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بررسی تأثیر شیرابههای مرکز دفن زباله بر کیفیت آبهای زیرزمینی شهرستان بجنورد با رویکرد
طراحی محل دفن استاندارد و یا جایگزینی هاضم بیهوازی
احمد حاجینژاد ،*1پوریا ثروتی ،2حسین یوسفی

3

 1و  .3استادیار ،دانشکدۀ علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر ،دانشکدۀ علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1394/05/01 :تاریخ تصویب)1394/08/01 :

چکیده
یکی از عوامل مهمی که سهم بسزایی در آلودگی منابع آب زیرزمينی دارد ،دفع مواد زاید جامد و زبالههاای شاهری اسات .در
شهرستان بجنورد روزانه  200تن زباله توليد میشود و این مقدار زباله سبب رهاسازی  33ميليون ليتر شيرابه در سال مایشاود
که بهعلت نبود سيستمی صحيح در دفع مواد زاید و طراحی نامناساب مراکاز دفان زبالاه ،سابب باروز نگرانای درباارۀ نفاو
هيدروکربنها و فلزات سنگين به آبهای زیرزمينی شده است .در این پژوهش از  2چاه باالدست و  2چاه پایيندسات محال
دفن زباله نموناهبارداری صاورت گرفات .مياانگين لتات متیيرهاای  K+ ،Mg2+ ،Cl ،SO42- ،PO43- ،NO3- ،NH3و  Na+در
چاههای باالدست بهترتيب  2/8 ،38/52 ،89/8 ،141/2 ،0/17 ،20/27 ،0/02و  27/6ميلیگرم در ليتر و در چاههای پایيندست
 7/1 ،71/32 ،182/2 ،200/1 ،0/5 ،51/25 ،0/08و  218/8ميلیگرم در ليتر اندازهگيری شده است .با توجه به زیادبودن لتت
آالیندههای  Na+ ،K+ ،Mg2+ ،PO43- ،NO3-و  TDSنسبت به ميزان استاندارد ،میتوان دریافت که نفو شايرابههاای زبالاههاای
محل دفن به آبهای زیرزمينی این منطقه سبب آلودگی آب چاههای مجاور محل دفن زباله شده است .به همينمنتور در ایان
مقاله عالوه بر بررسی آالیندگی آبهای زیرزمينی در شهرستان بجنورد ،پيشنهاد میشود با طراحای و مکاانیاابی محال دفان
استاندارد جدید با استفاده از منطق فازی و امتيازدهی به معيارهای اصلی 4 ،مکان مناساب بارای دفان مشا

شاود و یاا از

هاضم بیهوازی به جای دفع زباله استفاده شود تا عالوه بر واردنشدن شيرابههای زباله به آبهای زیرزمينی ،مقدار حادود 47
ميليون مترمکعب بيوگاز در سال توليد شود.
کلیدواژگان :آب وان ،آبهای زیرزمينی ،بجنورد ،شيرابه ،مراکز دفن.

