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دفعوتیغیربهداشزبالههایدفنمحلبهآنهابیشترکهمیشودتولیدتوسعهحالدرکشورهایدرشهریزبالهتنمیلیون2ازبیشساالنهمقدمه

نهمچنیومحیطزیستبرمنفیتأثیراتعمومی،بهداشتخطراتایجادبهمنجرجامدزبالههاینامناسبدفع.میشودمنتقلزبالهها

زبالههایحیحصمدیریتوشودایجادبهداشتیزبالهدفنمحلبایدشود،پیدابایدسریعحلراهیکاساس،اینبر.میشوداقتصادیمشکالت

.گیردقراراستفادهموردجامد

پسماندمدیریت(WM)وپایداریزیست،محیطحفظانسان،سالمتبرایمهمیپیامدهایواستکشورهاهمهدرشدهپذیرفتهامریک

.دارددایرهایاقتصاد

انرژیبهتبدیلوزبالهسوزاندنفنآوریهای(WTE)شهریجامدزبالههایکارآمدوپایداردفعبرایمؤثرحلراهکی(MSW)حساببه

.میآید

خاک،دهآلودهکنن،(بدبویوآلودهمنظر)نامطلوبونامطبوعمحیطهایایجادکنندهبیماریزا،ارگانیسمهایرشدمحلزبالهدفنسایتهای

.شوندمسمومیتوفیزیکیخطراتآتشسوزی،مسببمیتوانندهمچنینهستند؛سطحیوزیرزمینیآبهای

آفریننقشممردزندگیتخریبدروباشندداشهمطالعهموردمنطقهآبکیفیتبرتوجهیقابلتأثیرمیتوانندزبالهدفنمحلشیرابههای

.باشند

آنمطلوبنااثراتمورددرنگرانیهاییاماباشد،پسماندمدیریتبرایمناسبگزینهیکمیتواندپسماندبهداشتیدفنمکانهایچهاگر

.داردوجود
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خودتماعاجمحلازمیکنند،زندگیزبالهدفنمحلازدورکهافرادیبهنسبتمیکنندزندگیزبالهدفنمحلبهنزدیککهساکنینیمقدمه

موادوزبالهروزانهمناسبپوشش،(LFG)زبالهدفنگازازبهرهبرداریسیستمبهنیازبنابراین،.بودندراضیکمترزبالهدفنمحلبهنسبت

.استضروریزبالهدفنمحلبهنزدیکترساکنانمشکالتکاهشبرایبوکنندهرقیق

خطراتیدباهدفاینبهدستیابیبرای.میباشدزبالههادفعازناشیخطراترساندنحداقلبهپسمانددفعمرکزیکاحداثازاصلیهدف

.شودشناساییدقیقاًآنهابامقابلهنحوهونظرمورد

زیستمحیطریسکارزیابی(ERA)یطمحیکایجادیکبهمنجروساختهممکنراتأییدآمیزاقداماتکهاستتصمیمگیریبرایابزاری

.استوجودمارزیابیایندرتکنیکهاازگستردهایطیف.میشودمطالعاتیحوزهدرریسککاهشوتولیدفرآیندهایبهینهسازیوایمنتر

.میباشدکاربردقابلبسیارERAدرFTAتکنیکمیانایندر

چهارویربهغیرمستقیمومستقیمصورتبهآلودگیایجادباکهگرفتنظردرآلودهزمینهایازخاصینوعمیتوانرازبالههادفنمحل

.میگذارندمنفیتأثیرزیستکرهبرنهایتدروکرهآبهواکره،کره،سنگشاملمحیطزیستاصلیحوزه
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تحقیقسؤاالتمقدمه

است؟صورتچهبهفازیخطایدرختآنالیزازاستفادهباتحقیقایندرشدهشناساییریسکهایاولویتبندی

مطالعاتیهمحدودمحیطزیستبرمخاطراتیچهتهران،شهرپسمانددفعسایتدرزبالهسوزوبهداشتیدفنروشازاستفادهباپسمانددفع

دارد؟(مستقیماثرتحتوبالفصل)خودپیرامون

نمود؟اقدامریسکهااینکنترلوپایشبهنسبتمیتوانچگونه

هستند؟کدامهاتحقیقایندرپسماندبهداشتیدفنروشمحیطزیستیریسکهای

هستند؟کدامهاتحقیقایندرزبالهسوزروشمحیطزیستیریسکهای

است؟دارابهداشتیدفنمناسبمکانعنوانبهراالزمپارامترهایتهرانزبالهدفنموجودمکانآیا

دارد؟معنیداررابطهعواملیچهباجاریشیوهبهزبالهدفنمکانزیستمحیطیمخاطرات

تحقیقفرضیه های

میشوندتلقیکنترلتحتهایریسکزمرهدرمرکزاینپسماندبهداشتیدفنازناشیمحیطزیستیریسکهایاکثر.

میشوندتلقیکنترلتحتهایریسکزمرهدرمرکزایندرسوززبالهازناشیمحیطزیستیریسکهایاکثر.

استزبالهسوزروشدرشدهشناساییریسکهایازبیشتربهداشتیدفنروشدرشدهشناساییریسکهای.

(صوتواکخآب،هوا،)محیطزیستیشاخصهایبهبودسببمیتواندمنسجممحیطزیستیریسکپایشومدیریتبرنامهیکازاستفاده
.شودروشدوهرازاستفادهدر

میباشدزیرزمینیآبمنابعبرپیشبینیقابلمحیطیزیستریسکهایدارایکهریزکزبالهسوزواحدفعالیت. 3



تحقیقاهدافمقدمه

کلیهدف

تهرانشهرزبالهسوزوپسماندبهداشتیدفنروشهایمحیطیزیستریسکارزیابی

ویژهاهداف

پسماندبهداشتیدفنروشزیستیمحیطریسکهایشناسایی

زبالهسوزروشهزیستمحیطریسکهایشناسایی

سوززبالهوبهداشتیدفنروشدودرشدهشناساییریسکهایبندیالویت

سوززبالهوبهداشتیدفنروشدودرشدهشناساییریسکهایبندیطبقه

زبالهسوزوبهداشتیدفنروشهایزیستیمحیطریسکارزیابینتایجمقایسه

زبالهسوزیوبهداشتیدفنمحیطیزیستریسکمدیریتمنظوربهبهینهالگوییارائه

تحقیقموضوعنوآوری

روشهایهزمینۀمقایسدرجامعیمطالعهتاکنوناستگرفتهصورتشهریزبالههایدفعمکانریسکارزیابیدرموردکهمطالعاتیاکثردر

ناساییشفازیخطایدرختآنالیزریسکارزیابیروشازاستفادهباتاکنونهمچنیناست؛نشدهانجامتهرانشهربرایشهریزبالهدفع

.میشودانجامایراندرباراولینبرایمطالعهاینواستنشدهانجاممحیطزیستیریسکهای
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بهمیمتصیاوموجودوضعیتپذیرشگزینهدومیاندرتصمیمگیریبرایمناسبزمینهایایجادپژوهش،ایندرریسکارزیابیاهدافازمقدمه

.میباشدآنارتقا

هینهبمدیریتبهمیتوانطریقاینازکهبرخوردارندکمتریاهمیتازکهاستریسکهاییومهمریسکهایمیانتمایزایجاددیگری

ردموروشهایازیکهرمحیطزیستیاثراتپنهانگوشههایمیتواندمطالعهاین.پرداختآناناثراتکاهشوزیستمحیطیریسکهای

.نمایدآشکارراپژوهشایندراستفاده

احتمالسبهمحاوریسککاهشاستراتژیهایگرفتننظردرریسکها،شناساییوتحلیلانجامبرایخطادرختآنالیزازاستفادهبنابراین

ازیکرهشکستدالیلومکانایندرفعالیتهاازبرخیانجامهنگامریسکهاوقوعدالیلریسکها،شناساییازپستقلیلهاشکست

.استنوآوریوارزشدارایتحقیقایندراستراتژیها

بهیاوثابتونقطهایمقداریصورتبهیادرختپایانیرویدادهایوقوعاحتمالخطا،درختتحلیلوتجزیهسنتیرویکردازاستفادهدر

یافتنستدامکاندادهها،غیرقطعیونادقیقماهیتدلیلبهعمل،درولی.میشودگرفتهنظردرزمانبهوابستهوتصادفیمتغیریصورت

بهترینازکییفازی،رویکردازاستفادهشرایطی،چنیندر.نداردوجوداحتمالیتوزیعتابعپارامترهاییاوقوعنرخازدقیقیتخمینچنینبه

یاقطهاینمقداریصورتبهپایانیرویدادوقوعاحتمالگرفتننظردرجایبهفازی،رویکردکهچرا.میباشدممکنحلراهبهترینشایدو

بهتحقیقاهنگکهطوریبه.میباشدنوآوریواجدروپیشتحقیقنیزجهتاینازبنابراین.مینمایداستفادهفازیاعدادازاحتمالی،توزیعی

مدیریتویالگمیتوانزیستمحیطیریسکمراتبسلسلهتدوینباومیباشدزبالهسوزوبهداشتیدفنزیستمحیطیمقولۀریسکدو

.نمودشناساییراپسماندبهینهزیستمحیطی 5



شرفتها،پیمحیطی،زیستتأثیرریسک،ارزیابیدینامیک،:شهریجامدپسماندمدیریت"عنوانباخودپژوهشدر(2022)همکارانوویاسمقدمه

زمینهدررادیدگاههاومحدودیتهاپیشرفتها،محیطی،زیستتأثیراتریسک،ارزیابیپویاییها،جامعبررسیبه"دیدگاههاومحدودیتها

منابعوامنمحیطیکبهبودبه(MSW)شهریجامدپسماندهایکهاستشدهگزارش.پرداختندشهریجامدهایزبالهتصفیهومدیریت

گازالکتریسیته،بهاولیهموادسایروMSWتبدیلبرایراWtEفناوریهایارتباط،اینبررسی،این.میکنندزیادیکمکتجدیدپذیر

حیطمباسازگارمحصولیکعنوانبهفرمپلتشیمیاییمواد،(ها)کودمانندافزودهارزشبامحصوالتسایرباهمراهبیواتانولهیدروژن،

جامدایهزبالهنقلوحملومدیریتدرخطرارزیابیواکولوژیکیتأثیرمورددرجدیداطالعاتهمچنین.میکندبررسیوبرجستهزیست

دهشکشفشهریجامدهایزبالهازآمدهدستبهمنابعونوظهورهایآالیندهاصالحبهمربوطپیشرفتهروندهای.استشدهارائهشهری

.است

مناطقدرکشاورزیوشهریزبالههایدفعبرایکوچکمقیاسدرزبالهسوزکورههایموردیمطالعهوارزیابی"به(2022)ساریووسرباتلی

وآفاتپشهها،مگسها،سوسکها،موشها،پرورشمحلبهکشاورزیوشهریزبالههایانبوهمیان،ایندر.پرداختند"روستایی

مطالعهاین،میشونداطرافمناطقشدنبدبووشدنکثیفباعثومیدهندگسترشرابیماریهاکهمیشوندتبدیلمیکروارگانیسمهایی

درکشاورزیوشهریجامدهایزبالهمدیریتبرایروشیبهعنوانبالقوهطوربهمیتوانندکوچکمقیاسدرسوزهایزبالهکهدادنشان

.گیرندقراراستفادهموردروستاییمناطق

یق پیشینه تحق
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"طرخارزیابیوردیابیمولکولی،رویکردهای:بهداشتیدفنمحلفصلچهاردرمیکروبیآئروسلذرات"مطالعهبه(2021)همکارانولیمقدمه

وباکتریهاارانتشبرمطالعهاین.میشوندگرفتهنظردراطرافجوبرایبیوآئروسلهابرجستهمنابعبهعنوانزبالهدفنمکانهای.پرداختند

منابعشناساییبرایSourceTrackerروش.بودمتمرکززبالهدفنمحلبهداشتیدفنمحلازفصلچهاردرهوادرموجودقارچهای

اساسبربیوآئروسلهامعرضدرگرفتنقراربهداشتیپیامدهایاین،برعالوه.شداستفادهزبالهدفنمحلمرزدرموجودهایبیوآئروسل

.کردیافتدرزمستاندرراحداقلوتابستاندررابیوآئروسلبارحداکثرزبالهدفنمحل.گرفتقرارارزیابیموردروزانهدوزنرخهایمیانگین

از٪66.45-٪48.27کهحالیدربودند،میکرومتر4.7تا1.1ذراتاندازهدارایهوادرموجودهایباکتریاز٪86.24-٪41.39تقریباً

.داشتندمیکرومتر4.7ازبیشذراتاندازههوادرموجودهایقارچ

رسیبررا"برزیلدرغیربهداشتیزبالهدفنمحلهایوزبالههادفنتوسطخاکوآبکیفیتبهآلودگیتهدید"(2021)همکارانوموریتا

برمرکزتبابرزیل،درغیربهداشتیزبالهدفنمحلهایوزبالههادفنتحتتأثیرمناطقدرانجامشدهزیستمحیطیمطالعهبهآنها.نمودند

شناساییهدف.میکندارائهژئوفیزیکیبررسیهایهمچنینوخاکهاوزیرزمینی،آبهایسطحی،آبهایفیزیکوشیمیاییتحلیلوتجزیه

مناطقدادننشاناحتمالی،مداخلهایاقداماتراهنماییآنها،زیستمحیطیاثراتارزیابیومناطقایندرشدهیافتاصلیآالیندههای

سطحی،آبنمونههایفیزیکوشیمیاییپارامترهای.بودخیریاهستنداجباریتعطیلیازپسفعالیتهایآیااینکهدادننشانواولویتدار،

نشاننتایج..بودبرزیلقانونسطحازباالترمطالعاتازدرصد24ودرصد74،70درترتیببهوتحلیلشدهتجزیهخاکوزیرزمینیآبهای

اههمربهراعمومیسالمتومحیطیزیستخطراتومیکنندایجاداطرافآبیمنابعوخاکدرمنفیاثراتبرزیلهایزبالهدفنکهداد

.داردادامهنیزسایتشدنبستهازپسحتیکهدارند

یق پیشینه تحق
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مقدمه

یق پیشینه تحق

ندپرداخت"چابهارخلیج-کنارکخرچنگساحلدرزبالهدپویمحلاحتمالیزیستیمحیطمخاطرات"بررسیبه(1400)همکارانوآصفی.

