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 َاي اجرايي، مُىسسان مشاير ي پيماوكاران ترشىامٍ تٍ زستگاٌ
 /24382094 شمارٌ:

 04/09/1394 تاريد:
 

 جامس زايس مًاز مسيريت زر آب مىاتغ كيفيت از حفاظت ضًاتطمًضًع: 

 

َاي  وامٍ استاوسارزَاي اجرايي طرح ( آييه7( ي )6( قاوًن تروامٍ ي تًزجٍ ي مًاز )23تٍ استىاز مازٌ )

وامٍ شمارٌ  ي زر چارچًب وظام فىي ي اجرايي كشًر )مًضًع تصًية 1352مصًب سال  -ػمراوي

 امًر وظام فىي 686َيأت محترم يزيران(، تٍ پيًست ضاتطٍ شمارٌ  20/4/1385َـ مًرخ 33497/ت42339

 گروه سوماز وًع «  جامد زايد مواد مديريت در آب منابع كيفيت از حفاظت ضوابط »، تا ػىًان اجراييي 

 شًز. اتالؽ مي

 السامي است. 01/01/1395رػايت مفاز ايه ضاتطٍ زر صًرت وساشته ضًاتط تُتر، از تاريد 

ايه كىىسٌ وظرات ي پيشىُازَاي اصالحي زر مًرز مفاز  زريافت سازمانايه اجرايي ي امًر وظام فىي 

   .كرزاػالم ذًاَس  را تًزٌ ي اصالحات الزم ضاتطٍ
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  اصالح مدارك فنی 
  

  

  خواننده گرامی:
سـته مبـادرت   ، با استفاده از نظر کارشناسـان برج ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه و اجرایی امور نظام فنی    

نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجـود تـالش فـراوان،     ضابطهبه تهیه این 

  نیست. ایراد و اشکالاز این اثر مصون از 

  

صورت زیـر   ، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را بهرو از ایـن 

  گزارش فرمایید:
  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. - 1
 ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید. -2

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید. - 3

 نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4

  ه دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را ب

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  

  

  
  

  
  
  

  

  

مرکز تلفن  -شاه  تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علیمکاتبه : نشانی براي 

امور نظام فنی و اجرایی  ریزي کشور، سازمان مدیریت و برنامه 33271      

Email:info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 
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  سمه تعالی اب
  

  پیشگفتار 
تـر و   هـاي مصـرف بـیش    شهرنشینی و رفاه، زمینـه  ،رشد روزافزون جمعیت، پیشرفت علوم و تکنولوژي، توسعه صنعت

شـوند.   زیست تخلیه مـی  اند را باعث شده است. به طوري که ساالنه مقادیر انبوهی از مواد زاید در محیطرشد فزاینده پسم
شوند کـه در حـال حاضـر     دفع مواد زاید حاصل از مصرف، یکی از عوامل اصلی آلودگی آب، خاك و بعضا هوا محسوب می

صا انسان را با تهدیـد جـدي مواجـه کـرده اسـت.      هاي بسیاري از نظام اکولوژیک و حیات بسیاري از جانداران خصو بخش
ها در محیط زیست در اغلب کشورهاي جهان، خصوصا کشـورهاي   افزایش رو به تزاید مواد زاید و تبعات ناشی از تخلیه آن

و   در حال توسعه که با محدودیت شدید مالی، تکنولوژیک و نیروهاي متخصص مواجه هستند، یک چالش جـدي پیچیـده  
غامض بـودن مـدیریت پسـماند     .رو هستند اي در این زمینه روبه مشکالت عدیدهبا ها محسوب شده و  دولت رايب  پرهزینه

هـا اضـافه    ویژه در شهرهاي پرجمعیت و رو به رشد کشورهاي در حال توسعه کـه هرسـاله هـزاران نفـر بـه جمعیـت آن       به
  تر شود. محدودیت مالی این کشورها هر روز مشکلشود دفع مواد زاید تولید شده آنان باتوجه به  شوند، باعث می می

قالب طرح تهیه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور،       توجه به اهمیت مبحث فوق، امور آب وزارت نیرو در با
را با هماهنگی امور نظام فنـی و اجرایـی سـازمان    » ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد«تهیه 

ریزي کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابالغ به عوامل ذینفـع نظـام فنـی و     یریت و برنامهمد
نامـه   قـانون برنامـه و بودجـه آیـین     23اجرایی کشور به ایـن معاونـت ارسـال نمـود کـه پـس از بررسـی، براسـاس مـاده          

 - ه 33497/ت42339بق نظام فنی اجرایی کشور (مصـوب شـماره   استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محترم وزیران و ط
  هیات محترم وزیران) تصویب و ابالغ گردید. 20/4/1385مورخ 

علیرغم تالش، دقت و وقت زیادي که براي تهیه این مجموعه صرف گردید، ایـن مجموعـه مصـون از وجـود اشـکال و      
شـود مـوارد    شدن این ضابطه از کارشناسان محترم درخواست میابهام در مطالب آن نیست. لذا در راستاي تکمیل و پربار 

 يریزي کشور ارسال کنند. کارشناسان سازمان پیشـنهادها  اصالحی را به امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه
کشـور و  دریافت شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصالح در مـتن ضـابطه، بـا همفکـري نماینـدگان جامعـه فنـی        
کشور  یکارشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطالع رسانی نظام فنی و اجرای

برداري عموم، اعالم خواهند کرد. به همین منظور و براي تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابالغی معتبـر، در   براي بهره
است که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یـک از صـفحات،    آن صفحه درج شدهباالي صفحات، تاریخ تدوین مطالب 

  مطالب صفحات داراي تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود. موارهتاریخ آن نیز اصالح خواهد شد. از اینرو ه
  



 

ب 

اي بدين وسيله معاونت فني و توسعه امور زيربنايي از تالش و جديت رييس امور نظام فني و اجرايي كشور جنـاب آقـ  
مهندس غالمحسين حمزه مصطفوي و كارشناسان محترم امور نظام فني و اجرايي و نماينده مجري محتـرم طـرح تهيـه    
ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيرو، جناب آقاي مهندس تقي عبادي و متخصصان همكار در امر تهيه و 

يـزد منـان توفيـق روزافـزون همـه ايـن بزرگـواران را آرزومنـد         نمايد و از ا نهايي نمودن اين ضابطه، تشكر و قدرداني مي
 باشد. مي

  اميد است متخصصان و كارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص اين ضابطه ما را در اصالحات بعدي ياري فرمايند.
  

  غالمرضا شافعي  
  فني و توسعه امور زيربنايي معاون  

  1394 اييزپ  
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 ] 686 شماره ضابطه[» ظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامدضوابط حفا« تهیه و کنترل

  آب شرکت مهندسی مشاور طوس جري:م
 دکتراي علوم محیط زیست آب شرکت مهندسی مشاور طوس رفتار عالیه ثابت مشاور پروژه:

  کننده: اعضاي گروه تهیه

  زیست دکتراي علوم محیط  آب شرکت مهندسی مشاور طوس  رفتار عالیه ثابت
  محیط زیست -لیسانس عمران  فوق  آب شرکت مهندسی مشاور طوس  جالل جوشش

  محیط زیست -لیسانس عمران  فوق  آب شرکت مهندسی مشاور طوس  محمدرضا سلیمی
  لیسانس محیط زیست منابع آب فوق  آب شرکت مهندسی مشاور طوس  لیال کریمی

  آب -ان دکتراي عمر  آب شرکت مهندسی مشاور طوس  ریزي سعید نی

  اعضاي گروه نظارت:

  دکتراي محیط زیست  دانشگاه تهران  محمدعلی عبدلی
  شناسی لیسانس زمین فوق  سازمان حفاظت محیط زیست  تورج فتحی
طرح تهیـه ضـوابط و معیارهـاي فنـی       زاده مهین کاظم

  وزارت نیرو -صنعت آب کشور 
  لیسانس مهندسی راه و ساختمان

  دکتراي ارزیابی و آمایش محیط زیست  کاربردي یدانشگاه جامع علم  محمد محمدي

  طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور): محیط زیستاعضاي گروه تایید کننده (کمیته تخصصی 

  محیط زیست -لیسانس مهندسی عمران  فوق  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور کامران اسماعیلی
  اي ریزي توسعه منطقه دکتراي برنامه  شرکت مهندسین مشاور رویان  محمدعلی حامدي

  لیسانس مدیریت محیط زیست فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  نژاد جواد حسن
  هاي داخلی دکتراي اکولوژي آب  دانشگاه شهید بهشتی  بهروز دهزاد

  لیسانس مهندسی شیمی فوق  سازمان حفاظت محیط زیست  نادیا روستایی
ضـوابط و معیارهـاي فنـی    طرح تهیـه    شبستري الهام رسولپور

  وزارت نیرو -صنعت آب کشور
ریزي، مـدیریت و آمـوزش    لیسانس برنامه فوق

 محیط زیست

  دکتراي ارزیابی و آمایش محیط زیست  کاربردي دانشگاه جامع علمی  محمد محمدي
  دکتراي مهندسی محیط زیست  دانشگاه شهید بهشتی  سیدحسین هاشمی

  لیسانس مهندسی محیط زیست فوق  شرکت اندیشه زالل  سیدرضا یعقوبی
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  :)ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه(اعضاي گروه هدایت و راهبري 
    معاون امور نظام فنی و اجرایی علیرضا توتونچی

    رییس گروه امور نظام فنی و اجرایی  فرزانه آقا رمضانعلی
    جراییکارشناس آبیاري و زهکشی، امور نظام فنی و ا  سید وحیدالدین رضوانی
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  فهرست مطالب
 صفحه  عنوان

  1  مقدمه

  3    کلیات -اول فصل
  5  اهمیت موضوع -1- 1

  5  تعاریف و مفاهیم -2- 1

  8  سوابق حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت پسماندها -3- 1

  8  ضرورت مدیریت پسماندها -4- 1

  9  ضرورت مدیریت کیفی منابع آب -5- 1

  9  المللی در زمینه حفاظت کیفی منابع در مدیریت اجرایی پسماند قوانین، ضوابط و مقررات ملی و بین -6- 1

  11  خالءهاي قانونی -6-1- 1

  11  هاي موجود پتانسیل -6-2- 1

  12  مالحظات کلی -6-3- 1

  15    پسماند اجرایی تیریمد مراحل -دوم فصل
  17  کلیات -1- 2

  17  مشخصات پسماندها -2- 2

  17  پسماند عادي -2-1- 2

  18  پسماندهاي صنعتی -2-2- 2

  19  پسماندهاي پزشکی (بیمارستانی) -2-3- 2

  20  پسماندهاي ویژه -2-4- 2

  21  شیرابه -3- 2

  25    پسماند تیریمد - سوم فصل
  27  کلیات -1- 3

  28  مدیریت پسماندهاي عادي -2- 3

  28  تولید -2-1- 3

  29  آوري جمع -2-2- 3

  30  نگهداري و ذخیره موقت -2-3- 3

  30  حمل و نقل -2-4- 3

  30  پردازش -2-5- 3
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  فهرست مطالب
 صفحه  عنوان

  37  دفن -2-6- 3

  44  برداري مدیریت محل دفن پسماند پس از اتمام دوره بهره -2-7- 3

  47  مدیریت پسماند پزشکی (بیمارستانی) -3- 3

  48  تولید -3-1- 3

  48  نگهداري در محل -3-2- 3

  49  آوري و حمل و نقل جمع -3-3- 3

  49  خطرسازي بی -3-4- 3

  50  دفع نهایی (دفن) -3-5- 3

  51  مدیریت پسماندهاي صنعتی -4- 3

  53  تولید -4-1- 3

  53  آوري و حمل و نقل جمع -4-2- 3

  53  نگهداري -4-3- 3

  53  بازیافت -4-4- 3

  54  سوزاندن -4-5- 3

  54  محل دفن پسماند صنعتی -4-6- 3

  55  مدیریت پسماندهاي کشاورزي -5- 3

  59  پسماند مدیریت در آب منابع پذیري آسیب و تحساسی -چهارم فصل
  61  کلیات -1- 4

  61  تعیین حساسیت منابع آب -2- 4

  61  تعیین حساسیت -2-1- 4

  DRASTIC  62روش  -2-2- 4

  WRASTIC  68روش  -2-3- 4

  73  پذیري منابع آب تعیین آسیب -3- 4

  73  پارامترهاي اثرگذاري محل دفن پسماندها -3-1- 4

  75  یسکمنابع تولید ر -3-2- 4

  76  پذیري منابع آب در مدیریت پسماند مالحظات حساسیت و آسیب -4- 4

  



 

 
 

 خ

  فهرست مطالب
 صفحه  عنوان

  77  پسماند تیریمد مراحل با رتباطا در آب منابع یفیک مشکالت -پنجم فصل
  79  کلیات -1- 5

  80  برنامه پایش -2- 5

  80  پایش مراحل مدیریت پسماند -2-1- 5

  81  پایش کیفیت منابع آب -2-2- 5

  89  پسماند مدیریت در آب منابع کیفی حفاظت ضوابط -ششم فصل

  91  کلیات -1- 6

  93  ضوابط حفاظت کیفی منابع آب در مدیریت پسماندهاي عادي -2- 6

  93  هاي نگهداري موقت پسماندهاي عادي ضوابط ایستگاه -2-1- 6

  93  هاي تولید کمپوست و نحوه استفاده از آن ضوابط کارخانه -2-2- 6

  94  ضوابط محل دفن پسماندهاي عادي -2-3- 6

  96  ضوابط حفاظت کیفی منابع آب در مدیریت پسماندهاي کشاورزي -3- 6

  97  مدیریت پسماندهاي پزشکیضوابط حفاظت کیفی منابع آب در  -4- 6

  97  هاي نگهداري موقت ضوابط ایستگاه -4-1- 6

  98  ضوابط محل دفن پسماندهاي پزشکی -4-2- 6

  99  ضوابط حفاظت کیفی منابع آب در مدیریت پسماندهاي صنعتی -5- 6

  100  هاي نگهداري موقت ضوابط ایستگاه -5-1- 6

  101  ضوابط محل دفن پسماندهاي صنعتی -5-2- 6

  102  ضوابط حفاظت کیفی منابع آب در مدیریت پسماندهاي ویژه - 6- 6

  102  بط مرحله تولید پسماند ویژهضوا -1- 6- 6

  103  ضوابط محل دفن پسماندهاي ویژه -2- 6- 6

  105  پسماندها مدیریت در آب منابع کیفیت از حفاظت سوابق مورد در تجاربی -1 پیوست
  109  کمپوست در ها آالینده مجاز حدود -2 پیوست
  113  نامه واژه -3 پیوست

  119  منابع و مراجع
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  ها فهرست جدول

 صفحه  عنوان

  22  جهان کشورهاي از برخی در پسماند دفن محل رابهیش اتیخصوص -1-2جدول
  34  )بالغ( آماده کمپوست کیفی مشخصات -1- 3 جدول
  45  آب منابع یفیک حفاظت در عادي پسماند اجرایی تیریمد توجه مورد نکات -2- 3 جدول
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ه قدم   م

  مقدمه
تـر و   هـاي مصـرف بـیش    شهرنشینی و رفاه، زمینـه  ،د روزافزون جمعیت، پیشرفت علوم و تکنولوژي، توسعه صنعترش

شـوند.   زیست تخلیه مـی  رشد فزاینده پسماند را باعث شده است. به طوري که ساالنه مقادیر انبوهی از مواد زاید در محیط
شوند کـه در حـال حاضـر     آب، خاك و بعضا هوا محسوب می دفع مواد زاید حاصل از مصرف، یکی از عوامل اصلی آلودگی

هاي بسیاري از نظام اکولوژیک و حیات بسیاري از جانداران خصوصا انسان را با تهدیـد جـدي مواجـه کـرده اسـت.       بخش
 ها در محیط زیست در اغلب کشورهاي جهان، خصوصا کشـورهاي  افزایش رو به تزاید مواد زاید و تبعات ناشی از تخلیه آن

هـا   در حال توسعه که با محدودیت شدید مالی، تکنولوژیک و نیروهاي متخصص مواجه هستند، یک چالش جـدي دولـت  
  .رو هستند اي در این زمینه روبه ها با مشکالت عدیده محسوب شده و آن

بـودن   شـود. غـامض   ترین مشکالت مسووالن مربوط محسوب می ترین و پرهزینه اصوال مدیریت پسماند یکی از پیچیده
ویژه در شهرهاي پرجمعیت و رو به رشد کشورهاي در حال توسعه که هرساله هزاران نفـر بـه جمعیـت     مدیریت پسماند به

تر  شود دفع مواد زاید تولید شده آنان باتوجه به محدودیت مالی این کشورها هر روز مشکل شوند، باعث می ها اضافه می آن
هـاي   کاري و مشارکت همه جانبه مـردم و مسـووالن و دسترسـی بـه تکنولـوژي     شود. به همین دلیل این کار در سایه هم

به طور متوسط کشورهاي در حال توسعه پـنج درصـد سـرانه تولیـد ناخـالص ملـی خـود را بـراي          .پذیر است جدید امکان
آمـد، نبـودن   کنند. در مقابل کمبود اراضی مناسب، فقدان قوانین و مقررات کار خدمات مدیریت ضایعات شهري هزینه می

گـردد   هاي دفن و عدم مشارکت مردمی باعث می یابی نامناسب محل نظارت بر نحوه فعالیت دفع و مدیریت ضایعات، مکان
  .کالن مدیریت پسماند به نتیجه مطلوب منجر نگردد يها که برخی مواقع هزینه

گردنـد.   ن آسیب را متحمل مـی یتر شویژه منابع آب و خاك بی زیست و به در فرایند غیراصولی مدیریت پسماند، محیط
را به خاطر دارد که عامل اصلی آن عـدم مـدیریت صـحیح پسـماند بـوده       يشمار بی یمحیط تاریخ، وقایع و فجایع زیست

آوري، حمل و نقل، نگهداري و در نهایت دفع غیراصولی پسماند، عـدم   است. امروزه در اکثر نقاط شهري و روستایی، جمع
گـردد و از سـوي دیگـر     دفـع مـی   يهـا  ابل قبول منجر به ورود حجم بسیار باالیی از پسماند به مکانبازیافت در مقیاس ق

ها و تلنبار نمودن پسماند به جاي دفن بهداشتی باعث گردیده تا اکثر مــناطق کشور بـا   گونه مکان یابی نامناسب این مکان
  روبرو باشنـد. یمحیط احتمال وقوع فجایع زیست

آورد آن تـدوین و ابـالغ    تـرین دسـت   اخیر توجه بسیاري به مقوله مدیریت پسماند شده اسـت و مهـم   يها در طی سال
باشد. این در حالی است کـه   می 1384اجرایی مرتبط با آن در سال  يها نامه و آیین 1383قانون مدیریت پسماند در سال 

حاضر نیز در راستاي اجرایی  ضابطهدر پیش دارد.  آل راه بسیار طوالنی را مدیریت پسماند کشور تا رسیدن به شرایط ایده
قانون مدیریت پسماند و در حقیقت در راستاي حفاظـت کیفـی منـابع آب در مـدیریت     نامه اجرایی  آیین 25نمودن ماده 

وزرات نیـرو قـرار گرفتـه اسـت تـا گـامی در        طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشـور، پسماند در دستور کار 
  رسیدن به این مهم برداشته شود. راستاي 
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تالش شده ضوابط مختلف حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد براسـاس کلیـه    ضابطهدر تهیه این 
دست آمده، تجارب و استانداردهاي کشورهاي مختلف و با توجه به شرایط کشور بررسی گردند و در نهایـت بـا    اطالعات به

  ها و نمودارهایی ارائه شده است. فوق جدولتوجه به تمام موارد 
ها و نهادهاي مختلف کـه در ارائـه آمـار و اطالعـات، همکـاري       درخاتمه از تمامی مدیران و کارشناسان محترم سازمان

گردد. امید است، که با ارائه این ضوابط و نتایج حاصل از مطالعات انجام شده، گـامی مثبـت    اند تشکر و قدردانی می نموده
  جهت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار کشور عزیزمان برداشته شود. در

  هدف -

، تعیین ضوابط و معیارهاي حفاظت و صیانت از ضابطهالذکر، هدف از تعریف و لزوم تدوین این  با عنایت به مراتب فوق
براساس مسـتندات قـانونی   هاي پسماند در راستاي مدیریت بهینه و  کیفیت منابع محدود و با ارزش آب در مقابل آالینده

چنین جهت دستیابی به این هدف ضروري است که اصـول   باشد. هم نامه اجرایی آن می آیین 25مدیریت پسماندها و ماده 
هاي دفن و سایر معیارهاي فنی و علمی مرتبط با فرایند مدیریت پسـماند   یابی و پایش محل استانداردهاي جانمایی، مکان

  نیز تدوین گردد.
ا یـ ه وزارت نیـرو (و  یـ نامه اجرایی قـانون مـدیریت پسـماند بـه اخـذ تایید      آیین 25ن دیگر، با توجه به الزام ماده به بیا

ویژه مدیریت محـل دفـن) توسـط متولیـان امـر مـدیریت پسـماند،         تابعه) درخصوص نحوه مدیریت پسماند (به يها ارگان
  ب در مدیریت پسماند حفظ گردد.تا در این راستا کیفیت منابع آ تهیه شده است،حاضر  ضابطه

  دامنه کاربرد -

مخاطبین اصلی این ضوابط کارشناسان صنعت آب و فاضالب وابسـته بـه وزارت نیـرو، کارشناسـان سـازمان حفاظـت       
باشند. عالوه بر این تمامی مشـاورین، دسـت انـدرکاران صـنعت آب و      هاي کشور می ها و دهیاري شهرداري ،محیط زیست

  .از این ضوابط استفاده نمایندانند تو محیط زیست می
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ول   کلیات -فصل ا

  موضوع تیاهم -1-1

محیطی کشورهاي در حال توسعه و از جمله ایران، مدیریت پسماند است. ایـن   هاي زیست ترین مسایل و چالش از مهم
د سریع صنعتی شـدن کشـورها دارد. رونـد رو    معضل ارتباط مستقیمی با رشد سریع جمعیت و گسترش شهرنشینی و رون

مندي الزم براي مدیریت این مواد از سوي دیگـر در   به گسترش تولید انواع پسماندها از یک سو و فقدان استراتژي و قانون
زیسـتی بـه خصـوص بـر      شرایط حاضر بسیاري از مناطق کشور را با مشکالت جدي از جمله اثرات سوء بهداشتی و محیط

  منابع آب خام مواجه نموده است.   روي کیفیت
هـا، نـوع مـاده آالینـده و      شدت آالیندگی و اثرگذاري پسماندها بر منابع طبیعی بر مبناي منبع تولید، ماهیت آالینده

طلبد. منابع آب به عنـوان یکـی    هاي مدیریتی متفاوتی را می منبع پذیرنده اثرات بسیار متفاوتی داشته که بالطبع سیستم
محیطـی و   هاي پسماند، در صورت عدم رعایت مالحظات و ضوابط زیسـت  پایه از منابع پذیرنده احتمالی آالیندهاز عناصر 

باشد. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار درمدیریت پسماندها و میزان تاثیرپذیري منبع آب (بـا   حفاظت کیفی منابع آب می
محیطی و حفاظـت   تعریف و تبیین ضوابط و معیارهاي زیست پذیري آن) و در گام دوم عنایت به درجه حساسیت و آسیب

  باشد. اي برخوردار می کیفی منابع آب در فرایند مدیریت پسماند از اهمیت و جایگاه ویژه
طور کامال مطلـوب انجـام    آوري انواع پسماند که در شرایط حاضر در سطح کشور به صرف نظر از مدیریت اجرایی جمع

اي کـه موجبـات آلـودگی منـابع آب و      موارد دفع این پسماندها نیز با مشکل مواجه بوده به گونـه شود، در بسیاري از  نمی
هـا گردیـده اسـت. در حـال حاضـر       محیط زیست را فراهم آورده و در نهایت سبب ایجاد اثـرات سـوء بـر سـالمت انسـان     

زشـکی، کشـاورزي، صـنعتی یـا بـه      گردند. عالوه بـراین پسـماندهاي پ   عادي اغلب به طور غیراصولی دفن می يپسماندها
سـازد.   ها را فراهم مـی  گردند و موجبات آلودگی آن صورت غیراصولی سوزانده شده و یا به نوعی وارد منابع آب و خاك می

تواند در دراز مدت آلودگی منابع آب و خاك را به همراه داشته باشـد. درایـن راسـتا     بدیهی است تمامی حاالت مذکور می
زیستی، تـدوین ضـوابط و معیارهـاي الزم در     در جهت جلوگیري از ایجاد و گسترش اثرات نامطلوب محیطترین عامل  مهم

  باشد. زمینه مدیریت مطلوب پسماند می

   میمفاه و فیتعار -1-2

 پسماند -

شـود کـه بـه طـور      قانون مدیریت پسماندها، پسماند به مواد جامد، مایع و گاز(غیر از فاضالب) گفته می 2مطابق ماده 
شـود. پسـماندها بـه پـنج گـروه       ستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زاید تلقی مـی م

باشد. اما  شوند. ولی در این ضوابط منحصرا پسماند جامد مدنظر می (عادي، پزشکی، ویژه، کشاورزي و صنعتی) تقسیم می
سماند استفاده گردیده اسـت. بـه بیـان دیگـر منظـور از پسـماند در ایـن        در راستاي انطباق با قوانین موجود از اصطالح پ

 مواد زاید جامد است. ضابطه
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 جداسازي -

  ها از یکدیگر جداکردن زباله

 بازیافت -

 فرایند تبدیل پسماند به مواد یا انرژي قابل استفاده مجدد

 جزء ویژه -

 ا تولید کننده پسماند عادي هستند. آن دسته از پسماندهاي ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی که عمدت

 ت اجرایی پسماندیریمد -

آوري، حمـل   د، جمعیک راجع به تولیستماتیک مجموعه مقررات منسجم و سیاز  است ت اجرایی پسماند عبارتیریمد
، اقتصـاد، حفاظـت از منـابع،    یپسـماند منطبـق بـر اصـول بهداشـت عمـوم       ییو نقل، نگهداري موقت، پردازش و دفع نها

ت اجرایـی پسـماند   یرین ضوابط مدیعموم مورد توجه است. در ا يچه برا و آن یمحیط رملزومات زیستیو سا یباشناختیز
  باشد: ل مییشامل شش جزء موظف به شرح ذ

 تولید 

ختـه  ید دور ریـ ا بایارزش شناخته شده که  رقابل استفاده و بییاست که در آن مواد غ ییها د پسماند شامل فعالیتیتول
  آوري گردند. دفع جمع يا برایو  شوند

 آوري جمع 

در داخـل یـا خـارج شـهر      يهـاي موقـت نگهـدار    ه در ایستگاهیآوري و انتقال مواد به محل تخل این مرحله شامل جمع
اي است که در آن دخالـت عمـوم مـردم     ن مرحلهیقت اولیت اجرایی پسماند در حقیریآوري در مد ي جمع باشد. مرحله می

 یابد. ش مییف مسووالن امر افزایوظا افته ویکاهش 

 نگهداري موقت 

آوري  ده تا غالبا پسماندها پس از جمعیبزرگ باعث گرد يشهرها یبافت متراکم اغلب مراکز جمعیتی و گستردگ
شوند. پسماندهاي ذخیـره شـده    يموقت نگهدار يها ، در ایستگاهیید، تا زمان انتقال به مراکز دفع نهایاز مراکز تول

نمایند و لذا تولید شیرابه در این مرحله نسبت بـه   ها طی می گونه ایستگاه ا بخشی از دوره تجزیه خود را در اینغالب
توانند بر محیط پیرامون خود به خصوص منـابع آب   رو، در صورت عدم کنترل می یابد. از این مراحل قبل افزایش می

 تاثیرگذار باشند. 
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 حمل و نقل 

نظور انتقال پسماندها از مراکز موقت نگهداري به مراکز پـردازش یـا مراکـز دفـن بهداشـتی در      م مرحله حمل و نقل به
  باشد.  تر می آوري به مراکز دفن نهایی در جوامع کوچک مراکز جمعیتی بزرگ و انتقال پسماند پس از جمع

 پردازش 

تـرین   باشـد. مهـم   د مطـرح مـی  ت پسـمان یریگیري مجـدد، مبحـث پـردازش در مـد     افت و بهرهیدگاه بازیبا گسترش د
 باشد. سوزاندن می و هاي مطرح در زمینه پردازش، چهار محور اصلی جداسازي، بازیافت، کمپوست روش

 یدفن بهداشت 

شود، به نحوي که ارتفاع سـطح   اي از زمین است که میزان قابل توجهی زباله در آن دپو می محل دفن بهداشتی منطقه
تـوان از انتشـاربو،    هـاي بهداشـتی مـی    هـاي لنـدفیل   ها و استفاده از تکنیـک  حی مدرن لندفیلکند. با طرا زمین تغییر می

  ها جلوگیري نمود.   هاي زیرزمینی و انتشار گاز از این محل سوزي، آلودگی آب بیماري، بروز آتش

 شیرابه -

واد آلـی اسـت کـه بـا نفـوذ      شیرابه ناشی از خروج رطوبت مواد فسادپذیر تحت فشار و افزایش دماي ناشی از تجزیه م
بـات آن،  یترک يرابه و غلظـت بـاال  یت شـ یفییابد. باتوجه به ک ي سطحی و زیرزمینی به آن، حجم شیرابه افزایش میها آب

ترین عامل تاثیرگذار بر تغییـرات کیفـی    زیست و به ویژه منابع آب سطحی و زیرزمینی مهم نفوذ و پخش شیرابه در محیط
ت یریدر مـد  یل آلـودگ ین پتانسـ یتـر  د عنوان نمود که بیشیبا یباشد. به طورکل ریت پسماند میمنابع آب تحت تاثیر مدی

رابه یها تغلـیظ، تجمـع و یـا افـزایش حجـم شـ       که در آن یرو مراحل رابه بوده و از اینیاجرایی پسماندها مربوط به وجود ش
 باشند. اي برخوردار می العاده ت فوقیوجود داشته باشد از اهم

 آب منابع -

  باشد. ها) می ها، سدها و دریاچه (رودخانه یو سطح یحاضر منابع آب زیرزمین ضابطهمنظور از منابع آب در 

 منابع آب یفیحفاظت ک -

و کنتـرل و حفـظ    یاز ورود آلـودگ  يریشـگ یتـا باعـث پ  یکـه نها  یتیریو مد یفن ين، مقررات، راهکارهایمجموعه قوان
 گردد. منابع آب قلمداد می یفیگردد، حفاظت ک ت منابع آب مییفیک

 ت منابع آبیحساس -

ل آلودگی منـابع  یباشد که مستقل از پتانس قت سهولت امکان نفوذ و پخش آلودگی در منابع آب مییت در حقیحساس
  است.   یآلودگ يمنبع آب در آلوده شدن توسط پارامترها یاز استعداد ذات ینده بوده و ناشیآال
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 پذیري منابع آب آسیب -

منـابع آب در   یز عـالوه بـر اسـتعداد ذاتـ    ینده نیل منابع آالینده است و پتانسیپذیري اثر متقابل منبع آب و آال آسیب
ل یت و پتانسـ یزان حساسـ یـ منـابع آب بـا توجـه بـه م     یاحتمال آلودگ یگر بررسیان دیها نقش دارند. به ب آلوده شدن آن

  نده.یمنبع آال یآلودگ

  پسماندها تیریمد رد آب منابع کیفیت از حفاظت سوابق -1-3

تر بر محل دفن، بـر   المللی معتبر اثرات احتمالی مدیریت اجرایی پسماند، با تمرکز بیش طورکلی در اکثر تجارب بین به
اقتصادي) مورد بررسی قرار گرفتـه   -اجتماعیبیولوژیکی و شیمیایی،  -فیزیکی يها زیست (محیط روي کلیه اجزاي محیط

  یی در این زمینه تدوین گردیده است.و در نهایت ضوابط و معیارها
در راستاي تهیه و تدوین این ضوابط سعی گردیده تا کلیـه تجـارب مشـابه مـورد بررسـی قـرار گیـرد و در نهایـت بـا          

  کارشناسی و نتایج حاصل ضوابط حاضر تهیه گردیده است.   يها گیري از دیدگاه بهره
  باشد. ) می1رح پیوست (ترین و معتبرترین تجارب مشابه مورد بررسی به ش مهم

    پسماندها تیریمد ضرورت -1-4

اصلی جوامع بشري بوده که باتوجـه بـه افـزایش جمعیـت وگسـترش جوامـع        يها دفع زباله و پسماند از دغدغه
شود. غلظت و تنوع بسیار باالي پارامترهاي آالینـده در پسـماند و بـه     انسانی هر روز بر شدت و حدت آن افزوده می

ویژه منابع آب گردد. این مهم  گیري در محیط زیست و به تواند عامل تغییرات منفی چشم د شده میویژه شیرابه تولی
نماید. جوامع انسانی از دیـر بـاز ایـن الـزام را درك      لزوم مدیریت صحیح و علمی پسماندها را به خوبی مشخص می

ید در جوامـع کوچـک و ابتـدایی بـا     انـد. شـا   نموده و به طرق مختلف سعی در اعمال مدیریت اجرایی پسماند نموده
اقتصادي محدود مدیریت سطحی و ساده پسماند در کوتاه مدت جوابگوي مشکالت احتمالی باشـد. امـا    يها فعالیت

گسترش جوامع انسانی و تنوع پسماند تولیدي و به تبع مشکالت ناشی از آن، مدیریت صحیح و علمی در این زمینه 
کی از محورهاي اصلی مدیریت جوامـع  یاخیر مبحث مدیریت اجرایی پسماند  يها الرو در طی س طلبد. از این را می

  آید. انسانی به شمار می
تـرین دسـت آورد    اخیر توجه بسیاري به مقوله مدیریت اجرایی پسماند شده است و مهم يها در ایران نیز در طی سال

باشـد. ضـوابط حاضـر نیـز در راسـتاي اجرایـی        آن مـی  اجرایی مرتبط با يها نامه آن تدوین قانون مدیریت پسماند و آیین
نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و در حقیقت در راستاي حفاظـت کیفـی منـابع آب در مـدیریت      آیین 25نمودن ماده 

  اجرایی پسماند تدوین گردیده است.  
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  آب منابع یفیک تیریمد ضرورت -1-5

رویه تقاضا و برداشت از  هاي اخیر به همراه افزایش بی ی سالروند فزاینده آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی در ط
ابـد.  یگونه منابع باعث شده است که میزان آب در دسترس و با کیفیت مناسب براي مصارف مختلف به شدت کـاهش   این

و مقـررات   رو حفظ کیفیت و کمیت منابع آب موجود از اهمیت باالیی برخوردار گردیده است. در این راسـتا قـوانین   از این
 6-1هـا در بنـد    انـد کـه خالصـه آن    ا غیرمستقیم به این مقوله پرداختـه یطور مستقیم و  اخیر به يها بسیاري در طی سال

بر ضرورت حفظ و نگهداري کمیت و کیفیت منابع آب محدود، لزوم تحقـق اهـداف اسـناد     آورده شده است. بنابراین عالوه
  افزاید. ... نیز بر اهمیت و ضرورت مدیریت کیفی منابع آب می بلند مدت توسعه و يها باالدستی، سند چشم انداز، برنامه

 اجرایـی  تیریمـد  در منـابع  کیفی حفاظت نهیزم در المللی بین و یمل مقررات و ضوابط ن،یقوان - 1-6
 پسماند

ت منتشـر  المللی زیادي در زمینه حفاظت از محیط زیسـ  گذشته قوانین، ضوابط و مقررات ملی و بین يها در طی سال
ا غیرمسـتقیم بـه مسـاله حفاظـت کیفـی از منـابع آب در مـدیریت اجرایـی پسـماند اشـاره           یگردیده است که مستقیم و 

  باشد. ها به شرح ذیل می ترین آن نماید. مهم می

  المللی قوانین بین -

 (کنفرانس استکهلم) کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و انسان  
  دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد (اجالس لندن) يها از آلودگی محیطکنوانسیون جلوگیري  
 اي کویت براي همکاري درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریـایی و نـواحی سـاحلی در     کنوانسیون منطقه

 1برابر آلودگی

 2اه ي کنترل انتقاالت برون مرزي مواد زاید زیان بخش و دفع آن کنوانسیون بازل درباره    
   (همایش ریو ـ اجالس زمین) کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه 

 هاي خطرنـاك خـاص    کش کنوانسیون روتردام در خصوص آیین، اعالم رضایت قبلی براي مواد شیمیایی و آفت
 3المللی در تجارت بین

 2003 ـ تهران( 4خزر دریاي زیست محیط از حفاظت چارچوب کنوانسیون(  
 بات اتحادیه اروپا در خصوص مدیریت ضایعاتمصو  

                                                    
1- Kuwait Regional Convention for Co-Operation of the Marine Environment from Pollution (ROPME) 
2- Basel Convention on the Control of Transboundry Movements of Hazrdous Wastes and their Disposal. 
3- Convention on the prior informed consent (PIC) procedure for crtain hazardous chemicals and pesticides in 
international trade (Roterdam Convention)  
4- Caspian Environmental Program 
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 75/442/EEC 
 91/689/EEC 

  قوانین ملی -

 1334سال  -قانون شهرداري  
  1/3/1345کشور مصوب  یزیرزمین يها آبقانون حفظ و حراست منابع  
 1358سال  -اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  
  14/8/1364حیه مورخ با اصال 16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب 

 هیـات   5/9/63مـورخ   82مرزي مصوبه شماره  يها نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه آیین
  وزیران

  24/8/1371و اصالحیه  28/3/1353قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب    
  25/9/1375و  30/10/1353و اصالحات مصوب  16/3/1346قانون شکار و صید مصوب 

  3/2/1374قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا مصوب 

 2/3/1385و اصالحیه  8/5/1376 قانون مجازات اسالمی مصوب  
 11/11/1368 -قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور  
  1374سال  –قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور  
 17/1/79 -عه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشورقانون برنامه سوم توس 

 1383سال  -قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور 

 1387سال  -نویس برنامه پنجم سند چشم انداز کل نظام و نگاهی به پیش  
 18/12/82 -هاي سطحی نامه تعیین حریم کیفی آب آیین  
 20/2/1383 -قانون مدیریت پسماندها  
 5/5/1384 -نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها ینآی  
 19/12/1386 -پزشکی يمدیریت اجرایی پسماندها يها ضوابط و روش  
 12/3/1387 -مصوبه ساماندهی و مدیریت پسماند شوراي شهر تهران  
 15/2/83 -وابسته يکشاورزي و پسماندها يمدیریت اجرایی پسماندها يها نویس ضوابط و روش پیش 

 ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 621(نشریه شماره  یزیرزمین يها آبمل تعیین حریم کیفی دستورالع(  
 1382 -راهبردهاي توسعه بلند مدت آب کشور  
 1381 -نامه همکاري بین وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست  تفاهم  

موجود را بـه شـرح ذیـل     يها انونی و پتانسیلق يتوان خالءها ها می با بررسی کلیه قوانین و مقررات فوق و مقایسه آن
  مشخص نمود.  



