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ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮداﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺎﺷﺮ
ﺳﭙﺎس ﺑﻴﻜﺮان ﭘﺮوردﮔﺎر را ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﺑﺨﺸﻴﺪ ،ﻗﺪرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود ﺧﻮد اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﻨـﺪ .ﻣﻜﺎﺗـﺐ اﻟﻬـﻲ ،اﻧﺴـﺎن را
ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﻤﺎلﻃﻠﺐ و ﭘﻮﻳﺎ ﻣﻲداﻧﻨﺪﻛﻪ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮي او ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺎﻟﻘﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ راهﻫـﺎي ﺗﻘـﺮب
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .ﻋﻠﻤـﻲ ﻛـﻪ در درﻳـﺎي ﺑﻴﻜـﺮان آن ﻫـﺮ ذره ﻧﺸـﺎﻧﻲ از
آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎن اﻓﺰون ﮔﺮدد ،ﺗﻘﺮﺑﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد .از اﻳﻦ روﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢاﻧﺪوزي و
داﻧﺶآﻣﻮزي ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ ﻣﺒﺬول ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻠﻢآﻣﻮزي ﺑﻪ اﺑـﺰاري ﻧﻴـﺎز دارد ﻛـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ آن
ﻛﺘﺎب اﺳﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ و ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻋﻠﻢ و داﻧـﺶ و رﺷـﺪ و ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب را ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻗﺮار داده و اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﻌﻨـﻮي ﻫﻤﻮﻃﻨـﺎن
ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪي را ﺑﺮدارﻳﻢ .ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ در ﺣـﺪ داﻧـﺶ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ
اﻧﺪﻛﻤﺎن ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺪون اﺷﻜﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﮔﺮدد ،وﻟﻲ اذﻋﺎن دارﻳﻢ ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻫﺎي ﺷـﻤﺎ ﻋﺰﻳـﺰان
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻛﺘﺎب راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲﻫـﺎي ﺷـﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.
در ﭘﺎﻳﺎن از ﻫﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻬﻴـﻪ ،ﺗـﺪوﻳﻦ و ﭼـﺎپ ﻛﺘـﺎب از ﻫﻤﻔــﻜﺮي و
ﻫﻤـﻜﺎري آنﻫﺎ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮدهام ﺑـﻪﺧﺼـﻮص آﻗﺎﻳـﺎن ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﺤﺴـﻦ ﺑـﻪ ﻧـﮋاد ،ﻣﻬﻨـﺪس ﺑﻬﺮاﻣﻌﻠـﻲ
ﻓﺘﺤﻲ)ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن( و ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ )ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮوش( ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روزاﻓﺰوﻧﺸﺎن
را آرزوﻣﻨﺪم.

ﻣﻬﺪي ﺧﺎﻧﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺸﺎرات آواي ﻗﻠﻢ
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مقدمه سازمان مدیریت پسماند شهرداريهاي مالرد و صفادشت
سازمانها در دنیای امروز برای حل مسائل موجود و بهرهگیری از فرصـتهـای بـالقوه و بالفعـل
نیاز به ايدهها ،راهكارها و طرحهای جديد دارند .اين نیاز از طريـق سـازوكارهای پژوهشـی و مطالعـاتی
امكانپذير است.
امروزه اهمیت مديريت صحیح پسماند و لزوم اصالح روشهـای سـنتی پیشـین بـر هـی كـس
پوشیده نیست .با پیشرفت جوامع و گسترش تكنولوژی ،لزوم بهكارگیری روشهای مدرن جهـت انجـام
مراحل مختلف مديريت پسماند بیش از پیش احساس میشود .بهرهگیـری از دسـتاوردهای كشـورهای
توسعه يافته میتواند بسیار مفید باشد؛ چه بسا چالشهای پیشروی حال حاضر ما دغدغه اين كشورها
در سالها پیش از اين بوده است .اين موضوع میتواند بسیاری از مشكالت احتمالی در انجام عملیات را
رفع كند .سازمانهای متولی مديريت پسماند همواره با مشـكالت خاصـی روبـرو هسـتند كـه تنهـا بـا
بهرهگیری از اين تجارب و بهكارگیری اين دستورالعملها قابل انجام است.
توجه خاص به تكنولوژی های روز دنیا و به روزرسانی اطالعات كارشناسان مجموعه همـواره در
دستور كار سازمان مديريت پسماند شهرداریهای مالرد و صفادشت قرار داشته است.
