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جایگشیي
2

پیام سیف الْیّ ،1لیا رضَاًیاى
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سزپزست ساسهاى هذیزیت پسواًذ ضْزداریّای ضْزستاىّای رباط کزین ٍ بْارستاىseifolahi.p@gmail.com ،

 -2هذیز بخص سزهایِ گذاری ٍ هطارکتّای هزدهی ساسهاى هذیزیت پسواًذ ضْزداریّای ضْزستاىّای رباط کزین ٍ بْارستاى،
heliarezvanian11@gmail.com

چکیذُ:
دس حبَ حبضش ٔؼئّ ٝوٕجٛد ا٘شطی اص ٔؼبئُ سٚص ٔیثبؿذ  ٚثؼیبسی اص وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼ ،ٝػٛخت ٔٛسد ٘یبص خٛد سا اص
وـٛسٞبی دیٍش تأٔیٗ ٔیوٙٙذ .افضایؾ جٕؼ یت  ٚتٛػؼ ٝؿٟش٘ـیٙیجبػث افضایؾ تِٛیذ صثبِ ٝؿذٔ ٚ ٜـىالت صیبدی سا دس
ساثغ ٝثب أحبءپؼٕب٘ذٞ ٜبی ؿٟشی ثٛجٛد آٚسد ٜاػت .وٕجٛد فضبی ٔٙبػت ثشای دفغ ٘ ٚـش آالیٙذٜٞب ػجت ایجبد اٍ٘یضٜای
ثشای جؼتٚجٛی ساٜٞبی ٔؤثشتشی ثشای دفغ پؼٕب٘ذ ثب تأثیشات صیؼت ٔحیغی وٓتش ؿذ ٜاػت .اص ػٛی دیٍش ٔؼئّ ٝوٕجٛد
ا٘شطی اص ٔؼبئُ سٚص ٔی ثبؿذ  ٚیبفتٗ سا ٜجبیٍضیٗ ،پبیذاس ٔ ٚمش ٖٚث ٝصشف ٝثشای وؼت ا٘شطی ضشٚسی اػت یىی اص ساٜٞبیی وٝ
٘یبص ا٘ؼبٖ سا ث ٝػٛختٞبی فؼیّی وبٞؾ ٔیدٞذ ،اػتفبد ٜاص ا٘شطیٞبی دیٍش ٕٞچ ٖٛا٘شطیٞبی پبن ٘ ٚیض ا٘شطیٞبی ٘بؿی
اص ثبصیبفت صثبِ ٝاػت و ٝث ٝدِیُ اسصاٖ  ٚلبثُ دػتشع ثٛدٖ  ٚتجذیُ ػشیؼتش ث ٝا٘شطی ٔٛسد تٛجٔ ٝیثبؿذ .ثىبسٌیشی ایٗ
سٚؽٞب ٘ ٝتٟٙب ا٘شطی ٔٛسد ٘یبص سا تأٔیٗ ٔیوٙذ ،ثّى ٝحبٔی ٔحیظ صیؼت ٘یض اػت .أشٚص ٜسٚؽٞبی ٘ٛیٗ ثشای تِٛیذ ػٛخت
سا پؼٕب٘ذٞبی صائذ ثؼیبس ٔفیذ  ٚحبئض إٞیت اػت .دس ایٗ ٔمبِ ،ٝػؼی ؿذ ٜاػت و ٝث ٝتأثیشات سٚؽ  RDFثش وبٞؾ
آِٛدٌیٞبی ٔحیظ صیؼت پشداخت ٝؿٛد RDF .ثٛٔ ٝاد پؼٕب٘ذٜای ٌفتٔ ٝیؿٛد و ٝپغ اص ا٘جبْ پشٚػٞٝبی ٔختّف ثبصیبفت
ث ٝػٛٙاٖ ػٛخت حبصُ اص ٔٛاد صائذ تِٛیذ ٔیؿٛد.

