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 .1استاديار ،دانشکدۀ علوم و فنون نوين ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژیهای تجديدپذير ،دانشکدۀ علوم و فنون نوين ،دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت - 1394/01/16 :تاريخ تصويب)1394/03/28 :

چکیده
تاالب انزلی از مهمترين اکوسیستمهای آبی شمال ايران بهشمار میرود که اهمیت بسیار زيادی از لحاظ زيستمحیطی و اقتصادی
دارد .روند نابودی تاالب انزلی از مهمترين دغدغههای پژوهشگران محیط زيست بهشممار ممیرود .يکمی از عوامم آلمودهسمازی
تاالب انزلی ،آلودگی رودخانههای ورودی به آن است .با بررسی دفنگاه زبالۀ شهر رشت ،به چگونگی مديريت شمیرابههمای زبالمه
در اين دفنگاه پرداخته شده است .شیرابههای ناشی از دفنگاه از عوام آلودهسازی تاالب انزلی بهشممار ممیرود .همچنمین مدمدار
متان تولیدی در دفنگاه جديد با بهسازی دفنگاه کنونی ،بررسی شده است .با ايجاد دفنگاه جديد ،دبی خروجی شیرابه از دفنگماه از
 1/5درصد به  20درصد افزايش خواهد يافت که در اين صورت از آلودگی آبهای زيرزمینی جلوگیری خواهد شد .با توجمه بمه
بارندگی زياد در شهر رشت ،دبی شیرابه به  120متر مکعب در روز خواهد رسید .با ايجاد تأسیسات جمم آوری متمان در دفنگماه
میتوان از متان تولیدی نیز برای تولید انرژی استفاده کرد که اين مددار در سال  2015بیش از  105متر مکعمب در سمال اسمت .بما
فرض ثابت بودن مددار پسماند ورودی به دفنگاه تا سال  2050متان تولیدی به  1/4 105میرسد .مددار شیرابۀ تولیدی در دفنگماه
 120متر مکعب در روز و مددار پساب تولیدی در هاضم بیهوازی  210000متر مکعب در روز خواهد شد .میتموان بما تأسمی
واحد تصفیه از ورود مدادير يادشده به آبهای سطحی و زيرزمینی جلوگیری کرد.
واژههای کلیدی :تاالب انزلی ،دفنگاه سراوان ،شهر رشت ،شیرابه ،گاز متان.

* نویسندۀ مسئول

Email: hajinezhad@ut.ac.ir
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مقدمه

تاالب انزلی

امروزه آلودگی ناشی از دفن غیراصولی پسماندهای شهرری
از معضالت اساسی مؤثر بر آلودگی محیط زیست است .این
معضل در مناطق شمالی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار
اسههت .در شههمال ایههران ب ه دلیههل تههرا ز زیههاد جمعیههت و
همچنین مسافرپذیر بودن ،تولید زبال بسیار زیاد میشهود.
این پسهماندها رطوبهت بیشهتری نسههت به پسهماندهای
تولید شده در دیگر منهاطق دارنهد [ .]1نفهو شهیراب ههای
ناشی از دفن غیراصولی زباله تهثثیرات جههرانناپهذیری در
آلودهسازی آبهای زیرزمینی ،خاک ،محیط زیست اطهرا
و همچنین آبهای سطحی میگذارد .شیراب ها در منهاطق
ساحلی دریای خزر ب دلیل باال بودن سطح آب زیرزمینی و
همچنین تعداد زیاد رودخان ها و سرازیر شهدن شهیراب به
رودخان ها از عوامل اصلی آلوده ننهدۀ آبههای سهطحی و
زیرزمینی شمال شور است [.]2
تاالب انزلی یکی از مناطق مرز زیستمحیطهی اسهتان
گههیالن اسههت .ایههن تههاالب اهمیههت زیههادی در ا وسیسههتز
جنگلی ،جانوری و زیستمحیطی دارد .این تاالب به دلیهل
ثهت بین المللی ،در فررست مونترآل قرار گرفت اسهت [.]8
قرار گرفتن در این فررست ب معنای این است تاالب در
حال خشک شدن است و به مراقههت نیهاز دارد .از عوامهل
مؤثر در آلودگی تاالب انزلی ورود آلودگی از طریق رودخانۀ
پیربازار است .این رود از دو رود زرجوب و گهوهررود ه از
شرر رشت عهور می نند تشکیل شده است .ایهن دو رود از
آلهودهتههرین رودخانه هههای شهورند .شههیراب هههای دفنگههاه
زبال های شهرر رشهت و شهررهای اطهرا ه در منطقهۀ
سراوان دفن میشوند از طریق رودخانۀ سهیاهرود و سهس
زرجوب و پیربازار وارد تاالب انزلی میشوند .دفنگهاه زبالهۀ
شرر رشت در منطقۀ سراوان به صهورت هامال غیراصهولی
طراحی شده و تثثیرات نامطلوب فراوانی بر محهیط زیسهت
اطرا میگذارد.
در این مقال بها بررسهی مقهدار پسهماند دفهنشهده در
سراوان ب اهمیت آلودهسازی این دفنگاه بهر تهاالب انزلهی
پرداخت شده و تثثیرات برسهازی ایهن دفنگهاه و همچنهین
اهمیت از بین رفتن این دفنگاه بررسی شده اسهت .مقهدار
متان تولیدی در صورت طراحهی مرندسهی دفنگهاه و نیهز
ضرورت احداث تصفی خان بهرای شهیراب ههای دفنگهاه بها
درنظر گرفتن مدیریت شیراب نیز لحاظ شده است.

