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 چکیده
ش  قنلبی د تولیدی شده است. رفاه ط نگرانی ناشی از افزایش سریع جمعیت منجر به نگرانی عمده ای جهت ایجاد امنیت انرژی و مدیریت مواد زاید جام

تولید زباله دارد و باید به نحوی مدیریت شود. روشهای متعددی از جمله بیوگاز، دفن و سوزاندن وجود دارد. بهترین مدیریت تبدیل بسزای در افزایش 
فع مناسب  د هووشی است و کاهش تولید پسماند امروزه یکی از معضالت مهم شهر نشینی روند رو به رشد تولید زبالهچرا که  مشکالت به فرصتها است

با   وری است . امر جمع آوری، دفع، بازیافت و اصوال مدیریت مواد زاید جامد در ایران باتوجه به نوع و کیفیت زباله های ایران تفاوت فاحشیامری ضر
استفاده از پسماندهای   .تسی نیعوامل محلی کار ارزنده ا  سایر کشورهای جهان دارد، لذا بکارگیری هر گونه تکنولوژی بدون شناخت مواد و سازگاری

وثر  خانگی در جهت تولید انرژی می تواند کمک شایانی به مقوله حفاظت از محیط زیست کرده از طرف دیگر در کاهش هزینه های امحای پسماند ها م
شیوه های جمع آوری و   اساس رژی بتامین انر ند با تاکید برلذابا توجه به اهمیت موضوع دراین مقاله سعی شده است تا مدیریت پسماواقع شود. 

این مقاله یک مطالعه مروری است که از مداراک واسناد معتبر ومطالعات کتابخانهای مرتبط با موضوع   استانداردهای دفع زباله های شهری بیان گردد.
 .استفاده گردیده است
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Abstract  

Concerns caused by the rapid population growth have led to a major concern for energy security and 

solid waste management. Welfare has a role to play in increasing waste production and should be 

managed in some way. There are several methods, including biogas, burial, and burning. The best 

management is to turn problems into opportunities because today one of the most important problems 

of urbanization is the growing trend of waste production, and reduction of waste production and 

proper disposal is essential. The collection, disposal, recycling and basic management of solid waste 

in Iran, due to the type and quality of waste in Iran, is very different from other countries in the world, 

so the use of any technology without the knowledge of materials and compatibility of local factors is 

not worthwhile. The use of household wastes for energy can help to protect the environment, on the 

other hand, to reduce waste disposal costs. Due attention is paid to the importance of the subject. In 

this paper, waste management has been emphasized with emphasis on energy supply based on 

collecting methods and urban waste disposal standards. This article is a review article that has been 

used for validated documents and literature and library studies related to the topic. 
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 مقدمه -1
رشد روز افزون جمعیت و صنعتی شدن جوامع باعث شده است که  

زیست بیش تر از میزان بهره مندی انسان ها از منابع طبیعی و محیط 
توان اکولوژیک آن باشد. به عبارت دیگر ردپای اکولوژیکی انسان بر  

از محیط   برخی در روی کره زمین بیشتر از ظرفیت بیولوژیکی آن است.
ها، طبیعت با کم ترین خسران مهیای باالترین توسعه است و در برخی  

این  می شود بنابردیگر کم ترین توسعه منجر به خرابی محیط زیست 
برای انجام توسعه در محیط زیست ، پیش از برنامه ریزی برای استفاده  

ش  تال یستااز آن ، باید به ارزیابی توان اکولوژیک آن پرداخت. در را
جهت اندازه گیری گسترش و تاثیر فعالیتهای انسانی ، نیازمندیم برآورد  

 ه عبارت دیگر نماییم که میزان مصرف انسان از محیط زیست و یا ب
بیوسفر که نیازهای بشر را تامین می نماید به چه میزان است. میزان  
اندازه و اثر انسان به سرعت باعث بر هم خوردن تعادل پایدار  

های زمین می شود که حاصل میزان تقاضا و مصرف   ستمیکوسا
انسانها از طبیعت و منابع زمینی و محیط زیست است که نیازهای  

نماید. محاسبه ردپای اکولوژیک مشخص   زندگی انسانها را تامین می
کننده میزان نیازها و اثرات انسان است و پیشنهاد دهنده فاکتورهایی  