ٍاصگاى کلیذی :دفغ پسواًذ ،تأثیزات سیست هحیطی ،سَختّای فسیلی ،اًزصیّای پاکRDF ،
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 -1هقذهِ
حفظ ٔٙبثغ عجیؼیٔ ،حیظ صیؼت  ٚثٟیٝٙػبصی ٔصشف ا٘شطی اص اِٛٚیتٞبی ٔذیشیت والٖ دس وـٛسی ٔحؼٛة ٔیؿٛد،
ٕٞچٙیٗ ثب تٛج ٝث ٝایٙىٔ ٝؼئّ ٝوٕجٛد ا٘شطی اص ٔؼبئُ سٚص ٔیثبؿذ ثب تٛج ٝثٔ ٝحذٚد ثٛدٖ ػٛختٞبی فؼیّی ،یبفتٗ ساٜ
ٔٙبػت ،پبیذاسی ٔ ٚمش ٖٚث ٝصشف ٝثشای وؼت ا٘شطی ضشٚسی اػتٞ .ش فشد ثغٛس ٔیبٍ٘یٗ یه ویٌّٛشْ صثبِ ٝتِٛیذ ٔیوٙذ ،وٝ
پغ اص اػتحصبَ اِٚی ٝتٛػظ افشاد غیش ٔؼئ َٛحذٚد ٌ 800شْ آٖ ثبلی ٔیٔب٘ذ یؼٙی دس یه ؿٟش دٔ ٜیّی٘ٛی ٔب٘ٙذ تٟشاٖ
سٚصیٔ 8یّی ٖٛویّ ٛیب ٞ 8ضاس تٗ صثبِ ٝخٛاٞیٓ داؿت ؤ ٝب اٌش  60دسصذ آٖ سا ٔٙبػت وبسوشدٖ  ٚتجذیُ ث ٝػٛخت خٛاٞذ
ؿذ .حبَ ثب یه ضش  ٚتمؼیٓ ػبد ٜپی ث ٝإٞیتبلتصبدی آٖ ٔیثشیٓ .فضبی ٔٛسد ٘یبص ثشای دفٗ ٞش تٗ پؼٕب٘ذ ث ٝعٛس ٔتٛػظ
ٔ 1/3تش ٔىؼت ثٛد ٚ ٜاص ٞش تٗ پؼٕب٘ذ ٌ 400Mبص ٌّخب٘ٝای  ٚوٕجٛد فضبی ٔٙبػت ثشای دفٗ ثبػث ایجبد اٍ٘یضٜای ثشای
یبفتٗ أىب٘بتی ثٟتش ثب تأثیشات صیؼت ٔحیغی وٓتش ،ؿذ ٜاػت) . (health58.blogfaثذیٟی اػت اص ایٗ عشیك ٔیتٛاٖ ثٝ
ٔیّیٖٞٛب ویّ ٛا٘شطی دػت یبفت .وـٛسٞبیی ٔب٘ٙذ فشا٘ؼ ،ٝػٛئیغ  ٚطاپٗ دس ایٗ عشح پیـٍبْ ٞؼتٙذ .یىی اص ساٜٞبیی وٝ
٘یبص ا٘ؼبٖ سا ث ٝػٛختٞبی فؼیّی وبٞؾ ٔیدٙٞذ ،اػتفبد ٜاص ا٘شطیٞبی دیٍش ٕٞچ ٖٛا٘شطیٞبی پبن  ٚا٘شطی ٘بؿی اص صثبِٝ
اػت .ثبصیبفت ا٘شطی اص ٔٛاد صائذ سٚؽ ٔؼتمیٓ ٔثُ ػٛصا٘ذٖ  ٚسٚؽٞبی غیش ٔؼتمیٓ ٔثُ وٕپشػت ،پیشِٚیض ،ثیشٌٚبص ٚ
