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خالصه  

  
اگرچه طی سالیان اخیر راهکارهاي متعددي جهت کاهش تولید پسماند از جمله بازیابی و استفاده مجدد در نظر گرفته شده، با این حال دفن 

با توجه به لزوم طراحی لندفیل هاي . باشده به عنوان گزینه اصلی مدیریت پسماند در اکثر نقاط ایران مطرح میبهداشتی هموار-مهندسی

شهري بر اساس ضوابط مهندسی، انجام پروژه هاي طراحی جهت ایجاد مناطق بهداشتی دفن زباله در شهر هاي کشور ضروري به نظر می 

در این مقاله به بررسی شرایط محل، . فیل شهري شهر داریون در این مقاله ارائه می گرددبه همین جهت مطالعه موردي طراحی لند. رسد

از نتایج این طراحی در مناطق با ویژگی . غربالگري و انتخاب محل مناسب و همچنین طراحی پوشش مناسب براي لندفیل پرداخته می شود

  .هاي مشابه می توان استفاده نمود

ی، لندفیل، زباله شهريدفن بهداشت: کلمات کلیدي

  

مقدمه  .1

بهمین منظور در ابتدا مطالعات اولیه جهت شناسایی . در طراحی محل دفن ضوابط مختلف مهندسی و شرایط محل از اهمیت ویژه اي برخوردار می باشد

گی مینسوتا و سایر شاخص هاي در مرحله بعد از بین مناطق مناسب بر اساس شاخص آلود.مناطق مناسب جهت اجراي طرح صورت پذیرفته است

کیلومتري شمال شرق شیراز است که  30داریون شهري در .آلودگی مناطق مناسب غربالگري و در انتها محل نهایی اجراي طرح مشخص گردیده است

، محمدآباد، بردج، دودج.ارلودیند.و تربرساداتتربرجعفري.تربرالبیشه:روستاهاي تحت پوشش داریون عبارتند از .نفر جمعیت دارد 22000حدود  در

متر می باشد این شهر در منطقه با اقلیم آب و  1380میلیمتر و ارتفاع آن از سطح دریا  270متوسط بارندگی ساالنه براي این شهر .ایزدخواستو  علی آباد

  .هوایی گرم و خشک قرار گرفته است

  و SIGMA/W  که با استفاده از نرم افزار هاي ژئو تکنیکی . ربري و نشست می باشدیکی از مهم ترین مسائل کنترل پایداري شیب ها ،ظرفیت با      

SLOPE/W به همین منظور کنترل انتقال آلودگی با استفاده .ایجاد پوشش مناسب در محل هاي دفن اهمیت بسزایی دارد.مورد بررسی قرار گرفته است

.جه به تحلیل هاي صورت پذیرفته و محدودیت هاي اقتصادي پوشش مناسب ارائه شده استدر انتها با تو. صورت پذیرفته است CTRANاز نرم افزار
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  بررسی و مطالعات محلی - 1

سال آینده ،بررسی زمین شناسی منطقه، بررسی وضعیت اب هاي  20مطالعات محلی براي احداث محل دفن شامل تعیین حجم زباله تولیدي براي        

  . ود خانه هاي فصلی وتوپوگرافی منطقه می باشدزیر زمینی ، رواناب ها و ر

تعیین حجم زباله تولیدي1- 1

به منظور تعیین حجم زباله تولیدي، به اطالعات . در یک روز می باشدگرم به ازاي هر فرد 780سرانه تولید زباله بر اساس داده هاي شهري برابر با       

سال آینده بدست  20ار داشتن اطالعات اماري و جمعیتی می توان تخمین دقیقی از حجم زباله براي با در اختی.آماري از پسماند محل احتیاج می باشد

با توجه به حجم زباله تولیدي می توان با در نظر گرفتن مقطع .سال را براي شهر داریون نشان می دهد 20حجم زباله تولیدي در مدت )1(جدول . آورد

.[1]را ارائه نمود اولیه مساحت مورد نیاز براي محل دفن

      محاسبه حجم زباله تولیدي - 1جدول

  

بررسی زمین شناسی منطقه 1- 2

در ادامه براي مدل .بررسی زمین شناسی منطقه از نظر تعیین میزان نفوذ پذیري و همچنین پارامترهاي مقاومتی خاك محل،داراي اهمیت می باشد        

  .می باشد) 2(این پارامتر ها براي محل مورد نظر مطابق جدول . سازي این پارامترها احتیاج است

