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ABSTRACT
Background & objective: Evaluation of the effects on environment is an executive view for sustainable development. Solid waste is one of the factors that
pollute the environment and the management, control and proper hygiene play
a key role in promoting the health of society. So, in establishing the composting
plants, the environmental issues should be considered and a proper place for
these plants must be chosen. This can be one of the most important tasks in
waste management programs in developing countries. The aim of this study
was to determine the effects of these plants on environment and the procedures to be carried out in this field.
Materials & Methods: This research was a review study. By Using the key words
(such as compost plants, environmental impact assessment, Iran) the related
articles on Web sites google schoolar, iranmedex , SID, Magiran and civilica
were searched and studied.
Results: In this study, Articles in the period 1995 to 2016 were studied and
40 papers were selected. One paper Environmental impact assessment study
methods, One paper method Adkins and Brooke,7 paper method Leopold matrix, one paper matrix math,one paper matrix method of rapid, 2 paper Matrix
interactions, the Check list for assessing and one paper matrix type III.
Conclusion: In most reviewed studies, the method of Leopold matrix has been
used to assess the environmental impact of compost plant. Leopold matrix
method has been considered by researchers and experts because of its accuracy, surveying in the construction and operation phases, using two-dimensional
tables to express the effects of a compost plant project on the environment,
determining suitable place And finally scoring waypoint is placed by specialists
for more Compost Plant
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چکیده

زمینه و هدف :ارزیابی اثرات زیست محیطی ،دیدگاهی اجرایی در جهت توسعه پایدار است .مواد زايد
جامد موجب آلودگی محیط زیست شده و مدیریت ،کنترل صحیح و بهداشتی آن ،نقش مهمی در ارتقاء
بهداشت و سالمت جامعه دارد .به منظور جلوگيري از اين مخاطرات ،احداث كارخانههاي كمپوست نيز
بايد با ارزيابي اثرات زيست محيطي همراه باشد .از اين نظر ،انتخاب مكان مناسب ،يكي از وظايف مهم در
برنامه مديريت مواد زايد در جوامع در حال توسعه است .مطالعه حاضر با هدف تعیین روشهای ارزیابی
اثرات زیست محیطی صورت گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه مروری با استفاده از کلید واژههای compost plants، environmental
 ،impact assessment، iranمقاالت مرتبط در پایگاههای اطالعاتی google schoolar، SID، Magiran
سیویلیکا جستجو و مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافتهها :در این مطالعه ،مقاالت در بازه زمانی  1374الی 1395مورد بررسی قرار گرفت و40مقاله مرتبط
با موضوع انتخاب شد .روشهای مورد بررسی ارزیابی اثرات زیست محیطی مقاالت ،روش ارزیابی ادکینز
و بروک ،روش ارزیابی ماتریس لئوپولد ،روش ماتریس ریاضی ،روش ماتریس اثرات سریع ،ماتریس
اثرات متقابل ،چک لیست سنجشی و ماتریس نوع سوم بوده است.
نتیجهگیری:در اكثر مطالعات مورد بررسی ،از ماتریس لئوپولد برای ارزیابی اثرات زیست محیطی
احداث کارخانه استفاده شده بود .روش ماتریس لئوپولد به دلیل دقت باال ،بررسی در دو فاز ساختمانی و
بهرهبرداری ،تعیین محل مناسب و در انتها امتیازدهی محل انتخابی برای احداث کارخانه کمپوست بیشتر
مورد توجه افراد پژوهشگر و متخصص قرار گرفته است.
نوع مقاله :مقاله مروری
کلیدواژهها :ارزیابی اثرات زیست محیطی ،ایران ،کارخانجات کمپوست
 استناد :نوائی فیضآبادی ع الف ،علیدادی ح ،نجفپور ع الف ،دنکوب م ،یزدانی م ،ساقی م ،شفیعی
م .ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوستسازی در ایران -مروری .فصلنامه پژوهش در
بهداشت محیط .بهار 1395؛.51-38:)1( 2
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مقدمه

تعادل ،هماهنگي و نظم الزم بين اجزاء طبيعت ،از ضروريات

اساسي محيط زيست است .چنانچه اين تعادل در اثر برخي ش رايط
دچار تغيي رات شود ،آسيب به تمام اجزاء و ساختار موجودات زنده و
در رأس آن انسان وارد خ واهد شد .از نيم قرن گذشته فعالي تهاي

مهم اقتصادي و صنعتي ،بكارگيري تكنولوژيهاي پيشرفته هم راه

با رشد فزاينده جمعيت و نيز عدم هماهنگي دولتهای مختلف
دنيا در استفاده بهينه از منابع طبيعي موجود ،باعث برهم خوردن
تعادل محيط زيست شده است .در نتيجه بر هم خوردن تعادل

زیست محیطی و ايجاد آلودگ يهاي مختلف آب ،ه وا ،خاك،
صدا ،ح رارت و غيره و همچنین با فرسايش خاك ،بيابانزايي،
بروز سيالبها ،انهدام و انق راض گونههاي گياهي و جانوري و

تخ ريب اليه ازن ،گرم شدن كره زمين ،باال آمدن آب درياها ،افزايش
گازهاي گلخانهاي و بسياري ديگر ،باعث ايجاد بيماريهاي جديد
و صعبالعالج و مرگ مير شده است ( .)1,2امروزه معضل

زباله يا پسماندهاي شهري ،يكي از مسائل مهمي است كه فكر
مسئ ولين خصوص ًا در شهرهاي بزرگ را به خود مشغول کرده است
و مدي ريت صحيح م واد زايد جامد كه در آن بهينهت رين اصول و
اقدامات جهت رعايت مالحظات بهداشتي ،اقتصادي ،مهندسي و

زيباي يشناختی بکار برده م یشود ،از ب رنامهها و سياستهاي كلي

دستاندركاران كشور است  .در این میان يكي از بهت رين روشهاي
دفع صحيح زباله ،احداث كارخانههاي كمپوست است که اج راي

اين پروژهها نيز همانند ساير طرحهاي عم راني نياز به ارزيابي

زيست محيطي دارد و از سال  1378طبق صورتجلسه شوراي
عالي محيط زيست ،جايگاههاي كمپوست و جايگاههاي دفن زباله

نيز در زمره پروژههاي ارزيابي زيست محيطي ق رار گرفتند (.)4,3

ايجاد كارخانههاي كمپوست در اي ران به سال  1328كه كارخانه
آلي اصفهان تأسيس شد ،برم يگردد (.)5

مواد زائد جامد یکی از آالیندههای مهم زیست محیطی

هستند .مشخصات زبالههای شهری در ایران نشان میدهد که

بیش از  70درصد از زائدات را مواد فسادپذیر تشکیل میدهند.