ػٛخت حبصُ اص صثبِ )refuse-derived fuel( RDF ٝتمؼیٓثٙذی ٔیؿٛدٞ .ذف دس ایٗ پظٞٚؾ ،ثشسػی  RDFث ٝػٛٙاٖ
یه سٚؽ ٘ٛیٗ ثشای تِٛیذ ػٛخت اص پؼٕب٘ذٞبی صائذ اػت.
دس حبَ حبضش ٔؼئّ ٝوٕجٛد ا٘شطی اص ٔؼبئُ سٚص ٔیثبؿذ  ٚثؼیبسی اص وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼ ،ٝػٛخت ٔٛسد ٘یبص خٛد سا اص
وـٛسٞبی دیٍش تأٔیٗ ٔیوٙٙذ .افضایؾ جٕؼیت  ٚتٛػؼ ٝؿٟش٘ـیٙیجبػث افضایؾ تِٛیذ صثبِ ٝؿذٔ ٚ ٜـىالت صیبدی سا دس
ساثغ ٝثب أحبءپؼٕب٘ذٞ ٜبی ؿٟشی ثٛجٛد آٚسد ٜاػت .وٕجٛد فضبی ٔٙبػت ثشای دفغ ٘ ٚـش آالیٙذٜٞب ػجت ایجبد اٍ٘یضٜای
ثشای جؼتٚجٛی ساٜٞبی ٔؤثشتشی ثشای دفغ پؼٕب٘ذ ثب تأثیشات صیؼت ٔحیغی وٓتش ؿذ ٜاػت .اص ػٛی دیٍش ٔؼئّ ٝوٕجٛد
ا٘شطی اص ٔؼبئُ سٚص ٔی ثبؿذ  ٚیبفتٗ سا ٜجبیٍضیٗ ،پبیذاس ٔ ٚمش ٖٚث ٝصشف ٝثشای وؼت ا٘شطی ضشٚسی اػت یىی اص ساٜٞبیی وٝ
٘یبص ا٘ؼبٖ سا ث ٝػٛختٞبی فؼیّی وبٞؾ ٔیدٞذ ،اػتفبد ٜاص ا٘شطیٞبی دیٍش ٕٞچ ٖٛا٘شطیٞبی پبن ٘ ٚیض ا٘شطیٞبی ٘بؿی
اص ثبصیبفت صثبِ ٝاػت و ٝث ٝدِیُ اسصاٖ  ٚلبثُ دػتشع ثٛدٖ  ٚتجذیُ ػشیؼتش ث ٝا٘شطی ٔٛسد تٛجٔ ٝیثبؿذ .ثىبسٌیشی ایٗ
سٚؽٞب ٘ ٝتٟٙب ا٘شطی ٔٛسد ٘یبص سا تأٔیٗ ٔیوٙذ ،ثّى ٝحبٔی ٔحیظ صیؼت ٘یض اػت .أشٚص ٜسٚؽٞبی ٘ٛیٗ ثشای تِٛیذ ػٛخت
سا پؼ ٕب٘ذٞبی صائذ ثؼیبس ٔفیذ  ٚحبئض إٞیت اػت .دس ایٗ ٔمبِ ،ٝػؼی ؿذ ٜاػت و ٝث ٝتأثیشات سٚؽ  RDFثش وبٞؾ
آِٛدٌیٞبی ٔحیظ صیؼت پشداخت ٝؿٛد RDF .ثٛٔ ٝاد پؼٕب٘ذٜای ٌفتٔ ٝیؿٛد و ٝپغ اص ا٘جبْ پشٚػٞٝبی ٔختّف ثبصیبفت
ث ٝػٛٙاٖ ػٛخت حبصُ اص ٔٛاد صائذ تِٛیذ ٔیؿٛد.

