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مدیریت پسماندهای شهری
کتاب سبز1400 )راهنمای عمل شهرداری ها(، مشتمل بر 20 جلد موضوع مختلف 
است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در این جلد 
موضوع “مدیریت پسماندهای شهری” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این کتاب 
مشتمل بر مواردی همچون؛ مبانی برنامه ریزی و مدیریت بهداشت و نظافت شهری، 
تولید پسماند، پردازش و جداسازی در محل تولید، جابجایی و ذخیره سازی می باشد. 
همچنین جمع آوری، حمل و نقل، روش  های مختلف دفع پسماندهای شهری، بازیافت 

و نظافت شهری از دیگر محورهایی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
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سخن�آغازین
در جهان کنونی سرعت تغییرات در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
زندگی  سبک  و  پیرامون  محیط  در  که  است  شتابان  حدی  به  فن آوری  و  محیطی  زیست 
به  رو  و  گسترده  نیازهای  کنار  در  تغییرات  این  است.  گذارده  عمیقی  تاثیرات  افراد،  همه 
گسترده،  سبز  فضای  پاك،  و  روان  نقل  و  حمل  همچون؛  زمینه هایي  در  شهروندان  تزاید 
فضاهای شهری مطلوب، بهداشت مناسب محیط شهری، ایمنی و ... از یک سو و مسایل، 
مشکالت، چالش ها و فرصت های باقیمانده از قبل در شهرها از سوي دیگر، صاحب نظران 
به مدیران و دست اندرکاران  آنها  با  بر آن داشته که رویکردهای جدیدی را در مواجهه  را 
مدیریت و برنامه ریزی شهری پیشنهاد نمایند. از جمله این رویکردها می توان به شهرهای 
پایدار، شهرهای هوشمند، شهرهای دانش بنیان، شهرهای خالق، شهرهای تاب آو، شهرهای 
دوستدار محیط زیست و مواردي از این قبیل اشاره نمود که متاثر از مبانی فکری و اندیشه ای 

ایده پردازان و صاحب نظران، در مواجهه با نیازهای جدید، تبیین و عملیاتی شده اند.
از اصلی ترین بازیگران در تحقق رویکردهای جدید در شهرها، مدیران و کارشناسان 
هر  سرمایه  اصلی ترین  کارآمد،  و  توانمند  انسانی  نیروی  که  چرا  هستند.  شهری  مدیریت 
دستگاه و سازمان است و در واقع این سرمایه انسانی با مجموعه ای از دانش ها و مهارت ها 

است که می تواند در پیشبرد اهداف هر سازمان نقش اساسی داشته باشد.
مدیریت شهري  زمینه  در  کاربردي  آموزش هاي  ارایه  در  اقدامات شاخص  از جمله 
و شهرسازي مي توان به مجموعه کتاب هایي که به عنوان "راهنماي عمل شهرداري ها" در 
برخي از کشورهاي جهان تهیه مي شود، اشاره نمود. هدف از تدوین این گونه کتاب ها، ارایه 
آموزش هاي کاربردي، به شیوه ترویجي و مبتني بر شرایط، ویژگي ها، ضوابط و مقررات هر 

کشور در زمینه هاي مختلف و مرتبط با مدیریت شهر و شهرسازي است.  
و  وظایف  راستای  در  نیز  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  این رو  از 
مأموریت های خود درخصوص توانمندسازی مدیران و کارشناسان مجموعه بزرگ مدیریت 
شهری کشور و افزایش دانش در این حوزه، در آستانه ورود به قرن جدید شمسی، اقدامات 
آنها  مهم ترین  از  یکی  که  است  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  گسترده ای  برنامه هاي  و 
تهیه محتواهای علمی تحت عنوان "کتاب سبز 1400" )راهنمای عمل شهرداری ها( مشتمل 
مشارکت  با  که  می باشد  شهر  مدیریت  و  با شهرسازي  مرتبط  زمینه هاي  در  و  جلد   20 بر 
صاحب نظران و اساتید دانشگاهی تهیه و تنظیم شده است. امید است این اقدام، گام موثري 

در ارتقاي سرمایه های انسانی شاغل در مدیریت شهری کشور باشد.
در پایان الزم است از زحمات و تالش های همه کسانی که در تهیه این آثار ارزشمند 

همکاری داشته اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
مهدی جمالی نژاد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور
و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور



سخن�ناشر

ــؤولیت ها  ــی، دارای مس ــی غیردولت ــای عموم ــوان نهاده ــه عن ــهرداری ها ب ش
ــف  ــه وظای ــه نحوی ک ــند. ب ــف می باش ــای مختل ــی در زمینه ه ــف گوناگون و وظای
ــوع  ــات متن ــه خدم ــا ارای ــهر ت ــزی ش ــت گذاری و برنامه ری ــطوح سیاس ــا از س آنه
ــماند،  ــت پس ــبز، مدیری ــای س ــل، فض ــل و نق ــای حم ــهروندان در زمینه ه ــه ش ب
فضــای ســبز، بهداشــت محیــط شــهری، ایمنــی و مدیریــت بحــران، امــور اجتماعــی، 
فرهنگــی و اقتصــادی را در بــر می گیــرد. از اینــرو برنامه ریــزی بــرای توانمندســازی 
مدیریت هــای شــهری، زمینــه توســعه شــهر در ابعــاد مختلــف و بــه تبــع آن افزایــش 
ــای توانمندســازی  ــن محوره ــی آورد. از اصلی تری ــم م ــت شــهروندان را فراه رضای
مدیریت هــای شــهری، ارتقــاي ســطح دانــش دســت انــدرکاران و کارشناســان ایــن 
ــه آن  ــا تولیــد و نشــر یافته هــای علمــی و آموزشــی ب حــوزه اســت کــه می تــوان ب

دســت یافــت.
کمبــود منابــع علمــی و آموزشــی در دهــه1370،  ایــن مرکــز را بــر آن داشــت 
ــت  ــف مدیری ــای مختل ــب در حوزه ه ــار کت ــوا و انتش ــه محت ــه تهی ــبت ب ــا نس ت
شــهری، اقــدام نمایــد. از مجموعــه کتابهایــی کــه در آن دهــه انتشــار آن آغــاز شــد، 
کتــاب ســبز شــهرداری ها بــود کــه ســیزده جلــد آن منتشــر شــد و مــورد اســتقبال 
ــدد  ــای متع ــه چاپ ه ــا ب ــک از آنه ــه و هری ــرار گرفت ــی ق ــی و اجرای ــز علم مراک
ــر اســاس الگوهــای رایــچ در ســطح کشــورهای دیگــر از  رســید. ایــن مجموعــه ب
جملــه کتــاب ســبز تهیــه شــده توســط انجمــن شهرســازان آمریــکا، APA  تدویــن 

و چــاپ شــده بــود.
ــب موصــوف و  ــوای کت ــد نظــر در محت ــه تجدی ــاز ب ــه نی ــا توجــه ب حــال ب
ــزي  ــز مطالعــات برنامه ری ــد، مرک ــات علمــی جدی ــش و ادبی ــد دان ــه منظــور تولی ب
شــهري و روســتایي، مجـــموعه کتــاب�ســبز��1400)راهنمــای�عمــل�شــهرداری�ها(�را 

در بیســت عنــوان بــه شــرح ذیــل تهیــه و منتشــر نمــوده اســت؛
1- شهرسازی                                                

2- کاربری زمین شهری



3- حمل و نقل شهری
4- نظام مراکز شهری و فضای مسکونی 

5- طرحهای شهری 
6- ساخت و سازهای شهری

7- مدیریت پسماندهای شهری 
8- تاسیسات شهری 
9- فضای سبز شهری

10- تسهیالت شهری )فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی( 
11- مدیریت شهری 
12- تجهیزات شهری

13- گردشگری شهری 
14- مدیریت  و برنامه ریزی

15- مدیریت ایمنی محیط شهری
16- مدیریت بهداشت شهری

17- پیاده رو سازی و پیاده راه سازی
18- بودجه و بودجه ریزي در شهرداري ها 

19- شهر هوشمند
20- شهر خالق

در پایــان شایســته اســت از اســاتید و کارشناســان فرهیخته اي کــه در بازنگري، 
تهیــه و تدویــن ایــن مجموعــه همــکاری داشــته اند و همچنیــن کارشناســان ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور و ایــن مرکــز کــه بــا نظــرات خــود بــر غنــای 

ایــن مجموعــه افزودنــد، تشــکر و قدردانــی نماییم.
انتشارات�



چکیده
ــدف  ــا ه ــهرداري ها(، ب ــل ش ــاي عم ــبز�1400" )راهنم ــاب�س ــه "کت مجموع
تدویــن بنیان هــای نظــری و عملــی برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری تهیــه و تدویــن 
ــه  ــت ک ــي اس ــاب آموزش ــد کت ــر 20 جل ــتمل ب ــه مش ــن مجموع ــت. ای ــده اس ش
مي کوشــد تــا بــه تناســب وظایــف شــهرداری ها، محتواهــاي آموزشــي مــورد نیــاز را 

ــد.  ــه نمای ــب ارائ ــه مخاط ــه جامع ــف ب ــاي مختل در زمینه ه
ــم  ــش عل ــازی، پیدای ــف شهرس ــامل تعاری ــه، ش ــن مجموع ــت ای ــد نخس جل
شهرســازی در عصــر حاضــر، عوامــل مؤثــر بــر شهرســازی، رشــته ها یــا شــاخه های 
اصلــی شهرســازی )یعنــی برنامه ریــزی شــهری، طراحــی شــهری، برنامه ریــزی 
محیطــی و برنامه ریــزی منطقــه ای( اســت و رابطــه ایــن رشــته ها را بــا مبانــی علمــی 
ــا  ــه، گرایش ه ــت. در ادام ــته اس ــث گذاش ــه بح ــی ب ــدی و فضای ــزی کالب برنامه ری
ــن  ــن در ای ــای نوی ــهری و نگرش ه ــی ش ــزی و طراح ــی برنامه ری ــول اساس و اص

ــان شــده اســت. خصــوص بی
جلدهــای دوم تــا چهــارم ایــن مجموعــه، بــه تشــریح نظام هــای بنیــادی 
ــن  ــری زمی ــم کارب ــث مه ــه بح ــد دوم ب ــد. در جل ــهری می پردازن ــزی ش برنامه ری
ــاب  ــن کت ــه شــده اســت. در ای ــزی شــهری پرداخت ــان برنامه ری ــوان بنی شــهری به عن
همچنیــن مطالبــي درخصــوص منطقه بنــدي و حریــم شــهر بــه مخاطــب ارایــه شــده 
اســت. در جلــد ســوم کــه موضــوع آن، نظــام ارتباطــات و حمل و نقــل شــهری اســت، 
حمــل و نقــل از دیــدگاه برنامه ریــزی شــهری و در رابطــه بــا موضــوع کاربــری زمیــن 

ــه اســت.  ــرار گرفت شــهری و مســائل انســانی مــورد بحــث و تحلیــل ق
برنامه ریــزی مراکــز شــهری، یکــی از اساســی ترین مســائل برنامه ریــزی و 
طرح ریــزی شــهری اســت کــه هویــت و شــخصیت شــهرها بــه چگونگــی و کیفیــت 
کارکــردی و کالبــدی آن هــا مربــوط می شــود. ایــن موضــوع در بخــش نخســت جلــد 
ــری  ــام کارب ــای مســکونی، نظ ــام تشــکیل محله ه ــده اســت و نظ ــرح ش ــارم مط چه
ــد  ــن جل ــش دوم ای ــکونی در بخ ــای مس ــای فض ــخصات و معیاره ــکونی و مش مس

مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. 



ــی  ــری و عمل ــول نظ ــوان اص ــاب، به عن ــد اول کت ــار جل ــي چه ــور کل ــه ط ب
شهرســازی، پایــه و مبنــای ســایر بخش هــا محســوب می شــود.

ــه  ــد، تاریخچ ــن جل ــت. در ای ــم اس ــد پنج ــوع جل ــهری، موض ــای ش طرح ه
ــد  ــهری مانن ــای ش ــواع طرح ه ــه ان ــخصات تهی ــران، مش ــهری در ای ــزی ش برنامه ری
ــث  ــی از مباح ــده اند. یک ــی ش ــا بررس ــایر طرح ه ــادی و س ــرح ه ــع، ط ــرح جام ط
ــالغ و  ــل اب ــهری و مراح ــای ش ــه طرح ه ــد تهی ــی فراین ــش، چگونگ ــن بخ ــم ای مه
ــران  ــازی در ای ــردی شهرس ــمی و کارب ــه رس ــه جنب ــه ب ــت ک ــا اس ــرای طرح ه اج

ــت. ــه اس پرداخت
ــط،  ــل، ضواب ــامل: مراح ــه ش ــاز ک ــرل ساخت و س ــام کنت ــه نظ ــم، ب ــد شش جل
ــاع و  ــم، ارتف ــی، تراک ــت، ایمن ــای حفاظ ــاختمان، معیاره ــرل س ــای کنت آیین نامه ه

ــردازد. ــت، می پ ــط اس ــالمت محی ــهر و س ــیمای ش ــرل س ــا در کنت ــش آن ه نق
جلــد هفتــم، شــامل برنامه ریــزی و مدیریــت بهداشــت و نظافــت شــهری اســت. 
ــت  ــا و مدیری ــا، معیاره ــه ي:  روش ه ــهرداری ها در زمین ــف ش ــد وظای ــن جل در ای
جمــع آوری، دفــع و بازیافــت پســماند مطــرح شــده اســت. یکــی از مباحــث بســیار 
جدیــد در ایــن بخــش، پاکیزگــی و نظافــت شــهری اســت کــه نقــش شــهرداری ها را 

ــازد. ــخص می س ــهری، مش ــت ش ــت محیط زیس ــوب حفاظ در چارچ
در جلــد هشــتم، مبانــی مکان یابــی، برنامه ریــزی و مدیریــت تأسیســات شــهری 
ــار و  ــوه و تره ب ــن می ــتارگاه، میادی ــتان، کش ــامل؛ گورس ــه ش ــت ک ــده اس ــرح ش مط

پایانــه اســت و همچنیــن وظایــف شــهرداری در ایــن زمینــه بیــان شــده اســت.
ــرار داده و  ــبز شــهری را محــور بحــث ق ــای س ــت فضاه ــم، مدیری ــد نه در جل
ــعه،  ــهرداری ها در توس ــی ش ــگاه قانون ــزی، جای ــی برنامه ری ــي مبان ــه بررس در آن ب
بهســازی و نگهــداری فضاهــای ســبز، پارك هــای شــهر و پیرامــون شــهری بــا توجــه 
ــای  ــه  روش ه ــرح و ب ــی مط ــرایط اقلیم ــا ش ــه ب ــان در رابط ــی گیاه ــه گونه شناس ب

ــه شــده اســت. ــز پرداخت ــاری، کاشــت و نگهــداری نی آبی
ــی-  ــای فرهنگ ــت فضاه ــزی و مدیری ــهرداری ها در برنامه ری ــن ش ــف نوی وظای
تفریحــی در زمینــه کتابخانه هــای شــهری، زمین هــای ورزشــی و تفرجگاه هــای 



ــان  ــه تفصیــل بی ــا عنــوان تســهیالت شــهری ب طبیعــی پیرامــون شــهرها در جلــد دهــم ب
ــت. ــده اس ــث ش ــز بح ــا نی ــزی آن ه ــای برنامه ری ــی و معیاره ــط مکان یاب ــده و ضواب ش
جلــد یازدهــم دربــاره اصــول و مبانــی مدیریــت شــهری بحــث می کنــد و شــامل دو 
بخــش اســت: بخــش اول بــه تبییــن اصــول نظــری و عملــی مدیریــت شــهری و فراینــد 
ــی و اداری  ــت مال ــش دوم، مدیری ــه و در بخ ــی آن پرداخت ــاد اجرای ــری و ابع تصمیم گی
ــائل  ــرح مس ــش ط ــن بخ ــم ای ــث مه ــی از مباح ــت. یک ــده اس ــرح ش ــهرداری ها مط ش
ــنهادهای  ــه ي پیش ــی و ارائ ــای علم ــن پژوهش ه ــاس جدیدتری ــر اس ــهری ب ــت ش مدیری

ــه اســت. ــن زمین اصالحــی در ای
جلــد دوازدهــم ایــن مجموعــه بــه لــوازم و تجهیــزات فضاهــای شــهری تحــت عنــوان 
تجهیــزات شــهری می پــردازد. در ایــن مبحــث بــا تأکیــد بــر طراحــی فضاهــای شــهری و 

بهبــود کیفیــت محیطــی، ویژگی هــا و معیارهــای زیباســازی شــهری تبییــن گردیده انــد.
ــد شــده  ــاب تاکی موضــوع جلــد ســیزدهم، گردشــگرِی شــهری اســت و در ایــن کت
اســت کــه موضــوع گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان، مســتلزم تأمیــن فضاها، تأسیســات 
و امکانــات گوناگــون بــرای گردشــگری اســت. عــالوه بــر شــهروندان یــک شــهر، ســایر 
مــردم کشــور و حتــی مــردم جهــان بــرای گــذران اوقــات فراغــت و آشــنایی بــا فرهنــگ 
ملــل، عالقمنــد بــه ســفر بــه شــهرها و ســیاحت میــراث ملــی و میــراث فرهنگــی هســتند. 
مســئله گردشــگری شــهری امــروز یکــی از شــاخه های اقتصــاد، اشــتغال و توســعه بشــمار 

مــی رود.
ــا توجــه بــه مشــکالت  موضــوع جلــد چهاردهــم، مدیریــت و برنامه ریــزی اســت. ب
ــا مســائل  ــران  کــه ب متعــدد و پیچیــده مدیریــت شــهری به ویــژه در کشــورهایی ماننــد ای
جمعیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی روبــرو هســتند، آگاهــی بــه وجــوه مختلــف مدیریــت و 
برنامه ریــزی ضــروری اســت. در ایــن کتــاب مشــکالت مدیریــت و برنامه ریــزی،  روش هــا 
و معیارهــای مناســب برنامه ریــزی و مدیریــت در ارتبــاط بــا یکدیگــر معرفــی می شــوند.
ــی محیــط شــهری اســت کــه امــروزه آن را  ــد پانزدهــم، مدیریــت ایمن موضــوع جل
ــل؛  ــی نشــده از قبی ــد. بحــران، رخدادهــای پیش بین ــز می نامن ــت بحــران شــهري نی مدیری
ــات  ــاکنین و تاسیس ــهرها، س ــه ش ــت ک ــوزی و ... اس ــان، آتش س ــه، طوف ــیالب، زلزل س
ــن  ــدف ای ــازد. ه ــا وارد می س ــه آن ه ــنگینی ب ــوده و آســیب های س ــد نم شــهری را تهدی
ــرای  ــی ب ــای مدیریت ــد و  روش ه ــر، تهدی ــات خط ــا موضوع ــنایی ب ــاب، آش بخــش از کت



ــت. ــا آنهاس ــه ب ــی و مقابل پیش بین
مدیریــت بهداشــت محیــط شــهری موضوعــي اســت کــه در جلــد شــانزدهم بــه آن 
پرداختــه شــده اســت. شــهرها بــه دالیــل مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی روز 
ــا زمینه هــای  بــه روز آلوده تــر شــده و ســالمتی شــهروندان را تهدیــد می کننــد. آشــنایی ب
مختلــف آلودگــی و آگاهــی از  روش هــای نویــن مقابلــه بــا آلودگــی، بهداشــت شــهرها را 

تضمیــن خواهــد کــرد.
ــهرها  ــردازد. ش ــهری می پ ــای ش ــاده رو و پیاده راه ه ــوع پی ــه موض ــم ب ــد هفده جل
ــینی  ــل ماش ــت. حمل و نق ــف اس ــکال مختل ــه اش ــهروندان ب ــرور ش ــور و م ــل عب مح
ــوده  ــز نم ــوارد تهدید آمی ــی م ــگ و در برخ ــاده، تن ــت پی ــرای حرک ــا را ب ــج فض به تدری
ــر  ــا از نظ ــادگان در خیابان ه ــرور پی ــور و م ــزی عب ــرایط، برنامه ری ــن ش ــت. در ای اس
ــاب، ضمــن  ــن بخــش از کت ــه اســت. موضــوع ای ــت یافت ــی و آســایش بســیار اهمی ایمن
ــهری را  ــزی ش ــی و برنامه ری ــتانداردهای طراح ــط و اس ــا، ضواب ــت پیاده راه ه ــرح اهمی ط

مشــخص می ســازد. 
جلــد هجدهــم بــه موضــوع بودجــه و بودجه ریــزي در شــهرداری ها پرداختــه اســت. 
ــهرداری ها،  ــب در ش ــی مناس ــزی مال ــراي برنامه ری ــي ب ــاب راهنمای ــن کت ــدف از ای ه
ــی  ــای مال ــق ابزاره ــا از طری ــت ها و برنامه ه ــردن سیاس ــاده ک ــای پی ــی از  روش ه آگاه
ــهرداری  ــدت ش ــدت و بلندم ــان م ــزی می ــتای برنامه ری ــالیانه در راس ــدی س و بودجه بن
ــات  ــا و امکان ــا محدودیت ه ــهری را ب ــران ش ــی، مدی ــزی مال ــای برنامه ری ــت. راهنم اس

ــازد. ــنا می س ــوزه آش ــن ح ــزی در ای برنامه ری
ــه  موضــوع جلــد نوزدهــم، یعنــی شــهر هوشــمند، دارای دو بعــد اســت. یکــی جنب
تکنولــوژی اداره و مدیریــت توســعه شــهری اســت کــه به عنــوان ابــزاری بــرای مدیریــت 
ــری و  ــاد کارب ــهر در ابع ــمند ش ــد هوش ــر آن رش ــه دیگ ــد و جنب ــل می کن ــرل عم و کنت

ــده و آشــفته مطــرح می شــود.  ــل رشــد پراکن ــه در مقاب عملکــردی اســت ک
ــائل و  ــواع مس ــوع ان ــل وق ــهرها مح ــت. ش ــالق اس ــهر خ ــتم، ش ــد بیس ــوان جل عن
مشــکالت اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و به ویــژه محیطــی هســتند کــه بســیاری از ایــن 
مســائل راه حــل فــوری و کوتاه مــدت ندارنــد. بــرای احیــای زندگــی، رونــق اقتصــادی و 
ارتقــای نشــاط فرهنگــی شــهرها، نیازمنــد راه حل هــای خالقانــه ی گوناگونــی هســتیم تــا 

بتوانیم بر مشکالت شهری فائق آییم. 



پیشگفتار

گــزارش حاضــر جلــد هفتــم از مجموعــه کتــاب ســبز 1400 )راهنمــای 
ــهری  ــماندهای ش ــت پس ــه مدیری ــه مقول ــه ب ــت ک ــهرداری ها( اس ــل ش عم
ــماند  ــت پس ــون مدیری ــاد گوناگ ــاب، ابع ــن کت ــت. در ای ــه اس ــاص یافت اختص
کــه شــامل مبانــی برنامه ریــزی و مدیریــت بهداشــت و نظافــت شــهری، 
تولیدپســماند، جابجایــی و ذخیره ســازی، جمــع آوری و حمل ونقــل، دفــع 
پســماندهای شــهری و بازیافــت می باشــد، مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه 
و مســائل و راهکارهــای هــر یــک از موضوعــات تشــریح و تبییــن شــده اســت.
ــت بهداشــت  ــزی و مدیری ــی برنامه ری ــه مبان ــاب ب ــتین مبحــث کت نخس
ــت  ــه اهمی ــن ب ــن پرداخت ــه در آن ضم ــه ک ــهری اختصــاص یافت ــت ش و نظاف
دفــع بهداشــتی پســماندها و پیشــینۀ موضــوع، بــه تعریــف پســماند و انــواع آن 
ــگاه  ــف و جای ــان وظای ــه شــده اســت. بی ــت پســماند پرداخت و اجــزای مدیری
شــهرداری در مدیریــت پســماندهای شــهری از دیگــر بخش هــای ایــن مبحــث 

اســت. 
ــه  ــاص دارد و در آن ب ــماند اختص ــد پس ــه تولی ــاب ب ــث دوم کت مبح
ــع  ــماند، مناب ــد پس ــزان تولی ــر در می ــل مؤث ــد، عوام ــرخ تولی ــون ن ــی چ مباحث
تولیــد پســماند و ترکیــب پســماند پرداختــه شــده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــدی  ــل بع ــدأ در مراح ــد از مب ــش تولی ــا کاه ــاب ی ــیوه های اجتن ــوع ش موض
ــه  ــور جداگان ــز به ط ــث نی ــن بح ــهری، ای ــماندهای ش ــت پس ــتم مدیری سیس

مطــرح شــده اســت. 
در مبحثــی بــا عنــوان پــردازش و جداســازی در محــل تولیــد، جابجایــی 
ــد  ــا در فرآین ــش آنه ــی و نق ــل معرف ــن مراح ــدام از ای ــازی، هرک و ذخیره س

مدیریــت پســماند تبییــن شــده اســت.
جمــع آوری و حمل ونقــل به عنــوان مهم تریــن مرحلــه از مدیریــت 
ــد از کل  ــدود 80 درص ــماند، ح ــت پس ــون مدیری ــب مت ــه در اغل ــماند -ک پس



ــوع  ــد- موض ــه می دانن ــن مرحل ــه ای ــوط ب ــماند را مرب ــت پس ــارج مدیری مخ
ــتفاده  ــه اس ــاه ب ــاره ای کوت ــد از اش ــث بع ــن مبح ــت. در ای ــدی اس ــث بع مبح
ــل  ــایل حم ــل، وس ــع آوری و حمل ونق ــی در جم ــش خصوص ــات بخ از خدم
پســماند بــه تفکیــک معرفــی شــده انــد و در ادامــه بــه دیگــر مباحــث مرتبــط بــا 
ایــن مرحلــه یعنــی ایســتگاه های انتقــال، تعییــن مســیرهای جمــع آوری، دفعــات 

ــه شــده اســت. ــان جمــع آوری پرداخت جمــع آوری و زم
پنجمیــن مبحــث کتــاب بــه موضــوع دفــع پســماندهای شــهری اختصاص 
یافتــه اســت. در ایــن مبحــث بعــد از تقســیم کلــی روش هــای دفــع به بهداشــتی 
و غیربهداشــتی، هرکــدام از انــواع روش هــای دفــع بهداشــتی )دفــن بهداشــتی، 
ــب  ــا و معای ــی و مزای ــوز( معرف ــتگاه های زباله س ــتفاده از دس ــت، اس کمپوس
ــه اینکــه دفــن بهداشــتی  ــا توجــه ب ــان شــده اســت. ب اســتفاده از هــر روش بی
ــی از  ــمت مهم ــت، قس ــان اس ــران و جه ــماند در ای ــع پس ــیوۀ دف ــن ش مهم تری
ایــن مبحــث بــه ایــن شــیوه اختصــاص یافــت و طــی آن بــه موضوعاتــی چــون 
مدیریــت عملیــات دفــن بهداشــتی )مکان یابــی محــل دفــن، آماده ســازی محــل 
ــواع روش هــای دفــن پرداختــه  دفــن و عملیــات اجرایــی در محــل دفــن( و ان

شــده اســت.
مبحــث ششــم کتــاب بــه بازیافــت اختصــاص دارد کــه از جملــه 
ــدان محیط زیســت  ــهری و عالقمن ــات ش ــران خدم ــای مدی ــن دغدغه ه مهم تری
اســت. در ایــن مبحــث بعــد از بیــان ضرورت هــای توجــه بــه موضــوع بازیافــت 
در مدیریــت پســماندهای شــهری، بــه موضوعاتــی چــون مــواد قابــل بازیافــت، 
ــر در بازیافــت،  ــواد از پســماندهای شــهری، عوامــل مؤث ــی م روش هــای بازیاب
ــده  ــه ش ــت پرداخت ــیوه بازیاف ــب ترین ش ــوان مناس ــدأ به عن ــازی از مب جداس
اســت. آخریــن موضــوع ایــن مبحــث بازیافــت و گروه هــای غیررســمی اســت 

کــه امــروزه بــه یکــی از معضــالت در ایــن حــوزه بــدل شــده اســت. 
ــی آن  ــت و ط ــاب اس ــث کت ــن مبح ــوع آخری ــهری موض ــت ش نظاف



ــه  ــطوحی ک ــهری، س ــت ش ــهروندان در نظاف ــارکت ش ــون مش ــی چ موضوعات
ــهری و  ــت ش ــاع و نظاف ــای بی دف ــود، فضاه ــت می ش ــهرداری نظاف ــط ش توس

ــده اند. ــرح ش ــل مط ــه تفصی ــدگان ب ــا جون ــارزه ب مب
ــبز  ــاب س ــم کت ــد هفت ــار جل ــتین انتش ــال از نخس ــت س ــدود بیس ح
ــماندهای  ــت پس ــاب مدیری ــدت، کت ــن م ــول ای ــذرد. در ط ــهرداری ها می گ ش
ــتفاده  ــورد اس ــبز م ــاب س ــدات کت ــایر مجل ــون س ــه همچ ــن آنک ــهری ضم ش
ــه  ــت، توج ــرار داش ــهری ق ــوم ش ــجویان عل ــهرداری ها و دانش ــان ش کارشناس
ــرد چنانکــه در ســال  ــب ک ــه خــود جل ــز ب ــاالن حــوزۀ محیط زیســت را نی فع
ــدف  ــه ه ــب س ــم در تعقی ــرگان عل ــزه مه ــی جای ــات علم 1380 داوران هی
ــودن متــن و توانایــی ایجــاد  »گســترش علــم در ســطح جامعــه، قابــل لمــس ب
ــوان  ــاب پســماندهای شــهری را به عن تحــول و حرکــت مثبــت در جامعــه«، کت
نامــزد دریافــت جایــزه انتخــاب کــرده بودنــد روزنامــه حیــات نــو، 1380: 3(.
در خاتمــه از زحمــات خانــم مهنــدس پــگاه مختارپــور )کارشــناس ارشــد 
ــکاری در  ــن هم ــه ضم ــی( ک ــای محیط ــش آلودگی ه ــا گرای ــت ب محیط زیس
ــرای بازنویســی  ــری ب ــاب، راهنمایی هــای مؤث ــی کت ــد و بررســی چــاپ قبل نق
و اصــالح مطالــب کتــاب داشــتند و آقــای مهنــدس یــداهلل ابراهیم پــور )معــاون 
ــوالت  ــایی تح ــه در شناس ــز( ک ــهرداری تبری ــه 8 ش ــهری منطق ــات ش خدم
جدیــد در مدیریــت پســماندهای شــهری به ویــژه در بافت هــای قدیمــی 
شــهر اطالعــات ذی قیمتــی را در اختیــار مؤلفــان کتــاب قــرار دادنــد، صمیمانــه 

سپاســگزاری می شــود.
 احمد سعیدنیا
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مبانی�برنامه�ریزی�و�مدیریت�بهداشت�و�نظافت�شهری

ــواع نیازهــای خــود،  ــع ان ــرای رف ــره ب انســان ها در طــول زندگــی روزم
ــد.  ــه اشــکال گوناگــون اســتفاده می کنن ــع موجــود در طبیعــت ب از مــواد و مناب
در اســتفاده از مــواد، همــواره قســمتی از آن – و یــا گاهــی بخــش عمــده ای از 
ــه ایــن قســمت های غیرقابــل اســتفاده »پســماند«  آن- قابــل اســتفاده نیســتند. ب

ــود.  ــه می ش گفت
در محیط هــای طبیعــی و دســت نخورده، بســیاری از مــوادی کــه در 
ــده  ــه ش ــا تجزی ــیله باکتری ه ــوند، به وس ــی می ش ــماند تلق ــانی پس ــع انس جوام
و ســایر موجــودات و گیاهــان از آن هــا اســتفاده می کننــد، امــا در یــک اجتمــاع 
پــر جمعیــت انســانی، حجــم ایــن مــواد در حــدی اســت کــه تجزیــۀ طبیعــی 
ــن افزایــش  ــه نیســتند. بنابرای ــل تجزی ــا اساســًا قاب آن هــا غیرممکــن اســت و ی
پســماندها بــه مقــدار زیــاد باعــث آلودگــی زمیــن، هــوا، آب و همچنیــن زشــتی 

ــود.  ــط می ش محی
ــد  ــع و گاز( تولی ــد، مای ــاده )جام ــون م ــای گوناگ پســماندها در حالت ه
ــد،  ــواد زائ ــر م ــد. اگ ــود می گیرن ــه خ ــد« را ب ــواد زائ ــوان »م ــوند و عن می ش
ــر  ــال های اخی ــه« و در س ــد«، »زبال ــد جام ــواد زائ ــا »م ــه آن ه ــند ب ــد باش جام
ــه می شــود. البتــه مصداق هــای پســماند، نســبی اســت؛ همــواره  »پســماند« گفت
ــی و  ــردم دور ریختن ــوم م ــر عم ــه از نظ ــوادی ک ــی از م ــت بخش ــن اس ممک
ــل مصــرف، دارای ارزش نگهــداری و  ــد هســتند، از نظــر برخــی دیگــر قاب زائ
یــا دارای ارزش اقتصــادی باشــند و حتــی عنــوان »طــالی کثیــف« را بــه خــود 
اختصــاص دهنــد. خوشــبختانه در ســال های اخیــر در کشــور مــا نیــز گروهــی 
از شــهروندان شــعار »بــه صفــر رســاندن پســماند« را ســرلوحۀ زندگــی روزمــره 
ــروه  ــن گ ــه ای ــهروندان ب ــتری از ش ــداد بیش ــتن تع ــه پیوس ــد. البت ــرار داده ان ق
می توانــد حجــم پســماند در محیط هــای شــهری و روســتایی را کاهــش دهــد، 
امــا حتــی اگــر تولیــد پســماندهای خانگــی بــه صفــر نزدیــک شــود، همچنــان 
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ــت  ــد مدیری ــًا بای ــه ضرورت ــد ک ــی می مان پســماندهای دیگــری در شــهرها باق
شــود. 

پســماندهای شــهری شــامل مــواد و اشــیاء مختلفــی هســتند کــه حجــم، 
ــت،  ــه جمعی ــی از جمل ــل مختلف ــه عوام ــات آن ب ــوع و دیگــر خصوصی وزن، ن
ــتگی دارد.  ــره بس ــردم و غی ــی م ــادات غذای ــی، ع ــت جغرافیای ــل، موقعی فص
ــی  ــواد غذای ــده م ــر پس مان ــالوه ب ــوالً ع ــی پســماند شــهری معم اجــزاء ترکیب
و شــاخ و بــرگ درختــان، پالســتیک، منســوجات، شیشــه، فلــز، چــوب، 
پســماندهای خطرنــاك خانگــی، مــواد زائــد پزشــکی درمانــی و حتــی در بعضــی 
ــق اصــول بهداشــتی  ــه مطاب ــی را شــامل می شــود ک ــوارد پســماندهای صنعت م
ــازل و  ــن از من ــان ممک ــل زم ــد در حداق ــت محیطی بای ــتانداردهای زیس و اس

ــوند.  ــع آوری و دور ش ــی جم ــط زندگ محی

�اهمیت�دفع�بهداشتی�پسماندها�
انباشــت پســماند در محیــط زندگــی انســان و یــا دفــع غیربهداشــتی آن، 
ــر در  ــی منظ ــو و آلودگ ــاد ب ــاری، ایج ــال بیم ــار و انتق ــب انتش ــا موج ــه تنه ن
محیط زیســت می شــود، بلکــه آلودگــی آب، خــاك و هــوا را نیــز در پــی 

ــد داشــت. خواه
خطــرات انباشــت و دفــع غیربهداشــتی پســماند بــا توجــه بــه ترکیبــات 
ــورت،  ــر ص ــا در ه ــت، ام ــاوت اس ــده آن متف ــکیل دهن ــواد تش ــف و م مختل
ــورت  ــی ص ــه طریق ــد ب ــماند بای ــی پس ــع نهای ــل و دف ــع آوری، حمل ونق جم

ــل ممکــن برســد . ــه حداق ــه خطــرات ناشــی از آن ب ــرد ک گی
دفــع نادرســت و غیربهداشــتی پســماند، محیــط مناســبی را جهــت 
ــا  ــن آن ه ــه مهم تری ــد ک ــاد می کن ــاری ایج ــل بیم ــر حشــرات ناق ــد و تکثی رش
ــه  ــا تغذی ــرات ب ــن حش ــتند. ای ــک هس ــی و سوس ــه خاک ــی، پش ــس خانگ مگ
ــماندها،  ــایر پس ــاد و س ــال فس ــی در ح ــواد غذای ــه الی م ــزی در الب و تخم ری
به ســرعت افزایــش جمعیــت داده و می تواننــد ناقــل انــواع بیماری هــای 
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ــند.  ــال و ... باش ــج اطف ــی، فل ــهال خون ــا، اس ــه، وب ــتی، حصب پوس
دفــع غیربهداشــتی پســماندها، زمینهــای بــرای رشــد و تکثیــر جونــدگان 
ــدگان در  ــن جون ــی از مهم تری ــوش، یک ــت. م ــرد اس ــگ های ولگ ــاد س و ازدی
ــمومیت های  ــواع مس ــل ان ــد عام ــه می توان ــت ک ــانی اس ــکونتگاه های انس س
واســطۀ  میزبــان  و  آمیبــی  اســهال  نظیــر  بیماری هایــی  انتقــال  غذایــی، 
ــره،  ــد؛ و باالخ ــی باش ــوس موش ــون و تیف ــد طاع ــی مانن ــای مختلف بیماری ه
بخــش مهــم دیگــری از پیامدهــای ناشــی از دفــع نادرســت پســماند، آلودگــی 
ــای  ــط آب ه ــت، توس ــده در طبیع ــا ش ــماندهای ره ــت: پس ــت اس محیط زیس
ــواع  ــب، ان ــن ترتی ــه ای ــده و ب ــل ش ــف منتق ــاط مختل ــه نق ــطحی جاری ب س
ــمی  ــواد س ــود. م ــب می ش ــی را موج ــطحی و زیرزمین ــای س ــی آب ه آلودگ
موجــود در پســماندها ماننــد آرســنیک، ســرب، کادمیــوم، کــروم، ترکیبــات جیوه 
ــواع باکتری هــا، ویروس هــا و انگل هــا و... موجــب آلودگــی آب  ــن ان و همچنی

و خــاك می شــوند.
ــر  ــتان( ب ــل تابس ــژه در فص ــای آزاد )به وی ــماند در فض ــتن پس ــا انباش ب
اثــر ازدیــاد درجــه حــرارت، گازهــای آلوده کننــدۀ هــوا نظیــر منواکســید کربــن، 
انیدریــد کربنیــک، انیدریــد ســولفور و متــان کــه اغلــب از تخمیــر غیرهــوازی 
پســماند بــه وجــود می آینــد آلودگــی هــوا را در پــی دارنــد. انتشــار گردوخــاك 
ــل  ــر از عوام ــم از دیگ ــی ه ــۀ خیابان ــل از خاکروب ــق حاص ــواد معل ــایر م و س

آلودگــی ناشــی از پســماند اســت.
ــول  ــد، اص ــر ش ــه ذک ــور خالص ــه به ط ــوق ک ــوارد ف ــه م ــه ب ــا توج ب
بهداشــتی و بهســازی محیــط ایجــاب می کنــد کــه پســماندها در حداقــل زمــان 
ــود. ــع ش ــت دف ــرع وق ــده و در اس ــانی دور ش ــکونتگاه های انس ــن از س ممک