 ی و استفاده پایدار از منابع طبیعت یدارات پاست که بهبود دهنده وضعی

 
 

 

مسایل زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی از چالش های موجود  . است
هستند. و توسعه پایدار   و پیش روی شهرهای امروز در قرن حاضر

شهری از جمله مهم ترین مباحث روز جوامع شهری در خصوص حل  
گرایش فزاینده   ت و برغچالش های موثر در شهرها می باشد. باتوجه به  

جهانی نسبت به مفهوم و موضوع توسعه پایدار، تمرکز بر مسایل زیست 
یدار  امه ریزی شهرهای پامحیطی و رویکردهای اکولوژیکی برای برن

شناسایی اثرات زیست محیطی  لذااهمیت بسزایی پیدا کرده است. 
 ،نیناشی از تعامل متقابل بین محیط های طبیعی و فعالیت های انسا

ضروری به نظر می رسد. در این   رفی مفهوم اکوسیستم های شهریمع
میان پسماندهای شهری و روشهای امحا و مدیریت آن یکی از مهم  

ه در حوزه محیط زیست شهری می باشد که در  ترین مباحث مطرح شد
صورت استفاده از روش های نوین و کارآمد در باب مدیریت 

آنها به عنوان مثال تولید انرژی،  از  نه پسماندهای شهری و استفاده بهی
 می تواند کدر ارتقا کیفیت محیط زیست موثر واقع شود. 

  حقیقپیشینه ت -2

ینی صورتی گرفته است که در در باب مدیریت پسماندها مطالعات پیش 
 قالب جدول زیر تدوین گشته است.
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 مبانی نظری  -3

 .تعریف زباله1-3

ه می شود که بطور  تپسماند یا زباله به مواد جامد، مایع و گاز گف
ظر تولید کننده  مستقیم یا غیر مستقیم حاصل فعالیت انسان بوده و از ن

زباله مواد   (Buffy silverman, 1392)زاید تلقی می گردد.
هستند.زباله هر ماده ای است که پس از  تفاده ناخواسته یا غیر قابل اس

 .فاده استتاستفاده اولیه از بین می رود یا بی ارزش، معیوب و بدون اس

یک محصول جانبی در مقابل یک محصول مشترک از ارزش اقتصادی  
یک محصول زباله ممکن است از یک اختراع که   .بتا جزئی استنس

می برد، یک محصول یا  یک ارزش محصول زباله را از صفر باالتر 
محصول مشترک یا یک محصول مشترک باشد.نمونه هایی از جمله  

له / زباله خانگی(، زباله های خطرناک،  ازباله های جامد شهری )زب
زباله های بدن )مدفوع و ادرار( و فاضالب )مانند فاضالب، که شامل 

 Buffy) روان سطحی(، زباله های رادیواکتیو و دیگران است.

silverman, 1392) زایـد  مواد  دیگر عبارت به یا زباله مسئله   
  شـده  تبـدیل شرـب برای محیطی زیست  معضالت  از یکی ، بـه امـروزه
  تـوان  می را جامد موادزاید از زیادی  که میزان این  به نظر    اسـت.
  و  راه مـواد ایـن رهاسـازی یـا دفـن داد، قرار بازیافت و  پردازش مـورد
  یافته  توسـعه کشورهای در امروزه لذا نمیرسد. نظر به منطقی روشی

  و  گرفتــه  قرار  خاص  توجه مورد ضایعات از  مجدد  استفاده  و  بازیافت

  نشان   دخــو ایــن کــه اســت شــده تبــدیل صــنعت یــک بــه
 ( 1384)یاری، میباشد.  مواد بازیافت اهمیت دهنده

 مدیریت پسماند . 2-3

 و  مسائل  مهمترین از پسماندها اصولی فعد و  جمع آوری امروزه
  روشهای  آن متعاقب و  بوده شهری  برنامه ریزی پیشروی مشکالت

  در . است کرده پیدا توسعه شهری پسماند مدیریت برای یمتعدد
  پیچیده ترین  و  چالشها مهمترین از  یکی پسماند  تمدیری امروزه حقیقت

