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                      اولیه همایش ملی آب، انسان، زمیه                                                   

ن  ا صفه ر ش ، ا یى 3هر 1 3 1 

 

 

 زباله ها رابهیتوسط ش ینیزم ریز یآب ها یآلودگ یبررس

 2، هشین هحوذی سٍصتْاًی 1 هشین خاللی ًظاد

 
ـزَی واسؿٌاػی اسؿذ هحیظ صیؼت -1 ـگاُ آصاد اػالهی،ٍاحذ ػلَم تحمیمات خَصػتاى-دًا  اسصیاتی ٍ آهایؾ ػشصهیي،دًا

Email: maryam_khalaghi@yahoo.com 
ـگ صیؼت، هحیظ گشٍُ اػتادیاس -2  خَصػتاى تحمیمات ػلَم اػالهی،ٍاحذ آصاد اُدًا

 

 

 
 

 

 

 ٌچكيذ
آب هْن تشیي ًیاص اًؼاى تشای صیؼتي اػت وِ دس ػغح صهیي ٍ صیشصهیي ٍرَد داسد ٍ ًگْذاسی آى تؼیاس اّویت داسد. تْشُ 

د. گیشی ًاهٌاػة اص آى هوىي اػت هَرة آلَدُ ؿذى ٍ دس ًتیزِ صیاى تخؾ تَدى آى ؿَد وِ تؼیاس خغشًان خَاّذ تَ
تٌاتشایي، تَرِ تِ چـوِ ّا، سٍدّا ٍ ػیالب، دسیاّا، دسیاچِ ّا، آتخَاى ّای صیشصهیٌی، ٍ ًیض ساُ ّای آلَدُ ؿذى آى ّا ٍ 

هَاد صائذ راهذ  اىیاػت وِ اص ه یؼیها شاتِیؿرلَگیشی اص آلَدگی، دس تشسػی ّای صیؼت هحیغی اّویت تؼضایی داسًذ.

 اتشــخغ مشــهؼدس  یْشــؿ اعكــهٌ یــهیٌصیشص یاــّآبهحلَل ٍ هؼلك اػت.هَاد  ادیص شیهما یتشاٍؽ ؿذُ ٍ حاٍ

 تىالــهـاص  یــیى اىَــػٌ ِــت یــهیٌصیشص یاــّدس آب اتشــًیت دَـر.ٍ ذـًداس اسلش   ًؼاًیا یفؼالیتّااص  ًاؿی گیدلَآ
تتذا تِ تشسػی آلَدگی آب ّای صیشصهیٌی ٍ دس ایي همالِ دس ا.تـػا حشـهغ اـًید هٌاعكاص  سیتؼیادس  ؿاهیذًیآب آ گیدلَآ

تؼشیفی اص ؿیشاتِ ّا ٍ تشویثات آًْا اسائِ ؿذ، ػپغ تِ تشسػی اًَاع آلَدگی ّای آتْای صیشصهیٌی تَػظ ؿیشاتِ صتالِ ّا 

یٌِ پشداختِ ؿذ  ٍ دسًْایت ساّىاسّایی رْت اًتخاب تْتشیي هحل دفي پؼواًذ اسائِ ؿذ ٍ تِ چٌذ هغالؼِ هَسدی دس ایي صه
 (.1385،داًؾاؿاسُ ؿذ)

 

 
 

 

 

 ،ؿیشاتِ،صتالِ ، آب ّای صیشصهیٌی آلَدگی: کلمات کليذی
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 مقذمٍ 

ِ آالیٌذُ ّای ًمغِ ای ٍ غیش ًمغِ ای تمؼین هی ؿًَذ. آالیٌذُ ّای  ُ آب ّای صیشصهیٌی اص ًظش ٌّذػی ت هٌاتغ ٍ ػَاهل آالیٌذ
غِ هٌـأ هی گیشًذ، حال آى وِ آلَدگی غیشًمغِ ای تَػظ یه هٌثغ آالیٌذُ دس ًمغِ ای اص یه هٌثغ لشاس گشفتِ دس یه ًم

