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  اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران
  

  1علی عمرانیدکتر قاسم
  

  چیکده
اصـر مختلـف مـدیریتی همچـون فرهنـگ و           ریـزی در زمینـۀ عن     مبانی اصولی استراتژی پسماندهای هر کشور را سیاست و برنامه         

 و مـسألۀ    (Minimization)آوری، حمل و دفع مواد بویژه مـواردی همچـون تولیـد کمتـر               سازی، جمع های ذخیره آموزش، سیستیم 

 با (Appropriate technology)بایستی به صورت تکنولوژی مناسب دهد که میهمیشه مهم بازیافت از مبدأ تولید را تشکیل می

  . به شرایط محیط زیست هر کشور مد نظر قرار گیردتوجه

 400هـایی بـیش از   های بعد از انقالب اسالمی بوجود آمـده هزینـه  ای که در سال   های  عدیده  رغم پیشرفت در کشور ما ایران علی    

 درصـد   70رسد که    می های شهری و روستایی به مصرف      هزار تن زباله   50آوری و حمل نقل     میلیون تومان در روز تنها به منظور جمع       

آنچه مسلم است با  اعمال یک اسـتراتژی    .  درصد آن از طریق صنایع تبدیلی به خوبی قابل بازیافت است           20آن به صورت کمپوست و      

آوری و حمل و نقل ایـن گونـه         های روزانه جمع   درصد هزینه  50جویی بیش از    مناسب، صرفنظر از درآمدهای بازیافت، موجبات صرفه      

های مسؤول، فقـدان اسـتراتژی منـسجم در           های موجود در کشور، عدم هماهنگی ارگان      حال بر اساس تجربه   . آورده وجود می  مواد را ب  

مدیریت پسماندها از تولید تا دفع از یک سو و نقصان و یا نبود استانداردهای ویـژه جهـت تولیـد کمپوسـت، بازیافـت و پـسماندهای                            

هایی است که بایستی در استراتژی مدیریت پسماندهای کشور مدنظر          ی دیگر از جمله چالش    خطرناک و مراکز بهداشتی درمانی از سو      

  .قرار گیرد

ها در این مقاله سعی گردیده است تا با توجه به قوانین جاری کشور به منظور تهیـۀ                بدین لحاظ و در جایگاه مقابله با این نارسایی        

 هر یک  از عناصر مورد نظر در این مدیریت را به انضمام الگوهـای پیـشنهادی                  مبانی استراتژی پسماندهای کشور، موارد قوت و ضعف       

 مـواردی از  (Power point)مورد توجه قرار داده مضافاً اینکه در ارائه شفاهی این مجموعـه بـا اسـتفاده از فنـون سـمعی و بـصری       

بحث قرار دهد تا در نتیجه، بستر مناسـبی جهـت           های موجود در مدیریت پسماندهای کشور را مورد         ها،  دستاوردها و چالش    پیشرفت

  .تهیۀ استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای کشور فراهم گردد

  

  . استراتژی، مدیریت، پسماند، ایران:واژگان کلیدی

                                                 
 omranigh@tums.acirاستاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران                                    .  1
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  مدیریت و تشکیالت .1
آوری تا دفع جمعدر زمینۀ مدیریت مواد زائد جامد اساس کار هماهنگی الزم و تعیین تکلیف هر یک از اجزاء مدیریتی           

ای است که انجام آن به خوبی رسد انسجام و هماهنگی در مدیریت مواد زائد جامد کشور برنامه       بنظر می . اینگونه مواد است  

توسط وزارت کشور و همکاری مستقیم سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی، وزارت صـنایع و یکـی دو                    

بایـستی   مشخص گردیده مـی    1استراتژی اصلی این مدیریت همانگونه که در شکل شمارۀ          . پذیر است دانشگاه کشور امکان  

ریـزی شـده و بـه       محیطی منطقه برنامـه     در پنج بخش مشخص با توجه به امکانات موجود مالی و فنی و نیز شرایط زیست               

 منطقـه بـا رعایـت اولویـت در          بایستی بر اساس نیازهای موجود هـر      بدین ترتیب اجزاء این مدیریت می     . اجراء گذارده شود  

آوری و دفع مواد زائد سمی و خطرناک مورد توجـه  های بازیافت، کمپوست، دفن بهداشتی و سیستم جمع     چهارچوب برنامه 

  ).1(خاص قرار گیرد 

های کاربردی از دیگر مواردی است که ارکان اصـلی          اجرای قوانین و مقررات، رعایت مشارکت مردمی و پیروی از برنامه          

  .دهدیریت صحیح زائدات کشور را تشکیل میمد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

استراتژی اصلی مدیریت
 پسماندها

عناصر تشکیل دهندۀ مدیریت
 های شهری و روستائیزباله

فرهنگ و 
  آموزش

موارد 
  پژوهشی

قوانین و
 مقررات

کمینه
 یساز

 
آوری جمع  بازیافت

و حمل و 
های زباله

  ویژه
  
  دفع

 دفع مواد زائد
  جامد

دفن 
  بهداشتی

 
  کمپوست

 
  سوزاندن

  
  بازیافت

 
   ـ استراتژی اصلی مدیریت پسماندها1شگل شماره 
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رسد منسجم نمودن مدیریت و تشکیالت مجموعۀ مواد زائد جامد کشور در ارگان منحـصر بخـود                 االصول بنظر می  علی

