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 چکیده

محیطی و اقتصادی  زيست لحاظاز زيادی اهمیت بسیار  که رود شمار می بههای آبی شمال ايران  اکوسیستمترين  تاالب انزلی از مهم

سمازی  آلموده رود. يکمی از عوامم     ممی شممار   بهن محیط زيست های پژوهشگرا دغدغهترين  . روند نابودی تاالب انزلی از مهمدارد

ی زبالمه  هما  هشهر رشت، به چگونگی مديريت شمیراب  زبالۀبا بررسی دفنگاه . استآن ی ورودی به ها هتاالب انزلی، آلودگی رودخان

رود. همچنمین مدمدار    ممی شممار   هبسازی تاالب انزلی  آلودهی ناشی از دفنگاه از عوام  ها هدر اين دفنگاه پرداخته شده است. شیراب

دبی خروجی شیرابه از دفنگماه از   ،با ايجاد دفنگاه جديداست. شده  بررسیمتان تولیدی در دفنگاه جديد با بهسازی دفنگاه کنونی، 

های زيرزمینی جلوگیری خواهد شد. با توجمه بمه    افزايش خواهد يافت که در اين صورت از آلودگی آب درصد 20به  درصد 5/1

آوری متمان در دفنگماه    تأسیسات جمم  با ايجاد  .متر مکعب در روز خواهد رسید 120دبی شیرابه به  ،در شهر رشتزياد رندگی با

متر مکعمب در سمال اسمت. بما      105بیش از  2015که اين مددار در سال  کردتوان از متان تولیدی نیز برای تولید انرژی استفاده  می

105متان تولیدی به  2050نگاه تا سال دی به دففرض ثابت بودن مددار پسماند ورو
تولیدی در دفنگماه  شیرابۀ مددار  رسد. می 4/1 

تأسمی   تموان بما    می خواهد شد.متر مکعب در روز  210000هوازی  مکعب در روز و مددار پساب تولیدی در هاضم بی متر 120

 .  کردگیری ی سطحی و زيرزمینی جلوها آبواحد تصفیه از ورود مدادير يادشده به 
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 مقدمه

