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چكيدُ
ثبصيبثي اًشطي اص صثبلِ سٍؽ هْن ٍ هٌبػجي ثشاي وبّؾ هيضاى اًشطي الىتشيىي تَليذي ثب اػتفبدُ اص ػَختّبي فؼيلي ٍ هٌبثغ غيش لبثل
تدذيذ اًشطي اػت .اسصيبثي ٍ پيؾثيٌي ًشخ تَليذ ٍ اًتـبس گبص اص هحلّبي دفي ،خْت عشاحي ايي هحلّب ٍ ثْشُثشداسي هَفك گبصّبي
تَليذي ثِ ػٌَاى هٌبثغ اًشطي داساي اّويت صيبدي هيثبؿذ .دس ايي هغبلؼِ ثب اػتفبدُ اص ثؼتِ ًشمافضاسي  ٍ 4LandGEM v302ثب دس
ًظش گشفتي دسكذ حدوي هحتَي هتبى  61دسكذ ٍ هحبػجِ  164 m3/Mgثِ ػٌَاى ضشيت پتبًؼيل تَليذ گبص ثشاي هحلّبي دفي صثبلِ
ثِ عَس اختلبكي ؿْشّبي تْشاى ،ؿيشاص ،هـْذ ،اكفْبى ٍ وشج ٍ ثبثت ًشخ تَليذ هتبى ،0/06اًتـبس گبص ٍ آاليٌذُّب هَسد ثشسػي لشاس
گشفتِ اػت .دس پبيبى آًبليض حؼبػيت ثب دس ًظش گشفتي ً( kشخ تدضيِ) هختلف ايي اسصيبثي ًـبى داد وِ هيضاى گبص هتبى ٍ وشثي دياوؼبيذ
تَليذي اص ول ايي  5هحل دفي صثبلِ ثِ تشتيت  8/25 ×107ٍ 11/15 ×107هتش هىؼت دس ػبل ٍ دسػبيت وْشيضن  934554تي دي اوؼيذ
وشثي ،دس ؿيشاص ٍ وشج ،هتبى ٍ وشثي دي اوؼبيذ ثِ تشتيت  ، 9/6 ×105 m3/year ٍ 1/5×106m3/yearآًبليض گبص هتبى دس ػبيت اكفْبى
 ٍ 8/46×106 m3/yearدس هـْذ ثِ تشتيت گبص هتبى ٍ دياوؼيذ وشثي ّش وذام  1/72×107ٍ 3/37× 107هتش هىؼت دس ػبل ثشآٍسد
گشديذّ .نچٌيي آاليٌذُ ّبي ٍيٌيل ولشايذ ،ثَتبى ،وشثي دي ػَلفبيذ ،ولشٍ دي فلَئَسٍهتبى ،ثٌضى ،دي ولشٍ دي فلَئَسٍهتبى ،دي ولشٍ
فلَئَسٍ هتبىّ ،گضاى ،پٌتبى ،صايلي دس هيبى ػبيش آاليٌذُ ّب ثيؾتش اص حذ اػتبًذاسد ثَدُاًذ .ثب تَخِ ثِ همذاس صيبد گبص هتبى تَليذي دس
هحل دفي صثبلِ ؿْشّبي هزوَس ٍ ثب تَخِ ثِ الذاهبت لَلِوـي وِ خْت اػتحلبل گبص دس ايي هحلّب كَست گشفتِ اػت ،اػتفبدُ
وبسثشدي اص اًشطي حبكل اص ايي گبص ثب تبويذ ث ش تلفيِ ٍ پباليؾ گبص خشٍخي ًظيش هحل دفي صثبلِ ؿيشاص ،گضيٌِ هٌبػت خْت حزف ايي
گبص گلخبًِاي هيثبؿذ.
ٍاصُّای کليدی 9پتبًؼيل ،هتبى ،صثبلِ ،هحل دفي.
 -1وبسؿٌبع اسؿذ هٌْذػي هحيظ صيؼت ،داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ ػلَم ٍ تحميمبت ،تْشاى ،ايشاى *(هؼئَل هىبتجبت).
 -2اػتبد گشٍُ هٌْذػي ثْذاؿت هحيظ ،داًـىذُ ثْذاؿت ،داًـگبُ ػلَم پضؿىي ،تْشاى ،ايشاى.
 -3اػتبديبس گشٍُ ػوشاى  ،داًـىذُ آصاد اػالهيٍ ،احذ لضٍيي ،ايشاى.
4- Landfill Gas Emission Model
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سهيٌِ ٍ ّدف
يىي اص هؼضالت ثضسي هحلّبي دفي صثبلِ ايشاى وِ