 -2هؼزفی سَخت RDF
 RDFثٛٔ ٝاد پؼٕب٘ذی ٌفتٔ ٝیؿٛد و ٝپغ اص ا٘جبْ پشٚػٞٝبی ٔختّف ثبصیبفت ث ٝػٛٙاٖ ػٛخت حبصُ اص ٔٛاد صائذ ٔٛسد
اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشدRDF.ػٕٔٛبً اص لؼٕت ٞبی آِی پؼٕب٘ذ ؿٟشی ٔثُ پالػتیه ،پؼٕب٘ذٞبی صیؼت تخشیت پزیش تـىیُ
ٔیؿٛدٔ.ؼٕٛالً تجٟیضات تِٛیذ  RDFدس وٙبس یه ٔٙجغ  MSWلشاس ٔیٌیشد ٚ ٚػیّ ٝاحتشاق ػٕٔٛبً دس ٘ضدیىی تجٟیضات
 RDFاػت). (health85.blogfa
ایٗ ػٛخت ،ػٛختی ثب اسصؽ حشاستی  ٚویفیت ثبالتش اص پؼٕب٘ذ ؿٟشی اػت  ٚظشفیت حشاستی آٖ ث ٝرغبَ ػ ًٙثؼیبس ٘ضدیه
اػت .ثٙبثشایٗ ٔیتٛاٖ اص آٖ ث ٝػٛٙاٖ ػٛخت ٔتٕٓ ٕٞشا ٜرغبَ ػ ًٙثشای ثشیّشٞب  ٚوٛسٜٞب اػتفبد ٜوشد
).(health85.blogfa
اسصؽ حشاستی  RDFدس حذٚد ٔ ٚ 6500 – 7000 BIVمذاس خبوؼتش تِٛیذی آٖ وٓتش اص  15دسصذ  ٚا٘ذاص 97 ٜدسصذ رسات
آٖ وٓتش اص  4ایٙچ اػت). (p2pays.org/ref/11/10516/refuse
ایٗ سٚؽ ،ػال ٜٚثش ت ِٛیذ ا٘شطی ،دس صیجبیی ٔحیظ صیؼت ،آٔبیؾ صٔیٗ ،ثٟذاؿت ػٕٔٛی ،ػذْ آِٛدٌی آة ٛٞ ٚا  ٓٞ ٚچٙیٗ
ٔالحظبت التصبدی ٘مؾ ٔؤثشی داؿت ٝاػت.
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دس جذ َٚؿٕبسٔ »1« ٜمبیؼ ٝای ثیٗ اسصؽ حشاستی دسیبفتی ،دس حذ سعٛثت ٔ ٚیضاٖ خبوؼتش تِٛیذی دس  ،RDFصغبَ ػٚ ًٙ
 MSWسا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
جذٍل ( – )1هقایسِ بیي چٌذ پاراهتز در  ،RDFسغال سٌگ ٍ پسواًذجاهذ ضْزی ()MSW
پاراهتز هَرد ًظز

