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 چکیده
ت زیست محیطی تولید مواد زائد جامد جز جدایی ناپذیر زندگی جوامع بشری است و این مواد باید به طریقی از محل زندگی انسان ها دور شود. امروزه خطرا   

رود تکنولوژی های ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماند، یکی از مشکلات اساسی کشور می باشد. از این رو نیاز به توسعه سیستم مدیریت پسماند شهری و و

له سوزی، برخلاف جدید و پیشرفته بیش از پیش احساس می گردد. از دیگر روش های موثر در امر امحاء پسماند، بکارگیری مجموعه زباله سوزی است. فرایند زبا

آن مورد توجه می باشد. از معایب اصلی در  روش دفن زمینی به مراقبت های طولانی مدت پس از عملیات دفع نیاز ندارد و همواره امکان استحصال انرژی از

یک مکان مناسب برای کاربرد این روش، انتشار آلاینده های هوا از دودکش زباله سوزها و مدیریت زائدات باقی مانده نظیر خاکستر و... است. بنابراین انتخاب 

مانند فاکتورهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی به بهره مندی بیشتر از احداث نیروگاه زباله سوز ، با شناسایی و در نظر گرفتن عوامل درگیر و موثر ه

ی معتبر جهانی و مزایای آن،کاهش هزینه ها و رفع نارضایتی جامعه می انجامد. در این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ، جستجوی دستورالعمل ها

مقایسه ی معیارهای ذکر شده برای مکان یابی نیروگاه زباله سوز به عنوان یکی از مهمترین گام های طرح  مقالات مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی، به معرفی و

 ریزی یک مجموعه جامع مدیریت پسماند پرداخته شده است. 

  

 .مدیریت پسماند شهری، نیروگاه زباله سوز، مکان یابی :واژه های کلیدی

 
 

  مقدمه -1

 با که است روز در تن 3,532,255  موجود، های داده اساس بر و2012 لسا در شهری پسماند تولید کلی مقدار جهانی، بانک آمار اساس بر 

 می شود بینی می باشد. پیش روز در کیلوگرم 1/19 معادل پسماند روزانه تولید سرانه جهان، نفری میلیون 2,982 شهرنشین جمعیت احتساب

 آن سال، در جهان نفری میلیون 4,287 احتمالی شهرنشین جمعیت به توجه با که برسد، روز در تن 6,069,705 به 2025 سال تا تولید میزان

 [.33رسید] خواهد روز در کیلوگرم 42/1 به تولید سرانه

برگیری محیط زندگی انسان و تغییرکردن ساختار برنامه های طرح مدیریت پسماند روی یک جامعه به سه طریق،تغییر در محیط طبیعی، در   

 با تنها. هستند جهانی اکوسیستم از بخشی پسماند مدیریت های سیستم تمام زیستی، محیط لحاظ از [.4اقتصادی اجتماعی، اثر خواهد گذاشت]

 در فشارها افزایش به منطقه یک در فشارها این کاهش شد مطمئن توان می که است جهانی سیستم این کل بر وارد فشارهای به جامع نگاهی

 [.14است] زمان هم صورت به زیستی محیط و اقتصادی پایداری به رسیدن ،جامع سیستم یک هدف .شد نخواهد منجر دیگر مناطق

مدیریت پسماند عبارت از مجموعه مقررات مرتبط با کنترل تولید، ذخیره، جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و دفع پسماند منطبق بر بهترین   

اصول بهداشت عمومی، اقتصاد، علوم مهندسی، حفاظت از محیط زیست، زیبایی شناختی و دیگر ملاحظات زیست محیطی و همچنین نگرش عموم 

 [. 4است]

ر مرحله ی پردازش )تغییر و تبدیل( پسماند، به منظور کاهش حجم و وزن پسماند دفعی ، بازیابی محصولات تغییر یافته و انرژی، اجزا آلی د  