ايبالت هتحذُ ،ثِوبس گشفتِ ؿذ .ػپغ تىٌَلَطي هحل دفي

هتـىل اص هحلّبي دفي ػٌتي ٍ ثذٍى دس ًظش گشفتي

ثِ توبم اسٍپب ٍ ػبيش وـَسّب گؼتشؽ يبفت .دس وـَسّبي

ػلَلّبي دفي ثْذاؿتي ٍ هٌْذػي هيثبؿذ ،هشثَط ثِ تَليذ

پيـشفتِ دًيب ،عشاحي هشاوض دفي ثب ديذ ثْشُثشداسي اص

گبص هحل دفي وِ ثِ ّ LFGن ًبهيذُ هيؿَد ،هيثبؿذ .ايي

حذاوثش اًشطي لبثل اػتحلبل اص آىّب اًدبم هيؿَد .دس صهيٌِ

گبص اص اًدبم هدوَػِاي اص ٍاوٌؾّبي صيؼت ؿيويبثي 1ثش

ثْشُ ثشداسي اص گبص ،تَليذ الىتشيؼيتِ ؿبهل اًتمبل هتبى

سٍي هَاد آلي تدضيِپزيش هَخَد دس صثبلِ دس ؿشايظ ثيَّاصي

خوغآٍسي ؿذُ ثِ دػتگبُّبي هَلذ ًيشٍ يب تَسثييّب ٍ

ثِدػت هيآيذ ( .)15آًبليض فيضيىي صثبلِ اوثش ؿْشّبي ايشاى

طًشاتَسّب اص عشيك خظ لَلِ اػت .دس حبليوِ دس ايي وـَسّب

ثب ػشاًِ تَليذ ّش ًفش  0/82ويلَگشم دس سٍص ًـبى هيدّذ

ػالٍُ ثش تَخِ ثِ تَليذ هتبى ثِ آاليٌذُّبي ػشعبىصا هَخَد

70دسكذ اص صثبلِّبي ؿْشي سا هَاد فؼبد پزيش آلي تـىيل

دس هحلّبي دفي پشداختِ هيؿَد ( .)12دس وـَس هب

هيدٌّذ (.)5ٍ3

هغبلؼبت ٍ الذاهبتي خْت ثْشُثشداسي اص ايي گبص كَست گشفتِ

ػوذُ گبصّبي هحل دفي ؿبهل هتبى ،وشثي

اػت .تشويجبت آلي فشاس ًيض ثِ ػٌَاى آاليٌذُّبي َّا ،همذاس

دي اوؼبيذ ٍ گبصّبي ّيذسٍطىّ ،يذسٍطى ػَلفبيذ ،تشويجبت

ووتش اص  1دسكذ حدوي سا ًـبى هيدّذ ،اهب اص ًظش ويفيتي

آلي فشاس ٍ  ...هيثبؿذ ( .)19 ٍ16تحميمبت ًـبى هيدّذ دس

هْن ّؼتٌذ ،چَى غبلت آىّب ثِ عَس راتي ػوي ٍ دس ثؼضي

 35دسكذ اص هحلّبي دفي ايشاى خغش حشيك ٍ آتؾ ػَصي

هَاسد ػشعبىصا ّؼتٌذ (.)21

ٍخَد داسد وِ ًبؿي اص گبص وٌتشل ًـذُ هتبى دس ايي هحلّب

هْنتشيي اّذاف ايي تحميك ػجبستٌذ اص ثشآٍسد

هيثبؿذ ( .)8اػتحلبل ٍ ثبصيبثي هَثش ايي گبص ثِ سٍؽّبي

پتبًؼيل تَليذ گبص ٍ آاليٌذُّبي غيشهدبص احتوبلي ٍ هؼشفي

ػلوي ،يىي اص ساُّبي وٌتشل حشيك ٍ آلَدگي ٍ اًتـبس

هضايبي ايدبد تؼْيالت اػتحلبل گبص هتبى دس هحلّبي دفي

گبصّبي گلخبًِاي هيثبؿذ ٍ حبكل چٌيي ػولىشدي

ثب تبويذ ثش ضشٍست احذاث آى هيثبؿذ.

دػتيبثي ثِ اّذاف پشٍتىل ويَتَ هيثبؿذ ( .)14ٍ4دس ايي
هغبلؼِ ثب اػتفبدُ اص ثؼتِ ًشمافضاي  ،LandGEMپتبًؼيل
گبص اػتحلبلي اص هحلّبي هزوَس هَسد اسصيبثي لشاس گشفتِ
اػت .ثشاي ايي هٌظَس ثب هحبػجِ دٍ ػبهل ( Kثبثت ًشخ
تدضيِ) ٍ ( L0پتبًؼيل تَليذ هتبى) هختق ّش هحل دفي،
همذاس تَليذ گبص پيؾثيٌي ؿذُ اػت .دس خذٍل ،1
اختلبكبت ولي هحلّبي دفي هَسد ثشسػي ،آٍسدُ ؿذُ
اػت.
دس ايشاى لذهت اػتفبدُ اص ثيَگبص ثِ ػِ لشى لجل
ثشهيگشدد .وٌتشل گبص هحل دفي دس اٍاخش دِّ  ٍ 1960اٍايل
دِّ  1970دس ايبالت هتحذُ ،دس خبييوِ هحلّبي دفي
ػظيوي ثٍِخَد آهذُ ثَدًذ ،ؿشٍع ؿذ .اٍليي دػتگبُ دس اسٍپب
دس وـَس آلوبى دس اٍاػظ دِّ  ،1970ثب ووه تدشثيبت صيبد
1- Bio-Chemical Reactions
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جدٍل  -1اختصاصات هحلّای دفي سبالِ هٌاطق هَرد بزرسی در ايزاى ()1238353633
درجِ

