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پسواًذ حاصل از ایي
سیستن قیر هی باضذ

امروسه با تىهج هب پیشزفت روس افزون صنعت ربق رد اقصی نقاط جهان و وضىح اهمیت جای گاه ایه تکنىلىژی هب عنىان اصلی
رتیه سری طاخت صناعی تىلیدی رد شاهخ اهی مختلف وابستو  ،لزوم شیورش علمی و فنی ایه صنعت و تکنىلىژی رد راستای
اهداف واالی میهه زعزیمان  ،شیب اس شیپ محسىص و ملمىص است  ،نیم ن گاهی آماری هب ایه تکنىلىژی رد سطح جهان و مقایسو
آن با دستاورداهی داخلی ایه صنعت ،نیش لزوم تىسعو و تفکر رد ایه مقىهل را هب روشنی می رطاند  .لذا رب آن شدیم ات با افزایش
سط تح علم ی ت
ل
ح
ی
ن
س
ج
ک
ت
ن
ی
ح قیقات ی رد ا ه سمینو و ل بنیادی رد سمینو ام کان ی ىلىژی اهی نى ه با تىهج هب سری طاخت اهی مىجىد منطقو
نس
وسیه اقتصادی سزخض ،قدمی ره چند کىچک هب سمت جای گاه رد خىر مىسسو ربداریم  .مطمئ ًنا پتا یل معنىی بارگاه منىر اما م
هشتم (ع) هب پىیایی ره هچ رتشیب ایه مسیز خىاهد افزود  .انشاء اهلل

جعفر سزوش
کارشناص ربق منطقو وسیه اقتصادی سزخض
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بخش  -1مقذمٍ :
اٌش ٘فت ،طالی ػیا ٚ ٜصػفشاٖ ،طالی صسد تاؿذ ،چٙذاٖ تیشا٘ ٜیؼت و ٝصتاِ ٝسا طالی وخیف تذا٘یٓ.
ؿایذ تٕٞ ٝیٗ دِیُ اػت و ٝتـش دیٍش ت ٝصتاِ ٝتٝػٛٙاٖ یه پؼٕا٘ذ ٜاص ص٘ذٌی سٚصٔش ٜخٛد ٍ٘إ٘ ٜیوٙذ  ٚػؼی
ٔیوٙذ اص تالیٕا٘ذٜٞای آٖ ٟ٘ایت اػتفاد ٜسا تثشد  ٚصٙؼتی تا ػٛٙاٖ تاصیافت سا دس ص٘ذٌی أشٚص ٜساٜا٘ذاصی وشد ٜاػت .تا
ٔذتٞا پیؾ تـش ت ٝصتاِ ٝت ٝچـٓ ٔؼضّی تضسي ٍ٘أ ٜیوشد وٕ٘ ٝیدا٘ؼت تا آٖچ ٝوٙذ؛ پؼٕا٘ذٜٞایی و ٝتالی
ٔا٘ذٖ آٟ٘ا دس ٌٛؿ ٚ ٝوٙاس خیاتاٖ تٛی تذی تٕٞ ٝشا ٜداؿت  ٚؿٟشداساٖ ؿٟشٞا تالؽ ٔیوشد٘ذ تا دس وٛتاٜتشیٗ صٔاٖ
ٕٔىٗ آٖ سا اص ٔحُ ص٘ذٌی ٔشدْ دٚس وشد ٚ ٜدس دَ صٔیٗ دفٗ وٙٙذ .أا ػاَٞاػت و ٝدیٍش ت ٝصتاِٝ٘ ٝتٝػٛٙاٖ دسدػش
ٍ٘أ ٜیؿٛد ٔ ٝ٘ ٚـىُ .دس د٘یای ٔذسٖ أشٚص ،صتاِٙٔ ٝثؼی تشای تٝدػت آٚسدٖ دٚتاسٛٔ ٜاد یا ا٘شطی اػت؛ صتاِٞٝایی
و ٝجٕغآٚسی  ٚدس وٛسٜٞایی ٔخصٛف ػٛصا٘ذٔ ٜیؿ٘ٛذ تا تخاسی و ٝتِٛیذ ٔیؿٛد تٛستیٗ دػتٍا ٜسا تشای تِٛیذ
٘یشٚی تشق تٝحشوت دس آٚسد؛ تٕٞ ٝیٗ دِیُ اػت و ٝس٘ٚذ جٕغآٚسی تا دفٗ صتاِ ٝتا ٔٛضٛػی ت٘ٝاْ تاصیافت ػجیٗ
ؿذ ٜاػت .ؿٟشٞایی و ٝػاَٞاػت پیؾ لذْ ایٗ واس دٚػتذاس صیؼتٔحیطی ؿذٜا٘ذ تٝطٛس ٔتٛػط اص ٞش تٗ صتاِٝ
525ویّٚ ٛات اِىتشیؼیت ٝتِٛیذ ٔیوٙٙذ و ٝایٗ ٔمذاس اِىتشیؼیتٔ ٝؼادَ ا٘شطی تٝدػتآٔذ ٜاص یه چٟاسْ تٗ صغاَ
ػ ًٙیا یه تـى٘ ٝفت اػت.
افضایؾ جٕؼیت ؿٟش ٘ـیٗ اص یىؼٔ ٚ ٛیضاٖ تاالی واالی ٔصشفی اص ػ ٛدیٍش ػٛأُ اصّی ٔٛحش دس س٘ٚذ س ٚت ٝسؿذ
تِٛیذ صتاِ ٝدس ػطح والٖ ؿٟشٞا  ٚؿٟشػتاٖ ٞا ٞؼتٙذ  .ػیؼتٓ دفغ  ،تفىیه ٚحُٕ ٘ ٚمُ صتاِ ٚ ٝت ٝتثغ آٖ ٞضیٝٙ
ٞای ػش ػاْ آٚس اص ٍ٘ا ٜالتصادی  ٚافضایؾ ٔـىالت تٟذاؿتی  ٚظٟٛس تیٕاسیٟای ٌؼتشد ٚ ٜآِٛدٌی ٔٙاتغ طثیؼی اص
ٍ٘ا ٜتٟذاؿتی ٘ ،یاص ت ٝاسائ ٝساٞىاس دس ٔٛسد ایٗ ٔؼضُ ٔثذَ ت ٝیىی اص ّٔضٔٚات ؿٟشػاصی  ٚؿٟشداسی ٘ٛیٗ وشدٜ
اػت .
شاپٌیّا؛ سردهذار تَلیذ برق از زبالِ

