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 -1مقدمه
بطور کلي يکي از مهمترين روشهاي کاهش انتشار گاز متان از اماکن موجود دفن زباله در کشور م يتوان د جم عآوري

پسماند

 LFGتوليد شده در اين اماکن و سوزاندن آنها باشد .همگام با اين فرآيند ،تبديل پسماندهاي فسادپذير و آلي از طري
ساير متدهاي تصفيه و دفع زباله ها و در نتيجه کاهش حجم و مساحت محلهاي دفن؛ مي تواند اثرات قابل مالحظ هاي
در راستاي کاهش تدريجي انتشار آتي  GHGدر اين بخش ايفاء نمايد.
از طرف ديگرافزايش راندمان توليد و استفاده از بيوگاز سبب ک اهش انتش ار گازه اي گلخان ه اي مرب وو ب ه واح دهاي
تصفيه فاضالب خواهد شد .مهمترين فاکتور در توليد گازه اي گلخان هاي در بخ ش پس ماندهاي م ايع ،ب ه اس تفاده از
شيوههاي مختلف تصفيه هوازي يا تصفيه بي هوازي مربوو ميباشد.
همانطوري که در گزارش محاسبه موجودي انتشار مالحظه گرديد ،بخش عمدهاي از انتشار گازهاي گلخانهاي در بخ ش
پسماندهاي مايع به پسابهاي صنعتي مربوو ميگردد.
با توجه به خروج ي گ زارش مرحل ه  ،Inventoryمي زان ک ل انتش ار گازه اي گلخان هاي مع ادل دياکس يدکربن از
پسماندهاي جامد و مايع در کشور براي سال مبنا ( )2۰1۰در حدود  27578گيگا گرم برآورد گرديد (جدول شماره .)1
جدول ( -)1ميزان كل انتشار گازهاي گلخانهاي معادل دياكسيدكربن در سال پايه بر حسب گيگاگرم

سال انتشار
2۰1۰

ميزان انتشار در بخش

ميزان انتشار در بخش

جمع كل انتشار

پسماندهاي جامد

پسماندهاي مايع

گازهاي گلخانهاي

775/5

268۰3

27578/5

براي تعيين و ارائه روشهاي مؤثر و بهينه در فرآيند کاهش و سياستهاي مناسب در چارچوب برنامههاي مل ي کش ور؛
نياز به اطالعات و دادههاي اساسي از کليه فاکتورها و عوامل تأثيرگذار در فرآيند انتشار گازهاي گلخانهاي به وي هه مت ان
در بخشهاي مختلف سيستمهاي مديريت پسماندها ميباشد.

 -2توسعه سناريوي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي
همانگونه که ذکر گرديد ،اساسيترين روش کاهش انتشار گاز مت ان از ام اکن موج ود دف ن زبال ه در کش ور م يتوان د
جمعآوري  LFGتوليد شده در اين اماکن و سوزاندن آنها باشد .همگام با اين فرآيند ،تب ديل پس ماندهاي فس ادپذير و
آلي از طري ساير متدهاي تصفيه و دفع زبالهها و در نتيجه کاهش حجم و مساحت محلهاي دفن؛ ميتواند اثرات قاب ل
مالحظهاي در راستاي کاهش تدريجي انتشار آتي  GHGدر اين بخش ايفاء نمايد .از طرف ديگر فاضالبها و لجنه اي
باقيمانده از آنها نيز پتانسيل توليد و انتشار گازهاي گلخانهاي به ويهه متان را دارند .گ از مت ان هنگ امي در اي ن بخ ش
توليد ميشود که فاضالب و يا لجن حاصله تحت شرايط بيهوازي تصفيه و يا ذخيره شوند و در ص ورت تولي د گ از ،ب ه
www.climate-change.ir
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اتمسفر راه پيدا نمايند .کنترل صحيح و مديريت بهينه واح دهاي تص فيه پس اب و ني ز اس تفاده از بيوگ از تولي دي در
روشهاي تصفيه بيهوازي فاضالب سبب کاهش قابل مالحظه انتشار گازهاي گلخانهاي خواهد شد.