 Pvrasghr).میباشد کشور هر در شهری مسئولین مشکالت

sangachin, 1390) برنامه   برای که فعالیت هایی مجموعه به
ذخیره   تولید، به وطبمر اجرایی عملیات و  مراقبت ساماندهی، ریزی،
  آموزش  نینهمچ و  پسماندها  پردازش  و  دفع  حمل، جمع آوری، سازی،

 می گفته پسماند مدیریت میشود، انجام زمینه ها این  در اطالع رسانی و 
  گام  اولین پسماند، ترکیب و  مقدار برآورد  (Abduli, 1372). شود

  در  ،ساسا این بر. میباشد محلی پسماند مدیریت زمینه در مطالعات
  ع دف یا  پردازش  فرآیندهای به ورودی  زایدات  مقدار که نواحی  یا  جوامع
  اندازه گیری  گذشته  در تصفیه خانه ها، و  دفن مراکز زباله سوزها، نظیر

 اعتماد  و  اطمینان با را کنونی رنامه ریزیه ایب میتوان است، شده وزن و 
  قابل، م نقطه در . داد انجام تولیدی پسماند کمیت خصوص  در بیشتری

  تعیین  نباشد،  دسترس  در  پسماند کمیت دقیق  اطالعات  که  صورتی در
   خواهد مطرح جدی  چالش یک به عنوان انتظار، مورد مقادیر برآورد و 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearchISI&op=Abs&DOI=10.1016%2Fb978-0-12-803837-6.00006-8
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearchISI&op=Abs&DOI=10.1016%2Fj.proenv.2016.07.032
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearchISI&op=Abs&DOI=10.1016%2Fj.wasman.2012.02.009
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearchISI&op=Abs&DOI=10.1016%2Fj.wasman.2008.06.002
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearchISI&op=Abs&DOI=10.1016%2Fs0306-2619%2897%2900050-0
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearchISI&op=Abs&DOI=10.1007%2F978-1-4613-2457-7_46
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 و  کلیدی فاکتور یک دپسمان کاهش  (Charles R.Rhyner)شد.
 اخیر  سالهای در اگرچه. است پایدار  جامعه ایجاد در  اساسی  ساختی زیر

  پسماند  مدیریت مختلف های زمینه  در خوبی اقدامات  نتهرا شهرداری
  های  کارخانه  احداث و  مکانیزه آوری جمع ،مبدأ از  جداسازی مانند

  نه  تهران  شهر در  پسماند  تولید میزان ولی است،  داده  انجام  کمپوست
  است. یافته نیز افزایش بلکه  است نداشته روندکاهشی  تنها

(Abduli,shirazi,1394)از بخشی شهری دناپسم مدیریت 

 ای فرآینده و  تخصصی فنون شامل  و  میگردد تعریف شهری مدیریت
  از  حاصل زاید مواد تمام شامل شهری پسماند. میباشد خود خاص

 فیزیکی خواص نظر از و  یگیردم صورت شهر در که است هایی فعالیت
  میتوان  را جامد زاید مواد مدیریت. دارند زیادی بسیار تنوع شیمیایی و 

  مهندسی  اصول اساس بر و  شده ریزی پایه بخشی میان فعالیت کی به
جمع   محل، در ذخیره تولید، یعنی آن مختلف  عناصر بین اقتصادی و 

  جامد  زاید مواد  فعد نهایتًا و  بازیافت  و  پردازش نقل،  و  حمل آوری،
( میزان مدیریت 1جدول شماره ) (Nagavi, 1388)نمود. اطالق

شهری، روستایی، کالنشهرها و استان   ی پسماند بر اساس تقسیم بند
 های شمالی نشان می دهد.  

 1397ماخذ : سازمان حفاظت محیط زیست،   -: مدیریت پسماند ( 1جدول )

 
  بی  و  دوام با مواد و  کاالها همچون مواردی شامل شهری جامد پسماند

  زاید  برگ و  شاخ غذایی، دورریزهای بسته بندی ها،  مواد و  ظروف دوام،
  مسکونی،  مناطق  در  شده دورریز غیرآلی و  آلی مواد دیگر و  درختان
  واحدهای  در مسکونی پسماندهای. میباشد صنعتی و  اداری  تجاری،

 تولید نابعم. میشود تولید آنها در ساکن افراد توسط و  مسکونی
 فعالیت مراکز و  عمده فروشها خرده فروشها، شامل تجاری پسماندهای

