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 1/6/99پذیرش مقاله:             18/4/99 دریافت مقاله: 

هـوازي توسـط شـرایط بـی دري دفـع هـانادر مکـ، شـوددر شهر کوهدشت تولیـد مـیکه شهري  سالیانه مقادیر زیادي زباله مقدمه:
ماندهاي شـهر هدف از انجام این مطالعه برآورد گازهاي محل دفن پسـ. شودمیتولید و مقادیر زیادي گاز  شوندها تجزیه میمیکروارگانیسم

 باشد.می LandGEMکوهدشت با استفاده از نرم افزار 

 تحلیـلانجام گرفت. براي انجام این مطالعه در مرحلـه اول ستان لرستان امقطعی در شهر کوهدشت -ین مطالعه توصیفیاها: و روشمواد 
ر درشـد انتخـابی و بـا  عاملي مختلف دوره طرح بر اساس هاسالفیزیکی مواد زاید انجام شد. در مرحله دوم، جمعیت شهر کوهدشت طی 

هـاي فن زبالهد محاسبه شد. در مرحله سوم، مقدار ثابت انتشار گاز متان و مقدار پتانسیل تولید متان در محل درشبر  مؤثر عواملنظرگرفتن 
 شد. هاي محل دفن محاسبهآمد و در مرحله آخر با وارد کردن اطالعات جمع آوري شده به نرم افزار، میزان گاز به دستشهري کوهدشت 

ریب به عنـوان ضـ Mg /3m 202درصد و محاسبه  50ر کوهدشت با در نظر گرفتن درصد حجمی متان شهزباله هاي محل دفن گازها: یافته

آمده نشـان داد کـه حـداکثر میـزان  به دست. نتایج دیدها بررسی گرانتشار گاز 045/0 پتانسیل تولید گاز و محاسبه نرخ تولید متان
بـه ترتیـب  متانی بر حسب مگاگرم در سـالآلی غیر مواد و ز لندفیل، متان، دي اکسید کربنکه میزان کل گا بود 1397انتشار گازها در سال 

 باشد.می 52/80و  5140، 1873، 7013

 اگازهـي مختلف در شهر کوهدشت از الگوي معمول تولید این هاسالکه میزان گازهاي محل دفن طی  مشخص شد : گیريبحث و نتیجه
نـرژي و  اسـتفاده از گـاز متـان بـراي تولیـد ا بـرايهایی شود برنامهمیاین نتایج پیشنهاد  بر اساسکند. میدر محل دفن پسماند پیروي 
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 مقدمه

شهرنشـینی و متعاقـب آن رشـد افزایش رشـد جمعیـت و 

هـا هاي صنعتی منجر به افزایش تولید مواد زاید و آالینـدهواحد

 )MSW( هـا پسـماند شـهريترین این آالیندهعمدهشده است. 