* نویسندۀ مسئول

Email: hajinezhad@ut.ac.ir
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مقدمه
محل دپوي زباله براساس طراح ی مهندس ی دفنگ ا نامی د
ش د و یک ی از روشه اي دف اس ااندارد زبال ه محس و
میشود .براي مدیریت بهینه و کاهش آث ار زیس تمحیط ی
زبالههاي شهري از دفنگا ها اسافاد م یش ود ب ا توج ه ب ه
گوناگونی زبالههاي دفنشد در دفنگ ا و فس ادپ یري زی اد
آنها ،در صورت اجرا و طراحی نامناسب ،این وسیلۀ سودمند
مدیریای ،به خطري زیستمحیطی تبدیل خواه د ش د ].[1
تولید و مدیریت شیرابه در مراکز دفن زباله ب همنزل ۀ یک ی از
مسائل زیستمحیطی مهم در مراکز دفن زباله مط ر ش د
است مهمترین اثر زیستمحیطی شیرابۀ مراکز دفن ،آلودگی
آ ه اي س طحی و زیرزمین ی اس ت ش یرابۀ مراک ز دف ن
بارن دگی ،از آ ناش ی از ذو ب ر و رطوب ت موج ود در
پسماند و تجزیۀ بیولوژیکی زبالهها به وجود میآی د رطوب ت
نفوذي به دفنگا زباله ،در پسماند جریان پیدا م یکن د و ب ه
بسار مرکز دفن زباله هدایت میشود بهعلت عبور ش یرابه از
میان پسماند ،ش یرابۀ مراک ز دف ن ح اوي ترکیب ات آل ی و
شیمیایی مخالف است ].[2
دف ن غی ربهداش ای م واد زای د جام د پیام دهاي
زیستمحیطی ماعددي به دنب ال خواه د داش ت آل ودگی
مناب آ زیرزمینی به شیرابه ،یک ی از نگران یه اي مه م
زیستمحیطی مرتبط با دف ناصحیح مواد زاید جامد اس ت
] .[11رعایتنکردن م وازین اناخ ا مح ل ،آم اد س ازي
نامناسب و غیرعلمی محل دفن و تکنیک دفن نامناسب ب ه
تولید و اناشار شیرابه در الیههاي زیر زمین دفن و حرک ت
شیرابه به سمت پایین منجر م یش ود ] .[12،13در نق ا
مخالف دنیا و ایران مطالعات ماعددي دربارۀ بررسی کیفیت
آ هاي زیرزمینی در نزدیکی اماکن دفن انجام شد اس ت
که در ادامه به برخی از آنه ا اش ار م یش ود ل یکن ای ن
مطالعه تنها مطالعه در ایران است که در آن به بررسی میان
حرکت شیرابه در زیر محل دفن و در الیههاي مخالف خاک
پرداخاه شد است.
عمادي و همکاران ( )1386به بررسی آلودگی آ ه اي
زیرزمینی در سمسکندۀ س اري ب ر اث ر ورود ش یرابهه اي
حاصل از دفن زباله پرداخاند و درنهایت نایجهگیري کردند
که شیرابههاي حاصل از دف ن در س الیان مام ادي س بب
آلودگی آ زیرزمینی بخش هاي پاییندست نیز شد است
].[3
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یک مطالعۀ کلی توسط سازمان بهداشت جه انی مؤی د
این نکاه است که ،بیتوجهی به جم آوري و دف اص ولی
مواد زاید جامد ،حدود  32معضل زیستمحیطی را به وجود
م یآورد ک ه ب ا گ ش ت زم ان ،مقابل ه ب ا آن ب هس ادگی
امکانپ یر نیست ] .[4آلودگی محل دفن در دانم ارک نی ز
منطقههایی به طول  40مار و حداکثر عمق  20مار س فرۀ
آ هاي زیرزمینی را آلود کرد است که رف آلودگی عالو
بر صر هزینهه اي سرس امآور ،چن دین س ال وق ت الزم
خواهد داشت ].[14
فرناندو و همکاران ( )2005در مطالعۀ خود دربارۀ مناب
غیرکشاورزي نیارات در آ ه اي زیرزمین ی در ناتینگه ام،
اماکن دفن زباله را بهعنوان مهمترین منب معرفی کرد ان د
آنها مقدار آلودگی نیارات ۀ ورودي ب ه من اب آب ی توس ط
اماکن دفن را حدود  5700کیلوگرم ازت بر هکا ار در س ال
( 2تا  2/5میلیگرم بر لیار) برآورد کرد اند این رقم ب راي
آمونیوم حدود  90تا  305میلیگرم بر لیار بود است ].[15
لوزر و همکاران ( )1999به بررسی آل ودگی من اب آ
زیرزمین ی در مح ل دف ن ب ا اس افاد از فل زات س نگین
پرداخاند بررسیهاي آنها نشان داد که در بیشار مطالعات
دیگر نیز از فلزاتی نظیر کادمیوم ،سر  ،مس ،نیکل و روي
براي بررسی آلودگی مناب آ زیرزمینی اسافاد شد است
].[16
در ای ن مقال ه ب ا توج ه ب ه اهمی ت آل ودگی آ ه اي
زیرزمینی توسط شیرابۀ زباله در شهرساان بجن ورد ب هعل ت
دفن غیراص ولی زبال ه ب راي جل وگیري از ورود س الیانۀ 33
میلیون لیار شیرابه غلظت مق ادیر ماغیره اي ،NO3- ،NH3
 K+ ،Mg2+ ،Cl ،SO42- ،PO43و  Na+انداز گیري و مش خش د غلظ ت آالین د ه اي  Na+ ،K+ ،Mg2+ ،PO43- ،NO3-و
 TDSنسبت به میزان اسااندارد ،بیشار اس ت ب دینمنظ ور
پیشنهاد شد تا به جاي دف از هاض مه اي ب یه وازي و ی ا
طراحی و مکانیابی محل دفن اس ااندارد اس افاد ش ود ت ا
عالو بر ح شیرابه تولید انرژي نیز داشاه باشد
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