کمپوست کردن زائدات آلی ،یکی از مناسبترین روشهای دفع

زبالهها در کشور به شمار میرود ( .)6توسعه صنايع كمپوست از
زباله مخلوط در صورت عدم رعايت جنبههاي بهداشتي و محيط
زيستي و اقتصادي ،داراي پيامدهاي محيط زيستي و بهداشتي
متعددي خواهد بود كه ميتواند سالمت جامعه و محيط زيست را
مورد تهديد قرار دهد ( .)7همچنین آزمایشات مختلفی در رابطه

با رسیدن کمپوست وجود دارد .این آزمایشات سمیت یا عدم
سمیت کمپوست را اندازهگیری میکنند (.)8

با بهرهگیری از سیستمهای تولید کود آلی سازگار با

خصوصیات محلی ،جغرافیایی و الگوهای اقتصادی -اجتماعی،که
موارد موفقیت آمیزی در این زمینه ها تاکنون تجربه شده است،

میتوان در ساماندهی فعالیتهای مربوط به حفظ منابع طبیعی و
جلوگیری از آلودگیهای محیط زیست و بهداشت جوامع انسانی
اقدام مؤثری انجام گیرد .سرمایهگذاری در زمینه بازیافت و تبدیل

مواد زاید بهویژه تولید کود آلی ،از جمله سرمایهگذاریهایی است
که در سطح کالن و در درازمدت بازده محسوسی داشته و باید

آنها را از دیدگاه سرمایهگذاری بخش توسعه پایدار مدنظر قرار

داد .این نوع اقدامات باعث سالم سازی محیط ،بهداشت معنوی و
روانی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست میشود؛ که نمیتوان
آنها را در مقیاسها و سنجشهای اقتصادی ارزیابی مالی نمود
(12ـ .)9

ارزيابي اثرات زيست محيطي عبارت است از شناسايي و

ارزيابي سيستميك پيامدهاي پروژهها ،برنامهها و طرحها بر اجزاء

فيزيكي -شيميايي ،بيولوژيكي ،فرهنگي ،اقتصادي -اجتماعي
محيط زيست و به عبارت ديگر روشي است جهت تعيين ،پيشبيني

و تفسير اثرات زيست محيطي يك فعاليت بر روي اجزاي محيط
زيست ،بهداشت عمومي و سالمت اكوسيستمهايي كه زندگي بشر
به آن وابسته است .ارزيابي زيست محيطي در نقاط مختلف جهان

بهنامهاي اثرات زیست محیطی ))Environmenntal Impact
و ارزیابی اثرات زیست محیطی (Environmental Impact

 )Assessmentنيز خوانده ميشوند ( .)14,13فرآيند ارزيابي
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موجود پايهريزي شده است ( .)15ارزیابی آثار توسعه فرآیندی

کمپوست با انجام هرچه بهتر و کاملتر ،حفظ محیط زیست و

صحيح توسعه پايدار و سپس وسعت بخشيدن به پروژههاي توسعه

گروهي است كه طي آن متخصصان مختلف به شناسايي و ارزیابي

آثار مثبت و منفي طرح و یا طرحهاي توسعه بر بخشهاي
بومشناختي ،اقتصادي و اجتماعي محيط زيست میپردازند و در

صورت پذیرش توسعه موردنظر ،راهكارهايي جهت كاهش و یا
رفع آثار منفي آن ارائه میدهند ( .)16ارزیابی اثرات زیست
محیطی دیدگاهی اجرایی در جهت توسعه پایدار است ،دیدگاهی
مبنی بر اینکه همه چیز در محیط زیست و با محیط زیست به

پایداری میرسد .در این نظام هر نوع فعالیت مانند فعالیتهای

اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی و غیره با یکدیگر مرتبط
بوده و به هم پیوند میخورند .ارزیابی اثرات زیست محیطی یکی

از مناسبترین معیارهای توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست

است ،بنابراین باید در قالب الزامات قانونی قرار بگیرد و اجرا
شود ( .)17در حال حاضر ،مهمترين و معتبرترين قانون مرتبط

با ارزيابي زيست محيطي ،ماده  105قانون برنامه سوم توسعه

ميباشد كه بيان میکند تمام طرحها و پروژههاي بزرگ توليدي
و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات مكانيابي
بر اساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و

مصوب هيأت وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گرفته و

رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرحها و پروژههاي مذكور

الزامي است ( .)3بنابراين ،ارزيابي محيط زيستي با شناسايي
و پيشبيني آثار پروژه بر محيط زيست فيزيكي و زيستي،
رويكردي فعال جهت حداكثر نمودن فرصتها و منافع حاصل

از كمپوست و اجتناب به موقع از پيامدهاي نامطلوب است (.)7
امروزه انتخاب مكان مناسب براي كارخانههاي كمپوست ،يكي
از وظايف مهم در برنامه مديريت مواد زايد در جوامع در حال

توسعه است (.)18

هدف از اجرای طرحهای ارزیابی اثرات زیست محیطی،

تعیین اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه و ارائه

طرح ،ارتقای کیفی کود کمپوست تولید شده توسط کارخانه
جلوگیری از تخریب منابع طبیعی منطقه ،ارتقای سطح بهداشت

جامعه ،تعیین چهارچوب اقتصادی طرح و ارائه راهکارهای
اقتصادی فنی و مدیریتی برای اجرای بهینه طرحهای پیشنهادی
مصوب میباشد (.)19-22

روشهای گوناگونی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی وجود

دارد كه از مهمترین آنها ،چک لیستها و ماتریسها میباشند .از

مزیتهای چک لیستها ،ارتقای سطح فکر افراد نسبت به اثرات
زیست محیطی در قالب یک مسیر سیستماتیک و استفاده بسیار

آسان از آن است .از معایب آن ،در نظر نگرفتن برخی پارامترها
و نیز كلی بودن آنها است .معروفترین نوع ماتریس ،ماتریس
لئوپولد است .ماتریسها بهدلیل اینکه بین فعالیتها و فاكتورهای
زیست محیطی ارتباط برقرار میكنند ،نسبت به چک لیستها

ارجحیت دارند .همچنین آنها میتوانند اطالعات را در یک شکل
ساده نمایش دهند ( .)17مطالعات متعددی در مورد ارزیابی

اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوست انجام شده است
که میتوان به استفاده از روشهای چک لیست پرسشنامهای،

ماتریس اثرات متقابل ،چک لیست سنجشی ،ماتریس لئوپولد،

ماتریس نوع سوم ،ماتریس منوری ،سیستم ارزیابی ادکینز و
بورک ،ماتریس چهار قسمتی و ماتریس ریاضی اشاره کرد.
مطالعه حاضر با هدف تعیین روشهای ارزیابی اثرات زیست
محیطی صورت گرفته در مقوله کارخانجات کمپوست انجام شد.