اًزصی حزارتی دریافتی

درصذ رطَبت

هیشاى خاکستز تَلیذی

ًَع سَخت

()d/g

))%

()%

RDF

 12000تب 16000

 15تب 25

 10تب 22

سغال سٌگ

 21000تب 32000

 3تب 10

 5تب 10

پسواًذ جاهذ ضْزی ()MSW

 11000تب 12000

 30تب 40

 25تب 35

ثبیذ دس ٘ظش داؿت و ٝاسصؽ حشاستی پؼٕب٘ذٞبی ایشاٖ ث ٝػّت وٓ ثٛدٖ ٔمبدیش وبغز  ٚپالػتیه آٖ  ٓٞ ٚچٙیٗ ثبال ثٛدٖ
سعٛثت ،وٓ تش اص پؼٕب٘ذٞبی وـٛسٞبی دیٍش خٛاٞذ ثٛد .ثشای ثبال ثشدٖ اسصؽ حشاستی RDFسٚؽٞبیی چ ٖٛتفىیه اص ٔجذأ،
تصفیٔ ٝىب٘یىی  ٚثیِٛٛطیىی ( ٚ )MBTوبٞؾ سعٛثت تٛػظ حشاست اػتفبد ٜوشد.

 -3ضزٍرت استفادُ اس سَختّای جایگشیي
تِٛیذ ػیٕبٖ فشآیٙذی ا٘شطی ثشٔی ثبؿذ .و ٝدس آٖ تشویجی اص ٔٛاد خبْ ثٚ ٝاػغ ٝحشاست ؿذیذ ،جٟت تـىیُ تشویجی ثب
خٛاف ػفت ؿذٖ ثغٛس ؿیٕیبیی تغییش ٔیوٙذ (پٛیب .)1384 ,صٙؼت تِٛیذ ػیٕبٖ ،یه ٔصشفوٙٙذ ٜثضسي ا٘شطی ثب ٔصشف
 3/5-5 jj/tonث ٝاصای وّیٍٙی تِٛیذ ؿذ ٔیثبؿذ) (santost, 2005و ٝثصٛست ػٕذ ٜؿبُٔ ػٛخت ٔٛسد ٘یبص ثشای پخت
وّیٙىی  ٚا٘شطی اِىتشیىی ٔٛسد اػتفبد ٜثشای خشد وشدٖ وّیٙىی ،پشداصؽ ٔٛاد خبٔ ٛپخت وّیٙىی ٔیثبؿذ .لؼٕت ػٕذٜ
ا٘شطی دس ٔشحّ ٝپخت وّیٙىی ٔصشف ٔیؿٛد  ٚایٗ ا٘شطی ؿبُٔ  99دسصذ اص ػٛخت ٔٛسد ٘یبص  79 ٚدسصذ اص وُ ا٘شطی
ٔصشفی ثشای تِٛیذ ٞش تٗ ػیٕبٖ ٔیثبؿذ.
ٟٔٓتشیٗ  ٚػٕذٜتشیٗ ٔٙجغ تأٔیٗ ا٘شطی وبسخب٘جبت د٘یب ثخصٛف ثخؾ ػیٕبٖ ػٛختٞبی فؼیّی ٞؼتٙذ )(silva, 2006
 88 ٚدسصذ ا٘شطی ٔصشفی ایٗ صٙؼت دس ایشاٖ اص ٌبص ٔ ٚبصٚت تأٔیٗ ٔیؿٛدٕٞ( .ب)1383 ,ث ٝعٛس وّی صٙبیغ ایشاٖ
ٔصشفوٙٙذ ٜحذٚد  29دسصذ اص وُ ا٘شطی ٔصشفی وـٛس ثٛد ٜو ٝعجك ثشآٚسد وبسؿٙبػبٖ ا٘شطی ،پتب٘ؼیُ  2اِی  30دسصذ
صشفٝجٛیی سا داسد (  .)2006silva,صٙؼت ػیٕبٖ ٘یض اص ایٗ لبػذٔ ٜؼتثٙیٙجٛد ٚ ٜاٌشچ ٝدس ػبَٞبی اخیش ؿذت ٔصشف
ا٘شطی دس ایٗ صٙؼت ٕٛٞاس ٜثب ثٟجٛد ٔٛاج ٝثٛد ٜاػت أب ثب ت ٛج ٝثٔ ٝتٛػظ جٟب٘ی ،ثبص  ٓٞپتب٘ؼیُ وبٞؾ دس ؿذت ٔصشف
ا٘شطی سا داسا اػت (ٕٞىبساٖ.)1382 ,
دس ثشخی اص وـٛسٞبی اسٚپبیی اص جّٕ ٝثّظیه ،فشا٘ؼ ٚ ٝإِٓبٖ اػتفبد ٜاص ػٛختٞبی جبیٍضیٗ حبُٔ اص ٔٛاد صایذ  3تب 50
دسصذ ٔصشف ػٛختٞبی ٔؼٕ َٛوٛس ٜػیٕبٖ سا وبٞؾ داد ٜاػت (ٕٞب)1383 ,