تاالب انزلهی از نهوت تهاالبههای سهاحلی اسهت و از راه یهک
انال شتیرانی با دو موجشکن واقع در تثسیسات بنهدرگاه
انزلی حمایت میشود ب دریای خهزر متصهل اسهت .مسهاحت
حوضۀ آبریز تاالب در حهدود  ۳۷۴ههزار هکتهار اسهت .تهاالب
انزلههی در سههال  1۳۵۴در فررسههت تههاالبهههای بههینالمللههی
نوانسیون رامسر ب ثهت رسید .نوانسهیون رامسهر  1۹۷۵و
نیههز سههازمان بههینالمللههی حیههات پرنههدگان ایههن تههاالب را
زیستگاه بااهمیت برای پرندگان تشخیص دادهاند .تاالب انزلهی
جزء تاالبهای طهیعهی و آب شهیرین شهور اسهت و  11رود
اصههلی و  ۳۰رود فرعههی دارد هه پهه از آبیههاری مههزارت و
شالیزارها ب همراه جریانهای سطحی حوضۀ آبریهز تهاالب به
آن وارد میشوند .حدا ثر عمق آب تاالب در برار و در نهواحی
غربی تاالب ب  2/۵متر میرسد ب دلیل نوسانههای سهطح
آب دریای خزر ،این مقدار متغیر است .میانگین عمهق تهاالب
در سال  1 ،1۳۹۳متر بود [ .]۹این تاالب در جنوب غربهی
سواحل دریای خهزر واقهع شهده اسهت .از شهرر به روسهتای
پیربههازار ،از غههرب بهه سورآههال و آبکنههار ،و از جنههوب بهه
صومع سرا و قسمتی از رشت محهدود مهیشهود .در شهکل 1
نمایی از تاالب انزلی نشان داده شده است [.]۳
مشکل مرز تاالب انزلهی آلهودگی روزافهزون آب آن اسهت.
بیشههتر فاضههالب خان ه هههای مسههکونی و اغلههر ارخان ه ههها و
ارگاههای صنعتی واقهع در اطهرا تهاالب به درون آن یها به
داخل رودخان هایی ب تاالب میریزند سرازیر میشوند .بنهابر
نظر مؤسسۀ استاندارد درصورتی مقدار آمونیهاک از  ۵درصهد
بیشتر شده و زبال های این ناحی ب داخل مرداب ریخته شهود،
بیتردید با آلوده شدن بیش از پیش آب مرداب ه در گذشهت
بههزر تههرین محههل زایههش و پههرورا انههوات مههاهی فل ه دار از
جمل ماهی سفید ب شمار میرفت باقیماندۀ منابع آبزی مهرداب
هز در معرض خطر انردام قطعی قهرار خواههد گرفهت .از دیگهر
عوامل تردید نندۀ تاالب انزلی ،افزایش سهطح رسهوبهها ( ه
سهر اهش عمق این تاالب شده) و تغییر هاربری زمهینهها و
تهدیل بخشی از «اراضی حاشیۀ تاالب» ب زمینهای شهاورزی
اسههت .در همههین حههال فاضههالب گههوهررود و زرجههوب بعههد از
ریخت شدن ب رودخانۀ پیربازار ،راههی تهاالب انزلهی مهیشهود و
آلودگی آن را تشدید می ند.

1

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

وضعیت محل دفن زباله

محل دفن زبال های شرر رشت در سال  1۳6۳به منطقهۀ
جنگلی سراوان انتقال یافت .ایهن مکهان در  2۰یلهومتری
جنوب رشهت در عهرض جغرافیهایی  ۳۷درجه و  ۴دقیقهۀ
شمالی و طول جغرافیهایی  ۴۹درجه و  ۳۷دقیقهۀ شهرقی
واقع شده است .فاصلۀ این محل تها جهادۀ اصهلی قهزوین -
رشت حدود  2یلومتر است ،ارتفات این محل از سطح دریا
 2۰۰متر است و روزان بیش از  8۵۰تهن زبهال به صهورت
غیراصولی در آن دفن میشود .این مکهان  2۹سهال محهل
دفن زبالۀ شهررههای رشهت ،فهومن ،شهفت ،صهومع سهرا،
خشکهیجار ،وآصفران و لشتنشا بوده است سرز شرر
رشت بیش از  68۰تن زبال در روز است ۹۰ .درصد از زبالۀ
انتقالیافت ب مر ز دفن زبالۀ سراوان در شرر رشت تولیهد
میشود .شیراب های زبالۀ سهراوان از طریهق رودخانه ههای
زرجوب و پیربازار وارد تاالب انزلی میشود ].[۳
محل دفن زبال در شکل  2نشان داده شده است.
ایههن محههل تلنهههار در یههک درۀ دارای پوشههش گیههاهی
طهیعی قرار دارد و مشاب همۀ مناطق شمالی ایران ب علهت