�پیشینه�مدیریت�پسماند
ــد  ــه ســال های بع ــوط ب ــروزی آن، مرب ــوم ام ــه مفه ــت پســماند ب مدیری
ــش از  ــده های پی ــا و س ــا در دهه ه ــت، ام ــهرداری اس ــه و ش ــیس بلدی از تأس
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ــع انســانی  ــا جوام ــرای آن وجــود نداشــت، ام ــز، اگــر چــه تشــکیالتی ب آن نی
ــای شــهری  ــت فضاه ــه نظاف ــده، ب ــه ش ــای پذیرفت ــرف و هنجاره براســاس ع
ــه  ــد ک ــان می ده ــین نش ــده های پیش ــده از س ــون بجامان ــد. مت ــه می کردن توج
ــالش  ــهری ت ــای ش ــت فضاه ــردن نظاف ــد ک ــرای نظام من ــواردی ب ــی در م حت
ــه  ــم القری ــاب »معال ــه کت ــوان ب ــون می ت ــن مت ــه ی ای ــت، از جمل ــده اس می ش
ــم  ــرن هفت ــه در ق ــرد ک ــن شــهرداری« اشــاره ک ــا »آیی ــی احــکام الحســبه« ی ف
هجــری نوشــته شــده اســت. در ایــن کتــاب آمــده: شــارع مشــترك المنفعه اســت 
ــدر  ــه ق ــه خــود اختصــاص دهــد جــز ب ــدارد منفعــت آن را ب و کســی حــق ن
ــت  ــدن پوس ــا و پراکن ــه راه ه ــه ب ــن زبال ــت انداخت ــز نیس ــز جای ــاج، و نی احتی
خربــزه و آب پاشــیدن راه کــه در آن بیــم لغزیــدن و افتــادن باشــد و نیــز نصــب 
ــزد.  ــگ ری ــای تن ــه کوچه ه ــد و آب آن ب ــرون آی ــوار بی ــه از دی ــی ک ناودان های
ــه رعایــت ایــن امــور مکلــف ســازد]...[ و  بــر محتســب اســت کــه مــردم را ب
ــات  ــازار از کثاف ــف ب ــردن و تنظی ــارو ک ــان را به ج ــب بازاری ــد محتس ــز بای نی
ــی  ــر گرام ــرا پیغمب ــد، زی ــان ده ــت فرم ــش اس ــردم را زیان بخ ــه م ــته ک انباش

ــوه، 1386: 61-62( ــن اخ ــرار« )اب ــرر و االض ــود: »الض فرم
امــا در ســده های پیشــین، نشــانه هایی از جمــع آوری و دفــع منظم پســماند 
ــماندهای  ــا پس ــابهتی ب ــم مش ــماندهای آن روزگار ه ــه پس ــدارد. البت ــود ن وج
جوامــع امــروزی نداشــتند. هنــوز از الســتیک و پالســتیک خبــری نبــود؛ شیشــه، 
فلــزات و کاغــذ کاالهــای کمیابــی بودنــد و بــه راحتــی دور ریختــه نمی شــدند؛ 
پســماندها مربــوط بــه فــرآوری مــواد غذایــی، خاکروبــه، فضــوالت دامــی و... 
ــات خانگــی می رســیدند و  ــه مصــرف خــوراك حیوان ــا ب ــًا ی ــد کــه عمدت بودن

ــات اســتفاده می شــدند.  ــزارع و باغ ــود در م ــوان ک ــا به عن ی
ــد،  ــدا کردن ــانی راه پی ــای انس ــه محیط ه ــوع ب ــواد مصن ــه م ــج ک به تدری
ــه  ــماندها ب ــد، پس ــر ش ــرد و متراکم ت ــدا ک ــش پی ــکونتگاه ها افزای ــت س جمعی
ــگاه  ــز« ن ــوان »دورری ــه پســماند به عن ــا دهــه 1970 ب ــل شــدند. ت معضــل تبدی
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می شــد و لــذا در مدیریــت آن معایــب متعــدد بهداشــتی، محیط زیســتی، 
اقتصــادی و زیبایی  شــناختی وجــود داشــت، کــه در ســایه تحــوالت تکنولــوژی 
ــماند در  ــت پس ــد مدیری ــتم های جدی ــی سیس ــای عموم ــش آگاهی ه و افزای
کشــورهای صنعتــی و ســایر کشــورهای دنیــا به تدریــج توســعه یافــت. مدیریــت 
پســماند در ایــران را می تــوان مصــادف بــا تأســیس اولیــن شــهرداری در کشــور 

در ســال 1290دانســت.
بدیهــی اســت کــه در آن زمــان در ایــران نیــز هماننــد ســایر نقــاط دنیــا، 
ــط زندگــی  ــود از محی ــه تنهــا الزم ب ــد« تلقــی می شــد ک ــاده ای »زائ پســماند م
انســان ها دور شــود؛ بنابرایــن در نقــاط پرجمعیــت ایــران مشــکالتی مشــابه آنچه 
ــی  ــا فعالیت های ــه 1360 ب ــل ده ــر شــد به وضــوح مشــاهده می شــد. از اوای ذک
ــات  ــعه ی خدم ــترش و توس ــرای گس ــزرگ ب ــهرهای ب ــهرداری ها در ش ــه ش ک
ــت پســماند در  ــد، نشــانه هایی از تحــول در سیســتم مدیری ــاز کردن شــهری آغ
ــی  ــه امــروز گرچــه تالش هــای فراوان ــا ب ــران مشــاهده شــد. پــس از آن و ت ای
ــه  ــرای ارتقــای شــیوه های مدیریتــی و تشــکیالتی و ســازماندهی انجــام گرفت ب
ــا  ــود، ام ــاهده می ش ــا مش ــه زمینه ه ــهودی در هم ــرفت های مش ــت و پیش اس
ــه  ــا فاصل ــی دنی ــت پســماند در کشــورهای صنعت ــا سیســتم های مدیری ــوز ب هن

قابــل توجهــی وجــود دارد )نورپــور و دیگــران، 1392: 9(

�وظایف�و�جایگاه�شهرداری�در�مدیریت�پسماندهای�شهری
در ایــران از زمــان تصویــب قانــون بلدیــه )20ربیع الثانــی 1325 قمــری(، 
نظافــت شــهری بــه عهــده شــهرداری ها گذاشــته شــد. در مــاده دوم ایــن قانــون، 
ــاده رو و  ــا از پی ــا و خیابان ه ــا و میدان ه ــتن کوچه ه ــاك نگاهداش ــاختن و پ »س
کالســکه رو و باغ هــای عمومــی و مجــاری میــاه ]آبهــا[ و زیــر آب هــا و پل هــا 
ــت.  ــده اس ــر ش ــه« ذک ــه بلدی ــه ب ــور »راجع ــه ام ــره...« از جمل ــر و غی و معاب
ایــن وظیفــه در قوانیــن بعــدی نیــز به عهــده شــهرداری باقــی مانــد. در قانــون 
شــهرداری )مصــوب 1334( مــواردی کــه در زمینــه نظافــت شــهری بــه عهــده 
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شــهرداری ها گذاشــته شــد عبارتنــد از: »نظافــت، نگهــداری و تســطیح معابــر«، 
ــی«،  ــای عموم ــداری انباره ــت و نگه ــالب«، »نظاف ــداری فاض ــت و نگه »نظاف
ــع  ــوص دف ــای مخص ــن محل ه ــا«، »تعیی ــاری آب ه ــداری مج ــت و نگه »نظاف
زبالــه«، »مراقبــت در امــور بهداشــت«، »تأســیس مراکــز درمانــی«، »جلوگیــری از 
شــیوع امــراض«، »نظــارت بر امــور صحــی اصنــاف و پیشــه وران«، »جلوگیری از 
صنایــع مزاحــم«، »ایجــاد رختشــوی خانه و آبریــزگاه«، »ایجــاد حمــام عمومــی«، 
ــا«  ــت پاکیزگــی در گرمابه ه ــا«، »رعای ــت شــرایط بهداشــتی در کارخانه ه »رعای

و »اقدامــات مختلــف بــرای نظافــت و زیبایــی شــهر«. 
اگــر چــه بــه مــرور زمــان انجــام بعضــی از وظایــف نامبــرده بــه عهــده 
ــا ســازمان های دیگــر گذاشــته شــد؛ جمــع آوری، حمل ونقــل و  وزارتخانه هــا ی
دفــع انــواع پســماند و نظافــت معابــر و فضا هــای عمومــی )نظیــر بوســتان های 

شــهری( همچنــان بــه عهــده شــهرداری ها باقــی مانــد. 
در حــال حاضــر عــالوه بــر قانــون شــهرداری، مهم تریــن مصوبــۀ مرتبــط 
ــخ 20  ــه در تاری ــت ک ــماند« اس ــت پس ــون مدیری ــران، »قان ــماند در ای ــا پس ب
اردیبهشــت 1383 بــه تصویــب مجلــس شــورای اســالمی رســید. براســاس مــاده 
هفتــم ایــن قانــون، مدیریــت اجرایــی کلیــه پســماندها غیــر از صنعتــی و ویژه در 
ــه عهــده شــهرداری ها و دهیاری هــا و در  شــهرها و روســتاها و حریــم آن هــا ب
خــارج از حــوزه و وظایــف شــهرداری ها و دهیاری هــا بــه عهــده بخشــداری ها 
ــماندهای  ــی پس ــت اجرای ــون مدیری ــن قان ــاس ای ــن براس ــد. همچنی می باش
ــا در صــورت تبدیــل  ــود، ام ــده خواهــد ب ــه عهــده تولیدکنن ــژه ب صنعتــی و وی
ــداری ها  ــا و بخش ــهرداری ها، دهیاری ه ــده ش ــه عه ــادی ب ــماند ع ــه پس آن ب

خواهــد بــود. 
مدیریــت پســماند در شــهرداری ها در اکثــر شــهرداری ها در حــوزه 
ــزرگ  ــهرداری های ب ــی در ش ــود. ول ــام می ش ــهری انج ــات ش ــت خدم معاون
ــازمان های  ــهرداری ها، س ــر( ش ــزار نف ــش از 100 ه ــت بی ــا جمعی ــور )ب کش
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ــد.  ــاد کرده ان ــماند را ایج ــت پس ــژه مدیری وی
وظایف مدیریت پسماند در شهرداری ها به شرح زیر است:

برنامه�ریــزی: وظایــف مدیریــت پســماند�در قســمت برنامه ریــزی، 
ــماند و  ــع پس ــا دف ــد ت ــود از تولی ــع موج ــل وض ــه و تحلی ــایی و تجزی شناس
مســایل مرتبــط بــا آن اســت و بــر ایــن اســاس امکانــات و موازیــن بهداشــتی، 

اقتصــادی، زیبایی شناســی و ماننــد اینهــا را تعییــن می کنــد. 
ســازماندهی: در ایــن مرحلــه، مدیریــت پســماند بــا توجــه بــه وظایــف 
قانونــی خــود، بــرای رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده، بایــد امکاناتــی را کــه در 
اختیــار دارد ســازماندهی کنــد. در مرحلــه ســازماندهی همچنیــن سلســله مراتــب 
ــوند و  ــخص می ش ــهر مش ــماند در ش ــه پس ــوط ب ــای مرب ــکیالت کاره و تش
ــون شــهری صــورت  ــاالً نواحــی گوناگ ــف و احتم تقســیم کار براســاس وظای

می گیــرد. 
ــاد شــده  ــوارد ی ــازماندهی )م ــزی و س ــانی: برنامه ری ــروی�انس ــن�نی تأمی
قبلــی( زمانــی عملــی می شــود کــه نیــروی انســانی مناســب و متخصــص بــرای 
اجــرای آن وجــود داشــته باشــد. در شــهرداری ها، نیروهــای بخــش مدیریــت، 
ــش،  ــن بخ ــی در ای ــش کارآی ــرای افزای ــا ب ــتند. ام ــی هس ــل توجه ــد قاب درص
عــالوه بــر کمیــت نیروهــا، آمــوزش مناســب و مــداوم نیــروی انســانی در هــر 

رده ســازمانی، الزامــی اســت. 
ــه اجــزای متفــاوت  ــت�و�رهبــری: در مرحلــه هدایــت و رهبــری، ب هدای
نظــام مدیریــت، بــرای رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده، جهــت داده می شــوند. 
ــت پســماند  ــی، عناصــر سیســتم مدیری ــط داخل ــت رواب ــور، مدیری ــن منظ بدی
)نیــروی انســانی، ابــزار، ماشــین آالت، شــبکه های ارتباطــی، و... همچنیــن 
ــد.  ــت می کنن ــرل و هدای ــون سیســتم را کنت ــط پیرام ــا محی ــاط ب چگونگــی ارتب
ــت آن،  ــا و هدای ــرای برنامه ه ــان از اج ــرای اطمین ــارت: ب ــرل�و�نظ کنت
ــد.  ــته باش ــداوم داش ــتمر و م ــی مس ــرل و نظارت ــد کنت ــماند، بای ــت پس مدیری
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ــب در  ــی مناس ــاخص ها و معیارهای ــد ش ــت، نیازمن ــور مدیری ــن منظ ــه همی ب
ــره وری از  ــور، به ــودن ام ــادی ب ــت، اقتص ــت بهداش ــر: رعای ــی نظی زمینه های
ــت،  ــن مدیری ــت. ای ــهروندان و ... اس ــت ش ــزان رضای ــا، می ــا و ابزاره نیروه
ــع آوری  ــار را جم ــاخص و معی ــر ش ــه ه ــوط ب ــات مرب ــداوم اطالع ــور م به ط
ــت  ــد، و در نهای ــه می کن ــم مقایس ــا ه ــده را ب ــه دســت آم ــات ب ــرده، اطالع ک
ــی آورد.  ــل م ــه عم ــا ب ــا و برنامه ه ــات، روش ه ــات اصالحــی را در عملی اقدام

مصوبه�های�قانونی�معتبر�مرتبط�با مدیریت پسماند�در�کشور
ــظ 	  ــوص حف ــران درخص ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــم قان ــل پنجاه اص

کشــور محیط�زیســت�
قانون مدیریت پسماند	 
آیین�نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند	 
دستورالعمل تهیه طرح�های جامع مدیریت پسماند	 
دستورالعمل تشکیات اجرایی مدیریت پسماند	 
دستورالعمل نحوه محاسبه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند	 
ــک در 	  ــک و تفکی ــماندهای خش ــع�آوری پس ــت، جم ــازی موق ــیوه�نامه ذخیره�س ش

مبــدأ
ــی 	  ــردازش مکانیک ــز پ ــری مراک ــداث و راهب ــی اح ــی مکان�یاب ــیوه�نامه اجرای ش

ــادی ــماندهای ع پس
شیوه�نامه تهیه کمپوست از پسماندهای عادی	 
شیوه�نامه اجرایی اجتناب و کاهش تولید پسماند	 
تصویب�نامه هیات وزیران در�خصوص مدیریت مطلوب پسماندها	 

�تعریف�پسماند�و�انواع�آن
  )OECD(ــعه ــادی و توس ــکاری اقتص ــازمان هم ــف س ــاس تعری ــر اس ب
پســماند عبــارت اســت از »مــوادی اجتناب ناپذیــر ناشــی از فعالیت هــای 
ــت و  ــه آن نیس ــازی ب ــک نی ــده نزدی ــر و در آین ــال حاض ــه در ح ــانی، ک انس
ــا دفــع آن ضــروری اســت«. برنامــه محیط زیســت ســازمان ملــل  ــردازش و ی پ
ــه مالکشــان  ــد »اشــیایی ک ــف می کن ــه تعری متحــد )UNEP( پســماند را این گون
آن هــا را نمی خواهــد، یــا نیــازی بــه آن هــا نــدارد، یــا از آن هــا اســتفاده نمی کنــد 

ــاز دارد«. ــع نی ــا دف ــردازش و ی ــه پ و ب
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ــد و  ــف مفی ــماند تعری ــت پس ــون مدیری ــاده دوم قان ــد »ب« از م در بن
مختصــری از پســماند بــه عمــل آمــد کــه در تمــام مصوبــات بعــدی نیــز تکــرار 
شــده اســت. براســاس ایــن تعریــف: پســماند بــه مــواد جامــد، مایــع و گاز ) غیــر 
ــل از  ــتقیم حاص ــا غیرمس ــتقیم ی ــه به طور مس ــود ک ــه می ش ــالب( گفت از فاض

فعالیــت انســان بــوده و از نظــر تولیدکننــده زائــد تلقــی می شــود. 
ــادی،  ــماندهای ع ــروه پس ــج گ ــه پن ــماندها ب ــون، پس ــن قان ــن ای در مت
پســماندهای پزشــکی )بیمارســتانی(، پســماندهای ویژه، پســماندهای کشــاورزی 

و پســماندهای صنعتــی تقســیم می شــوند. 
ــه  ــود ک ــه می ش ــماندهایی گفت ــه پس ــه کلی ــادی: ب ــماندهای ع ــف( پس ال
شــهرها،  در  انســان ها  روزمــره  فعالیت هــای  از  معمــول  به صــورت 
روســتاها و خــارج از آن هــا تولیــد می شــود، از قبیــل پســماندهای خانگــی 

و نخاله هــای ســاختمانی.
ــه از پســماندها  ــدی ک ــد جام ــواد زائ ــه م ــف – 1. پســماندهای خانگــی: ب ال
و آشــغال تشــکیل شــده و معمــوالً در خانه هــا و آپارتمان هــا تولیــد 
ــل  ــر قاب ــن پســماندها ممکــن اســت مقادی می شــود، اطــالق می گــردد. ای

ــه همــراه داشــته باشــند.  ــاك ب ــواد ســمی و پســماند خطرن توجهــی م
الــف – 2. پســماندهای تجــاری: منظــور از پســماندهای تجــاری مــواد زائــدی 
اســت کــه توســط مغازه هــا، ادارات، رســتوران ها، انبارهــا و ســایر 
فعالیت هــای غیــر صنعتــی تولیــد می شــود و شــامل پســماندهای صنعتــی 

ــردد.  ــی نمی گ و خانگ
ــب،  ــاخت، تخری ــه از س ــماندهایی ک ــاختمانی: پس ــای س ــف – 3. نخاله ه ال
تعمیــر، بازســازی و بهســازی پیاده روهــا، خانه هــا، ســاختمان های 
تجــاری و ســایر ســازه ها حاصــل می شــود و شــامل مــوادی ماننــد بتــن، 
آجــر و مصالــح بنایــی، خــاك و ســنگ، زائــدات آســفالت، الســتیک های 
موجــود در بتــن، چــوب تصفیــه نشــده و الوارهــا می شــود. این پســماندها، 
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آزبســت، چــوب تصفیــه شــده بــا اســتفاده از آرســنیک، کــروم، مــس یــا 
ــه  ــی ک ــات مخازن ــا محتوی ــوده ی ــای آل ــیمیایی و خاك ه ــواد ش ــایر م س
ــامل  ــوند را ش ــه می ش ــت تخلی ــا نش ــالح ی ــا اص ــازی ی ــر پاك س در اث

نمی شــود.
ــی  ــماندهای عفون ــه پس ــه کلی ــتانی(: ب ــکی )بیمارس ــماندهای پزش ب( پس
درمانــی،  بهداشــتی،  مراکــز  بیمارســتان ها،  از  ناشــی  زیــان آور  و 
ــود.  ــه می ش ــابه گفت ــز مش ــایر مراک ــی و س ــخیص طب ــگاه های تش آزمایش
ــوزا، از  ــر پســماندهای پرت ــتانی نظی ــاك بیمارس ــایر پســماندهای خطرن س

ــت.  ــارج اس ــف خ ــن تعری ــمول ای ش
ــه  ــه ب ــود ک ــه می ش ــماندهایی گفت ــه پس ــه کلی ــژه: ب ــماندهای وی پ( پس
ــاك، از قبیــل ســمیت،  ــودن حداقــل یکــی از خــواص خطرن ــاال ب دلیــل ب
ــه  ــا اشــتعال، خورندگــی و مشــابه آن ب ــی، قابلیــت انفجــار ی بیماری زای
ــکی  ــماندهای پزش ــته از پس ــد و آن دس ــته باش ــاز داش ــژه نی ــت وی مراقب
و نیــز بخشــی از پســماندهای عــادی، صنعتــی، کشــاورزی کــه نیــاز بــه 
ــوند. ــوب می ش ــژه محس ــماندهای وی ــزو پس ــد، ج ــی دارن ــت خاص مدیری
در همــۀ تقســیمات از انــواع پســماند، فراورده هایــی کــه در صــورت 
ــت  ــان و محیط زیس ــالمت انس ــرای س ــد ب ــب می توانن ــت نامناس مدیری
ــل یکــی از چهــار ویژگــی  ــد و حداق ــا بالقــوه ایجــاد نمای ــی ی خطــر ذات
قابلیــت اشــتعال، خورندگــی، واکنش پذیــری بــا ســمیت را داشــته باشــد، 
ــای  ــوی نهاده ــره از س ــاك منتش ــماندهای خطرن ــت های پس ــا در فهرس ی
معتبــر از آن نــام بــرده شــده باشــد، بــدون توجــه بــه هرگونــه غلظــت حــد 

ــوند. ــوب می ش ــاك محس ــماند خطرن ــتانه، پس آس
ت( پســماندهای کشــاورزی: بــه پســماندهای ناشــی از فعالیت هــای تولیــدی 
در بخــش کشــاورزی گفتــه می شــود از قبیــل فضــوالت، الشــه حیوانــات 
)دام، طیــور و آبزیــان( محصــوالت کشــاورزی فاســد یــا غیرقابــل مصــرف.
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ث( پســماندهای صنعتــی: بــه کلیه پســماندهای ناشــی از فعالیت هــای صنعتی 
و معدنــی و پســماندهای پاالیشــگاهی، صنایــع گاز، نفــت و پتروشــیمی و 
ــرریزها و  ــا، س ــل براده ه ــود از قبی ــه می ش ــال آن گفت ــی و امث نیروگاه

ــت، 1392: 2-1(. ــکده محیط زیس ــی )پژوهش ــای صنعت لجن ه
ــزود.  ــوق اف ــه تقســیم بندی ف ــی را هــم ب ــر صنعت ــوان لجن هــای غی می ت
ــه ای  ــواد دان ــه حــاوی م ــع ک ــا مای ــد ی ــد، نیمــه جام ــد جام ــادۀ زائ ــه م هرگون
و آشــغال های تصفیه خانه هــای فاضــالب شــهری، تجــاری یــا صنعتــی، 
تصفیه خانه هــای آب، مراکــز شستشــوی اتومبیــل و تســهیالت کنتــرل آلودگــی 
ــند را لجــن  ــته باش ــابهی داش ــه مشــخصات مش ــدی ک ــواد زائ ــایر م ــوا و س ه
ــدی  ــواد نیمه جام ــاذب م ــای ج ــک و چاه ه ــپتیک تان ــن س ــد. لج می گوین
ــر  ــا مقادی هســتند کــه شــامل جامــدات ته نشــین شــده فاضــالب در ترکیــب ب
ــد  ــی تولی ــای جذب ــا چاه ه ــک ب ــپتیک تان ــول در س ــواد محل ــف آب و م مختل

می شــود )همــان: 1-2(.

�اجزای�مدیریت�پسماند�
ــل  ــا مح ــد ت ــه تولی ــماند از نقط ــت پس ــا مدیری ــط ب ــای مرتب فعالیت ه
ــی، جداســازی، ذخیره ســازی  ــد«، »جابجای ــه شــش بخــش »تولی ــی ب ــع نهای دف
ــر  ــردازش و تغیی ــازی، پ ــع آوری«، »جداس ــد«، »جم ــل تولی ــردازش در مح و پ
شــکل پســماند«، »حمل ونقــل« و »دفــع« تقســیم می شــود کــه بــا عنــوان عناصــر 
ــای نحــوۀ  ــر گوی ــناخته می شــوند. شــکل زی ــت پســماند ش موظــف در مدیری
ارتبــاط اجــزا و مراحــل اســت و در متــن کتــاب، توضیحــات مربــوط بــه هرکدام 

از ایــن مراحــل، در فصلــی جداگانــه ارائــه خواهــد شــد. 
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شکل 1: عناصر موظف و رابطه آن ها در سیستم مدیریت پسماند

تولید�پسماند�
تولیــد، اولیــن مرحلــه از فراینــد مدیریــت پســماند اســت و کلیــه 
ــی  ــی ارزش تلق ــا ب ــتفاده و ی ــل  اس ــوادی غیرقاب ــی آن، م ــه ط ــی ک فعالیت های
ــا پســماند را  ــد ی ــرد. در ایــن مرحلــه، مــاده پســوند زائ ــر می گی شــوند را در ب
ــا  ــداری آن ه ــه نگه ــی ب ــواد، دیگــر تمایل ــان آن م ــرد و صاحب ــه خــود می گی ب

ــد.  ــود دور کنن ــط خ ــه آن را از محی ــد ک ــالش می کنن ــن، ت ــد، بنابرای ندارن
تولیــد پســماند بــه شــکل هایی متفاوتــی صــورت می گیــرد: کودکــی کــه 
ــه داری  ــدازد؛ خان ــذی آن را دور می ان ــد از خــوردن شــکالت، پوشــش کاغ بع
ــی شکســته صرف نظــر کــرده، آن را  ــز چوب ــک می ــر ی ــا تعمی ــه از اســتفاده ی ک
در بیــرون خانــه قــرار می دهــد، پزشــکی کــه بعــد از عمــل جراحــی دســتکش 
ــوص  ــرف مخص ــی آورد و در ظ ــرون م ــت بی ــود را از دس ــرف خ یک بارمص
ــی  ــن، وقت ــر ای ــزون ب ــد. اف ــد می کنن ــدی تولی ــادۀ زائ ــه، م ــر س ــدازد؛ ه می ان
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ــه ای در گوشــه ای از  برگ هــای خــزان زده از درختــان فــرو می ریزنــد و یــا گرب
ــد شــده اســت.  ــز پســماند تولی ــرد نی شــهر می می

ــد  ــدار و بی جــان پیرامــون انســان، عمــر محــدودی دارن پدیده هــای جان
ــن،  ــتند؛ بنابرای ــتفاده نیس ــل اس ــواد، قاب ــۀ م ــرف کاال، هم ــا مص ــد ی و در تولی

ــت.  ــر اس ــانی اجتناب ناپذی ــط انس ــماند در محی ــد پس تولی
هرگونــه اقــدام در جهــت بهبــود مدیریــت پســماند، اعــم از تصمیم گیــری 
ــت،  ــت بازیاف ــاز، مدیری ــانی موردنی ــروی انس ــخصات نی ــداد و مش ــاره تع در ب
ــای  ــع، فض ــب دف ــیوه مناس ــاب ش ــماند، انتخ ــل پس ــین آالت حم ــن ماش تأمی
ــد  ــه تولی ــق مرحل ــناخت دقی ــتلزم ش ــتی و... مس ــن بهداش ــرای دف ــاز ب موردنی

پســماند اســت. 
ــتم  ــزان سیس ــه برنامه ری ــد ک ــر برس ــه نظ ــن ب ــاید چنی ــگاه اول ش در ن
مدیریــت پســماند در ایــن مرحلــه نقــش مســتقیمی ندارنــد. ایــن تصــور موجب 
ــود. در  ــی نش ــه کاف ــه توج ــن مرحل ــه ای ــته گاه ب ــای گذش ــه در دهه ه ــد ک ش
ــورد توجــه  ــد م ــه تولی ــه اجــرای آن مرحل ــت پســماند و آیین نام ــون مدیری قان
ــًا ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور در ســال  ــرار گرفــت و متعاقب ق
ــن و  ــد پســماند« را تدوی ــاب و کاهــش از تولی ــی اجتن ــیوه نامه اجرای 1394 »ش
بــه نهادهــای ذی ربــط ابــالغ کــرد کــه البتــه بــرای همــه شــهرداری های کشــور 

ــد. ــرا می باش الزم االج
ــع  ــد، مناب ــر در تولی ــد، عوامــل مؤث ــرخ تولی ــاب ن در ایــن قســمت از کت
تولیــد، ترکیبــات پســماند و شــیوه های اجتنــاب یــا کاهــش تولیــد از مبــدأ کــه 
از عناصــر مهــم ایــن مرحلــه از مدیریــت پســماند بــه شــمار می رونــد، بررســی 

می شــود. 
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نرخ�تولید
بــه میــزان تولیــد پســماند در واحدهــای زمانــی مشــخص، »نــرخ تولیــد« 
ــرخ  ــن ن ــی، تعیی ــب مدیریت ــتم مناس ــک سیس ــاد ی ــرای ایج ــود. ب ــه می ش گفت
ــداد  ــارۀ تع ــری درب ــل از تصمیم گی ــتم، قب ــر سیس ــت و مدی ــی اس ــد الزام تولی
ــن و  ــای دف ــد مکان ه ــر مفی ــرآورد عم ــع آوری، ب ــین های جم ــان و ماش کارکن

ــد از کمیــت پســماند در شــهر آگاه باشــد.  ــع پســماند، بای ــه دف ــرآورد هزین ب
حجــم  و  وزن  معیارهــای  از  پســماندها  کّمــی  اندازه گیــری  بــرای 
ــنجش،  ــد س ــم، واح ــار حج ــتفاده از معی ــورت اس ــود. در ص ــتفاده می ش اس
لیتــر یــا مترمکعــب اســت )عمرانــی، 1374: 76(؛ امــا اســتفاده از حجــم 
ــک  ــال، ی ــوان مث ــود؛ به عن ــی می ش ــث گمراه ــت، باع ــری کمی ــرای اندازه گی ب
مترمکعــب از پســماندها قبــل از فشــرده شــدن، بــا یــک مترمکعــب مــوادی کــه 
در کامیــون فشــرده شــده اند، از نظــر کمیــت بــا هــم متفاوتنــد. در عیــن حــال، 
ــاًل متراکــم  ــه کام ــن ک ــواد در محــل دف ــک مترمکعــب م ــا ی ــا ب هــر دوی آن ه
شــده اســت، بازهــم متفــاوت خواهنــد بــود. بنابرایــن، در صورتــی کــه از حجــم 
بــرای اندازه گیــری اســتفاده می شــود بایــد درجــه فشــرده شــدن )چگالــی( هــم 
مشــخص شــود )چوبانــو گلــوس و الیاســن، 1371: 77(. بــا توجــه بــه مشــکل 
ذکــر شــده، بــرای بیــان نــرخ تولیــد، عمومــًا از وزن اســتفاده می شــود و در ایــن 

ــک روز اســت.  ــر در ی ــر نف ــد، کیلوگــرم ب ــرخ تولی صــورت، واحــد ن
در تعییــن نــرخ تولیــد پســماند از روش هــای متفــاوت پیــروی می شــود 
کــه مناســب ترین آنهــا، روش »آنالیــز وزنــی - حجمــی« اســت. در ایــن روش، 
ــماند،  ــص پس ــع وزن خال ــا جم ــده و ب ــری ش ــون اندازه گی ــر کامی ــار ه وزن ب
ــه نظــر می رســد کــه در  وزن کل مــواد جمــع آوری شــده بــه دســت می آیــد. ب
ــت  ــوده و از دق ــر ب ــن کار عملی ت ــران، انجــام ای ــهرهای ای ــی ش ــت فعل وضعی

کافــی هــم برخــوردار اســت )عبدلــی، 1372: 50-52(.
ــه،  ــت کل منطق ــر جمعی ــده ب ــع آوری ش ــواد جم ــیم وزن کل م ــا تقس ب



29

ساخت و سازهای شهری

ــود.  ــبه می ش ــرانه محاس ــد س تولی
بــا توجــه بــه اینکــه نــرخ تولیــد پســماند در طــول ســال یکســان نیســت، 
بــرای تهیــه آمــار ســالیانه از میــزان پســماند، حداقــل انجــام یــک مرحلــه توزیــن 
ماهانــه در طــول ســال کامــاًل ضــروری اســت. در هــر صــورت نبایــد فرامــوش 
کــرد کــه نــرخ تعییــن شــده از روش بــاال بیانگر میــزان واقعی پســماند در ســطح 
ــمی  ــای رس ــق بازیافت ه ــداری از آن، از طری ــواره مق ــرا، هم ــهر نیســت؛ زی ش
ــن در بعضــی از  ــراد غیرمســئول، دف ــا توســط اف ــوزاندن آن ه و غیررســمی، س
اراضــی بایــر شــهری، خــورده شــدن توســط حیوانــات ولگــرد، جــاری شــدن 

ــد.  ــن می رون ــا از بی ــد اینه ــهر و مانن ــطح ش ــای س ــا و آبراهه ه در جوی ه
بــر اســاس آمــار بانــک جهانــی، ســرانه تولیــد روزانــه پســماند در جهــان 
ــا ســال 2025،  معــادل 1.19 کیلوگــرم در روز می باشــد و پیش بینــی می شــود ت
ــان  ــن نش ــار همچنی ــن آم ــد. ای ــرم در روز برس ــه 1.42 کیلوگ ــد ب ــرانه تولی س
می دهــد ســرانه تولیــد پســماند در مناطــق شــهری کشــورهای جهــان متفــاوت 
اســت. کشــورهای توســعه یافته علیرغــم برنامه هــای کاهــش پســماندهای 
ــد.  ــه لحــاظ مصــرف بیشــتر از ســرانه بیشــتری برخوردارن ــان ب شــهری، همچن
ــن  ــد 3.58، ژاپ ــه پســماند در ایرلن ــال در ســال 2012 ســرانه روزان ــوان مث به عن
1.71، پاکســتان 0.84 و تانزانیــا 0.26 کیلوگــرم اســت؛ لیکــن بــه جهــت مدیریت 
بهتــر و ســطح باالتــر بهــره وری و اســتفاده مجــدد از پســماندها در امــر بازیافــت 
ــعه  ــال توس ــهرهای کشــورهای در ح ــایر ش ــه س ــادی نســبت ب ــدود زی ــا ح ت

ــران، 1392: 15(. ــور و دیگ ــتند )نورپ ــر هس موفق ت
ــای ســازمان شــهرداری ها  ــا اســتفاده از آماره ــه ب ــه ای ک ــه مطالع ــر پای ب
ــران  ــواد شــهرداری ته ــل م ــت و تبدی ــای کشــور و ســازمان بازیاف و دهیاری ه
انجــام شــد، میانگیــن ســرانه تولیــد پســماند جامــد شــهری ایــران 0.64 کیلوگرم 
ــتان  ــهرهای اس ــران و ش ــهر ته ــزگان 0.94، در ش ــزان در هرم ــن می ــت. ای اس
مازنــدران 0.84 کیلوگــرم اســت و در یــزد بــه 0.39 و در چهارمحــال و بختیــاری 
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ــران، 1387: 12(.  ــنوند و دیگ ــد )حس ــرم می رس 0.34 کیلوگ

�عوامل�مؤثر�در�میزان�تولید�پسماند
ــر  ــای ه ــا در محله ه ــتان، ی ــر اس ــهرهای ه ــماند در ش ــد پس ــرخ تولی ن
شــهر و حتــی در فصل هــای ســال نیــز متفــاوت اســت. عوامــل زیــر در میــزان 

تولیــد پســماند هــر جامعــه مؤثــر اســت:
1. موقعیــت�جغرافیایــی�محــل: موقــع جغرافیایــی و شــرایط آب وهوایــی، بــر 
وســعت و نــوع فضــای ســبز و نــوع و میــزان مصــرف انــواع ســبزی ها و 
ــر می گــذارد. ایــن عوامــل نیــز دســت کم در میــزان اضافــات  میوه هــا، اث
باغــی و پســماند فســادپذیر مؤثرنــد. از همیــن روســت کــه میزان پســماند 
در شــهرهای شــمال کشــور بــا شــهرهای نواحــی کویــر یکســان نیســتند. 