مواد و روشها

در این مطالعه مروری با استفاده از کلید واژههای Compost Plants،

 ،Environmental Impact Assessment، Iranارزیابی
زیست محیطی کارخانه کمپوست و ارزیابی اث رات زیست
محیطی  +محل احداث کارخانه ،مقاالت م رتبط در بازه زمانی

1374تا  1395در پایگاههای اینت رنتی Google Scholar،
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اثرات زيست محيطي در وحله اول براي كمك به برنامهريزي

راهکارهای فنی و مدیریتی جهت کاهش اثرات نامطلوب ارائه

42
فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط  /دورة دوم ،شمارة اول ،بهار 1395

 SID، MagiraNسیویلیکا جستجو شدند و مورد مطالعه ق رار

انتخاب مقاالت شامل :مطالعات مشاهدهای ،مقاالت زبان فارسی،

که در فلوچارت (شکل  )1نشان داده شده است .مقاالت نام رتبط

زیست محیطی م رتبط با پژوههای عم رانی بود.

گرفتند .انتخاب مقاالت با توجه به بیانیه  PRISMAانجام شد

دریافت شده از پایگاه دادههای ذكر شده حذف شدند .معیارهای

در دسترس بودن مقاالت و اطالعات م ربوط به بیانیه ارزیابی اث رات

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ

Civilica

Google scholar

ﺗﻌداد ٧ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺗﻌداد ٢۴ﻣﻘﺎﻟﮫ

Magiran

Sid

ﺗﻌداد١٢ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺗﻌداد ١١ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﮐل ﻣﻘﺎﻻت درﯾﺎﻓت ﺷده
تعداد ۵۴ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﻣﻔﺎﻻت ﻏﯾر ﻣرﺗﺑط
ﺗﻌداد  ١۴ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﻣﻘﺎﻻت ﺑررﺳﯽ ﺷده
ﺗﻌداد ۴٠ﻣﻘﺎﻟﮫ
اﻟﮫ
ﺷﮑﻞ  -1ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ

شکل  .1نحوه بررسی مقاالت در مطالعه حاضر
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در این مطالعه ابتدا به بررسی و شناسایی اث رات زیست محیطی

ناشی از کمپوستسازی ،ع وامل مؤثر در مکانیابی کارخانجات

کمپوست ،پی شبینی اث رات زیست محیطی کمپوست در فاز
ساختمانی و فاز بهرهبرداری پرداخته و سپس نتایج مقاالت بررسی

شده به صورت زیر گزارش شد.

شناسایی اثرات زیست محیطی ناشی از کمپوستسازی

.1کیفیت هوا :آلودگی ه وا بهجز مشکالت م ربوط به بو ،معموالً

جزء نگ ران یهای اصلی کارخانه کمپوست نم یباشد .گردوغبار
خصوص ًا در فصل خشک تابستان م یت واند یک مشکل محسوب
شود .از ع وامل انتشار گردوغبار در فرآیند کمپوستسازی م یت وان

به عملیات غ ربالگری ،خردکردن و ت رافیک وسایل نقلیه (جهت

حمل و ت رابری م واد زائد کمپوست) اشاره کرد .باکتریها و

قارچها توسط ذرات گردوغبار حمل م یش وند ،در نتیجه به آسانی
م یت وانند بر کارگ ران کارخانه و همسایگان نزدیک کارخانه تأثیر
بگذارند .ذرات گردوغبار همچنین ممکن است باعث مسدود شدن

تجهی زات و فیلترها ش وند (.)23

 .1-1بو :بو شاید یکی از مه مت رین مشکالت م ربوط به
کمپوستسازی باشد .بهطوریکه اگر احداث و عملکرد

کمپوستسازی به درستی صورت گرفته باشد ،انتشار بو را به
دنبال نخ واهد داشت .برخی تکنیکهای کنترل بو مانند حذف

منابع بو از قبیل پسماندهای غذایی مرطوب با آبهای راکد،

در جلوگیری از ت ولید بو مؤث رند .تکنولوژیهایی ب رای کنترل بو
وجود دارند ،این ابزارها ممکن است گ ران باشند و اث ربخشی آنها
متفاوت باشد .کنترل بو در کاهش رهاسازی آئروسلهای زیستی

یزا باشند ،مؤثر
که ممکن است حامل میکروارگانیس مهای بیمار 

است .بو م یت واند به عنوان گاز توسط ه وا منتشر شود و یا
م یت واند جذب ذرات گردوغبار شده و توسط آنها جابجا شود .بوها
تمایل دارند در روزهای بدون باد و مرطوب بیشتر در فضا باقی
بمانند و در روزهای بادی ،گرم و خشک پ راکنده ش وند .ف راوانی،

شدت ،مدت زمان و آزردگی فاکتورهای اصلی در ت وانایی پذیرش

ممکن است ف راوانی یا شدت بویی که در ه وا به مدت طوالنی باقی
نم یماند و آزاردهنده نیست را تحمل کنند .هرچند حساسیت به
بو در اف راد مختلف متفاوت است .آنها بوهای پایداری را که بیشتر

در محیط هستند ،تحمل نم یکنند (.)24

آمونیاک مهمترین ترکیب بودار است که در شرایط بیهوازی

و به ندرت در شرایط هوازی به وجود میآید .آمونیاک سبکتر از
هواست و به سرعت در اتمسفر باال میرود .توپوگرافی و به دنبال

آن جریان هوا در شدت ،گسترش و پخش بو مؤثر خواهند بود.
بر این اساس بدترین وضعیت سال در مورد انتشار بو اواخر پاییز

و زمستان است .از طرفی هوای گرم ،تجزیه بیهوازی و در نتیجه
تولید بو را افزایش میدهد .بنابراین این مشکل در تابستان بیشتر

اتفاق میافتد .بیشترین انتشار بو در طی کمپوستسازی مربوط
به اختالط و فرآیند هوادهی مانند آمادهسازی مواد خام ورودی و
در طی چرخش مواد آلی در حال تجزیه میباشد (.)25

 .2-1ذرات معلق :کمپوستسازی و تجهی زات آن م یت واند
منبعی ب رای ذرات معلق اتمسفر باشد .بیشت رین غلظت ذرات

معلق در طول کمپوستسازی م ربوط به پیش تصفیه م واد آلی
تازه و چرخش م واد آلی در حال تجزیه است که در طول تابستان
و زمان یکه م واد آلی خشک هستند ،این غلظت بیشتر م یشود.