امروزه آلودگی ناشی از دفن غیراصولی پسماندهای شهرری  

. این استمحیط زیست  مؤثر بر آلودگیاز معضالت اساسی 

معضل در مناطق شمالی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار 

جمعیههت و تههرا ز زیههاد دلیههل  بهه ایههران اسههت. در شههمال 

. شهود  می زیادتولید زبال  بسیار  ، بودن پذیرهمچنین مسافر

این پسهماندها رطوبهت بیشهتری نسههت به  پسهماندهای       

ی هها   . نفهو  شهیراب  [1] دارنهد در دیگر منهاطق   شده تولید

ناپهذیری در   جههران  تهثثیرات ناشی از دفن غیراصولی زباله   

زمینی، خاک، محیط زیست اطهرا    زیرهای  آبسازی  آلوده

در منهاطق   ها  گذارد. شیراب میهای سطحی  آبو همچنین 

دلیل باال بودن سطح آب زیرزمینی و  ب ساحلی دریای خزر 

 به     شهدن شهیراب  ر یزسراو  ها  زیاد رودخان تعدادهمچنین 

ی سهطحی و  هها  آب  ننهدۀ  آلودهاز عوامل اصلی  ها  رودخان

  .[2]است زیرزمینی شمال  شور 

محیطهی اسهتان    زیستیکی از مناطق مرز تاالب انزلی 

ا وسیسههتز  در زیههادی. ایههن تههاالب اهمیههت اسههتگههیالن 

دلیهل   این تاالب به  . داردمحیطی  زیستجنگلی، جانوری و 

. [8] اسهت   قرار گرفت  فررست مونترآل در ،المللی ثهت بین

معنای این است    تاالب در  ب قرار گرفتن در این فررست 

. از عوامهل  شدن است و به  مراقههت نیهاز دارد    حال خشک

 رودخانۀریق لودگی تاالب انزلی ورود آلودگی از طآدر ثر ؤم

 ه  از   رود گهوهر رود زرجوب و . این رود از دو استپیربازار 

 نند تشکیل شده است. ایهن دو رود از   میشرر رشت عهور 

ی دفنگههاه ههها  ی  شهورند. شههیراب ههها  تههرین رودخانهه آلهوده 

 ۀمنطقه ی شهرر رشهت و شهررهای اطهرا   ه  در      ها  زبال

سهس   سهیاهرود و   رودخانۀشوند از طریق  میسراوان دفن 

 زبالهۀ شوند. دفنگهاه   میزرجوب و پیربازار وارد تاالب انزلی 

غیراصهولی   صهورت  هامال    به  سراوان  ۀمنطقشت در رشرر 

نامطلوب فراوانی بر محهیط زیسهت    تثثیراتطراحی شده و 

 گذارد.   میاطرا  

در  شهده  دفهن بها بررسهی مقهدار پسهماند      مقال در این 

ه بهر تهاالب انزلهی    سازی این دفنگا آلودهسراوان ب  اهمیت 

برسهازی ایهن دفنگهاه و همچنهین      تثثیراتپرداخت  شده و 

شده اسهت. مقهدار    بررسیاهمیت از بین رفتن این دفنگاه 

و نیهز  متان تولیدی در صورت طراحهی مرندسهی دفنگهاه    

ی دفنگهاه بها   هها   خان  بهرای شهیراب   تصفی ضرورت احداث 

 است.  لحاظ شدهنظر گرفتن مدیریت شیراب  نیز  در

 تاالب انزلی

یهک   از راهو  اسهت  1ی سهاحلی هها  بتاالب انزلهی از نهوت تهاال   

بنهدرگاه  سیسات ثتواقع در  شکن موج دو با     شتیرانی  انال

مسهاحت   ت.اسه ب  دریای خهزر متصهل    شود میانزلی حمایت 

. تهاالب  اسهت ههزار هکتهار    ۳۷۴حهدود   درتاالب  آبریز ۀحوض

المللههی  ی بههینههها بدر فررسههت تههاال 1۳۵۴انزلههی در سههال 

و  1۹۷۵ نوانسهیون رامسهر    . نوانسیون رامسر ب  ثهت رسید

ایههن تههاالب را  پرنههدگان حیههات المللههی سههازمان بههین نیههز

تاالب انزلهی   .اند اهمیت برای پرندگان تشخیص داده با زیستگاه

رود  11و  اسهت  شهور   آب شهیرین  های طهیعهی و  تاالبجزء 

 هه  پهه  از آبیههاری مههزارت و    داردرود فرعههی  ۳۰ی و اصههل

آبریهز تهاالب به      ۀحوضهای سطحی  جریانهمراه  ب شالیزارها 

شوند. حدا ثر عمق آب تاالب در برار و در نهواحی   میآن وارد 

ههای سهطح    نوسان دلیل ب رسد     میمتر  ۵/2غربی تاالب ب  

تهاالب  میانگین عمهق  . آب دریای خزر، این مقدار متغیر است

در جنوب غربهی      این تاالب. [۹] بودمتر  1،  1۳۹۳در سال 

سواحل دریای خهزر واقهع شهده اسهت. از شهرر به  روسهتای        

از جنههوب بهه   و پیربههازار، از غههرب بهه   سورآههال و آبکنههار،   

 1در شهکل   .شهود  سرا و قسمتی از رشت محهدود مهی   صومع 

 [.۳] نمایی از تاالب انزلی نشان داده شده است

آن اسهت.   افهزون آب  مشکل مرز تاالب انزلهی آلهودگی روز  

ههها و  مسههکونی و اغلههر  ارخانهه  هههای خانهه فاضههالب  بیشههتر

های صنعتی واقهع در اطهرا  تهاالب به  درون آن یها به          ارگاه

 بنهابر شوند.  رازیر میریزند س هایی    ب  تاالب می داخل رودخان 

درصهد   ۵   مقدار آمونیهاک از   صورتی استاندارد در مؤسسۀنظر 

، این ناحی  ب  داخل مرداب ریخته  شهود   یها و زبال شده بیشتر 

تردید با آلوده شدن بیش از پیش آب مرداب  ه  در گذشهت     بی

دار از  و پههرورا انههوات مههاهی فلهه  محههل زایههشتههرین  بههزر 

منابع آبزی مهرداب   ۀماند رفت باقی شمار می ب  ماهی سفید جمل 

هز در معرض خطر انردام قطعی قهرار خواههد گرفهت. از دیگهر     

 ه   )هها   تاالب انزلی، افزایش سهطح رسهوب   عوامل تردید نندۀ

هها و   و تغییر  هاربری زمهین   (هر  اهش عمق این تاالب شدهس

های  شهاورزی   ب  زمین« تاالب ۀاراضی حاشی»تهدیل بخشی از 

بعههد از  زرجههوب و گههوهررود اسههت. در همههین حههال فاضههالب 

 وشهود   ههی تهاالب انزلهی مهی    ، رارودخانۀ پیربازار شدن ب  ریخت 

 . ند را تشدید می آنآلودگی 

                                                           
1 . Coastal Wetland 
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 [3ایران ]در شمال  تاالب انزلیموقعیت  .1شکل 