اين سازمان در سال  6931به منظور مديريت و ساماندهی مـواد زائـد جامـد شهرسـتان مـالرد
تأسیس شد .از سال  6937مديريت مركز پردازش و دفن زيست اختر غرب كه به منظور پذيرش زبالـه
ده شهر شهرستانهای مالرد ،شهريار و قدس راهاندازی شده بود نیز به اين سازمان واگذار شد .استفاده
از امكانات محدود موجود جهت نیل به اهداف گسترده مـديريت پسـماند همـواره خـ مشـی مـديريت
مجموعه بوده است.
اجرای طرحهای تفكیک از مبداء و انجام آموزشها و دستورالعملهای مربوط بـه آن جـزء امـور
جاری و همیشگی سازمان است.
سازمان تالش نموده است تا با بهرهگیری از روشهـای روز دنیـا ،انجـام عملیـات دفـن زبالـه و
كنترل شیرابه حاصل از آن را به شكلی مطلوب انجام دهد .در اين مركز عملیات دفن بـه روش بـرش و
پوشش كه يكی از روشهای تايید شده در سطح جهان است انجام میگیرد .استفاده حداكثری از زمین
مركز دفن به منظور افزايش عمر مفید سايت دفن از اهداف مهم سـازمان بـه شـمار مـیرود .مـديريت
شیرابه به روش برگشت به ترانشههای قديمی و استفاده از بركـههـای تبخیـر از جملـه اقـدامات ديگـر
مجموعه مديريت مركز دفن است؛ بهگونهای كه تجمع شیرابه در مركز در حال حاضر بـه صـفر رسـیده
است.
اين مجموعه به منظور اشاعه فرهنگ تحقیق و پـژوهش و نیـز بهـرهبـرداری تمـامی همكـاران،
پژوهشگران و دانشجويان عزيز كه به نحوی با مسائل مربـوط بـه مـديريت پسـماند دسـت بـه گريبـان
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هستند گردآوری شده است .نبود ايستگاههای انتقال استاندارد در نقاط مختلف باعث انتشـار آلـودگی و
عدم امكان استفاده از خودروهای استاندارد شده است.
ل زوم بهسازی اماكن دفن و رعايـت الزامـات مـديريت مراكـز دفـن و احـدا سـلولهـای دفـن
بهداشتی نیز بر هی كس پوشیده نیست .امید است كه اين كتاب قدم كوچكی جهـت ارتقـاء وضـعیت
علمی و بهبود وضع موجود مديريت پسماند در كشور باشد .در پايان نهايت تشكر خود را از جناب آقای
مهندس حسن كريمی معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و جناب آقـای مهنـدس
هادی رحمتی مديركل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران كه با مديريت مدبرانه و دلسـوزانه
و راهنمايیهای حكیمانه خود همواره هدايتگر اين مجموعه بودهاند را ابراز میدارد.

روابط عمومی
سازمان مدیریت
پسماند شهرداريهاي مالرد و صفادشت
تابستان 1396
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پیشگفتار
همانطور كه میدانیم بخش عمدهای از فعالیتهای مربوط به مديريت زبالـه بـه ايسـتگاههـای
انتقال و اماكن دفن مربوط میشود .فصول دوم و سوم اين كتاب ترجمـه دو دسـتورالعمل در خصـوص
ايستگاههای انتقال و لندفیلهای بهداشتی است .با توجه به اهمیت اين دو بخش و نواقصی كـه در ايـن
خصوص در شهرهای مختلف كشور مشاهده میشود ،لزوم رعايت كلیه نكات فنی ،طراحـی و راهبـردی
سايتها احساس میشود .در اين كتاب سعی شده است تا الگويی عملی در پیش روی متولیان امر قـرار
گیرد .با توجه به آنكه مسائل مربوط به مديريت پسماند سالها پـیش از ايـن در كشـورهای پیشـرفته
مورد توجه قرار گرفته است و بعد از چندين مرحله آزمون و خطا ،بهترين و كاملترين حالت به عنـوان
روش كار مورد استفاده قرار گرفته است؛ استفاده از تجارب اين كشورها مـیتوانـد تـا حـدود زيـادی از
اتالف وقت و سرمايه جلوگیری نمايد.
