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  :چکیده 
این تاسیسـات  عمومی  انتشار بوهای نامطلوب از محلهای دفع به عنوان یک عامل مزاحم که تاثیرات بسیاری در پذیرش

عـدم  خصـوص  نگام طراحـی محلهـای دفـن پسـماند در    کنترل بو یکی از جنبه های مهم است که در ه.فراهم می آورد 

بات آلی غیر متـانی  نوع ترکی 100در یک محل دفن بهداشتی زباله  .یرد ، می بایست مد نظر قرار گ نامطلوب یگازهاجادیا

  .باشند الینده های خطرناک هوا میمره آنوع آنها در ز 30که منتشر می شوند

ترتیب پذیرش انواع زائدات ، تلفیق مکانی و جداسازی انواع پسماندهای شهری و طراحی مناسب کارخانجات کمپوسـت  

از دیگـر مـوارد مهـم در    دفن پسـماند ،  یکه در مجاورت محل هاکمپوست  C/Nتثبیت نسبت   در زمینه بهره برداری و

در این مقاله به بررسی انواع ترکیبات بو دار تولیدی در محلهای دفـن  . پسماند می باشد  نزمینه کاهش بو در محلهای دف

در تاسیسات دفع پسـماند هـا بـا اولویـت     ، استانداردهای موجود و تجربیات جهانی کاربردی در زمینه کنترل عوامل بو 

  .محلهای دفن پرداخته شده است 

   
   بو ، دفن پسماند ، کنترل:  کلمات کلیدی

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  شهرداری مشهدمعاونت خدمات شهری –کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط  1
  مدیر برنامه ریزی و نظارت برامور خدمات شهری شهرداری مشهدکارشناس خدمات شهری و  2
  



 

  :مقدمه 
یکی از مهمترین مشکالت مرتبط با فعالیت تاسیسات مرتبط با مواد زاید و پسماندها باشـد بـه    قطعبو ، شاید به طور      

ا پـردازش ،  برضایتی عمومی در زمینه عدم احداث و یا بهره برداری برخی از تاسیسات مرتبط طوری که در اکثر مواقع نا

عدم کارایی مناسب در بهره برداری از تاسیسات از جمله بزرگترین و حادترین جنبـه هـا   . می گردد  مشاهده.... انتقال و 

در یک محل دفن بهداشـتی   .اماکن گردیده است بوده است به طوری که در برخی موارد ایجاد بو باعث تعطیلی این گونه 

  .نوع آنها در زمره االینده های خطرناک هوا می باشند 30نوع ترکیبات آلی غیر متانی منتشر می شوند که  100زباله 

گازها ی منتشره از پسماندهای شهری باعث اصلی در زمینه نارضایتی مردم می باشد که این مورد در زمـانی کـه حـریم    

ر زمینه فاصله تاسیسات پسماند با نواحی مسکونی و یا صنعتی و یا جاده های عبوری رعایت نگردیده اسـت ، بـه   کافی د

محلهـای تاسیسـات دفـع و تعامـل مناسـب بـا       ، انتخاب مناسـب  مدیریت صحیح . طور قابل تاملی مشاهده می گردد 

  .ه در کنترل بو می باشد اجتماعات ساکن در حریم و یا خارج از حریم از جمله روشهای کم هزین

   در محلهای دفن پسماندمنابع تولید بو  -1

بوی ناشی از قرار گرفتن پسماندهای شهری تـازه کـه در   . دو منبع اصلی در تولید بو در محلهای دفن پسماند وجوددارد 

مـاه تـا   ( نی تر از آن در زمانی طوال. شرایط هوازی اولیه قرار دارد که این مورد جزء خصوصیات ذاتی پسماندها می باشد 

 .که دارای تعدادی عناصر جزئی و بد بـو مـی باشـد    ) LFG(گاز لندفیل ایجاد  ،تجزیه ی هوازی در محیط زایدات) سال 

)Bertacchi et al 2000.(  بر اساس مطالعاتGendebien  و همکاران)ترکیب عمده گاز لندفیل ترکیبات ارگانو ) 2003

در ایتالیا ، بر اساس مطالعاتی . بنها می باشد و هیدروکر ترپن هاسولفید هیدروژن همچنین ان و مرکاپتسولفوره شامل بر 

در آزمایشاتی که بر روی یک لنـدفیل در  .گزارش گردید  Carbon sulphideو  Sulphide  Dimethylعامل اصلی بو 