شهر بجنورد مرکز اساان خراسان شمالی است و ب ین م دار
جغرافیایی  56درجه  18دقیقه تا  57درجه  44دقیقۀ ط ول
شرقی و  37درجه و  13دقیق ه ت ا  38درج ه و  17دقیق ۀ
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عرض شمالی قرار گرفا ه اس ت مس احت ای ن ش هر 6157
کیلومارمرب است که حدود  22درص د مس احت اس اان را
دربرگرفا ه اس ت و  3بخ ش 3 ،ش هر و  8دهس اان دارد و
میزان بارش ساالنه در این شهرساان  270میل یما ر اس ت
] .[5ساکنان این شهر روزانه  200تن زباله تولی د م یکنن د
که بخش عمدۀ این زبالۀ تولیدي ،در تنها مک ان دف ن زبال ۀ
شهر بجنورد ،واق در شمال شرق شهرس اان ،داخ ل ح ریم
مصو شهر ،در محدودۀ اراض ی باقرخ ان و ک و باباموس ی
دف میشود مشکالت بسیار بهوجودآمد از دف غیراص ولی
پسماندهاي شهري در مکان فعلی زباله از قبیل آلودگیه اي
زیستمحیطی و بهداشای نظیر آلودگیهاي هوا ،آ و خاک
زمینهساز انجام مطالعات و پژوهشهاي علمی بهمنظور ارائ ۀ
راهکارهاي مناسب در تعیین مکان بهینۀ دف و یا اسافاد از
روش دیگر از پسماندهاي شهر بجنورد است
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در ای ن پ ژوهش ب راي بررس ی تیثیرگ اري ش یرابۀ
تولی دي زبال ه از مح ل دف ن روي آ ه اي زیرزمین ی
شهرساان بجنورد از  2چا باالدست و  2چا پ اییندس ت
محل دفن زبال ه ب ه وس یلۀ ر ه اي پالس ایکی قاب ل
شستوشو ب ا اس ید س ولفوریک ب راي جل وگیري از رش د
ب اکاري نمون هب رداري ص ورت پ یرفت ب هدلی ل اینک ه
نمونهه اي آ نماین دۀ آ ه اي س فرۀ زیرزمین ی باش د،
لولهها در عمق  25تا  30ماري قرار گرفاه و آ ب ه م دت
 3تا  5دقیقه به میزان تقریباً  3برابر حجم لولهها از چا ه ا
خارج و سپس نمونهگیري انجام گرف ت پ س از بررس ی و
آزمایشه اي ص ورتگرفا ه روي نمون هه ا ،نا ایت تجزی ۀ
فیزیک و شیمیایی آ هاي زیرزمینی محل دفن زبالهه اي
شهرساان بجنورد در جدول  1مشخ شد است

شکل  .1محدودۀ مطالعهشده
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جدول  .1نتایج تجزیۀ فیزیکی و شیمیایی آبهای زیرزمینی محل دفن زبالههای شهرستان بجنورد ] [6