سزاًِ سبالِ
pH

آًاليش گاس

(gr/per
)cap.day

هتاى تَليدی

80

5/8-6/5

744

%60

7/1-6/2

825

%55

628/7

%60-50
%60
%60-45

جوعيت

درصد هَاد آلی

ساکي

هَجَد در سبالِ

ؿيشاص

1197082

%71

40-45

تْشاى

7969319

%56/4

26-40

65-70

هـْذ

2427316

%75

15-35

60-70

-

وشج

1386030

%69/1

10-28

65-70

6/3-6/9

624

اكفْبى

1986542

%78/3

10-27

60-70

-

645

ضْز

حزارت

رطَبت

هحل دفي

دس ػبل  1988ؿَسائي ثِ ًبم «هدوغ ثيي الذٍل دس

گبص عجيؼي سا خَاّذ داؿت ( .)19ثِ ّويي دليل ايي هغبلؼِ

خلَف تغييشات آة ٍ َّا » ( )IPCCخْت ثشسػي تغييشات

ػؼي داسد پتبًؼيل ثبلمَُ وـَس هب سا دس تَليذ ٍ اػتحلبل

آة ٍ َّا ًبؿي اص اًتـبس گبصّبي گلخبًِاي اًؼبى ػبخت

هتبى ثِ اثجبت ثشػبًذ.

تـىيل دادًذ ( .)11ايي هدوغ ثِ ايي ًتيدِ سػيذ وِ
هيبًگيي دسخِ حشاست خْبًي دس كذ ػبل گزؿتِ 0/6 ٍ 0/3
دسخِ ػبًتيگشاد افضايؾ يبفتِ اػت ( .)20هتبى ثب تَاًبيي
گشهبيؾ خْبًي  11دس دٍسُ 100ػبلِ گضاسؽ ؿذُ اػت.
اكَال پذيذُ تغييش آة ٍ َّا ثِ عَس ػوذُ هشثَط ثِ افضايؾ
گبصّبي گلخبًِاي دس خَ اػت (.)18
هـبسوت هتبى ثِ ثبصاسّب فشكت هٌحلش ثِ فشدي دس
اختيبس دٍلتّب ٍػبصهبىّب دس ػشاػش دًيب ثشاي ّوىبسي ثب
يىذيگش خْت پشداختي ثِ هَضَع اًتـبس هتبى ٍ دس ػيي حبل
دػتيبثي ثِ هضايبي التلبدي ،هحيظصيؼتي ٍ اًشطي لشاس
هيدّذ .ايبالت هتحذُ پيؾثيٌي هيوٌذ وِ تب ػبل 2015
ثشًبهِ هتبى ثِ ثبصاسّب ،ظشفيت وبّؾ اًتـبس هتبى دس حذ
هؼبدل  50هيليَى تي وشثي دس ػبل ،يب ثبصيبثي  15هيليبسد تي

رٍش بزرسی
سٍؽ تحميك ،تَكيفي – تحليلي اص ًَع وبسثشدي
هيثبؿذ .ثؼتِ ًشمافضاسي  LandGEMتَػظ هشوض وٌتشل
تىٌَلَطي ٍاثؼتِ ثِ آطاًغ حفبظت هحيظ صيؼت آهشيىب
تْيِ ؿذُ ٍ هيتَاًذ ثِ ػٌَاى يه اثضاس تخويي خْت
هذلػبصي اًتـبس گبص اص هحلّبي دفي هَاد صائذ خبهذ ؿْشي
هَسد اػتفبدُ لشاس گيشد .ايي ثؼتِ ًشمافضاسي ػالٍُ ثش هحبػجِ
هيضاى گبص تَليذي اص دفٌگبُّب لبدس ثِ تخويي هيضاى  46هَسد
آاليٌذُ َّا ٍ فشاس اص دفٌگبُّب ًيض هيثبؿذ.
 LandGemاص هؼبدلِ دسخِ اٍل تدضيِ ثشاي
تخويي ػبالًِ گبص اػتفبدُ هي وٌذ .پبساهتشّبي اكلي هذل k
ٍ ّ L0ؼتٌذ.
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( )0/02( ٍ )0/28خَاّذ ثَد ٍ همذاس ًْ DOCبئي ثشاي
=QCH4
L0
 :QCH4تَليذ ػبالًِ هتبى دس ػبل هحبػجِ (هتش
هىؼت دس ػبل)
 :iافضايؾ دس يه ػبل
( :nػبل هحبػجِ) – ( اٍليي ػبل پزيشؽ صثبلِ)
 0/1 :jصهبى افضايؾ دس ػبل
 :kهيضاى تَليذ هتبى ) (year-1
 :L0پتبًؼيل تَليذ هتبى )(m3/Mg