سال

سرانه تولید 

)gr(زباله 

سرانه تولید زباله 

)kg(سالیانه حجم زباله تولید

1  780 8/280 6177600

2 782 52/281 6267761

3 784 24/282 6359197

4 786  96/282 6464675

5 788 68/283 6571860

6 790 4/284 6670779

7 792 12/285 6791461

8 794 84/285 6903932

9 796 56/286 7018220

10 798 28/287 7134356

11 800  288 7252368

12 802  72/288 7372285

13 804 44/289 7494140

14 806 16/290 7617961

15 808 88/290 7743780

16 810 6/291 7871622

17 812 32/292 8001540

18 814 04/293 8133546

19 816 76/293 8267679

20 818 48/294 8403974

مجموع 15980 8/5752 144528749
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  پارامترهاي مربوط به خاك محل و پسماند  -2جدول

مدول االستیک  KN/m3وزن مخصوصKPaچسبندگی  زاویه اصطکاك  

KPa  

  ضریب پواسون

  3/0  2105×  20  10  37  پارامترهاي خاك

  21042/0×  8  5  20  پارامترهاي پسماند

  وضعیت آب زیر زمینی بررسی1- 3

همچنین براي انتخاب محل هاي مناسب اولویت با . ترازآب زیر زمینی و پیشینه آن جهت انجام آنالیز هاي انتقال آلودگی داراي اهمیت می باشد       

  .بیشتري را طی نمود مناطقی است که سطح تراز آب زیر زمینی پایین تري دارند، و آلودگی براي رسیدن به آب زیر زمینی بایستی مسافت

  بررسی رواناب ها و رودخانه هاي فصلی1- 4

  

سیل  با توجه به امکان انتقال آلودگی ها توسط رواناب هاي سطحی به سایر نقاط بایستی دقت شود تا نقاط مورد استفاده جهت دفن پسمانداز نقاط        

  .تفاده از نقشه ها ویا بازدید محلی بدست آورداطالعات مربوط به رواناب ها را می توان با اس.خیز به دور باشد

  

  توپوگرافی محل و سایر موارد1- 5

البته . اطالعات مربوط به توپوگرافی از آن جهت داراي اهمیت است که بررسی پایداري هاي شیب و میزان حجم عملیات خاکی به آن وابسته می بهشد

اهمیت میباشند، که از آن جمله میتوان به فاصله از مناطق شهري، مناطق حفاظت شده ، منابع موارد دیگري نیز در انتخاب محل مناسب براي دفن داراي 

  .اشاره کرد..... آب آشامیدنی و

بهداشتی پسماند داریون مقایسه  و در نهایت یکی از مناطق به عنوان مناسب ترین -در این مقاله سه محل دفن مناسب براي احداث محل دفن مهندسی

  .امتیاز دهی به این سه منطقه را نشان می دهد) 3(جدول شماره . ه گردیده استمحل دفن ارائ

  

امتیاز دهی به مکان هاي پیشنهادي جهت احداث لندفیل -3جدول

  3مکان شماره   2مکان شماره   1مکان شماره   ضریب اهمیت  عوامل موثر در انتخاب

  4  4  4  3  وضعیت آب زیر زمینی

  4  3  3  3  فاصله تا مناطق مسکونی

  3  3  4  2  فاصله تا جاده اصلی و جاده دسترسی

  5  5  5  3  فاصله از زمین هاي کشاورزي و اراضی حفاظت شده

  4  4  2  4  فاصله چاه هاي آب و منبع نگهداري آب

  5  5  5  4  قرار گیري محل بر روي خاك هاي مسئله دار

  4  4  4  4  قرار گیري بر روي گسل هاي فعال

  5  3  3  4  وجود سابقه زمین لغزه

  5  1  5  3  کاربرد ارازي جهت مصارف دیگر

  132  109  115  30  جمع امتیازات

  4/4  6/3  8/3  -  میانگین امتیازات
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  .مقطع اولیه براي لندفیل را نشان می دهد) 1(شکل 

  ابعاد اولیه لندفیل –1شکل 

  

  بررسی هاي ژئوتکنیکی منطقه - 2

لف اعم از کنترل پایداري شیبهاي محل دفن،کنترل میزان نشست و تنش هاي ایجاد شده در نقاط در بررسی ژئوتکنیکی محل بایستی شرایط مخت       

  . براي آنالیز در شرایط مختلف استفاده شده است  SLOPE/Wو  SIGMA/Wدر این بررسی ها از نرم افزارهاي  . مختلف ، مورد بررسی قرار گیرد

  کنترل پایداري شیب 1- 2

بایستی شرایط . ب ها شامل کنترل پایداري شیب خاکبرداري براي دفن زباله و کنترل پایداري شیب زباله انباشته شده می باشدکنترل پایداري شی       

ضرائب اطمینان براي حالت هاي مختلف محل ) 4(در جدول شماره . مختلف از قبیل شرایط بهره برداري و شرایط زلزله طرح مورد بررسی قرار گیرد

