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An Evaluation on the effects of composting plants
 on the environment in Iran (A review study)

ABSTRACT
Background & objective: Evaluation of the effects on environment is an execu-
tive 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 proce-
dures 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 ma-
trix, 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 accura-
cy, 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
Keywords: environmental impact assessment, compost plants, Iran

 Citation: Navaei A, Alidadi H, Najafpoor A, Dankoob M,  Yazdani M, Saghi M,  
Naser Shafiee M. An Evaluation on the effects of composting plants on the envi-
ronment in Iran (A review study). Iranian Journal of Research in Environmental 
Health.Spring 2016;2 (1) :38-51 .



ی...
ساز

ت 
وس

کمپ
ت 

جا
خان

کار
ی 

یط
مح

ت 
یس

ت ز
ثرا

ی ا
زیاب

  ار
ن /

ارا
مک

و ه
ی 

باد
ض آ

ی فی
وای

 ن

39	

ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوست سازی در ایران- مروری

چکیده
زمینه و هدف: ارزيابی اثرات زيست محیطی، ديدگاهی اجرايی در جهت توسعه پايدار است. مواد زايد 
جامد موجب آلودگی محیط زيست شده و مديريت، کنترل صحیح و بهداشتی آن، نقش مهمی در ارتقاء 
بهداشت و سالمت جامعه دارد. به منظور جلوگیري از اين مخاطرات، احداث کارخانه هاي کمپوست نیز 
بايد با ارزيابي اثرات زيست محیطي 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 روش های ارزيابی 

اثرات زيست محیطی صورت گرفت.
 compost plants، environmental مواد و روش ها: در اين مطالعه مروری با استفاده از کلید واژه های
 google schoolar، SID، Magiran مقاالت مرتبط در پايگاه های اطالعاتی ،impact assessment، iran

سیويلیكا جستجو و مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته ها: در اين مطالعه، مقاالت در بازه زمانی 1374 الی 1395مورد بررسی قرار گرفت و40مقاله مرتبط 
با موضوع انتخاب شد. روشهای مورد بررسی ارزيابی اثرات زيست محیطی مقاالت، روش ارزيابی ادکینز 
اثرات سريع، ماتريس  لئوپولد، روش ماتريس رياضی، روش ماتريس  ارزيابی ماتريس  و بروک، روش 

اثرات متقابل، چک لیست سنجشی و ماتريس نوع سوم بوده است.
محیطی  زيست  اثرات  ارزيابی  برای  لئوپولد  ماتريس  از  بررسی،  مورد  مطالعات  اکثر  نتیجه گیری: در 
احداث کارخانه استفاده شده بود. روش ماتريس لئوپولد به دلیل دقت باال، بررسی در دو فاز ساختمانی و 
بهره برداری، 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

کلیدواژه ها: ارزيابی اثرات زيست محیطی، ايران، کارخانجات کمپوست

 استناد : نوائی فیض آبادی ع الف، علیدادی ح، نجف پور ع الف، دنكوب م، يزدانی م، ساقی م، شفیعی 
در  پژوهش  فصلنامه  مروری.  ايران-  در  کمپوست سازی  کارخانجات  محیطی  زيست  اثرات  ارزيابی  م. 
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مقدمه
ضروریات  از  طبیعت،  اجزاء  بین  الزم  نظم  و  هماهنگي  تعادل، 
اساسي محیط زیست است. چنانچه این تعادل در اثر برخي شرایط 
دچار تغییرات شود، آسیب به تمام اجزاء و ساختار موجودات زنده و 
در رأس آن انسان وارد خواهد شد. از نیم قرن گذشته فعالیت  هاي 
مهم اقتصادي و صنعتي، بکارگیري تکنولوژي هاي پیشرفته همراه 
با رشد فزاینده جمعیت و نیز عدم هماهنگي دولت های مختلف 
دنیا در استفاده بهینه از منابع طبیعي موجود، باعث بر   هم خوردن 
تعادل محیط زیست شده است. در نتیجه  بر هم خوردن تعادل 
خاك،  هوا،  آب،  مختلف  آلودگي هاي  ایجاد  و  محیطی   زیست 
بیابان زایي،  خاك،  فرسایش  با  همچنین  و  غیره  و  حرارت  صدا، 
و  جانوري  و  گیاهي  گونه هاي  انقراض  و  انهدام  سیالب ها،  بروز 
تخریب الیه ازن، گرم شدن کره زمین، باال آمدن آب دریاها، افزایش 
گازهاي گلخانه اي و بسیاري دیگر، باعث ایجاد بیماري هاي جدید 
معضل  امروزه   .)1,2( است  شده  میر  مرگ  و  صعب العالج  و 
زباله یا پسماندهاي شهري، یکي از مسائل مهمي است که فکر 
مسئولین خصوصًا در شهرهاي بزرگ را به خود مشغول کرده است 
و مدیریت صحیح مواد زاید جامد که در آن بهینه ترین اصول و 
مهندسي و  اقتصادي،  بهداشتي،  اقدامات جهت رعایت مالحظات 
زیبایي شناختی بکار برده می شود، از برنامه ها و سیاست هاي کلي 
دست اندرکاران کشور است . در این میان یکي از بهترین روش هاي 
دفع صحیح زباله، احداث کارخانه هاي کمپوست است  که اجراي 
ارزیابي  به  نیاز  عمراني  طرح هاي  سایر  همانند  نیز  پروژه ها  این 
زیست محیطي دارد  و از سال 1378 طبق صورت جلسه شوراي 
عالي محیط زیست، جایگاه هاي کمپوست و جایگاه هاي دفن زباله 
نیز در زمره پروژه هاي ارزیابي زیست محیطي قرار گرفتند )4,3(. 
ایجاد کارخانه هاي کمپوست در ایران به سال 1328 که کارخانه 

آلي اصفهان تأسیس شد، برمي گردد )5(.
محیطی  زیست  مهم  آالینده های  از  یکی  جامد  زائد  مواد 
که  می دهد  نشان  ایران  در  شهری  زباله های  مشخصات  هستند. 
بیش از 70 درصد از زائدات را مواد فسادپذیر تشکیل می دهند. 