غلظت و ت راکم این ذرات در ه وای کارخانه کمپوست بین 0/001

تا  0/014میل یگرم در متر مکعب متغیر است ( .)23در فرآیند

کمپوستسازی بیشت رین نگ ران یها م ربوط به ذراتPM10،

PM2/5و کل ذرات معلق م یباشد .سالمت بشر تحت تأثیر

اندازه این ذرات است .ذرات بزرگ در بینی و گلو به دام م یافتند،

ولی ذرات کوچکتر وارد ریه شده و مشکالت تنفسی به بار

م یآورند .در نتیجه کارگ ران بخش کمپوستسازی بهدلیل م واجهه
با حجم زیادی از ذرات ،در معرض عف ونتهای تنفسی خ واهند

بود (.)25

 .3-1بیوگاز :تجزیه م واد آلی فسادپذیر موجود در زائدات خانگی
در غیاب اکسیژن ،ت ولید بیوگاز را به دنبال دارد که تق ریب ًا مخلوطی

نوایی فیضآبادی و همکاران  /ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوستسازی...

یافتهها

بوی کمپوست توسط همسایگان متفاوت هستند .همسایهها
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از  65درصد متان و  35درصد دیاکسیدک ربن است .انتشار کنترل

مانند هیدروک ربنهای معطر چندحلقهای را در شی رابه تجزیه کنند،

در انسان شود ،بناب راین آالیندههای اصلی ت ولید شده شامل متان،

ت ولید م یکنند (.)23

نشده بیوگاز م یت واند منجر به آتشسوزی و دیگر خط رات بالقوه

اکسیدهای نیتروژن ( ،)NO، NO2اسید سولفوریک ،اکسیدهای
سولفور ( )SO3 ،SO2و ترکیبات آلی ف رار بدون متان م یباشد .این
آالیندهها ب هدلیل سمی بودن و داشتن بو در غلظتهای اندک خیلی
اهمیت دارند .مایعات حاصل از فرآیند میعان بیوگازها پتانسیل
باالیی ب رای آلوده کردن آب دارند ،بناب راین باید به خ وبی مدی ریت

ش وند .هنگامی که گاز از یک فرآیند ب یه وازی استخ راج م یشود،

باید م راقب بود که این گازها به صورت مناسب تصفیه ش وند و وارد

ولی در عوض محصوالتی که دارای سمیت بیشتری هستند را

 .3آلودگی صوتی :صدا بهوسیله ورود و خروج کامیونها و
تجهی زات مورد استفاده در عملیات کمپوست بهوجود م یآید.
آسیابهای چکشی و ماشی نهای خردکننده ،از پر سروصدات رین

دستگاهها در فرآیند کمپوست است که در حدود  90دسی بل صدا
ت ولید م یکند.

 .4سایر آلودگیها

 .1-4پخش زباله :اگرچه پخش آشغال ناشی از کارخانه کمپوست

اتمسفر نش وند .رایجت رین روش تصفیه بیوگاز از ط ریق اکسیداسیون
ترجیح ًا با بازیابی انرژی م یباشد .این بازیابی انرژی ممکن است از

شکایت ساکنین منطقه م یشود.

ط ریق شبکه توزیع گاز یا ت ولید و فروش الکت ریسیته باشد (.)24

عامل بیماری را حمل م یکنند .موشهای خانگی ،صح رایی،

ط ریق بازیابی مستقیم ارزش ح رارتی بیوگاز و انتقال گاز پاکیزه از

مسئلهای خط رناک نیست ،اما از لحاظ مسائل زیباشناختی باعث

 .2-4ناقلین :ناقلین ،موجودات یا حش رات کوچکی هستند که

 .4-1اثر گلخانهای :طی فرآیند کمپوستسازی ،انتشار متان به

پشهها و مگ سها ممکن است در کارخانه کمپوست موجود

است زی را متان  20بار بیشتر از دیاکسیدک ربن در گرمایش

در توده کمپوست شده و به سختی از آن حذف م یش وند .تمیز نگه

اتمسفر به عنوان عامل اصلی در پدیده گلخانهای گزارش شده

جهانی و اثر گلخانهای نقش دارد .اکثر کارشناسان معتقدند
بستههای ب یه وازی ایزوله شده درون تودههای کمپوست ،متان را

رها م یکنند .حین فرآیند کمپوستسازی ،در اثر تجزیه طبیعی
م واد آلی و تبدیل آن به کمپوست ،همچنین با مصرف سوختهای

فسیلی طی حم لونقل،ک ربن نیز ت ولید م یشود که منجر به پدیده
گرمایش جهانی م یشود .با مدی ریت خوب فرآیند کمپوستسازی،

م یت وان از ت ولید متان و دیاکسی دک ربن و در نتیجه گرمایش

جهانی جلوگیری کرد.

باشند .ج وندگان به راحتی جذب م وادغذایی و پناهگاههای موجود
داشتن محل فرآیند ،حفظ حالت ه وازی آن ،دمای مناسب تودههای
کمپوست و هم وار کردن ن واحی مناسب جهت کنترل حش رات

م یت واند مؤثر باشد.