ورودابوشدههواوخاکآلودگیباعثمانگرو،جنگلهایجواردرکنارکساحلدرزبالهدفعناکارآمدوسنتیسیستمنتایج،بهتوجهبا

مشکالتمسببدریاآببهورودهمچنینوگلیماسهای،بستردرآلیموادوسنگینفلزاتریزپالستیک،وپالستیکسمی،شیرابههای

کامالًسیستمیکساماندهیوایجادبنابراین،.استشدهچابهارخلیجدریاییزیستمحیطتخریبمتعاقباًوسازگانبومایندربهداشتیعدیده

.میرسدنظربهضروریامریمنطقهسازگانبومسالمتتحققراستایدرروزبههایروشاساسبرمکانیزهواستاندارد

خاکهایدرسنگینفلزاتآلودگیازناشیخاکآلودگیشدتوخطرارزیابی"عنوانباخودتحقیقدر(1400)همکارانوکوثری

،01/6ترتیببهسطحیخاکدرمسوکرومسرب،روی،آرسنیک،غلظتمیانگیندادندنشان"شهریزبالههایدفنمحلاطراف

غلظتمیانگیناما.بودµg/kgحسببر60/61و79/60ترتیببهکادمیوموجیوهوmg/kgحسببر45/31و04/41،31/6،77/26

کادمیوموجیوهوmg/kgحسببر04/31و75/5،33/38،25/6،68/22ترتیببهعمقیدرخاکدرمسوکرومسرب،روی،آرسنیک،

برآورداساسبر.استبیشترطبیعیپسزمینهمقادیربهنسبتهمگیمقدارکهبودµg/kgحسببر98/59و57/66ترتیببه

آلودگیکادمیوموجیوهبرایولیآلودگیعدمخاکدرمسوکرومروی،سرب،آرسنیک،سنگینفلزاتبرایRIوIgeoشاخصهای

.دادنشانراشدید
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مقدمه

یق پیشینه تحق

شهر:مطالعهموردمنطقه)زبالهدفنمکانیابیجهتچندمعیارهرویکردهایازاستفاده"عنوانباتحقیقی(1399)همکارانومقدمکاردان

قرارزیابیارمورداستراتژیک،منطقهیکعنوانبهبیرجندشهرزبالهدفنمناسبمناطقمکانیابیمطالعهایندر.دادندانجام(بیرجند

محیطدرمناسبمکانجهتآنتروپیوANPچندمعیارهروشدوازتحلیلجهتاصلیمعیار4معرفیضمنمنظوربدین.استگرفته

GISبرداریبهرهنحوهواقتصادیعواملوضعیتهیدروژئولوژیکی،وشناسیزمینشرایططبیعی،زیستمحیطمعیار4.گردیداستفاده

موردGISیطمحدرنقاطاینمکانیپراکنشانتخابیخطایآنالیزمنظوربه.گردیدانتخابمکانیابیدراصلیمعیارهایعنوانبهمنطقه

روشکهدادنشانANPوآنتروپیروشدوباانتخابیمکانهایپراکنش.گردیدآنالیزشهربهنسبتفاصلهبراساسوگرفتقرارتحلیل

ANPموقعیتدووداردآنتروپیروشبهنسبتبیشتریفاصلهایپراکنشA4وA5فاصلهداریاانتخابیمکانهایسایربهنسبت

.داردبیرجندشهروآبخوانبهنسبتبیشتری

یطمحوانسان.شهریپسماندهایبهداشتیدفنمحلیابیمکانبرموثرمعیارهایآستانهحدود"بررسیبه(1399)همکارانوبمانی

یبررسومنابعمروراساسبرزائدموادبهداشتیدفنمحلمکانیابیبرموثرمعیارهایمهمترینپژوهشایندر.پرداختند"زیست

یابیمکاندرمذکورمعیارهایازیکهراهمیتبهمعیارهااینمعرفیبرعالوهبررسیایندر.اندشدهشناساییمختلفهایدستورالعمل

نیزمختلفمطالعاتدرمناسبآستانهحدودعددیمقادیرمعیارهااینتمامیبرای.استشدهپرداختهنیزشهریپسماندهایدفنمحل

غالب،ادبزیرزمینی،آبعمقسطحی،آبمنابعازفاصلهها،گسلبستر،سنگشیب،معیارهااینمهمترینازبرخی.استشدهبررسی

تاریخیاکزمرازفاصلهوهاراهشبکهازفاصلهاراضی،کاربریروستایی،وشهریهایسکونتگاهازفاصلهشده،حفاظتمناطقبارش،میزان

.باشدمیباستانیو 9



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

متدلوژی
ومطالعهموردسایتمساحتبهتوجهباتحقیقایندرمطالعهموردمنطقهمرحلهایندر:(Scopping)مطالعاتیمحدودهتعیین-1گام

انجامنیازردمومیدانیاطالعاتودادههاگردآوریبرایالزممقدماتوشدهتعیینمستقیم،اثرتحتوبالفصلمنطقهدوبهآنتأثیرتحتمنطقه

وغالبادبوزشجهتآن،درزبالهسوزفعالیتوسایتمساحتبهتوجهبا.میباشدکهریزکسایتمحدودهدربالفصل،مطالعاتیمحدوده.میشود

وهواآب،ازعمامنطقهمحیطزیستبرسایتفعالیتازناشیپیامدهایواثراتاهمیتوسایتجغرافیاییموقعیتزمین،شیباقلیمی،ویژگیهای

.میشودگرفتهنظردرسایتاطرافکیلومتری10شعاعتامستقیماثرتحتمطالعاتیمحدودهخاک،

تصادی،اقوبیولوژیکیشیمیایی،-فیزیکیمحیطهای)محیطزیستیپارامترهایکلیهمرحلهایندر:موردنیازهایدادهآوریگرد-2گام

آب،خاک،هبمربوطویژگیهایصوت،وهواآالیندههایبهمربوطپارامترهایفیزیکوشیمیایی،محیطدر.میشوندشناسایی(فرهنگیواجتماعی

کلیههمچنین.گردندمیآاوریجمعوشناساییاکوسیستمهاومنطقهفلوروفوناطالعات.میگیردقرارشناساییمورد...وسیالبفاضالب،

.شوندمیبررسیمنطقهاینفرهنگیواجتماعیاقتصادی،پارامترهای

کهریزکدرپسمانددفعموجودوضعیتبهتوجهودلفیروشازاستفادهبامرحلهایندر:HAZIDروشکمکباهاریسکشناسایی-3گام

ویژگیهایوموجودوضعیتبهتوجهباادامهدر.میگرددانجاممذکورروشدوهردرریسکهاشناسایی،(بهداشتیدفنمحلوزبالهسوز)

HAZIDمخاطراتشناساییسریعروشتوسطزیستیمحیطریسکهایانواعاست،آمدهدستبهقبلگامهایدرمطالعاتازکهمحیطزیستی

وردمزیستیمحیطریسکهایباآمدهبدستریسکهایرابطهوپایاییروایی،کارشناس130ازسنجینظروپرسشنامهتهیهبا.میگرددشناسایی

.گرفتقراربررسی
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

FAHP)شدهبیانروشهایاستفادهبامرحلهایندر:ریسکارزیابی-4گام – Smart PLS3)موردمنطقهزیستیمحیطهایریسک

درختولیستچکادامهدر.میگرددرسممربوطهخطایدرختقبل،مرحلهدرشدهتهیهریسکهایلیستچکاز.شودمیارزیابیمطالعه

علللی،اصعاملکهصورتبدین.میشودارائهجدولیدرنتایجوآنالیززبالهسوزوبهداشتیدفنروشهایازیکهربهمربوطریسکهایخطای

سیستمشکستنرخمحاسباتبرایاصلیپایهخطادرختاینکهشدهرسمخطادرختدر،HAZIDنتایجبهباتوجهریشهایعللومیانی

.میباشد

FTAتجزیهوتحلیلنتایجارزیابیریسک-5گام

رسنجیبانظ.دراینروشدوبارنظرسنجیانجامشد.منظوریافتنبهترینراهکارهایمدیریتیریسکهابهFMEAاستفادهازروش-6گام

.اولمیزانریسکهامشخصگردیدودرنظرسنجیدومراهکارهایمدیریتیمهمترینریسکهاموردنظرسنجیقرارگرفت

مدیریتریسکمحیطزیستیدفنزبالهوزبالهسوزکهریزک-7گام
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

 مراحل اجرای طرح

HAZIDتیمتشکیل.1

(کنندهضبط)مهندسیاکاربرتوسطبحثومطالعهموردمواردثبت.2

احتمالی،خطراتانواعزبالهسوزیها،وپسماندهابهداشتیدفندرموردHAZIDتیماعضایاختیاردر،HAZIDلیستچکیدهیکدادنقرار.3

.HAZIDتیمتوسطخطرشاخصهایوعواقبعلل،

.احتمالوقوع،شدتپیامدومیزانتماسوعددریسکبامصاحبه:پارامتر3هاومشخصکردن،طبقهبندیریسکشناسایی.4

روشتصمیمگیریبراساسعددریسکدر.5

.FAHPنفرازخبرگانبهمنظوررتبهبندیریسکهابهروش20توزیعپرسشنامهباطیفلیکرتبین.6

کهاینفزافرادکارشناسدفعزبالهبمنظوربررسیرواییوپایاییمواردشناساییشدهوبررسیرابطهبینریس130توزیعپرسشنامهبین.7

(.باروشمعادالتساختاری)شناساییشدهوریسکهایمدیریتپسماند

بهمنظورتجریهوتحلیلومدیریتریسکهاFTAزیستیمکاندفنبهداشتیپسماندمجتمعآرادکوهبهروشارزیابیریسکمحیط.8
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

 مراحل اجرای طرح

نفرازخبرگاننظرسنجی10،ازFTAوHAZIDریسکهایمهمشناساییشدهبهدوروشFMEAبرایبررسیمجددریسکهاباروش.10

اواردبشدمیزانخطر،شدتواحتمالوقوعآنهابااستفادهازطیفلیکرتدهتاییمشخصوبااستفادهازفرمولمقدارریسکخطرمحاسبهوم

تاییدرنظرسنجیدوممورد5حذفشدهسپسریسکهابهمراهراهکارهایبرایمدیریتآنهاباپرسشنامهباطیفلیکرت5ریسککمتراز

.بررسیقرارگرفت

.بیانگردیدریسکهاادامهراهکارهایمدیریتدر.11
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

مطالعهمنطقه مورد 
سازمانمدیریتپسماندتهران(TWMO)یکیازسازمانهایمسئولراهبردمدیریتزبالهدرایراناست.