پسماند

 -1-2گزينههاي كاهش انتشار متان در بخش مديريت پسماندهاي جامد
بطور کلي شيوه هاي مختلفي براي کاهش انتشار متان از اماکن دفن زباله متناسب با شرايط فني ،اقتص ادي و اجتم اعي
در کشور وجود دارد .عمدهترين شيوههاي مؤثر در اين زمينه به شرح زير ميباشند.
الف) دفن مهندسي -بهداشتي با مدديريت حدحيج جمدعآوري و بازيدابي بيوگداز توليددي و نيدز تلدديل
لندفيلهاي بيهوازي به نيمه هوازي
يکي از مهم ترين روش هاي کاهش ميزان انتشار گاز متان در اماکن دفن ،اجراي محل هاي دفن ب ه ش يوه مهندس ي -
بهداشتي ميباشد ،بطوري که در اين اماکن سيستم جمعآوري و لولهگذاري مناسب جهت استخراج و بازيابي  LFGب ه
خوبي اجرا شده باشد .در صورت استفاده از شبکه جم عآوري بيوگ از م يت وان در ح دود  5۰ال ي  8۰درص د گازه اي
توليدي در يك محل دفن را بازيابي نمود .گاز جمعآوري شده در اماکن دفن شهري ميتواند به صور زير به عنوان منب ع
انرژي مورد استفاده قرار گرفته و يا سوزانده شود.
( )1سوزاندن  LFGدر مشعل هاي باز يا بسته
از جمله شهرهاي فعال در زمينه استحصال بيوگاز از اماکن دفن مي توان از شيراز ،اصفهان ،مشهد و تع دادي ديگ ر ن ام
برد .سايت دفن بهداشتي زباله هاي شيراز در  15کيلومتري شرق اين شهر قرار دارد .در حال حاضر روزانه ب يش از 8۰۰
تن پسماند جامد به اين محل دفن انتقال داده مي شود .فرآيند بازيابي متان از چند سال گذشته در س ايت دف ن م ورد
نظر توسط سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري شيراز آغاز گرديده است .طب برآورد اين سازمان ح دود  53درص د
گازهاي توليدي در محل دفن از نوع متان برآورد شده است .بخشي از گازهاي مورد نظر در اين لندفيل از طري

ش بکه

جمع آوري ،استخراج و در تعداد بيش از  18مشعل ( )Flareسوزانده ميشوند .در شهرهاي اصفهان و مشهد نيز توس ط
سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري؛ بخشهايي از سايت دفن اين ش هرها مجه ز ب ه لول هه اي جم عآوري بيوگ از
گرديده و گاز پس از استخراج در مشعلهاي باز ( )Open flareسوزانده ميشود .هم انطوري ک ه در بخ ش موج ودي
انتشار ذکر گرديد در حال حاضر در حدود  5درصد از ک ل بيوگ از تولي د ش ده در ام اکن دف ن پس ماندهاي کش ور در
مشعلهاي باز ،بازيابي ميشوند .با توجه به شرايط و برنامه ريزيهاي صورت گرفته در س طح کش ور و تأکي دات ق انون
مديريت پسماندها و آيين نامه اجرايي آن (بويهه تبصره  2ماده  17اين آيين نامه) ميتوان پيش بيني نمود که تا انتهاي
سال  2۰35اين ميزان بازيابي گاز به حدود  1۰درصد قابل افزايش باشد.
www.climate-change.ir
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( )2بازيابي و تلديل بيوگاز توليدي به الكتريسيته
بيوگاز بازيابي شده مي تواند جهت استفاده در ژنراتور مولد الکتريسيته در محل مورد استفاده ق رار بگي رد .باي د در نظ ر