 وضعیت محل دفن زباله

 ۀمنطقه  به   1۳6۳سال  رشت در شرر یها  زبالمحل دفن 

  یلهومتری  2۰ در مکهان  یافت. ایهن  انتقال سراوان جنگلی

 ۀیقه دق ۴درجه  و   ۳۷عهرض جغرافیهایی    در رشهت  جنوب

 شهرقی  ۀدقیقه  ۳۷درجه  و   ۴۹شمالی و طول جغرافیهایی  

 -قهزوین   اصهلی  ۀجهاد  تها  محل این ۀفاصل است. شده واقع

، ارتفات این محل از سطح دریا است یلومتر  2رشت حدود 

 صهورت  به  تهن زبهال    8۵۰از  بیش روزان  ومتر است  2۰۰

محهل   سهال  2۹مکهان   شود. اینغیراصولی در آن دفن می

 سهرا،  صهومع   شهفت،  فهومن،  رشهت،  ههای  ررشه  زبالۀدفن 

 شرر سرز    بوده است  نشا تلش و  وآصفران ، خشکهیجار

 زبالۀ از درصد ۹۰روز است.  در زبال  تن 68۰از  بیش رشت

 تولیهد  رشت شرر در سراوان زبالۀ دفن مر ز ب  یافت  انتقال

 ههای  نه  رودخا طریهق  از سهراوان  زبالۀ یها  شیراب. شود می

 .]۳[ شود می انزلی تاالب وارد بازار پیر و زرجوب

 نشان داده شده است.  2محل دفن زبال  در شکل 

 گیههاهی پوشههش دارای ۀدر یههک در تلنهههار محههل ایههن

 علهت  ب  ایران شمالی مناطق ۀهم مشاب  و دارد قرار طهیعی

 جنگهل  بها  رشت، شرقی جنوب در سراوان جنگل گسترا

برداشهتی   تهوان  مهی ن را دفهن  محهل  ایناست.  شده احاط 

 دفن داتیتمر و تجریزات و معیارها ا ثر فاقد زیرادانست، 

 نیاز مورد پوششی خاک شامل یی مهودها و است برداشتی

 آوری جمع سیستز شیراب ، زهکشی پوششی، حفاظ روزان ،

در آن گهاز   ۀتصهفی  و آوری جمع سیستز و شیراب  ۀتصفی و

 . محسوس است

 و جانمهایی  بهرای  الزم تجریزات و امکانات از محل این

 طهر   یهک  همیشه  . برره اسهت  بی پسماندها سازی فشرده

 سهطو   ولهی  ،دارد راه آزاد ههوای  ب  و است باز دفن محل

 دفهن  محهل  ب  ورودی ۀماس و شن محدود مقادیر با باالیی

 یها  الی در تولیدی ۀشیراب از  می مقدار.  شود می پوشانده

 سیسهتز  دوار احتمهاال   و  نهد  مهی  نفهو   زیرسهطحی  خاک

 بها  تولیدی ۀشیراب بیشتر. دشو می محلی زیرزمینی های آب

 رودخانههۀسههمت  بهه بهه  شههیر طهیعههی محههل     توجهه 

سهیاهرود   رودخانهۀ ی ها  رودخان    یکی از سرشاخ آسلی

 .[۴، 1۰] ند  می، جریان پیدا است
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 محل دفن زباله در سراوانگسترش نحوۀ  .2شکل 

 محل این ب  ودیور شرری جامد پسماندهای ا نون هز

 باز قسمت سمت ب  و شود می تخلی  قهلی ۀشد پر نقاط روی

 دو بهر  مشهر   محل این. است پیشروی حال در دفن محل

 تهرین  مرهز  از)سهفیدرود   اصهلی  و مرز سطحی آب جریان

 شهرری   شاورزی، برای مصار  گیالن استان در آب منابع

 ریاید ب  نرایت در سفیدرود. است سیاهرود نیروگاهی( و و

 انزلهی  تهاالب  سهمت  به   سیاهرود    درحالی ریزد، می خزر

 (سهت ها ا وسیسهتز  حفظ در المللیبین اهمیت دارای )  

 .[۵] داردجریان 

 محل دفن بر محیط زیست تأثیرات

 مرندسهی  اصهول  براسهاس  رشهت  سراوان ۀزبال تلنهار محل

 الزم یاجهزا  فاقهد  و نشهده  اجرا و طراحی ها گون  مکان این

 خهاک،  ۀروزانه  پوشش الینر، مانند برداشتی دفن های محل

 ههای  سیسهتز  و شهیراب   و گهاز  ۀ ننهد  آوری جمهع  سیستز

تهرین   مرز .است این  ار الزم های زسیست سایر و ای تصفی 

شهده در ایهن محهل دفهن      شهناخت   محیطهی  مسائل زیست

 عهارتند از:

 ؛شیراب  انتشار در اثر سطحی یها آب آلودگی  

  آلهودگی  احتمهال  و زیهرین  یهها   الیه  ب  شیراب  نفو 

  ؛زیرزمینی یها آب

 ؛اتمسفر در گاز انتشار 

 ؛ها  زبال از بومی حیوانات ۀتغذی  

 موجود وحش حیات و گیاهی پوشش دگیدی آسیر. 

 ی سطحیها آبآلودگی 

هههای سهفیدرود و سههیاهرود در   اصهلی بهه  نهام  رودخانهۀ  دو 

های  شیراب  اطرا  محل دفن سراوان وجود دارد و ۀمحدود

 .اسهت  ایهن دو رودخانه   ناشی از دفنگاه سراوان مشر  به   

ر رود وارد سیاهرود و از آنجا با گهذ  آسلیاز طریق  ها  شیراب

این رودها همچنین شود.  میاز شرر رشت وارد تاالب انزلی 

پ  از عهور از شرر رشت و ادغام در غرب این شرر بها نهام   

دلیهل ورود رود   به   .شهود   مهی رود پیربازار وارد تاالب انزلی 



 15  ... ۀ شهر رشت و مدیریتبررسی بهسازی دفنگاه زبال  :جانی ضیائی حلیمهو  نژاد حاجی

پیربازار ب  تاالب انزلی از سمت شرر، بخش شهرقی تهاالب   

گسهترا   در اثهر ایهن قسهمت از تهاالب     .آلوده است بسیار

های آلوده اسهت،    آبورود  دلیل ب  نیزارها و آزوال    بیشتر

 .در حههال از دسههت دادن حیههات جههانوری خههود اسههت    

های حیاتی   شریانی گوهررود و زرجوب    باید ها  رودخان

 انهد  ا نون ب  شاهراه مر  تاالب بدل شده هز ،دنتاالب باش

خطرنهاک   یهها   مواد سمی و زباله  ، ننده  نگران و با شتابی 

های شهرر رشهت     فاضالبها و   پسابهمراه  ب را بیمارستانی 

  .[۵] ریزند میآبی  ۀپرنب  درون این 

 زمینی زیرهای  آبآلودگی 

ی زیرزمینی در اثهر نفهو  آلهودگی از سهطح     ها آبآلودگی 

ی هها  آبآلودگی د. گیر زمین یا اطرا  منهع آن صورت می

وارد  منطقهه یی  هه  بهه  ههها آبزیرزمینههی ممکههن اسههت از 

اگهر آلهودگی از منهابع     ؛شود یا از منابع دوردست باشهد  می

 ننهده بسهیار    آلهوده دوردست وارد آب شود، تعیین محهل  

باران در استان گهیالن بهیش از    ۀسالیانبارا . مشکل است

ی هها   در اثر بارا شدید باران شیراب .متر است میلی 12۰۰

ی هها   راحتی وارد شهک ب  شده های دفن زبال  ۀتجزیاز  ناشی

های آبهی و   محیطو از این طریق ب  سایر شوند  میزهکشی 

هها،   محهیط لهودگی ایهن   بهر آ  عالوهو  یابند می خا ی انتقال

سهراوان   ۀمنطقه در . [6] دنشهو  میسهر آلودگی زیرزمینی 

زمینی، انتقال آلودگی ناشی  زیردلیل باال بودن سطح آب  ب 

زمینهی بسهیار    زیری ها آبی محل دفن ب  ها  از نفو  شیراب

آلهوده، تردیهدی جهدی بهرای      ۀشهیراب نفو  این زیاد است. 

