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  ديباچه

 "امروزه آموزش نيروي انساني بعنوان گامي موثر در جهت بهسازي و نوسازي توانمندي كاركنان مورد تاييد سازمان ها خصوصا

ان فعاليتي حرفه اي به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي سازمان ها و ارتقاء آموزش به عنو. سازمان هاي يادگيرنده و پوياست

كيفيت كار نيروي انساني و كسب مهارت هاي تخصصي به حساب مي آيد و از قلمرو هزينه ، به سرمايه گذاري براي توسعه سازماني 

حوالت سريع و روزافزون در حوزه هاي گوناگون با توجه به اينكه ما در عصري زندگي مي كنيم كه تغييرات و ت. وارد شده است

  . وضع موجود را در هم مي نوردند و موقعيتي جديد را به منصه ظهور مي نشانند"اقتصادي ،اجتماعي ، فرهنگي  و سياسي، دائما

  .آموزش جوابگوي اين تغييرات  بوده و نياز سازمان ها را مرتفع خواهد ساخت

ها را فراهم  گردد و هم شرايط بهبود كيفيت اين سرمايه شي، هم سبب ايجاد سرمايه انساني ميبدون شك سرمايه گذاري هاي آموز

نيروي  آموزشي اموربه ويژه كشورهاي در حال توسعه مقادير متنابهي از بودجه خود را به ن از اينجاست كه كشورهاي جها. آورد مي

  . دهند اختصاص ميانساني خود 

 شرح 16 و 12 بر اساس بند مطالعات كاربردي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشوردفتر آموزش و در اين راستا 

وظايف خود كه برنامه ريزي براي ارتقاء دانش شهرداري ها و دهيار يها براي رسيدن به شاخص هاي مديريتي و انتشار يافته هاي 

رداري ها و دهياري ها بر اساس نياز آموزشي ايشان علمي و پژوهشي مي باشد اقدام به تهيه، تدوين و انتخاب كتب آموزشي شه

 كتاب و جزوه آموزشي به صورت فايل ديجيتال  قابل جستجو با همكاري دانشگاه علم و صنعت 80نموده است كه اكنون تعداد 

  ايران تهيه گرديده است، 

داري ها و دهياريها و ساير پژوهشگران اميد است كتب ديجيتال حاضر بتواند گامي موثر درجهت افزايش بهره وري كاركنان شهر

 "كتب ديجيتال خصوصادر پايان الزم است از تالش صميمانه همكاران دست اندر كار تهيه . علوم شهري  و روستايي داشته باشد

  .جناب آقاي دكتر مزيني و مهندس سيد عارف موسوي تقدير و تشكر به عمل آيد

 

 

 حسین رجب ص)حي

طالعات کاربرديمدیر کل دفتر آموزش و م  

 



 3 کتاب سبزراهنماي شهرداري ها

 

  پيشگفتار چاپ سوم 

نگاهي نوين، ) شهرداري ها(گسترش روز افزون شهر ها و واگذاري وظايف و فعاليت هاي جديد به مديريت هاي شهري 

عالمانه ،و جامع به اين مقوله را مي طلبد اين حوزه وسيع بدون استفاده از تجارب ديگران در زمينه هاي نظري و عملي به 

  مل دست نخواهد يافت موفقيت كا

هدف اصلي مجموعه كتاب هاي سبز شهرداري ، تدوين يك مرجع كامل شهرسازي براي شهرداري ها و مديران ، با نگاه 

كالن به مجموعه اهداف اين سازمان مي باشد كه اين خود حساسيت نظارت برچاپ هاي بعدي كتاب سبز را دو چندان مي 

  .نمايد 

كز ذي ربط از مجلدات چاپ شده اين سري كتاب ها ، باعث شده تا انتشارات سازمان اقدام به استقبال شهرداري ها و مرا

  .چاپ دوم وسوم آنها نمايد 

بدون ترديد، چاپ تمامي اين مجموعه ،منبعي غني در اختيار شهرسازان ومديران شهري قرار خواهد داد و راهنمايي شما 

  .مشوق ما در اين مسير خواهد بود 

  پيشگفتار

   چاپ اول



 4 کتاب سبزراهنماي شهرداري ها

اين كتاب به طوررسمي از طرف .خوانده مي شود"كتاب سبز"كتاب راهنماي شهرداري,دربيشتر كشورهاي جهان

كه موسسه بين المللي مديران شهري آن راتهيه كرده،در "اصول ومباني برنامه ريزي شهري"كتاب .كشورهاتهيه مي شود

  .ميان اين گونه كتابها شهرت جهاني دارد

هرچند مباحث عمومي .،انطباق باقوانين ومقررات شهرسازي ومديريت شهري كشوري خود است"تاب سبزك"ازويژگي هاي 

آن جنبه آموزشي دارد ودرهمه جامشترك است،امامطاب اختصاصي اش جنبه ضابطه ودستور كارداشته وبه طور كامل براي 

ش هاي متعددي ازطرف مركز مطالعات برنامه تاكنون نشريه ها وگزار.شهرداري هاي كشورهاي ديگر كاربرد مناسب راندارد

اين نشريات باتوجه به تنوع وگستره حوزه برنامه ريزي ومديريت شهري به تنهايي .ريزي شهري اين دفتر انتشار يافته است

جوابگوي نيازهاي گوناگون شهرداران واعضاي شوراههاي اسالمي شهرومديران شهرسازي شهرداري ها نيستند؛بنابراين به 

ورطرح مباحث ومفاهيم شهرسازي ومديريت شهري از منظر كاربردي،كتابي جامع كه به طور يك جا وهماهنگ مباحث منظ

هدف دفتر اين بود كه اين كتاب به عنوان مرجع مورد استفاده . وموضوعات اصلي اين رشته ها را مطرح سازد تهيه شد

  .مخاطبان قرار بگيرد

سازي وتدوين ديدگاهها وموضاعات برنامه ريزي ومديريت شهري،باتوجه به ضرورت وجود چنين كتابي در مباني شهر

هدف از نگارش اين كتاب،تهيه .جديدترين پيشرفت ها دراين رشته براي نهادهاي برنامه ريزي ومديريت شهري آشكار است

طرح ريزي ومديريت بلكه هدف اصلي آن طرح ديدگاه ها وموضواعات برنامه ريزي؛.يا كتاب درسي نيست و يك دستور كار

  .شهري با توجه به نيازهاي واقعي شهرداران واعضاي شوراههاي اسالمي شهرهاي كشور است
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 فصل ها وقسمت هاي مختلف كتاب به گونه اي تنظيم شده است كه،درصورت مطالعه منظم واصولي، به استفاده اليتو

در عين حال .مسائل خاص و عمي شهري آشنا شوندكنندگان كمك مي كند تا به تدريج از مسايل عام وكلي شهرسازي با 

  .هر يك از جلدهاي كتاب نيز به تنهايي،در مواقع ضروري به عنوان مرجع،پاسخ گوي خوانندگان است

  .جدول ذيل مجموعه مباحث مورد بررسي در كتاب سبز رادربر مي گيرد

  عنوان  جلد

  شهرسازي  1

  كاربري زمين شهري   2

  حمل ونقل شهري  3

  م مراكز شهري وفضاي مسكونينظا  4

  طرحهاي شهري  5

  ساخت وسازهاي شهري  6

  مواد زايد جامد شهري  7

  تاسيسات خدمات شهري  8

  فضاي سبز شهري  9

  فضاههاي فرهنگي،ورزشي وتفريحي  10
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  مديريت شهري  11

  طراحي فضاهها ومبلمان شهري  12

ت كه مركز مطاعات برنامه ريزي شهري آن رابا همكاري اس"تدوين كتاب سبز"مجموعه كتاب سبزحاصل پروژه مطالعاتي

  .معاونت پژوهشي دانشگاه تهران آن راتهيه كرده است

در پايان از مدير اين پروژه مطالعاتي آقاي مهندس احمد سعيد نيا،استاد دانشگاه تهران،همچنين از كارشناسان مركز مطالعات 

 مختارپورواسماعيل عاشوري كه نظارت وهئايت اين پژوهش گسترده، حميد جالليان، رجبعلي: برنامه ريزي شهري،آقايان

  .وآقاي ابراهيم جمشيد زاده كه تدوين نهايي آن رابر عهده داشته اند،سپاس گذاري مي شود

  علي نوذر پور  

  يزي عمراني                                                                                       مدير كل دفتر برنامه ر
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  مقدمه

پرداخته است "مواد زايد جامد شهري"است كه به بحث درباره) راهنماي شهرداريها(گزارش حاصل، جلد هفتم از كتاب سبز 

جمع "، "توليد مواد زايد" ،"برنامه ريزي ومديريت بهداشت و نظافت شهري":  عبارتن از بخش تقسيم مي شود كه5و به 

  .                     است"نظافت شهري" و"دفعد مواد زايد شهري"، "آوري و حمل ونقل
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ع موجوددر در طول زندگي روزمره وبراي رفع انواع نيازهخاي خود، از مواد ومناب) به خصوص ساكنان شهري(     انسانها 

در استفاده از مواد، همواره قسمتي از آن ويا گاهي بخش بيشتري از آن قابل .طبيعت به اشكال گوناگون استفاده مي كنند

نكته جالب كه در تعريف زباله يا مواد زايد جامد . استفاده پس مانده گفته مي شودلبه اين قسمتهاي غيرقاب.استفاده نيستند

 نسبي بودن اين تعاريف است؛ زيرا از نظر بعضي افراد، موادي كه دور ريختني وزايد تلقي مي شوند بايد مورد توجه قرار گيرد

همچنين اغلب مردم دوست ندارند از .ممكن است از نظر برخي ديگر؛ داراي ارزش نگه داري ويا به نوعي قاب مصرف باشند

كنند؛ چون نمي خواهند بخشي از محيط زندگي شان را موادي كه به عنوان زباله يا مواد زايد تلقي مي شوند، نگه داري 

  .اشياي بي مصرف اشغال كنند

همچنين اين .در اين ميان، وظيفه مدير مواد زايد جامد؛ جمع آوري، حمل ونقل، دفع و بازيافت مواد زايد جامد است

ونظارت را نيز در زمينه اين مواد تشكيالت وظيفه برنامه ريزي، سامان دهي، تا مين نيروي انساني، هدايت ورهبري، كنترل 

  .بر عهده دارد

كودكي .توليد مواد زايد به اشكال متفاوتي صورت مي گيرد.تويد موغاد زايد اوين مرحله ازفرايند مديريت مواد زايد جامد است

 چوبي شكسته كه بعد از خوردن شكالتي پوشش كاغذي آن رادور مي اندازد ويا خانه داري كه از استفاده يا تعمير يك ميز

  .زباله توليد مي شود...صرف نظر كرده و آن را بيرون خانه قرار مي دهد و

، بخشي از كارهاي مديريت مواد زايد شهري است كه از برداشت مواد زايد در محل توليد  زباله جمع آوري وحمل ونقل 

ي جمع آوري، حمل ودفع مواد زايد بر عهده بر اساس قانون شهردار.شروع مي شود تا تخيه اين مواد در محل دفع ادامه يابد
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اما در هر صورت از مسووليت . شهرداريهاست وشهرداري مي تواند اين كار را توسط كارگران استخدامي خود انجام دهد

وسايل محل زباله كه در اين كتاب به آ ن اشره . قانوني شهرداري در جمع آوري و حمل ونقل مواد زايد كاسته نمي شود

  .چرخهاي دستي، خودروهاي سبك وخودروهاي سنگين:  ، عبارتند ازشده است

منظور از دفع زباله، دور كردن . دفع مواد زايد شهري يكي ديگر از مواردي است كه در اين كتاب به آن پرداخته شده است

بحث قرار مي گيرند عبارتند شيوه هاي دفع زباله كهمورد . زباله از محيط زندگي انسان ويا تبديل آن به مواد باز يافتني است

، كمپوست كردن، بازيافت  زباله تلنبار كردن، سوزاندن در فضاي آزاد، استفاده از دستگاههاي زباله سوز، دفع بهداشتي : از

  .واستفاده  در تغذيه دام وطيور

اي عمومي از زدودن سطح شهر و مكانه :نظافت شهري، آخرين موضوع مورد بحث در اين كتاب است كه عبارت است از

 به نظافت در عهرصه هاي شهري ، همچنين لتيانواع مواد وموجودات ناخواسته، دخالت وتوجه بخش هاي خصوصي و دو

  .مشاركت شهروندان در نظافت شهري بحث مي كند

                                                                                                 1378  
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 چكيده
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هدفهاي اصلي كتاب سبز، تدوين بنيان هاي نظري و عمي برنامه ريزي و مديريت شهري به عنوان راهنماي شهرسازي 

رهاي مختلف ذر زمينه هاي گوناگون مي انجامد و به تناسب شهرداري ومباني واصول شهرسازي آغاز شده و به ضوابط ومعيا

  . جلد دارد12اين كتاب . ها، موضوعات ومباحث متعددي بحث و تحليل شده اند

تعاريف شهرسازي، پيدايش علم شهر سازي در عصر حاضر ، عوامل موثر بر شهرسازي ، رشته ها يا : جلد نخست شامل

، برنامه ريزي شهري،طراحي شهري، برنامه ريزي محيطي و برنامه ريزي منطقه اي است شاخه هاي اصي شهرسازي؛ يعني

فصل چهارم اين كتاب به بحث . ورابطه اين شته ها را با مباني علمي برنامه ريزي كالبدي وفضايي به بحث پرداخته است 

  .در مباني طراحي شهري اختصاص دارد

موضوع هاي چهارگانه اين جلدها عبارتند .نيادي برنامه ريزي شهري مي پردازدجلدهاي دوم تا چهارم به تشريح نظام هاي ب

كاربري زمين شهري به عنوان برنامه ريزي شهري، نظام ارتباطات وحمل ونقل شهري كه از ديدگاه برنامه ريزي شهري : از

  .ودر رابطه با موضوع كاربري زمين شهري ومسايل انساني بحث وتحليل شده است

زي مراكز شهري، يكي از اساسي ترين مسايل برنامه ريزي و طرح ريزي شهري است كه هويت وشخصيت شهرها برنامه ري

كاين موضوع در بخش نخست جلد چهارم مطرح شده است و .به چگونگي و كيفيت كاركردي وكالبدي آنها مربوط مي شود

  .د مورد بحث قرار گرفته استنظام تشكل محله هاي مسكوني و نظام كاربري مسكوني در بخش دوم اين جل

  .د اول كتاب ، به عنوان اصول نظري و عمي شهرسازي ، چايه و مبناي ساير بخش ها محسوب مي شودلچهار ج
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در اين جلد تاريخچه برنامه ريزي شهري در ايران، مشخصات تهيه انواع . طرحهاي شهري در ايران، موضوع جلد پنجم است

يكي از مباحث مهم اين بخش،چگونگي . طرح هادي و ساير طرحها بررسي شده اندطرحهاي شهري ، مانند طرح جامع،

فرايند تهيه طرحهاي شهري و مرح اباغ و اجراي طرحهاست كه به جنبه رسمي و كاربردي شهرسازي در ايران پرداخته 

  .است

احتمان، معيارهاي حفاظت، مراحل، ضوابط، آيين نامه هاي كنترل س: در جلد ششم، به نظام كنترل ساخت وساز كه شامل

  .ايمني، تراكم، ارتفاع ونقش آنها در كنترل سيماي شهر و سالمت محيط است، مي پردازد

روش ها، : در اين جلد وظايف شهرداريها در زمينه.جلد هفتم، شامل برنامه ريزي ومديريت بهداشت و نظافت شهري است

د مطرح شده است يكي از مباحث جديد در اين بخش پاكيزگي و معيارها ومديريت جمع آوري ، دفع وباز يافت مواد زاي

  .نظافت شهري است كه نقش شهرداريها را در چارچوب حفاظت محيط زيست شهري مشخص مي سازد

گورستان، : كه شام.در جلد هشتم، مباني مكان يابي، برنامه ريزي و مديريت تاسيسات خدمات شهري مطرح شده است

  .و تره بار وپايانه است و وظايف شهرداري در اين زمينه مطرح شده استكشتارگاه، ميادين ميوه 

در جلد نهم، مباني برنامع ريزي، مديريت فضاههاي سبز شهري، جايگاه قانوني شهرداري ها در توسعه ،بهسازي و نگهداري 

رايط اقليمي بر اساس منابع فضاههاي سبز، پارك هاي شهر و پيرامون شهري با توجه به گونه شناسي گياهان در رابطه با ش

  .معتبر در اين زمينه مطرح وبه روش هاي آبياري كاشت ونگهداري پرداخته است
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وظايف نوين شهرداري ها در برنامهريزي و مديريت فضاه هاي فرهنگي ، تفريحي در زمينه كتابخانه هاي شهري ، زمين 

به تفصيل بيان شده است و ضوابط مكان يابي و هاي ورزشي و تفريحگاه هاي ظبيعي پيرامون شهرها در جلد دهم 

  .معيارهاي برنامه ريزي بحث شده است

در بخش اول، اصول نظري و : جلد يازدهم درباره اصول و مباني مديريت شهري بحث مي كند و شامل دو بخش است

ريت مالي و اداري گيري و ابعاد اجرائي آن بحث شده است ودر بخش دوم، مدي عملي مديريت شهري و فرايند تصميم

يكي از مباحث مهم اين بخش طرح مسايل مديريت شهري براساس جديدترين پژوهش . شهرداري ها مطرح گرديده است 

  .هاي علمي و ارايه پيشنهادهاي اصالحي دراين زمينه است

احي فضاههاي در اين مبحث با تاكيد برطر.اين مجموعه به لوازم وتجهيزات فضاههاي شهري مي پردازد جلد دوازدهم

  .اند شهري و بهبود كيفيت محيطي، ويژگي ها و معيارهاي زيباسازي شهري تبين گرديده

                                                                       احمد سعيد نيا

  ريزي و مديريت بهداشت ونظافت شهري مباني برنامه

  تعاريف و كليات  -1-1

 شهردر طول زندگي روزمره براي رفع انواع نيازهاي خود، از مواد ومنابع موجود در طبيعت به اشكال انسانها به ويژه ساكنان

.  قابل استفاده نيستندـ  و يا گاهي بخشي عمده از آن–در استفاده از مواد، همواره قسمتي از آن . گوناگون استفاده مي كنند

  .شود گفته مي "پس مانده"به اين قسمتهاي غيرقابل استفاده 
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 مي "زايد"شهروندان، موادي رادر حالت هاي گوناگون ماده؛ اعم از جامد ؛ مايع و يا گاز؛ توليد مي كنند كه به آنها موائ 

كليه مواد جامدي كه از نظر صاحبان . گفته مي شود" زباله" و يا" مواد زايد جامد"اگر مواد زايد جامد، باشند به آنها. گويند

اما . ايد، بي مصرف، دور ريختني و فاقد ارزش نگه داري باشد، زباله يا مواد زايد جامد ناميده مي شود آنها ويا عموم مردم ، ز

اين تعريف نسبي است؛ زيرا ممكن است كه از نظر بعضي افراد اين مواد دور ريختني وزايد باشند؛ اما از نظر برخي ديگر 

 ،  زباله  ـ  به ويژه كشورهاي پيشرفتهـ نكه در بسياري از كشورهاچنا. داراي ارزش نگهداري ويا به نوعي قابل مصرف باشند

نگذاريم : مترادف با مواد زايد نيست و نيكوست كه اين شعار سرلوحه ي كليه فعاليت ها در مديريت مواد زايد جامد قرار گيرد

  . است اين شعار، آغاز حركت به سوي باز يافت زباله".زباله هايمان به مواد زايد تبديل شوند

   اهميت دفع بهداشتي مواد زايد شهريـ1ـ2

 و مواد زايد، نگهداري كنند؛ زيرا نمي خواهند بخشي اغز محيط زندگي شان را اشياي بي  زباله اغلب مردذم دوست ندارند از 

ازاين . شندمواد زايد هر يك به تنهايي ويادر تركيب با يكديگر، عموما مخل نظم و زيبايي محيط مي با. مصرف اشغال كنند

  .رو ساير مردم تالش مي كنند كه اين مواد را از محيط زندگي خود دور نگه دارند

بخشي زيادي از مواد . اما آنچه جمع آوري ودفع زباله را به كاري ضروري واجتناب ناپذيري بدل كرده، رعايت بهداشت است

 زندگي، سالمت انسان وموجودات زنده را به خطر زايد شهري خصوصياتي دارند كه بنابر آن خصوصيات، ماندنشان در محيط

آلودگي هوا، خاك، آبهاي سطحي وزيرزميني، همچنين پديد . انداخته، موجب بروز مشكالتي در محيط انساني مي شوند

آمدن محيطي مناسب براي حشرات وحيوانات موذي و تكثير آنها، مهمترين مشكالت ناشي از دفع غير بهداشتي زباله 
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يا بيماريهاي كشنده وحتي مرگ مير . هر يك مي توانند ، آرامش وسالمت شهروندان را باخطر مواجه كنندكه. هستند

  .همگاني رادر جامعه شيوع دهند

   تعريف و وظايف مديريت مواد زايد شهريـ1ـ3

مديريت مواد زايد . شهري كه كار جمع آوري ، حمل ونقل، و دفع وبازيافت مواد زايد جامد راانجام مي دهندـتشكيات اداري

با توجه به وظايفي كه به طور عام براي مديريت ذكر مي شود ، وظايف مديريت مواد زايد جامد .جامد شهري گفته مي شود

  :به شرح زير است

وظايف مديريت مواد زايد در قسمت برنامه ريزي، شناسايي و تجزيه تحليل وضع موجود از توليد تا : برنامه ريزي -

وبراين اساس امكانات و موازين بهداشتي، اقتصادي، زيبايي شناسي و مانند . يل مرتبط با آن است دفع زباله و مسا

  .اينهارا تعيين مي كند

در اين مرحله، مديريت مواد زايد با توجه به وظايف قانوني خود، براي رسيدن به اهداف تعيين شده، : سازماندهي -

در مرحله سازماندهي همچنين سلسلهخ مراتب وتشكيالت .  كندبايد امكاناتي راكه در اختيار دارد سازماندهي

كارهاي مربوط به زباله در شهر مشخص مي شوند وتقسيم كاربراساس وظايف و احتماال نواحي گوناگون شهري 

 .صورت مي گيرد

ني زماني عمي مي شود كه نيروي انسا) موارد ياد شده قبلي( برنامهريزي و سازماندهي: تامين نيروي انساني -

در شهرداريها ، نيروهاي بخش مديريت، مواد زايد جامد . مناسب و متخصص براي اجراي آن وجود داشته باشد
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اما براي افزايش كارآيي در اين بخش ، عالوه بر كميت نيروها، آموزش منسب . شهري درصد قابل توجهي هستند

 .و مداوم نيروي انساني در هر رده سازماني، الزامي است

در مرحله هدايت ورهبري، به اجزاي متفاوت نظام مديريت، براي رسيدن به اهداف تعيين شده، : بريهدايت وره -

نيروي انساني، ( بدين منظور، مديريت روابط داخلي، عناصر سيستم مديريت مواد زايد جامد. جهت داده مي شوند

 پيرامون سيستم را كنترل وهدايت همچنين چگونگي ارتباط با محيط...ابزار، ماشين آالت، شبكه هاي ارتباطي، و