شماره

باالدست

خصوصیات

پاییندست

1

چاهها

1

2

شرایط

2

استاندارد

بهار

زمستان

بهار

زمستان

بهار

زمستان

بهار

زمستان

مجموع محلولهاي جامد

651

685

495

507

1570

1490

1540

1730

1

سخای کل

452

520

322

400

552

560

480

400

-

سدیم ()Na+

48

47/5

36

15

286/9

315

268

342

200

پااسیم ()K+

-

-

-

-

12

12

10

10

12

منیزیم ()Mg2+

39/38

41/28

22/08

35/52

106/5

67/2

72

86/4

50

کلرید ()Cl-

97

136

48

53

248

240

270

320

400

بیکربنات ()HCO3-

310

285

276

245

756

585

710

635

-

سولفات ()SO42-

140

176

110

140

276

300

256

335

400

آمونیاک ()NH3-

0

0/001

0/1

0

0/12

0/12

0/07

0/07

1/5

نیارات ()NO3-

17/6

17/6

12/32

12/76

145/2

143

25/52

26

50

فسفات ()PO42-

0/12

0/11

0/11

0/1

0/46

0/85

0/37

0/36

0/7

*

فیزیکی و شیمیایی

* مجموع محلول جامد ،سخای و غلظت آنیون و کاتیونها بر حسب میلیگرم در لیار است

همانطور که از جدول  1مشخ است ،غلظت آنی ون
و کاتیونها در نمونههاي چ ا ه اي پ اییندس ت بیش ار از
نمون هه اي چ ا ه اي ب االدس ت اس ت می زان مجم وع
محلولهاي جامد خیلی بیشار از ح د مج از در چ ا ه اي
پاییندست است همچن ین ب ا مقایس ۀ س ایر ماغیره ا از
جمله  K+ ،Mg2+ ،PO43- ،NO3-و  Na+با شرایط اسااندارد،
آلودگی آ هاي زیرزمین ی شهرس اان بجن ورد ب ه وس یلۀ
شیرابۀ زبالههاي محل دفن مشخ میشود
با توجه به اینکه در شهرساان بجنورد محل دفن زبال ه ب ه
صورت صحیح طراحی نشد است و زبالهها پس از جم آوري
در منطقۀ کو باباموسی دفن میشود به هم ینمنظ ور ب راي
مکانیابی جایگا دف ن نی از ب ه مقی اس وس یعی از داد ه اي
مک انی ،ن رمافزاره ا ،روشه اي مطالع ه و جم آوري داد و
روشهاي خاص وزندهی و تلفیق داد هاست ابادا پاراماره ا،
معیاره ا و ض وابط اناخ ا مک انه اي مناس ب ب راي دف ن
بهداش ای ب ا بررس ی اس اانداردهاي مخال ف از جمل ه
اساانداردهاي مربو به ش اخ ه ا و پاراماره اي مرب و ب ه
س ازمان حفا ت مح یط زیس ت وزارت کش ور و تجربی ات
جهانی ،شناسایی ،ارزیابی و اناخا میشود

ترکیبات شیرابه

خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی شیرابه ،بهطورکلی به نوع
زبالههاي دفنشد در مرک ز دف ن و می زان تجزی هپ یري
زبالهها بساگی دارد با انداز گی ريه ایی ک ه ت ا کن ون از
شیرابۀ مراکز دفن مخالف انجام شد است ،مواد مع دنی و
آلی بسیاري شناسایی شد اند که آل ودگی ش یرابه را س بب
میش وند در زی ر ،ای ن م واد ب ه دو گ رو مع دنی و آل ی
طبقهبندي شد اند اجزاي شیمیایی موجود در شیرابه بدون
در نظر گرفان درصد وزنی ،در جدول  1آمد است .خطر و
تهدید اصلی شیرابۀ حاصل از مراکز دفن ،نف وذ ای ن م ای
آلود به آ هاي زیرزمینی ،خاک و چا هاي اطرا است.
وجود موادي چون فل زات و م واد س می دیگ ر و م واد
ارگانیکی با غلظ ته اي زی اد ،از عوام ل آل ودگی ش یرابه
هساند.
اجزاي آلی و ارگانیکی شناخاهش د در ش یرابۀ مراک ز
دفن نیز در جدول  2آمد است ک ه بیش ار ،ازگ رو م واد
سمی هساند و مقادیر آنها نیز اغلب ناچیز است.
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جدول  .2اجزای شیمیایی موجود در شیرابۀ مرکز دفن ] [6

متغیرها
1
2
3
4
5
6
7
8

محدوده

COD
BOD
pH
Alkalinity CO
NO
Mg
Pb
Hg

واحدها
میلیگرم بر لیار
میلیگرم بر لیار
میلیگرم بر لیار
میلیگرم بر لیار
میلیگرم بر لیار
میلیگرم بر لیار
میکروگرم بر لیار
میکروگرم بر لیار

