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   ارائه راهكارهاي مديريتي كنترل شيرابه محل دفن زباله شهرستان اسفراين 

  
  ----- پررنگ)  pt. 16يك سطر فاصله (نازنين  ----- 

   3 سام حائري پور ،2فريد غالمرضا فهيمي، 1 عاطفه حاجيان
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن آلودگي هاي محيط زيست فارغ التحصيل كارشناسي ارشد

atizist@yahoo.com  
   

  ----- نازك)  pt. 10سطر فاصله (نازنين  4 ----- 
  
  

  چكيده 
  شيرابه زهابي است كه از سايت هاي دفن زباله خارج مي شود و باعث آلودگي خاك،آبهاي سطحي و زير زميني ميشود.

ل دفن و خروجيها(شيرابه و براي كنترل كميت و كيفيت شيرابه راهكارهاي كنترلي بر روي مواد ورودي(زائدات و آب)مح
  گاز)اعمال مي گردد.

جهت گسترش مدل هاي پيش بيني  ميليون تن زباله در ايران توليد ميشود.12تن و ساالنه32000چنانچه هم اكنون روزانه 
 كننده مقدار فاضالب توليدي در دفنگاه زباله،مطالعات گسترده اي انجام شده است.

و يا با استفاده از WBM(water balance method)به مراكز دفن با استفاده از روش ماكسيمم و متوسط شدت جريان شيرا
ناميده HELPكه به اختصار )Hydrologic Evaluation of Landfill Performanceمدل ارزيابي هيدرولوژي مراكز دفن(

گيري،با استفاده از شاخص الكنو  زهكه در اينجا با استفاده از اين مدل شيرابه توليدي اندامي شود،اندازه گيري شده است.
بررسي شاخص هاي زيست محيطي،به وسيله سوزاندن نمونه اي در كوره  GISمعتبر بودن مكان دفن ، با كمك نقشه هاي 

همچنين زباله سوز به بررسي اينكه چه عناصري پس از سوزاندن باقي ميماند و درصد اجزاي تشكيل دهنده زباله ميپردازيم،
تا در نهايت به بررسي هريك از راهكارهاي  و محاسبات رياضي به محاسبه مقدار شيرابه توليدي ميپردازيم. با كمك فرمول

  مديريتي كنترل شيرابه محل دفن زباله شهرستان اسفراين و يافتن راه بهينه كنترل اقتصادي را دريابيم.
 
  

  ----- نازك)  pt. 11سطر فاصله (نازنين  1 ----- 
  يكس الكنو،اسفرايند،انHELPدفنگاه،مدلشيرابه،هاي كليدي:  واژه

 ----- نازك)  pt. 11سطر فاصله (نازنين  1 ----- 

  

                                                           
  شگاه آزاد اسالمي واحد تنكابنفارغ التحصيل كارشناسي ارشد دان -1
   بي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابنرم -2
   دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن استاديار  -3
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   همقدم - 1

اين زباله ها ميتوانند  ليتر آب را آلوده كند.4000ليتر شيرابه و هر ليتر شيرابه  ميتواند500از سوئي هرتن زباله در حدود 
در  كيفيت و كميت توليد شيرابه طي دورة فعال زندگي و پس از دفن پسماند[1].نوع بيماري را به انسان منتقل كنند 118

كنترل دفن پسماند اهميت دارد.بعالوه كيفيت شيرابه تصفيه آن بسيار مهم است شيرابه بدليل تراوش يا نفوذ آب و ديگر مواد 
ابه را ميتوان بعنوان مايعي تعريف كرد كه پسماند و فشرده شدن اين پسماندها در اثر وزن خودشان بوجود مي آيد.بنابراين شير

وقتي آب يا ديگر مايعات با مواد زائد تماس پيدا مي كنند،بوجود مي آيد.شيرابه يك مايع آلوده است كه حاوي مواد معلق و 
پسماندها ) كه بر روي پسماندها مي ريزند از نظر شيميايي و فيزيكي با اين محلول است.بخشي از نزوالت آسماني(برف و باران

