
 

 

 ضایعات  مدیریتسیستم آینده  رپایدار دزباله  انباشت نقش

 

اگر یک گزینه     زباله  ترویج داده شوند. انباشتپیشگیری،  استفاده  مجدد و  بازیافت  باید برروی      خالصه  گزارش: 

استفاده   ها از زمین زبالهانباشتنباید برای  باشد،عملی،  اقتصادی و  محیطی  به  طور محسوس در دسترس جایگزین 

  زباله انباشتاثرات زیست محیطی      که اروپایی،     انباشتراهنمایی محل    زباله  پایدار  از هدف کرد.  اعضای   انجن  انباشت

یک جامعه   در مجدد و بازیابیندارد که چه مقدار  پیشگیری،  استفاده اهمیتی دند.  اما کرپشتیبانی ،دهد می را  کاهش

زباله    ، در  انباشتاستفاده  مجدد یا بازیافت شوند یری،   توانند پیشگ دور از مواد زایدی که  به  چند دلیل نمی به ،   آگاه

زباله   بهترین   انباشتکه  برای    ،ارند .  چند نوع ضایعات  وجود دکند در یک  سیستم مدیریت  ضایعات  نقش بازی می 

  غیرازبه ای درمواردی که  اغلب هیچ  گزینه ماندها  پسعالوه براین،  پاالیش ضایعات  گزینه  مدیریت ضایعات هستند.

برای دیگر  عملیات   "تور ایمنی"اله  نیز یک   بزدهد.  محل انباشتمی ، نتیجه زمین در دسترس نیستزباله درانباشت

کردن نقش  انباشت  به  بازی کند.   محل  میرا )به  صورت موقتی(  تجربه    ضایعات است که  فقدان ظرفیت یتمدیر

است که  محل انباشت یک  عنصر  ارزشمند دهد.  این به معنی این میضایعات ادامه مهم خود در آینده سیستم مدیریت

عه  برای توسعه  باید به همین روش شناسایی شود.  یک جام  وضایعات یکپارچه است،  و ضروری  هر سیستم مدیریت

های دیگری  دارای جنبه ،  پایداری  ها از لحاظ محیط ز بررسی احتیاج دارد.   و نی   زباله  انباشتهای پایدار  پایدار به روش 

ر از  یک  چشم  توسعه   به صورت پایدا   کرد کهتوان تصور شود.  میاقتصادی و اجتماعی می یاهاست، که شامل   جنبه 

تواند مانند بر است.  واضح است که  این جامعه  نمی ما   برای یک جامعه  بسیار هزینه ا  ،شودمی انداز محیطی  تصور

   توسعات در بلند مدت  پایدار باشد.  به  طور کلی استدالل های وجود دارد که  .... توسعات پایدار ... نیازهای  کنونی را

توانایی  مقایسه   برآورده بدون  برای  آینده   نسل  نیازهای  های  می    خودکردن   بررسی  کمیته  را   تعریف     ( کند 

Bruntland      کند.   ر  نسلی باید  مسائل خودش را  حل شود که  ه ی ماین  تعریف دنبالسازمان ملل متحد(. این از



بینی فرآیند    های بیشماری  در  درک  و  پیشاخیرآ پیشرفت شود.   می ساله  فرض   30رد یک دوره حداکثر   اغلب موا

این  ریسک ایجادشده     زباله  انباشت اثرات است.   مقررات   ها،   توسط  که   را  همانطور  ترویج شد،      EUارزیابی  

زیست محیطی  ،  اما  دارای اثرات  زباله نامطلوب نیستکند که در نوع  خود یک انباشتباید اشاره سازد.   می توانمند 

اند که برای هر نوعی از ضایعات  با  فرآیند مناسب داده ها نشانکند. پژوهش می پایدار با آن مقابله   زباله  انباشت است.   