. اسهت ی زیرزمینی و خاک منهاطق اطهرا  لنهدفیل    ها آب

ای گونهاگون از  هه زباله  حهاوی تر یههات و آالینهده     ۀشیراب

 مهواد  دفهن  ههای  مکهان  برترین .استجمل  فلزات سنگین 

 ،زیرزمینهی  ههای آب ب  شیراب  نفو  از جلوگیری برای زاید

 ههایی مکهان  آنهین  در. اسهت  خشکنیم  و خشک مناطق

 ههای آب سهطح  بهودن  پهایین  و  هافی  زمین وجود دلیل ب 

 .است ایمن نسهت ب  دفن شرایط زیرزمینی

 جدید دفن محل

 دفهن  نهونی   محهل شهیراب  در  اهکار مناسر برای مدیریت ر

محیطهی   زیست اصلی دلیل دو ب  سراوان در رشت شرر زبالۀ

 .درنظر گرفت  شود ، باید راهکاری مناسرو فنی

 در زبالهه  دفههن محههل: زیسههت محههیط از حفاظههت 

 به   شهیراب   ۀنشهد   نتهرل  انتشهار  طریق از سراوان

 تشهار ان همچنهین  و زیرزمینهی  و یسهطح  یها آب

 زیسهت  محیط ب  مستمر طور ب  ای گلخان  گازهای

 عهدم  دلیهل  ب  این بر افزون. رساند می آسیر اطرا 

 سههر  محل این در دام آرای ،دفن ۀمحوط  نترل

 اطرا  مسکونی جوامع در مستقیز مخاطرات ایجاد

 گذشت  از اینک  سوزی آتش متعدد حوادث. دشو می

 ایمنههی لحههاظ بهه  محههل دفههن   ههارگران بههرای

 منجهر  جهو  در می سه  مهواد  انتشهار  ب  خطرزاست،

 .دشو می

  عملیات ۀنحو و ساختار ب  توج  با نیز فنی دالیل   ب 

 از اسهتفاده  سهراوان،  دفن محل در زبال  دفن فعلی

. نیسهت  پهذیر  امکهان  حاضهر  حال در دفن محل گاز

 ثرؤمهه پوشهش  نههود  غیرپایههدار، و تنهد  ههای  شهیر 

 بهر  سهنگین  آالت ماشین حر ت فوقانی، ناپذیرنفو 

 اسهت  مسهائلی  جمل  از دفن محل اصلی ۀبدن روی

 رفهع  محهل  ایهن  گهاز  از بهرداری  برره برای باید   

 .شوند

 از یک هیچ نهاید زبال  جدید دفن محل ،اساس همین بر

 برداشهتی  صهورت  به   باید و باشد داشت  را هشدیاد مشکالت

 پوشهش  و گهاز  و شهیراب    نترل و ی آور جمع سیستز شامل

هها و مهذا ره بها     بررسهی  ۀبرپایه . شهود  احداث مناسر ایینر

 ای بهر  جدیدی ن و  ارشناسان شررداری رشت محلوالئمس

  ه   اسهت  واضهح  .نیست دسترس در زبال  دفن محل احداث

 عملیهات  تهداوم  برای  افی ظرفیت از زبال  موجود دفن محل

 بهرای یهد  با جدیهدی  و زمهین  یسهت ن برخوردار درازمدت در

 تصمیز نتیج  در. شود داده تخصص زبال  دفن عملیات ۀادام

 بها  همهراه  متفهاوت  ۀزباله  دفهن  محهل  دو از  ه   شهد  گرفت 

 زبالهۀ  دفهن  محل .شود استفاده جداگان  های گازسوز سیستز

 مناسهر  پوشهش  نصهر  و شهیر  تصهحیح  طریهق  از سراوان

 یهها   لول طریق از نیز تولیدی شیرابۀ .شد خواهد ساماندهی

 از په   و شهده  آوری جمع دفن حلم شیر پایین در زهکش

 تخلیه   سهطحی  یهها  آب به   شهیراب   ۀخانه  تصفی  در تصفی 

 دفهن  محهل  بدنهۀ  در گهاز  آوری جمهع  ههای  آاه. شد خواهد

 گهاز  آوری جمهع  یها  سرلول ب  و شده حفر عمودی صورت ب 

 مجزایهی  سیسهتز  به   موجود دفن محل. خواهند شد متصل

 .بود خواهد مجرز انرژی تولید برای

 و شهده  احهداث  برداشهتی  صهورت  به   جدید دفن محل

 رسی ۀالی )یا ژئوممهرینی - رسی مر ر پوشش  ف دارای
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 و آوری جمع تثسیسات لزوم(، صورت در GCL ژئوسنتتیک