کمپوست کردن زائدات آلی، یکی از مناسب  ترین روش های دفع 
زباله ها در کشور به شمار می رود )6(. توسعه صنایع کمپوست از 
زباله مخلوط در صورت عدم رعایت جنبه هاي بهداشتي و محیط 
بهداشتي  و  زیستي  محیط  پیامدهاي  داراي  اقتصادي،  و  زیستي 
متعددي خواهد بود که مي تواند سالمت جامعه و محیط زیست را 
مورد تهدید قرار دهد )7(. همچنین آزمایشات مختلفی در رابطه 
عدم  یا  سمیت  آزمایشات  این  دارد.  وجود  کمپوست  رسیدن  با 

سمیت کمپوست را اندازه گیری می کنند )8(.
با  سازگار  آلی  کود  تولید  سیستم های  از  بهره گیری  با 
خصوصیات محلی، جغرافیایی و الگوهای اقتصادی- اجتماعی،که  
موارد موفقیت آمیزی در این زمینه ها تاکنون تجربه شده است، 
می توان  در ساماندهی فعالیت های مربوط به حفظ منابع طبیعی و 
جلوگیری از آلودگی های محیط زیست و بهداشت جوامع انسانی 
اقدام مؤثری انجام گیرد. سرمایه گذاری در زمینه بازیافت و تبدیل 
مواد زاید به ویژه تولید کود آلی، از جمله سرمایه گذاری هایی است 
باید  که در سطح کالن و در درازمدت بازده محسوسی داشته و 
آنها را از دیدگاه سرمایه گذاری بخش توسعه پایدار مدنظر قرار 
داد. این نوع اقدامات  باعث سالم سازی محیط، بهداشت معنوی و 
روانی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست می شود؛ که نمی توان 
نمود  مالی  ارزیابی  اقتصادی  و سنجش های  مقیاس ها  در  را  آنها 

)12ـ 9(.
و  شناسایي  از  است  عبارت  محیطي  زیست  اثرات  ارزیابي 
ارزیابي سیستمیك پیامدهاي پروژه ها، برنامه ها و طرح ها بر اجزاء 
اجتماعي  اقتصادي-  فرهنگي،  بیولوژیکي،  شیمیایي،  فیزیکي- 
محیط زیست و به عبارت دیگر روشي است جهت تعیین، پیش بیني 
و تفسیر اثرات زیست محیطي یك فعالیت بر روي اجزاي محیط 
زیست، بهداشت عمومي و سالمت اکوسیستم هایي که زندگي بشر 
به آن وابسته است. ارزیابي زیست محیطي در نقاط مختلف جهان 
 )Environmenntal Impact( به نام هاي اثرات زیست محیطی
 Environmental Impact( و  ارزیابی اثرات زیست محیطی
ارزیابي  نیز خوانده مي شوند )14,13(. فرآیند   )Assessment
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برنامه ریزي  به  براي کمك  اول  وحله  در  محیطي  اثرات زیست 
صحیح توسعه پایدار و سپس وسعت بخشیدن به پروژه هاي توسعه 
موجود پایه  ریزي شده است )15(. ارزیابی آثار توسعه فرآیندی 
گروهي است که طي آن متخصصان مختلف به شناسایي و ارزیابي 
بخش هاي  بر  توسعه  طرح هاي  یا  و  طرح  منفي  و  مثبت  آثار 
بوم شناختي، اقتصادي و اجتماعي محیط زیست می پردازند و در 
صورت پذیرش توسعه موردنظر، راهکارهایي جهت کاهش و یا 
زیست  اثرات  ارزیابی   .)16( می دهند  ارائه  آن  منفي  آثار  رفع 
محیطی دیدگاهی اجرایی در جهت توسعه پایدار است، دیدگاهی 
به  با محیط زیست  و  در محیط زیست  همه چیز  اینکه  بر  مبنی 
پایداری می رسد. در این نظام هر نوع فعالیت مانند فعالیت های 
مرتبط  یکدیگر  با  غیره  و  محیطی  زیست  و  اجتماعی  اقتصادی، 
بوده و به هم پیوند می خورند. ارزیابی اثرات زیست محیطی یکی 
از مناسب ترین معیارهای توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست 
اجرا  و  بگیرد  قرار  قانونی  الزامات  قالب  در  باید  بنابراین  است، 
شود )17(. در حال حاضر، مهم ترین و معتبرترین قانون مرتبط 
توسعه  سوم  برنامه  قانون   105 ماده  محیطي،  زیست  ارزیابي  با 
مي باشد که بیان می کند تمام طرح ها و پروژه هاي بزرگ تولیدي 
و خدماتي باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات مکان یابي 
بر اساس ضوابط پیشنهادي شوراي عالي حفاظت محیط زیست و 
مصوب هیأت وزیران مورد ارزیابي زیست محیطي قرار گرفته و 
رعایت نتایج ارزیابي توسط مجریان طرح ها و پروژه هاي مذکور 
شناسایي  با  زیستي  محیط  ارزیابي  بنابراین،   .)3( است  الزامي 
زیستي،  و  فیزیکي  زیست  محیط  بر  پروژه  آثار  پیش بیني  و 
حاصل  منافع  و  فرصت ها  نمودن  حداکثر  جهت  فعال  رویکردي 
از کمپوست و اجتناب به موقع از پیامدهاي نامطلوب است )7(. 
انتخاب مکان مناسب براي کارخانه هاي کمپوست، یکي  امروزه 
زاید در جوامع در حال  مواد  برنامه مدیریت  در  مهم  از وظایف 

توسعه است )18(.
محیطی،  زیست  اثرات  ارزیابی  طرح های  اجرای  از  هدف 
ارائه  و  پروژه  اجرای  از  ناشی  محیطی  زیست  اثرات  تعیین 

ارائه  نامطلوب  اثرات  مدیریتی جهت کاهش  و  فنی  راهکارهای 
کارخانه  توسط  شده  تولید  کمپوست  کود  کیفی  ارتقای  طرح، 
و  محیط زیست  کامل تر، حفظ  و  بهتر  هرچه  انجام  با  کمپوست 
جلوگیری از تخریب منابع طبیعی منطقه، ارتقای سطح بهداشت 
راهکارهای  ارائه  و  طرح  اقتصادی  چهارچوب  تعیین  جامعه، 
اقتصادی فنی و مدیریتی برای اجرای بهینه طرح  های پیشنهادی 