ضل آب و فاضـالب کـشور از طریـق    ریزی و به اجرا گذارده شـود تجربـۀ حـل معـ      در ارتباط مستقیم با وزارت کشور برنامه      

تواند در رابطه با  مواد زائد جامد کـشور تحـت عنـوان سـازمان                تشکیل شرکت مهندسی آب و فاضالب روشی است که می         

هـای  ها و ناهمـاهنگی  کاریبدین ترتیب از بسیاری دوباره  . تنظیف و مهندسی پسماندهای کشور مستقالً انجام وظیفه نماید        

  ).6(ی پسماندهای کشور جلوگیری خواهد شد موجود در سیستم فعل

های اندوخته شده در شهرهای مختلف کـشور     ارزشیابی طرح توجیه اقتصادی فنی بازیافت در ده منطقه کشور و تجربه           

که در هر قسمت کم و بیش بخوبی به اجرا گذارده شده است در مجموع بستر اصلی تشکیل چنین سازمانی را وابـسته بـه                       

  .جود خواهد آوردوزارت کشور بو

  
  آوری و حمل و نقلهای جمعسیستم. 2

آوری و حمل و نقل مواد از ضروریات اصلی مدیریت پـسماندهای هـر منطقـه اعـم از                   های جمع توجه خاص بر سیستم   

 درصد  85آوری صحیح زباله در اماکن شهری و روستایی            جمع W.H.Oبر اساس نظریۀ    . شهری، روستایی و صنعتی است    

نکتۀ قابـل توجـه دیگـر    .  درصد مبارزه با موش و جوندگان را بدون استفاده از سموم خواهد شد            65دی مگس و    موجب نابو 

. شـود آوری و حمل و نقل اختصاص داده می       های شهری تنها به سیستم جمع     های مدیریت زباله   درصد کل هزینه   80اینکه  

ه موقع زباله از دیگر مواردی است کـه مزیـد بـر علـت               آوری صحیح و ب   های محیط در اثر عدم جمع     زشتی مناظر و آلودگی   

 نـشان  2شـکل شـمارۀ   ). 2(نمایـد  بوده و ضرورت توجه بر این مهم را در استراتژی مدیریت پسماندهای کشور ایجاب مـی            

دهد که الزم است با توجه به شـرایط  آوری و حمل و نقل مواد زائد جامد را نشان میدهندۀ روشهای مختلف مدیریت جمع  

از این میـان تـشبث   . ریزی و به اجرا گذارده شودمحیط و بافت شهری، میزان زباله و از همه مهمتر فاصله محل دفع برنامه          

اکنون تجربه بسیار خوبی را در کشور بوجود آورده است در اغلب شهرها ومراکز صنعتی کـشور                  که هم  S.C.S1به سیستم   

هـای زبالـه در شـهرهای       های انتقال در شهرهای متوسط و ترمینال      ستگاهتشکیل و طراحی متناسب ای    . کارآیی بهتری دارد  

  ).9(بزرگ نیز محاسن ویژۀ خود را در این برنامه دارد 

  

  

  

                                                 
1 - Stationery Container System 
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  آوری حمل و نقل زباله مناسب در بسیاری از شهرهای کشورهای جمع ـ سیستم2شکل شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المقدور حمل مستقیم مـواد از       مبدأ، رفاه کارگران نظافت شهری، عدم وابستگی به خارج و حتی           هماهنگی مسائل بازیافت از   

  ).12(بایستی در سیستم منتخب مورد توجه خاص قرار گیرد مرکز تولید به محل دفع از جمله مواردی است که می

  

  بازیافت. 3
هـای محـیط     در مـواد اولیـه و نقـصان آلـودگی          جوییهای شهری در اثر بازیافت، صرفه      درصد از حجم زباله    50کاهش  

 درصـد در عـدم آلـودگی آب مـؤثر اسـت دارای              97 و   76 درصد و فوالد و آلومینیوم       35زیست مثالً برای بازیافت کاغذ تا       

  )3. (1رجوع شود به جدول شمارۀ . های بهداشتی خاصی است که تأثیر مستقیم در سالمت  مردم و جامعه داردمزیت

  

  

  

آوری و های مختلف جمعسیستم
 حمل و نقل زباله

آوری خانه به خانه جمع
  با کامیونهای  سرپوشیده

اعمال روش 
S.C.S 

اعمال روش 
H.C.S 

  
کاربرد وانت

ایستگاه انتقال و 
 ترمینال زباله

 
  مرکز دفع

شهر
در 

ک
وچ

ی ک
ها

ک
در شهرهای کوچ

  



 

 
115 

  

  

