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  احداث كارخانه كمپوست  ثرات زيست محيطيا
  سبزواردر شهرستان 

  
  3 محمدرضا بهروزيخواه،2 ابوالفضل رحماني، 1احمد اله آبادي

   دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، دانشكده بهداشت، گروه بهداشت محيطت علميأعضو هي 1
   سبزوار دانشگاه علوم پزشكي، دانشكده بهداشت، گروه بهداشت محيطاستاديار 2
   دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، دانشكده پزشكي، گروه بيوشيميت علميأعضو هي 3
  

  آبادي احمد اله، محيطگروه بهداشت، دانشكده بهداشت ،انشگاه علوم پزشكيد ، سبزوار:ولؤنشاني نويسنده مس
Email: Ahmad _health@yahoo.com 

  

  27/10/89:، پذيرش11/9/89:، اصالح22/7/89:وصول

  دمهمق
 به اثرات زيست هاي گذشتهريزيبرنامه دهد كه در نشان ميايران هاي عمراني درپروژه ها وبررسي سوابق اجراي طرح :هدف زمينه و

به . كشور بوده است هاي مختلف منابع محيطي درو حاصل چنين اقداماتي بروز آلودگيتوجه كمتري شده هاي عمراني محيطي احداث پروژه
 محققان منظوربدين . هاي كمپوست نيز بايد با ارزيابي اثرات زيست محيطي همراه باشد احداث كارخانه،ي از اين مخاطراتمنظور جلوگير
توسعه پايدار جهت  مي مثبت درگا ،اجراي پروژه سبزوار قبل ازشهرستان  تا با ارزيابي اثرات زيست محيطي كارخانه كمپوست تصميم گرفتند

  .شته شودبردا
ارزيابي اوليه قرار  اطراف شهر سبزوار جهت احداث كارخانه پيشنهاد و مورد  ابتدا سه منطقه در،اين مطالعه توصيفي در :هاشرو مواد و

آن اثرات منفي  پس از. انتخاب گرديد  مورد بررسي بيشتر قرار گرفت و،باشد كيلومتري شهر مي5گزينه سوم كه در  گزينه آن رد و گرفت كه دو
  .بيان گرديدنظر زيست محيطي مثبت آن از  و

 امتياز منفي و اثرات مثبت طرح در زمان 18 امتياز منفي و در زمان ساخت با 11برداري با اثرات منفي احداث كارخانه در زمان بهره :هايافته
برداري از كارخانه در زمان بهرهپس از جمع جبري آثار مثبت و منفي احداث اين .  امتياز مثبت خواهد بود27برداري و ساخت هر كدام با بهره
  .  امتياز مثبت برخوردار است9 امتياز مثبت و در زمان ساخت از 16

مكان مورد نظر از امتياز مثبت  منفي طرح احداث اين كارخانه در مقايسه اثرات مثبت و هاي پژوهش وتوجه به يافته با  :نتيجه گيري
-286 صص/ 4 شماره/17مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، دوره( .باشدپذير ميامكان اجراي آن برخوردار بوده و

281.(  
  . سبزوار؛كمپوست؛  اثرات زيست محيطي:كليديهاي واژه

  
  مقدمه
هاي عمراني پروژه ها وبررسي سوابق اجراي طرح  

مانند هاي گذشته ريزيبرنامه دهد كه دركشور نشان مي در
 حال توسعه اهميت و ورهاي ديگر دركش بسياري از
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-ديدگاه تصميم محيط زيست از هاي منابع طبيعي وارزش

ها بدون توجه به بسياري از آن گيران پنهان بوده و
-برداري گرديدهمالحظات زيست محيطي طراحي و بهره

هاي پيامدهاي چنين اقداماتي بروز آلودگي حاصل و. اند
بوده  كشور  درتخريب شديد منابع محيطي مختلف و

  .)1( است
هاي مقبول روش ارزيابي زيست محيطي يكي از  

-هتواند بمي براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار است و
ريزان، دسترس برنامه ريزي درعنوان يك ابزار برنامه

گيران قرار گيرد تا براساس آن بتوانند تصميم مديران و
-وده و گزينهاثرات بالقوه زيست محيطي را شناسايي نم

  .)5,1( ها انتخاب كنندهاي منطقي جهت رفع يا كاهش آن
معتبرترين قانون  ترين و مهم،حال حاضر در  

 قانون برنامه 105  ماده،مرتبط با ارزيابي زيست محيطي
 ها و كليه طرح:نمايدباشد كه بيان ميسوم توسعه مي

 اجرا و خدماتي بايد پيش از هاي بزرگ توليدي وپروژه
اساس ضوابط  يابي برمرحله انجام مطالعات مكان رد