  11  23/08/94  کلیات - اول فصل
 

 

  یقانون خالءهاي - 6-1- 1

  توان به شرح ذیل عنوان نمود: ترین خالءهاي قانونی موجود در زمینه مدیریت اجرایی پسماند در شرایط کنونی را می مهم
 جود از جمله قـانون  اجرایی در قوانین و مقررات مو يها الزم بین دستگاه يها فقدان شفافیت وظایف و همکاري

بـین بخشـی    يهـا  هاي اجرایی مربوط به آن که در نهایت باعث بروز ناهمـاهنگی  نامه مدیریت پسماندها و آیین
ها گردیده است. بنابراین باید تدابیري اتخـاذ گـردد تـا خالءهـاي موجـود در ایـن        خانه ها و وزارت میان سازمان

 ر مدیریت اجرایی پسماند مورد توجه قرار گیرد.زمینه در تدوین ضوابط حفاظت کیفی منابع آب د

 آوري و دفـع   هاي بیمارستانی و یا صنعتی به همـراه پسـماندهاي عـادي جمـع     در حال حاضر مقادیري از زباله
ها و نیـاز بـه اتخـاذ تـدابیر خـاص در مـدیریت        گونه زباله گردند. با توجه به وجود ترکیبات خطرناك در این می
هـاي اخیـر و بـا     باشـد. در طـی سـال    خاص در مدیریت اجرایی پسماند امري الزامی می ها، وجود مالحظات آن

ها اجرایی، تا حدودي به این مقوله پرداخته شده اسـت.   نامه تصویب قانون مدیریت پسماندها و متعاقب آن آیین
د. باید خالءهاي گیر وجود دار جاکه این مشکل هنوز در مدیریت اجرایی پسماند کشور به صورت چشم اما از آن

 قانونی آن شناسایی و رفع گردد.  

 باشد. المللی که ایران عضو آنها می ها و معاهدات بین گویی مناسب به تعهدات تعیین شده در کنوانسیون عدم جواب 

 هـایی کـه    ا اختصاصی براي تولید کنندگان پسماند خصوصا تولید کنندهیآموزشی همگانی و  يها فقدان برنامه
 ها و ... ها زیاد است مانند صنف مکانیک و تعمیر خودرو و تعویض روغنی پسماند آنجزء ویژه 

  موجود هاي پتانسیل -6-2- 1

اگر چه خالءهاي قانونی بسیاري در زمینه مدیریت صحیح پسماند در کشـور وجـود دارد، امـا بایـد اذعـان نمـود کـه        
سـتاي سـهولت دسـتیابی بـه اهـداف قـانون مـدیریت        توانـد در را  ها مـی  گیري از آن هایی نیز وجود دارد که بهره پتانسیل

  ها پرداخته شده است.  پسماندها موثر باشد. در ادامه به بررسی برخی از این پتانسیل
 هـا و   المللی مانند بازل، ریو و... و استفاده از قوانین، مقررات، برنامـه  بین يها عضویت کشور ایران در کنوانسیون

ها در مدیریت اجرایی پسماند و لحاظ نمودن برخی از مقررات آن در  وانسیونپیشنهادي در این کن يها فعالیت
  تدوین ضوابط مدیریت اجرایی پسماند

 کشـاورزي و   ينـویس ضـوابط پسـماندها    بیمارستانی و وجـود پـیش   يها هاي زباله وجود ضوابط و دستورالعمل
  دامپزشکی

 مردمی در تدوین ضوابط مدیریت اجرایی پسماندمنظور اعمال مشارکت  وجود شوراهاي استان، شهر و روستا به  
       وجود سازمان بازیافت مواد و استفاده از بانک اطالعاتی و تجربیـات تخصصـی آن در تـدوین ضـوابط مـدیریت

  اجرایی پسماند
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 توان از تـوان علمـی    نظران مدیریت اجرایی پسماند که می وجود مراکز علمی و پژوهشی و کارشناسان و صاحب
 مند شد. ها بهره ا در زمینه تدوین دستورالعمله و تخصصی آن

 یکل مالحظات -6-3- 1

 .قوانین و مقررات موجود در زمینه مدیریت اجرایی پسماند در اغلب کشورها غالبا چارچوبی مشابه و یکسان دارد 

 توان اذعان نمود که، مدیریت اجرایـی پسـماند در کشـور، در زمینـه      باتوجه به قوانین موجود در سطح ملی می
 باشد. رو نمی د قوانین و مقررات با مشکل و چالش زیادي روبهوجو

 تـرین چـالش    ها و ضوابط اجرایـی بـراي قـوانین موجـود مهـم      عدم اجراي صحیح قوانین و نبودن دستورالعمل
 باشد. مدیریت اجرایی پسماند در سطح کالن می

 انین و مقـررات موجـود در راسـتاي    توان اذعان نمـود کـه، قـو    به استناد مطالعات انجام گرفته در این فصل می
مدیریت اجرایی پسماند و یا حفظ و توسعه پایدار محیط زیست (مـدیریت صـحیح اجرایـی پسـماند بخشـی از      

آیند.) بسیار کلی بوده و راه دستیابی و اجراي آن کـامال مشـخص نگردیـده اسـت.      گونه قوانین به شمار می این
 24/8/1371و اصـالحیه   28/3/1353بهسازي محیط زیست مصـوب  قانون حفاظت و  9عنوان مثال در ماده  به

هـاي انسـانی در راسـتاي نیـل بـه توسـعه پایـدار         ترین ابزار قانونی کنترل فعالیت که بعد از قانون اساسی مهم
اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نمایـد ممنـوع   «گردد آمده است که  محسوب می

کارهـاي   جاکـه راه  باشـد و از آن  پـذیر نمـی   ت که دستیابی به چنین هدفی به سـادگی امکـان  بدیهی اس» است.
مانده و عمال به مرحلـه اجـرا در نیامـده اسـت. قـانون مـدیریت        اجرایی آن مطرح نگردیده در حد مکتوب باقی

یریت اجرایـی  باشد که اگرچه با یک دید تخصصی و کامـل بـه مقولـه مـد     پسماند مثالی دیگر در این زمینه می
باشـد کـه امیـد اسـت بـا تـدوین و اجـراي         پسماند پرداخته است امـا هنـوز داراي نـواقص و کمبودهـایی مـی     

  صورت جامع و تاثیرگذار در آید.  هاي اجرایی و ضوابط تکمیلی به نامه آیین
 زیربنـایی   اجراي طرح خود اظهاري براي پایش منابع آلوده کننده توسط مجریان واحدهاي تولیدي، خدماتی و

قانون برنامه چهارم توسعه آمده است، در مرحله اجرا موفقیت چندانی نداشته اسـت. بـا انـدکی     61که در ماده 
توان پی برد که با اجراي آن، مدیریت اجرایی پسماند تـا چـه حـد بهبـود خواهـد       تعمق در این ماده قانونی می

  عدم اثر بخشی این قانون شده است.کارهاي اجرایی باعث  یافت. اما متاسفانه عدم وجود راه
  توسـعه   يهـا  طورکلی فقدان بستر مناسب اجرایی در سطوح ملی و محلی و تبیین خط مشی جهت اجراي برنامـه  به

  هاي مسوول، از عوامل موثر در عدم اجراي مقررات قانونی است. ها و سازمان به صورت هماهنگ بین ارگان
  محیط زیستی ضرورت توجه به مدیریت اجرایـی پسـماندها از الزامـات    در حال حاضر و با وجود مشکالت زیاد

آید. اگرچه این مفهوم در برنامه چهارم توسعه مطـرح گردیـده اسـت، امـا      مدیریت جوامع مسکونی به شمار می
   .عدم دستیابی به اهداف آن تاکنون باعث گردیده تا به یک ضرورت غیرقابل اجتناب تبدیل گردد



  13  23/08/94  کلیات - اول فصل
 

 

 باشـد کـه بـه لحـاظ      هاي مدیریت اجرایـی پسـماند مـی    بیمارستانی یکی از نمونه يندهامبحث مدیریت پسما
هـاي اخیـر از سـوي مراجـع      اهمیت و حساسیت آن در امر سالمت مردم و حفاظت محیط زیست در طی سال

 قانون مدیریت پسماندها در شـرایطی  18و قضایی در حال پیگیري است. به استناد ماده  يگذار نظارتی، قانون
که آلودگی، خطر فوري بـراي محـیط و انسـان دارد، بـا اخطـار سـازمان و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش          
پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظف هستند، فورا اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محـیط  

یط نماینـد. در حـال حاضـر    سـازي محـ   شود متوقف نموده و بالفاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاك زیست می
 پذیرد. اجراي این ماده قانونی به درستی صورت نمی

 هایی قـانونی و مقـررات اجرایـی کـه در فـوق بـه        طورکلی می توان اذعان نمود که به دلیل برخی از نارسایی به
رو شـده   هایی روبـه  هاي آن اشاره گردید، اجزاي سیستم مدیریت اجرایی پسماند کشور با چالش برخی از نمونه

سازي امکان اسـتفاده مجـدد،    سازي تولید، فراهم اجراي در زمینه کمینه يها است. تالش در تهیه دستورالعمل
افزایش بازیافت و بازیابی مواد، چگونگی عملیات مکانیکی و بیولوژیکی براي بازیافت مـواد و تولیـد کمپوسـت،    

تواند ما را در راسـتاي   ستر مناسب اجراي قوانین موجود میسوزها و ایجاد ب تولید بیوگاز، بازیابی انرژي در زباله
 دستیابی به مدیریت صحیح پسماند یاري نماید.

 ایران حل نشده است، مدیریت اجرایی پسماند  يجاکه هنوز مشکل مدیریت اجرایی پسماند در همه شهرها از آن
البا سدهاي ذخیره آب در پایین دست است که غ روستایی اهمیت واقعی خود را پیدا ننموده است. این در حالی

رو لزوم توجه  گیرد. از این ها قرار می طور قطع تحت تاثیر پسماند تولید شده در آن شود و به روستاها ساخته می
یابی و ارزیـابی   گردد. این مهم در مکان کافی به مدیریت اجرایی پسماند روستاها در قوانین به خوبی نمایان می

  خصوص سدهاي تامین کننده آب شرب نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همحل احداث سدها، ب
 طور کلی باید اذعان نمود که، اصوال در مدیریت اجرایی پسماند صرف وضع قوانین و مقررات کافی نیست بلکه  به

ت الزم اجراي قوانین و مقررات و نظارت بر نحوه اجراي مدیریت اجرایی پسماند و عنداللزوم اتخاذ سایر تمهیدا
  گذر عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی در هر منطقه تاثیرگذار خواهد بود.  ضروري است. در این ره
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وم د اجرایی تیریمد مراحل -فصل د   پسمان

  کلیات -2-1

مختلف بررسی گردیده و در  يها مل اثرگذار در گروهدر این بخش ابتدا مشخصات پسماند شامل: کمیت، کیفیت و عوا
گردد تا بتوان در ادامه ضوابط حفظ کیفیت منابع آب را باتوجه به ایـن   نهایت مدیریت متداول هر گروه از پسماند بیان می

  بخش تدوین نمود.

 پسماندها مشخصات - 2-2

 عادي پسماند -2-2-1

هـا در شـهرها، روسـتاها و خـارج از آن تولیـد       ره انسـان هاي روزم به کلیه پسماندهایی که به صورت معمول از فعالیت
  شود. هاي ساختمانی، پسماند عادي گفته می هاي خانگی و نخاله شود از قبیل زباله می

هـاي بـزرگ و    ها و غذاخوري ها، هتل بار، رستوران تره يها این گروه از پسماندها شامل پسماند مناطق مسکونی، میدان
شـود. قسـمت    هاي ساختمانی و... را شامل می ها، ادارات، خاك و نخاله ها، دانشگاه اي بیمارستانه ها و غذاخوري آشپزخانه

شود. در جوامع مختلف به دلیل عدم توجه و آگاهی تولید کنندگان ایـن   ي این نوع پسماندها از مواد آلی تشکیل می عمده
ي مـواد فاسـد شـدنی، انـواع      مانـده  هـا، بـاقی   کـش  هنوع پسماندها، امکان وجود مواد سمی و خطرناك ازجمله: انواع حشـر 

هـا، همـراه بـا     هـا و آزمایشـگاه   عفونی مراکز بهداشـتی و درمـانی، بیمارسـتان    يها ها، رنگ و حتی مقادیري از زباله باطري
  شود. آوري شده از سطح شهر یا روستا دیده می جمع يها زباله

مدیریت پسماند، جزء ویژه پسماندهاي عادي و کشـاورزي، پسـماند    نامه اجرایی قانون آیین 4ماده  2به استناد تبصره 
باشـد کـه در برنامـه راهبـردي      عادي محسوب نشده اما مدیریت اجرایی آن به عهده مدیریت اجرایی پسـماند عـادي مـی   

  مدیریت پسماند عادي، اجزاي آن پیش بینی خواهد شد.
  باشد. وارد زیر میتشکیل دهنده پسماندهاي عادي شامل م يبه طور کلی اجزا

 مواد زاید فسادپذیر 

 کاغذ و مقوا 

 شیشه 

 فلزات 

 پالستیک 

 PET1 

 الستیک و چرم 

                                                    
1- Poly Ethylene Terephthalate 
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 منسوجات 

 چوب 

 گردد.) سایر (که غالبا خاکروبه، خاکستر و مواردي از این قبیل را شامل می 

دهـد و   تشـکیل مـی   گونه که قبال نیز اشاره گردید حجم قابل توجهی از ترکیبات پسماند عادي را مواد فسادپذیر همان
  گردد.  درصد حجم پسماند عادي شامل این ترکیبات می 70تا  60به طور کلی در اکثر جوامع 

سرانه تولید پسماند عادي و درصد اجزاي تشکیل دهنده آن به طور مستقیم تحت تاثیر فرهنگ و سطح رفـاه جوامـع   
نسبت به جوامـع داراي   يتر التر حجم پسماند عادي بیشتر با سطح رفاه با انسانی است. بدین معنا که در جوامع پیشرفته

بـار   گردد. از سوي دیگر با باال رفتن سطح رفاه میزان مواد قابل بازیافت مثل کاغذ و مقـوا و مـواد یـک    تر تولید می رفاه کم
  یابد.  مصرف در پسماند عادي افزایش می

گرم در  700-800ران سرانه تولید زباله شهرهاي ایران هاي ته به استناد اطالعات ارائه شده از سوي سازمان شهرداري
تـوان متوسـط سـرانه پسـماند تولیـدي منـاطق        انجام گرفتـه مـی   يها شبانه روز تخمین زده شده است و براساس بررسی

  بینی نمود. گرم در شبانه روز پیش 500روستایی را 
آوري و دفـع مجـزاي    هی است کـه در صـورت جمـع   باتوجه به درصد قابل توجه مواد آلی و قابل تجزیه بیولوژیکی بدی

ترین عامل اثرگذار بر کیفیت محیط زیست به ویژه منابع آب، مواد آلـی و جـزء ویـژه پسـماندهاي      پسماندهاي عادي مهم
  عادي خواهد بود. 

 یصنعت پسماندهاي - 2-2-2

عـدنی و پسـماندهاي   هـاي صـنعتی و م   قانون مدیریت پسماند، به کلیه پسـماندهاي ناشـی از فعالیـت    2براساس ماده
هـاي صـنعتی پسـماند     ها، سرریزها و لجن پاالیشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن از قبیل براده

  شود.   صنعتی گفته می
طور معمول تحت تاثیر نوع محصـول و   گردند و به هاي صنعتی را شامل می هاي صنعتی، مواد زاید ناشی از فعالیت زباله

هاي ویژه و خطرنـاك هسـتند. در اکثـر صـنایع بخـش       د صنعتی شامل فلزات، مواد پالستیکی، مواد شیمیایی و زبالهفراین
گیـرد. امـا بخـش دیگـري از      اعظمی از پسماند تولید شده در فرایند به عنوان ماده خام اولیه مورد استفاده مجدد قرار می

  باشد. آوري، حمل و نقل و دفع می جمعپسماند تولید شده در صنایع، نیازمند اعمال مدیریت 
آوري، حمـل و نقـل و دفـع     زیستی عمـل جمـع   محیط يها به دلیل اهمیت این نوع زایدات جامد در ارتباط با آلودگی

قـانون مـدیریت پسـماند مـدیریت      7اي را به خود اختصاص داده است. به استناد مـاده   ضوابط خاص و مقررات ویژه ها آن
نعتی و ویژه بـه عهـده تولیـد کننـده اسـت و در صـورت تبـدیل آن بـه پسـماند عـادي بـه عهـده             اجرایی پسماندهاي ص

قـانون مـدیریت پسـماند،     2مـاده   1چنـین بـه اسـتناد تبصـره      ها خواهـد بـود. هـم    داري ها و بخش ها، دهیاري شهرداري
  . شوند پسماندهاي صنعتی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزء پسماندهاي ویژه محسوب می
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  کمیت پسماند صنعتی نیز تحت تاثیر مستقیم نوع و میزان محصول، فرایند تولید، تعداد کارکنان و ... قرار دارد.

 )یمارستانیب( پزشکی پسماندهاي - 2-2-3

هـا، مراکـز    آور تولیـد شـده در بیمارسـتان    عفـونی و زیـان   يقانون مدیریت پسماند، به کلیه پسماندها 2براساس ماده 
شود. اما بایـد توجـه    بیمارستانی اطالق می يها تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه، زباله يها زمایشگاهبهداشتی، درمانی، آ

  شوند.   داشت پسماندهاي خطرناك بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است و جزء پسماند ویژه محسوب می
درمـانی   –مراکـز بهداشـتی  درصـد از زایـدات تولیـد شـده در      90تـا   75بـین   WHO1طـورکلی، براسـاس نظریـه     به

گـردد و پسـماند عـادي     گونه مراکز تولید می ا زایدات عمومی بوده که غالبا در بخش اداري و آشپزخانه اینیغیرخطرناك 
بیمارسـتانی   يها ا خطرناك است که مشمول تعریف زبالهیدرصد مابقی پسماندهاي عفونی و  25تا  10گردد.  محسوب می

زا در محـیط   توانند باعث انتشار عوامـل بیمـاري   بیمارستانی می يها ردد. بدیهی است که زبالهگ قانون مدیریت پسماند می
  طلبد. اي را می رو این گروه از پسماند مدیریت خاص و ویژه زیست و منابع آب باشند. از این

طح خدمات ارائـه  فعال، تعداد تخت، تعداد کارکنان و س يها کمیت پسماند بیمارستانی تحت تاثیر مستقیم نوع بخش
انجـام گرفتـه (عبـدلی و     يهـا  ایحـال بـا بررسـی    توان سرانه دقیقی براي آن برآورد نمود. علی رو نمی باشد. از این شده، می
  بیمارستانی در ایران را مطابق روابط تجربی ذیل برآورد نمود. يها توان میزان تولید زباله ) می1375 -همکاران 

  بیمارستانی در ایران براساس تعداد تخت: برآورد حجم زباله زیرمعادله 

Y 181.153 1.514X   
X تعداد تخت بیمارستان =  
Yمقدار زباله تولیدي در روز بر حسب کیلوگرم =  

  برآورد حجم زباله بیمارستانی در ایران براساس تعداد کارکنان: زیرمعادله 

Y 98.786 1.044X   
X ن بیمارستان= تعداد کارکنا  
Yمقدار زباله تولیدي در روز بر حسب کیلوگرم =  

  برآورد حجم زباله بیمارستانی در ایران براساس تعداد بخش فعال: زیرمعادله 

Y 191.74 42.08X   
X فعال بیمارستانی يها = تعداد بخش  
Yمقدار زباله تولیدي در روز بر حسب کیلوگرم =  

                                                    
1- Wood Health Organization 
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 يهـا  بسیار زیادي که در ارائـه خـدمات بیمارسـتان    يها اطق کشور و با توجه به تفاوتبدیهی است که در برخی از من
مدیریت پسماند بیمارستانی باید سـنجش   يها رو در طرح مختلف وجود دارد، ممکن است روابط فوق صادق نباشد. از این

  دقیق کمیت و کیفیت پسماند مد نظر قرار گیرد.

 ویژه پسماندهاي - 2-2-4

کـی از خـواص خطرنـاك از    یکه به دلیل دارا بـودن حـداقل    یین مدیریت پسماند کلیه پسماندهاقانو 2براساس ماده 
و مشـابه آن بـه مراقبـت ویـژه نیـاز داشـته باشـد جـزء          یـی زا ا اشتعال، خورندگی، بیمـاري یقبیل سمیت، قابلیت انفجار 

، عادي و صنعتی که نیـاز بـه مـدیریت    گردند. براین اساس بخشی از پسماند بیمارستانی بندي می پسماندهاي ویژه تقسیم
  گیرند. خاص دارند در این گروه قرار می

  بندي پسماندهاي ویژه طبقه -الف

کی از ایـن معیارهـا میـزان خطـرات     یتاکنون معیارهاي زیادي در خصوص پسماندهاي ویژه در نظر گرفته شده است. 
شوند. در گـروه اول مـواد زایـد     بندي می به دو گروه تقسیم باشد. در این رابطه پسماندهاي ویژه ناشی از این گونه مواد می

آلـی، مـواد    يهـا  گیرند. این گروه شامل حـالل  آمیز هستند قرار می که براي سالمتی انسان و محیط زیست بسیار مخاطره
شـود. در گـروه    مینه و ... یکلر پلی يها فنیل بسیار سمی، مواد کلره و بی يها کش قابل اشتعال با نقطه اشتعال پایین، آفت

از نظـر کمـی    يتـر  تر بوده ولی در مقیاس وسـیع  کم ها آنشود که خطرات بهداشتی ناشی از  گنجانده می يدوم مواد زاید
گیرد. روند دیگـر   ا لجن آهک و ... قرار مییفلزدار، زواید معدن،  يها چون سرباره يگردند. در این گروه مواد زاید تولید می

مختلـف   يهـا  توان پسماندهاي ویـژه را بـه حالـت    براساس حالت فیزیکی است که بر این اساس می بندي مواد زاید تقسیم
  بندي نمود.  جامد، مایع، نیمه جامد (لجن) تقسیم

تواند جزیـی از پسـماندهاي عـادي،     توان چنین بیان نمود، اگرچه پسماند ویژه می باتوجه به مطالب ارائه شده فوق می
باشـد. از سـوي دیگـر کلیـه      تر مـی  ند اما سهم پسماند صنعتی و بیمارستانی در این زمینه بیشبیمارستانی و صنعتی باش

  ناپذیر بر محیط زیست و منابع آب باشند.  تواند عامل اثرات جبران میویژه اجزاي تشکیل دهنده پسماند 
بندي و مورد  را دسته ها آنلید، تر پسماند ویژه بهتر است براساس منشا تو ایحال در راستاي مدیریت بهتر و اصولی علی

بندي مواد زایدي که باید تحت کنترل قـرار   ) طبقهمیالدي1980سال بررسی قرار داد. به استناد مقرارت کنوانسیون بازل(
  باشند: شوند به شرح زیر می گیرند و پسماند ویژه محسوب می

 ها هاي پزشکی در بیمارستان مواد زاید حاصل از مراقبت  
 هاي دارویی اصل از تولید و تهیه فرآوردهمواد زاید ح  
 داروهاي زاید  
 ها مواد زاید حاصل از تولید، فرموالسیون و کاربرد داروهاي گیاهی و مواد کشنده میکروارگانیسم  
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 ها مواد زاید حاصل از ساخت، فرموالسیون و کاربرد مواد شیمیایی و مواد کشنده میکروارگانیسم  
 هاي آبی والسیون و کاربرد حاللمواد زاید حاصل از تولید، فرم  
 وسیله سیانیدها مواد زاید حاصل از تصفیه حرارتی و آبکاري فلزات به  
 هاي رایج مناسب نیستند. هاي معدنی که براي استفاده ضایعات روغن  
 هاي آب هاي آب و هیدروکربن هاي زاید مخلوط روغن امولسیون  
 کلرینه شدههاي پلی  فنیل مواد زاید و ذرات آلوده شده با بیPCB1 کرینـه   هـاي پلـی   فنیل و یا تريPCT2   و یـا

  PBB3هاي پلی برومینه شده  فنیل بی
 بقایاي قیر حاصل از پاالیش، تقطیر و تصفیه حرارتی  
 هاي جال ها، مواد رنگی، الك الکل و روغن مواد زاید حاصل از تولید، فرموالسیون و کاربرد جوهرها، رنگ  
 هـا و   هـا (صـمغ کـاج)، التکـس (شـیره گیـاهی)، چسـب        رموالسیون و کاربرد رزینمواد زاید حاصل از تولید، ف

  ها کننده نرم
 اي ندارند و یـا   هاي تحقیقاتی، عمرانی یا آموزشی که ماهیت شناخته شده مواد زاید شیمیایی حاصل از فعالیت

  جدید بوده و اثراتشان بر روي انسان یا محیط ناشناخته است.
 اري دارند و تابع سایر قوانین نیستند.ضایعاتی که ماهیت انفج  
 مواد زاید حاصل از تولید، فرموالسیون و کاربرد مواد شیمیایی مورد استفاده در عکاسی  
 ها مواد زاید حاصل از پرداخت سطحی فلزات و پالستیک 
 بقایاي حاصل از عملیات دفع مواد زاید صنعتی  

تولیـد شـیرابه    ،آوري، حمـل و نقـل، پـردازش و دفـع نهـایی      جمـع  ، در مراحـل تولیـد،  الـذکر  فوقمختلف  يها پسماند گروه
تـوان   گـردد. بنـابراین مـی    نمایند و این شیرابه است که به دلیل قدرت نفوذ و انتشار قابل توجه باعث آلودگی منـابع آب مـی   می

تـرین   رو مهـم  گذارنـد از ایـن   مـی ن اثر را در تولید شـیرابه برجـاي   یتر اذعان نمود که، پسماند از هر گروه و نوعی که باشند بیش
  باشد. توان مدیریت شیرابه دانست که در ضوابط حاضر نیز از اهمیت خاصی برخوردار می مبحث مدیریت پسماند را می

  رابهیش -2-3

گانـه   6شیرابه مایعی است حاوي مواد محلول و معلق آلی و معدنی بسیار زیاد که در اثر فرایندهاي مختلف در مراحل 
طـور مسـتقیم بـه رطوبـت      گردد. کمیت شیرابه تولیدي بـه  ی پسماند به ویژه در مکان دفن نهایی تولید میمدیریت اجرای

کسـان، در اقلـیم مرطـوب بـا بارنـدگی      یپسماند بستگی دارد. بدین معنا که حجم مشخص از پسماند با ترکیبات فیزیکی 

                                                    
1- Polychlorinated Biphenyl 
2- Polychlorinated Triphenyls 
3- Polybrominated Biphenyl 

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Polybrominated+Biphenyl
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طـور مسـتقیم تحـت     نیز به يکیفیت شیرابه تولید تري دارد. تر در مقایسه با اقلیم خشک، افزایش حجم شیرابه بیش بیش
  باشد.  تاثیر نوع پسماند تولیدي و ترکیبات فیزیکی آن می

  طورکلی فاکتورهایی که بر روي کمیت و کیفیت شیرابه موثرند عبارتند از:  به
 مواد ي اندازه 

 زباله تراکم میزان 

 زباله رطوبت – زباله ترکیب  

 دفن سایت هیدرولوژي 

 زایدات سن جهینت در و( پسماند دفن محل سن( 

 دفن محل برداري بهره و طراحی ي نحوه 

 منطقه میاقل 

ي تولیـدي در محـل دفـن زبالـه در طـی زمـان تـاکنون نشـان          ي کیفیت شیرابه بسیاري از تحقیقات انجام گرفته در زمینه
آلـی موجـود    يهـا  ها در شیرابه، عمدتا آالینـده  سال اولیه) غلظت آالینده 3تا  2اولیه پس از دفن زباله ( يها دهد که در سال می

)BOD1 ،COD2 ،TOC3 سـال) رو بـه کـاهش     5تـا   3...) به مقدار حداکثر خود رسیده و سپس با نرخ ثابتی (پـس از حـدود    و
 چون آهن، روي، فسـفات، کلرایـد، سـدیم، مـس و نیتـروژن آلـی بـه        هم ییها نهد. با این وجود در برخی موارد غلظت آالینده می

 يهـا  زبالـه  يهـا  پیچیـده رخ داده در الیـه   يها زباله، جذب سطحی و برخی مکانیزم يها دلیل بارندگی و نفوذ آب به داخل الیه
بـرداري دارد. مـثال اگـر     دفن شده، داراي نوساناتی خواهد بود. بنابراین ترکیب شیرابه بستگی به عمر محـل دفـن و زمـان نمونـه    

 pHو فلـزات سـنگین بـاال اسـت.      BOD ،CODکـم و غلظـت    pHدي انجام شود، مطمئنا مقداربرداري شیرابه در فاز اسی نمونه
اکسید کربن تولیدي درمحـل دفـن، کـه در تمـاس بـا شـیرابه        شیرابه نه تنها به غلظت اسید موجود بلکه به فشار جزیی گاز دي

هـاي دفـن بـا سـن بـاال ایـن        درمحل است اما 5/0بیش از  BOD/CODهاي دفن با سن کم نسبت  است، بستگی دارد. در محل
است. باتوجه به اهمیـت بـاالي مبحـث شـیرابه در مـدیریت کیفـی منـابع آب تحـت تـاثیر پسـماند،            2/0تا  005/0نسبت بین 

  .است گردیده ارائه) 1- 2( جداول در جهان کشورهاي از برخی در پسماند دفن خصوصیات شیرابه محل

  4ند در برخی از کشورهاي جهانرابه محل دفن پسمایات شیخصوص - 1- 2جدول
NH3-N  
(mg/lit) 

TKN  
(mg/lit) 

TSS  
(mg/lit) 

COD 
(mg/lit) 

BOD  
(mg/lit) PH  عمر پسماند کشور 

 جدید کانادا 8/5 9660 13800 - 212 42

 جدید هنگ کنگ 3/8- 7/8 7300 17000 <5000 3200 3000

 جدید چین 5/8- 4/7 1900-3180 3700-8860 - - 630-1800

 جدید یونان 2/6 26800 70900 9500 3400 3100

                                                    
1- BOD: Biochemical Oxygen Demand 
2- COD: Chemical Oxygen Demand 
3- TOC: Total Organic Carbon 
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  رابه محل دفن پسماند در برخی از کشورهاي جهانیات شیخصوص -1-2جدولادامه 
NH3-N  
(mg/lit) 

TKN  
(mg/lit) 

TSS  
(mg/lit) 

COD 
(mg/lit) 

BOD  
(mg/lit) PH  عمر پسماند کشور 

 جدید ایتالیا 2/8 2300 10800 1666 - 5210

 جدید کره جنوبی 3/7 10800 24400 2400 1766 1682

 جدید ترکیه 6/5- 0/7 25000- 21000 50000- 35000 3930-2630 2370 2020

 متوسط کانادا 9/6-0/9 - 3210-9190 - - -

 متوسط هنگ کنگ 22/8 1436 7439 784 - -

 متوسط چین 6/7 430 5800 - - -

 متوسط یونان 9/7 1050 5350 480 1100 940

 متوسط ایتالیا 83/8 1270 5050 - 1670 1330

 متوسط ترکیه 15/8 - 9500 - - -

 متوسط تایوان 1/8 500 6500 - - 5500

 متوسط کانادا 28/1-09/4 541/1- 028/0 006/0-164/0  02/0-92/0 72/3-48/10

 متوسط هنگ کنگ 811/3 182/0  12/0  

 متوسط کره جنوبی 76 4/16  78/0  

 متوسط اسپانیا 45/7 17/0  26/0  

 قدیم فنالند 7/6-6/7 84 920- 340 - - 560-330

 قدیم فرانسه 5/7 1.7 500 130 540 430

 قدیم مالزي 4/9- 5/7 48-105 1533-2580 233- 159 - -

 قدیم کره جنوبی 75/8 62 1409 404 - 1522

 قدیم ترکیه 6/8 - 10000 1600 1680 1590

  





 

 

  3فصل ٣

  پسماند تیریمد
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د تیریمد -فصل سوم   پسمان

 کلیات -3-1

مدیریت پسماند بدون در نظر گرفتن گروه و نوع پسـماند داراي اجـزاي مـوظفی اسـت کـه در مراجـع مختلـف داراي        
تـایی شـامل تولیـد،     6ا سـطوح  یآوري، حمل، و دفع نهایی، و  تایی شامل تولید، جمع 4باشد. مثال سطوح  می ییها تفاوت

آوري، حمـل و   تایی شامل تولید، نگهداري، جمـع  8ا سطوح ینقل، پردازش، و دفع نهایی، و  آوري، حمل و نگهداري، جمع
تـر بـه مسـایل     تایی کم 4باشد. تفاوت سطوح مختلف این است که در سطوح  نقل، پردازش، بازیافت، کمپوست، و دفن می

آید که سطوح  ست. بنابر این به نظر میمحیط زیستی پرداخته شده است و دفع بهداشتی به طور کامل در نظر گرفته نشده ا
گیرد و بنابراین در کشورهاي کم درآمد مورد استقبال قرار گرفتـه اسـت و    تر نشات می افتگی کمیتایی از سطوح توسعه  4

تر، توسط کشورهاي توسعه  پیشرفته دارد بیش يها گذاري و استفاده از تکنولوژي تایی چون نیاز به هزینه و سرمایه 8سطوح 
منظور استحصال انرژي (آلی، و  تایی عمدتا در مراحل دفع نهایی به 6گیرد و تفاوت آن با سطوح  افته مورد استفاده قرار میی
  تایی استفاده گردیده است: 8باشد. لذا در این دستورالعمل به دالیل ذیل از سطوح  ا حرارتی) میی

تایی مناسب  4ردیده است. لذا استفاده از مدیریت با سطوح اي به بازیافت گ در قانون مدیریت پسماند توجه ویژه  -الف
  باشد. و منطقی نمی

جاکه کشور ایران جزو کشورهاي در حال توسعه است، استفاده از تکنولوژي مناسب، مقتضـی بـا وابسـتگی     از آن  -ب
ایش سـطح توسـعه   ي معقول و مناسب ریالی مد نظر قرار گرفته تا به تدریج و گام بـه گـام بـا افـز     تر و هزینه کم

  تر استفاده نمود.  پیشرفته يها تر و تکنولوژي پیچیده يها افتگی، از روشی
آوري، ذخیـره   ک مجموعه منسـجم و سیسـتماتیک، مـرتبط بـا کنتـرل تولیـد، جمـع       یطورکلی مدیریت پسماند از  به

مسـوول آمـوزش و اطـالع     (نگهداري)، جداسازي، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماند تشـکیل یافتـه اسـت کـه    
) را بـه عنـوان رونـد منطقـی و اجـزاي موظـف مـدیریت        1-3( توان نمـودار  باشد. بنابراین می رسانی در این زمینه نیز می

  پسماند معرفی نمود.



 منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد ضوابط حفاظت از کیفیت  23/08/94  28

 

تولید مواد زاید 

جمع آوري 

نگهداري 

پردازش و 
بازیابی  حمل و نقل 

دفع نهایی 
  

  روند منطقی و اجزاي موظف مدیریت پسماند  -1-3نمودار 

گردد، بازیافت جزء مرحله پردازش و کمپوست جزء تکمیلـی مرحلـه دفـع     هده می) مشا1-3گونه که در نمودار ( همان
اي اسـت کـه داراي دو    مرحلـه  6اي مواد زاید جامد همان مـدیریت   مرحله 8رود. به بیان دیگر مدیریت  نهایی به شمار می

 باشد. جزء تکمیلی در مرحله پردازش و دفع نهایی می

  عادي پسماندهاي تیریمد -3-2

قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روسـتاها و   7اده به استناد م
هـا   داري ها به عهده بخش ها و دهیاري ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداري ها و دهیاري ها به عهده شهرداري حریم آن

عهده تولید کننده خواهد بود. در صـورت تبـدیل آن بـه پسـماند     باشد. مدیریت اجرایی پسماندهاي صنعتی و ویژه به  می
  ها خواهد بود.   داري ها و بخش ها، دهیاري عادي به عهده شهرداري

ت پسـماند  یریرو مـد  گردد. از این را شامل می ید شده در اکثر جوامع انسانین حجم پسماند تولیتر ، بیشيپسماند عاد
ن گـروه از پسـماندها   یت متداول ایریکل مدیگردد. س وامع مسکونی محسوب میت جیریمد يها از چالش یکیعادي غالبا 

  ان نمود:یل بیتوان به صورت ذ را می

 دیتول -1- 3-2

است که در آن مواد، غیر قابل استفاده شناخته شده و باید به نحوي دفع گردنـد. در   ییها تولید پسماند شامل فعالیت
رو برخـی از صـاحب نظـران، ایـن      باشـد از ایـن   پذیر نمی طورکامل امکاني تولید به  حال حاضر اعمال کنترل دقیق مرحله
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سازي و رواج بازیافـت در مبـدا ایـن     نمایند. اما با فرهنگ بخش را جزو مراحل اصلی مدیریت اجرایی پسماند محسوب نمی
 ترین مرحله مدیریت اجرایی پسماند محسوب گردد. عنوان مهم تواند به مرحله می

تولیـد شـده    يگردد تا پسماندها هن است ایجاد مناظر نامناسب، جذب حشرات و تولید بو باعث میچه واضح و مبر آن
آوري  ا غیراصولی جمـع ین زمان ممکن به شکل اصولی و یتر مدت زمان زیادي را در مرحله تولید متوقف نگردند و در کوتاه

تواند اثري بر محیط زیست و به ویژه منابع آب داشـته   رو انباشت کوتاه مدت پسماند در مرحله تولید نمی گردند. از این می
توان اذعان نمـود کـه کیفیـت و     باشد و به طورکلی می باشد. اما نوع و میزان مواد تولید شده از اهمیت باالیی برخوردار می

ولیـد  توان چنین نتیجه گرفـت کـه اگرچـه مرحلـه ت     گردد. لذا می کمیت پسماند تولیدي عمال در این مرحله مشخص می
طور مستقل در مبحث آلودگی منابع آب و در نتیجـه راهکارهـاي حفاظـت از آن اهمیـت چنـدانی نـدارد، امـا         پسماند به

دانستن کیفیت و کمیت مواد تولید شده در این مرحله جهت بررسی اثر سایر مراحل مدیریت اجرایـی پسـماند از اهمیـت    
  باشد. بسیار باالیی برخوردار می

  آوري جمع - 2- 3-2

اي است که در آن دخالت عموم مردم کـاهش   آوري در مدیریت اجرایی پسماند در حقیقت اولین مرحله جمع ي مرحله
آوري و  باشـد. مراحـل جمـع    ریزي و کنتـرل را دارا مـی   رو قابلیت برنامه یابد. از این افته و وظایف مسووالن امر افزایش میی

دهـد و در صـورت عـدم     ایی پسماند را به خود اختصاص میدرصد کل مخارج مدیریت اجر 80حمل و نقل پسماند تقریبا 
آمدهاي منفی محیط زیستی به ویژه اثرات منفـی بـر منـابع آب را بـه همـراه داشـته        تواند پی اجراي صحیح و اصولی، می

آوري و حمـل زبالـه، ضـمن تسـریع عملیـات و کـاهش        سازي و مکانیزه کردن سیسـتم جمـع   رو اصالح، بهینه باشد. از این
  مدیریت زباله، باعث پیشگیري از اثرات منفی بر محیط زیست خواهد شد.   يها ینههز

هـاي دفـع زبالـه بـه صـورت نـوین و پیشـرفته         آوري و حمـل و نقـل و شـیوه    ها و تجهیزات مختلف جمع امروزه روش
هـاي مختلـف    ز سیسـتم کنند. ذیال چند مـورد ا  اند و تا حدود زیادي انتظارات محیط زیستی موجود را برآورده می درآمده

آوري و حمل و نقل زباله که هم اکنون در کشور ما رایج بوده و بـه عبـارتی مناسـب تشـخیص داده شـده اسـت، بـه         جمع
  شود. اختصار بیان می

  1هاي حمل زباله هاي پالستیکی به صورت منزل به منزل و تخلیه در ماشین آوري زباله به وسیله کیسه جمع  -الف

  هاي حمل زباله ها به ماشین هاي دستی و انتقال مستقیم آن ي گاري وسیله نازل بهحمل زباله از م  -ب
  آوري توسط ماشین آالت مکانیزه حمل زباله دپو زباله توسط تولید کنندگان در مخازن گالوانیزه و جمع  -ج
  ریکهاي با آوري به صورت منزل به منزل و از مخازن گالوانیزه براي مناطق متراکم و کوچه جمع  -د

                                                    
هـاي   آوري مناسـب قـرار گیـرد یکـی از روش     چه در خطوط جمـع  نگیرد و چنا این روش در حال حاضر در اغلب شهرهاي کشور انجام می -1

 .آید حساب می متناسب و مفید به
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آوري در  گیـرد، سـرعت جمـع    آوري پسماند در ارتباط با اثر بر کیفیت منابع آب مورد توجه قـرار مـی   چه در جمع بنابراین آن
  باشد.   طور مستقیم بر روي تولید شیرابه و وجود زمان الزم براي نفوذ و پخش آن در منابع آب می باشد که به این مرحله می

 موقت ذخیره و نگهداري -3- 3-2

ي حمل به مراکز دفع نهایی باید ذخیـره و   آوري و تا مرحله ولید شده با ترکیب ناهمگون پس از تولید و جمعپسماند ت
پـذیرد، از دیـدگاه    ن بخـش حمـل و نقـل مـدیریت پسـماند انجـام مـی       ینگهداري گردند. این مرحله کـه توسـط مسـوول   

بهداشـتی در سـطح جوامـع     يهـا  ي دیـدگاه  عهباشد. با توسـ  زیباشناختی و بهداشت عمومی از اهمیت خاصی برخوردارمی
هـاي موقـت ذخیـره و     ابد. اما متاسفانه هنوز ایستگاهین زمان ممکن کاهش یتر گردد که این مرحله به کم انسانی سعی می

جاکه پسماند ذخیره شده غالبا بخشی از دوره تجزیه خود را در  نگهداري پسماند در اکثر شهرهاي کشور وجود دارد. از آن
توانند بر روي محیط پیرامون خود به خصوص منابع آب  کنند، می نمایند و لذا تولید شیرابه می ها طی می گونه ایستگاه این

باشد که باتوجه به ضـوابط فنـی سـاختمان     تاثیرگذار باشند. بنابراین عامل اثرگذار در این مرحله شیرابه و ترکیبات آن می
  اثرات مخرب بر منابع آب باشد.تواند عامل  ایستگاه نگهداري موقت، می

 نقل و حمل - 4- 3-2

باشد. بـه علـت    سازي پسماند به مراکز دفن نهایی می منظور انتقال پسماندهاي دپو شده در مراکز موقت ذخیره این مرحله به
ز ذخیـره  اي از مراکـ  اي و یا چند مرحلـه  دور بودن مراکز دفن بهداشتی از مراکز تولید پسماند، حمل پسماند به صورت دو مرحله

  شود که ممکن است به طرق زیر (خصوصا در کشور ایران) صورت پذیرد:   هاي دفن روش اقتصادي محسوب می موقت به محل
هـاي حمـل    اي (انتقال زباله از محل تولید به ایستگاه موقت بـرون شـهري توسـط ماشـین     حمل و نقل دو مرحله  -الف

  به محل دفن نهایی توسط سمی تریلرها).زباله، انتقال زباله از ایستگاه موقت برون شهري 
هاي حمـل زبالـه،    اي (انتقال زباله از محل تولید به ایستگاه موقت درون شهري با ماشین حمل و نقل چند مرحله  -ب

هاي حمـل زبالـه، انتقـال     انتقال زباله از ایستگاه موقت درون شهري به ایستگاه موقت برون شهري توسط ماشین
  قت برون شهري به محل دفن نهایی توسط سمی تریلرها).زباله از ایستگاه مو

 يها گیرد، وجود ایستگاه چه در حمل ونقل پسماند در ارتباط با اثر بر کیفیت منابع آب مورد توجه قرار می بنابراین آن
منـابع آب   موقت در این مرحله است که به طور مستقیم بر روي تولید شیرابه و وجود زمان الزم براي نفوذ و پخش آن در

نگهداري هستند که در جایگاه خود مورد  يها موقت، درحقیقت همان ایستگاه يها باشد. بدیهی است که ایستگاه موثر می
  اند. بررسی قرار گرفته

 پردازش -5- 3-2

گـر  ید يباشـد. از سـو   مـی  ینفک زنـدگ یت انسان مصرف کننده است، جزو الیاز فعال ید زباله که خود ناشیفرایند تول
 یاي ارزشمند و قابل استفاده است. بررس م، زباله مادهیف بر آن نهیکث يم و عبارت طالینگاه مثبت به زباله بنگر چه با چنان
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». هیچ بخشی از زباله دور ریختنی نیست«دهد که  نشان می یقات انجام شده در سطح ملیج تحقیو نتا یمراجع معتبر علم
هاي بعدي مهیا نمود. پردازش عبارت است از هر گونه روش،  منظور استفاده به توان آن را بنابراین با پردازش بر روي زباله می

هاي متداول پردازش در حال حاضر  تکنیک، یا سیستمی که موجب تغییر شکل فیزیکی و یا شیمیایی پسماند گردد. از روش
ها به نوعی باعـث کـاهش    روش هاي: جداسازي، بازیافت، تولید کمپوست و سوزاندن اشاره نمود. همه این توان به روش می

  شود.  هاي مدیریت پسماند باعث سودآوري نیز می حجم، وزن و اندازه پسماند شده و درنتیجه عالوه بر کاهش هزینه
کارهاي کاهش حجم زباله، بازیافت آن است. در این روش بخشـی از زبالـه کـه فاسدنشـدنی اسـت،       یکی از بهترین راه

پـردازش پسـماند، از    یگردد. در اکثر مراجع علمـ  شرایطی دوباره به چرخه مصرف باز میاستخراج و پس از فراوري تحت 
ت پسـماند  یرید شده از فرایند مـد یاز پسماند تول ین مرحله عمال بخشیرا در ایگردند. ز محسوب می ییدفع نها يها روش

  دهند.  به شدت کاهش می گردند و میزان مواد زایدي را که باید در محل دفن بهداشتی مدفون شوند خارج می
  م نمود:  یر تقسیز یتوان به چهار بخش اصل ن مرحله را مییا

 جداسازي 

 بازیافت 

 کمپوست 

 سوزاندن 

  جداسازي -الف

جداسازي مواد زاید در دو مقطع مبدا و مقصد ممکن است صورت پذیرد. روش جداسازي و تفکیـک در مبـدا یکـی از    
شود. در این روش، زایـدات قابـل بازیافـت     ازي و تفکیک مواد زاید، محسوب میهاي جداس ترین روش هزینه ترین و کم مهم

هاي معین داخل شهر یا روسـتا،   اي که به این منظور در محل سازي به ظروف ویژه پس از جداسازي در منزل جهت ذخیره
گردنـد. یکـی از    مل میهاي ویژه و منظم از محل تولید به محل تبدیل، ح اند، منتقل و سپس توسط سرویس نصب گردیده

مزایاي این روش عدم اختالط و آلودگی مواد زاید قابل بازیافت با هم و در نتیجه عدم نیـاز بـه ضـد عفـونی و شستشـوي      
هاي مازاد است. در حقیقت این مرحله در صورت اعمال مدیریت صحیح و علمی پسـماند   چنین صرف هزینه مضاعف و هم

گـذارد بلکـه باعـث کـاهش مخـاطرات       بر محیط زیست و منابع آب بر جـاي نمـی   یویوجود خواهد داشت و نه تنها اثر س
  بهداشتی در سایر مراحل مدیریت پسماند خواهد شد.

توجه به این مهم که جداسازي پسماند (براساس آنالیز فیزیکی آن) باعث خواهـد گردیـد تـا عمـال حجـم پسـماند در       
  ه و امکان مدیریت بهتر را به همراه خواهد داشت.افته که به تبع آن کاهش هزینیمراحل بعد کاهش 

آیـد. در ایـن روش    هاي جداسازي مواد زاید به حساب می روش جداسازي و یا تفکیک در مقصد نیز یکی دیگر از روش
زایدات قابل بازیافت پس از ورود به مراکز انتقال و یا دفع توسط روش سنتی و با صرف نیروي انسـانی و یـا توسـط انـواع     

گردنـد. امـا مخلـوط شـدن      هاي مکانیزه همانند سرند، آهن ربا، تونل باد و ... از داخل مواد تفکیک و جداسازي می ستمسی
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گردد که این روش نسـبت بـه روش تفکیـک در مبـدا      آوري و حمل و نقل باعث می کلیه پسماندها در مراحل تولید، جمع
سازي مواد تفکیک شده براي اسـتفاده مجـدد و شستشـوي     آماده تر با مشکالت بهداشتی همراه باشد. از سوي دیگر، بیش

ها ممکن است تولید فاضالب غلیظ همراه با مواد آالینده نماید. این فاضالب تولید شده در صورت نفـوذ بـه منـابع آب     آن
  تواند باعث ایجاد تغییرات کیفی منفی گردد. می

  بازیافت -ب

بـه دو   یآوري شـده از منـاطق مسـکون    قابل استفاده است. زایدات جمع يانرژا یل پسماند به مواد یافت فرایند تبدیباز
ک شده در محل تولید یـا  ین رو مواد تفکیک است. از ایافت قابل تفکیر و مواد زاید قابل بازیمواد زاید فساد پذ یبخش کل

ند و دوبـاره وارد مرحلـه تولیـد    تواند پس از گذراندن مراحلی، تبدیل به مواد قابل استفاده مجدد شو در محل پردازش، می
که به عنوان سوخت مورد مصرف قرار گرفته و تبدیل به انرژي شوند. بنابراین بازیافـت مـواد باعـث کـاهش      گردند و یا این

منظـور تولیـد    شود. اما بازیافت مواد بـه  تري متوجه محیط زیست می هاي قابل دفن شده و آسیب کم گیر حجم زباله چشم
رد. یانجـام پـذ   ییباید بهداشتی بوده و در صورت آلوده بودن مواد باید بـه تناسـب شستشـو و گنـدزدا    محصوالت مرغوب 

گـردد. در غیـر    بنابراین عدم کنترل فاضالب تولیدي در این قسمت باعـث آلـودگی منـابع آب سـطحی و زیرزمینـی مـی      
  صورت مرحله بازیافت خشک خطري براي منابع آب نخواهد داشت. این

  1کمپوست -ج

فسـاد پـذیر و در    يانجام گرفته بر روي انواع پسـماندها  يها ک کود آلی است که از مجموع تغییر و تبدیلیکمپوست 
بسـیار دور در   يهـا  آید. تولیـد کمپوسـت از زمـان    ها به وجود می مختلف میکرواورگانیزم يها ي توالی فعالیت گروه نتیجه

محصوالت زراعی و با افزودن فضـوالت دام و طیـور    ياده از پسماندهاکشاورزي سنتی اغلب کشورها از جمله ایران با استف
فوق، انبوهی از سایر مواد آلی به صورت مواد زاید و ضـایعات برخـی    يبه آن متداول بوده است. امروزه عالوه بر پسماندها

هـا و ... در   ضـالب شـهري، لجـن فا   يها چنین از طریق زباله کارخانجات صنعتی به خصوص صنایع کشاورزي و غذایی، هم
ک کود آلی، هم از نظر اصـالح خـاك و   یها از طریق کمپوست و استفاده به عنوان  شود که بازیافت آن حجم زیاد تولید می
ي محیط زیسـت امـري کـامال ضـروري      آن و هم از لحاظ جلوگیري از انتشار مواد آلوده کننده يخیز افزایش سطح حاصل

باشـد کـه    مبحث احتمال آلوده بودن کمپوست و انتقال آلودگی به اراضی کشاورزي مـی  . اما نکته قابل توجه در این2است
به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. عالوه براین مراحـل تهیـه کمپوسـت     یاگر اتفاق افتد منابع آب سطحی و زیرزمین

تـوان اذعـان نمـود کـه، در بـین       مـی  باشـد. بنـابراین   نیز با تولید شیرابه و در نتیجه احتمال اثر بر منـابع آب همـراه مـی   
  را بر منابع آب داشته باشد. خطرن یتر تواند بیش فرایندهاي پردازش و بازیافت، کمپوست می

                                                    
1- Compost 
2- http://daneshnameh.roshd.ir 
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 هـر  کـه  دانسـت  کمپوسـت  از استفاده و دیتول یاصل تیفعال دو شامل توان می را پسماند تیریمد در کمپوست مرحله
 فراینـد  بـه  وابسـته  تولیـد  مرحلـه  در زیسـت  محـیط  بـر  اثـر . باشـد  آب بعمنا و زیست محیط بر یاثرات عامل تواند می کی

 پـردازش  و بیوشـیمیایی  تجزیـه  مقـدار  دیگر عبارت به یا سازي کمپوست فرایند پیشرفت نظر از. باشد می سازي کمپوست
  : از عبارتند کمپوست انواع نهایی،

 :2ست. در کمپوست خام درجـه تخمیـر   کمپوستی است که به طور کامل تخمیر نشده ا کمپوست تازه یا خام 
هفته در فضاي بسته). در این کمپوست مـواد آلـی در    11الی  2هفته در فضاي باز و  6الی  4است (مدت  3یا 

شـوند و   هاي هرز مـی  گراد پاستوریزه شده و عاري از هر نوع میکروب و بذر علف درجه سانتی 70دمایی معادل 
تـا   40تـر و دمـاي آن بـین     وي توده صورت نگرفته است، مواد آلی آن بیشکه هنوز تخمیر کامل ر به دلیل این

  گراد است.  درجه سانتی 45
 :کمپوستی است که در شـرایط مناسـب عمـل تخمیـر در آن ادامـه یافتـه و در نتیجـه مقـدار          کمپوست کامل

 20د آلـی بـه حـدود    و مقـدار مـوا   15تـر از   (نیتروژن/ کربن) به کم C/Nتري از مواد آلی تجزیه و نسبت  بیش
 درصد تقلیل یافته است.  15الی  10تر از  ها به کم درصد و مقدار ناخالصی

 :در این کمپوست عمل پاستوریزاسیون به طور کامل انجام گرفته و کمپوست عاري از هر نـوع   کمپوست آماده
ایـن نـوع کمپوسـت،    هاي هرز از بین رفته است. چـون در   چنین قدرت رویش علف زا است. هم باکتري بیماري

شود و بدین صورت تغییر ناپذیر شـده و   تر می مدت زمان تخلیه طوالنی شده، بنابراین تجزیه مواد آلی آن بیش
هـا در آن، در   ماند. کمپوست آماده به دلیل داشتن ترکیبات ثابت و نیز وجود ریـز مغـذي   ترکیبات آن ثابت می

  گیاهان بسیار موثر است.  رشد گیاهان به ویژه براي بخش باغبانی و پرورش
گردد. کمپوست آمـاده را در اصـطالح کمپوسـت بـالغ      گیري از کمپوست تنها در مرحله کمپوست آماده توصیه می غالبا بهره

  نامند.   نیز می

  معیارهاي تشخیص بلوغ کمپوست -

  نسبتC/N  باشد.  6یا  5(نیتروژن/کربن) محلول عصاره گیري شده در حدود  
  باشد.  7/0تر از  به ازت کل باید کمنسبت کربن آلی 

  مقدارNH4
+-N باشد.  04/0تر از  کمپوست باید کم 

  نسبتC/N باشد.  12تر از  باید کم 

  نسبتNH4
+/NO3

 باشد.  16/0در حدود  -

 درصد باشد.  7/1تر از  کربن آلی محلول در توده باید کم 

  باشد. درصد 30تر از  روز نباید بیش 70مقدار تجزیه کربن در مدت 
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  لحاظ کیفی بندي کمپوست به گروه -

 Bو  Aتوان به دو گـروه   کمپوست آماده (بالغ) را از دیدگاه کیفی می BNQ3 و AAFC1 ،SCC2براساس سه استاندارد 

  باشد. ) می1-3تقسیم نمود. مشخصات کیفی این دو گروه مطابق با جدول (

  *مشخصات کیفی کمپوست آماده (بالغ) - 1-3جدول 
 Bگروه  Aگروه  رپارامت

 5/1 **5/1و یا  01/0 مقدار مواد خارجی براساس وزن خشک
 mm 5/12 25ماکزیمم قطر مواد خارجی برحسب 

AS*** 13 75 
Cd 3 20 
Co 34 150 
Cr 210 1060 
Cu 100 757 
Hg 8/0 5 
Mo 5 20 
Ni 62 180 
Pb 150 500 

  1387طراحی)، انتشارات دانشگاه تهران  محمدعلی، کمپوست (اصول مهندسی و مباحث -عبدلی *
  پیشنهاد گردیده است.   CCMEدر استاندارد  0.05>و عدد  BNQدر استاندارد  0.01>حدود  **

  ) ارائه شده است.mg/kgغلظت کلیه عناصر سنگین براساس وزن خشک کمپوست ( ***
  

  تعریف گردیده است.  هاي زیر  زا در کلیه استانداردهاي مطرح محدودیت از نظر عوامل بیماري

 د (عد 1000 از تر کم باید کلیفرم فیکال تعدادMPN(4 .در هر گرم ماده خشک کمپوست باشد  

 تر از ( تعداد سالمونال باید کمMPN (3  گرم ماده خشک باشد.  4در هر 

 جهدر 55 حداقل دماي معرض در روز 3 از بیش باید کمپوست شود، اگر کمپوست با روش توده ثابت انجام می 
 . گیرد قرار گراد سانتی

 بـراي  گراد سانتی درجه 55 حداقل باید کمپوست دماي گیرد، می انجام برگردان روش با کمپوست هوادهی اگر 
 . باشد روز 15 حداقل

  آورده شده است. 2تر در زمینه کیفیت کمپوست در پیوست  استانداردهاي بیش
  
  
  

                                                    
1- Agriculture and Agri-Food Canada 
2- Standard Council of Canada 
3- Burea de Normalisation du Quebec 
4- Maximum Possible Number 
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  مالحظات کنترل کیفیت کمپوست -

باشـند.   اند.) مـی  امل بر کیفیت کمپوست آماده مواد اولیه (پسماند که به عنوان ماده خام استفاده شدهتاثیرگذارترین ع
گیري بر کیفیت کمپوست داشـته باشـد. مالحظـات موجـود در ایـن       تواند تاثیر چشم رو توجه و کنترل این بخش می ازاین

  زمینه عبارتند از:
 تولیدي تلفمخ محصوالت مورد در آلودگی سطح حذف یا کاهش  

برخی از مواد و محصوالت تولیدي پس از استفاده توسـط انسـان بـه عنـوان مـاده خـام در فراینـد کمپوسـت مـورد          
گیرد. فرایند تولید این مواد می تواند میزان فلزات سنگین و سایر آالینـده هـا را در محصـوالت بـاال      استفاده قرار می

ل نهایی آن را با مشکل مواجه سازد. به عنوان مثال غالبـا فراینـدهاي   برد و در نهایت فرایند تولید کمپوست و محصو
گردد. از این رو الزم است فراینـد تولیـد محصـوالت     تولید کاغذ باعث افزایش غلظت فلزات سنگین در کمپوست می

فلـزات   ها به فرایند تولیـد کمپوسـت وجـود دارد.) اصـالح گردیـده و وجـود       (به ویژه محصوالتی که احتمال ورود آن
  ها کاهش یابد. سنگین و ترکیبات سمی در آن

  مبدا در زاید مواد جداسازي 

در محل تولید پسماند باید پسماند قابل کمپوست از سایر ضایعات جدا گردند. رعایت این جداسازي کمک بـه  
 نماید.  سزایی در کاهش آلودگی کمپوست می

 ها توده تشکیل از پیش کمپوست تولید محل در کننده آلوده مواد جداسازي  

درصورت نقص و یا عدم اجراي جداسازي و تفکیک پسماند در مبدا، الزامـا بایـد مـواد آلـوده کننـده در محـل       
  ها، از مواد خام ورودي فرایند کمپوست جدا گردند.  تولید کمپوست و قبل از تشکیل توده

  فراوري از پس کننده آلوده مواد جداسازي   

اطمینان از عدم وجود مواد آلوده کننده و ترکیبات ناخواسته در کمپوست، غربال نمـودن  آخرین مرحله براي حصول 
بندي، کمپوست آماده را غربال و ترکیبات ناخواسـته   کمپوست نهایی و فراوري شده است. در این مرحله قبل از بسته

  سازند.  آن را جدا می
هـا   باشـند. لـذا اجـراي کامـل آن     مـی  2و  1نه فوق، موارد گزی 4ترین و تاثیرگذارترین گزینه در بین  بدیهی است مهم

  گردد.   توصیه می

  گیري از کمپوست مکان بهره -

پـذیرد.   گیري از کمپوست با دو هدف اصلی جایگزینی کودهاي شیمیایی و توسعه کشاورزي انجام مـی  طورکلی بهره به
تـوان   اند) نمی یابی گردیده باشند (از قبل مکان میجاکه در صورت جایگزینی کودهاي شیمیایی اراضی زراعی موجود  از آن

گیري از کمپوست نیز بایـد مـورد    گذاشت. اما در صورت تصمیم بر توسعه کشاورزي، مکان بهره يها تاثیر یابی آن در مکان
  توجه قرار گیرد. 



 منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد ضوابط حفاظت از کیفیت  23/08/94  36

 

 کمپوست با ییایمیش يکودها ینیگزیجا 

ت مخرب و جبران ناپذیري بر محیط زیست و منـابع آب بـر   کودهاي شیمیایی در مقایسه با کمپوست (کود آلی) اثرا
زیست  ک رویکرد مناسب و در راستاي توسعه پایدار محیطیها توسط کمپوست  رو جایگزینی آن گذارند. از این جاي می

  آید.  به شمار می
 کمپوست از گیري بهره واسطه به يکشاورز توسعه 

دیریت پسماند، توسعه کشاورزي و زیرکشت بردن اراضی بایر آمد تولید کمپوست در م در برخی از مناطق و پی
گیرد. در این رویکرد عالوه بر ضوابط مرتبط با جایگزینی کودهاي شیمیایی بـا   در دستور کار مسوولین قرار می

یابی اراضی استفاده کننده از کمپوست در نظر گرفـت تـا در ایـن راسـتا      توان ضوابطی براي مکان کمپوست می
  لودگی منابع آب را به حداقل ممکن تقلیل داد. این ضوابط عبارتند از:احتمال آ

 یزراعـ  یاراضـ  توسـعه  از) فصل چهـارم ( یزیرزمین و یسطح آب منابع ادیز و ادیز اریبس تیحساس با مناطق در 
 .گردد يخوددار

 گردد يخوددار یزراع یاراض توسعه از سدها زیآبر حوضه و ها آبخوان هیبرتغذ تاثیرگذار یاراض در. 

 تـر از   کالس فرسایش خاك اراضی انتخابی نبایـد بـیش   یمناطق با حساسیت متوسط منابع آب زیرزمین در
III .باشد 

 تر از  در مناطق با حساسیت متوسط منابع آب سطحی کالس فرسایش خاك اراضی انتخابی نباید بیشII .باشد 

 گردد که تنها از کمپوسـت   پیشنهاد می یدر مناطق با حساسیت متوسط و کم منابع آب سطحی و زیرزمین
 استفاده گردد. Aکالس 

  استفاده از کمپوست کالسB تیحساسـ  با یسطح آب منابع با مناطق در و ها آبخوان در خارج از محدوده 
 .باشد می بالمانع الزم یمحیط زیست ریتداب اتخاذ با کم یلیخ

  سوزاندن -د

سوزاندن دفع بهداشتى کرد. هر جا که زمین مناسب در دسترس نباشد ایـن  ي آتش زدن یا  وسیله توان به ها را می زباله
گردد. بدین ترتیب که گازهـاي   کار روش انتخابى است. اما سوزاندن غیراصولی پسماندها باعث آلودگی هوا و منابع آب می

هـاي   شود. بـاران  اسیدي می هاي متصاعد شده از سوزاندن پسماند باعث آلودگی هوا و در مواقع بارندگی باعث تولید باران
که اکسیژن محلول در آب را به شدت کاهش داده  طوري هاي سطحی هستند به ترین عوامل آالینده آب اسیدي یکی از مهم

مانده از سوزاندن مواد نیـز در صـورت عـدم کنتـرل، در      چنین خاکستر باقی کاهد. هم ها می و از قدرت خودپاالیی رودخانه
شوند. اما اگر سـوزاندن در شـرایط    منابع آب سطحی مجاور خود می TDS2و  TSS1باعث باالرفتن محیط پراکنده شده و 

                                                    
1- Total Suspended Solids 
2- Total Dissolved Solids 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Total+Suspended+Solids
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Total+Dissolved+Solids
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آورد. قابل ذکر است که، دفع  کنترل شده باشد و خاکستر ناشی از آن به شکل کنترل شده دفع گردد مشکلی به وجود نمی
  زمینی خواهد شد. هاي زیر هاي حالل در آب سوزها باعث ورود نمک غیربهداشتی خاکستر زباله

سـوزها فقـط محـدود بـه      با توجه به توضیحات ارائه شده و بررسی هاي انجـام گرفتـه در ایـن زمینـه اسـتفاد از زبالـه      
سوزهاي بیمارستانی نیز بـا توجـه بـه قـوانین      گردد. زباله پسماندهاي پزشکی شده و در مورد دفع بقیه زایدات توصیه نمی

  اي دارند.   عملکرد کنترل شدهوزارت بهداشت در این زمینه کامال
که اصولی و بهداشتی عمل نمایند، اثـر منفـی مسـتقیم     یباتوجه به مطالب ارائه شده، جداسازي، بازیافت و سوزاندن در صورت

 بر کیفیت منابع آب نخواهد داشت. اما مراحل تولید کمپوست (به عنوان روشی براي بازیافت مواد آلـی از زبالـه) و اسـتفاده از آن   
رو مبحث کمپوست بـه ویـژه محـل اسـتقرار کارخانـه، کیفیـت کمپوسـت         تواند منابع آب را متاثر سازد. از این طورمستقیم می به

  تولید شده، محل مصرف و نوع آبیاري اراضی کشاورزي تحت پوشش در ضوابط حاضر بررسی خواهد گردید.  

 دفن -6- 3-2

شـیمیایی و   يهـا  امـدي هسـتند کـه توسـط واکـنش     ج يهاي دفن بهداشتی) محل دفن پسـماندها  ها (محل لندفیل
شوند. دفن بهداشتی، یک روش موثر و پذیرفته شده براي دفن دائم مواد زایـد اسـت. در    بیولوژیکی تجزیه می يها فعالیت

تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیـرد.   اي که زمین کافی و مناسب وجود داشته باشد، روش دفن بهداشتی می هر منطقه
هاي دفع زباله بوده و به عنوان بهتـرین گزینـه جهـت اصـالح روش موجـود مـدیریت        ترین روش روش یکی از متداول این

گونه که قبال نیز اشاره گردید، ضوابط حاضر نیز در حقیقت در راستاي اجرایی  باشد. همان اجرایی پسماند کشور مطرح می
منظور کاهش آلودگی  تر محل دفن به یابی مناسب و در جهت مکان نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند آیین 25نمودن بند 

ترین محور مورد بررسـی در ایـن ضـوابط، مرحلـه دفـن در مـدیریت اجرایـی         رو مهم منابع آب تعریف گردیده است. از این
  باشد.  پسماند می

  ي زیر است: طورکلی عملیات دفن بهداشتی زباله شامل چهار مرحله به
 لندفیل روزانه هاي لولس در زباله ریختن 

 روزانه هاي سلول در زباله ساختن متراکم و پراکندن 

 مناسب مواد یا و خاك هیال کی با سلول روزانه پوشاندن 

 لندفیل یینها پوشش  
تولیـدي در مراکـز جمعیتـی اسـت و      يهـا  ک روش تقریبا قابل قبول و مطمئن براي دفـع زبالـه  یدفن بهداشتی زباله 

در مقابل تلنبار کردن غیربهداشتی زباله مطرح است. پوشاندن مواد در مراحل دفن بهداشتی زبالـه   ک جایگزینیعنوان  به
چنـین   کنـد. هـم   دفن شده جلـوگیري مـی   يها به طور موثر از تماس حشرات، جوندگان، حیوانات دیگر و پرندگان با زباله

طحی را که ممکن است به داخل محـل دفـن نفـوذ    پوششی از تبادل هوا و مواد زاید جلوگیري کرده و مقدار آب س ي الیه
  رساند.  کند، به حداقل می
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هـاي زیرزمینـی و میـزان خـاك قابـل       هاي مختلف دفن بهداشتی زباله بر حسب موقعیت جغرافیایی، سـطح آب  روش
ز هـا ا  کدیگر هستند. قابل ذکر است کـه توضـیح کامـل یکایـک ایـن روش     یدسترس جهت پوشش زباله، بسیار متفاوت با 

گردد. توضیح کامـل   اي اکتفا می هاي مسطح، سراشیبی، و ترانشه ي این گفتار خارج بوده و تنها به شرح کلی روش حوصله
  هاي دیگر دفن بهداشتی زباله در کتب و مراجع مربوط موجود است. ها و یا سیستم این روش

  1روش دفن بهداشتی به صورت مسطح -الف 

شود که زمین براي گودبرداري مناسب نباشد و یا سطح آب زیرزمینـی بـاال باشـد.     یاز این روش در مواقعی استفاده م
متر در روي زمین تسطیح گردیـده   سانتی 40-75ها بعد از تخلیه به صورت نوارهاي باریکی به ضخامت  در این روش زباله

آمـاده   يهـا  ین مرحله به بعد روي الیهمتر برسد. از ا سانتی 180-300ها به  شوند تا ضخانت آن زباله فشرده می يها و الیه
هـاي روزانـه کـل     شوند. نهایتـا بعـد از تکمیـل همـه سـلول      گسترده و فشرده می 15-30شده قشري از خاك به ضخامت 

  دهد.  ) نحوه دفن بهداشتی را به صورت مسطح نشان می1-3شود. شکل ( هاي مشخص پوشیده می لندفیل با الیه

  
  هاي مسطح لندفیلتصویر شماتیک از  - 1- 3شکل 

  2روش سراشیبی -ب 

نمایند. اصوال  که مقدار کمی خاك براي پوشش زباله در دسترس باشد، از روش سراشیبی استفاده می اغلب در مواردي
مساعدترین منطقه براي عملیات دفن بهداشتی زباله در این روش، مناطق کوهستانی با شیب کم اسـت. در ایـن عملیـات    

هـاي دیگـر    واد مطابق با روش دفن مسطح صورت گرفته و خاك الزم براي پوشاندن زباله از قسمتجایگزینی و فشردن م
  دهد.  دار را نشان می ) طرح شماتیک محل دفن در مناطق شیب2-3گردد. شکل ( محل دفن تامین می

                                                    
1- Area Method 
2- Slope Method 
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  دار شیب يها تصویر شماتیک از لندفیل -2- 3شکل 

  1اي یا گودالی روش ترانشه -ج 

به قـدر کـافی پـایین اسـت،      یزیرزمین يها مناطقی که خاك به عمق کافی در دسترس بوده و سطح آباین روش در 
شـوند و   متـر حفـر مـی    5/4-15و عـرض   1-4، عمق12-30هایی به طول  گیرد. بدین ترتیب ترانشه مورد استفاده قرار می
انـد تخلیـه گردیـده و بـه صـورت       فتـه شـده  ) در نظـر گر Cellهایی از ترانشه که براي زباله یک روز ( سپس زباله در بخش

 2-5/2ها بایسـتی حـداکثر بـه     شود. ارتفاع این الیه متر است، فشرده می سانتی 150-200نازکی که معموال بین  يها الیه
اي از  ) نمونـه 3-3متـر پوشـیده شـوند. شـکل (     سـانتی  10-30متر رسیده و درصورت لزوم با قشري از خاك به ضـخامت  

  دهد. اي را نمایش می نشههاي ترا لندفیل

  
  اي  تصویر شماتیک از لندفیل ترانشه - 3- 3شکل 

ک روش مطمئن مورد توجه جدي مدیران خدمات یطورکلی دفن پسماند با تکنیک دفن بهداشتی همواره به عنوان  به
، تصـاعد گـاز و   یسـطحی و زیرزمینـ   يها شهري قرار گرفته است. اما به دلیل پتانسیل خطرزایی باالي آن در آلودگی آب

                                                    
1- Trench Method 
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داران محیط زیست را در بر  برداري، حساسیت دوست سوزي و حتی اثرات بعد از دوران بهره خطرات ناشی از انفجار و آتش
  داشته است. 

آیـد،   مختلـف پسـماند بـه شـمار مـی      يها به طورکلی باتوجه به این مهم که محل دفن موثرترین مرحله مدیریت گروه
زیادي دارد. از این رو در این بخش برخی از مالحظات کلی براي مرحله دفن آورده شده که بـه  توجه به آن اهمیت بسیار 

  طور قطع باید در گروهاي مختلف پسماند مورد توجه قرار گیرد.