طاپٙــیٞا و ٝ٘ ٝصٔیٗ صیادی داس٘ذ ٔ ٝ٘ ٚیتٛا٘ٙذ آب الیا٘ٛع سا ت ٝػٛٙاٖ ٔحُ دفٗ صتاِ ٝا٘تخاب وٙٙذ اص ػاَ 2002تٝ
ایٗ فىش افتاد٘ذ و ٝصتاِٞٝای تِٛیذی وـٛس سا تا ػٛصا٘ذٖ دس وٛس ٜت ٝتشق تثذیُ وشد ٚ ٜاػتفاد ٜوٙٙذ .حاال ایٗ وـٛس
تیـتشیٗ ػ ٟٓتِٛیذ ا٘شطی تشق اص صتاِ ٝسا ٘ؼثت ت ٝوـٛسٞای دیٍش دس ػشاػش د٘یا داسد .ؿٟشداسی تٛویٞ ٛش سٚص اص
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000تٗ صتاِ0500 ٝویّٚٛات ٘یشٚی تشق تِٛیذ ٔیوٙذ أا ؿٟش اٚصاوا دس ستثٝای تاالتش لشاس داسد  ٚاص ٞش 000تٗ صتاِٝای
و ٝدس سٚص اص ػطح ایٗ ؿٟش جٕغآٚسی ٔیؿٛد ٞ02ضاس ویّٚٛات تشق تشای ٔصاسف خاٍ٘ی تِٛیذ ٔیوٙذ.
لٌذى ؛ ٍ رفع هطکل زبالِ :