  توسط  اداری زباله های. میباشد امعهج در دهی سرویس و  خدماتی های
  صنعتی  پسماندهای. میگردد تولید دولتی مراکز و  بیمارستانها مدارس،

  بوده  یعصنا بهره برداری  و  اداری مراکز در  شده  انجام فعالیتهای از ناشی
دسته  .  نمیگیرد بر در را صنایع تولید  و  پردازش مراحل از ناشی زایدات و 

)ام اس دبیلو( به کار میرود   اجزای تشخیص رد معموًال که  موادی بندی
  از  یکی (Charles R.Rhyner).( تشریح شده است2در جدول)
  حاضر  حال در که شهری پسماند مناسب مدیریت اهکارهایر مهمترین
  کشورها  از بسیاری در شهری پسماند مدیریت در اول اولویت به عنوان

. است مبدأ از یزجداسا و  تفکیک است، گرفته قرار  توجه کانون در
(Pvrasghr sangachin, 1390)  به وابسته سیستم این موفقیت 

به   است، مبدأ از پسماند اسازیجد  امر در مردم جانبه همه مشارکت
 و  بازیافت در شایانی کمک مبدأ در پسماند تفکیک صورت در طوریکه

سرمایه   رفتن بین از و  زیست محیط آلودگی از و  نموده آن بهداشتی عدف
 (Jafarinasab, 1393)شد. خواهد جلوگیری  ی ملیاه

 

 1398ماخذ : نگارندگان،  -نابع پسماند جامع شهری  م( : 2جدول )

 

 شهری  جامد  پسماندهای  فیزیکی  ترکیب 3-3

  به جداسازی  گونههیچ بدون شهری جامد پسماندهای تخلیه نتیجه
  آن  تصفیه که باشد  می  پیچیده فیزیکی ترکیب یک ظروف، داخل

 ارزیابی  و  شهری جامد پسماند یکیفیز ترکیب شناخت. است تر مشکل
  آن  تصفیه جهت استفاده رد مو های تکنولوژی و  روشها طراحی جهت نآ

  پسماندها  فیزیکی خصوصیات شناخت همچنین . است اهمیت حائز بسیار
  های  شاخص  نظر از  معمول  شهری  جامد  پسماند یک نتعیی جهت

  پسماند زیکیفی ترکیب و  مواد و بازیافت میزان و  پتانسیل نظیر ارزیابی
  ول جداین ترکیب در  (Hassanvand, 1387).دارد اهمیت بازیافتی

 ( ارایه شده است. 3ماره )ش

 1398ماخذ نگارندگان، -شهری  جامد پسماند فیزیکی یب( : ترک3جدول )

 
 

 

 تهران  میانگین وزن ایرانی  مواد 

 74.56 72.04 مواد الی 

 5.04 6043 کاغذ ومقوا

 6.25 7.77 پالستیک 

 2.48 2.52 فلزات 

 1.11 1.14 الستیک 

 3.29 2.86 منسوجات 

 2.03 2.03 شیشه 

 1.82 1.10 چوب

 3.42 4.11 دسایر موا

 انواع پسماند جامد شهری منابع

 

 

 مسکونی

اسباب و وسایل منزل، روزنامه، البسه، ظروف 

های غذایی مواد یکبار مصرف، بسته بندی 

غذایی، قوطی های کنسرو، بطری، دورریزهای 

 غذایی، شاخ و برگ زاید درختان )زایدات

 )باغبانی

 

 اداری
کارتن، پسماندهای غذایی، کاغذهای اداری، 

 ظروف یکبار مصرف، زایدات باغبانی

 

 

 تجاری 

کاغذهای اداری، پسماندهای تولیدی در اتاق  

های استراحت و بوفه ها، پسماندهای مربوط به 

 کالسهای درس، زایدات باغبانی

 

 صنعتی
 کارتن، دورریزهای تولیدی در ناهارخوری ها،

 کاغذهای اداری، پالت های چوبی
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 ن تهرا شهر گانه 22مناطق  تولیدی پسماند میزان  بررسی( : 1نمودار )

 