هحلّبي دفي صثبلِ ؿْشّب  0/3تؼشيف خَاّذ ؿذ.
 :MCFضشيت تلحيح تَليذ هتبى ( 0/8ايي ضشيت
هَسد تأييذ ػبصهبى اًشظي ًَ هيثبؿذ).
 :DOCfايي ضشيت دسكذي اص هَاد آلي اػت وِ
لبثليت تجذيل ثِ گبص هتبى ٍ وشثي دياوؼبيذ سا داسًذ .همذاس
ايي ضشيت ثش حؼت دهبي هحل دفي ٍ ثِ كَست صيش تؼشيف
هيؿَد:
DOCf= 0.14T+0.28
ثب فشم هيبًگيي دهبي  35دسخِ ،ضشيت  DOCfدس

 :Miتَدٓ صثبلِ پزيشؽ ؿذُ دس ػبل  iام )(Mg
 :tijػي ثخؾ  jام تَدُ صثبلِ  Miپزيشؽ ؿذُ دس

حذٍد  0/84هحبػجِ هيگشدد.

ػبل  iام )(decimal years, eg., 3.2 years
پتبًؼيل تخويٌي تَليذ گبص هتبى دس هحل دفي صثبلِ
ػٌتي ؿْشّبي ايشاى): (L0
 ،L0همذاس ثِدػت آهذُ اص ّش تي پؼوبًذ ثش اػبع
تشويت پؼوبًذ ٍ ٍضؼيت هحلّبي دفي دس ايشاى ٍ ؿشايظ
هحيغي هغبثك ثب اػتبًذاسد ( IPCC1وويتِ ثييالذٍل دس
خلَف تغييشات آة ٍ َّا) دس ػبل  1996عجك ساثغِ صيش

 :Fدس كذ هتبى هَخَد دس گبص لٌذفيل وِ ثب اػتفبدُ
اص آًبليض گبصّبي هحل دفي صثبلِ ؿْشّبي ايشاى  61دسكذ
هيثبؿذ.
 :OXهيضاى اوؼيذاػيَى دس اليِّبي هحل دفي
ثب تَخِ ثِ ثبال ثَدى ػوك تشاًـِّب ٍ اليِّب
اوؼيذاػيَى دس هحبػجبت كفش دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.
ثٌبثشايي ثب اًدبم هحبػجبت ،همذاس  L0ثشاي

هحبػجِ ؿذُ اػت:

پؼوبًذّبي ؿْشي  164 m3/toneثِ دػت هيآيذ .دسكذ

)L0=MCF×DOC×DOCf×F×16/12× (1-OX
همبديش پبساهتشّبي فَق دس صيش آهذُ اػت:

خغبي اػتفبدُ اص هؼبدلِ دسخِ اٍل ثشاي تَليذ گبص تب 22

 :2DOCهحتَاي وشثي آلي لبثل تدضيِ دس صثبلِ
اػت وِ خضء ضشٍسي هحبػجبت تَليذ گبص هيثبؿذ ٍ تغييشات
خضئي دس همذاس  DOCهيتَاًذ هَخت تغييشات ثؼيبس ثضسگي
دس هحبػجبت گبص هتبى تَليذي گشدد.
ثب تَخِ ثِ اييوِ تشويت پؼوبًذ دس وـَسّبي
هختلف هتفبٍت اػت ،لزا همبديش ً DOCيض داهٌِ گؼتشدُاي
داسد ٍ اص ايي سٍ ثْتش اػت خْت تؼييي ايي پبساهتش ثِ
دادُّبي ٍالؼي هشاخؼِ گشدد .ثشاػبع دػتَسالؼول ٍ IPCC
هغبثك آًبليض فيضيىي صثبلِ ؿْشّبي هَسد هغبلؼِ ،دس ًتيدِ
همذاس  DOCپؼوبًذّبي غزائي ٍ وبغز ٍ همَا ثِ تشتيت

دسكذ هيثبؿذ.
ثبثت ًشخ تَليذ هتبى:
ثبثت ًشخ تَليذ هتبى ) (kتؼيييوٌٌذُ سطين تَليذ گبص
دس لٌذفيل اػت وِ ثب افضايؾ  kػشػت تَليذ گبص افضايؾ
هييبثذ .ثِ ػجبست ديگش افضايؾ همذاس  kهَخت تَليذ گبص
ثيؾتش دس هذت صهبى هؼيي ٍ همذاس هـخق پؼوبًذ دس
ؿشايظ يىؼبى هيثبؿذ .سًح  kثيي  0/003تب  0/21دس ًظش
گشفتِ هيؿَد (.)10
اص ايي سٍ همذاس ًشخ تَليذ گبص هتبى ثِ سعَثت هَخَد
دس صثبلِ ؿْش ٍ دهب ٍ ٍ pHاثؼتِ خَاّذ ثَد .ثب دس ًظش
گشفتي وليِ ؿشايظ فَق همذاس  0/06y-1ثشاي  kهٌبػت
خَاّذ ثَد.

