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   تقديم به            

   انسانهايي كه         
   به فردايي بهتر                     

  . يشنداند مي
  

  مقدمه ناشر
قدرتي كه در مقايسه بـا سـاير    سپاس بيكران پروردگار را كه به انسان قدرت انديشيدن بخشيد،

مكاتـب الهـي، انسـان را    . موجودات باعث شده است كه انسان هرگز به امكانات محدود خود اكتفا نكنـد 
هـاي تقـرب    از جمله راه. باشد گيري او به سوي خالقش مي دانندكه جهت طلب و پويا مي موجودي كمال

در دريـاي بيكـران آن هـر ذره نشـاني از      علمـي كـه  . به خداوند علم است، علمي كه زيبايي عقل است
اندوزي و  از اين روست كه به علم. شود آفريدگار است و هر چه علم انسان افزون گردد، تقربش بيشتر مي

آموزي به ابـزاري نيـاز دارد كـه مهمتـرين آن      اما علم. نظير مبذول گرديده است آموزي توجهي بي دانش
  . هشگران و انديشمندان پاسخگوي اين نياز خواهد بودكتاب است و انتشار نتيجه مطالعات پژو

هاي علم و دانـش و رشـد و شـكوفايي     جهت تحقق اين امر و گام برداشتن در جهت ارتقاي پايه
هاي معنـوي هموطنـان    استعدادها انتشار كتاب را يكي از اهداف خود قرار داده و انتظار داريم با حمايت

گرچه تالش خواهـد شـد در حـد دانـش و تجربـه      . شمندي را برداريمهاي مؤثر و ارز گرامي بتوانيم گام
هاي شـما عزيـزان    اندكمان كارهايي بدون اشكال تقديم حضورتان گردد، ولي اذعان داريم كه راهنمايي

هـاي شـما    تواند ما را در ارتقاي كيفي كتاب راهگشا باشد لذا هميشه منتظر پيشنهادات و راهنمـايي  مي
  . خواهيم بود

يان از همه عزيزاني كه در مراحـل مختلـف تهيـه، تـدوين و چـاپ كتـاب از همفــكري و        در پا
، مهنـدس بهرامعلـي   مهنـدس محسـن بـه نـژاد     انآقايـ  خصـوص  بـه ام  برخـوردار بـوده  ها  آن همـكاري

محمد خاني (مدير فروش) سپاسگزاري نموده و موفقيت روزافزونشان  و مهندس علي فتحي(نويسندگان)
  . را آرزومندم

  
  

  مهدي خاني
  مدير مسئول انتشارات آواي قلم
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 هاي مالرد و صفادشت سازمان مدیریت پسماند شهرداريمقدمه 
بـالقوه و بالفعـل    هـای  گیری از فرصـت  ها در دنیای امروز برای حل مسائل موجود و بهره سازمان

های جديد دارند. اين نیاز از طريـق سـازوكارهای پژوهشـی و مطالعـاتی      ها، راهكارها و طرح نیاز به ايده

 پذير است. امكان

هـای سـنتی پیشـین بـر هـی  كـس        امروزه اهمیت مديريت صحیح پسماند و لزوم اصالح روش

های مدرن جهـت انجـام    كارگیری روش پوشیده نیست. با پیشرفت جوامع و گسترش تكنولوژی، لزوم به

گیـری از دسـتاوردهای كشـورهای     شود. بهره مراحل مختلف مديريت پسماند بیش از پیش احساس می

حال حاضر ما دغدغه اين كشورها  یرو های پیش تواند بسیار مفید باشد؛ چه بسا چالش میتوسعه يافته 

تواند  بسیاری از مشكالت احتمالی در انجام عملیات را  ها پیش از اين بوده است. اين موضوع می در سال

بـا  های متولی مديريت پسماند همواره با مشـكالت خاصـی روبـرو هسـتند كـه تنهـا        رفع كند. سازمان

 ها قابل انجام است. كارگیری اين دستورالعمل گیری از اين تجارب و به بهره

توجه خاص به تكنولوژی های روز دنیا و به روزرسانی اطالعات كارشناسان مجموعه همـواره در  

 .های مالرد و صفادشت قرار داشته است دستور كار سازمان مديريت پسماند شهرداری

منظور مديريت و ساماندهی مـواد زائـد جامـد شهرسـتان مـالرد      به  6931اين سازمان در سال 

مديريت مركز پردازش و دفن زيست اختر غرب كه به منظور پذيرش زبالـه   6937از سال  .تأسیس شد