های متفاوت ضایعات از جمله  آلی، غیرآلی،  و   حلی را  برای نوع پایدار  ممکن است.  این راه   زبالهانباشتسازی   بهینه 

دهند.  اگر ما   واقعآ در رابطه با  انواع  حفاظت  از بهداشت انسانی   می مناسب برای ثابت سازی  ارائه     خطرناکضایعات  

محیط  بررسی   و  باید  باشیم،   موارد    زباله  انباشتزیست جدی  از   یکسری  در  مطلوب   را   گزینه  حداقل  که    ی 

 .   مدیریت  ضایعات  نیست  را  تدارک ببینند مراتب سلسله

 

 توسعات پایدار  

و بیشتر و بیشتر  به  سمت  جامعه  بازیافت    زباله  انباشت،  به  دور از   مراتب  ضایعاتیاروپا باهدف حرکت  به  سلسله 

را    استراتژی  موضوع    2005انجمن اروپایی  در سال    "استفاده  پایدار  از  منابع پیشرو"عنوان  تحت و بازیابی است.    

   (CEC,1999)   زبالهانباشت  رهنمود   1999.  تا سال  (CEC,2005)کرد  یشگیری  و  بازیافت ضایعات  بیان در پ

کردند ی این انجمن بیاناعضا   2016زمین  است.  در سال   در  کاهش مقدار دفن ضایعات  هایی برای  شامل نیازمندی

اجازه  از   نمیکه  بیش  ز35دهند که  زباله های شهری  در زمین دفن شود.      1995پذیر در سال  یست تخریب %   

از  کشورها می  این هدف دست یکسری  به  از چهارسال  بعد  اروپتوانند که  در  اهداف کلیدی     ا،یابند.  درکشور هلند، 

یا     شد،  ضایعات باید مجددآ استفادهپیشگیری  از تولید ضایعات است.  اگر  پیشگیری  ممکن نبا  سیاست ضایعات  

گر  دیگر  گزینه پاالیش  برای تولید انرژی سوزانده  شوند.  تنها ا فت شوند. در صورتی که این دو ممکن نباشد،  باید  بازیا

 مناسب نباشد،  ضایعات باید در زمین  دفن شوند.   ضایعات 

 



 

 .(Werkgroep Afvalregistratie, 2006)در هلند   زباله انباشت:  توسعه  1شکل 

شامل ضایعاتی  مانند  مواد قابل    گروه گروه  از  ضایعات در زمین  ممنوع  است.  این    25طبق قانون  دولت هند  دفن  

)  سبزیجات،  میوه(  ،  ضایعات قابل مقایسه  و  ضایعات ساخت   VFGمانند  شیشه،  کاغذ،  و  ضایعات     -بازیافت

.  این  سیاست  به  کاهش مقدار ضایعات   شد اعمال    1996سال   و ساز و تخریب است.  اولین  ممنوعیت  در  ژوئن 

د داشت.  در همان  در زمین  وجو  ضایعاتمیلیون تن   دفن    3تنها      2005در زمین منجر شد.  در سال  شده  دفن 

 کاهش یافت.     30به  کمتر از   80های عملیاتی از  دوره مقدار دفن 

 

 2004در سال   EU27:  مدیریت  زباله های شهری  در   2شکل 

آمیز است.  که در  نسبت بازیافت باال  نتیجه  یت  ضایعات  هلند  بسیار  موفقیت سیاست  مدیر  در طول  دهه اخیر  

ضایعات جامد زباله  انباشت (.   2)شکل  باالترین نسبت را داشت  در اروپا  های شهری  هلند داد.  نسبت بازیافت  زباله 

مقررات  استفاده  مجدد از     در اند و  اضافی   بیان شده  برای  ظرفیت سوزاندن   ییهاشهری  بسیار پایین است.  طرح 



بیشتر کاهش  است.  مجموع مقدار ضایعات  برای دفن در زمین   یر مواد زاید سنگی  تجدیدنظر شدهخاک  و  سا

 ابد.  یمی 

 

 پایدار   زباله انباشت   بهنیاز 

،  همیشه  شودمی یافتن مدیریت مجدد، و  بازیافت در راستای تحقق ه   چه مقدار پیشگیری،  استفاده اهمیتی ندارد ک 

اقتصادی   ظرفیت مسئله  از لحاظ اهمیت در یک سیستم  مدیریت  ضایعات وجود دارد.  این   زباله انباشتنقشی برای  