گسترا جنگل سراوان در جنوب شرقی رشت ،بها جنگهل
احاط شده است .این محهل دفهن را نمهیتهوان برداشهتی
دانست ،زیرا فاقد ا ثر معیارها و تجریزات و تمریدات دفن
برداشتی است و مهودهایی شامل خاک پوششی مورد نیاز
روزان  ،حفاظ پوششی ،زهکشی شیراب  ،سیستز جمعآوری
و تصفیۀ شیراب و سیستز جمعآوری و تصهفیۀ گهاز در آن
محسوس است.
این محل از امکانات و تجریزات الزم بهرای جانمهایی و
فشردهسازی پسماندها بی برره اسهت .همیشه یهک طهر
محل دفن باز است و ب ههوای آزاد راه دارد ،ولهی سهطو
باالیی با مقادیر محدود شن و ماسۀ ورودی ب محهل دفهن
پوشانده میشود .مقدار می از شیرابۀ تولیدی در الی های
خاک زیرسهطحی نفهو مهی نهد و احتمهاال وارد سیسهتز
آبهای زیرزمینی محلی می شود .بیشتر شیرابۀ تولیدی بها
توجهه بهه شههیر طهیعههی محههل بهه سههمت رودخانههۀ
آسلیرودخان یکی از سرشاخ های رودخانهۀ سهیاهرود
است ،جریان پیدا می ند [.]۴ ،1۰
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شکل  .2نحوۀ گسترش محل دفن زباله در سراوان

هز ا نون پسماندهای جامد شرری ورودی ب این محل
روی نقاط پرشدۀ قهلی تخلی می شود و ب سمت قسمت باز
محل دفن در حال پیشروی است .این محل مشهر بهر دو
جریان آب سطحی مرز و اصهلی سهفیدرود (از مرهزتهرین
منابع آب در استان گیالن برای مصار شاورزی ،شهرری
و نیروگاهی) و سیاهرود است .سفیدرود در نرایت ب دریای
خزر میریزد ،درحالی سیاهرود به سهمت تهاالب انزلهی
( دارای اهمیت بینالمللی در حفظ ا وسیسهتزهاسهت)
جریان دارد [.]۵
تأثیرات محل دفن بر محیط زیست

محل تلنهار زبالۀ سراوان رشهت براسهاس اصهول مرندسهی
این گون مکان ها طراحی و اجرا نشهده و فاقهد اجهزای الزم
محل های دفن برداشتی مانند الینر ،پوشش روزانهۀ خهاک،
سیستز جمهعآوری ننهدۀ گهاز و شهیراب و سیسهتزههای
تصفی ای و سایر سیستزهای الزم این ار است .مرزتهرین

مسائل زیستمحیطهی شهناخت شهده در ایهن محهل دفهن
عهارتند از:
 آلودگی آبهای سطحی در اثر انتشار شیراب ؛
 نفو شیراب ب الیه ههای زیهرین و احتمهال آلهودگی
آبهای زیرزمینی؛
 انتشار گاز در اتمسفر؛
 تغذیۀ حیوانات بومی از زبال ها؛
 آسیردیدگی پوشش گیاهی و حیات وحش موجود.
آلودگی آبهای سطحی

دو رودخانهۀ اصهلی به نهامهههای سهفیدرود و سههیاهرود در
محدودۀ اطرا محل دفن سراوان وجود دارد و شیراب های
ناشی از دفنگاه سراوان مشر به ایهن دو رودخانه اسهت.
شیراب ها از طریق آسلیرود وارد سیاهرود و از آنجا با گهذر
از شرر رشت وارد تاالب انزلی میشود .همچنین این رودها
پ از عهور از شرر رشت و ادغام در غرب این شرر بها نهام
رود پیربازار وارد تاالب انزلی مهی شهود .به دلیهل ورود رود
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پیربازار ب تاالب انزلی از سمت شرر ،بخش شهرقی تهاالب
بسیار آلوده است .ایهن قسهمت از تهاالب در اثهر گسهترا
نیزارها و آزوال بیشتر ب دلیل ورود آبهای آلوده اسهت،
در حههال از دسههت دادن حیههات جههانوری خههود اسههت.
رودخان های گوهررود و زرجوب باید شریانهای حیاتی
تاالب باشند ،هزا نون ب شاهراه مر تاالب بدل شده انهد
و با شتابی نگران ننده ،مواد سمی و زباله ههای خطرنهاک
بیمارستانی را ب همراه پسابها و فاضالبهای شهرر رشهت
ب درون این پرنۀ آبی میریزند [.]۵
آلودگی آبهای زیرزمینی