   ـ منافع بازیافت مواد از نظر کاهش انرژی و آلودگی در محیط1مارۀ جدول ش

  
  فوالد  شیشه  کاغذ  آلومینیوم  کاهش

  74-47  4-32  23-74  90  انرژی مصرفی

  85  20  74  95  آلودگی هوا

  76  -  35  97  97آلودگی آب 

  -  80  -  -  پسماندهای بعدی

  58  50  58  -  آب مصرفی

  

 درصـد و    90 و   40 درصد، مس و آهن به ترتیب با         48 درصد سرب با     49زات روی با    طبق یک برسی مثالً در زمنیۀ فل      

ای  درصـد مـسئله  33 درصد و شیشه با   42امکان بازیافت کاغذ با     .  درصد قابل بازیافت هستند    25 و   30آلومینیوم و قلع با     

بـدین ترتیـب    .  حائز اهمیت است   های محیط زیست و توسعۀ صنایع بسیار      های اقتصادی آن در بهبود برنامه     است که جنبه  

نماید که کاغذ، کارتن، شیشه، پالستیک و دیگر مواد ارزشـمند زبالـه قبـل از عملیـات                  اصول و موازین اقتصادی ایجاب می     

  .دفن و یا سوزاندن بازیافت شده و مجدداً مورد استفاده قرار گیرند

هـایی  ن تحوالت صنعتی قرار گرفته و مولد آلـودگی        ناگفته نماند کشور ما نیز با رشد جمعیت و توسعۀ شهری در جریا            

بدین ترتیـب  عملیـات بازیافـت بـه علـت رعایـت مـوازین بهداشـتی                  . است که بایستی در استراتژی مورد توجه قرار گیرد        

های محیط زیست کشور حـائز      اقتصادی استراتژی خاصی را در مدیریت مواد زائد جامد به وجود آورده که در تنظیم برنامه               

شـود کـه پـس از مـدتی بـه            میلیون قطعه برآورد می    3امر جایگزینی پالستیک که در لوازم زندگی تا حدود          . میت است اه

آورد که تنهـا بـا ا نجـام یـک برنامـۀ صـحیح               اماکن دفن زباله سرازیر شده و عواقب وخیمی را در آلودگی خاک بوجود می             

  ).4(آورد های بهداشتی ویژه را برای مردم بوجود می  مزیتبازیافت منافع اقتصادی زیادی را برای تولیدکنندگان و

گیر بسیاری از ممالک    آوری و دفع مواد زائد که در اصل با پیشرفت صنعت و تکنولوژی دامن             در هر صورت مشکل جمع    

ه مـسئلۀ مهـم در ایـن زمینـ        . جهان من جمله کشور ما گردیده، با اعمال عملیات صحیح بازیافت بسادگی قابل حل اسـت               

ریـزی و بـه مرحلـۀ اجـرا         رعایت موازین بهداشتی خاصی است که بایستی به صورت ضوابط و استانداردهای خـاص برنامـه               
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های شهری و صنعتی به صورتی که محیط و آنچه را که در آن است آلـوده کنـد           جداسازی مواد از داخل زباله    . گذارده شود 

هـای بهداشـت محـیط    بایـستی در برنامـه  جرائی خاصی است که مـی های ابه طور کلی ممنوع بوده و مستلزم دستورالعمل      

  .کشور ملحوظ گردد

. های بازیافت کشور مدنظر قرار گیـرد بایستی در برنامه نشان دهندۀ بخشی از موارد اساسی است که می     3شکل شمارۀ   

ارد بهداشـتی متـذکر در ایـن        ممنوعیت صریح بازیافت غیربهداشتی، تشویق و ترغیب مردم به بازیافت از مبدأ و کنترل مو              

  .زمینه دارای اهمیت خاص منحصر به خود است

  

   ـ بخشی از موادر اساس ویژه بازیافت مواد از مبدأ تولید3شکل شمارۀ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ۀ  درصد قابل بازیافت است نکتـ      20 درصد آن قابل کمپوست و       70های شهری کشور ما که      توجه خاص به ترکیب زباله    

ترین سیـستم   آوری که پرهزینه  های دفن و سیستم جمع    مهمی است که با انجام بازیافت از مبدأ تولید در بسیاری از هزینه            

هـای   درصـد از هزینـه     50شود بـا انجـام بازیافـت از مبـدأ           گفته می . جویی خواهد شد  مدیریت مواد زائد جامد است صرفه     

ش خواهد یافت که این مسئله بویژه در شهرهای سـاحل کـشور مـا کـه                 های دفن کاه   درصد هزینه  90آوری و حدود      جمع

  ).4(معضل مدیریت زباله وجود دارد بسیار حائز اهمیت است 

های کشور مد نظر قرار گیرد عبارت از توجه به مشارکت مردمی            بایستی در استراتژی بازیافت زباله    موارد دیگری که می   

  بازیافت مواد از
  مبدآ تولید

  بازیافت مواد 
  از صنایع

 
 تشویق و توجیه بازیافت 

 مشارکت مردم و کنندگان 
 

 ممنوعیت صریح بازیافت
   غیر بهداشتی

توسعه صنایع 
 تبدیلی

تهیه ضوابط 
  و استانداردها

 
  کنترل و  نظارت
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های شهر شـیراز در سیـستم بازیافـت از          استفاده از تجربه  .  است (NGO)دولتی  های غیر های منسجم برای انجمن   و برنامه 