 .مي كنند

براي اطمينان از اجراي برنامه ها و هدايت آن، مديريت مواد زايد، بايد كنترل ونظارتي مستمر و : كنترل و نظارت -

رعايت : به همين منظور مديريت ، نيازمند شاخصها و معيارهايي مناسب در زمينه هايي نظير. مداوم داشته باشد

اين مديريت ، به . است...ادي بودن امور، بهره وري از نيروها و ابزارها، ميزان رضايت شهروندان وبهداشت، اقتص

طور مداوم اطالعات مربوط بقه هر شاخص و معيار را جمع آوري كرده ، اطالعات به دست آمده رابا هم مقايسه 

 . مي آ وردمي كند، وذر نهايت اقدامات اصاحي رادرعميات، روشها و برنامه ها به عمل

   وظايف وجايگاه شهرداري در مديريت مواد زايد شهريـ1ـ4

در . دست كم از آغاز زندگي يك جانشيني، انسانها همواره پس مانده ها رابه طريقي از محيط زندگي خود دور مي كردند

اني مخصوصي وجود  سازمان منسجم و نيروي انسـ گذشته هاي نه چندان دور، براي انجام اين كار جز در موارد معدود

بسياري از مادي كه امروزه زهيد ناميده مي شوند ، به نوعي بازيافت مي شدند و بقيه نيز در اطراف سكونتگاه .نداشت
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پايين بودن ميزان جمعيت از يك سو، كميت و كيفيت زباله ها از سوي ديگر، . هاي انسلني و ياداخل آنها دفع مي شدند

  .دچار مشكالت حاد نمي كرددفع غير بهداشتي زباله ها را 

با افزايش جمعيت، رشد و گسترش شهرنشيني، تغيير الگوي مصرف، استفاده وسيع از موادي كه به آساني تجزيه نمي 

، از بين رفتن زمينه ي باز يافت بعضي مواد در شهرها و مانند اينها ، ...)الستيك، پالستيك، شيشه فلزات و( شدند

 زايد آشكار شد و از آ ن پس، دفع زباله به صورت منسجم وتوسط سازمانيد مشخص در عوارض دفع غيربهداشتي مواد

  .شهرهاي جهان آغاز گرديد

، نظافت شهري به عهده شهرداريها گذاشته شد و )  قمري1325ربيع الثاني 20( در ايران از زمان تصويب قانون بلديه

موارد زير در زمينه نظافت ) 1334مصوب ( س قانون شهرداريبر اسا. اين وظيفه در قوانين بعدي نيز استمرار پيدا كرد

  :شهري به عهده شهرداريها گذاشته شدند

نظافت "، " نضافت ونگهداري انبازهاي عمومي" ،" نظافت ونگه داري فاضالب" ،" نظافت ، نگه داري تسطيح معابر"

 تاسيس مراكز " ،"درامور بهداشت مراقبت " ، "تعيين محل هاي مخصوص دفع زباله"، "ونگه داري مجاري آبها

، " جلوگيري از صنايع مزاحم"، " نظارت بر امور صحي اصناف وپيشه وران"، " جلوگيري از شيوع امراض"، "درماني

 رعايت "، "رعايت شرايط بهداشتي در كارخانه ها" ، " ايجاد حمام عمومي"، "ايجاد رختشوي خانه و آب ريزگاه"

  ."اقدامات مختلف براي نظافت و زيبايي شهر " و"پاكيزگي در گرمابه ها
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اگر چه به مرور زمان انجهم بعضي از وظايف نامبرده به عهده وزارت خانهها سازمان هاي ديگر گذاشته شد ؛ جمع 

) نظير بوستان هاي شهري(آوري، حمل و نقل ودفع انواع مواد زايد جامد شهري و نظافت معابر و فضاه هاي عمومي 

  .ه شهرداريها باقي ماندهم چنان به عهد

 آشغال -

كاغذ، پالستيك، قطعات فلزي، شيشه، چوب و : آشغال، شامل. آشغال مي گويند ـ جزخاكسترـ به كليه مواد فاسدنشدني

مواد . موادي از اين قبيل مي شود و آن را به دو بخش قابل اشتعال و غير قابل اشتعال تقسيم مي كنند

 پالستيك ، منسوجات ومانند آنها هستند ومواد غير قابل اشتعال شامل كارتن، كاغذ،: قابل اشتعال شامل 

اسن مواد از فعاليتهاي خانگي وفعاليتهاي موسسات اداري ، .شيشه، فلز ومواردي از اين قبيل است: 

  . تجاري،صنعتي و مانند اينها به دست مي آيند

از فعاليتهاي صنعتي، پخت وپز يا گرم كردن به مواد باقيمانده از سوختن جوب ، ذغال وذغال سنگ كه : خاكستر -

امروز با رويكرد مردم به مصرف گاز، نفت و گاروئيل، مورداستفاده ومقدار . منازل حاص مي شود، خاكستر مي گويند

مقدار خاكستر با توجه به موقعيت جغرافيايي محل ودر ماههاي گوناگون سال متغير . آن مواد كاهش يافته است

از اين رو افزايش . غلب نرم، سبك و پودري شكل هستند وبا وزش باد در هوا پراكنده مي شوندخاكسترها ا. است

  .گزد وغبار عامل آلودگي بيشتر هوا محسوب مي گردد

 نخاله هاي ساختماني -
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 . به زايدات ناشي از تخريب ، تعمير يا احداث ساختمانهاي جديد ، نخاله هاي ساختماني گفته مي شود

 . خاك، سنگ، سيمان، گچ، الوارو مصالح مانند آنها را دربر مي گيرد اين نخاله ها،

 مواد زايد خياباني -

برگ درختان، خاكروبه، كاغذ و : مواد زايد خياباني ، از جارو كردن وشستن خيابان وسطوح شهري جمع مي شوند وشامل

  .موادي نظير اينها مي باشد

   تعريف زباله وانواع آنـ1ـ5

ي از فعاليتهايي كه در محيط سكونت انسان توليد مي شود ودست كم از مالكين آن مواد، به به مجموعه مواد ناش

هر . صورت جامد بوده ونا خواسته غيرقابل استفاده ودور ريختني تلقي شده اند، زباله يا مواد زايد جامد، گفته مي شوند

 طبيعي اين حوزه ساير جانداران اعم از گياهان و چند كه سكونتگاههاي انساني ، حوزه فعاليت انسان هستند، اما در بستر

زندگي ، ادامه ي حيات ومرگ اين جانداران، هميشه منجر به توليد مواد نا . جانوران به حيات خود ادامه مي دهند

اگر چه در محيطي غير از سكونتگاه انسان ، مانند برگهاي ( خواسته مي شود كه درمحيط انساني زايد تلقي مي شوند

  ).ه درختان در جنگل، مواد زايد تلقي نشوندريخت

براساس تعريف باال ، رباله دامنه اي بسيار وسيع دارد، اما از آنجا كه در برنامه ريزيها و تصميم گيريهاي مربوط به مواد 

 را طبقه اين مواد اهميت زيادي قبل از توضيح درباره ي هر بحث ديگري ، اين مواد... زايد ، نوع ،اندازه ، ميزان خطرو

  :به طور كلي در زباله هاي شهري مواد زير وجود دارند. بندي كرده، انواع آن را شناسايي مي كنيم



 18 کتاب سبزراهنماي شهرداري ها

  پس مانده هاي مواد غذليي -

اين نوع از زباله ها زايدات غذايي باقيمانده از ميوه ها ، سبزيجات، فراورده هاي حيواني وساير خوراكي ها هستند كه در 

درمواد زايد شهري ايران ،پس مانده هاي مواد غذايي . زي، پخت وپز و مصرف غذا توليد مي شوداثر جابجايي، آماده سا

اما كميت و كيفيت اين مواد در طول سال ، همواره متغير و در ماههاي . درصد زياد از زباله ها را تشكيل مي دهند

ضايعات بسيار تجزيه پذيرند وبه دليل اين نوع .  به حداكثر مي رسدـ  كه مصرف ميوه وسبزي بيشتر است–تابستان 

تخمير و فساد سريع، بوههاي نامطبوع تويد كرده ، مكان تجمع آنها محلي مناسب براي رشد وتكثير مگس و ساير 

هتلها، ( مبدا پس مانده هاي مواد غذايي، منازل مسكوني ، آشپزخانه هاي بزرگ. حشرات وجوندگان ، محسوب مي شود

  .و همچنين ميدان هاي عرضه ميوه وتره بار است ...)ا، بيمارستانها ورستورانها، آشپزخانهه

        اجساد حيوانات اجساد حيوانات اجساد حيوانات اجساد حيوانات  -

جمع آوري . نيزنوعي اززباله ها محسوب مي شود...)گاو، گوسفند، سگ، گربه،پرندگان و(اجساد حيوانات اهلي وغير اهلي 

د، اما الشه حيوانات كوچكتر غير اهلي ودفع حيوانات بزرگ نظير گاو و گوسفند را معموال صاحبان آنها انجام مي دهن

اغلب در معابر و فضاهها ي ديگر شهري مي ماند كه عدم جمع آوري و انتقال يا دفن آنها آلودگي محيط را افزايش مي 

  .دهد

        زايده اي حجم دار وبزرگزايده اي حجم دار وبزرگزايده اي حجم دار وبزرگزايده اي حجم دار وبزرگ -



 19 کتاب سبزراهنماي شهرداري ها

يخچال، مبل، ( سقاطي ، لوازم ا) تايرهاي فرسوده ، يا قطعات بزرگ و بدون استفاده ي اتومبيل( زايدات وسايل نقليه 

وتنه درختان در خيابان ها ، پياده روها ويا فضاههاي باز شهري انداخته مي شوند ، گونه ي ديگري از زباله و ) صندلي

  .ماده ي زايد جامد قلمداد مي شود

        وسايل نقليه اسقاطيوسايل نقليه اسقاطيوسايل نقليه اسقاطيوسايل نقليه اسقاطي -

يخته شد ، جزو مواد زايد جامد به وقتي كه دور ر...  اعم از كاميون، وانت، سواري و–بدنه ي اصلي ويا اسكلت اتومبيل 

  .در بعضي تقسيم بنديها وسايل نقليه اسقاطي در شمار زايده هاي حجم دار به حساب مي آيند. شمار مي رود

  زايدات تصفيه خانه ها و لجن هاي ناشي از آن  -

ضالب و آبها ي صنعتي زايده هاي جامد و نيمه جامد ناشي از نظافت جوي هاي كنار خيابان ، تصفيه خانه هاي آب ، فا

  .در اين دسته قرار مي گيرند

  زباله هاي صنعتي -

فلزات ، مواد پالستيكي، مواد شيميايي و زباله : زباله هاي صنعتي، مواد زايد ناشي از فعاليتهاي صنعتي هستند وشامل

ه هاي اسن مراكز را نمي اين زباله ها در كارخانه ها وكارگاهها توليد مي شوند اما تمامي زبال. هاي خطرناك مي شوند

برخي از مواد زايدصنعتي را مي توان همراه با زباله هاي شهري دفع كرد ؛ اما بعضي . توان در يك رده طبقه بندي كرد

ديگر از زباله هاي صنعتي كه در گروه زباله هاي خطرناك دسته بندي مي شوند؛ در جمع آوري حمل ونقل و دفع تابع 

  .تندضوابط و مقرراتي ويژه هس
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  مواد زايد خطرناك -

براساس تعريف آژانس بين المللي حفاظت محيط زيست ، مواد زايد جامدي كه بالقوه خطرناك هستند و يا اينكه براي 

مواد زايد . سالمتي انسان و ساير موجودات زنده ، خطرآفرين پنداشته مي شوند ، زباله هاي خطرناك گفته مي شوند

  .، بيماريهاي جدي و يا حوادث خطرناك مي شوندخطرناك موجب ازدياد مرگ ومير 

  :طبقه بندي هاي گونه گوني ازاين نوع مواد وجود دارد كه يكي از آنها چنين است

  مواد راديواكتيو -1

 مواد شيميايي -2

 مواد زايد بيولوژيكي -3

 مواد زايد قابل احتراق -4

 مواد زايد قابل انفجار -5

  توليد مواد زايد 

 مواد زايد جامد است و كليه فعاليتهايي كه طي آن ، موادي غير قابل استفاده و يا بي ارزش توليد ، اولين مرحله از فرايند

و صاحبان آن مواد ويا عموم ) موادزايد( در اين مرحله ، ماده، پسوند زايد رابه خود مي گيرد. تلقي شوند ، دربرمي گيرد

  .كه آن رااز محيط خود دور كنندمردم تمايلي به نگهداري آنها ندارند، بنابراين ، تالش مي كنند 
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كودكي كه بعد از خوردن شكالت پوشش كاغذي آن رادور مي : توليد مواد زايد به شكلهايي متفاوتي صورت مي گيرد

بي شكسته صرف نظر كرده، آن رادربيرون خانه قرار مي دهد ، .اندازد؛ خانه داري كه از استفاده يا تعمير يك ميز چو

جراحي دستكش يك بار مصرف خود را از دست بيرون مي آورد ودر ظرف مخصوص مي اندازد؛ پزشكي كه بعد از عمل 

هر سه، ماده ي زايدي توليد مي كنند افزون براين وقتي برگهاي خزان زده از درختان فرو مي ريزند و ياگربه اي در 

  .گوشه اي از شهر مي ميرد نيز زباله توليد شده است

پيرامونانسان، عمر محدودي دارند ودر توليد يا مصرف آنها ، همه مواد قابل استفاده نيستند؛ پديده هاي جاندار و بي جان 

ظاهرا برنامه ريزان، جمع آوران و دفع كنندگان زباله دراين . بنابراين، توليد زباله در محيط انساني اجتناب ناپذير است

اما واقعيت اين است . ين مرحله توجه كافي نشده است مرحله نقش مستقيمي ندارند و در مديريت مواد زايد ، گاهي به ا

كيفيت وكمييت مواد زايد درهر زمان ومكاني، .كه مرحله توليد در كل فرايند مديريت مواد زايد ، نقش اساسي دارد

  .خصوصياتي دارد

مورد نياز، بازيافت هركاري درراه بهبود مديريت مواد زايد، اعم از تصميم گيري درباره تعداد ومشخصات نيروي انساني 

در اين قسمت نرخ توليد، عوامل موثر . مستلزم شناخت دقيق مرحله توليد مواد زايد استـ ويا انتخاب شيوه دفع مناسب

درتوليد، شيوه كاهش توليد ازمبدا، تركيبات مواد زايد وهمچنين منابع توليد كه از عناصر مهم اين مرحله از مديريت مواد 

  .د، بررسي مي شودزايد به شمار مي رون

   نرخ توليدـ2ـ1
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براي ايجاد يك سيستم مناسب مديريتي ، .گفته مي شود"نرخ توليد "به ميزان توليد زباله در واحدهاي زماني مشخص ، 

گيري درباره ي تعداد كاركنان وماشين ها ي جمع آوري ،  تعيين نرخ توليد الزامي است ومدير سيستم، قبل از تصميم

  .مكان هاي دفن  وبرآورد هزينه دفع زباله، بايد از كميت زباله درشهر آگاه باشد برآورد عمرمفيد

در صورت استفاده از معيار حجم، واحد . براي اندازه گيري كمي مواد زايد جامد از معيارهاي وزن وحجم استفاده مي شود

 گمراهي مي شود؛به عنوان مثال، سنجش، ليتريا متر مكعب است؛ اما استفاده از حجمبراي اندازه گيري كميت ، باعث

متر مكعب موادي كه در كاميون فشرده شده اند،از نظر  يك متر مكعب از مواد زايد جامد قبل از فشرده شدن،با يك

متر مكعب مواد در محل دفن ، كه كاما متراكم شده است  در حالي كه هر دوي آنها نيز با يك. متفاوتند كميت باهم

) يلچگا(براي اندازه گيري استفاده مي شود بايد درجه فشرده شدن از حجم نابراين، درصورتي كهب. ،متفاوت خواهند بود

واحد ت توليد ،عموما ازوزن استفاده مي شود ودراين صور به مشكل ذكر شده ،براي بيان نرخ باتوجه. هم مشخص شود

  .نرخ توليد، كيلوگرم بر نفر در يك روز است

. است" آناليز وزني حجمي " روشهاي متفاوت پيروي مي شود كه مناسب ترين آنها ، روشدر تعيين نرخ توليد زباله از

در اين روش، وزن هركاميون اندازه گيري شده ، با جمع وزن خاص روزانه زباله و تقسيم آن برجمعيت كل منطقه،توليد 

  .ه را به دست مي دهدمحاسبه گنجايش كل كاميونها درروز نيز برآوردي ازحجم زبال. سرانهمحاسبه مي شود

با توجه به اينكه نرخ توليد زباله در طول سال يكسان نيست، براي تهيه آمارساليانه ازميزان زباله، حداقل انجام يك 

درهرصورت نبايد فراموش كرد كه نرختعيين شده از روش باال . مرحله توزين ماهانه در طول سال كاما ضروري است
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 از ـ ازهمان زمان حمل به مراكز دفنـ ح شهر نيست؛ زيرا، همواره مقدار زيادي اززبالهبيانگرميزان واقعي زباله درسط

طريق بازيافت هاي رسمي وغير رسمي ،سوزاندن آنها توسط افراد غير مسوول، دفن آنها در بعضي از اراضي باير 

  .نها، ازبين ميروندمناطق، خوردن حيوانات ولگرد، جاري شدن درجوي ها وآبراهه هاي سطح شهر ، ومانند اي

   عوامل موثر در ميزان توليد زبالهـ2ـ2

ه هاي هر شهر و در فصل هاي ل يكسان نيست وافزون براين ، در مح ـ حتي استانها ـنرخ توليد زباله در شهرها

  :در ميزان توليد زباله ها عوام زير موثرند. گوناگون سال، متفاوت است

ي و شرايط آب وهوايي، بر وسعت و نوع فضاي سبز و نوع وميزان مصرف موقعي جغرافياي:موقعيت جغرافيايي محل -1

اين عوامل نيز دست كم در ميزان اضافات باغي ومواد زايد فسادپذير . انواع سبزي ها وميوه ها، اثر مي گذارد

  .ازهمين روست كه ميزان زباله در شهرهاي شمال كشور با شهرهاي نواحي كوير يكسان نيستند.موثرند

دراواخر بهار وتابستان ميوه وسبزيجات بيشتري . نوع مصرف مواد غذايي به فصول سال بستگي دارد: سالفصول  -2

 .مصرف مي شود ودرنتيجه مواد زايد بيشتري تويد مي شود

 ميزان  ـ چه به صورت رسمي وچه به صورت غيررسمي ـبازيافت انواع مواد موجود در زباله: بازيافت مواد وكاال -3

 . مي دهدزباله را كاهش

درمناطق ثروتمند . دارد نوع وميزان مواد مصرفي، باشرايط اقتصادي خانواده ها ارتباطي مستقيم: وضعيت اقتصادي -4

درسطوح بين املي . شهري به دليل تنوع و زياده روي در مصرف سرانه، مواد زايد بيشتر از مناطق فقير نشين است
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در سطح ملي نيز ميزان مواد زايد همراه با رشد . ر اثر مي گذاردميزان رشد اقتصادي بر ميزان سرانه زباله هركشو

 .اقتصادي افزايش مي يابد

آداب ورسوم، ميزان توجه شهروندان به حفظ منابع ملي، نگرش آنها بر مسايل بهداشتي، آگاهي : مسائل فرهنگي -5

ناعت، در ميزان توليد زباله موثر به امكان ولزوم بازيافت، وجود تعليمات مذهبي مانند جلوگيري ازاسراف وتبذير وق

 است

   كنترل توليد مواد زايد جامد ـ2 ـ3

طراحي توليد واستفاده از محصوالت ":راچنين تعريف كرده است ، كاهش ازمبدا)E.P.A( آژانس حفاظت محيط زيست

  .ه، بيانجامدبه طوري كه وقتي اين توليدات به پايان عمر خود مي رسند، به كاهش كميت و سميت زايدات تويد شد

اكنون، كنترل مواد زايد توسط مديريت مواد زايد جامد چندانعملي نيست،به همبن دليل،اغلب، تويدرايكعنصر موظف نمي 

كنترل توليد مواد زايد در كوتاه مدت وبا اعمال مديريت درسطح شهر عملي نيست؛ولي دردراز مدت مي توان . شناسند

  :اين برنامه ها عبارتن از. توليد مواد زايد تاحدودي دركنترل قرار بگيرندبرنامه هايي رادرسطحمي اجرا كرد كه 

   تغيير در شبكه بسته بندي كاال ـ2 ـ3 ـ1

درسالهاي اخير استفاده از مواد بسته بندي يكبار مصرف رايج شده است وديگرحتي شير ونوشابه در چنين بسته هايي به 

 سبب  ـه از نظر بهداشتي وهمچنين بازاريابي كاال مناسب مي باشد اگر چ ـاستفاده از اين مواد. فروش مي رسند
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در جامعه اي كه هنوز بازيافت مواد ، صورت رسمي وجدي به . تخريب محيط زيست و مصرف بي رويه منابع مي شود

  .استامكانپذير ) باتاكيد بر مسايل بهداشتي(خود نگرفته، فقط استفاده از وسايل بسته بندي قابل استفاده مجدد 

   بازيافت ـ2 ـ3 ـ3

اگر .قوه قابل بازيافتند لستيك تشكي مي دهند كه باالفراواني از زباله هاي شهري را موادي نظير كاغذ، شيشه وپ حجم

  .مواد كاهش مي يابد  اينليدقطعا تو همه شهروندان تمام مواد موجود در زباله راموادزايد تلقي نكنند،

   كاهش مصرف ـ2 ـ3 ـ4

در جامعهما كه اسراف . مصرف وجلوگيري ازاسراف وتبذير،شعار زيست محيطي روز،درسطح جهاني استتغيير الگوي

  . شوندليدتامواد زايد كمتري تو وتبذيرومصرف گرايي همواره مورد نكوهش بودهاست،مي توان برمصرف كمتر تاكيد كرد

   تركيب مواد زايد ـ2 ـ3 ـ5

احداث . ا بازيافت مواد زايد،بستگي به شناخت تركيب مواد زايد داردهرگونه تصميم گيري درباره شيوه هاي دفع وي

كارخانه كمپوست ويا بهكارگيري دستگاه زباله سوز بدون شناسايي درصد مواد فساد پذير يا مواد قابل اشتعال ،امكانپذير 

ت درصد اين گونه مواد بدون شناخ...زات ولبه همين ترتيب تصميم گيري درباره بازيافت كاغذ،شيشه،پالستيك،ف. نيست

گيريهاي  طبقه بندي مواد موجود در زباله هاي شهري مي تواند در تصميم. ي نخواهد بودلدر زباله هاي هر شهر عم

هم از اين رو،در ذيل،يك نوع طبقه بندي ارايه مي .مربوط  جمع آوري، دفع وبازيافت مواد زايدنقش بسياري داشته باشد

  :شود
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  )مث پس مانده سبزيها،پارچه كهنه، كاغذ،كاه، علف(ستند ويا مي توان ازآنها مواد ديگرساختموادي كه سوختني ه:الف

ستيك،شاخ واستخوان،مواد المثل چوب ها، كارتهاي ضخيم،چرم وپ( موادي كه منحصرا قاب احتراق هستند ـب

  )مصنوعي

ستر،نخاله هاي ساختماني، مثل فلزات ، سنگها،سفال،خاك( موادي كهنه سوختني ونه قابل كودسازي هستند ـپ