از طريق واكنش شيميايي  را واكنش مي دهند و به پايين نفوذ مي كنند.در زمان نفوذ،اين آب بعضي مواد شيميايي در پسماند
بدليل وزنشان ايجاد شده را هم حل  حل مي كند.آب نفوذ كرده ممكن است همچنين آبي را كه از فشرده شدن پسماند

شد تا نقش فعاليتهاي ميكروبي در تجزية پسماندهاي شهري و ايجاد شيرابه مشخص انجام كند.مطالعات و بررسيهاي زيادي 
 در نتيجه در اين راستا يافتن راه بهينه كنترل شيرابه امري اجتناب ناپذير ميباشد.[2,3,4]شود،

و يك مدل هيدرولوژيك دو بعدي است،كه براي بررسي بيالن آب در دفنگاه زباله سيستم هاي پوشش HELPبرنامه 
كاربردي ترين مدل در پيش بيني مقدار شيرابه توليدي در دفنگاه زباله  ساير اليه هاي موجود در دفنگاه زباله استفاده مي شود.

 [5]است.HELPمدل 

كارايي اين مدل در پيش بيني بلند مدت مقدار شيرابه دفنگاه زباله و مقايسه روش هاي مختلف دفن اثبات شده 
اين برنامه  ضالب توليدي در دفنگاه زباله و پتانسيل نفوذ فاضالب به زير سطح زمين استفاده شده.است.جهت تخمين ميزان فا

دفن و بازرسان سازمان هاي نظارتي براي  PERFORMANCEتوسط ارتش امريكا و به منظور كمك به طراحان اماكن 
ات موازنه آب را در اماكن دفن بهداشتي زباله همچنين عملي ارزيابي عملكرد هيدرولوژيكي اماكن دفن ابداع گرديد. اين مدل

 [6]يافتن راه بهينه كنترل شيرابه با استفاده از كمك اين مدل امكانپذير است. .انجام مي دهد

  
   روش تحقيق - 2

 مطالعات كتابخانه اي اطالعات الزم را گرد آوري كرده. ابتدا با بازديد ميداني و در اين مقاله

آيا محل دفن دركل مناسب است يا خير از انديكس الكنو با شاخص هاي مربوطه بهره براي مشخص شدن اينكه 
 ميگيريم.

ده از فرمول ها و معادالت آماري به محاسبه ميزان شيرابه توليدي و چگالي كل پسماندها و ميزان درصد كاهش با استفا
 حجمي بر اثر تراكم پسماند پرداختيم.

موجود در زباله(با كمك از سازمان شهرداري)نمونه را در دستگاه زباله سوز سوزانده تا با نمونه درصدهاي هريك از اجزاي 
ميزان هريك از عناصر تشكيل دهنده و موادي كه عموما در خاكستر پسماند باقي ميماند مشخص و تا حدودي متان سازي 

 نتايج بيان شده است.4و 3كه در جدولسايت تعيين گردد.

انجام مي شود.كربن و (ASTM)يله روشهاي استاندارد انجمن آزمايش و مواد آمريكا تجزيه عنصري مواد،به وس
داده هارابراي  توليدي اندازه گيري مي شوند.Co2هيدروژن به وسيله سوزاندن نمونه در كوره و بدست آوردن مقدار آب و 

كه آيا طبق قوانين مربوطه هست يا گرفتن اطالعات و موقعيت دفنگاه نسبت به شرايط محيطي و عوامل زيست محيطي و اين
  داده و خروجي ميگيريم.GISخير؟به نرم افزار

 خاك و جاده ها-آبراهه ها-توپوگرافي–دهستان نزديك محل دفن(عباس آباد) -داده هايي چون:اطالعات مربوط به مراكز