ِٙذ٘یٞا چیضی دس حذٚد ٔ22یّی ٖٛتٗ صتاِ ٝدس ط َٛیه ػاَ تِٛیذ ٔیوٙٙذ و50 ٝدسصذ اص ایٗ صتاِ ٝتِٛیذی تٔ ٝحّی
ت٘ ٝاْ ِٙذفیُ فشػتادٔ ٜیؿٛد تا تشای ٕٞیـ ٝدفٗ ؿٛد  ٚتٔ ٝشٚس صٔاٖ اص تیٗ تشٚد أا 22دسصذ اص صتاِ ٝتِٛیذی ؿأُ
پالػتیه ،ؿیـ ،ٝآِٔٛیٙی ٚ ْٛواغز ت ٝا٘شطی تثذیُ ٔیؿٛد تا دٚتاس ٜت ٝؿىّی دیٍش ٚاسد ص٘ذٌی ٔشدْ ایٗ ؿٟش ؿٛد.
تثذیُ صتاِ ٝت ٝا٘شطی س٘ٚذی اػت و ٝاص ػاَ 2000آغاص ؿذ ٚ ٜاوتثش 2022تٛد وِٙ ٝذٖ تٛا٘ؼت ت ٝتِٛیذ ا٘شطی اص
صتاِٞٝا تشػذ .تشای تِٛیذ دٚتاس ٜا٘شطی ،اص ٔٛاد غزایی  ٚدیٍش صتاِٞٝایی اص ایٗ دػت اػتفادٔ ٜیؿٛد تا اص طشیك ػیؼتٓ
تیٛٞاصی اص ٞش تٗ صتاِ000 ٝویّٚٛات تشق تِٛیذ ؿٛد .ت ٝایٗ تشتیة ِٙذٖ ػاال٘ ٝحذٚد ٔ20یّی ٖٛویّٚٛات تشق اص
صتاِٞٝا تٝدػت خٛاٞذ آٚسد و ٝایٗ ٔیضاٖ ا٘شطی ٔیتٛا٘ذ تشق  0500خا٘ ٝسا تأٔیٗ  ٚاص فشػتاد ٚ ٜدفٗؿذٖ ٞ000ضاس
تٗ صتاِ ٝتِٙ ٝذفیُ جٌّٛیشی وٙذ .اِثت ٝتٌ ٝفت ٝؿٟشداس ِٙذٖ ،ؿٟشداسی ٔیتٛا٘ذ ٔیضاٖ 22دسصذی صتاِ ٝسا ت 00ٝدسصذ
٘یض افضایؾ دٞذ  ٚپیؾتیٙی ؿذ ٜوِٙ ٝذ٘یٞا ٔیضاٖ تِٛیذ صتاِ ٝسا تتٛا٘ٙذ دس ػاَ 2002تا 03دسصذ واٞؾ دٙٞذ؛ اِثتٝ
ؿٟشداسی ٘یض دس٘ظش داسد تا دس 20ػاَ آیٙذ ٜدیٍش ٞیچ صتاِٝای تِٙ ٝذفیُ ٘فشػتذ.
پاریس ٍ پاسخگَیی بِ ًیاز برق ساکٌاى حَهِ :

ٔشوض تاصیافت  ٚتثذیُ صتاِ ٝت ٝا٘شطی تشق ؿٟش پاسیغ دس ٘ضدیىی سٚد ػٙت لشاس داسد .ایٗ ٔشوض تاصیافت دس ػاَ2002
ت ٝجای ٔشوض تاصیافت لثّی و ٝاص ػاَ 2005فؼاِیت ٔیوشد ٔٛسد تٟشدٜتشداسی لشاس ٌشفت تا ٞ300 ٕٝٞضاس تٗ صتاِٝ
تِٛیذی ػاوٙیٗ ح ٝٔٛپاسیغ تٔ ٝشوض دفٗ صتاِٙٔ ٝتمُ ٘ـٛد .ایٗ ٔشوض و ٝایؼ٘ ٝٙاْ داسد تا ٔیضاٖ ا٘شطی تشلی وٝ
تِٛیذ ٔیوٙذ پاػخٍٛی ٘یاص ػاوٙاٖ یه ٔیّی٘ٛی ح ٝٔٛؿٟش پاسیغ اػت و ٝػاال٘ٞ300 ٝضاس تٗ صتاِ ٝخاٍ٘ی تِٛیذ
ٔیوٙٙذ.
ایٗ ٔشوض اص صتاِٞٝای تِٛیذی دس یه ػاَ ٍٔ52اٚات اِىتشیؼیت ٝتِٛیذ ٔیوٙذ و ٝایٗ ٔیضاٖ ا٘شطی ٔیتٛا٘ذ پاػخٍٛی
٘یاص ٞ00ضاس خا٘ٔ ٝؼى٘ٛی  ٚآپاستٕاٖ تاؿذ.
ٔشوض ایؼ ٝٙدس ح ٝٔٛؿٟش پاسیغ اتتذا اص صتاِٞٝای جٕغآٚسی ؿذٞ ٜش آ٘چ ٝلاتُ تاصیافت یا اػتفاد ٜدٚتاس ٜتاؿذ سا تشای
ایٗ واسٞا جزب وشد ٚ ٜدس آخش اص صتاِٞٝای تالیٕا٘ذ ٜتشای تثذیُ ت ٝا٘شطی ٘ ٚیشٚی تشق وٕه ٔیٌیشد.
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اسلَ ،ضْر هذیریت پسواًذّا :