  )چيني،شيشه

ميزان مواد زايد در زمانهاي متفاوت متغير است،درصد مواد موجوددرزباله نيزنسبت به موقعيت جغرافيايي  همچنان كه

ازاين رو براي . وآب و هوايي،شرايط اقتصادي و اجتماعي،فصول سال،ميزان بازيافت قانوني وغير قانوني،متغيراست

يك روش . ي درروند مديريت مواد زايد،شناخت مستمر درصدهر يك ازمواد ذكر شده الزامي استتصميمگيري منطق

ساده براي تعيين تركيب مواد زايد عبارت است از تخليه مقادير مشخص از اين مواد دريك منطقه كنترل شده،دفن آن 

ن پرازمواد جمع آوري شده درروز درمورد مواد زايد شهري،يك كاميو.درمحي كه از باد وساير عمليات ديگر مجزاست

  .كافي است

منطقي عمل كرد؛مثال كاميوني شامل مواد حاصل از باغباني وبرگ درختان و در انتخاب، براي نمونه گيري بايد عاقالنه 

قسمت تقسيم 4براي تهيه نمونه،ابتدا بايد مواد تخليه شده رابه . در فصل پاييز نمي تواند به عنوان نمونه انتخاب شود

مهم اين است كه .كيلوگرمي تهيه شود100اي  نمونه قسمت دير تقسيم كرد تا4قسمت رابه كرد،سپس يك
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ريق است كه مي توان به يك انتخاب طتنها از اين  .يري حفظ  شودذدرهرنمونه،كيت مواد بدون درنظر گرفتن تجزيه پ

  .كامال شانسي و غير متعصبانه رسيد

 ر ادارات يا بيمارستانها مي توان انجاميالت گوناگون هر شهر وهمچنين مراكزي نظتعيين تركيب مواد زايد را براي مح

 نبايد فراموش كرد كه ارقام به دست  ـ همانگونه كه در تعيين نرخ توليد زباله توضيح داده شد ـداد؛ اما در هرصورت

ره مقداري اززباله هل قبل از حمل آمده درصد كاما دقيق مواد موجود در زباله هاي شهري را نشان نمي دهد؛زيرا،هموا

  .يا تحويل به مراكز امن،به طرق رسمي يا غيررسمي بازيافت مي شوند

   منابع توليد زباله ـ2 ـ3 ـ6

حجم ،درصد اجزاي تشكيل دهنده ، ميزان خطر و ساير .بخشهاي متفاوت در شهر ،زباله هاي متفاوتي توليدمي كنند 

براي تصميم گيري دربارهي روشها ودفعات جمع آوري .ان توليد زباله متفاوت است مشخصات زباله با توجه به منبع ومك

 انواع منابع توليد 1در جدول شماره ي . شناخت منابع توليد زباله اجتناب ناپذير است ...زباله ،بازيافت، دفع مواد زايد و

ي شوند و همچنين انواع مواد زايد جامد در زباله ، تجهيزات وفعاليت هاي متد اول و يا مناطقي كه در آن مواد توليد م

  . هرمنبع معرفي،شده اند 

تجهيزات وفعاليت هاي متداول ويا مناطقي كه در آن   منبع

  مواد توليد مي شوند 

               انواع مواد زايد 
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مناطق 

  مسكوني 

شغال پس مانده هاي مواد غذايي ،آ   مناطق مسكوني اعم از خانه هاي يك يا چند خانواري 

  ،خاكستر ، نخاله هاي ساختماني 

مغازه ها ، سوپر ماركت ها ، موسسات اداري ،هتل ها ،   مناطق تجاري 

  تعمير گاه ها 

پس مانده هاي مواد غذايي، آشغال 

، خاكستر ، زايدات حجيم، و گاهي 

  مواد زايد خطرناك 

ل ،زايدات حجيم ، اجساد آشغا  خيابان ها ،كوچه ها  ، پارك ها وزمين هاي خالي    مناطق باز 

  حيوانات ، مواد زايد خياباني 

مناطق 

بهداشتي 

  ودرماني  

بيمارستان ها ، درمانگاه ها ، آزمايشگاه ها ،داروخانه ها ، 

  ...دامپزشكي ها ، دندان پزشكي ها و

پس مانده هاي مواد غذايي ، آشغال 

، خاكستر ، نخاله هاي ساختماني ، 

  مواد زايد خطرناك 

كارخانجات، پااليشگاه ها ، معادن ، نيروگاه ها و كارگاه    صنعتي مناطق

  ها 

پس مانده هاي مواد غذايي، آشغال 

، خاكستر ، نخاله هاي ساختماني ، 

  مواد زايد خطر ناك 

تصفيه خانه ها ي آب و فاضالب ، فعاليت هاي تصفيه   تصفيه خانه ها 

  خانه هاي صنعتي 

  لجن 
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مناطق 

  كشاورزي 

ليت ها زراعي ، باغداري ، و دامداري در داخل كليه فعا

  شهر 

فضوالت ) كاه وعلف ( آشغال  

حيواني ، مواد زايد خطرناك ، پس 

  مانده هاي مواد غذايي

  

   55سيستم مديريت مواد شهري ،ص : ماخذ 

   جابه جايي وذخيره مواد زايد جامد شهري ،در محل توليد ـ2 ـ3 ـ7 ـ

زماني كه زباله از تويد تا . مديريت مواد زايد ، جابه جايي وذخيره اين مواد در محل وليد استمرحلهبعد ازتوليد در فرايند 

  :تحوي به پرسنل جمع آوري طي مي كند، خودشتمل دودوره مشخص است

 در اين مرحله، برداشت ظرف از توليد آغاز شده، تا انتقال آن به محي كه افراد تيمجمع آوري زباله موظف به: جابه جايي

به مدت زماني كه ظرف تا برداشت وتخليه : خيره.اين وظيفه به عهده توليد كننده است. برداشت آن هستند، ادامه مي يابد 

  .آنتوسط مامورين خدمات شهري دريك منطقه باقي مي ماند ، اطالق مي شود

  پردازش مواد زايد

ئي از مرحله جابه جايي وذخيره مواد زايد ذكر شده  نيز جز"پردازش در محل" ويا " پروسه مواد زايد"در بعضي از منابع،

 پردازش مواد زايد جامد، عبارت است ازانجام اعمالي روي مواد زايد جامد به نحوي كه در فرم فيزيكي ، شيميايي ويا ".است

دن، كمپوست آسياب كردن ، جداسازي، متراكم كردن، خرد كر: اين اعمال عبارتند از. بيولوژيكي انها تغييراتي حاصل شود
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باتوجه به اينكه غير از جئاسازي ، اعمال مربوط به پردازش مواد در هيچ يك از شهرهاي كشور  . "خانگي و كاغذ سازي

معمول نيست ، در اين فصل به مواد مربوط به آن اشاره نخواهد شد ؛ اما درباره جداسازي، به طور مفصل در قسمت ويژه آن 

  .مطابي خواهد آمد

 فرايند مديريت از مواد زايد ، طواني ترين دوره اي است كه زباله در داخل محيط شهري مي ماند دفع زباله در اين مرحله از

اگر مديريت مواد زايد شهري نتواند . اين مرحله، توسط شهروندان وكاركنان موظف به جمع آوري و دفع انجام مي شود

 محل توليد آن مي تواند مشكالتمتعددي براي شهروندان، جمع ذخره نامناسب مواد زايد در.همكاري شهروندانرا جلب كند

  .آوران ومديريت سيستم به وجود آورد

   مواد زايد ازداري نگهظرف ها

سطل . مواد زايد بعد از توليد وقبل از تحويل آن به پرسن جمع آوري، بايد داخل ظرف هاي مخصوصي نگهداري  شوند 

يابان، وكانتينرها از انواع اصي ظرف ها زباله به شمار مي رند كه به طور مشروح تر هاي زباله خانگي، سط هاي زباله كنار خ

در اغب شهرهاي ايران زباله خانگي در سطهاي پالستيكي و يا پيتهاي :سطلهاي زباله خانگي:در ذيل توضيح داده مي شوند

هاي مواد غذايي هستند وشيرابه اين مواد ، ب مملو از پس مانده لاز آنجا كه زباله هاي خانگي اغ. حلبي نگهداري مي شوند

ظرفهاي زباله در . زياد است؛ بسياري از خانواده ها از كيسه هاي زباله براي پوشاندن سطح داخ سطل استفاده مي كنند

اما باتوجه به اينكه شكل نامناسب نگهداري از . مناطق مسكوني اغلب درون آشپزخانه ويا گوشه حياط نگهداري مي شوند

د زايد افزون بر به وجود آوردن بوي نامطبوع و آلودگي منظر، مي تواند محلي مناسب براي جب وتكثير حشرات يا موا
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در اين زمينهحداقل . آموزش شهروندان در زمينه استفاده از ظرف هاي مناسب، اهميت ويژه اي دارد. حيوانات موذي باشد

  :ميتوان بر توصيه هاي ذيل تاكيد كرد

هاي كه شيرابه توليد مي كنند، له هاي مناسب ، نگهداري وتحويل داده شود واز ذخيره يا تحويل زبازباله در ظرف  -1

  .در ظرفهايي نظير جعبه هاي چوبي، كارتن يا كيسه اجتناب شود

 . مناسب باشند ودر آن به خوبي بسته شود "درپوش"ظروف زباله بايد داراي -2

 . تخليه زباله ، شسته شونداين ظروف ايد قابل شستشو باشند وهربار پس از -3

حتي اامكان از ظروف پالستيكي استفاده شود،زيرا ظروف  فلزي هنگامتخيه ، ايجاد سرو صدا مي كنند وبه مرور  -4

 .زمان كج و كوله مي شوند ودر نتيجه درپوشهاي آنها كامال جفت نشده، به خوبي نيز شسته نمي شوند

 . بتوانند به اساني ان را بلند كرده، در ماشين، تخليه كنندلهبابايد طوري باشد كه جمع آوران زاندازه ظروف  -5

در بعضي از شهرداريها با اعالم اينكه از تحويل زباله در ظرف ها نامناسب خودداري شود، شيوه نگهداري از زباله در منازل ، 

  .به تدريج تحويل شده است

  زباله دانهاي مستقر در معابر وبوستانهاي شهري

نها توسط شهرداريها در معابر شلوغ ويا پاركها وفضاههاي عمومي نصب مي شوند وبزرگي ظرف ها و نوع آنها به اين زباله دا

ازنظز زيبايي شناختي و رعايت جنبه هاي بهداشتي اين . خصوصيات وحجم مواد تويدي در فاصله دو جمع آوري بستگي دارد
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 شيرابه جلوگيري شود ، محتويات آنها از دسترس حشرات ، ظرف ها را بايد طوري ساخت كه از انتشار آلودگي و نشست

  .جوندگان ، سگ وگربه دور باشد ، محكم با دوام باشند و در مقابل سرما ، گرما ونور خورشيد تغيير حالت ندهند 

ه سادگي  زباله بتوانند بجمع آوريزباله دانهاي عمومي بايد در جايي نصب شوند كه به راحتي قابل دسترس باشند و گروه 

محتويات آن را در وسيله ي نقليه تخليه كنند  مكان  ظرف ها نيز بايد طوري انتخاب شود كه با طي كمترين فاصله در 

دسترسي ساكنان باشد ، مزاحم عبور ومرور آنها ويا عابران ديگر نشود واز نظر زيبايي  شناختي و منظر عمومي  در مكان 

  .مناسبي قرار گرفته باشد 

  لتا ن  ، كانتينر ها ، ظرف هاي چرخدار ظرفهاي غ

درر اماكن عمومي ، مجتمع هاي بزرگ آپارتماني ، ميدان هاي تره بار ، مكانهاي تجاري وشلوغ و مكانهاي مشابه كه ميزان 

ي معموال كارگر ها. مواد زايد  توليدي بسيار زياد است ، از ظرف هاي بسيار بزرگ براي نگهداري زباله استفاده مي شود 

مسوول جمع آوري زباله ، آنها از توليدكنندگان مواد دريافت كرده ، در اين ظرف ها بزرگ مي ريزند و يا اينكه توليدكنندگان 

در اين زمينه بايد توجه داشت كانتينر ها ، از نظر . مواد زايد ، خود به محل كانتينر رفته ، زبالهايشان را در آنجا مي ريزند 

مناسبي قرار گرفته باشند و كاميون هاي حمل زباله بتوانند به راحتي به محل استقرار آن ها زيبايي شناسي در محل 

  .  آنها با حجم زباله اي كه در هر روز در آن مكان جمع مي شود نيز متناسب باشد دسترسي يابند واندازه

  ظرف هاي مخصوص مواد زايد خطرناك 
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براي نگهداري از . زي ، مهمترين  صنايع توليد مواد زايد خطرناك استبيمارستان ها وبرخي از بخش هاي فعال در كشاور

چون مواد زايد خطرناك متنوع . مواد زايد خطرناك بايد باتوجه به نوع خطر مواد، ظرف هاي مناسب در نظر گرفته شوند

زايد قابل اشتعال با براي نمونه، ظرف هاي مخصوص نگهداري مواد . هستند و چگونگي نگهداري از آنها نيز متفاوت است

  .ظرف هاي نگهداري مواد زايد عفوني يا نوك تيز بيمارستانها متفاوت است ودرباره هر يك بايد تصميمي خاص گرفته شود

   جابه جايي

.  كنندگان مواد زايد مي باشدليدانتقال مواد زايد از محل توليد، به محل دردسترس كارگران جمع آوري زباله ،به عهده تو

  : آمده است2اين كار را با وسايل گوناگوني انجام مي دهند كه خالصه آن در جدول شماره افراد، 

  2                                       جدول شماره 

  

  

  

  

  

                                

ماخذ

  وسايل و تجهيزات متداول  افراد مسؤول جابه جايي  منبع

    سطل، كيسه، آسانسور، پوتينگ  مستأجر، مالك، سرايدار  آپارتمان

  سطل، كيسه  مستأجر، ملك  خانه  مسكوني

  چرخ دستي، سطل، كيسه  سرايدار، نظافتچي، مالك، مستأجر  تجاري و خدماتي 

  چرخ دستي، سطل، كيسه  سرايدار، نظافتچي  ) صنايع داخل شهر(صنعتي 

  تريلي، كيسه و سطل  كاخ داري  بيمارستان ها و درمانگاه ها

  كيسه و سطل  نظافتچي، سرايدار  مطب 

  چرخ دستي، كيسه و سطل  كارگر پارك، مالك  رك و غيرهمناطق باز، پا
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  57 ،ص "سيستم مديريت مواد زايد شهري": 

 در اكثر منابع تويد، از سطل،كيسه ويا چرخ دستي براي جابه جايي –مشاهده شد 2همان گونه كه در جدول شماره  -

كه هنوز در .  هم استفاده مي شود"شوتينگ"در آپارتمانهاي بند از سيستم .  شودمواد در محل توليد استفاده مي

مسوويت جابه جايي مواد به عهده فردي است كه از طرف مالكان يا . شهرهاي ايران عموميت پيدا نكرده است

جابه مسووالن موسسه ها ويا صاحبان صنايع انتخاب مي شود و مسووالن خدمات شهري هيچگونه وظيفه ي در 

  .جايي مواد به محل جمع آوري ندارند

  ذخيره درمحل

 به مدت زماني كه مواد زايد از محل تويد آن خارج مي شوند ودردسترس كارگران  ـ چنان كه گفته شد ـذخيره درمحل

 آنچه در اما.  دانها قرار داده مي شوند لهدراين مرحله زباله هادرون زبا. مسوول جمع آوري قرار مي گيرند گفته مي شود

  :اين مرحله بايد مورد توجه مديريت مواد زايد قرار گيرد به شرح زير است

زباله هاي خانگي هر محله قاعدتا بايد در ساعات مشخصي جمع آوري شوند .زمان ذخيره درمحل نبايد طوالني شود ـ1

 هاي خود رابيرون از  زباله زباله ،وبه شهروندان اطالع داده شود كه در فاصله اي كوتاه ،قبل از مراجعه ماشين به حمل 

آوري،زباله ها خيلي زودتر يا پس از جمع آوري،زباله  تاكيد مي شود كه با مشخص بودن ساعت جمع. خانه بگذارند

خواهد ل ه زباله تادوره بعدي جمع آوري،به طو ذخيراما در غير از اين صورت ،مدت .دربيرون ازخانه قرار داده نمي شود

  .كشيد
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بعضي شهرها،از كيسه پالستيكي براي پوشاندن درون سطل زباله ،استفاده مي شود كه متاسفانه جنس كيسه نيز  در  ـ2

اين حالت موجب .  خارج كرده،در محل مربوط قرار مي دهندلاغلب نامرغوب است،دراين شهرها معموال كيسه رااز سط

ي سبز خيابان نيز كيسه هاي زباله در حاشيه فضا گاهي .ودگي كف پياده رو يا خيابان مي شودله و آلخروج شيرابه ي زبا

در اين مورد حتي اامكان بايد . كه استمرار اين وضعيت موجب آلودگي خاك و فضاي سز مي شود. قرارداده مي شوند

  . همراه با سطل ،درمحل ذخيره قرار داده شودلهتاكيد شود كه زبا

 دردرون سطل هاي روباز، جوندگاني چون سگ و گربه رابه خود  در كنار خيابان وياحتيله كيسه هاي حاوي زبا ـ3

براي .  درخيابان ،موجب انتشار آلودگي در سطح شهر مي شوندلهجذب مي كند واين حخيوانات عالوه بر پخش زبا

ه جلوگيري از اين وضعيت مي توان برقرار دادن زباله در درون ظرف مناسب تاكيد كرد  يا جعبه هايي مخباله، بافاصل

  .هاي مناسب از هم ، در مناطق مسكوني نصب كرد

  . كانتينرها وظرف هاي بزرگ به طور مداوم شست وشو و ضد عفوني شوند ـ4

  . تخليه كانتينرها در فاصله هاي زماني مشخص انجامشود ـ5

  . ذخيره زباله هاي خطرناك در شرايط كامال كنترل شده انجام گيرد ـ6

 آنها به طور مداوم نظارت ليتمل وذخيره اين مواد به كاركنان ارايه شود وبرفعا آموزش هاي الزم درباره ح ـ7

  .گردد،محل ذخيره زباله همواره ضدعفوني شده يه از نظر ميزان خطر بررسي شود

  جمع آوري وحمل ونقل
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ر محل توليد جمع آوري وحمل ونقل زباله ، بخشي از كارهاي مديريت مواد زايد شهري است كه از برداشت مواد زايد د

در . شروع مي شود و تا تخليه اين مواد در محل دفع ادامه مي يابد...) واحدهاي مسكوني، تجاري، بهداشتي، درماني و (

برداشت مواد زايد، بارگيري در وسيله نقليه، و انتقال آن به محل : بعضي شهرهاي كوچك يا متوسط، اين مرحله، شامل

رگتر، بنا به داليلي كه در صفحات بعد تشريح مي شود، مواد زايد پس از برداشته نهايي دفع است؛ اما در شهرهاي بز

شدن از محل توليد، به محل هاي موقت جمع آوري زباله و يا ايستگاه هاي انتقال حمل شده، از آنجا به ماشين هاي 

  .بزرگتر منتقل مي شوند تا به  محل نهايي دفع حمل  گردند

 آوري و حمل و نقل را به دو مرحله جداگانه از مديريت مواد زايد تفكيك مي كنند؛ اما بعضي از محققين، مرحله جمع

مسائل مربوط به اين دو مرحله، حتي در متوني كه اين دو مرحله از هم تفكيك مي شوند كامالً در هم تنيده اند؛ به 

 دو مرحله را جدا از هم، مورد بررسي  اين" مديريت مواد زايد جامد"عنوان مثال، گلوس، تيسن و الياسن كه در كتاب 

جمع آوري عبارت است از جمع آوري و ]مرحله[ منظور از مرحله ":  نوشته اند" جمع آوري"قرار داده اند، در تعريف 

. " مي تواند ايستگاه موقت زباله، ايستگاه پروسه و يا محل دفع زباله باشدلاين مح. به محل تخليه] زايد[انتقال مواد 

  .تيب، تعريف محل جمع آوري، شامل مرحله انتقال مواد تا محل دفن نيز شده استبدين تر

در اينجا، اگر چه مسائل گوناگون مربوط به جمع آوري و حمل ونقل، شناسايي و تشريح مي شوند؛ اما جمع آوري و 

  :حمل و نقل، جزئي بسيار مهم از مديريت مواد در اين مرحله محسوب مي گردد؛ زيرا

  .كارگران از مجموعه مديريت مواد زايد، در اين بخش فعاليت مي كنندبيشترين  -1
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 .بيشترين تجهيزات مديريت، در اين مرحله به  كار گرفته مي شوند -2

جمع آوري و حمل و نقل پر هزينه ترين مرحله از مديريت مواد زادي پنداشته شده، در اغلب متون مديريت مواد  -3

ريت مواد زايد را مربوط به اين مرحله مي دانند؛ بنابراين ،شناسايي  درصد از كل مخارج مدي80زايد، حدود 

 .وتصميمگيري درست دراين مرحله مي تواند نقش مهمي درصرفه جويي و كاهش هزينه هاي مديريت داشته باشد

 ايجاب مي كند كه مسايل بهداشتي وزيبايي شناسي نيز مورد توجه مديريت مواد) داخل شهر(محدوده انجام امور  -4

 .زايد شهري قرار گيرد

  .باتوجه بهموارد ذكر شده ،بارديگر برلزوم ظرافت ودقت در تصميم گيريهاي اين مرحله تاكيد مي گردد

  برنامه ريزي براي عميات جمع آوري ،حمل ودفع موادزايد  -1-3

اين كارراتوسط شهرداري مي تواند . ، جمع آوري،حمل ودفع مواد زايد به عهده شهرداريهاست"شهرداري قانون"براساس 

درهر .كارگران استخدامي خود انجام دهد يا طي قراردادي بابخش خصوصي، انجام اين وظيفه رابه عهده آن بخش بگذارد

زيرادر صورت دوم نيز ،شهرداري .صورت از مسووي قانوني شهرداري در جمع آوري و حمل ونقل مواد زايد كاسته نمي شود

  .مان خصوصي انجام داده استوظيفه اش رااز طريق كارگران يك ساز

باتوجه به اينكه درسالهاي اخير ،بعضي از شهرداريها ي كشور باشركت هاي خصوصي براي جمع آوري وانتقال زباله 

هاقراردادهاي بسته اندواين كار توسط بخش خصوصي انجام مي گيرد ،دراين قسمت محاسن ومعايب واگذاري اين امور به 

  .گيري شود درهر شهر بادرنظر گرفتن اين موارد ،تصميمبخش خصوصي بيان مي گردد تا
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  محاسن واگذاري جمع آوري و حمل ونقل مواد زايد به بخش خصوصي: الف

  . به دور ازنوسانات سياسي پيش ميرود و تعويض مسووالن اثري برآن نخواهد گذاشت زباله عمليات جمع آوري  -1

ندمان وكارآيي سيستم خودراهمواره باال ببرند ودرپي راههايي شركتهاي خصوصي براي كسب منافع بيشتر، مي كوشند را -2

 .بهبود واصاح سيستم مي باشند

 .سرعت انجام مي پذيرد وژي هاي پيشرفته و جديد، وايجاد تغييرات در سيستم به سادگي وبهلورود تكنو -3