 پوشهش  و گهاز  آوری جمهع  عمودی های آاه شیراب ، ۀتصفی

 .بود خواهد مناسر

 ایهن  و بهوده  ۳:1 جدیهد  دفهن  محهل  جانهی های شیر

 خواههد  نیهز  سهطحی  یها آب زهکشی زسیست دارای محل

 [.11] بود

سههاماندهی محههل دفههن زبالهه ،   راهکارهههایاز جملهه  

. تولیههد شههیراب   اسههتتولیههدی در آن  شههیرابۀمههدیریت 

 ۀخانه  تصفی تولیدی را ب   شیرابۀناپذیر است و باید  اجتناب

 .  ردشیراب  منتقل 

 دفنگاه زباله شیرابۀمدیریت 

اختصها   تولیهدی،   شهیرابۀ  قهدار های تخمین م یکی از روا

. روا اسهت محهل دفهن زباله     ب  های جوی  درصدی از بارا

ینهدهای  ااسهتفاده از فر  ،تولیهدی  شهیرابۀ مقدار  محاسهۀدیگر 

و بیوشیمیایی است    موجر خروج آب از روند تولیهد   تهخیر

ضهریر   ، نهونی  ۀ. برای محل دفن زبال[۷،12] شود میشیراب  

ای از  عمهده اسههات در بخهش   تهدیل بارا به  شهیراب  در مح  

 .  [۳] درنظر گرفت  شده است درصد ۵/1محل دفن 

 مشخصی برای احداث محل جدید دفن جای    ازآنجا

های هندسهی محهل    زبال  در نظر گرفت  نشده است، ویژگی

دفن  نونی براساس شهرایط اسهتاندارد بهرای محهل دفهن      

. بر این اساس محهل  [1۳،1۴] شود میجدید در نظر گرفت  

در نظهر گرفته     درصهد  ۳۰شهیر   و متهر  ۴۰ با عمق دفن

 شود.   می

شهیراب  در محهل دفهن جدیهد بها       تصفیۀآوری و  جمع 

گیرد. برای محل دفن  میسیستز جدید انجام  گیری از برره

 نههود قدیز بها درنظهر گهرفتن پوشهش نرهایی و همچنهین       

از آن، ضهریر   بزرگهی آوری شیراب  در بخش  جمعسیستز 

ر گرفت  شد. در سیسهتز  ظدر ن درصد ۵/1بارا ب  شیراب  

ضریر تهدیل بارا به  شهیراب  در محاسههات     ،جدید دفن

  بشهیرا این اساس دبهی   است    بر شدهمنظور  درصد 2۰

متهر مکعهر در روز    12۰حهدود  در در محل دفهن جدیهد   

 . ]۳[ شود میتخمین زده 

شهده   بررسیآماری  ۀدورمتوسط حدا ثر دبی در طول 

مکعهر بهر    متر ۷1/۳در ایستگاه هیدرومتری بردان معادل 

. در دو ایستگاه پل سازمان آب و محمودآباد  ه   استثانی  

و  ۵/۹ ترتیر به   ب دبی  مقدار ،دارد در مسیر سیاهرود قرار

دهد با  می ثانی  رسیده است    نشان  رمتر مکعر ب 2۵/1۴

های شهرری و   پسابعلت دریافت  ب سرآشم   دور شدن از

یابهد. حهداقل دبهی در مهرداد به        مهی صنعتی دبی افزایش 

 رسد.   میمتر مکعر بر ثانی  ۰۵/۰

مقهادیر و  رها به    نیندهای تصفی  نهایهد ت ادر ارزیابی فر

د و یه بلک  باید تولید مهواد زا  ، یفیت پساب نرایی اندیشید

دارنهد     پتانسهیل جدیهدی بهرای آالینهدگی     را مانده  باقی

بیولوژیکی با زمهان مانهد    تصفیۀرنظر گرفت. یک سیستز د

برای شیراب  )هوادهی گسترده و لجن فعال(  طوالنیسلولی 

 تصهفیۀ در  سودمند  اری ،سازی جریان الزم است. متعادل

شیراب  است. در بلندمدت تر یر شهیراب  متفهاوت بهوده و    

مهدت بها توجه  به  میهزان نفهو          وتاهحجز شیراب  نیز در 

شیراب  بایهد   تصفیۀهمین دلیل برترین راه  ب متغیر است و 

 .شودپذیر طراحی و راههری  انعطا سیستز  صورت ب 

 ی اسهت صورت ب شده  طراحیتولیدی در لندفیل  شیرابۀ

شهیر مناسهر در  هف لنهدفیل و اسهتفاده از       ۀتعهی   با 

 دهد میی نفو پذیر، رطوبت و شیراب  را از خود عهور ها  الی

رساند. خصوصیات شیراب  در محل  میی زهکش ها  و ب  لول

 نشان داده شده است. 1دفن سراوان در جدول 

 ]3[  شیرابهلوژیکی ویب ۀتجزیو قابلیت  خصوصیات شیرابه در محل دفن سراوان .1ل جدو

 گرم بر لیتر( مقدار )میلی آالینده

COD ۷۰۰۰۰  ۹۰۰۰۰تا 

BOD2۴۰۰۰  ۳8۰۰۰تا 

BOD/COD  قابلیت تجزی 

  ز >۵/۰

 متوسط ۵/۰ -۷/۰

 باال <۷۵/۰
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شده بسیار متغیر  آوری جمع ۀ   خوا  شیراب ازآنجا   

شهیراب  اسهتفاده    ۀتصهفی است، از آند نوت عملیهات بهرای   

ی موجهود  ها هشیراب  بست  ب  نوت آالیند تصفیۀود. در ش می

 بههرایمختلههف فیزیکههی و شههیمیایی ینههدهای افردر آن از 

بیولهوژیکی   ۀتجزیه شود. قابلیهت   میشیراب  استفاده  تصفیۀ

 بسهتگی  1مطهابق جهدول    BOD/CODشیراب  ب  نسههت  

خانه  ههد  حهذ  مقهدار      تصفی دارد. با هدایت شیراب  ب  

COD   وBOD یراب  است. در ش 

تهوان بها اسهتفاده از     مهی  2و  1 ههای  با توج  ب  جدول

و روا شههده  تقویههت ههربن فعههال   -روا لجههن فعههال 

بهیش از   و همچنین الگون هوادهی دهی شیمیایی ا سیژن

 را فراهز آورد. CODو   BOD امکان حذ   درصد ۹۰

 هفیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی شیراب تصفیۀهای  روشترین  مهم .2جدول 