اهتذاد یه خظ كَست هی گیشد. ًْشّا، رَی ّا، سٍدخاًِ ّا، دسیاچِ ّا، دسیاّا ٍ هٌاتغ آب ّای صیشصهیٌی اص عشیك ٍسٍد هَاد 

َاًٌذ دس اًتـاس ػَاهل تیواسی صا ًمؾ تؼضایی صایذ اًَاع هختلف آلَدگی ّای تیَلَطیىی ٍ ؿیویایی سا دسیافت هی وٌٌذ ٍ هی ت
داؿتِ تاؿٌذ. اًثاؿتي هَاد صایذ دس هحیظ اص عشیك ًـت ؿیشاتِ، تِ آلَدگی آب ّای صیشصهیٌی ٍ ػغحی هٌزش هی گشدد. هَاد 

ٍاسگاًیؼن)هَرَدات رسُ تیٌی; هیىشٍب( هی تاؿٌذ ٍ هی تَاًٌذ هٌاتغ آب سا آلَدُ ًوای ٌذ. تِ ػٌَاى صیاد ؿْشی آلَدُ تِ هیىش

ِ دس حذٍد) 100هخال دس ّش  ِ تَاى  10هیلی لیتش ؿیشاتِ صتال ( ولی فشم)هیىشٍب( ٍرَد داسد وِ هی تَاًذ حزن صیادی اص آب 8ت

سا آلَدُ ًوایذ. دس تشخی اص ایؼتگاُ ّای هَلت صتالِ ٍ هحل ّای دفي، آب ّای ػغحی ٍ ؿیشاتِ تذٍى تَرِ تِ ػَالة آى تِ 
هی ؿًَذ. ایي آب تِ ساحتی هی تَاًذ تِ آب ّای صیشصهیٌی ًفَر وٌذ ٍ آلَدگی سا دس ػغح ٍػیؼی  چاُ ّای رارب ّذایت

سا  یٌیشصهیص یفشاٍاى هحلَالت صائذ دس راهؼِ هذسى، غالثاً آب ّا ذیٍ تَل یؼیاص حذ اص هٌاتغ عث ؾیهٌتـش ًوایذ. اػتفادُ ت

 ت. اػ ذُیگشد یادیص یّا یلشاس دادُ ٍ ػثة آلَدگ ذیهَسد تْذ
اص  یهٌاتغ اًتـاس دٌّذُ تش احش فشٍ ًـؼت ػوم ایاص دؿت ّا  غیػغَح ٍػ یهوىي اػت دس سٍ یٌیشصهیص یآب ّا تیفیتٌضل و

هخاصى فاضالب هحل دفغ صتالِ ّا، گَسػتاى ّا، خان  شیًظ یهٌاتغ ًمغِ ا لِیتِ ٍػ ایؿَد،  زِیهضاسع وـت ؿذُ هتشاون ًت

 ظیوِ آلَدُ وٌٌذُ ّا سا تِ داخل هح گشیحَادث د شیؿذُ ٍ ػا ختِیوِ ًفت س ییّا آٍسدُ ؿذُ اص هؼادى، هحل شٍىیت یّا

 شیًظ ف،یضؼ تیفیآب تا و یتَػظ اهتذاد خغ یػثاست اػت اص آلَدگ گشیوٌٌذ، حاكل ؿَد. اهىاى د یٍاسد ه یٌیشصهیص یّا
تاؿذ،  یوٌذ ه اسیتؼ یٌیشصهیص آبشوت ح ٌىِیّا. تِ ػلت ا اًَعیداخل ؿذى آب ؿَس اص ال ایآلَدُ  یًـؼت اص سٍدخاًِ ّا

 یادیص یاكل، ػال ّا يیّو یظاّش گشدد ٍ سٍ یلشاس گشفتِ، دس چاّ شیػال ّا تگزسد تا آب تحت تأح ذیتا یتؼذ اص ؿشٍع آلَدگ

 یًعَال شیتأخ يیتشگشدد. ا يیتِ حالت ًخؼت ذ،یحزف گشد یوِ هٌثغ آلَدگ يیآتذاس آلَدُ ؿذُ، تؼذ اص ا یّاِ یالصم اػت تا ال
رْت،  يیگضاف هلضم ػاصد. تذ یآب سا تا تْا گشیچاُ ّا هٌزش ؿذُ ٍ هوىي اػت تَػؼِ هٌاتغ د یتَاًذ تِ سّا وشدى ارثاس یه