مصوب  پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و
 و  رفتهد ارزيابي زيست محيطي قرار گت وزيران مورأهي

 يپروژه ها ها ورعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرح
  .)3( مذكور الزامي است

 دهاي شهري يكي ازامروزه معضل زباله يا پسمان  
شهرهاي   درولين خصوصاًؤمسايل مهمي است كه فكر مس

مديريت صحيح  خود مشغول نموده است و بزرگ را بر
اقدامات  ترين اصول وآن بهينه مواد زايد جامد كه در

اقتصادي، مهندسي و  ات بهداشتي،ظجهت رعايت مالح
-هاي كلي دستسياست ها وبرنامه زيبايي شناختي از

هاي دفع بهترين روش يكي از  وبودهاندركاران كشور 
اجراي  باشد وهاي كمپوست ميصحيح احداث كارخانه

هاي عمراني نياز به ها نيز همانند ساير طرحاين پروژه
 طبق 1378سال  كه ازطوريهارزيابي زيست محيطي دارد ب

هاي عالي محيط زيست جايگاه جلسه شورايصورت
هاي پروژه رهدر زمهاي دفن زباله نيز جايگاه  وكمپوست

  .)4,3( ارزيابي زيست محيطي قرار گرفتند
هاي پروژه احداث كارخانه كمپوست سبزوار نيز از  

الزام  گردد كه ضرورت واي محسوب ميعمراني و توسعه
ضروري   قانوني و،انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي

با هدف ارزيابي حاضر مطالعه  ،همين منظور به.است
طي احداث كارخانه كمپوست در اثرات زيست محي

شهرستان سبزوار انجام گرفت تا پس اجراي كارخانه 
  .حداقل آلودگي زيست محيطي را داشته باشيم

  
  هاروش مواد و
منظور ارزيابي اثرات اين پژوهش توصيفي به  

سبزوار اجرا شهرستان كمپوست زيست محيطي كارخانه 
در سه  ر روزباله توليدي دزميزان ابتدا گرديد كه در آن 

 زمستان با توزين كل زباله شهر  تابستان و،فصل بهار
 هواي منطقه احداث كارخانه،  آب وسپس بررسي و

يري خاك، خاكشناسي منطقه، نفوذپذ جهت بادهاي غالب،
 ارزيابي مورد  شهرجمعيت زيرزميني و هاي سطحي وآب

  .قرار گرفت
امكان مالكيت   بررسي اطراف شهر وباپس س  
 مانند برق، جاده وجانبي  شرايط ساير ي سبزوار وشهردار
اي رسه مكان ب ،جهت احداث كارخانه كمپوستغيره 
ناطق مورد ث كارخانه در نظر گرفته شد كه اين ماحدا

  .بررسي بيشتر قرار گرفت
اطالعات مربوط به طراحي كارخانه كه توسط   

شركت عظمت مشهد انجام شده از شهرداري سبزوار 
بر اساس اين اطالعات كارخانه براي گرفته شد كه 

 تن در روز طراحي گرديده 150 نفر با ظرفيت 300000
 متر مربع 1200است و داراي سالن پذيرش با وسعت 

ن انجام آها در عمل پذيرش و تفكيك زبالهباشد و مي
ن آ متر مربع كه در 2000سالن تخمير به وسعت  گيرد؛يم

-ادهي زباله توسط فنعمل تجزيه هوازي زباله با عمل هو

سالن تفكيك فيزيكي  گيرد وهاي قوي از كف صورت مي
عمل سرند كردن و انبار كه  متر مربع 1000به وسعت  كود
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  . دگيرن انجام ميآكود در 
 و طراحي پس از شناخت وضعيت موجود  
 ،طبق ماتريس لئوپولدمنفي طرح  ، اثرات مثبت وكارخانه

هر كدام . قرار گرفتبررسي  از نظر زيست محيطي مورد
منفي ارزش وزني  اساس ميزان اثر مثبت و از اثرات بر

سپس جمع اثرات . ميزان اثر آن مشخص گرديد گرفت و
-جهت احداث كارخانه تصميم منفي مقايسه و مثبت و

  .گيري شد
  

  هايافته
ترين محل دست آمده مناسبهبر اساس نتايج ب  

 5ر در شهر سبزوا كمپوست براي احداث كارخانه
كيلومتري روستاي  8  وكيلومتري جنوب شهر سبزوار

  با در يك منطقه مسطح كويري باد از اراضي مليآحارث
 كه اين منطقه داراي باشد درصد مي6/1شيب عمومي 