  مالحظات مرحله دفن  -3-2-6-1

 يهـا  امیابی جزو اولین گـ  یابی محل دفن پسماند اثرگذار هستند. مرحله مکان طور مستقیم در مکان شرایط محیطی به
  پذیرد.  انجام می یمحیط آید که غالبا در مطالعات زیست مدیریت پسماند به شمار می

  توان به شرح ذیل معرفی نمود: یابی محل دفن پسماند را می طورکلی روند علمی انجام مطالعات مکان به

 یابی محل دفن پسماند در محیط  تهیه نقشه پایه براي انجام مطالعات مکانGIS1 

 هاي محیط زیست طبیعی و انسـان سـاخت (بـه     لحاظ شاخصه طقی که احداث محل دفن پسماند، بهحذف منا
هاي کیفی و مناطق تحـت حفاظـت سـازمان حفاظـت محـیط       پذیري منابع آب، حریم ویژه حساسیت و آسیب

 GISهاي پایه در محیط  باشد از نقشه ها غیر قابل قبول می زیست)، در آن

 هـا،   گـذاري نقشـه   هـم  هـا، روي  محیطی مکان دفن پسماند (ماتریس بی اثرات زیستانتخاب الگوي مناسب ارزیا
 ها و ...) تحلیل شبکه

 هاي دفن پیشنهادي و انتخاب گزینه مناسب محیطی مکان شناسایی و ارزیابی اثرات زیست 

 کارهاي تقلیل اثرات سوء محل دفن پسماند ارائه راه 

  گیرد: یر مورد بررسی قرار میمحور اصلی ز 3براساس روند معرفی شده فوق 

  شرایط طبیعی -الف

 ا در یـ گیـر و   دفن پسماند به هیچ عنوان نباید در نواحی سـیل  يها محل سیالبی: يها گیر و دشت نواحی سیل
دفن پسـماند   يها جدي براي انتخاب محل يها کی از محدودیتیسیالبی قرار گیرند. این امر  يها داخل دشت

پس از  GISباشد. بنابراین در محیط  هاي مهم و یا سدهاي با کاربري شرب می رودخانهبه ویژه در حوضه آبریز 
هـا،   گیـر واقـع در دشـت    ها و نواحی سیل سیالبی، دره يها ها، باید حریم مناسب براي دشت شناسایی این پهنه

 ها و مناطق پست، ملحوظ و از قلمرو مناطق تحت مطالعه خارج شوند. افکنه مخروطه

 شناسـی و مورفولـوژیکی    شناسی، خاك ها و نواحی که از نظر شرایط زمین در اصطالح زمین ناپایدار: يها زمین
ا جنس خاك بـا نفوذپـذیري بـاال (همـراه بـا بارنـدگی و       یبه علت شیب تند، تکتونیک فعال، طبقات ضخیم و 

                                                    
1- Geographical Information System 

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Geographical+Information+System
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ت با شناسـایی ایـن منـاطق و    شوند. به همین عل ناپایدار عنوان می يها ها، زمین نزوالت جوي زیاد) و امثال آن
 ها را حذف نمود. توان در انجام مطالعات مزبور، این پهنه می GISملحوظ نمودن حریم مناسب در محیط 

 بـه سـطحی    یزیرزمینـ  يها ها محل و مظهر آب که چشمه با توجه به این ها (دائمی و فصلی): ها و رودخانه چشمه
هـا وجـود نـدارد، در     که امکان انتخـاب سـایت دفـع و دفـن در آن     هستند ییها ها محل چنین رودخانه هستند و هم

گونـه   ي مطالعات حذف خواهند شـد. تعیـین حـریم ایـن     با تعیین حریم کمی و کیفی مناسب از حیطه GISمحیط 
 هـاي زیرزمینـی   هاي فنی تعریف شده (از جملـه راهنمـاي تعیـین حـریم کیفـی آب      منابع باید با توجه به زیرساخت

 ) انجام پذیرد.ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 621 هنشریه شمار

 ریزش و یـا نشسـت زمـین از     زمین لغزش، سنگ ریزش و یا نشست زمین: مناطق مستعد زمین لغزش، سنگ
مستعد مربوط  يها بایست با شناسایی پهنه شوند که می شناسی محسوب می خطرآفرین زمین يها جمله پدیده

 .یابی حذف گردند از قلمرو مطالعات مکان GISدر محیط  و ملحوظ نمودن حریم مناسب

 :مستعد بهمن، فروچاله، غارها و مناطق  يها مناطق و پهنه مناطق مستعد بهمن، فروچاله و مناطق کارستیک
 يدفـع و دفـن پسـماندها    يهـا  یابی محل هستند که در مطالعات مکان ییها کارستیک نیز از جمله محدودیت

 .ها توجه شود بایست به آن ویژه می

 با توجه بـه وجـود منـابع آب متعـدد و حسـاس در سـطح        ها: ها و مرداب بندان ها، آب ها، تاالب حریم دریاچه
کـامال قابـل    يهـا  هـا در مطالعـات، بـا تعیـین حـریم      مناطق مورد مطالعه، الزم است تا عالوه برحذف این پهنه

 .د اقدام گرددیابی محل دفن پسمان نسبت به مکان GISاطمینان در محیط 

 هاي آب شرب و مناطق حساس و یـا بسـیار    اي چاه حریم نقطه اي منابع آب زیرزمینی: اي و ناحیه حریم نقطه
طـور کامـل مـورد     اي منابع آب زیرزمینی (در مبحث حساسیت منابع آب این مقوله به هاي ناحیه حساس حریم

یـابی محـل دفـن پسـماند حـذف گردنـد        اي مکانه بررسی قرار گرفته است.) از مناطقی است که باید از نقشه
 .)باید در این زمینه مالك عمل باشد 621(نشریه شماره 

 :بدیهی است کـه نـواحی پرشـیب و کوهسـتانی بـراي       مناطق با توپوگرافی و موفولوژي پرشیب و کوهستانی
یـابی   مطالعات مکان GISهاي  گونه نواحی باید از نقشه دفن پسماند نامناسب هستند. لذا این يها انتخاب محل
 .حذف گردند

 شناسی خطر نفـوذ   وجود گسل و یا شکستگی در سازندهاي زمین :يخیز ها و لرزه زمین، گسل يها شکستگی
هاي  یابی محل هاي مکان گونه نواحی نیز باید از نقشه شیرابه به منابع آب زیرزمینی را افرایش خواهد داد. لذا این

که هنوز در کشورمان اطالعات دقیق و کاملی  ي مهم آن است که با توجه به این دفن پسماند حذف گردند. نکته
باشند، پیش فرض اولیه  خیزي باالیی می ي مناطق کشور داراي پتانسیل لرزه ها وجود ندارد و کلیه از تمامی گسل

فعـال بـه    يهـا  اند، از جمله گسل شناسی مشخص گردیده زمین يها که در نقشه ییها آن است که تمامی گسل
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لرزه در محیط  يها چنین سیستم اصلی، فرعی (بزرگ و کوچک) و هم يها آیند. در نتیجه، براي گسل شمار می
GIS شوند ي مطالعات حذف می حریم مناسب اعمال شده و از حیطه. 

 شـناختی و   میراث انسـانی، ماننـد منـابع زیسـت     يها ک از جنبهیحفظ هر  اندازهاي زیبا: اکوتوریسم و چشم
شناختی طبیعی که باید به خـاطر خودشـان    زیبایی يها ي زمین، برپایه سه اصل مهم جنبه شناسی سیاره مینز

ا فرهنگی باشـند.  یاي براي پژوهش، آموزش و پرورش باشند و نیز داراي ارزش هنري  نگهداري شوند، باید پایه
 ماند حذف گردند.هاي دفن پس یابی محل هاي مکان گونه نواحی نیز باید از نقشه لذا این

 :ک دسته معیارهایی تعریف کرد که بعضی از این معیارها عبارتند ازیانداز را براساس  توان چشم شناسی می از نظر زیبایی

   معیار تنوع، بافت، طبیعی بودن، پاکیزگی، رنگ، بو، صدا، کمیابی، امنیت، تحریک و برانگیزش روانی، زیبـایی و
انـدازهاي اکوتوریسـمی    انداز محـل دفـن بـا رعایـت چشـم      ه بحث رعایت چشمي مهم آن است ک امثالهم. نکته

در  .باشـد  یـابی مـی   اي در مطالعات مکـان  انداز محل دفن بحث جداگانه متفاوت از همدیگر بوده و رعایت چشم
ي  اعمـال گردیـده و از حیطـه    GISعین حال با شناخت منابع اکوتوریسم هـر منطقـه، حـریم الزم در محـیط     

 گردند. یابی حذف می مکان مطالعات

  کاربري اراضی -ب

 سـازمان  تیریمـد  تحـت  چهارگانـه  منـاطق  :ستیز طیمح حفاظت سازمان تیریمد تحت و چهارگانه مناطق 
 در نیبنـابرا . اسـت  شـده  آن عـت یطب حفـظ  در یسع که هستند کشور در یمناطق تنها ستیز طیمح حفاظت

هـا   آن بـراي  مناسـب  میحـر  ،)کشور سطح در کالن يها وژهپر سنجی امکان یحت و( یابی مکان مطالعات یتمام
 .گردد می لحاظ

 در باید که هستند ساز انسان هاي شاخصه ترین مهم از یکی یکیدرولیه هاي سازه :یکیدرولیه هاي سازه میحر 
 شـده  ذخیـره  آب کیفیـت  و سازه حفظ جهت مناسب حرایم و گیرند قرار نظر مد پسماند دفن محل یابی مکان

 هـا،  قنـات  ،...) و یبتن و یخاک يسدها از اعم( یمخزن يسدها شامل یکیدرولیه هاي سازه. گردد لحاظ آن در
  .باشند میها  آن امثال و آب یانحراف يبندها

 از یـابی  مکـان  مطالعات در که یمناطق از ياریبس :البیس مهار يها طرح و یزیرزمین يها آب ي تغذیه مناطق 
 ایـ  و دست پایین يها آبخوان ي تغذیه محل است ممکن هستند، مناسب دفن محل يبرا یعیطب يارهایمع نظر

 منـابع  آلـودگی  باعث مناطق گونه این در پسماند دفن محل استقرار که است بدیهی. باشند البیس مهار منطقه
 .گردند حذف دفن محل یابی مکان هاي نقشه از باید لذا و گردیده آب

 مجـاورت  در پسماند دفن يها محل نییتع است یهیبد :یفرهنگ راثیم و شناسی باستان يها سایت و مناطق 
 مطالعـات  در مهـم  ابعـاد  از یکـ ی ،یفرهنگـ  راثیم نظر از شده شناخته يها محل ریسا ای و یباستان يها سایت
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 هـاي  نقشـه  از بایـد  نیز باشند اهمیت داراي نظر نقطه نیا از که ییها محل رو این از. گردد می قلمداد یابی مکان
 .گردند حذف پسماند دفن محل یابی مکان

 منظـور  بـه  کـه  هستند یخاص يها کاربري يدارا ییروستا ای و يشهر مناطق از یبرخ :خاص يکاربر با مناطق 
 .باشـند  داشته قرار توجه مورد دیبا دفن محل ياجرا در یفرهنگ-یاجتماع مشکالت و مسایل بروز از يریجلوگ
 ... و ینظام مناطق ها، فرودگاه مانند

 در که است یمناطق قلمرو یابی، مکان مطالعات در مهم اریبس يها محدوده از یکی :یمعدن يها سایت و مناطق 
 کیـ  يرو بـر  پسـماند  دفـن  محـل  احـداث . دارنـد  قـرار  یمعدن یاکتشاف مطالعات تحت ای و کاري معدن حال

 معادن یتمام است الزم ارتباط نیا در. بود خواهد شهیهم يبرا یمعدن ثروت آن بردن نیب از ،یمعدن ي ذخیره
 محـل  یـابی  مکـان  هاي نقشه از طیمح در مستقل یۀال کی ساخت با و ییشناسا برداري بهره ای اکتشاف حال در

 .گردند حذف پسماند دفن

 از پسماند دفن مکان محیطی زیست مطالعات در موجود عیصنا ییایجغراف پراکنش یبررس :یصنعت يها قطب 
 .باشد می یتاهم حائز جنبه دو

 از بهداشـتی  و فنـی  حفاظـت  راسـتاي  در صنعتی هاي قطب با پسماند دفن محل مناسب فاصل حد رعایت 
 .مناطق این

 هاي مکان به صنعتی مناطق در شده تولید پسماند اقتصادي نقل و حمل جهت مناسب فاصله نمودن لحاظ 
 .شده بینی پیش دفن

  یابی محـل   کی از مواردي که باید در مطالعات مربوط به مکانی :نفتی، مخابرات، آب و نیرو موادخطوط انتقال
ي الزم از خطوط انتقال مواد نفتی، مخابرات، آب و نیرو ضروري است. بنابراین  دفن پسماند رعایت شود، فاصله

مورد بررسی قرار گرفته و تصـمیم نهـایی در    GISهاي مناسب از تاسیسات مذکور در محیط  الزم است تا نقشه
 هاي مذکور انجام پذیرد. د مکان دفن پسماند با لحاظ نمودن نقشهمور

  حساسیت منابع آب -ج

آیـد کـه تـاثیر     یابی محـل دفـن پسـماند بـه شـمار مـی       کی دیگر از محورهاي تاثیرگذار بر مکانیحساسیت منابع آب 
تـرین محـور مـورد بررسـی در      رو در ضوابط حاضر مهـم  مستقیم برحفظ کیفیت منابع آب در مدیریت پسماند دارد. از این

  باشد. یابی محل دفن پسماند مبحث حساسیت منابع آب می مکان
گونـه کـه در    گردد. اما همان مختلفی تعیین می يها براساس روش یطورکلی حساسیت منابع آب سطحی و زیرزمین به

) یع آب زیرزمینــ(منــاب DRASTICموجــود در ایــن زمینـه   يهـا  ن روشیتــر آورده خواهــد شـد، متــداول فصـل چهــارم  
منـاطق ممنوعـه احـداث محـل دفـن پسـماند بـا توجـه بـه           ،فصل چهارمدر باشد.  (منابع آب سطحی) می WRASTICو

  پذیري منابع آب مشخص گردیده است. حساسیت و آسیب



 منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد ضوابط حفاظت از کیفیت  23/08/94  44

 

  برداري بهره دوره اتمام از پس پسماند دفن محل تیریمد -7- 3-2

نـدفیل پـس از پوشـش سـطح و پیشـگیري از آلـودگی       بـرداري، اصـالح ل   هدف اصلی از مدیریت پـس از دوران بهـره  
اي، و همگـام بـا    باشد. در زمان انجام مطالعات جامع مـدیریت پسـماند، در هـر منطقـه     زیست به ویژه منابع آب می محیط
 برداري ارائه گـردد.  کاربردي براي نگهداري و کنترل محل دفن پسماند پس از تکمیل دوره بهره يها یابی باید برنامه مکان

بـرداري از   ماه پـس از اتمـام دوره بهـره    3نماید که ظرف مدت  عالوه براین، مدیریت صحیح محل دفن پسماند ایجاب می
برداري توسط متولیان محل دفن تهیه  ک گزارش مدیریتی مبنی بر نظارت و کنترل محل دفن پس از دوره بهرهیلندفیل، 

  ارد زیر باید در این گزارش مد نظر قرار گرفته باشد. و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرارگیرد. مو
 ها نگهداري بلند مدت محل دفن پسماند تکمیل شده و برنامه زمانی مشخص براي اجراي آن يها برنامه 

 ها پایش جهت حصول اطمینان از کارکرد صحیح آن يها آوري شیرابه و گاز و برنامه جمع يها تشریح کارایی سیستم 

  اجتماعی در محدوده تحت تاثیر لندفیل در راستاي حصول اطمینان از ایـن امـر کـه، سـاکنین     انجام مطالعات
اندرکاران ذیـربط در صـورت بـروز مشـکالت را      نگهداري موافق بوده و امکان تماس با دست يها محل با برنامه

 دارند (مانند مشکالت ناشی از بو)

 دفـن پسـماند جـایگزین جهـت حصـول اطمینـان از       جدید مدیریت پسماند منطقه و محـل   يها بررسی برنامه
 گردد. اي جهت دفن به آن محل وارد نمی گونه زباله که، پس از پایان عملیات لندفیل، هیچ این

 ها و کاهش مخاطرات بررسی رفتارهاي موجود محل دفن پسماند در راستاي حصول اطمینان از تثبیت آالینده 
 د زیر مورد توجه قرارگیرند:وابسته. در این زمینه الزم است تا موار

  دي اکسید کربن باشد.1تر از  % متان و کم1تر از  ساعته کم 24ک بازه زمانی یغلظت گاز خروجی در طی % 

 باشد. فرایند تثبیت زباله کامل شده و شیرابه خروجی داراي آلودگی کمی می 

 فیل وجود نداشته و تهدیدي بـراي  برنامه پایش کیفی منابع آب تایید نماید که، هیچ مشکلی در فرایند لند
 آید. ) به شمار نمییکیفیت منابع آب (بویژه منابع آب زیرزمین

 آوري شـیرابه و گازهـاي خروجـی از لنـدفیل در صـورت تـدام انتشـار         اصالح و یا بروز رسانی سیستم جمع
 آلودگی به خاك و منابع آب صورت پذیرد.

  منظور جلـوگیري از نفـوذ آن بـه     به عمق انتشار آلودگی بهدیوارهاي حائل در اعماق مختلف زمین با توجه
 منا بع آب موجود در محل نصب گردد. 

بـرداري کاشـت گیاهـان غیرمثمـر      ترین رویکرد نگهداري و کنترل محل دفن پسماند پس از دوره بهره طورکلی مهم به
  گردد. است. این رویکرد عالوه بر گسترش فضاي سبز باعث تثبیت خاك می

 يناد جمیع مطالب ارائه شده، نکات مورد توجه کارشناسان و مدیران صنعت آب کشـور در مـدیریت پسـماندها   به است
  باشد. ) می2-3و به ویژه منابع آب به شرح جدول ( یمحیط زیست يها عادي براي پیشگیري از آلودگی
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  آب منابع یفیک حفاظت در عادي پسماند اجرایی تیریمد توجه مورد نکات - 2-3 جدول

 دیمرحله تول

  د شدهینوع ماده زاید جامد تول
 گردند.) ت پسماند عادي مییری(پسماند که وارد مراحل مد

 عادي
 هاي بیمارستانی بخش عادي زباله

 یهاي صنعت بخش عادي زباله
 جزء ویژه پسماند عادي

 د شده در فصول مختلف سالیپسماند تول یکیزیز فیآنال
 فصول مختلف سال د شده دریت پسماند تولیکم

 يمرحله نگهدار

 شده ينوع ماده زاید جامد نگهدار

 عادي
 هاي بیمارستانی بخش عادي زباله

 یهاي صنعت بخش عادي زباله
 جزء ویژه پسماند عادي

 ره موقت در فصول مختلف سالیذخ يها به ایستگاه يپسماند ورود یکیزیز فیآنال
 ره موقت در فصول مختلف سالیذخ يها به ایستگاه يت پسماند ورودیکم

 موقت  يپسماند در مرکزنگهدار يزمان نگهدار
 )GIS ينقشه ها يحا بر روی(ترج یو زیرزمین یپسماند نسبت به منابع آب سطح يمحل نگهدار یت مکانیموقع

 یو زیرزمین یت منابع آب سطحیدرجه حساس
 ره موقتیذخ يها نحوه پوشش کف و محصور نمودن ایستگاه

 رابه) یستم زهکش (شیس یستم زهکش / جزییات فنیا عدم وجود سیوجود و 
 ستگاه موقت یپوشش سقف و کنترل نفوذ آب باران به ا

 د و استفاده از کمپوستیمرحله تول
 دیحجم تول

 ک موادینحوه تفک
 ک در مقصدیتفک
 ک در مبدایتفک

 ها ه و نسبت آنینوع مواد اول

 اند عادي)(پسماندهاي فسادپذیر پسم
 (پسماندهاي فسادپذیر پسماند کشاورزي) 

هاي جذبی فاضالب خانگی در صورتی  (لجن حاصل از تصفیه فاضالب شهري و تخلیه چاه
 که خشک یا کم رطوبت باشد.)

 محل استقرار کارخانه کمپوست

 یو زیرزمین یت منابع آب سطحیدرجه حساس
 یفاصله تا منابع آب سطح

 نیب زمیو ش یتوپوگراف
 یم بارندگیرژ

 لیاحتمال وقوع س
 تا آبخوان یفاصله طول

 یفاصله قائم تا سطح آب زیرزمین
 ا قنات آب شربین چاه، چشمه و یتر کینزد

 ها ت گسلیو موقع يخیز ت زلزلهیوضع
 نوع خاك
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  آب نابعم یفیک حفاظت در عادي پسماند اجرایی تیریمد توجه مورد نکات -2- 3 جدولادامه 

 د و استفاده از کمپوستیمرحله تول

 یمشخصات فن

 نوع فرایند
 کش ستم زهیمشخصات س
 رابهیه شینحوه تصف

 محل يبند قینوع عا
 ییت محصول نهایفیک

 محل مصرف

 یو زیرزمین یت منابع آب سطحیدرجه حساس
 یتوپوگراف

 نیب زمیش
 ش خاكیفرسا

 یفاصله تا منابع آب سطح

 

 یم بارندگیرژ
 لیاحتمال وقوع س

 تا آبخوان یفاصله طول
 یفاصله قائم تا سطح آب زیرزمین

 ا قنات آب شربین چاه، چشمه و یتر کینزد
 ها ت گسلیو موقع يخیز ت زلزلهیوضع

 نوع خاك

 مشخصات کاشت و داشت

 نوع محصول
 ياریروش آب

 ياریراندمان آب
 یزهکشستم یا عدم وجود سیوجود و 

 دفن مرحله

  پسماند دفن محل
 ) ییایجغراف تیموقع(

 یسطح آب منابع تا فاصله
 یزیرزمین و یسطح آب منابع تیحساس درجه

 نیزم بیش و یتوپوگراف
 یبارندگ میرژ

 لیس وقوع احتمال
 آبخوان تا یطول فاصله

 یزیرزمین آب سطح تا قائم فاصله
 شرب آب اتقن ای و چشمه چاه، نیتر کینزد

 ها گسل تیموقع و يخیز زلزله تیوضع
 خاك نوع
 خاك شیفرسا

 برداري بهره یفن مشخصات

 پسماند حجم
 پسماند یکیزیف زیآنال

 ها آن نسبت و پسماند نوع

 عادي

 بیمارستانی هاي زباله عادي بخش
 یصنعت هاي زباله عادي بخش

 عادي پسماند ویژه جزء
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  آب منابع یفیک حفاظت در عادي پسماند اجرایی تیریمد توجه مورد نکات -2- 3 جدولادامه 

 دفنمرحله 

 

 پسماند دفن روش نوع
   یفن مشخصات

  دفن روزانه يها سلول
 يساز بستر نحوه
 یده پوشش نحوه

 رابهیش یزهکش ستمیس مشخصات
 گاز آوري جمع ستمیس مشخصات

 تیظرف لیتکم از پس دفن محل از استفاده نوع

  )یمارستانیب( پزشکی پسماند تیریمد -3-3

جاکه غالبـا   باشد، اما از آن تر می سه با پسماند عادي کمید شده در مقایحجم پسماند پزشکی تول یدر اکثر جوامع انسان
 ییار بـاال یت بسـ یـ هـا از اهم  ت آنیریباشند مد زا و جزء ویژه می بات بیماريین گروه از پسماند عفونی بوده و شامل ترکیا

  برخوردار است.  
توان در سه گروه پسماند عـادي (زبالـه    را می یدرمان -یها و مراکز بهداشت د شده در بیمارستانیپسماند تول یطورکل به

هاي عفونی ترکیـب نشـده باشـند)، پسـماند پزشـکی (شـامل        تولیدي توسط پرسنل و بیماران و موارد مشابهی که با زباله
زا و آن دسته از پسماندهاي پزشکی که نیاز بـه   زء ویژه (پسماند عفونی و آلوده به عوامل بیماريهاي تیز و برنده) و ج زباله

رو در  بوده از این يهمانند پسماند شهر یمارستانیپسماند ب يت بخش عادیریبندي نمود. مد مدیریت خاص دارند) تقسیم
گردد. اما بخش پزشـکی و ویـژه    و نقل و دفع میآوري، حمل  جمع ين بخش همراه با پسماند شهریاغلب مراکز جمعیتی ا

  باشد.  ت خاص مییریجاد نموده، مستلزم اعمال مدیموجود را ا يها قت نگرانییکه در حق یمارستانیپسماند ب
  : نمود انیب ریز صورت به توان می را یمارستانیب پسماند تیریمد مراحل و موظف اجزاي
 بندي بسته و کیتفک( دیتول( 

 حلم در ينگهدار 

 آوري جمع 

 يساز خطر بی 

 نقل و حمل 

 نهایی دفع 

ت پسماند عادي است یریبا روند مد ییها تفاوت يت پسماند پزشکی دارایریگردد مراحل مد گونه که مشاهده می همان
و  تیـ فیل کیبه دل یمارستانیپسماند ب یطورکل باشد. به جاد مشکل مییل ایزباله و پتانس یکیزیز فیل آنالین امر به دلیکه ا

ل یکاهش پتانس يبرا ییازمند اعمال فرایندهایا پردازش را ندارند اما در مقابل نیافت و یت بازیل دهنده آن قابلیاجزاء تشک
گر احتمال وقوع مخاطرات ید ين مرحله پردازش نمود. از سویگزیرا جا يخطرساز توان مرحله بی رو می خطر هستند. از این

 يتوان مرحلـه نگهـدار   تا حد امکان کوتاه باشد لذا نمی یید تا دفع نهایمرحله تول یزمان نماید که فاصله الزام می یبهداشت
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منظـور کـاهش    د (بـه یـ کوتاه مدت در محـل تول  يداد و تنها نگهدار يجا یمارستانیپسماند ب یت علمیریموقت را در مد
  ده شده است.یر الزم گنجانینه) با اعمال تدابیت بهیریو مد یمال يها هزینه
  ده است.یده و نکات تاثیرگذار هر مرحله مشخص گردیگرد یبررس یمارستانیت پسماند بیریادامه اجزاي موظف مد در

  دیتول -3-3-1

ل یـ ذ يهـا  توان بـه گـروه   را می یدرمان یها و مراکز بهداشت د شده در بیمارستانیپسماند خطرناك تول WHOف یبرطبق تعر
  م نمود:یتقس

 یکیپاتولوژ مواد 

 پرتوزاها 

 ییایمیش مواد 

 یعفون مواد 

 اشتعال قابل مواد 

از مراحل موثر در اعمـال   یکیتواند  باشد می ن مربوط میید پسماند پزشکی تحت نظارت مسوولیجاکه مرحله تول از آن
  د. ین گروه از پسماند به شمار آیح ایت صحیریمد

ن یـ م بـر ا یتواند عامـل اثـرات مسـتق    م با منابع آب، نمییل عدم تماس مستقید مواد زاید به دلی، مرحله تولیطورکل به
  ر مراحل موثر باشد. یح سایت صحیریتواند در مد ن مرحله میید، ایمنابع باشد اما بدون ترد

  محل در نگهداري -3-3-2

د شـده و  یـ بنـدي پسـماند تول   ک کامل و بستهیگردد. تفک در محل شروع می يسازي از مرحله نگهدار ایمن يفرایندها
رد بنـابراین در  ین مرحله با توجه به امکانات موجود صـورت پـذ  یاست که باید در ا یاز اقداماتز و برنده یخرد کردن مواد ت

  گیرد.  خطرسازي در مراکز دفع نهایی پسماند پزشکی صورت می تر مرحله بی جوامع کوچک
موقـت   يل بایـد جهـت اسـتقرار محـل نگهـدار     ی، الزامات ذیمارستانیب يت پسماندهایریمد یینامه اجرا براساس آیین

  رد:یمد نظر قرار گ یمارستانیپسماند ب
 بندي یا ظرف  پسماندهاي پزشکی باید در محل به دور از تاثیر عوامل جوي نگهداري شوند و وضعیت کلی بسته

ها در برابر شرایط نامساعد آب و هوایی مثل باران، برف، گرما، تابش خورشید و نظایر آن محافظت شود.  آن

 اي ساخته شوند که نسـبت بـه رطوبـت نفوذناپـذیر بـوده و قابلیـت        گونه سماندها باید بههاي نگهداري پ جایگاه
نگهداري آسان با شرایط بهداشتی مناسب را فراهم آورد. 

  ا تجزیه زیستی پسماندها را فراهم کند. یمحل نگهداري نباید امکان فساد، گندیدن

 ها در محیط رها شود.  ها پاره و محتویات آن ف یا کیسهاي باشد که ظرو انبارداري این پسماندها نباید به شیوه
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 .امکان کنترل دما و نور کافی در انبار نگهداري وجود داشته باشد

 .محل نگهداري داراي سقف محکم و سیستم فاضالب مناسب باشد

 منظور جلوگیري از نشت و یا ایجاد عفونت، توسط تولیدکننده صورت پذیرد. بازدید از محل به 

  نقل و حمل و وريآ جمع -3-3-3

آوري، حمل و نقل پسماندهاي جامد پزشکی وابسته به حجم پسـماند تولیـدي و تجهیـزات مرکـز تولیـد       ي جمع نحوه
شود و سپس دو روش کلـی بـراي    . ذخیره و نگهداري می1باشد. غالبا در مراکز درمانی پسماند پزشکی در ظروف ایمن می

سوز بوده لذا پسماند تولیـد شـده    ل مرکز تولید پسماند پزشکی مجهز به زبالهگیرد. در روش او مدیریت آن مدنظر قرار می
قـانون مـدیریت پسـماند     7سوز در مرکز، مطـابق مـاده    شود. در روش دوم و در صورت عدم وجود زباله از مرکز خارج نمی

اشـته باشـد بـه عهـده     کـه خـواص پسـماند ویـژه را ند     مدیریت اجرایی پسماند تولید شده در مراکز بهداشتی درصـورتی «
باشـد و جـزء    هـاي مـی   داري ها به عهده بخش ها و دهیاري ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداري ها و دهیاري شهرداري

صـورت   سوز بوده منتقل شده تا منهـدم شـوند. در غیـر ایـن     هایی که مجهز به زباله ویژه پسماندهاي پزشکی به بیمارستان
شوند. رعایت  رکز یا مراکز مجهز دیگر براي دفع نهایی به مراکز دفن بهداشتی نگهداري میخطرسازي در خود م پس از بی

  »باشد. ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی براي دفن نهایی الزامی می

  يخطرساز بی -3-3-4

  .پذیرد می صورت پسماندها این سمیت و زایی بیماري پتانسیل کاهش منظور به پزشکی پسماندهاي براي خطرسازي بی مرحله
  گیرد. ن مرحله صورت مییر در ایز یغالبا سه فرایند اصل یمارستانیدر مورد پسماند ب

 عمل اتاق زایدات و یعفون پسماند خصوص به( احتراق قابل پسماند سوزاندن( 

 ییایمیش مواد ای اتوکالو توسط( احتراق رقابلیغ پسماند ییگندزدا( 

 جراحی هاي تیغ و ها سوزن سر مثل مواديها ( آن خطرسازي بی سپس و برنده و تیز مواد خردکردن( 

ح و یطـور صـح   رو بایـد بـه   آید. از این به شمار می یمارستانیت پسماند بیرین مراحل مدیتر خطرسازي از مهم مرحله بی
ل دهد. یل تقلرا تا حد قابل قبو یمارستانیل خطرزایی پسماند بیعمال باید پتانس يخطرساز رد. مرحله بییانجام پذ یاصول

ژه یـ و سـت و بـه  یط زیدر محـ  یار مخربـ یتوانند عامل اثرات بسـ  می یمارستانیابد، پسماند بین مهم تحقق نیکه ا درصورتی
  منابع آب باشند.

توانـد   ، مـی یعفـون  يها ژه سوزاندن زبالهی، به ویمارستانیپسماند ب يخطرساز د اذعان نمود که اگرچه مرحله بییبا یطورکل به
نخواهد  يبر منابع آب برجا یم قابل توجهیت هوا باشد. اما اثرات مستقیفیژه کیست و به ویط زیبر مح یار نامطلوبیت بسعامل اثرا

  باشد. جاد خطر مییر مراحل عامل این مرحله است که در سایاز ا یپسماند خروج یل آلودگیگذاشت و پتانس

                                                    
1- Safty Box 
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خطرسازي پسماندهاي عفونی و تیـز و برنـده توسـط مراکـز      بی ،یمارستانیب پسماند تیریمد ییاجرا نامه آیین براساس
ها) و در شهرهاي متوسط و بزرگ باید در محل تولید انجام شود  عمده تولیدکننده پسماند پزشکی ویژه (مانند بیمارستان

، هاي مربوط به حداقل برسد. در شـهرهاي کوچـک و روسـتاها و مراکـز کوچـک      تا مخاطرات ناشی از حمل و نقل و هزینه
خطرسازي و امحاي پسماندهاي پزشـکی ویـژه نیـز     خطر گردند. انتخاب روش بی توانند در سایت مرکزي بی پسماندها می

محیطی و بهداشتی، شـرایط   باید باتوجه به عوامل مختلفی از جمله نوع پسماند، کارایی روش ضدعفونی، مالحظات زیست
  تخاب گردد.اقلیمی، شرایط جمعیتی، میزان پسماند و نظایر آن ان

قابل ذکر است بخش قابل دفن پسماند پزشکی باید مطابق ضوابط وزارت بهداشت دفـن گـردد تـا مـانع از ورود مـواد      
  خطرزا به منابع آب سطحی و زیرزمینی گردد.

  )دفن( نهایی دفع - 3-3-5

  بات پسماند در مرحله دفن عبارتند از:یگردند. ترک ، دفن میيخطرساز بعد از بی یمارستانیپسماند ب
 باشد زا بیماري عوامل از يعار باید خاکستر نیا( احتراق قابل پسماند سوزاندن مرحله از مانده باقی خاکستر(. 

 يعـار  و دهیگرد لیاستر يخطرساز بی مرحله در باید مواد نیا( شده لیاستر و احتراق رقابلیغ لیوسا و ظروف 
 .)باشند زا بیماري عوامل هرگونه از

 شده استریل و شده خرد برنده و تیز وسایل. 