به [. 4استفاده، احتراق می باشد] به وسیله فرایند های زیستی و شیمیایی تغییر می یابد. عمده ترین فرایند شیمیایی مورد MSW1پسماند شهری
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نامیده  2کلی هر فرآیندی که بتواند با سوزاندن مواد زائد حجم یا وزن آن ها را کاهش بدهد و به شکل مواد کم ضرر تبدیل کند، زباله سوزی طور

 [. 11می شود]

مبتلا به  امروزه با ازدیاد حجم زباله های شهری، افزایش مشکلات دفع آن ها، همچنین کمبود زمین مناسب جهت دفن و مسائل زیست محیطی   

 های شیوه ترین ضروری ویا بهترین از یکی سوزاندن ها، زباله از بسیاری مورد در .[11]آن، باعث روآوری به روش زباله سوزی در جهان شده است

 .[1]رود می شمار به مدیریت پسماند

باتوجه به اینکه  اگرچه تاکنون تکنولوژی های دفع بسیار زیادی ابداع و توسعه یافته است ولی هیچکدام به اندازه زباله سوزی فراگیر نبوده است.   

این روش در مقایسه با دیگر روش های امحاء )دفن و تولید کود آلی( روشی نو در کشورمان بوده، لازم است متخصصین برجسته ی مدیریت 

 [.7]پسماند با جزییات آن بیشتر آشنا گردند

بی شک استفاده از تکنولوژی بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی اعم از ضوابط استقرار و استاندارد های زیست محیطی نه تنها    

[. براساس قانون کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش 3راهگشای توسعه نیست بلکه عواقب جبران ناپذیری به همراه دارد]

را و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط پیشنهادی شورایعالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیات وزیران از اج

 [. 3مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرند]

 محیطی زیست مشکلات که شده سبب ایران در توسعه های پروژه اجرای و یابی مکان ریزی، طرح در محیطی زیست های ریزی برنامه اغلب نبود

 .[12آید] پدید کشور در متعددی

باید محلی اختیار کرد که هرکدام از تاسیسات بتوانند درآن ساخته شده و تا پایان عمر اقتصادی  تشخیص داده شد، زمانی که نیاز به تاسیسات  

تاسیساتی که معمولا مکان یابی واحد تاسیساتی نامیده می شود، خود در آن به بهره برداری برسند. به دست آوردن یک محل برای یک واحد 

 [.43نیازمند استفاده منظم از داده های جامعه برای پاسخ به نگرانی های ساکنان آن می باشد]

 این یابی مکان سهپرو از هدف .باشد دارا را فنی و محیطی زیست اجتماعی، های پارامتر تمامی باید زیرا است پیچیده فرآیندی یک یابی مکان  

 [.32]باشند بصرفه مقرون نیز اقتصادی لحاظ از و گردند شناسایی زیست محیط و عموم سلامت برای خطر حداقل با مناطقی که است

 و باشد داشته همراه به را هوا آلودگی جدی مسائل تواند می سوزها زباله در زباله سوزاندن نباشد، صحیح بطور سوزها زباله گزینی اگر مکان  

 به حساس مناطق از را فاصله حداکثر باید موردنظر محدوده منطقه، یک در سوز زباله واحد یک احداث برایبیندازد.  مخاطره به را انسان سلامت

آن  نگهداشت ها وعدم خروجی وسیع انتشار سبب که یابد استقرار محلی در باید کارخانه منطقه، توپوگرافی وضعیت براساس باشد. داشته آلودگی

خلاف جهت بادهایی که معمولاً به سمت شهر وزیده می  کارخانه زباله سوز بایستی در فاصله مناسبی از شهر و به دور از تأسیسات وگردد. هوا در ها

 [.2شود، قرار گیرد]

تعیین شده توسط سازمان های قانون گذار معیارهایی که در مکان یابی یک واحد تاسیساتی باید مد نظر قرار گیرند از معیارهای کسب مجوز   

 [.4منتج می شوند. جزییات انتخاب یک محل و کسب مجوزهای ضروری محل برای هر ایالت و جامعه محلی متفاوت و خاص آن جامعه می باشد]