آلودگی آبهای زیرزمینی در اثهر نفهو آلهودگی از سهطح
زمین یا اطرا منهع آن صورت میگیرد .آلودگی آبههای
زیرزمینههی ممکههن اسههت از آبهههایی ه به منطقه وارد
می شود یا از منابع دوردست باشهد؛ اگهر آلهودگی از منهابع
دوردست وارد آب شود ،تعیین محهل آلهوده ننهده بسهیار
مشکل است .بارا سالیانۀ باران در استان گهیالن بهیش از
 12۰۰میلیمتر است .در اثر بارا شدید باران شیراب ههای
ناشی از تجزیۀ زبال های دفنشده ب راحتی وارد شهک ههای
زهکشی میشوند و از این طریق ب سایر محیطهای آبهی و
خا ی انتقال می یابند و عالوهبهر آلهودگی ایهن محهیطهها،
سهر آلودگی زیرزمینی میشهوند [ .]6در منطقهۀ سهراوان
ب دلیل باال بودن سطح آب زیرزمینی ،انتقال آلودگی ناشی
از نفو شیراب های محل دفن ب آبهای زیرزمینهی بسهیار
زیاد است .نفو این شهیرابۀ آلهوده ،تردیهدی جهدی بهرای
آب های زیرزمینی و خاک منهاطق اطهرا لنهدفیل اسهت.
شیرابۀ زباله حهاوی تر یههات و آالینهدهههای گونهاگون از
جمل فلزات سنگین است .برترین مکهان ههای دفهن مهواد
آبههای زیرزمینهی،
زاید برای جلوگیری از نفو شیراب ب 
مکهانههایی

مناطق خشک و نیم خشک اسهت .در آنهین
آبههای
ب دلیل وجود زمین هافی و پهایین بهودن سهطح 
زیرزمینی شرایط دفن ب نسهت ایمن است.
محل دفن جدید

راهکار مناسر برای مدیریت شهیراب در محهل نهونی دفهن
زبالۀ شرر رشت در سراوان ب دو دلیل اصلی زیستمحیطهی
و فنی ،باید راهکاری مناسر درنظر گرفت شود.
 حفاظههت از محههیط زیسههت :محههل دفههن زبال ه در
سراوان از طریق انتشهار نتهرلنشهدۀ شهیراب به
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آب های سهطحی و زیرزمینهی و همچنهین انتشهار
گازهای گلخان ای ب طور مستمر ب محیط زیسهت
اطرا آسیر میرساند .افزونبر این ب دلیهل عهدم
نترل محوطۀ دفن ،آرای دام در این محل سههر
ایجاد مخاطرات مستقیز در جوامع مسکونی اطرا
میشود .حوادث متعدد آتشسوزی گذشت از اینک
بههرای ههارگران محههل دفههن بهه لحههاظ ایمنههی
خطرزاست ،ب انتشهار مهواد سهمی در جهو منجهر
میشود.
 ب دالیل فنی نیز با توج ب ساختار و نحوۀ عملیات
فعلی دفن زبال در محل دفن سهراوان ،اسهتفاده از
گاز محل دفن در حال حاضهر امکهانپهذیر نیسهت.
شهیرههای تنهد و غیرپایههدار ،نههود پوشهش مهؤثر
نفو ناپذیر فوقانی ،حر ت ماشینآالت سهنگین بهر
روی بدنۀ اصلی محل دفن از جمل مسهائلی اسهت
باید برای بررهبهرداری از گهاز ایهن محهل رفهع
شوند.
بر همین اساس ،محل دفن جدید زبال نهاید هیچ یک از
مشکالت یادشده را داشت باشد و باید به صهورت برداشهتی
شامل سیستز جمعآوری و نترل شهیراب و گهاز و پوشهش
نرایی مناسر احداث شهود .برپایهۀ بررسهیهها و مهذا ره بها
مسئوالن و ارشناسان شررداری رشت محل جدیدی بهر ای
احداث محل دفن زبال در دسترس نیست .واضهح اسهت ه
محل دفن موجود زبال از ظرفیت افی برای تهداوم عملیهات
در درازمدت برخوردار نیسهت و زمهین جدیهدی بایهد بهرای
ادامۀ عملیات دفن زبال تخصص داده شود .در نتیج تصمیز
گرفت شهد ه از دو محهل دفهن زبالهۀ متفهاوت همهراه بها
سیستزهای گازسوز جداگان استفاده شود .محل دفهن زبالهۀ
سراوان از طریهق تصهحیح شهیر و نصهر پوشهش مناسهر
ساماندهی خواهد شد .شیرابۀ تولیدی نیز از طریق لول ههای
زهکش در پایین شیر محل دفن جمعآوری شهده و په از
تصفی در تصفی خانهۀ شهیراب به آبههای سهطحی تخلیه
خواهد شد .آاهههای جمهعآوری گهاز در بدنهۀ محهل دفهن
ب صورت عمودی حفر شده و ب سرلول های جمهعآوری گهاز
متصل خواهند شد .محل دفن موجود به سیسهتز مجزایهی
برای تولید انرژی مجرز خواهد بود.
محل دفن جدید به صهورت برداشهتی احهداث شهده و
دارای پوشش ف مر ر رسی  -ژئوممهرینی (یا الیۀ رسی
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ژئوسنتتیک  GCLدر صورت لزوم) ،تثسیسات جمعآوری و
تصفیۀ شیراب  ،آاههای عمودی جمهعآوری گهاز و پوشهش
مناسر خواهد بود.
شیرهای جانهی محهل دفهن جدیهد  ۳:1بهوده و ایهن
محل دارای سیستز زهکشی آب های سهطحی نیهز خواههد
بود [.]11
از جملهه راهکارهههای سههاماندهی محههل دفههن زبالهه ،
مههدیریت شههیرابۀ تولیههدی در آن اسههت .تولیههد شههیراب
اجتنابناپذیر است و باید شیرابۀ تولیدی را ب تصفی خانهۀ
شیراب منتقل رد.
مدیریت شیرابۀ دفنگاه زباله

