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  EFE  ...............................................................................................................................................  13 ماتريس )2-2 ( جدول
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  65  ..............................................................................................  شهري جامد پسماندهاي در متداول سمي مواد )7-2( جدول 
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  297  .....................................................  سوز زباله دودكش از خروجي گازهاي دواح بر ها آالينده مجاز مقادير )23-2( جدول
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  335  ...................................................................  يكديگر با مقايسه در ها سوخت و ها پالستيك گرمايي ارزش )30-2( جدول
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  21  ........  پسماند مديريت سيستم در موجود هاي قوت نظر نقطه از استراتژيك عوامل بر نظرسنجي نتايج مقايسه)7- 2( نمودار

  22  ......  پسماند مديريت يستمس در موجود هاي تهديد نظر نقطه از استراتژيك عوامل بر نظرسنجي نتايج مقايسه )8- 2( نمودار

  23  ....  پسماند مديريت سيستم در موجود هاي فرصت نظر نقطه از استراتژيك عوامل بر نظرسنجي نتايج مقايسه )9- 2( نمودار

  29  ........................................................................................................................  پسماند مديريت مراتب سلسله  )1-2( شكل

  35  .....................................................................................  آنها هاي هزينه و خطرات با مراتب سلسله بين ارتباط )2-2( شكل

  37  .................................................................................................  مقصد در و مبدأ در پسماند كاهش بين ارتباط )3-2( شكل

  39  .....................................................................  جامد پسماندهاي مديريت مختلف مراحل در را توليد كاهش )10- 2( نمودار
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  88  ........................................................................................................................  كاغذي مخازن نگهدارنده فريم )5-2( شكل
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  97  .........................................................................  تجاري و اداري جامد ندهايپسما سازي ذخيره جهت مخازن )8-2( شكل
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  104  ........................................................................................................................  دامپستر مخازن از اي نمونه )13-2( شكل

  104  .....................................................................................................  جلو از بارگيري با مكانيزه مخازن تخليه )14-2( شكل
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  106  ..........................................................................................................................  غلطان مخازن از اي نمونه )17-2( شكل

  106  .....................................................................................................  غلطان بازو پشت به غلطان مخزن انتقال )18-2( شكل
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  108  ....................................................................  معابر در خشك زباله تفكيك جهت خشك زباله مخزن نمونه )20-2( شكل
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ROLL( غلطان مخزن )25-2( شكل ON-OFF (  ..........................................................................................................  114  
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  125  ............................................................................  پشت از مكانيكي بارگيري با مكانيزه آوري جمع سيستم )36-2( شكل

  125  ......................................................................پشت از بارگيري سيستم در بزرگ مخازن آوري جمع روش )37-2( شكل
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        امكانسنجي و ارائه گزينه هاي مناسب مديريت پسماندامكانسنجي و ارائه گزينه هاي مناسب مديريت پسماندامكانسنجي و ارائه گزينه هاي مناسب مديريت پسماندامكانسنجي و ارائه گزينه هاي مناسب مديريت پسماندامكانسنجي و ارائه گزينه هاي مناسب مديريت پسماندامكانسنجي و ارائه گزينه هاي مناسب مديريت پسماندامكانسنجي و ارائه گزينه هاي مناسب مديريت پسماندامكانسنجي و ارائه گزينه هاي مناسب مديريت پسماند        --------22222222

ش يافزا رويه و غيراصولي شهري، توسعه بي بودن الگوي رايج مصرف شهروندان،ن درست

افزايش جمعيت، افزايش تبليغات مختلف استفاده از كاالها و محصوالت گوناگون از  هاجرت،م

هاي  هاي گروهي، تنوع توليد روزافزون انواع محصوالت و كاالها به ويژه بسته بندي طريق رسانه

آنها و بسياري از عوامل ديگر امروزه به مشكالت پيچيده زندگي شهري دامن زده و يكي از 

. شهرها نمودار كرده است ن معضالت بهداشتي و زيست محيطي را به خصوص در كالنبارزتري

كند و آن چيزي نيست  اندازي مي مشكلي كه تقريباً از حالت ناملموس به شكل محسوسي چشم

شهرهاي كشور را با  توان كالن امروزه ديگر نمي. جز روند صعودي توليد مواد زائد جامد

مديريت و مهندسي مواد زائد جامد . رعلمي و مهندسي اداره كردهاي سنتي و مديريت غي روش

شهري امروزه يكي از علوم بسيار پيشرفته در كشورهاي جهان اول و برخي از كشورهاي درحال 

آوريهاي نوين  شود و توجه به كارگيري دانش فني روز جهان و استفاده از فن توسعه محسوب مي

هاي بهداشتي  ها و سياست كي از اركان اصلي تعيين استراتژيالمللي در اداره مديريت شهري ي بين

دوميليون با جمعيتي بالغ بر  استان گيالن در حال حاضر . باشد و زيست محيطي در آن كشورها مي

براي اين حجم زائدات توليدي  .تن زباله توليدي دارد 1500نفر روزانه بيش از و چهارصد هزار 

  . ي مبتني بر اصول مهندسي انديشيد و اعمال نمودبايد تدبير كارشناسي و مديريت

در اين فصل به ارائه گزينه هاي مناسب در المان هاي مختلف سيستم مديريت پسماند با استفاده 

از تجربيات جهاني ارائه شده در فصل قبل و همچنين تكنولوژي هاي قابل دسترس اشاره شده 

نيازها و حل مشكالت در محدوده مطالعاتي از آنجا كه گزينه هاي پيشنهادي بر اساس . است

مورد بررسي قرار مي گيرند، لذا بمنظور ارائه سيستم كامل مديريت پسماند مجموعه گزينه هاي 
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تركيب حاصل . هر بخش تحت عنوان سناريو هاي مديريت پسماند در فصل سوم ارائه مي گردد

تشكيل مي دهد و ارزيابي سناريو  چندين سناريو را با اهداف متفاوتاز گزينه هاي پيشنهادي، 

  .هاي مختلف، بهترين آلترناتيو را در خصوص هر محدوده مطالعاتي بطور جداگانه بيان مي دارد

 

  امكان سنجي استفاده از فرصت ها و راهكارهاي رفع مشكالت و تنگناهاامكان سنجي استفاده از فرصت ها و راهكارهاي رفع مشكالت و تنگناها--11--22

دفن  آوري، حمل و نقل آن و مديريت مواد زائد شهري به عواملي همچون توليد زايدات، جمع

هاي  باشد و سازمان لذا محدوده سازمان بسيار وسيع و متغير مي. زباله و بازيافت آن بستگي دارد

) هاNGO(بخشي ديگر مانند شهرداري، راهنمايي و رانندگي، محيط زيست، سازمانهاي مردم نهاد 

توان  ي را نميبنابراين چنين سازمان. شوند در اين محدوده وجود دارند و مستقالً، مديريت مي... و 

با روش مديريت اجرايي مديريت نمود و راهي جز مديريت راهبردي يا استراتژيك براي آن 

وجود ندارد كه به صورت سلسله مراتبي و بازخورد به يكديگر متصل هستند بايستي مورد 

در اين بخش به منظور بررسي عوامل دروني و بيروني تاثيرگذار بر مديريت . بررسي قرار گيرد

به عنوان جامعه آماري  محدوده مطالعاتيسماندها، ابتدا با انتخاب سيستم مديريت پسماندهاي پ

مورد بررسي نسبت به بررسي و شناسايي عوامل محيطي شامل محيط خارج و درون سازمان 

مديريت پسماندها اقدام و در مرحله بعد به تجزيه و تحليل و تدوين استراتژي مورد نظر پرداخته 

هاي برتر  مرحله سوم اجراي استراتژي و در مرحله آخر ارزيابي و كنترل استراتژي. شده است

  . باشد مي

شامل محيط داخلي و عوامل محيط (در اين طرح ابتدا به بررسي و شناسايي عوامل محيطي 

هاي داخلي و  بدين منظور ابتدا بايد متغيرهاي موجود در محيط. شود ، پرداخته مي)خارجي

لذا . كرده و عوامل فوق را مورد بررسي قرار داد را شناساييت مواد زائد شهري خارجي مديري
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تاثيرگذار و با اهميت و همچنين عوامل كليه عوامل استراتژيك را مورد ارزيابي قرار داده و عوامل 

براي ارزيابي در اين بخش  .كم اهميت و تا حدودي خنثي را مورد شناسايي و رده بندي نمود

 Externalو  Internal Factor Evaluation(IFE)از ماتريسهاي  داخليو  خارجياتژيك عوامل استر

Factor Evaluation(EFE) شود استفاده مي .  

  

        تشكيل جداول شناسايي فاكتورهاي استراتژيك عوامل دروني و خارجي تشكيل جداول شناسايي فاكتورهاي استراتژيك عوامل دروني و خارجي تشكيل جداول شناسايي فاكتورهاي استراتژيك عوامل دروني و خارجي تشكيل جداول شناسايي فاكتورهاي استراتژيك عوامل دروني و خارجي تشكيل جداول شناسايي فاكتورهاي استراتژيك عوامل دروني و خارجي تشكيل جداول شناسايي فاكتورهاي استراتژيك عوامل دروني و خارجي تشكيل جداول شناسايي فاكتورهاي استراتژيك عوامل دروني و خارجي تشكيل جداول شناسايي فاكتورهاي استراتژيك عوامل دروني و خارجي --------11111111--------11111111--------22222222

نيروهاي  ، نسبت به تجزيه و تحليل عوامل وEFEيا  خارجيبا استفاده از ماتريس ارزيابي عوامل 

نمايد و ابزاري براي تجزيه و تحليل نحوه پاسخگويي و مواجهه مديران يك  خارجي اقدام مي

، IFEيا  داخليماتريس ارزيابي عوامل . باشد سازمان به فرصتها و تهديدهاي خارج از سازمان مي

در واقع نقاط قوت و ضعف واحدهاي . باشد ابزاري جهت بررسي عوامل داخلي سازمان مي

به عبارتي ديگر پس از شناسايي عوامل داخلي و خارجي، نقاط قوت، .نمايد زمان را ارزيابي ميسا

ضعف، فرصتها و تهديدهاي مديريت پسماندها را مشخص نموده و به هر عامل يك ضريب 

  . دهيم اختصاص مي) بسيار مهم(تا يك ) اهميت  بي(وزني بين صفر 

تعيين نموده ) خوب -3 متوسط -2ضعيف،  -1( 3تا  1وضع موجود هر عامل را با امتيازي بين 

  . شود كه به آن امتياز وضع موجود گفته مي

. منظور از وضع موجود نحوه مديريت نقاط ضعف، قوت، تهديدها و فرصتها در سازمان مي باشد

امتياز بااليي درخصوص نقطه  اگر مديريت سازمان در پي كاستن نقاط ضعف و تهديدها باشد،

دهد و برعكس اگر نقاط قوت و فرصتها به خوبي مديريت  هديد به خود اختصاص ميضعف يا ت

  . كند نشود، امتياز پايين دريافت مي
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دار هر عامل را محاسبه كرده كه بدين منظور امتياز هر رديف از عوامل  لذا امتياز موزون يا وزن

تون جديد درج سازمان را در وزن نرماليزه شده ضرب نموده در يك س خارجيو  داخلي

  . نماييم مي

بدين منظور پس از شناسايي عوامل داخلي، نقاط قوت و ضعف مديريت مواد زائد شهري را 

  . شود مشخص مي

. گردد همچنين پس از شناسايي عوامل خارجي، تهديدها و فرصتهاي بيرون سازماني مشخص مي

  ) .5-2تا  1-2 نمودار هايطبق (

  وامل خارجي توليد زبالهعوامل داخلي و ع )1- 2 ( نمودار
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  آوري زباله  عوامل داخلي و عوامل خارجي جمع )2-2(نمودار 

  

  



6  

 

  عوامل داخلي و عوامل خارجي حمل و نقل  زباله   )3-2(نمودار 

  

  



7  

 

  دفن زباله / عوامل داخلي و عوامل خارجي دفع  )4-2(نمودار 

  
  



8  

 

  عوامل داخلي بازيافت زباله  )5-2(نمودار 
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  هاي ارزيابي عوامل دروني و خارجي هاي ارزيابي عوامل دروني و خارجي   ماتريسماتريستشكيل تشكيل --11--11--11--22

جهت تشكيل ماتريسهاي ارزيابي عوامل دروني و خارجي به هر عامل استراتژيك ضريب وزني 

دهند كه در اينجا از نرماليزه كردن براي  اختصاص مي) بسيار مهم(تا يك ) اهميت بي(بين صفر 

و در  10در ماتريس عوامل داخلي  به نحوي كه باالترين امتياز. دهي استفاده شده است وزن

در نظر گرفته شده است و سپس نسبت به نرمال نمودن ضرايب اقدام  10ماتريس عوامل خارجي 

نحوه . در اين صورت جمع ضرايب وزني اختصاص يافته بايد مساوي يك شود. شده است

  : نرماليزه كردن ضرايب به شرح ذيل است

max

max)(

d

d
l

dl

d
dn

=

×

=

∑  

با توجه به معيارهاي زير تعيين نموده كه به  3تا  1جود هر عامل را با امتيازي بين سپس وضع مو

  : گويند دار مي آن امتياز وزن

 خوب        متوسط           ضعيف 

العمل سازمان به  منظور از وضع موجود، نحوه مديريت نقاط ضعف و قوت و همچنين عكس

 داخليهر عامل، امتياز هر رديف از عوامل  دار جهت برآورد امتياز وزن. باشد تهديد يا فرصت مي

. شود سازمان را در وزن نرماليزه شده ضرب نموده و در يك ستون جديد درج مي خارجيو 

  ) 2-2و  1- 2مطابق جداول (

شايان ذكر است در ستون توضيحات علت انتخاب عامل توضيح داده شده است و وضعيت آن 

به منظور تعيين وزن هريك از . نمايد وزن را توجيه مياي تشريح شده است كه امتياز و  به گونه

كارشناس  10گيري پيرامون عوامل استراتژيك با اهميت باالو پايين از نظرات  عوامل و تصميم

  . مديريت پسماند مرتبط استفاده شده و وزن هر عامل بين صفر تا يك نرماليزه گرديد
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IFEماتريس  )1-2 (جدول 

وزن وزن عوامل استراتژيك داخلي
نرمال 
  شده

امتياز
وضع 
 موجود

امتياز 
 دار وزن

  توضيحات

 :نقاط قوت
 دار  آگاهي زنان تحصيلكرده خانه -1

ها حضور زنان  در برخي خانواده  0.1 2 0.05 7
تحصيلكرده در تفكيك زايدات در 
مبداء موثر بوده است ولي كافي 

  نيست 
آوري زايدات در  تعبيه ظروف جمع  0.18 3 0.06 8 آوري زبالهتعبيه ظروف جمع-2

سطح شهر نقطه قوت در مديريت 
  . باشد زايدات مي

اجراي طرح تفكيك زباله در-3
  برخي مناطق 

طرح تفكيك زايدات در برخي   0.04 1 0.04 6
مناطق شهر انجام شده ولي كفايت 

  . الزم را ندارد
استفاده از لباسهاي يك دست و-4

   شبرنگ توسط پرسنل شهرداري
استفاده از لباسهاي يك رنگ و   0.18 3 0.06 8

شبرنگ در كاهش حوادث موثر 
  . بوده است

 :نقاط ضعف
  عدم تفكيك زباله در مبدا -1

تفكيك زايدات در مبدا انجام   0.07 1 0.07 10
اي  شود و تالش سازنده نمي

  . صورت نپذيرفته است
تغيير الگوهاي مصرف و افزايش-2

  ) راييگ مصرف(حجم زايدات 
تغيير الگوي مصرف و تمايل جامعه   0.06 1 0.06 8

گرايي حجم  به سمت مصرف
دهد و اقدام  زايدات را افزايش مي

موثري در اين جهت صورت 
  . نگرفته است

عدم رعايت زمانبندي جهت-3
  خروج زباله از منازل 

هاي تبليغاتي و  استفاده از برنامه  0.12 2 0.06 8
ت آموزشي تاحدي در رعاي

  . زمانبندي موثر واقع گرديده است
استفاده از ظروف نامناسب-4

  نگهداري زباله در منازل 
رساني تا حدي  آموزش و اطالع  0.15 3 0.05 7

توانسته فرهنگ استفاده از ظروف 
  . مناسب نگهداري را بهبود بخشد
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وزن وزن عوامل استراتژيك داخلي
نرمال 
  شده