 درصد 4/2 تا 4/1 ، درصد رس6/43 تا 4/38 جنس خاك
ميزان  همچنين .باشد درصد ماسه مي60  تا54 سيلت و

 نياز ،متر ارتفاع آب سانتي5/2به ميزان نفوذپذيري خاك 
منابع . باشد دقيقه زمان دارد كه نفوذپذيري كم مي25به 

- و مهمباشد زيرزميني مي هاي سطحي وآب شامل آب

  كهاستشور ه رودخانه كالمنطق آب سطحي ترين جريان
كنداكتيويته آن به بيش از   وي داردكيفيت بسيار نامطلوب

 كارخانه در ورسد ميمتر ر سانتي ميكرومهموس ب22500
  .شد خانه بنا خواهددمتري اين رو 500فاصله 

طور ه منطقه سبزوار ب،هاي زيرزمينينظر آب از  
هاي زيرزميني پاييني است ولي در كلي داراي سطح آب

شور سطح آب كال محل انتخابي كارخانه به علت نفوذ
در قسمت پايين دست محل   باال است وآب نسبتاً
ميانگين رطوبت نسبي هوا  .باشدمتر مي 10حدود كارخانه 

متر  ميلي7/187متوسط بارندگي ساالنه  .باشد درصد مي4
 2800زاد آب ميزان تبخير از سطح آ گزارش شده است و

 ميزان زباله توليدي در سال ضمناً .متر در سال استميلي
 در تابستان ، تن4/92 در شهرستان سبزوار در بهار 1387

 تن محاسبه گرديد كه متوسط 7/85در زمستان   تن و1/99
 485/0زباله سرانه هر نفر  .باشدتن مي 4/92ساليانه 
  كيلوگرم در متر6/365 چگالي آن  ودر روز كيلوگرم

   .باشدمكعب مي
درصد  66كه  تفكيك فيزيكي زباله شهر نشان داد  

ارچه  پ16/3كارتن،   كاغذ و2/4زباله توليدي آن مواد آلي، 
 فلزات و  درصد شيشه و5/5  پالستيك و3/5 لباس، و
مابقي نخاله ساختماني  استخوان و  درصد چوب و5/2

زباله توليدي در حال حاضر در جنوب  .بوده است
كيلومتري شهر با وضعيت  5/1شهرستان در فاصله 

گردد كه وضعيت غيربهداشتي داشته نبار ميانامطلوبي تل
مردم جنوب شهر  ن اطراف وموجب اعتراض كشاورزا و

  .استگرديده 
نشان داد كه اثرات حاضر همچنين نتايج مطالعه   

زيست محيطي شامل اثرات در مرحله ساخت و مرحله 
  برداري آثار مثبت و منفي طرح بر محيط زيست منطقه در زمان ساخت و بهره:1جدول

پيامد پروژه بر هر ريزفاكتور   تعداد  ارزش وزني
پيامد پروژه بر هر ريزفاكتور   تعداد  ارزش وزني  برداريمحيطي در زمان بهره

  محيطي در زمان ساخت
  با سودمندي زياد  0  0  با سودمندي زياد  2  +8
  با سودمندي متوسط  3  +9  با سودمندي متوسط  3  +9
   سودمندي كمبا  6  +12  با سودمندي كم  4  +8
  با سودمندي ناچيز  6  +6  با سودمندي  ناچيز  2  +2
  خنثي  6  0  خنثي  11  0
  با تخريب ناچيز  9  -9  با تخريب ناچيز  4  -4
  با تخريب كم  3  -6  با تخريب كم  3  -4
  با تخريب متوسط  1  -3  با تخريب متوسط  1  -3
  با تخريب زياد  0  0  با تخريب زياد  0  0
  هاجمع ارزش  -  +9  هاجمع ارزش  -  +16
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ي  آلودگي هواآثار منفي طرح شامل .باشدبرداري ميبهره
ب منطقه به آآلودگي  ناشي از تخمير با تخريب متوسط

 ،متوسطا تخريب علت نفوذ شيرابه و فاضالب پرسنل ب
 با صدا و سر ،ناشي از زباله اوليه با تخريب كمي بو

بعضي تغييرات  محيط طبيعي و ثير برأت ،تخريب كم
آثار مثبت طرح شامل . باشداجتماعي مي اقتصادي و

هاي فني  احداث كارگاه،افزايش اشتغال با سودمندي كم
افزايش فرهنگ بازيافت و  ،توسطكوچك با سودمندي م

   .)1جدول  (باشد با سودمندي زياد ميكود توليد
  

 بحث

دهد كه وضعيت فعلي دفع بررسي نتايج نشان مي  
رستان بسيار نامطلوب بوده و نياز به يك روش زباله شه