و پارامترهاي  اطالعات هواشناسي، مشخصات خاك(شامل:و داده هاي مورد نياز آنHELPبا استفاده از مدل
در تشكيل  ميزان شيرابه اي را كه تا به حال در اليه هاي مختلف زير محل دفن جمع شده است،ميزان بارش موثر)طراحي
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شيرابه،ارتفاع متوسط شيرابه در بحراني ترين شرايط و اينكه آيا طبق استانداردهاي طراحي دفنگاه زباله سازمان حفاظت محيط 
اين برنامه بصورت ميزان نشت از اليه هاي دروني لندفيل و همچنين عمق اشباع  ير در مي يابيم.زيست آمريكا ميباشد يا خ

 در كف لندفيل مي باشد. شده شيرابه

براي برآورد حركت روزانه آب روي سطح و داخل لندفيل توسعه داده شد.برقرار شدن يك موازنه آبي HELPمدل
فوذ، زهكشي جانبي تقسيم مي شود. مدل ميزان رواناب را توسط روش شماره پيوسته بارندگي به رواناب، تبخير و تعرق، ن

براي حالت (Darcian Eqation)و مقدار نفوذ را توسط معادله دارسيSCS(Soil Conservation Service)منحني
ق از و تبخير و تعر(Boussinesq Eauation)اشباع و غيراشباع محاسبه مي كند. زهكشي جانبي از معادله بوسينسك

مدل از اطالعات هواشناسي،مشخصات خاك و پارامترهاي طراحي،جهت تخمين  روش پنمن اصالح شده تعيين مي شود.
 ميزان شيرابه توليدي در دفنگاه زباله استفاده مي كند.

داده هاي هواسنجي مورد نياز از ايستگاه سينوپتيك شهر بجنورد و مشخصات خاك از آزمايش هاي مكانيك خاك 
رفته در منطقه بدست آمده است.همچنين پارامترهاي طراحي بر اساس طراحي صورت گرفته در دفنگاه زباله صورت گ

  شهرستان اسفراين است.
مدل براي محاسبه تبخير و تعرق به داده هاي هواشناسي نياز دارد . داده هاي الزم خاك مقادير خلل و فرج، 

را SCS شباع، ذخيره رطوبت اوليه و شماره منحني رواناب در روشظرفيت زراعي، نقطه پژمردگي، هدايت هيدروليكي ا
 شامل مي شود. 

فاكتورهايي همچون شيب و ماكزيمم فاصله زهكشي براي اليه هاي زهكش و ضخامت  داده هاي الزم ديگر طراحي
 [7]و خصوصيات اليه هاي ژئوممبران مي باشد. اليه، مقدار شيرابه برگشتي

  
  وايي و خاكشناسي منطقه براي مدلاطالعات آب و ه)1جدول(

  زيرين اليه    اليه سطحي خاك  پارامتر

  378  378  ميزان بارش ساليانه(ميليمتر در سال)

  27  27  دماي متوسط ساليانه(درجه سانتيگراد)

  هزار لوكس 10  هزار لوكس100  شدت تابش

  235  320  ميزان تبخير و تعرق(ميليمتر در سال)

  1  1  ذ پذيري (دارسي)ميزان نفو

  -7,4  -7,6  ظرفيت نگهداشت(ژول بر كيلوگرم)

  50  54  در صد رطوبت

-3  هدايت هيدروليكي اشباع(سانتيمتر بر ثانيه)
10  

3-
10  

  
 در نهايت راه هاي كنترل شيرابه را در محل دفن زباله اسفراين را با وجود مدارك و شواهد موجود بررسي ميكنيم. 