ػشا٘ ٝتِٛیذ صتاِ ٝػاوٙیٗ ؿٟــش اػّــ ٛدس ٞــش ػاَ 002ویٌّٛشْ اػت و ٝت ٝایٗ تشتیة ػاال٘ٞ320 ٝضاس تٗ صتاِ ٝدس
ایٗ ؿٟش تِٛیذ ٔیؿٛد .دس ػاَ 2022اص ٞ230ضاس تٗ صتاِ ٝخاٍ٘ی و ٝتِٛیذ ؿذ 00دسصذ تاصیافت ،ؿؾ دسصذ دفٗ،
یه دسصذ اص آٟ٘ا دٚتاس ٜاػتفاد00 ٚ ٜدسصذ تثذیُ ت ٝا٘شطی ؿذ .تٝطٛس ٔتٛػط اص ٞش تٗ صتاِ ٝتِٛیذی دس ایٗ ؿٟش
ٍٔ300اٚات ا٘شطی تشق تِٛیذ ٔیؿٛد وٌ200 ٝیٍا ٚات تشق تِٛیذی ػاال٘ ٝتٟٙا تشای اػتفادٔ ٜذاسع رخیشٔ ٜیؿٛد.
طی تش٘أٝای و ٝؿٟشداس ایٗ ؿٟش ػثض اص ػاَ 2000آغاص وشد ،ٜدس٘ظش داسد تا تِٛیذ ا٘شطی اص صتاِ ٝسا تا ػاَ2023
افضایؾ دٞذ ،تٝطٛسی ؤ ٝحّی سا و ٝتشای دفٗ صتاِٞٝاػت تٔ ٝىا٘ی تیاػتفاد ٜتثذیُ وٙذ.
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بخش -2اوًاع ريش َای دفع زبالٍ :
 -1-2دفه عادی زبالٍ :

دفٗ دس خانچاَ آخشیٗ ػٙصش ٔٛظف دس ػیؼتٓ ٔذیشیت ٔٛاد صایذ جأذ  ٚػش٘ٛؿت ٟ٘ایی تٕاْ ٔٛاد صایذی اػت وٝ
اسصؿی ٘ذاس٘ذ  ٚتایذ دٚس سیخت ٝؿ٘ٛذ .ت ٝػثاست دیٍش دفٗ یه ٌضی ٝٙحتٕی  ٚاجثاسی اػت .دفٗ تٟذاؿتی سٚؿی
ٟٔٙذػی جٟت دفٗ ٔٛاد صایذ جأذ دس صٔیٗ ،جٟت ٕٔا٘ؼت اص آػیة صدٖ تٔ ٝحیط صیؼت ٔیتاؿذ .دس ایٗ سٚؽ
صایذات دس الیٞٝایی تا ضخأت ٔٙاػة پخؾ ؿذ ٚ ٜفـشدٔ ٜیؿ٘ٛذ  ٚدس ا٘تٟای ٞش سٚص تا خان پٛؿا٘ذٔ ٜیؿ٘ٛذ .تش
اػاع تجاسب تذػت آٔذٌ ٜزؿت ،ٝدس وـٛسٞای پیـشفت ٚ ٝػایش جٛأغ ،دفٗ تٟذاؿتی دس صٔیٗ اغّة ت ٝػٛٙاٖ
التصادیتشیٗ سا ٜحُ دساص ٔذت تشای ٔـىُ ٔٛاد صایذ جأذ ا٘تخاب ؿذٜاػت.
اٌشچ ٝخان ٟٔٓتشیٗ ٌ ٚؼتشدٜتشیٗ صافی فیضیىی ،ؿیٕیایی  ٚتیِٛٛطیىی آ تٟا ،تاصیافت وٙٙذ ٜضایؼات ٘ ٚیض دسیافت
وٙٙذ ٜتؼیاسی اص ٔٛاد ٔیتاؿذ ِیىٗ ظشفیت آٖ ٔحذٚد تٛدٕٔ ٜىٗ اػت تؼیاسی اص ٔٛاد ػٕی  ٚآالیٙذٜٞا و ٝت ٝخان
افضٚدٔ ٜیٌشد٘ذ اص ٘ظش تٕشوض افضایؾ یافت ٚ ٝدس ٟ٘ایت ت ٝصٛست تٟذیذی جذی تشای ٔحیط صیؼت دسآیٙذ .ػٕذٜتشیٗ
ٔـىُ ٔحُ دفٗ ٔٛاد صایذ جأذ ؿٟشی ،ؿیشاتٌ ٚ ٝاص تِٛیذ ؿذ ٜدس احش تجضی ٝصتاِٞٝای داسای تشویثات آِی ٔیتاؿذ.
در ایي بیي هْنتریي عاهل آلَدگی آب در هحل دفي هَاد زایذ جاهذ ،ضیرابِاست کِ با ٍرٍد بِ آبّای سطحی ٍ یا
زیرزهیٌی هخاطرات بْذاضتی ٍ زیست هحیطی برای اًساى ٍ جاًَراى ایجاد هیکٌذ.
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مسایا :