ها اعالم شد که این آالینده هـا   terpeneبلژیک صورت گرفت ، نتایج حاکی از وجود ماده اولیه تولید کننده بو جزیی از 

در اغلب موارد ، غلظت )(Termenia and Termonia 2006 .بودند   limoneneو  p-Cymene  ،a-Pineneشامل 

  .برابر حد آستانه بو که وضع گردیده است ، بدست آمد  10000عوامل تولید کننده بو که در باال ذکر گردید 

  در گاز محل دفن انواع ترکیبات بودار:  1جدول 

  نوع بو  حد آستانه بو  نام ترکیب ردیف
  تخم مرغ گندیده  . /PPb5  گاز سولفید هیدروژن  1
  کلم گندیده و یا بوی سیر  / .PPb5 -9  انمتیل مرکاپت  2
  بوی سیر  ppb1  مرکاپتاناتیل   3
  ----  . /PPb6/3-1  دی متیل دی سولفید  4
  بوی گازوئیل یا بنزین ----   تیوفن  5
  ---------   PPb 16  ن دی سولفیدکرب  6
  --------   PPb 1  دی متیل سولفید  7



 

  ---------  PPb 1  دی اتیل سولفید  8
   PPb 2  کربونیل سولفید  9

  
توجه به این نکته ضروری است که در اکثر مواقع گازهای بد بو انتشار شده ترکیبی پیچیده از مواد متفاوت می باشد      

از شـرایط زیسـت   مختلف ، به طور معمول به میزان انتشار بستگی دارد که آن هم تـابعی   یبات برای ترک حد آستانه بو و

   )Amoore 2005. ( محیطی ، نوع زائدات و سایر فاکتورها می باشد 

به طور معمول در یـک  . روش مرسوم در جهت مطالعات میزان بو بر اساس  مشخص کردن مکان جهت آزمایش می باشد  

  .مکان این آزمایشات می باید صورت گیرد  3محل دفن در 

  که این محل منبع اصلی تولید بو می باشد تازه  در محل تخلیه پسماندهای –الف 

  آدم روها در محل تاسیسات تصفیه شیرابه و یادر محل  –ب 

  در اطراف محل دفن  –ج 

تابـل بهتـرین   استفاده از بو سنج هـای پر معمول  روش آزمایش از جمله موارد مهم در تعیین میزان بو می باشد ، به طور

و آمونیـاک  H2Sنمونه برداری که در اطراف محل دفن برای آزمایش هیدرو کربن ها و سایر مواد بو دار مانند .گزینه باشد 

تیـک  در مقـدار قابـل    کربنهای آروماژنهـا ، هیـدرو  شامل هالو  اساس مطالعات صورت گرفته هیدرو کربنهابر. می باشد 

سایر . آمونیاک نیز در میزان باالتر از حد آستانه مشاهده گردید .قابل شناسائی بوددر میزانگزیلن نبودند و تنها شناسائی 

  ) Stretchetal 2004( و اسیدهای آلی فرار بود  مرکاپتاننیز حاکی از وجود ترکیبات سولفور مانند آزمایشات 

 Landبـه نـام   ) E.P.A( وی توسط اداره محیط زیست آمریکا که در جهت میزان انتشار و در جه ایجاد بمدل ساده ای 

GEM) (اجرا در کشور ما دارد یرا با توجه به سادگ یمناسب یت کابردیانتشار یافته است که قابل.  

  : ازکشورهای مختلف یاستاندارهای بو در برخ: 2جدول 
  توضیحات  استاندارد  نام کشور

ورت ایالتی است و توسط دولت مرکزی وضع استاندارد به ص  T/D5 1  ایاالت متحده
برخی ایالتها . تا کنون استانداردی وضع نشده است 

  .را استفاده می کنند   H2sاستاندارد  
    m3 /ou 1  آلمان
جمعیت احساس مزاحمت ناشی از % 12حداکثر حدود   هلند

% 3به  2010بو را درک کنند و این مقدار باید تا سال 
  .کاهش یابد 

  

    m3/2 ou5  بلژیک
  حد آستانه / فاکتور ترقیق  -1
2- Odor unit 
  

  :روشهای کنترل بو در محل های دفن -1

  :روش های کنترل بهره برداری و پذیرش پسماندها  -1-1



 

یکی از مهمترین تمهیدات در زمینه کنترل بو در محل هـای دفـن ، تعیـین معیارهـایی در جهـت پـذیرش انـواع        