امتياز
وضع 
 موجود

امتياز 
 دار وزن

  توضيحات

عدم رعايت برنامه زمانبندي-5
آوري زباله توسط ماموران  جمع

  شهرداري 

در برخي مناطق برنامه زمان بندي   0.08 2 0.04 6
آوري زايدات رعايت  در جمع

شب  9رأس ساعت . (شود نمي
  ) گيرد آوري صورت نمي جمع

آالتعدم كفايت ماشين-6
  آوري زباله  جمع

آوري محدود  آالت جمع ماشين  0.10 2 0.05 7
ولي اقداماتي در اين زمينه . هستند

  . در حال انجام است
م آموزش كافي پرسنلعد-7

شهرداري درخصوص رعايت 
  بهداشت فردي 

در برخي از مناطق ماموران   0.15 3 0.05 7
شهرداري از وسايل حفاظت فردي 
اعم از دستكش و ماسك استفاده 

  . كنند نمي
عدم رعايت تفكيك زباله در-8

  آوري زايدات  هنگام جمع
حتي اگر در مبدا تفكيك صورت   0.12 2 0.06 8

آوري اين امر  هنگام جمع. دپذير
  . شود انجام نمي

آوري زايدات در برخي  زمان جمع  0.1 2 0.05 7 افزايش ترافيك شهري-9
از مناطق كه راههاي عبوري محدود 

و باريكي دارد موجب ترافيك 
  . شود مي

عدم رعايت اصول ايمني توسط-10
ايستاندن ماموران (پرسنل شهرداري 

بيل شهرداري در عقب اتوم
  ) آوري زباله جمع

ايستادن ماموران شهرداري در عقب   0.06 1 0.06 9
ماشين حمل زايدات از نظر ايمني 

  . ريسك بااليي دارد

از آنجايي كه برخي از افراد برنامه   0.1 2 0.05 8 آوري زباله در شبجمع-11
زمانبندي خروج زايدات از منازل را 

ها فقط در  كنند و زباله رعايت نمي
مشكالت . گردد آوري مي ب جمعش

  . شود فراواني ايجاد مي
عدم انجام مطالعات و تحقيقات-12

درخصوص شرايط محلهاي دفن 
  زباله 

هاي دفن از نظر  برخي از محل  0.1 2 0.05 7
مسائل اكولوژيكي مناسب 

  ) مانند منطقه ورامين. (باشند نمي
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وزن وزن عوامل استراتژيك داخلي
نرمال 
  شده

امتياز
وضع 
 موجود

امتياز 
 دار وزن

  توضيحات

هاي بيمارستاني بهدفن زباله-13
  ي خانگي ها همراه زباله

دفن زايدات بيمارستاني خارج از   0.12 2 0.06 8
رعايت قوانين و مقررات زيست 

  . باشد محيطي مي
عدم اطالع رساني كافي در-14

  جهت بازيافت زباله 
برخي از زايدات را مي توان مجدداً   0.08 2 0.04 6

به فرآيند توليد بازگرداند كه اين 
  . باشد امر مستلزم آموزش مي

عدم تامين منابع مالي در جهت-15
  امكان بازيافت زباله 

صنايع بازيافتي نياز به منابع مالي در   0.08 2 0.04 6
اين زمينه دارند كه بايستي مدنظر 

  . قرار گيرند
    1.99  1  جمع كل
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EFEماتريس  )2-2 (جدول 

  عوامل استراتژيك خارجي
وز
  ن

وزن
نرمال 
  شده

امتياز
وضع 
 موجود

امتياز 
 دار نوز

  توضيحات

 :هافرصت
وجود قوانين و مقررات راهنمايي  -1

  و رانندگي
9  0.07  3  0.21  

وجود قوانين راهنمايي و رانندگي در 
جهت كاهش حوادث در هنگام حمل و 

  تواند موثر باشد نقل مواد زائد مي
اي در جهتتبليغات رسانه-2

تفكيك و كاهش زايدات و رعايت 
  ايداتبرنامه زمانبندي خروج ز

8  0.07  2  0.14  
هاي آموزشي اثر متوسطي در  برنامه

رعايت زمانبندي خروج زايدات داشته 
  .است

وجود قوانين و مقررات زيست  -3
  محيطي

9  0.07  3  0.21  
وجود قوانين زيست محيطي ابزار 

مناسبي جهت كنترل فرايند مديريت 
  .باشد زايدات مي

آوريبهبود تكنولوژي جمع-4
  زايدات

7  0.05  2  0.10  
بهبود تكنولوژي در تمامي ابعاد 

  .بكارگرفته نشده است

  0.05  1  0.05  6  وجود صنايع بازيافت -5
از قابليتهاي صنايع بازيافتي بخوبي 

  .شود استفاده نمي

  :تهديدها
كنندگان و افزايش تبليغات  عرضه -1

  كاالهاي توليدي
8  0.07  3  0.21  

امروزه توليدكنندگان محصوالت خود را 
بسته بنديهاي گوناگون عرضه  در

نمايند و تبليغات وسيعي كه جهت  مي
دهند  فروش محصوالت خود انجام مي
  .باشد در افزايش حجم زايدات موثر مي

تغيير الگوي(پيشرفت تكنولوژي-2
  )مصرف و افزايش حجم زايدات

7  0.06  2  0.12  
پيشرفت تكنولوژي از بسياري از جهات 

  .شده استباعث افزايش حجم زايدات 

وجود جوندگان موذي و  -3
حيواناتي از قبيل گربه و سگهاي 
ولگرد در سطح شهر و پاره كردن 

  ها و ريخت و پاش آنها زباله

8  0.06  2  0.12  

عدم مبارزه با حيوانات ولگرد مشكالت 
اي در زمينه مديريت زايدات ايجاد  عديه

كرده است كه البته با بكارگيري ظروف 
اين تهديد تاحدودي آوري زايدات  جمع

  .كنترل شده است

شرايط جوي در فصل زمستان  -4
  )بارندگي و برف(

7  0.06  2  0.12  
در فصل بارندگي و برف عالوه بر 

آوري زايدات در حمل و نقل آن  جمع
  .نيز معضالتي ايجاد شده است
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  عوامل استراتژيك خارجي
وز
  ن

وزن
نرمال 
  شده

امتياز
وضع 
 موجود

امتياز 
 دار نوز

  توضيحات

آوري  هاي جمع وجود گروه -5
  زايدات به منظور فروش آنها

7  0.06  2  0.12  
كنند  آوري مي ها را جمع زباله افرادي كه

در مديريت زايدات تهديد محسوب 
  .شوند مي

اخذ ماهيانه توسط ماموران  -6
آوري  شهرداري از اهالي محل جمع

  زايدات
6  0.05  1  0.05  

اخذ ماهيانه از اهالي محل توسط 
ماموران شهرداري نشان از نارضايتي 

ايشان از دستمزد و حقوق دولتي ايشان 
تواند در  اين امر مي باشد كه مي

  .عملكردشان تأثيرگذار باشد
استفاده از پرسنل ناكارآمد از نظر-7

شرايط سني و فيزيكي توسط 
  شهرداري

7  0.05  2  0.1  
برخي از ماموران شهرداري از نظر سني 

  در وضعيت جسماني نامناسبي هستند

تصادفات بين شهري به دليل عدم  -8
رعايت مقررات راهنمايي توسط 

  انندگان در سطح شهرر
6  0.05  2  0.1  

از آنجايي كه حجم وسيعي از 
هاي ماموران شهرداري در شب  فعاليت

شود ريسك حوادث رانندگي  انجام مي
  .باشد در شب باالتر مي

عدم استفاده از تكنولوژيهاي  -9
  پيشرفته در دفع مواد زائد

6  0.05  2  0.1  
اي در دنيا جهت دفع  روشهاي پيشرفته

د وجود دارد كه از آنها استفاده مواد زائ
  .شود نمي

ساخت وسازمنازل مسكوني در-10
  دفن زباله/ اطراف محلهاي دفع

8  0.07  2  0.14  
در برخي مناطق دفع مواد زائد ساخت 

 .سازهاي مسكوني صورت گرفته است و

عدم استفاده از تكنيكهاي برتر  -11
  در جهت بازيافت زايدات

7  0.06  1  0.06  
اي در دنيا جهت  شرفتهروشهاي پي

بازيافت مواد زائد وجود دارد كه از آنها 
  .شود استفاده نمي

سازي استفاده از  عدم فرهنگ -12
  ظروف بازيافتي

6  0.05  2  0.10  
برخي از ظروف بازيافتي جهت 

مصارف غذايي به طريق غيربهداشتي 
  .شود استفاده مي

    2.05  1  جمع كل
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از ماتريس ارزيابي عوامل استراتژيك دروني و بيروني تفكيك  از آنجايي كه هدف از استفاده

دار  باشد، جمع امتيازهاي وزن بندي اين عوامل مي عوامل مهم از كم اهميت و در نهايت اولويت

اگر نمره . خواهد بود 2باشد و ميانگين آن  مي 3و حداكثر آن  1شود كه حداقل آن  محاسبه مي

اين بدان معناست كه مديريت مواد زايد از نظر . باشد 2تر از مديريت مواد زائد كم IEFنهايي 

  . باشد عوامل دورني رويهم رفته داراي ضعف مي

باشد اين امر مويد آن است  مي 2مديريت مواد زائد كمتر از  EFEهمچنين اگر ميانگين نمره نهايي 

  . كند وبي عمل نميكه مديريت مواد زائد درخصوص استفاده از فرصتها و مقابله با تهديدها بخ

لذا به منظور اخذ نتيجه صحيح و قابل استناد نسبت به نظرسنجي درخصوص امتيازات موزون 

نفر كارشناس خبره و اقدام شده كه نتايج به  10جهت هركدام از عوامل داخلي و خارجي از 

  ) 3-2جدول شماره . (باشد شرح ذيل مي
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  داخلي استراتژيك مقايسه نتايج نظرسنجي بر عوامل )3- 2(جدول 

عوامل استراتژيك 
داخلي

ره 
شما

س 
شنا

كار
ره 1

شما
س 

شنا
كار

ره 2
شما

س 
شنا

كار
ره 3

شما
س 

شنا
كار

ره 4
شما

س 
شنا

كار
ره 5

شما
س 

شنا
كار

ره 6
شما

س 
شنا

كار
ره 7

شما
س 

شنا
كار

ره 8
شما

س 
شنا

كار
اره9

شم
س 

شنا
كار

سان10
شنا

كار
ظر 

ن ن
نگي

ميا

نقاط قوت
آگاهي زنان-1

دار خانهتحصيلكرده 
0.170.150.140.080.140.090.100.130.090.150.12

تعبيه ظروف-2
آوري زباله جمع

0.110.230.280.200.220.120.240.160.190.130.19

اجراي طرح تفكيك-3
زباله در برخي مناطق

0.120.110.180.160.100.100.040.180.090.150.12

ز لباسهاياستفاده ا-4
يك دست و شبرنگ 
توسط پرسنل شهرداري

0.050.170.220.080.160.260.240.130.140.060.15

نقاط ضعف
عدم تفكيك زباله-1

در مبدا
0.260.100.180.060.100.180.070.110.150.130.13

تغيير الگوهاي-2
مصرف و افزايش حجم 

)گرايي مصرف(زايدات 
0.180.170.170.080.050.180.060.140.090.110.12

عدم رعايت-3
زمانبندي جهت خروج 

زباله از منزل
0.110.180.100.150.170.080.180.140.160.120.14

استفاده از ظروف-4
نامناسب نگهداري زباله 

در منازل
0.120.110.110.180.100.240.150.120.090.080.13

عدم رعايت برنامه-5
آوري  زمانبندي جمع

زباله توسط ماموران 
شهرداري

0.100.240.130.100.230.130.120.150.110.150.15
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آالت  عدم كفايت ماشين -6
آوري زباله جمع

0.110.170.150.240.160.150.150.130.110.150.15

عدم آموزش كافي پرسنل-7
شهرداري درخصوص 
رعايت بهداشت فردي

0.140.080.080.160.080.090.150.140.110.140.12

عدم رعايت تفكيك–8
آوري  زباله در هنگام جمع

زايدات
0.120.050.100.090.050.120.120.110.120.160.10

0.050.100.110.150.090.150.100.120.150.130.12افزايش ترافيك شهري -9

عدم رعايت اصول-10
ايمني توسط پرسنل 

ايستادن ماموران (شهرداري 
شهرداري در عقب اتومبيل 

)آوري زباله جمع

0.050.090.220.060.080.140.060.080.090.110.10

آوري زباله در  جمع -11
شب

0.040.240.120.150.230.180.100.110.120.160.15

العات وعدم انجام مط-12
تحقيقات درخصوص شرايط 

محلهاي دفن زباله
0.170.180.110.100.170.160.150.160.180.160.15

هايدفن زباله-13
بيمارستاني به همراه 

هاي خانگي زباله
0.120.060.110.180.060.100.120.140.130.110.11

رساني كافيعدم اطالع-14
هدر جهت بازيافت زبال

0.100.100.120.150.100.210.120.150.140.110.13

عدم تامين منابع مالي-15
در جهت امكان بازيافت 

زباله
0.110.060.080.100.050.180.120.100.110.130.10

2.232.592.712.512.342.862.392.502.372.442.49جمع كل
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  خارجي رسنجي بر عوامل استراتژيكمقايسه نتايج نظ )4- 2(جدول 

خارجي عوامل استراتژيك

ره 
شما

س 
شنا

كار
ره 1

شما
س 

شنا
كار

ره 2
شما

س 
شنا

كار
ره 3

شما
س 

شنا
كار

ره 4
شما

س 
شنا

كار
ره 5

شما
س 

شنا
كار

ره 6
شما

س 
شنا

كار
ره 7

شما
س 

شنا
كار

ره 8
شما

س 
شنا

كار
ره 9

شما
س 

شنا
كار

سان10
شنا

كار
ظر 

ن ن
نگي

ميا

:نقاط فرصت
قوانين و مقررات راهنمايي ووجود-1

٠.١٤٠.١١٠.١٨٠.١٠٠.١٥٠.١٩٠.١٥٠.١١٠.١٤  ٠.١١٠.١٦رانندگي

اي در جهت تفكيك وتبليغات رسانه-2
كاهش زايدات و رعايت برنامه زمانبندي

خروج زايدات
٠.٠٥٠.١٤٠.١١٠.١٤٠.١٠٠.١٢٠.١٢٠.١٥٠.٠٨٠.١٦٠.١٢

يستوجود قوانين و مقررات ز-3
٠.٨٠٠.١٢٠.١٤٠.١٣٠.١٧٠.٢١٠.١٤٠.١٢٠.١١٠.١٢٠.٢١محيطي

٠.١١٠.١٥٠.١٤٠.١٣٠.١٢٠.١١٠.١٤٠.١٠٠.٠٨٠.٠٦٠.١١آوري زايداتبهبود تكنولوژي جمع-4

٠.١٢٠.٠٢٠.١٤٠.١٢٠.١١٠.١٣٠.١٨٠.٠٤٠.١٠٠.٠٥٠.١٠وجود صنايع بازيافت-5

:نقاط تهديد
نندگان و افزايش تبليغاتكعرضه-1

٠.١٣٠.١١٠.١٠٠.١٥٠.١٢٠.١٣٠.١٤٠.١٥٠.١٣٠.١٨٠.١٣كاالهاي توليدي

تغيير الگوي(پيشرفت تكنولوژي-2
٠.١١٠.١٣٠.١٨٠.١٣٠.١٤٠.١٢٠.١٥٠.١٣٠.١٥٠.١١٠.١٤)مصرف و افزايش حجم زايدات

وجود جوندگان موذي و حيواناتي-3
سگهاي ولگرد در سطحاز قبيل گربه و 

ها و ريخت و  شهر و پاره كردن زباله
پاش آنها

٠.١٦٠.١٤٠.١١٠.١٣٠.١١٠.٠٨٠.٠٩٠.١٤٠.١٧٠.١٢٠.١٣

شرايط جوي در فصل زمستان-4
٠.١٤٠.٢١٠.٠٩٠.١٠٠.٠٨٠.١٦٠.١١٠.١٦٠.١٩٠.١٤٠.١٤)بارندگي و برف(

آوري زايداتهاي جمعوجود گروه-5
٠.١٣٠.١٧٠.١٠٠.١٤٠.١١٠.١٤٠.١٢٠.٠٥٠.١٢٠.٢٢٠.١٣ور فروش آنهابه منظ