اث نیروگاه زباله سوز بسیار ضروری بنابراین انجام مطالعات استراتژیک منطقه ای به منظور شناسایی پتانسیل های محلی و بررسی توان برای احد  

باتوجه به اهمیت  معیارهای مکان یابی نیروگاه زباله سوز وجود ندارد. و ضوابط با ارتباط در مدونی دستورالعمل ما در کشور متاسفانهاست. اما 

ه به معرفی معیارهای مناسب جهت مکان بحث مدیریت پسماندها در کشور که یکی از ملزومات توسعه پایدار می باشد در این مقاله برآن شدیم ک

 یابی نیروگاه زباله سوز از آیین نامه های معتبر جهان و  مقایسه آن ها بپردازیم. 

 معرفی معیارهای مناسب مکان یابی نیروگاه زباله سوز

 

 ( Environmental suitability ). مطلوبیت زیست محیطی 2-1

 

 : مشخصات هیدرولوژی منطقه2-1-1
بحث می  دانشی است که از آب های زیرزمینی هیدروژئولوژیهیدرولوژی علمی در مورد پیدایش،خصوصیات و نحوه توزیع آب در طبیعت است اما  

کند و به عنوان شعبه ای از زمین شناسی ، منشأ ، ترکیب ، خواص ، کیفیت ، گسترش و حرکت آب را در داخل قشرهای زمین مورد مطالعه قرار 

با توجه به اینکه آب های زیرزمینی کلاً از نزولات جوی سرچشمه گرفته و در ضمن نفوذ در لایه های زمین تحت تأثیر خواص شیمیایی و . می دهد
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بنابراین انجام مطالعات جامع در روی آب های زیرزمینی مستلزم شناخت عوامل متعددی از محیط است که بطور  ؛فیزیکی سنگ ها قرار می گیرند

  .[34]غیر مستقیم کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی را تحت تأثیر خود قرار می دهند مستقیم یا

 و آب چاه های باتلاقی، مناطق گیر، سیلاب های دشت ها،چشمه ها، رودخانه ها، دریاچه از سایت زباله سوز فاصله هیدرولوژی شامل مشخصات  

موارد ذکر شده  باید سرعت جریان آب رودخانه های جاری و نیز استفاده های عمومی علاوه بر . باشد می سایت احداث محل زیرزمینی در عمق آب

به این مشخصات در مطالعات خود   [37] -[31] -[27] -[23] -[11] -[13] -[13] -[11] -[1]منابع  .از آن در منطقه مد نظر قرار داده شود

  .اشاره داشته اند

: تعیین حریم کیفی منابع آب سطحی نگرشی ساختاری و راهبردی  31177ت/21111/ 11/1/12آب مصوبه  کیفی دستور العمل تعیین حریم

 با(. 1محسوب می شود که در سطح کلان مدیریت منابع آب کشور برای حفاظت و بهره برداری پایدار از این منابع حیاتی مطرح گردیده است)جدول

 به توجه با چاه و ها در خصوص چشمه .داشت سطحی در نظر سراسر آب در باید را متری311 حائل منطقه اروپا، اتحادیه دستورات به توجه

 [.24]دآب باش منبع هر گونه به نزدیک آلودگی نباید به خطر توجه زباله بیان می شود که با دفن های اروپا، برای محل اتحادیه دستورات
 حرایم پیشنهادی -1جدول  

متر بافر 131)حداقل تا 11/12/12- 21111/ت 31177 با دستور العمل تعیین حریم کیفی آب های سطحیمطابق  فاصله از آب های سطحی

 .[3(]دحفاظتی در نظر گرفته می شو

<  m311  bad _ > m 1111good   

  [13.] 

  > m 250 فاصله از چشمه و چاه
 [3.] 