یکی از رواهای تخمین مقهدار شهیرابۀ تولیهدی ،اختصها
درصدی از باراهای جوی ب محهل دفهن زباله اسهت .روا
دیگر محاسهۀ مقدار شهیرابۀ تولیهدی ،اسهتفاده از فراینهدهای
تهخیر و بیوشیمیایی است موجر خروج آب از روند تولیهد
شیراب میشود [ .]۷،12برای محل دفن زبالۀ نهونی ،ضهریر
تهدیل بارا به شهیراب در محاسههات در بخهش عمهدهای از
محل دفن  1/۵درصد درنظر گرفت شده است [.]۳
ازآنجا جای مشخصی برای احداث محل جدید دفن
زبال در نظر گرفت نشده است ،ویژگیهای هندسهی محهل
دفن نونی براساس شهرایط اسهتاندارد بهرای محهل دفهن
جدید در نظر گرفت میشود [ .]1۳،1۴بر این اساس محهل
دفن با عمق  ۴۰متهر و شهیر  ۳۰درصهد در نظهر گرفته
میشود.
جمعآوری و تصفیۀ شهیراب در محهل دفهن جدیهد بها
بررهگیری از سیستز جدید انجام میگیرد .برای محل دفن
قدیز بها درنظهر گهرفتن پوشهش نرهایی و همچنهین نههود
سیستز جمعآوری شیراب در بخش بزرگهی از آن ،ضهریر

بارا ب شیراب  1/۵درصد در نظر گرفت شد .در سیسهتز
جدید دفن ،ضریر تهدیل بارا به شهیراب در محاسههات
 2۰درصد منظور شده است بر این اساس دبهی شهیراب
در محل دفهن جدیهد در حهدود  12۰متهر مکعهر در روز
تخمین زده میشود ].[۳
متوسط حدا ثر دبی در طول دورۀ آماری بررسیشهده
در ایستگاه هیدرومتری بردان معادل  ۳/۷1متر مکعهر بهر
ثانی است .در دو ایستگاه پل سازمان آب و محمودآباد ه
در مسیر سیاهرود قرار دارد ،مقدار دبی ب ترتیر به  ۹/۵و
 1۴/2۵متر مکعر بر ثانی رسیده است نشان میدهد با
دور شدن از سرآشم ب علت دریافت پسابهای شهرری و
صنعتی دبی افزایش مهییابهد .حهداقل دبهی در مهرداد به
۰/۰۵متر مکعر بر ثانی میرسد.
در ارزیابی فرایندهای تصفی نهایهد تنرها به مقهادیر و
یفیت پساب نرایی اندیشید ،بلک باید تولید مهواد زایهد و
باقیمانده را پتانسهیل جدیهدی بهرای آالینهدگی دارنهد
درنظر گرفت .یک سیستز تصفیۀ بیولوژیکی با زمهان مانهد
سلولی طوالنی برای شیراب (هوادهی گسترده و لجن فعال)
الزم است .متعادلسازی جریان ،اری سودمند در تصهفیۀ
شیراب است .در بلندمدت تر یر شهیراب متفهاوت بهوده و
حجز شیراب نیز در وتاهمهدت بها توجه به میهزان نفهو
متغیر است و ب همین دلیل برترین راه تصفیۀ شیراب بایهد
ب صورت سیستز انعطا پذیر طراحی و راههری شود.
شیرابۀ تولیدی در لندفیل طراحیشده ب صورتی اسهت
با تعهیۀ شهیر مناسهر در هف لنهدفیل و اسهتفاده از
الی های نفو پذیر ،رطوبت و شیراب را از خود عهور میدهد
و ب لول های زهکش میرساند .خصوصیات شیراب در محل
دفن سراوان در جدول  1نشان داده شده است.