  :به شرح زير است يرابهكنترل ش راههاي

 گردش مجدد شيرابه  

 تبخير شيرابه

 تصفيه شيرابه و سپس دفع آن

 تخليه به تصفيه خانه فاضالب 

 تامين انرژي از گاز حاصل از شيرابه 

 ارائه راهكار اقتصادي مناسب كنترل شيرابه محل دفن زباله شهرستان.
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  يافته ها - 3
  ورد مطالعهموقعيت جغرافيايي منطقه م- 1- 3

 - 40/طول شرقي  و 58 0-07/تا  560- 57/در شمال غربي استان خراسان شمالي بين   5345Km2اسفراين با مساحت 
  عرض شمالي واقع شده است. 370 - 17/تا  360

اين شهرستان در دامنه جنوبي كوههاي آالداغ و جنوب و غرب كوه شاه جهان قرار گرفته است.از شمال به شهرستان 
بجنورد و شيروان،از جنوب و جنوب غربي به شهرستان سبزوار و جوين از شرق به شهرستان هاي قوچان و سبزوار ،از  هاي

 نقشه شهرستان مشخص شده است. 1كه در شكل.غرب به شهرستان هاي بجنورد و جاجرم محدود است

ر(خروجي دشت آبادي سرخ چشمه)از مت1000متر(قله شاه جهان)و پست ترين نقطه حدود  3032بلندترين نقطه ارتفاع  
  [8]است.متر 1249سطح دريا ميباشد.ارتفاع از سطح دريا 

  

  
 )نقشه منطقه مورد مطالعه1شكل(

  

  موقعيت جغرافيايي و مشخصات كلي محل دفن زباله شهرستان اسفراين- 2- 3
 نفر جمعيت دارد. 479خانوار و  108عباس آباد كه محل دفن زباله هاست داراي 

 جغرافيايي دفنگاه شهرستان اسفراين: مختصات 

40S-545569     UTM4092477  
سال تخمين زده  20هكتار است،كه توسط شوراي بهداشت شهرستان براي مدتي باالي 100وسعت محل دفن حدود 

  است. شده

  .در آيد Uشكل بوده اند،تراشيده تا به شكل Vترانشه ها را در دره ها كه به صورت
  اه عمر دارد.م8-7معدن جديد آن

  متري آن چاه عميق است.700-600سال هريك از ترانشه ها معموال كارآيي دارد.در فاصله6-5تا

  .سطح خاك آن شني و رسي مي باشد
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  .متر است200متر و طول آن3متر،عمق ترانشه:10عرض ترانشه:

  .روز ميباشدگرم در 670-650تن زباله به محل دفن برده ميشود،كه سرانه هر فرد  40-35روزانه

  اين مكان زلزله خيز مي باشد و امكان ريزش اليه و جابجايي آنها هست،ولي تا به حال شكاف و...مشاهده نشده است.

  .كيلومتر است 2كيلومتر و تا مجتمع صنعتي دامپروري  3فاصله محل دفن زباله تا عباس آباد

  كيلومتر. 3كيلومتر و جاده فرعي8اصلي،كيلومتر،فاصله زميني:طول جاده  7فاصله هوايي تا اسفراين:

  نام دارد. "ترس "متري ميتواند برود چون در اين فاصله به اليه سختي ميرسد كه    5شيرابه حداكثر تا

  شيرابه در طول تابستان كمي جريان پيدا ميكند و تبخير ميشود.فاصله از نزديكترين رودخانه بسيار زياد است.

  بادهاي غالب است و به طرف محل مسكوني نميبرد.محل دفن زباله خالف جهت 

  نزديكترين معدن به آنجا معدن سنگ الشه(نام محلي:مالون)است،كه فاصله آن نيز از محل دفن زياد ميباشد.

 به خاطر اينكه از پراكندگي جلوگيري شود،با ماشين فشرده مي شوند و بعد خاك مي ريزند.

  محل دفن مسير گذر سيالب نيست.

  و اين محل براي چراي دام ها استفاده مي شود.

 زمين هاي اطراف عموما بايرند.

جمع آوري و انتقال به محل دفع،آماده سازي محل  مخارج و هزينه ها در اين مكان عموما شامل:هزينه مديريت،نظارت،
  و...اختصاص دارد و عمليات نيمه مكانيزه انجام ميشود.