اخذ ماهيانه توسط ماموران-6
آوري  شهرداري از اهالي محل جمع

زايدات
٠.٠٨٠.١٩٠.١٥٠.١٧٠.١١٠.١٣٠.١٢٠.١٠٠.١٤٠.١٦٠.١٤
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استفاده از پرسنل ناكارآمد از نظر-7
٠.٠٩٠.١٤٠.١٠٠.١٤٠.١٣٠.١٢٠.١٨٠.١٦٠.١٣٠.١٧٠.١٤يشرايط سني و فيزيكي توسط شهردار

تصادفات بين شهري به دليل عدم-8
رعايت مقررات راهنمايي توسط 

رانندگان در سطح شهر
٠.١١٠.١٦٠.٢٤٠.١٥٠.١٠٠.١٦٠.١٢٠.١٩٠.١٢٠.١٨٠.١٥

عدم استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته-9
٠.١٣٠.١٠٠.١١٠.١٢٠.١٤٠.١٣٠.١١٠.١٥٠.٠٨٠.١٠٠.١٢در دفع مواد زائد

ساخت وساز منازل مسكوني در-10
٠.٠٨٠.٠٩٠.١٠٠.١١٠.٠٥٠.١٧٠.١٤٠.١١٠.١٧٠.١٤٠.١٢دفن زباله/ اطراف محلهاي دفع

عدم استفاده از تكنيكهاي برتر در-11
٠.١١٠.١٣٠.٠٥٠.١٥٠.١٤٠.١٣٠.٠٨٠.١٥٠.١٢٠.١١٠.١٢جهت بازيافت زايدات

سازي استفاده ازعدم فرهنگ-12
٠.١٥٠.١٥٠.١٤٠.١٣٠.١٥٠.١١٠.١٠٠.١٥٠.٠٩٠.١٧٠.١٣ظروف بازيافتي

٢.٦١٢.٣١٢.١٤٢.٢٥٢.٠٦٢.٢٥٢.١٩٢.٢٤٢.١٣٢.٣٠٢.٢٥جمع كل

  

بازديدها و در ادامه به مقايسه نتايج حاصل شده از طريق نظرسنجي كارشناسان و همچنين نتايج 

) 9-2(تا ) 6- 2(نتايج حاصله در نمودارهاي . اظهارات كارشناسان مشاور پرداخته شده است

  .آورده شده است
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از نقطه نظر ضعف هاي موجود در سيستم  مقايسه نتايج نظرسنجي بر عوامل استراتژيك) 6-2(نمودار 

  مديريت پسماند 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

م ����� ز���� در ��ا� 
 (�$!ف "!ا�

+ *'& زا�ات ( �
ف و ا-,ا�

!$
���4! ا�23ه�ي �

9 8!وج ز���� از �6,ل
9 ز��>�6ي ;:

���م ر� 
اري ز���� در ��6زل:3< =

ف >���6<
 ا<��Aد@ از ?!و

9 �!>��� ز��>�6ي ;D EFوري ز���� �C>2 ���2ران
�� �

ت ;D EFوري ز����
GD H�I�� 9

م آ����
9���ص ر

2$
ش آ�-� I L6>!M:!داري در8

م 2�Dز�
ت

9 ����� ز���� در ه�36م ;D EFوري زا�ا
���م ر� 

+ �!ا-�� I:!ي
ا-,ا�

6� �I L6>!M C>2:!داري F�2ل اO
م ر���9 ا�

=I وري ز���� درD EF;
ص I!ا�PQ� C:�ي

2$
ت در8

�R�RQ� ت و
�S��T� ا>'�م 

�� �� هF!ا@ ز���� ه�ي 3<�8<�A>ر�F�� ز���� ه�ي H-د
م اVWع ر<�>� آ�-� در ;:9 ��ز��-9 ز�����
9 ز����

9 ا���ن ��ز��-
� در ;:��� E��6� H���� م�

���>X< H�3! آ�ر�6I<�ن     H�3<���
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از نقطه نظر قوت هاي موجود در سيستم  استراتژيكمقايسه نتايج نظرسنجي بر عوامل )7-2(نمودار 

  مديريت پسماند 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

D"�ه� ز>�ن ��P�$Q!د@
�8>� دار

����S ?!وف ;D EFوري ز���� ا;!اي W!ح ����� ز���� در
ZW�6� �8!�

ا<��Aد@ از ���<:�ي �� د<9 و
L6>!M C>2� [<!�I

I:!داري

���>X< H�3! آ�ر�6I<�ن  H�3<���
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از نقطه نظر تهديد هاي موجود در سيستم  مقايسه نتايج نظرسنجي بر عوامل استراتژيك) 8-2(نمودار 

  مديريت پسماند 

  

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

ت آ�Gه�ي ���2ي
�4�P�� +

\� آ66"�ن و ا-,ا�
!�

&'* +
ف و ا-,ا�

!$
!-9 ��2�26ژي ( ���4! ا�23ي �

�̂M 

2د ;2>"�ن �2ذي و *�2ا>��� از _��L "!�� و <3:�ي ;

ف) 
� و �!"��ر>

$L ز��Aaن ( 
I!ا�C ;2ي در -

�:<D ش
و;2د "!و@ ه�ي ;D EFوري زا�ات �� �2X6ر -!و

�>� �C>2 ���2ران I:!داري از اه��� �D EF; LQوري �

�6� و -�,��> C�ا!I !X< از �Dآ�ر�< L6>!M د@ از��A>ا 

���F6رات راه!R� 9
���م ر� Lي �� د��!:I H�� د-�ت�$

�

b2اد زا� E-در د �A-!
�̂M :�ي�د@ از ��2�26ژ��A>م ا� 

H-د  /E-ي د�:PQ� ف
� در اW!ا<2�a� 98 و<�ز ��6زل�>

ت
9 زا�ا

9 ��ز��-
م ا<��Aد@ از ����6:�ي �!�! در ;: �

�A-��ف ��ز
] <�زي ا<��Aد@ از ?!و

م -!ه6�

���>X< H�3! آ�ر�6I<�ن     H�3<���
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ستم از نقطه نظر فرصت هاي موجود در سي مقايسه نتايج نظرسنجي بر عوامل استراتژيك) 9-2(نمودار 

  مديريت پسماند 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

 و;2د _2ا>�H و �R!رات
�"� و را>6��F6راه

 ���4�Pت ر<�>� اي در ;:9
����� و آ�ه+ زا�ات و
ر���9 �!>��� ز��>�6ي

8!وج زا�ات

 و;2د _2ا>�H و �R!رات
�T�Q� 9a�ز

 �:�2د ��2�26ژي ;D EFوري
زا�ات

 و;2د �6O�E ��ز��-9

���>X< H�3! آ�ر�6I<�ن  H�3<���

  
  

شود نتايج حاكي از آن است كه سازمان مورد بررسي از نظر وضعيت  همانطور كه مالحظه مي

  . استفاده از قوتها و فرصتها در جهت كنترل و بهبود ضعفها و تهديدها، ضعيف ميباشد

نظر ناپذيري از  آلودگي حاصل از مديريت ضعيف پسماندها در مناطق شهري پيامدهاي جبران

كند از جمله تبعات ناشي از ضعف در مديريت  بهداشتي و زيباشناختي به جامعه تحميل مي

لذا لزوم تدوين استراتژي در اين بخش . پسماندها ابتالي به انواع بيماريها را در پي خواهد داشت

  . طلبد اي را مي توجه ويژه
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نوان استراتژي پايداري الزم را هاي انتخابي به ع همانطور كه  مشخص شده است بسياري از گزينه

. باشد ندارد چرا كه جذابيتي جهت تدوين استراتژي آن وجود ندارد يا ميزان جذابيت پايين مي

پس از آناليز هريك از عوامل استراتژيك و بررسي ميزان جذابيت آن جهت تدوين آن استراتژي 

ز فرصتها و تهديدها و قوتها و ميزان جذابيت هريك از عوامل استراتژيك اعم ا. اقدام خواهد شد

 –ضعفها فرصتهاي موجود در مديريت پسماندها جهت تدوين استراتژي با رويكردهاي قوت 

به . تهديد، كاربرد خواهد داشت –تهديد، ضعف  –فرصت و قوت  –فرصت و همچنين ضعف 

به فرصت و توان با استفاده از نقاط قوت در مديريت پسماندهاي شهري تهديدها را  قسمي كه مي

توان استراتژيهاي ذيل را در جهت مديريت  به عبارتي ديگر مي. ضعفها را به قوت تبديل نمود

  . هرچه موثرتر پسماندهاي شهري در نظر گرفت

گفتني است ترتيب و اولويت استراتژيها براساس ميزان وزن كلي آنها در اصالح و حركت در 

وجود قوانين و مقررات زيست محيطي جذابيت به عنوان مثال . باشد جهت توسعه پايدار مي

بااليي جهت تدوين استراتژيهاي مرتبط با قوانين زيست محيطي از جمله استفاده از ابزار قانوني 

  . در جهت اجراي سيستم مديريت زايدات دارد

  : لذا استراتژيهاي پيشنهادي به ترتيب اولويت عبارتند از

  ي موثر مديريت پسماندها استفاده از ابزار قانوني در جهت اجرا.1

 تامين زيرساختهاي اجراي مديريت زايدات به لحاظ مالي و فني .2

توسعه تبليغات و آموزش عمومي و تخصصي در راستاي ارتقاء فرهنگي جامعه در .3

 جداسازي و كاهش حجم زايدات توليدي 

و  توسعه مكانيزاسيون در شهرداريها در راستاي اجراي هرچه بهتر مديريت پسماندها.4

 افزايش بهره وري 
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افزايش نظارت سازمان هاي متولي و مديريت اجرايي پسماند در راستاي مديريت بهينه .5

 پسماندها با هدف دستيابي به توسعه پايدار 

  

 SWOTاستراتژي فوق از جمله استراتژيهاي كالن پيشنهادي براساس مدل  5شايان ذكر است 

ستراتژي هاي فوق سهل الوصول ترين و اثربخش آنچه مسلم است آنست كه از بين ا. باشد مي

ترين استراتژي كه تاثير قابل توجهي در ميزان موفقيت ساير استراتژي ها دارد اجراي آموزش 

   .هاي تخصصي و عمومي براي مديران اجرايي و عموم مردم مي باشد

 

  گزينه هاي مناسب براي اجتناب از توليد و كاهش پسماندهاگزينه هاي مناسب براي اجتناب از توليد و كاهش پسماندهاارائه ارائه --22--22

جامد  يت پسماندهايرياز مد يشكالت ناشمآمدن بر  قيفا يبرا ين استراتژين ترن و آسايربهت

جامد  يد پسماندهاياب از تولن، اجتOTA. باشد يد ميد پسماند در مبدا تولياب از تولن، اجتيشهر

ت مواد دور يا كمي ت ويكه سم ييت هايفعال: ((است  هف كرديت تعرروصن يرا به ا يشهر

ن مورد ي، در ا  EPA )). دهد يختن مواد، كاهش ميا دور ريرف و ص، ميداريرا قبل از خر يختنير

  . است  هنمود  هاستفاد (Source reduction) ديد پسماند در مبدا توليتول شكاه هاز واژ

 يوجود دارد، كه برا ينگجامد خا يد پسماندهاياز تول يريظور جلوگنبه م يدو روش اساس

آنها و  يدنبسته ب  هد محصوالت و نحويروند تول يدر طراحر ييسازندگان محصوالت شامل تغ

ختن آنها يرف و دور رصم يمحصوالت و چگونگ يداريخر  هر در نحوييان، تغنندگرف كصم يبرا

  .باشد يم

 هد شديت محصوالت توليزان سميق كاهش ميرطاز  دتوان يد ميد پسماند در مبدا توليكاهش تول

مواد  ياسب برانم ينيگزيافتن جاي يت به معنيكاهش سم. ودل شصد آنها حايت توليو كاهش كم 
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، اثر هد شديخته شدن محصوالت توليكه بعد از دور ر يورتصد محصوالت است به يه تولياول

د يروند تول يراحطر در ييتوان تغ يت ميدر مورد كاهش كم. دنداشته باشنا خطرناك يسوء 

ن يا حيخته شدن محصوالت و يكه بعد از دور ر يان نمود، به نحويوان مثال بعنمحصوالت را به 

د يكه عمر مف يورتصمثال در  يبرا. د شوديتول يگزان پسماند جامد خانين ميشان كمترديتول

ك ها در هر بار ياز الست يكيها تن، دابيش يل افزايما 40000ل به يما   20000ل از يك اتومبيالست

 ينيگزيطور در مورد چاپ روزنامه، جانيمه. شد دخته خواهيوان زباله دور رعنض، به يتعو

ن در ساخت آنها يگنكه از فلزات س يبا انواع درا دارن يكيولوژيه بيت تجزيكه قابل ييجوهرها

آنها  يباطله بتوان به راحت يختن روزنامه هايشود كه بعد از دور ر يم عثاست، با  هشد  هاستفاد

  . دن بريا در زباله سوز از بيو ه افت نموديرا باز

ت گرفته است، صورت محصوالت يت و سميه كاهش كمنيمزدر  ييتهاير فعالياخ يسالها يط

افته يشدن را ن ييوز امكان اجرانت ها هيل فعالين قبياز ا يشتريار بيزان بسين وجود ميبا ا يول

ت پسماند را آسان تر يريكه مد دريت پذصور يبه نحو دتوان يد ميد محصوالت جديتول. اند

د محصوالت ياست در تول يظور كافنن ميا يبرا. ش دهديز افزايد محصوالت را نيو عمر مف   هكرد

ت يطور توجه به قابلنيمهمورد توجه قرار گرفته و ه د شديت محصوالت توليت و كميد، سميجد

 يندسات مهياز عمل يشخوان بعنبه  دتوان يز مين يديمحصوالت تول يريه پذيافت و تجزيباز

ت يد محصوالت با هدف كاهش كميتول(ن هدف يدن به ايرس. گردد حمطر  ندهيآل در آ  هديا

ت يكه قابل ييها يدنبا بسته ب يرف محصوالتصمشكل است، چرا كه مردم به م يكار) پسماند

 يه هايدر ال(  هديچيپ يها يدنات بسته بيعمل يرفطاند و از   هعادت كرد درا دارن يرف انفرادصم

رف صم يحت. باشد يم يالزام ييروو دا ييمواد غذا يدند بسته بنمان يددر موار) هفاضو ا نوعمت

ده است، يدگر عواق دم هماز مر ياريمحصوالت، كه موجب اعتراض بس يبسته بند كيستاد پاليز
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ل يلدن يمهبه . اشته باشددنها نقش آد يش عمر مفيت محصوالت و افزايفيك در بهبود دتوان يم

ر دد پسماند ير كاهش تولدنها آو نقش  يمنددزان سويتا م درنيگقرار  يبررس دد موريبا دن مواريا

  .دشو يريگ ميتصمشان در موردد شناخته شده و سپس يمبدا تول

كاهش  يطد يد پسماند در مبدا توليجر به كاهش تولنكه م ييه هانياز گز يش، برخخن بيدر ا

ارائه  يه هانياهكارها و گزركه از آنجا . قرار گرفته اند يمورد بررس شوند، يمت يت و كميسم

 به طور جداگانه به زيبخش نن يا در باشد، يت متفاوت ميت و كاهش سميكاهش كم يشده برا

  .شده است هذكر شده پرداخت دهر كدام از موار

        توليديتوليديتوليديتوليديتوليديتوليديتوليديتوليدي        پسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندت ت ت ت ت ت ت ت ييييييييكاهش در كمكاهش در كمكاهش در كمكاهش در كمكاهش در كمكاهش در كمكاهش در كمكاهش در كم--------11111111--------22222222--------22222222
  تعريفتعريف--11--11--22--22

 - هد شديتول يت پسماندهايسم اي ت ويله كاهش كميبوس - ديد پسماند در مبدا توليكاهش تول 

ن معنا كه جوامع به جمع يبه ا. باشد يمطرح م يطيست محيو ز ياهكار اقتصادرك يبعنوان 

ت پسماند، يجه كاهش كميدر نت. داشت داز خواهنين يكمتر ي، پردازش و دفع پسماندهايآور

سات يزات و تاسيت ها، تجهياز فعال يناش يطيست محيت پسماند و اثرات زيريمد ينه هايهز

  .دابي يت پسماند كاهش ميريمد

ك ي برانب. شود تا حذف آن يد مياب از تولنشتر شامل اجتيد، بيد پسماند در مبدا توليكاهش تول