پسماند

داشت که توليد الکتريسيته در اماکن دفن به مقادير نسبتاً باالي  LFGنيازمند است و لذا براي اماکن دفن کوچ ك ب ه
هيچ عنوان مناسب نميباشد .در صورت اج راي پ روژه ه اي  CDMدر س طح مراک ز دف ن ک الن ش هرها و برخ ي از
شهرهاي بزرگ ميتوان پيش بيني نمود که تا انتهاي سال  2۰35حداکثر در حدود  3درص د گازه اي تولي دي در اي ن
اماکن مورد بازيابي قرار خواهد گرفت.
( )3استفاده از بيوگاز به عنوان گاز با  BTUمتوسط
بيوگاز حاصله از اماکن دفن ميتواند مستقيماً به عنوان سوخت با  BTUمتوسط جهت توليد حرارت ،س رما و ي ا بخ ار
در فرآيندهاي صنعتي مورد استفاده قرار بگيرد .با توجه به تکنولوژيهاي در حال استفاده و عدم انطباق شرايط اس تفاده
از  LFGبا اين روش در ايران؛ هيچ گونه بازيابي در اينحالت مورد نظر نخواهد بود.
( )4تلديل اماكن دفن بيهوازي به نيمه هوازي
تبديل محلهاي دفن بي هوازي به نيمه هوازي باعث افزايش اندکي گاز  CO2و از طرف ديگر کاهش  CH4ميگردد .با
توجه به فرآيند برنامهريزي شده براي اين تغييرات ،هزينه سرمايهگذاري اوليه براي ايجاد اماکن دفن نيمه هوازي و ني ز
تکنولوژيهاي قابل دسترس ،ميزان بازيابي متان از اين طري تا انتهاي سال  2۰35در حدود  4درصد برآورد ميشود.
ب) جمعآوري ححيج پسماندها در شهرها و روستاها و انتقال به موقع آنها به محلهاي دفع
يکي ديگر از موارد تأثيرگذار بر کاهش حجم انتشار گازهاي گلخانهاي در اين بخش ،اعمال مديريت صحيح جم عآوري و
حمل پسماندها در مناط شهري و روستايي ميباشد .انتخاب و برنامهريزي صحيح در ارتباو با تعداد دفعات جم عآوري
و حمل زبالهها ،نوع و شيوه جمع آوري ،ظرفيت و نوع مخ ازن جم عآوري و س اير عوام ل م رتبط ب ه وي هه در من اط
گرمسيري کشور ميتواند سبب کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي بويهه متان در سطح کشور گردد .ميزان اين ک اهش ت ا
سال  2۰35در حدود  2درصد تخمين زده ميشود.
ج) كاهش استفاده از ايستگاههاي انتقال پسماند
استفاده از ايستگاه هاي انتقال به دليل دپوي زباله ها و انجام فرآيند تخمير بي هوازي سبب انتشار گاز متان خواهد شد.
با کاهش تعداد اين ايستگاه ها و انتقال مستقيم پسماندها به محل هاي دفع مي توان برآورد نمود ک ه ت ا انته اي س ال
 2۰35نيز در حدود  3درصد از گاز متان توليدي در سطح کشور کاهش يابد.
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د) آموزش ،افزايش مشاركتهاي مردمي ،تفكيك از ملدأ و اجراي برنامههاي مختلف بازيافت
يکي از مؤثرترين شيوههاي کاهش ميزان انتشار گازهاي گلخان هاي در جوام ع ش هري و روس تايي اج راي برنام هه اي