 (.1385ی،فتائ)اػت.  یٌیشصهیص یآب ّا تیفیحفاظت و كیعش يیتْتش یاص آلَدگ یشیرلَگ

 

 ريش کار

تا روغ آٍسی اعالػات وتاتخاًِ ای ٍ اػتفادُ اص هماالت هتؼذد داخلی  ًگاسؿی هی تاؿذ دساتتذا-دس ایي همالِ وِ اص ًَع هشٍسی
 ثاتیّا ٍ تشو شاتِیاص ؿ یفیٍ تؼش یٌیشصهیص یآب ّا یآلَدگ یتِ تشسػٍ خاسری، اعالػات اٍلیِ سا گشدآٍسی ٍ ػپغ تِ تشسػی 

 ییساّىاسّا تیّا پشداختِ ؿذ  ٍ دسًْاصتالِ  شاتِیتَػظ ؿ یٌیشصهیص یآتْا یّا یاًَاع آلَدگ یآًْا اسائِ ؿذ، ػپغ تِ تشسػ

 ؿذ. ؿاسُا ٌِیصه يیدس ا یهحل دفي پؼواًذ اسائِ ؿذ ٍ تِ چٌذ هغالؼِ هَسد يیرْت اًتخاب تْتش
 

 کليات

فاضالب ي پسماوذ ذيتًل صیافشا  

ُ اػت. ًیاص تِ ٍرَد لَ تا اًیي ٍ همشسات ارتواػی آغاص صًذگی ارتواػی، تـش ّوَاسُ دسگیش تا هـىالت خاف ایي ًَع صًذگی تَد

ٍ التضام تِ آى، تأهیي ًیاصّای اٍلیِ ٍ حاًَیِ رَاهغ هاًٌذ آب، هؼىي، غزا، واس، تفشیحات اص رولِ ایي هـىالت اػت. تِ هَاصات 
ِ اًؼاى ّوَاسُ تا آى هَ فاضالتْاآى هؼضالتی ًظیش تَلیذ  ارِ ٍ پؼواًذّا، ایزاد آلَدگی َّا، خان ٍ ...، اص رولِ هَاسدی اػت و

ػال پیؾ  8000تَدُ، گاُ تِ حل آى ّوت گواسدُ ٍ تیـتش تا هؼاهحِ ایي هیشاث سا تشای ًؼلْای تؼذ تزای گزاؿتِ اػت. 

هحل هؼىًَی خَیؾ دفغ  9000گَیای ایي ٍالؼیت اػت وِ دس  یخیاًؼاى، صتالِ ّای خَد سا روغ آٍسی ٍ دٍس اص  ػَاتك تاس
 (.1384)صٍلی،هی وشدُ اػت
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يبات آني تزک زابٍيض  

اًزام  ماتیهَاد هحلَل ٍ هؼلك اػت. عثك تحم ادیص شیهما یهَاد صائذ راهذ تشاٍؽ ؿذُ ٍ حاٍ اىیاػت وِ اص ه یؼیها شاتِیؿ

هَاد هحلَل  ضاىیه زِیدٌّذ، دس ًت یه لیتـى ییّا ٍ هَاد غزا َُیهاًذُ ه یتال زات،یسا ػثض ذیهَاد صا ـتشیت شاىیگشفتِ، دس ا

وشٍم ٍ  َم،یواد ىل،یً ،یػشب، سٍ َم،یٌیآّي، هغ، آلَه ن،یولؼ ن،یّواًٌذ ػذ ی. ػٌاكشػتتاال یًگخا یصتالِ ّا غیٍ ها
 ؿًَذ. یه افتی شاتِیدس ؿ نیاًاد

خلَكیات ؿیویایی ٍ تیَلَطیىی ؿیشاتِ، تِ عَس ولی تِ ًَع صتالِ ّای دفي ؿذُ دس هشوض دفي ٍ هیضاى تزضیِ پزیشی صتالِ ّا 

گیشیْایی وِ تا وٌَى اص ؿیشاتة هشاوض دفي هختلف اًزام ؿذُ، هَاد هؼذًی ٍ آلی تؼیاسی ؿٌاػایی ؿذُ تؼتگی داسد. تا اًذاصُ 

 اًذ وِ آلَدگی ؿیشاتِ سا تاػج م یگشدًذ. دس صیش، ایي هَاد تِ دٍ گشٍُ هؼذًی ٍ آلی عثمِ تٌذی ؿذُ اًذ. 
 