به تفکیک  شهر تهران در را شهری پسماند تولید میزان ،(4) جدول
  جدول  از میدهد. آنطورکه نرا نشا 92 تا  89گانه از سال  22مناطق

 شهر  در شده تولید ماند میتوان شاهدکاهش پس  92 تا90 برمیآید،از سال
  و 91در سال های 5ومنطقه  90و  89 سالهای  در  2 منطقه .بود تهران

،  92سال در که گونه ای است، به بوده پسماند بیشترین تولیددارای  92
  .است کرده  تولید اندم پس 13برابر منطقه  6از بیش تنهایی به 5 منطقه

(Abduli,shirazi,1394) 

  گانه22  مناطق تفکیک به شهرتهران  در پسماند تولید ( : میزان 4)جدول شماره 

 سال( در تن هزار)

 
 
 
 

 وش های دفع زبالهر3-4
  برای  متعددی های روش موجود مختلف شرایط به بسته دنیا  در امروزه

  جمله  از که گیرند می قرار استفاده مورد شهری جامد های زباله دفاع
  در  تفکیک مبدا،  در  تفکیک وست،مپک تولید سوزاندن، به توان  می آنها

.  کرد اشاره زباله بهداشتی دفن و  بازیافت قابل آوری مواد  فن و  مقصد
  به  نیاز اجرا  قابلیت داشتن برای شده ذکر دفاع های روش از یک هر

  شرایط  و  زباله ترکیب لحاظ به خصوصا  داشت خواهند مشخصی طشرای
  هر  برای مناسب فعد روش انتخاب در موفقیت ترکیب. الزمه رطوبتی
  بایست  می احتم که بود خواهد ای ویژه معیارهای گرفتن نظر در منطقه

  متعدد،  گذار  تاثیر معیارهای وجود. شوند داده دخالت ها گیری تصمیم در
  مسائل  بر حاکم قطعیت عدم گیری، تصمیم در  متفاوت  اهمیت درجات  با
  تصمیم  رکا جامع غیر اطالعاتی های مجموعه با داشتن کار و  سر و 

  ده استفا  ضرورت  شده  عنوان مطالب به  توجه  با . کند می مشکل را  گیری
  می  نظر به محرز گیری تصمیم فرایند در  کارامد و  ساده های روش از

 گیری تصمیم فرآیند در امروزه که  تاس شده  باعث موضوع همین. رسد
  حال  در (Hung, 2007)شوند. گرفته کار  به ای ویژه های  ابزار

  توسعه  دلیل به زباله دفع برای دردسترس های مکان ادعدت حاضر،
  می  شدن محدودتر حال در پیوسته محیطی یستز مسائل نیز و  شهری

  از  ناشی های شیرابه با مرتبط مشکالت  محیطی، زیست آلودگی. باشد
  چالش  از  برخی مجاور جوامع  وسیله به مخالفت و  شده  منتشر بوی زباله،
. باشد می جدید زباله  دفع های مکان  ثدا حا برای دولت روی پیش های

  های  سیستمان فقد ناکافی، یفشردگ  ضعیف، مکان طراحی عالوه، به
  شده  انباشته های  زباله پوشاندن در نقصان شیرابه،  تیمار  و  آوری جمع

  توسعه  حال در کشورهای اغلب در  شده  معمول تجربه مشکالت یگرد
  مکان  اغلب که وند ش یم ایجاد  به این دلیل  باشد. این مشکالت می

  مهندسی  غیر باز رو  انباشتن شکل به دفع تاسیسات صورت به دفع های
 (zamali, 2010).باشند می

 

 
 ها گزینه هاو معیارسطوح هدف، دهنده مراتبی نشان  سلسله ( : ساختار2نمودار )

 

 

 