ٔصشف صیبد ػٛختٞبی فؼیّی جبٔذٔ ،بیغ ٌ ٚبص دس وبسخب٘جبت ػیٕبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٘یشٌٚبٜٞب جٟت تأٔیٗ ثشق ٔٛسد ٘یبص ایٗ
وبسخب٘ٞٝب ػال ٜٚثش پش ٞضی ٝٙؿذٖ تِٛیذ ،دس ایجبد آالیٙذٜٞبی ٔختّف ٕٞچ ٚ co2 ،NOX ٖٛفّضات ػٍٙیٗ ٘مؾ ٕٟٔی سا
ایفب خٛاٞذ ٕ٘ٛد (  .)2006silva,صٙؼت ػیٕبٖ دس ٔٛسد  5دسصذ اص ا٘تـبسات دی اوؼیذ وشثٗ ٔٛجٛد دس ج ٛسا تِٛیذ ٔیوٙذ
ث ٝعٛسی و ٝدس فشآیٙذ تِٛیذ ػیٕبٖ ث ٝاصای تِٛیذ ٞش  1000ویٌّٛشْ ػیٕبٖ 900 ،ویٌّٛشْ دی اوؼیذ وشثٗ آصاد ٔیٌشدد
( .).blogfa85healthثٙبثشایٗ اػتفبد ٜاص ػٛخت جبیٍضیٗ دس ایٗ صٙؼت وٙٔ ٝجش ث ٝوبٞؾ ٔصشف ػٛختٞبی فؼیّی  ٚدس
ٟ٘بیت وبٞؾ آِٛدٌی ٔحیظ صیؼت ؿٛد أشی ضشٚسی اػت .ث ٝعٛس وّی ػٛخت جبیٍضیٗ ،ػٛختی اػت و ٝاص ٔٙبثغ غیش اص
٘فت ٔـتك ؿذ ٚ ٜثبػث وبٞؾ ٚاثؼتٍی ث٘ ٝفت ٔیؿٛد.
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 -4هزاحل تبذیل پسواًذ بِ RDF
ث ٝعٛس وّی جذاػبصی اجضای لبثُ احتشاق اص صثبِٞٝبی جبٔذ ؿٟشی ( ٚ municipal solid waste )MSWتجذیُ آٟ٘ب ثٝ
ا٘شطی ثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی پیؾ فشا سٚؽ ( ٚ )front –endسٚؽٞبی تجذیّی ( )back-endا٘جبْ ٔیؿٛد .اجضای لبثُ
احتشاق جذا ؿذ ٜاص ( )MSWتحت ػٛٙاٖ ( refuse derived fule )RDFؿٙبختٔ ٝیؿ٘ٛذ ایٗ اجضاء ثیـتش ؿبُٔ وبغز ٚ
پالػتیه اػت.
دس لؼٕت پیؾ فشا سٚؽ ثیـتش اجضاء لبثُ احتشاق سا ث ٝسٚؽٞبی ٔىب٘یىی یب دػتی یب تّفیمی اص  2سٚؽ اص  ٓٞجذا ٔیوٙٙذ.
ٔ ٟٓتشیٗ ٔٛضٛع دس ایٗ ثخؾ جذاػبصی دس لؼٕت پیؾ فشا سٚؽ ثیـتش اجضاء لبثُ احتشاق سا ث ٝسٚؽٞبی ٔىب٘یىی یب دػتی
یب تّفیمی اص  2سٚؽ اص  ٓٞجذا ٔیوٙٙذ ٟٓٔ .تشیٗ ٔٛضٛع دس ایٗ ثخؾ جذاػبصی تشویجبت آِی یب ٔٛاد لبثُ احتشاق اص ٔٛاد
غیش لبثُ احتشاق دس  MSWاػت .خشٚجی ایٗ لؼٕت ٔٛاد اِٚی ٝلؼٕت ثؼذ (ٔ )back-endیؿٛد .دس ایٗ لؼٕت اجضای
لبثُ احتشاق جذا ؿذ ٜثب اػتفبد ٜاص تىٙیهٞبی حشاستی یب ثبیِٛٛطیه تجذیُ ث ٝػٛخت یب ا٘شطی ٌشٔبیی ٔیٌشد٘ذ.
ا٘شطی ٔیتٛا٘ذ ث ٝسٚؽٞبی ٔختّف اص صثبِٞٝبی جبٔذ ؿٟشی اػتخشاج ؿٛد .ؿىُ ؿٕبس 1 ٜایٗ سٚؽ سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.