 جىبٍ َای مىفي آلًدگي آبُای سیزسميىي
 :ت هضشی سا دس اوَػیؼتن داسد وِ اص آى رولِ هی تَاى تِ هَاسد صیشاؿاسُ ًوَدآلَدگی آب ّای صیشصهیٌی احشا

ٍسٍد هَادآلی آلَدُ وٌٌذُ دس آب ّای صیشصهیٌی ػثة واّؾ هیضاى اوؼیظى هحلَل ؿذُ، ضوي تَلیذ هَاد هضش  -1

 -2.وٌذی ػول هؼذًی ؿذى هَاد سا ًیض هَرة هی ؿَد H2S ًظیش

دس آب ّای صیشصهیٌی ّوچَى آب ّای ػغحی هی تَاًذ دس احش  (Eutrophication) اتشٍفیىاػیَى یا هغزی ؿذى  -2
 .ٍسٍد هَاد آالیٌذُ حاٍی هَاد هغزی پذیذاس ؿَد

(، Fe+2ٍسٍد فاضالتْای آلَدُ غٌی اص هَاد آلی ٍ یا اػیذی تِ آب ّای صیشصهیٌی ػثة هی ؿَد تشویثات آٌّی غیش هحلَل ) 

خٌخی ٍ اوؼیظى  PHة هحلَل دس تواع تا آتْای صیشصهیٌی غیشآلَدُ وِ داسای ( دسآیٌذ. ایي تشویFe+3تِ كَست هحلَل )
( ٍ تؼتِ ؿذى فضاّای هَرَد دس سػَتات ؿذُ ٍ دس ًْایت ػثة تخشیة Fe+3وافی تَدُ ػثة سػَب تشویثات آّي )

 اوَػیؼتن آب ّای صیشصهیٌی هی ؿَد.

 

ٍ بز کيفيت آب َای سیزسميىي   اثز ضيزاب

ل ّای دفي صتالِ، هؼألِ آلَدگی آب ّای صیشصهیٌی دس احش ًفَر ؿیشاتِ اػت وِ تِ دلیل ػذم سػایت ػوذُ تشیي هـىل گَدا

اكَل دلیك هٌْذػی پذیذ هی آیذ. دس ایي هحل ّا، آب ّای ػغحی تِ تذسیذ تشخی هَاد صتالِ سا دس خَد حل وشدُ ٍ تا 
هی گشدد. ؿیشاتِ هایؼی اػت وِ اص هیاى هَاد صائذ راهذ ؿیشاتِ صتالِ ّا هخلَط ؿذُ ٍ هایؼی تؼیاس آلَدُ وٌٌذُ ای تـىیل 

تشاٍؽ ؿذُ ٍ حاٍی همایش صیاد هَاد هحلَل ٍ هؼلك اػت. عثك تحمیمات اًزام گشفتِ، دس ایشاى تیـتش هَاد صایذ سا ػثضیزات، 

اًگی تاالػت. ػٌاكشی تالی هاًذُ هیَُ ّا ٍ هَاد غزایی تـىیل هی دٌّذ، دس ًتیزِ هیضاى هَاد هحلَل ٍ هایغ صتالِ ّای خ
ّواًٌذ ػذین، ولؼین، آّي، هغ، آلَهیٌیَم، ػشب، سٍی، ًیىل، وادیَم، وشٍم ٍ اًادین دس ؿیشاتِ یافت هی ؿًَذ. ؿیشاتِ حالت 

co2آى تؼتگی تِ غلظت اػیذّای هَرَد دس تشویثات صتالِ ٍ PHاػیذی داسد ٍ هیضاى  حاكل اص اوؼیذاػیَى هَاد داسد. تِ  