مصوب می باشد )19-22(.
روش های گوناگونی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی وجود 
دارد که از مهم ترین آنها، چك لیست ها و ماتریس ها می باشند. از 
مزیت های چك لیست ها، ارتقای سطح فکر افراد نسبت به اثرات 
زیست محیطی در قالب یك مسیر سیستماتیك و استفاده بسیار 
آسان از آن است. از معایب آن، در نظر نگرفتن برخی پارامترها 
و نیز کلی بودن آنها است. معروف ترین نوع ماتریس، ماتریس 
لئوپولد است. ماتریس ها به دلیل اینکه بین فعالیت ها و فاکتورهای 
لیست ها  به چك  نسبت  می کنند،  برقرار  ارتباط  محیطی  زیست 
ارجحیت دارند. همچنین آنها می توانند اطالعات را در یك شکل 
ارزیابی  مورد  در  متعددی  مطالعات   .)17( دهند  نمایش  ساده 
است  شده  انجام  کمپوست  کارخانجات  محیطی  زیست  اثرات 
پرسشنامه ای،  لیست  چك  روش های  از  استفاده  به  می توان  که 
لئوپولد،  ماتریس  لیست سنجشی،  متقابل، چك  اثرات  ماتریس 
و  ادکینز  ارزیابی  سیستم  منوری،  ماتریس  سوم،  نوع  ماتریس 
کرد.  اشاره  ریاضی  ماتریس  و  قسمتی  چهار  ماتریس  بورك، 
زیست  اثرات  ارزیابی  روش های  تعیین  هدف  با  حاضر  مطالعه 
محیطی صورت گرفته در مقوله کارخانجات کمپوست انجام شد. 

موادوروشها
 Compost Plants، در این مطالعه مروری با استفاده از کلید واژه های
ارزیابی   ،Environmental Impact Assessment، Iran

زیست  اثرات  ارزیابی  و  کمپوست  کارخانه  محیطی  زیست 
زمانی  بازه  در  مرتبط  مقاالت  کارخانه،  احداث  محل   + محیطی 
  Google Scholar، اینترنتی  پایگاه های  در    1395 1374تا 
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قرار  مطالعه  مورد  و  شدند  جستجو  سیویلیکا   SID، MagiraN

شد  انجام   PRISMA بیانیه  به  توجه  با  مقاالت  انتخاب  گرفتند. 
که در فلوچارت )شکل 1( نشان داده شده است. مقاالت نامرتبط 
معیارهای  ذکر شده حذف شدند.  داده های  پایگاه  از  دریافت شده 

انتخاب مقاالت شامل: مطالعات مشاهده ای، مقاالت زبان فارسی، 
در دسترس بودن مقاالت و اطالعات مربوط به بیانیه ارزیابی اثرات 

زیست محیطی مرتبط با پژوه های عمرانی بود.

شکل 1. نحوه بررسی مقاالت در مطالعه حاضر 
نحوه بررسی مقاالت در مطالعه حاضر-1شکل 

کل مقاالت دریافت شده

مقالھ۵۴

مفاالت غیر مرتبط

مقالھ١۴تعداد 

مقاالت بررسی شده

مقالھ۴٠تعداد 

الھ

حیطی ارزیابی اثرات زیست م

کارخانجات کمپوست

Civilica

مقالھ٧تعداد 

Google scholar

مقالھ٢۴تعداد 

Magiran

مقالھ١٢تعداد

Sid

مقالھ١١تعداد 

تعداد
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یافتهها
در این مطالعه ابتدا به بررسی و شناسایی اثرات زیست محیطی 
ناشی از کمپوست سازی، عوامل مؤثر در مکان یابی کارخانجات 
فاز  در  کمپوست  محیطی  زیست  اثرات  پیش بینی  کمپوست، 
ساختمانی و فاز بهره برداری پرداخته و سپس نتایج مقاالت بررسی 

شده به صورت زیر گزارش شد.
شناساییاثراتزیستمحیطیناشیازکمپوستسازی

1.کیفیت هوا: آلودگی هوا به جز مشکالت مربوط به بو، معموالً 
گردوغبار  نمی باشد.  کمپوست  کارخانه  اصلی  نگرانی های  جزء 
خصوصًا در فصل خشك تابستان می تواند یك مشکل محسوب 
شود. از عوامل انتشار گردوغبار در فرآیند کمپوست سازی می توان 
به عملیات غربال گری، خرد کردن و ترافیك وسایل نقلیه )جهت 
و  باکتری ها  کرد.  اشاره  کمپوست(  زائد  مواد  ترابری  و  حمل 
قارچ ها توسط ذرات گردوغبار حمل می شوند، در نتیجه به آسانی 
می توانند بر کارگران کارخانه و همسایگان نزدیك کارخانه تأثیر 
بگذارند. ذرات گردوغبار همچنین ممکن است باعث مسدود شدن 

تجهیزات و فیلترها شوند )23(.
به  مربوط  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  شاید  بو  بو:   .1-1
عملکرد  و  احداث  اگر  به طوری که  باشد.  کمپوست سازی 
به  را  بو  انتشار  باشد،  گرفته  صورت  درستی  به  کمپوست سازی 
حذف  مانند  بو  کنترل  تکنیك های  برخی  داشت.  نخواهد  دنبال 
راکد،  آب های  با  مرطوب  غذایی  پسماندهای  قبیل  از  بو  منابع 
در جلوگیری از تولید بو مؤثرند. تکنولوژی هایی برای کنترل بو 
وجود دارند، این ابزارها ممکن است گران باشند و اثربخشی آنها 
متفاوت باشد. کنترل بو در کاهش رهاسازی آئروسل های زیستی 
که ممکن است حامل میکروارگانیسم های بیماری زا باشند، مؤثر 
یا  و  شود  منتشر  هوا  توسط  گاز  عنوان  به  می تواند  بو  است. 
می تواند 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 خشك پراکنده شوند. فراوانی، 
شدت، مدت زمان و آزردگی فاکتورهای اصلی در توانایی پذیرش 

همسایه ها  هستند.  متفاوت  همسایگان  توسط  کمپوست  بوی 
ممکن است فراوانی یا شدت بویی که در هوا به مدت طوالنی باقی 
نمی ماند و آزاردهنده نیست را تحمل کنند. هرچند حساسیت به 
بو در افراد مختلف متفاوت است. آنها بوهای پایداری را که بیشتر 

در محیط هستند، تحمل نمی کنند )24(.
آمونیاك مهم ترین ترکیب بودار است که در شرایط بی هوازی 
و به ندرت در شرایط هوازی به وجود می آید. آمونیاك سبك تر از 
هواست و به سرعت در اتمسفر باال می رود. 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 بی هوازی و در نتیجه 
تولید بو را افزایش می دهد. بنابراین این مشکل در تابستان بیشتر 
اتفاق می افتد. بیشترین انتشار بو در طی کمپوست سازی مربوط 
به اختالط و فرآیند هوادهی مانند آماده سازی مواد خام ورودی و 