جدول  .1خصوصیات شیرابه در محل دفن سراوان و قابلیت تجزیۀ بیولوژیکی شیرابه ][3
آالینده

مقدار (میلیگرم بر لیتر)

COD

 ۷۰۰۰۰تا ۹۰۰۰۰
 2۴۰۰۰تا ۳8۰۰۰
قابلیت تجزی
ز
متوسط
باال

 BOD
BOD/COD

<۰/۵
۰/۵ -۰/۷
>۰/۷۵
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ازآنجا خوا شیرابۀ جمعآوریشده بسیار متغیر
است ،از آند نوت عملیهات بهرای تصهفیۀ شهیراب اسهتفاده
میشود .در تصفیۀ شیراب بست ب نوت آالیندههای موجهود
در آن از فراینههدهای مختلههف فیزیکههی و شههیمیایی بههرای
تصفیۀ شیراب استفاده میشود .قابلیهت تجزیهۀ بیولهوژیکی
شیراب ب نسههت  BOD/CODمطهابق جهدول  1بسهتگی
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دارد .با هدایت شیراب ب تصفی خانه ههد حهذ مقهدار
 CODو  BODدر شیراب است.
با توج ب جدولههای  1و  2مهیتهوان بها اسهتفاده از
روا لجههن فعههال -ههربن فعههال تقویههتشههده و روا
ا سیژندهی شیمیایی و همچنین الگون هوادهی بهیش از
 ۹۰درصد امکان حذ  BODو  CODرا فراهز آورد.

جدول  .2مهمترین روشهای تصفیۀ فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی شیرابه

نوع تصفیه

هدف تصفیه

لجن فعال

BOD_COD

الگون هوادهی

BOD_COD

بیهوازی
لجن فعال /ربن فعال تقویتشده

BOD_COD
BOD_COD

انعقاد /تر یر

فلزات سنگین

ا سیژندهی شیمیایی

COD

استحصال گاز متان از دفنگاه

رواهای نترل گاز محل دفن ،هز برای اهش پیامدهای
برداشتی و زیستمحیطی ناشی از انتشار گهاز و ههز بهرای
هاهش گازههای مخهرب الیهۀ ازن )تر یههات آلهی فهرار و
ا سیدهای نیتروژن( ،متان ،و تر یههات آلهی بهدون متهان
)(NMOCSو تر یهات آروماتیک ،مورد نیاز است .عالوهبهر
این ،ضرورتهای دیگر نترل انتشار گاز ب شر زیر است:
• شکایت از انتشهار بهو (انتشهار گازههای سهولفیدی،
متداولترین علت شکایت از بوی بد در محهل دفهن
است)؛
 نگرانیهای بالقوه در زمینۀ ایمنی و برداشت ناشی از
افزایش نترلنشدۀ گازهای محل دفن (مثهل آنهد
مورد آتشسوزی از محلههای دفهن مختلهف در
ایران گزارا شده است)؛
• برنام های تشویقی اخیر دولت ،در خصو تولید و
مصر انرژیهای تجدیدپذیر.
هد اصلی این بخهش ،فهراهز آوردن دیهدی لهی در
مورد تولید و اربرد گاز محل دفن است .مقادیر مختلفی از
بررهبرداری از گاز محل دفن و همچنین نظریۀ تولیهد گهاز
محل دفن در این بخش بررسی خواهد شد.

توضیحات
برترین روا برای شیرابۀ تازه ،قابلیت انعطا  ،بیش از  ۹۰درصد حذ
BOD

برترین اربرد برای جریانهای ضعیف ،بیش از  ۹۰درصد امکان حذ
BOD_COD

لزوم  polishingبرای ب دست آوردن خروجی با یفیت مطلوب
برای تصفیۀ شیرابۀ رن  ،مناسر هر مرحل
حذ شدید آهن و روی ،حذ متوسط روم ،م و منگنز ،حذ ضعیف
ادمیوم ،سرب و نیکل
تصفیۀ شیرابۀ خام ،مصر زیاد مواد شیمیایی

با احداث دفنگاه جدید ه براسهاس اصهول اسهتاندارد
است میتوان عالوهبهر مهدیریت شهیراب  ،متهان تولیهدی از
دفنگاه را نیز استحصال هرد .متهان تولیهدی از دفنگهاه بها
توج ب نوت و مقدار پسماند در دفنگهاه ،همچنهین مقهدار
تولید ساالنۀ آن در طول سالهای گذشت محاسه میشود
در رابطۀ  1مقدار متان تولیهدی مشهخص شهده اسهت
[:]1۵
()1

M i  kt ij
)e
10

1

n

( QCH 4    kL0
i 1 j 0.1

در آن:
 :QCH4مقدار متان تولیدی در سال )(m3/year
) :(Mgمقدار پسماند ساالنۀ دفنشده در دفنگاه Mi
 :tijمیزان عمر پسماند دفنشده در سال j
 :kنرخ متان ساالن تولیدی
 :Loپتانسیل)(m3/Mg
ضرفیت متان تولیدی با فرض ثابت بودن مقدار پسماند
تولیدی از سال  2۰1۵مقدار متان تولیدی در دفنگاه جدید
ب شر زیر محاسه میشود [:]۳،1۵
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جدول  .3مقدار پسماند ساالنۀ تولیدی شهر رشت و دفنشده در دفنگاه سراوان []3، 15
پسماند موجود در دفنگاه