اندازی شده بود نیز به اين سازمان واگذار شد. استفاده  های مالرد، شهريار و قدس راه ده شهر شهرستان

مشـی مـديريت    جهت نیل به اهداف گسترده مـديريت پسـماند همـواره خـ     از امكانات محدود موجود 

 .مجموعه بوده است

های مربوط بـه آن جـزء امـور     ها و دستورالعمل های تفكیک از مبداء و انجام آموزش اجرای طرح

 .جاری و همیشگی سازمان است

عملیـات دفـن زبالـه و    هـای روز دنیـا، انجـام     گیری از روش سازمان تالش نموده است تا با بهره

در اين مركز عملیات دفن بـه روش بـرش و    .كنترل شیرابه حاصل از آن را به شكلی مطلوب انجام دهد

گیرد. استفاده حداكثری از زمین  د شده در سطح جهان است انجام میيیهای تا پوشش كه يكی از روش

رود. مـديريت   ن بـه شـمار مـی   مركز دفن به منظور افزايش عمر مفید سايت دفن از اهداف مهم سـازما 

هـای تبخیـر از جملـه اقـدامات ديگـر       های قديمی و استفاده از بركـه  شیرابه به روش برگشت به ترانشه

ای كه تجمع شیرابه در مركز در حال حاضر بـه صـفر رسـیده     گونه مجموعه مديريت مركز دفن است؛ به

 است.

بـرداری تمـامی همكـاران،     ز بهـره اين مجموعه به منظور اشاعه فرهنگ تحقیق و پـژوهش و نیـ  

پژوهشگران و دانشجويان عزيز كه به نحوی با مسائل مربـوط بـه مـديريت پسـماند دسـت بـه گريبـان        
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های انتقال استاندارد در نقاط مختلف باعث انتشـار آلـودگی و    هستند گردآوری شده است. نبود ايستگاه

 .عدم امكان استفاده از خودروهای استاندارد شده است

هـای دفـن    زوم بهسازی اماكن دفن و رعايـت الزامـات مـديريت مراكـز دفـن و احـدا  سـلول       ل

بهداشتی نیز بر هی  كس پوشیده نیست. امید است كه اين كتاب قدم كوچكی جهـت ارتقـاء وضـعیت    

در پايان نهايت تشكر خود را از جناب آقای  .علمی و بهبود وضع موجود مديريت پسماند در كشور باشد

سن كريمی معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و جناب آقـای مهنـدس   مهندس ح

هادی رحمتی مديركل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران كه با مديريت مدبرانه و دلسـوزانه  

 .ددار اند را ابراز می بوده مجموعه گر اين های حكیمانه خود همواره هدايت و راهنمايی
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 پیشگفتار
هـای  های مربوط به مديريت زبالـه بـه ايسـتگاه    ای از فعالیتدانیم بخش عمدهطور كه می همان

فصول دوم و سوم اين كتاب ترجمـه دو دسـتورالعمل در خصـوص    . شود می انتقال و اماكن دفن مربوط

با توجه به اهمیت اين دو بخش و نواقصی كـه در ايـن   . های بهداشتی استهای انتقال و لندفیلايستگاه

لزوم رعايت كلیه نكات فنی، طراحـی و راهبـردی    ،شودخصوص در شهرهای مختلف كشور مشاهده می

 در اين كتاب سعی شده است تا الگويی عملی در پیش روی متولیان امر قـرار . شودها احساس میسايت

ها پـیش از ايـن در كشـورهای پیشـرفته     مسائل مربوط به مديريت پسماند سالكه  آن با توجه به. گیرد

ترين حالت به عنـوان  بهترين و كامل ،است و بعد از چندين مرحله آزمون و خطا مورد توجه قرار گرفته

تـا حـدود زيـادی از     توانـد روش كار مورد استفاده قرار گرفته است؛ استفاده از تجارب اين كشورها مـی 

 . اتالف وقت و سرمايه جلوگیری نمايد

 های انتقال در بیشتر مناطق كشور فق  به محلی برای دپوی موقت زبالهدر حال حاضر ايستگاه

توانـد بسـیار   بـه شـهرها مـی   هـا   آن های احتمالی اين اماكن با توجه به نزديكـی آلودگی. اند شده تبديل

توانـد  شـرات، تجمـع جونـدگان و حیوانـاتی نظیـر سـگ و گربـه مـی        نشـو و نمـای ح  . ساز باشدمشكل

ها از نكات پراكندگی زباله در مناطق اطراف اين ايستگاه. های جدی در مناطق شهری ايجاد كند آلودگی