2��فصــول�ســال: نــوع مصــرف مــواد غذایــی بــه فصــول ســال بســتگی دارد. 
در اواخــر بهــار و تابســتان میــوه و ســبزیجات بیشــتری مصــرف می شــود 

و در نتیجــه پســماند بیشــتری تولیــد می شــود. 
ــه  ــماند ـ چ ــود در پس ــواد موج ــواع م ــت ان ــواد�و�کاال: بازیاف ــت�م 3��بازیاف
ــماند را  ــزان پس ــمی ـ می ــورت غیررس ــه به ص ــمی و چ ــورت رس به ص

کاهــش می دهــد. 
ــا شــرایط اقتصــادی  4��وضعیــت�اقتصــادی: نــوع و میــزان مــواد مصرفــی، ب
خانواده هــا ارتباطــی مســتقیم دارد. در مناطــق ثروتمنــد شــهری بــه 
دلیــل تنــوع و زیــاده روی در مصــرف، ســرانه پســماند بیشــتر از مناطــق 
ــر  ــادی ب ــد اقتص ــزان رش ــی می ــطوح بین الملل ــت. در س ــین اس فقیرنش
ــز  ــی نی ــر می گــذارد. در ســطح مل ــزان ســرانه پســماند هــر کشــور اث می

ــد.  ــش می یاب ــادی افزای ــد اقتص ــا رش ــراه ب ــزان هم ــن می ای
5��آداب�و�رســوم�مســائل�فرهنگــی: میــزان توجــه شــهروندان بــه حفــظ منابــع 
ــزوم  ــه امــکان و ل ــر مســایل بهداشــتی، آگاهــی ب ملــی، نگــرش آن هــا ب
بازیافــت، وجــود تعلیمــات مذهبــی ماننــد جلوگیــری از اســراف و تبذیــر 

و قناعــت، در میــزان تولیــد پســماند مؤثــر اســت.
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�منابع�تولید�پسماند
ــد.  ــد می کنن ــی تولی ــماندهای متفاوت ــهر، پس ــاوت در ش ــای متف بخش ه
ــخصات  ــایر مش ــر و س ــزان خط ــده، می ــکیل دهن ــزای تش ــد اج ــم، درص حج
ــرای  ــاوت اســت. ب ــد پســماند متف ــکان تولی ــع و م ــه منب ــا توجــه ب پســماند ب
تصمیم گیــری دربــارۀ روش هــا و دفعــات جمــع آوری پســماند، بازیافــت، دفــع 
ــر اســت. در جــدول  ــد پســماند اجتناب ناپذی ــع تولی پســماند و... شــناخت مناب
شــمارۀ 1 انــواع منابــع تولیــد پســماند، تجهیــزات و فعالیت هــای متــداول و یــا 
ــر  ــواع پســماند در ه ــن ان ــد می شــوند و همچنی ــواد تولی ــه در آن م ــی ک مناطق

ــده اند.  ــی ش ــع معرف منب

جدول شماره 1: منابع تولید پسماندهای شهری

انواع�پسماندنمونه�فعالیت�یا�محل�تولید�پسماندمنبع

مراکز�
مسکونی

خانه�های�مسکونی�آپارتمان�های�کوچک،�
متوسط�یا�مجتمع�های�بزرگ�و�غیره

پسماند�مواد�غذایی،
آشغال،�خاکستر�و�زباله�های�ویژه

مراکز�تجاری

فروشگاه�ها،�رستوران�ها،�مغازه�ها،�
ادارات،�هتل�ها،�متل�ها،�کتاب�فروشی�ها،�
تعمیرگاه�های�اتومبیل،�مراکز�پزشکی،�

انستیتوها�و�غیره

پسماند�مواد�غذایی،�آشغال،�
خاکستر،�ضایعات

ساختمانی،�پسماندهای�ویژه�و�
گاهی�پسماندهای�خطرناک

خیابان�ها،�کوچه�ها،�پارک�ها،�باغ�ها،�مناطق�باز
آشغال،�زباله�های�ویژهزمین�های�بازی،�سواحل،�بزرگراه�ها�و�غیره

مراکز�تصفیه�
آب

آب،�پساب،�پروسه�های�تصفیه�آب�های�
صنعتی�و�غیره

ضایعات�مراکز�تصفیه�که�اساسًا�
شامل�لجن�های�باقیمانده�است�

)عباسپور، 1389: 906(

�ترکیب�پسماند
ــا بازیافــت پســماند،  ــارۀ شــیوه های دفــع و ی ــه تصمیم گیــری درب هرگون
ــت و  ــه کمپوس ــداث کارخان ــماند دارد. اح ــب پس ــناخت ترکی ــه ش ــتگی ب بس
ــواد فســادپذیر  ــایی درصــد م ــدون شناس ــوز ب ــتگاه زباله س ــری دس ــا به کارگی ی
ــری  ــن ترتیــب تصمیم گی ــه همی ــر نیســت. ب ــل اشــتعال، امکان پذی ــواد قاب ــا م ی
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دربــاره بازیافــت کاغــذ، شیشــه، پالســتیک، فلــزات و... بــدون شــناخت درصــد 
ــواد موجــود  ــدی م ــود. طبقه بن ــواد در پســماندها عملــی نخواهــد ب ــه م این گون
ــع آوری،  ــوط جم ــای مرب ــد در تصمیم گیری ه ــهری می توان ــماندهای ش در پس

دفــع و بازیافــت پســماند نقــش بســیاری داشــته باشــد. 
همچنان کــه میــزان پســماند در زمان هــای متفــاوت متغیــر اســت، 
درصــد مــواد موجــود در پســماند نیــز نســبت به موقعیــت جغرافیایــی و 
ــت  ــزان بازیاف ــال، می ــول س ــی، فص ــادی و اجتماع ــرایط اقتص ــی، ش آب وهوای
ــی  ــری منطق ــرای تصمیم گی ــن رو ب ــت. از ای ــر اس ــی، متغی ــی و غیرقانون قانون
در رونــد مدیریــت پســماند، شــناخت مســتمر درصــد هــر یــک از مــواد ذکــر 
ــک روش  ــاه(. ی ــر م ــری در ه ــک نمونه گی ــت کم ی ــت )دس ــی اس ــده الزام ش
ســاده بــرای تعییــن ترکیــب پســماند عبــارت اســت از تخلیــه مقادیــر مشــخص 
از پســماند در یــک منطقــه کنتــرل شــده، جداســازی پســماند نمونــه براســاس 
نــوع مــواد )آلــی، کاغــذ، پالســتیک و...( و توزیــن مــواد بــه تفکیــک نــوع آن. 
ــرد؛  ــل ک ــی عم ــه و منطق ــد عاقالن ــری بای ــرای نمونه گی ــاب، ب در انتخ
مثــاًل کامیونــی شــامل مــواد حاصــل از باغبانــی و بــرگ درختــان در فصــل پاییــز 
ــد  ــدا بای ــه، ابت ــه نمون ــرای تهی ــود. ب ــاب ش ــه انتخ ــوان نمون ــد به عن نمی توان
ــک قســمت  ــرد، ســپس ی ــار قســمت تقســیم ک ــه چه ــه شــده را ب ــواد تخلی م
ــه  ــی تهی ــه ای 100 کیلوگرم ــا نمون ــرد ت ــار قســمت دیگــر تقســیم ک ــه چه را ب
شــود. مهــم ایــن اســت کــه در هــر نمونــه، کیفیــت مــواد بــدون درنظــر گرفتــن 
ــه یــک  ــوان ب ــق اســت کــه می ت ــن طری ــری حفــظ شــود. تنهــا از ای تجزیه پذی
ــو گلــوس و الیاســن،  ــه رســید )چوبان ــر متعصبان انتخــاب کامــاًل شانســی و غی

 .)67  :1371
طبیعتــًا بــرای داشــتن نمونــه ای قابــل تعمیــم الزم اســت کــه ایــن اقــدام 
بــرای پســماندهای برداشــت شــده از محله هــای گوناگــون شــهر تکــرار شــود؛ 
ــح  ــد پســماند توضی ــرخ تولی ــن ن ــه در تعیی ــه ک ــا در هرصــورت ـ همان گون ام
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ــاًل  ــده درصــد کام ــه دســت آم ــام ب ــه ارق ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــد ـ نبای داده ش
ــرا در  ــواد موجــود در پســماندهای شــهری را نشــان نمی دهــد؛ زی ــی از م دقیق
اغلــب مــوارد مقــداری از پســماندها قبــل از رســیدن مأمــوران شــهرداری، بــه 

ــوند.  ــته می ش ــمی برداش ــا غیررس ــمی ی ــرق رس ط
جدول شماره 2: ترکیب پسماند تولید شده در کشورهای مختلف جهان 

سایرفلزاتشیشهپالستیککاغذموادآلیکشور

2534125816امریکا

14342212512آلمان

16--7157بنگادش

264697812ژاپن

7-675182پاکستان

4322112913ایران
)نورپور و دیگران، 1392: 18 با استفاده از گزارش بانک جهانی، 2012(

در بررســی دیگــری پیرامــون ترکیــب فیزیکی پســماند شــهری ایــران، کل 
کشــور بــه ده منطقــه تقســیم شــد کــه ایــن ده منطقــه تمــام اســتان ها را تحــت 
پوشــش قــرار می دهنــد )جــدول شــماره 3( محققــان بــا مقایســه داده هــای ایــن 
جــدول بــا میانگین هــای مربــوط بــه کشــورهای بــا درآمد متوســط و کشــورهای 
ــب فیزیکــی پســماند شــهری در  ــه ترکی ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــد، ب پردرآم
ایــران تــا انــدازه ای مشــابه ترکیــب فیزیکــی پســماندهای جامــد در کشــورهای 
ــی  ــزان پســماندهای غذای ــی کــه می ــال در حال ــوان مث کم درآمــد می باشــد. به عن
در کشــورهای پردرآمــد 6 الــی 30 درصــد و در کشــورهای بــا درآمــد متوســط 
20 الــی 65 درصــد اســت ایــن میــزان در کشــورهای کم درآمــد بــه 40 تــا 85 
ــن  ــور در ای ــی کل کش ــب فیزیک ــی در ترکی ــواد آل ــزان م ــد. می ــد می رس درص

جــدول 72.4 درصــد اســت )حســنوند و دیگــران، 1387: 14(
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جدول شماره 3: ترکیب فیزیکی پسماند جامد شهری در ایران
ب/�منطقه

ترکی

س
فار

ب�شرقی
جنو

ساحل�جنوبی

تهران

اصفهان

خراسان

خزر

آذربایجان

س
زاگر

خوزستان

شوری
میانگین�ک

مواد�آلی

64.14

62.55

78.98

74.56

76.30

70.96

77.72

67.34

78.24

60.92

72.04

کاغذ�و�مقوا

6.35

8.30

4.94

5.04

4.38

6.93

8.43

8.67

7.21

8.26

6.43

ک
پاستی

12.96

12.15

7.41

6.25

5.26

6.87

7.61

11.85

7.28

8.38

7.77

ت
فلزا

2.27

3.05

2.40

2.48

2.90

2.36

0.89

2.25

1.71

4.42

2.52

ک
الستی

1.32

1.90

0.40

1.11

0.97

0.74

0.47

0.00

0.52

3.24

1.14

ت
سوجا

من

2.00

2.25

1.62

3.29

3.72

2.93

1.24

2.87

1.4

4.06

2.86

شه
شی

0.23

2.25

1.89

2.03

1.71

2.27

0.91

1.81

1.94

4.11

2.03

ب
چو

0.00

0.90

0.00

1.82

0.00

0.00

0.96

2.39

0.61.10

1.10

دیگر�مواد

7.73

6.65

2.36

3.42

4.76

6.94

1.77

2.82

1.10

5.50

4.11

کل

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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��شیوه�های�اجتناب�یا�کاهش�تولید�از�مبدأ
ــته کاهــش  ــای گذش ــت پســماند، از دهه ه کشــورهای پیشــرو در مدیری
در مبــدأ تولیــد را به عنــوان یکــی از گزینه هــای اصلــی مدیریتــی در دســتور کار 
ــه  ــار گزین ــکا چه ــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت آمری ــد از جمل ــرار دادن ق
ــه نخســت  ــه گزین ــرده ک ــن ک ــی تعیی ــت پســماندها در ســطح مل ــرای مدیری ب
ــد اســت و گزینه هــای بازیافــت و کمپوســت کــردن،  ــدأ تولی آن کاهــش در مب
ــرار  ــرژی و دفــن در زمیــن در مراتــب بعــدی ق ــد ان ــا تولی ســوزاندن همــراه ب

ــا: 7( ــاری، بی ت ــد )مخت دارن
ــهرداری ها  ــازمان ش ــده، س ــث آم ــن بح ــدای ای ــه در ابت ــه ک همان گون
ــه  ــه را ب ــن زمین ــی در ای ــیوه نامۀ اجرای ــال 1394 ش ــور از س ــای کش و دهیاره
ــیوه نامه، در  ــن ش ــارم ای ــاده چه ــت. در م ــرده اس ــالغ ک ــئول اب ــای مس نهاده
ــۀ  ــت: دامن ــده اس ــدأ( آم ــش در مب ــماند )کاه ــد پس ــاب از تولی ــف اجتن تعری
ــروری،  ــارف غیرض ــودن مص ــدود نم ــق مح ــه از طری ــا ک ــیعی از گزینه ه وس
ــه  ــی ک ــتفاده از محصوالت ــت و اس ــدد، بازیاف ــتفاده مج ــب، اس ــی مناس طراح
ــماند  ــد پس ــزان تولی ــش می ــه کاه ــر ب ــد منج ــد می کنن ــری تولی ــماند کمت پس
ــا انحــراف آن از مســیر  ــد پســماند ی ــری از تولی ــا جلوگی ــش ی ــردد؛ کاه می گ
ــا  ــد ی ــه تولی ــی هوشــمندانه در مرحل ــا اســتفاده از روش های ــان پســماند ب جری
ــد  ــر مفی ــش عم ــدد، افزای ــتفاده مج ــت، اس ــر بازیاف ــوالت نظی ــرف محص مص
محصــوالت و نظایــر آن توســط تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان کاال. )مرکــز 

مطالعــات برنامه ریــزی شــهری و روســتایی، 1393: 5(

در ایــن شــیوه نامه، به طــور کلــی راهبردهــای اجتنــاب و کاهــش تولیــد پســماند 
ــی تقســیم  ــانی، ترویجــی و قانون ــای اطالع رس ــامل راهبرده ــته ش ــه دس ــه س ب

شــده اســت:
ــاال بــردن ســطح آگاهــی عمــوم مــردم و  ــه ب راهبردهــای�اطاع�رســانی ب
مشــاغل تمرکــز دارنــد. ایــن راهبردهــا همچنیــن بــا هــدف تغییــر رفتــار و قــادر 
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ــای  ــاره تکنیک ه ــانی درب ــق اطالع رس ــی از طری ــا آگاه ــات ب ــاختن تصمیم س
ــای آموزشــی و برچســب گذاری صــورت  ــد پســماند، برنامه ه ــاب از تولی اجتن
ــد  ــی پســماند موظف ان ــای اجرای ــرد، مدیریت ه ــن راهب ــرد. براســاس ای می پذی
ــا فراهــم نمــودن  ــا روش هایــی نظیــر »ایجــاد پورتــال اطالع رســانی آنالیــن ب ب
ــد  ــاب از تولی ــای اجتن ــاره تکنیک ه ــی درب ــات عمل ــیعی از اطالع ــه وس دامن
ــانی  ــت«، »اطالع رس ــده و محیط زیس ــرای مصرف کنن ــای آن ب ــماند و مزای پس
آدرس مراکــز دریافــت کاالهــای بازیافتــی مصرف کننــدگان در ســطح محلــه و 
منطقــه«، »ارائــه برنامه هــای آموزشــی اجتنــاب از تولیــد پســماند بــرای ســطوح 
ــدد از  ــتفاده مج ــوه اس ــه نح ــهروندی در زمین ــوزش ش ــه«، »آم ــف جامع مختل
ــل  ــا بســته بندی قاب ــاس ب ــه ای، انتخــاب اجن ــد به صــورت فل محصــوالت، خری
ــد و  ــاب از تولی ــه اجتن ــوط ب ــات مرب ــتفاده مجــدد« و... اطالع ــا اس ــت ی بازیاف
ــع،  ــی، صنای ــر بازرگان ــی نظی ــای مختلف ــار بخش ه ــش پســماند را در اختی کاه

ــد. ــرار دهن ــا و ادارات ق خانواده ه
ــر عــادات در  ــد شــامل فرهنگ ســازی، تغیی راهبردهــای�ترویجــی�می توان
ــدد و  ــتفاده مج ــادوام، اس ــای ب ــد کااله ــه خری ــب ب ــی، ترغی ــای مصرف الگوه
تعمیــر و نظایــر آن باشــد کــه ایــن راهبردهــا تغییــرات رفتــاری در مصرف کننــده 
را به وســیله اهرم هــای تشــویقی عملــی خواهنــد کــرد. به عنــوان مثــال در ایــن 
ــای عرضــه  ــی در بازاره ــای اجرای ــه مدیریت ه ــده اســت ک ــه ش بخــش توصی
ــبزیجات،  ــه س ــای عرض ــا غرفه ه ــد ت ــاذ نماین ــری اتخ ــار تدابی ــوه و تره ب می
محصــوالت بــدون دورریــز را بــا قیمــت مناســب بــه مشــتریان عرضــه نماینــد 
تــا مشــتریان نســبت بــه خریــد ایــن نــوع محصــوالت ترغیــب گردنــد. در نظــر 

ــر باشــد. ــد مؤث ــا می توان ــن غرفه ه ــای ای ــف در اجــاره به ــن تخفی گرفت
ــی اطــالق شــود کــه توســط  ــه آن دســته از قوانین ــی ب ــای�قانون راهبرده
ــماند از  ــت پس ــماند و دریاف ــع آوری پس ــرای جم ــهرداری ها ب ــئولین و ش مس
مصرف کننــده وضــع می شــود. ایــن قوانیــن می توانــد شــامل دریافــت مســتقیم 
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ــا  ــماند ی ــع آوری پس ــا جم ــط ب ــهرداری مرتب ــات ش ــه خدم ــا هزین ــات ی مالی
محدودیــت در دریافــت و جمــع آوری مقادیــر مشــخصی از پســماند شــود کــه 
در نتیجــۀ ایــن عمــل، مصرف کننــده به منظــور تطابــق خــود بــا قانــون موجــود 
یــا بــا انگیــزه شــارژ کمتــر در ازای تحویــل پســماند، بــه طــرق مختلــف ســعی 
در کاهــش پســماند تولیــدی می نمایــد و بــرای دســتیابی بــه ایــن امــر، گرایــش 
ــمت هایی  ــد. در قس ــی می آورن ــانی و ترویج ــای اطالع رس ــمت راهبرده ــه س ب
از ایــن راهبــرد بــر »الــزام ادارات بــه تأکیــد بــر خریــد ســبز تجهیــزات و لــوازم 
ــل  ــرف غیرقاب ــار مص ــروف یکب ــتفاده از ظ ــت اس ــرف«، »ممنوعی ــورد مص م
ــزی جهــت  ــه و برنامه ری ــذ باطل ــک کاغ ــزام ذخیره ســازی و تفکی ــت«، ال بازیاف
جمــع آوری و حمــل آن هــا بــه مراکــز بازیافــت و »آمــوزش کلیــه پرســنل ادارات 
ــز  ــت )مرک ــده اس ــاره ش ــماند« اش ــد پس ــاب از تولی ــه اجتن ــان ب ــویق آن و تش

ــتایی، 1393: 6-9(.  ــهری و روس ــزی ش ــات برنامه ری مطالع
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پردازش�و�جداسازی�در�محل�تولید،�جابجایی�و�ذخیره�سازی�
در فراینــد مدیریــت پســماند، مرحلــه بعــد از تولید، پردازش و جداســازی 
در محــل تولیــد، جابجایــی و ذخیره ســازی اســت. ایــن مرحلــه کلیــۀ اقداماتــی 
کــه در فاصلــۀ بیــن تولیــد پســماند تــا تحویــل آن بــه پرســنل جمــع آوری طــی 
ــر  ــر را در ب ــدام زی ــد اق ــا چن ــت کم دو و ی ــود و دس ــامل می ش ــد را ش می کن

دارد:
1. پــردازش و جداســازی در محــل تولیــد: انجــام اعمالــی روی پســماند بــه 
نحــوی کــه در فــرم فیزیکــی، شــیمیایی و یــا بیولوژیکــی آن هــا تغییراتــی 
ــل و  ــهولت حمل ونق ــات س ــن اقدام ــام ای ــدف از انج ــود. ه ــل ش حاص

دفــع پســماند و یــا بازیافــت آن اســت. 
2. جابه جایــی: ایــن مرحلــه، برداشــت ظــرف از محــل تولیــد و انتقــال آن بــه 
محلــی اســت کــه افــراد تیــم جمــع آوری پســماند موظــف به برداشــت آن 

هســتند. وظیفــه جابجایــی پســماند بــه عهــدۀ تولیدکننــده اســت. 
ــه آن  ــت و تخلی ــا برداش ــرف ت ــه ظ ــی ک ــدت زمان ــه م ــازی: ب 3. ذخیره س
توســط مأموریــن خدمــات شــهری دریــک منطقــه باقــی می مانــد، 

اطــالق می شــود. 
در ادامــه، پــس از توضیــح بیشــتر پیرامــون »پــردازش و جداســازی در محــل 
ــماند  ــطل های پس ــماند« )س ــداری از پس ــای نگه ــای »ظرف ه ــد«، بحث ه تولی
ــماند در  ــطل پس ــماند، س ــزرگ پس ــازن ب ــای چــرخ دار و مخ ــی، ظرف ه خانگ
معابــر و بوســتان های شــهری و ظرف هــای مخصــوص پســماندهای خطرنــاك( 

ــود.  ــه می ش ــل« ارائ ــره در مح ــی« و »ذخی »جابه جای

�پردازش�و�جداسازی�در�محل�تولید
ــت  ــردن، کمپوس ــرد ک ــردن، خ ــم ک ــازی، متراک ــردن، جداس ــیاب ک آس
ــماند در  ــردازش پس ــای پ ــن روش ه ــذ از مهم تری ــر کاغ ــه خمی ــی و تهی خانگ
ــدگان  ــه توســط تولیدکنن ــن مرحل ــی، 1372: 61(. ای ــد اســت )عبدل محــل تولی
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پســماند و قاعدتــًا در مرحلــه تولیــد و یــا بالفاصلــه بعــد از آن )قبــل از 
ــماند  ــت پس ــتم مدیری ــب، سیس ــن ترتی ــه ای ــرد. ب ــورت می گی ــی( ص جابجای
ــهروندان-   ــارکت ش ــد مش ــات نیازمن ــه اقدام ــردن این گون ــی ک ــرای اجرای ب
تولیدکننــدگان پســماندها در منــازل مســکونی، ادارات و ســازمان ها، واحدهــای 

ــت. ــی و... - اس ــز صنعت ــاری، مراک تج
ــاط،  ــن ارتب ــهرداری ها در ای ــالش ش ــن ت ــته مهم تری ــه گذش در دو ده
آشــنا کــردن شــهروندان بــا انباشــت پســماندهای تــر )مــواد آلــی / فســادپذیر( 
ــی در  ــه گام مهم ــود ک ــه ب ــروف جداگان ــه و...( در ظ ــذ، شیش ــک )کاغ و خش
جهــت بازیافــت از مبــدأ بــه شــمار مــی رود. در شــهرهای بــزرگ کشــور یکــی 
ــهروندان  ــرای ش ــی ب ــای آموزش ــزاری دوره ه ــه در برگ ــی ک ــر از اقدامات دیگ
ــماندها و  ــازی پس ــرورت خشک س ــر ض ــد ب ــرار گرفته، تأکی ــه ق ــورد توج م
آبگیــری پســماندهای تــر اســت. در حــال حاضــر یکــی از مهم تریــن مشــکالت 
دفــن -به عنــوان شیــوۀ غالــب دفــع پســماند در ایــران- حجــم بــاالی شیرابــه 
ــی  ــی را در پ ــای طوالن ــی دوره ه ــیع آب و خاك ط ــی وس ــه آلودگ ــت ک اس
دارد. در صــورت جلــب مشــارکت شــهروندان در ایــن زمینــه، تنهــا بــا اقدامــی 
ــینک  ــار س ــای کن ــتر از آبکش ه ــتفاده بیش ــه دار )اس ــان خان ــوی زن ــاده از س س
ظرف شــویی( می تــوان حجــم شــیرابۀ پســماندهای خانگــی را تــا حــد زیــادی 

کاهــش داد.
ــماند« )1394(  ــد پس ــش از تولی ــاب و کاه ــی اجتن ــیوه نامه اجرای در »ش
موضــوع کمپوســت خانگــی نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت. در ایــن شــیوه نامه 
»آمــوزش و تشــویق شــهروندان دارای حیــاط اختصاصــی بــرای تولید کمپوســت 
ــان« از  خانگــی از پســماندهای مــواد غذایــی و تأمیــن تجهیــزات الزم بــرای آن
ــژه در  ــدام به وی ــن اق ــت. ای ــده اس ــی ش ــی پیش بین ــای آموزش ــه برنامه ه جمل
ــش  ــر و در کاه ــور امکان پذی ــط کش ــک و متوس ــهرهای کوچ ــیاری از ش بس

حجــم پســماند و بازیافــت آن بســیار مؤثــر خواهــد بــود. 
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آســیاب کــردن از روش هــای پــردازش پســماند در محــل تولید محســوب 
ــا، مــواد غذایــی و پســماند های مرتبــط در  می شــود. در بعضــی کشــورهای دنی
آشــپزخانه پــس از آســیاب شــدن، از زیــر ســینک ظرف شــویی آشــپزخانه، بــه 
ــی فاضــالب را  ــار آل ــی ب ــه نوع ــده و ب ــع ش ــع آوری فاضــالب دف ــبکه جم ش
ــوپرمارکت ها،  ــتوران ها، س ــب در رس ــیاب ها اغل ــن آس ــد. از ای ــش می دهن افزای
ــوان  ــن روش به عن ــه گاه از ای ــر چ ــود. اگ ــتفاده می ش ــا اس ــازل و ترمینال ه من
ــده  ــرده ش ــام ب ــادپذیر ن ــواد فس ــع م ــتی ترین روش دف ــن و بهداش کامل تری
ــود؛  ــه نمی ش ــران توصی ــهرهای ای ــتفاده از آن در ش ــی، 1372: 135(، اس )عبدل
ــتند و در  ــالب هس ــتم فاض ــد سیس ــور فاق ــزرگ کش ــهرهای ب ــی ش ــرا حت زی

ــا اعتقــادات مذهبــی مــردم در تناقــض اســت. ضمــن ایــن روش ب

�ظرف�های�نگهداری�از�پسماند
پســماندها بعــد از تولیــد و قبــل از تحویــل آن بــه پرســنل جمــع آوری، 
ــماند  ــطل های پس ــوند. س ــداری ش ــی نگه ــای مخصوص ــل ظرف ه ــد داخ بای
خانگــی، ســطل های پســماند کنــار خیابــان، و کانتینرهــا از انــواع اصلــی 
ــل  ــروح تر در ذی ــور مش ــه به ط ــد ک ــمار می رون ــه ش ــماند ب ــای پس ظرف ه

توضیــح داده می شــوند. 

سطل�های�پسماند�خانگی
در اغلــب شــهرهای ایــران پســماند خانگــی در ســطل های پالســتیکی و 
ــی  ــماندهای خانگ ــه پس ــا ک ــوند. از آنج ــداری می ش ــی نگه ــای حلب ــا پیت ه ی
ــاد  اغلــب مملــو از پســماند های مــواد غذایــی هســتند و شــیرابۀ ایــن مــواد زی
اســت؛ بســیاری از خانواده هــا از کیســه های پالســتیکی بــرای پوشــاندن ســطح 
ــکونی  ــق مس ــماند در مناط ــای پس ــد. ظرف ه ــتفاده می کنن ــطل اس ــل س داخ
اغلــب درون آشــپزخانه و یــا گوشــۀ حیــاط نگهــداری می شــوند. امــا بــا توجــه 
بــه اینکــه شــکل نامناســب نگهــداری از پســماند، افــزون بــر بــه وجــود آوردن 
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ــب و  ــرای جل ــب ب ــی مناس ــد محل ــر، می توان ــی منظ ــوع و آلودگ ــوی نامطب ب
ــه  ــهروندان در زمین ــوزش ش ــد، آم ــوذی باش ــات م ــا حیوان ــرات ی ــر حش تکثی
اســتفاده از ظرف هــای مناســب، اهمیــت ویــژه ای دارد. در ایــن زمینــه حداقــل 

ــرد: ــد ک ــل تأکی ــای ذی ــر توصیه ه ــوان ب می ت
• ــود و 	 ــل داده ش ــداری و تحوی ــب، نگه ــای مناس ــماند در ظرف ه پس

ــد، در  ــد می کنن ــیرابه تولی ــه ش ــماندهایی ک ــل پس ــا تحوی ــره ی از ذخی
ــود.  ــاب ش ــه اجتن ــا کیس ــن ی ــی، کارت ــای چوب ــر جعبه ه ــی نظی ظرف های

• ــه 	 ــند و درب آن ب ــوش مناســب باش ــد دارای درپ ــروف پســماند بای ظ
ــی بســته شــود.  خوب

• ایــن ظــروف بایــد قابــل شستشــو باشــند و هــر بــار پــس از تخلیــه 	
پســماند، شســته شــوند. 

• حتی االمــکان از ظــروف پالســتیکی اســتفاده شــود، زیــرا ظــروف 	
ــان  ــرور زم ــه م ــد و ب ــروصدا می کنن ــاد س ــه، ایج ــگام تخلی ــزی هن فل
ــت  ــاًل جف ــا کام ــای آن ه ــه درپوش ه ــوند و در نتیج ــه می ش کج وکول

ــوند.  ــته نمی ش ــی شس ــه خوب ــًا ب ــده و ضمن نش
• انــدازۀ ظــروف بایــد طــوری باشــد کــه جمــع آوران پســماند بتواننــد بــه 	

آســانی آن را بلنــد کــرده و در ماشــین، تخلیــه کننــد. 
ــماند در  ــل پس ــه »از تحوی ــالم اینک ــا اع ــهرداری ها ب ــی از ش در بعض
ظرف هــا نامناســب خــودداری می شــود«، شــیوه نگهــداری از پســماند در 

ــت.  ــده اس ــول ش ــج متح ــازل، به تدری من

�سطل�پسماند�در�معابر�و�بوستان�های�شهری
محــدوده شــهری، فضــای زیســتی حســاس و آســیب پذیری اســت کــه 
عوامــل مختلفــی ماننــد انــواع آلودگی هــای صوتــی، جــوی، بصــری و بهداشــتی 
ــظ و  ــت زیســت محیطی آن شــوند، در حف ــالل در کیفی ــد موجــب اخت می توانن
ارتقــای ایــن کیفیــت دو عامــل مؤثــر مطــرح اســت. اول نگهــداری و پاکیزگــی 
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ــر  ــو، مناظ ــای ناشــی از صــدا، ب ــا آلودگی ه ــارزه ب ــای شــهری و دوم مب فضاه
نامطلــوب و...

ــی  ــداری و پاکیزگ ــر در نگه ــری مؤث ــو عنص ــماند از یک س ــطل پس س
ــای  ــع آلودگی ه ــرل و رف ــر در کنت ــوی دیگ ــت و از س ــهری اس ــای ش فضاه
ــماند  ــطل های پس ــه س ــاخت و تعبی ــی، س ــر دارد، طراح ــی مؤث ــی نقش محیط
در فضاهــای شــهری، به طــور توأمــان، بایــد بــا توجــه بــه عملکردهــای 
ــات  ــهری و اقتضائ ــط ش ــات محی ــن مالحظ ــا در نظرگرفت ــن ب ــوق و همچنی ف

باشــد. آن  زیبایی شــناختی 
ــایر  ــا س ــد ب ــهری بای ــان ش ــر مبلم ــک عنص ــوان ی ــماند به عن ــطل پس س
عناصــر مربوطــه نیــز هماهنگــی و همخوانــی داشــته باشــد و عــالوه بــر ایــن کــه 
بایــد از نوعــی وجــه تمایــز برخــوردار باشــد تــا به ســرعت شــناخته شــود، بایــد 
در همــه جــا عنصــر مشــترکی نیــز داشــته باشــد تــا در تمــام ســطح شــهر بــه 
آســانی از ســایر عناصــر مبلمــان شــهری قابل تفکیــک و تشــخیص باشــد. بــرای 
ــگ و آداب  ــط، فرهن ــی محی ــول روانشناس ــت اص ــر الزم اس ــن ام ــول ای حص
بومــی، نــوع اقلیــم و کاربــری هــر فضــا مــورد توجــه و بررســی قــرار گیــرد. 

ــر  ــت تأثی ــماند، تح ــطل های پس ــی س ــی و جانمای ــی: مکان یاب مکان�یاب
دو عامــل اســت: اول قابلیــت دسترســی و دیــد مناســب و دوم مقــدار اســتفادۀ 
ــی  ــد و دسترس ــرض دی ــی در مع ــد به راحت ــماند بای ــطل پس ــار. س ــورد انتظ م
ــر ایــن، ســطح و مقــدار  ــدون اینکــه ایجــاد مزاحمــت کنــد. عــالوه ب باشــد، ب
ــن اســاس در  ــر همی ــل باشــد. ب ــد در حداق ــز بای فضــای تحــت اشــغال آن نی
مــواردی کــه امــکان دارد، می تــوان از ســطل های بــدون پایــه اســتفاده کــرد کــه 
ــم  ــوس، عالئ ــا، ایســتگاه اتوب ــه چراغ ه ــر پای ــت نصــب ب ــال قابلی ــوان مث به عن

خیابــان و یــا دیوارهــا را دارنــد.
مقــدار اســتفاده مــورد انتظــار از ســطل پســماند تحــت تأثیــر نــوع کاربری 
و عملکــرد فضــای شــهری موردنظــر اســت و براســاس آن تعداد مناســب ســطل 
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پســماند تعییــن می شــود. به عنــوان مثــال زمانــی کــه ســطل ها در امتــداد 
خطــی )مثــل خیابــان( قــرار می گیرنــد فاصلــه آن هــا بایــد حــدود 30 متــر باشــد. 
ــگاه های  ــینماها، فروش ــراف س ــای اط ــوان در محل ه ــه را می ت ــن فاصل ــا ای ام
بــزرگ، اغذیه فروشــی ها، آبمیــوه و بستنی فروشــی ها، مــدارس و... کاهــش 
داد و یــا در اطــراف برخــی بناهــای شــهری ویــژه بــه دالیــل ایمنــی افزایــش داد. 
ظرفیــت: حداقــل ظرفیــت یــک ســطل پســماند در مرکــز شــهر بایــد 50 
ــا  ــه دار ب ــطل های پای ــلوغ، س ــا ش ــیع و ی ــای وس ــا در مکان ه ــد، ام ــر باش لیت
ظرفیــت 50 تــا 100 لیتــر مناســب تر اســت. بایــد توجــه داشــت کــه اســتفاده از 
ســطل پســماند بــرای گروه هــای مختلــف مــردم اعــم از بزرگســاالن، کــودکان 

و معلــوالن بــه راحتــی میســر باشــد. 
ــه یکدیگــر  ــت و نگهــداری ســطل پســماند مســتقیمًا ب ــداری: ظرفی نگه
مربــوط اســت. اگــر ســطل ها به طــور مرتــب تخلیــه و تمیــز نشــوند وجودشــان 
بیهــوده خواهــد بــود. بــرای نگهــداری و تخلیــه راحــت ســطل پســماند می تــوان 
ــل  ــه در داخ ــرد ک ــتفاده ک ــوری اس ــبکه های ت ــده از ش ــاخته ش ــروف س از ظ

ســطل قــرار می گیرنــد و بــه ســهولت قابــل برداشــتن و تخلیــه هســتند.
ــت  ــند و باف ــته باش ــتحکام و دوام الزم را داش ــد اس ــح بای ــح: مصال مصال
ــع  ــوده و از تجم ــو ب ــل شستش ــی قاب ــه به راحت ــد ک ــه ای باش ــه گون ــا ب آن ه

ــد. ــری کن ــی جلوگی آلودگ
درپــوش: پوشــاندن ســطل پســماند مزایــای زیــادی دارد. از جملــه اینکــه 
ــماند از  ــروج پس ــرات و خ ــع حش ــود و از تجم ــر نمی ش ــوع منتش ــوی نامطب ب
ــد.  ــوذ نمی کن ــه آن نف ــاران ب ــد و آب ب ــری می کن ــاد جلوگی ــیله ب ــطل به وس س
درهــا بایــد متحــرك بــوده و به وســیله زنجیــر بــا لــوال بــه ظــرف متصــل شــوند. 

ــل اســتفاده باشــند.  ــد به ســرعت و به ســادگی قاب ــر بای ــن تدابی ــی ای تمام
ــاران  ــروج آب ب ــن خ ــی و همچنی ــوهای مقطع ــرای شستش ــی: ب زهکش

ــود. ــی ش ــی پیش بین ــوراخ های زهکش ــد س بای
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رنــگ: رنــگ ســطل پســماند عامــل مهمــی در دیــده شــدن آن در محیــط 
محســوب می شــود، از ایــن رو الزم اســت در رنگ آمیــزی، انتخــاب فــرم 
ــگ  ــاب رن ــود. در انتخ ــاب ش ــخصی اجتن ــلیقه های ش ــا از س ــح آن ه و مصال
ــب و  ــگ، تناس ــر رن ــد از نظ ــماند بای ــطل های پس ــه س ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــند  ــخیص باش ــل تش ــف قاب ــل مختل ــته و از فواص ــط داش ــا محی ــی ب هماهنگ

)حســینیون، 1379: 89(. 

�ظرف�های�چرخ�دار�و�مخازن�بزرگ�پسماند�
میدان هــای  آپارتمانــی،  بــزرگ  مجتمع هــای  عمومــی،  اماکــن  در 
ــزان پســماند  ــار، مکان هــای تجــاری و شــلوغ و مکان هــای مشــابه کــه می تره ب
ــماند  ــداری پس ــرای نگه ــزرگ ب ــیار ب ــای بس ــاد اســت، از ظرف ه ــدی زی تولی
ــا از  اســتفاده می شــود. معمــوالً کارگرهــای مســئول جمــع آوری پســماند، آن ه
ــا  ــد و ی ــزرگ می ریزن ــدگان مــواد دریافــت کــرده، در ایــن ظرف هــا ب تولیدکنن
اینکــه تولیدکننــدگان، خــود بــه محــل کانتینــر رفتــه، پسماندهایشــان را در آنجــا 
می ریزنــد. در ایــن زمینــه بایــد توجــه داشــت کانتینرهــا، از نظــر زیبایی شناســی 
در محــل مناســبی قــرار گرفتــه باشــند و کامیون هــا بتواننــد بــه راحتــی بــه محــل 
اســتقرار آن هــا دسترســی یابنــد و انــدازه آن هــا بــا حجــم پســماندی کــه در هــر 
ــا  ــر ب ــز متناســب باشــد. در ســال های اخی ــکان جمــع می شــود نی روز در آن م
ــب  ــطل ها در اغل ــن س ــتفاده از ای ــماندها، اس ــزه پس ــع آوری مکانی ــعه جم توس

شــهرهای کشــور عمومیــت یافتــه اســت.
ــزرگ  ــه جنبه هــای زیبا شــناختی و بهداشــت عمومــی مخــازن ب توجــه ب
ــدگان  ــرات و جون ــوم حش ــت. هج ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــماند از اهمی پس
ــازن  ــن مخ ــق ای ــا از طری ــیوع بیماری ه ــرای ش ــی را ب ــیل خوب ــوذی، پتانس م
ــا  ــاوب آن ه ــد. اســتفاده از مخــازن محکــم درب دار و شســتن متن ایجــاد می کن
ــص در  ــر از 8 روز( باالخ ــه ای کمت ــر )در فاصل ــی تجزیه پذی ــواد آل و زدودن م
ــرف  ــد. از ط ــا می باش ــرل آن ه ــت کنت ــب جه ــل مناس ــرم راه ح ــوای گ آب وه
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ــازن درب دار  ــتفاده از مخ ــا اس ــماند را ب ــوع پس ــوی نامطب ــوان ب ــر می ت دیگ
ــردم نشــود  ــی م ــث ناراحت ــا باع ــاند ت ــل رس ــه حداق ــع آوری مناســب ب و جم

)مختــاری، بی تــا: 43(.