 توضیحات هدف تصفیه نوع تصفیه

 BOD_COD لجن فعال
حذ   درصد ۹۰تازه، قابلیت انعطا ، بیش از  شیرابۀبرترین روا برای 

BOD 

 BOD_COD الگون هوادهی
ذ  حامکان  درصد ۹۰، بیش از های ضعیف جریانبرترین  اربرد برای 

BOD_COD 

 مطلوبخروجی با  یفیت دست آوردن   برای ب polishingلزوم  BOD_COD هوازی بی

  رن ، مناسر هر مرحل  شیرابۀ تصفیۀبرای  BOD_COD شده تقویتلجن فعال/  ربن فعال 

 فلزات سنگین انعقاد/ تر یر
 ضعیفمنگنز، حذ   و م  ، روم آهن و روی، حذ  متوسطشدید حذ  

 نیکل و سرب ، ادمیوم

 واد شیمیاییمزیاد خام، مصر   شیرابۀ تصفیۀ COD دهی شیمیایی ا سیژن
    

 استحصال گاز متان از دفنگاه

 پیامدهای  اهش برای هز دفن، محل گاز  نترل های روا

 بهرای  ههز  و گهاز  انتشار از ناشی محیطی زیست و برداشتی

 و فهرار  آلهی  تر یههات (  ازن ۀالیه  مخهرب  گازههای   هاهش 

 متهان  بهدون  آلهی   یههات  تر و متان، ،)نیتروژن ا سیدهای

(NMOCS)  بهر  عالوهاست.  نیاز مورد آروماتیک، هات ی ترو 

 :است زیر شر  ب  گاز انتشار  نترل دیگر های ضرورت ،این

 سهولفیدی،  گازههای  انتشهار ) بهو  انتشهار  از شکایت •

 دفهن  محهل  در از بوی بد شکایت علت ترین متداول

 ؛(است

 از ناشی برداشت و نیمیا ۀزمین در بالقوه های ینگران 

 آنهد  مثهل  ) دفن محل یگازها ۀنشد  نترل افزایش

 در مختلهف  دفهن  ههای  محل از    سوزیآتش مورد

 ؛(است شده گزارا ایران

 و تولید خصو  در دولت، اخیر تشویقی یها  برنام •

 .تجدیدپذیر های انرژی مصر 

 در  لهی  یدیهد  آوردن فهراهز  بخهش،  این اصلی هد 

 از مختلفی مقادیر .است دفن محل گاز  اربرد و تولید مورد

 گهاز  تولیهد  نظریۀ همچنین و دفن محل گاز از برداری برره

 .شد خواهد بررسی بخش این در دفن محل

با احداث دفنگاه جدید  ه  براسهاس اصهول اسهتاندارد     

بهر مهدیریت شهیراب ، متهان تولیهدی از       عالوهتوان  می است

. متهان تولیهدی از دفنگهاه بها      هرد نیز استحصال را دفنگاه 

د در دفنگهاه، همچنهین مقهدار    توج  ب  نوت و مقدار پسمان

 شود میهای گذشت  محاسه   آن در طول سال ۀساالنتولید 

 مقدار متان تولیهدی مشهخص شهده اسهت     1 ۀرابط   در 

[1۵]: 
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    در آن:

QCH4 : مقدار متان تولیدی در سال  (m
3
/year) 

(Mg) : در دفنگاه  شده دفنساالنۀ مقدار پسماندMi 

tij : در سال  شده دفنمیزان عمر پسماندj  

k :نرخ متان ساالن  تولیدی 

:Lo پتانسیل(m
3
/Mg)  

با فرض ثابت بودن مقدار پسماند  ضرفیت متان تولیدی

ر دفنگاه جدید مقدار متان تولیدی د 2۰1۵تولیدی از سال 

 :[1۵،۳] شود میشر  زیر محاسه   ب 
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 [3، 15] در دفنگاه سراوان شده دفنتولیدی شهر رشت و  ۀساالنمقدار پسماند  .3جدول 

 سال
 پسماند موجود در دفنگاه پسماند تولیدشده

(Mg/year) (short tons/year) (Mg) (short tons) 