کشـورهاي کمتـر  به ویژه ها،).  امروزه در اکثر کشور1باشد (می

بر دالیلی از جمله ارزان بودن نسـبت  توسعه یافته، دفن زباله بنا

هاي دیگر مانند سوزاندن زباله و یا تبدیل آن بـه کـود و به روش

هـاي محـل دفـن کـه از گـاز). 2شود (غیره، بیشتر استفاده می

پذیر موجـود  هاي زیست شیمیایی روي مواد آلی تجزیهواکنش

آینـد، بـه اختصـار هـوازي بـه دسـت مـیدر زباله در شرایط بی

)Landfill gas=LFG( نامیده می) بـه عنـوان  لنـدفیل  .)2شوند

اکسیدکربن باعـث گرمـایش یکی از منابع انتشار گاز متان و دي

ماه  2 معموالًها ). تولید این گاز1شود (ي میانهاجهانی و اثر گلخ

معمول  به طوریابد که سال ادامه می 100بعد از دفع شروع و تا 

درصـد دي  60-40درصـد متـان و  60-45هـا شـامل این گاز

مقادیر کمی نیتروژن، اکسیژن،  چنینهمباشند. بن میاکسید کر

آمونیــاك، هیــدروژن ســولفاید، ســولفید، کــربن مونواکســید و 

ترکیبات آلی غیرمتانی مانند تري کلرو اتیلن، بنزن و ونیل کلراید 

  ).3شوند (هاي دفع مواد زاید تولید میدر محل

مهاجرت و انتشار ایـن گازهـا بـه طـور بـالقوه اثـرات  

ین این اثرات شامل خطرات ترمهمدارد.  فاوتی در محیطمت

آتش سوزي و انفجار، خطرات بهداشـتی، تخریـب گیـاهی، 

بر تغییـرات آب و هـوا و  تأثیرهاي زیر زمینی، آلودگی آب

-مهـمایجاد بو می باشد. در میان این گازها، متان یکـی از 

ي است که داراي بیشترین پتانسـیل انهاهاي گلخین گازتر

 ). 4در گرمایش جهانی است (

گاز متـان داراي ارزش حرارتـی بسـیار بـاالیی اسـت   

معـادل ارزش  تقریبـاً(ارزش حرارتی هر متر مکعب متـان 

) بنــابراین از نظــر اســتحرارتــی یــک لیتــر نفــت ســفید 

درصد از کل  60اقتصادي نیز قابل توجه است که بیشتر از 

) و یکـی از  5( بدیاهاي انسانی انتشار میآن توسط فعالیت

ین منابع انتشار گاز متان اماکن دفن بهداشتی زبالـه ترمهم

هاي در حـال توسـعه کشور 2000). در سال 4-6باشد(می

ي بودنـد کـه انتظـار انـهاهاي گلخانتشار گاز %29مسئول 

 2050% و در سال  64به  2030این مقدار تا سال  رودمی

 ).7برسد ( %76به 

ی که در طراحی، اجرا و بهره بـرداري یکی از مسائل مهم 

د میزان تولید گازهاي ناشی از تجزیه داز لندفیل باید توجه گر

هـا تحـت مواد آلی موجود در پسماند توسـط میکروارگانیسـم

هـاي پیشـرفته، . در کشـور )8باشـد (هـوازي مـیشرایط بـی

برداري از حـداکثر انـرژي قابـل طراحی مراکز دفن با نگاه بهره

بـرداري از گـاز، شود. در زمینه بهرهانجام می آنهال از استحصا

تولید الکتریسیته شـامل انتقـال متـان جمـع آوري شـده بـه 

ها از طریق خـط ها و ژنراتورهاي مولد نیرو و یا توربیندستگاه

هر گونه براي ). بنابراین برآورد میزان تولید گازها 9لوله است (

 ام در ایـن زمینـه اسـت.برداري اولـین گـگیري و بهرهتصمیم

هاي مختلفی براي برآورد مقدار انتشار گازها وجـود دارد روش

هـاي میـدانی، که عبارتنـد از: ارزیـابی محـل دفـن، آزمـایش

سـازي ریاضـی مدلسازي ریاضی. در این مطالعه از روش مـدل

 LandGemپذیرترین مـدل انعطافین و ترمهماستفاده شد که 

زمان حفاظت محیط زیست ارائـه باشد. این مدل توسط سامی

دقیقی از میزان گازهـاي تولیـدي از  نسبتاًشده است و برآورد 

ي مختلـف را ارائـه هـاسـالهاي دفن زایدات جامد طی محل

سـال  -سال شروع لندفیل،  -). ورودي مدل شامل 4دهد (می

نـرخ پـذیرش  -بسته شدن دفن زباله یا ظرفیت طراحی زبالـه

باز به سال جاري یا سـال بسـته شـدن  ساالنه ضایعات از سال

مبتنی بر گاز تولید شده از تجزیـه بـی  LandGEMمی باشد.  