با توجه  .دفع صحيح زباله در اين شهر از ضروريات است
باشد روز مي  گرم در650به ميانگين سرانه زباله كشور كه 

تر از  كم گرم و485 سرانه زباله شهري در شهر سبزوار
  .متوسط كشوري است

با توجه به وضعيت موجود جايگاه كارخانه   
كمپوست سبزوار و طراحي آن و همچنين بررسي 

 آثار اين ،احداث شده در كشوركارخانجات كمپوست 
  :گرددطرح به شرح ذيل ارزيابي مي

  آثار منفي طرح-الف
فرآيند  ازترين آلودگي هواي ناشي مهم :هواآلودگي  -1

 نامطبوع ناشي از گازهاي حاصل از ويكمپوست توليد ب
برداري توان با كنترل دقيق بهرهتخمير است كه البته مي

ثير منفي آن أت هوادهي كافي از رطوبت و نظير كنترل دما و
سالن  نصب فيلترها در  با استفاده از،عالوهه ب،كاست

 هايديگر آالينده .كنترل كرد گي هواي آن راتخمير آلود
 ذرات معلق ناشي از قسمت آسياب ،اين فرآيند هوا در

غبار  و هاي كنترل گردروش كود خواهد بود كه بايستي با
 هب .شدت اين اثر منفي نيز كاست ها ازمانند سيكلون

عنوان يك اثر مهم ارزيابي هثير آلودگي هوا بأ ت،هرحال
  .متوسط همراه خواهد بودتخريب  با ت وقابل بررسي اس

هنگام احداث پروژه كارخانه  در :آلودگي صوتي -2
-كمپوست بيشترين صدا مربوط به عمليات ساختماني مي

برداري آلودگي صوتي زمان بهره همچنين در باشد و
 آالت سنگين وماشين تجهيزات و ها ودستگاه حاصل از

زمان  ين ارزيابي درا ارزش اثر در. نظاير آن خواهد بود
برداري با تخريب زمان بهره در احداث با تخريب كم و

  .نظر گرفته شده است ناچيز در
اين پروژه  له خطر درأ مساصوالً :حسوان خطرات و -3

صورت رعايت  در رود ويك فاكتور مهم به شمار نمي
 كند ولي دراثر آن به سمت ناچيز ميل مينكات ايمني 
تواند به سمت مينكات ايمني توجهي به صورت كم

اين بررسي   لذا در،مقادير باالتر با عالمت منفي ميل كند
  .گيردتخريب ناچيز به آن تعلق مي ارزش اثر با

ترين منبع آلودگي آب منطقه توسط اين مهم: آب -4
 فاضالب حاصل از پرسنل كارخانه است كه به ،پروژه

 ك دراحداث يك سپتيك تان علت تعداد كم پرسنل و
شيرابه . باشدمحل اين معضل قابل برطرف شدن مي
تواند به همين حاصل از زباله در سالن پذيرش نيز مي

اين پروژه  ب درآله آلودگي ألذا مس. سپتيك هدايت شود
ساخت سپتيك تانك  نكات بهداشتي وصورت رعايت  در
  .شودمحاسبه ميمتوسط  ارزش اثر تخريب با
هاي دفع زباله چند روش هر :خاك زمين شناسي و -5
 خاك و بيشترين اثر منفي را برروش دفن بهداشتي ه ب

زمين  هاي كمپوست درشناسي دارد ولي پروژهزمين
خاك را آلوده  منطقه وسيعي از شود ومي محدودي اجرا

 هكتار زمين تملك شده 5اين پروژه نيز   لذا در.سازدنمي
ني وجود مسكو صنعتي و ،هاي تفرجگاهييكاربر و است
 اثر اين فاكتور منفي با تخريب ناچيز در بنابراين،. ندارد

  .شودنظر گرفته مي
صنعتي  هاي عمراني واثرات اكولوژي طرح :اكولوژي -6

منطقه  جانوران خواهد بود ولي در توجه گياهان ومبيشتر 
علت شوري سبزوار بهشهرستان احداث كارخانه كمپوست 

ه كم زحو شش گياهي در پو،كويري بودن خاك منطقه و
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-بهاز طرفي،  .است وسعت پروژه نيز محدود باشد ومي

 حيات وحش در علت عدم وجود زيستگاه جانوري و
محل متصور نيست لذا  زندگي جانوري در ثير برأمنطقه ت

  .شودنظر گرفته مي اين اثر با تخريب ناچيز در
-بـه  :اثرات اجتمـاعي آن    مناطق مسكوني و   ثير بر أت -7