  ه برداري در آينده نشده است.براي اين محلها پيش بيني بهر

 است. (mm) 353 -378ميزان بارش ساليانه در شهرستان: 

   c27.متوسط دماي هوا:ميانگين درجه حرارت ساليانه

 زهكشي غالب در دامنه ها:درختي و تراكم زهكشي متوسط.سيستم 

- كال واليت-سرخ آب-ون:گرمابمنبع آبي مهم اطراف منطقه:رودخانه قره سو اصلي ترين رودخانه،شاخه هاي فرعي چ
   روئين و... كه از ارتفاعات آالداغ سرچشمه مي گيرند.-بيدواز

 است. 1,3معادل 75-81نرخ رشد طبيعي ساالنه شهرستان:در سالهاي 

  .)m/s(5,7غربي و سرعت متوسط آن -باد غالب و سرعت آن:شرقي

 -كوه باد-باد قبله-باد نيشابور-باد سياه خانه-باد چاچ-بادهاي محلي غالب:كف باد

  آب و هواي كلي شهرستان:معتدل كوهستاني و بخشي نيمه بياباني.

آب و هواي شهرستان تحت تاثير: توده هاي مديترانه اي و توده هاي مرطوب درياي مازندران،كه تحت تاثير كوهستان 
و جنوب غربي آن:به دليل همجواري آن آالداغ و شاه جهان قرار مي گيرد.قسمتهاي شمالي اسفراين:معتدل كوهستاني و جنوب 

 با كوير:تابستان گرم و خشك و زمستان سرد است.

   قرمز)-(خاك رسي آهكدار گچ مانند marl and gypsiferousmarl ,redسنگ شناسي منطقه:
  
 [9]مقدار توليد روزانه پسماند به نسبت تعداد و سرانه خانوار در شهرستان اسفراين:- 3- 3

 )تن پسماند آلي 7/33%(2/82تن{ 41

 )كاغذ،روزنامه و مقواتن %2/1(9/2

 )شيشهتن %3/0(8/0

 )فلزاتتن %2/0(6/0

 )پالستيك بازيافتيتن %3/0(8/0

 )petظروف تن %5/0(1/1
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 )خاكروبه و سنگتن %8/1(4/4

  .)}مي دهدتن را ساير مواد:كيسه پالستيك،مواد بسته بندي و... تشكيل  3%(2/7و مابقي

 

  نتايج-4
  س الكنوانديك- 4-1

براي اين انديكس ميزان بارندگي ، جنس خاك ،وسطح آبهاي زيرزميني را مالك عمل قرار داد.كه نمره گذاري آن به 
 [10]شرح جدول زير مي باشد. 

  
  حال اگر: 
 

  باشد خوب است. 24-42ع نمرات بين جم
 

  باشد قابل قبول .  21-23جمع نمرات بين 
 

  قبول نيست.وپايين تر باشد قابل  20جمع نمرات 
  

  نتيجه: مكان دفن خوب است.
  )شاخص و نمره گذاري الكنو2جدول(

  
  
 [11] روش اندازه گيري مقدار كل شيرابه توليدي - 4-2

  )1فرمول شماره(
C=P(1-R)-S-E  

C=ميزان كل نفوذ رطوبت در اليه رويي خاك بر حسب ميليمتر بر سال  

P=ميزان بارش بر حسب ميليمتر بر سال  

R=يان سطحي آب(ضريب روانابضريب جر(  

S=ميزان ذخيره رطوبت در خاك يا پسماند بر حسب ميليمتر بر سال  

E=ميزان تعرق بر حسب ميليمتر بر سال   
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C=378(1-0/15)-0-320 
C=1/3(mm/year) 

 
  موازنه جرمي رطوبت در محل دفن)2شكل شماره(

 

  محاسبه ميزان چگالي كل پسماند - 4-3
  )2فرمول(

 

  

  
  )٣(فرمول

  

  
است درصد كاهش حجمي برا ثر تراكم پسماند برابر  700 (kg/m3)اگر فرض كنيم تراكم محل دفن-4-3-1
  [11]است با:

 
  