آنها از منعقد کننده هایی مانند سولفات آلوم و لجن تصفیه خانه های آب در در  به عنوان مثال. می باشد   پسماندها

یا سولفات فرو یا فریک می باید با احتیاط بیشتری پذیرش گردد و یا در صورتی که مواد مـورد پـذیرش قـرار مـی     

بو در اثر احیاء سـولفات   علت مهم در زمینه پتانسیل ایجاد. باشد % 35گیرند می باید با در صد مواد خشک باالتر از 

  .می باشد  H2Sبه سولفید و ایجاد گاز 

مدیریت در پذیرش نخاله های ساختمانی و لجن حاصل از سنگبری ها نیز از جمله موارد مهم در زمینه کنترل تولید 

 مـی باشـد   )  ( Caso4.H2Oهسـتند دارای فرمـول   ) Gypsum(نخاله های ساختمانی که حاوی گـچ  .بو می باشد 

  رطوبـت بـه شـکل    و  pHگامی که گچ تحت شرایط بی هوازی در محل دفن قرار گیرد در صورت مساعد بـودن  هن

H2S  که دارای بوی تخم مرغ گندیده ، تبدیل می گردد.  

    مهمترین مشکالت  موارد در صورتی که در محل دفن انواع زایدات حیوانی نیز پذیرش گردد ، یکی از در برخی         

دامداری هـا  ه ایجاد بو در محلهای دفن می باشد و این در مواقعی که محلهای دفن در شهر های کوچک که دارای در زمین

  .می باشند اهمیت بیشتری دارد زیاد و پرورشگاههای دامی 

  :های خاک پوششی  جایگزین -2-1

وارد مهم در جهت کـاهش بـوی   استفاده از جایگزین کننده هایی جهت پوشش در محل دفن به جای خاک نیز از جمله م 

  .می باشد 

  .انواع جایگزینها شامل مواردزیر می باشد 

را در برخی کشورها به عنوان پوشـش    < cm1کمپوستهای که در رده باالی اندازه قرار دارند عموما : کمپوست  -1

  .میانی در محل های دفن استفاده می نمایند 

 .اد الی و غیر آلی می باشند نیز به عنوان پوشش میانی توصیه گردیده استاستفاده از مالچ که مو :مالچ   -2

زائدات باغبانی به عنوان یکی از بهترین موارد در جهت پوشش میانی و جلوگیری از ایجاد بـو  : زائدات باغبانی   -3

  .محل دفن کاربرد دارددر

می باشند ، بـه نحـو   )  5/8بیشتر از ( باال   pHاستفاده از این مواد که دارای : استفاده از خاکستر ،قلوه سنگ  -4

  .موثری باعث کنترل بوی ناشی از پسماندها می گردد 

  :تاسیسات شیرابه  -3-1

تولید شیرابه یکی از موارد حتمی در دفن پسماند می باشد و تاسیسات جمع اوری و تصفیه شیرابه به عنوان یکی از 

  محل های ایجاد بو می باشد 



 

از جمله موارد مهم  mg/l 5/1ا و منتقل کننده شیرابه ، تزریق مایع به طور ترجیحی کلر مایع با غلظت پوشش آدم روه    

  .در تاسیسات شیرابه می باشد 

  ) LFG(تاسیسات جمع آوری گاز محل دفن  -4-1

. ت می باشـد  جمع آوری گاز در محل دفن و انتقال ان به تاسیسات بسته به نوع کاربری و بر نامه ریزی مد نظر متفاو

نیاز به بررسـی هـای مهمـی در    ) Co–Generation(در صورتی که هدف استفاده همزمان از گاز و تولید برق باشد 

  جمع آوری گاز می توان به  از جمله عوامل مهم در کاهش بو در تاسیسات . این زمینه می باشد 

  ) طراحی مناسب اندازه سیستم جمع آوری گاز مانند هوادهها ، مشعل ها -١

 نصب تعداد کافی جمع کننده  -٢

بر اساس یک قاعده سـر انگشـتی ، یـک    :  ROI (Radius of Influence(شعاع عملکرد جمع آوری کننده  -٣

  مورد نیاز است  m24000چاه برای هر  حلقه

  :استفاده از مواد شیمیائی در کنترل بو -5-1
. ترل مهم در سالهای اخیـر گسـترش یافتـه اسـت     استفاده از موادی که باعث حذف بو می گردند به عنوان یک روش کن

