرای ااینی سی
مهریزی و ااجنرای
برنامنه
است .بههمی دلیل قبل از برنا
بر ااینی
یابی و بنر
ارزینابی
مورد ارز
صال منورد
استحصنال
الزم است کمّیت و پتانسیل استح
هنای مختل فی
مختلفنی
یابی بنابا روش های
ارزینابی
شود .ااینی ارز
صمیمگیری شنود.
اساد تتصنمیم
شگاهی میتوا ند
توانند
آزمایشنگاهی
امکانپذیر است .نمونهبرداری و آنالیزهای آزمای
تان باباشند.
شد.
ید ممتنان
تولیند
یزان تول
روشی موثر و قابل استناد جهت برآورد ممینزان
هرچند با توجه به زمانبر بودن فرآیند تولید متان (گاهان تا دو دهه)
کی از
و هزینههای باالی ای روش ،امروزه مدلسازی بهعنوان ییکنی
مدلهای
نواع مندل
شد .ااننواع
طر میباباشند.
روشهای پرکاربرد و اقتصادی ممطنر
کاربرد دارد.
ظور کناربرد
منظنور
برای ااینی من
موارد بنرای
گر منوارد
دیگنر
تجربی ،شیمیایی و دی
یل  IPCC Waste Model ،Land GEMو
مدلهایی از قبقبینل
برآورد ممیننزان
یزان
فق در بننرآورد
موفنق
نههای مو
نمونننه
صنوعی از نمو
صبی ممصننوعی
شبکه ععصننبی
شنبکه
استحصال متان مراکز دف بهشمار میروند.
حیط و امامکنان
کان
تان در ممحنیط
سازی ممتنان
رهاسنازی
با توجه به مضرات انتشار و رها
رویکنرد
کرد
نی بنابا روی
فراواننی
عات فراوا
مطالعنات
استفاده از آن بهعنوان منبع انرژی ،مطال
های ددفنف و
پتانسیلسنجی ،تخمی نرخ استحصال متان از مکانهنای
ته ااسنت.
ست.
گرفتنه
شکل گرف
شارها شنکل
انتشنارها
خطرات احتمالی بیتوجهی به ای انت
اواینل
یل
هه  1911و اوا
اواخنر ددهنه
نخستی بار کنترل گاز محل ددفنف در اوا خر
سون در
سونسنون
سون و سون
برجسنون
شد .برج
دهه  1931در ایاالت متحده انجام شند.
سال  1993به بررسی و پای دائمی محلهای دف زباله در سوئد
سمهای اکاکسنیدکننده
سیدکننده
میکروارگانیسنم
پرداختند .نتایج نشان داد فعالیت میکروارگانی
باال در ااینی
بت بناال
رطوبنت
بوده و رطو
مق  1/5-1/1 mبنوده
متان بیشتر در ععمنق
گننردد ( & Börjesson
شار می گردد
انتشننار
فزای انت
عث اافننزای
سطح باباعننث
سننطح
کاران در
همکنناران
مار و هم
کومنار
عد ،کو
سالهای ببعند،
 .)Svensson, 1997در سنال
ند (-1999
له در ههنند
زبالنه
های ددفنف زبا
سی محلهنای
بررسنی
پووه خود با برر
 )1981با استفاده از روش پی فرض  IPCC 1996میزان انتشار