�ظرف�های�مخصوص�پسماندهای�خطرناک�
مدیریــت  صــورت  در  کــه  )فراورده هایــی  خطرنــاك  پســماندهای 
نامناســب می تواننــد بــرای ســالمت انســان و محیط زیســت خطــر ذاتــی 
ــل یکــی از چهــار ویژگــی قابلیــت اشــتعال،  ــد و حداق ــا بالقــوه ایجــاد نماین ی
ــت های  ــا در فهرس ــند ی ــته باش ــمیت را داش ــا س ــری ی ــی، واکنش پذی خورندگ
اعــالم شــده از ســوی نهادهــای مســئول پســماندهای خطرنــاك گرفتــه باشــند( 
ــل  ــوع خطــر، در ظــروف مناســب نگهــداری و حمل ونق ــه ن ــا توجــه ب ــد ب بای
شــوند. ویژگی هــای ایــن ظــروف در ضوابــط و روش هــای مدیریــت اجرایــی 
هــر گــروه از ایــن پســماندها مشــخص شــده اســت. به عنــوان مثــال، براســاس 
ــی پســماندهای پزشــکی و  ــت اجرای ــط و روش هــای مدیری ــاده 22 از »ضواب م
پســماندهای وابســته«: کلیــه پســماندهای تیــز و برنــده بایــد در ظــروف ایمــن 
ــند:  ــی باش ــن ویژگی های ــد دارای چنی ــه بای ــود ک ــداری ش ــع آوری و نگه جم
ــانی درب آن را بســت و  ــه آس ــوان ب ــاره نشــوند؛ بت ــا پ ــوراخ ی ــانی س ــه آس ب
ــد از  ــیاالت نتوانن ــد و س ــر باش ــرف نفوذناپذی ــای ظ ــود؛ دیواره ه ــوم نم مهروم
ــان  ــواد از آن اطمین ــس از بســتن درب، از عــدم خــروج م آن خــارج شــوند؛ پ

ــد و ... ــت باش ــان و راح ــرف آس ــل ظ ــود؛ حمل ونق ــل ش حاص
ــه  ــاك ک ــماندهای خطرن ــی پس ــت اجرای ــای مدیری ــط و روش ه ضواب
ــترس  ــط در دس ــایت های مرتب ــق س ــتند، از طری ــوع هس ــترده و متن ــیار گس بس

ــد ــرار دارن ــهری ق ــماندهای ش ــی پس ــران اجرای مدی
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�جابه�جایی
انتقــال پســماند از محــل تولیــد، بــه محــل در دســترس کارگــران 
ــت  ــرادی اس ــا اف ــماند و ی ــدگان پس ــده تولیدکنن ــه عه ــماند، ب ــع آوری پس جم
کــه از طــرف مالــکان یــا مســئوالن موسســه ها و یــا صاحبــان صنایــع انتخــاب 
ــی  ــه ای در جابه جای ــه وظیف ــهری هیچ گون ــات ش ــئوالن خدم ــوند و مس می ش
پســماند بــه محــل جمــع آوری ندارنــد. افــراد، ایــن کار را بــا وســایل گوناگونــی 

ــماره 4(   ــدول ش ــد )ج ــام می دهن انج
ــتی  ــا چرخ دس ــه و ی ــطل، کیس ــماند، از س ــد پس ــز تولی ــر مراک در اکث
بــرای جابه جایــی مــواد از محــل تولیــد تــا محــل ذخیــره اســتفاده می شــود. در 
ــتفاده می شــود.  ــم اس ــا »شــوتینگ« ه ــاب ی ــد از سیســتم پرت ــای بلن آپارتمان ه
ــن  ــره ای تشــکیل شــده و ای ــا مقطــع دای ــی ب سیســتم شــوت از لوله های
ــط  ــماند توس ــتند. پس ــه هس ــک دریچ ــات دارای ی ــدام از طبق ــا در هرک لوله ه
ــوند و از  ــته بندی می ش ــخص بس ــه های مش ــل کیس ــه داخ ــر طبق ــاکنان ه س
ــا،  ــای لوله ه ــوند. در انته ــاب می ش ــوت پرت ــتم ش ــل سیس ــه داخ ــا ب دریچه ه
ــر  ــه ه ــد. البت ــده وجــود دارن ــم کنن ــا متراک ــزرگ و ی ــداری ب ــای نگه کانتینره
ــرای  ــرد. ب ــل ک ــوت، منتق ــتم ش ــق سیس ــوان از طری ــماندی را نمی ت ــوع پس ن
ــه انتهــای سیســتم شــوت  ــال پســماندهای حجیــم بایــد توســط ســاکنین ب مث
منتقــل شــود. گندزدایــی و بهســازی سیســتم شــوت بایــد به صــورت دوره ای 
ــر حشــرات جلوگیــری  ــوع و تکثی ــا از انتشــار بوهــای نامطب ــرد ت صــورت بگی

شــود. 
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جدول شماره 4: وسایل متداول و افراد مسئول برای جابجایی مواد در انواع مراکز تولید پسماند

وسایل�و�تجهیزات�متداولافراد�مسؤول�جابه�جاییانواع�مراکز�تولید�پسماند

مسکونی
مستأجر،�مالک،�سرایدارآپارتمان

مستأجر،�ملکخانه

چرخ�دستی،�سطل،�کیسهسرایدار،�نظافتچی،�مالک،�مستأجرتجاری�و�خدماتی

چرخ�دستی،�سطل،�کیسهسرایدار،�نظافتچیصنعتی�)صنایع�داخل�شهر(

تریلی،�کیسه�و�سطلنظافتچیبیمارستان�ها�و�درمانگاه�ها

کیسه�و�سطلنظافتچی،�سرایدارمطب

چرخ�دستی،�کیسه�و�سطلکارگر�پارک،�مالکمناطق�باز،�پارک�و�غیره
)مأخذ: عبدلی، 1372: 57(

در بعضــی شــهرهای جهــان کــه تراکــم جمعیــت زیــاد بــوده و رفت وآمــد 
ــال پســماند، از  ــت انتق ــرد جه ــای پســماند به ســختی صــورت می پذی کانتینره
ــای  ــود. انته ــتفاده می ش ــی اس ــرده زیرزمین ــوای فش ــط ه ــال توس ــتم انتق سیس
ــده  ــل ش ــی متص ــتم لوله کش ــک سیس ــه ی ــا ب ــوت آپارتمان ه ــای ش کانال ه
کــه در ایــن سیســتم، هــوای فشــرده یــا خــالء باعــث جابجایــی پســماند بــه 
نقطــه انتهایــی می شــود. معمــوالً در نقطــه انتهایــی دســتگاه های متراکــم کننــده 
ــد کــه پســماند را به صــورت عــدل )بســته های متراکــم و  پســماند وجــود دارن
pneu�  ( شــکیل( در می آورنــد. بــه ایــن سیســتم، انتقــال بــادی یــا پنوماتیــک

matic( می گوینــد )مختــاری، بی تــا: 38-37(

�ذخیره�در�محل
ذخیــره در محــلـ  چنان کــه گفتــه شــدـ  بــه مــدت زمانــی کــه پســماند از 
محــل تولیــد آن خــارج می شــوند و در دســترس کارگــران مســئول جمــع آوری 
ــا  ــماندها درون زباله دان ه ــه پس ــن مرحل ــود. در ای ــه می ش ــد گفت ــرار می گیرن ق
ــت  ــورد توجــه مدیری ــد م ــه بای ــن مرحل ــا آنچــه در ای ــرار داده می شــوند. ام ق

پســماند قــرار گیــرد بــه شــرح زیــر اســت:
1. زمــان ذخیــره در محــل نبایــد طوالنــی شــود. پســماندهای خانگــی هــر 
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ــه  ــوند و ب ــع آوری ش ــخصی جم ــاعات مش ــد در س ــًا بای ــه قاعدت محل
شــهروندان اطــالع داده شــود کــه در فاصلــه ای کوتــاه، قبــل از مراجعــۀ 
ــد.  ــه بگذارن ــرون از خان ــود را بی ــماندهای خ ــهرداری پس ــران ش کارگ
تأکیــد می شــود کــه بــا مشــخص بــودن ســاعت جمــع آوری، پســماندها 
خیلــی زودتــر یــا پــس از جمــع آوری، پســماند در بیــرون از خانــه قــرار 
داده نمی شــوند. امــا در غیــر از ایــن صــورت، مــدت ذخیــره پســماند تــا 

ــه طــول خواهــد کشــید.  دوره بعــدی جمــع آوری، ب
ــی  ــد، گاه ــزه ندارن ــع آوری مکانی ــتم جم ــه سیس ــهرها ک ــی ش 2. در بعض
ــا  ــرای حمــل پســماند ت ــآآااا       از کیســه پالســتیکی نامرغــوب ب اوقات
ــیرابۀ  ــت موجــب خــروج ش ــن حال ــد. ای ــتفاده می کنن ــره اس محــل ذخی
ــز  ــی نی ــود. گاه ــان می ش ــا خیاب ــاده رو ی ــف پی ــی ک ــماند و آلودگ پس
کیســه های پســماند در حاشــیه فضــای ســبز خیابــان قــرار داده می شــوند 
ــبز  ــای س ــاك و فض ــی خ ــب آلودگ ــت موج ــن وضعی ــتمرار ای ــه اس ک
ــب  ــه مناس ــتفاده از کیس ــر اس ــکان ب ــورد حتی االم ــن م ــود. در ای می ش

ــد شــود.  تأکی
ــار  ــزه، کیســه های حــاوی پســماند در کن ــد سیســتم مکانی 3. در مناطــق فاق
خیابــان و یــا حتــی در درون ســطل های روبــاز، جوندگانــی چــون ســگ 
و گربــه را بــه خــود جــذب می کنــد و ایــن حیوانــات عــالوه بــر پخــش 
پســماند در خیابــان، موجــب انتشــار آلودگــی در ســطح شــهر می شــوند. 
معمــوالً ســاکنان بعضــی محله هــای شــهر تمهیداتــی نظیــر نصــب 
ــماند در آن  ــه های پس ــرار دادن کیس ــرای ق ــوری درب دار ب ــه های ت قفس
ــات آموزشــی و ترویجــی  ــدات در اقدام ــه تمهی ــد. این گون اتخــاذ می کنن

موردحمایــت قــرار گیــرد. 
4. کانتینرهــا و ظرف هــای بــزرگ به طــور مــداوم شست وشــو و ضدعفونــی 

 . ند شو
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5. تخلیه کانتینرها در فاصله های زمانی مشخص انجام شود. 
6. ذخیــره پســماندهای خطرنــاك بــا توجــه بــه دســتورالعمل های مربوطــه و 

در شــرایط کامــاًل کنتــرل شــده انجــام گیــرد. 
7. آموزش هــای الزم دربــاره حمــل و ذخیــره ایــن مــواد بــه کارکنــان ارائــه و 
بــر فعالیــت آن هــا به طــور مــداوم نظــارت شــود، محــل ذخیــره پســماند 

همــواره ضدعفونــی شــده و از نظــر میــزان خطــر بررســی شــود. 

جمع�آوری�و�حمل�ونقل
جمــع آوری و حمل ونقــل پســماند، بخشــی از کارهــای مدیریــت پســماند 
شــهری اســت کــه از برداشــت پســماند در محــل تولیــد )واحدهــای مســکونی، 
ــواد در  ــن م ــه ای ــا تخلی ــی و...( شــروع می شــود و ت تجــاری، بهداشــتی، درمان
ــن  ــط، ای ــا متوس ــک ی ــهرهای کوچ ــی ش ــد. در بعض ــه می یاب ــع ادام ــل دف مح
مرحلــه، شــامل: برداشــت پســماند، بارگیــری در وســیله نقلیــه، و انتقــال آن بــه 
ــه دالیلــی کــه در  ــا ب محــل نهایــی دفــع اســت؛ امــا در شــهرهای بزرگ تــر، بن
صفحه هــای بعــد تشــریح می شــود، پســماند پــس از برداشــته شــدن از محــل 
ــال  ــا ایســتگاه های انتق ــع آوری پســماند و ی ــت جم ــای موق ــه محل ه ــد، ب تولی
حمــل شــده، از آنجــا بــه ماشــین های بزرگ تــر منتقــل می شــوند تــا بــه محــل 

نهایــی دفــع حمــل گردنــد. 
بعضــی از محققیــن، مرحلــه جمــع آوری و حمل ونقــل را بــه دو مرحلــه 
جداگانــه از مدیریــت پســماند تفکیــک می کننــد؛ امــا مســائل مربــوط بــه ایــن 
ــوند  ــک می ش ــم تفکی ــه از ه ــن دو مرحل ــه ای ــی ک ــی در متون ــه، حت دو مرحل
ــه در  ــث ک ــوس و کری ــو گل ــال، چوبان ــوان مث ــد؛ به عن ــم تنیده ان ــاًل در ه کام
کتــاب »راهنمــای کاربــردی مدیریــت پســماند« ایــن دو مرحلــه را جــدا از هــم 
ــه  ــته اند: »مرحل ــع آوری« نوش ــف »جم ــد، در تعری ــرار داده ان ــی ق ــورد بررس م
ــداری  ــازن نگه ــروف و مخ ــماند از[ ظ ــت پس ــان برداش ــع آوری، از ]زم جم
مــواد شــروع و بــا انتقــال پســماندها و مــواد بازیافتــی بــه محــل پــردازش مثــل 
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ــث،  ــوس و کری ــد«. )گل ــه می یاب ــع خاتم ــماند و دف ــت پس ــات بازیاف تأسیس
1389: 270( بدیــن ترتیــب، تعریــف محــل جمــع آوری، شــامل مرحلــه انتقــال 

مــواد تــا محــل دفــن نیــز شــده اســت. 
ــماندها  ــت پس ــم از مدیری ــیار مه ــی بس ــل، جزئ ــع آوری و حمل ونق جم

بــه شــمار مــی رود؛ زیــرا:
• مرحلــه 	 در  پســماند،  مدیریــت  مجموعــه  از  کارگــران  بیشــترین 

می کننــد.  فعالیــت  جمــع آوری 
• بیشــترین تجهیــزات مدیریــت پســماندها در مرحلــه جمــع آوری بــه کار 	

ــوند.  ــه می ش گرفت
• مدیریــت 	 از  مرحلــه  هزینه تریــن  پــر  حمل ونقــل  و  جمــع آوری 

پســماندها پنداشــته شــده، در اغلــب متــون مدیریــت پســماند، حــدود 
80 درصــد از کل مخــارج مدیریــت پســماند را مربــوط بــه ایــن مرحلــه 
ــی، 1374:  ــران، 1371: 559 و عمران ــوس و دیگ ــو گل ــد )چوبان می دانن
96(؛ بنابرایــن، شناســایی و تصمیم گیــری درســت درایــن مرحلــه 
ــت  ــای مدیری ــش هزینه ه ــی و کاه ــی در صرفه جوی ــش مهم دارای نق

پســماندها اســت. 
• محــدوده انجــام امــور )داخــل شــهر( ایجــاب می کنــد کــه مالحظــات 	

ــماندهای  ــت پس ــه مدیری ــورد توج ــز م ــی نی ــتی و زیبایی شناس بهداش
شــهری قــرار گیــرد. 

بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده، بــار دیگــر بــر لــزوم ظرافــت و دقــت در 
ــردد.  ــد می گ ــه تأکی ــن مرحل ــای ای تصمیم گیری ه

�استفاده�از�خدمات�بخش�خصوصی�
ــه  ــماند ب ــع پس ــل و دف ــع آوری، حم ــهرداری«، جم ــون ش ــاس »قان براس
ــران  ــط کارگ ــن کار را توس ــد ای ــهرداری می توان ــت. ش ــده شهرداری هاس عه
اســتخدامی خــود انجــام دهــد یــا طــی قــراردادی بــا بخــش خصوصــی، انجــام 
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ــئولیت  ــورت از مس ــر ص ــذارد. در ه ــکار بگ ــدۀ پیمان ــه عه ــه را ب ــن وظیف ای
ــود.  ــته نمی ش ــماند کاس ــل پس ــع آوری و حمل ونق ــهرداری در جم ــی ش قانون
ــک  ــران ی ــق کارگ ــه اش را از طری ــز، شــهرداری وظیف ــرا در صــورت دوم نی زی

ــازمان خصوصــی انجــام داده اســت.  س
ــرکت های  ــا ش ــور ب ــهرداری های کش ــی از ش ــر، بعض ــال های اخی در س
خصوصــی بــرای جمــع آوری و انتقــال پســماندها قراردادهــای بســته اند و ایــن 
ــب متعــددی در  ــا و معای ــرد. مزای کار توســط بخــش خصوصــی انجــام می پذی
ــات جمــع آوری پســماندها توســط بخــش خصوصــی  ــا اجــرای عملی رابطــه ب
بــه شــرح زیــر وجــود دارد کــه در ادامــه بــه بعضــی از آن هــا اشــاره می شــود: 

الف: مزایا

• ــی رود و 	 ــش م ــی پی ــانات سیاس ــه دور از نوس ــماند ب ــع آوری پس جم
ــذارد.  ــر آن نمی گ ــری ب ــئوالن اث ــض مس تعوی

• شــرکت های خصوصــی بــرای کســب منافــع بیشــتر، می کوشــند 	
ــی  ــواره در پ ــد و هم ــاال ببرن ــود را ب ــتم خ ــی سیس ــان و کارآی راندم

راه هــای بهبــود و اصــالح سیســتم می باشــند. 
• ورود تکنولوژی هــای نویــن و پیشــرفته، و ایجــاد تغییــرات در سیســتم 	

بــه ســادگی و بــه ســرعت انجــام می گیــرد. 
• ــه اصــالح سیســتم و 	 ــا، ب ــودن آنه ــر انحصــاری ب ــت در کار و غی رقاب

ــود.  ــر می ش ــر منج ــات بهت ــه خدم ارائ
• ــتر، 	 ــع بیش ــه مناف ــیدن ب ــماند و رس ــت پس ــای بازیاف ــرای برنامه ه اج

ــی، 1372:  همــواره مــورد توجــه شــرکت های خصوصــی اســت )عبدل
 .)66

• انســانی 	 نیروهــای  اداره  و  کنتــرل  دغدغــه  شــهرداری  مســئوالن 
پرتعــداد شــاغل در ایــن بخــش خدماتــی را نداشــته و فرصــت کافــی 
خواهنــد داشــت کــه بــر مدیریــت پســماند نظــارت کــرده و عملیــات 
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شــرکت های خصوصــی را کنتــرل کننــد. 

ب: معایب 

• هــدف اصلــی شــرکت های خصوصــی، کســب ســود اســت نــه رعایــت 	
همه جانبــه مســائل بهداشــتی

• ــال 	 ــن احتم ــواره ای ــا شــرکت های خصوصــی، هم ــرارداد ب ــان ق در پای
وجــود دارد کــه شــرکت از تمدیــد قــرارداد امتنــاع ورزد و یــا 
ــن صــورت  ــرارداد را داشــته باشــد؛ درای ــغ ق ــش مبل درخواســت افزای
ــود  ــال وج ــه احتم ــر، همیش ــرکتی دیگ ــا ش ــرارداد ب ــاد ق ــه انعق فاصل
ــل پســماند  ــالف و ناهماهنگــی دوره ای در جمــع آوری و حمل ونق اخت

ــود دارد.  وج
• ــا شــهرداری 	 ــرارداد ب ــد ق ــدم تجدی شــرکت های خصوصــی نگــران ع

هســتند، از ایــن رو ســرمایه گذاری آن هــا در زمینــه خریــد ماشــین آالت 
و تجهیــزات همــواره بــا احتیــاط همــراه اســت. عــدم اعتمــاد بــه ادامــه 
ــه  ــی ب ــی تمایل ــرکت های خصوص ــه ش ــود ک ــث می ش ــکاری، باع هم

ــند.  ــته باش ــدت نداش ــای بلندم ــام برنامه ریزی ه انج
بــا توجــه بــه مزایــا و معایــب یــاد شــده، چنانچــه مدیریــت پســماند در 
ــه بخــش خصوصــی را در اولویــت قــرار  هــر شــهر، واگــذاری ایــن مرحلــه ب
ــد و حــق نظــارت و  ــح را انتخــاب کن ــد شــرکتی قابل اعتمــاد و صال دهــد، بای

جزئیــات جمــع آوری و حمــل را همچنــان بــرای خــود محفــوظ نگــه دارد. 

�وسایل�حمل�پسماند
شناســایی وســایل مناســب بــرای حمــل پســماند و به کارگیــری آنهــا، بــا 
توجــه بــه شــناخت بافــت فیزیکــی شــهر، و کیفیــت و کمیــت پســماند موجــود 
ــواع  ــت پســماند اســت. ان ــه ای مهــم در مدیری در بخش هــای گوناگــون، مرحل
وســایل حمل ونقــل پســماند در ســطح شــهر را می تــوان بــه ســه دســته تقســیم 

کــرد:
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 چرخ�های�دستی و�سطل�های چرخ�دار
ــوری وجــود دارد،  ــه موت ــکان اســتفاده از وســیله نقلی ــه ام ــی ک ــا زمان ت
ــرا؛  ــرد. زی ــتفاده ک ــماند اس ــع آوری پس ــرای جم ــتی ب ــای دس ــد از چرخ ه نبای
ــر  ــزون ب ــه اف ــد، بلک ــی می کن ــام کار را طوالن ــان انج ــا زم ــه تنه ــن روش ن ای
ــت  ــن آورده زحم ــت را پایی ــطح بهداش ــتر، س ــانی بیش ــروی انس ــه نی ــاز ب نی
ــتفاده  ــه اس ــد. البت ــماندها وارد می کن ــده پس ــران جمع کنن ــه کارگ ــتری را ب بیش
از چرخ دســتی در بســیاری از شــهرهای کشــور منســوخ شــده یــا جــای خــود 
ــی  ــای قدیم ــن حــال در بخش ه ــا ای ــه ســطل های چــرخ دار داده اســت؛ ب را ب
شــهرها کــه بــه دلیــل نامناســب بــودن شــبکه های ارتباطــی، امــکان اســتفاده از 

ــت.  ــر اس ــایل اجتناب ناپذی ــن وس ــتفاده از ای ــت، اس ــی نیس ــا عمل خودروه
ــرض، از دیگــر  ــم ع ــر ک ــتی در معاب ــای دس ــرد چرخ ه ــر کارب ــالوه ب ع
ــوان  ــب آن می ت ــرمایه گذاری و از معای ــن س ــه پایی ــیله، هزین ــن وس ــای ای مزای

بــه هزینــه بــاالی نیــروی انســانی و بهــره وری پاییــن اشــاره کــرد.
ــژه  ــای دســتی وی ــون، چرخ ه ــد از: فرغ ــای دســتی عبارتن ــواع چرخ ه ان
ــزی  ــت فل ــای ثاب ــا دیواره ه ــتی ب ــای دس ــماند و چرخ ه ــطل های پس ــل س حم

ــزرگ چــرخ دار.  ــراً ســطل های ب و اخی
ــو،  ــل شست وش ــزی، غیرقاب ــت فل ــای ثاب ــا دیواره ه ــتی ب ــای دس چرخ ه
و بســیار غیربهداشــتی هســتند و شــیرابه پســماندها از گوشــه و کنــار آن هــا در 
ــتفاده  ــرایطی اس ــچ ش ــد در هی ــا نبای ــن چرخ ه ــود. از ای ــه می ش ــر ریخت معاب
ــت،  ــتی نیس ــای دس ــتفاده از چرخ ه ــز اس ــاره ای ج ــه چ ــا هنگامی ک ــود؛ ام ش
ــن  ــزرگ چــرخ دار بهتری اســتفاده از چرخ هــای حامــل بشــکه ها و ســطل های ب
راه اســت. ایــن ســطل ها بایــد گنجایــش کافــی داشــته باشــند و حتی االمــکان از 
نــوع پالســتیکی باشــند. زیــرا وزن کمتــری دارنــد؛ بــه آســانی شســته می شــوند؛ 
شــیرابۀ پســماندها نیــز موجــب زنگ زدگــی آن هــا نمی شــود و در نتیجــه دیرتــر 

ــوند.  ــوراخ می ش س
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 خودروهای�سبک
ــع آوری  ــرای جم ــبک ب ــای س ــتفاده از خودروه ــر اس ــال های اخی در س
پســماند مــورد توجــه شــهرداری ها قــرار گرفتــه اســت. ایــن خودروهــا شــامل 
ــای  ــه نســبت چرخ ه ــوند. ب ــای کمپرســی می ش ــی و وانت ه ــای معمول وانت ه
دســتی، ســهولت کار و ســرعت عمــل از خصوصیــات بــارز خودروهــای ســبک 
اســت. در شــبکه های ارتباطــی کــه دارای حداقــل عــرض بــرای ورود خــودرو 
ــای  ــا در خیابان ه ــه می شــود. ام هســتند، اســتفاده از خودروهــای ســبک توصی
اصلــی کــه امــکان اســتفاده از خودروهــای بزرگ تــر موجــود اســت، بهتــر اســت 
ــرا، حجــم  ــا گنجایــش بیشــتر اســتفاده شــود: زی از خودروهــای مناســب تر و ب
ــماندها  ــدن پس ــده ش ــا موجــب پراکن ــودن آن ه ــاز ب ــم اســت، روب ــا ک وانت ه
ــرای جمــع آوری شــیرابه پســماند  می شــوند: و اغلــب فاقــد مخــازن مناســب ب
ــورت  ــت ص ــا دس ــار ب ــۀ ب ــی تخلی ــای معمول ــن در وانت ه ــتند. همچنی هس
ــه  ــم ب ــدازد و ه ــره می ان ــه مخاط ــران را ب ــالمت کارگ ــم س ــه ه ــرد ک می گی
هزینه هــای اضافــی، صــرف وقــت زیــاد، و نیــروی انســانی بیشــتر نیــاز اســت. 
ــع آوری  ــرای جم ــا ب ــه تنه ــبک ن ــای س ــهرها، خودروه ــی از ش در بعض
ــع  ــی دف ــه محل هــای نهای ــال آن ب ــرای انتق ــه ها، بلکــه ب پســماند از ســطح محل
نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. بــه علــت گنجایــش بســیار کــم وانت هــا، 
ایــن اقــدام به ویــژه در شــرایطی کــه فاصلــه محــل نهایــی دفــع از شــهر زیــاد 
اســت، مســتلزم هزینه هــای اضافــی اســت و توصیــه می شــود در چنیــن 
شــرایطی حتی االمــکان از خودروهــای ســبک فقــط بــرای جمــع آوری پســماند 
و حمــل آن بــه ایســتگاه های انتقــال اســتفاده شــود و حمــل پســماند بــه محــل 
نهایــی دفــع توســط ماشــین های بزرگ تــر صــورت گیــرد. در صــورت اســتفاده 
از ماشــین های ســبک، تأمــل در مــوارد برشــمرده شــده و حتی االمــکان حــذف 

ــردد.  ــه می گ ــا توصی ــه خودروه ــی این گون ــکات منف ن
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�خودروهای�سنگین
خودروهــای ســنگین در جمــع آوری پســماند از مناطقی که شــبکه ارتباطی 
ــه  ــال ب ــتگاه های انتق ــماند از ایس ــل پس ــرای حم ــن ب ــد و همچنی ــبی دارن مناس
ــن  ــات ای ــن خصوصی ــع پســماند، اســتفاده می شــوند. مهم تری ــی دف محــل نهای
ــه مســافت های  ــل پســماند ب ــه در حم ــاد آنهاســت ک ــش زی ــا گنجای خودروه
ــه  ــز ب ــای مجه ــی، کامیون ه ــای معمول ــد. کامیون ه ــتری دارن ــن بیش دور محاس
دســتگاه پــرس و تریلی هــای مخصــوص حمــل کانتینرهــای پســماند، از انــواع 
ــور  ــهری کش ــماندهای ش ــل پس ــتم حمل ونق ــنگین سیس ــای س ــج خودروه رای

هســتند. 
ــر  ــی غی ــل کاالهای ــرای حم ــع ب ــی در واق ــی معمول ــای کمپرس کامیون ه
ــن  ــتند. ای ــرس هس ــتگاه پ ــد دس ــن رو فاق ــده اند؛ از ای ــاخته ش ــماند س از پس
ــا  ــا آن ه ــه ب ــماندهایی ک ــم و وزن پس ــه حج ــود ک ــبب می ش ــات س خصوصی
ــودن  ــن، غیرمســتقل ب ــر ای ــزون ب ــی نباشــد. اف حمــل می شــود، در حــد مطلوب
ــب  ــر معای ــیرابه از دیگ ــع آوری ش ــکان جم ــدم ام ــی و ع ــای معمول کامیون ه
آن هــا بــه شــمار مــی رود و اغلــب باعــث پراکنــده شــدن پســماند و یــا ریختــن 
ــت  ــر اس ــکان بهت ــوند. حتی االم ــا می ش ــا و جاده ه ــطح خیابان ه ــیرابه در س ش

ــوع وســایل نقلیــه خــودداری شــود.  ــرد ایــن ن از کارب
کامیون هــای مخصــوص حمــل پســماند، مســتقل بــوده، عمومــًا مجهــز بــه 
دســتگاه پــرس و سیســتم جمــع آوری شــیرابه هســتند. از ایــن رو نــه تنهــا امکان 

حمــل مــواد را در حجــم و وزن زیــاد دارنــد، بهداشــتی نیــز هســتند. 
بعضــی از انــواع کوچک تــر ایــن کامیون هــا، هماننــد وانت هــا در 
ــًا در شــهرهای  ــد. تریلرهــا عموم ــردد دارن ــر شــهری امــکان ت بســیاری از معاب
ــه  ــال ب ــتگاه های انتق ــده از ایس ــرس ش ــماندهای پ ــال پس ــرای انتق ــزرگ و ب ب
ــه ایــن ترتیــب، به جــای  ــد. ب محــل نهایــی دفــع، مــورد اســتفاده قــرار می گیرن
ــهر  ــی ش ــای خروج ــد در جاده ه ــه بای ــون ک ــادی کامی ــداد زی ــتفاده از تع اس
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ــمی  ــر و س ــری تریل ــداد کمت ــد، تع ــد کنن ــن پســماند رفت وآم ــا محــل دف و ت
ــا و  ــی در هزینه ه ــن صرفه جوی ــه ضم ــد ک ــام می دهن ــن کار را انج ــر ای تریل
کاهــش اســتهالك، ســبب راه بنــدان و شــلوغی معابــر خروجــی شــهر نخواهنــد 
ــرك  ــای متح ــل کانتینره ــوص حم ــای مخص ــن، تریلی ه ــر ای ــالوه ب ــد. ع ش
ــه  ــه کار گرفت ــزرگ ب ــًا در شــهرهای بســیار ب ــز عموم ــان نی ــا ظرف هــای غلت ی

می شــوند. 
ــتفاده  ــواردی اس ــه م ــا در چ ــه از کانتینره ــد ک ــح داده ش ــاًل توضی قب
ــورت  ــان، به ص ــش زیادش ــبب گنجای ــه س ــا ب ــن خودروه ــه گاه ای ــود. گ می ش
ــن  ــام ای ــت انج ــی اس ــوند. بدیه ــل می ش ــع منتق ــای دف ــه محل ه ــر ب نیمه پ
ــرای  ــق ب ــزی دقی ــه نیســت و برنامه ری ــرون به صرف عمــل از نظــر اقتصــادی مق
ــن  ــل ای ــه و تحلی ــز تجزی ــه و نی ــر منطق ــزان و حجــم پســماند ه اطــالع از می
ــزرگ  ــواع ب ــز ان ــل دارد. تجهی ــرورت کام ــع آوری، ض ــتم جم روش در سیس
ــده از  ــا خردکنن ــاز( ی ــرس )فشرده س ــتگاه های پ ــه دس ــا ب ــه کانتینره این گون
جملــه عملیاتــی اســت کــه بــرای مســافت های دور بســیار اقتصــادی بــه نظــر 

می رســد )عمرانــی، 1374: 124(. 

برخی�نکات�قابل�توجه�در�به�کارگیری وسایل�نقلیه�موتوری 

• از وســایل موجــود در سیســتم حمل ونقــل پســماند هــر شــهر، اســتفاده 	
مناســب بــه عمــل آیــد )از وســایل کوچــک بــرای حمل پســماند ســطح 
محله هــا، از وســایل نقلیــه بــزرگ بــرای انتقــال مــواد بــه فواصــل دور 

ــتفاده شود(.  اس
• ــام 	 ــن انج ــان ممک ــن زم ــت و در کمتری ــل قیم ــا حداق ــواد ب ــال م انتق

شــود. 
• از ظرفیت وسایل حمل ونقل به خوبی استفاده شود. 	
• از وســایلی اســتفاده شــود کــه روش تخلیــه مــواد در محــل دفــع نهایــی، 	

ســاده و ســریع باشد. 
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• از ریختن شیرابه پسماندها در سطح معابر جلوگیری شود. 	
• ــود؛ 	 ــری ش ــا جلوگی ــل آن ه ــگام حم ــماندها هن ــدن پس ــده ش از پراکن

بــرای ایــن کار بایــد در اســتفاده از ماشــین های بی ســقف، حتمــًا روی 
مــواد پوشــانده شــود. 

• ــن 	 ــت شســته شــوند؛ ای ــه به دق ــد از کار روزان ــل، بع وســایل حمل ونق
ــی  ــن نهای ــل دف ــا مح ــماند و ی ــتگاه های پس ــوان در ایس کار را می ت

پســماند انجــام داد. 

�ایستگاه�های�انتقال�و�انواع�آن
حداکثــر فاصلــۀ اقتصــادی کــه می تــوان پســماند را مســتقیم به محــل دفن 
حمــل کــرد 20- 25 مایــل ]32 الــی 40 کیلومتــر[ اســت. وقتی کــه فاصلــه نقطــه 
ــاد باشــد و حمل ونقــل  ــا نقــاط جمــع آوری زی ــا ایســتگاه بازیافــت ت دفــن و ی
ــال  ــتگاه های انتق ــد از ایس ــد، بای ــر نباش ــی امکان پذی ــاده ای به تنهای ــداول ج مت

اســتفاده شــود )مختــاری، بی تــا: 72(.
ــًا در شــهرهای  ــه عموم ــا ترمینال هــای پســماند ک ــال ی ایســتگاه های انتق
ــتند  ــده ای هس ــای مســطح و حصارکشــی ش ــوند، فضاه ــزرگ احــداث می ش ب
کــه از آن هــا بــرای بارگیــری پســماند از ماشــین آالت کوچــک بــه کامیون هــای 
بــزرگ حمــل پســماند اســتفاده می شــود )عمرانــی، 1374: 126(. وجــود 
ــل  ــع آوری و حم ــای جم ــه هزینه ه ــود ک ــث می ش ــال باع ــتگاه های انتق ایس
ــرر  ــردد مک ــرد، و از ت ــام گی ــریع تر انج ــماند س ــع آوری پس ــد، جم ــش یاب کاه

ــود.  ــری ش ــع جلوگی ــی دف ــه محــل نهای ــین های کوچــک ب ماش
ــت  ــای موق ــۀ جایگاه ه ــع صــورت بهبودیافت ــال در واق ایســتگاه های انتق
پســماند در شــهرها هســتند، بــا ایــن تفــاوت کــه جایگاه هــای موقــت به شــدت 
ــۀ  ــی، از اصــول اولی ــت اصــول بهداشــتی و ایمن ــا رعای ــد ام غیربهداشــتی بودن

ــال اســت.  احــداث ایســتگاه های انتق
بــر اســاس نحــوه بارگیــری، ایســتگاه های انتقــال بــه ســه دســته تقســیم 

می شــوند:
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�ایســتگاه�های�انتقــال�بــا�بارگیــری�مســتقیم�)مربــوط�به�جایگاه�هــای�
�: بزرگ(

در ایســتگاه های بــزرگ انتقــال، پســماند مســتقیم و بــدون دخالــت انســان 
ــه  ــود. البت ــه می ش ــر تخلی ــه بزرگ ت ــیلۀ نقلی ــه  وس ــک ب ــۀ کوچ ــیله نقلی از وس
ــه  ــر روی یــک ســکو تخلی ــار خــود را ب ممکــن اســت کامیون هــای ورودی، ب
ــا در روی ایــن ســکو مــواد قابــل بازیافــت جداســازی شــده و مابقــی  کننــد ت
ــده، فشــرده شــوند و ســپس توســط  ــزات متراکــم کنن پســماندها توســط تجهی
ــع  ــه محــل دف ــا ب ــده ت ــر ش ــا تریل ــزرگ ی ــای ب ــی وارد کامیون ه ــل مکانیک بی
بــرده شــود. بــرای اینــکار بایــد ســکوهای تخلیــه بــه نحــوی ســاخته شــوند کــه 
ارتفــاع بلندتــری نســبت بــه ســطح ایســتگاه داشــته باشــند. هنگامی کــه کامیــون 
ــوط و  ــل مکانیکــی پســماند مخل ــا اســتفاده از بی ــر شــد، ب ــر پ ــا تریل ــزرگ ی ب
ــد.  ــن حرکــت می کن ــه ســمت محــل دف ــون ب ــًا کامی فشــرده می شــود و نهایت

�ایستگاه�های�انتقال�با�مکانیسم�ذخیره�سازی�و�سپس�بارگیری

 در ایــن ایســتگاه ها ابتــدا پســماند داخــل یــک گــودال یــا روی ســکویی 
کــه از آنجــا بارگیــری انجــام می شــود تخلیــه شــده و بارگیــری مجــدد توســط 
ــری  ــوع بارگی ــا ن ــتگاه ها ب ــن ایس ــاوت ای ــود. تف ــام می ش ــی انج ــایل کمک وس
ــی  ــی، ظرفیت ــان طراح ــتگاه ها، در زم ــن ایس ــه در ای ــت ک ــن اس ــتقیم در ای مس
ــم  ــتگاه ها ه ــن ایس ــد. در ای ــر می گیرن ــماند در نظ ــازی پس ــت ذخیره س را جه
ــش  ــوع کوچک ــود و در ن ــتفاده می ش ــماند اس ــده پس ــم کنن ــوالً از متراک معم

ــد انجــام شــود. ــم می  توان ــردازش پســماند ه پ

�ایستگاه�انتقال�با�مکانیسم�ترکیبی�

در بعضــی ایســتگاه های انتقــال ممکــن اســت از هــر دو مکانیســم 
بارگیــری مســتقیم و ذخیره ســازی و ســپس بارگیــری به صــورت ترکیبــی 
ــال  ــتگاه انتق ــه ایس ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــر در جاهای ــن ام ــود، ای ــتفاده ش اس
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ــد  ــف پســماند مانن ــواع مختل ــه ان ــی ک ــن معن ــود بدی ــوره احــداث ش چندمنظ
پســماندهای خانگــی، تجــاری، زائــدات باغچــه، پســماندهای حجیم و... توســط 
وســایل مختلــف وارد ایــن ایســتگاه ها می شــود و بــا در نظــر گرفتــن نیــاز بــه 
جداســازی اجــزای قابــل بازیافــت، الزم اســت هــر دســته از ایــن زائــدات مســیر 
ــا  ــزرگ شــود و ی ــاًل مســتقیم وارد کامیون هــای ب ــد )مث ــه ای را طــی کن جداگان
ــه  ــدا در محــل ذخیره ســازی شــود( البت ــف ابت جهــت جداســازی اجــزاء مختل
ــه اقتصــادی داشــته باشــد  ــد توجی ــال بای ــوع ایســتگاه های انتق ــن ن احــداث ای

)مختــاری، بی تــا: 74-73(

�مکان�یابی�ایستگاه�های�انتقال
ــش  ــال، نق ــتگاه های انتق ــتقرار ایس ــرای اس ــب ب ــای مناس ــن مکان ه تعیی
ــتگاه ها دارد. در  ــن ایس ــداث ای ــداف اح ــه اه ــتیابی ب ــی در دس ــل توجه قاب

ــت: ــم اس ــر مه ــل زی ــه عوام ــه ب ــال توج ــتگاه های انتق ــی ایس مکان یاب
• ــۀ 	 ــود در منطق ــماند موج ــل پس ــز ثق ــه مرک ــد ب ــتگاه های بای ــن ایس ای

ــند.  ــک باش ــع آوری، نزدی جم
• دسترسی آسان به راه های اصلی و اتوبان ها داشته باشند.	
• امکان تردد ماشین های سنگین به آن فراهم باشد. 	
• ــی 	 ــی را در پ ــات مردم ــت محیطی و اعتراض ــکالت زیس ــل مش حداق

ــند. ــته باش داش
• از لحــاظ ســاخت و بهره بــرداری اقتصادی تریــن محــل باشــند)مختاری، 	

ــا: 75( بی ت
ــق  ــل مناط ــان، در داخ ــرد خاصش ــبب کارک ــه س ــال ب ــتگاه های انتق ایس
شــهری شــکل می گیرنــد. ایــن کار عمومــًا بــا اعتــراض و واکنــش شــهروندانی 
کــه در مجــاورت ایســتگاه ها قــرار می گیرنــد مواجــه می شــود؛ زیــرا شــهروندان، 
ــا،  ــش آنه ــط اطرافشــان هســتند و واکن نگــران بهداشــت و زیبایی شناســی محی
طبیعــی و به حــق اســت. بــرای از بیــن بــردن نگرانــی شــهروندان و کاهــش آن، 
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رعایــت مــوارد زیــر الزامــی اســت:
• ــد از 	 ــه بع ــماند بالفاصل ــه پس ــرد ک ــورت گی ــوری ص ــزی ط برنامه ری

ورود بــه ایســتگاه، در ماشــین های بــزرگ بارگیــری شــده، از ایســتگاه 
خــارج شــود. 

• ــط 	 ــرده، محی ــاب ک ــه شــدن پســماند در ســطح ایســتگاه اجتن از ریخت
ــود.  ــی ش ــو و ضدعفون ــداوم شست وش ــور م به ط

• گردوغبار ناشی از انجام عملیات، کنترل شود. 	
• ــدن 	 ــده ش ــه، از پراکن ــون محل ــیمی در پیرام ــای س ــب توری ه ــا نص ب

ــود.  ــری ش ــتگاه جلوگی ــراف ایس ــبک در اط ــماندهای س ــا و پس کاغذه
• پیرامون ایستگاه، دیوار سبز حفاظتی احداث گردد. 	
• ــد 	 ــرای رش ــط ب ــا محی ــود ت ــی ش ــب سم پاش ــور مرت ــتگاه به ط ایس

ــد.  ــب نباش ــوذی مناس ــات م ــرات و حیوان حش

�تعیین�مسیرهای�جمع�آوری�
بــرای بهره گیــری حداکثــر از تجهیــزات و نیــروی انســانی و نیــز کاهــش 
زمــان جمــع آوری پســماند، بایــد مســیرهای مناســب بــرای جمــع آوری تعییــن 
شــود. هــدف از انجــام مســیریابی خودروهــای حمل ونقــل، یافتــن کوتاه تریــن و 
کارآمدتریــن مســیر، کاهــش هزینه هــای حمل ونقــل پســماند، کاهــش مصــرف 
ــد  ــان خواه ــی در زم ــع آوری و صرفه جوی ــان جم ــن راندم ــاال رفت ــوخت، ب س
ــع آوری،  ــات جم ــه دفع ــتفاده، فاصل ــورد اس ــایل م ــت وس ــوع و ظرفی ــود. ن ب
کمیــت و کیفیــت پســماند، و وضعیــت شــبکه های ارتباطــی از مهم تریــن 
عوامــل اثرگــذار در تعییــن مســیرهای جمــع آوری هســتند. به طــور کلــی روش 
ــر اســاس ســعی و خطاســت. هیــچ قانونــی  انتخــاب مســیرهای جمــع آوری، ب
ــو  ــدارد )چوبان ــرد داشــته باشــد، وجــود ن ثابتــی کــه در همــه موقعیت هــا کارب
ــیر  ــاب مس ــه در انتخ ــا ک ــی از فاکتوره ــن، 1371: 170(. بعض ــوس و الیاس گل

بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد، عبارتنــد از:
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• در مناطــق کــه پســتی و بلنــدی دارنــد، مســیر بایــد از ارتفاعــات باالتــر 	
ــرباالیی،  ــه از س ــیله نقلی ــدن وس ــن آم ــا پایی ــان ب ــده، همزم ــروع ش ش

پســماندها جمــع آوری شــوند. 
• ــبت 	 ــه نس ــن نقط ــد از دورتری ــیله بای ــر وس ــع آوری ه ــیرهای جم مس

ــا اینکــه ظرفیــت  ــا ایســتگاه انتقــال شــروع شــوند ت ــه محــل دفــع ی ب
ــود.  ــل ش ــا تکمی ــۀ آن ه ــن فاصل ــیله، در نزدیک تری وس

• نقــاط شــروع و پایــان کار هــر وســیله بــه گونــه ای انتخــاب شــود کــه 	
ظرفیــت هــر وســیله در پایــان مســیر تکمیــل شــده باشــد. 