 ك پوندياب از بروز مشكل، بهتر و با ارزش تر از ناجت) يزيمقدار ناچ(س نك اوي يميگفته قد

در مورد زباله و  يبه درستن مثال يكه ا. است  هش آمديپم مشكل يبهبود و ترم) يادير زيمقاد(

  .دابي يداق مصم يسالمت

نه يمختلف در زم يياجرا ياستهاياز س يستيد، ليد پسماند در مبدا توليوالن كاهش تولئمس

االت ياز ا ياريبس يه شده به امضايست تهيه كرده اند، سپس ليته   EPAت پسماند را توسط يريمد
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 "سلسله مراتب"به صورت ) ست شدهيل ينه هايگز( استهاين سيغالبا ا. ده استيو كشورها رس

  :ل استيذ دنه ها شامل موارين گزياز ا يبرخ. دباشن يمطرح م

  د و استفاده مجدديد پسماند در مبدا توليكاهش تول - 

  سبز يو فضا ييغذا يد كمپوست از پسماندهايافت مواد شامل توليباز - 

  سوزاندن زباله ها -

  دفن -

به  يون به طور موثرند نموده اند و تا كييرا تا دن مواريت و كشورها ااالياز ا ياريد بسچنهر 

ل غفلت در يد پرداخته شده است، اما بدليد پسماند در مبدا توليكاهش تول يبرنامه ها ياجرا

چرا كه مسوالن . شود يسرانه پسماند مشاهده م خش در نريتها، كماكان افزاياز فعال يبرخ

اما به طور  ندف هستقد وايد پسماند در مبدا توليفع كاهش تولنام بهكه يت پسماند در حاليريمد

در . نمود يش را عملخن بيمربوط به ا ياستهايتوان س يت مصورد كه به چه دانن ينم يخصمش

  .داده شده است ت پسماند نشانيريسلسله مراتب مد) 1-2(شكل 
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  ت پسمانديريسلسله مراتب مد  )1- 2(شكل 

 

د يدات جامد از كاهش از مبدا توليت زايريد، روند مديآ  يبر م  )1- 2(كل همانطور كه از ش 

ن شكل به سمت كاهش مواد يا يرين جهت گينمچه. گردد يختم م ييهانع و به دفع وشر

  .باشد يم ييهاندفع  يستم هايبه س يورود

  

  كاهش از مبدا كاهش از مبدا --22--11--22--22

 "افتيباز"و  "پسماند شكاه"آن با  يو تفاوتها "دياز مبدا تول شكاه" يستيدر مورد چ يابهامات

ت يا سميكاهش مقدار و  يبه معنا "ديكاهش از مبدا تول"از واژه  INFORM. وجود دارد

 د پسماند استفاده كرده استيا اجتناب از توليت پسماند و يريان مديوارد شده به جر يپسماندها

  ). است  EPA ف يف مطابق با تعرين تعريكه ا(
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د ينكه پسماند توليبعد از ا. دشو يپسماند م يورآ عجم ستميس دوار ر مبدادد شده يپسماند تول

ا يافت، سوزاندن و يباز ،يمانند كمپوست ساز ييت هايفعال يشده و ط يورآ عد جميشد، با

  .ت شوديريمد  دفن،

د يكاهش تول"شوند، به عنوان  يد شده ميكه موجب كاهش مقدار پسماند تول يتنها اقدامات

د و جمع يكه در مورد پسماند پس از تول يهر اقدام. شوند يمحسوب م "ديولپسماند در مبدا ت

پسماند  رايز باشد ينم "ديدر مبدا تول د پسمانديكاهش تول"ت يفعال  رد،يپذ يآن صورت م يآور

د پسماند در مبدا يكاهش تول"ف ين ابهام در تعرين چنديبنابرا. ت شوديريد مديد شده و بايتول

ش ين دو واژه پيسه ايو مقا "استفاده مجدد"واژه  يكه معموال در ارتباط با معناوجود دارد  "ديتول

  .نديآ يم

 هبه استفاد يتهنداشته و م يعموم يستم جمع آورياز س جخار ياز به جمع آوريكه ن ييت هايفعال 

د يكاهش تول يت هايوان فعالعند به نتوان ي، مدشون يبدون ساخت مجدد م ييمجدد ازكاال 

كه به  يزاتيتجه مجدد از لباسها و  همثال، استفاد يبرا. دد محسوب شونيدر مبدا تول پسماند

چرا  ندد هستيد پسماند در مبدا تولي، كاهش تولدشون يا معاوضه ميو   دهه اهدا شيريموسسات خ

 يشه هايطور بازگرداندن شنيمه. باشد يروسه ساخت مجدد نمپد به منازيرف آنها نصكه م

  هاما واژ. شود يد محسوب ميد پسماند در مبدا توليز كاهش توليرشدن مجدد نپ ينوشابه برا

روسه ساخت، مواد و پ يطافت يشود چرا كه در مورد باز ينم هافت استفاديباز يبازگرداندن برا 

  . دشون يد ميد توليمحصوالت جد

ن واژه يچرا كه ادوگانه آن مهم است  ياند، فهم معيد پسماند در مبدا توليف كاهش توليدر تعر 

واقع كاهش در م يدر برخ. ز اشاره دارديت آن نيت پسماند به كاهش سميعالوه بر كاهش كم

سبك وزن  يمثال در مورد مواد بسته بند يبرا. ت همراه استيزان سميش ميت پسماند با افزايكم
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استفاده  ياك هي، پالست)استفاده شده است يكه در آنها از مواد با وزن كمتر يدنبسته ب دموا(

ن آنها شده يگزيدارند كه جا ييشه هايسه با شيدر مقا يمواد سم يشتريزان بيشده با وزن كمتر م

ت به طور همزمان يت و سميله كاهش كمئآنها به مسر كه د يياهكارهارافتن ين يابرانب. اند

  . شود مشكل است يپرداخته م

ق قابل يرطد چناز  يگجامد خان يماندهاپس يد، برايد پسماند در مبدا توليكاهش تول ياهكارهار

ن يآنها، در ح يدنبسته ب ه د محصوالت و نحويروند تول ين طراحيدر ح. باشد ياعمال م

د يا توليد كمتر زباله و يزان توليبا م يد محصوالتيق خريرطاز (ان نندگرف كصم يداريخر

از رفتارها  ير در برخيير اثر تغطور دنيمهو ) مجدد را داشته باشد  هت استفاديكه قابل ييپسماندها

شتر و يبادوام تر و با عمر ب يمحصوالت يداريو خر) رف كاغذطاز هر دو   هد استفادننما(و اعمال 

 يد ميد پسماند در مبدا توليكاهش تول عثش طول عمر محصوالت بايافزا. ت كمتريسم يرفطاز 

د، يسال عمر مف 10با  يخچاليه با سيد در مقايسال عمر مف  20 خچال با يك يمثال،  يبرا. شود

و ساخت قابل  يراحطروسه پر در ييتغ يطعمر محصول . كرد دد خواهيآن پسماند تول صفن

  .ش دادياسب افزانتوان آن را با مالحظات م يش است كه ميافزا

د پسماند در يتول شكاه"است يمفهوم متفاوت س  هدناست كه نشان ده يمثال يدند مواد بسته بيتول

دوستدار "آنها  يدند كه مواد بسته بيمان يسازندگان غالبا ادعا م. است "افتيباز"از  "ديا تولمبد

  .باشد يافت ميكه قابل بازنيا ايو   هساخته شد يافتياست چرا كه از مواد باز "ستيط زيمح

توان با  يرا نم) يدنر الزم در بسته بيه و غفاضا يه هاياز ال هد استفادنمان(ه فاضا يها يدنبسته ب

د قبل از يد پسماند در مبدا توليكاهش تول صوصدر خ يد مالحظاتيه كرد، بايافت توجيباز

از است كه بسته ي، نياقدامات سلسله مراتب يطن يابرانب. رديگب صورت يافت به طور جديباز

مثال  يبرا. افت برسديكه به مرحله بازنيابد قبل از ايكه ممكن است كاهش ب ييها تا جا يدنب
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كه با  ندهست ييها يرطاخل بدن محصوالت ي، اديريگب ل را در نظرژا يد شامپو نمان يحصولم

ر گيد  ياخل پوشش دا  دقرار گرفته و مجد يخل جعبه ادااند و بعد  دهش  هديچيموجدار پ يذهاغكا

  .اند  هشد  داده قرار

را  يدندر بسته ب يفاضا يه هاين است كه اليد ايد پسماند در مبدا توليكاهش تول يهدف استراتژ

ك ي، محصول تنها در يي، كاغذ موجدار و پوشش رويرطك جعبه، بين يد و از بيمانحذف 

ه ها قابل يشود كه تمام ال ين نكته توجه ميافت تنها به ايباز يدر استراتژ. رديمحفظه قرار گ

  .باشد ينم د، اما حذف آنها مدنظرنباش  هساخته شد يافتيا از مواد بازيو   هافت بوديباز

 يكمپوست خانگ. است ذكر نمودين دو سين اينابيب يتوان به عنوان مثال يه كمپوست مياز ته

سبز و  يفضا يو پردازش شاخ و برگها و چمن ها يافت است كه شامل جمع آورياز باز يشكل

 ديد پسماند در مبدا توليت كاهش توليك فعالي يباشد و از طرف يم يمدت يدفن نمودن آنها برا

چمن و شاخ و برگ ها در منازل كمپوست شده و بعد مورد مصرف  يباشد چرا كه وقت يز مين

افت نشده و يا بازيت پسماند و يريان مديق وارد جرين طرياز ا يچ پسمانديرند، هيگ يقرار م

. دهند ين مواد انجام نمي، پردازش و دفع اينه جمع آوريدر زم يتيچ فعاليه يعوامل شهردار

  .شود يد محسوب ميد پسماند در مبدا توليكاهش تولن يبنابرا

د پسماند يت كاهش توليك فعاليوان عنرا غالبا به  يگخطرناك خان ديجداگانه مواد زا يجمع آور 

وان كاهش عنباشد اما به  يم  ديدنار پسين عمل بسيكه ا يد، در حاليمان يم يد تلقيدر مبدا تول

و دفع   هشد يد جمع آوريخطرناك با ديچرا كه مواد زاشود  يد پسماند در مبدا محسوب نميتول

خطرناك،  ديدر مورد مواد زا). خطرناك ديمواد زا يبرا صزات خاياز تجه  هغالبا با استفاد( شوند

ا يساخت و  يروسه هاپدر  ير سميمواد غ ينيگزيتوان با جا يد پسماند در مبدا را ميكاهش تول
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ت پسماند يريان مديال وارد جرصخطرناك ا ديكه مواد زا يورتصاعمال نمود به  يافتيمواد باز

  .دنشون

د پسماند در يت كاهش توليك فعالي يدست يدار با مداد تراشها يرطبا يمداد تراش ها ينيگزيجا

ت يريان مدياز جر يرطبا يحذف تعداد عثشود چرا كه با يه محسوب منيمزن يمبدا در ا

  .گردد يپسماند م

ت يريه بر مدنيزه يت هايد، به فعاليد پسماند در مبدا توليكاهش تول يها تيجه انجام فعاليدر نت

ال مز به طور كايت ها را نين فعاليتوان ا يست، اما نمين يازيو پردازش ن يد جمع آورنپسماند مان

ه يش شامل سرماخن بيدر ا  هانجام شد يها نهيهز. انجام داد يرف بودجه كافصان و بدون گيار

، يت قانون گذاريعضت پسماند، بهبود ويعضو يزياطالعات، مم يمع آورش جخدر ب يگذار

ش خدر ب يه گذاريل از سرماصفع حانام. باشد يها م يراحطزات و ي، تجهيفن يابيآموزش، ارز

  .اد باشديار زياما ممكن است بس  هنبود  هد پسماند در مبدا، زود بازديكاهش تول

توان  يت پسماند ميريان مديشتر پسماند از جريب ژانن است كه با حذف تيله ائن مسيك علت اي

كه اگر  يورتصدر . ت و ابعاد آنها را كاهش داديحمل، ظرف يونهايكام ييتعداد دفعات جابجا

توان مثال دفعات حمل را كاهش داده و تنها  يباشد، نمناد يز يف شده به اندازه كافذح ژانزان تيم

د پسماند در مبدا يك مانع در كاهش تولي. دابي يحمل كاهش م يونهاياشغال شده كام يفضا

ت ها ممكن ين فعاليا يه و اجرادندا خع ريل از آن سرصحا جيفع و نتانان است كه ميد ايتول

ن ئ، مداوم و مطميكاف يه گذاريسرما يبرا. رداندگعا بازنيرف شده را سرص يه هانيزاست ه

ان ين شده جرييتع يه ها را از درآمدهانيزه ديد، بايد پسماند در مبدا توليكاهش تول يبرنامه ها

ق يرطله از صاز درآمد حا يشخه ها ممكن است بنيزن هيكه ا. ن نموديت پسماند تاميريمد

. باشد يطيست محيز يات هايا ماليو دفع پسماند و  يظور دستمزد جمع آورنوندان به مرشه
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افت را به ياز بودجه باز يخصمش درصد دتوان يطور منيمهد يد پسماند در مبدا توليكاهش تول

  .دهد صاصخود اخت

  

  كاهش از مبدا كاهش از مبدا   ييوه هاوه هاييشش--33--11--22--22

ف نموده يد تعريد پسماند در مبدا توليكاهش تول يتهايفعال ي، دوازده مثال براINFORM برنامه

 يبخشها ين روشها برايا. دكاهش پسماند شون عثبا يزيت آميد به طور موفقننتوا ياست كه م

، )يدر هر ابعاد( ي، مراكز تجاريمحل ياالت و دولتهايا: است شامل جامعه ارائه شده مختلف

ان نندگرف كص، ميشهروند يمارستانها و پارك ها، گروههايد مدرسه ها، بنمان يموسسات دولت

د كمتر يتول"وان عنبه  صموفق خا ين برنامه هايا. عفنير ذيغ يزمانهاساو  يت انفرادصوربه 

تها را ين فعاليا. ده استيان گردير بصجا به طور مختنياز آنها در ا يشده اند كه برخ حيتشر "زباله

  :نمود يگروه سازمانده 6توان در  يم

  )ه و اجرايته شخدر ب ( ديد پسماند در مبدا توليكاهش تول يدولت يبرنامه ها -1 

  يآموزش زد در مراكيد پسماند در مبدا توليكاهش تول يبرنامه ها -2

 يوام، اجرا ي، اعطاينگاه كمپوست خي، تهيشامل مشاركت فن(دولت  يمشاركت يبرنامه ها -3

  ..)و  يلوت، مبادالت ماليپا يهاطرح

  )دارسمازل و ندر م(آموزش -4

زه و يات، جايدفع پسماند، مال ير برايمتغ ين دستمزدهاييتع( يم ماليزه ها و جرايجاد انگيا -5

000(  

  ... )م ها و يتحر د،يماند در مبدا تولد پسيكاهش تول يطرح ها يزيمم( سنجش مرتب  -6
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  جامدجامد  ييد و استفاده مجدد از پسماندهاد و استفاده مجدد از پسماندهاييمناسب كاهش تولمناسب كاهش تول  ييوه هاوه هاييشش--44--11--22--22

د يعدم تول. باشد يمد يت پسماند، اجتناب از توليريت در سلسله مراتب مدين اولوين و اوليمهمتر

ها و از نهيدر هز ييو صرفه جو... و  يه و انرژيعدم استفاده از مواد اول يعني ك سويپسماند از 

 به تبع آن، حمل و پردازش و دفع زباله و يآور، جمعيسازرهياز به ذخيعدم ن يعنيگر يد يسو

ن اجتناب از يارتباط ب )2-2(شكل . ت هايفعال نيمربوط به ا يد انواع آلودگيو تول يهانهيهز

  .ش گذاشته استيبنما را آنها يهانهيسلسله مراتب با خطرات و هز يهاتمير آيد پسماند و سايتول

  
  آنها يها نهين سلسله مراتب با خطرات و هزيارتباط ب )2- 2(شكل 

كنندگان، مصرف يجمع يازمند همكاريشود و نيخود حاصل نم يد پسماند بخودياجتناب از تول

 يازمند ابزارهايت پسماند و نيرياندركاران مدكنندگان محصوالت و دستدكنندگان، عرضهيتول

ن موارد در ياغلب ا. باشديم... و  يگذارهيو سرما ي، ماليرسان، آموزش و اطالعي، حقوقيقانون