رسد از مواردی   ای از بانوان شاغل به نحو بسیار مطلوبی به انجام می          ای از ان بصورت کامل توسط کادر ویژه       مبدأ که منطقه  

یل شورای عالی بازیافت و جلـسات مکـرر         ناگفته نماند تشک  . های بازیافت از مبدأ مؤثر خواهد بود      است که در توسعه برنامه    

  ).3(رود  های بازیافت از مبدأ به شمار میسازمان محیط زیست گام مؤثری در تهیۀ استانداردها و تنظیم برنامه

  
  تولید کمپوست. 4

رعایت ضوابط و استانداردها در همۀ ابعاد مدیریتی مواد زائد جامد یک اصل اساسی در حفظ محیط زیست و سـالمتی                     

رعایت این مسئله در ایجاد و توسعه صنایع تولید کمپوست          . وجودات آن بوده، الزم است با توجه خاص مد نظر قرار گیرد           م

هـای مختلـف    از  ابتدای خط تولید تا انتهای عرضه محصول به بازار یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده الزم است تا در بخش                    

تـر    بدأ، مبانی طراحی، فرآیند تولید، تأسیسات و تجهیزات و از همه مهـم            مدیریتی کمپوست کشور اعم از تفکیک مواد از م        

. های تغذیه گیاهی و موارد بهداشتی با توجه و دقت خاص مـد نظـر قـرار گیـرد                  کنترل محصول و تجزیه مواد از نظر جنبه       

 که در هیچکدام از     1(H.H.W)های خطرناک خانگی  وجود متجاوز از ده کارخانۀ کمپوست از زباله مخلوط مشتمل بر زباله           

ها میلیارد تومان مسائل و مشکالتی است که به صورت یک چـالش اساسـی               شود با صرف ده   شهرهای کشور جداسازی نمی   

فقدان استانداردهای الزم و عدم کنترل فرآیند اینگونه صنایع . در بهداشت و اقتصاد مدیریت پسماندهای کشور مطرح است 

هـای دفـع زبالـه و نیـز         سایر روش های اقتصادی کمپوست در مقایسه با       عادل بودن جنبه  از سوی مسئولین مرتبط و غیرمت     

آنچه مـسلم اسـت     . افزایدهای بیوکمپوست در کشور ا زجمله مواردی است که بر این بحران می            توجهی به توسعه برنامه    بی

، میلیاردها ویروس، انگل و بـاکتری کـه   های شهریامروزه با وجود حدود صدها هزار نوع مواد شیمیایی و خطرناک در زباله 

توان به سادگی و بدون اعمـال ضـوابط بهداشـتی           های خیابانی وجود دارد نمی     میلیون در هر گرم از خاکروبه      100تا حدود   

هـای بـه    های مخلوط شهری نموده و سالمت جامعه را مورد تهدید قرار  داد طبق بررسی              مبادرت به تولد کمپوست از زباله     

 درصد از الروهای 90 درصد مرگ و میر در جوامع انسانی منجر به عدم رعایت موازین زیست محیطی است، 40ده عمل آم

های روباز شهری و ظروف زباله بدون درب رشـد و تکثیـر یافتـه و عواقـب وخیمـی را در                       های خانگی تنها در جایگاه    مگس

  ).5(ند آورهای عفونی در فصول مختلف سال بوجود میانتشار بیماری

دهد که الزم اسـت در صـدر        ای را به خود اختصاص می     های آلوده نظارت ویژه   لذا تهیۀ کمپوست مخلوط از زباله       

  )10: (گرددهای بهداشت ومحیط زیست کشور مد نظر قرار گیرد که بخشی از موارد آن به شرح زیر خالصه میبرنامه

                                                 
1 - House Hazardous Waste 
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   تهیۀ ضوابط و استانداردهای ویژه.4 ـ 1
  و ترکیبات مواد اولیهبررسی نوع -

 انتخاب محل -

 عدم وجود مواد سمی و خطرناک -

 رعایت دستورالعمل خاص مصرف کمپوست -

 توجه به اختصاصات خاک و محصوالت مورد نظر در کاربرد کمپوست -

 توجه به اختصاصات خاک ومحصوالت مورد نظر در کاربرد کمپوست -

 کنترل رطوبت نهایی -

  تغذیۀ گیاهی در کمپوست نهاییتعیین حد آستانۀ مواد اصلی و فرعی -

 عدم وجود عوامل بیماریزا -

 میزان سنگ و سنگریزه و دیگر مواد جامد -

 محدودیت در مصرف کمپوست -

 رعایت حد آستانۀ فلزات سنگین -

 میزان نمک -

و از همه مهمتر کنترل ونظارت کامل بر اساس یک برنامۀ مـنظم و منـسجم توسـط بهداشـت و محـیط زیـست                    -

 .کشور

های فعلی به بیوکمپوست    های شهری تغییر سیستم   احتراز از ایجاد صنایع جدید کمپوست مخلوط از زباله        بدین ترتیب   