ِ آب ّای صیشصهیٌی، تایذ تیـتشیي تالؽ تشای حزف یا هحذٍد وشدى آى ّا كَست گیشد. دلیل خغشًان تَ دى ٍسٍد ؿیشاتِ ّا ت

ػال تؼذ ًیض اداهِ داؿتِ تاؿذ. اوؼیظى هَسد ًیاص  20پیذایؾ ٍ ظَْس ؿیشاتِ هی تَاًذ ّوضهاى تا دفي صتالِ ٍ یا دیشتش ٍ تا 
اس هٌاػثی تشای آگاّی اص همذاس هَاد آلَدُ وٌٌذُ هَرَد دس آًْاػت.رْت اوؼیذاػیَى یه ؿیشاتِ، فاضالب ٍ پغ آب هؼی  
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ٍ َا بز کيفيت آب َای سیزسميىي   اثز گاس سبال

ُ آى گاص هتاى )  ِ ّای گاص اػت وِ ػوذ ( هی تاؿذ. همذاس گاص CO2(گاص دی اوؼیذ وشتي )CH4یىی اص هحلَالت تخویش صتال

ویلَگشم صتالِ  1لیتش تشای ّش  2تَلیذ ؿذُ هؼتمیوا تا سعَتت، دها ٍ تشویة صتالِ استثاط داسد. همذاس گاص تَلیذی دس حذٍد 
ػاًتی هتش تِ عَس افمی دس صهیي  42/5تا  7/5ػاًتی هتش تِ عَس ػوَدی ٍ  24تا  6/5خـه هی تاؿذ وِ ایي گاص سٍصاًِ تٌی 

خَسًذگی آب  PHٌذ. وشتي دی اوؼیذ ػختی آب ّای صیشصهیٌی سا تاال هی تشد ٍ ّن چٌیي تِ ػلت پائیي آهذى حشوت هی و

 (.1385)ػثذلی،سا افضایؾ هی دّذ

 

مطالعات سميه ضىاسي قبل اس تعييه محل دفه سبالٍ  

شاس گیشد، تشای هخال دس هغالؼات هىاًی وِ تشای دفي صتالِ ّا اًتخاب هی ؿَد، دس اتتذا تایذ اص رْات هختلف هَسد تشسػی ل 
اٍلیِ تایذ ًمـِ تشداسی كَست گشفتِ ٍ ٍضغ هٌغمِ اص ًظش تَپَگشافی هـخق ؿَد. ّن چٌیي هغالؼات صهیي ؿٌاػی، 

ّیذسٍلَطی، صّىـی عثیؼی هٌغمِ، خان پَؿـی، ٍضؼیت دػتشػی تِ هحل، هىاى ػٌزی ٍ... اًزام گیشد. لثل اص اًتخاب 

صتالِ ّا، ٍضؼیت آب ّای صیشصهیٌی تایذ هـخق ؿَد ٍ ًَع اػتفادُ اص آتْای صیشصهیٌی هٌغمِ  لغؼی یه هىاى تشای دفي
 (.1383)ساّي،سف ؿشب ٍ ؿؼتـَ ٍ... اػتفادُ ؿَدهـخق گشدد. دس كَستی وِ الصم اػت اص ػفشُ ّای صیشصهیٌی تشای هلا

 

  مذیزیت ي تصفيٍ ضيزابٍ در محل دفه
كَستی وِ ؿیشاتِ ٍ اًتـاس گاص دس آى ّا وٌتشل ًگشدد احشات صیؼت هحیغی هختلفی سا هوىي دس هشاوض دفي هَاد صائذ راهذ دس 

 :اػت اص خَد تشٍص دٌّذ. تشای تلفیِ ؿیشاتِ اص سٍؽ ّای هختلفی اػتفادُ هی ؿَد وِ تؼذادی اص آى ّا ػثاستٌذ اص