• ــرد کــه جمــع آوری پســماند 	 ــه ای صــورت گی ــه گون انتخــاب مســیر ب
ــورت  ــان ص ــن زم ــد، در خلوت تری ــر رفت وآم ــلوغ و پ ــق ش از مناط

گیــرد. 
بــا اســتفاده از فاکتورهــای گفتــه شــده و در نظــر گرفتــن موقعیــت خــاص 
منطقــه ای، مســیرهای جمــع آوری در روی نقشــه های شــهر مشــخص می شــوند. 

�دفعات�جمع�آوری
ــداد و  ــه تع ــا ســکونت، ب ــط کار ی ــدن پســماند در محی ــی مان ــدت باق م
ــر  ــع آوری کوتاه ت ــه جم ــه فاصل ــر چ ــتگی دارد. ه ــع آوری بس ــای جم نوبت ه
ــن  ــه ای ــر اســت. توجــه ب ــط کمت ــدن پســماند در محی ــی مان ــدت باق باشــد؛ م
نکتــه در افزایــش بهداشــت مؤثــر اســت. یکــی از محاســن برجســته جمــع آوری 
ســریع پســماند، جلوگیــری از بــه وجــود آمــدن محیــط رشــد و پــرورش مگــس 
اســت؛ زیــرا مــدت رشــد و نمــو مگــس از مرحلــه تخــم تــا شــفیره، کمتــر از 
یــک هفتــه اســت و در اماکــن جمــع آوری پســماند نبایــد فرصــت چنین رشــدی 
وجــود داشــته باشــد. از همیــن رو، پســماندها را بایــد قبــل از تشــکیل شــفیره 

ــی شــوند.  ــوط ضدعفون ــه محــل مناســب منتقــل شــوند و مکان هــای مرب ب
ــت  ــماندها از رطوب ــال، پس ــرم س ــای گ ــوب، در ماه ه ــی مرط در نواح
باالیــی برخوردارنــد و دفعــات جمــع آوری بایــد بیشــتر از مناطــق ســرد، معتــدل 
و خشــک باشــد. در ســایر مناطــق، بــرای کســب بهتریــن نتیجــه از نظــر زیبایی و 
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بهداشــت محیــط می تــوان در صــورت مســاعد بــودن شــرایط، حداقــل هفتــه ای 
ــق مســکونی را  ــتان پســماندهای مناط ــار در تابس ــه ب ــتان و س ــار در زمس دو ب
ــاال  ــه حجــم پســماندها و ب ــا توجــه ب ــرد. در مناطــق تجــاری ب جمــع آوری ک
ــد  ــماند، بای ــداری پس ــیوه نگه ــن ش ــادپذیر و همچنی ــواد فس ــد م ــودن درص ب
روزانــه جمــع آوری شــوند؛ بــه ایــن ترتیــب، برنامــه جمــع آوری پســماند بایــد 
ــار در مناطــق تجــاری  ــر روز یک ب ــار در مناطــق مســکونی، و ه ــه ای دو ب هفت

اجــرا شــود )عمرانــی، 1374: 98(. 

�زمان�جمع�آوری
ــًا  ــماند، قاعدت ــع آوری پس ــایل جم ــر وس ــا دیگ ــا و ی ــرعت خودروه س
بســیار کــم و تــوأم بــا توقف هــای مکــرر اســت. بــرای ســهولت در جمــع آوری 
ــه  ــی اســت ک ــان وقت ــه، مناســب ترین زم ــد روزان ــالل در رفت وآم و عــدم اخت
خیابان هــا خلــوت هســتند. ســاعات آخــر شــب و برخــی ســاعت های آغازیــن 
روز بــرای جمــع آوری پســماند از ســطح شــهر انتخــاب می شــود. ســاعات آخــر 
ــل  ــه حداق ــان ب ــدن پســماند در ســطح خیاب ــن نظــر کــه مــدت مان شــب از ای
ــا پخــش شــدن  ــه پســماندها ی ــات ب ــد و احتمــال هجــوم حیوان کاهــش می یاب
آن هــا در ســطح خیابان هــا کمتــر اســت و همچنیــن از ایــن نظــر کــه خیابان هــا 
تــا پایــان کار خلــوت هســتند، بــر جمــع آوری صبحگاهــی برتــری دارد. امــا ایــن 

ــا مشــکالتی هســتند: ــوأم ب ــه خــود ت ــز به نوب ســاعت ها نی
• احتمــال گذاشــتن پســماند در بیــرون از منــازل پــس از انجــام عملیــات 	

جمــع آوری، بیشــتر از روش جمــع آوری صبحگاهــی اســت. 
• ــای 	 ــراد در واحده ــتراحت اف ــاز اس ــوالً آغ ــب معم ــر ش ــاعات آخ س

مســکونی اســت و صــدای حرکــت ماشــین ها، خالــی کــردن ظرف هــا 
ـ گاهــی پــرت کــردن ظرف هــای فلــزی ـ موجــب آلودگــی صوتــی و 

ــود.  ــراد می ش ــی اف نارضایت
• ــا 	 ــادف ب ــال تص ــی، احتم ــای اصل ــودن خیابان ه ــوت ب ــت خل ــه عل ب
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ماشــین هایی کــه بــا ســرعت زیــاد حرکــت می کننــد، افزایــش 
بــد.  می یا

در زمــان جمــع آوری پســماند، بــه کار بســتن مــوارد زیــر موجــب بهبــود 
ــود: ــات می ش عملی

• ــهروندان 	 ــد و ش ــت باش ــه ثاب ــر محل ــع آوری در ه ــاعات جم ــر س اگ
بــه حضــور کارگــران جمــع آوری پســماند در ســاعتی خــاص اطمینــان 
ــی  ــا حت ــان و ی ــماند در خیاب ــدن پس ــی مان ــدت باق ــند، م ــته باش داش
ــش  ــع آوری، کاه ــدی جم ــه بع ــا مرحل ــدن آن ت ــی مان ــال باق احتم

می یابــد. 
• ــای 	 ــد از لباس ه ــران بای ــی، کارگ ــوادث احتمال ــری از ح ــرای جلوگی ب

ــای  ــه چراغ ه ــز ب ــا مجه ــد و خودروه ــتفاده کنن ــب رنگ اس دارای ش
ــند.  ــقف باش ــاالی س ــردان ب ــای گ ــا چراغ ه ــر و ی خط

• تأکیــد می شــود کــه کارگــران طــی انجــام عملیــات ســکوت را رعایــت 	
کننــد و از ایجــاد ســروصدا بپرهیزنــد. 

�دفع�پسماندهای�شهری
ــع  ــور از دف ــع آن اســت. منظ ــماند، دف ــت پس ــه از مدیری ــن مرحل آخری
ــه  ــا تبدیــل آن ب ــاك کــردن پســماند از محیــط زندگــی انســانی و ی پســماند، پ
مــوادی اســت کــه دیگــر خاصیــت پســماند را نداشــته باشــند. پســماند بایــد بــه 

نحــوی دفــع شــوند کــه:
• سالمت و رفاه جامعه را با خطر مواجه نکند؛ 	
• به جانوران مفید و حیات وحش آسیب نرساند؛ 	
• منابع آب، خاك، هوا و گیاهان را دستخوش خطر و آلودگی نکند؛ 	
• چشــم اندازهای طبیعــی و ســیمای محیط هــای مســکونی را دســتخوش 	

آلودگــی بصــری نکند. 
ــع  ــوی دف ــه نح ــد ب ــماند بای ــه پس ــت ک ــوان گف ــه می ت ــور خالص به ط
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شــود کــه بعــد از عمــل دفــع هیــچ خطــری جامعــه و محیط زیســت را تهدیــد 
نکنــد )بهــرام ســلطانی، 1371: 216(. متأســفانه روش هــای موجــود در کشــور در 

بســیاری از مــوارد پدیــد آمــدن چنیــن وضعیتــی را تضمیــن نمی کننــد. 
شــیوه های دفــع پســماند متنــوع هســتند: تلنبــار کــردن )دفــن ســطحی(، 
ســوزاندن در فضــای آزاد، اســتفاده از دســتگاه های زباله ســوز، دفــن بهداشــتی، 
کمپوســت، بازیافــت و اســتفاده در تغذیــه دام و طیــور؛ کــه از انــواع روش هــای 
ــوند. در  ــوب می ش ــور محس ــماند در کش ــع پس ــتی دف ــتی و غیربهداش بهداش
ــتفاده  ــماند اس ــع پس ــرای دف ــد روش ب ــا چن ــک ی ــوان از ی ــهری می ت ــر ش ه
کــرد؛ مثــاًل می تــوان تمــام پســماندها را دفــن کــرد، یــا بخش هایــی از پســماند 
ــوزانده  ــوز س ــتگاه زباله س ــا دس ــتانی ب ــماندهای بیمارس ــود، پس ــت نم را بازیاف

ــع  شــوند.  ــا روش کمپوســت دف ــر ب  شــوند و پســماندهای تجزیه پذی
انتخــاب روش یــا روش هــای مناســب بــرای دفــع، از نــکات بســیار مهــم 
ــاب  ــه در انتخ ــی ک ــن عوامل ــود و مهم تری ــوب می ش ــماند محس ــت پس مدیری

روش نقــش دفــع دارنــد عبارتنــد از:
1 ـ میزان تولید روزانه پسماند )برحسب وزن و حجم(

2 ـ تغییرات فصلی پسماند
3 ـ شرایط محیطی )آب وهوا، آب های زیرزمینی، وجود زمین و...(

4 ـ امکانات تکنولوژیکی موجود
5 ـ مخارج و امکانات اقتصادی 

6 ـ افکار عمومی و میزان همکاری شهروندان
ــی  ــماند معرف ــع پس ــج دف ــیوه های رای ــواع ش ــدا ان ــش ابت ــن بخ در ای
می شــوند و در ادامــه بــا توجــه بــه اهمیــت روش دفــن بهداشــتی در موقعیــت 

ــد.  ــد ش ــریح خواه ــر تش ــور مفصل ت ــن روش به ط ــور، ای ــی کش کنون
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�روش�های�غیربهداشتی�دفع�پسماند
ــی  ــروز آلودگ ــه موجــب ب ــرد ک ــه ای صــورت گی ــه گون ــد ب ــع پســماند بای دف
)آب وهــوا، خــاك، چشــم انداز( نشــود. هــر نــوع روش دفعــی کــه ایــن 
ــدم  ــر ع ــی دیگ ــه بیان ــت. ب ــتی اس ــد، غیربهداش ــته باش ــات را نداش خصوصی
رعایــت نــکات بهداشــتی در روش هایــی کــه در اینجــا تحــت عنــوان روش هــای 
بهداشــتی تشــریح شــده اند، موجــب غیربهداشــتی تلقــی شــدن آن هــا می شــود. 
ــی می شــوند،  ــوان روش هــای غیربهداشــتی معرف ــر به عن ــی کــه در زی روش های
در هــر صــورت موجــب بــروز انــواع آلودگی هــای می شــوند و در هیــچ 
ــوزاندن  ــد. س ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــع م ــوان روش دف ــد به عن ــرایطی نبای ش
ــای  ــن روش ه ــماند از متداول تری ــردن پس ــار ک ــاز و تلنب ــای ب ــماند در فض پس

ــع غیربهداشــتی هســتند.  دف

تلنبار�کردن�پسماند�)دفع�سطحی(

ــط  ــت پســماند را از محی ــم گرف ــهری تصمی ــت ش ــه مدیری ــی ک از زمان
شــهری دور کنــد، از روش تلنبــار کــردن اســتفاده کــرد؛ از ایــن رو، روش تلنبــار 
ــهری  ــت ش ــط مدیری ــماند توس ــع پس ــرای دف ــن روش ب ــردن، قدیمی تری ک
ــاك  ــه ای از خ ــا الی ــماند را ب ــطح پس ــه گاه س ــا ک ــی رود. از آنج ــمار م ــه ش ب
ــه  ــود. ب ــه می ش ــز گفت ــطحی نی ــن س ــا دف ــع ی ــن روش دف ــه ای ــانند ب می پوش
همیــن منظــور، مکانــی در خــارج از شــهر مشــخص می شــود و پســماندها در 
ــماند در  ــی پس ــوا، پراکندگ ــاك و ه ــی آب، خ ــوند. آلودگ ــه می ش ــا تخلی آنج
محیــط، تعفــن ناشــی از تجزیــه پســماند، آتش ســوزی خودبه خــودی، آلودگــی 
ــر  ــات اجتناب ناپذی ــی و... از خصوصی ــوذی و اهل ــات م ــه حیوان ــی، تغذی صوت

ــع غیربهداشــتی اســت.  روش دف
بــه گفتــۀ کارشناســان، هــر تــن پســماند شــهری حــدود 500 لیتــر شــیرابه 
تولیــد می کنــد و هــر لیتــر شــیرابه حــدود 4000 لیتــر آب زیرزمینــی را آلــوده 
ــون  ــه 64 میلی ــماندها، روزان ــح پس ــع صحی ــدم دف ــورت ع ــد و در ص می کن
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مترمکعــب آب در کشــور آلــوده خواهــد شــد )ســازمان حفاظــت محیط زیســت، 
)6 :1387

ــراض و  ــا، و اعت ــار بیماری ه ــتی، انتش ــی و غیربهداش ــت غیرقانون بازیاف
نارضایتــی شــهروندان نیــز از دیگــر عــوارض تلنبــار کــردن پســماندها محســوب 
ــه  ــوان ب ــری می ت ــک جســتجوی ســاده در ســایت های خب ــا ی ــه ب می شــوند ک
ــب  ــیدی در اغل ــود خورش ــۀ ن ــی ده ــال های پایان ــی در س ــواردی از آن حت م

ــت. ــت یاف ــمالی- دس ــتان های ش ــژه اس ــور -به وی ــتان های کش اس

سوزاندن�پسماند�در�فضای�باز

ــه قصــد کاهــش حجــم آن  ــب ب ــاز اغل ســوزندان پســماند در فضــای ب
صــورت می گیــرد. ایــن عمــل گاه در داخــل شــهر و گاه در محــل تلنبــار شــدن 
پســماند انجــام می شــود کــه در هــر صــورت آلودگــی محیــط را در پــی دارد. 
ــی کــه پســماند در داخــل شــهر  ــزان آلودگــی، در صورت بدیهــی اســت کــه می
ــای  ــا و بخاره ــود. انتشــار گازه ــد ب ســوزانده شــود بســیار چشــمگیرتر خواه
ــده شــدن  ــر پالســتیک، انتشــار دود، پراکن ــواد نظی ســمی ناشــی از ســوختن م
ــی  ــای آلودگ ــن جلوه ه ــن ناشــی از ســوختن پســماند، بارزتری خاکســتر و تعف
در اســتفاده از ایــن روش اســت. افــزون بــر ایــن، در اســتفاده از روش ســوزاندن، 

ــود دارد.  ــز وج ــوزی نی ــترش آتش س ــکان گس ام

�دفن�بهداشتی�پسماند

دفــن بهداشــتی پســماند از شــیوه های رایــج و کنتــرل شــده دفــع پســماند 
ــا داخــل  ــن و ی ــه در ســطح زمی ــن روش، پســماند به صــورت الی اســت. در ای
ــا  ــود و روی آن را ب ــم می ش ــش و متراک ــی پخ ــی و مصنوع ــای طبیع گودال ه
ــی  ــه شــرطی بهداشــتی تلق ــال ب ــن اعم ــواد می پوشــانند. ای ــا ســایر م خــاك ی

ــد.  ــت نباش ــه محیط زیس ــری متوج ــی آن خط ــه ط ــود ک می ش
بیــش از 80 ســال از طــرح مســاله دفــن بهداشــتی پســماند می گــذرد و 
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در ایــن فاصلــه ســایر روش هــای دفــع، تحــول و تکامــل چشــمگیری داشــته اند، 
بــا ایــن همــه، هنــوز دفــن بهداشــتی پســماند متداول تریــن روش دفــع پســماند 
در جهــان بــه شــمار مــی رود. در بیشــتر کشــورهای پیشــرفته صنعتــی نیــز ایــن 
ــه شــیوه  ــی در شــهرهایی ک ــع محســوب می شــود؛ حت ــب دف روش، روش غال
ــن نیســتند  ــاز از روش دف ــن بهداشــتی نیســت؛ بی نی ــع پســماند، دف ــب دف غال
و در هــر حــال روش دفــن مکمــل ســایر روش هــا محســوب می شــود؛ زیــرا، 
ــر و  ــا ســوزاندن همــۀ پســماندهای شــهری امکان پذی بازیافــت، کمپوســت و ی
یــا اقتصــادی نیســت. عــالوه بــر ایــن، در شــرایط خــاص، نظیــر خــراب شــدن 
دســتگاه های زباله ســوز، اســتفاده از روش دفــن بهداشــتی اجتناب ناپذیــر 

خواهــد بــود. 

مزایا�و�معایب�دفن�بهداشتی�
دفــن بهداشــتی به عنــوان شــیوۀ غالــب دفــع پســماند در ایــران و جهــان از مزایــا 

و معایبــی برخــوردار اســت کــه مهم تریــن آن هــا عبارتنــد از:

مزایا

• اگــر چــه در طــول دهه هــای گذشــته، تعریــف دفــن بهداشــتی پســماند 	
تکامــل داشــته و بــر اســاس تعاریــف جدیــد، هزینــۀ دفــن بهداشــتی نیز 
ــن مناســب  ــی کــه زمی ــژه درجای ــن روش، به وی ــا ای ــه، ام افزایــش یافت
ــوب  ــن محس ــن روش دف ــان اقتصادی تری ــد، همچن ــترس باش در دس

می شــود. 
• در یــک گــودال دفــن بهداشــتی، می تــوان همــه نــوع پســماند را )بــا در 	

نظــر گرفتــن شــرایط خــاص( دفــن کرد. 
• ــت 	 ــف پســماند، قابلی ــر مختل ــرش مقادی ــن بهداشــتی در پذی روش دف

ــاف دارد.  انعط
• ــرای 	 ــوان ب ــخص می ت ــک دوره مش ــی ی ــس از ط ــن، پ ــن دف از زمی
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کارکردهــای گوناگونــی نظیــر: پارکینــگ اتومبیــل، پــارك بــازی، زمیــن 
ــرد.  ــتفاده ک ورزشــی و... اس

به رغــم خصوصیــات برشــمرده شــده، ایــن روش نیــز فاقــد نــکات منفــی 
نیســت. بعضــی از آن معایــب بــه شــرح زیــر اســت:

• ــاز اســت، 	 ــه زمیــن دفــن وســیع تری نی در شــهرهای پرجمعیــت کــه ب
گاهــی زمیــن مناســب در فاصلــه نزدیــک موجــود نیســت و در چنیــن 

ــه اقتصــادی حمل ونقــل پســماند بســیار باالســت.  شــرایطی هزین
• روش دفــن بهداشــتی اگــر به طــور مســتمر و بــا اســتانداردهای 	

بهداشــتی انجــام نگیــرد، بــه روش غیربهداشــتی تلنبــار در فضــای بــاز 
تبدیــل می شــود. 

• ــانی –	 ــکونتگاه های انس ــا س ــتی ب ــن بهداش ــای دف ــاورت زمین ه مج
به ویــژه در مناطقــی ماننــد شــمال کشــور کــه روســتاها و شــهرها فاصلــه 
ــی  ــرای ســاکنان مزاحمت های ــد– در هــر صــورت ب کمــی از هــم دارن

ــد.  ــاد می کن ایج
• ــد و 	 ــت می کنن ــی نشس ــس از مدت ــده پ ــل ش ــن تکمی ــای دف زمین ه

ــه ســبب نشســت زمین هــای تکمیــل شــده،  ــد. ب ــه مرمــت دارن ــاز ب نی
ــار مــی آورد.  ــه ب ــدون دقــت و ظرافــت، مشــکالتی ب ــا در آن ب احــداث بن

• در نتیجــه تجزیــۀ بی هــوازی پســماندها، گاز متــان، کــه قابــل احتــراق 	
ــوده،  ــاك ب ــه خطرن ــوند ک ــد می ش ــری تولی ــای دیگ ــت، و گازه اس
ممکــن اســت موجــب آتش ســوزی شــوند )چوبانــو گلــوس و 

دیگــران، 1371: 419(. 
ــا در  ــهری«، ب ــد ش ــد جام ــواد زای ــت م ــع و بازیاف ــع دف ــرح جام در »ط
نظــر گرفتــن مســائل تکنولــوژی، اقتصــادی و وجــود زمیــن کافــی و مناســب در 
پیرامــون شــهرهای کشــور، روش دفــن بهداشــتی بــرای اغلــب شــهرهای کشــور 
ــودن ســطح  ــاال ب ــت ب ــه عل ــه ب ــا در شــهرهایی ک ــی شــده اســت. تنه پیش بین
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آب هــای زیرزمینــی، دفــن بهداشــتی در آن هــا بــه ســهولت امکان پذیــر نیســت، 
ــا در نظــر گرفتــن اهمیــت  روش کمپوســت در اولویــت قــرار گرفتــه اســت. ب
ــه ایــن روش در  ــوط ب روش دفــن بهداشــتی در شــهرهای کشــور، مســائل مرب

ادامــه با تفصیــل بیشــتری مطــرح شــده اســت. 

�مدیریت�عملیات�دفن�بهداشتی
ــود. در  ــه می ش ــر گرفت ــه در نظ ــه مرحل ــماند، س ــتی پس ــن بهداش در دف
ــد،  ــرار گیرن ــه مــورد توجــه ق ــد در هــر مرحل ــر مهم تریــن عواملــی کــه بای زی

ــوند: ــی می ش معرف

مکان�یابی�محل�دفن
دفــع پســماند نیازمنــد فضــا و زمیــن مناســب اســت. از آنجــا کــه تولیــد 
پســماند تابعــی از جمعیــت و الگــوی مصــرف اســت، وســعت زمیــن موردنظــر 
ــکان  ــرای م ــی نامناســب ب ــر دارد. مکان یاب ــل اخی ــه دو عام ــواره بســتگی ب هم
ــت محیطی  ــی و زیس ــی، اجتماع ــادی، عملیات ــدۀ اقتص ــکالت عدی ــن مش دف
ــن  ــرای دف ــکان مناســب ب ــذا در انتخــاب م ــی دارد؛ ل ــت در پ ــرای مدیری را ب
بهداشــتی، بایــد دقــت کافــی داشــت. همچنیــن تعامــل بــا ســازمان ها و ادارات 
محلــی نظیــر: اداره حفاظــت محیط زیســت، راه و شهرســازی، بهداشــت محیــط، 
ــاورزی و...  ــاد کش ــی، جه ــع طبیع ــازمان مناب ــه ای، س ــرکت های آب منطق ش
ــوارد  ــه م ــد ب ــتی پســماند بای ــع بهداش ــی محــل دف ــی اســت. در مکان یاب الزام

زیــر توجــه شــود:
• ــه: 	 ــا توجــه خــاص ب شــناخت ســاختار اکولوژیکــی محیــط طبیعــی، ب

ــب؛  ــای غال ــماند(؛ باده ــیرابه پس ــا ش ــاط ب ــی )در ارتب ــزان بارندگ می
ســطح آب هــای زیرزمینــی و فاصلــه تــا آب هــای ســطحی )دوره 
ــت  ــی و وضعی ــرایط زمین شناس ــاله(؛ ش ــد س ــل ص ــیل خیزی حداق س
ــا مناطــق تحــت نظــر ســازمان حفاظــت  نفوذپذیــری خــاك؛ فاصلــه ت
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محیط زیســت؛
• شیب کمتر از 40 درصد؛	
• قیمــت زمیــن )قیمتــی کمتــر از پنجــاه درصــد قیمــِت گران تریــن محــل 	

اطراف(؛ 
• میزان و نوع موادی که در مکان دفن می شود؛	
• وجود خاك برای پوشش الیه های پسماند؛	
• عرضــی 	 آن  مســیر  دائمــی  )جاده هــای  قابل دســترس  جاده هــای 

ــند(؛ ــته باش ــر داش ــا 7 مت ــا 6 ت ــر ب ــل براب حداق
• ــز 	 ــا: مراک ــب ت ــه مناس ــظ فاصل ــوار و حف ــای همج ــری زمین ه کارب

ــای کشــاورزی  ــز تفریحــی خــارج از شــهر؛ کاربری ه مســکونی؛ مراک
ــدی  ــای تولی ــا(، واحده ــد آنه ــالت و مانن ــور، شی ــت، دام، طی )زراع

ــا(؛ ــد آنه ــی و مانن ــواد داروی ــی، م ــواد غذای حســاس )م
• موقعیت زمین نسبت به جهت توسعه شهر؛	
• پذیرش محل انتخاب از سوی مردم؛	
• امکان کنترل بو، گردوخاك و آتش؛ 	
• امکان استفاده مجدد از زمین دفن؛	
• ــال 	 ــل 20- 15 س ــادل حداق ــری مع ــگاه )دارای عم ــر جای ــول عم ط

ــد(؛ باش
• زیبایی شناسی، حفظ مناظر و پنهان بودن محل از دید عابران؛	
• قابلیــت دسترســی بــه آب، بــرق و تســهیالت تصفیــه فاضــالب 	

و...(  220  :1371 ســلطانی،  بهــرام   ،31  :1380 )حیــدرزاده، 

آماده�سازی�محل�دفن
ــات متعــددی جهــت آماده ســازی محــل  ــد اقدام ــی، بای ــس از مکان یاب پ
دفــن صــورت گیــرد. آماده ســازی عبــارت اســت از انجــام عملیــات مهندســی 
در زمیــن بــه نحــوی کــه زمیــن آمــاده پذیــرش پســماند شــود. موفقیــت عملیات 
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دفــن بهداشــتی در گــرو آماده ســازی مناســب محــل دفــن اســت. نــوع عملیــات 
ــورد  ــر م ــد و در ه ــرق می کن ــر ف ــن دیگ ــه زمی ــن ب ــک زمی ــازی از ی آماده س
بایــد عملیــات مناســب بــا شــرایط زمیــن را طراحــی و اجــرا کــرد. امــا اصــول 
ــه  ــورد توج ــد م ــن بای ــای دف ــر محل ه ــوالً در اکث ــه معم ــود دارد ک ــی وج کل

قــرار گیــرد. اهــم ایــن اصــول عبارتنــد از:
• ــی و 	 ــرای طراح ــراف آن ب ــن و اط ــل دف ــن مح ــه برداری از زمی نقش

ــی  ــای اصل ــا و راه ه ــای دائمــی دسترســی از بزرگراه ه ســاخت جاده ه
ــرای  ــگاه ب ــل جای ــی در داخ ــای دسترس ــاخت جاده ه ــگاه و س به جای

فصــول مختلــف ســال؛ 
• منطقه بندی محل دفن )تعیین مناطق دفن انواع مواد(؛	
• ــرای 	 ــن، ب ــل دف ــراف مح ــب در اط ــی مناس ــاد زهکش ــی و ایج طراح

ــن جهــت جمــع آوری  ــری از ورود آب هــای ســطحی و همچنی جلوگی
ــن؛  ــل دف ــی در مح ــای احتمال بارش ه

• حفــر چاه هــای گمانــه و تهیــه نقشــه های پیــزو متــری و تعییــن جنــس 	
ــای خــاك؛ الیه ه

• تخمیــن حجــم عملیــات خاك بــرداری و حجــم خــاك پوششــی 	
موردنیــاز و قابل دســترس از محــل دفــن؛ 

• تهیــه نقشــه های ترانشــه ها و تعییــن عمــق خاك بــرداری در هــر 	
ــه؛  ترانش

• ــی 	 ــا بارندگ ــول ب ــل فص ــژه مث ــرایط وی ــن در ش ــه دف ــن منطق تعیی
زیــاد، زمــان یخبنــدان و نیــز مواقــع زلزلــه، ســیل و ســوانح طبیعــی و 
ــر  ــژه نظی ــرایط وی ــات در ش ــام عملی ــر انج ــای الزم از نظ پیش بینی ه
ــه محــل حفــاری، حمــل خــاك پوششــی و تأمیــن چنیــن  دسترســی ب

ــان؛ ــین آالت و کارکن ــی ماش ــی، کارای خاک
• ــگاه و 	 ــان جای ــرای کارکن ــی ب ــات رفاه ــاختمان ها و تأسیس ــاد س ایج
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ــن؛  ــل دف ــانی در مح ــن و آتش نش ــرق، تلف ــات آب، ب ــه خدم تهی
• ــزان 	 ــن می ــت تعیی ــن جه ــل دف ــل ورودی مح ــکول در مح ــاد باس ایج

ــماند ورودی؛  پس
• ایجــاد جایــگاه مناســب بــرای شست وشــوی مــداوم ماشــین ها و ابــزار 	

و همچنیــن تمیــز کــردن چرخ هــا؛ 
• نظــر 	 )از  زمیــن  آماده ســازی  و  بهداشــتی  دفــن  روش  تعییــن 

ــا و...( متناســب  ــف و دیواره ه ــق مناســب ک ــرداری، ایجــاد عای خاك ب
بــا روش انتخابــی؛ 

• ــول 	 ــاز در فص ــین آالت موردنی ــن ماش ــان و تعیی ــداد کارکن ــن تع تعیی
ــال؛  ــف س مختل

• طراحی و ساخت شیوه های مهار جمع آوری و تصفیه شیرابه؛ 	
• ــل 	 ــای مح ــتفاده از گازه ــع آوری و اس ــار جم ــیوه های مه ــی ش طراح

ــن؛  دف
• انجــام تمهیــدات الزم بــرای رعایــت مســائل زیبا شــناختی و جلوگیــری 	

از آلودگی هــای مختلــف )صوتــی، بصــری و...(؛
• حصارکشــی اطــراف محــل دفــن جهــت کنتــرل دقیــق میــزان پســماند 	

ورودی، مســدود کــردن راه ورود حیوانــات، جلوگیــری از ورود افــرادی 
ــا:  ــاری، بی ت ــد و... )مخت ــام می دهن ــی انج ــت را غیرقانون ــه بازیاف ک

.)88-87

 عملیات�اجرایی�در�محل�دفن
پــس از عملیــات آماده ســازی، جایــگاه بــرای دفــن پســماند آمــاده اســت. 

عملیــات دفــن بهداشــتی شــامل چهــار مرحلــه زیر اســت:
• ریختن پسماند در یک وضع کنترل شده؛	
• ــش 	 ــرای کاه ــازك، ب ــه ن ــماند در یک الی ــردگی پس ــی و فش پراکندگ

ــر(؛ ــدود دو مت ــت ح ــه ضخام ــواد )ب ــم م حج
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• ــت 	 ــدود بیس ــت ح ــه ضخام ــاك )ب ــه خ ــا یک الی ــواد ب ــاندن م پوش
ــانتیمتر(؛ س

• پوشــش الیــه نهایــی پســماند )بــه ضخامــت حــدود شــصت ســانتی متر( 	
با خــاك )عمرانــی، 1375: 27(. 

�انواع�روش�های�دفن
ــت پســماند  ــگاه، از تصمیم هــای مهــم مدیری ــن در جای ــن روش دف تعیی
ــا در نظــر گرفتــن خصوصیــات مــکان  در ایــن مرحلــه اســت. ایــن انتخــاب ب

ــد از: ــن بهداشــتی عبارتن ــرای دف ــی ب ــرد. ســه روش اصل ــن انجــام می گی دف
ــطح  ــماند در س ــون پس ــای گوناگ ــن روش الیه ه ــطحی: در ای روش�س
ــن روش  ــی از ای ــوالً زمان ــوند. معم ــانده می ش ــم و پوش ــش، متراک ــن پخ زمی

ــد.  ــته نباش ــود نداش ــن وج ــر زمی ــکان حف ــه ام ــود ک ــتفاده می ش اس
ــخصات  ــه مش ــه ب ــا توج ــن روش ب ــی: در ای ــا�گودال ــه�ای�ی روش�ترانش
زمیــن و پســماندهای شــهری، گودال هایــی بــا ابعــاد مشــخص حفــر می شــوند 
و الیه هــای پســماند بــه ترتیــب روی هــم در داخــل گــودال پخــش، متراکــم و 
پوشــانده می شــوند. معمــوالً زمانــی از ایــن روش اســتفاده می شــود کــه ســطح 
آب هــای زیرزمینــی بــه قــدر کافــی پاییــن بــوده، دسترســی بــه اعمــاق خــاك 

ــی، 1374: 232(.  ــت )عمران ــر اس امکان پذی
ــطوحی  ــماند در س ــون پس ــای گوناگ ــن روش الیه ه ــیبی: در ای روش�ش
ــن روش  ــوند. از ای ــانده می ش ــم و پوش ــش، متراک ــم، پخ ــبت ه ــیب دار نس ش
ــرای  ــاك ب ــی خ ــدار کم ــه مق ــم، ک ــیب ک ــا ش ــتانی ب ــق کوهس ــًا در مناط غالب
پوشــش پســماند در دســترس اســت، اســتفاده می شــود )عمرانــی، 1374: 229(. 
افــزون بــر روش هــای بــاال، گاه از گودال هــای طبیعــی )دره هــای عمیــق 
ــروك و  ــادن مت ــی )مع ــای مصنوع ــتانی( و گودال ه ــق کوهس ــگ در مناط و تن
خاك بــرداری شــده( نیــز بــرای دفــن بهداشــتی پســماند اســتفاده می شــود کــه 
ــی  ــی و محیط ــخصات طبیع ــه مش ــه ب ــا توج ــن ب ــورت روش دف ــن ص در ای
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ــود.  ــنهاد می ش ــی و پیش ــماند، طراح ــخصات پس ــن مش ــه و همچنی منطق

نکات�مهم�در�کنترل�عملیات�دفن�
در کنترل عملیات دفن باید به موارد زیر توجه شود:

• پســماندها بعــد از پخــش شــدن در محــل دفــن بایــد بــه خوبــی فشــرده 	
؛  ند شو

• ــه 	 ــتی، الش ــی و گوش ــواد غذای ــاز )م ــن و مساله س ــماندهای متعف پس
ــار( در بســتر ســینه کار و  ــوه و تره ب ــدات میدان هــای می ــات، زائ حیوان
نزدیــک بــه مرکــز گــودال قــرار داده شــوند و در اســرع وقــت به وســیله 

دیگــر زائــدات پوشــانده شــوند؛ 
• ــواد 	 ــا م ــدار مناســبی خــاك ی ــا مق روی الیه هــای پســماند، هــر روز ب

مناســب پوشــانده شــود؛ 
• برای کاهش شیرابه و کنترل آن تمهیدات الزم، فراهم گردد؛ 	
• ــی 	 ــن پیش بین ــطح زمی ــوی در س ــزوالت ج ــرل ن ــرای کنت ــی ب امکانات

شــود؛ 
• آزمایش هــای مــداوم به منظــور بررســی امــکان آلودگــی آب هــای 	

زیرزمینــی )نــوع، میــزان و شــعاع آلودگــی( صــورت گیــرد و اقداماتــی 
ــه شــود؛  ــرای کاهــش آلودگــی در نظــر گرفت ب

• اقدامــات مؤثــر بــرای کنتــرل هجــوم حشــرات، پرنــدگان، جونــدگان و 	
ســایر حیوانــات صــورت گیــرد؛ 

• مــواد زیبایی شناســی از جنبه هــای گوناگــون مــورد توجــه قــرار گیــرد 	
و ســعی شــود کــه مــکان دفــن همیشــه ظاهــری تمیــز و آراســته داشــته 

؛  شد با
• اقداماتــی بــرای پیشــگیری از آتش ســوزی صــورت گیــرد تــا هــر نــوع 	

آتش ســوزی احتمالــی بــه ســرعت مهــار و کنتــرل شــود؛ 
• تولید گردوغبار به روش های مناسب کنترل شود؛ 	
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• ــه و 	 ــل محوط ــبک در داخ ــماندهای س ــیا و پس ــدن اش ــش ش از پخ
ــود؛  ــری ش ــه، جلوگی ــارج از محوط ــا در خ ــی آن ه پراکندگ

• ماشین ها در هر رفت و برگشت به جایگاه، شست وشو شوند؛ 	
• ترتیبــات مناســبی فراهــم آورده شــود تــا خــاك و گل ماشــین هایی کــه 	

محــل دفــن را تــرك می کننــد بــه داخــل جاده هــا ریختــه نشــود؛ 
• کارگــران از لباس هــای مناســب )روپــوش، دســتکش و پوتیــن( اســتفاده 	

؛  کنند
• ــات بازیافــت و جداســازی پســماند در محــل 	 ــه عملی از انجــام هرگون

دفــن جلوگیــری شــود. 

استفاده�مجدد�و�پایش�محل�دفن
ــارك،  ــبز، پ ــای س ــوان فض ــوالً به عن ــده معم ــل ش ــن کام ــل دف  از مح
زمیــن گلــف و فضاهــای مشــابه اینهــا اســتفاده می شــود. اگــر قــرار باشــد کــه 
فضــای ســبز احــداث شــود بایــد عمــق خــاك پوششــی نهایــی 125 ســانتیمتر و 
یــا بیشــتر باشــد پــس از اتمــام دفــن پســماند و کامــل شــدن عملیــات پوششــی 
ــه داشــته  ــا ســالیان متمــادی ادام ــن ت ــداوم محــل دف ــش م ــه پای الزم اســت ک

ــر انجــام می شــود: ــد بخــش زی ــن پایــش در چن باشــد. ای
ــی در  ــد چاه های ــور بای ــن منظ ــرای ای ــی: ب ــای�زیرزمین ــش�آب�ه پای
باالدســت و پایین دســت محــل دفــن ایجــاد شــده و کیفیــت آب از نظــر 
آالینده هــای مختلــف در فواصــل زمانــی مشــخص اندازه گیــری شــود. 