پسماند تولیدشده

سال

)(short tons

)(Mg

)(short tons/year

)(Mg/year

۰

۰

2۴2

22۰

1984

2۴2

22۰

2۴۴

22

1985

۴86

۴۴2

2۴۹

226

1986

۷۳۵

668

2۵۳

2۳۰

1987

۹88

8۹8

262

2۳8

1988

12۵۰

11۳6

2۴۰

218

1989

1۴8۹

1۳۵۴

2۵۳

2۳۰

1990

1۷۴2

1۵8۴

2۷۰

2۴۵

1991

2۰12

182۹

28۴

2۵8

1992

22۹6

2۰8۷

2۹۷

2۷۰

1993

2۵۹۳

2۳۵۷

۳2۵

2۹۵

1994

2۹1۷

26۵2

۳۵2

۳2۰

1995

۳26۹

2۹۷2

۳۹2

۳۵6

1996

۳661

۳۳28

۴2۵

۳86

1997

۴۰8۵

۳۷1۴

۴2۹

۳۹۰

1998

۴۵1۴

۴1۰۹

۴2۹

۳۹۰

1999

۴۹۴۳

۴۴۹۴

۴۳6

۳۹6

2000

۵۳۷۹

۴8۹۰

۴۴۰

۴۰۰

2001

۵81۹

۵2۹۰

۴62

۴22

2002

628۳

۵۷12

۴۷۷

۴۳۴

2003

6۷61

61۴6

۵۰2

۴۵6

2004

۷262

66۰2

۵۰8

۴62

2005

۷۷۷۰

۷۰6۴

۵1۷

۴۷۰

2006

828۷

۷۵۳۴

۵18

۴۷1

2007

88۰6

8۰۰۵

۵18

۴۷1

2008

۹۳2۴

8۴۷6

۵2۰

۴۷۳

2009

۹8۴۴

8۹۴۹

۵1۹

۴۷2

2010

1۰۳6۳

۹۴21

۵21

۴۷۴

2011

1۰88۵

۹8۹۵

۵2۳

۴۷۵

2012

11۴۰۷

1۰۳۷۰

۵2۳

۴۷۵

2013

11۹۳۰

1۰8۴۵

۵26

۴۷8

2014

12۴۵۵

11۳2۳

۵26

۴۷8

2015

12۹81

118۰1

۵26

۴۷8

2016

1۳۵۰۷

122۷۹

۵26

۴۷8

2017

1۴۰۳۳

12۷۵۷

۵26

۴۷8

2018
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ادامۀ جدول  .3مقدار پسماند ساالنۀ تولیدی شهر رشت و دفنشده در دفنگاه سراوان []3، 15
پسماند تولیدشده

پسماند موجود در دفنگاه

سال

)(short tons

)(Mg

)(short tons/year

)(Mg/year

1۴۵۵۹

1۳2۳۵

۵26

۴۷8

2019

1۵۰8۴

1۳۷1۳

۵26

۴۷8

2020

1۵61۰

1۴1۹1

۵26

۴۷8

2021

161۳6

1۴66۹

۵26

۴۷8

2022

16662

1۵1۴۷

۵26

۴۷8

2023

1۷188

1۵62۵

۵26

۴۷8

2024

1۷۷1۳

161۰۳

۵26

۴۷8

2025

182۳۹

16۵81

۵26

۴۷8

2026

18۷6۵

1۷۰۵۹

۵26

۴۷8

2027

1۹2۹1

1۷۵۳۷

۵26

۴۷8

2028

1۹81۷

18۰1۵

۵26

۴۷8

2029

2۰۳۴2

18۴۹۳

۵26

۴۷8

2030

2۰868

18۹۷1

۵26

۴۷8

2031

21۳۹۴

1۹۴۴۹

۵26

۴۷8

2032

21۹2۰

1۹۹2۷

۵26

۴۷8

2033

22۴۴6

2۰۴۰۵

۵26

۴۷8

2034

22۹۷1

2۰88۳

۵26

۴۷8

2035

2۳۴۹۷

21۳61

۵26

۴۷8

2036

2۴۰2۳

218۳۹

۵26

۴۷8

2037

2۴۵۴۹

22۳1۷

۵26

۴۷8

2038

2۵۰۷۵

22۷۹۵

۵26

۴۷8

2039

2۵6۰۰

2۳2۷۳

۵26

۴۷8

2040

26126

2۳۷۵1

۵26

۴۷8

2041

266۵2

2۴22۹

۵26

۴۷8

2042

2۷1۷8

2۴۷۰۷

۵26

۴۷8

2043

2۷۷۰۴

2۵18۵

۵26

۴۷8

2044

2822۹

2۵66۳

۵26

۴۷8

2045

28۷۷۵

261۴1

۵26

۴۷8

2046

2۹281

2661۹

۵26

۴۷8

2047

2۹8۰۷

2۷۰۹۷

۵26

۴۷8

2048

۳۰۳۳۳

2۷۵۷۵

۵26

۴۷8

2049

۳۰8۵8

28۰۵۳

۵26

۴۷8

2050

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

با توج ب مقدار زبال در شهرر رشهت ه بهین -۷۰۰
 6۳۰تههن در روز اسههت و حههدود  ۵2۰تههن آن در منطقههۀ
سراوان دفن میشود ،توانستیز مقدار گاز متان و دیا سید
ربن تولیدی را بها برنامهۀ  LANDGEMمحاسهه نهیز.
ب دلیل دفن غیراصولی و غیربرداشتی در منطقهۀ سهراوان،
هرآ سریعتر باید برای تغییر مکهان آن اقهدام هرد ،زیهرا
ادامۀ وضعیت نونی ،تثثیرات جههرانناپهذیری بهر محهیط
زیست اطرا  ،شرر رشت و ب خصو تاالب انزلی بر جای
خواهد گذاشت.