 

 : مشخصات زمین شناسی منطقه2-1-2
 -[11] -[6]خاك منطقه می باشد که در منابع  بافت و شناخت سنگ بستر گسل، دارای مناطق زباله سوز ازفاصله سایت  شامل مشخصات این 

 است ونمی توان مهم شهری بسیار مسائل در امروزه ژئومورفولوژی [ مورد بررسی قرار گرفته است.37] -[23] -[23] -[18] -[16] -[13] -[13]

شرایط زمین شناسی به طور مستقیم بر . [13]و توسعه نیافته شهری نادیده گرفت صنعتی یابی مراکز مکان در ژئومورفولوژی را کارشناسان نقش

صرف هزینه ها و در نهایت امنیت و ثبات سازه  کیفیت پروژه های ساختمانی اثر دارد. شرایط زمین شناسی نامناسب یک تهدید بزرگ برای

 [.37است]

 این حرکت که است بدیهی .وجود دارد نیز ها گسل مجدد این شدن فعال احتمال ولی اند، فعال غیر هم وبعضی فعال برخی ایران های گسل  

[. 3]شود ممنوع فعال و اصلی های گسل حاشیه مسیر در ها وآبادی شهرها ایجاد تا است لازم داشت. بنابراین خواهد ادامه هم آینده در ها گسل

حریم های در نظر گرفته شده در یک مطالعه را نشان می  2[. جدول 21] گردد می زلزله تاکید و گسل خط همواره در مکان یابی بر دورماندن از

  دهد.    

 انتشار و شیرابه تراوش مقابل در سستی ساختارهای متخلخل سنگی های ساختار دیگر یا شده سنگ شکافته کربناته، آهک، سنگ های ساختار

 .[23]آیند می بحساب شده تولید های گاز

آبرفتی نامناسب است، و در مقابل سنگ های آذرین می تواند بسیار مناسب باشد. در  -کواترنر مکان یابی برای احداث سایت زباله سوز  رسوبات در

 [.13]کنگلومرا ارزش بینابین دارد سنگ ماسه و این بین انتخاب منطقه ای از جنس شن
 

 [.13]حرایم پیشنهادی  -2جدول 

 فاصله از گسل
<km1  bad 

km 1–2  average 

>km  2good     
 

 

 : مشخصات توپوگرافی منطقه2-1-3
برای کاهش خطرات ناشی از آلودگی هوا در ارتفاع نزدیک به سطح زمین، در مکان گزینی توجه شود براساس وضعیت توپوگرافی منطقه،کارخانه 

 [.13]نگهداشت آن ها در هوا گرددباید در محلی استقرار یابد که سبب انتشار وسیع خروجی ها و عدم 
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  Ferretti  مناطق با شیب تند از لحاظ فنی  متر از مطالعات حذف می شوند. همچنین1111مناطق با ارتفاع بالای  در پژوهش خود اشاره دارد که

  [.31( ]3برای احداث تاسیسات صنعتی مناسب نیست)جدول 

بنابراین مشخصات توپوگرافی یکی دیگر از شاخص های مهم می باشد که به منظور کاهش اثرات سوء زباله سوز در مرحله ساختمانی و بهره 

 [  به آن اشاره داشته اند. 31] -[23] -[22] -[16] -[13] -[6]برداری، باید در نظر گرفته شود که منابع  

   
 . [31]یحرایم پیشنهاد -3جدول

 ارتفاع
 

< m04 <  _ high score m064 low score 

 

 شیب
 

 low scoreدرجه  high score  > _05درجه  5> 

 

 

 

 : مشخصات اقلیمی و جهت باد غالب منطقه2-1-4
سلامت و ایمنی شرایط اقلیمی از نظر درجه حرارت، بارندگی، رطوبت، تبخیر و بویژه خصوصیات سرعت باد و جهت آن در منطقه از لحاظ انتشار بو، 

 [.31اگر در منطقه سایت شرایط مکرر و طولانی مدت وارونگی دما و پدیده مه دود داشته باشد قابل قبول نیست]. [11]حائز اهمیت است