در طی چرخش مواد آلی در حال تجزیه می باشد )25(.
می تواند  آن  تجهیزات  و  کمپوست سازی  معلق:  ذرات   .2-1
ذرات  غلظت  بیشترین  باشد.  اتمسفر  معلق  ذرات  برای  منبعی 
آلی  به پیش تصفیه مواد  معلق در طول کمپوست سازی مربوط 
تازه و چرخش مواد آلی در حال تجزیه است که در طول تابستان 
و زمانی که مواد آلی خشك هستند، این غلظت بیشتر می شود. 
غلظت و تراکم این ذرات در هوای کارخانه کمپوست بین 0/001 
تا 0/014 میلی گرم در متر مکعب متغیر است )23(. در فرآیند 
  PM10،ذرات به  مربوط  نگرانی ها  بیشترین  کمپوست سازی 
تأثیر  تحت  بشر  سالمت  می باشد.  معلق  ذرات  کل   PM2/5و 

اندازه این ذرات است. ذرات بزرگ در بینی و گلو به دام می افتند، 
بار  به  تنفسی  مشکالت  و  شده  ریه  وارد  کوچك تر  ذرات  ولی 
می آورند. در نتیجه کارگران بخش کمپوست سازی به دلیل مواجهه 
خواهند  تنفسی  عفونت های  معرض  در  ذرات،  از  زیادی  با حجم 

بود )25(.
1-3. بیوگاز: تجزیه مواد آلی فسادپذیر موجود در زائدات خانگی 
در غیاب اکسیژن، تولید بیوگاز را به دنبال دارد که تقریبًا مخلوطی 
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از 65 درصد متان و 35 درصد دی اکسیدکربن است. انتشار کنترل 
نشده بیوگاز می تواند منجر به آتش سوزی و دیگر خطرات بالقوه 
بنابراین آالینده های اصلی تولید شده شامل متان،  انسان شود،  در 
اکسیدهای  سولفوریك،  اسید   ،)NO، NO2( نیتروژن  اکسیدهای 
سولفور )SO3 ،SO2( و ترکیبات آلی فرار بدون متان می باشد. این 
آالینده ها به دلیل سمی بودن و داشتن بو در غلظت های اندك خیلی 
پتانسیل  بیوگازها  از فرآیند میعان  اهمیت دارند. مایعات حاصل 
باالیی برای آلوده کردن آب دارند، بنابراین باید به خوبی مدیریت 
شوند. هنگامی که گاز از یك فرآیند بی هوازی استخراج می شود، 
باید مراقب بود که این گازها به صورت مناسب تصفیه شوند و وارد 
اتمسفر نشوند. رایج ترین روش تصفیه بیوگاز از طریق اکسیداسیون 
ترجیحًا با بازیابی انرژی می باشد. این بازیابی انرژی ممکن است از 
طریق بازیابی مستقیم ارزش حرارتی بیوگاز و انتقال گاز پاکیزه از 

طریق شبکه توزیع گاز یا تولید و فروش الکتریسیته باشد )24(.
1-4. اثر گلخانه ای: طی فرآیند کمپوست سازی، انتشار متان به 
شده  گزارش  گلخانه ای  پدیده  در  اصلی  عامل  عنوان  به  اتمسفر 
گرمایش  در  دی اکسیدکربن  از  بیشتر  بار   20 متان  زیرا  است 
معتقدند  کارشناسان  اکثر  دارد.  نقش  گلخانه ای  اثر  و  جهانی 
بسته های بی هوازی ایزوله شده درون توده های کمپوست، متان را 
رها می کنند. حین فرآیند کمپوست سازی، در اثر تجزیه طبیعی 
مواد آلی و تبدیل آن به کمپوست، همچنین با مصرف سوخت های 
فسیلی طی حمل و نقل،  کربن نیز تولید می شود که منجر به پدیده 
گرمایش جهانی می شود. با مدیریت خوب فرآیند کمپوست سازی، 
گرمایش  نتیجه  در  و  دی اکسید کربن  و  متان  تولید  از  می توان 

جهانی جلوگیری کرد.
2. کیفیت آب )شیرابه(: شیرابه در توده های کمپوستی که بدون 
پوشش هستند و در معرض مقادیر زیادی بارندگی قرار گرفته اند، 
نیاز  مورد  اکسیژن  دارای  کمپوست  شیرابه  می شود.  تولید 
بیولوژیکی باال، فنل، نیترات، آفت کش ها، هیدروکربن های معطر 
ترکیبات  و  زغال سنگ  نفتی،  محصوالت   ،)PAH( حلقه ای  چند 
بالقوه سمی می باشد میکروارگانیسم ها می توانند تا حدودی موادی 

مانند هیدروکربن های معطر چندحلقه ای را در شیرابه تجزیه کنند، 
را  هستند  بیشتری  سمیت  دارای  که  محصوالتی  عوض  در  ولی 

تولید می کنند )23(.
و  کامیون ها  خروج  و  ورود  به وسیله  صدا  صوتی:  آلودگی   .3
می آید.  به وجود  کمپوست  عملیات  در  استفاده  مورد  تجهیزات 
از پر سروصداترین  آسیاب های چکشی و ماشین های خردکننده، 
دستگاه ها در فرآیند کمپوست است که در حدود 90 دسی بل صدا 

تولید می کند.
4.سایرآلودگیها

4-1. پخش زباله: اگرچه پخش آشغال ناشی از کارخانه کمپوست 
مسئله ای خطرناك نیست، اما از لحاظ مسائل زیباشناختی باعث 

شکایت ساکنین منطقه می شود.
ناقلین، موجودات یا حشرات کوچکی هستند که  ناقلین:   .2-4
صحرایی،  خانگی،  موش های  می کنند.  حمل  را  بیماری  عامل 
موجود  کمپوست  کارخانه  در  است  ممکن  مگس ها  و  پشه ها 
باشند. جوندگان به راحتی جذب مواد غذایی و پناهگاه های موجود 
در توده کمپوست شده و به سختی از آن حذف می شوند. تمیز نگه 
داشتن محل فرآیند، حفظ حالت هوازی آن، دمای مناسب توده های 
حشرات  کنترل  جهت  مناسب  نواحی  کردن  هموار  و  کمپوست 

