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   : چكيده

عليرغم كليه پيشرفت هايي كه تا كنون در زمينه دفع پسماندها و بازيافت آن صورت گرفته است، دفن پسماند در زمين 
هنوز به عنوان يك گزينه مهم در سراسر جهان خودنمايي مي كند. روش هاي ديگر دفع پسماند از جمله سوزاندن و دفع 

ير بازيافت و روش هاي تبديلي نظير كمپوست هنوز نتوانسته اند در دريا و همچنين روش هاي كاهش پسماند دفعي نظ
 افزايش روز ازسوي ديگردر حد و اندازه مناسبي پاسخگوي نياز جوامع بشري براي دفع پسماندهاي توليدي آنها باشد.

نيازبه  بويژه و هزينه هاي گزاف مديريت پسماند ،  برطرف كردن نيازهاي اين قشروسيع افزون جمعيت باعث شده تا
 صنعتي وآلي كشاورزي وضايعات وشهري، زائدات صنعتي ، پساب)آلي(فسادپذير بخشانرژي بيشترمورد توجه قرارگيرد 

 مناسب آوري ازفن گيري مواد و بهره اين تجمع درصورت كه بسيارمي باشند نهفته انرژي داراي هريك.دامي وفضوالت
 ين مقاله سعي شده تا روش هاي توليد و استحصال انرژي بويژه ازدراوجود خواهد داشت  از آن انرژي استحصال امكان

زباله بررسي شود .در اين ميان توليد انرژي بوسيله زباله سوز، استحصال انرژي بواسطه بيوگاز، طراحي لندفيل ها و 
ودرنهايت  بازدهي آن مورد بررسي قرارگرفته است وسعي شده تا توليد انرژي درهريك از اين روش ها برآورد شود 

 رح شود.پسماند مط توليد انرژي ازمديريت بهترين گزينه براي 

  

  دفيل،مديريت پسماند،زباله سوز،پسابواژه هاي كليدي:لن

 

                                                            
  زيست محيط نشكدهدا مالير، دانشگاه زيست محيط آلودگي ناپيوسته كارشناسي دانشجوي 1
  زيست محيط دانشكده مالير، دانشگاه زيست) (محيط منابع طبيعي ناپيوسته كارشناسي دانشجوي 2
  زيست محيط دانشكده مالير، دانشگاه زيست محيط آلودگي ناپيوسته كارشناسي دانشجوي 3
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 1‐مقدمه:
]. امروزه نيز 4براساس مدارك بدست آمده توسط علم باستان شناسي، دفن زباله ها از حدود پنج هزار سال پيش مرسوم بوده است[

هاي جهان دفن زباله به علت ارزان بودن نسبت به ديگر روشهاي موجود مانند سوزاندن زباله و يا تبديل آن به كود و غيره، در اغلب كشور
ترجيح داده مي شود. اما در گذشته مقررات خاصي در مورد مكان دفن زباله ها وضع نشده بود و لندفيل ها مكانهايي بدبو و بدون پوشش 

يطي فراواني ايجاد مي كردند. با پيشرفت روزافزون شهرها و كشورها و به دنبال آن افزايش نرخ توليد زباله بودند كه معضالت زيست مح
با رشد آگاهي نسبت به  در مورد تشكيل لندفيلها وضع گرديد.  2هاي شهري، مقررات خاصي توسط آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا

يست و وضع قوانين و مقررات خاص در اين باره، بيش از دو دهه است كه كشورهاي تأثير سوء لندفيلهاي غير مهندسي بر روي محيط ز
مختلف موضوع دفن زباله ها در گودالهاي بدون پوشش را رها كرده و به تشكيل لندفيلهاي مهندسي با رعايت قوانين و مقررات محيط 

 زيست پرداخته اند.

ادرمجاورت حرارت مشتعل شده وبرخي موادمانند خاكستروگازهاي فرآيندي است كه باعث مي شودزباله ه(2) :زباله سوز-٢
آالينده رابه عنوان محصوالت احتراق توليد مي كند.ضمنا بيشترفلزات وتركيبات فلزي موجوددرزباله بدون تغيرباقي مانده وازخاكستر 

  حاصل قابل استخراج مي باشند.