انجام شده   SLOPE/Wبه علت پایین بودن سطح آب ،کلیه آنالیزها با توجه به پارامترهاي خاك خشک و با استفاده از نرم افزار . ستدفن ارائه شده ا

  .است

  ضرایب اطمینان پایداري شیب در شرایط مختلف -4جدول

ضرایب اطمینان براي شیب خاکبرداري   حالت هاي مختلف

  شده

  ضریب اطمینان جهت شیب پسماند

  -  8/3  یط خاکبرداريشرا

  1/2  2/3  شرایط بهره برداري

  6/1  5/2  شرایط زلزله

  

  کنترل ظرفیت باربري و نشست  1- 3

  SLOPE/Wدر این مطالعه از نرم افزار . کنترل ظرفیت باربري و نشست را می توان با استفاده از نرم افزارهاي مختلف ژئو تکنیکی انجام داد       

با توجه به .همچنین توجه به نشست هاي زمانمند ضروري است. ی توجه شود که نشست هاي بدست آمده نشست هاي آنی استبایست.استفاده شده است

میزان نشست و تنش در ) 5(جدول.و نشست تحکیمی را نخواهد داشت. جنس خاك محل نشست ، خاك زیر محل دفن به صورت االستیک می باشد

  . [2]تخمین زده می شود cm10ارتفاع لندفیل نشست زمانمند لندفیل را  با توجه به. نقاط مختلف ارائه می دهد

  

  تنش و نشست در نقاط مختلف لندفیل -5جدول

(Cm)مقدار نشست   (KPa)مقدار تنش افقی  (KPa)مقدار تنش قائم  نقاط 

  2/10  0  0  واقع دروسط تاج توده زباله Aنقطه 

  4/1  5/525  2/1434  واقع در وسط و کف لندفیل Bنقطه 

واقع در تراز سطح زمین طبیعی محل  Cنقطه 

  و در وسط لندفیل

2/635  325  2/5  
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  طراحی پوشش مناسب محل دفن پسماند - 4

به همین منظور می توان از . پوشش مناسب محل دفن پسماند بایستی به نحوي باشد که کمترین آلودگی را به خاك وآب هاي زیر زمینی انتقال دهد       

پوشش سنتی که شامل الیه نفوذ ناپذیر . این پوشش ها به طور عمده شامل دو دسته از پوشش ها می باشد. هاي نفوذ ناپذیر استفاده نمود انواع پوشش

مزایاي بیشتري  GCLاستفاده از . می باشد GCLو یا استفاده از  (Geomembrane)و پوشش هاي مدرن که با استفاده از ژئو ممبرین  (CCL)رسی 

را  in 1این پوشش می تواند سوراخ هاي تا قطر . از جمله این مزایا قابلیت خودترمیمی این پوشش است. خواهد داشت Geomembraneنسبت به

  . [3]ترمیم نماید

گیري از جهت جلو. و فشرده سازي خاك محل به عنوان الیه نفوذناپذیر استفاده شده است GCLدر این مطالعه براي پوشش محل دفن از ترکیب        

 30به همین منظور از یک الیه . ایجاد هد شیرآببه بر روي پوشش نفوذناپذیر می بایست زهکشی مناسب در کف و دیواره هاي محل دفن انجام شود

ه در جداره هاي محل دفن از شبک.در کف محل دفن استفاده می شود) Geopipe(سانتیمتري شن درشت دانه به همراه لوله هاي انتقال متخلخل 

)Geonet ( به همراه)Geotextile (شکل . به عنوان زهکش  استفاده می شود)نحوه پوشش محل دفن ) 4(در شکل .مقطع عرضی را نشان می دهد) 2

  .[4]مشخص شده است

  

مقطع عرضی طرح نهایی لندفیل -2شکل 
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  پوشش لندفیل - 3شکل

  نتیجه گیري و ارائه راهکار - 5

به همین جهت . تولید زباله و افزایش جمعیت ، حجم زباله تولیدي در سال هاي اخیر با افزایش قابل توجهی روبه رو می با شدبا توجه به افزایش سرانه 

یکی از مهم ترین قسمت هاي محل دفن پوشش آن می . بهداشتی پسماند هاي شهري ضروري به نظر می رسد - ارائه طراحی مناسب جهت دفن مهندسی

طراحی پوشش ها به روش مدرن شامل استفاده از ژئوسنتتیک ها به عنوان الیه نفوذ ناپذیر می . وگیري از نشت آلودگی می باشدکه وظیفه آن جل. باشد

 -در این مقاله نمونه اي از طراحی مناسب جهت اجراي محل دفن مهندسی. که مزایاي قابل توجهی نسبت به روش هاي سنتی را دارا می باشد. باشد

  .ردیده است که می تواند در مناطق با ویژگی هاي مشابه محل مورد مطالعه مورد استفاده قرار گیردبهداشتی ارائه گ
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