دفـن پسـماند پزشـکی     يمجـزا بـرا   یح پسـماند، غالبـا در مکـان دفـن پسـماندهاي عـادي، محلـ       یت صـح یریدر مد
هـا اعمـال نمـود. اگـر مرحلـه       آن یدات الزم را جهـت کنتـرل آلـودگ   یـ شود تا بتـوان تمه  ) در نظر گرفته مییمارستانی(ب

ندارنـد و   یجاد آلودگیا يبرا ییل باالی، پسماند در مرحله دفن پتانسده باشدیق و کامل اجرا گردیطور دق به يخطرساز بی
نـان حاصـل نمـود. امـا بـا      یاطم یجاد آلودگیتر از پسماند عادي از عدم ا گیرانه ت دفن کمی سختیریتوان با اعمال مد می

چ عنـوان  یشود به ه یه میگردد، توص خطرسازي صد در صد بدون مشکل اجرا نمی قت که غالبا مرحله بیین حقیتوجه به ا
تـر   کنتـرل بـیش   ي) مخلـوط بـا پسـماندهاي عـادي دفـن نگـردد و بـرا       يخطرساز (بعد از مرحله بی یمارستانیپسماند ب
  رد.یدات الزم مد نظر قرار گید شده در مکان دفن تمهیتول يها آلودگی

زیسـت و   یربط در بخـش محـیط  کارشناسان و مدیران ذ براينکات مورد توجه مدیریت پسماند بیمارستانی  یطورکل به
هاي تاثیرگذار مراحـل مـدیریت مـواد     منظور اطمینان از رعایت ضوابط و مقرارت مربوط به هریک از فعالیت صنعت آب، به

  باشد. ) می3-3زاید بیمارستانی، به شرح جدول (
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  نکات مورد توجه مدیریت پسماند بیمارستانی در حفاظت کیفی منابع آب -3-3جدول 
 دیتول مرحله

 د شدهیت پسماند تولیکم

 يمن سازیمراحل ا ينحوه اجرا
 ز و برندهیخرد کردن مواد ت

 ک کامل موادیتفک
 بندي بسته

 يمرحله نگهدار
 يزمان نگهدار

 يمحل نگهدار یمشخصات فن
 رابه یآوري ش ستم جمعیمشخصات س

 مرحله دفن

 )ییایت جغرافیمحل دفن پسماند (موقع

 یبع آب سطحفاصله تا منا
 یو زیرزمین یت منابع آب سطحیدرجه حساس

 نیب زمیو ش یتوپوگراف
 یم بارندگیرژ

 لیاحتمال وقوع س
 تا آبخوان یفاصله طول

 یفاصله قائم تا سطح آب زیرزمین
 ا قنات آب شربین چاه، چشمه و یترکینزد

 ها ت گسلیو موقع يخیز ت زلزلهیوضع
 نوع خاك

 اكش خیفرسا

 برداري بهره یمشخصات فن

 حجم پسماند

 
 عادي 

 )یمارستانیپزشکی (ب
 ویژه

 نوع روش دفن پسماند

 
 ينحوه بستر ساز
 ینحوه پوشش ده

 رابهیش يستم جمع آویمشخصات س
 آوري گاز ستم جمعیمشخصات س

 تیل ظرفیاستفاده از محل دفن پس از تکم

  یصنعت پسماندهاي تیریمد -3-4

باشند.  م مییقابل تقس يو فرایند يپسماند عاد یدر غالب دو دسته کل یمارستانیز همانند پسماند بین یاند صنعتپسم
ت پسماند عادي را داشته و لذا غالبا به یشود ماه د مییها تول کارخانه یو رفاه يادار يها تر در بخش که بیش يپسماند عاد

و تاثیرگذار  یقت بخش اصلیدر حق یپسماند صنعت يگردد. اما بخش فرایند آوري و دفع می ن مواد جمعیصورت مخلوط با ا
افـت و  یز از دو بخش مواد قابل بازین یشود. پسماند صنعت کار برده می آن به يبرا ین گروه بوده و اصطالح پسماند صنعتیا
ع یر صـنا یه عنوان ماده خام در ساا بیو  یافت غالبا در همان واحد صنعتیل شده است. مواد قابل بازیافت تشکیرقابل بازیغ
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ن یـ ) ا2-3آوري و دفع گردنـد. نمـودار (   افت باید جمعیرقابل بازیغ یگیرند. اما پسماند صنعت مورد استفاده مجدد قرار می
  دهد. بندي را نشان می دسته

مواد زاید جامد تولید شده در  
 واحدهاي صنعتی

مواد زاید جامد 
 عادي

مواد زاید جامد 
فرایندي (صنعتی)

مواد زاید جامد 
 غیرقابل بازیافت

مواد زاید جامد 
 قابل بازیافت

  
  یصنعت يد شده در واحدهایبندي پسماند تول دسته -2-3نمودار 

 یند، مدیریت اجرایی پسماندهاي صـنعتی بـه عهـده تولیـد کننـده خواهـد بـود. متـول        قانون مدیریت پسما 7براساس ماده 
ن قـانون، سـازمان حفاظـت    یـ ا یـی نامـه اجرا  آیین 22باشد و طبق ماده  ع و معادن میینیز، وزارت صنا یت مواد زاید صنعتیریمد
هـاي   خانـه  را مطالعـه و بـه وزارت   هاي مناسب دفـع  ت و کیفیت پسماندهاي ویژه صنعتی، محلیست باید براساس کمیط زیمح

افـت و  یبـرداري از مراکـز باز   سـاخت و بهـره   يه در راسـتا یـ کشور و صنایع و معادن پیشنهاد نماید. در حال حاضر مطالعـات اول 
افـت آن  یاز مـواد زایـدي کـه باز    یشوند (برخـ  که همراه پسماند عادي دفع می یع و محصوالت صنعتیصنا يپسماندها يفرآور
ن یـ رفتـه اسـت. در ا  یع و معـادن انجـام پذ  یو...) در وزارت صنا یکیالکترون يزهایطلبد مانند دورر را می یرایند صنعتک فیعمال 

مانـده قابـل احتـراق در     افـت، بـاقی  یمـواد قابـل باز   یابیـ به مراکز مذکور منتقل شده و پس از باز یه پسماند صنعتیمطالعات کل
) فراینـد  3- 3گـردد. نمـودار (   ژه دفـن مـی  یـ ل ویز در لنـدف یر قابل احتراق نیمانده غ شود و باقی مخصوص سوزانده می يها کوره

  قرار گرفته است. ین فرایند مورد بررسیک از مراحل ایدهد. در ادامه هر  را نشان می یت پسماند صنعتیریمد

  
  یریت پسماند صنعتیفرایند مد -3-3نمودار 
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 دیتول -1- 3-4

متـداول و   یکـ یزیز فیتـوان آنـال   رو نمی باشند. از این ید کننده پسماند متنوعیتوانند تول ع مختلف مییصنا یکلطور به
اسـت و متعاقـب آن    ید. لذا نوع صنعت مشخص کننـده نـوع پسـماند صـنعت    یمتصور گرد یپسماند صنعت يبرا یمشخص

ت پسـماند  یـ فیت و کیو روشن است تاثیر کم یهیچه بد نباشد. اما آ د بر منابع آب مییمرحله تول يانگر احتمال اثرگذاریب
د حـائز  یـ مواد زاید در مرحلـه تول  یفیو ک یکم ییرو شناسا ت است. از اینیریر مراحل مدین مرحله، بر ساید شده در ایتول
  باشد. ت مییاهم

 در و شـده  بـدل  امـد ج عاتیضا به ظیتغل فرایند یط شده دیتول عیما عاتیضا عیصنا از یبرخ در که، است ذکر انیشا
 اثـرات  عامـل  توانـد  مـی  جامدسازي و ظیتغل فرایند اما گیرند می قرار تیریمد تحت که هستند جامد زاید مواد نیا تینها
. باشـند  مـی  گـروه  نیـ ا جزو بزرگ عیصنا از یبرخ و معادن اکثر. باشد آب منابع ژهیو به و ستیز طیمح بر يبار زیان اریبس

 یـابی  مکـان  در بایسـت  مـی  گردد، می ساخته صنعت محل در باطله يسدها گاها و ظیتغل مرحله که تیواقع نیا به باتوجه
 قـرار  یبررسـ  مـورد  حاضـر  ضـوابط  در مقوله نیا. گردد مبذول آب منابع تیفیک از حفاظت به یکاف توجه عیصنا گونه این

  .است دهیگرد يادآوری موضوع بر تاکید جهت تنها و گیرد نمی

  نقل و حمل و آوري جمع - 2- 3-4

 یم با منابع آب نداشته و لذا احتمال اعمـال اثـرات منفـ   یرابطه مستق یآوري و حمل و نقل پسماند صنعت مرحله جمع
  باشد. ف مییار ضعین مراحل بسیم بر منابع آب در ایمستق

  ينگهدار -3- 3-4

پـذیرد.   انجام مـی  افت مناسب موادیامکان باز يد کننده و در راستایغالبا در واحد تول یپسماند صنعت يمرحله نگهدار
 يگـر در صـورت نگهـدار   یان دیـ دارد. به ب ید شده بستگیطور کامل به نوع پسماند تول ز بهین مرحله نیا ياحتمال اثرگذار

بـر منـابع آب باشـد. امـا اگـر مرحلـه        یتواند عامل اثرات منفـ  ن مرحله مییا ییایمیعات شیما يا حاویپسماند مرطوب و 
 يرد احتمـال تاثیرپـذیر  یانجـام پـذ   یکیا قطعات پالسـت یه مانند فلزات و یرقابل تجزیو غمواد خشک  يتنها برا ينگهدار

  گردد. ار کم مییمنابع آب بس

  افتیباز - 4- 3-4

باشد  پسماند می یح و اصولیت صحیریاز مراحل مد یکیافت ید مرحله بازیان گردیز بیگونه که در مطالب گذشته ن همان
و  یمحیطـ  دگاه زیسـت یـ ح از دیت صـح یریل در مـد یداده و عالوه بر تسـه  را کاهش يکه عمال حجم مواد در مراحل بعد

ت منابع آب اثرگذار باشد. یفیک يتواند بر رو م نمییطور مستق افت بهیگردد. مرحله باز می یابیار مثبت ارزیز بسین ياقتصاد
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از مشکالت باشد  یتواند عامل برخ یه میها به مواد خام اول ل آنیافت شده و فرایند تبدیاما شستشو و پردازش مواد زاید باز
  رد.یگاه خود مورد توجه قرار گیکه باید در جا

 سوزاندن -5- 3-4

 یکـ یده است. اما متاسـفانه هنـوز   یمنسوخ گرد یاکثر جوامع علم ياست که امروزه از سو یسوزاندن پسماند روش یطورکل به
گـردد کـه تـا     شنهاد مییرو پ آید. از این ته به شمار میافیتر توسعه  ا کمیدر حال توسعه و  يمطرح در اغلب کشورها يها از روش

سـوزها در   گیـري از زبالـه   ایحـال، بهـره   ) اسـتفاده نگـردد. علـی   یر از مواد زاید عفونیدفع پسماند (غ ين روش برایحد امکان از ا
 يحـاو  يش نـزوالت جـو  هـوا و متعاقـب آن بـار    یگذارد اما آلـودگ  م بر منابع آب اثر نمییطور مستق به یت پسماند صنعتیریمد

هـا   گونـه روش  گیـري از ایـن   از الزامات بهره یکین یمنابع آب را به همراه داشته باشد. بنابرا یفیرات کییتواند تغ نده مییذرات آال
  هوا است. یخروج يها ت پسماند کنترل آالیندهیریدر مد

  1یصنعت پسماند دفن محل -6- 3-4

و باید در عمق یواکتیمثال مواد راد يگردند. برا و اجرا می یطراحبراساس نوع پسماند صنعتی  یمحل دفن پسماند صنعت
رند. توجه یمن از منابع آب قرار گیا يا ها باید در فاصله گونه لندفیل این یطورکل دفن گردند. اما به يریشور و کو یاد اراضیز

ت یریدر مد یکرد کنترل آلودگین رویتر مهم یصنعت يها لندفیل یت پسماند دفن شده و مشخصات فنیفیبه نوع، حجم و ک
  آید. شمار می به یپسماند صنعت

 کارشناسـان  توجه مورد باید که یصنعت نکات مورد توجه مدیریت پسماند بند نیا در شده ارائه مطالب هیکل به باتوجه
 از یـک هر بـه  مربـوط  مقرارت و ضوابط رعایت از اطمینان منظور به آب، صنعت و زیست محیط بخش در ذیربط مدیران و

  .باشد می) 4-3( جدول شرح به گیرد، قرار صنعتی، پسماند مدیریت مراحل تاثیرگذار هاي فعالیت

  نکات مورد توجه مدیریت پسماند صنعتی در حفاظت کیفی منابع آب - 4-3جدول 

 دیمرحله تول

 د شدهیت پسماند صنعتی تولیکم
 پسماند صنعتی یکیزیز فیآنال

 يمرحله نگهدار

 يزمان نگهدار
 شده يپسماند صنعتی نگهدار یکیزیز فیآنال

 يمحل نگهدار یمشخصات فن
 رابهیآوري ش ستم جمعیمشخصات س

  
  

                                                    
1- Industrial Land Fill 
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  نکات مورد توجه مدیریت پسماند صنعتی در حفاظت کیفی منابع آب -4- 3جدول ادامه 
 دفنمرحله 

  محل دفن پسماند
 )ییایت جغرافی(موقع 

 یفاصله تا منابع آب سطح
 یو زیرزمین یمنابع آب سطحت یدرجه حساس

 نیب زمیو ش یتوپوگراف
 یم بارندگیرژ

 لیاحتمال وقوع س
 تا آبخوان یفاصله طول

 یفاصله قائم تا سطح آب زیرزمین
 ا قنات آب شربین چاه، چشمه و یتر کینزد

 ها ت گسلیو موقع يخیز ت زلزلهیوضع
 نوع خاك

 ش خاكیفرسا

 يبردار بهره یمشخصات فن

 حجم پسماند صنعتی
 پسماند صنعتی یکیزیز فیآنال

 ها نوع پسماند و نسبت آن
 عادي 

 یصنعت
 ویژه 

 نوع روش دفن پسماند

 مشخصات فنی
 ينحوه بستر ساز
 ینحوه پوشش ده

 رابهیش يستم جمع آویمشخصات س
 آوري گاز ستم جمعیمشخصات س

 تیفل ظریاستفاده از محل دفن پس از تکم

  يکشاورز پسماندهاي تیریمد -3-5

توانند اثرات نـاگواري بـر سـالمتی انسـان و محـیط       شوند که می می ییکشاورزي منجر به تولید پسماندها يها فعالیت
عـادي   يتولید شـده در بخـش کشـاورزي، خطـري بـیش از پسـماندها       يزیست داشته باشند. بخش بزرگی از پسماندها

توانند مخاطرات جدي براي انسان و محیط زیست ایجـاد نماینـد. از جملـه     ن پسماندها میخانگی ندارند اما برخی انواع ای
طـورکلی بخـش    کود و سموم کشاورزي، ملزومات دامپزشکی و ... اشاره نمـود. بـه   يها مانده توان به باقی این پسماندها می

شوند کـه بـه    هاي مختلف تولید می نهاده قابل توجهی از محصوالت کشاورزي اعم از زراعی، باغی، شیالتی و دامی با صرف
این بخش ماهیتی همانند پسماندهاي پزشکی و صـنعتی   .شوند دالیل مختلف در چرخه تولید تا مصرف دچار ضایعات می

ماننـد شـاخ و بـرگ هـرس شـده و       یباغی، زراعـی و دامـ   یعات آلیگر ضاید يطلبد. از سو ت خاص را مییریداشته و مد
دارنـد.   يعاد يمانند پسماندها یتیدهند ماه ل مییرا تشک يکشاورز ياز پسماندها یقابل توجهکه حجم  یفضوالت دام

  بندي نمود.  و خطرناك تقسیم يپسماند عاد یتوان در غالب دو دسته کل کشاورزي را می يبنابراین پسماندها
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و ویژه در شـهرها و روسـتاها و حـریم     قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی 7براساس ماده 
باشد. بنابراین  ها می داري ها به عهده بخش ها و دهیاري ها و در خارج از حوزه وظایف شهرداري ها و دهیاري ها به عهده شهرداري آن

و دهـد ماننـد پسـماند عـادي تولیـدي در شـهرها        مدیریت بخش عادي پسماند کشاورزي که بخش عمده آن را نیز تشکیل می
ماده قانون مدیریت پسماند خواهـد بـود. بنـابراین مراحـل مـدیریت آن از       7آوري آن نیز مطابق بند  روستاها بوده و متولی جمع

  ) تبعیت خواهد کرد. 2- 3مراحل مدیریت پسماند عادي (بند 
 جـزء  پسـماند  یتمدیر قانون اجرایی نامه آیین 4 ماده 2 تبصره براساس نیز کشاورزي پسماندهاي ویژه بخش مورد در

 پسماند اجرایی مدیریت عهده به آن اجرایی مدیریت اما نشده محسوب عادي پسماند کشاورزي، و عادي پسماندهاي ویژه
  . گردد منتقل ویژه پسماندهاي دفع هاي محل به دفع براي باید متولی ارگان توسط آوري جمع از پس و باشد می عادي

 بـه  را آب منـابع  بـر  پسماند تیریمد موظف اجزاي ياثرگذار توان می مبحث نیا در شده ارائه مطالب عیجم به باتوجه
  .نمود ارائه) 5-3( جدول شرح

  آب منابع بر پسماند تیریمد موظف اجزاي ياثرگذار -5-3 جدول
نوع 

 پسماند
 عامل اثرگذار مرحله مدیریت

تاثیر اقلیم بر پتانسیل  اثر مستقیم بر منابع آب
 آلودگی

 یزیرزمین حیسط مالحظات

کی
زش

و پ
ي 

ورز
شا

، ک
تی

صنع
ند 

سما
ي پ

عاد
ش 

 بخ
ي /

عاد
ند 

سما
پ

 

 - - کمیت و کیفیت تولید
فرهنگ، سطح رفاه و اقلیم بر 
کمیت و کیفیت پسماند عادي 

 اثرگذار هستند.

طور مستقیم بر کیفیت  مرحله تولید به
باشد اما با تاثیر  منابع آب اثرگذار نمی

مستقیم  طور غیر بر سایر مراحل به
 باشد. موثر می

 - - - - - آوري جمع

 نگهداري
شیرابه حاوي مواد آلی 

 بسیار باال
+ ++ 

اقلیم مرطوب با افزایش حجم 
شیرابه باعث افزایش پتانسیل 

 خطر می شود. 
- 

 - - - - - حمل و نقل

 پردازش

کیفیت کمپوست، نحوه 
بازیافت مواد، نحوه 

کنترل گاز خروجی از 
وه کنترل گاز لندفیل، نح

 سوز ها خروجی از زباله

+++ ++ 

در اقلیم مرطوب با افزایش 
بارش و شسته شدن اراضی 
کشاورزي احتمال اثرگذاري 

شود. وجود گازهاي  تر می بیش
وجود آمدن  آالینده باعث به

باران هاي اسیدي و آلودگی 
منابع آب سطحی و بعضا منابع 

 شود. آب زیرزمینی می

- 

 دفن بهداشتی 
یرابه حاوي مواد آلی ش

 بسیار باال
+++ ++++ 

اقلیم مرطوب با افزایش حجم 
شیرابه باعث افزایش پتانسیل 

 خطر می شود. 
- 
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  آب منابع بر پسماند تیریمد موظف اجزاي ياثرگذار - 5- 3 جدولادامه 
نوع 

 پسماند
 عامل اثرگذار مرحله مدیریت

 تاثیر اقلیم بر پتانسیل اثر مستقیم بر منابع آب
 آلودگی

 یزیرزمین سطحی مالحظات

زي
اور

کش
ند 

سما
ی پ

شک
مپز

 دا
جزء

 / (
نی

ستا
مار

(بی
ی 

شک
 پز

اند
سم

پ
 

 - - - کمیت و کیفیت تولید

طور مستقیم بر کیفیت  مرحله تولید به
باشد اما با تاثیر  منابع آب اثرگذار نمی

طور غیر مستقیم  بر سایر مراحل به
 باشد. موثر می

 - - - - - آوري جمع
 - - - - - حمل و نقل

 نگهداري
  شیرابه حاوي عوامل 

 زا بیماري
- - - 

گیرد و  غالبا در مراکز تولید انجام می
باشد از  داراي زمان بسیار کوتاه می

رو تاثیر قابل توجهی بر منابع آب  این
 نخواهد داشت.

 - - - - - خطرسازي بی

 دفن
  شیرابه حاوي عوامل 

زا و مواد  بیماري
 یمیاییش

++++ +++++ 
اقلیم مرطوب با افزایش حجم 
شیرابه باعث افزایش پتانسیل 

 خطر می شود.
- 

تی
صنع

ند 
سما

پ
 

 - - - کمیت و کیفیت تولید

طور مستقیم بر کیفیت  مرحله تولید به
باشد اما با تاثیر  منابع آب اثرگذار نمی

طور غیرمستقیم موثر  بر سایر مراحل به
 باشد. می

 - - - - - آوري جمع
 - - - - - حمل و نقل
 - - - - - نگهداري

 - - - - - پردازش

 دفن
شیرابه حاوي فلزات 

 سنگین
++++ +++++ - - 

ژه 
 وی

اند
سم

پ
 

 - - - کمیت و کیفیت تولید
پسماند ویژه درصورتیکه مایع یا گاز 

بندي ایزوله بسیار  باشد قبل از بسته
 باشد. براي محیط خطرناك می

 - - - - - ريآو جمع
 - - - - - حمل و نقل
 - - - - - نگهداري
 - - - - - پردازش

 - +++++ +++++ شیرابه بسیار خطرناك دفن

براي دفن پسماند ویژه باید از لندفیل 
استفاده شود که به هیچ وجه  Aکالس 

آب واردآن نشده و شیرابه از آن خارج 
نشود، چون شیرابه آن به شدت 

 خطرناك است.

  میزان تاثیر مرحله مدیریت پسماند بر منابع آب -+/
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رم یب و حساسیت -فصل چها ر آب منابع پذیري آس یت د د مدیر   پسمان

 کلیات -4-1

وان را سـهولت  مورد استفاده قرار گرفت. وي حساسیت آبخـ  Margatعبارت حساسیت منابع آب براي اولین بار توسط 
کنـد. پـس از آن تعـاریف     امکان نفوذ و پخش آلودگی از سطح زمین به سفره آب زیرزمینی در شرایط طبیعی تعریف مـی 

  توان به موارد زیر اشاره نمود: زیادي در این زمینه مطرح گردید که به عنوان مثال می
 Olmer and Rezac  سط شرایط طبیعی تعیـین شـده   : حساسیت به عنوان میزان خطرپذیري که تو1974سال

 شود.  و مستقل از وجود منابع آالینده است، تعریف می

 Sotornikova and Vrba  توانایی یک سیستم هیـدروژئولوژیکی بـراي مقابلـه بـا عوامـل بیرونـی،       1987سال :
 باشد.  طبیعی و انسانی که وضعیت و خصوصیت آن در زمان و مکان تحت تاثیر حساسیت آن سیستم می

 هـا بـه قسـمتی از     : حساسیت عبارتست از احتمال رسـیدن آالینـده  1993یته ملی تحقیق آب آمریکا سال کم
 سیستم آب زیرزمینی بعد از به وجود آمدن در قسمتی از سطح زمین.

توان اذعان نمود که، حساسیت منابع آب در اصل مسـتقل از پتانسـیل آلـودگی منـابع      باتوجه به تعاریف ارائه شده می
پذیري اثر متقابل  ده بوده و ناشی از استعداد ذاتی منبع آب در آلوده شدن توسط پارامترهاي آلودگی است. اما آسیبآالین

منبع آب و آالینده است و پتانسیل منابع آالینده نیز عالوه بر استعداد ذاتی منـابع آب در آلـوده شـدن منـابع آب نقـش      
دهنـد. از   پذیري منابع آب تحت تـاثیر را افـزایش مـی    لودگی باال، احتمال آسیبرو منابع آالینده با پتانسیل آ دارند. از این

یـابی و طراحـی    پذیري منابع آب در مطالعات مدیریت پسماند به ویژه در مرحله مکان رو الزم است حساسیت و آسیب این
  محل دفن مورد بررسی قرارگیرد.

    آب منابع حساسیت تعیین - 4-2

  تعیین حساسیت  -4-2-1

  توان به چهار دسته کلی زیر تقسیم نمود: هاي موجود در برآورد حساسیت منابع آب را می طورکلی روش به
 دهی توصیفی هاي رتبه روش  
 هاي تحلیل آماري روش  
 سازي کامپیوتري هاي شبیه روش  
 هاي ترکیبی روش 

را  WRASTICو  DRASTICتـوان روش   اما به استناد مطالعات انجـام گرفتـه در راسـتاي تـدوین ایـن ضـوابط مـی       
  و سطحی معرفی نمود. یمناسب تعیین حساسیت منابع آب زیرزمین يها عنوان روش به
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   DRASTIC روش - 4-2-2

توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا به عنوان سیستمی اسـتاندارد بـراي بـرآورد حساسـیت      DRASTICروش 
هـاي اجرایـی    ل فوریـت اعمـا  DRASTICمنابع آب زیرزمینی نسبت بـه آلـودگی ارائـه شـده اسـت. اولـین هـدف روش        

چنـین تهیـه ابـزاري کـاربردي بـراي ارزیـابی        گیرنـد. هـم   هایی است که در رابطـه بـا آب زیرزمینـی صـورت مـی      فعالیت
تـوان بـراي    می DRASTICباشد. از روش  پذیري منابع آب زیرزمینی نسبت به آلودگی از اهداف دیگر این روش می آسیب

  ش آب زیرزمینی دریک منطقه استفاده نمود. ها در پای تنظیم چگونگی انجام فعالیت
اي اسـت کـه پتانسـیل بـاالیی در      گونـه  پذیري آبخوان باالتر است و کاربري اراضی بـه  براي مثال در مناطقی که آسیب

  تر ایجاد شود.  تر و دقیق آلودگی منابع آبی دارند باید سیستم پایش متراکم
  شوند عبارتند از:  ته میدر نظر گرف DRASTICاي که در مدل  چهار فرضیه

 گردد. آلودگی در سطح زمین تولید می  
 گردد. آلودگی از طریق نفوذ به آب زیرزمینی منتقل می 

 .عامل حرکت آلوده کننده آب است 

  منطقه مورد مطالعه در روشDRASTIC کیلومتر مربع باشد. 5/4تر از  باید بزرگ 

گانـه   بندي پارامترهـاي هفـت   دهی و درجه نی با دو عامل وزنپذیري آب زیرزمی باتوجه به فرضیات فوق شاخص آسیب
  گردد.  مشخص و تعریف شده حاصل می

  موثر يپارامترها -4-2-2-1

 عمق آب زیرزمینی در حقیقت تعیین کننده عمقی است که آلوده کننده باید طـی کنـد    :1عمق آب زیرزمینی
افزایش عمق تا سطح ایسـتابی افـزایش   تا به سطح ایستایی برسد و اهمیت قابل توجهی دارد. ظرفیت میرایی با

گردد تا زمـان حرکـت و مانـدگاري آلـوده کننـده       تر باشد موجب می یابد چرا که هر چقدر سطح آب عمیق می
  افزایش یابد.

سازند نیز موجب ایجاد محدودیت درحرکت آلـوده کننـده بـه     هاي با تراوایی کم که آبخوان را محصور می حضور الیه
هاي محصور به صورت عمق تا بـاالي آبخـوان در نظـر گرفتـه      . عمق تا سطح ایستابی در آبخوانشوند یک آبخوان می

هاي نیمه تحت فشار با توجه به شرایط آبخوان و ویژگی آن به صورت تحت فشار و یـا بـه صـورت     شود. در آبخوان می
  شود.   آزاد در نظر گرفته می

 رسـد. تغذیـه آب    ن نفوذ کرده و به سـطح ایسـتابی مـی   تغذیه خالص مقدار آبی است که از سطح زمی :2تغذیه
گردد تا آلوده کننده به صورت عمودي انتقال یافته و به سطح ایستابی برسد و بـه صـورت افقـی در     موجب می

                                                    
1- Depth to Water 
2- Recharge  
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آبخوان حرکت کند. بدیهی است که وجود منابع آالینده ماننـد محـل دفـن پسـماند در محـل تغذیـه آبخـوان        
دهد از این رو عالوه بر حجم تغذیـه آبخـوان کـه یکـی از عوامـل       شدت افزایش میپذیري را به  پتانسیل آسیب

هـاي نگهـداري موقـت،     یـابی محـل دفـن، محـل     باشد مکان تغذیه نیز در مکان پذیري می تعیین کننده آسیب
  باشد. هاي تفکیک وتهیه مواد بازیافتی از اهمیت خاصی برخوردار می هاي تولید کمپوست، محل محل

چنین بیانگر حجم آبی است که موجب پراکنش و رقیق سازي آلوده کننده در مناطق اشـباع   خوان همتغذیه آب
  تر است. تر باشد پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی بیش گردد و معموال هر چه قدر تغذیه بیش و غیراشباع می

 ونـد مسـیر سیسـتم    محیط آبخوان و مواد تشکیل دهنده آن، طول و چگونگی ر :1مواد تشکیل دهنده آبخوان
کند. چگونگی روند مسیر که شدیدا متاثر از میزان درز و شکاف  جریان آب زیرزمینی در آبخوان را مشخص می

سازند. طول مسیر، زمان الزم براي انجام  باشد، مسیرهاي مناسبی را براي آب زیرزمینی فراهم می و تخلخل می
چنین بـر   کند. محیط آبخوان هم پراکنش) را تعیین می هاي شیمیایی و فرایندهاي میرایی(نظیر جذب، واکنش

  باشد. مقدار سطح موثر موادي که با آلوده کننده در تماس هستند، موثر می
 کند، و بـر چگـونگی    اي دارد که به سطح ایستابی نفوذ می محیط خاك تاثیر بسیارمهمی در تغذیه :2نوع خاك

ریزدانه نظیر سیلت و رس تراوایـی نسـبی خـاك را کـاهش      حرکت آلوده کننده موثر است. وجود مواد با بافت
سازند. فعالیت نسبتا باالي میکروبی، وجود مواد آلی  ها را محدود می دهند و مهاجرت و حرکت آلوده کننده می

شـود.   هاي زیرین منطقه غیراشباع مـی  و ریشه گیاهان باعث افزایش ظرفیت میرایی الیه خاك نسبت به بخش
اي  اي که افق خاك ضخیم باشد فرایندهاي میرایی نفوذ، جـذب و فـرار گازهـا از اهمیـت ویـژه     عالوه بر این ج

گـردد و براسـاس پتانسـیل آلـودگی      بنـدي بـافتی آن مشـخص مـی     برخوردار است. محیط خاك بر حسب رده
د کـه بایـد   باش یابی محل دفن پسماند می شود. نوع خاك نیز از پارامترهاي موثر در مرحله مکان امتیازبندي می

  در مرحله تلفیق مورد توجه قرار گیرد.
 گیـرد. توپـوگرافی    توپوگرافی به صورت شیب و تغییرات شیب سطح زمین مـورد توجـه قـرار مـی     :3توپوگرافی

شـوند آلـوده    هـایی کـه موجـب مـی     حرکت آلوده کننده و نگهداري آن را بر سطح زمین در کنترل دارد. شیب
تري براي آلودگی آب زیرزمینی خواهنـد   فوذ داشته باشند داراي پتانسیل بیشتري براي ن ها شانس بیش کننده

هاي کم به ویـژه   چنین توپوگرافی بر گسترش خاك و در نتیجه بر میرایی آلوده کننده موثر است. شیب بود. هم
دگی بـه آب  تر آلو هاي کشاورزي باعث کاهش رواناب و افزایش نفوذ به آبخوان و در نتیجه انتقال بیش در زمین

  شود. هاي رقومی ارتفاع محاسبه می شود. درصد شیب با استفاده از مدل زیرزمینی می

                                                    
1- Aquifer Media 
2- Soil Media 
3- Topography 
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 منطقه غیراشباع منطقه باالیی سطح ایستابی است که از آب غیراشباع باشد و یا به صـورت   :1منطقه غیراشباع
سی منطقه غیراشـباع  شنا غیرپیوسته از آب اشباع شده باشد. ضخامت وخصوصیات هیدرولیکی تشکیالت زمین

هاي اصلی و طبیعی نرخ تغذیه و مدت زمـان   پذیري آبخوان بوده و کنترل کننده از عوامل کلیدي تعیین آسیب
هـا،   زا و بـاکتري  هـاي بیمـاري   باشند. منطقه غیراشباع با نگهداشت، جذب و حذف ویروس تغذیه به آبخوان می

عی، رقیق کردن غلظت فلزات سنگین و مواد شـیمیایی  جذب و کاهش بسیاري از مواد شیمیایی و آلی و مصنو
ها، در جلوگیري از آلودگی آب زیرزمینی نقش مهمی ایفـا   غیرآلی دیگر از طریق جذب و واکنش با سطح کانی

گیرند عبارتند از تراوایی خـاك   کند. عواملی که در تعیین اثر منطقه غیراشباع در حوضه مورد توجه قرار می می
  ینی.و عمق آب زیرزم

 هدایت هیدرولیکی عبارت است از قابلیـت مـواد تشـکیل دهنـده آبخـوان بـراي        :2هدایت هیدرولیکی آبخوان
انتقال آب، که به نوبه خود بر شدت جریان آب زیرزمینی که تحت یک شیب هیدرولیکی مشـخص در جریـان   

شـود و   در آبخوان کنترل مـی ها  است کنترل دارند. هدایت هیدرولیکی با مقدار فضاهاي خالی و اتصال بین آن
  باشند. بندي شده می اي، ایجاد درز و شکاف و صفحات الیه حاصل تخلخل بین دانه

  دهی وزن -4-2-2-2

داده  5تـا   1پـذیري، وزنـی برابـر بـا      ها در آسیب و نسبت به اهمیت هر یک از آن DRASTICگانه  به هر پارامتر هفت
  داده شده است.   1ها وزن  ترین آن ها وزن پنج و به کم اهمیت ترین آن شود. به مهم می

پذیري هر منطقه باید براساس اهمیت هر یک از پارامترها در آن منطقه صورت گیرد. به طور مثـال توپـوگرافی    ارزیابی آسیب
چنین باید توجه داشت کـه بعضـی    تري برخوردار است. هم در یک منطقه کوهستانی نسبت به یک دشت مسطح از اهمیت بیش

) بر پـارامتر عمـق آب   Tباشند. به عنوان مثال توپوگرافی ( موثر می DRASTICگانه  ها در ایجاد دیگر پارامترهاي  هفتاز پارامتر
هـا در   دهـی  ) در یک منطقه موثر است و از طرفی اثر توپوگرافی نیز قبال به طور مجزا اعمال شده است. بنابراین وزنDزیرزمینی(

یابـد. در   شرایط حـاکم در آن منطقـه و خصوصـیات هیـدروژئولوژیکی آبخـوان تغییـر مـی       هر منطقه یکسان نیست و با توجه به 
و همکـاران   Allerکـه توسـط    DRASTICگانـه   هاي اختصاص داده شده به پارامترهاي هفـت  ) به عنوان مثال وزن1- 4جدول (

  پیشنهاد شده، مشخص گردیده است.
  
  
  
  

                                                    
1- Impact of the Vadose Zone Media 
2- Conductivity Hydraulic of Aquifer 
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  ]DRASTIC ]60هفت گانه  هاي نسبت داده شده به پارامترهاي وزن -1-4جدول 

 پارامتر  وزن

 )Dعمق آب زیرزمینی( 5

 )Rتغذیه خالص ( 4

 )Aمواد تشکیل دهنده آبخوان ( 3

 )Sنوع خاك ( 2

 )Tتوپوگرافی ( 1

 )Iاثر منطقه غیراشباع ( 5

 )Cهدایت هیدرولیکی آبخوان ( 3

  بندي درجه -4-2-2-3

تـا   1هاي ذکر شده ارزشی بـین   ها در محدوده ه موقعیت آن، با توجه بDRASTICطورکلی به هر یک از پارامترهاي  به
و یـا بـه عبـارت دیگـر پتانسـیل آلـودگی        DRASTICشود و در نهایت با تعیین عوامل فوق شـاخص   نسبت داده می 10

  گردد: به صورت ذیل تعیین می DRASTIC يها پذیر) درهر سلول یا چند ضلعی موجود در نقشه (آسیب
DrDw+RrRw+ArAw+SrSw+TrTw+IrIw+CrCw پذیري = شاخص آسیب  

  که در آن:
rدرجه :  

wوزن :  
نمایـد. در نهایـت در جـدول     ها را مشخص مـی  ک از شاخصیبندي هر  ها و رتبه ) محدوده8-4) الی (2-4هاي ( جدول

  پذیري ارایه شده است. ) مثالی از تعیین شاخص آسیب4-9(

  ]60[ مینیهاي عمق آب زیرز بندي ها و رتبه محدوده -2-4جدول 

D- (متر) عمق آب زیرزمینی 
 بندي رتبه محدوده

0 -5/1 10 
5/1 -6/4 9 
6/4-1/9 7 
1/9 -2/15 5 
2/15-8/22 3 
8/22-4/30 2 

4/30> 1 
 5دهی: وزن
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  ]60[ هاي تغذیه خالص بندي ها و رتبه محدوده - 3-4جدول 

R - گرم) تغذیه خالص (میلی 
 محدوده  بندي رتبه

1 0 -8/50 
3 8/50-6/101 
6 6/101-8/177 
8 8/177 -254 
9 254> 

 4دهی:  وزن

  ]60[ بندي توپوگرافی ها و رتبه محدوده -4-4جدول 

T- (درصد شیب) توپوگرافی 

 محدوده بندي رتبه

10 0 -2 
9 2 -6 
5 6-12 
3 12-18 
1 18> 

 1دهی:  وزن

  ]60[ انهاي هدایت هیدرولیکی آبخو بندي ها و رتبه محدوده - 5-4جدول 

C- (متر به روز) هدایت هیدرولیکی 

 محدوده بندي رتبه

1 04/0-1/4 
2 1/4 -3/12 
4 3/12-7/28 
6 41-7/28 
8 41-82 
10 82> 

 3دهی:  وزن
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  ]60[  هاي محیط آبخوان بندي ها و رتبه محدوده - 6-4جدول 

A - محیط آبخوان 

 محدوده بندي رتبه

 اي شیل توده 2

 گونیآذرین/دگر 3

 آذرین/دگرگونی هوازده 4

 ها یخرفت 5

6 
ماسه سنگ الیه الیه، سنگ آهک وتوالی 

 ها شیل
 اي ماسه سنگ توده 6

 اي سنگ آهک توده 8

 شن و ماسه 8

 بازالت 9

 سنگ آهک کارستی 10
 3دهی:  وزن

  ]60[ هاي محیط غیراشباع بندي ها و رتبه محدوده -7-4جدول 

I- اثر منطقه غیراشباع 

 محدوده بندي رتبه

 الیه محبوس کننده 1

 سیلت/رس 3

 شیل 3

 سنگ آهک 6

 ماسه سنگ 6

 ماسه سنگ، سنگآهک و شیل هاي الیه الیه 6

 شن و ماسه با مقدار زیادي رس و سیلت 6

 آذرین/ دگرگونی 4

 شن و ماسه 8

 بازالت 9

 سنگ آهک کارستی 10
 5دهی:  وزن
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  هاي محیط خاك بندي و رتبه ها محدوده - 8-4جدول 

S- نوع خاك  
 محدوده بندي رتبه

 نازك یا نبود الیه خاك 10

 شن 10

 ماسه 9

 )peatکود گیاهی ( 8

 رس فشرده/یامتراکم 7

 اي لوم ماسه 6

 لوم 5

 لوم سیلتی 4

 لوم رس دار 3

 )muckکود ( 2

 رس غیرمتراکم 1

 2دهی:  وزن

  ]60ی [اخص حساسیت منابع آب زیرزمینمثالی از محاسبه ش -9-4جدول 

 عدد وزن درجه پارامتر

D 7  5 35 
R 1 4 4 
A 8 3 24 
S 5 2 10 
T 9 1 9 
I 8 5 40 
C 2 3 6 

 128 یشاخص حساسیت منابع آب زیرزمین

  ]WRASTIC ]60 روش - 4-2-3

پـذیرش  ي آبریـز و در نهایـت تـوان     روشی سیستماتیک براي سـنجش پتانسـیل آلـودگی حوضـه     WRASTICروش 
هـا و   و بـا در نظـر گـرفتن دسـتورالعمل     AWWA1رود. ایـن روش توسـط    ها به شـمار مـی   آلودگی جدید توسط رودخانه

معرفی شده است. در این روش، تنظیمات حوضه که ترکیبی است از خصوصیات اصـلی و پارامترهـاي    2راهنماهاي مربوط
ها عبارتند  دهند. این ویژگی ) مبناي اصلی کار را تشکیل میکاربري حوضه (که بر روي پتانسیل آلودگی تاثیرگذار هستند

حمـل و   يهـا  )، راهSي حوضـه (  )، اندازهAکشاورزي ( يها )، فعالیتRتفریحی ( يها )، وجود فعالیتWاز: وجود فاضالب (

                                                    
1- American Water Works Association 
2- Appendix J – Watershed Control Program, of the Guidance Manual for Compliance with the Filtration and 
Disinfection Requirements for Public Water System Using Surface Water Sources developed for EPA (1991)- 
American Water Works Association. 