از لحاظ   .  در صورتی که  هدف پیشگیری بیشتر  داردبرای بازیافت و بازیابی  همه  ضایعات تحت همه شرایط     را  کافی

نادرست است.  این کار    ،شوند ی باشد که موظف هستند ناپدید گذاری در  بازیافت و بازیابی  ضایعاتاقتصادی سرمایه 

بازیابی یا       ،مقدار  ضایعات  از ظرفیت بازیافتطول  سال نوسان  دارد. گاهی اوقات    عالوه براین،  مقدار  ضایعات  در 

زباله  انباشتشوند.  برای یکسری از  ضایعات  بازیافت یا سوزانده    توانند بازیابی،نمی  کند.  همه ضایعاتسوزاندن تجاوز می 

نباید در    حادثه عملیاتی نیست،  ضایعاتمیر  یا   تعطرح بازیابی یا  سوزاندن بدلیل نگهداری،     بهترین  گزینه است.

باید     زباله  انباشتدر سیستم مدیریت  ضایعات خوب است.      زبالهت انباش محل های       "تورایمنی"خیابان باقی بمانند.   

   گیرد. باید در یک  روش پایدار انجام   مورد آن نگران  نباشند.های آینده در در روشی انجام شود که  نسل

 

 اتیلن پرچگالی از پلی :  ساخت یک  آستر  نفوذناپذیر  3شکل 

سازی  همه   ایزوله   در اروپا تبدیل شد.  ی (  به  استاندارد3آستر  نفوذناپذیر  )شکل     شکلبه    زباله  انباشت ایزوله سازی   

در   را   ممکن زباله  انباشتفرآیندها  آستر   کرد.   سال حفظ متوقف  پنجاه  برای  ممکن شود.  است   برای   است  حتی  



شوند.   ها  دچار شکستگی می یکسری از نقاط  در برخی از  محل  در    طروگریزناپذیریپانصدسال نیز  ماندگار باشند. اما به 

کند، دوباره   می آن اعمالبه     براثر نیرویی که  رانندگی  برروی آسترزمانی که آستر وارد پروسه  شکست شود،   مثآل  

المللی است.  مراقبت  به  طورعمومی  باید برای  بین  مقررات   شود. مراقبت نیازمند بسیاری و ایجاد می   راه اندازی

درنظرگرفتن یک     "شود.  یکسری از کشورها   نیازمند  انجام  زباله  انباشت    تثبیتسی تا شصت سال  بعد از   حداقل  

به  گفته  کمیته    "صالحمرجع ذی  با توجه  با  پایداری، مراقبت   سازما  Bruntlandاست.   ن ملل متحد در رابطه 

توانیم  همیشه برای بیشتر از یک  نسل نیاز هستند.  می   آشکارهای  شود.   مراقبت تواند به  صورت  پایدار بررسینمی

ودکان ما  قابل  ع  در  کودکان کودکان  ک و قای قریب الو بپرسیم که آیا این از لحاظ تهدیدهای  تولید گازهای گلخانه 

زباله   در نتیجه نیاز  به  دفن  پایداربرای توسعات ذاتا  راه پایدارتر است.  یکیک  راه حل ذاتآ ایمن،   قبول است یا نه.

 کند.   می پایدار تالش 

 

 زباله  پایدار چیست انباشت 

اغلب در     زباله انباشتندارد.  با توجه به اینکه   زباله  پایدار وجودشده  بین المللی  از  انباشتپذیرفته هیچ  تعریف  

حث در رابطه با  پایداری  کند همراه با هم  برای بمی پایانی و تهدید برای محیط  تغییرشرایط  پایداری،  تکمیل،  نقطه   

 ها  به این شرح است :  شوند.  یک انتخاب از تعریف میاستفاده 

 یزمان  "است  داریپا  ی اتیاز لحاظ عمل   "زباله   انباشت   ک ی:    SWANA   (Barlaz,2005)  ی داریپا  ی انجمن  فرع  -

ضا توده  مح   یانسان  یسالمت  ی برا  ی د یتهد    ت،یریمد خاتمه    عات،یکه   ا  ستیز  ط یو  در     د یبا  ط یشرا  نینباشد.  