متان از پسماندها را بررسی و نشان دادند که ای پتانسیل میتواند
شود ( Kumar
در محاسبه ذخایر ملّی انتشار متان کشور استفاده شنود
 .)et al., 2004مقایسه ش مدل مختلف در تخمی انتشار متان
ماهنگی و
که ههمناهنگی
از مراکز دف توسط اسکارف و جاکوبز نشان داد کنه
اراینه
یه
مدل ارا
تک مندل
ستفاده از تنک
تلفیق مدلها نتیجه بهتری نسبت به ااسنتفاده
تایج قاقابنل
بل
کاه و ننتنایج
نان کناه
اطمیننان
عدم اطمی
ععیت عندم
میدهد .در ااینی ووعنعیت
بود ( Scharff & Jacobs,
هد بنود
خواهند
شفاف خوا
سازگار و شنفاف
مقایسه ،سنازگار
می ممینزان
یزان
تخمنی
 .)2006استفاده از دو مدل پیشنهادی  IPCCدر تخ
 )2121نشان داد مندل
مدل
2121-1991
انتشار متان ناشی از زباله در پاناما (1991
باالتر پی بیبینننی میککننند و از
صدی بنناالتر
درصنندی
شار را در
انتشننار
قادیر انت
یر ممقننادیر
اخیننر
اخ
ها ،پی فرض های
هنای
مدیریت دادههنا،
نه مندیریت
زمیننه
تواناییهای مطلوبی در زمی
ست ( Weitz
وابسته به نوع سایت دف و نوع پسماند برخوردار ااسنت
 .)et al., 2008در مطالعه وانگیایو و همکاران تعداد نه دف گاه،
سطحی و
اعم از مدیریتشده و فاقد مدیریت ،با عمقهای ددفنف سنطحی
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نهای
گلخاننه
پاالی گاز خروجی گزینه مناسب جهت حذف ای گاز گلخا
میباشد (طالیی خوزانی و همکاران.)1395 ،
نخسنتی
ستی
برای نخ
با ای رویکرد در پووه حاعر تالش شده است بنرای
بار در منطقه مورد مطالعه ،براساد دادهها و نمونهبرداریهای سه
پتانسننیل
سیل
به پتان
سالهای  88 ،83و  ،)95بننه
نف ((سننال
مختلنلف
مانی مخت
طع ززمننانی
مقطننع
مق
فعلنی
لی
استحصال متان از پسماندهای شهر زنجان در محل دف گاه فع
نار آن
ته و در ککننار
پرداختنه
 )1211پرداخ
1211-1331
ساله (1331
مانی  22سناله
و در بازه ززمنانی
ارزینابی
یابی
مورد ارز
گزینه زبالهسوزی بهعنوان راهکار مدنظر شهرداری منورد
مدل اخینر پی شنهادی
پیشننهادی
تان از مندل
شار ممتنان
انتشنار
قرار گیرد .در ارزیابی نرخ انت
هیات بی الدّولی تغییر اقلیم ( )IPCC Waste Modelا ستفاده
اسنتفاده
و براساد جمعیت ،ترکیب ،کمّیت پسماند و شرایط اقلیمی منطقه
میزان انتشار بیوگاز و الگوی انتشارها برآورد شده است.