کمپوست و در اصل تهیه استانداردهای ویژه از ضـروریات اصـلی            و نیز تشویق مردم به استفاده از کمپوست خانگی و ورمی          

  ).10(ماندهای کشور است استراتژی پس

هـای مـدیریت    رسـد در برنامـه    های تهیۀ کمپوست است کـه بنظـر مـی         کلیاتی از سیستم   نشان دهندۀ    4شکل شمارۀ   

  ).10 و 5(کمپوست کشور مد نظر قرار گیرد 
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  های مختلف تولید کمپوست ـ سیستم4شکل شمارۀ 
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  دفن بهداشتی زباله. 5
اصی است که بر اساس آن زبالـه را چنـان در دل خـاک مـدفون     علوم و فنون دفن بهداشتی زباله، عملیات مهندسی خ      

در این روش مواردی همچـون بـو، دود و          . کنند که هیچ گونه زیانی به محیط زیست انسان و دیگر موجودات زمین نرساند             

جودات های زیرزمینی و سطحی بوجود نیامده و اماکن دفن زباله، به کانون پرورش موش و سایر مو                های خاک و آب   آلودگی

عملیات دفن بهداشتی زباله در واقع مانند بنای یک ساختمان یا یک پروژه مهندسی ویژه است کـه        . شودموذی تبدیل نمی  

بایستی بر اساس ضوابط و معیارهای مخصوص به خود به انجام رسیده و از نظر بهداشتی و اقتصادی مورد تأیید مقامات              می

ی دفن بهداشتی زباله به شرح زیر خالصه گردیـده، الزم اسـت همـواره مـد نظـر                   بدین ترتیب فنون اصل   . مسئول قرار گیرد  

  ):1(توانند تحت عناوین زیر مورد توجه واقع شوند این فنون می. مهندسین و کارشناسان این رشته قرار گیرد

  

 
  تولید کمپوست

تولید کمپوست منحصر از مواد 
  جداسازی شده قابل کمپوست

کمپوست 
  خانگی

های مخلوط تولید کمپوست از زباله
  شهری

 
  بیوکمپوست

 
  ورمی کمپوست

-رعایت ضوابط و استانداردها در بخش
کنترل و نظارت  های مختلف سیستم
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  یابی و مهندسی عملیات دفن مکان. 5 ـ 1
هـای خـاص در هرمکـان        راهبرد فنی خاص برای زبالـه      تعیین کننده شایستگی یک   ) محلی(ای  عوامل مشخصۀ منطقه  

سـاختار  : ع گردنـد عبارتنـد از     بطور کلی در انتخاب محـل دفـن مهمتـرین موضـوعاتی کـه بایـدمورد توجـه واقـ                   . باشدمی

هـای آب   شناسی محل دفن، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، امکانات و راههای حمل و نقل، وجود یا عـدم وجـود سـفره                   زمین

هـای سـطحی و هـرز       لها، میـزان آب    عمق آنها، کیفیت و کمیت آبهای زیرزمینی، عدم قرار گیری در مسیر سـی              زیرزمینی،

های تولیدی در هنگام بارندگی، نزدیکی به محل تولید، عدم قرارگیری در منـاطق دارای اهمیـت زیـستی بـاال از نکـاتی                        آب

  .گیرندهستند که باید به هنگام انتخاب محل دفن مورد توجه خاص قرار 

. هایی که از قبل مورد تأیید واقع شده انجام گیرد         تواند در مکان  عملیات دفن بهداشتی به صورت کامالً محدود شده می        

های جامد بیمارستانی را    های خطرناک و گاهی زباله    در عمل برای کاهش خطر ناشی از دفن، بسیاری از کشورها دفن زباله            

تـر باشـد،   ها از یک حد مشخص پـایین های آب زیرزمینی بوده و یا عمق آنقد سفرههایی با حساسیت کمتر که فا   در مکان 

در سایر موارد شایستگی محل دفن بستگی به نتایج حاصل از یک ارزیابی میـزان خطـرات دارد کـه در آن                      . دهند  انجام می 

ی و عمدۀ مهندسـی دفـن معمـوالً         اجزای اصل . کند  تأثیر آلودگی را بر کیفیت آب زیرزمینی در بدترین حالت را بررسی می            

تـرین فنـون بکـار رفتـه در         عمـومی . باشـند شامل آستر کف، الیۀ محافظ آستر، الیۀ زهکشی شیرابه و پوشش فوقانی مـی             

، آسترهای قابل انعطـاف     )نظیر رس (استفاده از آسترهای معدنی     ) کف و پوشش فوقانی   (فضاهای محدود کننده محل دفن      

های بتونی در این زمینه مواد دیگری نیز نظیر آسفالت. باشدو یا استفاده توأم از هر دو می     ) تراکماتیلن م نظیر پلی (پلیمری  

لکن هنوز اخـتالف در مناسـب بـودن مـواد آسـتری در مـورد مـواد شـیمیایی و                     ). 1(تواند مورد استفاده قرار گیرد      نیز می 