 .گشدؽ هزذد ؿیشاتِ دس صتالِ ّای دفي ؿذُ)تلفیِ دس را( -1
 .تثخیش ؿیشاتِ -2

 .تخلیِ دسفاضالب ؿْشی ٍ تلفیِ هخلَط ّش دٍ -3

  .تلفیِ تیَلَطیىی َّاصی ٍ تی َّاصی -4

 .ؿیویایی –تلفیِ فیضیىی  -5
  .اػوض هؼىَع -6

  .حزف آهًَیان -7

 (.1383)ساّي، (Leachate Minimizationوویٌِ ػاصی ؿیشاتِ) -8
 

 گزدش مجذد ضيزابٍ
آٍسی ٍ تاصگشدؽ ؿیشاتِ اص هحل دفي هی تاؿذ. ٌّگاهی وِ ؿیشاتِ تِ هحل دفي یه سٍؽ هؤحش تشای تلفیِ ؿیشاتِ، روغ  

تشگشداًذُ هی ؿَد غلظت ارضاء تشویثی آى دس احش فؼالیت ّای تیَلَطیىی ٍ ػایش ٍاوٌؾ ّای فیضیىی ٍ ؿیویایی دس دسٍى 

وِ  ، تْثَدی گاص هحل دفي اػتهحل دفي صتالِ اتفاق هی افتذ، واّؾ هی یاتذ. هضیت ػوذُ تاصگشدؽ ؿیشاتِ تِ هحل دفي

 (.1383)ساّي،حاٍی هتاى هی تاؿذ
 

 تخليٍ بٍ تصفيٍ خاوٍ ی فاضالب
دس راّایی وِ هحل دفي ًضدیه ؿثىِ روغ آٍسی فاضالب ٍالغ ؿذُ یا راّایی وِ فاضالتشٍ تحت فـاس تشای اتلال ػیؼتن  

ػتفادُ گشدد، اغلة ؿیشاتِ تِ ؿثىِ روغ آٍسی روغ آٍسی ؿیشاتِ هحل دفي تِ یه ػیؼتن روغ آٍسی فاضالب هی تَاًذ ا
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فاضالب تخلیِ هی گشدد. دستؼیاسی اص هَاسد یه ػول پیؾ تلفیِ یا اػتفادُ اص چٌذ سٍؽ تلفیِ تشای واّؾ همذاس تشویثات 

ؿىؼتِ ؿذى ػیل تٌذ ّا ٍ ػذ ّای وَچه :وِ دس    .4آلی ؿیشاتِ لثل اص ایي وِ تِ فاضالتشٍ تخلیِ ؿَد، ضشٍسی اػت.

كَست سخ دادى چٌیي حادحِ ای هٌغمِ صیش آب سفتِ ٍ احتوال آلَدُ ؿذى آب هَرَد دس ػغح هٌغمِ تِ دالیل هختلف ٍرَد 
داسد ٍ تِ دًثال آى احتوال آلَدُ ؿذى آتْای ون ػوك یا صیش ػغحی هی سٍد . ٍرَد یه ػیؼتن صّىـی هٌاػة دس هٌغمِ 

 هفیذ تاؿذ .رْت تخلیِ ػیالب هَرَد هی تَاًذ تؼیاس هٌاػة ٍ 

 

 اًَاس در گذضتٍ ي حال یريش ي محل دفه سبالٍ َا
ِ كَست غ یصهاً ِ ّا ت ػال  20ؿْش اَّاص  یهحل دفي صتالِ ّا یتشٍه یؿذ.سٍػتا یدفي ه یشاكَلیٍ غ یشتْذاؿتیدس اَّاص صتال

ِ هحل ِ ت ِ خاًگ 1300سٍصاًِ ِ یتخل یتشا یتَد و ِ ّا ،یتي صتال  یػفًَ یصتالِ ّا یشاكَلیفي غد یتشا یٍ هحل یػاختواً یًخال
 لَهتشیو هیاَّاص اص هحل دفغ صتالِ ّا فمظ  یلَهتشیو 9سٍػتا دس  يیؿذُ تَد. ا لیاَّاص تثذ یّا واسػتاىیت یشػفًَیٍ غ