یابی و
ارزینابی
یار ارز
معینار
بهعنوان مع
عادل ((بنه
کرب ممعنادل
سید کنرب
گلخانهای و دیاکاکسنید
یزان  31532تنت کناه
کاه
به ممینزان
نهای) را بنه
گلخاننه
های گلخا
گازهنای
سننج گاز
سنج
کاران در سنال
سال
همکناران
ساالر و هم
کاران .)1392 ،سناالر
همکناران،
میدهد (پرنگ و هم
له را منورد
مورد
زبالنه
حل ددفنف زبا
ها در ممحنل
گازهنا
ید گاز
تولیند
 1393عوامل موثر بر تول
سیون و ههیندروژن
یدروژن
بررسی قرار دادند .عوامل غیرزیستی ،میزان اکاکسنیون
یههای
الینه
نوع ال
سماند ،ننوع
یزان  pHپپسنماند،
موجود ،سطح دما و رطوبت ،ممینزان
جا از
درجنا
سازی در
پوششی محل دف و اجرای فرآیند پی کمپوستسنازی
معرفنی
فی
مهمتری عوامل تأثیرگذار بر میزان انتشار متان از پسماند معر
له ممثنل
ثل
زبالنه
تان از زبا
شار ممتنان
انتشنار
شد .در ای پووه همینی تاثیرات انت
گازهنا
ها
انتشار بوی نامطبوع ،امکان آت سوزی ،عرر و زیان انتشار گاز
برای سالمت انسانها و پدیده گرمای جهانی ناشی از انتشار گاز
متان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (ساالر و همکاران.)1393 ،
جوهریپور و حکیمی محل دف مدرن آبادان را مورد بررسی قنرار
قرار
شان داد
سیها ننشنان
بررسنی
ند .برر
کردنند.
سی کرد
بررسنی
گاز را برر
بیوگناز
داده و فواید تولید بیو
بیوگناز
گاز
ید بیو
تولیند
ستگاههای تول
که ددسنتگاه
مهمتری و اساسیتری نتیجهای کنه
موجنب
جب
که مو
ست کنه
یت ااسنت
کیفینت
دارند ،تهیه کود بهداشتی مناسب و بنابا کیف
ها ،از
ها و انگلهنا،
سیاری از پارازیتهنا
هرز و ببسنیاری
نابودی بذر علفهای هنرز
هت ممصنارف
صارف
جمله تخم کرم آسکاریآ میشود .بیوگاز تولیدی ججهنت
ها) و سنوخت
سوخت
کرو توربی هنا)
میکنرو
خار و می
های ببخنار
خانگی ،صنعتی (دیگهنای
تولیند
ید
گاز تول
بیوگناز
اتومبیل کاربرد دارد .بدیهی است که ارزش سوختی بیو
شتر با شد،
شند،
تان بیبیشنتر
شده وابسته به درصد متان و هرچه مقدار گاز ممتنان
ترل و
کنتنرل
همیننینی کن
ست .همی
شتر ااسنت.
قابلیت استحصال انرژی از گاز بیبیشنتر
انتشنار
شار
لوگیری از انت
به ججلنوگیری
استحصال گازهای حاصل از مراکز ددفنف بنه
گازهای گلخانهای به اتمسفر کمک شایانی میکند که همی اامنر
مر
از مهمتری فواید جمعآوری ای گازها بهشمار میآید (جوهریپور
صالحی و
و حکیمی .)1392 ،بررسی پسماندهای آشپزخانه توسط صنالحی
هوازی ،گناز
گاز
ضم بیهنوازی،
همکاران نشان داد زبالههایی میتوانند در ههضنم
متان تولید کنند که تحت تخمیر هوازی قرار نگرفته و افزودن کود
هوازی ممقندار
قدار
گوسفند به عنوان منبع تأمی کننده باکتریهای بیهنوازی
بهعالوه،
بیوگاز تولیدی را به میزان قابل توجهی افزای میدهد .بنه
فرآینند
ند
گردد ،فرآی
اگر محیط کشت متانوژن طی  11الی 21روز آماده گنردد،
شامل ممتنان
تان
تولید بیوگاز در  22ساعت کامل شده و بیوگاز عمدتان شنامل
همکناران،
کاران،
خوزانی و هم
کاران .)1393 ،طالییخنوزانی
همکناران،
صالحی و هم
است ((صنالحی
انتشار دیاکسیدکرب و متان در دف گاه شهر بندرعباد را بررسی
یک سنال
سال
و نشان دادند بیشتری میزان گاز تولیدی از محل دف ینک
ستفاده از
عدم ااسنتفاده
صورت عندم
که در صنورت
بود کنه
هد بنود
خواهند
پروژه خوا
بعد از پایان پنروژه
شر و ااثنرات
ثرات
منتشنر
سفر منت
اتمسنفر
به اتم
گاز بنه
فت ،گناز
بازیافنت،
سیستمهای کنترل و بازیا
کنه
مخرب محیطزیستی فراوانی بهجا خواهد گذاشت .عم ااینی که
صفیه و
بر تتصنفیه
استفاده کاربردی از انرژی حاصل از ای گاز با تأکید بنر