1- Intergovernmental Panel on Climate Change
2- Decomposition Organic Compound

برآيرد پتاوسیل تًلید گاز متان...
يافتِّا

ضكل -1دياگزام ٍضعيت اليِّای سبالِ در هحل دفي سبالِ ضْز ضيزاس ()12

ضكلٍ -3ضعيت قزارگيزی هطعلّای استحصال گاس در اصفْاى ()12

ضكل  -2هَقعيت چاُّای استحصال گاس در هحل دفي کْزيشك تْزاى ()12 ٍ1
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ضكل -3هَقعيت هحل دفي سبالِ هطْد() 12ٍ8

ضكل -4هَضعيت هطعل ّای استحصال گاس هتاى در هحل دفي سٌتی کزج ()12

برآيرد پتاوسیل تًلید گاز متان...
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كرج

0%

اصفهان
مشهد

ساير مواد

فلسات

شيشه

پالستيك

كاغد و مقوا

مواد آلي و
فساد پذير

3.50%

1.12%

1.10%

13.70%

9.34%

70.49%

شيراز

2.40%

10.50%

2%

11.60%

17.10%

56.40%

تهران

4.36%

2.80%

1.80%

12.60%

9.34%

69.10%

كرج

0%

0.44%

2.67%

5.54%

13.05%

78.30%

اصفهان

4%

1.90%

2.20%

4.80%

11.98%

75%

مشهد

ًوَدار  -1آًاليش فيشيكی سبالِّای ضْز ّای هَرد بزرسی ()12

دس هيبى آاليٌذُّبي هزوَس ،اص ًظش خغشپزيشي ثٌضى

ؿىل 5هَلؼيت ٍ ٍضؼيت هحلّبي دفي هَسد
هغبلؼِ سا ًـبى هيدّذ.

خضء آاليٌذُّبي هظٌَى ثِ ػشعبىصايي ٍ ٍيٌيل ولشايذ

دس وليِ هَاسد ثشسػي آًبليض دفيگبُّب ثب  60دسكذ

ػشعبىصا ثشاي اًؼبى اػت وِ همذاس آىّب ثبالتش اص حذ

هتبى ،ثِ ًظش هيسػذ ايي گبص ثتَاًذ ثِ ػٌَاى هٌجغ اًشطي دس

اػتبًذاسد تخويي صدُ ؿذُ ثب اػتفبدُ اص ايي ًشم افضاس هيثبؿذ.

هحل دفي هَسد اػتفبدُ لشاس گيشد.
چٌبىچِ دس ًوَداس 1هـبّذُ هيؿَد آًبليض فيضيىي
صثبلِ ّبٍ ،خَد تشويجبت آلي فؼبدپزيش ٍ پتبًؼيل تَليذ گبص سا
اثجبت هيوٌذ.
خذٍل  2همذاس آاليٌذُّبي هَخَد دس هحلّبي دفي
سا ػٌَاى هيوٌذ.

ؿىل  6هٌحٌي تَليذ گبص هتبى سا دس هحلّبي دفي هَسد
هغبلؼِ ثب k=0.06 year-1 ٍ L0-164m3/Mg

تخويي

هيصًذ.
ؿىل  6هٌحٌي تَليذ گبص ثب همبديش هتفبٍت ٍ k
 L0=164 m3/Mgسا ًـبى هيدّذ.
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ضكل  -5هٌحٌی تَليد گاس اس هحل دفي سبالِّای  4کالىضْز با ًزخ تجشيِ هتفاٍت

ًيشٍگبُ ثشق ثيَگبص ثب ظشفيت يه ّضاس ٍ  65ويلٍَات

افضايؾ گبصّبي تَليذي ّنچٌيي حدن پؼوبًذّبي ؿْش

ػبػت ثِ ٍػيلِ ػبصهبى تٌظيف ٍ ثبصيبفت هَاد ؿْشداسي

ؿيشاص اهىبى تَػؼِ عشح ثشاي تَليذ حذالل  6هگبٍات ثشق

ؿيشاص ٍ ثب هـبسوت ثخؾ خلَكي دس هحل ػبيت

فشاّن هي ًوبيذ ّ .ضيٌِ فبص اٍل اخشاي عشح  14هيليبسد سيبل

پؼوبًذُّبي ؿيشاص ٍالغ دس ثشم ؿَس احذاث ؿذُ اػت .ثشق

ثشآٍسد گشديذُ اػت.

تَليذي ثِ ؿجىِ ثشق ػشاػشي ثِ عَس هتَػظ ّش ويلٍَات
ػبػت ّ 55ضاس تَهبى فشٍختِ هيؿَد وِ لشاسداد آى هٌؼمذ
ؿذُ ٍ ػبصهبى اًشطي ًَ هتؼْذ ؿذُ ثِ هذت 13ػبل ثشق
تَليذي ايي ًيشٍگبُ سا خشيذاسي وٌذً .يشٍگبُ ثيَگبص ػَص
ػبيت دفي پؼوبًذ ؿيشاص دس هؼبحتي يه ّىتبسي وِ ؿبهل
دٍ ٍاحذ هَتَس طًشاتَس ثيَگبص ػَص ثِ ظشفيت  500ويلَ ٍات
ثَدُ وِ اص عشيك پؼت اكلي ثِ ؿجىِ  20ويلَ ٍلت تَصيغ
ثشق ؿيشاص هتلل خَاّذ ؿذ .
گبص هلشفي دٍ ًيشٍ گبُ  740هتش هىؼت دس ػبػت
هي ثبؿذ ايي ًيشٍگبُ دس ّش ػبل  7188/8هگب ٍات ػبػت دس
ػبل ثشق تَليذ خَاّذ ًوَد ثب تَخِ ثِ ظشفيت ٍ پيؾ ثيٌي