150-100000
100-90000
5/3-5/5
300-11500
0/1-50
50-1150
8-1020
0/2-50

جدول  .3ترکیبات آلی موجود در شیرابۀ مرکز دفن ] [6

متغیرها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Acenaphthene
Benzen
Bis‐ethylhexy phthalate
Butyl benzyl phthalate
Carbon tetrachloride
Formaldehyde
Halogen,totel organic
Isophorone
Tannin and lignin,combined
Tetrachloroethylene
Tetrahydrofuran

مدیریت شیرابۀ محل دفن زباله

براي تخمین میزان شیرابۀ تولیدي باید میزان ب ارشه اي
جوي بر محل دفن زباله را در نظ ر گرف ت یک ی دیگ ر از
روشه اي دیگ ر ک ه م یت وان مق دار ش یرابۀ تولی دي را
محاسبه کرد ،اس افاد از فراین دهاي تبخی ر و فراین دهاي
بیوشیمیایی اس ت ک ه موج ب خ روج آ از رون د تولی د
شیرابه میشود ] .[17با توج ه ب ه مح ل دف ن کن ونی در
شهرساان بجنورد و میزان بارش ،ساالنه  33میلی ون لیا ر
شیرابه تولید میشود همچنین بهعلت اینکه تا کنون محل
دفن مناس ب جدی دي پ یشبین ی نش د اس ت ،بن ابراین
ویژگیهاي هندسی محل دفن کنونی باید تغییر کن د و ب ر
اساس شرایط اسااندارد بازسازي شود الزم است کف محل
دفن عایق شود تا از نفوذ ش یرابهه ا ب ه خ اک و آ ه اي
زیرزمین ی جل وگیري ش ود ب دینمنظ ور اغل ب ب راي
جم آوري شیرابه ش یب مح ل دف ن  1:3در نظ ر گرفا ه
میشود با توجه به انداز گیريهاي انجامشد مقدار شیرابۀ

محدوده
13/9-21/3
1-1630
1-7900
10-64/1
3-995
1-1/4
0/0039-33400
3/18-520
0/2-264
1-232
410-1400

واحدها
میکروگرم بر لیار
میلیگرم بر لیار
میکروگرم بر لیار
میکروگرم بر لیار
میکروگرم بر لیار
میلیگرم بر لیار
میکروگرم بر لیار
میکروگرم بر لیار
میلیگرم بر لیار
میکروگرم بر لیار
میکروگرم بر لیار

تولیدي بین  0/05تا  0/1مارمکع ب در روز اس ت ک ه در
حال حاض ر جم آوري نش د و ج د خ اک و آ ه اي
زیرزمینی میشود
خواص ش یرابۀ جم آوريش د بس یار ماغی ر اس ت،
بنابراین از چندین نوع عملیات براي تصفیۀ شیرابه اسافاد
میشود در تصفیۀ شیرابه بساه به نوع آالیند هاي موج ود
در آن از فراین دهاي مخال ف فیزیک ی و ش یمیایی ب راي
تصفیۀ شیرابه اسافاد میشود قابلی ت تجزی ۀ بیول وژیکی
ش یرابه ب ه نس بت  BOD/CODبس اگی دارد ب ا ه دایت
شیرابه به تصفیهخانه ،هد ح مقدار  CODو  BODدر
شیرابه است
ب ا توج ه ب ه ج دول  2و مق دار  CODو BOD
انداز گیريشد در محل دفن زبالۀ شهرساان بجنورد میت وان
از روش لج ن فع ال/کربن فع ال تقوی تش د ی ا روش
اکسیژندهی و همچنین الگون هوادهی میت وان ب یش از 80
تا  85درصد  CODو BODموجود در شیرابه را ح کرد
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جدول  .4مهمترین روشهای تصفیۀ فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی شیرابه ][1
نوع تصفیه