و  40هوازي از ضایعات دفن شده است که محتواي متان بین 

، مقـدار متـان  LandGEMدرصد است. هنگام استفاده از  60

درصد ثابت باشد (مقدار پیش فـرض  50گاز زباله باید با حجم 

 ).6مدل) (

هـاي محـل برآورد گـازبراي طالعات زیادي در ایران م 

توان میکه از آن جمله  ه استمتان انجام شد به ویژهدفن 

. بـر به مطالعه فهیمی نیـا و همکـاران در قـم اشـاره کـرد
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میزان گاز متان در محل دفن بهداشـتی  آنهااساس مطالعه 

متر مکعب بر سـاعت  1406، 1389شهر قم در سال زباله 

تولیـد ایـن گازهـا از نشان داد که سرعت  آنهالعه بود. مطا

 ).6با شیب کمتري ادامه خواهد یافت ( 1395سال 

میـزان  1389پور و همکاران در سال مطالعه مهديدر 

شـهر زبالـه انتشار گاز متان و دي اکسید کربن محل دفن 

ــواز را  ــال 2×610و  2×610اه ــر س ــب ب ــزارش  مترمکع گ

شـهر کوهدشـت در فاصـله  . محل دفن پسماند)8( نمودند

تـن زبالـه بـه  65کیلومتري از شهر قرار دارد و روزانه  10

شود. سن محل دفن در این شـهر این محل وارد و دفن می

ها در این محل به صورت . زبالهبودسال  28 ،1397تا سال 

شوند میتلنبار غیر بهداشتی و سوزاندن در هواي آزاد دفع 

ي بـراي شـهر و نـواحی که مشکالت زیست محیطی بسیار

اطراف آن بـه همـراه دارد. هـدف از اجـراي ایـن مطالعـه، 

ــرآورد گازهــاي محــل دفــن پســماندهاي شــهري شــهر  ب

با اسـتفاده از نـرم افـزار  1397تا  1369کوهدشت از سال 

LandGEM باشد. می 

 هامواد و روش
کـه در  اسـتمقطعـی  -مطالعه حاضر مطالعه توصیفی

انجــام  1397در ســال ن اســتان لرســتاشــهر کوهدشــت 

فیزیکــی پســماند شــهر تحلیــل  پــذیرفت. در مرحلــه اول،

کیلـوگرم در  90برداري با حجـم کوهدشت از طریق نمونه

هـاي پـاییز و زمسـتان بـه کل مناطق در دو مـاه از فصـل

صورت تصادفی و به مدت یک هفته کامل انجام شد. روش 

یز کار بـه ها روي مآنالیز دستی بود که نمونه به صورتکار 

متر قرار گرفت و سپس درصد وزنی  1متر و عرض  3طول 

هاي مورد نظر هاي تفکیک شده به گروههر کدام از پسماند

انـواع نـایلون، شامل مواد فسادپذیر، کاغـذ، مقـوا، کـارتن، 

شیشـه و غیـره محاسـبه  ،پالستیک، ظروف یکبار مصـرف

-داده سـل،اک. در نهایت با استفاده از نرم افزار )10( گردید

بندي شـدند. در مرحلـه دوم، پتانسـیل تخمینـی ها دسته

در محل دفن زباله شـهر کوهدشـت و  )0L تولید گاز متان(

با داشتن اطالعات بارش سـالیانه  )K(ثابت نرخ تولید متان 

و مشخصات کمی مواد زاید در شهر کوهدشت بـا اسـتفاده 

ا برابــر بــ  k محاســبه شــد کـه مقــدار 3و  2، 1از جـداول 

و حـداکثر  202حداقل برابر با  0Lبر سال و مقدار  045/0

حداقل در برنامه  0L آمد که از مقدار به دست 270برابر با 

حداکثر باعث ایجـاد خطـا  0L که مقدار استفاده شد چون