برآيرد پتاوسیل تًلید گاز متان...
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جدٍل  -2رًٍد افشايص تَليد سبالِ در ضْز هطْد اس سال  ٍ 1244پيصبيٌی آى تا سال 1311
سال

هيشاى کل سبالِ دفي ضدُ در ّز سال (تي)

هيشاى سبالِ قابل تجشيِ در ّزسال(تي)

1355

100/050

75/037

1360

171/858

128/893

1365

243/666

182/750

1370

305/821

229/366

1375

441/910

330/93

1380

441/280

330/960

1385

526/339

394/755

1386

146/000

109/500

1400

146/000

109/500

ضكل  -6هٌحٌی تَليد گاس هتاى در هحل دفي سبالِ ضْز هطْد

اگش گبص هتبى تَليذي ثب ايي سٍؽ تٌْب ثشاي تَليذ

وبهل گبصّبي تَليذي ثشاي هلشف دس ًيشٍگبُ داًؼت ٍ 2

الىتشيؼيتِ ثىبس سٍد 98223041 ،ويلَطٍل دس ػبػت اسصؽ

دػتگبُ پغ اص پباليؾ گبصّب هـبثِ پبيِ گبصػَص خَدسٍّب

گشهبيي خَاّذ داؿت.

اًشطي تَليذي سا ثِ طًشاتَس هٌتمل هي وٌذ ٍ ثشق تَليذ هي-

ّن اوٌَى ًيشٍگبُ اػتحلبل گبص هتبى دس ػبيت
هـْذ احذاث گشديذُ اػت وِ يىي اص هضايبي ايي ًيشٍگبُ ٍ
ػيؼتن ثيَگبص ًلت ؿذُ ،حزف ثخبسات اػيذي ٍ فيلتشاػيَى

ؿَد ،ظشفيت اػوي ّش هَتَس سا  330ويلٍَات هيثبؿذ.
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 هتش هىؼت دس ػبل ثشآٍسد1/72×107ٍ 3/37× 107 ّش وذام
..وشد
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1384 ثشاػبع ثشآٍسد حدن گبصّبي تَليذي دس ػبل
-ثب هذل ػبصي هشوض دفي صثبلِ ؿْش هـْذ هيضاى تَليذ خَؽ

 جدٍل تَليد آاليٌدُّای گاسی در هحلّای دفي سبالِ هذکَر-3 جدٍل
Compound
1,1,1-Trichloroethane (methyl chloroform) - HAP

(ppmv)
0/48

Molecular Weight
133/41

1,1,2,2-Tetrachloroethane - HAP/VOC

1/1

167/85

1,1-Dichloroethane (ethylidene dichloride) - HAP/VOC

2/4

98/97

1,1-Dichloroethene (vinylidene chloride) - HAP/VOC

0/20

96/94

1,2-Dichloroethane (ethylene dichloride) - HAP/VOC

0/41

96/96

1,2-Dichloropropane (propylene dichloride) - HAP/VOC

0/18

112/99

2-Propanol (isopropyl alcohol) - VOC

50

60/11

Acetone

7/0

58.08

Acrylonitrile - HAP/VOC

6/3

53/06

Benzene - No or Unknown Co-disposal - HAP/VOC

1/9

78/11

Benzene - Co-disposal - HAP/VOC

11

78/11

Bromodichloromethane - VOC

3/1

163/83

Butane – VOC

5/0

58/12

Carbon disulfide - HAP/VOC

0/58

76/13

Carbon monoxide

140

28/01

Carbon tetrachloride - HAP/VOC

0/004

153/84

Carbonyl sulfide - HAP/VOC

0/49

60/07

Chlorobenzene - HAP/VOC

0/25

112/56

Chlorodifluoromethane

1/3

86/47

Chloroethane (ethyl chloride) - HAP/VOC

1/3

64/52

Chloroform - HAP/VOC

0/03

119/39

Chloromethane - VOC

1/2

50/49

Dichlorobenzene - (HAP for para isomer/VOC)

0/21

147

Dichlorodifluoromethane

16

120/91

Dichlorofluoromethane - VOC

2/6

102/92

Dichloromethane (methylene chloride) - HAP

14

84/94

Dimethyl sulfide (methyl sulfide) - VOC

7/8

62/13

Ethane

890

30/07

Ethanol – VOC

27

56/08

ثيٌبًِ ٍ هحبفظِوبساًِ ثِ تشتيت گبص هتبى ٍ دياوؼيذ وشثي

برآيرد پتاوسیل تًلید گاز متان...
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جدٍل ً -2تايج آًاليش بيَگاس حَسُ پايلَت دفي سبالِ ضْزی اصفْاى