پایــش�هــوای�محــل�دفــن: هــوای محیــط اطــراف محــل دفــن، گازهــای 
تولیــدی از محــل دفــن و آالینده هــای گازی ناشــی از تأسیســات پــردازش گاز، 

ســه بخشــی هســتند کــه بایــد به صــورت مجــزا مــورد پایــش قــرار گیرنــد. 
پایــش�ناحیــه�وادز: بــه ناحیــه بیــن ســطح زمیــن و ســطح آب زیرزمینــی 
ناحیــه وادز )Vadose Zone Monitoring( گفتــه می شــود. در ایــن ناحیــه گازهــا 
و مایعــات توســط دســتگاهی بــه نــام لیزیمتــر )Lysimeter( نمونه بــرداری شــده 

ــا: 112( و ســپس مــورد آزمایــش قــرار می گیــرد )مختــاری، بی ت
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کمپوست
ــران  ــهری ای ــق ش ــده در مناط ــد ش ــی پســماندهای تولی ــن ویژگ مهم تری
ــران را  ــی 80 درصــد پســماند های خانگــی شــهرهای ای ــه 75 ال ــن اســت ک ای
ــد.  ــکیل می ده ــلولزی( تش ــه ای و س ــی، باغچ ــماند های غذای ــی )پس ــواد آل م
ایــن ویژگــی، تولیــد انبــوه پســماند در جوامــع شــهری بخصــوص در شــهرهای 
ــوا،  ــی ه ــزرگ زیســت محیطی )آلودگ ــک معضــل ب ــه ی ــران را ب ــت ای پرجمعی
آب، خــاك( تبدیــل و در نتیجــه موجــب بــه خطــر افتــادن بهداشــت و ســالمت 
ــردازش  ــا پ ــت ی ــماندها بازیاف ــن پس ــه ای ــت. چنانچ ــده اس ــه ش ــراد جامع اف
ــی در محل هــای  ــواد آل ــه نســبت 80 درصــد م ــن پســماند ب نشــوند، از هــر ت
دفــن، 400 مترمکعــب گاز گلخانــه ای و 500 لیتــر شــیرابه رهــا می شــود. یعنــی 
ــن بخــش پســماند  ــن، ناشــی از ای ــش از 95 درصــد آلودگی هــای محــل دف بی

می باشــد.
بنابرایــن ضــرورت دارد کــه بــرای مدیریــت تمامی پســماندهای شــهرهای 
ــوزش  ــای آم ــرای برنامه ه ــق اج ــی، از طری ــماندهای آل ــوص پس ــران، بخص ای
تفکیــک و جمــع آوری و تبدیــل آن بــه کمپوســت سیاســت گذاری شــود. زیــرا 
ــا  ــماندها، ب ــی از پس ــت ناش ــای محیط زیس ــگیری از آلودگی ه ــر پیش ــالوه ب ع
تبدیــل آن بــه کــود ســالم )بیوکمپوســت( و مصــرف آن در کشــاورزی، توســعه 

پایــدار یعنــی بازگشــت بــه چرخــه طبیعــت رعایــت شــده اســت.
تعریــف�کمپوســت: کمپوســت در لغــت التیــن بــه معنــی مخلــوط درهــم 
ــد بیولوژیکــی اســت، کــه طــی آن  ــوده و حاصــل یــک فراین به طــور طبیعــی ب
پســماندهایی کــه منشــأ آلــی دارنــد )پســماندهای غذایــی و باغچــه ای و شــاخ 
ــت گروهــی  ــر فعالی ــر اث ــان و ضایعــات ســلولزی - کاغــذی( ب ــرگ درخت و ب
باکتری هــای  و  )قارچ هــا  آلــی  مــواد  در  موجــود  میکروارگانیســم های  از 
گرمادوســت( بــه ســرعت تغییــر ترکیــب داده و بــه حالــت ثابــت در می آینــد. 
ــی هــم می نامنــد. در طبیعــت هــم پســماندهای  ــر مــواد آل ایــن عمــل را تخدی
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آلــی ماننــد بقایــای مــزارع بــر اثــر تمــاس بــا هــوای محیــط، به تدریــج تجزیــه 
ــل،  ــال قب ــا از 4000 س ــود چینی ه ــه می ش ــوند. گفت ــاك می ش ــه خ ــل ب و تبدی
ــتفاده  ــه کمپوســت اس ــرای تهی ــد انســانی ب ــواد زائ ــای محصــوالت و م از بقای
می کردنــد. افزایــش جمعیــت و در نتیجــه افزایــش پســماند در شــهرها موجــب 
شــد کــه جهــت جلوگیــری از آلودگی هــای ناشــی از پســماند، در دهــه هفتــاد 
میــالدی در بســیاری از کشــورهای اروپایــی اولیــن واحدهــای کمپوســت 

احــداث شــود.
امــروزه بــا اســتفاده از سیســتم ها و تکنیک هــای مختلــف، امــکان 
ــت  ــه کمپوس ــهری ب ــاری و ش ــی- تج ــی خانگ ــماندهای آل ــوه پس ــل انب تبدی
فراهــم شــده اســت. بــه ایــن صــورت کــه براثــر جریــان هوادهــی در 
ــت  ــا هف ــی ت ــده و گرمای ــال ش ــود فع ــم های موج ــماندها، میکروارگانیس پس
درجــه ســانتی گراد ایجــاد می شــود، امــا در واقــع عمــل پاستوریزاســیون انجــام 
ــای  ــذر علف ه ــش ب ــدرت روی ــاری زا، ق ــل بیم ــه عوام ــوری ک ــردد. به ط می گ
هــرز را از بیــن می برنــد. محصــول نهایــی ایــن فراینــد، مــاده تیــره رنگــی اســت 
ــود  ــوط می ش ــاك مخل ــا خ ــی ب ــه راحت ــود و ب ــده می ش ــت نامی ــه کمپوس ک

)شــیرزادی، 1381: 10(
ــوردار  ــادی برخ ــبتًا زی ــوع نس ــماند از تن ــود از پس ــد ک ــای تولی روش ه
اســت و انتخــاب روش هــا بــه اوضــاع خــاص هــر شــهر بســتگی دارد. در ایــران 
ســابقه اســتفاده از پســماند بــرای کمپوســت بــه ســال 1348 در شــهر اصفهــان 
بــاز می گــردد. اگــر چــه تاکنــون اغلــب شــهرهای بــزرگ کشــور از ایــن روش 
ــی در  ــان و حت ــک جه ــهرهای کوچ ــیاری از ش ــا در بس ــد، ام ــتفاده کرده ان اس

ــاده آن رواج دارد.  ــبتًا س ــیوه های نس ــی از ش ــتاها، بعض روس

مزایا�و�معایب�کمپوست�
ــا و  ــهری، مزای ــماندهای ش ــع پس ــیوه دف ــک ش ــوان ی ــت به عن کمپوس

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــده آن ب ــوارد عم ــه م ــی دارد ک معایب
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مزایا

• ــد 	 ــده پســماند به شــمار می رون ــواد فســادپذیر از بخش هــای آلوده کنن م
بــا جمــع آوری جداگانــه و جلوگیــری از مخلــوط شــدن آن هــا بــا ســایر 
ــع  ــد و دف ــل تولی ــت در مح ــتر محیط زیس ــی بیش ــماندها، از آلودگ پس

ــود.  ــری می ش جلوگی
• مصــرف کودهــای شــیمیایی کاهــش می یابــد. عــالوه بــر آن، کمپوســت 	

تأثیــرات مثبتــی بــر خــواص فیزیکــی و شــیمیایی خــاك دارد و بــه علت 
دارا بــودن ازت، فســفر، پتاســیم و عناصــر دیگــر در رشــد گیــاه بســیار 

مؤثــر اســت. 
• ــت 	 ــتم مدیری ــه سیس ــروش کمپوســت، ب ــده از ف ــه دســت آم ــع ب مناب

پســماند عــودت داده می شــود. 
• بــا اســتفاده از روش کمپوســت، بــه زمیــن کمتــری بــرای دفــع پســماند 	

نیــاز اســت. 
• ــه 	 ــرژی گرفت ــاده و ان جلــوی خــارج شــدن مــواد از چرخــه طبیعــی م

می شــود. 
• در مقایســه بــا ســایر روش هــای دفــع، صدمــه کمتــری بــه محیط زیســت 	

ــود.  وارد می ش

معایب�

• هزینه احداث کارخانه کمپوست باالست. 	
• پروسه دفع در روش کمپوست، از نظر زمانی کند است.	
• کارخانه های کمپوست اغلب وارداتی هستند. 	
• ــع نیســت و 	 ــل دف ــق قاب ــن طری ــادی از پســماندها از ای ــای زی بخش ه

بایــد از روش دفــن نیــز اســتفاده شــود. 
• ــام 	 ــه مش ــوع ب ــای نامطب ــب بوه ــه، اغل ــون کارخان ــط پیرام در محی

می رســد کــه موجــب اعتــراض همســایگان خواهــد شــد. 
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• در صــورت نبــود بــازار فــروش و یــا اختــالل در آن، ذخیــره کمپوســت 	
مشــکل خواهــد بــود. 

• در صورتــی کــه عملیــات تبدیــل پســماندها بــه کــود طــور دقیــق کنترل 	
نشــود، آلودگــی پســماندها بــه زمین هــای کشــاورزی ســرایت می کنــد 
ــده  ــیعی پراکن ــطح وس ــده، در س ــد ش ــوالت تولی ــق محص و از طری

می شــود. 

نکات�مهم�در�احداث�کارخانه�کمپوست
ــه آن  ــد ب ــت بای ــه کمپوس ــداث کارخان ــه در اح ــی ک ــن عوامل مهم تری

ــد از: ــود، عبارتن ــه ش توج
• ــواد 	 ــت، م ــات کمپوس ــداث کارخانج ــودن اح ــر ب ــت توجیه پذی جه

اولیــه )پســماند( حداقــل بایــد بــه میــزان 50 درصــد دارای مــواد آلــی 
ــب، 1371: 134(.  ــند )طال باش

• احداث کارخانه کمپوست باید توجیه اقتصادی داشته باشد. 	
• برنامــه بازیافــت از مبــدأ مــورد توجــه قــرار گیــرد. جمــع آوری 	

و  ابــزار  در  صرفه جویــی  موجــب  شــده  تفکیــک  پســماندهای 
می گــردد.  کمپوســت  صنایــع  در  جداســازی  ماشــین آالت 

• جهــت کنتــرل نــکات بهداشــتی، بــر مراحــل گوناگــون تولیــد کــود از 	
ــداوم نظــارت شــود.  پســماند، به طــور مســتمر و م

• از مخلــوط شــدن پســماندهای بیمارســتانی و پســماندهای خطرنــاك در 	
پســماندهای قابــل کمپوســت اکیــداً جلوگیــری شــود. 

• ــی 	 ــت، در طراح ــه کمپوس ــود در کارخان ــوع موج ــه تن ــه ب ــا توج ب
کارخانــه بــرای هــر شــهر بایــد خصوصیــات کّمــی و کیفــی پســماند و 

ــه شــوند.  ــر شــهر در نظــر گرفت اوضــاع خــاص ه
در طــرح »جامــع دفــع و بازیافــت مــواد زائــد جامــد شــهری«، شــهرهایی 
کــه بــه علــت بــاال بــودن ســطح آب هــای زیرزمینــی، زمیــن مناســب بــرای دفــن 



80

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

بهداشــتی پســماندهای شــهری ندارنــد، می تواننــد احــداث کارخانــه کمپوســت 
را در اولویــت روش هــای دفــع قــرار دهنــد. 

�تولید�کمپوست�با�استفاده�از�کرم�ها�یا�ورمی�کمپوست�
ــا  ــه کارخانه ه ــوط ب ــده مرب ــون زیرعنوان کمپوســت آم ــه تاکن ــی ک مطالب
و کارگاه هــای بــزرگ کمپوســت اســت کــه در مقیــاس شــهری فعالیــت می کنند. 
در ســال های اخیــر تهیــه کــود کمپوســت از مــواد آلــی در ســطوح خانگــی مورد 
ــا کودهــای  ــی و ی ــد غذای ــواد زائ ــن روش م ــه اســت. در ای ــرار گرفت توجــه ق
حیوانــی و یــا لجــن فاضــالب توســط بعضــی گونــه از کرم هــای خاکــی مــورد 
ــود. ارزش  ــد می ش ــذی تولی ــواد مغ ــی از م ــود غن ــه و ک ــرار گرفت ــرف ق مص
ایــن کــود بــه مراتــب از کمپوســت عــادی بیشــتر اســت. ورمــی کمپوســت در 
خــواص فیزیکــی، شــیمیایی و بیولوژیکــی خــاك تأثیــر بســزایی دارد. ایــن کــود 
اصالح کننــده خصوصیــات فیزیکوشــیمیایی و بیولوژیکــی خــاك بــوده و عــالوه 
بــر وزن مخصــوص کــم، فاقــد هرگونــه بــو، باکتری هــای غیــر هــوازی، قارچ هــا 
ــذب  ــت ج ــر قابلی ــالوه ب ــت ع ــی کمپوس ــد. ورم ــرز می باش ــای ه و علف ه
ــداری  ــدرت نگه ــدی و ق ــت دانه بن ــب جه ــرایط مناس ــاال، ش ــم ب ــا حج آب ب
مــواد غذایــی موردنیــاز گیاهــان را فراهــم می نمایــد. ورمــی کمپوســت حــاوی 
ــا را در  ــج آن ه ــه به تدری ــوده ک ــژه ازت ب ــی به وی ــیار غن ــی بس ــر غذای عناص
ــیار  ــاك بس ــزی خ ــر حاصلخی ــه از نظ ــن نکت ــد ای ــرار می ده ــاه ق ــار گی اختی
ــا ســایر کودهــای آلــی دارای میــزان  پراهمیــت اســت. ایــن کــود در مقایســه ب
ــر عناصــر  ــری اســت، ورمــی کمپوســت عــالوه ب ــی باالت عناصــر اصلــی غذای
ــاه نقــش  ــی گی ــای حیات ــه در فعالیت ه ــد ازت، فســفر و پتاســیم ک ــرو مانن ماک
اساســی دارنــد حــاوی عناصــر میکــرو ماننــد آهــن، مــس، روی و منگنــز نیــز 
می باشــد. عــالوه بــر ایــن بــا داشــتن مــوادی ماننــد ویتامیــن و عوامــل محــرك، 

ــد.  ــم می آورن ــاه را فراه ــد گی رش
ــه  ــدات باغچ ــی و زائ ــدات غذای ــه زائ ــد هم ــی می توانن ــای خاک کرم ه
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شــامل تفاله هــای قهــوه، کیســه های چــای، زائــدات میــوه و ســبزی، پوســته های 
تخم مــرغ، چمــن، فضــوالت حیوانــی و لجــن فاضــالب را مــورد مصــرف قــرار 
ــاه  ــه م ــی س ــا دو ال ــته ت ــورت پیوس ــوان به ص ــی را می ت ــدات غذای ــد. زائ دهن
بــه ظــرف ورمــی کمپوســت وارد کــرد. از بیــن رفتــن کامــل مــواد بســتر، نشــانه 

ــا: 133-132( ــاری، بی ت ــان عمــل کمپوســت می باشــد )مخت پای
تولیــد ورمــی کمپوســت، معایبــی کــه برای کمپوســت ذکر شــد را نــدارد، 
ــاالی  ــن آوری پیشــرفته و حجــم ب ــه ف ــازی ب ــه نی ــن زمین ــت در ای ــرای فعالی ب
ســرمایه نیســت، بــه همیــن خاطــر در ســال های گذشــته تعــدادی از شــهروندان 
ــی  ــد. شــیوه نامه اجرای ــد آن روی آورده ان ــه تولی ــد به صــورت خانگــی ب عالقمن
ــای  ــی از برنامه ه ــوب 1384( یک ــماند )مص ــد پس ــش از تولی ــاب و کاه اجتن
ــهروندان دارای  ــویق ش ــوزش و تش ــماند »آم ــی پس ــت اجرای ــی مدیری آموزش
حیــاط اختصاصــی بــرای تولیــد کمپوســت خانگــی از پســماندهای مــواد غذایی 
و تأمیــن تجهیــزات الزم بــرای آنــان« اعــالم شــده اســت. ایــن برنامــه تقریبــًا در 
همــۀ شــهرهای کوچــک و متوســط کشــور کــه کشــاورزی )زراعــت، باغــداری 
و دامــداری( از شــیوه های معیشــت شــهروندان اســت و همچنیــن بخش هایــی 
ــت  ــتند قابلی ــخصی هس ــای ش ــه دارای حیاط ه ــور ک ــزرگ کش ــهرهای ب از ش

ــرو می شــود. ــا اســتقبال شــهروندان روب ــی دارد و ب اجرای

�استفاده�از�دستگاه�های�زباله�سوز
ــرای  ــه ب ــود ک ــوب می ش ــماند محس ــع پس ــک روش دف ــوزاندن ی س
مــواد زائــد خاصــی کــه نمی تــوان آن هــا را بازیافــت یــا اســتفاده مجــدد کــرد 
ــت اســتفاده از کارخانجــات  ــی رود. قدم ــه کار م ــن بهداشــتی نمــود ب ــا دف و ی
ــد،  ــرن می رس ــک ق ــش از ی ــه بی ــان ب ــورهای جه ــی از کش ــوز در برخ زباله س
ــد.  ــس احــداث گردی ــه زباله ســوز در 1870 در انگلی چنانکــه نخســتین کارخان
ولــی طــی دو دهــه اخیــر تغییــرات عمــده ای از جهــت فناوری هــای جدیــد و 

ــاده اســت. ــن فعالیــت، اتفــاق افت ــا ای ــم مرتبــط ب ــع عظی احــداث صنای
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در ایــن فراینــد مــواد زائــد در اثــر احتراق در حضور اکســیژن، بــه گازهای 
ــالط  ــان و اخت ــا، زم ــوند، دم ــل می ش ــتر( تبدی ــد )خاکس ــواد جام ــاده و م س
ــرل مناســب  ــا کنت ــه ب ــوند ک ــوزاندن محســوب می ش ــم در س ــور مه ــه فاکت س
ایــن فاکتورهــا، ســوزاندن به صــورت کامــل اتفــاق می افتــد. ویژگی هــای 
ــور  ــماند فاکت ــت پس ــراوان اســت. رطوب ــت ف ــز اهمی ــم حائ ــماند ه ــود پس خ
مهمــی اســت کــه مقادیــر آن تأثیــر قابــل توجهــی در راندمــان ســوزاندن دارد. 
ــخت تر  ــا س ــوزاندن آن ه ــند س ــته باش ــی داش ــت باالی ــه رطوب ــماندهایی ک پس
ــه ارزش حرارتــی پســماند اشــاره کــرد.  اســت. از دیگــر فاکتورهــا، می تــوان ب
ــد ســوزانده شــود. در  ــر نمی توان ــی کمت ــا ارزش حرارت معمــوالً پســماندهای ب
ــتیک دارای  ــتیک و الس ــهری، پالس ــماندهای ش ــداول در پس ــزای مت ــن اج بی
ــند  ــی می باش ــن ارزش حرارت ــه دارای کمتری ــی و شیش ــترین ارزش حرارت بیش

)مختــاری، بی تــا: 135(. 
ایــن شــیوه دفــع گران قیمــت و پرهزینــه اســت و تنهــا در شــرایطی از آن 
ــی وجــود  ــری از ســایر شــیوه ها محدودیت ــرای بهره گی ــه ب اســتفاده می شــود ک
ــا  ــرای دفــن وجــود داشــته باشــد و ی داشــته باشــد؛ مثــاًل محدودیــت زمیــن ب
اســتفاده از ســایر روش هــای دفــع بــا بــروز مشــکالت بهداشــتی همــراه باشــد 

)دفــع پســماندهای بیمارســتانی(. 
ــواد  ــد م ــودن درص ــاال ب ــت و ب ــزان رطوب ــودن می ــن ب ــورت پایی در ص
ــماند،  ــتی پس ــع بهداش ــر دف ــزون ب ــن روش، اف ــتفاده از ای ــتعال، اس ــل اش قاب
ــی رود؛  ــمار م ــه ش ــادی ب ــی اقتص ــرژی و صرفه جوی ــت ان ــرای بازیاف ــی ب راه
به عنــوان مثــال، در کالن شــهر توکیــو، مهم تریــن شــیوه دفــع پســماند، اســتفاده 
ــتانداردهای  ــت اس ــا رعای ــهر ب ــن ش ــت. در ای ــوز اس ــات زباله س از کارخانج
بهداشــتی، کارخانجــات زباله ســوز در داخــل محــدوده مســکونی و اداری 
ــوان  ــماند به عن ــوزاندن پس ــل از س ــرژی حاص ــد و ان ــت می کنن ــهر، فعالی ش
ــیده و  ــتخرهای سرپوش ــای مســکونی، اس ــش مجتمع ه ــی و گرمای ــع حرارت منب
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ــر،  ســایر مصــارف اســتفاده می شــود )اســالمی، 1372: 102(. در دهه هــای اخی
کشــورهای پیشــرفته توجــه ویــژه ای بــه ایــن روش دفــع نشــان داده انــد. اســتفاده 

از دســتگاه های زباله ســوز بــه دو صــورت امکان پذیــر اســت:
ــد: زباله ســوزهای خانگــی، - 	 نصــب�دســتگاه�های�زباله�ســوز�در�محــل�تولی

ــماند  ــد پس ــل تولی ــا در مح ــد اینه ــی و مانن ــز صنعت ــتان ها، مراک بیمارس
ــوند.  ــا پســماندها در همانجــا ســوزانده ش ــد ت ــرار می گیرن ق

اســتفاده�از�دســتگاه�های�زباله�ســوزی�مرکــزی: زباله ســوزهایی کــه - 	
ــورد  ــد م ــز تولی ــد مرک ــا چن ــه و ی ــع پســماندهای شــهر، محل ــرای دف ب
ــه  ــد ب ــن شــیوه پســماندها از محــل تولی ــد. در ای ــرار می گیرن اســتفاده ق
ــوند.  ــوزانده ش ــا س ــا در آنج ــوند ت ــل می ش ــماند منتق ــع پس ــل دف مح

بــا توجــه بــه بــاال بــودن هزینــه در شــیوه دفــع اخیــر و ترکیــب پســماند 
در شــهرهای کشــور، پاییــن بــودن درصــد مــواد قابــل اشــتعال و همچنیــن بــاال 
بــودن درصــد رطوبــت، اســتفاده از ایــن روش بــرای دفــع پســماندهای شــهری 
ایــران توصیــه نمی شــود؛ امــا بــرای دفــع پســماندهای بیمارســتانی و همچنیــن 
ــد  ــورد تأکی ــن روش م ــتفاده از ای ــاك، اس بعضــی پســماندهای ســمی و خطرن
ــز بیمارســتان ها و  ــه، تجهی ــن زمین ــوده اســت. در ای ــن و مســؤولین ب متخصصی
دســتگاه زباله ســوز و یــا احــداث یــک کارخانــه زباله ســوز مرکــزی بــرای دفــع 

ــاك شــهر توصیــه می شــود.  پســماندهای بیمارســتانی و خطرن

�مزایا�و�معایب�دستگاه�های�زباله�سوز
کــه  دارنــد  معایبــی  و  مزایــا  زباله ســوز،  دســتگاه های  از  اســتفاده 

مهم تریــن آن هــا بــه شــرح زیــر اســت: 

مزایا

1- در مقایســه بــا دفــن بهداشــتی، بــه وســعت کمــی از زمیــن بــرای دفــع 
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پســماند نیــاز اســت. 
2- بــا توجــه بــه امــکان احــداث دســتگاه زباله ســوز در محــل تولیــد و یــا 

نزدیــک آن، هزینــه حمل ونقــل پســماند بســیار کمتــر اســت. 
ــد و  ــادی )85-95 درصــد( کاهــش می یاب ــا حــد زی 3- حجــم پســماندها ت
ــوان پوشــش پســماند  ــوان به عن ــز می ت ــده نی ــواد باقیمان از خاکســتر و م

ــرد.  ــن بهداشــتی اســتفاده ک ــای دف در محل ه
4- ســرعت دفــع پســماند در ایــن روش نســبت بــه ســایر روش هــای رایــج 
ــا حــذف به موقــع و عــدم نگهــداری  )دفــن، کمپوســت و...( باالســت. ب
ــری  ــماند جلوگی ــی پس ــار آلودگ ــی، از انتش ــدت طوالن ــماند در م پس

می شــود. 
5- با بازیافت انرژی، بخشی از هزینه های دفع جبران می شود. 

6- مطمئن تریــن روش بــرای دفــع پســماندهای بیمارســتانی و بعضــی دیگــر 
از پســماندهای خطرنــاك محســوب می شــود. 

معایب

ــتر از  ــوز بیش ــتگاه های زباله س ــداری دس ــب و نگه ــد، نص ــه خری 1- هزین
ــع اســت.  روش هــای دیگــر دف

ــات  ــا عملی ــد و ی ــه خــوب کار نکنن ــای مربوط ــه فیلتره ــی ک 2- در صورت
ســوزاندن پســماند بــه خوبــی انجــام نشــود، هــوای اطــراف بــا گردوغبار، 

ــود.  ــوده می ش ــدت آل ــمی به ش ــای س ــتر و گازه دود، خاکس
3- روش کاملــی بــرای دفــع پســماند محســوب نمی شــود و نیــاز بــه زمیــن 

بــرای دفــع همچنــان وجــود دارد. 
ــی  ــکان آلودگ ــالب، ام ــه فاض ــتم تصفی ــب سیس ــدم نص ــورت ع 4- در ص

ــود دارد. ــی وج ــای زیرزمین آب ه
5- استفاده از این روش نیاز به بهره برداران با تجربه دارد.
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�نکات�مهم�در�استفاده�از�دستگاه�های�زباله�سوز
ــد  ــوز بای ــتگاه های زباله س ــه در اســتفاده از دس ــواردی ک ــن م مهم تری

ــر اســت: ــه شــرح زی ــرد، ب ــرار گی مــورد توجــه ق
• ــورهای 	 ــتفاده در کش ــورد اس ــوز م ــات زباله س ــر کارخانج ــی اکث طراح

ــب فیزیکــی و شــیمیایی پســماند  ــا ترکی ــی و غــرب متناســب ب اروپای
ــوزی  ــای زباله س ــداث فراینده ــداری و اح ــذا خری ــت. ل آن کشورهاس
ــورد  ــرد م ــًا عملک ــران، لزوم ــرای ای ــورها ب ــتفاده در آن کش ــورد اس م

ــرد. انتظــار را ایجــاد نخواهــد ک
• ــل وجــود 	 ــه دلی ــی ب ــد در کشــورهای اروپای ــواد زائ ــی م ارزش حرارت

مقادیــر فــراوان کاغــذ، مقــوا و پالســتیک، بســیار باالســت. بــه همیــن 
ــن کارخانجــات  ــیته در ای ــرژی و الکتریس ــد ان ــرد و تولی ــر عملک خاط
حائــز اهمیــت اســت و احتــراق کامــل، درجــه حــرارت بســیار بــاال و 
ــل  ــه حداق ــدام را ب ــن اق ــی از ای ــای ناش ــب، آالینده ه ــای مناس فیلتره
می رســاند. ایــن در حالــی اســت کــه ترکیــب مــواد زائــد در ایــران، بــه 
ــد ایــن ویژگی هاســت. در نتیجــه فرایندهــای مــورد اســتفاده  کلــی فاق
بایــد دســتخوش تغییــرات الزم و متناســب بــا ایــن ترکیــب -کــه دارای 

ارزش حرارتــی پاییــن اســت- قــرار گیــرد.
• رطوبــت مــواد زائــد در کشــورهای ســازنده زباله ســوزها عمومــًا 	

کمتــر از 40 درصــد اســت، لــذا در طراحی هــا پیش بینــی مــوارد 
مربــوط بــه شــیرابه و کاهــش رطوبــت صــورت نگرفتــه اســت. انجــام 
پیش بینی هــای الزم بــرای کاهــش رطوبــت و نحــوه برخــورد بــا 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــواد بای ــن م ــیرابه های ای ش
• کنتــرل گازهــای آالینــده و به ویــژه دی اکســینها در کارخانجــات 	

ــی،  زباله ســوز اهمیــت بســیاری دارد و در نتیجــه در فرایندهــای انتخاب
ــه ایــن امــر مبــذول گــردد. در غیــر ایــن صــورت،  بایــد توجــه الزم ب
ــن  ــتفاده از ای ــای اس ــوزها، مزیت ه ــی از زباله س ــوای ناش ــی ه آلودگ
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ــد داد ــرار خواه ــعاع ق ــات را تحت الش کارخانج
• ــف 	 ــای مختل ــات در فراینده ــض قطع ــداری و تعوی ــای نگه هزینه ه

تفاوت هــای بســیاری دارد کــه بعضــًا هزینه هــای بهره بــرداری و 
اســتفاده از ایــن کارخانجــات را بــا مشــکالت اساســی مواجــه می ســازد 

)اســالمی، 1380: 80-79(
• ظرفیت دستگاه برای دفع پسماند کافی و مناسب باشد. 	
• نگهــداری از سیســتم و چگونگــی اســتفاده از آن نقــش قابــل توجهــی 	

ــد به دقــت  در رعایــت مســائل بهداشــتی دارد. از ایــن رو کارگــران بای
بــا روش کار صحیــح دســتگاه آشــنایی داشــته باشــند. 

• در خــروج و دفــع خاکســتر کــوره همــواره بایــد دقــت الزم بــه عمــل 	
ــر  ــال، مدنظ ــه ح ــه در هم ــی کارخان ــظ و زیبای ــت و حف ــد و نظاف آی

باشــد. 

�سایر�روش�های�دفع
افــزون بــر روش هــای گفتــه شــده ـ کــه روش هــای اصلــی دفــع 
پســماندهای شــهری بــه شــما می رونــد ـ می تــوان بــه روش هــای تغذیــه دام و 
طیــور و احیــای زمیــن اشــاره کــرد. از ایــن روش هــا به طــور محــدود در کشــور 

ــود. ــتفاده می ش اس
ــهرهای  ــهری، در ش ــماندهای ش ــتفاده از پس ــا اس ــور ب ــه�دام�و�طی تغذی
ــداول  ــوب مت ــیار نامطل ــی بس ــمی و در وضعیت ــور غیررس ــب به ط ــور، اغل کش
ــاورزی  ــش کش ــاکنان در بخ ــی س ــه بعض ــر ک ــهرهای کوچک ت ــت. در ش اس
ــداری شــود. در  ــازل نگه ــاط من ــب دام در حی ــد، اغل ــتغال دارن ــداری اش و دام
ایــن صــورت، بــدون درنظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه اساســًا نگهــداری دام در 
محیــط شــهری بهداشــتی نیســت، تغذیــه دام بــا پســماند چنــدان غیربهداشــتی 
محســوب نمی شــود؛ زیــرا، ایــن مــواد قبــل از فاســد شــدن و یــا آمیختــه شــدن 

ــند.  ــه مصــرف می رس ــایر اجــزای پســماند ب ــا س ب
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ــرای خــوراك دام و  ــه ب ــودن پســماندهایی ک ــه فســادپذیر ب ــا توجــه ب ب
ــت پســماندهای  ــکان جداســازی و بازیاف ــد و عــدم ام ــور اســتفاده می گردن طی
ــازل جــز پســماندهای  ــا از من ــه آن ه فســادپذیر خانگــی و جمــع آوری جداگان
ــه  ــابه ک ــوارد مش ــار و م ــوه و تره ب ــای می ــی، میدان ه ــواد غذای ــد م ــز تولی مراک
حجــم قابــل توجهــی پســماند بــرای خــوراك دام در آن هــا بــه چشــم می خــورد، 

ــه نمی شــود.  ــرای دام توصی ــوارد، اســتفاده از پســماند ب در ســایر م
بــرای�احیــای�زمیــن ـ به ویــژه زمین هــای حاشــیه شــهر ـ تخلیــه بعضــی 
ــندیده  ــیار پس ــاط بس ــن نق ــاختمانی( در ای ــای س ــل نخاله ه ــماند ها )مث از پس
ــواد  ــتفاده از م ــه شــد، اس ــت گفت ــه در بخــش بازیاف ــه ک ــا همان گون اســت؛ ام
ــه نمی شــود.  ــل توصی ــا فشــردگی کام ــن و ب فســادپذیر جــز در الیه هــای زیری

در هــر حــال بایــد بــه کاربــرد زمیــن در آینــده نیــز توجــه شــود. 

�جمع�آوری�و�دفع�پسماندهای�خطرناک
پســماندهای خطرنــاك بخشــی از پســماندهای شــهری را تشــکیل 
ــا  ــد ســالمت انســان و ی ــد کــه می توان ــی دارن ــن مــواد خصوصیات ــد. ای می دهن
ــده از  ــه ش ــای ارائ ــدازد. طبقه بندی ه ــر بین ــه خط ــده را ب ــودات زن ــایر موج س
ــاك  ــماندهای خطرن ــع پس ــع آوری و دف ــت. جم ــوع اس ــیار متن ــواد بس ــن م ای
تابــع ضوابــط و معیارهــا و شــیوه نامه های خاصــی اســت کــه توســط نهادهــای 
ذی ربــط تدویــن و منتشــر شــده اســت. اقدامــات اجرایــی در ایــن زمینــه نیــز 

ــده انجــام شــود.  ــوزش دی ــراد متخصــص و آم ــد توســط اف ــًا بای الزام
را  خطرنــاك  پســماندهای  از  بخــش  مهم تریــن  و  عمومی تریــن 
پســماندهای بیمارســتانی تشــکیل می دهنــد. پســماند های بیمارســتانی بــه 
هرگونــه پســماندی گفتــه می شــود کــه در طــول مــدت تشــخیص، درمــان یــا 
ــی در ایــن زمینه هــا  ــا در فعالیت هــای تحقیقات ــات، ی نقاهــت انســان ها و حیوان
ــا، پســماندهای تشــریحی،  ــامل تیغ ه ــوع پســماندها ش ــن ن ــد می شــود. ای تولی
ــه شــیمیایی،  پارچه هــای کثیــف و میکروبــی، داروهــای دور ریختــه شــده، زبال
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ــدن و  ــات ب ــوار زخــم، مایع ــای جراحــی، ن ــده، تیغ ه ســرنگ های مصــرف ش
فضــوالت انســانی اســت. 

ــًا در همــه شــهرها،  ــه اینکــه پســماندهای بیمارســتانی تقریب ــا توجــه ب ب
ــط  ــهرهای متوس ــژه در ش ــد، و به وی ــکیل می دهن ــماندها را تش ــی از پس بخش
و کوچــک امکاناتــی بــرای جمــع آوری و دفــع جداگانــه آن هــا وجــود نــدارد و 
معمــوالً شــهرداری ها وظیفــه دفــع ایــن مــواد را نیــز بــه عهــده دارنــد؛ لــذا نکاتی 
در بــاره شــیوه جمــع آوری و دفــن آن هــا در ایــن قســمت بیــان می شــود. قبــل 
ــران از  ــی مدی ــاط آگاه ــن ارتب ــه در ای ــود ک ــد می ش ــکات تأکی ــن ن ــان ای از بی
»ضوابــط و روش هــای مدیریــت اجرایــی پســماندهای پزشــکی و پســماندهای 
ــط  ــران ذی رب ــه مدی ــن الزم اســت ک ــیار ضــروری اســت. همچنی وابســته« بس
ــا  ــط ب ــان و کارگــران مرتب ــه کارکن ــه کلی ــه را ب ــن زمین آموزش هــای الزم در ای

پســماندهای بیمارســتانی و ســایر پســماندهای خطرنــاك ارائــه نماینــد.

ترکیب�پسماندهای�بیمارستانی�و�ضرورت�تفکیک�آنها
ــا،  ــا، مطب ه ــتان ها، درمانگاه ه ــه در بیمارس ــماندهایی ک ــه پس ــه کلی ب
آزمایشــگاه های پاتولــوژی، آناتومــی، بیولــوژی و ســایر مکان هــای مشــابه 
ــیم بندی  ــک تقس ــود. در ی ــه می ش ــتانی گفت ــماند بیمارس ــود، پس ــد می ش تولی

ــود: ــک نم ــر تفکی ــرح زی ــتانی را ش ــماندهای بیمارس ــوان پس ــی می ت کل
ــماندهای  ــم پس ــش اعظ ــه بخ ــماندها ک ــن پس ــی: ای ــماندهای�معمول پس
ــماندهای  ــایر پس ــا س ــود، ب ــامل می ش ــی را ش ــز درمان ــده در مراک ــد ش تولی
شــهری تفاوتــی نــدارد. پســماند آشــپزخانه و بخــش اداری بیمارســتان، گازهــای 
ــن  ــته بندی( و همچنی ــای شکس ــتفاده در بخش ه ــورد اس ــمان )م ــی پانس گچ
ــد کــه  ــی شــده اند در شــمار پســماندهای معمولی ان پســماندهایی کــه ضدعفون

ــرد.  ــع ک ــا دیگــر پســماندهای شــهری دف ــراه ب ــا را هم ــوان آن ه می ت
پســماندهای�خطرنــاک: پســماندهایی کــه در ابتــدای ایــن بحــث بــه آن هــا 
اشــاره شــد و همچنیــن، پســماندهای شــیمیایی، پســماندهای بخــش رادیولــوژی 
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ــتانی  ــاك بیمارس ــماندهای خطرن ــن پس ــوی از مهم تری ــماندهای رادیواکتی و پس
ــع آوری و  ــی جم ــماندهای معمول ــدا از پس ــد ج ــه بای ــوند ک ــوب می ش محس

دفــع شــوند. 
جمــع آوری، حمل ونقــل، و دفــع پســماندهای بیمارســتانی بایــد در 
شــرایطی ویــژه صــورت گیــرد و ایــن کار، هزینــه دفــع ایــن مــوادی را نســبت 
بــه هزینــۀ دفــع ســایر پســماندهای شــهری، بیشــتر می کنــد. جداســازی 
ــماندهای  ــی و پس ــماندهای معمول ــش پس ــتانی در دو بخ ــماندهای بیمارس پس
ــرای ایــن  ــادی کاهــش دهــد. ب ــا حــد زی ــه را ت ــد ایــن هزین ــاك می توان خطرن
منظــور در جمــع آوری و دفــع پســماندهای بیمارســتانی، بایــد ظرف هــای 
ــز بهداشــتی  ــای گوناگــون مراک ــره پســماند در بخش ه ــرای ذخی ــه ای ب جداگان
ــه  ــماندها ب ــواع پس ــک ان ــی تفکی ــود و چگونگ ــه ش ــر گرفت ــی در نظ و درمان
کلیــه کارکنــان بیمارســتان آمــوزش داده شــود. جداســازی پســماندهای شــهری، 
اغلــب بــه قصــد بازیافــت صــورت می گیــرد؛ امــا تأکیــد می شــود کــه هیــچ گاه 

ــرد.  ــت ک ــی بازیاف ــه هــر طریق ــد پســماندهای بیمارســتانی را ب نبای
در مجامــع تخصصــی ایــن اصــل کــه بیمارســتان ها خــود بایــد مســؤول 
دفــع پســماندهای درمانــی باشــند، پذیرفتــه شــده اســت. در ایــن صــورت وجود 
زباله ســوز فعــال در هــر بیمارســتانی الزامــی اســت. اگــر بیمارســتانی مجهــز بــه 
دســتگاه زباله ســوز نباشــد، ایــن مــواد بایــد از بیمارســتان ها جمــع آوری شــده، 
ــد از توصیه هــای  ــن صــورت بای در زباله ســوز مرکــزی ســوزانده شــوند. در ای

زیــر پیــروی کــرد:
ــی متناســب  ــا حجــم پســماندهای درمان  ـ دســتگاه زباله ســوز بیمارســتان ب

باشــد. 
 ـ کارکنــان زباله ســوز بــرای کار بــا دســتگاه آمــوزش دیــده باشــند و فعالیــت 

آن هــا تحــت نظــارت متخصصــان صــورت گیرد. 
ــرل  ــح دســتگاه زباله ســوز به طــور مســتمر کنت ــا و طــرز کار صحی  ـ فیلتره
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شــود. 
 ـ محیــط جمــع آوری پســماند و پیرامــون دســتگاه زباله ســوز به طــور 

ــود.  ــی ش ــزه و ضدعفون ــداوم پاکی م
ــهر  ــز در ش ــزی نی ــوز مرک ــتگاه زباله س ــه دس ــی ب ــکان دسترس ــر ام اگ
وجــود نداشــته باشــد، ایــن نــوع پســماندها بایــد ابتــدا در بیمارســتان به دقــت 
ــران  ــه کارگ ــه، ب ــن جداگان ــع آوری و دف ــرای جم ــی شــده و ســپس ب گندزدای

ــود.  ــل داده ش ــهری تحوی ــماندهای ش ــع آوری پس جم
در هــر صــورت رعایــت نــکات زیــر در جمــع آوری پســماندهای 

خطرنــاك بیمارســتانی الزامــی اســت: 
• ــه 	 ــور جداگان ــد به ط ــواد بای ــن م ــع ای ــل، و دف ــع آوری، حمل ونق جم

ــرد.  صــورت گی
• ــاًل سرپوشــیده باشــند و شــیرابه پســماند 	 ــد کام ماشــین های حمــل بای

بــه بیــرون نفــوذ نکنــد. 
• پسماندهای نوك تیز در ظرف های مناسب بسته بندی شوند. 	
• ــی 	 ــماندهای درمان ــال پس ــی و انتق ــه در جابه جای ــی ک ــه کارکنان کلی

ــی در جمــع آوری، حمل ونقــل، و  ــوازم ایمن ــه ل ــد ب ــل هســتند بای دخی
دفــع این گونــه مــواد مجهــز باشــند و در زمینــه چگونگــی برخــورد بــا 

ــند.  ــده باش ــی دی ــای الزم و کاف ــی آموزش ه ــای احتمال رخداده
• انتقــال پســماندها از مراکــز بارگیــری به طــور مســتقیم بــه مرکــز دفــع 	

نهایــی صــورت گیــرد. 
• ــته و 	 ــت شس ــار، به دق ــه ب ــس از تخلی ــماند پ ــل پس ــین های حم ماش

ــوند.  ــی ش ضدعفون
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بازیافت

در مدیریــت پســماند، اصلی تریــن هــدف، امحــاء و دور کــردن پســماند 
ــوادی ارزشــمند و دارای ارزش  ــت شــدن م ــی اســت؛ ولی یاف ــط زندگ از محی
ــه مــواد باعــث  ــه افزایــش این گون ــد رو ب اقتصــادی در ترکیــب پســماند و رون
شــده تــا آن را طــالی کثیــف بنامنــد و فراینــدی بــرای اســتفادۀ مجــدد از ایــن 