محاسـبه بـراي ، ). در مرحلـه سـوم3شـود (در نتایج مـی

بـا توجـه بـه میـزان  ،ي دوره طرحهاسالجمعیت در طی 

ي گذشته و میـزان هاسالجمعیت شهر کوهدشت در رشد 

سالنامه آمـاري  اطالعات موجود در بر اساسرشد جمعیت 

 055/1، متوســط رشــد جمعیــت معــادل  اسـتان لرســتان

ي مختلـف هاسال. جمعیت شهر کوهدشت در محاسبه شد

 محاسبه شد. 1دوره طرح توسط معادله 

)1(                              
 

هاي پیشنهادي نرخ تولید سـرانه رالعملبر اساس دستو

سـاله،  20هاي در حال توسعه در یـک افـق زباله در کشور

) کـه بسـتگی بـه میـزان  9 درصـد اسـت ( 5تا  2سالیانه 

درصـد فـرض  2جمعیت شهر دارد. براي شـهر کوهدشـت 

 شد. 

 در مرحله آخر با وارد کـردن اطالعـات بـه نـرم افـزار

LandGemسـالاي محـل دفـن در ه، محاسبه میزان گاز-

ــا ــزار ه ــرم اف ــت. ن ــورت گرف ــرح ص ــف دوره ط ي مختل

LandGem  توسط سازمان حفاظت محیط زیسـت آمریکـا

ي گازهـادقیقـی از میـزان  نسـبتاًارائه شده است و برآورد 

دهد کـه می ارائههاي مختلف سالرا در دفن تولیدي محل 

ایـن طـرح از  باشـد. درمـی 2رابطه آن به صورت معادلـه 

 Landfill Gas Emissions modelمدل LandGEMامه برن

version 3.02 .استفاده شد 
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n =  (سال انجام محاسبات) اولین سال پذیرش زباله در
 محل دفن

 J = هیک دهم زمان افزایش ساالن 
 k = نرخ تولید متان بر حسب معکوس سال 
0L = ) ظرفیت تولید متانMg /3m( 
 iM =  وزن زباله پذیرفته شده در سالi م)Mg( 
ijt =  سن بخشj  م جرمim زباله پذیرفته شده در سال 

ید اساس و مبانی رابطه مذکور در مراجع مدیریت مواد زا
 ).11به تفصیل بیان گردیده است (

یــک معادلــه درجــه اول  بــر اســاس LandGEMروش 

واد مگیري گاز منتشر شده از تجزیه اندازهتجزیه مواد براي 

 يردزاید در لندفیل ارائه گردیده است. این نرم افزار رویکـ

-یشپکند. میساده براي ارزیابی انتشار گازها فراهم  نسبتاً

هاي تجربی است. در صـورت داده بر اساسهاي مدل فرض

هـاي فرضپیشتوان به جاي میآزمایشی، هاي دادهوجود 

غربـالگري ابـزار به عنوان   LandGEM. نمودمدل استفاده 

هاي ورودي بهتـر باشـد دادهشود هر چه میدر نظر گرفته 

  ).6خواهد داشت ( يخروجی بهتر

 هایافته

 آنالیز فیزیکی پسماند شهر کوهدشت

در  مختلـف پسـماند يدرصد وزنـی اجـزا 1در نمودار 

کوهدشت نشـان داده شـده اسـت. بیشـترین درصـد شهر 

 %) بود.  71مربوط به مواد فسادپذیر (

 
 1397. ترکیبات پسماند شهر کوهدشت در سال 1نمودار 

 پتانسیل تولید متان

نرخ تولید متان محاسبه شـده بـراي مقـادیر متفـاوت 

 آنالیز فیزیکی پسماند و میـزان بارنـدگی بر اساسبارش و 

نشان داده شده است. در جدول  2و  1ل به ترتیب در جدو

، اطالعات مربوط به پتانسیل تخمینی تولیـد گـاز متـان 3

 ارائه شده است.
 