 .دوارايه خدمات بيشتر مي شو رقابت دركار وغير انحصاري بودن آنها ،منجر به اصاح سيستم -4

 .برنامه هاي باز يافت زباله ورسيدن به منافع بيشتر ،همواره مورد توجه شركتهاي خصوصي است انجام -5

كنترل وادره نيروهاي زياد انساني شاغل دراين بخش خدماتي رانداشته،فرصت كافي خواهند  مسووالن شهرداري دغدغه -6

 .راكنترل كنندداشت كه برمديريت مواد زايد نظارت كرده، عمليات شركتهاي خصوصي 

  نقل مواد زايد به بخش خصوصي .معايب واگذاري جمع آوري وحمل و: ب

  هدف اصلي شركتهاي خصوصي ،كسب سود است نه رعايت همه جانبه مسائل بهداشتي -1

درپايان قرارداد با شركتهاي خصوصي،هميشه اين احتمال وجوددارد كه شركت از تمديد قرارداد امتناع ورزد ويا  -2

فاصله انعقاد قرارداد با شركتي ديگر ،هميشه احتمال صورت يش مبلغ قرارداد را داشته باشد ؛دراين درخواست افزا

 .وجود اختالف وناهماهنگي دوره اي درجمع آوري وحمل ونقل مواد زايد وجود دارد
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ري در شركتهاي خصوصي نيز نمي توانند از تجديد قرارداد شهرداري باخود مطمئن باشند از اين رو سرمايه گذا -3

عدماعتماد به ادامه همكاري ،موجب مي . وتجهيزات همواره بااحتياط وريسك توام است آالتزمينه خريد ماشين

 .شود كه شركتهاي خصوصي تمايلي به انجام برنامه ريزيها ي بند مدت نداشته باشند

حله رابه بخش خصوصي باتوجه به معايب ومحاسن ياد شده،چنانچه مديريت مواد زايد درهر شهر،واگذاري اين مر

دراوويت قرار دهد،بايد شركتي قابل اعتماد و صالح راانتخاب كند و حق نظارت وجزئيات جمع آوري وحمل را همچنان 

  .براي خود محفوظ نگه دارد

   وسايل حمل زباله ـ3 ـ2

يفيت وكمييت مواد شناسايي وساي مناسب براي حمل زباله وبه كارگيري آنها، باتوجه به شناخت بافت فيزيكي شهر،وك

انواع وسايل حمل ونقل زاله درسطح شهر .زايد موجود دربخشهاي گوناگون ،مرحله اي مهم در مديريت مواد زايد است

  :رامي توان به سه دسته تقسيم كرد

  چرخهاي دستي -1

 خدروهاي سبك -2

 خودروهاي سنگين -3

  :ي شود در صفحه هاي بعد توضيح داده ملدرباره معايب ومحاسن هريك از اين وساي

  چرخهاي دستي
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زيرا؛ اين .زماني كه امكان استفاده از خودرو وجوددارد،نبايد از چرخهاي دستي براي جمع آوري زباله استفاده كرد

روش نه تنها زمان انجام كار را طوالني مي كند ،بلكه افزون بر نياز به نيروي انساني بيشتر، سطح بهداشت را پايين 

با اين حال دربخشهاي قديمي شهرهاكه به .رگران جمع كننده زباله ها وارد مي كندآورده زحمت بيشتري را به كا

استفاده از چرخ هاي دستي اجتناب .از خودروها عملي نيست استفاده ديل نامناسب بودن شبكه هاي ارتباطي ،امكان

له ،بيشترمورد استفاده به طوري كه اكنون در بسياري از شهرهاي كشورمان اين وساي در جمع آوري زبا. ناپذير است

فرغون، چرخهاي دستي ويژه حمل سطهاي زباله و چرخهاي دستي با : انواع چرخهاي دستي عبارتند از.قرار مي گيرند

  .ديواره هاي ثابت فلزي

چرخهاي دستي باديواره هاي ثلبت فلزي،اندك، غير قابل شست وشو، وبسيار غير بهداشتي هستند وشيرابه زباله ها از 

ازاين چرخ هانبايد درهيچ شرايطي استفاده شود؛اما هنگامي كه چاره اي . كنار آنها درمعابر ريخته مي شود گوشه و 

. جز استفاده از چرخ هاي دستي نيست ،استفاده از چرخ هاي حامل بشكه ها وسط هاي بزرگ زباله بهترين راه است

وبه :زيرا وزن كمتري دارند.ع پالستيكي باشنداين سطل ها بايد گنجايش كافي داشته باشند وحتي االمكان از نو

  .شيرابه ي زباله ها نيز اثر زنگ زدگي برآنهانمي گذارد ودرنتيجه ديرتر سوراخ مي شوند:آساني شسته مي شوند

  خودروهاي سبك

اين . مورد توجه شهرداري ها قرار گرفته است  زباله درسالهاي اخير استفاده از خودروهاي سبك براي جمع آوري 

به نسبت چرخهاي دستي ،سهوت كار وسرعت عمل . خودروها شامل وانتهاي معمولي ووانت هاي كمپرسي مي شوند
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درشبكه هاي ارتباطي كه داراي حداقل عرض براي ورود خودرو هستند . از خصوصيات بارز خودروهاي سبكاست

ستفاده از خودروهاي بزرگتر امادر خيابانهاي اصلي كه امكان ا.،استفاده از خودروهاي سبك توصيه مي شود

زيرا،حجم وانتها كم است، روباز بودن :موجوداست،بهتر است از خودروهاي مناسبتر وباگنجايش بيشتر استفاده شود

همچنين .و اغب فاقد مخازن مناسب براي جمع آوري شيرابه زباله هستند:آنها موجب پراكنده شدن زباله ها مي شوند

با دست صورت مي گيرد كه همسامت كارگران را به مخاطره مي اندازد و هم به هزينه ي تخليه بار لدروانتهاي معمو

  .هاي اضافي ،صرف وقت زياد،ونيروي انساني بيشتر نياز است

در بعضي از شهرها، خودروهاي سبك نه تنها براي جمع آوري زباله از سطح محالت، بلكه براي انتقال آن به 

به علت گنجايش بسيار كم و انتها، اين اقدام به ويژه در . ده قرار مي گيرندمحلهاي نهايي دفع نيز مورد استفا

شرايطي كه فاصله محل نهايي دفع از شهر زياد است، مستلزم هزينه هاي اضافي است و توصيه مي گردد در چنين 

ال استفاده شرايطي حتي االمكان از خودروهاي سبك فقط براي جمع آوري زباله و حمل آن به ايستگاه هاي انتق

در صورت استفاده از ماشينهاي سبك، . شود و حمل زباله به محل نهايي دفع توسط ماشينهاي بزرگتر صورت گيرد

  .تأمل در موارد برشمرده شده و حتي االمكان حذف نكات منفي اين گونه خودروها توصيه مي گردد

  خودروهاي سنگين

ه شبكه ارتباطي مناسبي دارند و همچنين براي حمل زباله از خودروهاي سنگين براي جمع آوري زباله از مناطقي ك

مهم ترين خصوصيات اين خودروها گنجايش زياد . ايستگاههاي انتقال به محل نهايي دفع زباله، استفاده مي شوند
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كاميون هاي معمولي، كاميون هاي مجهز به . آنهاست كه در حم زباله به مسافتهاي دور محاسن بيشتري دارد

 پرس و تريلي هاي مخصوص حمل كانتينرهاي زباله، از انواع رايج خودروهاي سنگين سيستم حمل و نقل دستگاه

  .مواد زايد شهري كشور هستند

كاميونهاي كمپرسي معمولي در واقع براي حمل كاالهايي غير از زباله ساخته شده اند؛ از اين رو فاقد دستگاه پرس 

جم و وزن زباله هايي كه با اين گونه خودروها حمل مي شود، در حد اين خصوصيات موجب مي شود كه ح. هستند

افزون بر اين، غير مستقل بودن كاميونهاي معمولي و ناتواني آنها در جمع آوري شيرابه، از ديگر . مطلوبي نباشد

. ها مي شوندمعايب اين خودروهاست كه اغلب باعث پراكنده شدن زباله و يا ريختن شيرابه در سطح خيابانها و جاده 

  .حتي االمكان بايد از كاربرد اين نوع خودروها با خصوصيات ذكر شده اجتناب گردد

. كاميون هاي مخصوص حمل زباله، مستقل بوده، عموماً مجهز به دستگاه پرس و سيستم جمع آوري شيرابه هستند

  . هستنداز اين رو نه تنها امكان حمل مواد را در حجم و وزن زياد دارند، بهداشتي نيز

تريلرها عموماً . بعضي از انواع كوچك تر اين كاميون ها، همانند وانت ها در بسياري از معابر شهري امكان تردد دارند

در شهرهاي بزرگ و براي انتقال مواد زايد پرس شده از ايستگاههاي انتقال به محل نهايي دفع، مورد استفاده قرار 

اده از تعداد زيادي كاميون كه بايد در جاده هاي خروجي شهر و تا محل دفن به اين ترتيب، به جاي استف. مي گيرند

زباله رفت و آمد كنند  تعداد كمتري ترير و سمي تريلر اين كار را انجام مي دهند كه ضمن صرفه جويي در هزينه ها 



 43 کتاب سبزراهنماي شهرداري ها

وص حمل عالوه بر اين، تريلي هاي مخص. و كاهش استهالك، موجب شلوغي ترافيك خروجي ها نخواهند شد

  .كانتينرهاي متحرك يا ظرف هاي غلتان نيز عموماً در شهرهاي بسيار بزرگ به كار گرفته مي شوند

گهگاه اين خودروها به سبب گنجايش . قبالً توضيح داده شد كه از كانتينرها در چه مواردي استفاده مي شود

انجام اين عمل از نظر اقتصادي مقرون بديهي است . زيادشان، به صورت نيمه پر به محلهاي دفع منتقل مي شوند

به صرفه نيست و برنامه ريزي دقيق براي اطالع از ميزان و حجم زباله هر منطقه و نيز تجزيه و تحلي اين روش در 

تجهيز انواع بزرگ اين گونه كانتينرها به دستگاه هاي پرس يا خردكننده از . سيستم جمع آوري، ضرورت كامل دارد

  . كه براي مسافت هاي دور بسيار اقتصادي به نظر مي رسدجمله عملياتي است

  :آنچه در به كارگيري انواع وسايل حمل و نقل زباله بايد مورد توجه قرار گيرد به شرح زير است

از وسايل كوچك براي ( از وسايل موجود  در سيستم حمل و نقل زباله هر شهر، استفاده مناسب به عمل آيد  -1

  ).ت، از وسايل نقليه بزرگ براي انتقال مواد به فواصل دور استفاده شودحمل مواد زايد سطح محال

 .انتقال مواد با حداقل قيمت و در كمترين زمان ممكن انجام شود -2

 .از ظرفيت وسايل حمل و نقل به خوبي استفاده شود -3

 .از وسايلي استفاده شود كه روش تخليه مواد در محل دفع نهايي، ساده و سريع باشد -4

 .ن شيرابه زباله ها در سطح معابر جلوگيري شوداز ريخت -5
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از پراكنده شدن زباله ها هنگام حمل آنها جلوگيري شود؛ براي اين كار بايد در  استفاده از ماشينهاي بي سقف،  -6

 .حتماً روي مواد پوشيده شود

هاي زباله و يا محل وسايل حمل و نقل، بعد از كار روزانه به دقت شسته شوند؛ اين كار را مي توان در ايستگاه  -7

 .دفن نهايي زباله انجام داد

   روشهاي جمع آوري و حمل زباله ـ3 ـ3

جمع آوري و حمل مواد زايد بنا به ضرورت ها و امكانات به شيوه هايي متفاوت انجام مي گيرد كه در زير، شيوه هاي 

  :رايج در كشور و نكات مثبت و منفي اين روشها مشخص مي گردد

   از مراكز توليد و انتقال مستقيم آنها به مركز دفعجمع آوري زباله

در اين روش توليد كننده ها، زباله ها را داخل كيسه پالستيكي و يا درون سطل هاي پالستيكي يا پيتهاي حلبي 

سپس كارگران، جمع آوري و محتويات سطل ها و پيت ها و يا كيسه هاي . ريخته، جلوي در  منازل قرار مي دهند

از اين . مي ريزند و آنها را به محل دفن زباله منتقل مي كنند...) كاميون، وانت و ( را در وسايل نقليه پالستيكي 

 استفاده مي شود و در اين شهرها، روشي  ـ كه فاصله مكان دفع به شهر نزديك است ـروش در شهرهاي كوچك

  .مناسب به شمار مي رود

  تقال آنها به جايگاه هاي موقت شهريجمع آوري زباله از منازل و مراكز توليد و ان
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تعداد زيادي از شهرهاي كشور كه بافتي قديمي و ارگانيك دارند، همچون ساير زمينه هاي خدمات رساني، در جمع 

كوچه هاي باريك و پرپيچ و خم، مانع ورود ماشين هاي جمع آوري به . آوري مواد زايد نيز با مشكالتي مواجه اند

رگران مجبورند زباله ها را با چرخهاي دستي از سطح محالت جمع آوري كرده، به جايگاه داخل بافت هستند و كا

زباله ها از اين جايگاه ها مجدداً در ماشينهاي ديگري بارگيري مي شوند و به . هاي موقت انباشت زباله منتقل كنند

.  اغلب غيربهداشتي استاما چنان كه گفته شد استفاده از چرخهاي دستي،. محل دفع نهايي حمل مي گردند

جايگاههاي موقت نيز عموماً غيربهداشتي بوده، محلي مناسب براي رشد و تغذيه حشرات، جوندگان و انواع حيوانات 

اگر چه به علت بافت فيزيكي محالت قديمي، استفاده از چرخهاي دستي و همچنين . مزاحم محسوب مي شوند

ري مجدد آنها اجتناب ناپذير است، در اين شرايط نيز مي توان با استفاده از انتقال زباله به ايستگاه هاي موقت و بارگي

اين ابزارها و روش هاي مناسب در . ابزارهاي مناسب و رعايت بهداشت، جمع آوري را در حالتي مطلوب تر انجام داد

  .بخش هاي ديگر معرفي خواهند شد

  استفاده از ايستگاه هاي انتقال

ي، استفاده از ماشين هاي كوچك براي جمع آوري زباله از سطح محالت را اجتناب مشخصات شبكه هاي ارتباط

از طرفي رفت و آمد ماشين  هاي كوچك از سطح محالت به محل نهايي دفن، به كند شدن . ناپذير كرده اند

نين شرايطي در چ. عمليات جمع آوري مي انجامد و با توجه به فاصله محل دفن تا شهر، اقتصادي انگاشته نمي شوند

  .ايستگاه هاي انتقال شكل مي گيرند
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در اين روش، ماشينهاي كوچك، زباله ها را از سطح محالت جمع آوري كرده، به ايستگاه هاي انتقال حمل مي 

در ايستگاه هاي انتقال، مواد زايد از ماشين هاي كوچك به ماشين هاي بزرگ منتقل مي شوند تا سرانجام به . كنند

اصول مكان يابي و شرايط بهداشتي ( شوند؛ البته اگر ايستگاهها به خوبي مكان يابي شده باشند محل دفن، حمل 

  ).ايستگاه هاي انتقال در همين بخش تشريح شده است

  استفاده از كانتينرها و ظرف هاي غلتان

ي انتقال مواد زايد در مجتمع هاي مسكوني بزرگ، مناطق تجاري و يا نقاط شلوغ، از كانتينرها و ظرف ها غلتان برا

اين ظرف ها در جايي مناسب قرار داده مي شوند و زباله ها توسط توليدكنندگان و يا كارگران .استفاده مي شود

كانتينرها يا ظرف هاي . مخصوصي كه گاه از طرف توليدكنندگان استخدام شده اند، به اين  كانتينرها حمل مي شود

مخصوص به ايستگاه انتقال و يا محل نهايي دفن حمل شده، پس از تخليه بزرگ پس از پر شدن، توسط تريلي هاي 

به اين روش سيستم با ظرف هاي متحرك نيز گفته مي شود؛ زيرا، همان ظرف . به محل اوليه عودت داده مي شوند

اي اصلي وي ها مورد استفاده براي ذخيره محلي مواد، به مكان دفع زباله حمل شده، پس از تخليه مواد، دوباره به ج

) ظرف ها زباله(در استفاده از اين روش، به كارگيري آنچه در بخش توليد . ا جاي مناسب ديگر برگردانده مي شوند

  .گفته شد، الزامي است

  زباله) پرتاپ(شوت 
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  ـ كه بيشتر از چهار طبقه دارند ـبهترين روش براي جمع آوري زباله در آپارتمان ها و مجتمع هاي مسكوني 

اين دستگاه ها به گونه اي طراحي مي شوند كه ساكنان هر طبقه يا . ده از دستگاه هاي پرتاب زباله استاستفا

آپارتمان بتوانند زباله هاي خود را از دريچه اي ويژه يا كانالي مشترك كه عموماً در راهروها و آشپزخانه هاي منازل 

اين سيستم همچون محل هاي جمع آوري . نتقل نمايندقرار دارند، به كانتينري كه در طبقه همكف گذاشته شده، م

  :بخشي از اين شرايط به طور خالصه چنين است. موقت، تابع شرايط بهداشتي خاص خود است

ساختمان با توجه به نوع و ميزان زباله هاي توليدي طراحي مي شود و در طراحي آن، شيوه هايي براي باقي : الف

  . در نظر گرفته شده است ـكانال و چه در محفظه جمع آوري ل طو  چه در  ـنماندنِ شيرابه زباله 

  .تجهيز دستگاه به سيستم تهويه هوا و حذف بوهاي ناخوشايند، الزامي است: ب

  .ايجاد ديواره محافظ براي محل جمع آوري زباله و استقرار كانتينر مناسب، ضروري است: پ

  .ص و معلوم باشدترتيب حمل سريع مواد بايد طبق برنامه اي مشخ: ت

شست و سو و ضد عفوني اصولي دستگاه، كانال پرتاب و جايگاه استقرار كانتينرها به افزايش بهداشت محيط : ث

  .منجر مي شود

  .به مديريت، تعمير و تنظيم دستگاه، و سرويس دهي منظم آن بايد توجهي خاص داشت: ج

  ايستگاههاي انتقال
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باله كه عموماً در شهرهاي بزرگ احداث مي شوند، فضاهاي مسطح و حصار ايستگاههاي انتقال يا ترمينال هاي ز

كشي شده اي هستند كه در اصل براي بارگيري زباله از ماشين آالت كوچك به كاميون هاي بزرگ زباله كش مورد 

جمع آوري از اين تاسيسات، هنگامي استفاده مي شود كه محل دفع نهايي زباله، از منطقه . استفاده قرار مي گيرند

  .فاصله اي زياد داشته باشد

وجود ايستگاههاي انتقال باعث مي شود كه هزينه هاي جمع آوري و حمل كاهش يابد، جمع آوري مواد زايد سريع 

  .تر انجام گيرد، و از تردد مكرر ماشين هاي كوچك به محل نهايي دفع زباله جلوگيري شود

ه جايگاههاي موقت زباله در شهرها هستند، با اين تفاوت كه ايستگاه هاي انتقال در واقع صورت بهبود يافت

 به شدت غيربهداشتي هستند اما رعايت اصول بهداشتي و ايمني، از اصول اوليه احداث  زباله جايگاههاي موقت 

  .ايستگاههاي انتقال است

أسفانه هنوز در بعضي از  كه مت ـزباله هايي كه از محالت گوناگون شهر جمع آوري گرديدند، در جايگاههاي موقت 

وجود .  تخليه شده، سپس در ماشينهاي بزرگ بارگيري مي شوند ـشهرهاي كشور از آن ها استفاده مي شود 

جايگاههاي موقت عامل بسيار مهمي در انتشار موش و مگس محسوب مي شود؛ زيرا، اين مكان ها محيطي مناسب 

از همين رو، بايد دقت كرد كه در اين ايستگاه ها، . جودات هستنددر تهيه آب و غذا، و پناهگاهي براي اين گونه مو

  .زباله ها حتي االمكان روي زمين ريخته نشوند و از انباشته شدن مواد در آنها جلوگيري شود
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انتقال زباله از ماشين هاي كوچك به ماشين هاي بزرگ به شيوه هاي گوناگون انجام مي شود و به تجهيزات و 

ساده ترين و قديمي ترين روش براي انتقال زباله از وسايل كوچك به . در ايستگاه بستگي داردامكانات موجود 

ماشين هاي بزرگ تر، تخليه زباله در روي زمين، و بارگيري مجدد آن، با استفاده از لودر، بيل هيدروليكي و يا بيل و 

از انباشته شدن آن، و نظافت مستمر در اين صورت بارگيري سريع زباله، جلوگيري . چنگك توسط كارگران است

يكي ديگر از روش هاي نسبتاً ساده براي انتقال زباله از وسايل كوجك به ماشينهاي . محل بسيار ضروري است

در اين روش، دو سطح با اختالف ارتفاع با يكديگر احداث مي شوند و وسايل . بزرگ، ايجاد سكوهاي انتقال است

در اين روش، سه شيوه . مواد را درون ماشينهاي بزرگ مي ريزند)  زباله روي زمينبدون ريختن(كوچكتر مستقيماً 

  :براي ايجاد اختالف ارتفاع وجود دارد

در اين شيوه، ماشيه ها و وسايل كوچك از شيب سكو باال رفته، زباله را درون ماشين بزرگ كه در :  شيب مثبت ـ1

  .سطح محوطه قرار دارد، تخليه مي كنند

در اين روش، ماشيه هاي بزرگ درون گودي قرار مي گيرند و ماشينهاي سبك در ارتفاع صفر : منفي شيب  ـ2

  ).اين روش انتقال زباله، مناسب تر از روشهاي ديگر به نظر مي رسد(متوقف مي شوند 

نهاي تركيبي از دو روش قبلي است، يعني در حالتي كه ماشين بزرگ در گودي قرار گرفته، ماشي:  شيوه سوم ـ3

  .سبك نيز در ارتفاع قرار مي گيرند
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. در بعضي از ايستگاه هاي پيشرفته تر انتقال، مواد قبل از بارگيري در ماشين هاي بزرگ، خرد يا متراكم مي شوند

استفاده از اين روش دركاهش حجم زباله و كم كردن دفعات رفت و آمد ماشين ها بين ايستگاه انتقال و جايگاه 

  . مناسب است؛ اما مستلزم استقرار دستگاه هايي در ايستگاه انتقال استنهايي دفع مواد،

  مكان يابي ايستگاه هاي انتقال

تعيين مكان هاي مناسب براي استقرار ايستگاه هاي انتقال، نقش قابل توجهي در دست يابي به اهداف احداث اين 

  :ل زير مهم استدر مكان يابي ايستگاه هاي انتقال توجه به عوام. ايستگاه ها دارد

  . اين ايستگاه هاي بايد به مركز ثقل مواد زايد موجود در منطقه جمع آوري، نزديك باشند ـ1

  . به راه هاي ارتباطي مناسب دسترسي داشته باشند ـ2

  . امكان تردد ماشين هاي سنگين به آن فراهم باشد ـ3

  .روندان و يا محيط زيست، توأم باشد انجام عمليات انتقال با كمترين مزاحمت يا آلودگي براي شه ـ4