می تواند مؤثر باشد.
که  هنگامی  عمومًا  بالقوه:  خطرات  دیگر  و  آتش سوزی   .3-4
دمای  میکروبی  فعالیت  باشند،  درصد   20-45 توده ها  رطوبت 
فراهم  توده  در  را  شیمیایی  فرآیندهای  انجام  برای  نیاز  مورد 
می کند و همزمان انتشار کنترل نشده بیوگاز منجر به انفجار یا 
به  کمپوست  توده  داخل  مواد  دمای  گاهی  و  می شود  آتش سوزی 
93 درجه سانتی گراد نیز می رسد )27(. سیگار کشیدن، جرقه های 
در  آتش سوزی  اصلی  دالیل  از  خودبه خود،  احتراق  و  جوش کاری 
کمپوست سازی است. احتراق خودبه خود وقتی صورت می گیرد که 

مواد در حال تجزیه به قدری گرم می شوند تا آتش بگیرند )25(.
5.آلودگیمحصول

5-1. آالینده های شیمیایی: مواد شیمیایی آلی و ترکیبات فلزی 
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موجود در کمپوست می توانند اثرات منفی زیر را به دنبال داشته 
باشند:

1. مواد شیمیایی آلی )مانند آفت کش( ممکن است در حین فرآیند 
کاهش پیدا نکنند و در نتیجه در محصول نهایی متمرکز شوند.

2. ترکیبات فلزی )مانند کادمیوم،کرم، مس، جیوه، سرب، نیکل 
و روی( که تمایل به تجمع دارند، در کوتاه مدت یا بلند مدت 
زیست  محیط  ارگانیسم های  روی  سمی  اثرات  به  منجر 

می شوند.
3. خطرات سالمتی در صورت به کار گرفتن کمپوست آلوده در 
زمین های کشاورزی و مسکونی و ورود مواد شیمیایی آنها به 

زنجیره های غذایی.
4. وجود آالینده های شیمیایی می توانند برای حیوانات خانگی، حیات 

وحش، گیاهان و دیگر موجودات زنده مشکل ایجاد کنند.
5-2. آالینده های فیزیکی: آالینده های فیزیکی مانند پالستیك ها 
دنبال  به  را  مشکالتی  نهایی  محصوالت  کیفیت  در  شیشه ها  و 

دارند.
عواملمؤثردرمکانیابیکارخانجاتکمپوست:

1- جمعیت موجود و پیش بینی جمعیت آتی شهر 2- مساحت 
شهر و نحوه توزیع جمعیت در آن 3- مقدار زباله موجود و تخمین 
مشخصات   -5 زباله  کیفیت  و  مشخصات   -4 آن  آتی  مقدار 
منطقه از قبیل آب و هوا، توپوگرافی زمین، ارتباطات جاده ای سطح 
آب های زیرزمینی و رودخانه ها 6- امکانات دفع زباله، هزینه های 
مربوط به آن 7- ارزیابی بازارهای فروش کود و مواد بازیافتی از 
زباله 8- تعیین محل احداث کارخانه با توجه به ضوابط سازمان 
حفاظت محیط زیست 9- امکان استفاده از لجن فاضالب جهت 
بهبود کیفیت کود 10- بررسی روش های تهیه کود و تجهیزات 
مورد نظر، 11- محاسبه هزینه های استهالك 12- محاسبه سرمایه 
جاری الزم 13- بررسی نهایی از نظر اقتصادی و بازدهی عملیات با 

توجه به صرفه جویی و پرداخت هزینه ها در مقایسه با سایر.
اثراتزیستمحیطیکمپوستدرفازساختمانی:

1- بوته کنی و قطع درختان 2- خاك برداری و خاك ریزی تسطیح 

اداری  و  فنی  ابنیه  احداث   -4 اراضی  کاربری  تغییر   -3 اراضی 
الکترومکانیکی  تجهیزات  نصب   -6 سبز  فضای  احداث   -5
احداث   -8 زیر زمینی  و  سطحی  آب  منابع  از  آب  برداشت   -7
ضایعات  و  پسماند  تولید   -9 اصلی  و  فرعی  دسترسی  راه های 
10- حمل و نقل مواد و مصالح مورد نیاز 11- احداث سیستم دفع 
تأمین و  دفع شیرابه 13-  احداث سیستم  آب های سطحی 12- 
مصرف انرژی 14- استخدام نیروی انسانی 15- احداث کمپ های 
موقت 16- گود برداری برای دفن مواد غیر قابل کمپوست 17- 

محوطه سازی و حصارکشی و ... 
اثراتزیستمحیطیکمپوستدرفازبهرهبرداری:

1- تردد ماشین آالت جمع آوری و حمل زباله 2- انباشت و ذخیره 
موقت 3- جمع آوری شیرابه 4- جداسازی مواد غیر قابل تجزیه 
 -7 موذی  حیوانات  و  حشرات  کنترل   -6 زباله  خردسازی   -5
انتقال مواد غیر قابل کمپوست به محل دفن 8- انتقال مواد آلی 
به سالن تخمیر 9- کنترل درجه حرات، رطوبت و عوامل بیماری زا 

10- کنترلpH  و جمع آوری گازهای خروجی حاصل از تجزیه.

بحث
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که برای ارزیابی اثرات زیست 
معیارهای  گرفتن  نظر  در  با  کمپوست  کارخانه  محل  محیطی 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، بیشتر از ماتریس لئوپولد 
استفاده شده است. از میان مقاالت مورد بررسی، 1 مقاله )بوشهر( از 
روش ارزیابی ادکینز و بروك استفاده کرده بود. در این روش پس از 
تعیین و ترسیم ماتریس، فعالیت ها و فاکتورهای زیست محیطی 
تعیین شده در مراحل تشریح پروژه و تعیین موجودی محیط زیست 
مناطق تحت تأثیر پروژه بر مبنای سیستم نمره گذاری در محدوده 
فعالیت های  از  اثر هر یك  تعیین کمیت  به  تا 5+ نسبت   -5
می گیرد.  انجام  محیطی  زیست  فاکتورهای  از  یك  هر  بر  پروژه 
تأسیسات  احداث  تسطیح،  خاك برداری،  اثرات  روش  این  در 
موقت، زهکشی، جاده سازی، حصارکشی، حوضچه شیرابه، انتقال 
ایجاد  پارکینگ،  احداث  تعمیرگاه،  احداث  آب،  تأمین  کارگران، 
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تأسیسات ایمنی و محوطه سازی در مرحله ساخت و ساز؛ و اثرات 
حمل و نقل، سم پاشی محیط، رطوبت گیری کمپوست، توزین زباله، 
زباله خشك،  بارگیری کود، خرد کردن  زباله،  زباله، سرند  تخمیر 
قرار  مدنظر  بهره برداری  مرحله  در  کود  بسته بندی  و  زباله  تخلیه 
با  اطالعات،  گردآوری  و  اولیه  مطالعات  انجام  از  پس  می گیرد. 
تجزیه و تحلیل کارشناسی، اثرات فعالیت های دوره ساخت و دوره 
بهره برداری، غربال گیری الزم صورت گرفته و امتیازدهی و انتخاب 