محل  هریک از عناصر و پارامترهای زیست محیطی در منطقه عملیاتی و پیرامون آن دارای اثرات متقابلی است. بعنوان مثال،جهت باد غالب در  

طقه، مزاحمت پروژه نه تنها بر عملیات ساختمانی و بهره برداری ها موثر است، بلکه در موارد بروز آلودگی هوا می تواند با انتشار آلاینده ها در من

 [. 13جدی جهت ساکنین محل ایجاد نماید]

به اهمیت مشخصات اقلیمی منطقه مورد مطالعه و لزوم [ 37] -[33] -[31] -[31] -[27] -[22] -[21] -[11] -[13] -[1] -[6با مطالعه منابع ]

 غالب پی می بریم. باد جهت در مسکونی مناطق پیرامون واصل حد محدودهافزایش  
 

 

 : شناسایی زیستگاه ها و فاصله از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست2-1-5
زیستی  محیط -فنی و طبیعی اقتصادی، و اجتماعی معیارهای توجه به شهری، بین منطقه یک شناسایی برای اولیه غربالگری مقیاس بزرگترین در

 پراکندگی تحلیل و تجزیه برای گرایش سرزمین آشامیدنی، آب جمعیت برای اساسی نیازهای کارخانه، عملیاتی های هزینه و گذاری سرمایه)

در تشریح محیط طبیعی منطقه لازم است زیستگاه های آبی و . [31]شودانجام می  (شده حفاظت مناطق برای شناسایی زمین پوشش آلاینده ها و

 [.12]خشکی باذکر لیست جوامع گیاهی و جانوری و گونه های نادر  و با ارزش، مناطق چهارگانه محیط زیست مورد نظر قرار گیرد

 -[11] -[16] -[13]( از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست توجه داشتند می توان 4از منابعی که به رعایت فاصله )جدول 

  [ نام برد. 31] -[27] -[23]
 

 .[3( ]4/2/1311محیط زیست ایران  ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی تولیدی)حریم پیشنهادی -4جدول

 اطق حفاظت شدهفاصله از من

 

 

> m 731 

 

 

 ( Economic suitability) . مطلوبیت اقتصادی2-2
 

  : کاربری اراضی2-2-1

اکوسیستم های  -فرودگاه -بنادر -تاریخی -توریستی -مناطق مسکونی -شبکه هیدرولوژیکی -تالاب ها -جنگل ها -کشاورزی -مناطق شهری  

و زمین های توسعه نیافته و بایر تالاب به عنوان معیار های حذف کننده انتخاب یک منطقه برای احداث کارخانه زباله سوز است  حساس مانند

که تاسیسات زباله سوز باید با در نظر  این است در خصوص قرار گیری این معیار در این بخش  اما نکته قابل توجه [.31]ترجیح داده می شوند

در  [.13توسعه آتی، در مکان مناسب از نظر زیر ساخت ها واقع شود بنابراین لازم است که ارزش زمین و بناها در نظر گرفته شود]گرفتن طرح های 
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ین به چین نیروگاه های زباله سوز معمولا در مناطق با توسعه اقتصادی ساخته می شود، بنابراین خریداری زمین، نیاز به سرمایه زیادی دارد و ا

فاصله از مزارع برای جلوگیری از انتشار آلودگی به زنجیره های غذایی مورد توجه می باشد. فاصله از مناطق جنگلی با  .[37]مانع است عنوان یک

شد؛ توجه به استاندارد های زیست محیطی محدوده مورد مطالعه می تواند به دلیل نقش گونه های گیاهی در زنجیره غذایی و اقتصاد منطقه مهم با

 (. 3ه بر آن جنگل ها در کاهش اثرات منفی سایت  اختلال ایجاد می کنند )جدولعلاو

[ اهمیت بسیار این 36] -[33] -[31] -[ 27] -[26] -[23] -[22] -[21] -[11] -[16] علاوه بر منابع ذکر شده در توضیحات بالا سایر مطالعات

 معیار را آشکار می سازد.
   