  انواع سيستم هاي زباله سوزي :-٣
  ز باشبكه متحرك)الف)توده سوز(زباله سو

  ب)زباله سوزبسترشناور

  ج)سيستم هاي پيروليز وگازسازي

 كه ميتوان توسط زباله سوزهابسوزانيم: موادي -٤       

زباله هاي شهري،موادشيمياي آلي،موادپرتوشناسي،موادبيولوژيكي موادآتش زامواد منفجرشدني،لجن حاصل ازتصفيه خانه هاي 
زباله هاي و  پنبه اي وقابل اشتعال،زباله هاي بيمارستان،زباله هاي صنعتي كربناتي،كاغذ وزباله هاي فاضالب،كليه موادپالستيكي وپلي

 .خانگي

آخرين مطالعاتي كه توسط انجمن بين المللي زباله هاي جامدشهري درموردزباله سوزي دراروپاانجام شدنشان مي دهدكه  مجموع         
ميليون  ١١٠ميليون گيگاژول و٤١ميليون تن وتوليدبرق وانرژي حرارتي به ترتيب ٤٠ه بيش ازظرفيت نيروگاه هاي زباله سوزاحداث شد
موجوددرگازهاي خروجي واحدهاي توليدبرق به منظور گرمايش حرارت متحده استفاده كمتري ازگيگاژول بوده است.درمقايسه بااروپااياالت 

ليدهمزمان برق وانرژي حرارتي نيروگاه زباله سوزبرشيا واقع درايتاليا است ناحيه اي يا مصارف صنعتي انجام مي دهديك مثال خوب ازتو 
  كيلووات برساعت برق توليد مي كند. ٦٥٠  كه تقريبا ازهر تن زباله جامدشهري

  مهمترين مزاياي زباله سوز ها:-٥
قابل مصرف،استفاده ازحرارت توليد شده جهت نابودساختن زباله هاي شهري،توليدانرژي ارزان وتبديل زباله ي بي ارزش به  انرژي         

گرمايش وسرمايش،استفاده ازبخارتوليدي به طورمستقيم درصنايع وتبديل آن به برق،كمك به بهداشت محيط،كمك به محيط زيست 
اده ازكارخانه جات ازطريق ازبين بردن شيرابه هاي آلوده وزيان بار وجلوگيري ازمتصاعدشدن گازمتان،سرمايه گذاري سودآوروپربازده،استف

تجهيزات ساخت نيروگاه درداخل كشورتوليدونصب مي گردد،استفاده ازخاكسترناشي %٩٠توليدي آب شيرين درسواحل دريايي،
  .ازسوختن زباله هاجهت مكمل آسفالت،سيمان واستفاده به عنوان بيابان زدايي
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واكنش هاي شيميايي و فعاليتهاي بيولوژيكي تجزيه مي لندفيلها به عنوان محل دفن پسماندهاي جامد كه توسط  :(1) لندفيل-٦
  د.شوندمعرفي مي گردن

- %٣٠متان،  %٦٠- %٥٠يك لندفيل توليد مي شود كه شامل مخلوطي از  در گاز لندفيل از تجزية پسماند جامد شهري          

  مانند H٢Sلي وجودداشته باشد. همچنين گازهاي آ و زي اكسيژن ،تركيبات. ممكن است مقدارناچي دي اكسيد كربن است %٤٠
(NMOC) آلي غيرمتان         

با توجه به اينكه غالب لندفيل هاي موجودبراي حل معضل زباله هاي شهري طراحي مي گردد كه  خطرات لندفيل:- ٧       
ي باشيم كه باعث آلودگي دراثرميكروارگانيسم هاي هوازي وبي هوازي درمحل لندفيل ماشاهدتشكيل شيرابه هاي خطرناك وگازهاي مضرم

  درچرخه آب وخاك وهوامي گردد.

باتوجه به كارهاي انجام شده وزمان دفن آن ها مي توان گازهاي توليدي رااستخراج وشيرابه هاراجمع آوري وجهت بازچرخشي         
  درتوليد گاز ويابه تصفيه آن اقدام نمود.

ايط مناسب براي مهاروجمع آوري آلودگي گاز حاصله وجلوگيري ازآلودگي خاك جهت افزايش راندمان توليد گازونيزايجاد شر        
وآبهاي زيرزميني وكاهش مشكالت زيست محيطي الزم است كه لندفيل مهندسي كه داراي طرح وساختاري مناسب باشد.موادپرشده 

  دريك لندفيل مهندسي داراي كمترين اثرات سوءبامحيط زيست(آب وخاك وهوا)مي باشد.