نهایی با استفاده روش ادکینز و بوروك انجام می گیرد )26(.
از   1392 سال  در  همکاران  و  میرزایی  خانم  مطالعه  در 
کمپوست  کارخانه  توسعه  آثار  ارزیابی  در  ریاضی  ماتریس 
انواع  از  یکي  ریاضي  ماتریس  شد.  استفاده  گلپایگان  شهرستان 
ماتریس هاست که بازدهي و دقت ماتریس ها را افزایش مي دهد. 
که  است  توسعه  آثار  ارزیابی  روش های  از  یکی  ماتریس  این 
جهت   )GIS( جغرافیایی  اطالعات  سامانه  کمك  به  می تواند 
ارزیابی آثار منفی استقرار صنایع کمپوست به  کار رود. در روش 
کارخانه  مکان یابی  جهت  مهم  معیارهای  ابتدا  ریاضی  ماتریس 
بررسی می شوند، سپس تمام آثار در محیط GIS به صورت کمی 
در می آیند و در گام بعد اقدام به بررسی معناداری آثار می شود. 
بودن  معنی دار  پارامترها،  از  کدام  هر  برای  ریاضی  ماتریس  در 
اثر، با استفاده از هفت معیار: بزرگی، وسعت و مدت اثر، اثرات 
هم بیشی، آثار تجمعی، فاکتور اختالف نظر و معیار جبران محاسبه 
می شود و با بررسی معنی داری آثار، مکان مناسب جهت احداث 
آثار  از  دسته  آن  بررسي  به  مذکور  مطالعه  در  می شود.  مشخص 
از  آثار شامل مواردي  این  محیط زیستي پرداخته شده است که 
قبیل آلودگي دیداري )بصري(، فرسایش خاك، آلودگي خاك، 
آلودگي صوتی، آلودگي بو، آلودگي آب هاي سطحي و زیرزمیني، 
و  گیاهي  پوشش  زیستي،کاهش  تنوع  کاهش  زیستگاه،  کاهش 

بهداشت عمومي هستند )27(.
به  ابادی و همکاران در سال1389 که  اهلل  آقای  در مطالعه 
ارزیابی زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست سبزوارپرداختند، 
پس از شناخت وضعیت موجود و طراحی کارخانه، اثرات مثبت 

و منفی طرح طبق ماتریس لِِئوپولد، از نظر زیست محیطی مورد 
بررسی قرار گرفت. هر کدام از اثرات براساس میزان اثر مثبت و 
منفی ارزش وزنی گرفت و میزان اثر آن مشخص گردید. سپس 
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، 
قرار  بررسي  مورد  منطقه  زیست  محیط  موجود  وضعیت  ابتدا 
خواص  به  توجه  با  ارزیابي  گزینه هاي  تعیین  با  سپس  و  گرفت 
و نوع آالینده هاي پیش بیني شده براي کارخانه مذکور به تفکیك 
کمپوست  کارخانه  احداث  اثرات  بهره برداري،  و  ساختماني  فاز 
سنندج بر مؤلفه هاي زیست محیطي در سه محدوده بالفصل، تحت 
اثرات مستقیم و تحت اثرات غیرمستقیم و در سه فاصله زماني 
گرفت.  قرار  بررسي  مورد  بلندمدت  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه 
در این مطالعه با توسعه ماتریس لئوپولد و تبدیل آن به ماتریس 
چهار قسمتي عالوه بر مقدار )اهمیت( و دامنه اثرات، مدت زمان 
در  مجزا  فاکتور  یك  عنوان  به  نیز  محیط  در  اثرات  ماندگاري 
ارزیابي مورد توجه قرار گرفت. از اثرات مثبت ارزیابی مي توان 
به تولید کمپوست، کاهش آلودگي آب هاي سطحي و زیرزمیني 
خاك،  نشدن  آلوده  اشتغال،  و  استخدام  دفن،  مرکز  به  نسبت 
بازیافت مواد غیرقابل کمپوست، کاهش زمین مورد نیاز نسبت به 
مرکز دفن، ایجاد فضاي سبز و سازگاري بهتر با محیط زیست و از 
اثرات منفي ارزیابی مي توان به تولید بو، تولید شیرابه، تولید صدا، 
خاك برداري، تأمین و مصرف آب در مرحله ساخت و ساز، تکثیر و 
پرورش مگس، ایجاد گرد و خاك و آئروسل هاي بیولوژیکي اشاره 

کرد )29(.
ماتریس  کاربرد  بررسی  عنوان  با  زاده  ولی  آقای  مطالعه  در 
گزینه های  محیطی  زیست  اثرات  ارزیابی  در  ایرانی  لئوپولد 
مدیریت پسماند جامد در شهر بیرجند در سال 1394انجام شد. 
میزان پایداری برای هرگزینه محاسبه و با نتایج ماتریس لئوپولد 
ایرانی به منظور تصمیم گیری صحیح برای تعیین گزینه مطلوب 
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مقایسه گردید. در نهایت گزینه احداث کارخانه کمپوست بعنوان 
اولویت اول مدیریت پسماند شهرستان انتخاب گردید)30(.

در مطالعه ای که توسط دیان و همکاران در سال 1388 که 
به  ممیزي کارخانه کمپوست رشت و تطبیق آن با استانداردهاي 
شاخص هاي  اهم  نخست  گام  در  شد،  پرداخته  زیستي  محیط 
با  پارامترها  این  بعدي  گام  در  شد.  اندازه گیري  زیستي  محیط 
استانداردهاي محیط زیستي ملي مورد مقایسه قرار گرفت تا بر 
آید.  فراهم  آن  زیستي  محیط  ممیزي  براي  مقدمات  اساس  این 
با  کمپوست  کارخانه  فاصله  که  داد  نشان  مذکور  مطالعه  نتایج 
رودخانه ها  درماني،  مراکز  سکونت گاه ها،  شامل  حساس  مراکز 
سازمان  استانداردهاي  اساس  بر  عمیق  نیمه  و  عمیق  چاه هاي  و 
اجرایي  راهکارهاي  نهایتًا  دارد.  مغایرت  زیست  محیط  حفاظت 
و برنامه هاي مدیریت محیط زیست براي کنترل و کاهش اثرات 