یباًنیمیازهرسایتتواناییدریافتتقر.تهرانبهعنوانپایتختایراندارایدومحلاصلیدفنزبالهبهنامهایآبعلیوکهریزکبودهاست

.میباشدپسماندجامدشهریتولیدشدهدرتهرانرادارا

علیدرسالبهدلیلدامپینگآزادودفعغیرقانونیزبالهها،کهمنجربهآلودگیآبهایزیرزمینیومشکالتبهداشتیشدیدشد،سایتآب

دفنزباله”ایجادگردیدوسپسبه(MSW)پسازآن،دفنزبالهکهریزکبهعنوانمحلاصلیدفعپسماندجامدشهری.شدبسته1991

.دادتغییرنام“آرادکوه

عمقبا)شیرابهدریاچه،(کمپوستکودوبرقوات6تا3تولیدقابلیت)سوزپسماندنیروگاهنظیرمختلفیقسمتهایدارایکهریزکسایت

مساحتیباشیرابهتصفیهخانهمحیطزیستی،جدیچالشیکعنوانبه(هکتار18کلیسطحوحجممترمکعبهزار350ومتر2متوسط

دفنینهمچن،(شیشهپالستیک،انواعغیرآهنی،وآهنیفلزاتانواعمقوا،کاغذ،)ارزشمندزبالههایجداسازیوتفکیکمحلهکتار،3معادل

شهرتنیهزار9تا8تولیدحجموفعلیریجکتسوزدستگاهروز،درتن200روزانهمصرفبهتوجهبا)زبالهسوزسیستممصرفیزبالهمازاد

.میباشد(تهران

جدانیزبیمارستانیپسماندهای.2.میگرددجداپسماندهاازبازیافتیموادابتدا.1.:میشوندمدیریتزیرصورتبهپسماندهاکهریزکمرکزدر

یمتقسبهداشتیدفنوزبالهسوزیبرایدستهدوبهپسماندهاپسماند،پردازشواحددر.4.میشودمنتقلایستگاهبهپسماندهاسایر.3.میشود

.میشوند 14



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

(روش ها)اطالعات روش و ابزار گردآوری 

کلادارهکهریزک،وآرادکوهسایتپسماند،مدیریتسازمانبهمستقیممراجعهمطالعاتی،گزارشهایبررسیطریقازنیازمورداطالعات

.میگرددجمعآوریتهراناستانمحیطزیستکلادارهوتهراناستانهواشناسی

بررسیادبیاتوپیشینهتحقیقدررابطهباموضوع.

دمطالعهوجمعآوریوبررسیپژوهشهایانجامشدهدررابطهباارزیابیریسکمحیطزیستیدفنبهداشتیپسماندوزبالهسوزدرسایتمور

.مطالعهاثروپیامدهایسوءبرمحیطزیستمنطقهمورد

اطالعاتدمایهوا،رطوبتنسبی،سرعتوجهتبادبهصورت:اطالعاتهواشناسیوشرایطجویمنطقهشامل)جمعآوریاطالعاتپایه

لازسازمانمدیریتپسمانداستانتهران،سازمانهواشناسیوادارهک(متوسطساالنه،اطالعاتشرایطتوپوگرافیمنطقهموردمطالعه

.محیطزیستاستانتهران

کاربرگهاتکمیلجهتمحیطزیستیمخاطراتوریسکهاشناساییونظرموردسایتمحلازبازدید.

-مطالعهموردمحدودهدرخاکوآبهوا،آالیندگیمیزانموجودوضعیتبهمربوطاطالعاتجمعآوری.
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

(ابزار ها)روش و ابزار گردآوری اطالعات 

ازآنها،اطالعاتتحلیلوشدهجمعآوریپرسشنامههایبررسیجهت.استپرسشنامهموردنیازهایدادهگردآوریدراستفادهموردابزار

کیفیتوکمیتبهمربوطدادههایواطالعاتبرتاکیدبامرحلهاینکهمیشود،استفادهSPSS-24وEXCELآمارینرمافزارهای

.میشودانجاممیگیرند،قراربهداشتیدفنموردیامیشودزبالهسوزواردکهپسماندهایی

مطالعهموردروشزمینهدرنامههاپایانوعلمیمقاالتکتب،:کتابخانهای.

سکهایریارزیابیوشناساییکاربرگهایتکمیلوبهکارگیریجهتدلفیروشازاستفادهمطالعه،موردمحلازبازدیدومشاهده:میدانی

نظراتازبرداریفهرستجهتدلفیروشبهپرسشنامهتهیه،HAZIDروشبهخطراتشناساییکاربرگازاستفادهزیستی،محیط

ازآمدهدستبهاطالعاتودادههاتحلیلوتجزیهجهتSmart-PLS3وEXCEL،SPSS-24آمارینرمافزارهایازاستفادهخبرگان،

.کاربرگهاتکمیل

نمونهتعدادوآماریجامعه

کهسلولهاییشدن،پرحالدرسلولهایدفن،شدهکاملسلولهایشاملآمارینمونهواستکهریزکسایتشاملتحقیقآماریجامعه

درأثیرتتحتطبیعیوانسانیجوامعتحقیقاینآماریجامعههمچنین.میباشدزبالهسوزکارخانجاتومیگیردقراراستفادهموردآیندهدر

.میباشندکاربرگهاوپرسشنامههاتکمیلدرمتخصصانوخبرگانکارشناسان،مستقیم،اثرتحتوبالفصلمطالعاتیمحدوده
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

گیرینمونهروش

شدخواهدمحاسبهمورگانجدولیاوکوکرانفرمولمانندآماریروشهایازپژوهشاینماهیتبهتوجهبانمونهحجم.

)ریسکشناسایی)HAZIDازاستفادهباکهریزکسوززبالهوپسمانددفنزیستیمحیطریسکشناسایی

حالتهای،(HAZOP)عملکردوخطر،HAZIDمثالعنوانبهرسمی،شناساییتکنیکهای:شودانجامزیرمواردطریقازبایدخطرشناسایی

حداقلیدباشناسایی.طراحیوعملیاتیسوابقمهندسی،رشتههایازمتنوعیانواعازذیصالحپرسنلتوسطغیره،و(FMEA)اثراتتحلیلونقص

ازیرهاسانفجار،یاعمدهآتشسوزیجان،رفتنبینازبهمنجرغیرمستقیمیامستقیمطوربهمیتواندکهباشدداشتهتوجهمخاطراتبه

.شودمحیطیاثراتوتخلیهیافراربهنیازکنترل،یاساختارییکپارچگیرفتنبینازبیماریزاها،

:داردوجودممکنهدفدوخطراتشناساییدر

ریسکارزیابیتکنیکهایسایرازاستفادهبابعدیارزیابیهایبرایخطراتازلیستیآوردندستبهبرای.

هشناخت“خطرارزیابی”عنوانبهکه.آنهاازناشیخطراتکاهشبرایالزماقداماتهمچنین،وخطراتاهمیتازکیفیارزیابییکانجام

.میشوند
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

HAZIDهای محیط زیستی با روش اجرایی شناسایی ریسک

برایعضو10تعدادباHAZIDتیمیکسوزی،زبالهوپسماندبهداشتیدفنخطراتشناساییفرایندبهبودمنظوربه:HAZIDتیمتشکیل.1

مطالعهدروندپیوستتیماینبهپسماندمدیریتسازمانودانشگاههاازمحیطزیستبهمرتبطکارشناسچندین.شدجمعآوریمطالعهاینانجام

صخاخطربامرتبطخطراتکاهشبراییاوداشتهوجودقبالًکهمختلفیحفاظتیاقداماتسپس.کردندشرکتHAZIDبخشبهمربوط

.گرفتقراربررسیموردنیزدیگریایمنیاقداماتلزومصورتدروگرفتهقراربررسیموردمیشود،استفاده

.شدندشناساییگرفتهانجاممطالعاتمرورازسوززبالهنیروگاهوزبالهدفنهایمکانزیستیمحیطهایریسک:ریسکشناسایی.2

.نمودهیهتمحیطیزیستخطراتزمینهدرراهاییلیستچکها،ریسکارزیابیوشناساییجهتخطراتشناساییتیم:لیستچکتهیه.3

:شدندتقسیمزیرهایبخشبهخودنوبهبهخطراتاین

زیستیمحیطهایریسک
(محیطی)فیزیکیهایریسک
عمومی-بهداشتیهایریسک
اجتماعی-اقتصادیهایریسک
ایمنی-فنیبامرتبطهایریسک
پارامتر3مرحله،اینانجامبرای.اندشدهبندیطبقهوشناساییخطراتمرحلهایندرکنترلیاقداماتوهاریسکبندیاولویتمنظوربه.4

.تماسمیزانوپیامدشدتوقوع،احتمال:گردیدندمشخص
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

شیوه فازی به FTAخطاروش ارزیابی ریسک تحلیل درخت 

روشFTAلیلتحوتجزیه.میسازدفراهمشکستاحتمالرساندنحداقلبهبرایرااصالحیوپیشگیرانهاقداماتاولویتبندیامکان

FTAاین.کرداستفادهتجهیزاتوانسانیخطاهایتحلیلوتجزیهبرایمیتوانروشایناز.چیستریسکمحتملترینکهمیدهدنشان

.میکندفراهمراحادثهیاعیبیکاحتمالیبرآوردهایامکانواستکیفیوکمیروش

درجهتعیینورتبهبندیآخرمرحلهدروریسکهابهنمرهدهیروشوشاخصهاانتخابدوممرحلهریسکها،شناساییاولمرحلهدر

.میگیردصورتریسکهامخاطرهپذیری

خالصه،طوربهFTAارزیابیناناطمیقابلیتوایمنیبرایراپیشنهادیطرحمیکند،ارزیابیراموفقیتعدمعللوسیستمدرضعفنقاط

.میکندبهینهرامدیریتیاقداماتمیکند،کمراشکستاحتمالمیکند،

روشکلی،طوربهFTAاستاساسیگامسهدارایکهریزکسوززبالهولندفیلزیستیمحیطریسکارزیابیبرای:

HAZIDهایمحیطزیستیبااستفادهازروششناساییریسک-1

هاشاخصترینانتخابمهم.2

هاپذیریریسکبندیآنهاوتعییندرجهمخاطرهها،رتبهدهیریسکنمره.3
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

طاساختار تحلیل درخت خ

کستشاحتمالونرخمورددرکافیاطالعاتارزیابکهشودمیانجامزمانیکاراینالبته.استکمیارزیابیروشیکخطادرختتحلیل

بهسیستم،نیایمتحلیلگرهایوتجزیهازبسیاریروش،ایندر(جزبهکلازرسیدن)قیاسیروشازاستفادهدلیلبه.باشدداشتهتجهیزات

طحسدرنامطلوبیامطلوبرویدادهایبروزبهمنجرمیتوانندکهمختلفاحتمالیحاالتبررسیدرراخطادرختتحلیلروشکارگیری

.دانندمیمفیدبسیارشوند،سیستم

موجوداطالعاتپایه،رویدادهایتمامیبرایآیاکهکردمشخصبایدپایه،رویدادهایگرفتننظردروشدهایجادخطایدرختازاستفادهبا

.میشوداستفاده(3-2)فرمولازاستبازرسیقابلاگرو(3-1)فرمولازاستبازرسیغیرقابلاگر.خیریامیباشد

𝑃 𝑡 = 1 − 𝑒 − 𝜆𝑡 𝜆𝑡 ≤ 0.1 (1-3)

𝑃 𝑡 =
𝜆𝑡

2
𝜆𝑡 > 0.1 (2-3)

فازیشیوهبهخطادرختارزیابی

کهاستاسیاسرویدادهایازترکیبیبرشیمجموعهیک.شودمیانجامحداقلبرشیمجموعهمحاسبهمنظوربهکیفیتحلیل:کیفیتحلیل

.شوندمینهاییرویدادوقوعبهمنجر

باشدممعلواساسیرویدادهایازیکهروقوعاحتمالبایدنهاییرویدادوقوعاحتمالمحاسبهبرایخطادرختکمیتحلیلدر:کمیتحلیل.
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

واحتمالوقوعرویدادنهایییا(3-3)است،بابهکارگیریرابطه"و"احتمالوقوعرویدادنهایییارویدادهایمیانیکهدرگاهارتباطیآنها

.آیدمیبهدست(4-3)استبااستفادهازرابطه"یا"رویدادهایمیانیکهبادرگاهارتباطیآنها

𝑃 = Π𝑖
𝑛= 𝑃𝑖 (3-3)رابطه

𝑃 = 1 − Π𝑖
𝑛=(1-𝑃𝑖) (4-3)رابطه

 فازیپنج مرحله منطق:

خبرگانانتخاب

خبرگانوزنتعیین

متخصصاننظراجماع

رأسرویدادفازیاحتمالکردندیفازی

احتمالبهامکانفرمولتبدیلازاستفاده

میانیونهاییرویدادهایاحتمالیتعیین

حداقلبرشیهایمجموعهبندیردهواهمیتمیزانتعیین
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