 .3-4آتشسوزی و دیگر خط رات بالقوه :عموم ًا هنگامی که

رط وبت تودهها  20-45درصد باشند ،فعالیت میکروبی دمای
مورد نیاز ب رای انجام فرآیندهای شیمیایی را در توده ف راهم

م یکند و همزمان انتشار کنترل نشده بیوگاز منجر به انفجار یا

آتشسوزی م یشود و گاهی دمای م واد داخل توده کمپوست به

 .2کیفیت آب (شی رابه) :شی رابه در تودههای کمپوستی که بدون

 93درجه سانت یگ راد نیز م یرسد ( .)27سیگار کشیدن ،جرقههای

ت ولید م یشود .شی رابه کمپوست دارای اکسیژن مورد نیاز

کمپوستسازی است .احت راق خودبهخود وقتی صورت م یگیرد که

پوشش هستند و در معرض مقادیر زیادی بارندگی ق رار گرفتهاند،
بی ولوژیکی باال ،فنل ،نیت رات ،آفتکشها ،هیدروک ربنهای معطر

چند حلقهای ( ،)PAHمحصوالت نفتی ،زغالسنگ و ترکیبات
بالقوه سمی م یباشد میکروارگانیس مها م یت وانند تا حدودی م وادی

جوشکاری و احت راق خودبهخود ،از دالیل اصلی آتشسوزی در

م واد در حال تجزیه بهقدری گرم م یش وند تا آتش بگی رند (.)25
 .5آلودگی محصول

 .1-5آالیندههای شیمیایی :م واد شیمیایی آلی و ترکیبات فلزی
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 .1مواد شیمیایی آلی (مانند آفتکش) ممکن است در حین فرآیند

 -7برداشت آب از منابع آب سطحی و زی رزمینی  -8احداث

 .2ترکیبات فلزی (مانند کادمیوم،کرم ،مس ،جیوه ،سرب ،نیکل

 -10حم لونقل م واد و مصالح مورد نیاز  -11احداث سیستم دفع

منجر به اثرات سمی روی ارگانیسمهای محیط زیست

مصرف انرژی  -14استخدام نیروی انسانی  -15احداث کمپهای

باشند:

کاهش پیدا نکنند و در نتیجه در محصول نهایی متمرکز شوند.

و روی) که تمایل به تجمع دارند ،در کوتاهمدت یا بلندمدت

میشوند.

 .3خطرات سالمتی در صورت بهکار گرفتن کمپوست آلوده در
زمینهای کشاورزی و مسکونی و ورود مواد شیمیایی آنها به
زنجیرههای غذایی.

 -5احداث فضای سبز  -6نصب تجهی زات الکترومکانیکی
راههای دسترسی فرعی و اصلی  -9ت ولید پسماند و ضایعات

آبهای سطحی  -12احداث سیستم دفع شی رابه  -13تأمین و
موقت  -16گودبرداری ب رای دفن م واد غیر قابل کمپوست -17
محوطهسازی و حصارکشی و ...

اثرات زیست محیطی کمپوست در فاز بهرهبرداری:

 -1تردد ماشین آالت جمعآوری و حمل زباله  -2انباشت و ذخیره

 .4وجود آالیندههای شیمیایی میتوانند برای حیوانات خانگی ،حیات

موقت  -3جمعآوری شی رابه  -4جداسازی م واد غیر قابل تجزیه

 .2-5آالیندههای فی زیکی :آالیندههای فی زیکی مانند پالستیکها

انتقال م واد غیر قابل کمپوست به محل دفن  -8انتقال م واد آلی

دارند.

 -10کنترل pHو جمعآوری گازهای خروجی حاصل از تجزیه.

وحش ،گیاهان و دیگر موجودات زنده مشکل ایجاد کنند.

و شیشهها در کیفیت محصوالت نهایی مشکالتی را به دنبال

عوامل مؤثر در مکانیابی کارخانجات کمپوست:

 -۱جمعیت موجود و پی شبینی جمعیت آتی شهر  -2مساحت

 -5خردسازی زباله  -6کنترل حش رات و حی وانات موذی -7
به سالن تخمیر  -9کنترل درجه ح رات ،رط وبت و ع وامل بیماریزا

بحث

شهر و نحوه توزیع جمعیت در آن  -3مقدار زباله موجود و تخمین

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد كه ب رای ارزیابی اث رات زیست

منطقه از قبیل آبوه وا ،توپوگ رافی زمین ،ارتباطات جادهای سطح

اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی ،بیشتر از مات ریس لئوپولد

مقدار آتی آن  -4مشخصات و کیفیت زباله  -5مشخصات

آبهای زیرزمینی و رودخانهها  -6امکانات دفع زباله ،هزینههای
م ربوط به آن  -۷ارزیابی بازارهای فروش کود و م واد بازیافتی از

زباله  -8تعیین محل احداث کارخانه با توجه به ض وابط سازمان
حفاظت محیط زیست  -9امکان استفاده از لجن فاضالب جهت

بهبود کیفیت کود  -10بررسی روشهای تهیه کود و تجهی زات

مورد نظر -11 ،محاسبه هزینههای استهالک  -12محاسبه سرمایه
جاری الزم  -۱۳بررسی نهایی از نظر اقتصادی و بازدهی عملیات با
توجه به صرفهجویی و پرداخت هزینهها در مقایسه با سای ر.

اثرات زیست محیطی کمپوست در فاز ساختمانی:

 -1بوتهکنی و قطع درختان  -2خاکبرداری و خاکریزی تسطیح

محیطی محل کارخانه کمپوست با در نظر گرفتن معیارهای
استفاده شده است .از میان مقاالت مورد بررسی 1 ،مقاله (بوشهر) از
روش ارزیابی ادکینز و بروک استفاده کرده بود .در این روش پس از

تعیین و ترسیم مات ریس ،فعالی تها و فاکتورهای زیست محیطی
تعیین شده در م راحل تش ریح پروژه و تعیین موجودی محیط زیست

مناطق تحت تأثیر پروژه بر مبنای سیستم نمرهگذاری در محدوده

 -5تا  +5نسبت به تعیین کمیت اثر هر یک از فعالی تهای
پروژه بر هر یک از فاکتورهای زیست محیطی انجام م یگیرد.
در این روش اث رات خاکبرداری ،تسطیح ،احداث تأسیسات

موقت ،زهکشی ،جادهسازی ،حصارکشی ،حوضچه شی رابه ،انتقال
کارگ ران ،تأمین آب ،احداث تعمیرگاه ،احداث پارکینگ ،ایجاد

نوایی فیضآبادی و همکاران  /ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوستسازی...