پسماند

مختلف و مناسب آموزشي در بين اقشار مختلف مردم و جلب مشارکتهاي مردمي م ي باش د .اي ن برنام ه ه ا باي د در
راستاي کاهش توليد پسماندهاي جامد ،استفاده مجدد از آنها و جداس ازي از مب دب ب ه منظ ور توس عه بازياف ت اج زاي
مختلف زباله در جامعه صورت پذيرند .ميزان تناژ زباله هاي توليدي در کش ور ب ه وس يله فرآين دهاي ذک ر ش ده و ني ز
بازيافت انواع کاغذ ،پالستيك ،شيشه ،فلزات آهني و غير آهني ،اجزاء فسادپذير (به منظور تولي د بيوکمووس ت و ورم ي
کمووست) به ميزان قابل توجهي کاهش مي يابند ک ه در نهاي ت اي ن ام ر خ ود س بب ک اهش مي زان انتش ار گازه اي
گلخانهاي خواهد شد .با توجه به برنامههاي گسترده کشور در زمينه آم وزش م ردم و اط العرس اني عم ومي در ه ر دو
بخش دولتي و غير دولتي و نيز رشد فزاينده صنايع بازيافتي ،پيش بيني ميشود که ح داقل ح دود  17درص د ک اهش
انتشار گازهاي گلخانهاي تا انتهاي سال  2۰35قابل دسترسي باشد .برگزاري کارگاههاي آموزش ي ب راي ش هرداريه ا و
دهياريها در زمينه مديريت پسماندهاي جامد شهري و روستايي اهميت زيادي دارد.
جدول ( - )2پيش بيني ميزان درحد كاهش گازهاي گلخانهاي در هر يك از سياستهاي كاهش (پسماندهاي جامد)

رديف

درحد كاهش  GHGتا انتهاي سال 2035

نوع سياست يا گزينه كاهش

1

دفن مهندسي -بهداشتي با مديريت صحيح جمع آوري و بازيابي
بيوگاز توليدي و نيز تبديل لندفيلهاي بي هوازي به نيمه هوازي

17

2

جمعآوري صحيح پسماندها در شهرها و روستاها و انتقال به موقع
آنها به محلهاي دفع

2

3

کاهش استفاده از ايستگاههاي انتقال پسماند

3

4

آموزش ،افزايش مشارکت هاي مردمي ،تفکيك از مبدب و اجراي
برنامههاي مختلف بازيافت

17
39

جمع كل

جدول ( - )3ميزان توزيع درحد كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي در سناريوي كاهش براي پسماندهاي جامد

سال

ميزان درحد كاهش

2۰15
2۰16
2۰17
2۰18
2۰19
2۰2۰
2۰21

1
2
3
5
7
9
11
www.climate-change.ir

این گزارشها با انگیزههای آموزشی آماده شده و غیر قابل استناد میباشند.

7

سومين گزارش ملي تغيير آب و هوا

2۰22
2۰23
2۰24
2۰25
2۰26
2۰27
2۰28
2۰29
2۰3۰
2۰31
2۰32
2۰33
2۰34
2۰35

13
15
17
19
21
23
26
29
31
33
35
37
38
39

 -2-2گزينههاي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي در بخش پسماندهاي مايع
بطور کلي شيوه هاي مختلفي براي کاهش انتشار متان از واحدهاي تصفيه فاضالب متناسب با شرايط فن ي ،اقتص ادي و
اجتماعي در کشور وجود دارد .گزينه هاي اساسي و مؤثر در اين زمينه به شرح زير مي باشند.
الف) جمع آوري و تصفيه هوازي فاضالبها و پسابها
در اکثر نقاو کشور بويهه در مناط روستايي بدليل عدم جمع آوري ،انتقال و تصفيه مناسب فاضالب هاي خ انگي؛ اي ن
پسماندهاي مايع عمدتاً تحت شرايط بي هوازي قرار گرفته و لذا پتانسيل بااليي در تولي د گازه اي گلخان ه اي خواهن د
داشت .بر همين اساس يکي از گزينه هاي مهم و مؤثر در راستاي کاهش گازهاي گلخانه اي در اين بخش ،جمع آوري و
تصفيه صحيح پسابها در هر دو بخش فاضالب هاي خانگي و صنعتي مي باشند.
پيش بيني مي شود که درصد کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي با توجه به امکان توسعه تصفيه خانه ه اي جدي د و ني ز
تکميل واحدهاي تصفيه در حال ساخت ،تا انتهاي سال  2۰35به حدود  11درصد برسد.
ب) بهينه سازي فرآيند تصفيه فاضالب در هر دو فرآيند هوازي و بي هوازي
از ديگر عوامل مهم در کاهش ميزان گازهاي گلخانه اي در بخش پسماندهاي مايع ،م ديريت ص حيح تص فيه خان ه ه ا
بويهه در بخش ذخيره سازي و تصفيه آنها مي باشد .اين امر نياز به استفاده از نيروهاي متخصص و م ديران برجس ته در
مراحل مختلف بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضالب بويهه در بخش پسابهاي صنعتي دارد .با توجه ب ه برنام ه ري زي
www.climate-change.ir
این گزارشها با انگیزههای آموزشی آماده شده و غیر قابل استناد میباشند.