در حال حاضر ايستگاههای انتقال در بیشتر مناطق كشور فق به محلی برای دپوی موقت زباله
تبديل شدهاند .آلودگیهای احتمالی اين اماكن با توجه به نزديكـی آنهـا بـه شـهرها مـیتوانـد بسـیار
مشكلساز باشد .نشـو و نمـای ح شـرات ،تجمـع جونـدگان و حیوانـاتی نظیـر سـگ و گربـه مـیتوانـد
آلودگیهای جدی در مناطق شهری ايجاد كند .پراكندگی زباله در مناطق اطراف اين ايستگاهها از نكات
مهم در خور توجه است .با رعايت استانداردهای طراحی و بهكـارگیری ماشـینآالت مناسـب مـیتـوان
ضمن صرفهجويی در هزينهها تا حدود زيادی مشكالت بهداشتی را مرتفـع كـرد .كارشناسـان ايسـتگاه
انتقال را بهترين محل برای بازرسی زباله و جداسازی پسماندهای ويژه میدانند .اين زبالهها بـا وجـودی
كه ممكن است حجم بسیار كمی را نسبت به كل زباله تشكیل دهند ولی میتوانند تأثیرات نامطلوبی بر
سالمت انسان و محی زيست داشته باشد .اين دستورالعمل توسـ  EPAبـرای مراحـل مختلـف يـک
ايستگاه انتقال از طراحی تا راهبری ارائه شده است.
در دستورالعمل ديگری به جزيیات طراحی و راهبری يک لندفیل در شـهر واشـنگتن پرداختـه
شده است .شهر واشنگتن پايتخت اياالت متحده و يكی از مدرنترين شهرهای جهان و دارای استاندارد
زندگی بسیار باال است .در اين دستورالعمل به كلیه نكات طراحـی سـايت پـالن و راهبـری لنـدفیلهـا
پرداخته شده و به تفصیل شرح داده شده است .با وجود آنكه دفن تنها گزينه دفع نهايی در اكثر قريب
به اتفاق مناطق كشور است ،همچنان شاهد عدم رعايت استانداردهای موجـود در ايـن زمینـه هسـتیم.
دفن زباله يا بهتر بگويیم تلمبار زباله در صورتی كه بدون توجه به عوارض آن بـر محـی زيسـت انجـام
شود میتواند مسبب مشكالت جبرانناپذيری بر محی زيست باشد .رهاسازی شـیرابه زبالـه بـه عنـوان
يک فاضالب بسیار آلوده و مقاوم میتواند صدمات جبرانناپذيری بر اقلـیم زيسـتی داشـته باشـد .طـی
مطالعات صورت گرفته در نقاط مختلف جهان ،عوارض نامطلوب شیرابه بر آبهای زيرزمینی تا چنـدين
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كیلومتر دورتر از اماكن دفن قابل مشاهده است .ورود شیرابه به آبهای زيرزمینی ضـمن آلـوده كـردن
خاير آب میتواند باعث از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه شود .رات ريز منتشـر شـده از شـیرابه در
محی اطراف مراكز دفن میتواند لطمات جبرانناپذيری بر كاركنان اين مراكز داشته باشد.
يكی ديگر از مشكالت حال حاضر مراكـز دفـن كشـور خـروت كنتـرل نشـده گازهـای تولیـدی
بهخصوص متان از محلهای دفن قديمی است .همانطور كه میدانیم  CH4همیشه بـه عنـوان يكـی از
مهمترين گازهای گلخانهای و عوامل گرمايش زمین مطرح بوده اسـت؛ ضـمن آنكـه خـروت ايـن گـاز
میتواند باعث آتشسوزی كنترل نشده در لندفیل شود .اشتعال زباله به معنـای خـروت مقـادير زيـادی
دیاكسین و فوران به عنوان يكی از تركیبات سرطانزا به جو است .با عنايت به اين نكات لزوم توجـه و
تعجیل در رعايت استانداردهای موجود در مراكز دفن را مشخص میكند.
استانداردهای الزم در نحوه كارگزاری لولههای جمعآوری شیرابه و گاز متـان و رعايـت فواصـل
الزم در اين خصوص از مواردی است كه در اين دستورالعمل مورد بحث قرار گرفته است.
هدف از گردآوری اين مجموعه ارائه راهكارهای عملـی بـرای طراحـی و مـديريت ايسـتگاههـای
انتقال و مراكز دفن است .متأسفانه اكثر مطالبی كه در كتـب بـه شـرح فعالیـتهـای داخـل سـايتهـا
پرداخته است ،عمالً قابل اجرا نیستند .در اين مجموعه سعی شده است تا انتخـاب دسـتورالعملهـا بـر
مبنای استفاده عملی و اجرايی بودن صورت گیرد .امید است كه مفید فايده واقع شود .در اينجا مراتـب
تشكر خود را از تمام همكارانی كه به نحوی در گردآوری اين مجموعه ياریرسان بودند اعالم مینمايیم
و توفیقات روزافزونشان را در تمام مراحل زندگی از خداوند متعال خواستاريم.
محسن به نژاد ،بهرامعلی فتحی
تابستان 1396