 .[13]یحرایم پیشنهاد -3جدول

 فاصله از مزارع و جنگل ها

 

 
< km 5  bad  _ km5–8   average> _ km  8             good    

    

 

 : دسترسی به جاده و راه آهن2-2-2
 -[16] -[13] -[1] -[6]باشند. با توجه به منابع  داشته اقتصادی توجیه که گردند انتخاب ای گونه به ارتباطی و راه های دسترسی مسیرهای باید

 های هزینه زباله، ارزیابی به منظور در نظرگرفتن هزینه های مرتبط باحمل و نقل [37] -[33] -[31] -[31] -[27] -[26] -[23] -[22] -[21]

کارخانه زباله به دلیل ترافیک بالا به منظور انتقال زباله به داخل و خارج سایت ، باید مکان احداث و جدید  های جاده مسیریابی برای گذاری سرمایه

 . سوز نزدیک جاده های اصلی باشد

 بنابراین کارخانه .حاصل ازسوزاندن ترافیک سنگینی دارد های مانده و خروج باقی به داخل برای سوزاندن زباله کارخانه زباله سوز به دلیل حمل

 .(6ولسنگین باشد)جد برای ممانعت از ترافیک آهن راه یا خطوط اصلی های جاده نزدیکی در باید
 

 حرایم پیشنهادی  -6جدول 

 

 فاصله از جاده های اصلی 

 

 <544 bad _544- 1444  average> _1444 good 

[15.] 

<244high score  > _1844 low score  [04.] 

 

 فاصله از راه آهن

 

 

 >m 544 

[20.] 

 

 : دسترسی به خطوط انتقال نیرو 2-2-3
به منظور استفاده از انرژی قابل بازیابی و جلوگیری از هزینه مجاورت مراکز و یا مناطق مصرف کننده انرژی تولیدی با محل تاسیسات زباله سوز 

شده [  به این عامل اشاره 37] -[33] -[31] -[31] -[27] -[22] -[11] -[16] -[13] -[6های بالا ساخت و ساز و عملیاتی می باشد. در منابع ]

 است.
 

 : دسترسی به لندفیل2-2-4
 سوزاندن [. برای دفع زباله سوخته و مدیریت خاکستر حاصل از فرایند زباله سوزی، تاسیسات1زباله سوزی به تنهایی یک روش دفع کامل نیست]

ل سوختن است که درروند زباله سوزی [. مواد زاید جامد شهری حاوی مقادیری از مواد غیر قاب31زباله باشد] دفن های محل به نسبتا نزدیک باید

ش تجزیه نمی شود. علاوه بر این ها مواد دورریزی نیز در فرایندهای پاکسازی گازهای دودکش )شامل محصولات واکنش ها یا مواد افزودنی واکن

، تولید خواهد شد. از آن جا که نداده در سیستم های پاکسازی آلاینده ها( و باقی مانده های ناشی از بخش تصفیه فاضلاب واحد زباله سوزی

له خاکستر باقی مانده حاوی اجزای خطرناکی نظیر سرب،نیکل،جیوه و... می باشند لازم است مکان مناسبی برای دفع مواد تولیدی در فرایند زبا

ه لازم است به عدم انتشار علاوه بر اینک [ مشخص می شود37] -[33] -[31] -[16] -[1] -[6][. با بررسی منابع7سوزی در نظر گرفته شود]

 آلاینده ها توجه شود، باید هزینه انتقال آن ها از مجموعه زباله سوزی تا محل دفن مقرون بصرفه باشد.
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 (cultural-social suitability) فرهنگی -مطلوبیت اجتماعی . 3-1

 

 روستا( -: فاصله از مناطق مسکونی)شهر3-1-1

MSWIP 3  مسکونی ساخته شود. فاصله شعاعی مستقیم از مراکز شهری و جمعیت از عوامل تاثیر گذار در درجه بندی نباید در داخل مناطق