8

سومين گزارش ملي تغيير آب و هوا

هاي اعتباري و ساير عوامل ،ميزان کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي حاصل از اجراي اين گزينه تا انتهاي سال  2۰35در
حدود  3درصد برآورد مي گردد.

پسماند

ج) استفاده از تجهيزات و فرآيندهاي جديد تصفيه سازگار با شرايط كشور
در راستاي استفاده از تجهيزات و فرآيندهاي جديد تصفيه سازگار با شرايط کشور مي توان برآورد نم ود ک ه ت ا انته اي
سال  2۰35در حدود  2درصد کاهش گاز متان توليدي انجام پذيرد.
د) بازيافت و استفاده مجدد از فاضالب تصفيه شده
بازيابي آب در فرآيندهاي صنعتي به همراه بازيابي و استفاده مجدد در تصفيه خانه هاي فاضالب خانگي از ديگ ر گزين ه
هاي کاهش گازهاي گلخانه اي در بخش پسماندهاي مايع محسوب مي شود .در اين گزين ه ب ا ک اهش حج م فاض الب
برآورد مي شود که تا انتهاي سال  2۰35در حدود  3درصد از انتشار متان نيز کاسته شود.
ه) استفاده از فرايندهاي تصفيه هوازي (در فازهاي اوليه و ثانويه) فاضالب هاي خانگي و حنعتي و همچنين
در مورد لجن هاي توليد شده در انتهاي فرايند تصفيه
ايجاد شرايط هوازي در تصفيه مقدماتي فاضالب ها بکمك حفظ سطح اکسيهن ک افي از طري

بک ارگيري ش يوه ه اي

کنترل شده بارگذاري آلي در حوضچه ها و يا از طري توليد اکسيهن توسط ه واده ه اي مکانيکي/ديفيوزره اي عمق ي
اهميت زيادي دارد .در مرحله تصفيه ثانويه هوازي نيز با اف زايش م دت زم ان تم اس ميکروارگانيس م ه اي ه وازي ب ا
فا ضالب شرايط کامالً هوازي در محيط فاضالب ايجاد گرديده و کاهش قابل مالحظه اي در زمينه انتشار گازهاي گلخانه
اي رخ مي دهد .مرحله نهايي شامل تخليه فاضالب تصفيه شده در اليه رويي و سطح خاك مي باشدکه خود ب ه عن وان
يك فيلتر طبيعي عمل نموده و اجزاي مواد آلي باقيمانده در فاضالب را شکسته و تثبيت مي نمايد .ب ا توج ه ب ه امک ان
توسعه واحدهاي هوازي تصفيه فاضالب در کشور ،ميزان کاهش گازهاي گلخانه اي حاصل از اين گزينه تا انته اي س ال
 2۰35در حدود  8درصد تخمين زده مي شود.
و) بازيابي و استفاده از بيوگاز (متان) حاحل از هاضم هاي بي هوازي فاضالب يا لجن
در صورت تصفيه فاضالب تحت شرايط کنترل شده بي هوازي ،گاز متان و ساير گازهاي توليدي مي توانند بازي ابي و ب ه
عنوان منبع انرژي براي گرمايش هاضم فاضالب يا لجن ،توليد انرژي و برق براي ساير بخش هاي واحد تصفيه خانه و ....
مورد استفاده قرار بگيرند .يک ي از ويهگي هاي مهم در اين گزينه آن اس ت ک ه وزارت ني رو موظ ف ب ه خري داري ب رق
حاصله از بازيابي متان مي باشد .کم هزينه ترين اقدام الزم در زمينه بازيابي بيوگاز (متان) تولي دي ،س وزاندن و تب ديل
www.climate-change.ir
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آن به دي اکسيد کربن است که در اين صورت  GWPبسيار کمتري را دارا مي باشد .ميزان کاهش انتشار متان حاص ل
از اجراي اين گزينه تا انتهاي سال  2۰35در حدود  3درصد برآورد مي گردد.