-نزديـك  آباد و نزديكي محل احداث به جاده حارث      علت

آبـاد  ترين اجتماع انساني به كارخانه كـه روسـتاي حـارث          
بـردارد    را توسط مردم اين روسـتا در       ي اعتراضات ،باشدمي

بـازگويي اثـرات     توجيـه طـرح و     هماهنگي مـردم و    كه با 
نيروهاي محلـي    استفاده از  مثبت طرح براي مردم روستا و     

  اثر از اين رو،  . توان كاست اثرات منفي آن مي     از ،در پروژه 
  .شودنظر گرفته مي آن منفي با تخريب كم در

   آثار مثبت طرح )ب
  اجراي اين پروژه همانند سايراصوالً :افزايش اشتغال -1

دنبال منطقه به هاي صنعتي افزايش اشتغال را درپروژه
كارگيري پرسنل هب صورت مستقيم ازبه كه خواهد داشت

منطقه  هاي شغلي مرتبط درارخانه تا ايجاد فرصتك
كارخانه  علت اشتغال كم افراد در البته به.خواهد بود

برداري با سودمندي بهره زمان احداث و ارزش اين اثر در
  .كم در نظر گرفته شده است

نبي افعال شدن خدمات ج :نبيافعال شدن خدمات ج -2
هاي  كارگاهمنطقه نظير احداث صورت غيرمستقيم دربه

-به توليد پالستيك را فني كوچك واحدهاي صنعتي مانند

 لذا ارزش اين اثر با سودمندي .دنبال خواهد داشت
  .نظر گرفته شده است متوسط در

بافت  :فرهنگي منطقه بافت اجتماعي و ثير برأت -3
 متخصصين يانظر ورود  فرهنگي منطقه از اجتماعي و

 اين زيراخواهد گرفت ر قرار نثيأكارگران خيلي تحت ت
 چه دراما آن. ميان ساكنين سبزوار خواهند بود افراد از

 ورود واقع شود،ثر ؤمتواند ميامور فرهنگي منطقه سبزوار 
 أمبد تفكيك مواد زايد در جداسازي و فرهنگ بازيافت و
 .مثبت زيادي را به ارمغان دارد ثيرأخواهد بود كه ت
جايگاه  ونگي دفع دركشاورزي به چگ اعتراضات مردمي و

زمان   لذا ارزش اين اثر در.گرددفعلي نيز منتفي مي
نظر گرفته شده  سودمندي زياد در برداري بابهره احداث و

  .است
بدون شك فعاليت پروژه  :هاي منطقهتوانمندي -4

توليد  كارخانه كمپوست سبزوار همراه با بازيافت مواد و
سيار زياد كود توجه به فوايد ب با كود خواهد بود و

دسترسي كشاورزان منطقه  باروري مزارع و كمپوست در
اطراف اين شهر كه كشاورزان  به اين فرآورده باالخص در

كود كمپوست قدرت  با كمبود آب مواجه هستند و
 توانمندي طبعاً، دارد دسترس گياه را نگهداري آب در
  لذا در.يابدعد كشاورزي افزايش ميب منطقه باالخص در

ي زياد محاسبه برداري اين فاكتور با سودمندمان بهرهز
  .شودمي
كسي  ثار بهداشتي اين پروژه برآ :بهداشت منطقه -5

محيط كه  ها درپوشيده نيست چون عدم رهاسازي زباله
 آثار بهداشتي بااليي خواهد ،گيردحال حاضر انجام مي در

 درجه سودمندي كم زمان احداث با  لذا اين اثر در.داشت
برداري با  درجه سودمندي زياد محاسبه زمان بهره در و

  .شده است
حال  منفي در ثار مثبت وآمقايسه با توجه به   
نظر  در آن و  ناشي از و سودمنديميزان تخريب وحاضر 

-بهره زمان ساخت و زيست محيطي در گرفتن كليه اثرات

هاي آلودگي جلوگيري ازاين كارخانه سبب برداري باعث 
مثبت زيست محيطي ثيرات أت محيطي شده وزيست 

امتياز  مجموع از انجام شده درارزيابي  در خواهد داشت و
-اجراي آن امكان برخوردار است و خوبي با ارزش مثبت

تمامي مراحل  شود كه درپيشنهاد مي .شودپذير برآورد مي
جهت  برداري به اقدامات پيشگيرانه دربهره ساخت و

  .معطوف گردده خاص كاهش اثرات منفي توج
  تشكر و قدر داني

معاونت ويژه هسبزوار بشهر از شهرداري محترم   
خدمات شهري كه در اجراي اين طرح كمال محترم 

  .گردد تشكر و قدرداني مي،همكاري را داشتند
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