ضکل.1رٍشّای باسیافت اًزصی اس سبالِ
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ثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی پیؾ فشا سٚؽ و ٝؿبُٔ فشایٙذٞبی صیش اػتٔ ،یتٛاٖ  MSWسا ث RDF ٝتجذیُ وشد.

 جذاػبصی دس ٔجذأ

 جذاػبصی ٔىب٘یىی  ٚدػتٝثٙذی

 وبٞؾ ا٘ذاص( ٜخشد وشدٖ ،چیپ وشدٖ  ٚآػیبة وشدٖ)
 جذاػبصی  ٚغشثبَ
 اختالط

 خـه وشدٖ  ٚدا٘ ٝثٙذی  ٚثؼت ٝثٙذی  ٚرخیش ٜػبصی

 غشثبَ ٌشی ثٙٔ ٝظٛس جذاػبصی اج ضاء لبثُ ثبصیبفت ٔثُ ؿیـ ٚ ٝفّضات ٘ ٚیض جذاػبصی اجضاء لبثُ فؼبد و ٝداسای دس صذ
صیبدی سعٛثت ٞؼتٙذ ،ا٘جبْ ٔیٌیشد.
ٔٛاد آثی ٔشعٛة ٔیتٛا٘ذ تحت فشآیٙذٞبی تىٕیُٔ ،ثُ وٕپٛػت لشاس ٌیشد  ٚث ٝػٛٙاٖ تمٛیت وٙٙذ ٜثشای خبن ٔٛسد اػتفبدٜ
لشاس ٌیشد .اجضای دسؿت حبصُ اص غ شثبَ ٌشی ث ٝخشد وٗ ثشٌـت ٝسا ثشای ثب ا٘ذاصٔ ٜتٛػظ ث ٝلؼٕت خـه وٗ  ٚدا٘ ٝثٙذی
ثشای تِٛیذ  RDFثب ظشفیت حشاستی ثبال فشػتبدٔ ٜیؿٛد.
دس ؿىُ ٘ 2ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت.