التصادی تشیٗ سٚؽ ٔی تاؿذ اِثت ٝدسصٛستی و ٝصٔیٗ تٔ ٝمذاس وافی ٙٔٚاػة تاؿذ .



ػشٔایٌ ٝزاسی اِٚی ٝآٖ دسٔمایؼ ٝتاػایش ٔٛاد دفغ تٟذاؿتی صتاِ ٝوٕتش اػت .



تشای دفغ ٟ٘ایی صتاِ٘ ٝیاص تٔ ٝشاحُ ٔٚىُٕ تؼذی ٘ذاسد .



٘یاص ت ٝجذاػاصی ٔٛاد ٘ذاسد .

معایب :
 اص تیٗ سفتٗ صٔیٗ ٔٛسد اػتفاد ٜدس ایٗ سٚؽ .
٘ ـت ؿیشآت ٝحاصّ ٝاص دفٗ صتاِ ٝتاػج تاالسفتٗ ػختی آب ٞای صیش صٔیٙی ٚآِٛد ٜؿذٖ آٖ ٞا ٔیٍشدد .
 تشای جٛأغ پشتشاوٓ صٔیٗ ٔٛسد ٘ظش دسفاصّٙٔ ٝاػة دس دػتشع ٘یؼت .


ت ٝدِیُ ٘ـؼت صٔیٗ دس ٔحُ دفٗ صتاِ ، ٝػاختٕاٖ ػاصی ت ٝصشف٘ ٝیؼت .

 دساحش تِٛیذ ٌاص ٔتاٖ  ٚتِٛیذ ٌاص  Co2احتٕاَ خطش ا٘فجاس ٚجٛد داسد .
 -2-2استفادٌ از دفىگاٌ مذرن :
تاػیؼاتی تشای اػتحصاَ ا٘شطی ( ٔخاصٖ خاف  +ػیؼتٓ ِ ِٝٛوـی ) و ٝتؼذ اص ٔذت صٔاٖ ٔؼیٗ ٌاص ٔتاٖ تِٛیذ ٔی
ؿٛد ٔ ٚی تٛاٖ اص ٌاص تِٛیذی ا٘شطی تِٛیذ وشد.
دفٗ صتاِ ٝت ٝایٗ سٚؽ ت ٝصٔیٙی تا ٔؼاحت تاال ٘یاص داسد تا تتٛاٖ حجٓ صیادی اص صتاِٞ ٝا سا دس آٖ جای داد .پغ اص
ٌزؿت  2ػاَ اص دفٗ ایٗ صتاِٞ ٝاٌ ،اصی ٔتصاػذ ٔی ٌشدد ؤ ٝیتٛاٖ ت ٝوٕه آٖ ا٘شطی تِٛیذ ٕ٘ٛد .تذیٗ ٔٙظٛس ٌاص
تِٛیذ ؿذ ٜاص طشیك ِٞ ِٝٛای اصّی ت ٝداخُ دػتٍا ٜچیّشی ٞذایت ٔی ٌشدد تا سطٛتت آٖ ٌشفت ٝؿٛد .ایٗ ٌاص پغ اص
ػثٛس اص ٔٛتٛس تیٌٛاصػٛص  ٚط٘شاتٛس تِٛیذ ا٘شطی ٔی ٕ٘ایذ.
٘ىت ٝلاتُ تٛج ٝدس ٔٛسد تِٛیذ ا٘شطی اص صتاِٞ ٝا تٞ ٝش سٚؿی ایٗ اػت و ،ٝایٗ ا٘شطی اص ا٘ٛاع ا٘شطی ٞای تجذیذ پزیش
ٔحؼٛب ٔی ٌشدد ٘ ٚشخ فشٚؽ آٖ ت ٝؿشوت تٛا٘یش ت ٝاصای ٞش ویّٚ ٛات ػاػت  300تٔٛاٖ ٔی تاؿذ  ٚ ،ایٗ دس حاِی
اػت و٘ ٝشخ فشٚؽ ا٘شطی دس ٘یشٌٚاٞ ٜای ٌاصی  ،تخاسی  ،ػیىُ تشوی ثی ت ٝاصای ٞش ویّٚ ٛات ػاػت حذٚدا 00
تٔٛاٖ ٔی تاؿذ ( ا٘شطی تِٛیذی دس ایٗ ٘یشٌٚاٟٞا اص ٘ٛع ا٘شطی ٞای تجذیذ ٘اپزیش ٔی تاؿٙذ ).
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مسایا :
 تِٛیذ ا٘شطی اص صتاِ ٝدفٗ ؿذ. ٜ
 فشٚؽ ا٘شطی تا ٘شخ  300تٔٛاٖ .
معایب :