  .خطرناک و شیرابۀ ناشی از آنها وجود دارد

ین اجزای مهندسی دفن زباله پوشش فوقانی است که عملکرد آن کنترل میزان نـشت یـا محـدود                   ترشود مهم گفته می 

  .آوردکردن میزان تشکیل شیرابه را بوجود می

  

  کنترل و استفاده از گاز. 5 ـ 2
ا بـه   توان گازهـای تولیـدی ر       های خانگی می  های جامد بیمارستانی و بسیاری از زباله      در اغلب اماکن دفن با وجود زباله      

ترکیبی (Landfill Gas) گاز حاصل از  دفن . منظور جلوگیری از انتشار در محل دفن به صورت کنترل شده خارج نمود

تواند بر روی انسان اثرات مخربی نظیر انفجار یا اختناق داشـته و یـا باعـث نـابودی                     اکسید کربن که می   است از متان و دی    

های عمودی در منطقۀ دفن است که بعد ازتوقف عملیات          ج این گاز نصب چاه    یکی از فنون استخرا   . محصوالت زراعی گردد  
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گاز استخراج شده معموالً سوزانده شده و یا برای تولید انرژی الکتریکی و گرما مورد               . گردددفن در مناطق خاصی ایجاد می     

  ).6(گیرد استفاده قرار می

  

  کنترل شیرابه. 5 ـ 3
  :ترل شیرابه مورد توجه قرار دادتوان در مدیریت کندو جنبه را می

  های معمول تصفیه فاضالبهای صنعتی الف ـ تصفیۀ شیرابه نشت شده در بخش تحتانی محل دفن به روش

های موجود قرار گرفته و از سوی دیگـر   که در اصل مورد تغذیۀ باکتریهای روئین تودۀ زبالهب ـ تخلیۀ شیرابه در الیه 

  ).60(رساند ری عملیات تجزیه را به انجام میبوسیلۀ هوادهی با سرعت بیشت

های شهری است که در واقـع نـشان دهنـدۀ اصـول      معرف سه مورد اصلی در زمینۀ دفن بهداشتی زباله     5شکل شمارۀ   

  .اصلی استراتژی دفن زباله کشور بوده و توجه به آن الزامی است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ریزی جامع دارد، طراحی عملیات دفن و اعمال مهندسی در ز به یک برنامهآنچه در زمینۀ دفن بهداشتی زباله در کشور ما نیا

  ).1(تواند به عنوان الگو برای هر منطقه مورد توجه قرار گیرد این زمینه برای مناطق مختلف کشور است که می

 
  دفن بهداشتی

 
 اعمال ضوابط 
  انتخاب محل

 
اجرای تکنولوژی 

  صحیح
 

های بعد از مراقبت
  دفن

 
  ای روش ترانشه

 
   روش کوهستانی

  
  ماهوری روش تپه

  
  روش ایزوالسیون

 
  کنترل گاز

 
  استفاده مجدد ازخاک و زمین

  
   کنترل شیرابه
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   مواد زائد صنعتی و خطرناک.6
آوری، دفع و یا انهدام آنهاست،  های جمعی روشهای صنعتی بویژه مواد سمی خطرناک مبنای اصل شناسایی کامل زباله  

آوری سازی یا عدم سازگاری این مواد نسبت بـه یکـدیگر امکـان جمـع        بدون شناسایی و پی بردن به خواص اصلی و مسئله         

طبق روال فعلی درجۀ خطرناک بودن این امر صرفاً بر اسـاس            . صحیح و دفن بهداشتی یا استفاده مجدد از آنها وجود ندارد          

  . شودهای حاصل از عدم کنترل صحیح و تخلیه نابجای این مواد در محیط سنجیده مییروی تخریب و زیانن

. های محیط زیست داده است   در فرآیند توسعۀ صنعتی، قوانین جمهوری اسالمی ایران اهمیت زیادی به کنترل آلودگی            

-ه قرار داشته الزم است جهت دسـتیابی بـه راه          کشور ما از نظر توسعۀ صنعتی و حل مشکالت زیست محیطی درابتدای را            

بندی و فهرست کامـل از      در این میان مسلماً در دست بودن یک طبقه        . های اساسی، در این زمینه قاطعانه تالش گردد       حل

 مواد زائد خطرناک، خواص، منابع تولید و روش دفع آنها در امر اعمال کنترل و مدیریت صحیح این نوع زائدات بسیار مؤثر                     

پذیری یک سازمان برای کنترل و نظارت دقیق این گونه ضایعات با قدرت اجرایی الزم نیز آنچه مسلم است مسئولیت. است

همانگونه که در قانون پسماندها اعالم گردیده مسئولیت دفع اینگونه مواد به عهدۀ تولید کننده بوده . از  ضروریات امر است

بتدای تولید تا دفع توسط سازمان مورد نظر که محـیط زیـست اسـت تهیـه و بـه اجـرا       الزم است تا استانداردهای ویژه از ا    

  ).7(گذارده شود 

 ،آوری جمـع ، کلیاتی از روند مدیریتی مواد زائد خطرناک مطرح شده و الزم است تا از مرحلـۀ تولیـد          6در شکل شمارۀ    