ناشي از فعالیت کمپوست ارائه شد )31(.
در بررسی و مقایسه دو روش کمپوست و دفن پسماندها در شهر 
خمین با تأکید بر جنبه هاي اقتصادي و مالحظات زیست محیطي 
انجام گرفت. بر طبق محاسبات که توسط رضایی و همکاران در 
سال 1387صورت گرفت روزانه 48 تن پسماند به صورت غیر 
اصولی دفن مي شود و با توجه به اینکهاین روش سنتي، مشکالت 
اقدامات  انجام  دارد ضرورت  به دنبال  را  بسیاري  محیطي  زیست 
بهینه سازي را بر مردم و مسئوالن آشکار نموده است.  لذا در این 
بررسي، ارزشیابي محل فعلي دفن پسماندها با استفاده از روش الکنو 
با  توجه به مالحظات اقتصادي  انجام شد و در نهایت به منطقي بودن 
انتخاب گزینه دفن بهداشتي براي شرایط شهر خمین دست یافتند. 
بدیهي است که در صورت رعایت تفکیك از مبدأ و تبدیل طرح 
تأسیسات  و  لوازم  از  بسیاري  بیوکمپوست و حذف  به  کمپوست 
بار  این گزینه  اقتصادي  پرهزینه آن و سرشکن کردن هزینه هاي 

دیگر می توان محل تأمل قرار داد )32(.
به  که   1392 سال  در  همکاران  و  پناهنده  که  مطالعه ای  در 
بررسی  از  پس  پرداختند،  یزد  شهر  کمپوست  کارخانه  ارزیابی 
انجام  جهت  مطالعاتی  محدوده  زیست  محیط  موجود  وضعیت 

لیست  چك  روش  از  کمپوست،  طرح  محیطی  زیست  ارزیابی 
پرسشنامه ای، ماتریس تغییر یافته لئوپولد و چك لیست سنجشی 
استفاده شد. در مطالعه مذکور از توانایی های ساختاری چك لیست 
پرسشنامه ای جهت بررسی حساسیت مکانی طرح و از توانایی های 
ماتریس تغییر یافته لئوپولد جهت تجزیه و تحلیل فعالیت - پیامد و 
پیامد - پارامتر زیست محیطی استفاده شد. با استفاده از چك لیست 
سنجشی نیز می توان در کنار تجزیه و تحلیل محیطی، از شدت و 
اهمیت اثرات خوب و بد معدل گیری و بهترین گزینه را شناسایی 
اثر فعالیت - عامل زیست  ابتدا موارد  لئوپولد  کرد. در ماتریس 
محیطی، شناسایی شده و سپس شدت )دامنه اثر( و اهمیت )بزرگی( 
اثر مورد نظر مورد توجه قرار می گیرد. در این راستا مثبت )+( و 
منفی )-( و دامنه و بزرگی اثر در محدوده 1 تا 10 مورد تقسیم بندی 
می شود. با ضرب اعداد مربوط به بزرگی در شدت اثر، عددی مثبت 
یا منفی به دست می آید که این اعداد با یکدیگر جمع شده و در 
نهایت برای هر محیط )فیزیکی، بیولوژیك، اقتصادی - اجتماعی 
و فرهنگی( و برای هر یك از مراحل ساختمانی و بهره برداری و 
گزینه های مختلف رقمی به دست می آید که رهنمونی برای انتخاب 

گزینه مناسب خواهد بود. )33(.
در مطالعه غالمعلی فرد و همکاران در 1393 که کاربرد روش 
لئوپولد در ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماند جامد 
شامل  موجود  گزینه  چهار  گرفت،  قرار  بررسی  مورد  شهرکرد 
ادامه دفن به شیوه کنوني، ارتقاء کیفیت دفن، احداث محل دفن 
مورد  بازیافت  و  کمپوست  کارخانه  احداث  و  جدید  بهداشتي 
به  توجه  با  بازیافت  . کارخانه کمپوست -  قرار گرفت.  مقایسه 
اولویت گزینه هاي  این شهر در  تولیدي در  پتانسیل پسماندهاي 

موجود قرار گرفت )34(. 
در مطالعه پناهنده و همکاران  در سال  1385 که طرح احداث 
کارخانه کمپوست  در شهرستان قائم شهر   به منظور کاهش آثار سوء 
اکوسیستم های  به  و کاهش صدمات جبران ناپذیر  محیطی  زیست 
از  ناشی  بیماری های  انسانی و تخریب جنگل ها، کاهش  جانوری، 
انتشار آلودگی زباله، ارتقای سطح بهداشت عمومی، کاهش هزینه های 
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دفع زباله و افزایش ارزش اقتصادی ناشی از کاهش آثار سوء ذکر 
شده از طریق بازیافت مواد و در مجموع صرفه جویی در تخصیص 
بودجه و اعتبار قرار داده اند. آثار منفی حاصل از اجرای طرح در قالب 
جداول ماتریس آثار متقابل زیست محیطی پیامد- فعالیت، در مراحل 
ساختمانی و بهره برداری بررسی شد.جمع بندی نتایج حاصل از ماتریس 
نشان داد که مهم ترین آثار درازمدت پروژه در مرحله بهره برداری در 
موارد خصوصیات خاك، فاضالب های انسانی و فرآیندی، ترافیك و 
کیفیت هوا است. اقدامات مدیریتی و عملیاتی جهت اجتناب از نفوذ 
آالینده ها در خاك، طراحی، ساخت و اجرای سیستم تصفیه شیرابه و 
اقدام اصالحی در زمینه کیفیت هوا، طراحی، ساخت و اجرای سیستم 
بیوفیلتر است. در مجموع پروژه با لحاظ طرح های بهسازی و اقدامات 

اصالحی به صورت مشروط توصیه می شود )35(.

با توجه به اینکه خالصه یافته ها در جدول )1( ذکر شده است، 
ماتریس  ارزیابی  روش های  از  بررسی  مورد  مطالعات  اکثر  در 
و  بود  شده  استفاده  محیطی  زیست  اثرات  ارزیابی  برای  لئوپولد 
معیارهای مدنظر در بیشتر مطالعات معیارهای فیزیکی، اجتماعی، 
اقتصادی و زیست محیطی بودند. روش ماتریس لئوپولد به دلیل 
دقت باال، بررسی در دو فاز ساختمانی و بهره برداری، تعیین محل 
پیش  از  محل  نبودن  یا  بودن  مناسب  یا  و  احداث  برای  مناسب 
تعیین شده برای احداث کارخانه، تعیین قابل انجام بودن یا غیر 
قابل انجام بودن اجرای پروژه با توجه به منطقه مورد نظر و در 
معیارهای  به  توجه  با  مکان  برای  انتخابی  محل  امتیازدهی  انتها 
افراد  توجه  مورد  بیشتر  نامناسب  و  مناسب  صورت  به  مدنظر 

پژوهشگر و متخصص قرار گرفته است.