هدف تصفیه

لجن فعال

BOD_COD

الگون هوادهی

BOD_COD

بیهوازي
لجن فعال /کربن فعال تقویتشد

BOD_COD
BOD_COD

انعقاد /ترکیب

فلزات سنگین

اکسیژندهی شیمیایی

COD

پیشنهادها
طراحی و مکانیابی مرکز دفن جدید

از جمله معیاره ا و ش اخ ه اي مه م در اناخ ا مک ان
مناسب براي دفن زباله میتوان به معی ار اجام اعی ،فن ی،
معیار زیستمحیطی ،زم ینس اخای ،معی ار هی درولوژي و
هیدروژئولوژي و اقلیم اشار کرد ] .[6در معیار هیدرولوژي
و هیدروژئولوژي پاانسیل آلود س ازي آ ه اي زیرزمین ی
توسط شیرابه ،به وضعیت فیزیکی محل دفن ،خلل و ف رج
خ اک در منطق ۀ تهوی ه و مح ل اس اقرار خ ط ایس اایی
آ هاي زیرزمینی بساگی فراوان دارد ] .[7بهعالو آ هاي
سطحی محل در پایهریزي و اساقرار زهکشه اي طبیع ی
موجود و نیز مشخصههاي روانا هاي سطحی که باید مورد
توجه قرار گیرند ،اهمیت دارند ] .[8همچنین کلی ۀ من اب
آ آشامیدنی و فواصل بین این مناب که در اطرا مح ل
دفن واق شد اند ،باید شناسایی شوند و محل ذفن باید ب ه
حد کافی دور از این مناب قرار گیرند ].[9
استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و ترکیب الیهها

در این مقاله و با بررسی هر یک از این معیاره ا ،س عی ب ر
آن بود است که تیثیرات رفااري و کنش ماقابل ساخااري
عملکردي آنها در ارتبا ب ا تعی ین و مک انی ابی جایگ ا
دفن پسماند شهري مبناي کار قرار گیرد به هم ینمنظ ور
از ماغیرهاي کمی و کیف ی مخال ف ب ه فراخ ور ن وع ای ن
رابطه اسافاد شد است در این پ ژوهش ب راي طراح ی و
مکانیابی محل مناسب از منطق فازي اسافاد شد اس ت
و به هر یک از ماغیرها امایازدهی میشود منطق فازي در
برنامهریزي شهري و شهرسازي به ما کمک میکن د ت ا ب ه

توضیحات
بهارین روش براي شیرابۀ تاز  ،قابلیت انعطا  ،بیش از ح
درصد BOD
بهارین کاربرد براي جریانات کم ،بیش از  90درصد امکان ح

90

BOD_COD

لزوم  Polishingبراي بهدست آوردن خروجی با کیفیت زیاد
براي تصفیۀ شیرابۀ کهنه ،مناسب هر مرحله
ح زیاد آهن و روي ،ح ماوسط کرم مس و منگنز ،ح
کم کادمیوم سر و نیکل
تصفیۀ شیرابۀ خام ،مصر زیاد مواد شیمیایی

پدید هاي شهري ،امکانات ،قابلیتها و اراضی شهري که از
سرمایههاي شهر محسو م ی ش وند ،دقی قت ر بنگ ریم و
تحلیل و طر واق بینان هت ر و همچن ین فاق د قطعی ت و
ماناسب ب ا س ازمان فع ال و پوی اي ش هري ارائ ه ده یم
خوشبخاانه در ساله اي اخی ر کاربرده اي غی رمهندس ی
منطق فازي مثل ک اربرد آن در سیس امه اي اجام اعی و
زیستمحیطی آزمون و بررسی شد و ناایجی نی ز ب ه ب ار
آورد است ] .[13چارچو اصلی و روش ک ار مک انی ابی
جایگا دفن پسماند که در این مطالعه اسافاد شد اس ت،
در شکل  2نشان داد شد است
معیارهای مکانگزینی و تشکیل ساختار سلسلهمراتبی

با توجه به اسافاد از روش تحلیل سلس لهمراتب ی در ای ن
مطالع ه 6 ،معی ار اص لی ب هعن وان معیاره اي مک انی ابی
جایگا هاي دفن پسماند شهري بجنورد ،بررسی ش د ان د و
هر یک از این معیارها ،به زیر معیارها تقسیمبندي میشوند
و درمجم وع  16زی ر معی ار بررس ی و مقایس ه ش د ان د
معیارهاي در نظر گرفاه شد براي مکانی ابی جایگ ا ه اي
دفن پسماند شهري بجنورد در ش کل زی ر مش خ ش د
است ].[6
انجام مقایسات زوجی عناصر تصمیمگیری