 ساکنان است. برای  زیست محیط بلکه سلامت عمومی  تنها برای نه موثر کلیدی عامل یک سوز زباله کارخانه برای مکان مکان ها است. انتخاب

کس بدون هیچ  هیچ وجود، این با. شوند مند تواند از آن بهره می زیست محیط و جامعه کل است که کارخانه زباله سوز جز خدمات عمومی محلی،

  .[21آسیب می رسد] زیرا به سلامتش زباله سوز نیست کنار یک کارخانه در زندگی به مایل گونه غرامتی،
گردد، در شرایط عدم وجود سرپوش مناسب برای مخازن، تولید بو که از زباله تخلیه شده ناشی می شود و یا در مرحله بارگیری ایجاد می 

. سوختن آزاردهنده خواهد بود. بوی ناشی از سوزاندن زباله ها که معمولا منشاء آلی دارند از سوختن ناقص مواد آلی در بخش تغذیه ایجاد می گردد

ان ها شود. ذرات معلق ناشی از گازهای خروجی معمولا ناقص زباله می تواند باعث انتشار خروجی های خطرناك و سمی مانند دی اکسین و فور

 [.13قابل مشاهده هستند و باعث بروز شکایات توسط جوامع محلی می گردد]
در طول روز به دلیل حمل ونقل درسایت زباله سوزسروصدا ایجاد می شود بنابراین، برای به حداقل رساندن سروصدا و محافظت در برابر بوی 

 .[31]متر دور از مناطق مسکونی احداث شود 311تا  311اید  آزاردهنده حداقل ب

با شرایط زیست محیطی سازگار نیست. در نتیجه  عدم نیاز به نیروی Nox و CO2فاصله زیاد از نظر هزینه و هم به دلیل انتشار ازنگاه دیگر  

 [.31]زمان می شودانسانی و وسایل نقلیه جمع آوری کننده زیاد، سبب جلوگیری از اتلاف انرژِی و 

 بعضی از حرایم پیشنهادی در مطالعات انجام شده را نشان می دهد.  7از این رو جدول  

بر اهمیت فاصله از مناطق مسکونی تاکید  [37] -[36] -[33] -[31] -[31] -[27] -[22] -[21] -[11] -[16] -[13] -[13] -[6]درمراجع 

 شده است. 

 
 حرایم پیشنهادی -7جدول 

از شهر فاصله  >m2111 3( ]4/2/1311محیط زیست ایران  حداقل فاصله مجاز از شهر )ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی تولیدی.] 

 

  2200m<[31متر ارزش بالاتری دارد]2211مسافت بیش تر از . 

 

 <km  3   و>km 23Site     Bad  [13.] 

 

 [.3( ]4/2/1311محیط زیست ایران  روستا)ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی تولیدیحداقل فاصله مجاز از  m1111< فاصله از روستا

 

< km2bad   _ >km 3  good[13]. 

 

 
 

 : فاصله از جاذبه های گردشگری و مناطق تفریحی3-1-2

 فاصله کمی سرزمین وحداقل بندی نظر گرفتن طبقهسروصدا و سایر عوامل آزار دهنده می شود. با در  ارزیابی اثرات کارخانه زباله سوز شامل بو، 

 -[13](. منابع 1د)جدولوجود دار MSWIP بایر امکان احداث زمین گردشگری، روستایی، صنعتی، مکان مانند اکوسیستم شهری، هر قانونی از

  مکان  ،Greek114211/17 (1117)  قانونبه  توجه با. [ این عامل را مد نظر قرار داده اند37] -[33] -[31] -[31] -[27] -[11] -[16]

 [. 24]تاس ممنوع تفریحی تاریخی و های ارزش با درمناطق زباله دفن انتخاب

  
 [.27]یحریم پیشنهاد -1جدول

                                                                 

3 MSW incinerator plant 
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  m  544 buffer zone<   فاصله از جاذبه های گردشگری و مناطق تفریحی

 

 یریجه گینت
 ارائه در اساسی و جدی کمبودهای باعث می گردد تا شهری زیرساخت های ایجاد در اصولی و صحیح برنامه ریزی عدم و شهرنشینی سریع رشد  