ًتايج آًاليش هزحلِ چْارم

ًتايج آًاليش هزحلِ سَم
CH4
)(vol

CO2
)(vol

O2
)(vol

CO
)(ppm

H2S
)(ppm

CH4
)(vol

CO2
)(vol

O2
)(vol

CO
)(ppm

H2S
)(ppm

چاّك اٍل

15/3

8/5

17/4

-

48

9/5

5/51

14/7

26

20

چاّك دٍم

43/9

21/5

16/5

-

165

41

18/75

16/2

600

150

چاّك سَم

54/2

26/4

13/9

-

220

54/2

26/56

14/6

609

274

چاّك چْارم

53/1

24

14/7

-

167

52/4

23/23

15/6

512

147

چاّك پٌجن

52

23/5

16/3

-

172

51/9

22/98

17

632

159

چاّك

درصدگاس

ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثشآٍسد حدن ثيَگبص تَليذي حَصُ

تخويش ٍ تَليذ ثيَگبص دس ؿشايظ آة ٍ َّائي ػشدتش ونتش

دفي صثبلِ هَسد هغبلؼِ دس فشٍسديي ،هْش ٍ آثبى وِ ثِ تشتيت

هي ثبؿذ .ايي دس حبلي اػت وِ آًبليض گبص هتبى دس ػبيت

ثشاثش 810/2 ×103 ،1/01 ×106 ،1/3 ×106هتش هىؼت دس

6

اكفْبى  8/46×10هتش هىؼت دس ػبل ثشآٍسد گشديذ.

ػبل حبكل ؿذُ اػت .هيتَاى اًتظبس داؿت وِ ػشػت
جدٍل -3آًاليش گاس در هحل دفي سبالِ اصفْاى
ًام گاس
(دسكذ حدوي)

هتاى
45-60

دیاکسيد کزبي
30-40

ًيتزٍصى
4-6

ّيدرٍصى سَلفايد
180-220 ppm
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جدٍل  -4هيشاى تَليد گاس در هحل دفي کْزيشك تْزاى

Ton CO2/year

year

1382535

2005

1315356

2006

1251117

2007

1190112

2008

1132047

2009

1076775

2010

1024296

2011

974316

2012

934554

خوغ ول

ومودار ميسان توليد گاز محل دفه زباله در كهريسك تهران

1400000
1200000
800000
600000
400000

حجم گاز توليدي

1000000

200000
0

1384 1385 1386 1387 1388 1389
سال

ًوَدار  -1هيشاى تَليد گاس در سايت کْزيشك تْزاى

بحث ٍ ًتيجِگيزی
ًتبيح ثشسػي حبكل ًـبى هيدّذ وِ ثب ؿيَُ
لَلِگزاسي كحيح ٍ هٌْذػي ٍ ثِ هَلغ (ّوضهبى ثب دس ًظش

عَسي وِ ّيچ گًَِ اًفدبس يب آتؾػَصي دس هحل هزوَس
گضاسؽ ًـَد.

گشفتي هٌغمِ ثِ ػٌَاى ػبيت دفي) اص ٍلَع حَادثي چَى

ضوي آىوِ ػبالًِ اص اًتـبس همذاس صيبد گبص هتبى دس

اًفدبس ٍ آتؾ ػَصي خلَگيشي وشدُ ٍ تب حذ ثؼيبس صيبدي اص

ايي ػبيتّب خلَگيشي هيؿَد ،هـىالت صيؼت هحيغي

ايدبد ثَّبي ًبهغجَع دس اهبوي دفي صثبلِّب وبػتِ هيؿَد .ثِ

هشتجظ ثب اًتـبس گبص لٌذفيل اص خولِ ايدبد ثَي ًبهغجَع،

برآيرد پتاوسیل تًلید گاز متان...
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آلَدگي َّا ٍ ٌّچٌيي آلَدگي آةّبي صيشصهيٌي دس حذ لبثل

وٌذ يب هتَلف هيوٌذ) دس هحل دفٌگبُ كَست گيشد ّ .ن-

هالحظِ ثشعشف خَاّذ ؿذ .ثب احذاث ًيشٍگبّْبي ثيَگبص

چٌيي تَكيِ هيؿَد دس هحلّبي دفي خْت افضايؾ ثبصدُ

ضوي خوغ آٍسي ٍ وٌتشل آاليٌذُّبي صيؼت هحيغي ٍ

تَليذ گبص ثِ هٌظَس اػتفبدُ وبسثشدي اص تلفيك لَلِگزاسي

ووه ثِ حفظ ثْذاؿت ٍ ػالهت ػوَهي خبهؼِ هيتَاى

ػوَدي ٍ افمي اػتفبدُ گشددّ .نچٌيي ثِ ثشسػي ٍ

ثخـي اص اًشطي الىتشيىي ٍ حشاستي هَسد ًيبص سا تأهيي ًوَد.

اًذاصُگيشي آاليٌذُّبي ثِ خلَف آاليٌذُّبي ػشعبىصاي

ثب تَخِ ثِ آًبليض فيضيىي صثبلِ ّبي هحلّبي دفي هزوَس

احتوبلي هٌتـشُ اص ايي ػبيتّب پشداختِ ؿَد.