ضکل.2سیستن تَلیذ  RDFبا استفادُ اس رٍشّای غزبالگزی

 -5هشایاٍ هؼایب RDF
ٔ :1-5ضایب RDF
 RDF :1-1-5یه فؼبِیت س ٚث ٝتٛػؼ ٚ ٝجبٔغ ٕٞشا ٜثب ثبصیبثی تؼبدِی ا٘شطی اػت
ٔ RDF :2-1-5یتٛا٘ذ ث ٝػٛٙاٖ ػٛخت جبیٍضیٗ یب ثٕٞ ٝشا ٜدیٍش ػٛختٞب دس ثشیّشٞبی صٙؼتی اػتفبد ٜؿٛد.
ٛٔ :3-1-5اد آِی صثبِ ٝجٟت تِٛیذ ٔ RDFیتٛا٘ذ ثغٛس ٛٞاصی یب ثی ٛٞاصی ثبصیبفت ؿٛد.
ٔ RDF :4-1-5تشاوٓ ؿذٔ ٜیتٛا٘ذ ثٔ ٝذت عٛال٘ی رخیش ٜؿٛد.
 RDF :5-1-5دسؿت ثغٛس ٔؼتمیٓ دس ٔحُ اػتفبد ٜؿذ ٚ ٜلبثُ رخیشٕ٘ ٜیثبؿذ.
ٔ :6-1-5مذاس آالیٙذٜٞبی خغش٘بن  ٚفّضات ػٍٙیٗ دس ٘ RDFبچیض اػت.
 RDF :7-1-5پشداصؽ ؿذ٘ ٜیٕی اص اسصؽٞبی حشاستی صغبَ سا داسد.
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ًتیجِگیزی
أشٚصٔ ٜؼئّ ٝوٕجٛد ا٘شطی اص ٔؼبئُ ٔ ٚـىالت سٚص ٔیثبؿذ  ٚثؼیبسی اص وـٛسٞب ثب ایٗ ٔـىُ دػت ثٌ ٝشیجبٖ ٞؼتٙذ ٚ
ػٛخت ٔٛسد ٘یبص خٛد سا اص وـٛسٞبی دیٍش تأٔیٗ ٔیٕ٘بیٙذ .أشٚص ٜاػتفبد ٜاص ا٘شطیٞبی دیٍش ٔب٘ٙذ ثبصیبفت ا٘شطی اص ٔٛاد صائذ
ث ٝدِیُ اسصاٖ ،لبثُ دػتشع ثٛدٖ  ٚتجذیُ ػشیغتش ث ٝا٘شطی ٔٛسد ٘یبص ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٌشفت ٝاػت.
ثب وٕه ٌشفتٗ اص تىِٛٛٙطیٞبی سٚص د٘یب ٔی تٛاٖ پؼٕب٘ذٞب سا ثٛٔ ٝاد اسصؿٕٙذ  ٚدٚػتذاس ٔحیظ صیؼت تجذیُ ٕ٘ٛد .ثبصیبفت
لؼٕتٞبی لبثُ ثبص یبفت پؼٕب٘ذٞب تجذیُ ٕ٘ٛدٖ لؼٕتٞبی آِی پؼٕب٘ذٞب ث ٝوٕپٛػت  ٚتِٛیذ  RDFاص پؼٕب٘ذٞبی غیش
خغش٘بن  ٚػٛصا٘ذٖ آٟ٘ب دسصثبِ ٝػٛصٞبی اػتب٘ذاسد ،صثبِٞ ٝب سا ثٛٔ ٝاد ثب اسصؽ ٔجذَ ٕ٘ٛد ٜاػت .ایٗ سٚؽ ػالٜٚثش تِٛیذ
ا٘شطی ،دس صیجبیی ٔحیظ صیؼت ،آٔبیؾ صٔیٗ ،ثٟذاؿت ػٕٔٛی ،ػذْ آِٛدٌیٞبی آة ٛٞ ٚا ،جٌّٛیشی اص تخشیت جٍُٞٙب ثشای
تأٔیٗ ػٛختٔ ،الحظبت التصبدی ٘یض ٘مؾ ٔؤثشی ایفب ٔیوٙذ.
ؿبیؼت ٝاػت و ٝدس ایشاٖ ٘یض ٕٞب٘ٙذ ػبیش وـٛسٞب ث ٝایٔ ٍٝ٘ٛٙؼبئُ صیؼت ٔحیغی تٛج ٝثیـتشی ؿٛد.
.

هٌابغ
پویا ,م .)4839( .پیشرفتهای نوین در ژئوماتیک .شیراز :انتشارات پارس.
هما ,ح .)4838( .تأثیر مدیریت بحران در پیشگیری آن .مجله نشریه تخصصی بحران .7:-72 ,

همکاران ,م .ف ,4837( .آذر ماه) .کاربرد  GISدر مدیریت بحران .مجموعه مقاالت نخستین همایش مدیریت بحران
 ,ص.424-427 .
http://health85.blogfa.com
http://www.p2pays.org/11511811/refuse.html
Santos, Michael S, GIS for the 21 Century, in Pro. Geo 2118- Rediscovering theWorld through GIS,
Vol. II
Paris, September 7-11, 2118, pp. 111-121.,

6