CAHBOCNd→nCWHXOyNZ→MCH4→SCO2→rH2O+(d-nz)NH3  

  :ساختار كلي لندفيلهاي مدرن -٨

  نحوه دفن زباله در لندفيلها بطور كلي به دو روش انجام مي شود :

  روش حفر گودال

  روش دفن سطحي 

شده اند دفن مي شوند. اين  در روش حفر گودال، زباله ها بصورت روزانه در گودالهايي كه با توجه به حجم زباله روزانه طراحي        
فوت عرض مي باشند. زباله ها بصورت  ٢۵تا  ١۵فوت عمق و  6تا  ٣فوت طول،  ۴٠٠تا  ١٠٠گودالها بطور معمول داراي ابعاد حدود 

ا فوت درون گودالها پهن شده و سپس فشرده مي شوند. اين روش بيشتر در مكانهاي مسطح يا غير مسطح ب ٢تا  ۵/١اليه اي با ضخامت 
  شيب كم و آب زيرزميني كم مورد استفاده قرارمي گيرد.

فوت اليه  ٢در روش دفن سطحي، زباله برروي سطح زمين پهن مي شود، بدين ترتيب كه زباله در اليه هاي با ضخامت كمتر از         
اراي تنگه ها و دره هاي فراوان است بندي شده و قبل از پهن كردن اليه بعدي، فشرده مي شود. اين روش بيشتر مواقع در مناطقي كه د

كاربرد دارد. همچنين اگر مكان احداث لندفيل داراي آب زيرزميني فراوان و كم عمق باشد، استفاده از روش حفر گودال غيرممكن بوده و 
  بايد از اين روش استفاده نمود.

يرد به گازهاي متان و دي اكسيد كربن تبديل مي شوند در هنگامي كه مواد آلي در درون لندفيل تحت شرايط بي هوازي قرار مي گ        
كنار اين گازها مقدار كمي سولفيد هيدروژن ، آمونياك، بخار آب و گازهاي ديگر توليد مي گردد. متان داراي ارزش حرارتي بوده و از 

ز لندفيل ها صورت مي گيرد. حداقل % گاز متان در دنيا ا30طرفي داراي اثرات مضر زيست محيطي در فرآيند گرم شدن جهاني است. 
  اقدام الزم براي كاهش اثرات گلخانه اي اين گاز جمع آوري و سوزاندن آني مي باشد. 
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ين نامه ها تهيه روش هاي اجرايي تربيت نيروي متخصص در آمريكاي شمالي براي برنامه ريزي، تدوين قوانين و آي ١٩٩٠از دهه         
ستفاده استفاده اقتصادي از اين گاز آغاز گرديده است به اين منظور از توربين ها، موتورهاي احتراق داخلي، بويلرها و ... براي توليد انرژي ا

  گرديده است. 

را به خطوط انتقال گاز تزريق كرده اند. در ايران نيز وزارت نيرو در قالب انرژي هاي نو ايران طرح و يا با استفاده از تصفيه گرها آن        
  هايي را به منظور استفاده از اين منبع انرژي در حال مطالعه دارد. 

گاز  %٨٠مي توان تا در شرايط يك لندفيل بهداشتي كه پوشش نهايي مهندسي بوده و گاز توليد شده راه فراري نداشته باشد         
  توليد شده را جمع آوري نمود.

  )3(تكنيكهاي مختلف جمع آوري گاز لندفيل- ٩

  را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: لندفيلبطوركلي سيستم هاي جمع آوري گاز 

  سيستم هاي جمع آوري فعال

  سيستم هاي جمع آوري غير فعال

كانيكي و يا كمپرسورها به منظور ايجاد گراديان فشار براي استخراج گاز لندفيل سيستم هاي جمع آوري فعال از دمنده هاي م        
استفاده مي كنند، در حاليكه در سيستم هاي جمع آوري غيرفعال، گراديان فشار طبيعي بوجود آمده بين فشار گاز توليدي داخل لندفيل 

ش بيني هاي تئوريك، سيستم هاي جمع آوري فعال داراي بهترين و فشار هواي محيط باعث انتقال و استخراج گاز مي گردد. بر اساس پي
]. سيستم هاي جمع آوري غيرفعال، راندمان به مراتب 3راندمان عملكرد در ميان انواع سيستم هاي جمع آوري گاز لندفيل مي باشند[

هاي جمع آوري غير فعال از گراديان فشار  كمتري را در ميان انواع سيستم هاي جمع آوري دارا هستند. زيرا همانطور كه بيان شد سيستم
طبيعي براي استخراج و جمع آوري گاز استفاده مي كنند در حاليكه در سيستم هاي جمع آوري فعال يك گراديان فشار اجباري به عنوان 

  نيروي منتقل كننده گاز مورد استفاده قرار مي گيرد.