اين كار عموماً با اعتراض و . ايستگاه هاي انتقال به سبب كاركرد خاصشان، در داخل مناطق شهري شكل مي گيرند

واكنش شهرونداني كه در مجاورت ايستگاه ها قرار مي گيرند مواجه مي شود؛ زيرا شهروندان، نگران بهداشت و 

براي از بين بردن نگراني شهروندان و . ان هستند و واكنش آنها، طبيعي و بحق استزيبايي شناسي محيط اطرفش

  :كاهش آن، رعايت موارد زير الزامي است
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 برنامه ريزي طوري صورت گيرد كه زباله بالفاصله بعد از ورود به ايستگاه، در ماشينهاي بزرگ بارگيري شده، از  ـ1

  .ايستگاه خارج شود

  .له در سطح ايستگاه اجتناب كرده، محيط به طور مداوم شست و شو و ضد عفوني شود از ريخته شدن زبا ـ2

  . گرد و غبار ناشي از انجام عمليات، كنترل شود ـ3

 هاي سبك در اطراف ايستگاه  زباله  با نصب توري هاي سيمي در پيرامون محله، از پراكنده شدن كاغذها و  ـ4

  .جلوگيري شود

  .وارد يا ديوار سبز حفاظتي احداث گردد پيرامون ايستگاه، ن ـ5

  . ايستگاه به طور مرتب سمپاشي شود تا محيط براي رشد حشرات و حيوانات موذي مناسب نباشد ـ6

  تعيين مسيرهاي جمع آوري 

براي بهره گيري حداكثر از تجهيزات و نيروي انساني و همچنين بهره وري بيشتر از زمان، بايد مسيرهاي جمع آوري 

نوع و ظرفيت وسايل مورد استفاده، فاصله دفعات جمع آوري، كميت و كيفيت مواد زايد، و وضعيت . تعيين شوندزباله 

ور كلي روش انتخاب به ط. شبكه هاي ارتباطي از مهمترين عوامل اثر گذار در تعيين مسيرهاي جمع آوري هستند

هيچ قانوني ثابتي كه در همه موقعيتها كاربرد داشته باشد، وجود . مسيرهاي جمع آوري، بر اساس سعي و خطاست

  :بعضي از فاكتورها كه در انتخاب مسير بايد مورد توجه قرار گيرند، عبارتند از. ندارد
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باالتر شروع شده، همزمان با پايين آمدن وسيله نقليه  در مناطق كه پستي و بلندي دارند، مسير بايد از ارتفاعات  ـ1

  . ها جمع آوري شوند زباله از سر بااليي، 

 مسيرهاي جمع آوري هر وسيله بايد از دورترين نقطه نسبت به مح دفع يا ايستگاه انتقال شروع شوند تا اينكه  ـ2

  .ظرفيت وسيله، در نزديكترين فاصله آنها تكميل شود

 پايان كار هر وسيله به گونه اي انتخاب شود كه ظرفيت هر وسيله در پايان مسير تكميل شده  نقاط شروع و ـ3

  .باشد

 انتخاب مسير به گونه اي صورت گيرد كه جمع آوري زباله از مناطق شلوغ و پر رفت و آمد، در خلوت ترين زمان  ـ4

  .صورت گيرد

يت خاص منطقه اي، مسيرهاي جمع آوري در روي نقشه با استفاده از فاكتورهاي گفته شده و در نظر گرفتن موقع

  .هاي شهر مشخص مي شوند

  دفعات جمع آوري

هر چه فاصله جمع . مدت باقي ماندن زباله در محيط كار يا سكونت، به تعداد و نوبتهاي جمع آوري زباله بستگي دارد

. ن نكته در افزايش بهداشت موثر استتوجه به اي. آوري كوتاهتر باشد؛ مدت باقي ماندن زباله در محيط كمتر است

يكي از محاسن برجسته جمع آوري سريع زباله، جلوگيري از به وجود آمدن محيط رشد و پرورش مگس است؛ زيرا 

مدت رشد و نمو مگس از مرحله تخم تا شفيره، كمتر از يك هفته است و در اماكن جمع آوري زباله نبايد فرصت 
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ز همين رو، زباله ها را بايد قبل از تشكيل شفيره به محل مناسب منتقل شوند و ا. چنين رشدي وجود داشته باشد

  .مكان هاي مربوط ضد عفوني شوند

براي كسب بهترين نتيجه از نظر زيبايي و بهداشت محيط مي توان در صورت مساعد بودن شرايط، حداقل هفته اي 

در مناطق تجاري با توجه به . كوني را جمع آوري كرددو بار در زمستان و سه بار در تابستان زباله هاي مناطق مس

حجم زباله ها و باالل بودن درصد مواد فساد پذير و همچنين شيوه نگهداري زباله، زباله ها بايد روزانه جمع آوري 

 شوند؛ به اين ترتيب، برنامه جمع آوري زباله بايد هفته اي دو بار در مناطق مسكوني، و هر روز يك بار در مناطق

  .تجاري اجرا شود

  زمان جمع آوري

براي سهولت در . سرعت خودروها و يا ديگر وسايل جمع آوري زباله، قاعدتاً بسيار كم و توأم با توقفهاي مكرر است

ساعات . جمع آوري و عدم اختالل در رفت و آمد روزانه، مناسب ترين زمان وقتي است كه خيابان ها خلوت هستند

ساعات آخز شب از .  آغازين روز براي جمع آوري زباله از سطح شهر انتخاب مي شودآخر شب و برخي ساعت هاي

اين نظر كه مدت ماندن زباله در سطح خيابان به حداقل كاهش مي يابد و احتمال هجوم حيوانات به زباله ها يا 

 خلوت هستند، بر جمع پخش شدن آنها در سطح خيابانها كمتر است و همچنين از اين نظر كه خيابانها تا پايان كار

  :اما اين ساعت ها نيز به نوبه خود توأم با مشكالت هستند. آوري صبحگاهي زباله برتري دارد
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 احتمال گذاشتن زباله در بيرون از منازل پس از انجام عمليات جمع آوري، بيشتر از روش جمع آوري صبحگاهي  ـ

  .است

واحدهاي مسكوني است و صداي حركت ماشين ها، خالي كردن  ساعات آخر شب معموالً آغاز استراحت افراد در  ـ

  . موجب آلودگي صوتي و نارضايتي افراد مي گردد ـ گاهي پرت كردن ظرف هاي فلزي  ـظرف ها

 به علت خلوت بودن خيابانهاي اصلي، احتمال تصادف با ماشينهايي كه با سرعت زياد حركت مي كنند، افزايش  ـ

  .مي يابد

  :ي زباله، به كار بستن موارد زير موجب بهبود عمليات مي شوددر زمان جمع آور

 در ساعتي  زباله  اگر ساعات جمع آوري زباله در هر محله ثابت باشد و شهروندان به حضور كارگران جمع آوري  ـ1

عدي جمع خاص اطمينان داشته باشند، مدت باقي ماندن زباله در خيابان و يا حتي احتمال باقي ماندن آن تا مرحله ب

  .آوري، كاهش مي يابد

 براي جلوگيري از حوادث احتمالي، كارگران بايد از لباسهاي شب رنگ دار استفاده كنند و خودروها مجهز به  ـ2

  .چراغ هاي خطر و يا چراغ هاي گردان باالي سقف باشند

  .صدا بپرهيزند تأكيد مي شود كه كارگران طي انجام عمليات سكوت را رعايت كنند و از ايجاد سرو ـ3

  دفع مواد زايد شهري

  دفع مواد زايد شهري
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 از محيط زندگي انساني و يا  زباله منظور از دفع زباله، پاك كردن . آخرين مرحله از مديريت مواد زايد، دفع آن است

حيطي اين مرحله از مديريت از نظر زيست م. تبديل آن به موادي است كه ديگر خاصيت مواد زايد را نداشته باشند

اهميت بسيار دارد؛ زيرا، استفاده از روش هاي مناسب براي دفع زباله، از بروز مشكالت متعدد و ايجاد انواع آلودگي 

  .ها تا مدت طوالني جلوگيري مي كند

، سوزاندن در فضاي آزاد، استفاده از دستگاه هاي زباله )دفن سطحي(تلنبار كردن : شيوه هاي دفع زباله متنوع هستند

دفن بهداشتي زباله، كمپوست كردن، بازيافت و استفاده در تغذيه دام و طيور؛ كه از انواع روشهاي بهداشتي و سوز، 

در هر شهري مي توان از يك يا چند روش براي دفع زباله . غيربهداشتي دفع زباله در كشور محسوب مي شوند

مواد زايد بيمارستاني با . خشهايي از زباله را بازيافت نمود ها را دفن كرد و يا ب زباله استفاده كرد؛ مثالً، مي توان تمام 

انتخاب روش يا .  هاي تجزيه پذير با روش كمپوست دفع مي گردند زباله دستگاه زباله سوز سوزانده مي شوند و 

 روشهاي مناسب براي دفع زباله، از نكات بسيار مهم مديريت مواد زايد محسوب مي شود و مهمترين عواملي كه در

  :انتخاب روش نقش دارند عبارتند از

   تركيب زباله ـ1

   ميزان شرايط زباله و تغييرات فصلي آن ـ2

  ...)آب و هوا، آبهاي زيرزميني، وجود زمين و ( شرايط محيطي  ـ3

   امكانات تكنولوژيكي موجود ـ4
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   مخارج و امكانات اقتصادي  ـ5

   افكار عمومي و ميزان همكاري شهروندان ـ6

خش ابتدا انواع شويه هاي رايج دفع زباله معرفي مي شوند و در ادامه با توجه به اهميت روش دفن بهداشتي در اين ب

  .در موقعيت كنوني كشور، اين روش به طور مفصل تر تشريح خواهد شد

   روش هاي غير بهداشتي دفع زباله ـ4 ـ1

هر نوع روش . نشود)  هوا، خاك، چشم اندازآب و(دفع زباله بايد به گونه اي صورت گيرد كه موجب بروز آلودگي 

به بياني ديگر عدم رعايت نكات بهداشتي در روش . دفعي كه خصوصيت فوق را نداشته باشد، غيربهداشتي است

. هايي كه در اينجا تحت عنوان روش هاي بهداشتي تشريح شده اند، موجب غيربهداشتي تلقي شدن آنها مي گردد

ان روش هاي غيربهداشتي معرفي مي شوند، در هر صورت موجب بروز انواع آلودگيها روش هايي كه در زير به عنو

سوزاندن زباله در فضصاي باز و . مي شوند و در هيچ شرايطي نبايد به عنوان روش دفن مورد استفاده قرار گيرند

  .تلنبار كردن زباله از متداول ترين روش هاي دفع غيربهداشتي هستند

  )دفع سطحي(تلنبار كردن زباله 

از زماني كه مديريت شهري تصميم گرفت مواد زايد را از محيط شهري دور كند، از روش تلنبار كردن استفاده كرد؛ 

از آنجا كه گاه سطح زباله را . از اين رو، روش تلنبار كردن زباله، قديمي ترين روش براي دفع زطباه به شمار مي رود

به همين منظور، مكاني در خارج . روش دفع يا دفن سطحي نيز گفته مي شودبا اليه اي از خاك مي پوشانند به اين 
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آلودگي آب، خاك و هوا، پراكندگي زباله در محيط، . از شهر مشخص مي شود و زباله ها در آنجا تخليه مي شوند

وصيات تعفن ناشي از تجزيه زباله، آتش سوزي خود به خود، آلودگي صوتي، تغذيه حيوانات موذي و اهلي از خص

بازيافت غيرقانوني و غيربهداشتي، انتشار بيماري ها، و اعتراض و . اجتناب ناپذير روش دفع غير بهداشتي است

  .نارضايتي شهروندان نيز از ديگر عوارض تلنبار كردن زباله ها محسوب مي شوند

  سوزاندن زباله در فضاي باز

اين عمل گاه در داخل شهر و گاه در . رت مي گيردسوزندان زباله در فضاي باز اغلب به قصد كاهش حجم آن صو

بديهي است كه ميزان .  انجام مي شود؛ كه در هر صورت موجب آلودگي محيط مي شود زباله محل تلنبار شدن 

انتشار گازها و بخارهاي سمي . آلودگي، در صورتي كه زباله در داخل شهر صورت گيرد بسيار چشمگيرتر خواهد بود

واد نظير پالستيك، انتشار دود، پراكنده شدن خاكستر و تعفن ناشي از سوختن زباله، بارزترين جلوه ناشي از سوختن م

افزون بر اين، در استفاده از روش سوزاندن، امكان گسترش آتش سوزي . هاي آلودگي در استفاده از اين روش است

  .نيز وجود دارد

    دفن بهداشتي زباله ـ4  ـ2

در اين روش، زباله به صورت اليه در سطح . وه هاي رايج و كنترل شده دفع زباله استدفن بهداشتي زباله از شي

زمين و يا داخل گودال هاي طبيعي و مصنوعي پخش و متراكم مي شود و روي آن را با خاك يا ساير مواد مي 

  .اين اعمال به شرطي بهداشتي تلقي مي شود كه طي آن خطري متوجه محيط زيست نباشد. پوشانند
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 سال از طرح مساله دفن بهداشتي زباله مي گذرد و در اين فاصله ساير روش هاي دفع، تحول و 60اگر چه بيش از 

در . تكامل چشم گيري داشته اند، هنوز دفن بهداشتي زباله متداول ترين روش دفع زباله در جهان به شما مي رود

حسوب مي شود؛ حتي در شهرهايي كه، شيوه بيشتر كشورهاي پيشرفته صنعتي نيز اين روش، روش غالب دفع م

در هر حال روش دفن مكمل ساير روش ها . غالب دفع زباله، دفن بهداشتي نيست؛ بي نياز از روش دفن نيستند

. محسوب مي شود؛ زيرا، بازيافت، كمپوست و يا سوزاندن همه زباله هاي شهري امكان پذير و يا اقتصادي نيستند

خاص، نظير خراب شدن دستگاه هاي زباله سوز، استفاده از روش دفن بهداشتي اجتناب عالوه بر اين، در شرايط 

  .ناپذير است

  :برخي محاسن شيوه دفن بهداشتي زباله چنين است

 اگر چه در طول دهه هاي گذشته، تعريف دفن بهداشتي زباله تكامل داشته و بر اساس تعاريف جديد، هزينه دفن  ـ

 اين روش، به ويژه در جايي كه زمين مناسب در دسترس باشد، همچنان اقتصادي  ـ است بهداشتي نيز افزايش يافته

  .ترين روش دفن محسوب مي شود

  .دفن كرد) با در نظر گرفتن شرايط خاص( در يك گودال دفن بهداشتي، مي توان همه نوع زباله را  ـ

  .طاف دارد روش دفن بهداشتي در پذيرش مقادير مختلف مواد زايد، قابليت انع ـ

پاركنگ اتوميبل، پارك :  از زمين دفن، پس از طي يك دوره مشخص مي توان در كاركردهاي گوناگوني نظير ـ

  .استفاده كرد... بازي، زمين ورزشي و 
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  :بعضي از آن معايب به شرح زير است. به رغم خصوصيات برشمرده شده، اين روش نيز فاقد نكات منفي نيست

كه به زمين دفن وسيع تري نياز است، گاهي زمين مناسب در فاصله نزديك موجود نيست  در شهرهاي پرجمعيت  ـ

  .و در چنين شرايطي هزينه اقتصادي حمل و نقل زباله بسيار است

 روش دفن بهداشتي اگر همواره با استانداردهاي بهداشتي انجام نگيرد، به روش غير بهداشتي تلنبار در فضاي باز  ـ

  .تبديل مي شود

  .مجاورت زمينهاي دفن بهداشتي با مناطق مسكوني، براي ساكنان مناطق مزاحمت هايي ايجاد مي كند  ـ

  . زمين هاي دفن تكميل شده پس از مدتي نشست مي كنند و نياز به مرمت دارند ـ

  . به سبب نشست زمين هاي تكميل شده، احداث بنا در آن بدون دقت و ظرافت، مشكالتي به بار مي آورد ـ

در نتيجه تجزيه بي هوازي موارد زايد، گاز متان، كه قابل احتراق است، و گازهاي ديگري توليد مي شوند كه   ـ

  .خطرناك بوده، ممكن است موجب آتش سوزي شوند

در طرح جامع بازيافت و دفع مواد زايد شهري، با در نظر گرفتن مسائل تكنولوژي، اقتصادي و وجود زمين كافي و 

تنها در . ن شهرهاي كشور، روش دفن بهداشتي براي تعدادي از شهرها پيش بيني شده استمناسب در پيرامو

شهرهايي كه به علت باال بودن سطح آبهاي زيرزميني، دفن بهداشتي در آن ها به سهولت امكانپذير نيست، روش 

ي كشور، مسائل با در نظر  گرفتن اهميت روش دفن بهداشتي در هشرها. كمپوست در اولويت قرار گرفته است

  .مربوط به اين روش در بخش جداگانه اي به تفصيل مطرح شده است
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   مديريت عمليات دفن بهداشتي ـ4 ـ3

در زير مهمترين عواملي كه بايد در هر مرحله مورد توجه . در دفن بهداشتي زباله، سه مرحله در نظر گرفته مي شود

  :قرار گيرند، معرفي مي شوند

  مكان يابي محل دفن

اداره : همكاري سازمان ها و ادارات محلي نظير.  انتخاب مكان مناسب براي دفن بهداشتي، بايد دقت كافي داشتدر

حفاظت محيط زيست، مسكن و شهرسازي، بهداشت محيط، شركت هاي آب منطقه اي، سازمان منابع طبيعي، اداره 

ن دفن در مراحل بعدي مشكالت عديده مكان يابي نامناسب براي مكا. سبب بهبود روش مي شود... كشاورزي و 

  .اقتصادي، عملياتي، اجتماعي و زيست محيطي را براي مديريت در پي مي آورد

  :در مكان يابي محل دفن بايد به عوامل زير توجه داشت

   قيمت زمين ـ1

   فاصله محل دفن تا شهر ـ2

   جاده هاي قابل دسترس ـ3

  ود ميزان و نوع موادي كه در مكان دفن مي ش ـ4

   طول عمر جايگاه ـ5

   موقعيت زمين نسبت به جهت توسعه شهر ـ6



 61 کتاب سبزراهنماي شهرداري ها

   پذيرش محل انتخاب از سوي مردم ـ7

   زيبايي شناسي، حفظ مناظر و پنهان بودن محل از ديد عابران ـ8

   كاربري زمينهاي هم جوار ـ9

   امكان استفاده مجدد از زمين دفن ـ10

  صفيه فاضالب قابليت دسترسي به آب، برق و تسهيالت ت ـ11

   شرايط زمين شناسي و وضعيت نفوذپذيري خاك ـ12

   خصوصيات خاك و توپوگرافي محل ـ13

   وضعيت نهرها، رودخانه ها و آبهاي سطحي ـ14

  )سطح ايستايي و جهت جريان آب( وضعيت آبهاي زيرزميني  ـ15

   مسير بادهاي غالب ـ16

   وجود خاك براي پوشش اليه هاي زباله ـ17

  ط زيست محيطي شراي ـ18

  آماده سازي محل دفن

انجام . پس از انتخاب جايگاه مناسب براي دفن بهداشتي، بايد محل انتخاب شده براي پذيرش زباله آماده شود

عملياتي در محل دفن به منظور سهل كردن و بهداشتي كردن دفن زباله در تمام طول سال، آماده سازي محل دفن 
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يات دفن بهداشتي به آماده سازي محل دفن بستگي دارد و مهمترين عواملي كه در انجام موفقيت آميز عمل. گويند

  :آماده سازي محل دفن مورد توجه قرار مي گيرند عبارتند از

مناطق دفن انواع مواد، جاده هاي داخلي، موقعيت تأسيسات و (  تهيه نقشه از مكان دفن و منطقه بندي آن  ـ1

  ...)تجهيزات و 

  نطقه دفن از موانع موجود تميز كردن م ـ2

   بهسازي جاده هاي ارتباطي به جايگاه، و احداث جاده هاي داخلي ـ3

   طراحي و احداث سلول هاي دفن  ـ4

   زه كشي جايگاه ـ5

   ايجاد شبكه هاي جمع آوري گاز و شيرابه ـ6

   پيش بيني نوع خاك و ساير مواد پوششي ـ7

از ورود حيوانات و افراد مزاحم و براي جلوگيري از پخش زباله هاي  حصار كشي پيرامون جايگاه براي ممانعت  ـ8

  سبك در محوطه

   ايجاد جايگاه مناسب براي اقامت و استراحت كارگران ـ9

  ...)ايجاد انبار و پاركينگ، تهيه وسايل اوليه آتش نشاني، و (  ايجاد تجهيزات فني  ـ10

   تهيه تجهيزات مربوط به توزين زباله ـ11
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  جاد جايگاه مناسب براي شست و شوي مداوم ماشين ها و ابزار و همچنين تميز كردن چرخ ها اي ـ12

   احداث اتاق هاي نگهباني و كنترل ـ13

  عمليات اجرايي در محل دفن

  :عمليات دفن بهداشتي شامل چهار مرحله زير است. پس از عمليات آماده سازي، جايگاه براي دفن زباله آماده است

  اله در يك وضع كنترل شده ريختن زب ـ1

  ) متر2به ضخامت حدود ( پراكندگي و فشردگي زباله در يك اليه نازك، براي كاهش حجم مواد  ـ2

  ) سانتيمتر20به ضخامت حدود ( پوشاندن مواد با يك اليه خاك  ـ3

  .با خاك)  سانتمتر 60به ضخامت حدود (  پوشش اليه نهايي زباله  ـ4

 روش هاي دفن به اختصار معرفي مي شوند و در انتها مطالبي درباره مرحله انجام عمليات در اين قسمت ابتدا انواع

  .دفن بيان مي شود

  انواع روشهاي دفن

اين انتخاب با در نظر گرفتن . تعيين روش دفن در جايگاه، از تصمين هاي مهم مديريت مواد زايد در اين مرحله است

  :ش اصلي براي دفن بهداشتي زباله عبارتند ازسه رو. خصوصيات مكان دفن انجام مي گيرد

معموالً . در اين روش اليه هاي گوناگون زباله در سطح زمين، پخش، متراكم و پوشانده مي شوند:  روش سطحي ـ1

  .زماني از اين روش استفاده مي شود كه امكان حفر زمين فراهم نباشد
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مشخصات زمين و مواد زايد شهري، گودال هايي با ابعاد در اين روش با توجه به :  روش ترانشه اي يا گودالي ـ2

. مشخص حفر مي شوند و اليه هاي زباله به ترتيب روي هم در داخل گودال پخش، متراكم و پوشانده مي شوند

معموالً زماني از اين روش استفاده مي شود كه سطح آبهاي زيرزميني به قدر كافي پايين بوده، دسترسي به اعماق 

  . پذير استخاك امكان

در اين روش اليه هاي گوناگون زباله در سطوحي شيب دار نسبت هم، پخش، متراكم و پوشانده :  روش شيبي ـ3

از اين روش غالباً در مناطق كوهستاني با شيب كم، كه مقدار كمي خاك براي پوشش زباله در دسترس . مي شوند

  .است، استفاده مي شود

و گودال هاي ) دره هاي عميق و تنگ در مناطق كوهستاني( گودال هاي طبيعي افزون بر روش هاي باال، گاه از 

نيز براي دفن بهداشتي زباله استفاده مي شود كه در اين صورت روش ) معادن متروك و خاك برداري شده(مصنوعي 