ریسکارزیابیمعیارهای

باهریزککدرپسماندهابهداشتیدفنوزبالهسوزیکهشودحاصلاطمینانتامیشوداستفادهریسکسطحتعیینبرایریسکآنالیزاز
.هستندپسمانددفعبهمشغولحاضرحالدرایمنیحداقل

تیمایاعضبینکاملتوافقباسرانجاموگرفتقراربحثموردمطالعهطولدرشدت/فرکانسشاخصهایمناسبترینخطر،هربهتوجهبا

HAZIDمیشودتعیینشدتشاخصوفرکانسشاخصکردنضرببافقطخطرشاخصعالوه،به.شدتعیین:

شدتشاخص× شاخصفرکانس= شاخصخطر

ارزیابیخطر و معیارهای ماتریس 

دماننریسککاهشبرایمناسبایمنیاقداماتونیستقبولقابلمنطقهدرخطریهیچ:10ازبزرگترخطرشاخص:تحملغیرقابلمنطقه

قرارالهزبدفعروشهایوسیستمطراحاناختیاردروبررسیموردبایدغیرهونگهداری/بازرسیروشایمنی،سیستمهایطراحی،تغییرات

.گیرد

هشدارمنطقه(ALART):3<تقویتبرایاماهستند،قبولقابلریسکسطحلحاظازخطراتکلیهمنطقهایندر:10>خطرشاخص

.(ALARPاصل)شوداعمالدیگریایمنیاقداماتبایدآنها،بودنصرفهبهمقروناساسبرسیستمبیشترایمنی

زمالریسککاهشبرایبیشترایمنیاقداماتواستقبولقابلبسیارمنطقهایندرخطریهرگونه:3خطرشاخص:اغماضقابلمنطقه

.نیست 22



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

صحت سنجی ارزیابی ریسک               HAZID و FTA با استفاده از تکنیک FMEA و AHP

.شدریآوجمعآنهاازپرسشوآنجامسئوالنبامالقاتکهریزک،پسماندمدیریتمرکزبهمراجعهمیدانی،بازدیدبانیازمورداطالعات:1مرحله

پرسشنامه.شدتوزیعجامدهایزبالهزمینهدرمتخصص130بینکهگرفتقراربررسیموردپرسشنامهدرشدهشناساییخطر2:37مرحله

RPNآستانهتعیینوبررسینتایج.آمدبدستهاریسکازیکهربرایRPNخبرگاننظرباوگردیدتوزیعنفردهبینFMEAروشبهمربوط

بهنیازپنجازباالتروبرابرRPNتعدادبا5جدولدرشدهذکرخطرات.شدگرفتهنظردرقبولیقابلریسکنمرهپنجازکمترRPN.قبولقابل

صرفیااصالحیاقداماتانجام5ازکمترRPNباخطراتبقیهنتیجه،در.شدندمنتفیموردپنجازکمترRPNباخطرات.دارنداصالحیاقدامات

.استشدهخارجلیستازنتیجهدروکندنمیتوجیهراآنهاRPNبهبودبرایبودجه

راهتاشدخواستهکنندگانشرکتازدوم،نظرسنجیدر.شدانجامخطر22هایحلراهشناساییبرایمتخصص10بیندومنظرسنجی:3مرحله

.دهندپیشنهادخوددانشوتخصصاساسبررابالقوهاصالحیاقداماتیاکنندانتخابلیستازراحل

(FMEA)خرابیاثراتوحالتهاتحلیلوتجزیه

هاییمسیرونقاطتعیینآناصلیهدفکهاستسیستماتیکوپیشگیرانهروشیک(FMEA)خرابیاثراتوحالتهاتحلیلوتجزیههایتکنیک

.کندمختلراسیستمکلکاراییوبرودپیشاشتباهبهسیستمطراحییافرآیندیکاستممکنآندرکهاست

FMEAسهازور،منظاینبرای.میشوداستفادهتأثیراتوعللوقوع،احتمالبراساسخطراتبندیاولویتوشناساییبرایریسکارزیابیدر

.میشوداستفادهروشایندرمتغیر

RPN = S × O × D (3-5)رابطه 23



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

(AHP)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

مراتبیسلسلهتحلیلفرآیند(AHP)روشاین.استشدهطراحیمعیارهچندتصمیمگیریبرایکهاستسیستمهاییترینجامعازیکی

.بگیردنظردررامختلفیکیفیوکمیمعیارهایمیتواندومیکندفرمولهمراتبیسلسلهصورتبهرامسئله

میدهدانجامراحساسیتتحلیلوتجزیهواستتصمیمگیریدرمختلفهایانتخابشاملفرآینداین.

جزیهتدوممرحلهتااستممکنکهمیدهدنشانرااصلیهایشاخصدومسطح.میدهدنشانراگیریتصمیمفرآینداصلیهدفباالسطح

ازمیمتصشاخصاهمیتمورددرقضاوتآندنبالبهومیشودانجامشاخصهربهتوجهباتصمیممختلفهایگزینهبینمقایسهشوند،

.میگیردصورتدوبهدومقایسهطریق

نسبیوزنمحاسبه

درAHP،وزنرااهوزنهاین.میشودمحاسبهآنهاوزنومیشودمقایسهباالترسطحدرآنهابهمربوطعنصروجفتصورتبهسطحهرعناصر

.مینامندنسبی

دربعدیمرحلهAHPبهدوایسهمقماتریساطالعاتازاستفادهباگیریتصمیمعناصرازیکهراولویتتعیینبراینیازموردمحاسباتانجام

.استدو
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

نسبیهای ترکیب وزن

بشودتاوزنهایتصمیمگیری،دراینمرحله،وزننسبیهرعنصربایددروزننسبیعناصرباالترضربرایرتبهبندیگزینه

.باانجاماینکاربرایهرگزینه،مقداروزننهاییبدستمیآیدکهوزنمطلقنامیدهمیشود.نهاییآنمحاسبهشود

استشدهبرداشتهزیرمراحلناسازگارینسبتمحاسبهبرای:

وزنیجمعبردارمحاسبه.1مرحله

وپایداریثباتبردارمحاسبه.2مرحله

μmaxمحاسبه.3مرحله

پایداریوثباتشاخصمحاسبه.4مرحله

25



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

اقدامات کنترلی

ساختارارزیابیومدیریتریسکدرمنطقهموردمطالعه:3-1شکل
26



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

مدل سازی معادالت ساختاری 

ردمتغیرچندینمیانارتباطبررسیجهتمحققیندستدرابزاریکهاستآماریهایروشانواعازیکیساختاریمعادالتسازیمدل

.سازدمیفراهممدلیک

میشوندسنجیدهشدهمشاهدهمتغیرهایتوسطکهاستمکنونمتغیرهایمیانروابطبررسیبرایمناسبیروشسازیمدل.

اریآمهاینمونهازشدهآوریجمعهایدادهباپیشینهاینظریهازبرآمدهمدلبینتناسبتعیینفرایندایندرمحققوظیفهاولین

.استپژوهش

(SEM)ساختاریمعادالتبرایPLSرویکردانتخابمعیارهای

.استپژوهشمدلدرسازندهشاخصهایباپنهانمتغیرهایوجودPLSروشهایانتخاببرای:اولمعیار

متغیرکیمحققکهمیشونداستفادهزمانیمتغیرهانوعاین.استمربوطهپژوهشمدلدرباالبهدوممرتبهپنهانمتغیرهایوجودبه:دوممعیار

.کنداستفادهPLSروشازویکهاستبهترصورتایندر.بردکاربهسطحدوازبیشدرراپنهان

مربوطهافزارهاینرموPLSروشدرهادادهتحلیلانجامفرآیند.هاستدادهتحلیلبرایPLSروشانتخابمعیارآشکارترین:سوممعیار

.برسدحداقلبهنمونهحجمبهحساسیتکهاستشدهطراحیگونهایبهSmart-PLSمثل

شدباتوسعهاولیهمراحلدرمدلایناگر.استنمودهاستفادهآنازخودفرضیههایطرحبرایکهدارد(مفهومیمدل)مدلبهاشاره:چهارممعیار

برایPLSروشزاکهاستبهترمحققباشد،نداشتهوجودآنتاییدبرایزیادیپیشینهایتئوریمتعاقباوشدهمعرفیتازگیباکهمعنیبدین

.کنداستفادهمدلاینتحلیل 27



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

SEMنمودتقسیممیتوانبخشدوبهراساختاریمعادالتساده،وخالصهطوربه.میشودشاملرافوقهردومدل:

هایسوالهمانیا)شدهمشاهدهمتغیرهایشاملمدلاین.سازههاباپرسشنامهسواالتهمانیاگویههابینارتباطشامل:گیریاندازهمدل
.میشودمدلسازههایهمانیا(پنهان)مکنونمتغیرهایو(پرسشنامه

میگردددرونزامتغیرهایوبرونزامتغیرهایشاملمدل،این.مدلاصلیمتغیرهایهمانیاهاسازهبینارتباطشامل:ساختاریمدل.

مسیرضرایب

میشوندتفسیرمیانگینبهنسبتمعیارانحرافدرتغییربهصورتاستانداردمسیریضرایب.

میشوندتفسیررگرسیونیضرایبمانندغیراستانداردمسیریضرایب.

پایاییورواییآزمون

تلفمخعواملسنجشبرایپرسشنامهیکدر.دارندتفاوتباهمواقعامتفاوتعواملسنجههایچقدرمیدهدنشانکهاستمعیاریواگراروایی

.ندارندهمپوشانیباهموبودهمتمایزیکدیگرازسواالتاینشودمشخصکهاستالزمبنابراینمیشودمطرحمتعددیسواالت

.دارداشارهباهمسازهیکسواالتهمبستگیبههمگراروایی
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

داده هاتحلیلوتجزیهابزاروروش ها

PLS3و25spssافزارهاینرمزادادههاتحلیلبرای.گردیدانجاماستنباطیوتوصیفیسطحدودرتحقیقاتیکارایناطالعاتتحلیلوزیهتج

Smart-وExcelشداستفاده.

.استبودهدرصدوفراوانینظیرآماریشاخصهایازاستفادهباتوصیفیسطحدر.1

.گردیدشناساییریسکهاHAZIDروشازاستفادهبا.2

.شدندبندیالویتریسکهاAHPروشازاستفادهبا.3

مجددکنندههاایجادعواملبهمراهریسکهاوبررسیآنهاکنندهایجادعواملهمراهبهشدهشناساییمهمریسکهایFTAروشازاستفادهبا.4

.شدندبررسی

.میگیردقراربررسیموردآنهامدیریتنحوهوآنعللریسکها،FMEAروشبا.5

افزارنرمازتاییدیعاملیتحلیلازفرضهاآزمونوواگرارواییوهمگرارواییپایایی،شاملاستنباطیآماردردادههاتحلیلوتجزیهجهت.6

PLS3Smart-،SPSSوEXCELگردیداستفاده.
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