تـوان  آالت مناسـب مـی  كـارگیری ماشـین   با رعايت استانداردهای طراحی و به. مهم در خور توجه است

كارشناسـان ايسـتگاه   . ها تا حدود زيادی مشكالت بهداشتی را مرتفـع كـرد  ی در هزينهيجوضمن صرفه

بـا وجـودی   ها  اين زباله. دانندانتقال را بهترين محل برای بازرسی زباله و جداسازی پسماندهای ويژه می

توانند تأثیرات نامطلوبی بر كه ممكن است حجم بسیار كمی را نسبت به كل زباله تشكیل دهند ولی می

بـرای مراحـل مختلـف يـک      EPAت انسان و محی  زيست داشته باشد. اين دستورالعمل توسـ   سالم

 ايستگاه انتقال از طراحی تا راهبری ارائه شده است. 

ات طراحی و راهبری يک لندفیل در شـهر واشـنگتن پرداختـه    يیدر دستورالعمل ديگری به جز

ترين شهرهای جهان و دارای استاندارد رنشده است. شهر واشنگتن پايتخت اياالت متحده و يكی از مد

هـا  زندگی بسیار باال است. در اين دستورالعمل به كلیه نكات طراحـی سـايت پـالن و راهبـری لنـدفیل     

در اكثر قريب يی دفن تنها گزينه دفع نهاكه  آن پرداخته شده و به تفصیل شرح داده شده است. با وجود

عدم رعايت استانداردهای موجـود در ايـن زمینـه هسـتیم.     به اتفاق مناطق كشور است، همچنان شاهد 

م تلمبار زباله در صورتی كه بدون توجه به عوارض آن بـر محـی  زيسـت انجـام     يیدفن زباله يا بهتر بگو

ناپذيری بر محی  زيست باشد. رهاسازی شـیرابه زبالـه بـه عنـوان     تواند مسبب مشكالت جبرانشود می

ناپذيری بر اقلـیم زيسـتی داشـته باشـد. طـی      تواند صدمات جبرانم میيک فاضالب بسیار آلوده و مقاو

زيرزمینی تا چنـدين  های  آب مطالعات صورت گرفته در نقاط مختلف جهان، عوارض نامطلوب شیرابه بر
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زيرزمینی ضـمن آلـوده كـردن    های  آب كیلومتر دورتر از اماكن دفن قابل مشاهده است. ورود شیرابه به

باعث از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه شود.  رات ريز منتشـر شـده از شـیرابه در     تواند خاير آب می

 ناپذيری بر كاركنان اين مراكز داشته باشد. تواند لطمات جبرانمحی  اطراف مراكز دفن می

يكی ديگر از مشكالت حال حاضر مراكـز دفـن كشـور خـروت كنتـرل نشـده گازهـای تولیـدی         

همیشه بـه عنـوان يكـی از     CH4دانیم طور كه می ن قديمی است. همانهای دفمتان از محل خصوص به

خـروت ايـن گـاز    كـه   آن ای و عوامل گرمايش زمین مطرح بوده اسـت؛ ضـمن  مهمترين گازهای گلخانه

سوزی كنترل نشده در لندفیل شود. اشتعال زباله به معنـای خـروت مقـادير زيـادی     تواند باعث آتش می

زا به جو است. با عنايت به اين نكات لزوم توجـه و  ن يكی از تركیبات سرطاناكسین و فوران به عنوادی

 كند. تعجیل در رعايت استانداردهای موجود در مراكز دفن را مشخص می

آوری شیرابه و گاز متـان و رعايـت فواصـل    های جمعاستانداردهای الزم در نحوه كارگزاری لوله

 الزم در اين خصوص از مواردی است كه در اين دستورالعمل مورد بحث قرار گرفته است. 

هـای  كارهای عملـی بـرای طراحـی و مـديريت ايسـتگاه     هدف از گردآوری اين مجموعه ارائه راه

هـا  هـای داخـل سـايت   فعالیـت  انتقال و مراكز دفن است. متأسفانه اكثر مطالبی كه در كتـب بـه شـرح   

هـا بـر   عمالً قابل اجرا نیستند. در اين مجموعه سعی شده است تا انتخـاب دسـتورالعمل   ،پرداخته است

ی بودن صورت گیرد. امید است كه مفید فايده واقع شود. در اينجا مراتـب  يمبنای استفاده عملی و اجرا

نمايیم  رسان بودند اعالم می ی اين مجموعه ياریتمام همكارانی كه به نحوی در گردآورتشكر خود را از 

 . و توفیقات روزافزونشان را در تمام مراحل زندگی از خداوند متعال خواستاريم
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