مهمترین ترکیب کاربردی . انجام واکنش شیمیائی باعث تغییر خصوصیات بو و در نتیجه کاهش شدت انتشار بو می گردد 

ب مـی  با آ) یک بیست و پنجم ( 25/1رقیق در جهت کاهش بو در محلهای دفن ، استفاده از ارتودی کلروبنزن با نسبت ت

  .لیتر در هر هکتار پیشنهاد شده است  5000مطلوبترین میزان کاربرد آن ، . باشد 

که یک روغن گیاهی است نیز در برخی موارد استفاده گردیده است ولی ) Phytocide(استفاده از موادی مانند فیتوسید 

  گران ان ، توصیه نمی گردد به علت قیمت 

  

   



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استفاده از دستگاههای پرتابل تزریق کننده مواد شیمیایی در محل دفن:  1ل شک
  
  :استفاده از مواد جاذب  -6-1

در صورت استفاده از . کیبات زئولیت برای کنترل بوهای محیطی استفاده گردیده است استفاده از مواد جاذب مانند تر     

توان پوشش روزانـه را حـذف نمـود و یـا بـا       می به راحتی  اذبها در ج این مواد با توجه به افزایش نسبت سطح به حجم

حجم خاک پوششی را کاهش داد از دیگر مزایای زئولیت ها می توان به کاهش انتشار گازهـای سـمی بـا     ،مدیریت بهینه

ـ . این مواد را انجام می دهد  انجام واکنش و شکست -4 یه دارااستفاده توام از صفحات فیبر مانند یک یا چند زئولیت ک

است ، باعث ایجاد سطحی در حـدود   ,K ،Li ،Mg،Ba,Feوزنی از یک یا چند فلز مانند  4/0-%4و درصد وزنی روی % 2

m2/g 250-30  در صورتی که زئولیت به همراه فیبر به صورت رولهایی ترکیب مـی گـردد، کـه     .برای کنترل بو می گردد

  .می شود  است و برر روی محل دفن کشیده cm 60عرض آنها 

اندازه از زئولیت ها عالوه بر کاهش بو در صورتی که در تمامی مراحل دفن به صورت مناسب به کار رود ، نقش مهمـی در  

لواللیت که یک جاذب طبیعـی بـرای   به عنوان مثال استفاده از زئولیت کلینوپتی . کاهش میزان شیرابه تولیدی نیز دارد 

  .باشد آمونیوم است یکی از این موارد می 

  :بحث و نتیجه گیری  -3
  

ی دفن در جهت رعایـت اسـتاندارها   با توجه به لزوم کنترل بو بعنوان یکی از مهمترین اقدامات زیست محیطی در محلها

نوع آالینده خطرناک هوا  30که وجود پیچیدگی موضوع ایجاد بو و مخاطرات ایجاد شده ،رو تکل های جهانی می باشد وپ

اردی ماننـد ،تـدوین   را می طلبد که از آن جمله می تـوان بـه مـو    م اقدامات اجرایی و قانونی مناسبمی باشد لزوم انجا

 



 

ـ ا یقـات صـنعت  یتوسط اداره کـل اسـتاندارد و تحق  استاندارد بو در کشور ، تجهیـز مراکـز دفـن بـه دسـتگاهها       ران ی

Olfactometry دفن جهـت روشـن شـدن در     در جهت سنجش بو ، ایجاد دستگاههای پیلوت خود کار جهت مکانهای

در قبل از احداث مکانهای دفن ، هر چند که قـانون مصـوب ارزیـابی      E.I.Aصورت خاموش شدن مشعلها ، لزوم انجام 

نفر اجباری کرده است ، ولی در اجرا ایـن کـار طـور دیگـری      000/200زیست محیطی انجام آن را برای شهرهای بیش از 

  .در این زمینه می باشد از جمله موارد مهم .اعمال می گردد
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Summery: 
        Release odor nuisances from disposal site, one of the important for public aspect from 

these facilities. Odor control in design solid waste landfill were important because 

nuisance gas not production .in sanitary landfill release, 100 non-methane organic matter  

and 30 type of it, in the hazardous air pollutant. 

Acceptable type of waste, source and type separation ,good design and operation compost 

facility ,fixed C/N compost area near the landfill , those methods for reducing odor in 

landfill site. 

In this article, type of odor ,exported applicable in the word for odor control in the site 

landfill , is recognized. 
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