پسماند

ز) آموزش و جلب مشاركت مردم/حنايع در زمينه اجراي برنامه هاي مصرف بهينه آب
يکي از مؤثرترين شيوه هاي کاهش ميزان انتشار گازهاي گلخان ه اي در بخ ش م ديريت فاض الب اج راي برنام ه ه اي
مختلف و مناسب آموزشي در بين اقشار مختلف مردم و جلب مشارکت هاي مردمي و نيز در صنايع مختل ف م ي باش د.
اين برنامه ها بايد در راستاي کاهش مصرف آب (نتيجت ًا ک اهش تولي د فاض الب) و اس تفاده مج دد از آنه ا (عم دت ًا در
صنايع) صورت پذيرند .با توجه به برنامه هاي گسترده کشور در زمينه آموزش مردم و اطالع رس اني عم ومي در ه ر دو
بخش دولتي و غير دولتي و نيز توسعه بهره وري در صنايع ،پيش بيني مي شود ک ه ح داقل ح دود  1۰درص د ک اهش
انتشار گازهاي گلخانهاي تا انتهاي سال  2۰35قابل دسترسي باشد.
جدول ( - )4پيش بيني ميزان درحد كاهش گازهاي گلخانهاي در هر يك از سياستهاي كاهش (پسماندهاي مايع)

رديف

درحد كاهش  GHGتا انتهاي سال 2035

نوع سياست يا گزينه كاهش

1

جمع آوري و تصفيه پسابها

11

2

بهينه سازي فرآيند تصفيه فاضالب

3

3

استفاده از تجهيزات و فرآيندهاي جديد تصفيه سازگار با شرايط کشور

2

4

بازيافت و استفاده مجدد از فاضالب تصفيه شده

3

5

استفاده از فرايندهاي تصفيه هوازي فاضالب هاي خانگي و ص نعتي و همچن ين
در مورد لجن هاي توليد شده در انتهاي فرايند تصفيه

8

6

بازيابي و استفاده از بيوگاز حاصل از هاضم هاي بي هوازي فاضالب يا لجن

3

7

آموزش و جل ب مشارکت مردم/صنايع در زمينه اجراي برنامه هاي مصرف بهين ه
آب

1۰
40

جمع كل

جدول ( - )5ميزان توزيع درحد كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي در سناريوي كاهش براي پسماندهاي مايع

سال

ميزان درحد كاهش

2۰15
2۰16
2۰17
2۰18
2۰19
2۰2۰
2۰21
2۰22
2۰23

2
4
6
8
1۰
12
14
16
18
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2۰
22
24
26
28
3۰
32
34
36
38
39
4۰