 -2روش انجام تحقیق

• محدوده مورد مطالعه

شهر زنجان ،مرکز استان زنجان ،در منطقنه شنمالغرب کشنور،
طول جغرافیایی  28درجه و  12دقیقه تنا  28درجنه و  22دقیقنه
شرقی و عرض جغرافیایی  31درجه و  32دقیقه تا  31درجه و 21
دقیقه شمالی واقع شده است (پایگناه اسنتانداری اسنتان زنجنان،
 .)1391شهرستان زنجان دارای سه بخ مرکنزی ،قرهپشنتلو و
زنجانرود است که بخ مرکزی خود به سه منطقه شنهری (،1
 2و  )3تقسیمبندی شنده اسنت .مینانگی ارتفناع شنهر زنجنان
 1159/2متر از سطح دریا ،براساد طنول دوره آمناری  1951تنا
 ،2112می نانگی دمننایی ای ن شننهر  11/28درجننه سلس نیود و
میانگی ساالنه بارش  311/931میلیمتر است (پایگاه هواشناسی
استان زنجان .)1391 ،بر طبق آخری سرشماری رسمی عمنومی
نفننود و مسننک در سننال  ،95شننهر زنجننان جمعیت نی معننادل
 521312نفر دارد (پایگاه مرکز آمار ایران.)1391 ،
زبالههای شهری زنجان در سه گروه زبالههای شهری ،صنعتی و
بیمارستانی قابل تفکیک است .ترکیب پسماند در فصول مختلف
و با توجه به وععیت اقتصادی مناطق شهر کمی متفاوت است.
در انجام ای پووه از دادههای مربو به حجم و ترکیب
پسماند در بازههای مختلف استفاده شده است تا دیدگاه صحیحی
در مورد کمیت و کیفیت پسماندها در طوالنیمدت حاصل شود.
نخستی نمونهبرداری در سال  1383انجام و درصد اجزای
پسماند در فصول مختلف سال برآورد شد (مدحت و همکاران،
 .)1391در سالهای  1388-89نمونهبرداری میدانی دیگری از
پسماندها انجام و ترکیب فیزیکی -شیمیایی پسماند در فصول
مختلف و در مناطق مختلف شهر مورد بررسی قرار گرفت
(فتحیدخت الحشری .)1389 ،در سالهای  1395-91نیز مجدد نا
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شهر زنجان طی سالهای  1331تنا ( 1211بنازه فعالینت مرکنز
دف ) ارزیابی شود.
مدل پیشنهادی  IPCCجهت برآورد انتشار متنان از محنل دفن
براساد روش تجزیه مرتبه اول ( )FODعمل میکنند .در این
روش فرض میشود مولکول کرب آلی تجزیه پنذیر ( )DOCدر
زبالهها به آرامی و در طی چند دهنه کناه و طنی آن متنان و
دیاکسیدکرب تشکیل میشود .اگر شنرایط ثابنت باشند ،مینزان
تولید متان صرفان به میزان کرب باقیماننده در عنایعات بسنتگی
دارد .به عبارتی ،انتشار متان از عایعات ذخیره شده در محل دف
در چند سال اول پآ از دف باالتری مقدار و سنپآ بنه تندریج
کاه مییابد ( .)IPCC, 2006تبدیل منواد قابنل تجزینه بنه
متنننان و دیاکسنننیدکرب توسنننط زنجینننرهای از واکن هنننا و
واکن های موازی است .انتشار متان از زبالههای جامد برای یک
سال با استفاده از روابط  2تا  8تخمی زده میشود و در نهایت با
تجمیع مقادیر ،میتوان میزان انتشار متان در یک بنازه زمنانی را
برآورد کرد.

نمونهبرداری میدانی از پسماندها در مناطق مختلف شهری انجام
و درصد اجزاء مختلف پسماند سنج شد (قرجهلو.)1391 ،
براساد ای سه مطالعه ترکیب پسماندهای خانگی شهر زنجان
عمدتان شامل پسماندهای آلی ،کاغذ و مقوا ،فلزات ،پالستیک ،پلی
اتیل ترفتاالت یا پت ( ،)PETالستیک ،منسوجات ،شیشه ،نخاله
و چوب میباشد (شکل  .)1در حدود  11الی  31درصد وزن
زبالههای شهری زنجان را پسماندهای آلی و فسادپذیر و  11الی
 11درصد مواد قابل اشتعال از قبیل کاغذ ،مقوا و چوب تشکیل
شده است .براساد ای مطالعات ،محدوده رطوبت زبالهها در
حدود  19درصد برآورد شده که ای رقم از پتانسیل باالی
پسماندها در تولید متان و بیوگاز حکایت میکند (معی پور و
هاشمی .)1391 ،براساد اندازهگیریها ،میانگی سرانه تولید
پسماند شهر زنجان روزانه  851گرم (قرجهلو )1391 ،و با
احتساب جمعیت سال  ،1395روزانه حدود  223/1ت زباله در
شهر زنجان تولید میگردد .زبالهها پآ از جمعآوری به محل
دف  ،واقع در کیلومتر  19جاده مهترچایی منتقل میشود.
براساد اسناد موجود ،دف زبالهها از سال  1331در ای مکان
آغاز و احتماالن تا سال  1211ادامه خواهد داشت (پایگاه سازمان
مدیریت پسماند زنجان.)1391 ،