  .وددفن با توجخ به مشخصات طبيعي و محيطي منطقه و همچنين مشخصات مواد زايد، طراحي و پيشنهاد مي ش

  :در كنترل عمليات دفن بايد به موارد زير توجه شود

  . زباله ها بعد از پخش شدن در محل دفن بايد به خوبي فشرده شوند ـ1

در بستر سينه ) موادغذايي گوشتي، الشه حيوانات، زايدات ميدان هاي ميوه و تره بار( زايدات بو زا و مساله ساز  ـ2

  .ده شوند و در اسرع وقت به وسيله ديگر زايدات پوشانده شوندكار و نزديك به مركز گودال قرار دا

  . روي اليه هاي زباله، هر روز با مقدار مناسبي خاك يا مواد مناسب پوشانده شود ـ3
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  . براي كاهش شيرابه زباله و كنترل آن تمهيدات الزم، فراهم گردد ـ4

  .د امكاناتي براي كنتر نزوالت جوي در سطح زمين پيش بيني شو ـ5

صورت گيرد ) نوع، ميزان و شعاع آلودگي(  آزمايش هاي مداوم به منظور بررسي امكان آلودگي آبهاي زيرزميني  ـ6

  .و اقداماتي براي كاهش آلودگي در نظر گرفته شود

  . اقدامات موثر براي كنترل هجوم حشرات، پرندگان، جوندگان و ساير حيوانان صورت گيرد ـ7

از جنبه هاي گوناگون مورد توجه قرار گيرد و سعي شود كه مكان دفن هميشه ظاهري تميز  مواد زيبايي شناسي  ـ8

  .و آراسته داشته باشد

 اقداماتي براي پيش گيري از آتش سوزي صورت گيرد تا هر نوع آتش سوزي احتمالي به سرعت مهار و كنترل  ـ9

  .شود

  . توليد گرد و غبار به روش هاي مناسب كنترل گردد ـ10

  . از پخش شدن اشيا و زباله هاي سبك  در داخل محوطه و پراكندگي آنها در خارج از محوطه، جلوگيري شودـ 11

  . ماشين ها در هر رفت و برگشت به جايگاه، شست و شو شوند ـ12

 ترتيبات مناسبي فراهم آورده شود تا خاك و گل ماشينهايي كه محل دفن را ترك مي كنند به داخل جاده ها  ـ13

  .خته نشودري

  .استفاده كنند) روپوش، دستكش و پوتين(  كارگران از لباس هاي مناسب  ـ14
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  . از انجام هر گونه عمليات بازيافت وجداسازي زباله در محل دفن جلوگيري شود ـ15

   كمپوست ـ4  ـ4

در شرايط خاص و عبارت است از تجزيه مواد آلي موجود در زباله هاي فسادپذير، ) توليد كود از زباله( كمپوست 

تهيه كود از زباله، بازيافت . تبديل مي شوند... كنترل شده كه از اين طريق مواد آلي به موادي مفيد مانند هوموس و 

مواد فسادپذير و دسترسي به منابع اقتصادي كه از طريق فروش اين مواد حاصل مي آيد، از مهمترين عوامل توجه 

  .اخير به شمار مي رودشهرداري ها به اين روش در سال هاي 

انتخاب روش ها به اوضاع خاص هر شهر بستگي . روش هاي توليد كود از زباله از تنوع نسبتاً زيادي برخودار است

اگر چه تاكنون شهرهاي بزرگ كشور بيشتر از اين . انتخاب روش ها به اوضاع خاص هر شهر بستگي دارد. دارد

هاي كوچك جهان و حتي در روستاها، بعضي از شيوه هاي نسبتاً ساده آن روش استفاده كرده اند، در بسياري از شهر

  .رواج دارد

  :كمپوست به عنوان يك شيوه دفع مواد زايد شهري، مزايا و معايبي دارد كه موارد عمده آن به شرح زير است

  مزاياي كمپوست

ي جداگانه آن ها و جلوگيري از  مواد فسادپذير از بخشهاي آلوده كننده زباله محسوب مي شوند با جمع آور ـ1

  .مخلوط شدن اين مواد با ساير مواد زايد، از آلودگي بيشتر محيط زيست در محل توليد و دفع جلوگيري مي شود
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 از كود به دست آمده براي بهبود خاك هاي زير كشت استفاده مي شود و در نتيجه، مصرف كودهاي شيميايي  ـ2

  .كاهش مي يابد

  .آمده از فروش كود، به سيستم مديريت مواد زايد عودت داده مي شود منابع به دست  ـ3

  . به زمين كمتري براي دفع مواد زايد نياز است ـ4

  . جلوي خارج شدن مواد از چرخه طبيعي ماده و انرژي گرفته مي شود ـ5

  معايب كمپوست

  . هزينه احداث كارخانه كمپوست باالست ـ1

  . هستند كارخانه هاي كمپوست، وارداتي ـ2

  . بخشهاي زيادي از مواد زايد از اين طريق قابل دفع نيست و بايد از روش دفن نيز استفاده شود ـ3

  . در محيط پيرامون كارخانه، اغلب بوهاي نامطبوع به مشام مي رسد كه موجب اعتراض همسايگان خواهد شد ـ4

  .مشكل خواهد بود در صورت نبود بازار فروش و يا اختالل در آن، ذخيره كمپوست  ـ5

 در صورتي كه عمليات تبديل زباله ها به كود طور دقيق كنترل نشود، آلودگي مواد زايد به زمين هاي كشاورزي  ـ6

  .سرايت مي كند و از طريق محصوالت توليد شده، در سطح وسيعي پراكنده مي شود

  :رتند ازمهمترين عواملي كه در احداث كارخانه كمپوست بايد به آن توجه شود، عبا
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 درصد داراي مواد 50حداقل بايد به ميزان ) زباله( جهت توجيه پذير بودن احداث كارخانجات كمپوست، مواد اوليه  ـ1

  .آلي باشند

  . احداث كارخانه كمپوست بايد توجيه اقتصادي داشته باشد ـ2

ده موجب صرفه جويي در ابزار و جمع آوري زباله هاي تفكيك ش.  برنامه بازيافت از مبدأ مورد توجه قرار گيرد ـ3

  .ماشين آالت جداسازي در صنايع كمپوست مي گردد

  . جهت كنترل نكات بهداشتي، بر مراحل گوناگوني توليد كود از زباله، به طور مستمر و مداوم نظارت شود ـ4

  .يداً جلوگيري شود از مخلوط شدن زباله هاي بيمارستاني و زباله هاي خطرناك در زباله هاي قابل كمپوست، اك ـ5

 با توجه به تنوع موجود در كارخانه كمپوست، در طراحي كارخانه براي هر شهر بايد به خصوصيات كمي و كيفي  ـ6

  .زباله و اوضاع خاص هر شهر در نظر گرفته شوند

ميني، ، شهرهايي كه به علت باال بودن سطح آبهاي زيرز" جامع دفع و بازيافت مواد زايد جامد شهري"در طرح 

زمين مناسب براي دفن بهداشتي مواد زايد جامد شهري ندارند، مي توانند احداث كارخانه كمپوست را در اولويت 

  .روش هاي دفع قرار دهند

   استفاده از دستگاه هاي زباله سوز ـ4  ـ5

د جامد، مايع و يكي از روش هاي دفع مواد زايد شهري استفاده از دستگاه هاي زباله سوز است كه طي آن مواد زاي

اين شيوه دفع كه از . گاز، در داخل دستگاه ها و در شرايطي خاص سوزانده و به گاز و يا خاكستر تبديل مي شوند
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شيوه هاي گران قيمت و پر هزينه محسوب مي شود، در شرايطي از آن استفاده مي گردد كه براي بهره گيري از 

الً؛ محدوديت زمين براي دفن و يا استفاده از ساير روش هاي دفع با مث( ساير شيوه ها محدوديتي وجود داشته باشد 

  ).بروز مشكالت بهداشتي همراه باشد مانند، دفع زباله هاي بيمارستاني

در صورت پايين بودن ميزان رطوبت و باال بودن درصد مواد قابل اشتعال، استفاده از اين روش، افزودن بر دفع 

يافت انژري و صرفه جويي اقتصادي به شمار مي رود؛ به عنوان مثال، در كالن شهر بهداشتي زباله، راهي براي باز

در اين شهر با رعايت . توكيو، مهمترين شيوه پاك سازي مواد زايد، استفاده از كارخانجات زباله يوز است

ي كنند و انرژي استانداردهاي بهداشتي، كارخانجات زباله سوز در داخل محدوده مسكوني و اداري شهر، فعاليت م

حاصل از سوزاندن زباله به عنوان منبع حرارتي و گرمايش مجتمعهاي مسكوني، استخرهاي سر پوشيده و ساير 

  .در دهه هاي اخير، كشورهاي پيشرفته توجه ويژه اي به اين روش دفع نشان داده اند. مصارف استفاده مي شود

  : پذير استاستفاده از دستگاه هاي زباله سوز به دو صورت امكان

زباله سوزهاي خانگي، بيمارستان ها، مراكز صنعتي و مانند اينها در :  نصب دستگاه هاي زباله سوز در محل توليد ـ1

  .محل توليد زباله قرار مي گيرند تا زباله ها در همانجا سوزانده شوند

له هاي شهر، محله و يا چند مركز زباله سوزهايي كه براي دفع زبا:  استفاده از دستگاه هاي زباله سوزي مركزي ـ2

در اين شيوه زباله ها از محل توليد به محل دفع زباله منتقل مي شوند تا در آنجا . توليد مورد استفاده قرار مي گيرند

  .سوزانده شوند
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شتعال با توجه به باال بودن هزينه در شيوه دفع اخير و تركيب زباله در شهرهاي كشور، پايين بودن درصد مواد قابل ا

روش براي دفع مواد زايد جامد شهري توصيه نمي شود؛ اما براي و همچنين باال بودن درصد رطوبت، استفاده از اين 

دفع زباله هاي بيمارستاني و همچنين بعضي زباله هاي سمي و خطرناك ديگر، استفاده از اين روش مورد تأكيد 

يمارستان ها و دستگاه زباله سوز و يا احداث يك كارخانه در اين زمينه، تجهيز ب. متخصصين و مسؤولين بوده است

  .زباله سوز مركزي براي دفع زباله هاي بيمارستاني و خطرناك شهر توصيه مي شود

  : استفاده از دستگاه هاي زباله سوز، مزايا و معايبي دارند كه مهمترين آنها به شرح زير است

  :مزايا

  .ت كمي از زمين براي دفع زباله نياز است در مقايسه با دفن بهداشتي، به وسع ـ1

 با توجه به امكان احداث دستگاه زباله سوز در محل توليد و يا نزديك آن، هزينه حمل و نقل زباله بسيار كمتر  ـ2

  .است

 حجم مواد زايد تا حد زيادي كاهش مي يابد و از خاكستر و مواد باقي مانده نيز مي توان به عنوان پوشش زباله  ـ3

  . محلهاي دفن بهداشتي استفاده كرددر

با حذف به . باالست...) دفن، كمپوست و ( سرعت دفع مواد زايد در اين روش نسبت به ساير روش هاي رايج  ـ4

  .موقع و عدم نگهداري زباله در مدت طوالني، از انتشار آلودگي زباله جلوگيري مي شود

  .هاي دفع فراهم است امكان بازيافت انرژي و جبران بخشي از هزينه  ـ5
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  . مطمئن ترين روش براي دفع مواد زايد بيمارستاني و بعضي ديگر از زباله ها ي خطرناك محسوب مي شود ـ6

  معايب

  . هزينه خريد، نصب و نگهداري دستگاه هاي زباله سوز بيشتر از روش هاي ديگر دفع است ـ1

يات سوزاندن زباله به خوبي انجام نشود، هواي اطراف  در صورتي كه فيلترهاي مربوط، خوب كار نكنند و يا عم ـ2

  .توسط گرد و غبار، دود، خاكستر و گازهاي سمي به شدت آلوده مي شود

  . روش كاملي براي دفع زباله محسوب نمي شود و نياز به زمين براي دفع همچنان وجود دارد ـ3

  .زيرزميني وجود دارد در صورت عدم نصب سيستم تصفيه فاضالب، امكان آلودگي آبهاي  ـ4

  :مهمترين مواردي كه در استفاده از دستگاه هاي زباله سوز بايد مورد توجه قرار گيرد، به شرح زير است

 در استفاده از دستگاه هاي زباله سوز بايد تركيب مواد موجود در زباله، ميزان رطوبت، درجه حرارت ناشي از  ـ

  .و بر آن اساس، دستگاه هاي مناسب به كار گرفته مي شوندسوختن مواد متفاوت مورد بررسي قرار گيرد 

  . ظرفيت دستگاه براي دفع زباله كافي و مناسب باشد ـ

از اين رو .  نگهداري از سيستم و چگونگي استفاده از آن نقش قابل توجهي در رعايت مسائل بهداشتي دارد ـ

  .باشندكارگران بايد به دقت با روش كار صحيح دستگاه آشنايي داشته 
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 براي كامل كردن احتراق زباله مخلوط بايد با نسبتي مشخص . احتراق كامل در داخل كوره ها اهميت زيادي دارد ـ

در صورتي كه مواد قابل اشتعال براي احتراق كامل كافي نباشند بايد از سوخت هاي كمكي . به كوره ريخته شود

  .مناسب استفاده شود

  .اي مناسب داشته باشد و به موقع تميز شود دستگاه بايد دودكش و فيلتره ـ

 در خروج و دفع خاكستر كوره همواره بايد دقت الزم به عمل آيد و نظافت و حفظ و زيبايي كارخانه در همه حال،  ـ

  .در نظر باشد

   ساير روش هاي دفع ـ4  ـ6

 مي توان از روشهاي  ـند  كه روشهاي اصلي دفع مواد زايد شهري به شما مي رو ـافزون بر روشهاي گفته شده 

از روشهاي اول و . تغذيه دام و طيور، احياي زمين و آسياب كردن زايده ها و پس مانده هاي مواد غذايي استفاده كرد

 به طور محدود در كشور استفاده مي شود؛ اما  ـ كه در بخش بازيافت، توضيح مختصري درباره آنها ارايه شد  ـدوم 

ز مواد زايد شهري، در شهرهاي متوسط و بزرگ، اغلب به طور غيررسمي و در وضعيتي روش تغذيه دام و طيور ا

در شهرهاي كوچك تر بعضي ساكنان آنها هنوز در بخش كشاورزي و دامداري . بسيار نامطلوب استفاده مي شود

دام در حياط منازل اشتغال دارند،اگر چه تغذيه دام و طيور از مواد زايد به طور غيررسمي صورت مي گيرد، اما اگر 

نگهداري شود، تغذيه دام با مواد زايد چندان غيربهداشتي محسوب نمي شود؛ زيرا، اين مواد قبل از فاسد شدن و يا 

  .آميخته شدن با سيار اجزاي زباله به مصرف مي رسند
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كان جداسازي و با توجه به فسادپذير بودن زباله هايي كه براي خوراك دام و طيور استفاده مي گردند و عدم ام

بازيافت زباله هاي فسادپذير خانگي و جمع آوري جداگانه آنها از منازل جز زباله هاي مراكز توليد مواد غذايي، ميدان 

هاي ميوه و تره بار و موارد مشابه كه حجم قابل توجهي زباله براي خوراك دام در آنها به چشم مي خورد، در ساير 

  .دام توصيه نمي شودموارد، استفاده از زباله براي 

در اين ) مثل نخاله هاي ساختماني( تخليه بعضي از زباله ها  ـ به ويژه زمين هاي حاشيه شهر  ـبراي احياي زمين 

نقاط بسيار پسنديده است؛ اما همان گونه كه در بخش بازيافت گفته شد، استفاده از مواد فسادپذير جز در اليه هاي 

  .در هر حال بايد به كاربرد زمين در آينده توجه كرد.  نمي شودزيرين و با فشردگي كامل توصيه

آسياب كردن زايدات و پس مانده هاي مواد غذايي از ديگر روش هاي دفع مواد زايد است كه اغلب در كشورهاي 

در اين روش پس مانده هاي مواد غذايي توسط آسياب كردن و تخليه آن در . غربي مورد استفاده قرار مي گيرد

از اين آسياب ها اغلب در رستوان ها، سوپر ماركت ها، مناز و ترمينال ها استفاده . تم دفع فاضالب دفع مي شوندسيس

اگر چه گاه از اين روش به عنوان كامل ترين و بهداشتي ترين روش دفع مواد فسادپذير نام برده مي شود، . مي شود

اوالً اين روش با اعتقادات مذهبي مردم ايران در تناقض است، استفاده از آن در شهرهاي ايران توصيه نمي شود؛ زيرا 

  .ثانياً جز چند شهر بزرگ تقريباً هيچ يك از شهرهاي كشور مجهز به سيستم دفع فاضالب نيستند

   بازيافت ـ4  ـ7
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له ها موادي اما چون در داخل زبا. در كار دفع زباله، اولين اقدام، امحا و دور كردن زباله از محيط زندگي انسان است

 "يافت مي شوند كه مي توان از اين مواد مجدداً استفاده كرد؛ برخي كساني كه نگاهي اقتصادي دارند، زباله را 

 "بر اين اساس، به فرآيند استفاده مجدد از موادي كه عنوان زباله را به خود مي گيرند، .  ناميده اند"طالي كثيف

 يند جمع آوري، اصالح، و به جريان در آوردن مجدد توليدات مصرف شده را به عبارت ديگر، فرآ.  مي گويند"بازيافت

اين تعريف نشان مي دهد كه حداقل بخشي .  بازيافت مي گويند ـ به گونه اي كه بتوان از آنها مجدداً استفاده كردـ

  . تلقي نمي كرد" ماده زايد"از زباله ها را مي توان 

زماني كه انسان هاي نخستين، بعد از خوردن گوشت شكار، استخوانهاي . نيستبازيافت زباله، موضوعي تازه و جديد 

بدين ترتيب، سابقه . به جا مانده را به عنوان ابزار مورد استفاده قرار دادند، به نوعي بازيافت زباله دست زده بودند

 كيفيت و كميت مواد در طول سده هاي گذشته، صرف نظر از. بازيافت از سابقه دفع مواد زايد طوالني تر است

مصرفي، آنچه موجب مي شد زباله به يك موضوع بحراني و حاد بدل نشود، استفاده مجدد از مواد بود كه هنوز 

استفاده از پس مانده هاي مواد غذايي به عنوان خوراك دام و استفاده . بعضي اشكال آن درمناطق روستايي تداوم دارد

كود، نمونه اي بارز از بازيافت در شهرهاي ديروزي و بسياري از روستاهاي از فضوالت دامي و انساني به عنوان 

  .اين مواد بخش بسياري از تركيبات زباله را، حتي در اوضاع كنوني كشورمان، در بر مي گيرند. امروزي است

بزرگان . ارددر كشور ما، بازيافت مواد، افزودن بر جنبه هاي اقتصادي، ريشه در فرهنگ اصلي و دستورهاي مذهبي د

در دهه هاي اخير كه فرهنگ مصرف در شكل هاي بسيار . مان نيز همواره بر اجتناب از اسراف تأكيد كرده اند
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گسترده رواج يافته، استفاده بي رويه از منابع طبيعي و مشكالت رو به رشد جمع آوري و دفع مواد زايد، توجه برنامه 

ت زباله جلب شده و در كشورهاي پيشرفته نيز كارهايي جدي و اساسي در ريزان و مديران مواد زايد شهري، به بازياف

 درصد از پس مانده 50بيش از ) نومازو(اين زمينه انجام يافته است؛ به عنوان مثال، اكنون در يكي از شهرهاي ژاپن 

  .هاي شهري بازيافت مي گردند

  مواد قابل بازيافت در زباله

، شايد در ابتدا اغراق "قابل بازيافت هستند و مي توان به نوعي از آنها استفاده كرد همه بخش هاي زباله "اين گفته كه 

آميز به نظر آيد، اما نگاهي به جدول تركيبات زباله در شهرهاي گوناگون، و بررسي فهرست انواع فعاليت هاي بازيافتي، 

  .صحت اين گفته را تأييد مي كند

از مواد زايد فسادپذير، براي كمپوست، و از نخاله هاي . داگانه قابل بازيافتندكاغذ، پالستيك، شيشه و فلزات هر كدام ج

از كليه مواد قابل اشتعال نيز مي توان براي بازيافت انرژي استفاده . ساختماني براي احياي زمين مي توان استفاده كرد

  .نمود

 شهر را مي توان بازيافت نمود؛ اما در بديهي است كه اين گفته به آن معنا نيست كه صددرصد زباله هاي موجود هر

شهر مي توان با شناخت كميت و كيفيت زباله، بازيابي مواد و همچنين ساير خصوصيات اجتماعي، اقتصادي و زيست 

  .محيطي شهر و منطقه، بعضي از توان هاي بالقوه ذكر شده را عملي كرد

  اشكال گوناگون بازيافت
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با توجه به مصرف روز . ازيافت مواد در بسياري از كشورهاي جهان، بازيافت كاغذ استرايج ترين نوع ب:  بازيافت كاغذ ـ

، بازيافت اين ماده در )از نظر كاهش نياز به قطع درختان(افزون كاغذ و مسائل زيست محيطي مربوط به بازيافت كاغذ 

مي ] سوئد[ا و مجالتي كه مردم آينده نيز بيشتر خواهد شد؛ به عنوان مثال، هم اكنون حدود نصف كاغذ روزنامه ه

حتي در .  درصد خمير كاغذ مورد نياز آمريكا كاغذهاي باطل شده تأمين مي شود40يا حدود . خرند، بازيافت مي شود

 و 31، 37، 54كشورهاي در حال توسعه نظير كنيا، برزيل، مالزي و هندوستان نيز به ترتيب درصد بازيافت كاغذ باطل 

 درصد رسيده و از اين گذشته، بازيافت كاغذ در شهرهاي ايران در 10م در كشور ايران به اين رق.  درصد است30

عمده ترين مصرف آن نيز در مقواسازي است و با . شرايطي غيربهداشتي و توسط گروههاي غيررسمي صورت گيرد

سيل بازيافت اين ماده نسبتاً پتان.  درصد از زباله هاي شهري كشور را تشكيل مي دهد92/10توجه به اينكه كاغذ، حدود 

  .مطلوب است

مصرف پالستيك به علت قابليت هاي خاص اين ماده از نظر سبكي وزن و پايين بودن نسبي :   بازيافت پالستيك ـ

 درصد از مواد زايد شهري را تشكيل مي دهد اما به علت تنوع 28/10پالستيك در ايران، . قيمت، بسيار رايج شده است

بازيافت پالستيك نيز در شرايطي نامطلوب غيربهداشتي صورت مي .  بازيافت اصولي آن محدود استپالستيك امكان

گيرد و محصوالت توليد شده از مواد بازيافتي ، به عنوان ظرف هاي آشپزخانه يا براي بسته بندي مواد غذتيي استفاده 

يكي، به ويژه نظارت بر استفاده منطقي از اين مواد البته با كنترل و بهداشتي كردن مراحل بازيافت مواد پالست. مي شوند

  . و مانند اينها، مي توان بازيافت پالستيك را بهتر كرد زباله در توليد كاالهاي نظير گلدان، سطل 
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توسعه صنايع بسته بندي سبب شده كه شيشه ها نيز از مواد تشكيل دهنده زباله، جداشده، پس از :  بازيافت شيشه ـ