وت از ترکیبات پسماند براي مقادیر متفا k. مقادیر متفاوت 1جدول 
 ) 12( بارش

-تجزیهقابلیت  بارش سالیانه
 پذیري آهسته

-تجزیهقابلیت 
 پذیري متوسط

-تجزیهقابلیت 
 ریعپذیري س

250< 01/0 02/0 03/0 

 05/0 03/0 01/0 500>تا  >250

 08/0 05/0 02/0 1000>تا  >500
1000> 02/0 06/0 09/0 

 
آنالیزهاي فیزیکی پسماند و  بر اساس  k. تخمین میزان 2جدول 

 میزان بارندگی در شهر کوهدشت
 مواد

 
قابلیت  درصد

پذیري تجزیه
 آهسته

قابلیت 
-تجزیه

پذیري 
 متوسط

بلیت قا
-تجزیه

پذیري 
 سریع

 21/71 - - 21/71 مواد فسادپذیر

 - 5/1 52/4 03/6 کاغذ و کارتن
 - - 01/2 01/2 منسوجات

 - - 41/1 41/1 چوب

 - - - 34/19 پالستیک, شیشه, فلزات و...

 21/71 5/1 94/7 100 کل

تولیدي به ازاي هر  k مقدار
میزان بارش  بر اساسگروه 

یانه بارش سال ( سالیانه
 میلی متر) 390کوهدشت 

 0794/0 045/0 56/3 

 K 045/0مقدار نهایی 

 

 )12قابلیت تجزیه بیولوژیکی ( بر اساس 0L. تخمین 3جدول

 

 

 حداقل مقدار قابلیت تجزیه بیولوژیکی
0L 

 0L حداکثر مقدار

 25 5 آهسته
 200 14 متوسط

 300 225 سریع



 همکاران و نسبکوشکی برآورد گازهاي محل دفن پسماندهاي شهري

 

 
 

 
 99 پاییز، 22 یافته، دوره / 134

 

 
 هاي شهري شهراندهاي محل دفن پسم. میزان گاز2نمودار

 حسب مگاگرم بر سال کوهدشت بر

 گیريبحث و نتیجه
-ین منابع انسـانی انتشـار گـازترمهمها یکی از لندفیل

باشند که در صورت مدیریت و بازیافـت ي میانهاهاي گلخ

توان اثرات زیسـت محیطـی آن را بـه حـداقل صحیح، می

نـده رساند. با توجه به مقدار و نوع مـاده آلـی تشـکیل ده

میـزان رطوبـت داخلـی لنـدفیل، میـزان شـیرابه و  و زباله

 در صـورت اجـرا .بیوگاز تولید شـده متفـاوت خواهـد بـود

آوري گـاز و شـیرابه جمع ،صحیح فرایند دفن زباله نکردن

زیسـت  ايخروجی لندفیل، این روش دفع زباله به فاجعـه

). این مطالعه با هـدف بـرآورد 2گردد (میمحیطی تبدیل 

سـال از شـهر کوهدشـت زبالـه هاي محل دفـن گاز میزان

) انجام شد. قسـمت 1397تا  1369( 2019تا سال  1991

عمده گازهاي تولیدي در محل دفن مربوط به مقدار مـواد 

نتایج ایـن  بر اساسقابل تجزیه بیولوژیکی مواد زاید است. 