HAZIDزیستی روش دفن بهداشتی پسماند با روش های محیطشناسایی ریسک

لتجزیه و تحلی

30
4-1جدول



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

درجهریسک عددریسک میزانتماس شدتپیامد امکانوقوع هاریسک هاانواعریسک

نامطلوب 180 2 15 6 تخریبمراتعباپوشش
گیاهیخوب

-هایمحیطریسک

زیستی

نامطلوب 350 3 25 6 نوکاهشتنوعزیستیگیاها
ومیهایبتغییرترکیبگونه

نامطلوب 300 2 50 3 قههایمنط¬تخریبزیستگاه

قابلقبولغیر 540 6 15 6 مهاجرتحیواناتوکاهش
حیواناتوپرندگانمنطقه

غیرقابلقبول 1500 6 25 10 هایمهاجموهجومگونه
موش،حشرات،)مزاحم

...(پرندگانو

غیرقابلقبول 900 10 15 6 تغییرکاربریاراضیو
سیمایسرزمین

جزئی 25 1 25 1 خطروقوعسیالب هایمحیطیریسک

جزئی 50 1 50 1 خطروقوعزمینلرزه

جزئی 50 1 50 1 خطروقوعرانشزمین

جزئی 75 1 25 3 سوزیخطروقوعآتش

جزئی 50 1 50 1 خطروقوعطوفان

جزئی 100 1 25 3 خطروقوعانفجار

تجزیه و تحلیل
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

درجهریسک عددریسک میزانتماس شدتپیامد امکانوقوع هاریسک هاانواعریسک

غیرقابلقبول 1800 6 50 6 هاانتشارانواعبیماری هایریسک
عمومی-بهداشتی

نامطلوب 450 6 25 3 اثراتطوالنیمدتبر
سالمتافراد

جزئی 25 1 25 1 خطروقوعسیالب

جزئی 75 3 25 1 کمبودآبآشامیدنی
هخطردرمنطقسالموبی

نامطلوب 225 3 25 3 مسمومیتمحصوالت
کشاورزیوغذایی

غیرقابلقبول 2500 10 25 10 انتشاربوینامناسب

جزئی 45 3 5 3 هایزدیکیبهجادهن
اصلی هایریسک

هقابلقبولولیبانیازباجتماعی-اقتصادی
تجدیدنظر

270 3 15 6 هاینزدیکیبهجاده
فرعی

هقابلقبولولیبانیازب
تجدیدنظر

90 6 5 3 قالنزدیکیبهخطوطانت
نیرو

غیرقابلقبول 3000 10 50 6 رینزدیکیبهمناطقشه
وروستایی

غیرقابلقبول 3000 10 25 6 تغییرکاربریاراضی

غیرقابلقبول 750 10 25 3 نزدیکیبهمناطق
صنعتی

غیرقابلقبول 450 10 25 3 نزدیکیبهفرودگاه

لتجزیه و تحلی
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

درجهریسک عددریسک میزانتماس شدتپیامد امکانوقوع هاریسک هاانواعریسک

نامطلوب 450 10 15 3 -ریزدیکیبهمراکزگردشگن
تفرجی

-هایاقتصادیریسک
غیرقابلقبولاجتماعی 1500 10 25 6 فنکمبودفضایکافیبراید

زباله

قابلقبولولیبانیازبه
تجدیدنظر

150 10 50 3 هاوکاهشقیمتزمین
امالکمنطقه

قابلقبولولیبانیازبه
تجدیدنظر

150 2 25 3

ازبینرفتنآثاربناهاو
هایتاریخیدراثربارندگی

اسیدی

نامطلوب 180 2 15 6

هزینهباالیتامیننیروی
انسانیموردنیاز

غیرقابلقبول 450 10 15 3
بارمالیاتیزیاد

قابلقبولولیبانیازبه
تجدیدنظر

1500 10 15 10

هزینهتامینتجهیزاتمورد
نیازعملیاتدفن،کنترل

هایهاوجمعکنندهکننده
گازهایسمی

قابلقبولولیبانیازبه
تجدیدنظر

90 1 15 6
-مهزینهباالیاحداثسیست

هایزهکشی

هقابلقبولولیبانیازب
تجدیدنظر 75 1 25 3

سرعتپاییندفعپسماند

لتجزیه و تحلی
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

درجهریسک عددریسک میزانتماس شدتپیامد امکانوقوع هاریسک هاانواعریسک

قابلقبولولیبا
رنیازبهتجدیدنظ

150 1 25 6 پتانسیلعدم

رعایتالزامات

طراحیوبهره

برداریسایت
هایفنیریسک

نامطلوبوایمنی 300 2 50 3 پتانسیلعدم

رعایتالزاماتو

قوانینتفکیک

توسطپرسنل

قابلقبولولیبا
رنیازبهتجدیدنظ

150 2 25 3 عدمرعایت

استراتژیوزارت

امورشهرداریو

امورروستاییو

شهری

لتجزیه و تحلی
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

استشدهتشکیلمرحلهچندازفازیدلفی.استشدهاستفادهفازیدلفیروشازهاشاخصغربالگریمنظوربه.

oشودمیکدگذاریمعیارهازیرومعیارهااولمرحلهدر.

oگردیداستفاده5لیکرتطیفباپرسشنامهازواستشدهنظرخواهیخبرهنفر20ازمعیارهادوممرحلهدر.

oشودمیتبدیلفازیحالتبهزبانیعبارتسوممرحلهدر.

oباهمیانیمهایبازههم،باپایینهایبازهکهصورتبدین.استشدهاستفادهفازیمیانگینروشازخبرگاننظرتجمیعبرایچهارممرحلهدر

دهدمینشانراهاپاسخفازیمیانگین2-4جدول.شودمیخبرهافرادتعدادبرتقسیموجمعباهمباالییهایبازهو
تجزیه و تحلیل
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

میانگین کد

0.75833 A1

0.69583 2A

0.60417 3A

0.4875 4A

0.8 5A

0.75833 6A

0.62917 7A

0.86667 8A

0.53333 9A

0.38333 11A

0.38333 12A

0.38333 13A

0.55 14A

0.8 15A

0.38333 16A

0.78333 17A

0.60333 10A

0.67917 1B

0.65417 2B

0.65583 3B

0.5125 4B

میانگین کد

0.6875 5B

0.69167 6B

0.89583 1C

0.65417 2C

0.72917 3C

0.47083 4C

0.8 5C

0.66667 1D

0.48333 2D

0.68333 3D

0.7625 4D

0.6875 5D

0.63333 6D

0.38333 7D

0.60833 8D

0.67917 9D

0.65417 10D

0.69583 11D

0.5125 12D

0.6875 13D

0.79167 14D

0.69583 15D

0.38333 16D

تجزیه و تحلیل
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میانگین کد

0.60833 17D

0.625 1E

0.45417 2E

0.670.83 3E

4-2جدول



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

زیرمعیارهای.استشدهعملآنطبقنیزنامهپایانایندرکهشودمیحذفمعیارهازیراز0.7ازکمترمقادیرنهاییوششممرحلهدر
:استزیرصورتبهشدهغربالگری

(زیرزمینیآبعمق)زیرزمینیهایآبآلودگی

خاکپذیریفرسایش

خاکآلودگی

(گازهاانتشار)هواآلودگی

منطقهپرندگانوحیواناتکاهشوحیواناتمهاجرت

سرزمینسیمایواراضیکاربریتغییر

هابیماریانواعانتشار

نامناسببویانتشار

روستاییوشهریمناطقبهنزدیکی

سمیگازهایهایکنندهجمعوهاکنندهکنترلدفن،عملیاتنیازموردتجهیزاتتامینهزینه

تجزیه و تحلیل
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

AHPالویت بندی براساس 

.شونددرمرحلهاولزیرمعیارهابراساسمقیاسالساعتیمقایسهزوجیمی

توضیح نسبت بهiوضعیت مقایسه 
j

ارزش 
ترجیحی

.اهمیتبرابردارندویاارجحیتینسبتبههمندارندjنسبتبهiگزینهیاشاخص اهمیتبرابر 1

.کمیمهمتراستjنسبتبهiگزینهیاشاخص نسبتاًمهمتر 3

.مهمتراستjنسبتبهiگزینهیاشاخص مهمتر 5

.استjدارایارجحیتخیلیبیشتریازiگزینهیاشاخص خیلیمهمتر 7

.نیستjمهمتروقابلمقایسهباjمطلقاًازiگزینهیاشاخص کامالًمهم 9

38

تجزیه و تحلیل

4-3جدول



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

هزینهتامین
تجهیزاتمورد
نیازعملیات

...دفن،

نزدیکیبه
مناطقشهریو

ر

انتشاربوی
نامناسب

انتشارانواع
هابیماری

تغییرکاربری
اراضیوسیمای

سرزمین

مهاجرت
حیواناتو

کاهشحیوانات
هوپرندگانمنطق

آلودگیهوا
(انتشارگازها)

آلودگیخاک فرسایشپذیری
خاک

-آلودگیآب
های

زیرزمینی
عمقآب)

(زیرزمینی

معیار

10 1 9.1 5 5.1 4.1 3 7.1 5 1 هایآلودگیآب
عمقآب)زیرزمینی
(زیرزمینی

2 2 9.1 2 5 2 9.1 3.1 1 5.1 فرسایشپذیری
خاک

7.1 7.1 7.1 1 2 7.1 7.1 1 3 7 آلودگیخاک

1 7.1 5.1 1 2 1 17.1 7 9 3.1 انتشار)آلودگیهوا
(گازها

2 1 9.1 7.1 7.1 1 1 7 1.2 4 مهاجرتحیواناتو
کاهشحیواناتو

پرندگان

9.1 2 9.1 1 1 7 2.1 1.2 5.1 5 یتغییرکاربریاراض
وسیمایسرزمین

2 2 9.1 2.1 2.1 2.1 1 1 1.2 5.1 -یانتشارانواعبیمار
ها

7.1 2 1 9 9 9 5 7 9 9 بانتشاربوینامناس

7.1 1 2.1 2 2 1 7 7 1.2 1 نزدیکیبهمناطق
شهریوروستایی

1 7 7 9 9 2.1 1 7 1.2 1 هزینهتامین
تجهیزاتموردنیاز

عملیاتدفن

لتجزیه و تحلی

(روشدفنبهداشتیپسماند)مقایسهزوجی:4-4جدول39



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

میشودفازیمعیارهازیرسوممرحله..

میشودمحاسبهمعیارهانهاییوزنچهارممرحله.

وزن معیار

0.068612 (عمقآبزیرزمینی)هایزیرزمینیآلودگیآب

0.070876 فرسایشپذیریخاک

0.055577 آلودگیخاک

0.089143 (انتشارگازها)آلودگیهوا

0.079145 همهاجرتحیواناتوکاهشحیواناتوپرندگانمنطق

0.073249 تغییرکاربریاراضیوسیمایسرزمین

0.048663 هاانتشارانواعبیماری

0.085197 انتشاربوینامناسب

0.23109 نزدیکیبهمناطقشهریوروستایی

0.19845 نترلهزینهتامینتجهیزاتموردنیازعملیاتدفن،ک
هایگازهایسمیهاوجمعکنندهکننده

لتجزیه و تحلی

(روشدفنبهداشتیپسماند)وزننهاییمعیارها:4-5جدول40



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

.مرحله چهارم معیارها الویت بندی می شوند

بندیزیرمعیارهاروشدفنبهداشتیپسمانداولویت:1-4شکل

لتجزیه و تحلی
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

HAZIDزیستی روش زباله سوز با روش های محیطشناسایی ریسک

درجه ریسک عدد ریسک میزان تماس شدت پیامد امکان وقوع هاریسک هاانواع ریسک

غیرقابلقبول 3600 6 100 6 یآلودگیهواباانتشارگازها
ن،سمی،ترکیباتدیاکسی
نگینترکیباتآلیوفلزاتس

سوزهااززباله

های ریسک
زیستیمحیط

نامطلوب 300 3 25 6 سوزهااحتراقناقصزباله

دیدقبولبانیازبهتجقابل
نظر

225 3 25 3 هایزیرزمینیآلودگیآب
...(نزدیکیبهچاه،قنات،)

نامطلوب 450 3 50 3 هایسطحیآلودگیآب
وزبهسنزدیکینیروگاهزباله)

(دریاچه،چشمه،رود

غیرقابلقبول 1800 6 50 6 هایاطرافآلودگیخاک
سوزنیروگاهزباله

غیرقابلقبول 1800 6 50 6 -الهتراوششیرابهخاکسترزب
سوز

نامطلوب 450 3 50 3 تخریبالیهازن
(اییاکسیداسیونفتوشیمی)

جزئی 15 1 15 1 نزدیکیبهمناطقحفاظت
شده

دیدقبولبانیازبهتجقابل
نظر

300 2 50 3 افتخریبپوششگیاهیاطر
نیروگاه

غیرقابلقبول 900 3 50 6 انکاهشتنوعزیستیگیاه
هایوتغییرترکیبگونه

بومی

42
HAZIDسوزکهریزکوارزیابیآنهابهروشنیروگاهزبالهزیستیهایشناساییریسککاربرگ:4-6جدولمحیط



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

درجه ریسک عدد ریسک میزان تماس شدت پیامد امکان وقوع هاریسک هاانواع ریسک

غیرقابلقبول 1800 6 50 6 ههایمنطقتخریبزیستگاه

های ریسک
دیدقابلقبولبانیازبهتجزیستیمحیط

نظر
300 2 50 3 مهاجرتحیواناتوکاهش

حیواناتوپرندگانمنطقه

نامطلوب 450 3 50 3 طقهتغییرسیمایسرزمینمن
وآلودگیبصری

غیرقابلقبول 900 10 15 6 آلودگیصوتیتجهیزات
نیروگاه

غیرقابلقبول 1800 6 50 6 خطرجابجاییذراتمعلقو
هابابادآالینده

های ریسک
محیطی

غیرقابلقبول 1800 6 50 6 سوزیخطروقوعآتش

جزئی 75 1 25 3 خطروقوعرانشزمین

دیدقابلقبولبانیازبهتج
نظر

300 2 50 3 لرزهخطروقوعزمین

نامطلوب 450 3 50 3 خطروقوعسیالب

جزئی 90 3 15 3 خطروقوعطوفان

نامطلوب 300 2 50 3 خطروقوعانفجار

نامطلوب 450 3 50 3 هایانتشارانواعبیماری
جدیوسرطانیدربین

پرسنل

ریسک های 
یعموم-بهداشتی

قابلقبولغیر 3600 6 100 6 ترسمیتبسیارباالیخاکس
زبالهسوزها
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