   یشناس   نیآستز،   زم  یو  طراح  بیش -پوشش،   جانب  دات،ی و تول  یگاز   باتیترک  رآبه،یش   تیو کم  تیفی ک  یهایبررس 

و قرارگرفتن در معرض بشر،  و      ستم یشده بالقوه،  اکوس  افتیدر یهاو آب وهوا،   نظارت  م یمکان،  اقل  یدرولوژ یو  ه

 .   کند ی م  یابیشده  را ارزمشخص  ی مرتبط براساس محل ها ی فاکتورها   گرید

زباله  انباشت  کیکه    یاعنوان نقطه ( :  به 2005  ست،یز  ط ی) سازمان مح    Anglo-Welsh  ستیز ط یسازمان مح  -

   ی آلودگ  سکیکه  برخالف  ر    تیسا  نشدهع ی توز  یاز   محتوا   یادرجه   ی برا  ی کیولوژیو ب  ییمایش   ، یکیزیاز لحاظ  ف  د یبا



مراقبت فعال )    ی آن،   کنترل آلودگ  لیباشد.  در تکم  داریا پ   شود، ی زباله   مطرح مانباشت   ستیز  ط یمح  ط یدر  مح

 .   ستین  از ین  ن یاز ا ش یب   ینظارت   ستم یگازها(  و  س    ت یریو مد   رآبه یش   تیریمثال  مد  یبرا

-  DHI  (Hjelmar,2005)   که  سنجش    کنند ی را  فراهم م  یطیشرا   یینها  یسازره یذخ  تیفیدر  ک    عاتی:  ضا

 ست یز   ط یمح  رامون ی در  پ  رآبهیو  ش   ست ین  ی ضرور   نیاز ا  شیو ب  کند یمرا  در  دفن،  فعال   ستیزط یمح  یحفاظت

 قابل قبول است.   

به     هانده یکه  انتشار بالقوه آال  ی است در زمان( : فاز مراقبت ممکن Stegmann,2003هامبورگ  )    ی دانشگاه  فن  -

 .   ابد ینرساند، خاتمه  بیآس  ستیز  ط یبه مح یباشد که  انتشارات واقع نییپا یاندازه ا

به متفاوت  تعاریف  استفاده    اگرچه  متفاوت  کلمات  از  ثابتوضوح  نظر   کردند،   یک عمومیت  که  یک   می به   رسد 

یک   از  به مراقبت   دادن  خاتمهبرای    ،آید برای  موردی که به نظر ایمن می    زبالهانباشتپایدار  یا  یک     زبالهانباشت

رسد که   محتوای توزیع نشده  بیشتر از این   در یک دوره محدود شده از زمان  به حالتی می   است که  زباله  انباشت

گوییم،   اغلب به  آن تکمیل می که  کنند. در آن نقطه، که  زیست بیان نمیتهدیدی را  برای سالمت انسانی و محیط   

ا در هماهنگی است.   اهداف  قانونی سازی ضایعات اروپ   کنیم که  این با  یابد. مهم است که  اشاره مراقبت خاتمه می 

باشند.   های بی اثر می   زباله  انباشتسازی  یا مراقب برای   زباله  نیازمند یا  ایزوله انباشتهای  دستورالعمل    2ضمیمه  

ا  برای بهداشت و سالمتی انسانی و   د. این:   هر تهدیدی رنشواثر  در اصطالحات مشابه  تعریف می و  این  زباله بی 

 کند.   محیط زیست مطرح نمی 

 

 پایدار   زباله انباشت امکان سنجی 

پایدار      زباله  انباشتبه  منظور تسریع  کسب     زبالهانباشتهای متنوع برای  تحریک  فرآیند  درسراسر جهان  روش 

پیشنهادشده  به   پیش  های  بیشتر روش   .  زباله  انباشت:  تکمیل  باشد می پایان  اهداف همه یکسان  شد.   در   بیان

آلی   کربن اند.  زمانی که   پذیر  مطرح شده های آلی زیست تخریب کتور   برای عملیاتی برای  زباله را-ا  نوع بیوها یپاالیش

   شود.   موارد مشابه آلی   همگرا می فتار  یک انباشت ضایعات غیرکنند به سمت ر را تخریب می   زباله  انباشترفتار  کل   