  69  23/08/94    پسماند مدیریت در آب منابع پذیري آسیب و حساسیت -چهارم فصل
 

 

ارامترهـاي  ). با اسـتفاده از چنـین روشـی و ترکیـب پ    C)، و مقدار پوشش گیاهی منطقه (Iصنعتی ( يها )، فعالیتTنقل (
چنـین   ها هـم  بالقوه قابل ارزیابی خواهد بود. این ویژگی يها ي مدنظر نسبت به آلودگی فوق، میزان حساسیت کلی حوضه

  باشند. قابل ترسیم گرافیکی به صورت نقشه می
از حوضـه آبریـز تـوان     ییهـا  توان مشخص نمود که چـه بخـش   می WRASTICبه بیان دیگر با تهیه نقشه حساسیت 

  باشد. کاربري آالینده جدید را (همانند محل دفن جدید پسماند) دارا میتحمل 
 يهـا  (قابـل اسـتفاده بـراي آب    DRASTICچـون   به دنبال احساس نیاز بـراي وجـود روشـی هـم     WRASTICروش 

گونه منـابع باشـد، بـه وجـود آمـده       سطحی و تعیین حساسیت این يها ) که پاسخگوي نیازهاي مشابه براي آبیزیرزمین
منظور کمک به طراحان، مهندسان، و مسووالن جهت ارزیابی حساسیت منـابع آب سـطحی نسـبت بـه      ست. این روش بها

چـه بـه صـورت مناسـبی در      رود و چنـان  ي مد نظر به کار می منابع گوناگون آالینده و شناسایی مشکالت بالقوه در حوضه
وري موثر و مناسب از منابع آب و کـاربري   ، کمک زیادي به بهرهریزي مورد استفاده قرار گیرد ي فرایند برنامه مراحل اولیه

آوري  ي آبریز و عدم نیاز به جمـع  ي این روش سهولت شناسایی خصوصیات حوضه اراضی منطقه خواهد نمود. مزیت عمده
ایگزینی تـوان بـه عنـوان جـ     باشد. الزم به ذکر است که از این روش به هیچ عنوان نمـی  اطالعات جزیی و دقیق علمی می

اي از مناطق با توجه بـه   توان براي ارزیابی مقایسه اي استفاده نمود. از نتایج این روش می محلی و منطقه يها براي بازرسی
  سطحی استفاده نمود. يها پتانسیل آلودگی آب

  پارامترهاي مورد استفاده در این روش عبارتند از:
 ) وجود فاضالبW(1  
 تفریحی (يها اثر (فعالیت (R(2  
 کشاورزي (يها اثر (فعالیت (A(3  
 ي حوضه ( اندازهS(4 

 حمل و نقل ( يها راهT(5  
 صنعتی (يها اثر (فعالیت (I(6  
 ) پوشش گیاهی منطقهC(7  

اي  بـراي هـر حوضـه    WRASTICتوان جهت تعیین شاخص  ي زیر می پس از مشخص شده پارامترهاي فوق از معادله
  استفاده نمود:

WRASTIC Index = WRWW + RRRW + ARAW + SRSW + TRTW + IRIW + CRCW 

                                                    
1- Wastewater Presence 
2- Recreational Impact 
3- Agricultural Impact 
4- Size of the Watershed 
5- Transportation Avenues 
6- Industrial Impact 
7- Vegetative Ground Cover 
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باشد. براساس معادله فـوق، هـر چـه     می 2براي وزن پارامتر Wو اندیس 1براي تخصیص امتیاز Rدر این معادله اندیس 
تر باید  تر باشد، پتانسیل آلودگی حوضه باالتر است. الزم به ذکر است که براي ارزیابی بهتر و دقیق مقدار این شاخص بیش

ي  ک حوضـه و ارزیـابی میـزان حساسـیت آن، تهیـه     یـ اي نیز بهره گرفت. از سـوي دیگـر در بررسـی     حرفه يها وتاز قضا
  ي مورد نظر بسیار سودمند است.   از منطقه WRASTICگرافیکی  يها نقشه

 موجود، مورد توجه قرار يها محل دفن پسماند را جزو کاربري WARSTICعلمی ارائه دهنده روش  يها نکته: رفرنس
هـا و در نتیجـه    آبریز بر کاهش توان خودپـاالیی رودخانـه   يها گونه مراکز در حوضه اند. اما بدیهی است که وجود این نداده

 يهـا  ، محـل WARSTICرو در گزارش حاضـر بـراي تکمیـل روش     توان پذیرش آلودگی جدید اثرگذار خواهند بود. از این
  مهم اضافه گردیده است. يها کاربري کی ازیبه عنوان  4دفن پسماند موجود نیز با وزن 

  دهی و امتیازدهی پارامترهاي موثر در این روش را مشخص نموده است. ) وزن18-4) الی (10-4هاي ( جدول

  ]WRASTIC ]59وزن پارامترهاي موثر در روش  -10-4جدول 

 دهی پارامترها وزن
 وزن پارامتر

 3 وجود فاضالب در محدوده
 2 تفریحی يها فعالیت
 2 کشاورزي يها فعالیت

 1 ي آبریز ي حوضه اندازه
 1 حمل و نقل يها راه

 4 صنعتی يها فعالیت
 1 پوشش گیاهی

  ]WRASTIC ]59امتیازدهی پارامتر فاضالب موجود در روش  - 11-4جدول 

 محدوده و امتیازدهی فاضالب وجود
 امتیاز محدوده

خصوصی  يها و وجود سیستم ي فاضالب شهري در حوضه خانه ي پساب تصفیه تخلیه
  سپتیک

5 

 4 ي فاضالب شهري در حوضه خانه ي پساب تصفیه تخلیه
 3 سیستم خصوصی سپتیک 50وجود بیش از 

 2 سیستم خصوصی سپتیک 50تر از  وجود کم
 1 ي فاضالب در حوضه عدم تخلیه

  
  
  

                                                    
1- Rating Factor 
2- Weight Factor 
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  ]WRASTIC ]59 تفریحی در روش يها امتیازدهی پارامتر فعالیت - 12-4جدول 

 تفریحی يها محدوده و امتیازدهی فعالیت
 امتیاز محدوده

 5 استفاده از وسایل تفریحی موتوري بر روي آب مجاز است
 4 هاي غیرموتوري ممنوعیت استفاده از وسایل تفریحی موتوري بر روي آب و مجاز بودن فعالیت

 3 ها وجود دارد دسترسی ماشین
 2 دسترسی بدون ماشین وجود دارد

 1 تفریحی يها جود فعالیتعدم و

  ]WRASTIC ]59کشاورزي در روش  يها امتیازدهی پارامتر فعالیت - 13-4جدول 

 کشاورزي يها محدوده و امتیازدهی فعالیت
 امتیاز محدوده

 5 تر ا بیشینوع فعالیت و  5وجود 
 4 نوع فعالیت 4وجود 
 3 نوع فعالیت 3وجود 
 2 نوع فعالیت 2وجود 
 1 الیتنوع فع 1وجود 

  
  باشند: ) شامل موارد ذیل می13-4هاي مطرح در جدول ( فعالیت

کوچـک،   يهـا  وسیع و بزرگ، وجـود چراگـاه   يها کشاورزي، وجود طویله/ گاوداري، وجود چراگاه يها کش کاربرد آفت
  وجود مزارع کشاورزي، وجود حیات وحش

  ]WRASTIC ]59ي آبریز در روش  ي حوضه امتیازدهی پارامتر اندازه -14-4جدول 
 ي آبریز ي حوضه محدوده و امتیازدهی اندازه

 ي حوضه (کیلومتر مربع) اندازه
 امتیاز محدوده

 5 کیلومترمربع 35/1942بیش از
 4 کیلومترمربع 35/1942- 47/388
 3 کیلومترمربع  39/155-47/388

 2 کیلومترمربع 39/155- 85/38
 1 کیلومترمربع 85/38تر از  کم

  ]WRASTIC ]59حمل و نقل در روش  يها امتیازدهی پارامتر راه - 15-4جدول 
 حمل و نقل يها محدوده و امتیازدهی راه

 امتیاز محدوده
 5 هاي بین استانی در سطح حوضه  خطوط راه آهن و وجود راه

 4 ي آبریز وجود مسیرهاي بزرگراه در حوضه
 3 وجود بزرگراه هاي داخل استانی و راه هاي آسفالته 

 2 ي آبریز خاکی و شوسه در حوضه يها وجود جاده
 1 ي آبریز حمل و نقل در حوضه يها عدم وجود راه
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  ]WRASTIC ]59صنعتی در روش  يها امتیازدهی پارامتر فعالیت -16-4جدول 
 صنعتی يها محدوده و امتیازدهی فعالیت

 امتیاز محدوده
 8 بسیار زیاد صنایع بر مناطق اطرافا تاثیر یي حجم بسیار زیاد پساب صنایع و  تخلیه

 6 ا تاثیر زیاد صنایع بر مناطق اطرافیي حجم زیاد پساب صنایع و  تخلیه
 4 ا تاثیر متوسط صنایع بر مناطق اطرافیي حجم متوسط پساب صنایع و  تخلیه

 2 ا تاثیر اندك صنایع بر مناطق اطرافیي حجم اندك پساب صنایع و  تخلیه
 1 ي آبریز صنعتی در حوضه عدم وجود فعالیت

  ]WRASTIC ]59امتیازدهی پارامتر پوشش گیاهی در روش  -17-4جدول 

 محدوده و امتیازدهی پوشش گیاهی

 امتیاز محدوده

 5 %5تا  0پوشش گیاهی 
 4 %19تا  6پوشش گیاهی 
 3 %34تا  20پوشش گیاهی 
 2 %50تا  35پوشش گیاهی 

 1 %50پوشش گیاهی بیش از 

  ]WRASTIC ]59امتیازدهی پارامتر محل دفن پسماند در روش  -18-4جدول 

 محدوده و امتیازدهی محل دفن پسماند

 امتیاز محدوده

 I 4لندفیل کالس 
 ii 3لندفیل کالس 
 iii 2لندفیل کالس 

 1 عدم وجود هرگونه محل دفن 
  

به صورت سه وضعیت تعریف شده  WRASTICدر نهایت نتایج حاصل از تعیین حساسیت منابع آب سطحی به روش 
  گردد. ) تعریف می19-4در جدول (

  ]WRASTIC ]59بندي نهایی روش  جمع - 19-4جدول 

 WRASTICشاخص  میزان ریسک درجه خود پاالیی امکان احداث تاسیسات جدید
 50بیش از  زیاد کم  ممنوع

 50تا  26بین  متوسط متوسط با اتخاذ تدابیر الزم بالمانع
 25تر از  کم کم زیاد  بالمانع 

  
 يها روش یسطحی و زیرزمین يها مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب تجارب و مطالعاتشایان ذکر است در 

چنین ارزیابی ریسـک آلـودگی    و سطحی و هم یدراستیک و وراستیک به ترتیب براي برآورد حساسیت منابع آب زیرزمین
  باشد. مدیریت ریسک منابع آب داراي دو گام اساسی ذیل می گونه مطالعاتن اند. در ای این منابع معرفی گردیده
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 گام اول: شناسایی منابع تولید ریسک  
 يها گیري از روش گام دوم: ارزیابی ریسک با بهره DRASTIC  ا یوWRASTIC  

پـذیري   سیت و آسـیب ا بررسی حسایبا توجه به کلیه توضیحات ارائه شده، باید اذعان نمود که، براي ارزیابی ریسک و 
  منابع آب الزم است تا دو مقوله اصلی مدنظر قرار گیرد.

 پذیر خواهد بود. برآورد حساسیت منابع آب که به دو روش تشریح شده فوق امکان 

 بررسی منابع تولید ریسک و پارامترهاي اثرگذاري منابع آالینده 

ر منابع آالینده (در این نوشتار محل دفـن پسـماندها) را ارائـه    پذیري منابع آب تحت تاثی تلفیق نتایج موارد فوق میزان آسیب
  نماید. می

  آب منابع پذیري آسیب تعیین -4-3

پـذیري اثـر    گونه که در بندهاي قبلی بیان گردید، حساسیت، پتانسیل ذاتی منابع آب در برابر آلـودگی و آسـیب   همان
پذیري باید عوامـل و پارامترهـاي بیـانگر پارامترهـاي      منابع آالینده بر حساسیت منابع آب است. بنابراین در مبحث آسیب
  اثرگذاري منابع آالینده و منابع تولید ریسک مورد بررسی قرار گیرد. 

  پسماندها دفن محلي اثرگذاري پارامترها -1- 4-3

منبـع آب   غالبا پارامترهاي موثر در انتقال آلودگی از منبع آالینده (محل دفن) به پارامترهاي اثرگذاري محل دفن پسماندها،
  باشند. می

 مربوط به محل دفن يپارامترها -4-3-1-1

پارامترهاي مربوط به محل دفن عبارتند از نوع لندفیل، ابعاد لندفیل (طول و عرض)، میـزان بارنـدگی و نفـوذ آب بـه     
  ها و میزان زهکشی شیرابه داخل لندفیل، جرم حجمی و نوع زباله

 دفـن  يهـا  محـل  مثـال  عنـوان  بـه . بـود  خواهـد  ثرگذارا آب منابع بر آن ياثرگذار یچگونگ در دفن محل نوع 
 بـر  تـر  بـیش  یرسطحیز يها زباله دفن محل که درحالی نماید می دیتهد را یسطح آب منابع تر بیش یروسطح

 . بود خواهند اثرگذار یزیرزمین آب منابع يرو

 و گـردد  مـی  مشـخص  شده دفن مواد نوع براساس میمستق طور به پسماند دفن محل کالس: دفن محل کالس 
 را پسماندها بهداشتی دفن هاي محل کالس) 20-4( جدول. نماید می الزام را یمتفاوت یفن مشخصات و ضوابط
 .دهد می نشان
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 ]62] و [61[ هاي دفن بهداشتی پسماندها کالس محل -20-4جدول 

 مالحظات نوع مواد قابل دفن بندي کالس لندفیل درجه

 ه شامل: جزء ویژه پسماند پزشکی، صنعتی، کشاورزي و عاديپسماند ویژ ویژه  Aلندفیل کالس 
 بخش غیر قابل بازیافت پسماند صنعتی صنعتی Bلندفیل کالس 
 - عادي  Cلندفیل کالس 

  
 و ندارنـد  ینقشـ  یآلـودگ  انتقال زانیم در شوند فرض یمنطق صورت به اگر لیلندف) عرض و طول( یافق ابعاد 

 . ندشو می یتلق غیرموثر پارامتر کی

 در یحجمـ  رطوبـت  ،يعمود 1یدارس سرعت رابه،یش حجم يرو بر لیلندف داخل به آب نفوذ و یبارندگ زانیم 

 . بود خواهد اثرگذار دفن محل یآلودگ لیپتانس تینها در و رابهیش هیاول غلظت و نیریز خاك يها الیه

 پـارامتر  نـوع  مسـتقیم  طـور  به زباله نوع. است موثر رابهیش غلظت در میمستق طور به زباله رطوبت زانیم و نوع 
 زایـد  مـواد  نـوع  ن،یبنابرا. نماید می تعیین نیز را آلودگی پتانسیل و پخش قدرت نفوذ، توان نتیجه در و آالینده

 محسـوب  جامـد  زایـد  مـواد  دفـن  محـل  یآلـودگ  لیپتانسـ  انگریب يپارامترها ترین مهم از دفن مکان در جامد
 طـور  بـه  ششم فصل در که است آن با مرتبط ضوابط و دفن محل نوع نندهک نییتع عمال شاخص نیا. گردد می

 .گرفت خواهد قرار یبررس مورد کامل

 زانیـ م رابه،یشـ  یزهکش زانیم شیافزا با و بوده موثر یآلودگ انتقال در یمحسوس طور به رابهیش یزهکش نحوه 
 هیـ ال در هـم  کننـده  آلوده ماده غلظت جهینت در. یابد می کاهش نیریز يها الیه به شده وارد کننده آلوده ماده

 . یابد می کاهش گیري چشم طور به) معادل يها زمان در( آبدار هیال در هم و نیریز خاك

 ن محل دفن و منابع آبیخاك ماب يها مربوط به الیه يپارامترها -4-3-1-2

پارامترهـا عبارتنـد    باشد. ایـن  طبیعی می يها ترین پارامترهاي موثر شامل مشخصات مکانیکی خاك در این بخش مهم
از: نوع خاك، تخلخل، دانسیته خشک، درجه رطوبت حجمی، ضریب نفوذپذیري هیدرولیکی، سـرعت دارسـی موجـود در    

ون در خـاك نیـز از   یـ ضـریب توزیـع و غلظـت بیشـینه      2چنین پارامترهاي ضریب دیفیوژن ها. هم الیه خاك و ارتفاع الیه

  باشند. عوامل موثر دراین بخش می
  يرینفوذپـذ  بیضـر  چون دانه درشت يها خاك در: مثال عنوان به. باشد می موثر اریبس یآلودگ انتقال در كخا نوع 

 دهیـ پد یآلـودگ  انتقـال  در غالـب  دهیـ پد باشـد،  مـی  باالها  آن انیم از آب انیجر شدت و بوده باال خاك یکیدرولیه

                                                    
hQگردد: سرعت جریان آب در محیط متخلخل براساس قانون دارسی و براساس رابطه زیر محاسبه می -1 AK

L


 

 دیفیوژن یانفوذ: پدیده اي است که براثرتفاوت غلظت بین دونقطه ایجادمی شود. -2
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 دهیـ پد و بـوده  نییپا انیجر شدت ،يریفوذپذن بیضر بودن نییپا لیدل به زدانهیر يها خاك در یول. است 1ادوکشن

 .  باشد می انتشار غالب

 خـاك  يهـا  الیـه  تخلخل هرچه یعنی. دارد میمستق رابطه نیمع زمان در یآلودگ انتقال زانیم با خاك تخلخل 
 . یابد می انیجر آن در يتر بیش شدت با کننده آلوده ماده باشد، تر بیش

 رطوبـت  درجـه . نـدارد  آن در یمحسوس نقش و است یآلودگ انتقال بر اثر بی پارامتر کی خاك خشک تهیدانس 
 .است یآلودگ انتقال بر میمستق تاثیر با موثر پارامتر کی یحجم

 اسـت  لیـ دل دو از یناشـ  نیـ ا و یابد می شیافزا آن در یآلودگ انتقال زانیم ابد،ی شیافزا خاك رطوبت چه هر :
 کـه  نیـ ا يگـر ید و یابـد  می شیافزا خاك یکیدرولیه يریپذنفوذ بیضر رطوبت، درجه شیافزا با که نیا یکی

 .هستند يباالتر انتشار بیضر يدارا باالتر رطوبت درجه در آب در محلول يها یون

 یدارسـ  سرعت آن، شیافزا با که يطور به دارد میمستق نسبت یآلودگ انتقال زانیم با خاك يرینفوذپذ بیضر 
 .یابد می شیافزا ادوکشن زمیمکان با کننده آلوده ونی تقالان و افتهی شیافزا خاك هیال انیم در آب

 رفتـار  و اسـت  یآلـودگ  انتقـال  در دهیچیپ عامل کی) باال به رو موارد یبرخ در و( نییپا به رو يعمود یدارس سرعت 
 خـود  از یمتفـاوت  يتاثیرهـا  مختلف يها زمان در که است ییپارامترها از زین خاك هیال ارتفاع. دارد اي پیچیده نسبتا

 .گذارد می يجا به

 طبق یول باشد، می زدانهیر يها خاك در ژهیو به یآلودگ انتقال در موثر پارامتر کی خاك در ونی انتشار بیضر 
 زانیـ م در يتر کم تاثیر ادوکشن دهیپد با سهیمقا در پارامتر نیا که است دهیگرد مشخص شده انجام مطالعات

 . باشد غالب انتشار به نسبت شنادوک دهیپد اگر ژهیو به. دارد یآلودگ

 دارد تاثیر ها یون ریسا در کنیل شود، می فرض زیناچ کلر ونی مانند یخنث يها یون در یعیتوز بیضر . 

 شود گرفته نظر در انتقال محاسبات در دیبا باشد باال اگر خاك در ونی نهیزم غلظت. 

سـاماندهی گـردد تـا بتـوان بـا       GISاسـب در محـیط   من يها موارد مطرح در این بند باید به نحو مقتضی توسط نقشه
  پذیري را برآورد نمود. انطباق بر نقشه حساسیت منابع آب میزان آسیب

  سکیر دیتول منابع - 2- 4-3

  توان به شرح ذیل دانست: ترین منابع تولید ریسک در مدیریت پسماند کشور را می مهم طور کلی به
 منابع طبیعی تولید ریسک 

 سیل 

 زلزله 

                                                    
 باجریان آب درجهت کاهش هدهیدرولیکی حرکت می کند.ادوکشن یاهمرفت: دراین پدیده، آالینده همراه  -1
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 تولید ریسک منابع انسانی 

 خطرات مرتبط با حمل ونقل مواد  
  ا تجهیزاتیخرابی تاسیسات  
 دفن وانتشار مواد زاید خطرناك 

    پسماند تیریمد در آب منابع پذیري آسیب و تیحساس مالحظات -4-4

ک سـو و مشخصـات مـدیریت پسـماند بـه ویـژه       یـ گونه که در مطالب فوق اشاره گردید، حساسیت منابع آب از  همان
ک یـ مختلف  يها ا عدم احداث ایمن و بدون تاثیرات منفی محل دفن در بخشیهایی بیانگر قابلیت احداث و مرحله دفن ن

  ) بیان نمود.12توان در غالب موارد ذیل و ضوابط ارائه شده در بند ( باشد. این مهم را می حوضه آبریز می

  منابع آب با حساسیت زیاد و بسیار زیاد -الف

 گونه محل دفن پسماندي احداث گردد. ، نباید هیچیو بسیار زیاد منابع آب سطحی و زیرزمین در مناطق با حساسیت زیاد

  منابع آب با حساسیت متوسط و کم -ب

گونه محل دفن پسـماندي احـداث گـردد. امـا در      ، نباید هیچیدر مناطق با حساسیت متوسط و کم منابع آب زیرزمین
 Cکـالس   يهـا  با لحاظ نمودن ضوابط خاص امکـان احـداث لنـدفیل   مناطق با حساسیت متوسط و کم منابع آب سطحی 

  (محل دفن پسماند عادي) وجود دارد. 

  منابع آب با حساسیت بسیار کم -ج

 يهـا  احداث لنـدفیل با لحاظ نمودن ضوابط خاص امکان  یدر مناطق با حساسیت بسیار کم منابع آب زیرزمین 
 .دارد وجود نفر هزار 20 از تر کم تیمعج با جوامع يبرا) (محل دفن پسماند عادي Cکالس 

 يهـا  لنـدفیل  احـداث  امکـان  خاص ضوابط نمودن لحاظ با یسطح آب منابع کم اریبس تیحساس با مناطق در 
 .دارد وجود) بخش غیر قابل بازیافت پسماند صنعتی( Bو ) (محل دفن پسماند عادي Cکالس 

  سایر -د

با حساسیت بسیار زیاد،  يها نباید در محدوده Aدفن پسماند کالس  گونه که در مطالب فوق عنوان گردید، محل همان
توانـد   ها نیز مـی  گونه اماکن در بیرون از این محدوده زیاد، متوسط، کم و بسیار کم منابع آب احداث گردند. اما احداث این

صـوص رعایـت گـردد. ایـن     باعث آلودگی خاك و در بلند مدت منابع آب گردد لذا الزم است تا برخی از ضوابط در این خ
  ضوابط در فصل ششم ارائه شده است.

  



 

 

 5فصل ٥

 با ارتباط در آب منابع یفیک مشکالت
  پسماند تیریمد مراحل
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م ر آب منابع یفیک مشکالت -فصل پنج رتباط د د تیریمد مراحل با ا   پسمان

  کلیات -5-1

ثرات منفی مدیریت پسماند به ترتیـب در  ن ایتر توان اذعان نمود که بیش به استناد مطالب ارائه شده در فصل سوم می
رو، این  گردد. از این سوزها حادث می مراحل دفن، پردازش (کمپوست/ بازیافت)، نگهداري موقت و گازهاي خروجی از زباله

 يتـر  پـذیري بـیش   باشند. از سوي دیگر منابع آب با حساسـیت بـاال از احتمـال آسـیب     تر می مراحل مستلزم کنترل بیش
تند. لذا باید با انطباق مراحل مختلف مدیریت پسماند با حساسیت منابع آب، نقاط بحرانـی را جهـت اعمـال    برخوردارهس

  نماید. ) این بررسی را ارائه می1-5ضوابط الزم مشخص نمود. جدول (

  انطباق مراحل مدیریت پسماند با حساسیت منابع آب - 1- 5جدول 

 ردیف
گروه 

 پسماند
 مرحله مدیریت

 نابع آب سطحیطبقه حساسیت م
طبقه حساسیت منابع آب 

 یزیرزمین
 پذیري درجه آسیب

بسیار 
 زیاد

 ناچیز کم متوسط زیاد بسیار زیاد ناچیز کم متوسط زیاد

1  
ند 

سما
ي پ

عاد
زء 

 ج
ي/

عاد
ند 

سما
پ

زي
اور

کش
 و 

کی
زش

ی، پ
نعت

ص
 

 کم - - - - - - - - - - تولید
 کم - - - - - - - - - - آوري و حمل و نقل جمع 2
 متوسط - - - ++ +++ - - + ++ +++ نگهداري موقت 3

4 
ش

داز
پر

 

 زیاد - + ++ +++ +++ - + ++ +++ +++ کارخانه کمپوست
محل استفاده از 

 کمپوست
 زیاد - + ++ +++ +++ - + ++ +++ +++

 بسیار زیاد + ++ +++ +++ +++ + ++ +++ +++ +++ دفن بهداشتی 5
6 

تی
صنع

ند 
سما

پ
 

 کم - - - - - - - - - - تولید
 کم - - - - - - - - - - آوري و حمل و نقل جمع 7
 متوسط - - - ++ +++ - - + ++ +++ نگهداري موقت 8
 کم - - - - - - - - - - پردازش 9
 بسیار زیاد ++ ++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ +++ دفن بهداشتی 10
11 

ش 
 بخ

ی/
شک

 پز
اند

سم
پ

مان
پس

ی 
شک

مپز
دا

د 
زي

اور
کش

 

 کم - - - - - - - - - - تولید
 کم - - - - - - - - - - آوري و حمل و نقل جمع 12
 متوسط - - - ++ +++ - - + ++ +++ نگهداري موقت 13
 کم - - - - - - - - - - بی خطرسازي 14
 بسیار زیاد ++ ++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ +++ دفن بهداشتی/ سوزاندن 15

16 

پس
ژه 

 وی
اند

م
 

 ++ ++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ +++ تولید
بسیار زیاد (تا قبل از 

 بندي ایزوله) بسته

 - - - - - - - - - - آوري و حمل و نقل جمع 17
نامه  رعایت مفاد آیین

حمل و نقل پسماندهاي 
 ویژه الزامی است.

 کم - - - - - - - - - - نگهداري موقت 18
 کم - - - - - - - - - - پردازش 19
 بسیار زیاد +++ +++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ دفن بهداشتی 20

  میزان اهمیت مرحله مدیریت پسماند با توجه به حساسیت منابع آب -+/
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مختلف با توجـه بـه حساسـیت     يها باتوجه به جدول فوق باید عنوان نمود که مراحل ذیل از مدیریت پسماند در گروه
  باشند: منابع آب ملزم به رعایت ضوابط خاص می

  پسماند عادي 

 موقت ينگهدار 

 کمپوست کارخانه تیفعال و یابی مکان 

 دفن محل  

  صنعتی پسماند  

 موقت ينگهدار 

 دفن محل  

  پزشکی پسماند   

 موقت ينگهدار 

 دفن محل  

 ویژه پسماند   

 تولید  

 دفن محل  
  یده است.در فصل ششم ضوابط مرتبط با هر بخش ارائه گرد

 شیپا برنامه - 5-2

 پسماند تیریمد مراحل شیپا - 5-2-1

باشـد. در اکثـر جوامـع     مدیریت صحیح پسماند مستلزم توجه کافی به مباحث طراحی و اجـراي برنامـه مـدیریت مـی    
گیـرد   افته نکات علمی الزم در مرحله طراحی مد نظر قرار مـی یتر توسعه  ا کمیانسانی به ویژه کشورهاي در حال توسعه و 

جاکه کنترل کامل در زمان اجرا وجود ندارد غالبا نتایج مورد نظر حاصل نمـی گـردد. لـذا الزم اسـت تـا اجـراي        ز آناما ا
صحیح کلیه الزاماتی که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است، به صورت ماهانه و متداوم پایش گـردد تـا عـالوه بـر     

ترین نکات مـورد توجـه در ایـن زمینـه      ابد. مهمیممکن کاهش  اعمال مدیریت صحیح احتمال وقوع خطر (ریسک) تا حد
  عبارتند از:
 تدوین گزارش مدیریت ریسک در مدیریت پسماند و کنترل مراحل خطر آفرین 

 مختلف و به صورت مجزا يها آوري پسماند براساس گروه آوري و اطمینان از جمع نظارت بر مرحله جمع 

 و نقلآوري و حمل  آالت جمع چک نمودن ماشین 



  81  23/08/94    پسماند تیریمد مراحل با ارتباط در آب منابع یفیک مشکالت -پنجم فصل
 

 

 بازدید ماهانه از ایستگاه نگهداري موقت و کنترل 

 آوري شیرابه سیستم جمع 

 زمان نگهداري پسماند در ایستگاه 

 سطحی  يها سیستم دفع آب 

 بازدید ماهانه از لندفیل و کنترل 

 مختلف و به صورت مجزا يها دفن پسماند براساس گروه 

 تخلیه، تراکم و پوشش براساس طرح اصلی 

 آوري شیرابه نشت سیستم جمع کنترل فشار و 

 آب بند يها کنترل، سنجش و بررسی حرکت گاز در میان الیه 

 بررسی احتمال خوردگی تأسیسات 

 برداري و تجزیه شیرابه نمونه 

 سطحی يها کنترل سیستم دفع آب 

 آب منابع تیفیک شیپا -5-2-2

زیـر   يهـا  گیـرد، امـا وجـود جریـان     آبرفتی و کارستی قرار يها طورکلی نباید محل دفن پسماند در محدوده آبخوان به
گردد تا طراحی و اجـراي برنامـه پـایش محـل دفـن پسـماند        سطحی و تاثیر آلودگی خاك بر کیفیت منابع آب باعث می

  الزامی باشد.
برنامه پایش منابع آب باید به شکل مناسبی کیفیت آب را نظارت نموده و هرگونه آلودگی احتمالی را سریعا مشـخص  

  رنامه باید شامل محورهاي زیر باشد:نماید. این ب
 مهم در منابع آب يها شناسایی شاخص  
 تعیین مکان پایش  
 تعیین پارامترهاي مورد سنجش  
 تعیین تواتر پایش  
 اجراي عملیات پایش  

  شناسایی منابع آب -الف

یـد. در ایـن   آ شـمار مـی   کی از محورهاي مهم طراحی و اجراي برنامه پایش کیفـی بـه  یشناسایی منابع آب تحت تاثیر 
  طور کامل بررسی گردد. زیر به يها مطالعات باید شاخص

  یزیرزمینمنابع آب  
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 یپذیري منابع آب زیرزمین حساسیت و آسیب  
 یتعیین جهت جریان، شیب هیدرولیکی و عمق آب زیرزمین 

 ها و وجود گسل يخیز بررسی ساختار زمین شناسی، زلزله 

 يساختار خاك و میزان نفوذپذیر 

 غذیه آبخوانمحل و حجم ت 

 نقشه چاه، چشمه و قنوات موجود 

 تعیین کاربري منابع آب تحت تاثیر 

 باالدست و پایین دست محل دفن پسماند قبل از احداث لندفیل يها چاه کیفیت  
 آب سطحی منابع 

 پذیري منابع آب سطحی حساسیت و آسیب 

 ها و سدهاي موجود نقشه حوضه آبریز رودخانه 

 تعیین کاربري منابع آب 

 ه توپوگرافی، شیب و جهت زمیننقش 

 میزان بارندگی و حجم و زمان سیالب 

 ها و دبی ورودي مخازن سد میزان آبدهی رودخانه 

 کیفیت منابع آب سطحی قبل از احداث لندفیل 

  مکان پایش -ب

براي تعیین چگونگی اثرگذاري محل دفن پسماند بر منابع آب نیاز است تا در پایین دسـت و بـاال دسـت محـل دفـن      
هاي باالدست در حقیقت ایستگاه شاهد بوده و کیفیت منابع آب بـدون   هاي پایش طراحی گردند. ایستگاه پسماند ایستگاه

  باشند. هاي پایین دست بیانگر تاثیر منبع آالینده بر منبع آب می نمایند و ایستگاه تاثیر منبع آالینده را مشخص می
ي ورود و ضریب پخـش   هاي پایش پایین دست محل دفن پسماند، نحوه فاصله ایستگاه ي ترین عامل تعیین کننده مهم
باشند که غالبا براي مشخص شدن این فاصـله در منـابع آب زیرزمینـی تعیـین شـعاع جـانبی        ها در منابع آب می آالینده

  گیرد. اثرگذاري و براي آب سطحی فاصله الزم جهت اختالط کامل مالك عمل قرار می

  رگذاريتعیین شعاع جانبی اث -

 توان براساس رابطه زیر محاسبه نمود: شعاع جانبی اثرگذاري آبخوان را می

Qtr
4524nH

 

  که در آن
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r(متر) شعاع جانبی اثرگذاري :  
Q(مترمکعب در روز) جریان روزانه در چاه تحت شرایط نرمال :  
t :(روز) رداريمدت زمان گذر یک آلودگی خاص تا محل چاه نمونه برداري و بهره ب  

H(متر) 1: فاصله افقی یا طول صافی چاه  
nزیر استفاده شود:) 2-5(د از جدول یتوان : تخلخل آبخوان، براي مواد مختلف می  

  تخلخل آبخوان براي شرایط مختلف - 2- 5جدول 
 ماسه 21/0
 شن 19/0
 شن و ماسه 15/0
 ماسه سنگ 06/0
 سنگ آهک عمدتا دولومیت 18/0

  
توان از رابطه زیر نیز شعاع جـانبی   الذکر در اختیار باشد، می هاي فوق ات مربوط به پمپاژ آب در آبخوانچه اطالع چنان

  اثرگذاري را محاسبه نمود:
uTtr

2693S
  

  که در آن،
r(متر) شعاع جانبی اثرگذاري :  

Tپذیري آبخوان (متر مربع بر روز) : انتقال  
t : (روز) خاص تا محل چاه نمونه برداري و بهره برداريمدت زمان گذر یک آلودگی  

Sپذیري یا محصول ویژه (%) : ذخیره  
u پارامتر فاقد واحد که به عملکرد چاه :w(u) .بستگی دارد  

 فاصله الزم جهت اختالط کامل -

ودگی بـه صـورت   شود که آلـ  ها در رودخانه در زمانی مطرح می به طورکلی فاصله مورد نیاز براي اختالط کامل آالینده
هاي دفن پسماند، درصورت عدم مدیریت صحیح و نداشـتن زهکشـی مناسـب، بـه      اي وارد گردد. غالبا آلودگی مکان نقطه

محل دفن مـد نظـر    ي برداري با فواصل مشخص در گستره هاي نمونه اي بوده که در این صورت باید مکان صورت غیرنقطه
هـا و بـرآورد فاصـله     اي شیرابه به رودخانه فن پسماند و در نتیجه ورود نقطهقرار گیرد. اما در صورت ورود زهکشی محل د

  باشد. الزم براي اختالط کامل الزامی می
به طورکلی پس از ورود جریان آالینده به رودخانه ابتدا اختالط آب و آالینده در عمق رودخانه کامل گردیده و سپس اختالط 

ي مناسبی درنظرگرفته شود تا اختالط عالوه بر جهت عمقی در جهت عرضی  اید فاصلهگردد. بنابراین ب در جهت عرضی کامل می

                                                    
1- Well Screen 
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ي مذکور به مشخصات رودخانه، سـرعت آب و شـیب هیـدرولیکی جریـان و محـل ورود آالینـده        رودخانه نیز کامل گردد. فاصله
گیـرد. بـراي    د بررسی و برآورد قرار مـی هاي پایش این فاصله براي هر ایستگاه به طور کامل مور بستگی دارد. در طراحی سیستم

  توان از رابطه زیر استفاده نمود: برآورد این فاصله می
2

m
t

0.1 U WL
D

 
  

  که در آن:
Lmي مورد نیاز براي اختالط کامل در رودخانه (متر) : برابر فاصله  
Dt(مترمربع بر ثانیه) ضریب پخش عرضی :  
U(متر بر ثانیه) سرعت متوسط :  
Wض رودخانه (متر): عر  

این رابطه براي زمانی است که محل ورود آلودگی در مرکز رودخانه قرار گرفته باشد. امـا در اکثـر مواقـع آلـودگی از سـواحل      
گردد و براین اسـاس از رابطـه زیـر قابـل      ي الزم براي اختالط کامل چهار برابر می شود که در این صورت فاصله وارد رودخانه می

  :باشد برآورد می
2

m
t

0.4 U WL
D

 
  

  شود: به صورت رابطه زیر تعریف می Dtدر این رابطه 
*

tD 0.6 H U    
  که درآن:

H(متر) عمق میانگین جریان :  
: U*(متر بر ثانیه) سرعت برشی  

  شود: به صورت معادله زیر تعریف می *Uدر این رابطه 
*

hU g R S    
  که در آن:

:Rh ع هیدرولیکی (متر)شعا  
  طور کامل مورد توجه قرار گیرد: ز باید در تعیین مکان پایش بهیزیر ن يها عالوه بر موارد ذکر شده شاخص

  یمنابع آب زیرزمین -

کـه در   پـذیرد تـا جـایی    را از محل دفن پسماند می يتر در مقایسه با منابع آب سطحی تاثیر بیش یمنابع آب زیرزمین
هیـدرومتري از   يهـا  موجـود و ایسـتگاه   يهـا  گیـرد. چـاه   ها اثرپذیري این منابع مورد بررسی قرار میاکثر مراجع علمی تن

آینـد امـا گـاهی ممکـن اسـت بـراي پوشـش         و سطحی به شمار مـی  یپایش کیفی منابع آب زیرزمین يها ترین محل مهم
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صـورت الزم اسـت تـا     تري بـود. در ایـن  ا احداث ایستگاه هیدرومیبرداري و  نمونه يها دفن نیازمند حفر چاه محلمناسب 
  موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد.