1984 22۰ 2۴2 ۰ ۰ 

1985 22 2۴۴ 22۰ 2۴2 

1986 226 2۴۹ ۴۴2 ۴86 

1987 2۳۰ 2۵۳ 668 ۷۳۵ 

1988 2۳8 262 8۹8 ۹88 

1989 218 2۴۰ 11۳6 12۵۰ 

1990 2۳۰ 2۵۳ 1۳۵۴ 1۴8۹ 

1991 2۴۵ 2۷۰ 1۵8۴ 1۷۴2 

1992 2۵8 28۴ 182۹ 2۰12 

1993 2۷۰ 2۹۷ 2۰8۷ 22۹6 

1994 2۹۵ ۳2۵ 2۳۵۷ 2۵۹۳ 

1995 ۳2۰ ۳۵2 26۵2 2۹1۷ 

1996 ۳۵6 ۳۹2 2۹۷2 ۳26۹ 

1997 ۳86 ۴2۵ ۳۳28 ۳661 

1998 ۳۹۰ ۴2۹ ۳۷1۴ ۴۰8۵ 

1999 ۳۹۰ ۴2۹ ۴1۰۹ ۴۵1۴ 

2000 ۳۹6 ۴۳6 ۴۴۹۴ ۴۹۴۳ 

2001 ۴۰۰ ۴۴۰ ۴8۹۰ ۵۳۷۹ 

2002 ۴22 ۴62 ۵2۹۰ ۵81۹ 

2003 ۴۳۴ ۴۷۷ ۵۷12 628۳ 

2004 ۴۵6 ۵۰2 61۴6 6۷61 

2005 ۴62 ۵۰8 66۰2 ۷262 

2006 ۴۷۰ ۵1۷ ۷۰6۴ ۷۷۷۰ 

2007 ۴۷1 ۵18 ۷۵۳۴ 828۷ 

2008 ۴۷1 ۵18 8۰۰۵ 88۰6 

2009 ۴۷۳ ۵2۰ 8۴۷6 ۹۳2۴ 

2010 ۴۷2 ۵1۹ 8۹۴۹ ۹8۴۴ 

2011 ۴۷۴ ۵21 ۹۴21 1۰۳6۳ 

2012 ۴۷۵ ۵2۳ ۹8۹۵ 1۰88۵ 

2013 ۴۷۵ ۵2۳ 1۰۳۷۰ 11۴۰۷ 

2014 ۴۷8 ۵26 1۰8۴۵ 11۹۳۰ 

2015 ۴۷8 ۵26 11۳2۳ 12۴۵۵ 

2016 ۴۷8 ۵26 118۰1 12۹81 

2017 ۴۷8 ۵26 122۷۹ 1۳۵۰۷ 

2018 ۴۷8 ۵26 12۷۵۷ 1۴۰۳۳ 
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 [3، 15] در دفنگاه سراوان شده دفنتولیدی شهر رشت و  ۀمقدار پسماند ساالن .3جدول ادامۀ 

 پسماند موجود در دفنگاه پسماند تولیدشده سال
(Mg/year) (short tons/year) (Mg) (short tons) 

2019 ۴۷8 ۵26 1۳2۳۵ 1۴۵۵۹ 

2020 ۴۷8 ۵26 1۳۷1۳ 1۵۰8۴ 

2021 ۴۷8 ۵26 1۴1۹1 1۵61۰ 

2022 ۴۷8 ۵26 1۴66۹ 161۳6 

2023 ۴۷8 ۵26 1۵1۴۷ 16662 

2024 ۴۷8 ۵26 1۵62۵ 1۷188 

2025 ۴۷8 ۵26 161۰۳ 1۷۷1۳ 

2026 ۴۷8 ۵26 16۵81 182۳۹ 

2027 ۴۷8 ۵26 1۷۰۵۹ 18۷6۵ 

2028 ۴۷8 ۵26 1۷۵۳۷ 1۹2۹1 

2029 ۴۷8 ۵26 18۰1۵ 1۹81۷ 

2030 ۴۷8 ۵26 18۴۹۳ 2۰۳۴2 

2031 ۴۷8 ۵26 18۹۷1 2۰868 

2032 ۴۷8 ۵26 1۹۴۴۹ 21۳۹۴ 

2033 ۴۷8 ۵26 1۹۹2۷ 21۹2۰ 

2034 ۴۷8 ۵26 2۰۴۰۵ 22۴۴6 

2035 ۴۷8 ۵26 2۰88۳ 22۹۷1 

2036 ۴۷8 ۵26 21۳61 2۳۴۹۷ 

2037 ۴۷8 ۵26 218۳۹ 2۴۰2۳ 

2038 ۴۷8 ۵26 22۳1۷ 2۴۵۴۹ 

2039 ۴۷8 ۵26 22۷۹۵ 2۵۰۷۵ 

2040 ۴۷8 ۵26 2۳2۷۳ 2۵6۰۰ 

2041 ۴۷8 ۵26 2۳۷۵1 26126 

2042 ۴۷8 ۵26 2۴22۹ 266۵2 

2043 ۴۷8 ۵26 2۴۷۰۷ 2۷1۷8 

2044 ۴۷8 ۵26 2۵18۵ 2۷۷۰۴ 

2045 ۴۷8 ۵26 2۵66۳ 2822۹ 

2046 ۴۷8 ۵26 261۴1 28۷۷۵ 

2047 ۴۷8 ۵26 2661۹ 2۹281 

2048 ۴۷8 ۵26 2۷۰۹۷ 2۹8۰۷ 

2049 ۴۷8 ۵26 2۷۵۷۵ ۳۰۳۳۳ 

2050 ۴۷8 ۵26 28۰۵۳ ۳۰8۵8 

 

 :[۳، 1۴]  نشان داده شده است ۳تولیدی در شکل  ۀساالنمقدار متان 
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 [15،3] (بسته شود 2050اگر لندفیل در سال )متان تولیدی در دفنگاه  ۀساالنمقدار  .3شکل 

-۷۰۰زبال  در شهرر رشهت  ه  بهین      مقدارب   توج با 

 منطقههۀتههن آن در  ۵2۰و حههدود  اسههتتههن در روز  6۳۰

ا سید  دیگاز متان و  مقدارشود، توانستیز  میراوان دفن س

.  نهیز محاسهه    LANDGEM ۀبرنامه  بها  ربن تولیدی را 

 ،سهراوان  منطقهۀ دلیل دفن غیراصولی و غیربرداشتی در  ب 

، زیهرا   هرد تغییر مکهان آن اقهدام    برایتر باید  هرآ  سریع

ناپهذیری بهر محهیط     رانهه ج تثثیراتادامۀ وضعیت  نونی، 

خصو  تاالب انزلی بر جای   اطرا ، شرر رشت و ب زیست

   خواهد گذاشت.