بخــش از پســماند تعریــف شــود. 
ــزای  ــدد، اج ــن مج ــان انداخت ــه جری ــالح ب ــع آوری، اص ــد جم فرآین
ــا مجــدداً اســتفاده  ــوان از آن ه ــه بت ــه ای ک ــه گون ــا ارزش پســماند ب فیزیکــی ب

ــود. ــده می ش ــت نامی ــود بازیاف نم
بازیافــت پســماند، موضوعــی تــازه و جدیــد نیســت. زمانــی کــه 
ــا  ــتخوان های به ج ــکار، اس ــت ش ــوردن گوش ــد از خ ــتین، بع ــان های نخس انس
ــه  ــت ب ــی دس ــه نوع ــد، ب ــرار دادن ــتفاده ق ــورد اس ــزار م ــوان اب ــده را به عن مان
ــن ترتیــب، ســابقه بازیافــت از ســابقه دفــن  ــد. بدی بازیافــت پســماند زده بودن
ــت  ــر از کیفی ــته، صرف نظ ــده های گذش ــت. در س ــر اس ــم طوالنی ت ــماند ه پس
ــک موضــوع  ــه ی ــد پســماند ب ــی، آنچــه موجــب می ش ــواد مصرف ــت م و کّمی
بحرانــی و حــاد بــدل نشــود، اســتفاده مجــدد از مــواد بــود کــه هنــوز بعضــی 
ــواد  ــمانده های م ــتفاده از پس ــداوم دارد. اس ــتایی ت ــق روس ــکال آن در مناط اش
غذایــی به عنــوان خــوراك دام و طیــور، اســتفاده از فضــوالت دامــی و انســانی 
به عنــوان کــود، نمونــه ای بــارز از بازیافــت در شــهرهای دیــروزی و بســیاری از 
روســتاهای امــروزی اســت. ایــن مــواد بخــش بزرگــی از ترکیبــات پســماند در 

ــد.  ــکیل می دهن ــران را تش ــر ای ــورهایی نظی کش
در کشــور مــا، بازیافــت مــواد، افــزودن بــر جنبه هــای اقتصــادی، ریشــه 
در فرهنــگ ایرانــی و دســتورهای مذهبــی دارد. پیشــوایان  مــا همــواره بــر پاکیــزه 

نــگاه داشــتن آب و خــاك و اجتنــاب از اســراف تأکیــد کرده انــد. 
در دهه هــای اخیــر کــه فرهنــگ مصــرف در شــکل های بســیار گســترده 
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رواج یافــت، بــه دلیــل اســتفادۀ بی رویــه منابــع طبیعــی تخریــب شــد و 
جمــع آوری و دفــع غیربهداشــتی پســماند هزینه هــای اقتصــادی و بهداشــتی را 
بــه جامعــه تحمیــل کــرد، توجــه برنامه ریــزان و مدیــران جامعــه، بیــش از پیــش 
ــدی و  ــای ج ــرو فعالیت ه ــورهای پیش ــب و در کش ــماند جل ــت پس ــه بازیاف ب
اساســی در ایــن زمینــه انجــام یافــت؛ به عنــوان مثــال، هرســاله گــروه ضربــت 
کاهــش پســماند در تورنتــو، گــزارش حاصــل از نظــارت بــر خدمــات مدیریــت 
ــای  ــق برنامه ه ــده از طری ــن ش ــماند های دف ــش پس ــزان کاه ــماندها و می پس
کاهــش تولیــد، کمپوســت، بازیافــت و تفکیــک ارائــه می دهــد. در ســال 2005 
ایــن کاهــش در دفــن پســماند خانگــی حــدود 40 درصــد و بالــغ بــر 346 هــزار 
ــدن  ــرای بازگردان ــددی ب ــای متع ــرو برنامه ه ــه پی ــزارش شــده اســت ک ــن گ ت
ــای  ــبورگ )آفریق ــا در ژوهانس ــت؛ ی ــوده اس ــی ب ــه اصل ــه چرخ ــماندها ب پس
جنوبــی(، عبــارت »شــهری بــدون پســماند بــرای دفــن در ســال 2022« به عنــوان 
ــوری شــهرداری  ــات موت ــن شــده اســت )ســازمان خدم ــی تعیی چشــم انداز مل

تهــران، 1386 : 11و 20( 

�ضرورت�هــای�توجــه�بــه�بازیافــت�در�مدیریــت�پســماندهای�
ــهری ش

عمــل بازیابــی معمــوالً بــه دو معناســت: نخســت اســتفاده مجــدد از مــواد 
)ماننــد کاربــرد دوبــاره شیشــه های نوشــابه( و دوم بازیافــت کــه در آن پســماندها 
طــی مراحــل و عملیــات مختلــف بــه محصــول جدیــد تبدیــل می شــوند )نظیــر 
ذوب نمــودن پالســتیک های بازیافتــی( کــه اغلــب معنــای دوم دارای اهمیــت و 
کاربــرد بیشــتری اســت، چــرا کــه بســیاری از مــواد غیرقابــل تجزیــه و یــا قابــل 
تجزیــه در مــدت طوالنــی -نظیــر شیشــه، پالســتیک، الســتیک و فلــزات- کــه 
ــه  ــواد اولی ــوند، دارای م ــت می ش ــهری یاف ــماندهای ش ــی پس ــًا در تمام تقریب
ــمت  ــد قس ــح می توانن ــت صحی ــورت بازیاف ــه در ص ــتند ک ــی هس ــبتًا گران نس

قابــل توجهــی از نیــاز بــه مــواد اولیــه را مرتفــع ســازند. 
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ــهری و  ــماندهای ش ــود در پس ــا ارزش موج ــواد ب ــت م ــث بازیاف بح
ــت: ــت اس ــف دارای اهمی ــات مختل ــا از جه ــدد از آن ه ــتفاده مج اس

• ــر در 	 ــت راحت ت ــه مدیری ــماندها و در نتیج ــم پس ــش وزن و حج کاه
مراحــل بعــدی دفــع.

• صرفه جویی در هزینه های جمع آوری و دفع پسماند.	
• امکان استفاده مجدد از این مواد به شکل محصوالت مفید. 	
• ــه و در نتیجــه 	 ــواد اولی ــد م ــه خــارج جهــت خری کاهــش وابســتگی ب

ــر ارز از کشــور. خــروج کمت
• ــع آوری و 	 ــامانه های جم ــاد س ــق ایج ــد از طری ــتغال و درآم ــاد اش ایج

ــدرزاده، 1379: 45( ــت )حی ــن آوری بازیاف ف

�مواد�قابل�بازیافت�در�پسماند
ــتند و  ــت هس ــل بازیاف ــماند قاب ــای پس ــه بخش ه ــه »هم ــه ک ــن گفت ای
ــه  ــز ب ــدا اغراق آمی ــاید در ابت ــرد«، ش ــتفاده ک ــا اس ــی از آن ه ــه نوع ــوان ب می ت
ــات پســماند در شــهرهای گوناگــون  ــه جــدول ترکیب ــا نگاهــی ب ــد، ام نظــر آی
ــه را – ــن گفت ــت ای ــی، صح ــای بازیافت ــواع فعالیت ه ــت ان ــی فهرس و بررس

دســت کم به صــورت بالقــوه- تائیــد می کنــد: 
کاغــذ، پالســتیک، شیشــه و فلــزات هرکــدام جداگانــه قابــل بازیافتنــد. از 
ــه  ــرد. از کلی ــتفاده ک ــوان اس ــن می ت ــای زمی ــرای احی ــاختمانی ب ــای س نخاله ه

مــواد قابــل اشــتعال نیــز می تــوان بــرای بازیافــت انــرژی اســتفاده نمــود. 
مــواد آلــی و فســادپذیر مهم تریــن بخــش از پســماندهای شــهری 
ــودن ســرمایه گذاری  ــاال ب کشــورمان هســتند. اگرچــه مشــکالت اقتصــادی و ب
ــت و  ــوژی کمپوس ــودن تکنول ــی ب ــزات، واردات ــد تجهی ــرای خری ــاز ب موردنی
ــن شــیوه  ــتفاده از ای ــت در اس ــن حساســیت بهداشــتی، ســبب محدودی همچنی
ــتفاده از  ــادگی اس ــژه س ــت و به وی ــای کمپوس ــوع در روش ه ــا تن ــود، ام می ش
ــواد  ــری از م ــرای بهره گی ــادی را ب ــای زی ــت، فرصت ه ــی کمپوس روش ورم
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آلــی را در اختیــار شــهرداری ها قــرار می دهــد. 
بــا ایــن همــه در کوتاه مــدت نمی تــوان صــد درصــد پســماندهای 
ــا  ــوان ب ــا می ت ــود؛ ام ــت نم ــوان بازیاف ــی را می ت ــهرهای کنون ــود در ش موج
شــناخت کّمیــت و کیفیــت پســماند، و ســایر خصوصیــات اجتماعــی، اقتصــادی 
ــده  ــر ش ــوه ذک ــای بالق ــیاری توان ه ــه، از بس ــهر و منطق ــت محیطی ش و زیس

ــرد.  ــتفاده ک ــواد اس ــی م ــرای بازیاب ب

�روش�های�بازیابی�مواد�از�پسماندهای�شهری
به طــور کلــی ســه روش عمــده کــه می تــوان بــرای بازیابــی مــواد قابــل 

بازیافــت از پســماندهای شــهری بــه کار بــرد عبارتنــد:
جمــع�آوری�مــواد�تفکیــک�شــده�در�مبــدأ: جداســازی مــواد قابــل بازیافت 
به صــورت اجــزاء جداگانــه توســط تولیدکننــده یــا فــرد جمــع آورنــده، 
ــه  ــهروندان ن ــن روش، ش ــود. در ای ــناخته می ش ــدأ ش ــک در مب ــوان تفکی به عن
ــواع  ــد، بلکــه ان ــت را از ســایر پســماندها جــدا می کنن ــل بازیاف ــواد قاب ــا م تنه
ــوران  ــار مأم ــه در اختی ــزات، شیشــه و...( را جداگان ــذ، فل ــی )کاغ ــواد بازیافت م

ــد.  ــرار می دهن ــع آوری ق جم
ــل�بازیافــت�به�صــورت�مخلــوط: در اینجــا تنهــا الزم  ــواد�قاب جمــع�آوری�م
ــل بازیافــت  ــل بازیافــت را از غیرقاب ــواد قاب ــده پســماند، م اســت کــه تولیدکنن
جــدا کنــد. مــواد جمــع آوری شــده بــه ســاختمان بازیافــت انتقــال داده شــده و 
ــزی، بطری هــای پالســتیکی و  ــواد متفــاوت )شیشــه، قوطی هــای فل در آنجــا م
ــت  ــاختمان بازیاف ــردازش در س ــات پ ــوند. عملی ــک می ش ــم تفکی ــره( از ه غی
ممکــن اســت به صــورت دســتی یــا فرآیندهــای جداســازی خــودکار و مکانیــزه 

پیشــرفته باشــد. 
ــت، در  ــرای بازیاف ــوط: در ســومین روش ب ــع�آوری�پســماندهای�مخل جم
مبــدأ، هیــچ تالشــی بــرای جداســازی مــواد قابــل بازیافــت از ســایر پســماندها 
ــواد  ــی از م ــد. مأمــوران جمــع آوری، پســماند مخلــوط )ترکیب ــه عمــل نمی آی ب
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ــه  ــد شیشــه، کاغــذ، پالســتیک و...( را ب فســادپذیر و پســماندهای خشــک مانن
ــا  ــرده و در آنج ــل ک ــن حم ــل دف ــا مح ــت و ی ــز بازیاف ــال، مرک ــتگاه انتق ایس
ــزه از ســایر پســماندها جــدا  ــا مکانی ــا به صــورت دســتی و ی مــواد موردنظــر ی
ــتگاه های  ــواع دس ــامل ان ــت ش ــن اس ــردازش ممک ــتگاه های پ ــوند. دس می ش
جداســاز از قبیــل خردکننده هــا، ســرندهای اســتوانه ای، جداســازهای بــا اســتفاده 
از هــوا و آهنرباهــا بــرای بازیافــت مــواد قابــل بازیابــی  باشــند و یا اینکه پســماند 
فقــط روی یــک تســمه در حــال حرکــت ریختــه شــده و کارگــران مــواد قابــل 

بازیافــت را از روی تســمه بردارنــد. 
مقایســه�روش�هــای�بازیافــت�مــواد: نخســتین روش از ســه روش بازیافت، 
یعنــی تفکیــک در مبــدأ بــه همــکاری و مشــارکت زیــاد و مســتمر ســاکنین محل 
ــردازش آن کــم اســت.  ــی هزینه هــای پ ــه، ول ــاز دارد؛ جمــع آوری آن پرهزین نی
ــوط  ــورت مخل ــت به ص ــل بازیاف ــواد قاب ــه در آن م ــع آوری، ک روش دوم جم
دریافــت می شــوند، نیازمنــد حــد متوســطی از همــکاری تولیدکننــدگان اســت. 
در ایــن روش، مقــدار متوســطی بــر هزینــه جمــع آوری و هزینه هــای پــردازش 
ــک  ــه تفکی ــوط ب ــای مرب ــط هزینه ه ــد واس ــع ح ــه در واق ــود ک ــزوده می ش اف
در مبــدأ )روش اول( و جمــع آوری و پــردازش پســماند مخلــوط )روش ســوم( 

قــرار دارد. 
ســومین روش، یعنــی جمــع آوری پســماند مخلــوط بــه مشــارکت 
ــۀ  ــه هزین ــته و هیچ گون ــاز نداش ــده نی ــرف تولیدکنن ــی از ط ــکاری اضاف و هم
جمــع آوری اضافــی نــدارد، امــا هزینه هــای پــردازش آن باالســت ضمــن اینکــه 
ریســک تکنولــوژی و فنــاوری آن زیــاد بــوده، هزینه هــای اجرایــی قابــل 
ــرمایه ای  ــای س ــا هزینه ه ــه ب ــازار در رابط ــاد ب ــر اقتص ــته و خط ــی داش توجه
ــه  ــودن درج ــم ب ــت و ک ــم بازیاف ــازده ک ــوه ب ــور بالق ــرداری و به ط و بهره ب
خلــوص مــواد تولیــدی مــواد را نیــز بــه همــراه دارد )مختــاری، بی تــا: 56-55(.
ــر  ــران ه ــهری در ای ــماندهای ش ــت پس ــته، مدیری ــۀ گذش ــد ده در چن
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ــار هــم کــه روی  ســه روش فــوق را آزمــوده اســت: نصــب ســطل هایی در کن
ــذ،  ــت )شیشــه، کاغ ــل بازیاف ــواد قاب ــواع م ــام یکــی از ان ــا ن ــک از آن ه ــر ی ه
فلــزات و...( نوشــته شــده تالشــی بــرای جمــع آوری بــه شــیوه نخســت اســت 
ــوص  ــای مخص ــط وانت ه ــازل توس ــی از درب من ــواد بازیافت ــع آوری م و جم
ــا روش دوم اســت؛ امــا نهایتــًا در همــۀ شــهرهای  تالشــی بــرای جمــع آوری ب
ــاز  ــهروندان نی ــوی ش ــارکتی از س ــه مش ــه هیچ گون ــه ب ــوم )ک ــور روش س کش
ــل  ــهری تبدی ــماندهای ش ــواد از پس ــی م ــن روش بازیاب ــه اصلی تری ــدارد( ب ن

 شــده اســت! 

�جداسازی�از�مبدأ�به�عنوان�مناسب�ترین�شیوه�بازیافت
از بیــن مراحــل گوناگــون مدیریــت پســماند، جداســازی مــواد در محــل 
ــود،  ــده می ش ــدأ نامی ــت از مب ــه بازیاف ــت، ک ــد بازیاف ــه قص ــماند ب ــد پس تولی
ــا  ــوز ب ــی هن ــواد بازیافت ــه م ــن مرحل ــرا در ای ــت؛ زی ــب ترین روش اس مناس
ــبتًا  ــآغشته نشــده اند و نس ــوده ـ ــا آل ــادپذیر ی ــواد فس ــژه م ــواد ـ به وی ــایر م س
پاکیزه انــد. در انجــام موفقیت آمیــز عملیــات بازیافــت از مبــدأ، جلــب همــکاری 
تولیدکننــدگان پســماندـ  اعــم از مراکــز مســکونی، ادارات، کارگاه هــا و...ـ بســیار 

مهــم اســت. 
بــرای انجــام عملیــات جمــع آوری جداگانــه مــواد مشــخص شــده، پــس 
ــار  ــوص در اختی ــا مخص ــی، ظرف ه ــای آموزش ــات و فعالیت ه ــام تبلیغ از انج
ــون  ــوارد گوناگ ــده، م ــن ش ــای تعیی ــا در زمان ه ــرد ت ــرار می گی ــهروندان ق ش
ــت  ــه کّمی ــواد، ب ــک م ــرای چگونگــی تفکی ــزی ب ــع آوری شــوند. برنامه ری جم
ــتگی  ــماند بس ــع پس ــیوه های دف ــهر و ش ــه ش ــود در زبال ــواد موج ــت م و کیفی
دارد. گاه خواســته می شــود کــه شــهروندان پســماندها را تفکیــک کــرده، در دو 
ظــرف »پســماندهای فاسدشــدنی« و »پســماندهای فاســد نشــدنی« بریزنــد. ایــن 
ــه  ــه کارخان کار اغلــب در زمانــی صــورت می گیــرد کــه می خواهنــد مــواد را ب
کمپوســت بفرســتند. گاهــی نیــز در صــورت بــاال بــودن بعضــی مــواد خــاص، 
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ــد  ــواد فاس ــاوت م ــزای متف ــرد و اج ــام می گی ــری انج ــور دقیق ت ــک به ط تفکی
ــز از هــم جــدا می شــوند.  نشــدنی نی

ــون  ــر بی چ ــد از تأثی ــدأ نبای ــت از مب ــای بازیاف ــت برنامه ه ــرای موفقی ب
و چــرای آمــوزش، تبلیــغ و تشــویق چشم پوشــی نمــود. در ایــن زمینــه، 
ــماند« در  ــد پس ــش از تولی ــاب و کاه ــی اجتن ــیوه نامه اجرای ــبختانه »ش خوش
ــواع  ــیوه نامه، ان ــن ش ــرار دارد. در ای ــهرداری ها ق ــی ش ــران اجرای ــترس مدی دس
ــش  ــرای کاه ــی ب ــی و قانون ــانی، ترویج ــای اطالع رس ــا و راهکاره راهبرده

ــت. ــده اس ــه ش ــت ارائ ــن بازیاف ــماند و همچنی ــد پس تولی

�عوامل�مؤثر�در�بازیافت
میــزان موفقیــت در عملیــات جداســازی پســماند تــا حــد زیــادی 
ــوزش از  ــه آم ــتگی دارد. ارائ ــماند بس ــدگان پس ــکاری تولیدکنن ــزان هم ــه می ب
یک ســو و کســب نظــرات مــردم از ســوی دیگــر اهمیــت فــراوان دارد. در ارائــه 
آمــوزش بایــد توجــه کــرد کــه عمومــًا شــهروندان بــا انگیزه هــای متفاوتــی در 
ــت  ــن رو بازیاف ــد. از ای ــکاری می کنن ــازی هم ــت و جداس ــای بازیاف فعالیت ه
ــت محیطی و  ــادی، زیس ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــون مذهب ــای گوناگ ــد از جنبه ه بای

ماننــد اینهــا معرفــی و روشــن شــود. 
• برنامه هــای بازیافــت بایــد افــزون بــر در نظــر داشــتن مســائل 	

زیســت محیطی، توجیــه اقتصــادی نیــز داشــته باشــد و حداقــل بتوانــد 
هزینه هــای خــود را جبــران کنــد. قبــل از انجــام عملیــات بایــد هزینــه 
و درآمــد اجــرای طــرح و وضعیــت بــازار فــروش مــوادِ بازیابــی شــده، 

ــود.  ــی ش ــه و بررس ــت مطالع به دق
• هرگونــه تصمیم گیــری دربــاره برنامــه جداســازی و تفکیــک مــواد بایــد 	

بــر آنالیــز پســماند و شــناخت درصــد مــواد موجــود در پســماند مبتنــی 
باشــد. بدیهــی اســت برنامه ریــزی بــرای بازیافــت مــوادی کــه درصــد 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــهری را ب ــماندهای ش ــی از کل پس ــل توجه قاب
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ــت.  ــی نیس ــد، منطق نمی دهن
• ــن 	 ــزه در بی ــرای همــکاری در بازیافــت، یکــی از عوامــل ایجــاد انگی ب

تولیدکننــدگان پســماند، ســهیم کــردن آن هــا در ســود حاصــل از 
بازیافــت اســت. در ایــن زمینــه می تــوان بــه ازای مــواد بازیافتــی کــه از 
ــه آن هــا تحویــل  شــهروندان دریافــت می شــود، مــواد و کاالهایــی را ب

داد. 
• چگونگــی تفکیــک پســماند و مــواد قابــل بازیافــت بایــد بــه شــهروندان 	

آموختــه شــود؛ به عنــوان مثــال، در بازیافــت کاغــذ بایــد بــه شــهروندان 
آمــوزش داده شــود کــه کاغذهــای روغنــی، پاکت هــای شــیر و 
ــد.  ــی نریزی ــای بازیافت ــن کاغذه ــوده را در بی ــذی آل ــتمال های کاغ دس

• منظــم بــودن فعالیــت کارگــران مدیریــت پســماند، در جمــع آوری مــواد 	
تفکیــک شــده ســبب تــداوم برنامــه می شــود و جدیــت تولیدکننــدگان 
ــل  ــل، از قب ــن دلی ــه همی ــراه دارد. ب ــه هم ــواد ب ــازی م را در جداس
ــد و  ــته باش ــود داش ــه وج ــتمرار برنام ــرای اس ــی ب ــات کاف ــد امکان بای

ــرد.  ــن شــده انجــام گی ــی تعیی ــه زمان ــواد در برنام جمــع آوری م
• ــا 	 ــل آن ه ــا تبدی ــع آوری و ی ــواد، جم ــازی م ــای جداس ــه برنامه ه کلی

ــرد.  ــتی صــورت گی ــن بهداش ــاس موازی ــر اس ــد ب بای

�بازیافت�و�گروه�های�غیررسمی
ــراد  ــط اف ــت توس ــل بازیاف ــواد قاب ــع آوری م ــر جم ــال های اخی در س
ــه  ــود ب ــرده می ش ــام ب ــه دزد ن ــوان زبال ــا به عن ــب از آن ه ــه اغل ــرد ک دوره گ
یکــی از معضــالت شــهرهای ایــران –همچــون بســیاری دیگــر از کشــورهای در 

ــل شــده اســت.  حــال توســعه– تبدی
ــوند،  ــازماندهی می ش ــمی س ــای غیررس ــط گروه ه ــه توس ــا ک دوره گرده
ــان  ــزی و ن ــی فل ــه، قوط ــذ، شیش ــتیک، کاغ ــواع پالس ــر ان ــی نظی ــواد مختلف م
ــا  ــد و ی ــرار دارن ــهر ق ــطح ش ــه در س ــماندی ک ــطل های پس ــک را از س خش
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ــالب  ــای فاض ــل جوی ه ــا از داخ ــماند و ی ــن پس ــا دف ــال ی ــای انتق جایگاه ه
ــن  ــت ای ــد. فعالی ــع آوری می کنن ــتانی جم ــن پســماندهای بیمارس ــی از بی و حت
ــچ  ــود و هی ــام می ش ــتی انج ــیار غیربهداش ــرایطی بس ــب در ش ــا اغل گروه ه
ــه  ــده ب ــع آوری ش ــواد جم ــفانه م ــدارد. متأس ــا وجــود ن ــی روی کار آن ه کنترل
چرخــۀ تولیــد در کارخانجــات وارد می شــوند و یــا مــوادی ماننــد نــان خشــک 
ــه ایــن ترتیــب در فرآینــد  ــور اســتفاده می شــوند. ب ــه خــوراك دام و طی در تهی
جمــع آوری پســماند، نــه تنهــا هیــچ ســودی متوجــه بخــش عمومــی نمی شــود، 

ــود.  ــرر می ش ــه متض ــًا جامع ــه نهایت بلک
بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس قانــون، وظیفــه جمــع آوری، حمل ونقــل، 
و دفــع پســماندهای شــهری بــه عهــده شــهرداری اســت، مدیریــت پســماند در 
هــر شــهر بایــد از فعالیــت غیرقانونــی ایــن گروه هــا در هــر مرحلــه ای ـــاعم از 
جمــع آوری تــا دفــع نهایــی پســماندـ جلوگیــری کنــد و در صورتــی کــه فعالیت 
ــی صــورت  ــا گروه هــای رســمی و قانون ــه توســط شــرکت ها و ی ــن زمین در ای
ــوارد  ــت م ــان از رعای ــرای اطمین ــد ب ــهری بای ــت پســماندهای ش ــرد مدیری گی

بهداشــتی، نظــارت مســتمر و جــدی خــود را برایــن گروه هــا اعمــال کنــد. 



100

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

نظافت�شهری�

حرکــت و فعالیــت در عیــن حــال کــه الزمــه حیــات اســت، عوارضــی 
ــه  ــرای ادام ــان ب ــت و انس ــوب نیس ــه گاه مطل ــذارد ک ــای می گ ــود برج از خ
حیــات در شــرایط محیطــی مطلــوب، ناگزیــر بایــد آن عــوارض را بــه گونــه ای 
حــذف کنــد. حرکــت بــاد، ذرات ریــز خــاك را از نواحــی اطــراف شــهر روی 
ــان  ــف خیاب ــان در ک ــرگ درخت ــد. ب ــده می کن ــا پراکن ــاختمان ها و خیابان ه س
ــهر  ــطح ش ــا در س ــق جوی ه ــود در آب از طری ــماندهای موج ــزد، پس می ری
پراکنــده می شــوند و انســان بــا فعالیــت خــود به طــور مــداوم انــواع پســماندها 
ــت  ــر فعالی ــذارد. اگ ــا می گ ــد و به ج ــد می کن ــون تولی ــای گوناگ را در محیط ه
انســان بــرای زدودن مــواد گفتــه شــده نبــود، حیــات انســانی در خطــر می افتــاد؛ 

از ایــن رو، نظافــت محیــط، شــرط الزم بــرای ادامــه حیــات اســت. 
ــودات  ــواد و موج ــواع م ــهر از ان ــطوح ش ــهری، زدودن س ــت ش نظاف
ناخواســته ای اســت کــه مخــل بهداشــت عمومــی شــهر هســتند. طبیعتــًا نظافــت 
در هــر عرصــه شــهری، توســط مالــکان آن هــاـ  خصوصــی یــا دولتــیـ  صــورت 
ــهرداری ها  ــده، ش ــه ش ــل اول گفت ــل فص ــه در اوای ــان ک ــا همچن ــرد. ام می گی
طبــق مصوبــه ســال 1334 )قانــون شــهرداری ها( نــه تنهــا مســؤول جمــع آوری 
و دفــع انــواع پســماندها در محیــط شــهری هســتند، بلکــه نظافــت ســطوحی را 
کــه بــه عمــوم شــهروندان تعلــق دارد و شــهرداری ملــزم بــه ایجــاد و نگهــداری 
از آن اســت را نیــز بــر عهــده دارنــد. بــا ایــن حــال نبایــد ایــن توقــع را ایجــاد 
کــرد کــه نظافــت شــهری فقــط توســط نهــادی خــاص صــورت گیــرد، بلکــه 
بایــد تأکیــد شــود: چــون همــه از ایــن فضاهــا منتفــع می شــوند، همــه بایــد در 

پاکیــزه نــگاه داشــتن آن هــا مشــارکت کننــد. 

�مشارکت�شهروندان�در�نظافت�شهری
دســت کم تــا قــرن گذشــته شمســی کــه نظافــت معابــر، متولــی قانونــی 
نداشــت، ایــن کار را شــهروندان انجــام می دادنــد؛ در آن زمــان همــه شــهروندان 
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افــزون بــر نظافــت فضــای داخلــی منــازل خــود، تــا شــعاعی جلوتــر از فضــای 
داخلــی خانــه خــود را نیــز آب و جــارو می کردنــد. 

تــا آخریــن ســال های پیــش از تصویــب قانــون بلدیــه، مشــارکت 
شــهروندان در نظافــت معابــر عمومــی مجــاور امالکشــان امــری بدیهــی شــمرده 
امین حضــور  بــه  خطــاب  حکمــی  در  ناصرالدین شــاه  چنان کــه  می شــد 
ــه و دکان و  ــارت از خان ــدرون عب ــرون و ان ــالت بی ــهر و مح ــد: » ش می نویس
حمــام و مســتغالت و کاروانســرا و محوطــه و میدان هاســت و هــر یــک از ایــن 
ــدی  ــه از آن درآم ــه و مســتقل ]ملکــی ک ــر صاحب خان ــی دارد؛ ه ــا صاحب بناه
ــک  ــه و مل ــو و اطــراف خان ــه جل ــور اســت و محکــوم ک حاصــل شــود[ مجب
ــات  ــه/ پســماند[ و کثاف ــل ]زبال ــد و زبی ــاك نمای ــارو و پ ــر روز ج خــود را ه
ــوان  ــن خانه هــا و امــالك خالصــه دی ــد و اگــر از ای ــر نمای ظاهــره را مفقوداالث
باشــد، امین حضــور بایــد از جانــب دولــت رفــع کثافاتــش را بکنــد... )همشــهری 

ــن، 1388(. آنالی
ــیوۀ  ــر آن ش ــون دیگ ــهرداری ها، اکن ــکل گیری ش ــس از ش ــفانه پ متأس
ــه  ــتاها، ب ــی و روس ــالت قدیم ــک و مح ــهرهای کوچ ــز در ش ــندیده ج پس
فراموشــی ســپرده شــده اســت. شــاید کم رنــگ شــدن تعلقــات افــراد بــه روابــط 
محل هــای، گســترش شــهرها، توســعه شــبکه های ارتباطــی، و پیچیده تــر 
شــدن نظافــت شــهری، انجــام کلیــه ایــن امــور را توســط شــهروندان غیرممکــن 
ــدون  ــزه ب ــز و پاکی ــا در هــر صــورت، داشــتن یــک شــهر تمی کــرده باشــد؛ ام
مشــارکت شــهروندان امکان پذیــر نیســت و مشــارکت آن هــا نیــز تنهــا بــه آب و 
جــارو کــردن بخشــی از جلــوی منــازل خــود محــدود نمی شــود. دقــت، توجــه 
و احســاس مســؤولیت گروه هــای متفــاوت شــهروندان در پاکیــزه نگــه داشــتن 

ســطوح شــهری نقــش مؤثــری در نظافــت شــهری دارد. 
در اغلــب کشــورهای توســعه یافته، قوانینــی وضــع شــده کــه اشــخاص 
ــوند؛  ــه می ش ــه جریم ــد؛ وگرن ــان نریزن ــماندها را در خیاب ــد پس را وادار می کن
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ــن  ــن ریخت ــردی را حی ــهرداری ف ــوران ش ــه مأم ــو چنانچ ــه در تورنت از جمل
پســماند به صــورت غیرمجــاز درخیابان هــا یــا فضاهــای خالــی مشــاهده کننــد، 
ــن  ــرای ای ــد. ب ــه دادگاه فرابخوانن ــی از قانون ب ــرم تخط ــه ج ــد او را ب می توانن
ــه شــده  ــا 500 دالر جریمــه در نظــر گرفت ــن 100 ت ــو بی ــدام در شــهر تورنت اق

ــوری شــهرداری تهــران، 1386 : 10( ــات موت اســت )ســازمان خدم
ــماند،  ــت پس ــون مدیری ــب قان ــا تصوی ــال 1383 ب ــز از س ــران نی در ای
الزامــات قانونــی بــرای تولیدکننــدگان پســماند بــه تصویــب رســید. بــر اســاس 
ــل،  ــع آوری، حمل ونق ــردن، جم ــوط ک ــداری، مخل ــون نگه ــن قان ــاده 16 ای  م
خریدوفــروش، دفــع،  صــدور و تخلیــه پســماندها در محیــط، بــر طبــق مقــررات 
ــورت  ــن ص ــر ای ــود. در غی ــد  ب ــی آن خواه ــه اجرای ــون و آیین نام ــن قان ای
ــدی ]...[ و در  ــزای نق ــه ج ــی ب ــع قضای ــم مراج ــه حک ــف ب ــخاص متخل اش
صــورت تکــرار، هــر بــار بــه دو برابــر مجــازات قبلــی در ایــن  مــاده محکــوم 

می شــوند.
ــًا نیازمنــد جریمــۀ شــهروندان و  پاکیــزه نگــه داشــتن محیــط شــهر الزام
ــت و  ــت نظاف ــت رعای ــه الزم اس ــت، بلک ــنگین نیس ــای س ــا صــرف هزینه ه ی
بهداشــت عمومــی بــه خواســت عمومــی تبدیــل شــود و همــه شــهروندان بــرای 
داشــتن محیطــی پــاك مشــارکت واقعــی داشــته باشــند. بنابرایــن پیــش از جلــب 

ــد.  ــه اطالعــات ضــروری می نمای مشــارکت شــهروندان، آمــوزش و ارائ
ــماند  ــطل های پس ــح از س ــتفاده صحی ــهروندان در اس ــوزش ش ــرای آم ب
ــه  ــای شــهری، ب ــردن پســماند در محیط ه ــا ک ــری از ره ــا جلوگی ــی و ی عموم
ــه در راه  ــی ک ــتر فعالیت های ــت. بیش ــاز اس ــترده ای نی ــانی گس ــبکه اطالع رس ش
ــار و  ــه اخب ــد، ارائ ــتیبانی هایی مانن ــه پش ــد ب ــام می گیرن ــهر انج ــازی ش پاك س

ــد.  ــاز دارن ــی نی ــانی عموم آگاهی رس
• ــد 	 ــال خواه ــه دنب ــادت را ب ــه ع ــرار، همیش ــه تک ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ــود.  ــام ش ــرر انج ــور مک ــد به ط ــاله بای ــات هرس ــن عملی ــت، ای داش
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ــطح  ــد در س ــزوه و...- بای ــو، ج ــاعالمیه، تابل ــانی ـ ــایل اطالع رس وس
ــوند.  ــه ش ــه کار گرفت ــاد ب ــداد زی ــت در تع ــق پرجمعی ــهر و مناط ش

• ــد 	 ــرض دی ــی را در مع ــوان تابلوهای ــردم می ت ــر م ــب نظ ــرای جل ب
ســاکنان و رهگــذران قــرار داد. ایــن تابلوهــا را می تــوان روی وســایل 
نقلیــه ای چــون کامیون هــای حمــل پســماند نیــز نصــب کــرد تــا جلــوه 
ــه  ــند. از اعالمی ــته باش ــترده تر داش ــانی گس ــکان اطالع رس ــتر و ام بیش
نیــز می تــوان بــرای ارتقــای ســطح آگاهــی مــردم در ایــن زمینــه بهــره 

بــرد. 
• نصــب اعالمیــه در گذرگاه هــای پرتراکــم، مرکــز شــهر، مرکــز خریــد، 	

بازارهــای روز، ورودی هــای شــهر، خروجــی مــدارس و در مکان هایــی 
ــر  ــتر دارد. حداکث ــی بیش ــد، بازده ــرار دارن ــم ق ــاختمان های مه ــه س ک
زمــان کافــی بــرای باقــی مانــدن ایــن اعالمیه هــا در مکان هــای مذکــور 
پانــزده روز اســت؛ زیــرا، دیــدن هــر روز یــک اعالمیــه بیشــتر از ایــن 
ــن  ــرای تضمی ــود. ب ــرات آن می ش ــن تأثی ــن رفت ــبب از بی ــدت، س م
موفقیــت ایــن اعالمیه هــا بایــد دو یــا ســه مــورد از آن هــا را همزمــان در 
معــرض دیــد عمــوم قــرار داد؛ به عنــوان مثــال، بهتــر اســت اعالمیــه ای 
ــاره  ــه ای درب ــا اعالمی ــازل، ب ــاره شــیوه نگهــداری از پســماند در من درب
ــب  ــان نص ــماند، همزم ــت پس ــا بازیاف ــماند و ی ــطل های پس ــواع س ان

شــود )پیــر مــوره و دیگــران، 1373: 304(.
• ــترده ای 	 ــیار گس ــات بس ــازی امکان ــای مج ــر فضاه ــال های اخی در س

ــهروندان در  ــارکت ش ــب مش ــوزش و جل ــانی، آم ــرای اطالع رس را ب
ــت.  ــرار داده اس ــهری ق ــران ش ــار مدی اختی

• بســیار بجــا و پســندیده اســت کــه شــهرداری ها در فعالیت هــای 	
ترویجــی و آموزشــی خــود بــرای جلــب مشــارکت شــهروندان در حفظ 
ــه، از  ــی هــر منطق ــگ بوم ــط از عناصــر ارزشــمند فرهن بهداشــت محی

ــد. ــور اســتفاده کنن ــه آداب و رســوم و فولکل جمل
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سطوحی�که�توسط�شهرداری�نظافت�می�شود
ــت  ــد نظاف ــا را در تصــرف دارن ــه آن ه ســطوح شــهر توســط کســانی ک
می شــوند. همان طــور کــه گفتــه شــد، شــهرداری افــزودن بــر نظافــت 
ــر  ــه ب ــطوحی را ک ــت س ــار دارد، نظاف ــه در اختی ــاتی ک ــاختمان ها و تأسیس س
ــز  ــه عهــده شــهرداری اســت را نی ــی، ایجــاد و نگهــداری از آن ب اســاس قانون
ــهری،  ــای ش ــا و دیواره ــی، پارك ه ــبکه های ارتباط ــت ش ــده  دارد. نظاف به عه
بخــش اصلــی فعالیــت، شــهرداری در ایــن زمینــه اســت کــه مســائل مربــوط بــه 

ــرد: ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــا م آن ه

شبکه�های�ارتباطی�
شــبکه های ارتباطــی از کوچه هــای بن بســت تــا بزرگراه هــای درون 
ــوالً  ــور، معم ــهرهای کش ــود ش ــع موج ــد. در وض ــر می گیرن ــهری را در ب ش
ایــن ســطوح حــدود بیســت درصــد از کل وســعت شــهر را تشــکیل می دهنــد 
ــا  ــی ی ــطوح خصوص ــالف س ــی برخ ــبکه های ارتباط ــیعه، 1375: 165(. ش )ش
ــور  ــد و به ط ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــهروندان م ــوم ش ــط عم ــی، توس دولت
ــا  ــه تنه ــا شــهروندان ن ــد. متأســفانه در کشــور م ــت دارن ــه نظاف ــاز ب ــداوم نی م
خــود را ملــزم بــه رعایــت نظافــت در معابــر نمی داننــد بلکــه قصــور در پاکیــزه 
ــی نظافــت شــهری  ــان قانون ــی آن هــا از متولی ــان، موجــب نارضایت ــودن خیاب نب

می شــود. 
نظافــت انــواع شــبکه های ارتباطــی، بــا توجــه بــه مشــخصات و نقــش و 
ــی دارد  ــای خاص ــراف آن، ویژگی ه ــای اط ــری زمین ه ــبکه و کارب ــرد ش عملک

کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره می شــود. 
و  خیابان هــا  پوشــش  نحــوه  پیاده�روهــا:  و� خیابان�هــا� پوشــش�
پیاده روهــا در تمیــز کــردن آن هــا بســیار مؤثــر اســت. ســطوح صــاف و همــوار 
ــد ســنگ فرش و  ــر از ســطوح ناهمــوار )مانن ــد آســفالت و موزائیــک( بهت )مانن
آجرفــرش( تمیــز می شــوند؛ زیــرا ســطوح ناصــاف گردوخــاك را درون خلــل 
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ــوند.  ــز می ش ــختی تمی ــد و به س ــه می دارن ــود نگ ــرج خ و ف
در پوشــش معابــر پیــاده، اغلــب به منظــور زیباســازی و ایجــاد تنــوع، جــز 
آســفالت، از انــواع ســنگفرش، موزائیــک، آجرفــرش، بتــون و گاهــی ترکیبــی از 
ــق  ــد طب ــت شــهری بای ــر نظاف ــن پوشــش ها از نظ ــتفاده می شــود. ای ــا اس آن ه

اصــول فنــی ســاخته شــوند تــا نظافــت آن هــا بــه آســانی انجــام پذیــرد. 
ــا  ــرور در آن ه ــور و م ــه عب ــی ک ــوری: در خیابان های ــک�موت ــر�ترافی تأثی
زیــاد اســت، چــرخ ماشــین ها، گردوخــاك و پســماند را بــه طــرف کانال هــا و 
ــاز  ــا نی ــیه خیابان ه ــا حاش ــًا تنه ــد و عمدت ــت می کن ــان هدای ــه های خیاب گوش
ــه  ــد توج ــران بای ــی رفتگ ــه ایمن ــا ب ــه خیابان ه ــد. در این گون ــت دارن ــه نظاف ب

بســیار کــرد. 
ــار  ــه ب در مراکــز شــهری کــه در آن هــا به طــور مــداوم بارگیــری و تخلی
ــت  ــاز اس ــل مج ــارك اتومبی ــا پ ــه در آن ه ــی ک ــود و خیابان های ــام می ش انج
ــه آســانی  ــژه ماشــین های بزرگـــ ب ــز، اســتفاده از ماشــین های تنظیــف ـ به وی نی
ــب و  ــزار مناس ــیوه و اب ــتفاده از ش ــا اس ــن خیابان ه ــت. در ای ــر نیس امکان پذی

ــادی دارد.  ــرای نظافــت، اهمیــت زی همچنیــن شناســایی زمــان مناســب ب
ــد در  ــز خری ــه مراک ــی ک ــد: خیابان های ــز�خری ــازار�و�مراک ــای�ب خیابان�ه
ــرا  ــب پاك ســازی شــوند؛ زی ــی و مرت ــد به طــور پیاپ ــع شــده اند، بای ــا واق آن ه
ــرار  ــاز ق ــای ب ــخوان ها و ویترین ه ــود را در پیش ــاس خ ــا، اجن ــی مغازه ه برخ
ــت  ــی بهداش ــواد غذای ــا روی م ــن خیابان ه ــار ای ــتن گردوغب ــد و نشس می دهن
ــداد  ــه تع ــی ک ــن، خیابان های ــر ای ــزون ب ــدازد. اف ــر می ان ــه خط و ســالمت را ب
زیــادی مغــازه و مرکــز خریــد در آن هــا واقــع اســت بایــد چنــان تمیــز باشــند 
کــه مشــتری بیشــتری را جلــب کننــد. لیکــن متأســفانه برخــی از فروشــندگان 
ــراف  ــوی آب و اط ــود را در ج ــماندهای خ ــا پس ــاور خیابان ه ــبه مج و کس
خیابان هــا می ریزنــد و بــوی بــد تولیــد شــده ضمــن آلودگــی، چهــره ای زشــت 
ــز  ــادت و تمی ــن ع ــردن ای ــن ب ــرای از بی ــد. ب ــا می ده ــه خیابان ه ــند ب و ناپس
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ــر نقــش پاکیزگــی  ــغ ب ــد و تبلی ــا تأکی ــد ب ــا بای نگهداشــتن همیشــگی خیابان ه
معابــر در نواحــی تجــاری و مراکــز فــروش، مشــارکت شــاغالن در واحدهــای 
تجــاری را جلــب کــرد. الــزام فروشــندگان و صاحبــان مغازه هــا بــه نگهــداری 
پســماند در درون مغــازه و گذاشــتن ظرف هــا پســماند مناســب بــرای مشــتریان، 
در پاکیــزه نگهداشــتن خیابان هــا و جوی هــای ایــن نواحــی بســیار مؤثــر اســت. 
جاده�هــای�حومــۀ�شــهر: در بســیاری از شــهرهای کوچــک –کــه 
ــمار  ــه ش ــهروندان ب ــت ش ــم معیش ــیوه های مه ــداری از ش ــاورزی و دام کش
مــی رود- عبــور و مــرور حیوانــات از معابــر اصلــی و جابجــا کــردن خــوراك دام 
و یــا فضــوالت دامــی درخیابان هــا، عــوارض خــاص خــود را بجــا می گــذارد. 
متأســفانه در بســیاری مــوارد، عــرف و روابــط نزدیــک شــهروندان بــا کارکنــان 
ــه  ــری از این گون ــرای جلوگی ــن ب ــرای قوانی ــع از اج ــهر مان ــت ش ــاد مدیری نه
آلودگی هــای می شــود. تبلیغــات، آشــنا کــردن شــهروندان بــا عــوارض آلودگــی، 
انتقــال دامداری هــا و فعالیت هــای مزاحــم بــه بیــرون شــهر از جملــه اقدامــات 
مؤثــر در ایــن زمینــه اســت. همچنیــن در این گونــه مــوارد، توجــه دادن 

ــد: ــر باش ــد مؤث ــر می توان ــکات زی ــه ن ــهروندان ب ش
- تــا حــد امــکان مسیــر رفت وآمــد و محــل نگهــداری حیوانــات، از منــازل 

مســکونی و مسیــر رفت وآمــد افــراد جــدا شــود.
- دامــداران بــرای جابجایــی فضــوالت ملــزم بــه اســتفاده از وســایل مناســب 
ــا همــکاری  ــر ب باشــند و پســماند و فضــوالت حیوانــی کوچه هــا و معاب

شــهروندان به طــور منظــم جمــع آوری شــود.