درجه ریسک عدد ریسک میزان تماس شدت پیامد امکان وقوع هاریسک هاانواع ریسک

دیدقابلقبولبانیازبهتج
نظر

300 2 50 3 مدتبرسالمتاثراتطوالنی
عمومیافراد

ریسک های 
یعموم-بهداشتی

جزئی 15 1 15 1 تجمعباکتریهاوحشرات
مضر

غیرقابلقبول 600 2 50 6 مسمومیتمحصوالت
کشاورزیوغذایی

غیرقابلقبول 900 6 15 6 انتشاربوینامناسبودود

نامطلوب 450 3 50 3 بهنزدیکینیروگاهزبالهسوز
جادههایاصلی ریسک های 

-اقتصادی
اجتماعی

دیدقابلقبولبانیازبهتج
نظر

300 2 50 3 زبهزبالهسونزدیکینیروگاه
جادههایفرعی

جزئی 90 3 15 2 زبهنزدیکینیروگاهزبالهسو
تاسیساتزیرساختی

غیرقابلقبول 1800 6 50 6 زبهنزدیکینیروگاهزبالهسو
مناطقشهری

قابلقبولغیر 900 3 50 6 زبهنزدیکینیروگاهزبالهسو
مناطقروستایی

دیدقابلقبولبانیازبهتج
نظر

300 1 50 6 زبهنزدیکینیروگاهزبالهسو
مناطقصنعتی

غیرقابلقبول 600 2 50 6 زبهنزدیکینیروگاهزبالهسو
فرودگاه

دیدقابلقبولبانیازبهتج
نظر

300 2 50 3 زبهنزدیکینیروگاهزبالهسو
تفریحی-مراکزگردشگری

غیرقابلقبول 900 6 25 6 هزینهبسیارباالنگهداری
زتجهیزاتنیروگاهزبالهسو
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

درجه ریسک عدد ریسک میزان تماس شدت پیامد امکان وقوع هاریسک هاانواع ریسک

نامطلوب 300 2 50 3
کاهشقیمتزمینوامالک

منطقه

های ریسک
-اقتصادی

اجتماعی

غیر قابل قبول 900 3 50 6 درازبینرفتنبناهایتاریخی
اثربارندگیاسیدی

غیر قابل قبول 900 6 25 6 متخصصهزینهباالینیروی
موردنیاز

غیر قابل قبول 1800 6 50 6 هزینهباالیتجهیزاتجمع
اآوریوکنترلاالیندههایهو

قابل قبولغیر 900 6 15 6 طرحدفعهزینهاحداث
فاضالبنیروگاه

غیر قابل قبول 3000 6 50 10 هزینهیباالینصبونگه
هاینیروگاهداریزبالهسوز

غیر قابل قبول 540 6 15 6 هزینهسوختموردنیاززباله
سوزها

غیر قابل قبول 1800 6 50 6 رهزینهباالیهضمغیرآلید
اینروش
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

غیر قابل قبول 1800 6 50 6 ت پتانسیل عدم رعای

الزامات طراحی و 

اهبهره برداری نیروگ

ریسک های فنی

و ایمنی

نامطلوب 450 3 50 3 پتانسل عدم رعایت

ر الزامات و قوانین کا

با زباله سوز ها 

توسط پرسنل

غیر قابل قبول 1800 6 50 6 پتانسل عدم رعایت

ل ضوابط ویژه کنتر

آلودگی هوا 

نامطلوب 300 2 50 3 پتانسیل عدم نظارت

بر فرایند احتراق 

کامل
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

سوزکهریزکوارزیابیآنهانیزدلفیفازیوزیستینیروگاهزبالههایمحیطبرایگروهدومشناساییریسکAHPفازیاستفادهشدهاست.

هایباالییزههایمیانیباهموباهایپایینباهم،بازهبدینصورتکهبازه.درمرحلهچهارمبرایتجمیعنظرخبرگانازروشمیانگینفازیاستفادهشدهاست

.شودباهمجمعوتقسیمبراتعدادافرادخبرهمی

استشدهآورده4-7جدولدرآننتایجکهاستگرفتهصورتفازیمثلثیبازه3ازگیریمتوسطصورتبهزداییفازیبعدمرحلهدر.

بازده
باال

کد

77917.0 1A

65417.0 2A

69583.0 3A

5125.0 4A

8333.0 5A

78333.0 6A

60833.0 7A

67917.0 8A

65417.0 9A

79583.0 11A

63333.0 12A

بازده 
باال

کد

65417.0 13A

69583.0 14A

7125.0 1B

6875.0 2B

69176.0 3B

65417.0 4B

69583.0 5B

5125.0 6B

6975.0 7B

69583.0 1C

75417.0 2C

بازده 
باال

کد

62917.0 3C

47083.0 4C

6.0 5C

66667.0 6C

66667.0 1D

548333.0 2D

68333.0 3D

7625.0 4D

6875.0 5D

63333.0 6D

38333.0 7D

بازده باال کد

60833.0 8D

67917.0 9D

65417.0 10D

69583.0 11D

5125.0 12D

7875.0 13D

69167.0 14D

69583.0 15D

38333.0 16D

60833.0 17D

77917.0 1E

بازده باال کد

65417.0 2E

79583.0 3E

5125.0 4E
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

زیرمعیارهایغربالگریشدهبهصورتزیراست:

سوزهاآلودگیهواباانتشارگازهایسمی،ترکیباتدیاکسین،ترکیباتآلیوفلزاتسنگیناززباله

سوزهایاطرافنیروگاهزبالهآلودگیخاک

سوزتراوششیرابهخاکسترزباله

هایمنطقهتخریبزیستگاه

هابابادخطرجابجاییذراتمعلقوآالینده

سوزهاسمیتبسیارباالیخاکسترزباله

سوزبهمناطقشهرینزدیکینیروگاهزباله

هایهواآوریوکنترلآالیندههزینهباالیتجهیزاتجمع

پتانسیلعدمرعایتالزاماتطراحیوبهرهبردارینیروگاه

پتانسیلعدمرعایتضوابطویژهکنترلآلودگیهوا
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

پتانسیلعدم
ژهرعایتضوابطوی

...

پتانسیلعدم
...رعایتالزامات

هزینهباالی
-تجهیزاتجمع

...آوریو

هنزدیکینیروگا
قسوزبهمناطزباله

شهری

سمیتبسیار
باالیخاکستر

خطرجابجایی
ذراتمعلقو

هابابادآالینده

-اهتخریبزیستگ

هایمنطقه
تراوششیرابه

خاکستر
هایآلودگیخاک
اطرافنیروگاه

اآلودگیهواب
انتشارگازهای

...

معیار

7 9 9 7 7 9 9 7 9 1 آلودگیهواباانتشار
..گازهایسمی،

1 1 1 5.1 3.1 3 2 1 1 9.1 هایآلودگیخاک
اطرافنیروگاه

1 1 2.1 2 1 1 5.1 1 1 7.1 رراوششیرابهخاکست

2 2 2 7 3.1 3 1 5 2.1 9.1 هایتخریبزیستگاه
منطقه

1 1 2.1 3 1 1 3.1 1 3.1 9.1 خطرجابجاییذرات
ادهابابمعلقوآالینده

1 2 3.1 5 1 1 3 1 3 7.1 سمیتبسیارباالی
سوزهاخاکسترزباله

1 1 2 1 5.1 3.1 7.1 2.1 5 7.1 -الهنزدیکینیروگاهزب
سوزبهمناطقشهری

5 5 1 0.5 3 2 2.1 2 1 9.1 هزینهباالیتجهیزات
...آوریوجمع

5 1 5.1 1 0.5 1 2.1 1 1 9.1 تانسیلعدمرعایت
الزاماتطراحیوبهره

بردارینیروگاه

1 5.1 5.1 1 1 1 2.1 1 1 7.1 پتانسیلعدمرعایت
ضوابطویژهکنترل

آلودگیهوا
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مقایسهزوجیروشزبالهسوز:4-8جدول



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

وزن معیار

0.4123 وآلودگیهواباانتشارگازهایسمی،ترکیباتدیاکسین،ترکیباتآلی

سوزهافلزاتسنگیناززباله

0.0571 سوزهایاطرافنیروگاهزبالهآلودگیخاک

0.0453 سوزتراوششیرابهخاکسترزباله

0.1064 هایمنطقهتخریبزیستگاه

0.0470 هابابادخطرجابجاییذراتمعلقوآالینده

0.0943 سوزهاسمیتبسیارباالیخاکسترزباله

0.0589 سوزبهمناطقشهرینزدیکینیروگاهزباله

0.0927 هایهواآوریوکنترلآالیندههزینهباالیتجهیزاتجمع

0.0481 پتانسیلعدمرعایتالزاماتطراحیوبهرهبردارینیروگاه

0.0379 پتانسیلعدمرعایتضوابطویژهکنترلآلودگیهوا
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نهاییمعیارهاروشزبالهسوزوزن:4-9جدول



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

.در مرحله چهارم معیارها اولیت بندی می گردند

اکسین،دیترکیباتسمی،گازهایانتشارباهواآلودگی.1

سوزهازبالهازسنگینفلزاتوآلیترکیبات

منطقههایزیستگاهتخریب.2

سوزهازبالهخاکسترباالیبسیارسمیت.3

هواهایآالیندهکنترلوآوریجمعتجهیزاتباالیهزینه.4

بادباهاآالیندهومعلقذراتجابجاییخطر.5

شهریمناطقبهسوززبالهنیروگاهنزدیکی.6

نیروگاهبرداریبهرهوطراحیالزاماترعایتعدمتانسیلپ.7

سوززبالهنیروگاهاطرافهایخاکآلودگی.8

سوززبالهخاکسترشیرابهتراوش.9

هواآلودگیکنترلویژهضوابطرعایتعدمپتانسیل.10

50
بندیزیرمعیارهادرروشزبالهسوزاولویت:4-2شکل



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

پسماندزیستی به دفن بهداشتی های محیطگیری برای داده های ریسکاندازهمدلآزمون

شاملکهانعکاسیاندازهگیریمدلپایاییآزمون:

کرونباخآلفای-الف

مرکبپایایی-ب

(بارعاملی)مشاهدهپذیرمتغیرهایپایایی-ج

شاملکهانعکاسیاندازهگیریمدلرواییآزمون:

(AVE)همگراروایی-الف

(الکر-فورنلیاعرضیبارآزمون)واگراروایی-ب
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

پسماندآزمون کیفیت مدل اندازه گیری انعکاسی روش دفن بهداشتی 

تحلیلعاملیتائیدیپرسشنامهریسکمحیطزیستیروشدفنبهداشتیپسمانددرمجتمعآرادکوهکهریزکبراساسنتایج:4-3شکل
بارهایعاملی
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

عاملیتائیدیپرسشنامهریسکمحیطزیستیروشدفنبهداشتیپسمانددرمجتمعآرادکوهکهریزکبراساسضرایبنتایجتحلیل:4-4شکل
معناداری

آزمون کیفیت مدل اندازه گیری انعکاسی روش دفن بهداشتی پسماند
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

زکبراساستحلیلعاملیتائیدیپرسشنامهریسکمحیطزیستیروشدفنبهداشتیپسمانددرمجتمعآرادکوهکهرینتایج:4-5شکل
Q2شاخصضریب 54

پسماندروش دفن بهداشتی کیفیت مدل درونی یا ساختاری



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

هایمحیطنتایجتحلیلعاملیتائیدیپرسشنامهریسک سوزکهریزکدرمجتمعنیروگاهزبالهزیستی:4-6شکل
آرادکوهکهریزکبراساسبارهایعاملی

55

زیستی روش زباله سوزهای محیطآزمون مدل اندازه گیری برای داده های ریسک



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

Q2خصشاسوزدرمجتمعآرادکوهکهریزکبراساستحلیلعاملیتائیدیپرسشنامهریسکمحیطزیستیروشدفعزبالهبااستفادهازدستگاهزبالهنتایج :4-7شکل

کیفیت مدل درونی یا ساختاری روش زباله سوز
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مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

خطایمربوطبهریسکمحیطزیستیروشدفنبهداشتیپسمانددرآرادکوهدرخت :4-8شکل 57



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

خطایمربوطبهریسکمحیطزیستیروشزبالهسوزپسمانددرآرادکوهدرخت :4-9شکل 58



دراینپژوهشابتدابهروشHAZIDریسکهاشناساییوبهروشFAHPریسکها

باولویتبهدرروشدفنبهداشتیپسماندریسکهایشناساییشدهبهترتی.الویتبندیگردید

.صورتزیرمیباشد

هاانتشارانواعبیماری.1

میهایگازهایسهاوجمعکنندههزینهتامینتجهیزاتموردنیازعملیاتدفن،کنترلکننده.2

(انتشارگازها)آلودگیهوا.3

نزدیکیبهمناطقشهریوروستایی.4

مهاجرتحیواناتوکاهشحیواناتوپرندگانمنطقه.5

تغییرکاربریاراضیوسیمایسرزمین.6

فرسایشپذیریخاک.7

(عمقآبزیرزمینی)هایزیرزمینیآلودگیآب.8

آلودگیخاک.9

انتشاربوینامناسب.10



زیردرروشدفنزبالهسوزریسکهایشناساییشدهبهترتیباولویتبهصورت

:میباشد

سنگیناتفلزوآلیترکیباتاکسین،دیترکیباتسمی،گازهایانتشارباهواآلودگی.1

سوزهازبالهاز

منطقههایزیستگاهتخریب.2

سوزهازبالهخاکسترباالیبسیارسمیت.3

هواهایآالیندهکنترلوآوریجمعتجهیزاتباالیهزینه.4

بادباهاآالیندهومعلقذراتجابجاییخطر.5

شهریمناطقبهسوززبالهنیروگاهنزدیکی.6

نیروگاهبرداریبهرهوطراحیالزاماترعایتعدمپتانسیل.7

سوززبالهنیروگاهاطرافهایخاکآلودگی.8

سوززبالهخاکسترشیرابهتراوش.9

هواآلودگیکنترلویژهضوابطرعایتعدمپتانسیل.10



مقدمه

یق پیشینه تحق

مواد و روش ها

فازیطایخدرختازاستفادهباآنکنندهایجادعواملبازبالهسوزروشوزبالهبهداشتیدفنشدهشناساییریسکهایمهمترینبررسیبهبررسیایندر

(FTA)استشدهپرداخته.