بها توجه به الهزام تغییهر مکهان دفهن زباله و الگهوی
مطر شده پیشنراد میشود مکهان دفنگهاه در نزدیکهی
ارخانۀ پسماند درنظر گرفت شود .همچنین بها راهانهدازی
زبال سهوز مهیتهوان طهر مطلهوبتهری را ارائه هرد ه
ب صورت شکل  ۴در نظر گرفت شده است.
برای مدیریت پسماند تولیدی شهرر رشهت طهر زیهر
پیشنراد می شود .آارت پیشنرادی این طهر در شهکل ۵
نشان داده شده است.

شکل  .4الگوی پیشنهادی برای استحصال انرژی با درنظر گرفتن زبالهسوز

حاجینژاد و ضیائی حلیمهجانی :بررسی بهسازی دفنگاه زبالۀ شهر رشت و مدیریت ...
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شکل  .5طرح پیشنهادی برای مدیریت پسماند شهر رشت

پیشنراد میشود پسماند په از جداسهازی به سه
واحد جداگان انتقال یابد .بهدین صهورت ه مهواد آلهی ه
بیشتر مواد تشکیلدهندۀ پسماند را شامل میشود به واحهد
هاضز بیهوازی انتقال یابد تا په از تولیهد انهرژی از متهان
تولیدشده ،مواد آلی باقیمانده ب ارخانۀ مسوسهت منتقهل
شود؛ باقیماندۀ پسماند شرری شهامل پالسهتیک ،اغهذ و ...
ب ارخانۀ زبال سوز انتقال داده شود؛ در ارخانۀ زبال سوز ۵
درصد حجمی و  2۰درصد وزنی پسماند ب صهورت خا سهتر
باقی میماند باید برای دفن ب دفنگاه انتقهال پیهدا نهد.
مواد دیگر مانند شیش و فلز و زبال های خطرناک ب دفنگهاه
انتقههال داده مههیشههوند .در دفنگههاه نیههز مههیتههوان از متههان
تولیدشدۀ انرژی تولید رد .با ایجاد یک واحد تصفیۀ پسماند
از انتقال آلودگی جلوگیری خواهد شهد .شهیرابۀ تولیهدی در
دفنگاه  12۰متر مکعر در روز و پسهاب تولیهدی در هاضهز
بههیهههوازی  21۰۰۰۰متههر مکعههر در روز خواهههد بههود ه
میتوان با تثسی واحد تصهفی از ورود مقهادیر یادشهده به
آبهای سطحی و زیرزمینی جلوگیری رد.
نتیجهگیری
در این مقال ب بررسی دفنگاه زبالۀ شهرر رشهت بها ههد
جلوگیری از ورود شیراب های آن ب تاالب انزلهی پرداخته

شد .برای اهش آلودگی تاالب انزلی باید از ورود فاضهالب
شرری و نیز شیراب های دفنگاهها ب رودخان ههای منترهی
ب تاالب جلوگیری رد .ب این منظور باید دفنگاه جدیدی
احداث یا دفنگاه قدیمی برسهازی شهود .در دفنگهاه جدیهد
باید سیستز تصفیۀ پسماند تعهی شود و با ایجهاد شهیر و
عمق مناسر و زهکشی ،زمینۀ هرآ برتهر انتقهال یهافتن
شیراب ها ب محل تصفی فراهز آید .با احداث دفنگاه جدید
از آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی اطرا محهل دفهن
جلوگیری میشود و زمینۀ بررهگیهری از متهان تولیهدی از
دفنگاه فراهز میآید .با ایجاد دفنگاه جدید ،دبهی خروجهی
شیراب از  1/۵درصد ب  2۰درصد افزایش خواهد یافت ه
در این صهورت از آلهودگی آبههای زیرزمینهی جلهوگیری
خواهد شد .با توج ب بارندگی زیاد در شهرر رشهت ،دبهی
شیراب ب  12۰متر مکعر در روز خواهد رسهید .بها ایجهاد
تثسیسات جمعآوری متان در دفنگاه میتوان انرژی تولیهد
رد ه مقهدار آن در سهال  2۰1۵به بهیش از  1۰۵متهر
مکعر در سال خواههد بهود .بها فهرض ثابهت بهودن مقهدار
پسماند ورودی ب دفنگاه تا سال  2۰۵۰متهان تولیهدی به
 1/۴ 1۰۵خواهد رسید.
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