 هـا بـه منـابع آب     بـرداري بـا بررسـی سـرعت ورود و انتقـال آالینـده       ن مکان جهت حفر چاه نمونـه یتر مناسب
 گردد. تعیین می یزیرزمین

 برداري باید در جهت جریان و در اطراف محل دفن تعبیه گردند. نمونه يها چاه 

 پایشی به عنوان شاهد در نظر گرفته شود. يها الدست محل دفن ایستگاهدر با 

 ها باید حداقل داراي قطر داخلـی   دار استفاده گردد. این چاه شکاف يها برداري از لوله نمونه يها در چاهmm50 
 گیري فراهم گردد. باشند تا امکان نمونه

  منابع آب سطحی و سدها -

گردنـد. عـالوه بـر ایـن در      مناسبی جهت اجراي برنامه پایش محسوب مـی  يها کانهیدرومتري موجود م يها ایستگاه
پـایش دیگـري نیـز مشـخص گردنـد.       يها راستاي شناسایی کامل اثرات احتمالی محل دفن پسماند الزم است تا ایستگاه

  نکات زیر باید حتما مورد توجه قرار گیرند:
 ها ا بررسی ضریب نفوذ و انتقال طولی آالیندهبرداري ب ن محل براي انجام نمونهیتر تعیین مناسب 

 طبیعی  يها ا دریاچهیبرداري در ورودي مخازن سد و  تعیین مکان نمونه 

 تعیین ایستگاه شاهد در باالدست محل دفن پسماند 

تحـت   یپایش کیفـی منـابع آب سـطحی و زیرزمینـ     يها باتوجه به مطالب ارائه شده باید اذعان نمود، حداقل ایستگاه
  باشد.  ایستگاه می 3و  2دفن پسماند به ترتیب  يها یر محلتاث

  پارامترهاي مورد سنجش -ج

پایش باید براساس نوع ماده دفن شده در لندفیل و نـوع کـاربري منـابع آب     يها پارامترهاي مورد سنجش در ایستگاه
فلـزات سـنگین بایـد حتمـا مـورد      صـنعتی،   يهـا  پایش تحت تاثیر لنـدفیل  يها انتخاب گردد. به عنوان مثال در ایستگاه

یابنـد.   بهداشتی که پذیرنده پسماند بیمارستانی هستند، عوامل پاتوژن اهمیت می يها ا در لندفیلیسنجش قرار گیرند و 
پـایش محـل دفـن پسـماند      يهـا  اي از پارامترهاي کیفی بایـد در ایسـتگاه   توان اذعان نمود که طیف گسترده بنابراین می

) مشخص شده است. بـدیهی اسـت انتخـاب    3-5المللی این پارامترها در جدول ( اس رهنمودهاي بینسنجیده شوند. براس
پذیرد. براین اساس پارامترهـاي آلـی و اکسـیژن     ها انجام می پارامترهاي کیفی باتوجه به نوع پسماند دفن شده در لندفیل

 يابـل فلـزات سـنگین در لنـدفیل پسـماندها     عـادي بـوده و در مق   يخواه، پارامترهاي مطرح در پایش لندفیل پسماندها
  باشد. برخوردار می يتر صنعتی از اهمیت بیش
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  هاي پایش منابع آب تحت تاثیر محل دفن پسماند فهرست پارامترهاي مورد سنجش در ایستگاه -3- 5جدول 
 3پارامترهاي گروه 1پارامترهاي گروه 

 )VOCsترکیبات آلی فرار ( )CODاکسیژن مورد نیاز شیمیایی (
 )Mnمنگنز ( )TOCکربن آلی کل (

 )Feآهن ( )O2اکسیژن محلول (
 )Asآرسنیک ( )Nنیترات (بر حسب 

 )Baباریم ( )Nآمونیم (
 )Cdکادمیوم ( )N2نیتروژن محلول (

 )Crکروم ( 2پارامترهاي گروه

pH ) سیانیدCN( 
 )Pbسرب ( )TDSجامدات محلول کل (

 )Hgجیوه ( قلیاییت
 )Seسلنیم ( )SO4سولفات (
 )Agنقره ( )HCO3-بیکربنات (

 )H2SiO4سیلیکون ( کلسیم
 فنول کلراید
  )Fفلوراید (
  )Mgمنیزیم (

  )Kپتاسیم (
  )Naسدیم (

  پتانسیل اکسایش و کاهش

  تواتر پایش -د

کیفیت آب (هـم در   ي زیرزمینی بستگی به نوع مشکالت مورد بررسی و میزان تغییراتها آبگیري کیفیت  تواتر اندازه
مقیاس زمانی و هم در مقیاس مکانی) دارد. با این وجود ذکر این نکتـه نیـز ضـروري اسـت کـه شـیب تغییـرات کیفیـت         

برداري در منابع آب سطحی کوتاه تر از منـابع   تر است بنابراین تواتر نمونه ي سطحی کمها آبي زیرزمینی نسبت به ها آب
  آب زیرزمینی خواهد بود. 

گردد پایش کیفی منابع آب براساس تواتر ماهانه در منابع آب سطحی و زیرزمینی تحت تـاثیر   لی پیشنهاد میبه طورک
هـاي حاصـل و شـناخت رونـد تغییـرات       ي یک ساله و با تحلیـل داده  محل دفن پسماند شروع گردیده و پس از یک دوره

طورکلی برنامه پـایش کیفـی منـابع آب تحـت تـاثیر       بهکیفی تواتري مناسب براي نوع پارامترها و منبع آب تعریف گردد. 
  بندي نمود. ) جمع4-5الب جدول (قتوان در  محل دفن پسماندها را می
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  ها بندي برنامه پایش کیفی منابع آب تحت تاثیر لندفیل جمع - 4- 5جدول 

 برداري تواتر نمونه پارامترهاي مورد سنجش برداري مکان نمونه *نوع لندفیل

 Aکالس 
  ایستگاه 2بع آب سطحی: حداقل منا

 ایستگاه 3: حداقل یمنابع آب زیرزمین
 )3-5کلیه پارامترهاي جدول (

  : فصلی1پارامترهاي گروه
  : ماهانه 2پارامترهاي گروه

 : ماهانه3فلزات گروه

 Bکالس 
  ایستگاه 2منابع آب سطحی: حداقل 

 ایستگاه 3: حداقل یمنابع آب زیرزمین
 )3-5کلیه پارامترهاي جدول (

  : ماهانه1پارامترهاي گروه
  : ماهانه 2پارامترهاي گروه

 : شش ماهه3فلزات گروه

 Cکالس 
  ایستگاه 2منابع آب سطحی: حداقل 

  ایستگاه 3: حداقل یمنابع آب زیرزمین
 برداري از خاك منطقه نمونه

 )3-5کلیه پارامترهاي جدول (
  : ماهانه1پارامترهاي گروه 
  : ماهانه 2پارامترهاي گروه

 : ساالنه3لزات گروهف

  ارائه شده است. فصل ششمدر  A, B, Cکالس  يها * جزییات لندفیل

  اجراي عملیات پایش - ه

و توسط آزمایشگاه معتبـر و   Standard methods1هاي کیفی باید براساس رهنمودهاي  برداري و آزمایش عملیات نمونه
  رد.مورد تایید انجام پذیرد. نکات زیر باید مد نظر قرار گی

 اي شناسایی شده و تدابیرالزم براي کـاهش   لحظه يها برداري از منابع آب سطحی باید آلودگی در هنگام نمونه
ا حیوانـات وحشـی   یـ بـرداري عبـور احشـام و     زمان با عملیات نمونه عنوان مثال اگر هم اثرات آن اتخاذ گردد. به

ودگی ناشی از آن در نظر گرفتـه شـود و پـس از آن    ها و از بین رفت آل گردد، زمان الزم براي عبور آن رویت می
 برداري انجام گیرد. نمونه

 برداري جلوگیري گردد. نمونه يها سطحی و محلی به میله چاه يها از ورود آلودگی 

 ها تا حدي تخلیه گردد که نمونه برداشت شـده بیـانگر کیفیـت آبخـوان      برداري باید آب درون چاه قبل از نمونه
حـداقل بـه   ا تخلیـه آب  یبرداري و  ساعته قبل از نمونه 5/0در میله چاه. به این منظور تخلیه  باشد نه آب راکد

 گردد. توصیه می برابر حجم میله چاه 2اندازه 

 د دقتیهیدرولوژیکی براي تعیین سطح آب با يها گیري در اندازهcm .مدنظر باشد 

 100گیـري از مـود آلـی، بـده پمـپ نبایـد از        صورت پذیرد. در زمان نمونه ها باید با بده خیلی کم گیري نمونه 
 ابد.یتر گردد تا میزان افت ترکیبات فرار کاهش  لیتر بر دقیقه بیش میلی

 گیري انجام شـود کـه نیـازي بـه      گیري قلیاییت، باید به صورتی نمونه ها و اندازه ها، کاتیون براي سنجش آنیون
 گذارد. ها تاثیر می ها، در نتایج و غلظت آن زیرا فیلتر کردن نمونه فیلتر کردن نمونه نباشد.

 گیري انجام پذیرد. ها، باید در همان محل نمونه نگهداري و فیلتر کردن (در صورت نیاز) نمونه 

 ها، باید براي موارد قلیاییت،  آنالیز محلی نمونهpH ،EH .و دما صورت پذیرد 

                                                    
1- M.C.R and A.E.Greenberg and M.J.Taras, Standard Methods for the examination of water and waste water, 
American Public Health Association. Washington D.C.1992. 
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 اختالف داشته باشد، آزمایش باید مجـددا  20ک ایستگاه بیش از یها در  که نتایج حاصل از آزمایش درصورتی %
 انجام پذیرد.

 بـرداري مجـددا صـورت پـذیرد.      پایش بایـد در اسـرع وقـت، نمونـه     يها درصورت مشاهده آلودگی در ایستگاه
ـ     که این اختالف با انجام دوباره نمونه درصورتی ه صـورت  گیري ثابت گردید، میزان و محـل مشـاهده آلـودگی ب

حفاظـت از محـیط زیسـت اسـتانی مـرتبط)       يهـا  اي و سـازمان  آب منطقه يها کتبی به مراکز ذیربط (شرکت
 گزارش گردد.

تــوان در  را مــی یتــر در مـورد نحــوه طراحــی و اجــراي برنامـه پــایش منــابع آب سـطحی و زیرزمینــ    جزییـات بــیش 
  زیر مشاهده نمود: يها دستورالعمل

  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه، »زیرزمینی يها آب کیفیت پایش عملدستورال«، 620نشریه شماره. 

  ریـزي   سـازمان مـدیریت و برنامـه   ، »سطحی (جـاري)  يها آب کیفیت پایش دستورالعمل«، 522نشریه شماره
 .کشور

  ســازمان مــدیریت و » دســتورالعمل اجرایــی پــایش کیفیــت آب مخــازن پشــت ســدها«، 551نشــریه شــماره
  .کشورریزي  برنامه



 

 

 6فصل ٦

 در آب منابع کیفی حفاظت ضوابط
  پسماند مدیریت
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م فاظت ضوابط -فصل شش فی ح ر آب منابع کی د مدیریت د   پسمان

  کلیات - 6-1

رسیدن بـه ضـوابط حفـظ کیفیـت منـابع آب در مراحـل مـدیریت انـواع پسـماندها           ضابطههدف نهایی از تدوین این 
باشد و در مقابل وظیفه  مدیریت پسماند نمی يها ی طراحی و اجراي طرحجاکه وزارت نیرو متول باشد. به طورکلی از آن می

برداري از منابع آب در برابر هر منبع آلودگی از جملـه پسـماند را بـه عهـده دارد، در ایـن       خطیر مدیریت، حفاظت و بهره
اعمال اثرات منفی بر  مدیریت پسماند و اطمینان از عدم يها ضوابط سعی گردیده است تا نکات کلیدي براي کنترل طرح

  منابع آب را مشخص نماید.
پسـماند را بـر روي منـابع آب     يهـا  ) که اثرات احتمالی مراحل مختلف مـدیریت گـروه  1-5با توجه به بررسی جدول (

تري بـر روي حفاظـت از منـابع آب دارد. شـایان      گردد که تاکید بیش تعیین نموده است، در این قسمت ضوابطی بیان می
هـاي مربـوط بـه مـدیریت اجرایـی پسـماندها بـا         قانون مدیریت پسماند، ضوابط و روش 11ه، به استناد ماده ذکر است ک

هاي بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی (پسـماندهاي پزشـکی)، صـنایع و         خانه همکاري سازمان محیط زیست و وزارت
کشاورزي) تدوین گردیده اسـت و نیـازي    معادن، نیرو، نفت (پسماندهاي صنعتی و معدنی)، جهاد کشاورزي (پسماندهاي

  ها در این ضوابط نیست. به تکرار آن
گـردد و   به بیان دیگر، این ضوابط مشخصا با رویکرد حفاظت از منابع آب در مراحل مختلف مدیریت پسماند ارائـه مـی  

  الزاما باید قبل از احداث تاسیسات مربوط به مدیریت پسماندها رعایت گردند. 
دفن پسماندها به عنوان اثرگذار ترین بخش مدیریت پسـماند بـر روي کیفیـت     يها گردد جانمایی محل لذا توصیه می

دفن مـواد زایـد جامـد را     يها ) معیارهاي حذفی و انتخابی محل1-6منابع آب از معیارهاي جهانی تبعیت نماید. جدول (
  .دهد مینشان 
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  د زاید جامددفن موا يها معیارهاي حذفی و انتخابی محل -1-6جدول 

 معیارهاي انتخابی معیارهاي حذفی

ها ممنوع اسـت و بـه هـیچ     دفن پسماند در نواحی ذیل و حریم آن يها احداث محل
  عنوان نباید صورت پذیرد: 

 .البییس يها دشت و گیر سیل ینواح -
 .شرب کاربري با سدهاي یا و مهم هاي رودخانه آبریز حوضه -
 بـه  یکیمورفولـوژ  و شناسـی  خاك شناسی، زمین طیشرا نظر از که ینواح و ها زمین -

 بـاال  يرینفوذپـذ  بـا  خاك جنس ای و میضخ طبقات فعال، کیتکتون تند، بیش علت
ـ ناپا يهـا  زمـین  ،هـا  آن امثـال  و) ادیز يجو نزوالت و یبارندگ با همراه(  عنـوان  داری

 .شوند می
 )یفصل و یدائم( ها رودخانه و ها چشمه -
 زمین نشست یا و زشیر سنگ لغزش، نیزم مستعد مناطق -
 کیکارست مناطق و فروچاله بهمن، مستعد مناطق -
 ها مرداب و ها بندان آب ها، تاالب ها، دریاچه میحر -
 زیرزمینی آب منابع اي ناحیه و اي نقطه حریم -
 یکوهستان و بیپرش يموفولوژ و یتوپوگراف با مناطق -
 يخیز لرزه و ها گسل ن،یزم يها شکستگی -
 بایز ياندازها چشم و سمیاکوتور -
 ستیز طیمح حفاظت سازمان حفاظت و تیریمد تحت و چهارگانه مناطق -
 یکیدرولیه هاي سازه میحر -
 البیس مهار يها طرح و یزیرزمین يها آب ي تغذیه مناطق -
 یفرهنگ راثیم و شناسی باستان يها سایت و مناطق -
 ... و ینظام مناطق ا،ه فرودگاه مانند خاص يکاربر با مناطق -
 یمعدن يها سایت و مناطق -
 یصنعت يها قطب -
 روین و آب مخابرات، ،ینفت مواد انتقال خطوط -
 کم و متوسط اد،یز اد،یز اریبس تیحساس با يها آبخوان -
 پسماندهاي دفن محل در فاضالب انواع تخلیه و بیمارستانی ویژه، پسماندهاي دفن -

 عادي

تواند در مناطق ذیـل   با توجه به نوع پسماند می دفن يها انتخاب محل
  صورت پذیرد:

 يارهـا یمع در شـده  یـاد  مناطق از کیلومتر یک حداقل فاصله تیرعا -
 .یحذف

 که پذیرد صورت اي گونه به گودبرداري دفع، محل مهندسی طراحی در
 درازمـدت  زیرزمینـی  هـاي  آب سـطح  بـا  دفن، محل بخش ترین پایین

 .باشد داشته فاصله متر 2 حداقل منطقه
 .باشد سطحی هاي آب آوري جمع سیستم داراي باید دفن محل -
 و روزانـه  هـاي  پوشـش  و مناسب پایانی پوشش داراي باید دفن محل -

 .باشد مناسب مدت میان
ــل - ــن مح ــد دف ــتم داراي بای ــع سیس ــیرابه آوري جم ــکل ش  از متش

 .باشد کننده جمع يها لوله و زهکش هیال مناسب، بندي شیب
 حـداقل  رعایـت  بـا  C یـا  B نوع لندفیل در باید یپزشک يپسماندها -

 بـه  توجـه  بـا  و) 3-6( و) 2-6( جـدول  مطـابق  شـده  ارائـه  هاي اندازه
  .شوند دفن شیمیایی و فیزیکی آنالیز و اقتصادي مالحظات

 A نوع لیدرلندف ژهیو يپسماندها دفن -
 دفـن  اسـت  هتـر ب يریکو و شور یاراض ادیز عمق در ویواکتیراد مواد -

 .گردد

  
شـوند بـه صـورت کنترلـی      این ضوابط در مورد تاسیسات موجود و تاسیساتی که تا زمان تصویب ضوابط، تاسیس مـی 

ها جلوگیري به عمـل آیـد.    گردد و در صورت عدم انطباق مدیریت موجود با این ضوابط باید از ادامه عملکرد آن اعمال می
مطابق فصل پنجم و پس از مرحله توقف عملکرد این مکان ها نیز باید اقدامات مربوط به  لذا با توجه به نتایج برنامه پایش

) بـراي  7-2-3ها به پایان رسیده است مطـابق مشخصـات ارائـه شـده در بنـد (      برداري از آن دفنی که دوره بهره يها محل
  تا جلوگیري به عمل آید. ها صورت پذیرد تا از ادامه انتشار آلودگی به محیط به تدریج کاسته و نهای آن

جدید دفن مواد جامد نیز عالوه بر رعایت ضوابط که در ادامه ارائه می گردد باید برنامـه پـایش بـه     يها در مورد محل
صورت کنترلی مطابق برنامه اي که در فصل پنجم ارائه گردید، صورت پذیرد و در صورت انتشار آلـودگی عـالوه بـر کنـد     

  ) صورت پذیرد.7-2-3فن عملیات اصالحی مطابق بند (کردن و یا قطع عملیات د
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  عادي پسماندهاي تیریمد در آب منابع یفیک حفاظت ضوابط -6-2

 عادي پسماندهاي موقت نگهداري هاي ایستگاه ضوابط -2-1- 6

 ساله مد نظر قرار گیرد.   25یابی ایستگاه نگهداري موقت پسماند باید احتمال وقوع سیل با دوره برگشت  : در مکان1ماده 

 : ایستگاه نگهداري موقت پسماند نباید در مناطق داراي منابع آب با حساسیت بسیار باال و باال احداث گردد.2ادهم

ها و...) و حـریم   ها، سدها، دریاچه هاي سطحی(رودخانه : ایستگاه نگهداري موقت نباید در حریم کیفی منابع آب3ماده 
 ) قرار گیرد. هاي زیرزمینی (چاه، چشمه و قنوات کیفی منابع آب

 ها باید رعایت گردد. ها قرار گیرد و فاصله ایمن از گسل : ایستگاه نگهداري موقت پسماند نباید بر روي گسل4ماده

 : کانال انحراف آب مناسب دورتا دور ایستگاه در نظر گرفته شود.5ماده

 د.ها جلوگیري گرد : از ورود پسماندهاي خطرناك و غیر عادي به این ایستگاه6ماده

مناسـب   یعلمـ  يهـا  و قنوات براساس دستورالعمل ی، زیرزمینیمنابع آب سطح یفیش کیبرنامه پا يو اجرا ی: طراح7ماده 
  رد.یصورت پذ

 آن از استفاده نحوه و کمپوست تولید هاي کارخانه ضوابط -2-2- 6

فـن پسـماندهاي   یـابی محـل د   هاي تولید کمپوست باید مطابق ضـوابط مکـان   یابی محل کارخانه : ضوابط مکان1ماده 
  عادي باشد.

آوري  هـاي نفوذناپـذیر اسـتفاده شـود و سیسـتم جمـع       هاي کمپوست بایـد از الیـه   : در بستر سازي کف کارخانه2ماده
  هاي سطحی در کف کارخانه حتما باید وجود داشته باشد.  آب

  آوري شده توسط روش مناسب تصفیه و در نهایت دفع گردد. : شیرابه جمع3ماده
 باشد. 25تا  20کمپوست باید برابر  C/Nت : نسب4ماده

 زا و تخم انگل باشد. : کمپوست باید عاري از عوامل بیماري5ماده

 ا مواد غیرقابل تجزیه بیولوژیکی باشد.ی: کمپوست نباید حاوي فلزات سنگین و 6ماده

 زنی گردند. : اراضی زراعی نباید در راستاي شیب طبیعی زمین، شخم7ماده

ا یـ آب تولیدي کاهش پیـدا کنـد. در صـورت امکـان از آبیـاري بـارانی و        ابد تا زهیآبیاري باید افزایش  : راندمان8ماده
 گونه اراضی استفاده گردد. اي در این قطره

طـور جـد    : میزان مصرف کمپوست باید براساس نیاز الگوي کشت بـرآورد گـردد و از اسـتفاده بـیش از حـد بـه      9ماده
 پیشگیري گردد.

  آب تولیدي طراحی و اجرا گردد. آوري و کنترل زه زهکشی اراضی زراعی در راستاي جمع : سیستم10ماده
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 عادي پسماندهاي دفن محل ضوابط -2-3- 6

نامـه اجرایـی    آیـین  23قانون مدیریت پسماند و ماده  12محیطی که به استناد ماده  این ضوابط براساس ضوابط زیست
  ا رویکرد حفاظت از منابع آّب بسط و گسترش داده شده است.  آن توسط وزارت کشور تدوین گردیده، تنظیم شده و ب

شناسـی، هیـدرولوژي،    : در انتخاب محل دفن پسماندهاي عادي، باید کلیه معیارهـاي زیسـت محیطـی، زمـین    1ماده 
هیدروژئولوژي، توپوگرافی، اقلیم، خاکشناسی، مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظـت از محـیط زیسـت، حـریم     

هاي دسترسی، مناطق جمعیتی وسایر معیارهاي منـدرج در ایـن ضـوابط در     انتقال مواد نفتی، گاز، آب و نیرو، راهخطوط 
   نظر گرفته شوند.

: انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست بـراي مکـان   2ماده 
  احداث لندفیل الزامی است.

و حذف مناطقی کـه احـداث    GISیابی محل دفن پسماند در محیط  ه پایه براي انجام مطالعات مکانتهیه نقش: 3 ماده
پـذیري منـابع    هاي محیط زیست طبیعی و انسان ساخت (به ویژه حساسیت و آسـیب  لحاظ شاخصه محل دفن پسماند، به

  باشد.  قابل قبول می ها غیر هاي کیفی و مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست)، در آن آب، حریم
  با حساسیت بسیار زیاد، زیاد، متوسط و کم قرار گیرد. يها : محل دفن پسماند نباید بر روي آبخوان4ماده

بایست در منابع آب سطحی با حساسـیت بسـیار زیـاد و زیـاد قـرار گیـرد        گونه محل دفن پسماندي نمی : هیچ5ماده 
 گردند.) داراي کاربري شرب را شامل می يها ا رودخانهیحوضه آبریز سدها و (مناطق با حساسیت بسیار زیاد و زیاد غالبا 

رو پسـماند داراي   باشـند، از ایـن   خیـز مـی   : مناطق با حساسیت متوسط منابع آب سطحی غالبـا منـاطق سـیل   7ماده 
 ا خطرناك نباید در این اماکن دفن گردد.یپتانسیل تولید شیرابه و 

 ساله واقع گردد.  100ج از محدوده سیالب با دوره بازگشت سیل هاي دفع باید خار : محل8ماده 

 ها و مواد مشابه ممنوع است.  هاو برکه ها، مرداب ها، باتالق هاي دفع در مناطقی مانند تاالب : انتخاب محل9ماده 

 تبصره: محل دفن باید حداقل یک کیلومتر از مناطق یاد شده فاصله داشته باشد. 

 هاي جاري فاصله داشته باشد.  اید حداقل یک کیلومتر از آب: محل دفن ب10ماده 

 : محل دفن باید حداقل یک کیلومتر از سواحل شمالی و جنوبی کشور فاصله داشته باشد. 11ماده 

 هایی که منبع تامین آب منطقه است، انتخاب شود.  : محل دفع نباید روي آبخوان12ماده 

هاي آب شـرب قـرار    متر از هرگونه چاه آب و یا در باالدست چاه 400تر از  کم هاي دفع نباید در فاصله : محل1تبصره 
  داشته باشد. 

 و زمین سطح مطلوب شیب با همراه مناسب آبخوان وجود قنات حفر براي شرایط ترین که مهم : با توجه به این2تبصره 
شود، لذا محل دفع نبایـد   می قنات مظهر طرف به آب پیوسته جریان باعث که این مساله خود است گرادیان هیدرولوژیکی

  هاي تشکیل دهنده آن، انتخاب شود.  در محدوده حریم کیفی قنوات و چاه
 شود، واقع شود.   هاي زیرزمینی محسوب می عنوان تغذیه آب اي که به هاي دفع نباید در منطقه : محل13ماده 
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تر  ساله گذشته، در عمق کم 10سطح آب زیرزمینی در اي انتخاب شود که در آن،  : محل دفع نباید در منطقه14ماده 
 متر بوده است.  5از 

ترین بخش محل دفـن، بـا سـطح     اي صورت پذیرد که پایین گونه تبصره: در طراحی مهندسی محل دفع، گودبرداري به
 متر فاصله داشته باشد.  2هاي زیرزمینی درازمدت منطقه حداقل  آب

 هاي هیدرولیکی فاصله داشته باشند.  کیلومتر از سازه : محل دفع باید حداقل یک15ماده 

 هاي اصلی خشک یا آبی منتهی به سدها انتخاب شود.  : محل دفع نباید در شاخه16ماده 

: محل دفع نباید در مناطقی با احتمـال بـروز بهمـن، سـیل، رانـش زمـین، منـاطق ناپایـدار و سـایر حـوادث           17ماده 
 غیرمترقبه طبیعی واقع شوند. 

سـنگ   افکنه، داراي پی ها و مناطقی با سنگ بستر درشت دانه و متخلخل، مخروطه : احداث مراکز دفن در دره18اده م
 پذیر و گنبدهاي نمکی ممنوع است. هاي انحالل آهکی و دولومیتی کارستی، سنگ

 دي ممنوع است.: دفن پسماندهاي ویژه، بیمارستانی و تخلیه انواع فاضالب در محل دفن پسماندهاي عا19ماده 

بـا رعایـت حـداقل     Cیـا   Bپزشـکی) بایـد از لنـدفیل نـوع      ي: به طورکلی براي این نوع پسماندها (پسماندها20ماده 
) و با توجه به مالحظات اقتصادي و آنالیز فیزیکـی و شـیمیایی پسـماند    3-6) و (2-6هاي ارائه شده مطابق جدول ( اندازه

  استفاده نمود.

  ]63] و [C ]62ایی لندفیل نوع جزییات اجر - 2-6جدول 
 سازي لندفیل کف

 توضیحات متر) ارتفاع (میلی هاي مورد نیاز الیه ردیف

  K < = 10-7 cm//sec 600- 300 خاك کوبیده/رس 1
 .باشد زیرزمینی آب سطح از باالتر متر 3 حداقل

 گیرد. ار میآوري شیرابه در این الیه قر هاي متخلخل جمع لوله 300- 200 الیه زهکش/ ماسه 2
 میزان زباله بستگی به ابعاد طراحی شده لندفیل متغییر است. - هاي جامد زباله 3

 پوشش روي لندفیل
 توضیحات متر) ارتفاع (میلی هاي مورد نیاز الیه ردیف

 میزان زباله با توجه به ابعاد طراحی شده لندفیل متغییر است. - زباله مدفون 1

 آوري گاز.  هاي جمع منظور ایجاد فاصله بین زباله و لوله هب دلخواه  پوشش انتخابی 2
 گیرد. آوري گاز در آن قرار می هاي متخلخل جمع لوله 300 آوري گاز  الیه جمع 3
 - 900-600 رس 4

 ي سطحی به داخل لندفیلها آبمنظور جلوگیري از ورود  به 8- 4 الیه نفوذناپذیر 5
 گیرد. ي سطحی در آن قرار میها آبآوري  معهاي متخلخل ج لوله 300 الیه زهکش 6
 - 150 فیلتر 7

 خاك پوششی 8
مطابق با عمق یخبندان 

 منطقه
- 

 گیاهان ریشه بلند نباید در این منطقه کشت شوند.  150 خاك قابل کشت 9
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  ]63] و [B ]62جزییات اجرایی لندفیل نوع  -3-6جدول 
 سازي لندفیل کف

 توضیحات متر) رتفاع (میلیا هاي مورد نیاز الیه ردیف

 K <= 10-7 cm//sec 600- 300 خاك کوبیده/رس 1
.باشد زیرزمینی آب سطح از باالتر متر 3 حداقل  

 گردد.  ژئو ممبرن توصیه می 8- 4 الیه نفوذ ناپذیر 2
 گیرد. آوري شیرابه در آن قرار می هاي متخلخل جمع لوله 300- 200 الیه زهکش/ ماسه 3

 میزان زباله بستگی به ابعاد طراحی شده لندفیل متغییر است. - مدهاي جا زباله 4

 پوشش روي لندفیل
 توضیحات متر) ارتفاع (میلی هاي مورد نیاز الیه ردیف

 میزان زباله بستگی به ابعاد طراحی شده لندفیل متغییر است. - زباله مدفون 1
 آوري گاز.  هاي جمع و لوله منظور ایجاد فاصله بین زباله به دلخواه  پوشش انتخابی 2
 گیرد. آوري گاز در آن قرار می هاي متخلخل جمع لوله 300 آوري گاز  الیه جمع 3
 K <= 10-7 cm//sec 900-600 رس 4
 ي سطحی به داخل لندفیلها آبمنظور جلوگیري از ورود  به 8- 4 الیه نفوذناپذیر 5
 گیرد. ي سطحی در آن قرار میها آبآوري  هاي متخلخل جمع لوله 300 الیه زهکش 6
 - 150 فیلتر 7

 خاك پوششی 8
مطابق با عمق یخبندان 

 منطقه
- 

 گیاهان ریشه بلند نباید در این منطقه کشت شوند.  150 خاك قابل کشت 9

  يکشاورز پسماندهاي تیریمد در آب منابع یفیک حفاظت ضوابط -6-3

شـود. اجـزاي    دامـداري مـی   يباغبانی و پسـماندها  يهاکشاورزي در حقیقت شامل دو جزء اصلی پسماند يپسماندها
  فیزیکی این گروه شامل موارد زیر است:

 گیاهی يپسماندها 

  مانده کود و سموم کشاورزي باقی 

 فضوالت دامی 

 الشه حیوانات 

 دامپزشکی يپسماندها  
شـیمیایی   يسـماندها آلـی و پ  يهـا را در دو بخـش اصـلی پسـماندها     تـوان آن  کشاورزي مـی  يباتوجه به اجزاي پسماندها

نمایـد بـا ایـن     عـادي را طلـب مـی    يآلی به استثناي الشه حیوانات، مدیریتی مشابه با پسماندها يبندي نمود. پسماندها تقسیم
شـیمیایی   يباشـند. پسـماندها   این گروه قابلیـت بازیافـت و تولیـد کمپوسـت را دارا مـی      يتفاوت که درصد باالیی از پسماندها

پزشـکی نیـاز دارنـد. از     ينمایند و مدیریتی شبیه به پسـماندها  نات عمال جزو ویژه این گروه را تعریف میکشاورزي و الشه حیوا
رو  شـوند. از ایـن   کـدیگر دیـده مـی   یپزشکی و جزو ویـژه کشـاورزي در کنـار     يها پسماندها رو غالبا در ضوابط و دستورالعمل این

  ارائه شده است.   4- 6د و ضوابط مشترك با پسماند پزشکی در بند کشاورزي در این بن يضوابط منحصرا مرتبط با پسماندها
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عـادي خـانگی    يتولید شده در بخش کشاورزي، خطـري بـیش از پسـماندها    يطورکلی، بخش بزرگی از پسماندها به
ن توانند مخاطرات جدي براي انسان و محـیط زیسـت ایجـاد نماینـد. از جملـه ایـ       ندارند اما برخی انواع این پسماندها می

توانـد   هـا مـی   کود و سم و پسماندهاي دامپزشکی و ... که مدیریت ضعیف و نادرسـت آن  يتوان به پسماندها پسماندها می
ها قرار دهد. میزان ضایعات در بخش هاي مختلـف محصـوالت کشـاورزي در ایـران بـالغ بـر        جامعه را در معرض خطر آن

  باشد. ي کشاورزي مطابق مفاد زیر میدرصد برآورد شده است. بنابراین ضوابط پسماندها 8/17
منظـور مـدیریت ایـن     پزشـکی بـه   يتولید کننده پسماندهاي ویژه کشاورزي موظف است از ضوابط پسماندها -1ماده 

 پسماندها استفاده نماید. 

اي باشـد بـا همکـاري     باشد در مواردي که نیاز بـه دسـتورالعمل جداگانـه    وزارت جهاد کشاورزي موظف می -1تبصره 
 .درمان و آموزش پزشکی، دستورالعمل مورد نیاز را تدوین نماید -زارت بهداشتو

باشـد و   تابعه وزارت جهاد کشاورزي می يها نظارت بر حسن اجراي این ماده و مواد مرتبط به عهده سازمان -2تبصره 
 .صورت ساالنه به سازمان حفاظت محیط زیست گزارش دهد خانه موظف است که، به این وزارت

پزشکی عمـل نمـوده و گـزارش     يواحدهاي کوچک دامپروري، آبزي پروري موظفند مطابق ضوابط پسماندها -2اده م
  ویژه را به طور ساالنه به اداره کل محیط زیست استان ارائه نماید. يمدیریت پسماندها

  پزشکی پسماندهاي تیریمد در آب منابع یفیک حفاظت ضوابط -6-4

پسماندها، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روسـتاها  قانون مدیریت  7به استناد ماده 
هـا   داري هـا بـه عهـده بخـش     ها و دهیـاري  ها به عهده شهرداري، دهیاري و در خارج از حوزه وظایف شهرداري و حریم آن

تبـدیل آن بـه پسـماند عـادي بـر       باشد. مدیریت اجرایی پسماندهاي صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده و در صورت می
الذکر پس از تبـدیل پسـماندهاي    باشد. بنابراین طبق مندرجات ماده فوق ها می داري ها و بخش ها، دهیاري عهده شهرداري

هـا و   هـا، دهیـاري   پزشکی ویژه به پسماند عادي، سـاز و کـار مـدیریت آن هماننـد پسـماند شـهري بـه عهـده شـهرداري         
قانون مدیریت پسماندها، سازمان حفاظـت محـیط زیسـت موظـف      11ا این وجود به استناد ماده باشد. ب ها می داري بخش

هاي مربوط به مدیریت اجرایـی پسـماندهاي    خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضوابط و روش است با همکاري وزارت
  هاي مصوب است.  وشچنین وزارت بهداشت مسوول نظارت بر اجراي ضوابط و ر پزشکی را تدوین نمایند. هم

تولید کننده پسماندهاي عفونی، پسماند تیز و برنده و پسـماند شـیمیایی و دارویـی موظـف اسـت از ضـوابط        -1ماده 
  منظور مدیریت این پسماندها استفاده نماید.  پزشکی به يپسماندها

  موقت نگهداري هاي ایستگاه ضوابط -4-1- 6

شکی که عبارتند از پسماندهاي عفونی، تیـز و برنـده شـیمیایی و    آوري پسماندهاي پز تفکیک در مبدا و جمع -1ماده 
  طور جداگانه الزامی است.  دارویی و عادي به
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خطرسازي پسماندهاي بیمارسـتانی در شـهرهاي متوسـط و بـزرگ بایـد در محـل تولیـد انجـام شـود تـا            بی -2ماده 
  ي مربوط به حداقل برسد. ها مخاطرات ناشی از حمل و نقل (اثر بر روي منابع آب سطحی) و هزینه

  خطر گردند. در شهرهاي کوچک و روستاها و مراکز کوچک پسماندها می توانند در سایت مرکزي بی -تبصره
  جابجایی و حمل و نقل پسماندهاي تفکیک شده ویژه با پسماندهاي عادي ممنوع است. -3ماده

خطرساز غیرسـوز   د تا محل استقرار دستگاه بیبدیهی است حمل و نقل پسماندهاي پزشکی ویژه از محل تولی -تبصره
  باید با رعایت کلیه ضوابط بهداشتی و ایمنی صورت گیرد.