اؿغاَ وشدٖ صٔیٙی تا ٔؼاحت تاال  ٚ ،اص تیٗ سفتٗ صٔیٗ ٔٛسد اػتفاد. ٜ



ت ٝدِیُ ٘ـؼت صٔیٗ دس ٔحُ دفٗ  ،ػاختٕاٖ ػاصی ت ٝصشف٘ ٝیؼت .

٘ ـت ؿیشآت ٝحاصّ ٝاص دفٗ صتاِ ٝتاػج تاالسفتٗ ػختی آب ٞای صیش صٔیٙی ٚآِٛد ٜؿذٖ آٖ ٞا ٔیٍشدد .
ٞ ضی ٝٙػشٔایٌ ٝزاسی اِٚی ٝتاال .
 تشای جٛأغ پشتشاوٓ صٔیٗ ٔٛسد ٘ظش دسفاصّٙٔ ٝاػة دس دػتشع ٘یؼت .
 -3-2سًزاوذن زبالٍ :

دس ایشاٖ تا تٛج ٝت ٝویفیت صتاِٞٝای ؿٟشی و ٝتٟشٜٚسی تاصیافت  ٚوٛدػاصی دس آٖٞا صیاداػت ٘ ٚیض تا ػٙایت تٚ ٝجٛد
صٔیٗٞای تایش  ٚفشاٚا٘ی و ٝدس اطشاف ؿٟشٞا تٙاػة خاصی تشای دفٗ تٟذاؿتی صتاِ ٝداس٘ذ ،ػشٔایٌٝزاسی دس جٟت
احذاث واسخا٘ٞٝای صتاِ ٝػٛص ،تٛصیٕ٘ ٝیؿٛد .أا اص آ٘جا و ٝآِٛدٌی تیِٛٛطیىی  ٚػف٘ٛی صتاِٞٝای تیٕاسػتا٘ی ٔؼٕٛالً
تیؾ اص ا٘ٛاع دیٍش صتاِٝاػت ،واسؿٙاػاٖ ،تٟتشیٗ سٚؽ تشای دفغ صتاِٞٝای ٔشاوض دسٔا٘ی سا ػٛصا٘ذٖ دس وٛسٜٞای صتاِٝ
ػٛص ،تٛصی ٝوشدٜا٘ذ .ضٕٙأ ٔضایا ٔ ٚؼایة ػٛصا٘ذٖ صتاِ ٝتا دػتٍاٜٞای صتاِ ٝػٛص ت ٝؿشح صیش خالصٔ ٝیؿٛد:
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مسایا :
 ایٗ سٚؽ ٔٛحشتشیٗ سٚؽ دفغ صتاِٝاػت و ٝدس ٔمایؼ ٝتا ػایش سٚؽٞای دفغ ت ٝصٔیٗ وٕتشی ٘یاص داسد.
 آب ٛٞ ٚا  ٚتغییشات جٛی تمشیثاً تأحیش ٕٟٔی دس ایٗ سٚؽ ٘ذاسد.
 ػٛصا٘ذٖ صتاِ ٝدس دػتٍاٜٞای صتاِٝػٛص ٔٙافغ جٙثی ٘ظیش اػتفاد ٜاص حشاست ایجاد ؿذ ٜتشای ٌشْ وشدٖ تٛیّشٞا ٚ
دس ٘تیج ٝتِٛیذ ا٘شطی تٟش ٜداسد.
 واٞؾ تؼیاس صیاد حجٓ صتاِ.ٝ
 دفغ ٔٛاد پالػتیىی.
معایب:
ٞضی ٝٙاِٚی ٝتیـتشی ٘یاص داسد.
ٔ
 ایٗ سٚؽ دس ٔمایؼ ٝتا ػایش سٚؽٞا ت ٝػشٔایٌٝزاسی ٚ
 ایٗ سٚؽ ایجاد ت ،ٛدٚد  ٚآِٛدٌی ٛٞا ٔیٕ٘ایذ و ٝػٕٔٛاً ٔٛسد اػتشاض ٔشدْ اػت.
 ت ٝپشػ ُٙواسآصٔٛد ٚ ٜافشاد ٔجشب تشای تٟش ٜتشداسی ٍٟ٘ ٚذاسی اص دػتٍاٜٞای صتاِ ٝػٛص ٘یاص اػت.
ٞضیٍٟ٘ ٝٙذاسی  ٚتؼٕیشات دس ایٗ سٚؽ تیؾ اص ػایش سٚؽٞای دفغ صتاِٝاػت.
ٔ