  ).8(های بعد از دفع مورد توجه خاصی قرار گیرد دفع و عندالزوم مراقبت



 

 
123 

  )11( ـ مراحل مختلف تولید تا دفع مواد زائد خطرناک 6شکل شمارۀ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سوزیزباله. 7
سوز وجود استانداردهای ویژۀ کنترل آلودگی هـوا        های زباله مسئلۀ مهم در زمینۀ ایجاد کارخانجات و یا کاربری دستگاه         

بایـستی در  محل و دفع زائدات باقمیانـده از سـوی دیگـر از جملـه مـسائلی اسـت کـه مـی                    از یک سو و تجهیزات، انتخاب       

هـای خـانگی ایـران    سوزها برای زبالهبنظر نگارنده در زمینۀ کاربرد زباله    .  مدیریت پسماندها مورد توجه قرار گیرد      استراتژی

های خـانگی    ازآن جمله رطوبت زیاده بر حد زباله       دهد که مواردی وجود  دارد که این برنامه را به وضوح زیر سئوال قرار می             

 
روند مدیریتی مواد زائد صنعتی 

  و خطرناک

 
  تولید

 
  ذخیره

 
 کاهش پتانسیل خطر زایی

 
  آوریجمع

 
   تپروسۀ بازیاف

  حمل و نقل
 
  دفع

 
 های بعد از دفعمراقبت
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های بسیار گزافـی را در بـر        در مناطق مختلف کشور بویژه مناطق ساحلی کشور که در نتیجه کاهش ارزش حرارتی، هزینه              

های ایرانی است که با درصد باالی مـواد قابـل کمپوسـت و بازیافـت                مسئلۀ مهم دیگر کیفیت و کمیت زباله      . خواهد داشت 

 لذا بـه  .سوزها شدتوان منکر استفاده از زباله لکن در اصل نمی   . اد ارزشمند در مقایسه با سایر کشورها بسیار متمایز است         مو

های اقتصادی این امر در مقایـسه       رسد در صورتی که ضوابط و  استانداردهای ویژه آلودگی هوا کنترل شده و جنبه              نظر می 

تواند بخشی از کاربرد این سیستم را ادی همچون ضایعات صنعتی و بیمارستانی میبا سایر روشها مطلوب باشد سوزاندن مو

ها قبل از خروج از بیمارستان و یا اسـتفادۀ مطمـئن   خطر سازی زبالههای بیمارستانی بیالبته در زمینۀ زباله. گو باشد پاسخ

). 14 و 13(ر بـر خواهـد داشـت     دریـزی خاصـی را  مطرح است کـه خـود برنامـه   (Safey box) از ظروف مورد اطمینان 

بندی و تفکیک از مبدأ همانگونه که در بخشنامۀ وزارت بهداشت آمـده از ضـروریات یـک برنامـۀ اساسـی در زمینـۀ                          طبقه

  .زبالۀهای بیمارستانی است

   ـ کروکی ویژه زباله ـ سوزی با توجه خاص بر اعمال استانداردهای ویژه7شکل شماره 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  
  های روستاییزباله. 8

های منسجمی از سوی وزارت کشور تهیه و به اجرا گذاشـته شـده              های روستایی خوشبختانه اخیراً برنامه    در مورد زباله  

های روستایی در ده منطقـه کـشور و همـاهنگی    طرح جدید مدیریت زباله. دهدکه آتیۀ درخشانی را در این زمینه نوید می    

ها همچون شوراهای محلی و مسئولین مرتبط و نیز تخـصیص بودجـه کـافی                با سایر ارگارن   مدیریت پسماندهای روستایی  

ها است که سالها بدون توجـه و احـساس مـسئولیت بـه              جهت اجرا در ادامه مطالعات انجام شده از جمله این گونه فعالیت           

 سویزباله

 
...اعمال استانداردهای خاص آلودگی هوا و 

 
سوزهای صنعتیزباله

 
سوزهای شهریزباله

  
سوزهای بیمارستانیزباله
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 نشان داده شـده کـه       8 شکل شمارۀ    الگوی مورد نظر در زمینۀ مدیریت پسماندهای روستایی در        .  حالت خود رها شده بود    

  .رسد جوابگوی بسیاری از مشکالت زیست محیطی روستاهای کشور ما باشدبه نظر می

  

   ـ الگوی مدیریت پسماندهای روستایی8شکل شمارۀ 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

   پیشرفتها و دستاوردهای اخیر در مدیریت مواد زائد جامد.9
های مدیریت زباله در شهرها از سوی وزارت کشور طی سالهای اخیر به  ها و برنامه ابل توجه به طرحاختصاص مبالغ ق 

 ...آوری و حمل و نقل، آموزش و فرهنگ مردمی و منظور دفن بهداشتی زباله، وسائل و لوازم جمع

جلـه تخصـصی    های خاص منجمله مجله مدیریت مواد زائـد جامـد و چنـدین م               انتشار بسیاری از کتب و مقاله      

 ها و مراکز آموزشی کشور  بهداشت محیط و محیط زیست در دانشگاه

های محیط زیست و بهداشت محیط از دوره کاردانی تا دکتر در چندین دانـشگاه کـشور بـا توحـه                       ایجاد رشته  