) مواد قابل تجزیه بیولـوژیکی مـواد زایـد 1مطالعه (نمودار

. در مقایسه بـا سـایر بوددرصد  %70حدود شهر کوهدشت 

قم این درصـد و  شهرهاي کشور مانند شهر سنندج، شیراز

مشـابه شـهرهاي دیگـر  تقریباًمواد قابل تجزیه بیولوژیکی 

به عنوان نمونه مقدار مواد قابـل تجزیـه بیولـوژیکی . است

درصـد محاسـبه  70حـدود  2013شهر سنندج در سـال 

نرخ و میـزان تولیـد گازهـا در  ). تفاوت عمده در3گردید (

هـا بـه ترکیـب مـواد و شـرایط زبالـهمحل دفن بهداشتی 

محیطی بسـتگی دارد کـه در مـدل مـورد اسـتفاده بـراي 

)، در ضـرایب مـدل 1(رابطـه  برآورد گازهاي محـل دفـن

مقـادیر مختلـف  3در جـدول  چنـینهـمگردد. مینمایان 

-تجزیـهمیـزان  بـر اسـاسبراي انواع مواد زاید  0Lمعمول 

دهـد. تغییـرات در ایـن میاین تفاوت را نشان  آنهاپذیري 

بـه  ههاي مختلف و مطالعات دیگر با توجـمحلضرایب در 

(ضـریب  0Lکنـد و مسـتقیم بـر مقـدار مـیشرایط فـرق 

 مـؤثر(نرخ تولید گاز متـان)  kپتانسیل تولید گاز) و مقدار 

اي اصلی و هعامل  0Lو  kباشند که این دو عامل یعنی می

نیز وابسته  k. مقدار هستندبر میزان انتشار گاز متان  مؤثر

-، دما، رطوبت و مواد مغذي مورد نیاز براي بـاکتريpHبه 

). پتانسیل تولید گـاز 13( باشد.می هاي تولید کننده متان

. بـراي منـاطق  /7در مناطق خشـک و  /02) بین kمتان (

 ه دلیـلبـدر محـیط مرطـوب  معمـوالًکـه اسـت مرطوب 

بازگردانی شیرابه و افزایش رونـد تجزیـه زبالـه بـا سـرعت 

). در 14 شـود (بیشتري نسبت به محیط خشک انجام مـی

  برابـر kاین مطالعه با توجه به شرایط موجـود مقـدار 

 بـه دسـتمتر مکعب بر مگـاگرم  0L 202و مقدار  045/0

 ،3ر جـدول آمد که با توجه به مقادیر معمول ارائه شـده د

مـواد بـا  همواد زاید شهر کوهدشت در لندفیل در محـدود

باشد. در سایر مطالعات انجام میسریع  نسبتاًپذیري تجزیه

در  kشده در کشور و خـارج از کشـور نیـز مقـدار ضـریب 

بـراي  k. رضـایی و همکـاران مقـدار اسـتهمین محدوده 

) و 450/0   پسماند شهر سـنندج را همـین مقـدار (

 مترمکعب بر تـن بـر 310تا  125را در محدوده  0Lمقدار 

فـرد و در مطالعه کالنتري ).3(حسب متان گزارش نمودند 

و  05/0 به ترتیب   0Lو  kهمکاران در مالزي مقادیر 

Mg/3m  170 ) ــد ــه ش ــر گرفت ــور و  ).15در نظ ــدي پ مه

را بـه   0Lو  k همکاران نیز در مطالعه خود در اهواز مقادیر

). در  8 در نظر گرفتند ( Mg/3m 170و  /05 ترتیب 
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برابـر بـا  kعمرانی و همکاران در شهر شیراز مقدار  مطالعه