  . اندنشده ييمتاسفانه هنوز اجرا يشده ول ينيبشين نامه مربوطه پيقانون پسماند كشور و آئ
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  :نمود يل طبقه بنديبشرح ذدسته  به دورا جامد  يپسماندهاتوان كاهش يم يبطور كل

وه كاهش ين شين روش بهتريكه اجامد  يپسماندهاد و استفاده مجدد از يولاجتناب از ت•

 يم جامد يد پسماندهايتولان يزباله است چون مانع ورود مواد و محصوالت به جر

 .گردد

كه  يو زباله سوز RDFر ينظ يانرژ يابيافت مواد شامل كمپوست و بازيافت شامل بازيباز•

 .كاهش دهند% 90را تا  يتوانند حجم زباله وروديم

چگونه ين حالت هيدر ا. د پسماند استيا اجتناب از توليمورد اول همان كاهش در مبدأ 

تا دفع و دفن صرفه  يسازرهيمختلف از ذخ يهانهيان پسماند نشده و هزيوارد جر يپسماند

 يهانهين روش هزيدر ا. باشديدفن م يا وروديمورد دوم كاهش پسماند در مبدأ . شوديم يجوئ

كسب نموده و  يتوان درآمديم يد انرژيافت و تولياز محل باز يت پسماند وجود دارند وليريمد

  .دفن را كاهش داد يطيمحستيو ز ياثرات بهداشت

شود، به يز شناخته مي، كه بعنوان كاهش در مبدأ ن)Waste prevention(د پسماند ياجتناب از تول

د ياجتناب از تول يروشها. باشديهمان كاال و خدمات مد يتول ياستفاده از مواد كمتر برا يمعن

به  ينگاه. د گردديتول يپسماند كمتر ،افتيقبل از باز ود تا در مبدأ ينمايپسماند كمك م

ن مهم را در مجموعه خود به يكه ا يا سازمان هايارگانها و افت مواد در يمجموعه اطالعات باز

ر يز تاثيافت نيباز يهانهيد پسماند در كاهش هزيش تولكاهآن است كه انگر ياجراء گذارده اند ب

  ).3-2شكل ( دارد  ييبسزا
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  ن كاهش پسماند در مبدأ و در مقصديارتباط ب )3- 2(شكل 

  

ن يبنابرا. گردد يجاد ميا) مصرف يالگوها( ر در رفتارها ييق تغياز طرعمدتاً كاهش پسماندها 

. ندافته ايتوسعه ه و ياراد كمتر پسماند يتول يبرا يديجد يهاوهيا شيرفتارها و ا يامروزه در دن

 ينشده و كاهش پسماندها يبندد مواد بصورت بستهيد، خريخر يهاسهياستفاده مجدد از ك

 يهانمونه ،ختن آنهايدو ر يل مجدد اقالم ناخواسته به جايا تحوي، فروش و يحاصل از بسته بند

  .باشديد پسماند ميكاهش تول يهاوهياز ش يبارز

ا از طرق مختلف يو  يبندد و بستهير در تولييق تغيتواند از طر ين ميد پسماند همچنيكاهش تول

  :جامد عبارتند از  يكاهش پسماندها يه برايپا يروشها. شنهاد گردديگر به مصرف كننده پيد

  محصوالت يا بسته بنديد و يتول يزان مواد مورد استفاده برايكاهش م•

 د محصوالتيمف ش دوام و عمريافزا•

 ه و مشابهياول يكاربردها ياستفاده مجدد از محصوالت برا•
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محصوالت ( د پسماند كمتريبا تول ييهانهياستفاده از گز قيكاهش مصرف از طر•

 )  ن يگزيجا

 تيكاهش سم•

 يد پسماندهايك ركن مهم در برنامه كاهش تولي يهمگان يو اطالع رسان آموزش يهابرنامه

 د ويخر ياهوهير در شييتغرا در  ينقش مهمت كننده يهداك عامل يبعنوان اند تويجامد بوده و م

با برنامه  يارتباط تنگاتنگ يديتول يبرنامه كاهش پسماندها. ديفاء نمايااستفاده مجدد از محصول 

-2( نمودار. باشد ين برنامه ميمهمات ا از يكيافت يباز يستمهاينگرش به سافت داشته و يباز

 يخط مش )11-2( نمودارجامد و  يت پسماندهايريد را در مراحل مختلف مديلكاهش تو) 10

  .ش گذارده است يبرنامه كاهش را به نما يها
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  جامد يت پسماندهايريد را در مراحل مختلف مديكاهش تول )10-2( نمودار
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  مبدامبدادر در د د ييرنامه كاهش تولرنامه كاهش تولاهداف باهداف ب--55--11--22--22

ك يجامد بوده و بعنوان  يپسماندهات يريمد يمناسب برا يهاد پسماند از روشيكاهش تول

و  يپسماند را در سطح جوامع مل ييت اجرايرياز مشكالت مد يتواند بخشينه دراز مدت ميگز

ها و نهي، موجبات كاهش هزيدفع يد پسماندهايق كاهش تولين برنامه از طريا. ديرفع نما يمحل

. گردديجامد م ياندها، پردازش و دفع پسميآورجمع يهانديفرآدر  يطيمحستيمشكالت ز

 يهااستيها و ستام به برنامه يجامد بستگ يد پسماندهايبرنامه كاهش تول يت در اجرايموفق

 .و شهروندان دارد ي، صنعتيتجار يهابخش يت و همراهيز حمايو ن يو محل يمل

ق يجامد از طر يد پسماندهايزان سرانه تولياز برنامه كاهش، كاهش م يهدف اصل يبطور كل

و   يآموزش يهابه برنامه يازيه توسط آحاد جامعه با دستيمصرف مواد اول يهار در روشييغت

اهداف  رندهيتواند در برگيجامد م يد پسماندهايكاهش تول استان گيالنژه در يبو. باشديم يقانون

  .ل باشديذ يفرع

مجدد ب آحاد جامعه به كاهش و استفاده يجهت ترغ يك برنامه آموزش همگانيتوسعه •

 د يجامد در محل تول ياز پسماندها

ا يجامد به مراكز دفع  يان حمل پسماندهايق مسئوالن امر در كاهش جريب و تشويترغ•

 دفن

پسماند در سطح شهرستان و  ييت اجرايريدر مد ين جاريش و اصالح قوانيه، پائارا•

 كشور

براساس سرانه  درصد كاهش پسماند 5دن به حداقل يرس يبرا يك برنامه راهبرديه ئارا•

  د پسمانديتول
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  جامد يد پسماندهايتول برنامه كاهش يها يمش خط )11-2( نمودار

خط مشي ها

سرمايه گذاري در زمينه برنامه هاي دولتي جمع 

 آوري و دفع پسماندها در سطح منطقه اي

 تدوين تفاهم نامه هاي داوطلبانه با توليدكنندگان و فروشندگان

ليدكنندگان، اطالع رساني به مصرف كنندگان، فروشندگان و تو

 در زمينه كاهش، استفاده مجدد و بازيافت پسماند

استفاده ازامكانات و كمك هاي دولتي در جهت رشد و 

 توسعه محصوالتي كه نيازمند منابع طبيعي كمتري هستند

و ايجاد انگيزه در توليدكنندگان، مصرف كنندگان و مسئوالن دفع 

پردازش به منظور كاهش، استفاده مجدد و بازيافت پسماندها و 

 كاهش ميزان دفن پسماندها از طريق ماليات و ابزارهاي تجاري

در صورتي كه انگيزه هاي كافي موجود نباشد، مي 

بايست مقررات مرتبط با هر دو سيستم شامل 

 بازيافت مواد و دفن تنظيم گردند
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    در مبدادر مبداد د ييكاهش تولكاهش تول  ييااييمزامزا--66--11--22--22

 يعيانت منابع طبيحفظ و ص -الف

ر دوره عملكه در طول ب. شوديجاد نميزد، ايريكه مصرف كننده آنرا دور ميپسماند فقط زمان

پسماند د ياز محصول شاهد تولد و استفاده يتول ،يفرآور، حمل ،محصول از استخراج مواد خام

پسماندها را بشدت كاهش د يزان توليمد آنها با مواد كمتر، يا تولياستفاده مجدد اقالم و . ميباش يم

  .د داشتناهسات زباله سوز خويا تاسيا ارسال به دفنگاه و يافت ياز به بازين يمواد كمتر داده و

   يديت پسماند توليكاهش سم - ب

. باشديم د پسمانديتولمهم كاهش منابع  ياز اجزا يكيا كم خطرتر يخطر و  يانتخاب اقالم ب

، به )هاها و حشره كشزكنندهيبعنوان مثال تم(اقالم خاص  يكم خطرتر برا يهاتمياستفاده از آ

 يآن، خواندن كامل راهنما يايبقا يزرهاسا يبجا ييايمياشتراك گذاشتن مواد خطرناك ش

  .باشد يپسماندها مت يكاهش سم ياز راههاياستفاده از مواد و استفاده از حداقل مواد مورد ن

  ها نهيكاهش هز -ج

اجتناب از . باشديار فراتر از كاهش به فرم ارسال به دفن ميد پسماند بسياجتناب تول يهاتيمز

ها، مدارس و مصرف كنندگان شهرها، بنگاه يبرا يد اقتصاديواتواند عين ميد پسماند همچنيتول

   :عبارتند از پسماند د يتولكاهش  ياقتصاد يهاتيمز يبطور كل. منفرد داشته باشد

 م، يمستق يجوئصرفه-

 ، حمل، انتقال و پردازش و دفع زبالهيسازرهيذخ يهانهياجتناب از هز-

 نيت قوانيعات و ري، مسئوليكنترل آلودگ يهانهيكاهش هز-

 .باشديكاهش مصرف مواد و محصوالت و دفع م -
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 :كا عبارتند ازيآمرد پسماند در كشور ياز كاهش تولحاصل  ياقتصاد ديبطور مثال عوا

، را ")pay-as-you-throw(پسماند يپرداخت ما به ازا"شهر و جامعه برنامه  7000ش از يب :شهرها

 يمبلغ يستيبا يليتحو پسماند جامدا سطل يسه يك ياند كه در آن شهروندان بازااده كردهيپ

 يهر شهروند در مبدأ، آنان مبلغ كمتر يليتحو پسمانددر صورت كاهش . نديپرداخت نما

 .ندينمايپرداخت م

كه يزمان .در محل دارند د پسمانديتولكاهش  يبرا يخوب ياقتصاد يهاز مشوقيبنگاهها ن :بنگاهها

 يجه مواد خام كمتريد، در نتيه نمايكمتر ارا يبندبسته دكننده محصول خود را بايك تولي

- ن صرفهيابد كه اييش ميه سود افزايابد و حاشييد كاهش ميتول يهانهيكرده و هز يداريخر

 .دهديش ميز افزايمت تمام شده قابل انتقال بوده و قدرت رقابت را نيو ق يها به مشتريجوئ

م يد پسماند سهيكاهش تول ياقتصاد يايوانند در مزاتيز ميمصرف كنندگان ن :مصرف كنندگان

- صرفه يبه معن ا قابل استفاده مجدديكمتر  يبندكجا با بستهيد محصوالت بصورت يخر. باشند

ب مصرف كننده يج يست خوب است برايط زيمح يكه برا يزيهرچ. باشديم ياقتصاد يجوئ

 .باشديد ميز مفين

  

  د پسماند د پسماند ييت موجود كاهش تولت موجود كاهش تولييوضعوضع--77--11--22--22

به اجرا  يو خصوص يعموم ياز دفاتر ادار يد پسماند در برخيكاهش تول يهاوهيشمروزه ا

استفاده شده جهت  يد كاغذهايها عموماً شامل استفاده از سمت سفوهين شيا. شوديگذارده م

 يون اداريز اتوماسياستفاده از كاغذ و ن يبه جا يكيش استفاده از پست الكترونيس، افزايش نويپ

 ناب ازبصورت دورو و اجت يش گرفتن كپي، افزايبه امكانات مناسب ارتباط يدسترس در صورت

  .باشديافت مير قابل بازيغ يهاياستفاده از بسته بند
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نه استفاده مجدد يها و افراد در زمياز خرده فروش يت برخيدر شهرها شاهد فعالن يهمچنامروزه 

كاهش  يديتول ياز پسماندها يادير زيها مقادتين فعاليدر اثر ا. ميباشياز مواد و محصوالت م

 ياطالعاتدر حال حاضر . باشديزان مين ميا يريگت مشكل در اندازهيابد اما نكته حائز اهمييم

. باشد يها در دسترس نمتين نوع فعاليافته حاصل از ايكاهش  يت پسماندهايدر خصوص كم

  :ها عمدتاً شاملتين فعاليا

  كيروكش الست•

  يريعمخدمات ت•

  )هايسمسار( ها يها و امانت فروش يدست دوم فروش•

  )هيا هديفروش ( انتقال از فرد به فرد •

  ياپايا معامالت پايحتاج يعرضه ما يفروش گاراژ•

  يقه فروشيعت•

  يگرو فروش•

  ا پس اندازيره و يموسسات خ•

  يكتاب فروش•

  اماكن عرضه لباس و غذا•

  مانكارانيفروش اقالم مازاد توسط پ•

   يدكيع لوازم يو توز يشاوراق فرو•

  ونيده فروش خودرو و كاميمزا•

  يمتيفروش سكه و فلزات ق•
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)) يا حبابيو  يورقه ا( STYROFOMA(يبسته بند يهاكياستفاده مجدد از پالست•

   يمرسوالت پست

  e-Bay) ( ينترنتيا يده هايمزا•

  يو ساختمان يعمران يا خرده بتن از پسماندهاياستحصال شن و ماسه و •

 يا گروههايو  يتدول يهاستميق سيو مبلمان از طر يوتر، لوازم خانگيكامپ يگردآور•

  ازمندان جامعهيه به نيق طرح هديآن از طر يه و واگذاريريخ

نگونه يد كننده ايتول يهاكش توسط شركتسموم آفت يپر كردن مجدد ظروف حاو•

  سموم

وه يك شيماً به عنوان كه عمو) يپشتاط يح( د پسمانديد كمپوست در داخل اماكن توليتول•

  .باشد يد مطرح ميكاهش تول

ل يتحو. شودياز گذشته انجام م يها بصورت سنتتياز فعال يز برخين استان گيالنران و يدر ا

ها و يا فروش در سمساريازمندان و يها و نهيان، همسايدست دوم به دوستان و آشنا يكاالها

  .اندن دستهيها از ايامانت فروش

- يستم گرو گذاشتن انجام ميها كه قبالً با سشهيش يآورر عدم جمعياخ يگر در سالهاياز طرف د

د كه قبالٌ مرسوم بود يساك خر يك بجايد توسط فروشندگان در پالستيل اقالم خريشد و تحو

ن امر يا. شده استدر آن ر ير فسادپذيژه انواع غيو بو جامد يپسماندهات يش كميباعث افزا

از  ير منفيتاث) افتير كمپوست و بازيپردازش نظ يواحدها(كاهش در مقصد  يهاوهيژه در شيبو

  .گذارده است  يخود بجا
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  جامد جامد   ييد پسماندهاد پسماندهاييللكاهش توكاهش تو  برنامهبرنامه  يياجرااجرا--88--11--22--22

ش برنامه ين افزايا :ديتوسعه ده يبرنامه كاهش پسماند را در ادارات دولت -ت اولياولو

 .كنديه ميآنها ارا يبرا) ت با مثاليهدا( يواقعها بوده و مثال مردم و شركت يبرا يخوب يراهنما

ه ينت، ارايو پر يكاغذ در كپ يق استفاده از دو رويتواند شامل تشويها متين فعاليترمناسب

ق استفاده يو تشو يكاغذ يهانامه يل بجايميده از اا، استفيداخل يهاالزم در بولتن يهاآموزش

  .باشديم يمجدد از مبلمان ادار

- تيفعال يبا اجرا :يصنعت يها و واحدهاكاهش در شركت يهاق برنامهيتشو -دوم تياولو

ن يدر ا. ق نموديتشو يديكاهش پسماند تول يتوان آنها را براين واحدها ميا ينمونه برا يها

  .ه نمودائالزمه را ار يهاقيتشو يزيخاص و مم يهانه الزم است تا با برنامهيزم

ق يتوانند با تشوين كاال ميتام يهااستيس: ن كااليتام ياستهايس ت توسعهيتقو  -ت سومياولو

. اورندير و كارآمد، كاهش پسماند را ببار بيبادوام، قابل استفاده مجدد، قابل تعم ين كاالهايتام