 ایٗ سٚؽ تشای دفغ ٔٛاد صایذ خطش٘ان ٘ظیش ٔٛاد سادیٛاوتیٛٔ ٚ ٛاد لاتُ ا٘فجاس سٚؽ ٔٙاػثی ٘یؼت.
 احتٕاَ دخٕ٘ َٛه ٞای حالَ دس آتٟای صیش صٔیٙی پغ اص ا٘ثاؿتٗ تالی ٔا٘ذ ٜصتاِ.ٝ
 ػٛصا٘ذٖ صتاِ ٚ ٝپغ ٔا٘ذٞ ٜا ،تشٚص ػشطاٟ٘ای دسٔاٖ ٘اپزیش سا افضایؾ ٔی دٞذ.
بیص از پٌجاُ سال است کِ سَزاًذى زبالِ در کطَرّای پیطرفتِ جرم هحسَب هی ضَد ٍ هجازاتْای سٌگیٌی
برای آى اعوال هی گردد ،از ایٌرٍ بایذ ًسبت بِ آگاُ کردى هردم در هَرد سرطاى زائی دٍد ٍ خاکستر ًاضی از
سَزاًذى زبالِ ،پالستیک ،الستیک ٍ سایر پس هاًذُ ّا ًیس اقذاهاتی اًجام ضَد.
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 -4-2امحاء کامل زبالٍ ي تًلیذ اورشی با استفادٌ از فه آيری پالسما :