  نتايج حاصل از سوزاندن نمونه برآورد شده در كوره زباله سوز )3جدول(
   نمونه پسماند شهري(درصد)ميانگين  عناصر تشكيل دهندهعناصر 

  9/51  كربن

  7  هيدروژن

  6/39  اكسيژن

  37/0  گوگرد

  1/1  نيتروژن
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  موادي كه عموما در خاكستر پسماند شهري يافت مي شوند.)4جدول(

  درصد وزني  ماده

 1/16  فلزات

 4  مواد قابل احتراق

 3/18  فلزات آهني

 7/2  فلزات غير آهني

 2/26  شيشه

 3/8  سراميك

 1/24  مواد معدني،خاكستر و ساير مواد

  
هاي  مركز بخشاسفراين از محل دفن زباله شهرستان Arc View يافته هاي نرم افزار-4-4

  .مشخص است 3كه در شكل استان خراسان شمالي
  

  هاي استان خراسان شمالي. ) مركز بخش3شكل(
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  .نمايان است4كه در شكلمشخصات دهستان نزديك محل دفن(عباس آباد)-4-5
  

  اد)مشخصات عباس آب4شكل(

  
  
 5كه در شكل جاده هاي استان و مشخصات نزديك ترين جاده به محل دفن زباله-4-6

  مشخص است.
  )نقشه جاده هاي استان5شكل(
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  :نشان داده شده است 5در جدول HELPنتايج مدل-4-7
  

  مقادير متوسط اجزاي بيالن آب)5جدول(
  (mm)بيالن آب بر حسب اجزاي  مقدار

  بارندگي  378

  اناب سطحيرو  15

  تبخير و تعرق  320

  تراوش از اليه زيرين  30,7

  هد ميانگين بر روي اليه زيرين  12,3

  تغيير در ذخيره آب  0

  
% به 3,96% از طريق تبخير و تعرق و 84,6،از اين ميزان بارش حدود   378mmطبق نتايج بدست آمده با ميزان بارش

  % از كل بارش در تشكيل شيرابه شركت مي كند.11,44خارج مي گردد.لذا تنها حدود  وسيله رواناب سطحي از دفنگاه زباله
  

  )كل بارشي كه در تشكيل شيرابه شركت ميكند.6(شكل

.درصدي از بارش كه در تشكيل شيرابه شركت ميكند

تبخير و تعرق

رواناب سطحی

شيرابه
  

  
  %عوامل در محل دفن زباله شهرستان اسفراين پس از بارش)7شكل(
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  گيرينتيجه -5

 ين پروژه،پساب ها بر آلودگي آب هاي زيرزميني مناطق اطراف تاثير گذار نبوده است.بر اساس تحقيقات انجام شده در ا

 محل دفن طبق شاخص الكنو مناسب است.

از نظر ويژگيهاي زيست محيطي اكثر معيارها را همچون: فاصله از آبهاي سطحي و زيرزميني،فاصله از محل مسكوني، 
 حفاظت شده و... را دارد.جهت باد غالب،فاصله سنگ بستر،نبود منطقه خاص 

داده هاي خروجي اين مدل بسيار وسيع،كه بسته به نياز مي توان از بخشهاي مختلف آن استفاده كرد. به هر حال، نتايج 
 متر در زمين زير مركز دفن نفوذ كرده است. 4,3آناليز مدل نشان مي دهد كه تاكنون شيرابه به ميزان 

واقع در اطراف محل و حداكثر عمقي كه شيرابه حركت كرده،مي توان نتيجه گيري  بنابراين با توجه به فاصله چاههاي
 كرد كه وجود محل دفن در اين مكان به صورت فعلي هيچ خطري براي منابع آبهاي زيرزميني اطراف ندارد.

و هوايي منطقه  دفنگاه زباله اسفراين تحت شرايط حداقل استاندارد طراحي و علت ارتفاع كم شيرابه توليدي شرايط آب
  است.ميزان بارندگي اگر چه در محل متوسط است تبخير و تعرق به دليل دما و ميزان تابش باالست.