  .ندين نمايتدو يدولت يسازمانها يبرا يمقررات اضاف يستين دولت بايهمچن

  .ش گذارده است يد را به نمايتول كاهش در مبدأ يها تيمنتخب از فعال ييمثالها) 5- 2(جدول 
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كاهش در مبدأ يهاتيمنتخب از فعال ييمثالها )5- 2( جدول

 يهاتيفعال
  كاهش در مبدأ

  يجامد شهر يپسماندهايدسته بند
  يمواد آل  يبندظروف و بسته دواميمواد ب مواد بادوام

كشت با  آب و   ظيتغل ذكاغيد بيخر يكاهش فلز در لوازم خانگ كاهش مواد
  پسماند كمتر

ت درياستفاده از مواد كامپوز موادينيگزيجا
  يلوازم خانگ

عرضه حبوبات و غالت در  
 ساك

  محصوالت چند بار مصرف

  

ش طوليافزا
  عمر محصوالت

 رهايش عمر تايافزا

ازمند يمتحرك و ن يكاهش اجزا
  يكيل الكترونيض وسايتعو

 يارات مرتب و دورهيتعم

 وسعه خدمات پس از فروشت 
 استفاده مجدد يبرا يطراح

  
  

  مصرف كنندگانيهاتيفعال
- يد محصوالت با عمر طوالنيخر 

  تر
 ريتعم

 كاغذ ياستفاده از دورو

 ياشتراك گذار

  ناخواسته يهاكاهش نامه 

كجا و متمركز و يد يخر: ديخر
 ظيغل

  قابل استفاده مجدد يساك ها

  

 استفاده مجدد
 قابل استفاده مجدد يهاپالت هاپاكت و كوچكيمدولياحطر يدر طراح

  يمواد قابل بازگشت بسته بند
  

يازهاينيا اجاره برايقرض دست دوم
 موقت

 هيريه به خيهد

  يد از سمساريا خريفروش 

 پوشاك

دفترچه  يكرو براي يكاغذها
  سيش نويادداشت پي

 ديساك خر

Loosefill 
 ريظروف ش

  يكيو پالست ياشهيظروف ش

  

  يحذف مواد سم/كاهش
 ه آبيا با پايجوهر سو PCBsحذف 

 يه آبيبا پا يهاحالل

  وهيكاهش ج

در  يسرب يهاليفو ينيگزيجا
  هايبطر

  

 يكاهش مواد آل
يپسماندها

  ييغذا
اط يكمپوست ح    

 يخلوت

  كمپوست با كرم
يپسماندها

  اطيح
اط يكمپوست ح    

  يخلوت
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  از مبدا از مبدا د پسماند د پسماند ييكاهش تولكاهش تول  ييبرنامه هابرنامه ها--99--11--22--22

مانند مراكز  يدولت يد در بخش هايد پسماند در مبدا توليكاهش تول يموجود برا يها ياستراتژ

  :دارد يدو گروه اصل يتجار

  دير در نحوه تولييتغ ياست هايس�

 يات اصالحيعمل�

ر در ييگردد، تغ يمحسوب م  هدننرف كصن ميتر گر جوامع دولت بزرثاز آنجا كه در اك: ديخر

ت يريدر مد يير بسزايد پسماند از مبدا، تاثيرف دولت در جهت كاهش تولطد از يخر ياستهايس

  : قيرطاز آن از  جدر خار هم در داخل دولت و هم  دتوان ين امر ميا. داشت دپسماند خواه

  د پسماند توسط دولت، يزان توليكاهش م) 1

  و  يصوصش خخب ينمونه و الگو قرار گرفتن برا)   2

كمتر كه  يها يدند كمتر پسماند و بسته بيبا تول يد محصوالتيتول يگان برانندكديق توليتشو)   3

  .رد، انجام شوديان قرار گنندگرف كصار تمام ميدر اخت دتوان يم

ت يمحصوالت با قابل يداريد، با هدف خريد خريجد ياست هايس مختلف يكه دولتها يدر حال

 يكاهش از مبدا را به كار م ياست هايدرت سنبوالن آنها ئاز مس يرفته اند، برخيافت را پذيباز

ر، پر كردن يت استفاده مجدد، تعميد محصوالت با قابلينحوه خر يماناهره به نيمزن يبرند و در ا

ن ياتخاذ شده در ا ياستهايس. ارندداز يكمتر، ن يدنطور بسته بنيمهت كمتر و يو بادوام تر، با سم

ق كاهش يرطاز  يمال ييرفه جوصشد بلكه  دواهد پسماند خيكاهش تول عثش نه تنها باخب

  .ديگرد دد، حمل و نقل و دفع آنها را موجب خواهيخر يه هانيزه
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د محصوالت مقاوم و قابل يخر ينه هاين هزيسه بيانجام مقا يبرا) LCC(نه يچرخه عمر هز

 يز آن ماست، چرا كه با استفاده ا يديار مفي، ابزار بسيختنياستفاده مجدد با محصوالت دور ر

د محصوالت يخر. ن نمودييد آن تعيعمر مف يرا ط يساالنه استفاده از محصول ينه هايتوان هز

ن محصوالت يساالنه استفاده از ا ينه هاي، اما هزددر بردار يشترينه بيبادوام تر معموال در ابتدا هز

منظور كاهش  به يفراوان ياهكارهار. است) د كمتريبا عمر مف( يختنيكمتر از محصوالت دور ر

نه ين زميمتداول در ا ينه هاياز گز يبرخ. د محصوالت وجود دارديتول ياستهايس يپسماند ط

  : از دعبارتن

مجدد، پر شدن مجدد، بادوام    هت استفاديبا قابل يزاتياز تجه  هاستفاد يت مالينشان دادن مز  �

   رفهطدو يكپ يد دستگاههاند پسماند كمتر، مانيتر و با تول

ن حمل و فرستادن يد تا در حنك يرا حمل م يدولت يكه كاالها ييم كردن شركتهاملز  �

 هكه برگرداند ييها يدنا بسته بيمجدد و   هت استفاديبا قابل يها يدنمحصوالت از بسته ب

  ديه نما، استفاددشون يم 

  ندبادوام هست  هشد يدارياس خرنكه اج يگامهنر يد مدت و فراگنبل يم قراردادهايظنت  �

جاد يرف سازندگان با هدف اطفروختن آنها از  يزات به جايدادن اسباب و تجه  هاجار  �

  رياسباب قابل تعم يدر نگهدار  هزيگان

 يكپ ياههاگد دستند، ماننرف كاغذ را كاهش دهصزان ميد مننتوا يكه م يادوات يداريخر  �

را  سكان ارسال فاككه ام يوتريكامپ يو ادوات و نرم افزارها يزريل يترهانيرپرفه، طدو

   دابيت كاهش نيرپاز به يداشته باشد تا ن

د پسماند يكاهش تول يبهبود برنامه ها يبرا دتوان ين مينمچه يدولت يتهايفعال: يدولت يتهايفعال

ه يد در محل به تهننتوا يم دسبز دارن يكه فضا يمثال ادارات دولت ي، براندابير ييد تغيدر مبدا تول
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 يو از مواد دشون  هرف كاغذ آموزش دادصكاهش م يد برانتوان يان مند، كاركيمانكمپوست اقدام 

 يد برنامه هانتوان يم يعوامل دولت. ندينما هباشد، مجددا استفاد يختنيكه ممكن است دور ر

 يهاكاغذ. دناجرا ك يا شهرداريت خود و يريد را تحت مديد پسماند در مبدا توليكاهش تول

د در مراكز يد پسماند در مبدا توليكاهش تول يبرا يار خوبيبس يدايدر ادارات، كاند يرفصم

ت يريان مديبه جر  هوارد شد ياز زباله ها يش مهمخكاغذها ب). يتجار زد مراكنمان( دنهست يدولت

از  يكي يادار يهاكاغذ. آنها دارد  هاستفاد  هترل نحوناز به كيآنها ن يو سازمانده ندپسماند هست

ش يبه سرعت در حال افزا  هاالت متحديا يبات پسماند جامد شهريدر تركاست كه  ييش هاخب

و ) ياز كل پسماند شهر درصد 4.1(است   هون تن بوديليم   7.3د كاغذها يتول 1988در سال . است

 ياز پسماندها درصد 6.4( ون تنيليم 16زان به ين ميشود كه ا يم ينيش بيپ  2010در سال 

كاهش  عثبا ياديزان زيتا م دتوان يرف كاغذ در ادارات مصش من كاهيابرانب. برسد) يشهر

، اگر ادارات موجود در كشور   هقات انجام شديتحق يط. ت پسماند شوديريان مديكاغذ در جر

 يعنيزان موجود يرفه از كاغذ را از مط دو  هزان استفاديم) يصوصا خي يدولت(كا يامر  هاالت متحديا

ك يك به يل دهد، نزديك سوم تقليفه را به  ركطي يدهد و كپ شيد افزادرص  60به  رصدد 26

ه كردن در نيزاز عدم ه يناش ييرفه جوصن يكه ا. شد دخواه ييرفه جوصارد دالر در سال يليم

 ييرفه جوصزان ين ميا INFORMمطابق با محاسبات . د كاغذ استيطور خرنيمهش دفع و خب

  .باشد يون درخت ميليم   15ش از يتن كاغذ در سال و ب 890000معادل 

گرفته  يها يشتر از كاهش در تعداد كپيب يرفه، حتطدو  يها يش تعداد كپيواقع با افزام يبرخ

 هرفه مورد استفادطك يت صوركه به  يناداس. دافت يرف كاغذ اتفاق مصدر م ييرفه جوص،   هشد

كه به  يدانشتر از اسيابر ببر   4شود،  ينم  هموجود آنها استفاد ياز فضا يميو ن درنيگ يقرار م 
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 يها ياز استراتژ يبرخ. نمود دد خواهياست، پسماند تول  هشد  هآنها استفاد يطور كامل از فضا

  :ل استيذ دد پسماند شامل مواريرف كاغذ و تولصزان ميكاهش م يمتداول برا

   سفاك يپوشش يحذف برگه ها -

   نادگرفتن است نيرپوتر قبل از يق در كامپيدق حيصحش و تياريو - 

  كاغذ  يبه جا يد يا سي يلها با فلش مموريمرتب كردن و فرستادن فا - 

  س هايش نويپت گرفتن نيرپ يبرا هشد  هرفشان استفادطك يكه  ييباطله ا ياز كاغذ ها  دهاستفا - 

  تا حد امكان  بت مكتوصوركاهش ارسال دعوت نامه ها به  - 

  ر صمخت يادداشتهاي ياز قطعات كوچك كاغذ برا  هاستفاد - 
  

        ييييييييدر مراكز آموزشدر مراكز آموزشدر مراكز آموزشدر مراكز آموزشدر مراكز آموزشدر مراكز آموزشدر مراكز آموزشدر مراكز آموزش        برنامه هاي اجراييبرنامه هاي اجراييبرنامه هاي اجراييبرنامه هاي اجراييبرنامه هاي اجراييبرنامه هاي اجراييبرنامه هاي اجراييبرنامه هاي اجرايي--------11111111--------99999999--------11111111--------22222222--------22222222

 يم -يو موسسات فرهنگ يآموزش زمانند درمانگاهها، مراك ييسازمان ها - يموسسات آموزش

 دتوانن يم يمحل يدولت ها. دداشته باشن يشهر يت پسماندهايدر كاهش كم ينقش مهم دتوانن

 يق بخش هايو تشو يآموزش يبرنامه ها ياجرا د را بايد پسماند در مبدا توليزان كاهش توليم

از اقدامات انجام شده در  ير به برخيدر ز. دن آموزشها، توسعه دهنياستفاده از ا يبرا يخصوص

  :شود ينه اشاره مين زميا

ن موسسه يبزرگتر) HHC(وركيوين يمارستان ها و سالمتيشركت ب :وركيويمارستان نيمشاركت ب

). پرسنل  50000تخت و   10400ش از يبا ب( الت متحده استايكشور ا يدرمان - يبهداشت

مارستان مد نظر قرار گرفته ين بيد در ايد پسماند در مبدا توليكاهش تول ير برايز يها ياستراتژ

  .است
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  :انجام شده يطرح ها

 يمجدد، برا  هت استفاديبا قابل يبا مخازن يختنيدور ر يسه هايو ك ييمقوا يض جعبه هايتعو

كاهش   HHCرف طن عمل از يجه اينت. دفع يمارستان برايب يپزشك يو حمل پسماندها يرنگهدا

دارد  جاياحت يصد به شخيمخازن جد  (است   همارستان اعالم شديب ياز كل پسماندها يصددر  3.2

  ). ديمانز يكه آنها را تم

  . گرم يهوا يها  هدننبا خشك ك يكاغذ يدستمال ها ينيگزيجا  �

ن عمل يجه ايماران كه نتيدر اتاق ب يختنياز پارچه ها و ظروف دور ر  هدكاهش استفا  �

  .استه بود درصد 6.7 كاهش زباله ها تا

  :يآت يطرح ها

ته ين كميجاد اي، هدف از اHHCدر  يمواد بسته بند يزيته به منظور مميك كميجاد يا�

 يپسماندها قين طريد و نحوه انبار كردن محصوالت است، تا از اير در نحوه خرييتغ

ها  يت و كاهش بسته بندين مسئول بهبود وضعيته همچنين كميا. درا كاهش دهن يديتول

  . بود دخواه

  . كبار مصرف آني وعقابل استفاده مجدد با ن يقاشق و چنگال ها ينيگزيجا �

د يمذكور كاهش تول يها ياعمال استراتژ يطد پسماند يه ها و تولنيزدر ه ييرفه جوص جينتا

نشان   )6-2(در جدول   HHCمطالعات  يطمارستان، هيتخت ب 1000 يد برايدر مبدا تولپسماند 

  .است  هشد  هداد

ش يتا ب دتوان يد پسماند ميزان توليكاهش م يه هانيزدهد كه ه ين نشان مينمچه   HCCمطالعات 

ن يآن، ابر   هعالو). در سال يدالر 500000 ييرفه جوص  هبه همرا( ابدي شيافزا درصد   20از 

 يز الزامين  هنشد  هختن محصوالت استفاديدور ر يترل روناز به بهبود كيدهد كه ن يمطالعه نشان م
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گذشتن  عثغالبا با ياسب سفارشات و انبار كردن محصوالت فاسد شدنننام يروش ها. باشد يم

 يورتصن در يو ا. شود ي، مدشون  هكه استفادنيقبل از ا خته شدن آنهايرف آنها و دور رصم خيرات

 ييرفه جوص عثبا دتوان يم  هرف نشدصمحصوالت م يزهايدور ر يصددر 10است كه كاهش 

  .مارستان شوديتخت ب 1000 يدالر برا 100000ساالنه 

  HHCد پسماند از مبدا در يكاهش تول ياز اعمال برنامه ها يديمنافع عا )6- 2( جدول

  ياستراتژ
  ييصرفه جو

  دالر در سال  تن در سال
  45000  100 ييهوايبا خشك كننده هايكاغذيدستمال هاينيگزيجا

  500000  200  كبار مصرف با نوع قابل استفاده مجددييس غذاخوريسروينيگزيجا
موجود در بخش يسطل آشغال هايبرايكيپالستيحذف استفاده از پوشش ها

  يادار
7  20000  

  200000  150  ه مجددكبار مصرف با نوع قابل استفادييروكش هاينيگزيجا
با نوع قابل )وان و لگنيپارچ آب، ل(ماريكبار مصرف اتاق بيزاتيض تجهيتعو

  استفاده مجدد
20  150000  

  175000  17  كبار مصرف با نوع قابل استفاده مجددييادوات پزشكينيگزيجا
  

        زهزهزهزهزهزهزهزهييييييييجاد انگجاد انگجاد انگجاد انگجاد انگجاد انگجاد انگجاد انگيييييييياااااااا        ييييييييبرابرابرابرابرابرابرابرا        ييييييييدولتدولتدولتدولتدولتدولتدولتدولت        ييييييييبرنامه هابرنامه هابرنامه هابرنامه هابرنامه هابرنامه هابرنامه هابرنامه ها--------22222222--------99999999--------11111111--------22222222--------22222222

داشته باشد ) يو خانگ يتجار( يدر بخش خصوص  هزيجاد انگيدر ا يمهم يتواند نقش يدولت م

ن يدن به ايرس يموجود برا يها ياستراتژ. د در مبدا را توسعه دهديكاهش تول يو برنامه ها