دیگر،  برای  شوند.  به  عبارت میتثبیت با سیمان اعمال آمیز   بعد از ثابت سازی  یا) نوع مناسب(   ضایعات  مخاطره

کند دفن ضایعات غیرآلی عبوریسه با   اچار است از مرحله   مقاجاده  برای تکمیل  این به  نظر ن  در ضایعات    همه نوع 

انند  توپایدار  نیست.   مولفه هایی وجود دارند که  نمی   زباله  انباشتغیرآلی  ضرورتآ  یک     زباله  انباشت( .  یک   4)شکل  

  ا هایی یا نیاز به  خروج  ی سیمان تثبیت شوند.  همچین مولفه   شوند یا  با مواد افزودنی مانند از  لحاظ بیولوژیکی  پایدار

آورد خیلی شبیه به  رفتار   رابدست می   زباله  انباشتدارند.  زمانی که  دولت رفتار     "شدنیا  ته نشین    "در دام افتادن"

 برای ضایعات بی اثر است.     زباله انباشت

 

 پایدار  تثبیت شده  انباشت:  نوع ضایعات  و فرآیندها  برای بدست آوردن  یک  4شکل

انباشت ضایعا  : قبول نارنجی  انباشت ضایعاتواقع ت خطرناک، صورتی: مورد  زرد:  انباشت ضایعات شدن،   آبی:  آلی،  

انباشت-غیرآلی،  سبز تکمیل  آبی:  پایدار، سبز:   فلش   ----زباله  نیتریفیکاسون  ترجکه  پایین:  هوادهی  به  باال  از  ها 

 ت خاتمه مراقبت در مرحله نقاه - فالشینگ کنترل حاللیت  -تثبیت -متانیزیشن

ر  نسبت پایدا   زبالهه  بهتر انباشتد.  نتیجش پژوهشی جامعه  در  هلند انجام   یک برنامه     2005و    1999های  بین سال

شود.  با انتخاب دقیق  ورودی  نواع بسیاری از  ضایعات استفاده تواند برای ااست و می آمدهبه  عملیات کنونی  بدست

معیار و   جامد   کنترل  ضایعات  )جدول  های  بدست1مناسب  یک   (    با   که      زباله  انباشتآوردن   مطابق 



شود، ممکن است.   تطبیق  دستورالعمل  ی ضایعات جامد بی اثر استفاده برا    EU  انباشت زباله های  استاندارددستورالعمل

 .  استید، سولفات و آمونیاک   بیان شده با  توجه به  کلر   (CEC,2003b)های زیرزمینی اروپایی 

 :  ترکیبات فرآیندها و  نوع  مولفه های انتشار آالینده 1جدول 

 

  – کنترل حاللیت    –تجزیه بیولوژیکی    – استحکام/ثبات    –انتخاب ضایعات     -ردیف اول  از چپ به راست:   مولفه  

 فالشینگ 

 نمک –اکسیژن  – فلزات   –آلودگی  -آلی  – خواص  – ستون اول از باال به پایین :  مواد آلی 

 اختصارات  : 

 **   ارزیابی  توسط آبشویی هنوز به وجود نیامده است. 

 تنها برای  محلول در آب آالینده های آلی   #

 مربوط به  ترکیبات محلول در آب ضعیف    ##

X    به حداقل سازی  یا  کنترل  رهاسازی  اعمال شود.  اثرات قوی،  میتواند 

x   .یکسری از  اثرات،  احتماآل  یک   جنبه  اثرات  اصلی  برای دیگر  مولفه ها است 



 

 برند.لذت می   زباله  انباشت:  مردمی که  از محل  5شکل 

تخریب دفن در    زیست  موادآلی،    شامل  مهمزباله،    فرآیند  پذیری  آالینده ترین  مسئله  این  را   است.   کلیدی  های 

می میکند،  حذف می تولید  تثبیت  و  تحریک  تخریب کند،    زیست  شیرابه   توانمی پذیری  کند.   مجدد  با   چرخه  د 

آالیندهافزایش کاهش  به   و   منجریابد  آالیند ها  فالشینگ   محل    هاه شود.   به نباشتااز  فاکتور  زباله  یک  عنوان  