وتخميرفضوالت حيواني ياانساني وگياهي راكه درنتيجه فقدان اكسيژن وفعاليت مجموعه گازهاي توليدشده ازتجزيه  بيوگاز:- ١٠       
باكتري هاي غيرهوازي،بويژه متان زادريك محفظه تخميربوجود مي آيد اصطالحا بيوگاز مي نامند.قسمت اعظم اين گاز عموما از متان 

ردكه براي توليدگازمصرف مي شود.حجم وفرم ساختماني وگازكربنيك تشكيل شده وتركيبات مختلف آن بستگي به نوع مواد اوليه اي دا
دستگاه توليدكننده گازبستگي كامل به ميزان حرارت وزمان ماند مواد درمخزن تخمير دارد. دستگاه بيوگازوسيله اي است كه مي 

جزيه نموده  ودرنتيجه يك تواندتحت شرايط ويژه موادفسادپذيرحيواني انساني وياگياهي رادرمخزني كه محفظه تخمييرناميده مي شودت
سلسله عمليات شيميايي وبيوشيميايي قسمتي ازموادآن راكه كامالتحت تاثير عكس العملهاي بيولوژيكي واقع مي شوند به بيوگاز تبديل 

 ي نمود. درصد گازهاي توليدي در محل دفن را بازياب 80الي  50در صورت استفاده از شبكه جمع آوري بيوگاز مي توان در حدود  نمايد.

گازهاي جمع آوري شده در اماكن دفن مي تواند به صور زير به عنوان منبع انرژي مورد استفاده قرار گيرد. البته بايد در نظر داشت         
 اين موارد عمدتاً براي محل هاي دفن شهري مي توانند بكار گرفته شوند و در محل هاي دفن روستايي به دليل كم بودند حجم زباله ها

  كاري ندارد.

بيوگاز بازيابي شده مي تواند جهت استفاده در ژنراتور مولد  بازيابي و تبديل بيوگاز توليدي به الكتريسيته: - ١١       
الكتريسيته در اماكن دفن به مقادير نسبتاً باالي نيازمند بوده و لذا براي الكتريسيته در محل مورد استفاده قرار بگيرد. بايد در نظر داشت 

  اماكن دفن كوچك مناسب نمي باشد.
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متوسط  BTUمتوسط بيوگاز حاصله از اماكن دفن مي تواند مستقيماً به عنوان سوخت با  BTUاستفاده از بيوگاز به عنوان گاز         
 جهت توليد حرارت، سرما و يا بخار در فرآيندهاي صنعتي مورد استفاده قرار بگيرد

 

 :(5) گاز در ايران را مي توان چنين خالصه نمودنتايج امكان سنجي توليد بيو12-

ميليون مترمكعب مي  ٨۶۶٨هزار تن در سال بوده كه بيوگاز قابل توليد از آن  ٧۴٩۴۶مقدار فضوالت دامي قابل دسترس در ايران      
ميليون  ٨/۵۴٧۵ ز آنهاهزار تن در سال بوده كه بيوگاز قابل توليد ا ۵/٢٣١۴٧باشد. جرم زائدات كشاورزي و جنگلي در ايران 

 مترمكعب مي باشد.

هزار نفر مالك قرار گيرند و با استفاده از فرايند بي هوازي فاضالب را تصفيه نمود، بيوگاز حاصل از تصفيه بي  ١٠٠اگر شهرهاي باالي 
كمتر خواهند شد. براي ميليون مترمكعب خواهد بود. اگر فرايند هوادهي به كار برده شود، اين مقادير  ٨/١٠٧~ ٢۴۵هوازي حدود 

 ميليون متر مكعب خواهد بود. ٩/٢٠~٨/١٠٧نمونه در فرايند روش لجن فعال، ميزان بيوگاز حاصله از هاضمهاي لجن حدود 