�پارک�ها�و�بوستان�های�شهری
نگهــداری از فضــای ســبز و نظافــت پارك هــا بــه عهــده شهرداری هاســت. 
کارکــرد اصلــی پارك هــا، گــذران اوقــات فراغــت اســت و افــزون بــر طراحــی 
ــی،  ــا پاکیزگ ــند ت ــته باش ــز داش ــزه نی ــی پاکی ــد محیط ــات مناســب، بای و امکان
زیبایــی و آرامــش را بــه بیننــده منتقــل کنــد و بــه شــهروندانی کــه بــه این گونــه 
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ــرای  ــب ب ــی مناس ــردن محیط ــم ک ــه فراه ــد ک ــان ده ــد، اطمین ــا می رون فضاه
گــذران اوقــات فراغــت، مدنظــر مســؤوالن بــوده اســت. 

ــا  ــد همــواره آن ه ــا بای ــردن پارك ه ــوه ک ــرای خوشــایند جل اگــر چــه ب
ــا، همیشــه  ــی پارك ه ــرای پاکیزگ ــت ب ــزان فعالی ــا می ــزه نگهداشــت؛ ام را پاکی
ــان و فضــای  ــه علــت وجــود درخت ثابــت نیســت. دفعــات نظافــت پارك هــا ب
ســبز به طــور فصلــی تغییــر می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه در روزهایــی خــاص 
از هفتــه و یــا حتــی ســاعاتی خــاص از روز، اســتفاده از پــارك شــدت بیشــتری 
می گیــرد، نظافــت و پاکیزگــی پارك هــا در آن اوقــات، اهمیــت بیشــتری دارد و 
بایــد در برنامه ریــزی مســؤوالن بــرای تأمیــن نیــروی انســانی و ابزارهــای الزم 

مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
انــدازه پــارك، تعــداد مراجعــان، نــوع و ســطح فضــای ســبز، و تأسیســات 
و امکانــات موجــود در پارك هــا از عوامــل مؤثــر در نظافــت پارك هــا هســتند. 
ــت و  ــن، گل، درخ ــیده از چم ــا پوش ــا، زمین ه ــیاری از پارك ه در بس
درختچــه بخــش وســیعی از ســطح پــارك را در بــر گرفته انــد. اگــر ایــن ســطوح 
ــو  ــارو و شست وش ــنگفرش ج ــفالت و س ــطوح آس ــون س ــوان همچ را نمی ت
کــرد، امــا در همــه حــال پــاك کــردن ایــن ســطوح از علف هــای هــرز، بازمانــده 
چمن هــای اصــالح شــده، شــاخ و برگ هــای هــرس شــده و پســماندهایی کــه 
ــروری  ــوند، ض ــده می ش ــبز پراکن ــطوح س ــارك در س ــه پ ــان ب ــط مراجع توس

اســت. 
ــده در  ــده ش ــماندهای پراکن ــادی از پس ــش زی ــات، بخ ــیاری اوق در بس
ــد.  ــکیل می دهن ــی تش ــواد غذای ــته بندی م ــش های بس ــا را پوش ــطح پارك ه س
ــه  ــل ک ــا داخ ــا ی ــار پارك ه ــی در کن ــواد غذای ــروش م ــای ف ــا و دکه ه مغازه ه
ــته  ــش داش ــارك نق ــط پ ــت محی ــد در نظاف ــد، بای ــق برخوردارن ــب از رون اغل
ــب  ــق نص ــد از طری ــگاه ها می توان ــن فروش ــؤوالن ای ــارکت مس ــند. مش باش
ــا  ــن ظرف ه ــر گرفت ــه، در نظ ــا دک ــازه ی ــرای مغ ــماند ب ــب پس ــا مناس ظرف ه
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ــای  ــتن فضاه ــزه نگهداش ــالش در پاکی ــن ت ــتریان و همچنی ــرای مش مناســب ب
ــی شــود.  ــن واحدهــا جلــب و عمل ــون ای پیرام

ــواع  ــا، از ان ــن فض ــتفاده از ای ــن اس ــب حی ــا، اغل ــه پارك ه ــان ب مراجع
ــواده  ــای خان ــا اعض ــراه ب ــوارد هم ــی م ــد و در بعض ــتفاده می کنن ــالت اس تنق
ــد. از  ــارك می خورن ــه پ ــان در محوط ــا ناهارش ــام ی ــرده، ش ــن ک ــاط په بس
ــه ای مناســب از همدیگــر در  ــا فاصل ــن رو الزم اســت ظرف هــای پســماند ب ای

ــود.  ــب ش ــارك نص ــون پ ــمت های گوناگ قس
ــعار  ــت« ش ــماند نیس ــزی پس ــرگ پایی ــارت »ب ــر عب ــال های اخی در س
ــا ســلیقه اســت  بســیاری از شــهروندان دوســتدار طبیعــت و مدیــران شــهری ب
و بهانــه ای شــده بــرای گردهمایــی و برگــزاری جشــنواره های هنــری. مدیــران 
شــهری می تواننــد ایــن موضــوع را بــه فرصتــی بــرای ایجــاد همدلــی و 

ــد. ــدل کنن ــهر ب ــازی ش ــت و زیباس ــهروندان در نظاف ــارکت ش مش

�نظافت�جوی�ها�و�جدول�های�کنار�خیابان
ــع آوری  ــرای جم ــه ب ــان ک ــار خیاب ــای کن ــا و جدول ه ــت جوی ه نظاف
آب هــای ســطحی و انتقــال آن هــا بــه کانال هــا و مســیرهای منتهــی بــه خــارج 

ــت.  ــده شهرداری هاس ــه عه ــوند، ب ــداث می ش ــهر اح از ش
معمــوالً ریختــن پســماند توســط افــراد و یــا انتقــال پســماندهای خیابــان 
ــود.  ــا می ش ــا و جوی ه ــی جدول ه ــث آلودگ ــاد، باع ــق ب ــاده رو از طری و پی
آلودگــی جدول هــا زمانــی تشــدید می شــود کــه خالــی نباشــند و در آن هــا آب، 
جــاری و یــا ـ بدتــر از آن ـ ســاکن باشــد. اگــر چــه از نظــر اصــول فنــی، شــیب 
کــف جــداول بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه آب بــه آســانی در آن حرکــت کنــد، 
امــا گاهــی بــه دلیــل ضعــف فنــی در اجــرا، و یــا تخریــب بخش هایــی از کــف 
جدول هــا و همچنیــن مســدود شــدن مســیر، آب در جوی هــا باقــی می مانــد و 
در ایــن صــورت بــا اضافــه شــدن گردوخــاك و پســماندهای خیابانــی، لجــن در 
کــف جوی هــا تشــکیل می شــود. تشــکیل لجــن، افــزون بــر آلودگــی بصــری، 
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ــه،  ــر پش ــی نظی ــی موجودات ــرای زندگ ــب ب ــی مناس ــش محیط ــب پیدای موج
مگــس و مــوش شــده و انــواع آلودگی هــای در ســطح شــهر را بــه دنبــال دارد. 
ــو  ــت شست وش ــداوم نظاف ــور م ــد به ط ــده بای ــاد ش ــای ی ــن رو، کانال ه از ای
شــوند. مــواردی کــه در نظافــت جوی هــا و جدول هــا بایــد مــورد توجــه قــرار 

گیــرد بــه شــرح زیــر اســت: 
• شــیب کــف جدول هــا بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه آب بــه آســانی بــه 	

ســمت پاییــن جــاری شــود. 
• کــف جوی هــا و جدول هــا همــواره بایــد بــا ســیمان یــا مــواد مناســب 	

دیگــر، پوشــانده شــود در غیــر ایــن صــورت بــا ناهمــوار شــدن کــف 
جــدول و ایجــاد شــیار و چالــه، همچنــان کــه گفتــه شــد، آب در حالــت 

ــه ی تشــکیل لجــن فراهــم می شــود.  ــد و زمین ســکون باقــی می مان
• ریختــن پســماند در جــدول عامــل اصلــی آلودگــی جدول هــا محســوب 	

ــغ مســتمر در  ــر تبلی ــی نظی ــا تمهیدات ــن کار ب می شــود. عــدم انجــام ای
بیــن شــهروندان، نصــب ســطل های مناســب پســماند در کنــار خیابــان 
و الــزام واحدهــای تجــاری و خدماتــی حاشــیه خیابــان بــه نگهــداری از 
ــر  ــاری، امکان پذی ــد تج ــل واح ــب در داخ ــا مناس ــماند در ظرف ه پس

 . ست ا
• رفتگــران از ریختــن پســماند جــارو شــده از ســطح خیابــان بــه داخــل 	

ــان  ــی کار ایش ــر چگونگ ــوزش، ب ــن آم ــوند و ضم ــع ش ــا من جوی ه
نظــارت شــود. 

• بــا هــر روشــی کــه ممکــن اســت، از تشــکیل لجــن و یــا باقــی مانــدن 	
ــری شــود.  آن در کــف جوی هــا جلوگی

• ــرعت 	 ــه س ــا ب ــل جوی ه ــده از داخ ــه ش ــماندهای تخلی ــا و پس لجن ه
جمــع آوری شــوند. 

• در صورتــی کــه بــه علــت مانــدن آب راکــد و لجــن، زمینــۀ تخم گذاری 	
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ــس از  ــه پ پشــه و مگــس فراهــم شــده باشــد، داخــل جــوی بالفاصل
ــی و سم پاشــی شــود. در اســتفاده  ــال لجــن و آب راکــد، ضدعفون انتق
ــرای  ــی ب ــه خطرات ــود ک ــت ش ــه و دق ــد توج ــت زدا بای ــواد آف از م

ــد.  ــش نیای ــه پی ــراد جامع ــوم اف ــا عم محیط زیســت و ی
• ــبی 	 ــایل مناس ــا وس ــوی ب ــل ج ــماندهای داخ ــا و پس ــال لجن ه انتق

ــود. ــری ش ــان جلوگی ــطح خیاب ــا در س ــش آن ه ــا از پخ ــرد ت ــورت گی ص

��نظافت�دیوارها
دیوارهــای شــهر ـ به ویــژه در خیابان هــای اصلــی کــه بیشــتر در معــرض 
ــعارها و  ــا، ش ــواع پیام ه ــه ان ــرای ارائ ــبی ب ــل مناس ــتندـ مح ــران هس ــد عاب دی
ــمی و  ــازمان های رس ــرکت ها و س ــراد، ش ــوند و اف ــوب می ش ــات محس تبلیغ
غیررســمی تمایــل دارنــد از ایــن امــکان بــرای انتقــال پیام هایشــان اســتفاده کنند. 
از ســوی دیگــر، نصــب انــواع اعالمیه هــا، تراکت هــا و یــا نوشــتن شــعارها در 
صورتــی کــه بــا برنامه ریــزی قبلــی و تــوأم بــا نظــم نباشــد، موجــب بــه وجــود 
ــرای جلوگیــری  ــه خیابان هــا می شــود. ب آمــدن اغتشــاش بصــری و زشــتی بدن
ــرانه از  ــتفاده خودس ــد از اس ــازمان ها بای ــراد و س ــری، اف ــی بص ــن آلودگ از ای
بدنــه خیابان هــا بــرای انــواع پیام رســانی منــع گردنــد و هرگونــه اقــدام در ایــن 
ــی  ــل از اعــالم عموم ــرد. قب ــن شــده انجــام گی ــای تعیی ــه، در چارچوب ه زمین
ــر  ــن کار در نظ ــرای ای ــب ب ــی مناس ــد محل های ــهرداری بای ــع، ش ــن موض ای

بگیــرد و ضوابــط اســتفاده از آن را نیــز مشــخص نمایــد. 
ــب  ــوار، اغل ــود از روی دی ــای موج ــعارها و اعالمیه ه ــردن ش ــاك ک پ
مشــکالتی فنــی خاصــی بــه همــراه نــدارد. در شــهرهای بــزرگ بــرای ایــن نــوع 
نظافــت معمــوالً از دســتگاه پاك کننــده ای کــه بخــار داغ را بــا فشــار بــه دیوارهــا 
ــز  ــتوله مجه ــک پیس ــه ی ــه ب ــتگاه ک ــن دس ــا ای ــد. ب ــتفاده می کنن ــد، اس می پاش
اســت، کارهــای متعــددی از جملــه آبپاشــی و شست وشــو را بــا فشــار متوســط 
ــا شــعاری  ــه ی ــچ اعالمی ــوان انجــام داد. معمــوالً هی ــاال می ت ــا فشــار بســیار ب ی
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کــه روی دیــوار نقــش بســته اســت، تــاب مقاومــت در برابــر فشــار بــاالی ایــن 
ــار و آب  ــن روش پاشــیدن گل و گردوغب ــا اشــکال ای ــدارد. تنه دســتگاه ها را ن

ــان، اتومبیل هــا، و دیوارهــای اطــراف اســت.  کثیــف روی خیاب
ــتری  ــبندگی بیش ــه چس ــطوحی ک ــردن س ــاك ک ــرای پ ــن روش ب در ای
دارنــد، از مــواد ضــد چســب اســتفاده می کننــد. ایــن مــواد معمــوالً بــه شــکل 
ــا را روی  ــوان آن ه ــتند و می ت ــفاف هس ــی ش ــه ژالتین ــا الی ــگ ی ــع بی رن مای
ــگ شــده،  ــز، چــوب ـ ســیمان، آجــر، ســطوح رن ــه فل هــر ســطحی ـ از جمل

ــرد.  ــه کار ب ــی و شیشــه ـ ب ــن، ســنگ، موزای پالســتیک، رزی
ــهر  ــای ش ــی دیواره ــمی، اوج آلودگ ــات رس ــزاری انتخاب ــای برگ روزه
ــد از  ــه بع ــهرها بالفاصل ــر در بعضــی ش ــال های اخی ــی رود. در س ــمار م ــه ش ب
برگــزاری انتخابــات، ســتادهای انتخاباتــی هــواداران کاندیداهــا را بــه پاك ســازی 
دیوارهــای شــهر فــرا می خواننــد. شــهرداری می توانــد در تمــاس بــا ســتادهای 
انتخاباتــی و بــا برنامه ریــزی در روزهــای قبــل از انتخابــات، نیروهــای مردمــی 

ــد. ــاره دیوارهــای شــهر بســیج کن ــرای پاك ســازی دوب را ب
دیوارهــای شــهر، افــزون بــر عوارضــی کــه مســتقیمًا و بــا هــدف خاصــی 
ــوده  ــز آل ــل طبیعــی نی ــق عوام ــد، از طری ــه وجــود می آین توســط شــهروندان ب
ــهر  ــوای ش ــی ه ــی از آلودگ ــق ناش ــار و دود و ذرات معل ــوند: گردوغب می ش
و  می نشــیند  شــهری  ســاختمان های  و  دیوارهــا  روی  الیــه ای  به صــورت 
ــاك  ــل پ ــور کام ــه را به ط ــن الی ــد ای ــا نمی توانن ــه تنه ــوی ن ــای ج ریزش ه
ــل  ــه عوام ــد. نتیج ــترش می دهن ــای را گس ــن آلودگی ه ــی ای ــه گاه ــد، بلک کنن
طبیعــی ذکــر شــده آن اســت کــه چنــد ســال پــس از احــداث بنــا، دیواره هــای 
آن مــات، دود گرفتــه و کثیــف می شــوند. برخــالف پاك ســازی دیــوار از 
ــاذ  ــا اتخ ــوان ب ــتقیم نمی ت ــور مس ــورد به ط ــن م ــته ها، در ای ــا و نوش اعالمیه ه
ــدن  ــزه مان ــی از آلودگــی دیوارهــا جلوگیــری کــرد. شــرط اصلــی پاکی تمهیدات
ــتفاده از  ــا اس ــر آن ب ــزون ب ــا اف ــهر اســت. ام ــوای ش ــودن ه ــز ب ــا، تمی دیواره
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مصالحــی کــه مناســب شــرایط محیطــی هــر شــهر باشــند و همچنیــن اســتفاده 
ــه  ــی بدن ــای آلودگ ــوان زمینه ه ــا، می ت ــرای ســاختن بن ــیوه های مناســب ب از ش
شــهر را کاهــش داد و یــا امــکان تمیــز کــردن آســان دیوارهــا را فراهــم نمــود. 
در نظافــت دیوارهــا، بــا توجــه بــه نــوع مصالــح و نــوع آلودگــی موجــود 
ــرد.  ــتفاده ک ــب اس ــین های مناس ــا و ماش ــوان از ابزاره ــا، می ت ــه دیواره در بدن
ــه  ــز ماســه را ب شست وشــوی دیوارهــا و اســتفاده از ماشــین هایی کــه ذرات ری
ســطوح موردنظــر پرتــاب می کننــد و در واقــع کار ســمباده را انجــام می دهنــد، 

از شــیوه های رایــج در نظافــت دیوارهــای شــهر اســت. 

�فضاهای�بی�دفاع�و�نظافت�شهری
بــه  بــا توجــه  مناطقــی هســتند کــه  بی دفــاع شــهری  فضاهــای 
ــم  ــوع جرای ــرای وق ــه دیگــر مناطــق شــهری ب ــای فیزیکــی نســبت ب ویژگی ه
شــرایط مناســب تری دارنــد. ایــن فضاهــا اغلــب بــه کســی تعلــق نــدارد و اگــر 
ــا از  ــن مکان ه ــد. برخــی از ای ــک داشــته باشــند از آن هــا محافظــت نمی کن مال
ــج  ــای دن ــوان فضاه ــا به عن ــه آن ه ــوری  ک ــند به ط ــان می باش ــوم پنه ــد عم دی
ــز  ــوند. پودراتچــی نی ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــای انحراف ــرای رفتاره ــن ب و ام
معتقــد اســت مهم تریــن ویژگــی فضاهــای بی دفــاع عبارت انــد از: عــدم 
ــک(، عــدم  ــی )عــدم حضــور مال ــرم و عملکــرد، نداشــتن متول ــن ف ــاط بی ارتب
رؤیــت بصــری )فضــای گــم(، کنج هــا، ســاختمان های نیمه تمــام و رهــا شــده 
یــا متروکــه، طرح هــای در دســت اجــراء یــا رهــا شــده، نبــود وجــود روشــنایی، 
ــاری  ــب )زی ــرد مناس ــدون کارک ــای ب ــا و فضاه ــینی ها و فرورفتگی ه عقب نش

ــران، 1395: 36(.. و دیگ
ــه  ــود ن ــث می ش ــه باع ــد ک ــی دارن ــده خصوصیات ــر ش ــای ذک فضاه
ــواع پســماند  ــه محــل تجمــع ان ــت نشــوند، بلکــه ب ــداوم نظاف ــا به طــور م تنه
ــز  ــا نی ــن فضاه ــازی ای ــدم پاکیزه س ــوند. ع ــل ش ــاختمانی تبدی ــای س و نخاله ه
ــا را  ــای و مزاحمت ه ــواع آلودگی ه ــن ان ــری، همچنی ــی بص ــر آلودگ ــزون ب اف
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ــن رو، اغلــب در دیوارهــای  ــه وجــود مــی آورد. از ای ــرای زمین هــا مجــاور ب ب
اطــراف ایــن فضاهــا، جمــالت هشــداری، دربــاره ریختــن پســماند و نیالــودن 

ــورد.  ــم می خ ــه چش ــط ب محی
ــرای  ــا ب ــوند ت ــایی ش ــد شناس ــهر بای ــطح ش ــا در س ــه فضاه این گون
ــان  ــرد مناســب و مســتمر، نمای ــن کارک ــر گرفت ــن، در نظ ــردن زمی محصــور ک
کــردن فضــا، ملــزم کــردن مالــکان بــه کنتــرل و نظــارت بــر زمین هــای تحــت 
تملــک و... در نهایــت مراجعــه مــداوم و مســتمر کارگــران مســؤول نظافــت و 

ــی مناســب اتخــاذ شــود.  ــن مناطــق تمهیدات ــع آوری پســماند در ای جم

�مبارزه�با�جوندگان
موش هــا از حــدود ده هــزار ســال قبــل- عصــر نوســنگی و آغــاز 
ــتۀ  ــه از راس ــش از 130 گون ــد و بی ــی می کنن ــان ها زندگ ــا انس ــاورزی - ب کش
ــادی و  ــت اقتص ــن آف ــوان مهم تری ــکیل داده و به عن ــدگان را تش ــزرگ جون ب
ــه زندگــی خــود  بهداشــتی و احتمــاالً باهوش تریــن آن هــا در اماکــن انســانی ب

ادامــه می دهنــد.
افزایــش مــواد غذایــی، آب و پناهــگاه مناســب خصوصًا در مناطق شــهری 
موجبــات رشــد جمعیــت موش هــای شــهری را در مقیاس وســیعی فراهــم آورده 
ــه،  ــا فضل ــا ب ــوده کــردن آن ه ــی و آل ــواد غذای ــه از م ــا تغذی ــا ب اســت. موش ه
ــه محصــوالت کشــاورزی و  ــدن خــود خســارات ســنگینی ب ادرار و موهــای ب
ــط  ــی توس ــواد غذای ــالف م ــر آن، ات ــی وارد آورده و بدت ــواد غذای ــای م انباره
ــرا  ــد؛ زی ــه می خورن ــت ک ــداری اس ــتر از مق ــب بیش ــه مرات ــات ب ــن حیوان ای
پســمانده آن هــا قابــل مصــرف انســان نیســت. تغذیــه از مــواد غذایــی موجــود 

ــا فراهــم می ســازد.  ــر آن ه در پســماندها شــرایط مناســبی را در تکثی
ــرای  ــی ب ــوه مهم ــع بالق ــا مخــازن و مناب ــدگان و باالخــص موش ه جون
ــال  ــتند و در انتق ــات هس ــن انســان و حیوان ــا مشــترك بی ــدادی از بیماری ه تع
و انتشــار بیماری هــای عفونــی نقــش مهمــی را ایفــا می کننــد. برخــی از 
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ــی و  ــواد غذای ــا م ــاس ب ــا از راه تم ــن و ی ــق گاز گرفت ــا را از طری بیماری ه
آلــوده نمــودن آن هــا بــا مدفــوع و ادرار بــه انســان انتقــال داده و باعــث اشــاعه 
ــه  ــدگان ب ــط جون ــه توس ــاری ک ــدود 40 بیم ــون ح ــوند. تاکن ــا می ش بیماری ه
ــه از آن  ــه اســت ک ــرار گرفت ــد ق ــورد تائی ــد م ــال می یابن ــت انســانی انتق جمعی

ــود.  ــاره نم ــمانیوز اش ــوس و لیش ــون، تیف ــه طاع ــوان ب ــه می ت جمل
ــه ای  ــول پای ــی از اص ــط یک ــت محی ــتمر بهداش ــی و مس ــت دائم رعای
به منظــور کنتــرل موش هــا اســت چــرا کــه اگــر ایــن اقدامــات مرتبــًا و به طــور 
مناســبی انجــام نگیــرد بــا تحــت شــعاع قــرار دادن دیگــر اقدامــات مبــارزه ای از 
ــه خواهــد  ــه منطق ــا ب ــا کاســته و موجــب بازگشــت ســریع موش ه ــر آن ه تأثی

شــد. 
ــل  ــط و غیرقاب ــتی و بهســازی محی ــات بهداش ــح اقدام ــا اجــرای صحی ب
ــن  ــاء ای ــم بق ــور مه ــاًل ســه فاکت ــا عم ــل موش ه ــن در مقاب ــوذ نمــودن اماک نف
ــل توجهــی  ــزان قاب ــه می ــوران کــه شــامل آب، غــذا و پناهــگاه می باشــد ب جان
ــا مــوش از کارایــی  ــارزه ب ــدا نمــوده و در ایــن مرحلــه عملیــات مب کاهــش پی
بســیار باالتــری برخــوردار خواهــد بــود به منظــور مبــارزه بــا مــوش روش هــای 
مختلفــی بــکار مــی رود کــه بســته بــه شــرایط، هــر یــک کارایــی خــاص خــود 

را دارا می باشــند. 
تله موش هــا در انــواع زنده گیــر و کشــته گیر مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرنــد. اســتفاده از تله مــوش روشــی کم خطرتــر نســبت بــه ســموم 
موش کــش می باشــد امــا در اماکنــی کــه وفــور بــاالی جمعیــت مــوش وجــود 
دارد تلــه راه ســریع و مؤثــری نیســت. معمــوالً تحــت شــرایط زیــر اســتفاده از 

ــرد:  ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــه م تل
• ــی 	 ــات اهل ــا حیوان ــودکان و ی ــور ک ــت حض ــه عل ــه ب ــی ک در مناطق

ــت؛  ــاك اس ــیمیایی خطرن ــموم ش ــتفاده از س اس
• ــا 	 ــود دارد و موش ه ــی وج ــراوان و متنوع ــی ف ــواد غذای ــه م هنگامی ک
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تمایلــی بــه خــوردن طعمــه مســموم ندارنــد؛ 
• ــد 	 در شــرایطی کــه حالــت وازدگــی از طعمــه مصرفــی در مــوش پدی

آمــده اســت؛ 
• در محل هایــی کــه جمــع آوری الشــه موش هــای مــرده ممکــن نیســت 	

و احتمــال دوام بــوی تعفــن آن می باشــد.
ــا از  ــه تله ه ــداد فاصل ــب، تع ــل نص ــه مح ــه ب ــذاری توج ــت تله گ جه

ــد.  ــم می باش ــیار مه ــتفاده بس ــورد اس ــه م ــوع طعم ــر و ن یکدیگ
ــرای  ــکان خطــر ب ــه ام ــی مســموم کــردن در هــر نقطــه ای ک به طــور کل
ــات اهلــی نیســت، یکــی دیگــر از ســودمندترین روش هــای از  انســان و حیوان

بیــن بــردن مــوش اســت. 
در هــر صــورت چنانچــه تعــداد موش هــا در ســطح شــهر رو بــه افزایــش 
باشــد بایــد از روش هــای گســترده بــرای مبــارزه بــا آن اســتفاده کــرد. در ایــن 
زمینــه نیــز هرگونــه اقدامــی بــدون مشــارکت گســترده شــهروندان موفقیت آمیــز 
ــه  ــوزش و ارائ ــترده، در آم ــات گس ــام تبلیغ ــن انج ــد ضم ــود و بای ــد ب نخواه

رایــگان وســایل مبــارزه بــا جونــدگان کوشــش کــرد. 
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منابع
ابن اخوه، محمد بن محمد بن احمد )1386( آیین شهرداری، تهران: شهرداری تهران	 
اسالمی، محمد )1372( مدیریت مواد زائد جامد شهری، تهران: وزارت کشور 	 
اســالمی، محمــد )1380( زباله ســوزی روشــی بــرای بازیابــی انــرژی در کانــادا؛ گزارشــی از کارخانه هــای 	 

زباله ســوز در ونکــور، ماهنامــه شــهرداری ها، شــماره 32، دی 1380
ایمانــی جاجرمــی، حســین و دیگــران )1372( مدیریــت شــهری؛ جلــد دوم: مدیریــت شــهری در ایــران، 	 

تهــران: تیســا
ــران: 	  ــازی( ته ــای شهرس ــث و روش ه ــه مباح ــت )مجموع ــز )1371( محیط زیس ــلطانی، کامبی ــرام س به

ــران ــات شهرســازی و معمــاری ای ــز مطالعــات و تحقیق مرک
پیــر مــوره، ژان و دیگــران )1373( فضاهــای شــهریـ  طراحــی، اجــرا، مدیریــت، ترجمــه حســین رضایــی 	 

و دیگــران، تهــران: اداره کل روابــط عمومــی و بین المللــی شــهرداری تهــران 
ــره 	  ــه منی ــد دوم(، ترجم ــد )جل ــد جام ــواد زائ ــت م ــران )1371( مدیری ــرج و دیگ ــوس، ج ــو گل چوپان

ــواد  ــل م ــت و تبدی ــازمان بازیاف ــران: س مجلســی، ته
ــه 	  ــد اول(، ترجم ــد )جل ــد جام ــواد زائ ــت م ــف الیاســن )1371( مدیری ــوس، جــرج و رول ــو گل چوپان

ــواد  ــل م ــت و تبدی ــران: ســازمان بازیاف ــی، ته ــی عبدل محمــد عل
چوبانــو گلــوس، جــورج و فرانــک کریــث )1389( راهنمــای کاربــردی مدیریــت پســماند )جلــد اول(، 	 

ــای کشــور ــران: انتشــارات ســازمان شــهرداری ها و دهیاری ه ــور و دیگــران، ته ترجمــه خســرو مهــدی پ
ــوان 	  ــا عن ــت ب ــه پیوس ــهرداری ها )ضمیم ــه ش ــت، ماهنام ــی کمپوس ــا )1381( ورم ــی، عبدالرض حاتم

ــن 1381 ــماره 45، بهم ــد(، ش ــواد زائ ــت م مدیری
حســنوند، محمدصــادق و دیگــران )1387( آنالیــز پســماندهای جامــد شــهری در ایــران، مجلــه ســالمت 	 

و محیــط؛ فصلنامــه علمــی پژوهشــی انجمــن علمــی بهداشــت محیــط ایــران، شــماره 1، پاییــز 1387
حســینیون، ســولماز )1379( ســطل زبالــه عنصــر زیســت محیطی مبلمــان شــهری، ماهنامــه شــهرداری ها، 	 

شــماره 13، خــرداد 1379
ــماره 	  ــهرداری ها، ش ــه ش ــهری، ماهنام ــای ش ــواد از زباله ه ــت م ــکان بازیاف ــا )1379( ام ــدرزاده، نیم حی

ــت 1379 12، اردیبهش
حیــدرزاده، نیمــا )1380( معیارهــای مکان یابــی محــل دفــن مــواد زائــد جامــد شــهری، تهــران: انتشــارات 	 

ــای کشــور ســازمان شــهرداری ها و دهیاری ه
حیــدرزاده، نیمــا )1386( شــوراها و مدیریــت پســماند شــهری، ماهنامــه شــوراها، شــماره 10، اردیبهشــت 	 

1386
خاقانــی، رامیــن )1385( مخاطــرات بهداشــتی فعالیــت جونــدگان در مناطــق شــهری و بنــادر و روش هــای 	 

کنتــرل آنهــا، مجلــه علمــی پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران، ســال 
چهــارم، شــماره 4، زمســتان 1385

ــر 	  ــی شــدند؛  ســوم مه ــم و ادب معرف ــزه مهــرگان عل ــو )1380(؛ نامزدهــای دو جای ــات ن ــه حی روزنام
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.1380
ــورد 	  ــه )م ــطح محل ــهری در س ــاع ش ــای بی دف ــی فضاه ــران )1395( بررس ــت اهلل و دیگ ــاری، کرام زی

مطالعــه: محلــه هرنــدی تهــران(، پژوهشــنامه جغرافیــای انتظامــی، ســال چهــارم، شــماره پانزدهــم، پاییــز 
1395

ــازمان 	  ــش س ــوزش و پژوه ــت آم ــماند، معاون ــت پس ــت )1387( مدیری ــت محیط زیس ــازمان حفاظ س
ــماره 2 ــبزاندیش، ش ــران س ــرح مدی ــت، ط ــت محیط زیس حفاظ

ــوان 	  ــا عن ــه پیوســت ب ــهرداری ها )ضمیم ــه ش ــوژی کمپوســت، ماهنام ــده )1381( تکنول ــیرزادی، های ش
ــد(، شــماره 45، بهمــن 1381 مدیریــت مــواد زائ

ــم و صنعــت 	  ــزی شــهری، تهــران، دانشــگاه عل ــی برنامه ری ــر مبان ــه ای ب شــیعه، اســماعیل )1375( مقدم
ایــران

طالــب، ناصــر )1371( بررســی عوامــل و فاکتورهــای اساســی در احــداث کارخانــه کمپوســت، مجموعــه 	 
مقــاالت اولیــن ســمینار بازیافــت و تبدیــل مــواد، تهــران: ســازمان بازیافــت و تبدیــل مــواد 

عباســپور، مجیــد )1389( مهندســی محیط زیســت )جلــد دوم(، تهــران: مرکــز انتشــارات علمــی دانشــگاه 	 
آزاد اســالمی

ــران: 	  ــرل آن، ته ــای کنت ــد شــهری و روش ه ــواد زائ ــت م ــی )1372( سیســتم مدیری ــی، محمــد عل عبدل
ــواد  ــل م ســازمان بازیافــت تبدی

ــت 	  ــکده بهداش ــگاهی دانش ــاد دانش ــران: جه ــه، ته ــتی زبال ــن بهداش ــمعلی )1363( دف ــی، قاس عمران
ــران. ــگاه ته دانش

عمرانی، قاسمعلی )1374( مواد زائد جامد، جلد اول، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی	 
عمرانی، قاسمعلی )1375( کلیاتی از اصول مدیریت مواد زائد جامد، کرمان: شهرداری کرمان	 
ــه 	  ــه شــهرداری ها )ضمیم ــن ســالمت رفتگــران، ماهنام ــوزش در تأمی ــر آم ــره )1381( تأثی مجلســی، منی

ــا عنــوان مدیریــت مــواد زائــد(، شــماره 45، بهمــن 1381 پیوســت ب
ــوم پزشــکی 	  ــزد: دانشــگاه عل ــع پســماند، ی ــع آوری و دف ــا( جــزوه درســی جم ــدی )بی ت ــاری، مه مخت

ــزد، دانشــکده بهداشــت. ی
ــش از 	  ــاب و کاه ــی اجتن ــیوه نامه اجرای ــتایی )1393( ش ــهری و روس ــزی ش ــات برنامه ری ــز مطالع مرک

ــهرداری ها،  ــور ش ــت ام ــور، معاون ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــران: س ــماند، ته ــد پس تولی
ــات شــهری  ــی و خدم ــر هماهنگــی عمران دفت

ــزارش 	  ــران؛ گ ــان و ای ــت پســماند در جه ــد مدیری ــران )1392( بررســی فرآین ــور، علیرضــا و دیگ نورپ
ــران ــهر ته ــزی ش ــات و برنامه ری ــز مطالع ــران: مرک ــماره 207، ته ش
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کتاب سبز1400 )راهنمای عمل شهرداری ها(، مشتمل بر 20 جلد موضوع مختلف 
است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در این جلد 
موضوع “مدیریت پسماندهای شهری” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این کتاب 
مشتمل بر مواردی همچون؛ مبانی برنامه ریزی و مدیریت بهداشت و نظافت شهری، 
تولید پسماند، پردازش و جداسازی در محل تولید، جابجایی و ذخیره سازی می باشد. 
همچنین جمع آوری، حمل و نقل، روش  های مختلف دفع پسماندهای شهری، بازیافت 

و نظافت شهری از دیگر محورهایی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
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