رابطه 2



CH 4 .Emissions =  CH 4 .generated x ,T − RT 
 x

) • (1 − OX T

رابطه 3

DDOC m = W  DOC  DOC f  MCF
−k

رابطه DDOCmaT = DDOCmdT + ( DDOCmaT −1  e ) 2

رابطه 5
رابطه 1

) DDOCm.decompT = DDOCmaT −1  (1 − e−k
16
12

رابطه 3
رابطه 8

CH 4. generated .T = DDOC m.decomp.T  F 
) DOC =  ( DOCi  Wi
i

2

k = ln( 2)  t 1

در ای معادلهها:

شکل  -1درصد انواع پسماند در زبالههای شهری زنجان (مدحت و همکاران،
1391؛ فتحیدخت الحشری1389 ،؛ قرجهلو)1391 ،

 =CH4.generatedمتان تولید شده از مواد مورد تجزیه
 =xنوع یا گروه پسماند
 =RTمتان بازیابیشده در سال )Gg( T
 =OXTفاکتور اکسیداسیون در سال  Tبراساد نحوه مدیریت
دف گاه
 =DDOCmجرم  DOCمدفون و قابل تجزیهGg ،
 =Wجرم پسماندهای دف شدهGg ،
 =DOCکرب آلی تجزیهپذیر در سال دف  Gg ،کرب بر Gg
زباله
 =DOCfکسری از  DOCکه میتواند تجزیه شود
 =DOCiکسری از کرب آلی تجزیهپذیر در پسماند نوع ( ،iبر پایه
وزن مرطوب)

• روش اجرای پژوهش و مدلسازی

در ای پووه با هدف بنرآورد مینزان انتشنار متنان و نیناز بنه
دادههای مربو به کمّیت و کیفیت پسنماند ،براسناد دادههنای
موجود در سه مقطع زمانی ،بهتنری خنط عبنوری از سنه نقطنه
تعیی و برای دیگر سالها از روش میانیابی و برونینابی بنرای
تعیننی درصنند انننواع پسننماند اسننتفاده شنند .بننهعالوه ،دادههننای
جمعیتی ،شرایط آب و هوایی منطقه مورد مطالعنه از نظنر دمنا و
رطوبت ،پارامترهای دخیل در انتشار (فاکتور اصال متنان ،عامنل
اکسیداسیون و  )...بنهطور کامنل تعینی و بنهعنوان ورودی وارد
مدل  IPCCگردید تا پتانسیل استحصنال متنان از پسنماندهای
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تا زمان اتمام بهرهبرداری از محل دف  ،بلکه تا  51سال بعد از
رهاسازی دف گاه میتواند ادامه داشته باشد (با سیر نزولی و
کاهشی) .پآ از جمعآوری گاز متان میتوان آن را سوزاند تا خطر
کمتری برای محیطزیست ایجاد نماید و یا از انرژی آن برای تولید
برق و یا گازکشی منازل استفاده نمود ( Talaie-khozani et
.)al., 2016

 =MCFفاکتور اصال متان برای تجزیه هوازی در سال دف و
براساد نحوه مدیریت دف گاه
 DDOCm =DDOCmaTتجمعی در محل دف در پایان سال ،T
Gg

 DDOCm =DDOCmaT-1تجمعی در محل دف در پایان سال
(Gg ،)T-1
 DDOCm =DDOCmdTمدفون در محل دف در پایان سال ،T
Gg