 92سال 91سال 90سال 89سال منطقه

1 149.3 151.7 138.83 133.44 

2 265.72 264.74 299.32 289.48 

3 115.91 118.72 121.02 106.34 

4 227.34 235.11 232.02 222.54 

5 256.12 245.16 308.22 314.89 

6 105.59 100.49 91.2 91.93 

7 98.08 101.65 93.89 85.81 

8 94.75 95.5 89.65 81.39 

9 70.9 67.89 58.24 53.64 

10 105.93 119.16 106.92 88.65 

11 107.04 111.14 103.37 80.47 

12 134.77 133.66 120.53 121.99 

13 60.44 56.06 54.3 51.58 

14 113.9 124.76 109.9 95.36 

15 174.22 171.98 146.26 146.61 

16 107.66 106.55 94.19 95.45 

17 97.73 95.56 88.16 80.22 

18 99.77 99.6 98.91 100.67 

19 86.97 82.47 88.39 76.76 

20 150.21 134.45 143.45 130.95 

21 67.65 61.5 60.84 55.19 

22 32.32 37.74 58.05 61.23 

 2564.59 2723.66 2717.59 2722.15 جمع
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بازیافت انرژی از زباله از مواد زائد غیر قابل بازیافت و استخراج از آن  
و یا انرژی از طریق فرایندهای مختلف از جمله احتراق،  برق  گرما،

این فرآیند به   ینگ و هضم بی هوازی استفاده می شود.گازسیون، پیرولیز
مختلفی برای بازیافت   عنوان زباله به انرژی اشاره می شود، روش های 

انرژی از زباله وجود دارد. هضم بی هوازی یک فرآیند تجزیه طبیعی 
ه آلی در نبود اکسیژن به یک جزء شیمیایی ساده ماد ناست که در آ

سوزاندن و یا مستقیم کنترل سوزاندن  (IGD, 2007)کاهش می یابد.
یافتی  ضایعات جامد شهری برای کاهش زباله و ایجاد انرژی. سوخت باز

ثانویه، بازیافت انرژی از زباله است که نمی تواند از فعالیت های  
شامل گرمایش زباله  )پایرولیسیس( د.ه شودمکانیکی و بیولوژیکی استفا

رای تجزیه هر گونه کربن به  ها با فقدان اکسیژن، به دمای باال ب
مخلوطی از سوخت های گازدار و مایع و باقی مانده جامد است. 

بدیل مواد غنی از کربن به وسیله دمای باال با اکسیداسیون  گازسیون ت
ا بسیار زیاد از  گرم اگرمای قوس پالسم جزئی به جریان گاز است.

است که   درجه سانتیگراد  10،000-3000ضایعات جامد شهری به دمای 
در آن انرژی توسط یک تخلیه الکتریکی در فضای بی هوازی آزاد می  

ه از زباله به عنوان سوخت میتواند مزایای  استفاد  (IGD, 2007) شود.
ن و مزیست محیطی مهمی را ارائه دهد این می تواند یک گزینه ای

مقرون به صرفه برای زباله هایی باشد که به طور معمول باید از طریق  
این می تواند کاهش انتشار دی اکسید   یه مورد استفاده قرار گیرد.تخل

ژی از سوخت های فسیلی کاهش دهد،  کربن را با استفاده از مصرف انر
 واند تدر عین حال تولید انرژی و استفاده از زباله ها به عنوان سوخت می 

باعث کاهش انتشار گازهای متان در دفن زباله با جلوگیری از زباله های  
بحث در مورد طبقه بندی برخی از مواد   (IGD, 2007) زباله شود.

د. نفت خام ، یک محصول مشترک زیست توده به عنوان زباله وجود دار 
از پالپ و پروسه تولید کاغذ، در برخی از کشورهای اروپایی به عنوان  

به طور  "یا باقی مانده تعریف می شود، در حالی که در واقع  یعات اض
ید می شود و دارای ارزش قابل توجهی در تولیدات صنعتی  تول "هدفمند

تفاده می  است. چندین شرکت ازنفت برای تولید سوخت اس
در حالیکه صنایع مواد شیمیایی صنوبر آن را   (Oliver, IGES)کنند،

از   "د مواد شیمیایی کم کربن، زیستیتولی"به عنوان یک ماده اولیه 
 (Moran, 2014)ی رساند.طریق استفاده از آبشار به حداکثر م

 تولید انرژی از پسماند   3-5

ی غیرقابل بازیابی به  به معنای استحصال انرژی موجود در پسماند ها
صورت گرما یا الکتریسیته است. پسماند منبعی برای تولید انرژی  

شود،زیرا از مواددارای ارزش بازیافت ومواد دارای  می بتجدیدپذیر محسو
متفاوتی از کربن آلی تخریب پذیر تشکیل شده   ارزش گرمایی بامحتوای