اػاع، اداسُ ول  يیسا تِ خَد اختلاف دادُ اًذ. تش ّو یوـاٍسص یٌْایّىتاس اص صه 100تِ  هیصتالِ ّا ًضد يیفاكلِ داؿتِ ٍ ا

هٌغمِ  یاص اساض شهزاصیدس اَّاص ٍ اػتفادُ غ اًذپؼو یشتْذاؿتیدفي غ لیتِ دل 82خَصػتاى اص ػال  ؼتیص ظیاظت هححف
ُ لضا یؿْشداسِ یػل ،یتشٍه ِ هؼاٍى ؿْشداس اَّاص ٍ دس چٌذ ػال اخ لیتـى ییاَّاص پشًٍذ  شػاهلیهذ ضیً شیدادُ اػت. دس گزؿت

تا  ـِیاها ّو یآًْا كادس ؿذُ اػت. ؿْشداس یتشا ضیشاخَاًذُ ؿذًذ ٍ حىن رلة ًپؼواًذ تاسّا تِ دادگاُ ف تیشیػاصهاى هذ

ُ ساُ اَّاص  یاهش هٌزش ؿذ وِ ؿْشداس يیتِ ا تیهَاسد دس ًْا يیا .خشد یصهاى ه ییپؼواًذ اص هشارغ لضا ذیرذ تیػا یاًذاص ٍػذ

 وشد.  یهزتوغ دفغ پؼواًذ ؿْش یالذام تِ ساُ اًذاص
 

 آبخًان ضُزی با الیٍ َای مصىًعي در مذفه پسماوذَای ضُزی جلًگيزی اس آلًدگي 
آلَدگی دس حَصُ آّتخیض ؿْشی اص هٌاتغ هختلف تشویثات ؿیویایی آلی ٍ غیشآلی اص هٌاتغ هختلف ّوچَى َّای آلَدُ، تاسؽ ٍ 

ائذ، ػشب خاسد ؿذُ اص ًـت اص آػفالت خیاتاًْا، ًـت تٌضیي ٍ ًفت اص ایؼتگاّْای ػَختگیش، سٍؿْای ًادسػت دس دفغ هَاد ص

اوضٍص اتَهثیلْا، دفغ ًادسػت كٌایغ داخلی ٍ هىاًْای كٌؼتی ٍ تزاسی، آفتىؾ ؿْشی ٍ فاضالب ؿْشی سٍ تِ افضایؾ اػت . 
احشات ًاؿی اص ؿْشػاصی تش هٌاتغ آتْای صیشصهیٌی یىی اص هَضَػات هْن صیؼتوحیغی ٍ هَسد تَرِ دس ػالْای اخیش اػت . 

ؼیت ٍ سؿذ ؿْشًـیٌی ٍ تِ تثغ آى گؼتشؽ ٍاحذّای كٌؼتی، تاػج افضایؾ تَلیذ هَاد صایذ ٍ آالیٌذُ افضایؾ سٍصافضٍى رو

گشدیذُ اػت . یىی اص هْوتشیي هَاد آالیٌذُ وِ ّشسٍصُ هیلیَى ّا تي اص آى دس ػشاػش رْاى تَلیذ هی گشدد، هَاد صایذ راهذ 

وِ صتالْْا تذلیل ّضیٌِ صیاد ٍ هحذٍدیتْای تىٌَلَطیىی ( اػت . تاصیافت ٍ تثذیل Municipal Solid Wasteّؿْشی )
ػوال اهىاًپزیش ًیؼت . تٌاتشایي دفي هَاد صایذ تؼٌَاى یه ساُ حل ػادّتش ٍ ون ّضیٌْتش ّوَاسُ هَسد تَرِ تَدُ اػت . یه 

رضای ( اص الیْْا ٍ پَؿـْای هتؼذدی تـىیل ؿذُ اػت . یىی اص هْوتشیي اSanitary Landfillهذفي تْذاؿتی)

تْذاؿتی، پَؿـْای وف ٍ رذاسُ هذفي ّؼتٌذ وِ ّذف اكلی اص عشاحی آًْا، تِ حذالل  -تـىیلذٌّذُ یه هذفي هٌْذػی 
سػاًذى ًفَر ؿیشاتِ تِ دسٍى خان اعشاف هحل دفي ٍ دس ًتیزِ رلَگیشی اص آلَدگی آتخَاى ؿْشی، خان ٍ تخلَف هٌاتغ 