 درصد 24/4درصد شيشه موجود در زباله كشور . بسته بندي مواد غذايي و نوشيدني ها به كار گرفته شودبازيافت، در 

است و با توجه به وسعت بازيافت غيررسمي شيشه به نظر مي رسد كه ميزان قابل توجهي از آن، از مبدأ بازيافت مي 

 استفاده از شيشه هاي بازيافتي  ـليل موجهي است  كه براي بازيافت شيشه، د ـافزون بر كمبود مواد خام اوليه . شود

نيز از نظر اقتصادي بسيار مقرون به صرف هستند؛ زيرا، نقطه ذوب خرده شيشه از مواد خام اوليه پايين تر است و 

  .مصرف سوخت را كاهش مي دهد

بعضي اوقات اين . سيم مي كنندفلزات موجود در زباله ها را معموالً به دو دسته آهني و غيرآهني تق:  بازيافت فلزات ـ

فلزات موجود در زباله، عموماً ظرف ها . گروه از مواد زايد توسط توليدكنندگان زباله شناسايي شده و به فروش مي رسند

  .بسته بندي مواد هستند

ري ها در از زمينه هاي رسمي بازيافت زباله است كه شهردا) كمپوست(تهيه كود گياهي  از زباله :  تهيه كود گياهي ـ

اين نوع بازيافت بدان سبب كه ماده اوليه مورد نياز آن مواد زايد، . سالهاي اخير توجه خاصي به آن نشان داده اند

، ) درصد از كل مواد زايد شهري64/62(فسادپذير است و درصد اين نوع مواد در زباله هاي شهري كشورمان باالست 

قتصادي و باال بودن سرمايه گذاري مورد نياز براي خريد تجهيزات، اما مشكالت ا. شيوه اي مطلوب محسوب مي شود

توضيحات مفصل درباره (وارداتي بودن تكنولوژي و همچنين حساسيت بهداشتي اين شيوه را نيز نبايد از نظر دور داشت 

  ).كمپوست در روشهاي دفع زباله تشريح شده است
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ابل اشتعال يكي ديگر از زمينه هاي بازيافت مواد زايد است كه در توليد انرژ ي از مواد زايد ق: باز يافت انر ژ ي ـ

  .كشورهاي  پيشرفته بيشتر مورد توجه قرار گرفته است

از اين طريق،براي توليد برق و تامين گرماي . هدف اصلي در استفاده از اين استفاده از اين روش امحاي مواد زايد است

با توجه به باال بودن ميزان  . وازند ن زباله نيز انژري حاصل مي آيدمجتمع هاي مسكوني هم جوار كارخانه هاي س

  .رطوبت در زباله هاي كشور ، استفاده از اين روش به سهولت و به طور گسترده امكانپذير نيست

در پيرامون شهرها اغلب زمين هاي ناهموار، گودال هاي برزگ ناشياز فعاليت هاي كوره هاي آجرپزي : احياي زمين  ـ

با استفاده از نخاله هاي ساختماني و يا مواد زايد غير فساد پذير ، مي توان اين . ا معادن متروك  به  چشم  مي خورندي

  .اراضي را هموار كرد

البته در شرايطي مي توان از انواع ديگر زباله ها نيز استفاده كرد كه چگونگي انجام عمليات دفن و نوع كاربري زمين در 

  . قرار گرفته باشدآينده مورد توجه

استفاده از زباله  در تغذيه دام و طيور، در گذشته نيز رواج داشته است اما به روشي غير قانوني و غير : تغذيه دام وطيور ـ

پس مانده هاي مواد غذايي و صنايع تبديلي مواد غذايي و محصوالت كشاورزي، در صورتي مي توانند براي . بهداشتي

  .اده گردند كه تحت فرآيندهاي تبديلي مناسب و بهداشتي قرار گيرندتغذيه دام و طيور استف

انجام اين كار بايد با آزمايش هاي مكرر و دايمي همراه باشد و مواد زايد قبل از انكه فاسد شوند به مصرف دام وطيور 

  .برسند
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  بازيافت و گروههاي غير رسمي

 در بقيه زمينه  ـشور براي بازيافت مواد زايد استفاده ميشود كه توسط چند شهرداري ك ـاكنون به غير از شيوه كمپوست

بازيافت نان .هاي بازيافت، گروههاي غير رسمي و عموما غير قانوني مشغول به فعاليتند

خشك،كاغذ،پاستيك،فلزات،شيشه و همچنين تهيه خوراك دام وطيور از زباله، زمينه هاي فعاليت هاي گروه هاي غير 

فعاليت اين گروهها اغلب در شرايطي بسيار غير بهداشتي انجام مي شود و . وادزايد فراهم آورده استقانوني را بازيافت م

مواد آنها عموما از سطل هاي زباله ، جايگاههاي انتقال يا دفن زباله و يا از داخل جوي هاي فاضالب و حتي از بين 

اد بازيافتي آلوده، در توليد ظرف ها غذا يا مواد بسته آماده سازي و باز توليد مو.زباله هاي بيمارستاني تهيه مي شوند

با توجه به اينكه بر اساس قانون، وظيفه جمع آوري، حمل و نقل، و دفع مواد زايد شهري به . بندي غذايي به كار ميروند

 اعم از  ـعهده شهرداري است، مديريت مواد زايد در هر شهربايد از فعاليت غير قانوني اين گروهه در هر مرحهله اي

جلوگيري كند و در صورتي كه فعاليت در اين زمينه توسط شركتها و يا گروههاي رسمي  ـجمع آوري تا دفع نهايي زباله

و قانوني صورت گيرد مديريت مواد زايد شهري بايد براي اطمينان از رعايت موارد بهداشتي، نظارت مستمر و جدي خود 

  .را براين گروه ها اعمال كند

  اسب بازيافتمراحل من

به عنوان يك شيوه دفع مواد ) كمپوست كردن و يا توليد انژري از مواد زايد( از آنجا كه بعضي از شيوه هاي بازيافت 

  .زايد مطرح شده اند، گاهي به كلي از بازيافت به عنوان يك شيوه دفع زباله نيز نام برده مي شود
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قبل از (سط توليدكنندگان مواد زايد يا گروه هاي غير قانوني تو... جداسازي موادي نظير كاغذ، شيشه، پالستيك و 

 مواد در ايستگاههاي  ـ قانوني يا غيرقانوني  ـ، و همچنين جداسازي )برداشت زباله ها توسط كارگران مديريت مواد زايد

  .ار مي روندانتقال و يا قبل از دفع نهايي زباله، نمونه هايي از انجام بازيافت در مراحل قبل از دفع به شم

از بين مراحل گوناگون مديريت مواد زايد، جداسازي مواد در محل توليد زباله به قصد بازيافت، كه بازيافت از مبدأ ناميده 

  به ويژه مواد فسادپذير يا آلوده  ـمي شود، مناسب ترين روش است؛ زيرا در اين مرحله مواد بازيافتي هنوز با ساير مواد 

 در انجام موفقيت آميز عمليات بازيافت از مبدأ، جلب همكاري توليدكنندگان زباله .  نسبتاً پاكيزه اند آغشته نشده اند وـ

  .  بسيار مهم است ـ...  اعم از مراكز مسكوني، ادارات، كارگاهها و ـ

 ها براي انجام عمليات جمع آوري جداگانه مواد مشخص شده، پس از انجام تبليغات و فعاليت هاي آموزشي، ظرف

برنامه ريزي . مخصوص در اختيار شهروندان قرار مي گيرد تا در زمان هاي تعيين شده، موارد گوناگون جمع آوري شوند

گاه . براي چگونگي تفكيك مواد، به كميت و كيفيت مواد موجود در زبالع شهر و شيوه هاي دفع زباله بستگي دارد

 زباله هاي فاسد " و " زباله هاي فاسد شدني"رده، در دو ظرف خواسته مي شود كه شهروندان زباله ها را تفكيك ك

گاهي نيز . اين كار اغلب در زماني صورت مي گيرد كه مي خواهند مواد را به كارخانه كمپوست بفرستند.  بريزند"نشدني

د نشدني در صورت باال بودن بعضي مواد خاص، تفكيك به طور دقيق تري انجام مي گيرد و اجزاي متفاوت مواد فاس

  .نيز از هم جدا مي شوند

  :بعضي از محاسن برنامه هاي جداسازي مواد درمحل توليد به شرح زير خالصه مي گردد
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 كاهش حجم و وزن زباله و صرفه جويي در اماكن دفن كه در اين سال ها بسيار مسأله انگيز شده است؛ زيرا فضاي  ـ1

  .رابر افزايش مي يابدمفيد دفن با استفاده از روشهاي بازيافت تا دو ب

  . درصد برآورد مي شود50 كاهش هزينه در جمع آوري و حمل و نقل كه تا حدود  ـ2

  . كاهش آلودگي و پراكندگي زباله در محيط كه معموالً مسبب اصلي آنها مواد بازيافتي هستند ـ3

  عوامل مؤثر در بازيافت

انجام . ي به ميزان همكاري توليدكنندگان زباله بستگي داردميزان موفقيت در عمليات جداسازي مواد زايد تا  حد زياد

در انجام تبليغات بايد توجه كرد كه عموماً . تبليغات از يك سو و كسب نظرات مردم از سوي ديگر اهميت فراوان دارد

فت بايد از جنبه از اين رو بازيا. شهروندان با انگيزه هاي متفاوتي در فعاليت هاي بازيافت و جداسازي همكاري مي كنند

  .هاي گوناگون مذهبي، فرهنگي، اقتصادي، زيست محيطي و مانند اينها معرفي و روشن شود

 برنامه هاي بازيافت بايد افزون بر در نظر داشتن مسائل زيست محيطي، توجيه اقتصادي نيز داشته باشند و حداقل  ـ

بايد هزينه و درآد اجراي طرح و وضعيت بازار فروش مواد قبل از انجام عمليات . بتوانند هزينه هاي خود را جبران كند

  .بازيابي شده، به دقت مطالعه و بررسي شود

 هر گونه تصميم گيري درباره برنامه جداسازي و تفكيك مواد بايد بر آناليز زباله و شناخت درصد مواد موجود در زباله  ـ

 كه درصد قابل توجهي از كل زباله هاي شهري را به خود بديهي است برنامه ريزي براي بازيافت موادي. مبتني باشد

  .اختصاص نمي دهند، منطقي نيست
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 براي همكاري در بازيافت، يكي از عوامل ايجاد انگيزه در بين توليدكنندگان زباله، سهيم كردن آنها در سود حاصل از  ـ

ندان دريافت مي شود، مواد و كاالهايي را به آنها در اين زمينه مي توان به ازاي مواد بازيافتي كه از شهرو. بازيافت است

  .تحويل داد

 چگونگي تفكيك زباله و مواد قابل بازيافت بايد به شهروندان آموخته شود؛ به عنوان مثال، در بازيافت كاغذ بايد به  ـ

كاغذهاي بازيافتي شهروندان آموزش داده شود كه كاغذهاي روغني، پاكتهاي شير و دستمالهاي كاغذي آلوده را در بين 

  .نريزيد

 منظم بودن فعاليت كارگران مديريت مواد زايد، در جمع آوري مواد تفكيك شده سبب تداوم برنامه مي شود و جديت  ـ

به همين دليل، از قبل بايد امكانات كافي براي استمرار برنامه وجود .توليدكنندگان را در جداسازي مواد به همراه دارد

  . آوري مواد در برنامه زماني تعيين شده انجام گيردداشته باشد و جمع

  . كليه برنامه هاي جداسازي مواد، جمع آوري و يا تبديل آنها بايد بر اساس موازين بهداشتي صورت گيرد ـ

   مواد زايد بيمارستاني ـ4  ـ8

دارند كه مي تواند اين مواد خصوصياتي . بخشي از مواد زايد جامد شهري را مواد زايد خطرناك تشكيل مي دهند

  .طبقه بندي هاي ارايه شده از اين مواد بسيار متنوع است. سالمت انسان و يا ساير موجودات زنده را به خطر مي اندازد

از ديگر خصوصيات مواد زايد خطرناك اين است كه تكنولوژي جمع آوري و دفع اين گونه مواد، تابع ضوابط و معيارهاي 

بخشي از مواد زايد خطرناك را مواد زايد بيولوژيكي . صصان ويژه اجرا خواهد شدخاصي است كه فقط توسط متخ
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بيمارستان و مراكز تحقيقات بيولوژيكي، منابع اصلي توليد مواد زايد بيولوژيكي مخاطره آميز هستند، و . تشكيل مي دهند

ان ايجاد مسموميت آنها براي از جمله خصوصيات مهم مواد زايد بيولوژيكي، قدرت آلوده سازي، عفونت زايي و تو

از بافت هاي بدخيم كه طي جراحي به دست مي : مواد زايدي كه در اين گروه قرار دارند، عبارتند. موجودات زنده است

  .آيند، مواد آلوده مثل سوزن هاي زيرجلدي، باندها و داروهايي كه تاريخ مصرفشان گذشته است

قريباً در همه شهرها بخشي از مواد زايد را تشكيل مي دهند، جمع آوري و دفع با توجه به اينكه زباله هاي بيمارستاني ت

  : آنها معموالً به عهده شهرداريهاست، لذا تركيب و شيوه جمع آوري و دفن آنها در اين قسمت تشريح مي شود

  تركيب مواد زايد بيمارستاني

آزمايشگاه هاي پاتولوژي، آناتومي، بيولوژي و ساير به كليه مواد زايدي كه در بيمارستان ها، درمانگاه ها، مطب ها، 

در يك تقسيم بندي كلي مي توان مواد زايد . مكان هاي  مشابه توليد مي شود، مواد زايد بيمارستاني گفته مي شود

  :بيمارستاني را شرح زير تفكيك نمود

زباله آشپزخانه و بخش اداري بيمارستان، . اين زباله ها با ساير زباله هاي شهري تفاوتي ندارد:  زباله هاي معمولي ـ

و همچنين زباله هايي كه ضدعفوني شده اندا در ) مورد استفاده در بخش هاي شكسته بندي(گازهاي گچي پانسمان 

  .شمار زباله ها معمولي اند كه مي توان آنها را همراه با ديگر زباله هاي شهري دفع كرد

، )شامل مواد زايد اتاقهاي عمل، زايمان، پيوند اعضا و اندام هاي قطع شده(يك مواد زايد آناتوم:  زباله هاي خطرناك ـ

پانسمانهاي آلوده، سوزن ها و سرنگ هاي يك بار مصرف، كشتهاي ميكروبيولوژيكي و مواد زايد عفوني، توليدات 
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فاده مي شوند، مواد زايد دارويي خاص، مواد زايد شيميايي، لوازمي كه براي رفع ادرار، مدفوع و ساير ترشحات بدن است

بخش راديولوژي، و همچنين مواد زايد راديواكتيوي از مهمترين زباله هاي خطرناك بيمارستاني محسوب مي شوند كه 

  .بايد جدا از زباله هاي معمولي جمع آوري و دفع شوند

  جداسازي مواد زايد بيمارستاني

د در شرايطي ويژه صورت گيرد و اين كار، هزينه دفع اين جمع آوري، حمل و نقل، و دفع مواد زايد بيمارستاني باي

جداسازي مواد زايد بيمارستاني در دو بخش زباله . موادي را نسبت به هزينه دفع ساير مواد زايد شهري، بيشتر مي كند

  .هاي معمولي زباله هاي خطرناك مي تواند اين هزينه را تا حد زيادي كاهش دهد

 جمع آوري و دفع مواد زايد بيمارستاني، بايد ظرف هاي جداگانه اي براي ذخيره زباله در براي كاهش بيشتر هزينه هاي

بخش هاي گوناگون مراكز بهداشتي و درماني در نظر گرفته شود و چگونگي تفكيك انواع زباله ها به كليه كاركنان 

ت مي گيرد؛ اما تأكيد مي شود كه جداسازي زباله هاي شهري، اغلب به قصد بازيافت صور.بيمارستان آموزش داده شود

  .هيچ گاه نبايد زباله هاي بيمارستاني را به هر طريقي بازيافت كرد

  جمع آوري، حمل و نقل، و دفع زباله هاي بيمارستاني

چنان كه اشاره شد، زباله هاي معمولي بيمارستانها را مي توان مانند ساير زباله هاي شهري جمع آوري، حمل، و دفع 

در مجامع . براي زباله هاي خطرناك بيمارستاني، بهترين شيوه، استفاده از دستگاه هاي زباله سوز استكرد؛ اما 

در اين صورت . تخصصي اين اصل كه بيمارستان ها خود بايد مسؤول دفع مواد زايد درماني باشند، پذيرفته شده است
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اني مجهز به دستگاه زباله سوز نباشد، اين مواد بايد از اگر بيمارست. وجود زباله سوز فعال در هر بيمارستاني الزامي است

  :در اين صورت بايد از توصيه هاي زير پيروي كرد. بيمارستان ها جمع آوري شده، در زباله سوز مركزي سوزانده شوند

  . دستگاه زباله سوز بيمارستان با حجم زباله هاي درماني متناسب باشد ـ

  .ا دستگاه آموزش ديده باشند و فعاليت آن ها تحت نظارت متخصصان صورت گيرد كاركنان زباله سوز براي كار ب ـ

  . فيلترها و طرز كار صحيح دستگاه زباله سوز به طور مستمر كنترل شود ـ

  . محيط جمع آوري زباله و پيرامون دستگاه زباله سوز به طور مداوم پاكيزه و ضدعفوني شود ـ

اله سوز مركزي نيز در شهر وجود نداشته باشد حداقل بايد اين نوع زباله ها را در حتي اگر امكان دسترسي به دستگاه زب

بيمارستان به دقت گندزدايي كرد و براي جمع آوري و دفن جداگانه، به كارگران جمع آوري زباله هاي شهري تحويل 

  :  استدر اين صورت رعايت نكات زير در جمع آوري مواد زايد خطرناك بيمارستاني الزامي. داد

  . جمع آوري، حمل و نقل، و دفع اين مواد بايد به طور جداگانه صورت گيرد ـ

  . ماشينهاي حمل بايد كامالً سرپوشيده باشند و شيرابه زباله به بيرون نفوذ نكند ـ

  . مواد زايد نوك تيز در ظرف هاي مناسب بسته بندي شوند ـ

زايد درماني دخيل هستند بايد به لوازم ايمني در جمع آوري، حمل و  كليه كاركناني كه در جابه جايي و انتقال مواد  ـ

نقل، و دفع اين گونه مواد مجهز باشند و در زمينه چگونگي برخورد با رخدادهاي احتمالي آموزش هاي الزم و كافي 

  .ديده باشند
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  . انتقال زباله ها از مراكز بارگيري به طور مستقيم به مركز دفع نهايي صورت گيرد ـ

  . ماشينهاي حمل زباله پس از تخليه بار، به دقت شسته و ضدعفوني شوند ـ

  نظافت شهري●

  نظافت شهري 

حركت و فعاليت در عين حال كه الزمه حيات است، عوارضي از خود برجاي مي گذارد كه گاه مطلوب نيست و انسان 

حركت باد، ذرات ريز . گونه اي حذف كندبراي ادامه حيات در شرايط محيطي مطلوب، ناگريز بايد آن عوارض را به 

برگ درختان در كف خيابان مي ريزد، . خاك را از نواحي اطراف شهر روي ساختمان ها و خيابان ها پراكنده مي كند

مواد زايد موجود در آب از طريق جويها در سطح شهر پراكنده مي شوند و انسان با فعاليت خود به طور مداوم انواع مواد 

اگر فعاليت انسان براي زدودن مواد گفته شده نبود، . در محيطهاي گوناگون توليد مي كند و به جا مي گذاردزايد را 

  .حيات انساني در خطر مي افتاد؛ از اين رو، نظافت محيط، شرط الزم براي ادامه حيات است

. هداشت عمومي شهر هستندنظافت شهري، زدودن سطوح شهر از انواع مواد و موجودات ناخواسته اي است كه مخل ب

اما همچنان كه در .  صورت مي گيرد ـ خصوصي يا دولتي  ـطبيعاً نظافت در هر عرصه شهري، توسط مالكان آنها 

نه تنها مسؤول جمع آوري و دفع ) قانون شهرداري ها (1334اوايل فصل اول گفته شده، شهرداريها طبق مصوبه سال 

بلكه نظافت سطوحي را كه به عموم شهروندان تعلق دارد و شهرداري ملزم به انواع زايدات در محيط شهري هستند، 
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با اين حال نبايد انتظار داشت كه نظافت شهري فقط توسط نهادي . ايجاد و نگهداري از آن است، نيز بر عهده دارند

  .خاص صورت گيرد بلكه چون همه از آن منتفع مي شوند همه نيز بايد در اين راه بكوشند

   مشاركت شهروندان در نظافت شهري ـ5  ـ1

دست كم تا قرن گذشته شمسي كه نظافت معابر، متولي قانوني نداشت، اين كار را شهروندان انجام مي دادند؛ در آن 

زمان همه شهروندان افزون بر نظافت فضاي داخلي منازل خود، تا شعاعي جلوتر از فضاي داخلي خانه خود را نيز آب و 

متأسفانه جز شهرهاي كوچك و محالت قديمي و روستاها، اكنون ديگر آن شيوه پسنديده به فراموشي . جارو مي كردند

شايد كم رنگ شدن تعلقات افراد به روابط محله اي، گسترش شهرها، توسعه شبكه هاي ارتباطي، و . سپرده شده است

كن كرده باشد؛ اما به هر علتي، داشتن پيچيده تر شدن نظافت شهري، انجام كليه اين امور را توسط شهروندان غيرمم

يك شهر تميز و پاكيزه بدون مشاركت شهروندان امكانپذير نيست و مشاركت آنها نيز تنها به آب و جارو كردن بخشي 

دقت، توجه و احساس مسؤوليت گروه هاي متفاوت شهروندان در پاكيزه نگه . از جلوي منازل خود محدود نمي شود

  . مؤثري در نظافت شهري داردداشتن سطوح شهري نقش

در اغلب كشورهاي توسعه يافته، قوانيني وضع شده كه اشخاص را وادار مي كند زباله ها را درخيابان نريزند؛ و گرنه 

.   به تصويب رسيد، از جمله آن موارد است1958 كه در سال " پس مانده زباله در انگلستان"قانون . جريمه مي شوند

كليه مقامات محلي مجبور شده اند رويه اي را براي اخذ جريمه تحت عنوان قانون زباله، اتخاذ بر اساس اين قانون، 

گذشته از الزامات قانوني، جلب عالقه شهروندان به حفظ پاكيزگي شهر نيز براي پاك نگه داشتن فضاي شهري . كنند
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براي آگاه كردن . ي به دنبال خواهد داشتمؤثر باشد، مشاركت بيشتر شروندان را در پاكيزه نگه داشتن مكان هاي عموم

شهروندان در استفاده صحيح از سطل هاي زباله عمومي، دفع زباله هاي پراكنده و مزاحم، و تخليه زباله به صورت 

بيشتر فعاليت هايي كه در راه پاكسازي شهر انجام مي گيرند به .  پراكنده، به شبكه اطالع رساني گسترده تري نياز است

با توجه به اينكه تكرار، هميشه عادت را به دنبال . ني هايي مانند، ارايه اخبار و آگاهي رساني عمومي نياز دارندپشتيبا