رمایی ان و به طور کلی ،ترکیب زباله و ارزش گ (IPCC, IGES)اند.
نرخ تولید زباله ازعوامل تعیین کنده در امکان سنجی استحصال انرژی از  

کاغذ مقوا پالستیک ها و منسوجات از محتوای   د .نهستسوزاندن زباله 
با افزایش این مواد و کاهش محتوای رطوبت  انرژی باالیی برخوردارند و 

ان چه میانگین  چن( 1394)شفیعی ده، ارزش گرمایی زباله افزایش میابد .
( در نظر گرفته میشود پتانسیل  9mg/kgارزش گرمایی پسماند ها)
   8Ej/yr-18میالدی حدود د  2010 سال انرژی حاصل از پسماند در

به   2025در سال تخمین زده شده است که پیش بینی میشود 
در حال حاضر سیاست اغلب   (Scarlet, 2015)حداکثرافزایش یابد.

 . استامحای زباله تولید انرژی قرار گرفته   کشور های پیشرفته از 
energy, 2015) 30EJ.(U.S 

عمدتا در دو گروه سیستم  پسماند فناوری های استحصال انرژی از 
زده تبدیل انرژی میزان  های گرمایی و بیوشیمیایی قرار گرفته اند . با

کاهش در حجم زباله ورودی و میزان انتشار االینده ها سه جنبه اصلی  
 .   (1394)شفیعی ده،  ی فنی این روش هاست. مقاسیه

 

   فناوری گرمایی:  3-5-1

وان سوخت به تولیدگرما  ت کم به عنباحتراق پسماند با محتوای رطو
یم و یا برای تولید  منجرمی شود،گرمای آزاد شده در صنایع مختلف مستق

الکتریسیته استفاده میشود. روش های فناوری گرمایی به سه صورت  
 تشکافت وگازی سازی است.زباله سوزی، آ

 : (سوزاندن )تبدیل به خاکستر کردن   1-1-5-3
ترین رایج از  مانند زباله به بازیافت انرژِی مواد آلیسوزاندن یا احتراق 

های جدید تبدیل زباله به  انرژی است. کارخانه اجرای تبدیل زباله به 
طریق از  سازمان همکاری اقتصادی و توسعهانرژی در همه کشورهای 

کلیه استانداردهای در رابطه با گازهایی از جمله  باید  زباله نسوزاند
فلزات سنگین و دیوکسین ایجاد   ،دهای گوگرداکسی،اکسیدهای نیتروژن

 ,Directive).طور دقیق مورد آزمایش قرار دهندشوند، را به می

طور کلی از  بنابراین سوزاندن زباله به منظور ایجاد انرژی به   (2000
های قدیمی نه انرژی نه شند زیرا در روشبامتمایز می های قدیمیروش

ز مدرن که حجم زباله اصلی را به  شد و زباله سومواد بازیافت می 
دهد، بسته به ترکیب و درجه بازیافت  درصد کاهش می  95-96میزان

 .برندادی مانند فلزات از خاکستر برای بازیافت بهره میمو
waste incineration, 2011) ) 

 

 میایی: فناوری بیوشی  3-5-2

ه  در این نوع فناوری تجزیه منابع آلی، پسماند از طریق موجودات زند 
وبدون حضور هوا صورت میگیرد.گازی با ارزش گرمایی متوسط مه  

ین محصول این فرایند است.  عمدتا از متان تشکیل شده است مهمتر
خاکچال و هاضم بی  روش های فناوری بیوشیمیایی به دو صورت 

 ( 1394عی ده، )شفی ی می باشد.زهوا
 

 معرفی سیستم   -4

ساخت سیستم های مختلف  امروزه با توجه به رشد تکنولوژی و گسترش 
دفع و امحاء پسماندها از یک سو و از سوی دیگر مقایسه آنها با روش  

ن نشان می دهد که برخی از روش های قدیمی اما اصالح شده  های نوی
از روش های قدیمی   دار می باشند. یکیر از قابلیت هـای باالتری برخو

ستفاده از سیستم  اما کارآمد در مدیریت دفع نهایی پسمانده ای مختلف ا

از مزایای اصلی استفاده از سیستم های زباله  . های زباله سوزی می باشد

وان بـه بـاال بـودن راندمان و کارآیی در حذف مواد  سوزی می ت
ی کم،  محاء، سرمایه گذاراخطرناک، برگشت پذیر نبودن واکنش 

  راهبری آسان، انعطاف پذیری سیستم، قابلیت جابجایی دستگاه، کنترل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
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 .ص در راهبری و ... اشاره نمودگی ها، عدم نیاز به نیروهای متخص آلود
  تابخانه ای و میدانی سیستم زباله سوزدر ایـن مطالعـه و تحقیق ک

ATLAS   مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. 