جدول 1. خالصه ای از نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی

امتیازاتپیامدهای مورد بررسیفصل ارزیابیسیستم ارزیابیمنطقه 
نتیجه نهایی

اجتماعی
محیط 
زیست

بهره برداریساختمانیاقتصادیفرهنگی

121-117+120-203+****زمستان 1381ادکینز و بروکبوشهر
قبول با لحاظ راهكار جهت 

کاهش، کمینه سازی و اصالحات

قبول پس از تقلیل اثرات سوء155234-100-217****87-1386ماتريس لئوپولدسنندج

قبول11-1827-27****1389ماتريس لئوپولدسبزوار

يزد

چک لیست 
پرسشنامه ای

ماتريس اثرات 
متقابل

چک لیست سنجشی

1389****
انجام طرح با معدل 2/17

و عدم انجام معدل
-8/13

قبول با لحاظ طرح های بهسازی و 
اقدامات اصالحی

-*1388ممیزیرشت
راهكارهاي اجرايي و برنامه هاي 
مديريت محیط زيست براي 

کنترل و کاهش اثرات

قبول-**1392ماتريس رياضیگلپايگان

مردود-**1387-خمین

شهرکرد
ماتريس ارزيابي 

اثرات سريع
ماتريس ايرانی

دارای اولويت نسبت به دفن-**1391

0.94-1.4-****1394ماتريس لئوپولدبیرجند
دارای اولويت نسبت به ساير 

گزينه ها

قائم شهر
ماتريس اثرات 
متقابل زيست 

محیطی
1385**

قبول با لحاظ طرح های بهسازی و 
اقدامات اصالحی
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قبول با تمهیدات زيست محیطی*ماتريس نوع سومدورود

چابهار
ماتريس لئوپولد

چک لیست
قبول--**1389

*2005ماتريس لئوپولدبیروت )36(
گزينه اجرا با اعمال روش های عدمانجامعدم انجام 

تقلیل اثرات سوء 200-60319-150

190-50345-190*2005ماتريس لئوپولدکانادا )37(
گزينه اجرا با اعمال روش های 

تقلیل اثرات سوء

210-90565-310**1998ماتريسکانادا )38(
گزينه اجرا با اعمال روش های 

تقلیل اثرات سوء

300-100567-300*2004ماتريس لئوپولدکانادا )39(
گزينه اجرا با اعمال روش های 

تقلیل اثرات سوء

****1394ماتريس لئوپولدقاين
گزينه عدم اجرا با امتیاز228-

گزينه اجرا 366+
گزينه اجرا با اعمال روش های 

تقلیل اثرات سوء

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

جدول 2. روش های کاهش اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوست 

راهکارنوع اثر

بو
کسب تجربه از تسهیالت مشابه که تولید بو دارند.

اندازه گیری بوی تولید شده يا ترکیب بودار
مدل سازی بو

نظارت بر منبع انتشار بو

شیرابه و رواناب
مراکز کمپوست سازی بايد روی سطوح غیرقابل نفوذ مستقر شود که در برابر استهالک و از هم گسیختگی حاصل از 

عملكردهای طبیعی قابلیت مقاومت داشته باشد و از آزاد شدن شیرابه به محیط جلوگیری کند.
يک سقف يا سطح  برای جلوگیری از جمع آوری آب از اطراف مواد آلی و کمپوست به منظور استفاده مجدد و جمع آوری 

رواناب از نواحی پذيرنده، ذخیره و مراکز عمل آوری کمپوست طراحی شود.

گرد و غبار
مرطوب نگه داشتن انبار ذخیره و توده های کمپوست

مرطوب نگه داشتن کمپوست قبل از ورود به دستگاه های خردکننده
استفاده از سیستم تهويه و کنترل های مهندسی مانند سرپوش های جمع آوری و استفاده از فیلترهای پارچه ای و فشار منفی هوا 

جهت جمع آوری گرد و غبار

آلودگی صوتی

قرار دادن کاربری های حساس به صدا دور از محل کارخانه کمپوست
احداث موانع سد )مانند پوشش گیاهی(

محدود نمودن ساعات کار مرکز
کاهش صدا در دستگاه ها به وسیله انتخاب دستگاه های پوشش دار صدا

استفاده از تجهیزات صداگیر و عايق
محدود کردن و کنترل ترافیک ورودی و خروجی

پخش زباله ها

وجود پوشش برای مواد ورودی
استفاده از نرده های متحرک يا زنجیری در اطراف کارخانه به عنوان بادشكن و آشغال جمع کن

محصور کردن عملیات دريافت، فرآيند و عملیات نهايی کمپوست
جمع آوری سريع آشغال قبل از اينكه در محیط پخش شوند

حذف کیسه های پالستیكی قبل از ويندرو
جمع آوری برگ ها و مواد چوبی در ظرف های کاغذی و يا ظرف های پالستیكی درب دار

مديريت آتش
اقدامات پیشگیری از آتش سوزی در محل

دسترسی به تجهیزات کافی و مناسب آتش نشانی
آموزش کارکنان و مديريت انتشار آتش سوزی

هوادهی مناسب از طريق ساخت سكوها يا سطوح مرتفع پردازشبیوگاز
تصفیه از طريق اکسیداسیون
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بحث
کارخانجات  محیطی  زیست  اثرات  بررسی  در  کلی  طور  به 
همچون  عواملی  برداری  بهره  و  ساختمانی  فاز  دو  در  کمپوست 
زمینی،  زیر  و  سطحی  آبهای  منابع  سبز،  فضای  زمین،  کاربری 
و... آوری  جمع  آالت  ماشین  شیرابه،  و  ضایعات  پسماند،  تولید 

حائز اهمیت می باشد.
وضعیت  بهبود  منظور  به  شده  انجام  مطالعات  به  توجه  با 
زیست محیطی کارخانه های کمپوست در حال احداث در کشور 

موارد زیر بیان می شود:

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

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

زیست  الزامات  با  مرتبط  دستورالعمل های  و  قوانین  3-تدوین 
محیطی کارخا نه های کمپوست سازی

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