2۰24
2۰25
2۰26
2۰27
2۰28
2۰29
2۰3۰
2۰31
2۰32
2۰33
2۰34
2۰35

 -3تعيين ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي در بخش پسماندها
با توجه به سياستهاي صدرالذکر در زمينه کاهش ميتوان ميزان انتشار گازه اي گلخان هاي را در س ناريوي ک اهش در
بخش پسماندها به شرح جدول ( )6ارائه نمود.
ش کل ش ماره ( )1انتش ار گازه اي گلخان هاي مع ادل دي اکس يدکربن را در بخ ش پس ماندها در س ناريوي ک اهش
) (Mitigation Scenarioدر مقايسه با سناريوي پايه ) (BAUنشان ميدهد .اشکال شماره ( )2و ( )3نيز به ترتيب
ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي معادل دي اکسيدکربن را در زيربخش پسماندهاي جامد و مايع در س ناريوي ک اهش در
مقايسه با سناريوي پايه نشان ميدهند.
جدول ( - )6ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي معادل دياكسيدكربن در سناريوي كاهش بر حسب گيگاگرم در سال (محدوده 2010 -2035
ميالدي)

ميزان انتشار در بخش

ميزان انتشار در بخش

جمع كل انتشار

پسماندهاي جامد

پسماندهاي مايع

گازهاي گلخانهاي

2۰1۰

775/5

268۰3

27578/5

2۰11

781/5

26957

27738/5

2۰12

787/6

27111

27898/6

2۰13

796/5

27266

28۰62/5

2۰14

8۰5/7

27421

28226/7

2۰15

818

27۰2۰

27838

2۰16

818/6

26618

27436/6

2۰17

819/2

262۰6/3

27۰25/5

2۰18

81۰

25787/6

26597/6

2۰19

8۰2/5

25362

26164/5

سال انتشار
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2۰2۰

792/7

24933

25725/7

2۰21

784/7

245۰3

25287/7

2۰22

773/8

24۰62

24835/8

2۰23

763

236۰8/6

24371/6

2۰24

751/6

2315۰

239۰1/6

2۰25

74۰

22682/4

23422/4

2۰26

726

2221۰/2

22936/2

2۰27

712

21732/3

22444/3

2۰28

689

21248/6

21937/6

2۰29

665

2۰462/6

21127/6

2۰3۰

65۰

2۰263/3

2۰913/3

2۰31

635

19793

2۰428

2۰32

621

193۰9

1993۰

2۰33

6۰5

18914

19519

2۰34

598

18639

19237

2۰35

59۰

18399

18989

شكل ( -)1روند انتشار گازهاي گلخانه اي در سناريوي كاهش در مقايسه با سناريوي پايه
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پسماند

شكل ( -)2روند انتشار گازهاي گلخانه اي در سناريوي كاهش در مقايسه با سناريوي پايه (بخش پسماندهاي جامد)

شكل ( -)3روند انتشار گازهاي گلخانه اي در سناريوي كاهش در مقايسه با سناريوي پايه (بخش پسماندهاي مايع)
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 -4تحليل تقريلي هزينهها در سناريوي كاهش
در اين قسمت بررسي شاخص تقريبي هزينه ها براي دو زير بخش پسماندهاي جامد و مايع در قالب جداول ش ماره ()7

پسماند

الي ( )1۰ارائه مي گردد.
جدول ( – )7برآورد تقريلي ميزان هزينه سرمايهگذاري الزم براي اجراي گزينههاي كاهش در زير بخش پسماندهاي جامد

رديف

هزينه الزم تا انتهاي سال 2035

نوع سياست يا گزينه كاهش

(هزار دالر)

1

5۰۰۰+1۰۰۰۰۰+1۰۰۰۰۰ =2۰5۰۰۰
دفن مهندسي -بهداشتي با مديريت صحيح جمعآوري و بازيابي بيوگاز
(هزينه تقريبي ساماندهي ه ر مح ل دف ن ب راي
توليدي و نيز تبديل لندفيلهاي بي هوازي به نيمه هوازي
تعداد  2۰ش هر ب زرگ در ح دود  25۰۰۰۰دالر،
براي تعداد  1۰۰۰شهر ديگر در ح دود 1۰۰۰۰۰
دالر و براي روستاهاي کشور ني ز در ح دود 1۰۰
ميليون دالر برآورد شده است)