اثر،  به جز  د معیارهایی را  برای  ضایعات بی توانمی ها  از  ضایعات غیرآلی شود.  انتشار آالیندهمی اهرمحدودکننده  ظ

ا  برای   رفتار  شرایط سودمندی ر  سازد تامی ما را قادر  کند.  ترکیبات هوشمند  ضایعاتبرآورده   برای کلرید و سولفات

معیارهایی برای  ضایعات   در قضاوت  بر ضایعات  پایدار  با  توجه به   ها  ایجادکنیم.   اکسیژن و نمک شیرابه  آالینده 

تواند می   شوند،نمیحلسواالت  در جزییات  رسند.  اگرچه   همه آمیز  به عنوان پارامترهای بحرانی به نظر می مخاطره 

%   20تا     10بردن فرآیندها   بکار  زند که   می اجرا هستند. این تخمینشده  و قابل کند که  بیشتر فرآیندها شناختهبیان

 است.یافته در  هزینه افزایشسازگار با  رهنمودهای اتحادیه  اروپا     زباله انباشتقایسه با  هزینه  یک   در م 

 نتایج 

 پایدار :   زباله انباشتدهد که  یک  می انپروژه نش

 .کند یدم یتول یاگلخانه  ی گازها یزباله معمول کمتر از انباشت  -

 .دهد یمرخ  ی زمان کوتاهاز آن تنها درمدت  هانده یانتشار آال -

 را  ممکن سازد.    نده یآال ینیب  ش یفعال و  پ ی کنترل ها -



 است. ریامکان پذ  ی و فن  یاز لحاظ  اقتصاد -

شوند.  اگر  هیچ تفاوت قابل توجهی  میباشد از طریق محیط منتقل وجود داشته تفاوت   الینده ها  زمانی که در غلظتآ

پایدار شود و با شرایط  در      زباله وجود نداشته باشد،   هیچ انتقالی وجود ندارد.   به محض اینکه  محیط درونی  دفن  

داشت.  سپس هیچ انتقال آلودگی  یب طبیعی بین این دو وجود نخواهد اطراف خاک موجود  قابل مقایسه باشد هیچ ش 

شوند،   می ه ضایعات   در یک  روش مناسب انباشتبه  محیط اطراف وجود نخواهد داشت.  زمانی ک  اله زبانباشتاز   

شوند(  یا  در  شوند )بنابراین بی ضرر می شوند و/یا  فالش اوت می شکسته می   درون  به مواد بی ضرر آالینده ها  یا به 

بینی فرآیند دفن های بسیاری   در  درک  و پیش پیشرفت  مانند.  در آنجا می وند و  لذا برای همیشه ش می دفن تثبیت

ترویج  یافته است ممکن   EUرا  همانطور که  توسط مقررات  ، ارزیابی  ها و اثراتاست.  این  ریسکصورت گرفته 

حیطی  مخودش یک انباشت نامطلوب نیست، اما دارای اثرات زیست   د که   این در نوع کرباید به  این نکته توجهسازد.   می 

، غیرآلی    واع متفاوت  ضایعات از جمله  آلیهایی را  برای انحلکند.  این  راه با آن مقابله می پایدار    هایاست. انباشت

کند.  اگر   ما واقعآ  در مورد حفاظت  از سالمت انسانی و  شدن  فراهم می برای تثبیت و ضایعات خطرناک مناسب  

در یکسری از موارد  در    زباله  انباشتدر  یکسری  از مواردی که     زباله انباشتمحیط  جدی هستیم،  باید برای بررسی   

پایدار بیشتر    له  زباانباشت.   محل  کنیم، اقدام مراتب مدیریت  ظایعات   ارائه شده استسلسله حداقل گزینه مطلوبیت  

(  6تری  )شکل  نند برای کاربردهای وسیع تواد و می کننی را برای سالمت انسانی یا  محیطی مطرح نمیاز این تهدید 

 شود.   ، استفاده بودبه   آنچه که  قبآل باور آن ممکنبعد از  دوره  عملیاتی نسبت  

 

 زباله انباشتی و ر:  ساختمان اداری ساخت بر6شکل 



 

 

 

 