موجود در کمپوست م یت وانند اث رات منفی زیر را به دنبال داشته

اراضی  -3تغییر کاربری اراضی  -4احداث ابنیه فنی و اداری
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توساز؛ و اث رات
تأسیسات ایمنی و محوطهسازی در مرحله ساخ 

و منفی طرح طبق ماتریس لِئوپولد ،از نظر زیست محیطی مورد

تخمیر زباله ،س رند زباله ،بارگیری کود ،خرد کردن زباله خشک،

منفی ارزش وزنی گرفت و میزان اثر آن مشخص گردید .سپس

حم لونقل ،س مپاشی محیط ،رط وبتگیری کمپوست ،توزین زباله،
تخلیه زباله و بستهبندی کود در مرحله بهرهبرداری مدنظر ق رار
م یگیرد .پس از انجام مطالعات اولیه و گردآوری اطالعات ،با
تجزیه و تحلیل کارشناسی ،اث رات فعالی تهای دوره ساخت و دوره
بهرهبرداری ،غ ربالگیری الزم صورت گرفته و امتیازدهی و انتخاب
نهایی با استفاده روش ادکینز و بوروک انجام م یگیرد (.)26

بررسی قرار گرفت .هر کدام از اثرات براساس میزان اثر مثبت و
جمع اثرات مثبت و منفی مقایسه و در مجموع اجرای طرح امکان

پذیر برآورد شد(.)28

در مطالعه آقای میرزایی و همکاران در سال 1388با عنوان

ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست سنندج،

ابتدا وضعيت موجود محيط زيست منطقه مورد بررسي قرار

در مطالعه خانم میرزایی و همکاران در سال  1392از

گرفت و سپس با تعيين گزينههاي ارزيابي با توجه به خواص

شهرستان گلپایگان استفاده شد .ماتريس رياضي يكي از انواع

فاز ساختماني و بهرهبرداري ،اثرات احداث کارخانه کمپوست

ماتریس ریاضی در ارزیابی آثار توسعه کارخانه کمپوست
ماتريسهاست كه بازدهي و دقت ماتريسها را افزايش ميدهد.

این ماتریس یکی از روشهای ارزیابی آثار توسعه است که
میتواند به کمک سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISجهت

ارزیابی آثار منفی استقرار صنایع کمپوست بهکار رود .در روش
ماتریس ریاضی ابتدا معیارهای مهم جهت مکانیابی کارخانه
بررسی میشوند ،سپس تمام آثار در محیط  GISبه صورت کمی

در میآیند و در گام بعد اقدام به بررسی معناداری آثار میشود.

در ماتریس ریاضی برای هر کدام از پارامترها ،معنیدار بودن
اثر ،با استفاده از هفت معیار :بزرگی ،وسعت و مدت اثر ،اثرات

همبیشی ،آثار تجمعی ،فاکتور اختالف نظر و معیار جبران محاسبه
میشود و با بررسی معنیداری آثار ،مکان مناسب جهت احداث

مشخص میشود .در مطالعه مذکور به بررسي آن دسته از آثار
محيط زيستي پرداخته شده است که اين آثار شامل مواردي از

قبيل آلودگي ديداري (بصري) ،فرسايش خاك ،آلودگي خاك،

آلودگي صوتی ،آلودگي بو ،آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني،
كاهش زيستگاه ،كاهش تنوع زيستي،كاهش پوشش گياهي و
بهداشت عمومي هستند (.)27

و نوع آاليندههاي پيشبيني شده براي کارخانه مذکور به تفکيک
سنندج بر مؤلفههاي زيست محيطي در سه محدوده بالفصل ،تحت
اثرات مستقيم و تحت اثرات غيرمستقيم و در سه فاصله زماني

کوتاه مدت ،ميان مدت و بلندمدت مورد بررسي قرار گرفت.
در اين مطالعه با توسعه ماتريس لئوپولد و تبديل آن به ماتريس
چهار قسمتي عالوه بر مقدار (اهميت) و دامنه اثرات ،مدت زمان

ماندگاري اثرات در محيط نيز به عنوان يک فاکتور مجزا در
ارزيابي مورد توجه قرار گرفت .از اثرات مثبت ارزیابی ميتوان

به توليد کمپوست ،کاهش آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني
نسبت به مرکز دفن ،استخدام و اشتغال ،آلوده نشدن خاک،
بازيافت مواد غيرقابل کمپوست ،کاهش زمين مورد نياز نسبت به

مرکز دفن ،ايجاد فضاي سبز و سازگاري بهتر با محيط زيست و از
اثرات منفي ارزیابی ميتوان به توليد بو ،توليد شيرابه ،توليد صدا،
خاکبرداري ،تأمين و مصرف آب در مرحله ساختوساز ،تکثير و

پرورش مگس ،ايجاد گر دوخاک و آئروسلهاي بيولوژيکي اشاره

کرد (.)29

در مطالعه آقای ولی زاده با عنوان بررسی کاربرد ماتریس

لئوپولد ایرانی در ارزیابی اثرات زیست محیطی گزینههای

در مطالعه آقای اهلل ابادی و همکاران در سال 1389که به

مدیریت پسماند جامد در شهر بیرجند در سال 1394انجام شد.

پس از شناخت وضعیت موجود و طراحی کارخانه ،اثرات مثبت

ایرانی به منظور تصمیمگیری صحیح برای تعیین گزینه مطلوب

ارزیابی زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست سبزوارپرداختند،

میزان پایداری برای هرگزینه محاسبه و با نتایج ماتریس لئوپولد
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در مطالعه ای که توسط دیان و همکاران در سال  1388که

استفاده شد .در مطالعه مذکور از تواناییهای ساختاری چک لیست

محيط زيستي پرداخته شد ،در گام نخست اهم شاخصهاي

ماتریس تغییر یافته لئوپولد جهت تجزیه و تحلیل فعالیت  -پیامد و

اولویت اول مدیریت پسماند شهرستان انتخاب گردید(.)30

به مميزي كارخانه كمپوست رشت و تطبيق آن با استانداردهاي
محيط زيستي اندازهگيري شد .در گام بعدي اين پارامترها با

استانداردهاي محيط زيستي ملي مورد مقايسه قرار گرفت تا بر
اين اساس مقدمات براي مميزي محيط زيستي آن فراهم آيد.
نتايج مطالعه مذکور نشان داد كه فاصله كارخانه كمپوست با