تبادل حرارت

تَربیي بخار

بخار

گاز

تقطیر آب
پاکسازی گاز

تَربیي گازی

زبالِ
گاز

آب هقطر

برق

هطعل پالسوایی

گَگرد

فلسات

ضیطِ

 1-4-2پالسما :
پالػٕا (حاِت چٟاسْ ٔاد )ٜتٌ ٝاص ی٘ٛیضٜؿذٌ( ٜاصی و ٝاِىتشٖٞٚای خٛد سا اص دػت داد ٜاػت) ٌفتٔ ٝیؿٛد وٝ
اػتفاد ٜاص آٖ دس صٙایغ ٔختّف پیـیٝٙای  00ػاِ ٝداسد.
 2-4-2امحاء زبالٍ ي تًلیذ اورشی بٍ ريش پالسما :
سٚؽ پالػٕایی جذیذتشیٗ  ٚپیـشفت ٝتشیٗ فٙاٚسی تِٛیذ ا٘شطی اص صتاِ ٝاػت و ٝتیؾتشیٗ دسصذ تِٛیذ ا٘شطی اص صتاِٚ ٝ
وٓتشیٗ آِٛدٌی صیؼتٔحیطی سا تٕٞ ٝشا ٜداسدٕٞ .چٙیٗ ایٗ ػیؼتٓ ،ت ٝدِیُ دٔای فٛق اِؼاد ٜتاال ،تٟتشیٗ ٌضیٝٙ
تشای اٟ٘ذاْ  ٚتیخطش وشدٖ صتاِٞٝای خطش٘ان  ٚػٕی ٔا٘ٙذ صتاِٞٝای تیٕاسػتا٘ی ،ؿیٕیایی  ٚصٙؼتی اػت و ٝایٗ
ٚالؼیت سا ٔشوض وٙتشَ آِٛدٌی اتحادی ٝاسٚپا  ٚآٔشیىا ٘یض تاییذ وشد ٜاػتٌ .اص ػٙتضٌ ،اصی اسصؿٕٙذ اػت و ٝاسصؽ
حشاستی تاال داسد  ٚلاتُ تثذیُ ت ٝا٘ٛاع فشآٚسدٜٞای ٘فتی اػت .اص ایٗ ٌاص ت ٝػٛٙاٖ خٛسان تؼیاسی اص پتشٚؿیٕیٞا ٘یض
اػتفادٔ ٜیؿٛد.
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ٔـؼُ ٞای پالػٕایی یىی اص ٔٙاتغ تِٛیذ پالػٕای ٌشْ ٞؼتٙذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ پالػٕایی تا دٔای  2000تا  20000دسجٝ
ػّؼیٛع سا تِٛیذ وٙٙذ .ایٗ ٔـؼُ ٞا ،تذٞ ٖٚیچ ٘یاصی ت ٝاوؼیظٖ  ٚیا ػٛخت فؼیّی  ٚاصطالحا ٚاوٙؾ ػٛختٙی،
ا٘شطی اِىتشیىی سا ٔؼتمیٕا ت ٝحشاست ؿؼّ ٝتا دٔای تاال تثذیُ ٔیوٙٙذ .ایٗ ػیؼتٓ ٔیتٛا٘ذ تا  02دسصذ صتاِٞٝای
ٚسٚدی سا تٌ ٝاص ػٙتض تثذیُ وٙذ  ٚدسصذ تالی ٔا٘ذٛٔ( ٜاد فّضی  ٚؿیـٞ ٝا و ٝلاتُ تثخیش ؿذٖ ٘یؼتٙذ) سا ت ٝؿىُ
ٔزاب اص ساوتٛس ٌاصی خاسد وٙذ .ایٗ ٔٛاد اص ٘ظش صیؼتٔحیطی وأال تیخطشا٘ذ  ٚت ٝدِیُ ػختی تؼیاس تاال ٔیتٛاٖ اص
آٟ٘ا دس صٙایغ ػاختٕاٖ  ٚجادٜػاصی اػتفاد ٜوشدٔ .ضیت دیٍش ایٗ ػیؼتٓ تش دیٍش ػیؼتٓٞای تِٛیذ ا٘شطی اص صتاِ،ٝ
ػاسی تٛدٖ آٖ اص آالیٙذٜٞایی ٔا٘ٙذ  ٚ NOX SOXدی اوؼیٗٞاػت و ٝدس غاِة ایٗ ػیؼتٓ ٞا تِٛیذ ٔیؿ٘ٛذ ٚ
دس ػیؼتٓ پالػٕایی ت ٝدِیُ دٔای تؼیاس تاال ٚجٛد ٘ذاس٘ذ.
اص ٔضایا ایٗ سٚؽ ٔی تٛاٖ تٛٔ ٝاسد ریُ اؿاسٕٛ٘ ٜد :
 اص تیٗ تشدٖ وأُ صتاِ ٝتذ ٖٚتِٛیذ خاوؼتش ٌ ٚاص ٔضش .
 ػذْ ٘یاص ت ٝتفىیه صتاِ. ٝ
 واٞؾ ؿذیذ ٚصٖ صتاِ ( ٝاص  2تٗ صتاِ ٝدس ایٗ سٚؽ ت 2 ٝاِی  0ویٌّٛشْ تثذیُ ٔی ؿٛد ) .
 أىاٖ تِٛیذ ا٘شطی تؼیاس تیـتش اص سٚؿٟای لثُ (ت ٝاصای ٞش یه تٗ صتاِ ٝتیٗ  500تا  200ویّٚ ٛات ػاػت
ا٘شطی تِٛیذ ٔی وٙذ) .
 تاصدٞی ایٗ سٚؽ تشای تِٛیذ ا٘شطی  % 00تیؾ اص ػٛصا٘ذٖ صتاِ %50 ٚ ٝتیؾ اص دفٗ صتاِ ٝاػت .
 اصتفاِ ٝایجاد ؿذ ٜتٛػط ایٗ ػیؼتٓ ٔیتٛاٖ دس جاد ٜػاصی  ،ػاختٕاٖ ػاصی  ٚصٙایغ ٔثُ ػاصی اػتفادٕٛ٘ ٜد .
ٔ ی تٛاٖ ٌاص ٔتصاػذ ؿذ ٜتٛػط ایٗ ػیؼتٓ و ٝوأال پان ٔی تاؿذ سا تشای ػٛخت ٌاص ٘یشٌٚا ٜاػتفاد ٜوشد .
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