  ATLAS  وسیستم زباله سوز ن  4-1

ر اندازه  از این نوع سیستم ها جهت امحاء زباله های عفونی و خانگی د
های کوچـک تـا متوسـط اسـتفاده مـی گردد. این سیستم ها در کالس  

  نمودار با مبانی طراحی یکسان طراحی می شوند . ها و ابعاد مختلف اما 
ات جانبی  م را بهمراه تجهیزتجزییات طراحی قطعات این سیس (3) شماره 

ن سیستم  که انرژی حاصله از سوزاندن زباله ها در ای .آنها نشان می دهد
نهایتا در تامین انرژی های مورد نیاز ساختمان، از قبیل انرژی الکتریکی 

 ه خواهد شد. به کار بردو ...

 ATLAS( جزییات طراحی سیستم زباله سوز 3نمودار )

 
 

  ATLAS تم زباله سوز نوعهیزات جانبی سیسجبا توجه به شکل فوق ت 
تجهیزات  . 4گیربکس . 3مشعل . 2الکتروموتور . 1 :بشرح ذیل می باشد

.  9تابلوی برق  .8دودکش . 7بافل . 6دریچه ورود زباله . 5مکانیکی 
 ( 5) همچنین جدول شماره  ...محفظه احتراق و . 10ر اتاقک خاکست

 .می نمایدای مختلف ارائه هطراحی این سیستم ها را در کالس  مبانی

 

 

 

 

 ATLAS( مبانی طراحی سیستم زباله سوز 5جدول )

 

 ی  ریگجهینت  -5

 به تصمیم نفت قیمت افزایش دلیل به 1970-1980در طی سال های 

ه  زبال  میان این در شد. انرژی گرفته جدید منابع با سوخت این جایگزینی
  از  زیادی درصد .ردیدگ شناسایی بالقوه منبع یک عنوان به شهری های
 آنها از می توان که  دهد می تشکیل  احتراق قابل اجزای را هاه زبال

 از باالیی حال درصدی  عین در .کرد استفاده گرمایی انرژی تولید رایب

 Municipal solid)جامد شهری  ایه زباله در احتراق قابل اجزای

waste (MSW))  به دتوانن می و  هستند پذیر شهری تجزیه  زیست 

 انرژی تولید برای سوخت ها این از و  گردند، تبدیل یگاز سوخت های

بر اساس آمار و اطالعات کسب شده از سازمان   .استفاده کرد گرمایی
وازی شهر  مدیریت پسماند شهرداری تهران، در سامانه هاضم بی ه

تن از مخلوط پسماندهای این شهر پردازش   300تهران، روزانه بیش از 
  2الص سازی سوزانده شده و حدود ز تولیدی پس از خ اشده و بیوگ

که خانگی برق رسانی و از  مگاوات ساعت الکتریسیته تولیدی وارد شب
گرمای تولید شده برای گرمایش مخازن خود سیستم استفاده می شود.  

متر مکعب   23000مگاواتی از انتشار  2شده است که این نیروگاه برآورد 
کسید کربن و همچنین از  درصد دی ا  30ن و ادرصد مت  70بیوگاز دارای 

واضح و آشکار است  انتشار گازهای گلخانه ای جلو گیری می کند. لذا 
که در صورت تعدیل بعد اقتصادی، استفاده از چنین سیستم هایی در  

انگی، در کنار تامین منافع زیست محیطی نظیر فضاهای مستقل خ
ی نظیر کاهش  عکاهش آلودگی های محیط زیست و منافع اجتما

ازواره های بیماری زا، به کنترل بحث تامین انرژی در فضاهای  ریزس
   صورت خودمختار کمک خواهد کرد.مسکونی به 
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