 DDOCm =DDOCm.decompTتجزیه شده در محل دف در
سال Gg ،T
 =Kثابت واکن
 =t1/2نیمه عمر (سال)
 =Wiکسری از پسماند نوع  iبا گروهبندی زباله( ،بر پایه وزن
مرطوب)
در ای پووه با توجه به فقدان مدیریت در محل دف و با توجه
تان ( 1/8 )MCFو فنناکتور
فاکتور
صال ممتننان
فاکتور ااصننال
مق ددف نف  ،فنناکتور
به ععمننق
بننه
ست ( IPCC,
شده ااسنت
ظور شنده
منظنور
صفر من
معنادل صنفر
اکسیداسیون ( )OXم عادل
.)2006

شکل  -2نرخ انتشار متان از زمان شروع تا خاتمه بهرهبرداری از محل دف

میزان استحصال متان از مرکز دف تحت تاثیر شرایط آب و
هوایی منطقه تغییر میکند .برای انجام مقایسه و ارزیابی شرایط
مختلف دما و رطوبتی تحت مدل  ،IPCCدر بخشی از ای
پووه مدلسازی و ارزیابی نتایج تاثیر شرایط اقلیمی انجام که
به شر شکل  3میباشد .براساد نتایج ،بهتری شرایط اقلیمی
برای تولید متان ،اقلیم گرم و مرطوب و پآ از آن ،معتدل و
مرطوب میباشد .شرایط آب و هوایی خشک بهواسطه محدودیت
رطوبت در دسترد ،تاثیر کاهشی بر انتشار متان دارد .شرایط آب
و هوایی گرم و مرطوب در مقایسه با معتدل و مرطوب ،با نرخ
تولید باالتر و زوال سریعتر متان همراه است .میتوان نتیجه
گرفت میزان انتشار متان با درصد رطوبت رابطه مستقیم دارد،
بهطوری که با افزای رطوبت ،فعالیت میکروارگانیسمها و در
نتیجه میزان تولید متان افزای مییابد .الزم به ذکر است که
تأثیر دما تا هنگامی که از  21درجه سلسیود فراتر نرود مثبت و
برای دماهای باالتر ای مقدار تأثیر منفی بر فعالیت باکتریها
داشته و میزان انتشار متان کاه خواهد داشت.

 -3نتایج
در ای پووه به ارزیابی پتانسیل استحصال متان از محل دف
زبالههای شهری شهر زنجان ( )1211-1331با استفاده از مدل
پیشنهادی  IPCCو براساد دادههای واقعی برگرفته از سه
مقطع نمونهبرداری از پسماندهای شهری زنجان پرداخته شد .از
آنجایی که تنها بخ آلی پسماند در فرآیند تولید بیوگاز نق
دارد ،لذا جرم مربو به ای بخ که تقریبان برابر  18درصد جرم
زباله ساالنه میباشد ،به تفکیک اجزای مختلف بخ آلی ،یعنی
مواد غذایی ،زبالههای پارک و باغ ،زایدات چوبی و کاغذی در طی
دوره  22ساله مورد استفاده و میزان انتشار متان برای ای بازه
زمانی  23/32 Ggبرآورد شد .بر طبق نتایج بهدست آمده ،در سال
نخست دف میزان انتشار صفر و تولید بیوگاز در دف گاه با چند ماه
تأخیر نسبت به دف پسماند آغاز شده است .ای تأخیر با درصد
مواد آلی تجزیهپذیر ،رطوبت ،نحوه توزیع مواد درون پسماند،
میزان نفوذ آب به محل دف و دمای محیط ارتبا دارد (پرنگ و
همکاران .)1392 ،با شروع فعالیت میکروارگانیسمها در محیط
بیهوازی نرخ انتشار متان افزای مییابد .طی دوره  22ساله
مورد بررسی ،انتشار متان از پسماندهای شهری در ابتدا سیر
صعودی و در حدود سال  1393به باالتری سطح خود رسیده
است .با توجه به تجزیه کامل مواد آلی موجود از سالهای قبل،
نرخ انتشار متان رفتهرفته کاه مییابد (شکل  .)2انتشارها نهتنها

