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 )مقاله مروري(

  دهنوي هاجر عقيلي
  وي دكتري،كميته تحقيقات دانشجوييدانشج
   دسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشتگروه مهن

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
h.aghili@hlth.mui.ac.ir 

  افسانه چاوشاني
  كميته تحقيقات دانشجويي دانشجوي دكتري،

  شكده بهداشتسي بهداشت محيط، دانگروه مهند
  علوم پزشكي اصفهاندانشگاه 

 f.chavoshani@hlth.mui.ac.ir  
  حميدرضا پورزماني

  گروه مهندسي بهداشت محيط  علمي،كميته تحقيقات دانشجويي،هيأتعضو 
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  چكيده 
 هاي مفهوم توسعه پايدار ناظر بر اين واقعيت انكارناپذير است كه مالحظات مربوط به توسعه بايد در جهت فعاليت

موعه توسعه پايدار تواند يك زنجيره از مجلندفيل مي. باشدفاه انسان رزيست محيطي، سالمت و  اقتصادي،
هدف از اين مقاله مروري بررسي نقش لندفيل در سيستم مديريت پسماند و توسعه پايدار بنابراين  .باشد
- اند، دفن مي هايي كه نزديك به جمعيت توليدكننده بوده ها و ديگر كانالها به آساني در درهدر گذشته زباله. است
است، اما نوآوري در تكنولوژي و مصرف منجر  ش قابل قبولي بودهي متوالي اين روش روها در طول زمان .شدند

اگرچه تصور . ها شده است ها و حالل كشويژه مواد آلي سينتتيك نظير حشره هبه توليد محصوالت خطرناك ب
هاي لندفيل ساكن و بدون فعاليت هستند اما در حقيقت هر لندفيلي داراي  اين زائدات در داخل تودهشود مي

 و منجر به ايجاد تغييرات شيميايي و بيولوژيكي ها از مواد آلي تغذيه كرده در لندفيل ميكروب. ستحيات ا
در يك لندفيل مشكالتي چون نشست، انتشار شيرابه، بو و گاز  وجود دارد و مدت . گردد ميدر اين مواد 

با توجه .  و پايدار گرددكشد تا يك لندفيل از نظر تركيب شبيه محيط اطراف خود شده ميزمان زيادي طول 
سازي، كنترل شيرابه  حركت هايي مانند بيوراكتور، بيهايي كه صورت گرفته است امروزه از گزينه به پيشرفت

عنوان كي از عناصر موظف در مديريت شهري زودتر به سطح  شود تا يك لندفيل به ميو فالشينگ استفاده 
  .ته باشدپايداري برسد و مشكالت زيست محيطي كمتري داش

  
  .دفيل پايدار، پسماند، مديريت شهريتوسعه پايدار، لن: هاي كليدي واژه
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