 های تخصصی مواد زائد جامد  خاص به درس مواد زائد جامد تا حدود انتخاب گرایش

اقتصادی بازیافت در ده منطقه کشور و سـنتز نتـایج  بـرای ایجـاد صـنایع تبـدیلی در              های    انجام بررسی جنبه   

  .مناطق مختلف کشور

 مدیریت پسماندهای روستایی

 
  تفکیک از مبدأ

 
  فضوالت روستايي

 
  بازیافتمواد قابل 

  
  مواد قابل کمپوست

  
های ایجاد دستگاه
  بیوگاز

 
  کاربرد 

   در کشاورزی

 
  کاغذ و 
  کارتن

 
  پالستیک

 
  شیشه

  
بیوکمپوست

  
کمپوست 
  خانگی

  
ورمی 
  کمپوست
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 ها و وزارت کشور   سمینار و همایش تخصصی مواد زائد جامد در مؤسسات آموزشی، شهرداری20انجام حداقل  

  تاسیس سازمانهای بازیافت و تبدیل مواد در کالن شهرهای کشور  

آوری و حمـل زبالـه در         هـای  جمـع      های دفن بهداشتی، بازیافت از مواد و مکانیزه نمودن سیـستم            انجام برنامه  

  ها همجوار  بسیاری از کالن شهرهای کشور تا حدود شهرستان

 های کشور و تخصیص مسائل مدیریت زباله روستائی در این ارگان  ایجاد معاونت دهیاری 

  .جه خاص به مدیریت مواد زائد جامدترتیب جلسات خاص کالن شهرهای کشور با  تو 

 ایجاد قانون پسماندها 

  
  ها مسائل، مشکالت و چالش. 10

 های مسئول در مدیریت زائدات کشور  عدم هماهنگی بین بخشی در کلیه ارگان 

  الوصول نبودن حمایت از مؤسسات تحقیقاتی در این زمینه  فقدان تحقیقات کاربردی و سهل 

های پایین تـر کـه بازتـاب آن فقـدان             ها تا حدود شوراهای شهر و رده         شهرداری تغییر و تبدیل پست مسئولین     

  .آگاهی الزم در امور تخصصی است

 ها و شرایط خاص کشور  وفور ارتباطات خارجی و احیاناً الگو برداری غیرصحیح از تکنولوژی غرب بدون توجه به الویت 

ضروری بـدون رعایـت اولویـت و مطالعـه نتـایج              های غیر  ای از برنامه    های گزاف و نامناسب در پاره       صرف هزینه  

  حاصل منجمله کارخانجات کمپوست مخلوط 

  )زباله چرخ پنجم است(های محیط زیست انسانی منجمله فقر توجه به مدیریت مواد زائد جامد  عدم تعدیل برنامه 

 ت انسان و محیط زیست وجود فاصله زیاد مابین درمان و بهداشت و کمبود مطالعه بازتاب آلودگی در سالم 

  مشکالت بازیافت غیر بهداشتی که هم اکنون بصورت عرف در اغلب شهرهای کشور معمول است 

های مشاور در زمینه مدیریت مواد زائد و همه گیر شدن ایجاد تخصص ایـن                 محدود بودن متخصصین و شرکت     

  ی های تخصص رشته در جوامع عام و اجرائی کشور بدون صالحیت در اجرای طرح

 .وجود مشکالت خاص در شهرهای ساحلی کشور در عناصر مختلف مدیریتی زباله 

  های تدوینی  وجود ابهاماتی چند در قانون زباله و احیانا آئین نامه 
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  پیشنهادهای و ارائه راهکارهای اساسی. 11
مد یا پسماندها اختصاص برنامه مدیریت مواد زائد جامد در یک ارگان خاص تحت عنوان مهندسی مواد زائد جا          

 وابسته به وزارت کشور

   اختصاص صنایع کمپوست به وزارت کشاورزی در ارتباط مستقیم با وزارت صنایع  

  ..).تصویب طرح، حمایت مالی و( اختصاص صنایع تبدیلی بازیافت به وزارت صنایع  

حمایت وزارت کـشور    تهیه الگوهای خاص دفن بهداشتی زباله مناسب با شرایط خاص مناطق ده گانه کشور با                 

 و نظارت سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت 

   ایجاد رشته خاص مهندسی بازیافت در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی کشور  

  های غیر دولتی در سطح کشور  دریغ انجمن  توجه خاص به فرهنگ مردمی و حمایت بی 

هـا بهنگـام تعـویض شـهردار و           هرداریتثبیت پست معاونت خدمات شهری بویژه مسئولین سازمان بازیافت شـ           

 . شوراهای شهر تا حدود امکان

هـا و مؤسـسات تخصـصی در زمینـه             ممنوعیت صریح کمپوست مخلوط و تشویق و ترغیب و حمایت شـرکت            

  توسعه بیوکمپوست، کمپوست خانگی و ورمی کمپوست در شهرهای کشور بویژه مناطق شمال و جنوب 
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