2

4۰ * 5۰۰۰+ 3۰* 3۰۰۰ =29۰۰۰۰
جمعآوري صحيح پسماندها در شهرها و روستاها و انتقال به موقع آنها
(ب ا توج ه ب ه متوس ط  4۰۰۰۰دالر قيم ت ه ر
به محلهاي دفع
ماشين حم ل زبال ه و مخ ازن م ورد ني از ب راي
ش هرداري و  3۰۰۰۰دالر ب راي دهي اري و ني ز
تخمين تعداد  5۰۰۰دستگاه ماش ين م ورد ني از
براي شهرداريها و  3۰۰۰دستگاه براي دهياريها)
-5۰۰۰

3

کاهش استفاده از ايستگاههاي انتقال پسماند

4

آموزش ،اف زايش مش ارکته اي مردم ي ،تفکي ك از مب دب و اج راي
برنامههاي مختلف بازيافت

7۰۰ * 2۰ = 14۰۰۰
(بطور متوسط سالي  7۰۰۰۰۰دالر براي مدت
 2۰سال فرض شده است)

5

جمع کل

5۰4۰۰۰

جدول ( - )8محاسله شاخص هزينه كاهش انتشار در زير بخش پسماندهاي جامد

فعاليت
اجراي گزينه هاي کاهش انتشار مندرج در
جدول شماره 7

واحد
5۰4۰۰۰۰۰۰

دالر

ميزان کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
(در محدوده  2۰15الي )2۰35

384۰۰۰

تن دي اکسيدکربن

نسبت CSC

1312/5

دالر بر تن دي اکسيدکربن

www.climate-change.ir
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جدول ( – )9برآورد تقريلي ميزان هزينه سرمايهگذاري الزم براي اجراي گزينههاي كاهش در زير بخش پسماندهاي مايع

رديف

هزينه الزم تا انتهاي سال 2035

نوع سياست يا گزينه كاهش

(هزار دالر)

1

جمع آوري و تصفيه پسابها

7۰۰۰۰۰

2

بهينهسازي فرآيند تصفيه فاضالب

35۰۰۰

3

استفا ده از تجهيزات و فرآيندهاي جديد تصفيه سازگار با ش رايط
کشور

7۰۰۰۰

4

بازيافت و استفاده مجدد از فاضالب تصفيه شده

4۰۰۰۰

5

اس تفاده از فراين دهاي تص فيه ه وازي فاض البه اي خ انگي و
صنعتي و همچنين در مورد لجنهاي توليد شده در انتهاي فرايند
تصفيه

5۰۰۰۰

6

بازي ابي و اس تفاده از بيوگ از حاص ل از هاض مه اي ب ي ه وازي
فاضالب يا لجن

3۰۰۰۰

7

آموزش و جلب مشارکت مردم/صنايع در زمينه اجراي برنامههاي
مصرف بهينه آب

5۰۰۰
93۰۰۰۰

جمع کل

جدول ( - )10محاسله شاخص هزينه كاهش انتشار در زير بخش پسماندهاي مايع

واحد

فعاليت
اجراي گزينههاي کاهش انتشار مندرج در جدول شماره 9

93۰۰۰۰۰۰۰

دالر

ميزان کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
(در محدوده  2۰15الي )2۰35

12117۰۰۰

تن دي اکسيدکربن

76/7

دالر بر تن دي اکسيدکربن

نسبت CSC

همانطور که مالحظه ميگردد هزينه کاهش انتشار هر تن معادل دي اکسيدکربن در زير بخ ش پس ماندهاي جام د در
حدود  1312/5دالر و در زير بخش پسماندهاي مايع در حدود  76/7دالر ميباشد.

www.climate-change.ir
این گزارشها با انگیزههای آموزشی آماده شده و غیر قابل استناد میباشند.
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