در این مرحله ،براي تعیین وزن و اهمیت معیارها ،دوب هدو
آنها با هم مقایسه میشوند این روش از پیچی دگی م دل
به طور قابل توجهی میکاهد زی را تنه ا دو مؤلف ه در ی ک
زمان بررسی م یش ون د ای ن روش در س ه مرحل ۀ تهی ۀ
ماتریس مقایسه در هر سلسلهمراتب ،که از باال آغاز ش د و
ب ه پ ایین ادام ه م ییاب د ،محاس بۀ وزنه اي ه ر عنص ر

حاجینژاد و همکاران :بررسی تأثیر شیرابههای مرکز دفن زباله بر کیفیت آبهای زیرزمینی ...

سلس لهمرات ب و درنهای ت تخم ین نس بت تواف ق انج ام
میگیرد در جدول  5وزندهی ب ه ه ر ی ک از معیاره اي
مطالعهشد  ،مشخ شد است براي انجام این روش ،ابادا
تکتک معیارهاي بررسیشد را بهص ورت زوج ی مقایس ه

307

میکنند و میزان ضریب اهمیت هر یک از آنها با اس افاد
از روش میانگین هندسی بهدست میآید
حاصل تلفیق نهایی الیهها از نظر تمامی معیارها در ح وزۀ
مد نظر براي مکانیابی در شکل  4نشان داد شد است

شکل  .2چارچوب اصلی و روش کار مکانیابی جایگاه دفن پسماند

شکل  .3ساختار سلسلهمراتبی مکانیابی جایگاه دفن پسماند
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جدول  .5ضرایب اهمیت معیارها و زیرمعیارها
عنوان

مکانیابی جایگاههای دفن پسماند

معیار

وزن

زیرمعیار

وزن

اجاماعی

0/235

فاصله از شهرک صنعای
فاصله از مکان تاریخی

0/072
0/279

فاصله از منازل مسکونی

0/649

فنی

0/048

شیب
فاصله از فرودگا
فاصله از جاد

0/637
0/105
0/258

زیستمحیطی

0/209

فاصله از مناطق محیط زیست
پوشش گیاهی
فرسایشپ یري

0/54
0/163
0/297

زمینساخای

0/108

گسل
جنس سنگ بسار

0/833
0/167

هیدرولوژي

0/323

فاصله از چا و قنات
فاصله از آ هاي سطحی
حجم آ زیرزمینی

0/349
0/168
0/483

اقلیم

0/077

باد
بارش

0/75
0/25

شکل  .4انتخاب گزینۀ مکانی مناسب برحسب اولویت ][6

حاجینژاد و همکاران :بررسی تأثیر شیرابههای مرکز دفن زباله بر کیفیت آبهای زیرزمینی ...

هم انط ور ک ه در ش کل  4مش خ اس ت  4مک ان
مناسب براي دفنگا جدید زباله با توجه به معیارهاي اصلی
مشخ شد
استفاده از هاضم بیهوازی

فرایند تجزیۀ مناب زیستتود توسط ب اکاريه ا در ع دم
حضور هوا بود و در آن ماان و محصوالت جنبی ب ا ارزش
حرارت ی ماوس ط (بیوگ از) تولی د م یش ود اخی راً نی ز
هاضمهاي مخزنی بهشدت مورد توجه قرار گرفاهاند عم ل
هضم بیهوازي در محدودۀ دم ایی نس بااً وس ی 60 10
درجۀ سلسیوس صورت میگیرد مناس بت رین دم ا ب راي
تولی د بیوگ از از نظ ر فن ی و اقاص ادي ح دود  37درج ۀ
سلسیوس است هم ۀ م وادي ک ه ب راي تولی د بیوگ از در
فرایند هضم بیهوازي اسافاد می شوند باید از دساۀ م واد
آلی باشند که اساساً این مواد شامل پروتئینها ،چربیه ا و
کربوهیدراتها هساند ای ن م واد آل ی توس ط گروه ی از
باکاريها در نبود اکسیژن تجزی ه م یش وند ک ه ب ازدهی
فرایند هضم نیز مایثر از دماي هاضم ،PH ،نسبت کربن ب ه
نیاروژن ،زمان ماند و وجود مواد سمی براي باکاريهاست.
در این پژوهش زبالههاي شهر بجنورد درصد وزنی بین
 60تا  70درصد مواد آلی فسادپ یر دارد ک ه ب راي تولی د
بیوگاز اسافاد میشود طی روز مق دار  200ت ن زبال ه در
شهرساان بجنورد تولید میشود با توجه به نکات ذکرشد
مقدار بیوگاز تولیدي از رابطۀ زیر بهدست میآید
()1