رتبهباالترینهاهزبالازمنتشرهگازهایباالیبسیارسمیتدلیلبهپرسنلبیندرسرطانیوجدیهایبیماریانواعانتشارعاملزبالهبهداشتیدفنروشدر

.داردمطابقتFAHPروشبهآمدهبدستنتایجباکه.داداختصاصخودبهرارتبهکمترینبادجهتدلیلبهنامناسببویانتشارعاملو

70/49احتمالو1رتبهباپرسنلبیندرسرطانیوجدیهایبیماریانواعانتشارازناشیریسکهایحداقلبرشیمجموعههایمیانیرویدادهایبیندر،

ریسکهایدرصد،17/15احتمالو3رتبهبااجتماعی-اقتصادیریسکریسکهای،15/25احتمالو2رتبهبازیستیمحیطریسکهایازناشیریسکهای

باکهشدندشناساییبحرانیمسیرهایدرصد19/3احتمالو5رتبهباایمنیوفنیریسکریسکهایودرصد79/6احتمالو4رتبهبانامناسببویانتشار

.دادکاهشراوقوعاحتمالمیتوانکنترلیراههایارایهی

تجهیزاتبنصعدمعلتبهسوزهازبالهازسنگینفلزاتوآلیترکیباتاکسین،دیترکیباتسمی،گازهایانتشارباهواآلودگیعاملسوززبالهروشدر

مخصوصفاضالبدفععدمعلتبهنیروگاهفاضالبدفعطرحاحداثهزینهعاملوریسکباالتریندارایسوززبالهتاسیساتدرهواآلودگیکنندهکنترل

.داردمطابقتFAHPروشنتایجباآمدهبدستنتایجکه.استبودهریسککمتریندارایسوززبالهنیروگاه

رتبهبااجتماعی-اقتصادیهایریسکازناشیریسکهای،16/35احتمالو1رتبهبازیستیمحیطهایریسکازناشیریسکهایسوززبالهروشدرهمچنین

رتبهباعمومیبهداشتریسکهایودرصد54/9احتمالو4رتبهباایمنیوفنیریسکهای،74/14احتمالو3رتبهبامحیطیریسکهای،01/32احتمالو2

.دادکاهشراوقوعاحتمالتوانمیکنترلیراههایارایهیباکهشدندشناساییبحرانیمسیرهایدرصد54/8احتمالو5



درتاثیرموردجوامعواحتمالیاثراتوکنندهایجادعواملریسکها،FMEAروشبهآمدهبدستنتایجبراساس

:میباشدزیربهصورتآناولالویت5بترتیبزبالهبهداشتیدفنروش

ببسکهمراتعوکشاورزیهایزمینمسکونی،مناطقمجاورتدرزبالهدفنمحلایجاددلیلبهزمینکاربریتغییر.1

محلیشهروندانبرایمنطقهدرسازوساختوگذاریسرمایهبهتمایلعدمدلیلبهاطرافهایزمینقیمتکاهش

.(200ریسک)میشود

نزدیکیدرنظریهیچزبالهدفنمحلمورددرگیریتصمیمهنگامدراینکهعلتبهشهرمحدودهبهنزدیکی.2

صاداقتشهروندانرضایتشهروندانسالمتوشدههواآلودگیوبصریآلودگیسببونداردوجودشهریهایگاهسکونت

.(112ریسک)میاندازدخطربهرامحلی

سببونداردوجودفرودگاهباشدهتوصیهمجاورتحفظمورددرنظریهیچاینکهدلیلبهمحلیفرودگاهبهنزدیکی.3

آلودگیهبتمایلکاهشسببهمچنینواستخطرناکهواپیماهابرایکهپرندگانتجمعدلیلبههواپیماموتوربهتهدید

میزاننتیجهدرمیدهدکاهشرامحلیاقتصادوشهروندانایمنیشهروندان،رضایتوشدهمسافرانتوسطدیداری

فرودگاهترینبزرگاعتباربهویافتهکاهشفرودگاهاینازپروازبرایویژهبهخارجی،مسافرانوکلیطوربهمسافرانتمایل

.(97ریسک)میزندلطمهایران

بهکنزدیزبالهدفنمحلسازوساختومنطقهسنجیلرزهالزاماترعایتعدمدلیلبهمنطقهلرزهیزمینباالخطر.4

.(72ریسک)میاندازدبهخطرراشهروندانایمنیوسالمتوشدهزیرزمینیآبهایبهشیرابهنفوذسببوگسل

کاهشببسکهزمینکاربریتغییروبصریآلودگیصوتی،آلودگیمنطقه،درسوزیآتشدلیلبهاقتصادیسقوط.5

دازدمیانبخطررامحلیاقتصادشهروندانسالمتوشدهمنطقهتخلیهومنطقهنیافتنتوسعهاطراف،هایزمینقیمت

.(70ریسک)



،روشبهآمدهبدستنتایجبراساسهمچنینFMEA،جوامعواحتمالیاثراتوکنندهایجادعواملریسکها

:میباشدزیربصورتآناولالویتچندزبالهسوزروشدرتاثیرمورد

تجهیزاتصبنعدمدلیلبهسوزهازبالهازآلیترکیباتوسنگینفلزاتاکسین،دیسمیگازهایانتشارباهواآلودگی.1

تاسیساتزانادرستبرداریبهرهوسوززبالهنیروگاهصحیحطراحیعدمسوز،زبالهتاسیساتدرهواآلودگیکنندهکنترل

فلزاتوسیناکدیترکیباتبودنزاسرطانهوا،درگازشکلبهسمیفلزاتشدنپراکندههوا،آلودگیسببکهسوززباله

.(225ریسک)میگذاردتاثیرراشهروندانرضایتوشهروندانسالمتبروشدهسنگین

سببکهوزهاسزبالهازمنتشرهگازهایوخاکسترباالیبسیارسمیتدلیلبهافرادعمومیسالمتبرمدتطوالنیاثرات.2

.(200ریسک)میاندازدبهخطرراشهروندانسالمتوشدهپرسنلوشهروندانبیندرمزمنهایبیماریبروز

ازجلوگیریایبرخاکستردفنمحلبندیعایقعدمدلیلبهخاکدردفنازپسسوززبالهفیلتروخاکسترشیرابهنشت.3

.(118ریسک)میاندازدبهخطرراشهروندانسالمتکهسطحیآبهایوزیرزمینیآبهایبهشیرابهنفوذوشیرابهنشت

سوز،الهزبنیروگاهصحیحطراحیعدمسوز،زبالهتاسیساتازنادرستبرداریبهرهدلیلبهسوزهازبالهناقصاحتراق.4

ریسک)میاندازدبهخطرراشهروندانسالمتکه(فتوشیمیاییاکسیداسیون)ازنالیهتخریبوخطرناکگازهایانتشار

116).

کاهشببسسوزهازبالهازخروجیگازهایوخاکسترباالیبسیارسمیتدلیلبهبیمارستانیودرمانیمراکزبامجاورت.5

.(112ریسک)میاندازدبهخطرراشهروندانسالمتوشدهدرمانیخدماتکیفیت

اینیروگاه،سوزیبهدلیلجهتباد،اتصاالتالکتریکیتاسیساتزبالهسوز،عدمکنترلکیفیدورهخطروقوعآتش.6

آلودگیوجودموادقابلاشتعالدرنیروگاهسببانتشاردودوبو،انتشارگازهایخطرناک،احتمالوقوعانفجار،گردوخاک،

(.112ریسک)هواوآلودگیبصریمیشودواقتصادمحلیوایمنیشهروندانرابخطرمیاندازد



بهداشتیدفنروشاصالحیاقدامات

دفنحلمدرامکاناتنصببهنیازواستوقتگیرپرهزینه،استراتژیاینکهآنجااز:مناسبترمکانبهانتقال.1

.داردجدیدقوانینوضعبهنیازوباشدمدتطوالنیحلراهیکمیتواندایندارد،جدیدزباله

تجهیز.استشدهخارجآنازبدیبوینامناسب،عملکرددلیلبهکهریزککمپوستواحد:کمپوستواحدتجهیز.2

.میکندکمکنامطبوعبویاینکاهشبهواحداین

درارغبوگردایجادباعثزبالههایکامیونتردد:غباروگردذراتکاهشبرایعملیاتیمنطقهدرآبپاشیدن.3

گیریجلوغباروگرددوبارهآمدنباالازمیتوانمنطقهدرآبپاشیدنبا.میشودسوززبالهازخاکسترپخشومسیرها

.کرد

جدامانندمقصد،درجداسازیاتوماتیکآالتماشینازاستفاده:مقصددرجداسازیبرایاتوماتیکتسهیالت.4

.دهدکاهشدفننهاییمحلبهراورودیهایزبالهمیتواندشناور،بانوراجزایکردنجدایامغناطیسبافلزاتکردن

تولیدرخنوامکاناتتمرکزدلیلبهدیگرمکانهایبامقایسهدرکالنشهرهاجمعیتکهواقعیتاینبهتوجهباهمچنین،

مقصدوامبددرتفکیک.دهندتوسعهرازبالهدفنهایسایتبعدیهایسالدربایدمقاماتاست،مثبتایراندرپسماند

.کندجبرانراآیندههایسالدرشدهتولیدزبالهمیزانافزایشمیتواند

بهبودرامنطقهزیبایینظرازتنهانهبازفضایدرگیاهانکاشت:زبالهدفنمحلبرایمناسبگیاهانکاشت.5

مناسباهانگیتوسطتصفیهظرفیتافزایشبهمیتواندبلکهمیکند،جدااطرافمناطقازرازبالهدفنمحلومیبخشد

هواردغالببادوزشاثردرکمتریغباروگردکهاستمعنیاینبهگیاهانازاستفاده.شودآلودگیبارکاهشباعث

.دهدمیکاهشرامنطقهبدبویحالعیندروبرخاسته



محلتجهیز،استتوجهیقابلآلودگیباردارایزبالهدفنمحلشیرابهکهآنجااز:شیرابهتصفیهدستگاهتوسعه.6

دهد،کاهشمنبعدررایآلودگباراینمیتواندبیولوژیکیوشیمیاییشیرابهتصفیهظرفیتباتصفیهدستگاهبهزبالهدفن

.لرزهزمینمانندفاجعهصورتدرزیرزمینیآبهایداخلبهشیرابهنفوذمورددرهانگرانیبنابراین

بالهزدفنمکانتعیینزماندرکه.میشودامالکارزشکاهشباعثاطرافمناطقدراراضیکاربریدرتغییر-7

.شودحفظپرجمعیتمناطقازفاصلهحداقلباید

فاصلهشهروندانحداقلبرایزیرزمینیهایآبآلودگیوبصریآلودگیصوتی،آلودگیخطراتکاهشمنظوربه-8

،(LFG)زبالهدفنگازازبهرهبرداریسیستمبهنیازدادندنشان(2019،16:2)همکارانونجوکو.گرددرعایتشهرتا

.استروریضزبالهدفنمحلبهنزدیکترساکنانمشکالتکاهشبرایبو،کنندهرقیقموادوزبالهروزانهمناسبپوشش

.باشدایدارپپسماندمدیریتگزینهیکمیتواندانرژیمنبعیکعنوانبهزبالهدفنازناشیمتانازمؤثراستفاده-9



سوززبالهروشاصالحیاقدامات

دینب.میدهدکاهشسوزهازبالهبرایراموادسمیتشود،سوزاندهبایدکهپسماندیحجمکاهش:زبالهحجمکاهش-1

هایریسکنتیجهدرومیشودخروجیگازهایانتشارکاهشسوز،زبالههایدستگاهازاستفادهکاهشباعثکهصورت

.میدهدکاهشرامردمعمومیسالمتوبهداشتیریسکوزیستیمحیط

:ازعبارتنددارندسوزاندنبهنیازکهپسماندهاییحجمکاهشدیگراقدامات

(1996همکارانوگومودوکا)(هستندضروریغیرتزریقاتدرصد70)غیرضروریتزریقاتتعدادکاهش.