%از كل بارش در تشكيل شيرابه شركت 11,44تبخير و تعرق باال و ايجاد مقدار كمي رواناب سطحي باعث مي شود حدود
 كند.

 ميليمتر ارتفاع دارد. 28,9حراني ترين شرايط با توجه به اين شرايط متوسط شيرابه توليدي در ب

برطبق استانداردهاي طراحي دفنگاه زباله سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا چنانچه هد شيرابه روي اليه مانع همواره 
كه در [5]سانتيمتر باشد دفنگاه زباله مورد نظر نياز به سيستم زهكشي و جمع آوري شيرابه ندارد، 63,5اينچ يا  25كمتر از 

 اينجا صادق است.

مشخص ميشود كه شيرابه توليد شده در مناطق خشك و نيمه خشك قابل توجه نبوده و  HELPبا توجه به نتايج مدل
الگوي توليد آن شبيه به الگوي بارندگي است ولي از جنبه زيست محيطي با توجه به اينكه شيرابه توليد شده حاوي مواد 

پتانسيل آاليندگي آبهاي زيرزميني منطقه اطراف لندفيل را در پي دارد محاسبه آن از  شيميايي سمي خطرناك مي باشد و
  اهميت زيادي برخوردار است .

 
  بررسي هريك از راهكارهاي مديريت كنترل شيرابه با كمك كارهاي انجام شده-5-1

رابه كمتر از ميزان ،محاسبات آماري طبق استاندارد هد شيHELPبه دليل اينكه طبق مدل گردش مجدد شيرابه:
 مشخص ودر نتيجه نياز به سيستم زهكشي و جمع آوري و گردش شيرابه نميباشد.

از ارزانترين راههاست،ولي به دليل ناچيز بودن مقدار شيرابه خروجي در برخي روزهاي تابستان نياز به تبخير شيرابه:
 . امكانات تبخير شيرابه همچون لوله هاي جمع آوري و حوض تبخير نيست

طبق شاخص الكنو محل دفن مناسب و به طور نسبي قدرت خودپااليي دارد  و مدل كه نشان دهنده تصفيه شيرابه:
 كمي شيرابه است و خطري را در حال حاضر ندارد.

فاصله از تصفيه خانه شهر زياد و صرفه نبودن اقتصادي براي ايجاد GISطبق نقشه هايتخليه به تصفيه خانه فاضالب:
مع آوري و انتقال آن و طبق قوانين و مقررات شيرابه نبايد به صورت غير اصولي با فاضالب شهري مخلوط و تصفيه امكانات ج

 گردد.

طبق نتايج دستگاه زباله سوز و براورد ميزان پسماند آلي فراوان در نمونه هاي تامين انرژي از گاز حاصل از شيرابه:
امكانات الزم در راستاي جمع آوري گاز حاصل از شيرابه و بعضا تامين انرژي از آن  زباله ميزان گاز توليدي زياد در نتيجه بايد

  كه نياز به امكانات و تمهيدات مكفي ميباشد گردد.
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  راه بهينه اقتصادي در كنترل شيرابه محل دفن زباله شهرستان اسفراين-5-2
هد و مدارك موجود،روش مديريت سيالب به كنترل شيرابه و مديريت سيالب،طبق بررسي ها و شواروش 5در اينجا از 

دليل اينكه امكانات كمتري را شامل ميشود و آسانتر است و از ورود ريزش هاي جوي كه مهمترين عامل افزايش شيرابه است 
  جلوگيري به عمل مي آورد،بهترين گزينه مديريتي ميباشد.

  
  تشكر و قدرداني

اي بيدريغ شهرداري اسفراين و باالخص كاركنان زحمتكش بخش خدمات مجريان امر بر خود وظيفه ميدانند از حمايت ه
و همچنين مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمي واحد  شهري شهرداري اسفراين،سازمان حفاظت محيط زيست استان خراسان شمالي

  قدرداني نمايند. تنكابن(دانشكده محيط زيست)و اساتيد مربوطه كمال تشكر و 
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