هيضاى گبص هتبى ٍ وشثي دياوؼبيذ تَليذي اص ايي  5هحل
دفي صثبلِ ثِ تشتيت  8/25 ×107ٍ 11/15 × 107هتش هىؼت
دس ػبل ٍ دسػبيت وْشيضن  934554تي دي اوؼيذ وشثي،
دس ؿيشاص ٍ وشج ،هتبى ٍ وشثي دي اوؼبيذ ثِ تشتيت

هٌابع
 -1اثشاّيوي ،اثَالفضلّ .شاتي ،اهيش .وبٍُ ،سؿيذ.
خوـيذي ،سضب.

 « .1385اسصيبثي ٍ هغبلؼِ

 ، 9/6 ×105 m3/year ٍ 1/5×106m3/yearآًبليض گبص هتبى

پتبًؼيل اػتحلبل گبص هتبى اص هشاوض دفي ػٌتي

دس ػبيت اكفْبى  8/46×106هتش هىؼت دس ػبل ٍ دس هـْذ

صثبلِ» .ػَهيي ّوبيؾ هلي سٍص َّاي پبن،

ثِ تشتيت گبص هتبى ٍ دياوؼيذ وشثي ّش وذام 3/37× 107

هذيشيت پؼوبًذ ٍ خبيگبُ آى دس ثشًبهِسيضي

ٍ 1/72×107هتش هىؼت دس ػبل ثشآٍسد گشديذ وِ ايي ًـبى-

ؿْشي.

دٌّذُ پتبًؼيل ثبلمَُ تَليذ ٍ اػتحلبل گبص دس ايي هحلّب
هيثبؿذ ٍ آاليٌذُّبي ٍيٌيل ولشايذ ،ثَتبى ،وشثي دي
ػَلفبيذ ،ولشٍ دي فلَئَسٍهتبى ،ثٌضى ،دي ولشٍ دي
فلَئَسٍهتبى ،دي ولشٍ فلَئَسٍ هتبىّ ،گضاى ،پٌتبى ،صايلي دس
هيبى ػبيش آاليٌذُّب ثيـتش اص حذ اػتبًذاسد ثَدُاًذ.
ًظش ثِ اييوِ ّش هتش هىؼت گبص وِ اص صثبلِ اػتحلبل
هي ؿَد  5/22ويلٍَات ػبػت ثشق تَليذ هيوٌذ ،ثب ػبخت ٍ
تَػؼِ ًيشٍگبُّبي ثيَگبص ػالٍُ ثش تبهيي ثخـي اص اًشطي هَسد
ًيبص وـَس ،هيتَاى گبهي هَثش دس صهيٌِ ثحشاى ػظين ًبؿي اص
صثبلِّبي ؿْشي ٍ وبّؾ اًتـبس آاليٌذُّبي صيؼت هحيغي
ثشداؿت وِ داساي اثشات التلبدي ٍ اختوبػي چـنگيشي
خَاّذ ثَد.

 -2آخشيي ػشؿوبسي خوؼيت دس ػبل  .1385هشوض
آهبس ايشاى.
 -3دٍهيي گضاسؽ ٍضؼيت هحيظ صيؼت ايشاى.1384 .
 -4تمذػيبى ،حؼيي ٍ هيٌبپَس ،ػؼيذ.1381 .
«تغييشات آة ٍ َّا» ،ػبصهبى حفبظت هحيظ-
صيؼت ،دفتش عشح هلي تغييش آة ٍ َّا.
 -5خَصي ،ػيذ ػلي .افؼبًِ خجبسي ،هحوذسضب
خجبسي(( .1385 .ثشسػي التلبدي دس اػتشاتظي
تفىيه اص هجذأ صثبلِ ّبي خبًگي) .ػَهيي ّوبيؾ
هلي سٍص صهيي پبن ،هذيشيت پؼوبًذ ٍ خبيگبُ آى
دس ثشًبهِ سيضي ؿْشي.
 -6ػبصهبى تٌظيف ٍ ثبصيبفت هَاد ؿْشداسي ؿْش
ؿيشاص ،هغبلؼبت ؿشوت ٍساصيؼت.1381 .

پيطٌْادات
ثب تَخِ ثِ اييوِ ػبصهبى ثبصيبفت ٍ تجذيل هَاد

 -7ػبيت ػبصهبى تٌظيف ٍ ثبصيبفت هَاد ؿْشداسي
ؿيشاص.1386 .

ؿْشداسي ؿيشاص اػتفبدُ وبسثشدي اص گبص هتبى اػتحلبلي اص

 -8ػبلي ،سحين .هحوذي همذم ،فبضل.1385 .

عشيك وبسگزاسي طًشاتَس ٍ تَليذ ثشق دس ػبيت دًجبل هيوٌذ،

سٍيىشدي آػيت ؿٌبختي ثش دػتيبثي ثِ هحيظ

پيـٌْبد هيؿَد ؿشايظ اػتحلبل ثيـيٌِ ايي گبص هثل

صيؼت هغلَة دس چـن اًذاص  20ػبلِ وـَس ،

تفىيه ٍ خذاػبصي ويؼِّبي پالػتيىي اص صثبلِّبي حبٍي

ػَهيي ّوبيؾ هلي سٍص صهيي پبن.

آىّب (وِ ثِ حتن تشويجبت ولشُ حبكل اص آىّب تَليذ هتبى سا
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