ایٌْا دس وف  الیِ ّایی اص رٌغ سع، غـاءّای هلٌَػی ٍ یا تشویة ّشدٍیآب صیشصهیٌی اػت . تشای دػتیاتی تِ ایي ّذف، 

 (.1391،یَػفی)هذفي ػاختِ هیـًَذ 
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 یزيگ جٍيوت

ٍ  ییارشا اتیهحل دفي ٍ ػول یهٌاػة هحل دفي ، آهادُ ػاص یاتیؿاهل هىاى  یهحل دفي تْذاؿت هی اتیػول تیشیهذ
 یؼتیهحل دفي تا یاتیهحل دفي ،اًتخاب هحل هٌاػة اػت . دسهىاً یحگام دس عشا يیتاؿذ . اٍل یدس هحل دفي ه یهٌْذػ

،خان  اصیهَسد ى  يی، ػغح صه یویالل ظیهٌغمِ ، ؿشا یذسٍلَطیهحل ، ّ یؿٌاػ يیٍ صه یّوچَى تَپَگشاف یتِ ػَاهل

هزاٍس ،فاكلِ  یٌْایصه ی، واستش یصتالِ دفٌ اتیًؼثت تِ تَػؼِ ؿْش ، خلَك يیصه تی، هَلؼ یٌیشصهی، ػغح آب ص یپَؿـ
ِ داؿت .. اهشٍصُ دفي تْذاؿت گاُیٍ عَل ػوش را يیصه وتیاص هحل دفي ،ل یػغح یآتْا تا تَرِ تِ  اًذّاپؼو یدفي ٍ .... تَر

ِ فشا یٍ تْذاؿت یغیهح ؼتیص یتاال سفتي ػغح اػتاًذاسدّا وِ دسسًٍذ  ذُیهثذل گشد ذاسیدفي پا َساوتَسیهغلَب تٌام ت یٌذیت

 َساوتَسیاػت.ت ذُیتگًَِ هغلَب هلحَػ گشد یٍ تْذاؿت یغیهح ؼتی، ص یی، ارتوا ی،التلاد یالحضات فٌه ِیآى ول یعشاح

ِ تا ّذف پا یتْذاؿت دفي يیصه هی ذاسیدفي پا هتَػظ تا  ِیتزض تیتا لاتل یىیَلَطیتِ یلاتل تزض یصائذات آل یػاص ذاسیاػت و
اص اًتـاس گاص  یشیرلَگ ٍ ای. اص هضا ـَدیه یٍساّثش یعشاح یىشٍتیه یتْایػال داؿتِ ٍتاوٌتشل فؼال 10تا  5تاال سا دس هذت 

حاكل اص هشاوض دفي اتوؼفش ، اهىاى اػتحلال  ی، وٌتشل اػتحلال گاصّا ذاسیدفي پا َساوتَسی( ت LFGتِ ) یگلخاًِ ا یّا

 یىیَلَطیت ِیاالتشدى ػشػت تزض، ت لیّا ( ٍ ػَخت اتَهث يیتَست ىشٍیتخاس ٍ ه یگْای) د ی، كٌؼت یرْت هلاسف خاًگ یاًشط
دس را ، اهىاى اػتفادُ هزذداص فضا رْت دفي هزذد پؼواًذّا، اهىاى اػتفادُ اص صائذات دفي  شاتِیؿ ِیدفي ٍ تلف َساوتَسیدس ت

لذ ( ٍ دس هم افتیپؼواًذّا ) تاص افتیت ٍ اػتفادُ هزذد اص ارضاء لاتل تاص افی،تاص تیتخث ٌذیفشا اىیؿذُ تؼٌَاى وَد پغ اص پا

 (.1384)صٍلی،تاؿذ. یه یغیهح ؼتیٍ واّؾ احشات ًاهغلَب ص یٍ تْذاؿت یغیهح ؼتیص یتْثَد ؿاخق ّا تیدس ًْا
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