مراكز حساس شامل سكونتگاهها ،مراكز درماني ،رودخانهها

پرسشنامهای ،ماتریس تغییر یافته لئوپولد و چک لیست سنجشی
پرسشنامهای جهت بررسی حساسیت مکانی طرح و از تواناییهای
پیامد  -پارامتر زیست محیطی استفاده شد .با استفاده از چک لیست
سنجشی نیز میتوان در کنار تجزیه و تحلیل محیطی ،از شدت و

اهمیت اثرات خوب و بد معدلگیری و بهترین گزینه را شناسایی
کرد .در ماتریس لئوپولد ابتدا موارد اثر فعالیت  -عامل زیست

محیطی ،شناسایی شده و سپس شدت (دامنه اثر) و اهمیت (بزرگی)

و چاههاي عميق و نيمه عميق بر اساس استانداردهاي سازمان
حفاظت محيط زيست مغايرت دارد .نهايت ًا راهكارهاي اجرایي

منفی ( )-و دامنه و بزرگی اثر در محدوده  1تا  10مورد تقسیمبندی

ناشي از فعاليت كمپوست ارائه شد (.)31

یا منفی به دست میآید که این اعداد با یکدیگر جمع شده و در

و برنامههاي مديريت محيط زيست براي كنترل و كاهش اثرات

اثر مورد نظر مورد توجه قرار میگیرد .در این راستا مثبت ( )+و
میشود .با ضرب اعداد مربوط به بزرگی در شدت اثر ،عددی مثبت

در بررسی و مقایسه دو روش كمپوست و دفن پسماندها در شهر

نهایت برای هر محیط (فیزیکی ،بیولوژیک ،اقتصادی  -اجتماعی

انجام گرفت .بر طبق محاسبات که توسط رضایی و همکاران در

گزینههای مختلف رقمی به دست میآید که رهنمونی برای انتخاب

خمين با تأكيد بر جنبههاي اقتصادي و مالحظات زيست محيطي

سال 1387صورت گرفت روزانه  48تن پسماند به صورت غیر

اصولی دفن ميشود و با توجه به اینکهاين روش سنتي ،مشكالت
زيست محيطي بسياري را بهدنبال دارد ضرورت انجام اقدامات
بهينهسازي را بر مردم و مسئوالن آشکار نموده است .لذا در اين
بررسي ،ارزشيابي محل فعلي دفن پسماندها با استفاده از روش الكنو
با توجه به مالحظات اقتصادي انجام شد و در نهايت به منطقي بودن

انتخاب گزينه دفن بهداشتي براي شرايط شهر خمين دست یافتند.
بديهي است كه در صورت رعايت تفكيك از مبدأ و تبديل طرح

و فرهنگی) و برای هر یک از مراحل ساختمانی و بهرهبرداری و

گزینه مناسب خواهد بود.)33( .

در مطالعه غالمعلیفرد و همکاران در  1393که کاربرد روش

لئوپولد در ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماند جامد

شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت ،چهار گزينه موجود شامل

ادامه دفن به شيوه كنوني ،ارتقاء كيفيت دفن ،احداث محل دفن
بهداشتي جديد و احداث كارخانه كمپوست و بازيافت مورد

مقايسه قرار گرفت . .كارخانه كمپوست  -بازيافت با توجه به
پتانسيل پسماندهاي توليدي در اين شهر در اولويت گزينههاي

كمپوست به بيوكمپوست و حذف بسياري از لوازم و تأسيسات

موجود قرار گرفت (.)34

ديگر میتوان محل تأمل قرار داد (.)32

کارخانه کمپوست در شهرستان قائمشهر بهمنظور کاهش آثار سوء

پرهزينه آن و سرشكن كردن هزينههاي اقتصادي این گزینه بار

در مطالعه پناهنده و همکاران در سال  1385که طرح احداث

در مطالعهای که پناهنده و همکاران در سال  1392که به

زیست محیطی و کاهش صدمات جبرانناپذیر به اکوسیستمهای

وضعیت موجود محیط زیست محدوده مطالعاتی جهت انجام

انتشار آلودگی زباله ،ارتقای سطح بهداشت عمومی ،کاهش هزینههای

ارزیابی کارخانه کمپوست شهر یزد پرداختند ،پس از بررسی

جانوری ،انسانی و تخریب جنگلها ،کاهش بیماریهای ناشی از

نوایی فیضآبادی و همکاران  /ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوستسازی...

مقایسه گردید .در نهایت گزینه احداث کارخانه کمپوست بعنوان

ارزیابی زیست محیطی طرح کمپوست ،از روش چک لیست
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دفع زباله و افزایش ارزش اقتصادی ناشی از کاهش آثار سوء ذکر

با توجه به اینکه خالصه یافته ها در جدول ( )1ذکر شده است،

بودجه و اعتبار قرار دادهاند .آثار منفی حاصل از اجرای طرح در قالب

لئوپولد برای ارزیابی اثرات زیست محیطی استفاده شده بود و

در اكثر مطالعات مورد بررسی از روشهای ارزیابی ماتریس

شده از طریق بازیافت مواد و در مجموع صرفهجویی در تخصیص

معیارهای مدنظر در بیشتر مطالعات معیارهای فیزیکی ،اجتماعی،

جداول ماتریس آثار متقابل زیست محیطی پیامد -فعالیت ،در مراحل

اقتصادی و زیست محیطی بودند .روش ماتریس لئوپولد به دلیل

ساختمانی و بهرهبرداری بررسی شد.جمعبندی نتایج حاصل از ماتریس

دقت باال ،بررسی در دو فاز ساختمانی و بهرهبرداری ،تعیین محل

نشان داد که مهمترین آثار درازمدت پروژه در مرحله بهرهبرداری در

مناسب برای احداث و یا مناسب بودن یا نبودن محل از پیش

موارد خصوصیات خاک ،فاضالبهای انسانی و فرآیندی ،ترافیک و

تعیین شده برای احداث کارخانه ،تعیین قابل انجام بودن یا غیر

کیفیت هوا است .اقدامات مدیریتی و عملیاتی جهت اجتناب از نفوذ

قابل انجام بودن اجرای پروژه با توجه به منطقه مورد نظر و در

آالیندهها در خاک ،طراحی ،ساخت و اجرای سیستم تصفیه شیرابه و

انتها امتیازدهی محل انتخابی برای مکان با توجه به معیارهای

اقدام اصالحی در زمینه کیفیت هوا ،طراحی ،ساخت و اجرای سیستم

مدنظر به صورت مناسب و نامناسب بیشتر مورد توجه افراد

بیوفیلتر است .در مجموع پروژه با لحاظ طرحهای بهسازی و اقدامات

پژوهشگر و متخصص قرار گرفته است.