نه كاهش يدر زم) يبازرس( يزيو مشاركت در مم) يتكنولوژ( يفن يهدف شامل سنجش ها

طرح  ي، اجرايپوست خانگه كميته يبرا يو خانگ يمشاركت با بخش تجار. باشد يپسماند م

ن ياز ا ييمجدد، جز  دهاستفا يبرنامه ها يا برايمزا يق و اعطايلوت، معاوضات، تشويپا يها

  .برنامه ها هستند
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 يدر قدم اول شامل مرحله طراح يفن يبازرس يبرنامه ها: مواد يابيو ارز يزي، مميمشاركت فن

 ييس برنامه ها را اجراپو س  هك نمودكم يديدر كاهش پسماند تول يشود تا به مراكز تجار يم

 يق اجراياز طر يديعا يمنافع اقتصاد يمعرف( يمال يياست صرفه جويبر آن س  هعالو. دينما

تواند مشوق  يد در مبدا ميكاهش تول ياز طرف دولت در مورد برنامه ها) موجود يبرنامه ها

  .شود يمراكز تجار ريسا

نه مواد است يدر زم يزي، مميهر حرفه ا يمبدا براد در يقدم اول در هر برنامه كاهش تول

ت به سطل يدر نها يد كه چه موادينما يمواد مشخص م يبازرس). د مواديدر بخش تول يبازرس(

  .خته خواهد شديافت ريا بازيزباله 

ك شركت و يمواد توسط  ريزات، غذا و سايزان تجهيكند كه چه م يمشخص م يابين ارزيا

 يم يچه مواد يدارين نمود كه خرييتوان تع يله مين وسيبد. شود يم يداريكاركنان آن خر

شده مورد  يدارينكه محصوالت خريا اين شود و يگزيا جايافته و يتواند حذف شده، كاهش 

د كه شركت ينما يجاد مين فرصت را اينطور ايهم يبازرس. رنديافت قرار بگياستفاده مجدد و باز

ر مصرف يا مورد استفاده سايشوند و  يل ميبه زباله تبد تيدر نها يچه مواد نندها مشخص ك

 يپسماندها، برنامه ها يزيمم مواد و يابيعالوه بر ارز. رديگ يا شركت ها قرار ميكنندگان 

 چند ير پروسه هايسا ينه اجرايدر زم ييتوانند با ارائه اطالعات و راهنما يم يمشاركت فن

  .د در مبدا شونديولكاهش ت يباعث بهبود برنامه ها يمرحله ا

  : ل استيذ دبرنامه شامل موار يمراحل اجرا

  : م آن به تمام پرسنليت در سطر باال و تعميرياعمال مد  �

در تمام  يندگانيد در مبدا با انتخاب نمايبخش كاهش تول يبرا يانسان يروين نييتع  �

  : بخشها
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مام بخش ها و ارائه د پسماند از تياطالعات مربوط به مصرف مواد و تول يجمع آور  �

  ؛ل اطالعاتيتكم يبرا) نهيمقدار و هز( رياخ يد هايگزارش خر

   ؛م اهدافيتنظ  �

شنهادات كاركنان، يپ يجمع آور يبرا ييم دستورالعمل ها با قرار دادن جعبه هايتنظ  �

  ؛شاغل يده ها و نظرات اعضايا يجمع آور

 يم يمال ييمبدا و صرفه جود در يكه موجب كاهش تول ييها يمقدم دانستن استراتژ  �

 ؛شدن آنها وجود دارد يكه در راه عمل يع تر آنها و رفع موانعيهر چه سر ياجرا شوند و 

  ؛ن اعضاياجرا كردن برنامه ها در ب �

  ؛ك و ارائه راه حلهايبرنامه ها و مشكالت موجود در مورد هر  يابيح و ارزيتشر  �

د پسماند در مبدا يكاهش تول يت هاينكه فعاليا يبرا مختلفق مشاغل و حرف يتشو  �

 ير مشاغل برايله در ساين وسيد و بدنينما يدر مجالت اعالن عموم جله دريخود را بوس

  . ديزه نمايجاد انگيد پسماند در مبدا، ايكاهش تول ياعمال برنامه ها
  

زان يتواند باعث كاهش م ين بخش ميمشاركت دولت در ا: يه كمپوست خانگيته يبرنامه ها

ه يب كه برنامه تهين ترتيبه ا. ت پسماند شوديريان مديسبز از جر يفضا يد پسماندهايولت

 هزد يو چمن ها گو بر خسبز كه شامل شا يفضا يپسماندها. دنج كيرا ترو يكمپوست خانگ

 ين پسماندها ميا. هستند  هاالت متحديبات پسماند در اين تركيدر ب  هعمد  هن گرويهستند، دوم  هشد 

كاهش  يبرا. ت پسماند حذف شونديريان مديد شان از جريه كمپوست در مبدا توليد با تهتوانن

توانند شهروندان و  يت پسماند دولتها ميريان مدياز جر يآل ين دسته از پسماندهايت ايكم

 يه كمپوست را توسعه دهد، كالس هايرا آموزش دهد، مراكز ته) يو ادار يمراكز تجار(مشاغل 
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ع يگان توزيه كمپوست را به صورت راينطور مخازن تهيهم د وينه برگزار نمايزمن يآموزش در ا

  . دينما
  

 هاستفاد يع كاالهايمجدد را با توز  هاستفاد يتوانند برنامه ها يدولتها م :مجدد  هاستفاد يبرنامه ها

ت دور كه ممكن اس يتوانند باعث شوند تا مواد ين برنامه ها ميا. ديج نمايجاد و ترويا  هشد 

 هنه كمتر مورد استفادي، مجددا با صرف هز  هت پسماند حذف شديريان مديخته شوند از جرير

  . رنديقرار گ 

اسباب، لوازم و مبلمان  يسرپرست، اهدا يو افراد ب يه، مراكز درمانيرين مراكز خيع غذا بيتوز

و  كهنه يزات و لباسهايو تجهكه مبلمان  ييها  هجاد مغازي، ا هريمارستانها و غيمنزل به مدرسه ها، ب

  .باشد يمجدد م  هاستفاد ياز برنامه ها ييد، مثال هانفروش يدست دوم را م

ن جا يمجدد در ا  هاست كه منافع برنامه استفاد  هورك اجرا شديوينه در شهر نين زميدر ا يبرنامه ا

خته ين پسماند دور ررا كه ممكن است به عنوا ييغذاها   Harvestشهر . شود يم  هدير كشيبه تصو

سرپرست  يت از افراد بيه مانند سازمان حمايريخ يو آنها را به سازمانها  هكرد يشوند جمع آور

 ياها و بخش هايتر ي، كافيخواربار فروش يها  هغذاها از رستورانها، مغاز. است  هاهدا نمود

ق مورد ين طريغذا را به ا وندپ 10000ش از يروزانه ب   Harvest شهر. بود  هشد يجمع آور يانفراد

ن كه در سال يجه اينت. است  هنمود يريخته شدن آنها جلو گيو از دور ر  همجدد قرار داده استفاد

  . شهر كاسته شد يزان پسماندهايون پوند از ميليم  4.6، 1991

تواند  يم يدولت يبرنامه ها ):ز و مسابقاتيشامل معاوضات، جوا(لوت دولت يپا يپروژه ها

 ي، انتشار اطالعات و برنامه هااد پسماند در مبديكاهش تول يارائه برنامه ها يبرا يفرصت

 يدكنندگان را برايتوانند مشاغل، موسسات و تول يلوت ميپا يبرنامه ها. ديجاد نمايا يزشيگنا
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نطور با معاوضه كاالها و يهم.ديب نمايد ترغيد پسماند در مبدا توليكاهش تول يبرنامه ها ياجرا

 شيد را افزايد پسماند در مبدا توليتوانند فرصت كاهش تول يز به مصرف كنندگان ميجو ا يااهد

د يتوانند مشاغل و شهروندان و سازمانها را به كاهش تول يم يزيا و جوايمزا يله اعطايبوس. دهد

 عر نوييا تغيد پسماند و يه محصوالت با هدف كاهش توليو ته يت طراحيپسماند، بهبود وضع

 يه آرم برايا تهيس يمانند مسابقه شعار نو يتوانند مسابقات ينطور ميهم.دوادارن يبند بسته

  .ج دهديد پسماند از مبدا را ترويكاهش تول يايشهروندان برپا نموده و مزا

        مبدامبدامبدامبدامبدامبدامبدامبدا        دردردردردردردردرد د د د د د د د ييييييييكاهش تولكاهش تولكاهش تولكاهش تولكاهش تولكاهش تولكاهش تولكاهش تول        آموزشآموزشآموزشآموزشآموزشآموزشآموزشآموزش        --------33333333--------99999999--------11111111--------22222222--------22222222

  .د، باشديد پسماند در مبدا توليق شهروندان به كاهش توليتشو يگشا  هتواند را يآموزش م

توانند به مصرف  يم يع ابزار متنوعيبا انتشار و توز يمحل يدولت ها :آموزش مصرف كنندگان

تواند به  يم يآموزش يابزارها. زان پسماند را كاهش دهديكنندگان آموزش دهد كه چگونه م

باشد كه  يد به نحويشنهادات بايپ. ا پوستر باشديمفلت، كتابچه، جزوات و پصورت بروشور، 

ن يتواند شامل ا يدولت م يه هاياز توص يبرخ. ديدگان بتوانند مطابق آنها عمل نمامصرف كنن

 اديكه ز ياقالم يد، اهدايخر يمجدد برا  استفاده تيبا قابل ييسه هاياز ك  هاستفاد: موارد باشد

ر مواد، يمجدد از مخازن و سا  استفاده ه،يريا خيو  يخدمات يشوند به سازمانها يم  استفاده

از و كنترل يزان مورد نيبه م يد اقالم فاسد شدنين مدت عمر آنها، خريشترياقالم تا ب يرنگهدا

  .خته شدن آنهايراز فاسد شدن و دور  يريجلو گ يخ مصرف برايتار

  .آورده شده است يآموزش ياز بروشورها يينمونه ها) 4-2(در شكل 
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  اد پسماند از مبديش تولنه كاهير زم د يآموزش ياز بروشورها يينمونه ها )4- 2( شكل

موفق  يا بخاطر برنامه آموزشيفرنياز بخش حفاظت كال يزه ايسكو جاي، سان فرانس1990در سال 

، مغازه يآموزش عموم ين برنامه شامل طرح هايا ياصل ءسه جز. افت نموديو برجسته خود در

 يآگهشامل پخش  يبرنامه آموزش. بوده است يه كمپوست خانگيو ته يطيست محيز يها

در معابر كه كاهش   هنصب شد ياتوبوس ها و پوسترها يرو يها ي، آگه)اعالنات نصب شده(ها

، يطيست محيز يها  همغاز طرحنطور در يهم.است  هكردند، بود يج ميد پسماند را ترويتول

دارند و  يكم يد كه بسته بندينما يداريرا خر ييكردند تا كاالها يق ميها را تشو  هصاحبان مغاز
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مجدد، قابل پر شدن مجدد و   استفاده تيبا قابل ينطور محصوالتيندارند، وهم يا اصال بسته بندي

ن يسوم. خود مورد توجه قرار دهد يد هايشتر را در خرير مجدد با عمر و دوام بياقالم قابل تعم

  .ه شده بودنديته يكمپوست خانگ هيته يبودند كه در مورد چگونگ ييتالش بروشورها

د پسماند در يكاهش تول يبرنامه ها ياجرا يموثر برا ييمدارس مكان ها: انش آموزانآموزش د 

 يطيست محيده زيتوان عادات پسند يد هستند چرا كه با آموزش كودكان در مدارس ميمبدا تول

درصد از كل    4تا    2.6در مدارس   هد شديتول ين پسماندهايبر ا  هعالو. دادم يرا به آنها تعل

در كاهش  ير مهميتواند تاث يز مين بخش نيباشد كه كاهش در ا يم  هاالت متحديا يپسماندها

صورت گرفته در  يت هايفعال. داشته باشد يت پسماند شهريريان مديزان پسماند از جريم

  :است  هل بوديمدارس شامل موارد ذ

اند در مبدا د پسميكه باعث كاهش تول يموارد يبا تمركز بر رو يآموزش يتوسعه برنامه ها -

ه يته يها  هكه در مورد پروژ ييت هايشامل فعال(.   همجدد محصوالت بود  د، واستفادهيتول

د پسماند و امكان يزان توليدن مير كشيبه تصو يروزانه پسماندها برا يكمپوست و جمع آور

  )مجدد از مواد  استفاده ايحذف، كاهش و  يبرا ييجاد فرصت هايا

د در يد پسماند در مبدا توليكاهش تول يبرنامه ها يبرنامه كه جهت اجرافوق  يسهاجاد كاليا - 

  . است  هدياط مدارس برگزار گرديكالسها و ح

        مبدامبدامبدامبدامبدامبدامبدامبدا        دردردردردردردردرنه كاهش نه كاهش نه كاهش نه كاهش نه كاهش نه كاهش نه كاهش نه كاهش ييييييييم در زمم در زمم در زمم در زمم در زمم در زمم در زمم در زمييييييييو جراو جراو جراو جراو جراو جراو جراو جرا        يييييييياقتصاداقتصاداقتصاداقتصاداقتصاداقتصاداقتصاداقتصاد        ييييييييزه هازه هازه هازه هازه هازه هازه هازه هاييييييييانگانگانگانگانگانگانگانگ--------44444444--------99999999--------11111111--------22222222--------22222222

ق بخش يبه منظور تشو يزه ها و جرائميتوانند انگ يم يمحل يها و حكومت ها يشهردار

 يم ين موارديچن. ارائه دهند يديت به حداقل رساندن پسماند تولو مصرف كننده ها جه يتجار

و  يسپرده گذار يستم هايجاد سيكسو و ايات از يتواند شامل اخذ حق الزحمه دفع پسماند و مال

  . گر باشديد ياز سو يز مالين جواييتع
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س مقدار توسط شهروندان بوده و بر اسا ختداپر قابلنه يهز نيا : .پسماندنه هوشمند دفع يهز

 يبرخ افتيبازهش و اكاپسماند ر ديتولشهروندان  تا دشو يم باعث لذا. گردد يم ميپسماند تنظ

 يشتر روبرو مينه بيخت هزاپرد باپسماند  ديلش تويافزاستم يس نيار د .انجام دهند دادر مب ادمو

  .  ددگر

 يلذا برا. ده استه شدبنا نها يديپسماند تول حجمهوشمند حق الزحمه براساس  ستم پرداختيس

 يسه هايك يتواند رو ين برچسب ها ميا. دشو يرفته مگر نظر د يمختلف يمخازن برچسب ها

شده  يآور عمخازن جم دن روش براساس تعداير اد. نددنصب گر يآورع ستم جميبه س يليتحو

ستم با استفاده از وزن ين سياز جوامع هم يدر بعض. گرفت صورت خواهد يمال يهادبرآور

جهت  يزاتين آالت و تجهياز به ماشيه وزن پسماند نيستم بر پايس. شود يزن، استفاده ممخا

ن يتوز يبرمبنا يستم هايس ياياز مزا. ديثبت نما ين پسماند دارد تا اطالعات را بدرستيتوز

ج براساس آمار يل نتايه و تحلينه كاهش تناژ پسماند و تجزيشتر در زميزه بيتوان به انگ يپسماند م

   .ق اشاره نموديدق

خته، مصرف كنندگان را به سمت يمحصوالت دور ر يبرا  هات در نظر گرفته شديمال :اتيمال

دفع  ينه هايكمك هز يبر آن، اعطا  هعالو. دينما يت ميز كمتر هدايد محصوالت با دور ريخر

تر و ز كميد محصوالت با دور ريمناسب در جهت تول يزيق به برنامه ريدكنندگان را تشويتول

تواند بر  ير مگيدات از طرف ين ماليا. ت پسماند خواهد نموديريمد يدر بخشها يه گذاريسرما

  .باشد اعمال گردد يآنها نم يبه بسته بند ياز جديكه ن يمواد

كه  يمحصوالت يو بازپرداخت برا ين سپرده گذاريقوان :و بازپرداخت يسپرده گذار يستم هايس

ستم را ين سيدولت ا. گردند يه شود، پاداش قائل مدرف بازگرداند و مصيس از خرپدات آنها يزا

د در مبدا يكاهش تول يستم هدف اصلين سيبا ا يافت مدنظر قرار داده است وليدر چرخه باز
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 يها يطقوصوص درخ يه گذاريسرما يستم هاين سيتر جياز را يكي. ج داده نشده استيترو