W year  365 * 200000*0 / 65

در رابطۀ باال  365تع داد روزه اي س ال 0/65 ،مق دار
مواد آلی فسادپ یر و  wمقدار بیوگاز تولیدي در سال است
در سال  47450هزار مارمکعب بیوگاز تولید میشود که از
این بیوگاز میتوان برق تولید کرد و از باقیمان دۀ زبال ه در
هاض م ب هعن وان کمپوس ت اس افاد ک رد در ای ن روش
شیرابهاي بهعلت دفننشدن زباله تولید نشد اس ت ع الو
بر این نیز ساالنه مقدار زیادي بیوگاز تولید شد اس ت ک ه
میتوان به کمک واحدهاي بیوگازسوز برق تولید کرد
نتیجهگیری
در این مقاله به بررسی تیثیر ورود شیرابهه اي زبال ه مح ل
دفن شهر بجنورد به آ هاي زیرزمینی پرداخاه و مشخ
شد ،غلظت مجم وع م واد محل ول (،PO43- ،NO3- ،)TDS
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 K+ ،Mg2+و  Na+در چا هاي پاییندست بس یار بیش ار از
آنها در چا هاي پاییندست و بیشار از ش رایط اس ااندارد
آ هاي آشامیدنی و سفر هاي زیرزمینی است با توجه ب ه
نبود مکان مناس ب دف ن زبال ه ،س االنه  33میلی ون لیا ر
شیرابه وارد خاک و آ هاي زیرزمین ی م یش ود ب ر ای ن
اساس دو رویکرد ماف اوت ب راي کنا رل ش یرابۀ تولی دي
پیشنهاد شد .در رویکرد اول ،مک انی ابی و طراح ی مح ل
دفن جدید با توجه با معیارها و زیرمعیاره ا بررس ی ش د و
پس از امایازدهی به هر یک از آنه ا  4مک ان مناس ب در
شهر بجنورد مشخ شد در این رویکرد بای د ک ف مح ل
دفن عایق ش د و ب ا ش یب  1:3ب ه گون هاي باش د ت ا ب ا
زهکشی مناسب ،شیرابهها توسط لولهه اي تعبی هش د در
کف محل دفن جم آوري شود در رویکرد دوم با توجه ب ه
حجم زیاد تولید روزانۀ زباله در شهر بجنورد و درصد زی اد
مواد آلی فسادپ یر از هاضم بیهوازي اسافاد شود در این
روش عالو بر تولیدنشدن شیرابه به جهت دفننشدن زباله،
ساالنه مقدار  47450هزار مارمکعب بیوگاز تولید میش ود
که با اسافاد از واحد بیوگازسوز میتوان برق تولید کرد
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،1391  حمی د ؛، مه دي؛ رض ایی،] وط نپرس ت6[
«مکانیابی محل دف ن پس ماندهاي ش هري بجن ورد ب ا
 اولین همایش بینالمللی،» و روش فازيGIS اسافاد از
 ایران، مشهد، اردیبهشت،مدیریت پسماند

 نیما؛ معیارهاي مکانیابی محل دف ن م واد، ] حیدرزاد7[
 اناش ارات س ازمان، ته ران،زای د جام د ش هري
1382 ،شهرداريهاي کشور
امران؛

 ک، نعم تاهلل؛ یغمایی ان،] جعفرزاد حقیقیفرد8[
، تیس ن، ج ورج، چوب انگلوس،مدیریت جام پس ماند
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