اصالحی به صورت مشروط توصیه میشود (.)35

جدول  .1خالصه ای از نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی
منطقه

سیستم ارزیابی

فصل ارزیابی

پیامدهای مورد بررسی
اجتماعی

محیط

زیست

امتیازات

فرهنگی اقتصادی

بهرهبرداری

ساختمانی

نتیجه نهایی
قبول با لحاظ راهکار جهت

بوشهر

ادکینز و بروک

زمستان 1381

*

*

*

*

+203

-120

+117

-121

سنندج

ماتریس لئوپولد

1386-87

*

*

*

*

217

-100

-155

234

قبول پس از تقلیل اثرات سوء

سبزوار

ماتریس لئوپولد

1389

*

*

*

*

27

-18

27

-11

قبول

کاهش ،کمینهسازی و اصالحات

چک لیست
پرسشنامه ای
یزد

ماتریس اثرات

انجام طرح با معدل 2/17
1389

*

*

*

*

و عدم انجام معدل
-8/13

متقابل

قبول با لحاظ طرحهای بهسازی و
اقدامات اصالحی

چک لیست سنجشی
راهكارهاي اجرایي و برنامههاي
رشت

ممیزی

1388

*

گلپایگان

ماتریس ریاضی

خمین

-

مديريت محيط زيست براي

-

كنترل و كاهش اثرات
1392

*

*

-

قبول

1387

*

*

-

مردود

ماتريس ارزيابي
شهرکرد

اثرات سريع

1391

*

*

دارای اولویت نسبت به دفن

-

ماتریس ایرانی
بیرجند

ماتریس لئوپولد

1394

*

*

*

*

ماتریس اثرات
قائمشهر

متقابل زیست
محیطی

1385

*

*

-1.4

-0.94

دارای اولویت نسبت به سایر
گزینهها
قبول با لحاظ طرحهای بهسازی و
اقدامات اصالحی
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ماتریس نوع سوم

دورود

ماتریس لئوپولد

چابهار

چک لیست

*
1389

*

قبول با تمهیدات زیست محیطی
-

*

-

انجام

عدم

انجام

عدم

گزینه اجرا با اعمال روشهای

200

-60

319

-150

تقلیل اثرات سوء

-50

345

-190

565

-210

567

-300

بیروت ()36

ماتریس لئوپولد

2005

*

کانادا ()37

ماتریس لئوپولد

2005

*

190

کانادا ()38

ماتریس

1998

*

310

-90

کانادا ()39

ماتریس لئوپولد

2004

*

300

-100

قاین

ماتریس لئوپولد

1394

*

*

*

*

*

قبول

گزینه اجرا با اعمال روشهای
تقلیل اثرات سوء
گزینه اجرا با اعمال روشهای
تقلیل اثرات سوء
گزینه اجرا با اعمال روشهای
تقلیل اثرات سوء

گزینه عدم اجرا با امتیاز-228

گزینه اجرا با اعمال روشهای

گزینه اجرا +366

تقلیل اثرات سوء

جدول  .2روشهای کاهش اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوست

نوع اثر
بو

شیرابه و رواناب

گرد و غبار

کسب تجربه از تسهیالت مشابه که تولید بو دارند.
اندازهگیری بوی تولید شده یا ترکیب بودار
مدلسازی بو
نظارت بر منبع انتشار بو

راهکار

مراکز کمپوستسازی باید روی سطوح غیرقابل نفوذ مستقر شود که در برابر استهالک و از هم گسیختگی حاصل از
عملکردهای طبیعی قابلیت مقاومت داشته باشد و از آزاد شدن شیرابه به محیط جلوگیری کند.
یک سقف یا سطح برای جلوگیری از جمعآوری آب از اطراف مواد آلی و کمپوست به منظور استفاده مجدد و جمعآوری
رواناب از نواحی پذیرنده ،ذخیره و مراکز عملآوری کمپوست طراحی شود.
مرطوب نگه داشتن انبار ذخیره و تودههای کمپوست
مرطوب نگهداشتن کمپوست قبل از ورود به دستگاههای خردکننده
استفاده از سیستم تهویه و کنترلهای مهندسی مانند سرپوشهای جمعآوری و استفاده از فیلترهای پارچهای و فشار منفی هوا
جهت جمعآوری گردوغبار

آلودگی صوتی

قرار دادن کاربریهای حساس به صدا دور از محل کارخانه کمپوست
احداث موانع سد (مانند پوشش گیاهی)
محدود نمودن ساعات کار مرکز
کاهش صدا در دستگاهها بهوسیله انتخاب دستگاههای پوششدار صدا
استفاده از تجهیزات صداگیر و عایق
محدود کردن و کنترل ترافیک ورودی و خروجی

پخش زباله ها

وجود پوشش برای مواد ورودی
استفاده از نردههای متحرک یا زنجیری در اطراف کارخانه بهعنوان بادشکن و آشغال جمعکن
محصور کردن عملیات دریافت ،فرآیند و عملیات نهایی کمپوست
جمعآوری سریع آشغال قبل از اینکه در محیط پخش شوند
حذف کیسههای پالستیکی قبل از ویندرو
جمعآوری برگها و مواد چوبی در ظرفهای کاغذی و یا ظرفهای پالستیکی دربدار

مدیریت آتش

اقدامات پیشگیری از آتشسوزی در محل
دسترسی به تجهیزات کافی و مناسب آتشنشانی
آموزش کارکنان و مدیریت انتشار آتشسوزی

بیوگاز

هوادهی مناسب از طریق ساخت سکوها یا سطوح مرتفع پردازش
تصفیه از طریق اکسیداسیون

نوایی فیضآبادی و همکاران  /ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوستسازی...

ادامه جدول  .1خالصه ای از نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی

تهیه گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط-1
کارشناسان مجرب محیط زیست

استفاده از تجربیات و دانش به روز کشورهای پیشتاز در زمینه-2
کمپوست سازی

تدوین قوانین و دستورالعملهای مرتبط با الزامات زیست-3
محیطی کارخا نههای کمپوست سازی

نظارت و پایش مداوم بر نحوه عملکرد کارخانههای کمپوست-4
و محیط پیرامون آنها
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