بايد ...  اعالميه، تابلو، جزوه و  ـوسايل اطالع رساني . خواهد داشت، اين عمليات هر ساله بايد به طور مكرر انجام شود

  .ياد به كار گرفته شونددر سطح شهر و مناطق پر جمعيت در تعداد ز

براي جلب نظر مردم مي توان تابلوهايي را در معرض ديد ساكنان و رهگذراني كه پياده يا سوار بر وسيله نقليه، از محل 

اين تابلوها را مي توان روي وسايل نقليه اي .  مي گذرند، نصب كرد ـ كه بهتر است محل پر رفت و آمد باشد  ـتابلو 

از .  زباله و حتي و انتها نيز نصب كرد تا جلوه بيشتر و امكان اطالع رساني گسترده تر داشته باشندچون كاميونهاي حمل

  .اعالميه نيز مي توان براي ارتقاي سطح آگاهي مردم در اين زمينه بهره برد

رس و در نصب اعالميه در گذرگاه هاي پرتراكم، مركز شهر، مركز خريد، بازارهاي روز، وروديهاي شهر، خروجي مدا

حداكثر زمان كافي براي باقي ماندن اين اعالميه ها . مكان ها يي كه ساختمان هاي مهم قرار دارند، بازدهي بيشتر دارد

در مكان هاي مذكور پانزده روز است؛ زيرا، ديدن هر روز يك اعالميه بيشتر از اين مدت، سبب از بين رفتن تأثيرات آن 

عالميه ها بايد دو يا سه مورد از آنها را همزمان در معرض ديد عموم قرار داد؛ به براي تضمين موفقيت اين ا. مي شود
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عنوان مثال، بهتر است اعالميه اي درباره شيوه نگهداري از زباله در منازل، با اعالميه اي درباره انواع سطل هاي زباله و 

  .يا بازيافت زباله، همزمان نصب شود

  ظافت مي شود سطوحي كه توسط شهرداري ن ـ5  ـ2

همان طور كه گفته شد، شهرداري افزودن بر . سطوح شهر توسط كساني كه آنها را در تصرف دارند نظافت مي شوند

نظافت ساختمان ها و تأسيساتي كه در اختيار دارد، نظافت سطوحي را كه بر اساس قانوني، ايجاد و نگهداري از آن به 

فت شبكه هاي ارتباطي و پارك ها، بخش اصلي فعاليت، شهرداري در اين نظا. عهده شهرداري است، نيز عهده دار است

  :زمينه است مه مسائل مربوط به آنها مورد بررسي قرار مي گيرد

  شبكه هاي ارتباطي 

در وضع موجود شهرهاي . شبكه هاي ارتباطي از كوچه هاي بن بست تا بزرگراه هاي درون شهري را در بر مي گيرند

شبكه هاي ارتباطي بر خالف . ن سطوح حدود بيست درصد از كل وسعت شهر را تشكيل مي دهندكشور، معموالً اي

. سطوح خصوصي يا دولتي، توسط عموم شهروندان مورد استفاده قرار مي گيرند و به طور مداوم نياز به نظافت دارند

نمي دانند بلكه قصور در پاكيزه نبودن متأسفانه در كشور ما شهروندان نه تنها خود را ملزم به رعايت نظافت در معابر 

  .خيابان، موجب نارضايتي آنها از متوليان قانوني نظافت شهري مي شود

نظافت انواع شبكه هاي ارتباطي، با توجه به مشخصات و نقش و عمل كرد شبكه و كاربري زمين هاي اطراف آن، 

  .ويژگي هاي خاصي دارد كه در سطرهاي زير به آنها اشاره مي شود
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  شرايط خيابان ها و پياده روها

بهتر ) مانند آسفالت و موزائيك(سطوح هموار . نحوه پوشش خيابان ها و پياده روها در تميز كردن آنها بسيار مؤثر است

تميز مي شوند؛ زيرا سطوح ناصاف گرد و خاك را درون خلل و فرج ) مانند سنگ فرش و آجر فرش(از سطوح ناهموار 

  .به سختي تميز مي شوندخود نگه مي دارند و 

در پوشش معابر پياده، اغلب به منظور زيبا سازي و ايجاد تنوع، جز آسفالت، از انواع سنگفرش، موزائيك، آجرفرش، بتون 

اين پوششها از نظر نظافت شهري بايد طبق اصول فني ساخته شوند تا نظافت . و گاهي تركيبي از آنها استفاده مي شود

  .پذيردآنها به آساني انجام 

  تأثير ترافيك موتوري

در خيابانهايي كه عبور و مرور در آنها زياد است، چرخ ماشينها، گردوخاك و زباله را به طرف كانال ها و گوشه هاي 

در اين گونه خيابان ها به ايمني رفتگران بايد . خيابان هدايت مي كند و عمدتاً تنها حاشيه خيابان ها نياز به نظافت دارند

  .ار كردتوجه بسي

در مراكز شهري كه در آنها به طور مداوم بارگيري و تخليه بار انجام مي شود و خيابانهايي كه در آنها پارك اتومبيل 

در اين خيابان .  به آساني امكانپذير نيست ـ به ويژه ماشينهاي بزرگ  ـمجاز است نيز، استفاده از ماشين هاي تنظيف 

  . و همچنين شناسايي زمان مناسب براي نظافت، اهميت زيادي داردها استفاده از شيوه و ابزار مناسب

  خيابان هاي بازار و مراكز خريد
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خيابان هايي كه مراكز خريد، در آنها واقع شده اند بايد به طور پياپي و مرتب پاك سازي شوند؛ زيرا برخي مغازه ها، 

نشستن گرد و غبار اين خيابان ها روي مواد غذايي اجناس خود را در پيشخوان ها و ويترين هاي باز قرار مي دهند و 

افزون بر اين، خيابان هايي كه تعداد زيادي مغازه و مركز خريد در آنها واقع . بهداشت و سالمت را به خطر مي اندازد

بان ليكن متأسفانه برخي از فروشندگان و كسبه مجاور خيا. است بايد چنان تميز باشند كه مشتري بيشتري را جلب كنند

ها زباله هاي خود را در جوي آب و اطراف خيابانها مي ريزند و بوي بد توليد شده همراه با كثيفي محل، چهره اي زشت 

براي از بين بردن اين عادت و تميز نگهداشتن هميشگي خيابانها بايد با تأكيد و تبليغ بر . و ناپسند به خيابان ها مي دهد

الزام .  و مراكز فروش، مشاركت شاغالن در واحدهاي تجاري را جلب كردنقش پاكيزگي معابر در نواحي تجاري

فروشنندگان و صاحبان مغازه ها به نگهداري زباله در درون مغازه و گذاشتن ظرف ها زباله مناسب براي مشتريان، در 

  .پاكيزه نگهداشتن خيابان ها و جوي هاي اين نواحي بسيار مؤثر است

  جاده هاي روستايي

رور حيوانات اهلي و جابه جا كردن خوراك دام يا فضوالت دامي در خيابانها و جاده هاي روستايي كه اغلب در عبور و م

حاشيه شهرهاي متوسط قرار دارندو عملكرد كشاورزي در اطراف آنها چشم گير است عواارض خاص خود را به جا مي 

  .گذارد
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تبليغات، آشنا كردن ساكنان منطقه با . گيها وجود نداردمتأسفانه قوانين مشخصي براي جلوگيري از اين گونه آلود

عوارض آلودگي، انتقال دامداري ها و فعاليت هاي مزاحم به بيرون شهر، و استفاده از ابزارهاي مناسب جابه جايي 

  .حيوانات و خوراك يا فضوالت دامي از اقدامات مؤثر در اين زمينه است

  پارك ها

كاركرد اصلي پارك ها، گذران اوقات فراغت است .  پارك ها به عهده شهرداري هاستنگهداري از فضاي سبز و نظافت

و افزون بر طراحي و امكانات مناسب،بايد محيطي پاكيزه نيز داشته باشند تا پاكيزگي، زيبايي و آرامش را به بيننده 

اهم كردن محيطي مناسب براي منتقل مي كند و به شهرونداني كه به اين گونه فضاها مي روند، اطمينان دهد كه فر

  .گذران اوقات فراغت، مدنظر مسؤوالن بوده است

اگر چه براي خوشنايند جلوه كردن پارك ها بايد همواره آنها را پاكيزه نگهداشت؛ اما ميزان فعاليت براي پاكيزگي پارك 

با . ر فصلي تغيير مي كنددفعات نظارت پارك ها به علت وجود درختان و فضاي سبز به طو. ها، هميشه ثابت نيست

توجه به اينكه در روزهايي خاص از هفته و يا حتي ساعاتي خاص از روز، استفاده از پارك شدت بيشتري مي گيرد، 

نظافت و پاكيزگي پارك ها در آن اوقات، اهميت بيشتري دارد و بايد در برنامه ريزي مسؤوالن براي تأمين نيروي 

  .وجه قرار گيردانساني و ابزارهاي الزم مورد ت

اندازه پارك، تعداد مراجعان، نوع و سطح فضاي سبز، و تأسيسات و امكانات موجود در پارك ها از عوامل مؤثر در نظافت 

  .پارك ها هستند
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. در بسياري از پارك ها، زمين ها پوشيده از چمن، گل، درخت و درختچه بخش وسيعي از سطح پارك را در بر گرفته اند

را نمي توان همچون سطوح آسفالت و سنگفرش جارو و شست و شو كرد، اما در همه حال پاك كردن اگر اين سطوح 

اين سطوح از علف هاي هرز، بازمانده چمنهاي اصالح شده، شاخ و برگ هاي هرس شده و زباله هايي كه توسط 

  .مراجعان به پارك در سطوح سبز پراكنده مي شوند، ضروري است

زيادي از زباله هاي پراكنده شده در سطح پارك ها را پوشش هاي بسته بندي مواد غذايي در بسياري اوقات، بخش 

مغازه ها و دكه هاي فروش مواد غذايي در كنار پارك ها يا داخل كه اغلب از رونق برخوردارند، بايد . تشكيل مي دهند

واند از طريق نصب ظرف ها مشاركت مسؤوالن اين فروشگاه ها مي ت. در نظافت محيط پارك نقش داشته باشند

مناسب زباله براي مغازه يا دكه، در نظر گرفتن ظرف ها مناسب براي مشتريان و همچنين تالش در پاكيزه نگهداشتن 

  .فضاهاي پيرامون اين واحدها جلب و علمي شود

عضي موارد همراه با مراجعان به پارك ها، اغلب حين استفاده از اين فضا، از انواع تنقالت استفاده مي كنند و در ب

از اين رو الزم است ظرف ها زباله با . اعضاي خانواده بساط پهن كرده، شام يا ناهارشان در محوطه پارك مي خورند

  .فاصله اي مناسب از همديگر در قسمتهاي گوناگون پارك نصب گردد

مناسب، زيبايي و هماهنگي با محيط ظرف هاي زباله در پارك ها بايد داراي ويژگي هاي نمايان بودن، ظرفيت و ارتفاع 

  .پيرامون، سهولت استفاده، سرپوشيده بودن، و تخليه آسان، باشند

  نظافت جوي ها و جدول هاي كنار خيابان
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 كه براي جمع آوري آّهاي سطحي و انتقال آنها به كانالها و مسيرهاي  ـنظافت جوي ها و جدول هاي كنار خيابان 

  . و به عهده شهرداري هاست ـ مي شوند منتهي به خارج از شهر احداث

معموالً ريختن زباله توسط افراد و يا انتقال زباله هاي خيابان و پياده رو از طريق باد، باعث آلودگي جدولها و جوي ها 

.  ساكن باشد ـ بدتر از آن  ـآلودگي جدولها زماني تشديد مي شود كه خالي نباشند و در آن ها آب جاري و يا . مي شود

اگر چه از نظر اصول فني، شيب كف جداول بايد به گونه اي باشد كه آب به آساني در آن حركت كند، اما گاهي به دليل 

ضعف فني در اجرا، و يا تخريب بخشهايي از كف جدول ها و همچنين مسدود شدن مسير، آب در جويها باقي مي ماند 

تشكي . ياباني به آب، در كف جوي ها لجن تشكيل مي شودو در اين صورت با اضافه شدن گرد و خاك و زباله هاي خ

لجن در جدولها، افزون بر به وجود آوردن آلودگي بصري، موجب پيدايش محيطي مناسب براي زندگي موجوداتي نظير 

از اين رو، كانال هاي ياد شده بايد . پشه، مگس، و موش شده، سبب پراكندگي انواع آلودگي ها در سطح شهر مي شود

مواردي كه در نظافت جوي ها و جدول ها بايد مورد توجه قرار گيرد به شرح . طور مداوم نظافت شست و شو شوندبه 

  : زير است

  . شيب كف جدول ها بايد به گونه اي باشد كه آب به آساني به سمت پايين جاري شود ـ

ه شود در غير اين صورت با ناهموار شدن  كف جوي ها و جدول ها همواره بايد با سيمان يا مواد مناسب ديگر، پواشند ـ

كف جدول و ايجاد شيار و چاله، همچنان كه گفته شد، آب در حالت سكون باقي مي ماند و زمينهي تشكيل لجن فراهم 

  . مي شود
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عدم انجام اين كار با تمهيداتي نظير تبليغ .  ريختن زباله در جدول عامل اصلي آلودگي جدول ها محسوب مي شود ـ

 در بين شهروندان، نصب سطل هاي مناسب زباله در كنار خيابان و الزام واحدهاي تجاري و خدماتي حاشيه مستمر

  .خيابان به نگهداري از زباله در ظرف ها مناسب در داخل واحد تجاري، امكان پذير است

ن آموزش آن ها، بر  تأكيد مي شود كه رفتگران، زباله جارو شده از سطح خيابان را داخل جوي ها نريزند و ضم ـ

  .چگونگي كار ايشان نظارت شود

  . با هر روشي كه ممكن است، از تشكيل لجن و يا باقي ماندن آن در كف جوي ها جلوگيري شود ـ

  . لجن ها و زباله هاي تخليه شده از داخل جوي ها به سرعت جمع آوري شوند ـ

اري پشه و مگس فراهم شده باشد داخل جوي بايد  در صورتي كه به علت ماندن آب راكد و لجن، زمينه تخم گذ ـ

در استفاده از مواد آفت زدا بايد توجه و دقت شود . بالفاصله پس از انتقال لجن و آب راكد، ضد عفوني و سمپاشي شود

  .كه خطراتي براي حيوانات و يا عموم افراد جامعه پيش نيايد

سبي صورت گيرد تا از پخش آنها در سطح خيابان جلوگيري  انتقال لجن ها و زباله هاي داخل جوي با وسايل منا ـ

  .شود

  نظافت ديوارها

 محل مناسبي براي ارايه انواع  ـ به ويژه در خيابانهاي اصلي كه بيشتر در معرض ديد عابران هستند  ـديوارهاي شهر 

سمي تمايل دارند از اين امكان پيام ها، شعارها و تبليغات محسوب مي شوند و افراد، شركتها و سازمانهاي رسمي وغير ر
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از سوي ديگر، نصب انواع اعالميه ها، تراكت ها و يا نوشتن شعارها در صورتي . براي انتقال پيام هايشان استفاده كنند

. كه با برنامه ريزي قبلي و توأم با نظم نباشد، موجب ه وجود آمدن اغتشاش بصري و زشتي بدنه خيابان ها مي شود

 اين آلودگي بصري، افراد و سازمان ها بايد از استفاده خودسرانه از بدنه خيابان ها براي انواع پيام براي جلوگيري از

قبل از اعالم عمومي اين . رساني منع گردند و هرگونه اقدام در اين زمينه، در چارچوب هاي تعيين شده انجام گيرد

  .رد و ضوابط استفاده از آن را نيز مشخص نمايدموضع، شهرداري بايد محل هايي مناسب براي اين كار در نظر بگي

در شهرهاي بزرگ . پاك كردن شعارها و اعالميه هاي موجود از روي ديوار، اغلب مشكالتي فني خاصي به همراه ندارد

با . براي اين نوع نظافت معموالً از دستگاه پارك كننده اي كه بخار داغ را با فشار به ديوارها مي پاشد، استفاده مي كنند

اين دستگاه كه به يك پيستوله مجهز است، كارهاي متعددي از جمله آبپاشي و شست و شو را با فشار متوسط يا فشار 

معموالً هيچ اعالميه يا شعاري كه روي ديوار نقش بسته است، تاب مقاومت در برابر فشار . بسيار باال مي توان انجام داد

ال اين روش پاشيدن گل و گرد و غبار و آب كثيف روي خيابان، اتومبيلها، و تنها اشك. باالي اين دستگاهها را ندارد

  .ديوارهاي اطراف است

اين مواد . در اين روش براي پاك كردن سطوحي كه چسبندگي بيشتري دارند، از مواد ضد چسب استفاده مي كنند

  ـ از جمله فلز، چوب ـ روي هر سطحي معموالً به شكل مايع بي رنگ يا اليه ژالتيني شفاف هستند ومي توان آنها را

  . به كار برد ـسيمان، آجر، سطوح رنگ شده، پالستيك، رزين، سنگ، موزايي و شيشه 
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ديوارهاي شهر، افزون بر عوارضي كه مستقيماً و با هدف خاصي توسط شهروندان به وجود مي آيند، از طريق عوامل 

رات معلق ناشي از آلودگي هواي شهر به صورت اليه اي روي ديوارها گرد و غبار و دود و ذ: طبيعي نيز آلوده مي شوند

و ساختمانهاي شهري مي نشيند و ريزشهاي جوي نه تنها نمي توانند اين اليه را به طور كامل پاك كنند، بلكه گاهي 

، ديواره هاي نتيجه عوامل طبيعي ذكر شده آن است كه چند سال پس از احداث بنا. اين آلودگي ها را گسترش مي دهند

بر خالف پاك سازي ديوار از اعالميه ها و نوشته ها، در اين مورد بطور مستقيم . آن مات، دود گرفته و كثيف مي شوند

شرط اصلي پاكيزه ماندن ديوارها، تميز بودن هواي شهر . نمي توان با اتخاذ تمهيداتي از آلودگي ديوارها جلوگيري كرد

اده از مصالحي كه مناسب شرايط محيطي هر شهر باشند و همچنين استفاده از شيوه هاي اما افزون بر آن با استف. است

مناسب براي ساختن بنا، مي توان زمينه ها ي آلودگي بدنه شهر را كاهش داد و يا امكان تميز كردن آسان ديوارها را 

  .فراهم نمود

بدنه ديوارها، مي توان از ابزارها و ماشينهاي مناسب در نظافت ديوارها، با توجه به نوع مصالح و نوع آلودگي موجود در 

شست و شوي ديوارها و استفاده از ماشين هايي كه ذرات ريز ماسه را به سطوح مورد نظر پرتاب مي كنند . استفاده كرد

  .و در واقع كار سمباده را انجام مي دهند، از شيوه هاي رايج در نظافت ديوارهاي شهر است

  اع و نظافت شهريفضاهاي غيرقابل دف

در همه شهرها، فضاهايي نيز هستند كه به علت برخورداري از بعضي خصوصيات در معرض انواع آلودگيهاي اجتماعي و 

تجمع زباله و عدم پاك سازي محل، . به اين گونه فضاها، فضاهاي غيرقابل گفته مي شود. محيطي قرار مي گيرند
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براي نظافت كامل شهري فضاهاي غيرقابل دفاع نيز بايد مورد . م مي خوردبسياري از اوقات در اين گونه فضاها به چش

  :توجه قرار گيرند

  . فضاهايي كه مالك آنها مبهم يا ناشناس است ـ1

  . فضاهايي كه مالك دارند اما به علت عدم استفاده از فضا، تحت كنترل و سرپرستي قرار ندارد ـ2

  . فضاهايي كه در معرض ديد نيستند ـ3

  .فضاهاي بدون كاركرد و يا بدون كاركرد متناوب  ـ4

  . فضاهايي كه در آنها طرحهايي در دست اجراست ـ5

  . شكل ناشي از عقب نشيني زمينهاي حاشيه خيابانU و L فضاهاي  ـ6

فضاهاي ذكر شده خصوصياتي دارند كه باعث مي شود نه تنها به طور مداوم نظافت نشوند، بلكه به محل تجمع انواع 

عدم پاكيزه سازي اين فضاها نيز افزون بر آلودگي بصري، همچنين انواع . له و نخاله هاي ساختماني تبديل شوندزبا

از اين رو، اغلب در ديوارهاي اطراف اين فضاها، . آلودگي ها و مزاحمت ها را براي زمين ها مجاور به وجود مي آورد

  .ه چشم مي خوردجمالت هشداري، درباره ريختن زباله و نيالودن محيط ب

اين گونه فضاها در سطح شهر بايد شناسايي شوند تا براي محصور كردن زمين، در نظر گرفتن كاركرد مناسب و مستمر، 

در نهايت مراجعه مداوم و ... نمايان كردن فضا، ملزم كردن مالكان به كنترل و نظارت بر زمينهاي تحت تملك و 

  . زباله در اين مناطق تمهيداتي مناسب اتخاذ شودمستمر كارگران مسؤول نظافت و جمع آوري
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   مبارزه با جوندگان ـ5  ـ3

در شهرهاي گوناگون كشور، موش ها انواعي دارند كه چناچه مواد غذايي فراوان و محل زندگي مناسب نيز برايشان 

 كه از پس مانده مواد موش جانور همه چيز خواري است. وجود داشته باشد، به سرعت توليد مثل كرده، تكثير مي شوند

در . غذايي، دانه حبوبات و غالت، سبزيجات، گوشته و هر نوع موادي كه مورد مصرف انسان است، تغذيه مي كند

صورت باال رفتن تعداد جمعيت، اين حيوانات، افزون بر آنكه مي توانند حجم زيادي از غذاهاي مورد نياز انسان را 

  .خطرناك نظير طاعون و تب تيفوس مي گردندمصرف كنند، موجب انتقال بيماريهاي 

در طبيعت، گربه، سگ، مار و پرندگان شكاري از مهم ترين دشمنان جوندگان محسوب مي شوند و موجب كنترل 

اما در شهرها كنترل موشها به وسيله دشمنان طبيعي آنها مقدور نيست، و مهمترين راه براي . جمعيت آنها مي شوند

لوگيري از پيدايش زمينه تكثير و محيط مناسب براي زاد و ولد و تغذيه اين حيوانات است؛ بنابراين، مبارزه با جوندگان، ج

  .بايد از تلنبار شدن زباله ها و شرايط نامناسب جوي ها و جدول ها كه موجب تكثير موشها مي شود، جلوگيري كرد

به طور كلي . ه هاي مبارزه با اين حيوان استعالوه بر پيشگيري، مسموم كردن و گرفتن موش به كمك تله از ديگر را

مسموم كردن در هر نقطه اي كه امكان خطر براي انسان و حيوانات اهلي نيست، يكي از سودمندترين روش هاي از 

  .استفاده از تله نيز از روشهاي ساده و ارزان محسوب مي شود. بين بردن موش است



 100 کتاب سبزراهنماي شهرداري ها

رو به افزايش باشد بايد از روشهاي گسترده براي مبارزه با آن استفاده در هر صورت چناچه تعداد موش ها در سطح شهر 

در اين زمينه نيز هر گونه اقدامي بدون مشاركت گسترده شهروندان موفقيت آميز نخواهد بود و بايد ضمن انجام . كرد

  .تبليغات گسترده، در آموزش و ارايه رايگان وسايل مبارزه با جوندگان كوششي كرد
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