 بـه دسـت Mg/3m 164برابـر بـا   0Lمقدار و   /06

بر میزان انتشار  مؤثرعامل . بنابراین مقادیر این دو )9(آمد 

در کیفیـت کلـی زبالـه و کـه هایی تفاوته به گازها با توج

ــاًشــرایط محیطــی محــل انجــام مطالعــات دارد  در  تقریب

محدوده مشخص است و نتایج این مطالعه نیز در محـدوده 

بـه با توجه ). 8،3سایر مطالعات در نقاط دیگر ایران است (

هـاي سـالروند تولید گازهاي محـل دفـن طـی  2نمودار 

 یدهد. این رونـد حـالتنمیی را نشان برداري روند ثابتبهره

طبیعی در فرایند تجزیه مواد است و در سایر مطالعات نیز 

). بنـابراین بـا توجـه بـه 3( به نمایش گذاشته شده اسـت

شرایط و مدل  بر اساسترکیب مواد زاید شهر کوهدشت و 

حداکثر میزان انتشـار گازهـا مورد استفاده در این مطالعه 

کـه میـزان کـل بـود  2019ال در شهر کوهدشـت در سـ

LFGs متـانی بـرآلـی غیـر موادو  اکسیدکربن، متان، دي 

 1873، 7013ســال بــه ترتیــب ایــن حســب مگــاگرم در 

نیز این مقـادیر بـه  2018و در سال بود  52/80 و 5140،

مگاگرم بود  13/77و  4923، 1794، 6718ترتیب برابر با 

در  LFGsیـد نشان داد که حـداکثر میـزان تول 2و نمودار 

کـه بعـد از آن بـا شـیب بـود  2019تـا  2009ي هـاسال

مالحظـه  2در نمودار که  همان طور. یابدمیکمتري ادامه 

 تقریبـاً آنهـاو تغییـرات  يگردد ترکیب گازهاي تولیـدمی

کـه دلیـل آن در نظـر گـرفتن مقـدار  باشـدمشابه هم می

 .اسـتمیانگین براي میزان تغییرات مواد و سـایر تغییرهـا 

 تولیـد مـواد ،بر سـالمتی آنهاولی از جنبه اهمیت و اثرات 

اثـرات  مکـن اسـتم ، مقـدار کـم با وجـودمتانی آلی غیر

 ).3سرطانزایی در پی داشته باشد (

کلی نرخ تجزیه بیولوژیکی مـواد آلـی و تولیـد  به طور

گاز در محل دفن زباله، بستگی به توزیع مواد آلی موجـود 

بـودن مـواد مغـذي، رطوبـت و در محل دفن، در دسترس 

). در 16( میزان تراکم اولیه مواد دفن شده در لندفیل دارد

شرایط عادي، میزان تجزیه مواد آلی در محل لنـدفیل (بـا 

سـال اول  2تولید گاز سنجش می شود)، ممکن اسـت در 

به اوج خود برسد و سپس به آرامی کـاهش یابـد کـه ایـن 

 25هـایی تـا دورهبـراي در بسیاري از مـوارد  معموالًروند 

). در مطالعه حاضر تولیـد 16 یابد (میسال یا بیشتر ادامه 

با نرخ باالیی افزایش یافته و  1397تا  1369گازها از سال 

بعد از آن روند نزولی شروع نموده اسـت. اگـر رطوبـت بـه 

مواد فشرده شده محل دفن اضافه نشود بـه احتمـال زیـاد 

تجزیه نخواهند شد. بر اساس  اهسالقسمتی از مواد بعد از 

بررسـی تغییـرات نـرخ گازهـاي بـراي هاي ارائه شده مدل

) سال 5کمتر از  تولید شده از تجزیه سریع (تجزیه در طی

سال) مـواد در محـل دفـن  50تا  5 و کند (تجزیه در طی

زباله، میزان پیک تولید گاز به ترتیب در سال اول و پـنجم 

ها فرض بر این مدلفتد. در این امیپس از تولید گاز اتفاق 

بـرداري لنـدفیل بهرهاست که تولید گاز در پایان سال اول 

مشابه در سـایر  به طور). چنین روندي 16( آغاز شده است

 ).3( مطالعات نیز گزارش شده است

ــه ــن غیربهداشــتی زبال ــا در شــهر در حــال حاضــر دف ه

کل باشـد مشـکوهدشت که به صورت تلنبار در هواي آزاد می

شود. در صـورت مـدیریت میمحسوب  یزیست محیطی مهم

هاي دفن مواد زاید دو راه براي حل مشکل گاز خروجـی محل

رد. روش اول بـه صـورت بـ به کاراز مراکز دفن زباله می توان 

کـه اسـت  LFGو سـوزاندن اسـتخراج سنتی است که شامل 

اکسـیدکربن و محصوالت اصلی ناشی از این روش شـامل دي

محصوالت و سهم گـاز متـان  این کهباشد و با توجه با آب می

باشـد پـس مـی 2COبرابـر بیشـتر از  21در گرمایش جهانی 

میزان گرمایش جهانی از گازهـاي محـل دفـن زبالـه در ایـن 