شکل  -3انتشار متان در شرایط آب و هوایی مختلف
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و استقرار زبالهسوز میباشد .فرآیند زبالهسوزی با کاه قابلتوجه
در حجم زباله و تولید سریع انرژی همراه است .هرچند رطوبت باال
و ارزش حرارتی پایی پسماندهای زنجان میتواند در میزان
استحصال انرژی در ای روش مداخله جدی داشته باشد .فرآیند
زبالهسوزی با هزینههای باالی سرمایهگذاری و امکان انتشار
آالیندههای خطرناک در هوا (شامل منواکسیدکرب  ،اکسیدهای
نیتروژن و اکسیدهای گوگرد ،مواد معلق ،گازهای اسیدی ،فلزات
سنگی  ،ترکیبات آلی فرار ،دیاکسی ها و فورانها) همراه است
(عزیزی و عزیزی .)1391 ،در فقدان تجهیزات پیشرفته کنترل
آالیندههای هوا ،زبالهسوزها توانایی انتشار  23نوع فلزات سنگی ،
 21نوع ترکیبات سرطانزای دیاکسی و فوران و بی از 211
نوع ترکیبات آلی به هوای محیط را دارند .بههمی دلیل در صورت
نامناسب بودن کیفیت پسماند ،در تامی انرژی مطلوب ناتوان و از
نظر اقتصادی و محیطزیستی غیرقابل توجیه هستند (عبدلی و
به پتانسیلهای انتشار و
جمشیدی .)1385 ،ای پووه
استحصال انرژی از پسماندهای شهر زنجان پرداخته و ای زبالهها
را از نظر کمّی و کیفی مورد مطالعه قرار داده است .ای در حالی
است که توجیه اقتصادی و برآورد هزینهها بهعنوان یکی از
پارامترهای تعیی کننده مورد مطالعه قرار نگرفته است .پیشنهاد
میشود پووه های بعدی با در نظر گرفت دستاورهای ای
پووه و مطالعات پیشی  ،عوامل اقتصادی و هزینههای حاکم بر
سیستمهای مختلف مدیریت پسماند را مورد ارزیابی و بررسی قرار
دهند.

 -4نتیجهگیری
از میان روشهای مختلفی که در مدیریت پسماند قابل اجرا
میباشد ،بسته به ویوگی و شرایط پسماند از منظر کمّیت ،کیفیت،
درصد رطوبت ،سایز و ترکیب و نیز با احتساب شرایط آب و هوایی
منطقه و مسایل اقتصادی ،میتوان گزینه مطلوب و بهینه (شامل
دف بهداشتی ،استحصال متان ،تولید کمپوست ،زبالهسوزی و )...
را انتخاب نمود.
مطالعه زبالههای شهر زنجان ،از درصد باالی مواد آلی و فسادپذیر
( 31-11درصد) ،رطوبت باال (میانگی  19درصد) و درصد پایی
مواد قابل اشتعال از قبیل کاغذ ،مقوا و چوب در پسماند (11-11
درصد) حکایت دارد .براساد مطالعات ،در مواردی که درصد
رطوبت پسماند بی از  11درصد باشد (مانند پسماندهای شهر
زنجان) فرآیند تجزیه بیهوازی به خوبی صورت میپذیرد و میزان
استحصال متان از زباله باال میرود .باالبودن درصد مواد آلی،
سطح مناسب رطوبت و در اختیار داشت زمی کافی بهعنوان محل
دف  ،استفاده از گزینه دف بهداشتی همراه با استحصال متان را
برای شهر زنجان به گزینه مطلوب و قابل ارزیابی تبدیل میکند.
در کنار آن ،بازیافت بهعنوان یکی از بهتری گزینههای مدیریت
پسماند دارای صرفه اقتصادی ،فواید محیطزیستی و تاثیر قابل
توجهی از نظر کاه حجم پسماندها در پی دارد .متاسفانه تاکنون
در شهر زنجان تالش جدی در ای زمینه صورت نگرفته و
همینان پسماندها بهصورت مخلو و تفکیکنشده دف میشوند.
گزینه مدنظر شهرداری زنجان در راستای مدیریت پسماندها ،خرید
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