 .آید وجود به پسماند مدیریت مانند قبول قابل شهری خدمات

زباله سوزی راه موثری برای کاهش حجم زباله جامد شهری است. ودر مناطقی که به علت نبود مکان مناسب، یا مسافت طولانی حمل که منجر به 

ی له سوزهزینه های بالاتر دفع می شود، و یا عوامل دیگری نظیر وجود سفره های آب زیر زمینی کم عمق، امکان استفاده از دفنگاه فراهم نباشد زبا

 مختلف های بررسی ویژگی نیازمند پسماند مدیریت پایدار و جامع سیستم یک سازی پیاده و طراحیگزینه مناسبی است. اما باید توجه شود که 

 و آب شرایط توپوگرافی، اقتصادی، توان موجود، شهر )زیرساخت های خود خصوصیات و...( و  منبع کیفیت، و کمیت تولید، منطقه )نرخ در پسماند

است. زباله سوزی با کاهش مقدار زباله ای که باید دفن شود، در  جزئی صورت به و...( مردم، زندگی و سبک فرهنگ شهری، معابر وضعیت هوایی،

 در حرارت از استفاده بعضی موارد با به کارگیری خاکستر حاصل در کارهای عمرانی، تخریب مواد سمی و آلاینده ها در طی فرایند احتراق، امکان

فسیلی، حذف انتشار گازمتان و...اثرات زیست محیطی کمتری را برجای  مصرف سوخت های میزان کاهش و الکتریسیته تولید برای آن، دسترس

را در می گذارد. اما اگر ملاحظات زیست محیطی در طراحی و برنامه ریزی ها مورد نظر قرار نگیرد می تواند اثرات و پیامدهای ناسازگار بسیاری 

و  انرژی، فروش بازارهای زباله، جمع آوری منطقة از معقول فاصلة یک در بایست می سوزی زباله طق تحت نفود خود  ایجاد نماید. تأسیساتمنا

 سوزی، زباله تأسیسات یک آل برای ایده موقعیت عبارت دیگر، به شوند. واقع ودفنگاه( طبیعی، الکتریسیته،آب،گاز مانند(موردنیاز زیربنایی امکانات

 های مناطق در که است، نشده پذیرفته زبالة و برجامانده برای خاکستر دفنگاهی و تولیدی، انرژی خریداران زباله، تولید ثقل مرکز به نزدیک محلی

 .باشد واقع زیربنایی امکانات به دسترسی با

 و برداری بهره اولیه آن، گذاری سرمایه سنگین به هزینه هایزباله سوزی با توجه  پروژة بودن یک آمیز موفقیت و امکان پذیری از اطمینان حصول

 در با امرمهم، فقط این است. جانبه همه ارزیابی مکان یابی دقیق و یک گرو در عمومی، استقبال عدم از ترس و زباله سوزی، واحدهای داری نگه

پروژه میسر می گردد. اگرچه راه های زیادی برای به دست  نیازهای حداقل تعیین موجود و شرایط سنجش برای الزاماتی و معیارها داشتن دست

عات آوردن و ارائه معیارها وجود دارد، مفیدترین راه ارائه این است که مناسب سطح درك و آگاهی کلی جامعه باشد. از این رو طبق نتایج مطال

سطحی،آب زیر زمینی،زیستگاه های طبیعی،کاربری  محققین گروه های کلی مرزهای سیاسی، قانونگداری، محیطزیست شامل )آب های

تخاب اراضی،کیفیت هوا،اجتماع وفرهنگ،زیبایی شناختی( ، فنی، اقتصادی توصیه می شوند. این معیارها هم در غربالگری اولیه محل ها و هم در ان

 نهایی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.  
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منوری،مسعود،الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی زباله سوز های شهری،]به سفارش[ معاونت آموزش و پژوهش سازمان بازیافت و تبدیل مواد  [.13]
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