شیمیاییموادازنقرهبازیافت

جیوهحاویتجهیزاتوابزارهاوایجیوهمحصوالتحذف

حاویکهپالستیکیمحصوالتخریدPVCنیستند.

(...وفلیترهاازاستفاده)هازبالهتجمعوحذفبرایتصفیه

حجموانندمیتنیزدرمانیمراکزدیگروهابیمارستان:پرتوشناسیودرمانیمراکزوبیمارستاندرهازبالهتفکیک.2

:استموارداینرعایتنیازمندببیمارستانیهایزبالهتفکیک.دهندکاهشزبالهتفکیکطریقازراخودپسماند

شوند،عالمتگذاریمشخصوواضحصورتبهبایدپسماندجداسازیهایمحفظه•

طرناکخپسماندهایبیمار،ازمراقبتپسماندهاای)کنندتفکیکرامختلفپسماندهایبایدپرسنلوکارمندان•

(معمولیهایزبالهوکم،اشعهبارادیواکتیویپسماندهایجیوه،مانند

وباشندمناسبباید(مناسبفضایکانتینر،)پسماندنگهداریهایزیرساخت•

.کندحمایتاقداماینازمرکزیابیمارستانمدیریت•



درزیردموارکهباشدایگونهبهبایدسوزهازبالهمناسبعملیاتوطراحی:سوزهازبالهازاستفادهعملیاتمناسبطراحی.3

:شوندبراوردهسوززبالههایسیستم

برسد،موردنظرحرارتدرجهبهکهایگونهبهسوززبالهدستگاهحرارتدرجهکنترل

باشدهاپروتکلبامطابقسوززبالهدستگاهدرپسماندهاماندنباقیزمان.

شودفراهمهاپاتوژنبردنبینازبراینیازموردشرایط

یابدکاهشخطرناکگازهایانتشار

شوندخاکستربهتبدیلپسماندهاتمامونشودتشکیللعابسوززبالهدر.

برسدحداقلبهسوختمصرفنهایتدرو.

(1989کیلگرووبرسنا).شودانجامهافورانوهااکسیندیانتشارکنترلبرایبایدنیزکاملاحتراقفرایند.

ومردممتسالبالقوههایریسکرساندنحداقلبههدفبامکانیابیاقداماتبهنرین:سوززبالهنیروگاهاحداثیابیمکان-4

:آیدمیدستبهزیراقداماتباهدفاینکه(1997EPA)اندآمدهوجودبهزیستمحیط

دیگرهایمحیطوغذاییمحصوالتوهواخاک،شدنآلودهوخطرناکگازهایغلظترساندنحداقلبه

گلیجنمناطقدرنیروگاهاحداث.هستندمناسبیهایمکانبلندگیاهیپوششباهمراهدرختبدونهایتپهوبازهایدشت

.دمیشوسوززبالهتاسیساتدودکشازخروجیبخاراتوگازهاشدنپراکندهدراختاللموجبکهزیرانمیشودپیشنهاد

میگیرندقرارنیروگاهمحیطیهایآالیندهمعرضدرکهافرادیتعدادرساندنحداقلبه.

اشندبغیرهونظامیپادگانیاوصنعتیشهرکروستا،وشهرنظیرپرجمعیتیمناطقنبایدنیروگاهبهنزدیکمناطق.

وذاییغصنایعهایکارخانهطیور،ودامخوراکفراوریهایکارخانهکشاورزی،هایفعالیتبراینبایدنیروگاهبهنزدیکمناطق

.باشندغیره



:سوززبالههایدستگاهازاستفادههایدستورالعملوقوانینرعایت-5

:میشودپیشنهادکهریزکزبالهسوزنیروگاهبهداشتی-زیستیمحیطهایریسکمهمترینبرایزیراصالحیاقدامات

سوزهازبالههوایآلودگی-

معلق،ذراتنیتروژن،اکسیدهایسولفید،دیگوگرداکسید،دیکربنشامل؛گازهایی)هواآلودگیموضوعکنترلبرای

دربوودودایجادو(استفورانوهااکسیندیآنهاترینمهموسنگینفلزاتفرار،آلیترکیباتفلوئورید،وکلریدیونهای

هایروشازتوانمیروش،این

تراسکرابر

خشکاسکرابر

نشینیتهمخزن

کیسهایهایصافی

خشکجاذبتزریق

الکتروستاتیکیهایدهندهرسوب

هاسیکلون

کرداستفادهسوزهاپسیا

نامناسببویانتشارمشکل-

زیرزمینیآبمنابعبهخاکسترشیرابهنفوذریسک-

انفجارریسک-
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.دفنزبالهدرمنطقهایمتروکواقعشودکهدرآنهیچگونهاثرمشخصیاززیستگاههایبیولوژیکینشاندادهنشدهباشد:اجتنابکردن خطرازبینرفتنزیستگاههای
بیولوژیکی

طبیعی

بهداشتی،هایسلولازدوربسیارفاصلهدرکهسوزاندنبخوردستگاهازاستفادهباسپسوشودمنتقلمناسبلولهکشیسیستمدرکهشودطراحیگونهایبهمتانانتقال:کردناجتناب
.شودسوزاندهداردقرارکارمحلواداریساختمانهای

تصفیهجهتگیررطوبتوغبارگیرسامانهنصبوهوافیلترهایبامناسبهایهواکشنصبمناسب،عقبنشینیهایفاصلهاساسبرساختنغالب،بادجهتاساسبرساختمانموقعیتتعیین
سازیقعایالزاماتاجرایساختگاه،یاساختمانداخلدرفقطپسماندپردازشبوداربارهایبالفاصلهکردنرسیدگیبو،بهحساسخودکارهایدرازبرداریبهرهبوزاعناصرکاهشونمودن
عملیاتساعاتتمامدرودرویاخروجیادارهزبالهتخلیهمحلکفوساختگاهداخلهایراهکردنتمیزروز،هرپایانتاپسماندهمهکردنجابجابارها،بوینمودنحفظبرای

گازهایانتشارمتانخطرانتشار
شیآالیندههاینااستنشاقگلخانهای

هوااز
بو

(هوا)فیزیکی
زبالهدفن

زبالهسوزی

.باشدنداشتهقرارلرزهایفعالمکاندرکهگرددواقعمنطقهایدرزبالهدفنمحلیعنیزباله؛دفنمحلطراحی:کردناجتناب
.دهیدآموزشتخلیهبرنامهدرموردراکارتیم:ریسککاهش

خطرفعالیتلرزهای زمینو)فیزیکی
(خاک

.استشدهگرفتهنظردرآبمنابعحفظبرایاضافیالیهیکعنوانبهشود،واقعگچپایدارمارلیواحدازالیههاییرویبرزبالهدفنمحلیعنیزباله؛دفن:کردناجتناب خطرآلودگیمنابعآبازانتشار
گازهایگلخانهایپروژهها

(بمنابعآ)فیزیکی

.پوششوسازیفشردهمناسب،زبالهدفنیعنیزباله؛دفنمناسبطراحی:کردناجتناب
.کندمیکمکسوزیآتشحوادثکاهشواکسیژنبردنبینازبهشدهتصفیهآبپاشیدنهنگامدرضایعاتآوریجمع
.کنیدحذفرااشتعالقابلمواد.کنیدذخیرهاضطراریاستفادهبرابراخاکازایتودهسوزی،آتشبروزصورتدرفقط:کاهش
.بگیریدتماسفوریتخلیهبرنامهدرکاریتیمیابگیریدتماسمربوطهشمارهبا:هشدارزنگ

روز،تمیزایانپتاهاپسماندیهمهکردنجاجابهایحرفهعواملوسیلهبهمستمرتسویهوبازرسیباشد،سازگارهابیماریناقلیندفعبرمدیریتسامانیباکهایمحوطهوساختمانطراحی
جایگاهوتخلیهمحلکفکردن

خطرقرارگرفتندرمعرضگازدفن
زباله

ناقلینبیماری

سالمتوایمنی
(بهداشتوایمنی)

.پوشاندنوسازیفشردهمناسب،زبالهدفنزباله،دفنمناسبطراحی:کردناجتناب
.میکندکمکآتشسوزیحوادثکاهشواکسیژنبردنبینازبهشدهتصفیهآبپاشیدنهنگامدرضایعاتآوریجمع
.کنیدحذفرااشتعالقابلمواد.کنیدذخیرهاضطراریموارددراستفادهبرایراخاکازتودهایآتشسوزی،بروزصورتدرفقط:کاهش
.دهیدقرارکنترلتحتفوریتخلیهبرایراتخلیهتیموبگیریدتماسمربوططهشمارهباهشدار،زنگ

خطرآتشسوزیزباله

.نیستموجودفروشبرایدیگریزمینهایاساس،اینبر.گرددواقعسکنهازخالیمنطقهیکدرزبالهدفنمحلهاییعنیدفن؛محلطراحی:کردناجتناب خطرپایینآمدنقیمتاراضیاطراف –اجتماعی
اقتصادی

.باشدمتروکهمنطقهیکدرزبالهدفنمحلیعنیزباله؛دفنمحلطراحی:کردناجتناب خطرتأثیراتناشیازبهرهبرداری
سایتازنظرامکاناتبصری

شناختیزیبا

.نداردوجودکمپینگفعالیتگونههیچکهشودواقعمتروکمنطقهیکدرزبالهدفنمحلیعنیزباله؛دفنمحلطراحی:کردناجتناب خطرتأثیرگذاریبرفعالیتهای
کمپینگ

فعالیتهایانسانی



روشبهتوجهباFMEAمکانبنابراین،بودهاست5ازکمترآنریسکموردیکفقطزبالهبهداشتیدفنروشدر

آب،دگیآلوگاز،استشمامنامطبوع،بویآنمشکالتاز.نمیباشدزبالهبهداشتیدفنبرایالزمپارامترهایدارایموجود

.میباشدغیرهوهواآلودگی

تحقیقمحدودیت

وارتباطبرقراریکردیم،ذخیرهراآنهاتماساطالعاتوکردیمآوریجمعراکنندگانشرکتازخاصیگروهمااگرچه

.بوددشواردومنظرسنجیدرآنهاهمهازپاسخدریافت

هردرتربیشکاوشوخطراتمطالعهپرسشنامه،تهیهبرایمعتبرهایدادهبهدستیابیمطالعهایندردیگرمحدودیت

قراردقیقبررسیوبررسیموردمحققانسایرتوسطمیتوانندشدهاولویتبندیوشدهشناساییخطرات.بودخطرعامل

اهشکوخطراتمدیریتنحوهوکردهارزیابیراتشخیصمیزانوشدتاحتمال،جمله،ازبالقوه،خطرعواملتاگیرند

.کنندشناساییراخطرات

استبودهمواجهمحدودیتهاییباسایتبهورودودسترسی.

آتیپیشنهادات

هایریسکایتسبهکهدانستتجربیاتیاولینازیکیعنوانبهمیتوانراحاضرتحقیقهاییافتهتاکنون،مادانشبهتوجهبا

رضایتودادهافزایشرازبالهدفعخدماتمیتواندهایافتهاینازاستفادهبنابراین،.استپرداختهکهریزکزبالهبهداشتیدفن

ایندرهشدشناساییخطراتازیکهربرایمیشودتوصیه.بخشدبهبودزبالهدفعوزبالهجمعآوریعملیاتازراشهروندان

مرحلهردوشودمحاسبهمجدداًتشخیصقابلپتانسیلووقوعاحتمالخطر،شدتسپس،شودانجاماصالحیاقداماتمطالعه

.باشدتحلیلقابلاصالحیاقدامهراثربخشیبعدی،



؟



با تشکر از توجه 

تمامی عزیزان حاضر 

در جلسه