 پزشکی پسماندهاي دفن محل ضوابط -4-2- 6

  هاي دفن نیز رعایت شود. هاي دفن پسماندهاي عادي باید براي این محل کلیه ضوابط محل -1ماده 
هاي زیرزمینی پایین است در صورت وجود زمین مناسـب،   بدر مناطق کویري و خشک و مناطقی که سطح آ -2ماده 

  باشند.  دفن این نوع پسماندها با رعایت ضوابط بهداشتی مجاز می
الزم به ذکر است در صورت وجود قنوات در این مناطق، محل دفن نباید در محـدوده حـریم کیفـی قنـوات      -1تبصره

  واقع گردد.
  گردد. ) در این قسمت پیشنهاد می4-6ییات اجرایی مطابق جدول (با جز Aاستفاده از لندفیل نوع  -2تبصره 

  ]62] و [A ]61جزییات اجرایی لندفیل نوع  -  4-6جدول 
 سازي لندفیل کف

 توضیحات متر) ارتفاع (میلی هاي مورد نیاز الیه ردیف

 K <= 10-7 cm//sec 600- 300 خاك کوبیده/رس 1
.اشدب زیرزمینی آب سطح از باالتر متر 3 حداقل  

 گردد. ژئو ممبرن توصیه می 8- 4 الیه نفوذ ناپذیر 2
 گیرد. آوري شیرابه در آن قرار می اي متخلخل جمع لوله 300- 200 الیه زهکش/ ماسه 3
 K <= 10-7 cm//sec 600- 300 خاك کوبیده/رس 4

 گردد. ژئو ممبرن توصیه می 8- 4 الیه نفوذ ناپذیر 5
 گیرد. آوري شیرابه در آن قرار می اي متخلخل جمع لوله 300- 200 الیه زهکش/ ماسه 6
 میزان زباله بستگی به ابعادطراحی شده لندفیل متغییر است. - هاي جامد زباله 7

 پوشش روي لندفیل
 توضیحات متر) ارتفاع (میلی هاي مورد نیاز الیه ردیف

 است.میزان زباله بستگی به ابعادطراحی شده لندفیل متغییر  - زباله مدفون 1
 آوري گاز.  هاي جمع منظور ایجاد فاصله بین زباله و لوله به دلخواه  پوشش انتخابی 2
 گیرد. آوري گاز در آن قرار می هاي متخلخل جمع لوله 300 آوري گاز  الیه جمع 3
 K <= 10-7 cm//sec 900-600 رس 4
 داخل لندفیلي سطحی به ها آبمنظور جلوگیري از ورود  به 8- 4 الیه نفوذناپذیر 5
 گیرد. ي سطحی در آن قرار میها آبآوري  هاي متخلخل جمع لوله 300 الیه زهکش 6
 - 150 فیلتر 7
 - مطابق با عمق یخبندان منطقه خاك پوششی 8
 گیاهان ریشه بلند نباید در این منطقه کشت شوند.  150 خاك قابل کشت 9
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تواننـد از روش دفـن بهداشـتی نیـز بـراي       د عفونی کم باشد میکه حجم پسمان در مناطق روستایی درصورتی -3ماده 
  امحاي پسماندهاي عفونی با رعایت ضوابط زیر استفاده نمود. 

  محل دفن توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین گردد.  -الف
هـاي سـطحی و یـا     محل دفن باید از محل مسکونی دور باشد و در جایی واقـع شـود کـه مطمـئن بـود کـه آب        -ب

  شوند. منطقه نباید در معرض سیل یا فرسایش باشد. رزمینی آلوده نمیزی
هاي کم عمـق   هاي زیرزمینی سایت دفن باید غیرقابل نفوذ باشد و چاه منظور جلوگیري از نشت آالینده به آب به  -ج

  و قنوات نزدیک سایت نباشد.
  عملیات دفن باید تحت نظارت کامل و دقیق صورت گیرد.   -د
متـر آن آهـک و یـا     5/0متر عمق حفر شود، نصف آن با پسماند پر شود، سـپس   2یا ترانشه با حداقل  یک چاله  - ه

  1سطح با خاك پر شود.

 10اگر ترانشه در طول روز پر نشـده قبـل از پرشـدن کامـل یـک ترانشـه، پـس از ریخـتن پسـماند یـک الیـه              -و

  2متري خاك باید براي پوشش پسماند اضافه شود. سانتی

در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی مربوط به مدیریت اجرایی پسـماندهاي   -4ماده
پزشکی ویژه به اشخاص و یا محیط زیست، مسوولیت آن به عهده تولید کنندگان و اشـخاص حقیقـی و حقـوقی مسـوول     

  باشد.  عملیات فوق با توجه به قصور آنان می

  صنعتی پسماندهاي تیریمد در آب منابع یفیک حفاظت ضوابط -6-5

قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماند صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده است و با توجه  7براساس ماده 
، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاري وزارت صنایع، معادن و نفت در مـورد  11به مفاد ماده فوق و ماده 

هاي مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تـدوین و در شـورایعالی حفاظـت     نی ضوابط و روشپسماندهاي صنعتی و معد
هاي مصوب آن اسـت. لـذا در    محیط زیست به تصویب برساند. وزارت خانه مذکور مسوول نظارت بر اجراي ضوابط و روش

جهـت اجـراي قـوانین و    این خصوص ضـوابط مـدیریت اجرایـی پسـماندهاي صـنعتی تـدوین گردیـده تـا اقـدامات الزم          
د. این مهم دستیابی به اهداف حفاظت از کیفیت منابع آب را، مطابق بـا مـاده   یهاي مدیریت پسماندها به عمل آ نامه آیین
  نماید.  نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، تسهیل می آیین 25

ت آن باید مفاد زیر اجرایی گـردد  به طور کلی براي کاهش خطرات ناشی از پسماندهاي صنعتی در کلیه مراحل مدیری
  تا بتوان از بروز مشکالت پیشگیري و یا در صورت وقوع آن را حل نمود. 

                                                    
1- Wastes Homepage / US EPA, www.epa.gov/osw 
2- Wastes Homepage / US EPA, www.epa.gov/osw 
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واحد تولید کننده پسماند صنعتی موظف است، لیست کلی پسماندهاي تولیدي در شرایط عادي را همـراه بـا    -1ماده 
چنین لیست کلیه پسماندهاي تولید شده  روز گردد. همبار به  مشخصات کامل ارائه کرده و اطالعات این لیست هر ماه یک

  در طول یکسال نیز باید در انتهاي سال ارائه گردد.
واحد صنعتی موظف است لیست کلی پسماندهاي تولیدي را در شرایط اضطراري براساس روند عملکرد واحـد   -2ماده

  ز نماید. صورت ساالنه به رو چنین موظف است این لیست را به ارائه نماید و هم
هـا را تـدوین نمـوده و از     واحد صنعتی باید برنامه نگهداري پسماندهاي مختلف و نحـوه برچسـب گـذاري آن    -3ماده 

  سازمان صنایع مجوز اجراي آن را اخذ نماید. 

 موقت نگهداري هاي ایستگاه ضوابط -1- 5- 6

آوري شده را پـیش از   تی جمعهاي تابعه هر بخش الزم است تا پسماندهاي صنع کلیه مراکز دولتی، خصوصی و شرکت
  ارسال براي دفع/ بازیافت در محل داراي خصوصیات زیر نگهداري و ذخیره نمایند:

برداري انبارهاي نگهداري و تاسیسات موجود در  رعایت کلیه اصول بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در بهره -1 ماده
  ها الزامی است.   ایستگاه

  سه بخش مجزا باشد که عبارتند از: محل نگهداري باید داراي -2ماده 
  آورند). وجود نمی بخش نگهداري پسماندهاي صنعتی قابل بازیافت جامد (هیچ مشکلی براي منابع آب به  -الف
  بخش نگهداري پسماندهاي ارسالی براي دفع  -ب
  گذاري) بندي و برچسب سازي، کاهش حجم، بسته بخش فرایندي (شامل تفکیک، آماده  -ج

  هاي مذکور طراحی و اجرا گردد. زات مربوط به کاهش حجم پسمداندها باید در هرکدام از بخشتجهی -تبصره
اي کـه   گونـه  بندي باید به صورت کامـل آبگیـري شـده بـه     کلیه پسماندهاي نیمه جامد صنعتی پیش از بسته -3ماده 

    1.درصد پسماند رسیده و سپس در ظروف مناسب ذخیره شود 30تر از  رطوبت حاصله به کم

هـاي سـازمان حفاظـت     مایعات حاصل از آبگیري براساس میزان آلودگی موجود در آن با توجه به دستورالعمل -تبصره
  محیط زیست به شیوه مناسبی تصفیه و مدیریت شود. 

هاي مناسب که ضمن تحمل فشار ناشی از تردد وسایل سنگین، ضریب  در بستر سازي کف ایستگاه از پوشش -4ماده 

  2نماید همراه با سیستم زهکش مناسب استفاده شود. متر در ثانیه را تامین می 10-8ي حداقل نفوذپذیر

  
  
  

                                                    
1- Wastes Homepage / US EPA, www.epa.gov/osw 
2- Wastes Homepage / US EPA, www.epa.gov/osw 



  101  23/08/94    پسماند مدیریت در آب منابع کیفی حفاظت ضوابط -ششم فصل
 

 

 صنعتی پسماندهاي دفن محل ضوابط - 2- 5- 6

هاي مشاوره نسبت به مکان یـابی محـل مناسـب     منظور انتخاب، جانمایی محل دفن، الزم است از خدمات شرکت به - 1ماده 
گردد. در این خصوص مسوولیت اخذ مجوز و تاییدیـه محـل دفـن انتخـاب شـده بـر       دفن پسماندهاي صنعتی و خطرناك اقدام 

  باشد.   عهده مشاور می
طـور کلیـه مـواد دور     کلیه مواد برجامانده از عملیات بازیافت و تصفیه پسماندهاي صنعتی تولید شده و همین -2 ماده

) که داراي بسترسازي مناسـب باشـد، دفـن    ریز باید در یک محل دفن اصولی (براساس اصول مهندسی طراحی شده باشد
گردد. این محل دفن بایـد شـرایط    ) به این منظور پیشنهاد می3-6با جزییات اجرایی مطابق جدول ( Bشوند. لندفیل نوع 

  زیر را رعایت نماید: 
 ي سطحی باشد.ها آبآوري  محل دفن باید داراي سیستم جمع 

 کیفی قنوات و دیگر منابع آب زیرزمینی واقع شود.  محل دفن به هیچ عنوان نباید در محدوده حریم 

 هاي روزانه و میان مدت مناسب باشد. محل دفن باید داراي پوشش پایانی مناسب و پوشش 

 جمـع   يهـا  بندي مناسب، الیه زهکش و لولـه  آوري شیرابه متشکل از شیب محل دفن باید داراي سیستم جمع
 )1-6کننده باشد. (شکل 

  
  از مراحل کارگذاري لوله و پتوي زهکش شیرابه در کف لندفیلنمایی  - 1- 6شکل 

        ي هـا  آبمحل دفن باید داراي سیستم تصفیه (یا مدیریت) شیرابه مناسـب باشـد کـه اسـتانداردهاي دفـع بـه
 سطحی و زیرزمینی ارائه شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست را برآورده نماید.

 آوري و هدایت گاز باشد. ستم جمعدر صورت نیاز، محل دفن باید داراي سی  
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  ویژه پسماندهاي تیریمد در آب منابع یفیک حفاظت ضوابط -6-6

قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماند ویژه به عهده تولید کننده است و در صورت تبـدیل   7براساس ماده 
  . ها خواهد بود داري ها و بخش ها، دهیاري آن به پسماند عادي به عهده شهرداري

آوري، جداسـازي، حمـل    سازي، جمع در مورد مدیریت پسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادي از قبیل تولید، ذخیره
نامه اجرایی قـانون مـدیریت پسـماند، وزارت کشـور موظـف اسـت بـا         آیین 5و نقل، بازیافت، پردازش و دفع، مطابق ماده 

  ی آن را تهیه نماید.نامه اجرای هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست، شیوه
 Aهاي نوع  اي که قابل تبدیل به پسماند عادي نیستند، باید با تدابیر خاص دفع و در لندفیل در مورد پسماندهاي ویژه

  دفن شوند.
به طورکلی براي کاهش خطرات ناشی از پسماندهاي ویژه در کلیه مراحل مدیریت آن باید مفاد زیر اجرایـی گـردد تـا    

  کالت پیشگیري و یا در صورت وقوع مشکل آن را حل نمود.  بتوان از بروز مش
قابل ذکر است همه قوانین پسماندهاي صنعتی باید براي پسماندهاي ویژه نیز رعایت گردد. با این حال قوانین خـاص  

  این نوع پسماند نیز در مراحل اثر گذار بر روي منابع آب ارائه گردیده است.

  ویژه پسماند تولید مرحله ضوابط - 6-1- 6

بنـدي و نگهـداري    منظور انتقال ایمن، به صـورت ایزولـه در ظـروف مخصـوص بسـته      پسماندهاي ویژه پس از تولید به
بنـدي   ترین خطرزایی پسماندهاي ویژه در مرحله تولید و بسـته  شوند تا آماده دفع به شکل کامال بهداشتی باشند. بیش می

بنـدي   تري بر روي منابع آب خواهد داشت لذا قوانین بسته ر کماست چون بعد از آن به شکل حفاظت شده خواهد بود و اث
  و نگهداري این پسماندها در این مرحله ارائه شده است.  

ظروف ذخیره پسماند خطرناك باید از نظر کیفی و ظاهري در وضعیت مناسبی باشد، به عنـوان مثـال نبایـد     -1ماده 
  ه باشد.ا هرگونه ترك و عیب و نقص ساختاري داشتیزنگ زدگی 

  کردن ظروف، باید نسبت به تعویض آن اقدام شود. ا نشست و چکهیدر صورت مشاهده هر نوع شکستگی  -2ماده 
کدیگر سـازگار باشـند و بـه هـیچ وجـه نبایـد مـواد        یگیرد، باید با  ترکیب موادي که در داخل ظروف قرار می -3ماده 

  ک ظرف ذخیره شوند.یناسازگار در 
 از ظروف ذخیره، باید به سرعت گزارش شده و عملیات پیشگیري انجام گردد.هرگونه نشتی  -4ماده 

 اي نباشد که به آسانی صدمه ببیند و واژگون شوند. ظروف ذخیره باید به گونه -5ماده 

 نقل و انتقال این ظروف باید آسان باشد. -6ماده 

روف پالسـتیکی نبایـد بـراي نگهـداري     سازگاري پسماند با ظرف آن حایز اهمیت است، بـه عنـوان مثـال ظـ     -7ماده 
 زاید به کار رود.  يها حالل
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که ظروف، آسیب ببینـد   رود، باید در شرایط مطلوبی باشد درصورتی ظروفی که براي ذخیره پسماند به کار می -8ماده 
 و نشت کند، باید پسماند داخل ظرف، به ظرف دیگري که داراي شرایط مناسب است، منتقل شود.

 اي باشد که بتواند فشارهاي ناشی از عملیات حمل و نقل را به خوبی تحمل کند. وف ذخیره باید به گونهظر -9ماده 

ا برداشتن یدرب ظروف ذخیره پسماند در هنگام ذخیره باید همواره بسته باشد. تنها در هنگام اضافه کردن  -10ماده 
 ها را باز کرد. توان درب آن پسماند از این ظروف می

دریچه قسمت فوقانی ظروف مخصوص حمل مایعات، باید محکم بسـته باشـد. در مـورد ظـروف مخصـوص       -11ماده 
 حمل جامدات و لجن، وجود واشر سرپوش ظرف الزامی است و به کمک حلقه و پیچ، باید ظرف محکم نگهداشته شود.

باعـث آسـیب رسـاندن بـه ایـن      رود، نباید  ها و وسایلی که براي حرکت دادن ظروف پسماند به کار می روش -12ماده 
 ها را تغییر دهد. ظروف شود و شکل آن

هـاي سـیاه    ا سایر موادي که داراي فشار بخار باالیی هستند، باید دور از نور مسـتقیم و در داخـل بشـکه   یها  حالل - 13ماده 
 قرار گیرند.

شـد تـا انبسـاط محتویـات     درصد حجمی فضاي خالی داشـته با  10ظروف ذخیره پسماند مایع باید حداقل  -14 ماده
 ظروف ذخیره باعث نشت این مواد از داخل ظرف نشود.

شود، به طوري که دیگـر   هاي) نگهداري مواد زاید می اوقات فشار بخار باعث تغییر شکل مخازن (بشکه گاهی -15ماده 
 توانند براي حمل مناسب باشند و باید تعویض شوند. نمی

 استفاده شود که در معرض نور مستقیم خورشید نباشد. ییها محوطه روباز، از محلدر صورت ذخیره پسماند در  - 16ماده 

 هاي رنگ روشن استفاده شود.در صورت ذخیره پسماند در داخل محوطه روباز، از بشکه -17ماده 

 محل ذخیره ظروف پسماند باید هفتگی بازرسی شود تا از نشت پسماند خطرناك اطالع حاصل گردد.  -18ماده 

کـاري،   هـاي آتـش، سـیگار، عملیـات بـرش     ا واکنش نظیر شعلهیخطرناك باید از منابع احتراق  يپسماندها -19ه ماد
 ها و گرماي تابشی دور باشد. کاري، سطوح گرم، حرارت حاصل از اصطکاك، جرقه جوش

ک یـ تـوان در   ا نمـی ک ظرف قرار گیرند. به عالوه، پسماند خطرناك ریناسازگار نباید در داخل  يپسماندها -20ماده 
 شده است، قرار داد. ک پسماند ناسازگار در آن نگهداري مییوشو داده نشده که قبال  ظرف شست

 ویژه پسماندهاي دفن محل ضوابط -6-2- 6

تاسیسات مورد نیاز براي تصفیه پسماندهاي ویژه بایـد بـه صـورت کـامال تخصصـی و پیشـرفته متناسـب بـا          -1ماده 
هـاي   ته شده و رعایت کلیه استانداردهاي سازمان حفاظت محیط زیست، دسـتورالعمل پسماندهاي تولیدي طراحی و ساخ

  هاي آتی سازمان در آن الزامی است.   نامه موجود و آیین
مدیریت پسماند ویژه پس از تصفیه و یا تثبیـت پسـماند و از بـین رفـتن خصوصـیات خطرنـاك آن، هماننـد         -2ماده 

  )  Bاده از لندفیل نوع مدیریت پسماند صنعتی خواهد بود.(استف
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توانند در  کلیه پسماندهاي ویژه تولید شده در صورت رعایت استاندارد حداکثر مقدار مجاز تخلیه به خاك، می -3ماده
براي این پسماند یا جزییات اجرایـی   Aهاي طراحی شده، دفن شوند. لندفیل نوع  یک محل دفن مهندسی مطابق با نقشه

  گردد.  می) پیشنهاد 4-6مطابق جدول (
هـاي سـطحی و منـابع آب     محل دفن این نوع پسماندها به هـیچ وجـه نبایـد در محـدوده حـریم کیفـی آب       -4ماده 
  شامل چشمه، چاه و قنوات واقع شود.  یزیرزمین



 

 

 1پیوست ٧

 تبط با موضوعرسایر منابع و مراجع م
سوابق حفاظت از کیفیت منابع آب در 
  مدیریت پسماندها
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اسایر م -1پیوست  ر مدیریت پسمانده بع آب د فیت منا کی ز  فاظت ا با موضوع سوابق ح تبط  جع مر و مرا   نابع 

 Standard rules SR2008No1_25kte - household, commercial and industrial waste transfer station, 
2010, England and Wales 

 Siting, design, operation and rehabilitation of landfills. November 2005. Department of 
Environment Level 8, Westralia Square 141 St Georges Terrace Perth WA 6000 AUSTRALIA 

 Waste management policy (Siting, design and management of landfills). December 2004. EPA 
Victoria 40 City Road, Southbank Victoria 3006 AUSTRALIA 

 Solid Waste Landfill Design Manual. June 1987. Washington State Department of Ecology by 
Parametrix, Inc. 13020 Northup Way, Suite 8 Bellevue, Washington 

 Environmental guidelines solid waste landfills. January 1996. Environmental Protection Agency 
(EPA) 

 Sound environmental management of solid waste the landfill bioreactor. Dr. Eng. A. Basel Al-
Yousfi, Ph.D., PE, DEE Regional Industry Officer. United Nations Environment Programme-
Regional Office for West Asia 

 Guidance for ecological risk assessment at hazardous waste sites and permitted facilities. Part 
B: Scoping assessment. July 4, 1996. California Environmental Protection Agency (EPA) 

 Supporting documentation for draft Guideline for solid waste: criteria for ssessment, 
classification and disposal of waste. September 2009. Environmental Protection Agency (EPA) 

 Developing integrated solid waste management training manual. Volume 2: Assessment of 
Current Waste Management System and Gaps therein. 2009. United Nations Environment 
Programme (UNEP) 

 USEPA’s Handbook: Groundwater. Volume II:Methodology (1991) 
 Hirschberg’s Guidelines for Groundwater Monitoring at Municipal Landfill Sites (1993).  
 Guidelines for Compost Quality, 2005, Canadian Council of Ministers of the Environment.  
 Compost quality standard & guidelines, Dec 2000, New York State Association of Recyclers 
 Kreith, Frank. Chobanoglous, George. 2002, Handbook of solid waste management, McGraw - 

Hill  
 Bagchi, Amaledu. 2004. Design of landfills and intergrated waste management. John Wiley & 

sons 
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  کمپوست در ها آالینده مجاز حدود
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ده -2پیوست  ین ز آال ود مجا ت حد کمپوس ر   ها د

  حداکثر مجاز بارگذاري فلزات سنگین براساس (کیلوگرم در هکتار در سال) - 1- 2جدول پ.
  روي

)Zn( 
  سرب

)Pb( 
  نیکل

)Ni( 
  جیوه

)Hg( 
  مس

)Cu( 
  کروم

)Cr( 
  کادمیوم

)Cd( 
  آرسنیک

)As( 
 ناحیه

 اروپا 7/0 15/0 0/2 12 1/0 3  15 30
 آمریکا 0/2 9/1 150 75 85/0 21 15 140

  حدود استاندارد کمپوست در اتحادیه اروپا -2- 2جدول پ.

 حدود استاندارد پارامتر

 3جدول شماره  فلزات سنگین
 TN>2% ،N<17 g/m2 ،P2O4<6g/m2 ،K2O<12g/m2، %75 <مواد آلی، رطوبت %20> ترکیب مواد

 زا عوامل بیماري
  گرمی مشاهده نگردد. 25لمونال در نمونه سا

 MPN/g 1000تر از  کلی فرم مدفوعی کم

TN ،کل نیتروژن :N ،نیتروژن :K2O ،اکسید پتاسیم :P2O4رتو فسفات: ا  

  استاندارد برخی از کشورهاي اروپایی  –حدود مجاز فلزات سنگین در کمپوست  - 3- 2جدول پ.
  گرم در کیلوگرم کمپوست) (میلی

  کانادا
)C(  
مصارف  Aکالس 

  کشاورزي

  اسپانیا
)SP( 

  هلند
)NL( 

  هلند
)NL( 

  ایتالیا
)I( 

  آلمان
)D( 

  فرانسه
)F( 

  دانمارك
)DK( 

  سوئیس
)CH( 

  بلژیک
)B(  

  مصارف باغبانی
  و گلکاري

  بلژیک
)B(  

  کشاورزي

Ab(1) 
Class 
2c(2)  

  اطریش
)A( 

 عناصر

 آرسنیک - - - - - 25 - - 10 25 15 - 13

 بر 100 - - - - - - - - - - - -

 کادمیوم 4 1 5 5 3 2/1 8 5/1 5/1 2 1 40 3

 کروم 150 70 150 200 150 - - 100 100 200 70 750 210

 کبالت - - 10 20 25 - - - - - - - 34

 مس 400 100 100 500 150 - - 100 300 300 90 1750 100

 سرب 500 150 600 1000 150 120 800 150 140 200 120 1200 150

 جیوه 4 1 5 5 3 2/1 8 0/1 5/1 2 7/0 25 8/0

 نیکل 100 60 50 100 50 45 200 50 50 50 20 400 62

 سلنیوم - - - - - - - - - - - - 2

 روي 1000 400 1000 1500 500 - - 400 500 900 280 4000 500

1- b درصد مواد آلی محاسبه شده است. 30: براساس  
2- c یا کالس  1برعکس کالس  2: کالسA  
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  نامه واژه
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ژه -3پیوست    نامه وا

 ABR (Anaerobic Baffled Reactor) هوازي بافل دار راکتور بی

 ADB (Asian Development Bank)  ي آسیایی بانک توسعه

 Aerobic  هوازي

 Anaerobic هوازي بی

 Area Method روش دفن بهداشتی به صورت مسطح 

 Baffle مانع

 Biochemical یمیاییبیوش

 Biocompost بیوکمپوست

 Biodegradable قابل تجزیه بیولوژیکی

 Biomechanical بیو مکانیکال

 BOD (Biochemical Oxygen Demand) اکسیژن خواهی بیولوژیکی

 Carbon/Nitrogen Ratio (C/N Ratio) نیتروژن -نسبت کربن 

 Chemical Wastes ضایعات شیمیایی

 COD (Chemical Oxygen Demand) خواهی شیمیاییاکسیژن 

 Co-disposal  ان و مشترك، معموال دفن پسماند شهري به همراه موادي نظیر لجن فاضالبتوامدفن 

 Collection آوري (جمع کردن مواد زاید جهت انتقال) جمع

 Compost کمپوست-کود آلی

 Combusition احتراق

 Container آوري زباله کانتینر، ظروف جمع

ک محـل دفـن   یـ ا سایر مواد که براي پوشاندن مواد زاید متراکم شده در یماده پوشاننده، خاك 
 گیرد. بهداشتی مورد استفاده قرار می

Cover Material 
 

 Curbside Collection رو آوري مواد زاید قابل بازیافت در ظروف ویژه از کنار جدول پیاده آوري زباله از کنار جدول، جمع جمع

آوري کننـده در کنـار خیابـان     تفکیک زباله در کتار جدول، مواد زاید قابل بازیافت توسط مامور جمـع 
 شود. تفکیک شده و هر گروه زباله در محفظه ویژه تعبیه شده در کامیون زباله کش ریخته می

Curbside 
separation 
 

 Decomposition ا عوامل زیستییل شیمیایی شکستن مواد مرکب به مواد ساده تر از طریق عم -تجزیه

 Disposal مرحله نهایی دفع –دفع 

ک نوع و برخی دیگر تمـام انـواع   یبرخی از این مراکز تنها  -تفکیک شده يها مرکز دریافت زباله
 بازیافتی را از شهروندان تحویل می گیرند. يها زباله

Drop-off center 
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ز گروهی از موجودات زنده به عالوه محیط فیزیکی و شیمیایی کـه  اي متشکل ا اکوسیستم، مجموعه
 باشند. با آن در کنش و واکنش می

Ecosystem 

 

 EIA (Environmental Impact Assessment) ارزیابی اثرات زیست محیطی

 EPA (Environmental Protection Agency) آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا

 ESI (Environmental Sustainability Index) حیط زیستپایداري م يها شاخص

 Fine نرم

 Flammable قابل اشتعال

 Garbage مواد زاید حاصل از مواد غذایی -آشغال

ک یـ سیستم کنترل گاز در محل دفن، سیستمی که براي جلوگیري از انفجار گاز متـان حاصـله در   
امطبوع و آسـیب رسـانی بـه پوشـش گیـاهی      چنین براي جلوگیري از تولید بـوي نـ   محل دفن و هم

 شود. ک محل دفن بهداشتی طراحی مییمنطقه در 

Gas control 
system 
 
 
 

 Generation Rate نرخ تولید پسماند

پلی اتیلن با دانسیته باال، نوعی پالسـتیک قابـل بازیافـت کـه در سـاخت      
 ها، و... کاربرد دارد. ظروف شیر، شوینده

HDPE (High Density Polyethylene) 

 

 HHW (Household Hazardous waste) مواد زاید خطرناك خانگی

اي است که ناشی از تجزیـه هـوازي    مواد آلی تجزیه شده، هوموس، از نظر اکولوژیکی، مواد آلی مرده
 مواد گیاهی و حیوانی و تولیدات زاید بوده که از نظر زیستی تثبیت شده باشد.

Humus 

 

 IES (Innovation for Environmental Sustainability) و توسعه پایدار محیط زیست نوآوري

 Ignitable Wastes مواد زاید قابل اشتعال نظیر رنگ، حالل ها و...

 IPC (Intermediate Processing Center) مرکز پردازش اولیه

 Incineration سوزي زباله

 Incompatible waste مواد زاید ناسازگار

 Industrial waste 

جامع) پسماند، مدیریت پسماند براسـاس   -مدیریت یکپارچه (بهم پیوسته
سـوزي و دفـن    ترکیبی از عناصر کاهش در مبدا، پردازش و بازیافت، زبالـه 

بهداشتی، کنترل هوشمند و سیستماتیک عناصر موظف تولید (جداسـازي  
ز نقطه تولید تـا دفـع   آوري، حمل و نقل و دفع ا و پردازش در محل)، جمع

 نهایی.

Integrated Solid Waste Management 

 
 
 

 

 Land Disposal دفع در زمین
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آوري شیرابه، یـک سیسـتم مهندسـی طراحـی شـده بـراي        سیستم جمع
 آوري و دفع شیرابه از محل دفن جمع

LCS (Leachate Collection System) 

 

 Leachate ناشی از زباله ي شیرابه

 LFG (Landfill Gas) مواد زاید آلی ي گاز حاصله از تجزیه

هاي حاصـل از بقایـاي گیاهـان و یـا      کود، کودهاي آلی شامل کود کشاورزي، لجن فاضالب و کمپوست
 باشد. هاي خانگی می زباله

Manure 

 

تخمیر متانی، تخمیري که طی آن ماده آلی به مخلـوطی از متـان و گـاز کربنیـک مبـدل      
 ود. مانند تخمیر غیر هوازي لجن ش می

Methane Fermentation 

 

 MSW (Municipal Solid Waste) پسماند شهري

 Nonbiodegradeable بیولوژیکی ي غیر قابل تجزیه

 NRP (National Recycling Programme) برنامه ملی بازیافت

 PET (Polyethylene Terephtalate) کبار مصرف (پت)یمحصوالت پالستیکی 

 Physico-Chemical Processes  شوند. کار گرفته نمی ها عوامل زیستی به شیمیایی، فرایندهایی که در آن- فرایندهاي فیزیکی

 PVC (Polyvinyl Chloride) پی وي سی

 Ramp Method روش سراشیبی

 Reactor ا محفظه واکنشیرآکتور، محل 

 Recovery بهبود –بازیافت 

بازیابی، مصرف بیش از یک بار براي یک فرایند معین و یا مصارف پـی در پـی یـک آب    استفاده مجدد، 
براي فرایندهاي مختلف توسط یک مصرف کننده، استفاده لجن فاضالب در کشاورزي نیز یک نمونـه از  

 باشد. مجدد می ي استفاده

Recycle 
 
 

 

 Reuse  مجدد ي استفاده

 Sanitary Land Filling و اصولی دفندفن بهداشتی پسماند، روش مهندسی 

 SCS (Stationary Container System) ا کانتینرهاي ثابتیآوري زباله  جمع يها سیستم

 Semi Trailer ایستگاه تحویل زباله

 Separation جداسازي، جدا کردن مواد مختلف موجود در زباله مثل شیشه، کاغذ، فلز و غیره

 Solid Wastes پسماند

 Sustainable Bioreactor اکتور دفن پایداربیور

 TDS (Total Dissolved Solids) کل جامدات محلول

 TKN (Total Kjehldahl nitrogen) نیتروژن کجدال کل
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 TOC (Total Organic Carbon) کربن آلی کل

 TSS (Total Suspended Solids) مواد معلق کل

 Transfer Station هاي کوچک انتقال ایستگاه

 Transport حمل مواد از یک محل به محل دیگر

 Trench Method اي یا گودالی روش ترانشه

 UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)  هوازي با جریان رو به باال پوشش لجنی بی

 USEPA (United States Environmental Protection Agency) سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا

 Vermicompost باشد. ها و مواد آلی تثبیت نشده می شود و شامل مدفوع کرم وستی که با کمک کرم خاکی حاصل میکمپ

 VOCs (Volatile Organic Compounds) ترکیبات آلی فرار
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ع ج و مرا   منابع 

 منابع و مراجع

 .1383 مورخ یاسالم يشورا مجلس مصوب -پسماند تیریمد قانون -1

 .رانیوز ئتیه 1384 مورخ هـ 32561 ت 88482/ شماره مصوبه پسماند تیریمد انونق ییاجرا نامه آیین -2

 مـورخ  ك 38459 ت/ 15871شماره مصوبه وابسته پسماندهاي و یپزشک پسماندهاي ییاجرا تیریمد هاي روش و ضوابط -3
 .رانیوز ئتیه 1387

  .1387 انتابست -جهان شهر کالن چهار و تهران در پسماند تیریمد سهیمقا نامه انیپا -4
  .1370-یعمران و یعبدل یمحمدعل-یتیریمد مباحث و یمهندس اصول پسماند، تیریمد -5
  .يشهر يها زباله تیریمد ،یعمران یعل قاسم دکتر -یعموم بهداشت جامع کتاب -6
  .1388 ماه آبان آب، منابع تیفیک و ستیز طیمح ي فصلنامه -7
  .يشهر پسماند ستمیس تیریمد بر یلیتحل م، ،یمرعش فواد -8
  .داریپا توسعه يها برنامه در پسماند تیریمد يها چالش ،یقاسمعل ،یرانعم -9

  .1385 – پسماند یعلم دفن يها روش ا، ،یطالقان ا، فر، یمینع س، فرخنده، ف، ،یسلطان -10
 در) هیتصـف  و کنتـرل  ،يسـاز  نـه یکم آوري، جمـع ( رابهیشـ  تیریمد يها روش یبررس ط، ،یسیرئ ن، جعفرزاده، ا، تکدستان، -11

  .1386 -یصنعت يشهر زاید مواد دفن يها محل
 .1386،يتکنولوژ توسعه پژوهشکده انتشارات خطرناك، زاید مواد تیریمد بابک، یمختاران محمدرضا، مقدم يعلو یعبدل -12

  .1373 مرداد تهران، دانشگاه انتشارات ط،یمح بهداشت یمبان محمد، یپناه عتیشر -13
. دوم و اول جلـد  ،1378 فاضـالب  و آب و بـرق  آب، يهـا  نامـه  آیـین  و ها نامه بیتصو ن،یقوان مجموعه ،1380 رو،ین وزارت -14

  .  تهران
  .تهران ست،یز طیمح حفاظت ومقررات نیقوان مجموعه ،1383 ست،یز طیمح حفاظت سازمان -15
  .تهران توسعه، سوم برنامه قانون 134 ماده و 104 ماده) ج( بند ییاجرا يها نامه آیین ،1380 ستیز طیمح حفاظت سازمان -16
  .)2 و 1 جلد( ستیز طیمح یمهندس و علوم المعارف رهیدا ،1384 ست،یز طیمح حفاظت مانساز -17
  .1377 تهران اسالمی، آزاد دانشگاه علمی انتشارات مرکز اول، جلد. جامد زاید مواد. قاسمعلی عمرانی، -18
  .1377 رانته اسالمی، آزاد دانشگاه علمی انتشارات مرکز دوم، جلد جامد، زاید مواد. قاسمعلی عمرانی، -19
 سـازمان  تهـران،  يشـهردار  ،»یتیریمـد  مباحـث  و یمهندسـ  اصول پسماند، تیریمد« ،)1370. (م یمجلس و. ع. م یعبدل -20

  .مواد لیتبد و افتیباز
ـ پا تهـران،  زبالـه  دفن دیجد محل در رابهیش نفوذ محدوده و احتمال یررسب) 1384( احسان راد، یانیک -21  یکارشناسـ  نامـه  انی

 .تهران دانشگاه ارشد،
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  گرامی خواننده

 و تحقیقـاتی  فعالیـت  سال سی از بیش گذشت با ،ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهامور نظام فنی اجرایی 
 دسـتورالعمل،  معیـار،  ضـابطه،  نامه، آیین قالب در فنی، -نشریه تخصصی  عنوان ششصد بر افزون خود، مطالعاتی

 مـوارد  راستاي در حاضر ضابطهاست.  کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت مقاله، به و عمومی فنی مشخصات
 بـرده  کـار  بـه  عمرانـی  هـاي  فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه تا در شده، تهیه شده یاد

  باشد. می دستیابی قابل nezamfanni.ir اینترنتی سایت در اخیر يها سال در شده منتشر شود. فهرست نشریات
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Abstract 

Population growth, development of science and technology, industrial, welfare and urbanization 
development, is resulting in higher consumptions and increasing growth of wastes. So that large 
quantities of waste material is disposed of in environment. Disposal of consumptions resulted waste 
material is one of the main elements causing pollution of water, soil and air and currently large parts of 
ecological life of fauna especially human being are encountered with serious threat. Increasing trend of 
accumulation of wastes and environmental impacts resulting from their disposal in most countries, 
specifically developing ones facing up with shortage of finance, technology and experts, is counted as a 
critical, the most complex and high expense concern of the governments who are encountered with 
numerous problems to address this issue. 

Its complexity especially in highly populated cities of developing countries with population growth of 
thousands per annum, gives rise to waste disposal problems due to their financial limitations. This is why 
this problem can only be resolved via inhabitants’ contribution and use of new technologies. In average 
developing countries spend about 5% of their national gross income for urban waste management 
services. Shortage of suitable lands, lack of proficient laws and regulations and inspections on waste 
disposal methods, inconvenient deposit locations without public contributions can prevent waste 
management high investments from achievement of desired targets.  

Unprincipled waste management process ends up to highest impacts on the environments especially 
water and soil resources. Many environmental events and disasters are recorded in history that reminds us 
of improper waste management as the main cause. Today in most rural and urban communities, sewage 
collection, transportation and eventually unprincipled disposal and low range recycling ends up to huge 
accumulated volumes of wastes instead of their sanitary burial, is resulting environments prone to be 
encountered  with disastrous events. 

High considerations were given to waste management during recent years that resulted in waste 
management law in 2004 along with relevant executional codes. This is when in our country we are a 
long way off the ideal conditions.  The present paper is a step towards making waste management law 
article number 25 practical and in fact takes an approach for qualitative protection of water resources in 
preparation of ministry of energy’s water industry criteria and standards aiming at achievement of higher 
waste management principles. 

It has been tried in this paper to scrutinize different criteria for protection of water resources quality in 
management of excess solid material based on information, experiments and standards of variety of 
countries focusing on Iran conditions to end up with some tables and diagrams that are presented having 
considered all above issues. 
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ضوابط حفاظت از کیفیـت منـابع آب در   «با عنوان 

بـه بررسـی ضـوابط مختلـف      »مدیریت مواد زاید جامد
نـابع آب در مـدیریت مـواد زایـد     حفاظت از کیفیـت م 

دسـت آمـده، تجـارب و     جامد براساس کلیه اطالعات به
استانداردهاي کشورهاي مختلف و با توجـه بـه شـرایط    

  کشور پرداخته است.
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