بها توجه  به  الهزام تغییهر مکهان دفهن زباله  و الگهوی          

   مکهان دفنگهاه در نزدیکهی     شود میشده پیشنراد  مطر 

انهدازی   راهپسماند درنظر گرفت  شود. همچنین بها   ۀ ارخان

 ه     هرد تهری را ارائه     مطلهوب تهوان طهر     مهی سهوز   زبال 

 در نظر گرفت  شده است. ۴شکل  صورت  ب

زیهر   طهر  برای مدیریت پسماند تولیدی شهرر رشهت   

 ۵در شهکل   طهر  شنرادی این ی. آارت پشود میپیشنراد 

 نشان داده شده است.

 
 سوز زبالهالگوی پیشنهادی برای استحصال انرژی با درنظر گرفتن  .4 شکل
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 هر رشتپیشنهادی برای مدیریت پسماند ش طرح .5شکل 

سه      پسماند په  از جداسهازی به     شود  می یشنرادپ

 ه    مهواد آلهی  بهدین صهورت  ه     واحد جداگان  انتقال یابد. 

شود به  واحهد    میپسماند را شامل  ۀدهند تشکیلبیشتر مواد 

تولیهد انهرژی از متهان    از په   تا  هوازی انتقال یابد هاضز بی

منتقهل  وسهت   مس ارخانۀ مانده ب   مواد آلی باقی ،تولیدشده

پسماند شرری شهامل پالسهتیک،  اغهذ و ...     ماندۀ باقی شود؛

 ۵سوز   ارخانۀ زبال در  ؛سوز انتقال داده شود  ارخانۀ زبال ب  

خا سهتر   صهورت  ب وزنی پسماند  درصد 2۰حجمی و  درصد

ماند    باید برای دفن ب  دفنگاه انتقهال پیهدا  نهد.     میباقی 

ی خطرناک ب  دفنگهاه  ها  زبال مواد دیگر مانند شیش  و فلز و

تههوان از متههان  مههیشههوند. در دفنگههاه نیههز  مههیانتقههال داده 

پسماند  تصفیۀ. با ایجاد یک واحد  ردانرژی تولید تولیدشدۀ 

تولیهدی در   شهیرابۀ  از انتقال آلودگی جلوگیری خواهد شهد. 

مکعر در روز و پسهاب تولیهدی در هاضهز     متر 12۰دفنگاه 

 هه  خواهههد بههود مکعههر در روز متههر  21۰۰۰۰هههوازی  بههی

سی  واحد تصهفی  از ورود مقهادیر یادشهده به      ثتوان با ت می

 .   ردی سطحی و زیرزمینی جلوگیری ها آب

 گیری نتیجه

 بها ههد   شهرر رشهت    زبالۀبررسی دفنگاه  در این مقال  ب 

پرداخته    ی آن ب  تاالب انزلهی ها  شیراب جلوگیری از ورود

انزلی باید از ورود فاضهالب  شد. برای  اهش آلودگی تاالب 

ی منترهی  هها   ب  رودخان ها هی دفنگاها  شیراب نیزشرری و 

 یباید دفنگاه جدید ب  این منظور.  ردب  تاالب جلوگیری 

. در دفنگهاه جدیهد   شهود برسهازی   قدیمیاحداث یا دفنگاه 

با ایجهاد شهیر و    و شودپسماند تعهی   تصفیۀسیستز باید 

هرآ  برتهر انتقهال یهافتن     ۀزمین ،عمق مناسر و زهکشی

. با احداث دفنگاه جدید آیدب  محل تصفی  فراهز  ها  شیراب

های سطحی و زیرزمینی اطرا  محهل دفهن    آباز آلودگی 

گیهری از متهان تولیهدی از     برره ۀزمینو  شود میجلوگیری 

دبهی خروجهی    ،با ایجاد دفنگاه جدید آید. میدفنگاه فراهز 

افزایش خواهد یافت  ه    صددر 2۰ ب درصد ۵/1شیراب  از 

ههای زیرزمینهی جلهوگیری     آبدر این صهورت از آلهودگی   

دبهی   ،در شهرر رشهت  زیاد خواهد شد. با توج  ب  بارندگی 

متر مکعر در روز خواهد رسهید. بها ایجهاد     12۰شیراب  ب  

تولیهد  توان انرژی  میآوری متان در دفنگاه  سیسات جمعثت

متهر   1۰۵ش از بهی به    2۰1۵در سهال  آن  ه  مقهدار     رد

. بها فهرض ثابهت بهودن مقهدار      خواههد بهود  مکعر در سال 

متهان تولیهدی به      2۰۵۰پسماند ورودی ب  دفنگاه تا سال 

1۰۵
 ۴/1 خواهد رسید. 
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  منابع

، محمدی؛ علیرضا، ریاحی بختیاری؛ محمدعلی، عهدلی [.1]

سههنجی تولیههد بیو مسوسههت از   امکههان، 1۳8۴، صههمد

-22: ۳8شهمارۀ   شناسهی  محیطی شرری بابل, ها  زبال

1۹. 

منابع آلهودگی  ، 2۰1۳، فرزاد، مررجو؛ افسان ، شرهازی [.2]

انسهان و محهیط    ،ههای احیها   های زیرزمینی و روا آب

 .  1۳-21 :11 ۀشمار ،زیست

گههیالن, طههر  جههامع ، 1۳8۹، پههارک علههز و فنههاوری [.۳]

مر زی گیالن، سازمان مدیریت حوزۀ  مدیریت پسماند،

 .پسماند شررداری رشت
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