یابـد. روش دوم نیـز مشـابه روش به مقدار زیادي کاهش مـی

روش اول است با این تفاوت که گاز استحصال شده بـه جـاي 

بـا  شـود.هاي اقتصادي استفاده مـیشدن، در فعالیت سوزانده

توجه بـه مقـادیر متـان تولیـدي در محـل دفـن زبالـه شـهر 

تـوان یکـی از کوهدشت و با ارزیابی اقتصادي هر دو روش، می

را براي مدیریت گازهاي محل دفن شهرستان کوهدشـت  آنها
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به کار برد. نتایج نشان داد که میزان گازهاي محل دفـن طـی 

ي مختلف در شهر کوهدشت از الگـوي معمـول تولیـد هاسال

ایـن  بر اساسکند. میدر محل دفن پسماند پیروي  گازهااین 

استفاده از گـاز متـان براي هایی شود برنامهمینتایج پیشنهاد 

هـاي کنترل انتشـار گـازبراي براي تولید انرژي و راهکارهایی 

 برد. به کاري به اتمسفر انهاگلخ

 با وجودرا  LandGEMگردد مدل مییشنهاد بنابراین پ

هایی که براي بـرآورد فرضها و با توجه به پیش محدودیت

مقدار تولید گازهاي محل دفن مواد زایـد شـهري بایـد در 

نظر گرفته شود، تا حدود زیادي می توان براي این منظـور 

هاي آتی مدیریت مـواد زایـد ریزيبرنامهگیري و تصمیمو 

 گرفت. به کارشهري 

 تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل پایان نامـه مقطـع کارشناسـی ارشـد 

است. نویسندگان این مقاله از تمام کسـانی کـه در انجـام 

 نمایند.میهمکاري نمودند تقدیر و تشکر طرح این 
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Abstract 

Background: Large amount of solid waste is annually produced in Kuhdasht city. These waste 
materials are decomposed by anaerobic microorganisms after burying in disposal site and produce 
large amounts of gases (mainly methane and carbon dioxide). This study aimed to estimate the gas 
emission from solid waste disposal of Kuhdasht city using a tool known as LandGEM software. 
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in three steps. In 
the first stage, physical analysis of the waste materials was carried out. In the second stage, the 
population of the city was calculated for different years of the plan based on growth rate factor and 
other influencing factors. In the third stage, the amount of methane emissions and the production 
potential was obtained. Finally, by entering the data into the software the amount of landfill gas 
emission was calculated. 
Results: The generated gases from Kuhdasht landfill was estimated based on the 50% as volume 
percentage for methanT, 202 m3 / Mg as a potential gas production and 0.045 y-1 as methane 
production rate. The results showed that the maximum emissions occurred in 2019. The total 
amount of LFGs, methane, carbon dioxide, non-methane materials were 7013, 1873, 5140, 80.52 
Mg /y, respectively. 
Conclusion: The results of this study showed that the proportional volumes of different gases are 
produced at Kuhdasht landfill. Based on these results, the gas generation in the landfill is in 
agreement with the classic pattern of gas generation in the landfills. So it is possible to apply some 
plans to use methane gas for energy production, as well as strategies for controlling the emission of 
greenhouse gases to the atmosphere. 
Keywords: Gas, Kuhdasht, LandGEM, Burial Center, Solid waste. 
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