بيوگاز حاصل از فاضالب هاي صنعتي بسيار متغير مي باشد. اين مقدار بستگي به نوع صنعت، نوع فرآيند تصفيه و مقدار فاضالب دارد. 
ل بيوگاز قابل توليد از صنايع بزرگ غذايي (روغن نباتي، الكل سازي، كنسرو، كمپوت، شيالت و ...) در كشور حدود براي مثا

 ميليون متر مكعب در سال تخمين زده مي شود. ٨١/۵~٢٧٩/۴

باشد كه در مقايسه با بازده  متر مكعب از هر تن زباله مي ٧با فناوريهاي موجود، ميانگين ساالنه استخراج گاز از محلهاي دفن زباله حدود 
نظري توليد بيوگاز بسيار پايين است. استخراج گاز در اين شرايط براي شهرهاي بسيار بزرگ مقرون به صرفه خواهد بود. اما با بهره گيري 

ميليون  ٧/١۶۴۵بازدهي فرآيند)، % ۶٠از فرآيند هضم بي هوازي زباله هاي فسادپذير، مجموع بيوگاز قابل توليد در كشور (با فرض 
  مترمكعب بيوگاز در سال بدست مي آيد.

ميليون مترمكعب متان)  ٩١٧۵ميليون مترمكعب بيوگاز ( ٣۵/١۶١۴۶مشاهده مي شود كه تنها از منابع فوق به طور ميانگين، ساليانه 
  ل انرژي خواهد بود.ژو ٣۶٧/٣×١٠١٧، اين حجم متان معادل ٧/٣۶ MJ/m٣قابل استحصال مي باشد. با فرض ارزش حرارتي متان 

 

امروزه توليد انرژي از زباله بسيار توسعه يافته و بسيار  درتوليدانرژي: سوخت مشتق از زبالهاز استفاده- 3١        
كند.  مورد عالقه دولتها و صنايع مي باشد و به اين ترتيب احياي عمومي نيز متوجه زباله سوزي شده و مخالفت ها با آن كاهش پيدا مي

توانند مستقيماً و بدون ايجاد تغيير در تركيب آنها در نيروگاه هاي زباله سوز سوزانده شده و هم مي توانند  هاي جامد شهري هم ميزباله 
پيش از سوختن به سوخت هاي (سوخت مشتق از پسماند مطرح است) تبديل شوند. همچنين زباله هاي جامد شهري را نيز مي توان 

كردن قرار داد و توليد انرژي را نيز بر همين اساس انجام داد. اين سوخت را معموالً مي توان از طريق  تحت عمليات پيروليز و گازي
جداسازي تركيبات با انرژي حرارتي باال از پسماندهاي جامد شهري توليد كرد و اين تركيبات را به شكل مورد نظر براي مصرف كننده 

كيلوگرم است كه اين كيلو ژول بر ٨٧٠٠پسماندهايي كه فرآوري نشده اند كمتر از  درآورد در مقابل سوخت هاي رايج ارزش حرارتي
 ١٦٠٠٠كيلوژول بر كيلوگرم است مي باشد. ارزش حرارتي آن تا  ٣٢٠٠٠ميزان در حدود  ارزش حرارتي زغال سنگ كه در حدود 

 كيلوژول بر كيلوگرم افزايش مي دهد.
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  نتيجه گيري:- 14
برده براي توليدانرژي اززباله ميتوان نتيجه گرفت كه روش لندفيل اگربه صورت كامال بهداشتي ومهندسي انجام  باتوجه به روش هاي نام 

 .گيرد بسيار مناسب تراز ساير روش هاازلحاظ بازدهي انرژي مي باشد

  مراجع:

  طرح جامع مديريت پسمانداستان گلستان- 1

  طرح احداث نيروگاه زباله سوزدراستان گلستان-2

  ليد برق و كسب اعتبار كربن از نفت گاه هاي زباله تجربه موردي: شيراز، نويسنده:محمدخدا مراديتو -3

4- Yuen S.T.S., Styles J.R., McMahon T.A., "Process-Based Landfills Achieved by Leach ate Environmental Applied 
Hydrology Recirculation- a Critical Review and Summary", Centre for Report, University of Melbourne, November 2008 

مهرداد عدل، "برآورد قابليت های توليد انرژی از زائدات زيستی" پايان  -5
 ١٣٧٨نامة کارشناسی ارشد. دانشکدة محيط زيست، دانشگاه تهران 
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