  .باشد يها م يرطو ب يدنيآشام

ظور نبم يو تجار يديستم به موسسات تولين سيا ير نظر گرفته شده براد  تبارعا :اخت وامدپر 

ه ير سرما دتواند  يتبارات معن ايا.  دشو ياخت م دد، پرياز مبدا تول شكاه يبرنامه ها ياجرا

  . رددارائه گ  ده مجد دت استفايستم با قابليس ياز اجراين  دزات موريجهت تجه يگذار

 ياز دهيه امتيبرپا يدينه كاهش پسماند توليدر زم ييتواند برنامه ها يدولت م :ز و پاداش هايجوا

ب در يو ترغ يافتيدات بازيزا ژانت يز در ازايجوا ين موارد اهداياز ا يكي. ق ارائه دهديو تشو

  .باشد يز ميجهت كاهش پسماند دور ر

        مبدامبدامبدامبدامبدامبدامبدامبدا        دردردردردردردردردر جهت كاهش در جهت كاهش در جهت كاهش در جهت كاهش در جهت كاهش در جهت كاهش در جهت كاهش در جهت كاهش         ييييييييقانونقانونقانونقانونقانونقانونقانونقانون        ييييييييهاهاهاهاهاهاهاها        ييييييييززززززززييييييييمممممممممممممممم--------55555555--------99999999--------11111111--------22222222--------22222222

د يو آموزش خر يمحصوالت در بخش تجار يبرچسب گذارتوان به  ينه مين زميدر ا 

مواد دور  يت در دفع برخياعمال محدود. ان، اشاره داشتيمحصوالت با پسماند كمتر به مشتر

افت ير قابل بازيغ يكهايمستعمل، الست ي، روغن هايديسرب دار اس يها يز شده مانند باطرير

د كننده را به سمت يها قرار گرفته است، تولدولت  يل مواد كه در دستور كار برخين قبيو از ا

 يوشهارذكر شده،  يت هايالزم است در كنار ممنوع. كند يت ميد مواد با پسماند كمتر هدايتول

آموزش  ين كاربردهاياز مهمتر. ز درنظر گرفته شوديمصرف كنندگان ن يبرا يقيو تشو يآموزش

 يدفع و پردازش م يستم هايس يبراخطرناك و مشكل ساز  دينه، شناخت مواد زاين زميدر ا

 ين بروشورها ميدر ا. خواهد نمود يانينه كمك شاين زميدر ا يآموزش يه بروشورهايته. باشد

 ير سميغ يقابل شارژ، پاك كننده ها يها ي، استفاده از باترينگاد كمپوست خيتوان به نحوه تول

  .اشاره نمود ين موارديو چن



62  

 

ك سوم حجم ياست كه  يدن بسته بندياند، به حداقل رسانن اهداف كاهش پسمياز مهمتر يكي

ن بسته ينمچه ييمواد غذا يها يا كاهش بسته بنديدر صورت حذف . دهد يل ميپسماند را تشك

 يروند، م يبكار م يا حمل و نقل محصوالت تجاري ينگهدار ظور حفظ ونكه بم ييها يدنب

نه حذف يدر زم  هن وضع شديمله قواند پسماند شد از جيدر تول يريتوان شاهد كاهش چشم گ

  :نمود  هر اشاريتوان به موارد ز يم ير مروريغ يها يبسته بند

  ؛فروشگاه هار د يبسته بند عدم فروش ظروف - 

  ؛يدنيانواع آشام يبرا يميقد يحذف جعبه ها -

 ؛ش از حد معموليچندگانه و ب يها يز و اجتناب از بسته بنديپره -

 ت پر شدن مجدد؛يعرضه شده در ظروف بدون قابل يها يدنينوش ياغات بريت تبليممنوع -

 ستم پر كردن مجدد ظروف مواد پاك كننده؛يس ياجرا -

زان قابل يم نرا بهآ يديتواند پسماند تول يكشور مك منطقه و يدر  ين بسته بنديوضع قوان

  .كاهش دهد يتوجه

        ييييييييددددددددييييييييدات تولدات تولدات تولدات تولدات تولدات تولدات تولدات تولييييييييت زات زات زات زات زات زات زات زاييييييييكاهش سمكاهش سمكاهش سمكاهش سمكاهش سمكاهش سمكاهش سمكاهش سم--------22222222--------22222222--------22222222

 يمعموال در پسماندها يمواد سم. ار مشكل استيجامد بس يهات پسمانديزان سميم يرياندازه گ

ن يگزياز مواد معمول جا ياريبا بس) يمصنوع(كيش مواد سنتتيم قرن پياز ن. ارنددوجود  يخانگ

. افته استيش يدر پسماندها افزا يمشتق شده از مواد مصنوع يشده اند و مقدار مواد سم

وه، يكل و جيوم، نين خصوصا سرب، كادميات سنگجامد شامل فلز يدر پسماندها يبات سميترك

مانند  يبات حلقويد، تركيلن كلرايلن و متيكلروات يلن، ترينه مانند پركلرواتيكلر يدروكربنهايه

. باشد ياستفاده شده، م ياهموتور ين، حشره كش ها، آفت كش ها و روغن هائن، تولوينفتال
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 يشوند چرا كه در بخش ها يم يجامد شهر يان پسماندهايوارد جر ين مواد سمياز ا ياريبس

  . شوند يد ميتول يا تجاري يخانگ

، ياز مواد سم يبرخ. ن دست استياز ا يل نمونه اياتومب يرگاههاياز تعم  هد شديتول يروغن ها 

 گباشد، رن يم  هشد  استفاده از محصوالت يهستند كه بخش  هخته شديو دور ر يمحصوالت سم

در   هشد  همشاهد ياز مواد سم يارياما بس. ن مورد استيدر ا يال خوبمث  هخته شديدور ر يها

. اند  هنمود يد خود را سپريهستند كه عمر مف ياز محصوالت تجار يجامد، بخش يپسماندها

ن يا. شود يفروخته م  هاالت متحديسلول خشك هر سال در ا يارد باتريليش از دو ميمثال ب يبرا

م ويتيوم و ليكل، كادمي، ن  هد نقري، اكسيرم، رويزين، م  هويد جيا اكسي  هويبات جيترك يها حاو يباتر

 يديسلول خشك عمر مف يك باتري. ندستيخود خطرناك ن ين فلزات به خودياز ا يبرخ. هستند

ل دفن پسماند حدر م يك باتري يوقت. شود يخته ميدارد و بعد دور ر  هد ماچند ساعت تا چنن يب

 يو به آبها  هن ممكن است آزاد شديگنن زوال فلزات سيه زوال رفته، در حرو ب جيدفن گردد بتدر

 ياز فلزات در خاكستر باق يشود برخ  هسوزاند يك باتري يوقت. دنابيب  هرا ينيرزميو ز يحسط

 يزباله سوز م يلترهايشوند، ف يآزاد م يل از زباله سوزصر همراه با گاز حاگيد يمانده و برخ

و  يزباله سوز يهم خاكستر جمع شده در انتها. دنك يفلزات را جمع آور نياز ا يتوانند برخ

زباله سوز، دفن شده و ممكن است مجددا باعث  يلترهايشده توسط ف يهم مواد جمع آور

  .شوند ينيرزميو ز يحسط يآبها يآلودگ

  ييسمسم  ييهاهاپسماندپسماند--11--22--22--22

جر نهستند كه م يشهر يهامتداول از زباله ) ياجزا(بات ياز ترك يكيها تنها  يباتر: ت زبالهيسم 

 يخانگ يمتداول موجود در پسماندها ياز مواد سم يتعداد   )7- 2(جدول . شوند يت ميبه سم



64  

 

آنان   هاخته شدنش ينطور اثرات بهداشتيهم و يانگر محصوالت سمين جدول بيا. دهد يرا نشان م

  .است

 يرينمونه گ. يدلسازا مي يرين زد، نمونه گيتخم يتوان با دو روش اصل يت زباله را ميسم

بات مختلف پسماند و يكردن ترك يان پسماند و دسته بنديمتفاوت از جر يها يريشامل نمونه گ

ست يط زيك مطالعه صورت گرفته توسط سازمان حفاظت محي. بات استيك از تركين هر يتوز

را  يجامد خانگ يك درصد از پسماندهايخطرناك كمتر از  يدهد كه پسماندها يفدرال نشان م

اطالعات در  يجمع آور يصورت گرفته برا يشتر تالش هايب. دهند يل ميتشك ياز نظر وزن

در   هن گرويدفن پسماند توسط چند ياز محلها يريشامل نمونه گ يجامد شهر يمورد پسماندها

، يشيها، لوازم آرا يمانند باتر يدهد كه اقالم ين مطالعات نشان ميا. است  هسراسر كشور بود

بات ين تركيرا در ب ين درصد وزنيشتريل ها، بيمنازل و اتومب يها و محصوالت حفاظت  هندپاك كن

) خطرناك ياجزا(بات خطرناكين تركين مطالعات همچنيا. اند  هخطرناك به خود اختصاص داد

  .دينما يرا مشخص م يخانگ يدر پسماندها
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   يجامد شهر ير پسماندهادمتداول  يسم دموا) 7- 2( جدول 

  ياثرات بهداشت منبع بيترك

  رنگ ها  ها، جوهرها، يباتر  وميكادم
عت، اثرات سوء يطب يمضر برا  سرطان زا،

  يبر بارور
  ي، اثرات سوء بر بارورياثرات عصب مويرنگ هاها، لعاب ها، بتونه،يباتر سرب

  فلورسنت يرنگ ها، المپ ها  ها، يباتر  وهيج
، اثرات يعت، اثرات عصبيطب يمضر برا

  يبر بارور سوء

  چسب ها، آفت كش ها  رنگ،  ديلن كلرايمت
عت، اثرات سوء يطب يسرطانزا، مضر برا

  يبر بارور
  ي، اثرات سوء بر بارورياثرات عصب نر رنگ، چسب ها، آفت كش هايت ل كتونيل اتيمت

  لكه برها، پارچه ها پاك كننده فرش،  لنيپركلروات
عت، اثرات سوء يطب يسرطانزا، مضر برا
  ياروربر ب

  شرفتهيعت، اثرات سوء پيطب يمضر برا چسب ها،يابزار هنر فنل

  چسب ها ،يرنگها، الك ناخن، ابزار هنر  تولوئن
اثرات سوء   عت، جهش زا،يطب يمضر برا

  يبر بارور
 ياثرات سوء بر بارور  سرطانزا، جهش زا، يشيلوازم آراك ها،يپالست لينيدويكلرا

  

. شوند يد ميتول يا صنعتيو  ي، تجاريبخش خانگ يزهايور راز د يجامد شهر يپسماندها

قرار  يكنند، جزو بخش خانگ يد ميلوگرم پسماند خطرناك توليك  100كه در ماه كمتر از  يشاغلم

ها،  ييها، خشك شو يشگاهها، دندانپزشكيها، آرا ييانوانها،  يفروش دارند كه شامل خواربار

ن ياز ا ياريبس. دل هستنياتومب يرگاههاينها، مدارس و تعم، رستوراينقاش يها يها، گالر يعكاس

منازل  يشان به همراه پسماندهايمتراز خانه ها قرار گرفته و پسماندهاهد كنندگان كوچك يتول

  .شود يم يجمع آور

ان مواد يجر يط. ان پسماند استيجر يطان مواد در ين جريد تخمنازمين يروش مدلساز

ن يو كاهش در ح يانرژ يابيافت مواد، بازيات و واردات، بازرادص د مواد،يزان تولياطالعات م
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است  يزان پسمانديانگر ميافته بين پروسه حجم كاهش يكه در ا. شود يا مصرف برآورد ميد يتول

  .است  هت پسماند شديريان مديكه وارد جر

 ييايميشدهد كه مواد  يمطالعات نشان م. باشد يم يمبات سين تركييعد تنازمينهر دو روش 

قرار   استفاده مورد ييايميش  هماد  70000با يتقر  هامروز. ارندد يدر پ يا يجد ياثرات بهداشت يسم

درصد  30شود كه كمتر از  يم  هن زدير تخمضدر حال حا. هستند يز سمينشتر آنها يرد كه بيگ يم

 100ش از يل بست فدرايط زيسازمان حفاظت مح. ت قرار گرفته انديش سمين مواد مورد آزمايا

متداول  ياست كه در كاالها  هقرار داد  RCRAمواد خطرناك تحت قانون  يدنب را در دسته بيترك

  .شوند يدفع م يجامد شهر يپسماندها  هشتر آنها به همرايشوند و ب يافت مي يخانگ

 يبات سميگردند، ترك يدفع م ييايميمواد ش يكه محصوالت حاويگامنه :ت پسمانديمشكل سم

 يدروكربن هايشوند و ه  هدنتوانند در هوا پراك يفرار م يمواد آل. شوند يمراكز دفن وارد مبه 

ن يسوزاندن ا. اندازنديب  هرطرا به مخا ينيرزميآب ز عابنتوانند م ين ميگندروژن دار و فلزات سيه

وان ت يشود كه از آن جمله م يبات مواد مين از تركيگنل پسماندها باعث رها شدن فلزات سيقب

از زباله   هوم در خاكستر به جامانديليوم و برينلس،   هويك، جيوم، آرسيچون سرب، كادم يبه فلزات

فلزات  يكه برخيدر حال  هل شديبه شكل گاز تبد يبه آسان  هويمانند ج يفلزات. نمود  هسوز اشار

و به   هآزاد شد نكه فلزات از مواد متداول،يل ايبه دل. ش شوندنوارد واك يممكن است با مواد آل

 يطيست محيز ين هاارحجاد بيل ايشوند، پتانس يتشر منانات آب و هوا ميسهولت توسط جر

 يگر برايد يو برخ  هن فلزات سرطان زا بودياز ا ياريبس. م وجود داردير مستقيم و غيبطور مستق

  .باشد ير مضاهان و جانوران ميگ

بات كلر دار يگر تركيدرژن و ديد هيبه شكل كلرتواند  يگر از مواد خطر زا است كه ميد يكيكلر 

ها، مواد  ياز محصوالت مانند حالل ها، آفت كش ياريكلر در بس. ل شودين سوزاندن تبديدر ح
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افت كاغذ يباز يبرنامه ها يلذا اجرا. ك وجود داردي، كاغذ و پالست  نندهد كي، سف نندهك يدعفونض

  .ديحذف نما يسماند شهركلر را در پ يبع اصلنتواند م يك ميو پالست

 هن شديياست كه مطابق با اهداف تع ييحل ها  هد رانازميت زباله نيكاهش سم: ت زبالهيكاهش سم

رآمد جهت كاهش خطرات شامل اك ياست ها و واهبردهاياز س يبرخ. ، موثر و قابل اجرا باشد 

 يبرا يداهبررسه روش . آن است يجيد محصوالت و توسعه تدريپروسه تول مجدد يطراح

 يت پسماند با كاهش پسماندهايريمد حن روش، اصالياول. ت پسماند وجود دارديكاهش سم

ب ير تركييتغ ين روش تمركز بر رويدوم. باشد يافت ميق بازيتقله به محل دفن از طرنم يسم

روش . ان زباله خواهد داشتيت جريدر كاهش سم ين روش اثرات دراز مدتيا. محصوالت دارد

ن روش به زمان يد اچنهر . باشد يم ير سميغ عابناز م  استفاده د ويتول نديفرآدر ر ييآخر تغ

  . دينما يم ين روشها را معرفيا  )8-2(جدول . رآمد و موثر استاار كياز دارد اما بسين يوالنط

  پسماند انيجر تيسمش كاه ياستهايس )8- 2( جدول

  ريتاث  يريامكان پذ  راه حل
  طمتوس يفور ت پسمانديريمد
  ريچشم گ متوسط ت محصوليريمد

  ريچشم گ يطوالن ديت توليريمد
  

  تتييكاهش سمكاهش سم  ييبرنامه هابرنامه ها--22--22--22--22

 يتيريمد يق اصالح برنامه هايت مواد زائد جامد، از طريزان سميكاهش م ين روش برايعتريسر

گر يبهمراه د يدات خطرناك خانگياز آنجا كه زا. قابل حصول خواهد بود يپسماند شهر

ت ين بمنظور كاهش سميبنابرا  گردند، يم يو بصورت مخلوط جمع آور يشهر يپسماندها

 يد، شروع ميمجزا در مبدا تول يو نگهدار ياز جداساز يتيريمد يان زباله، اكثر برنامه هايجر

  .شوند
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از   مجزا، يتوان با جمع آور يرا م يمواد سم يمحصوالت حاو:  يدات سميزا يجمع آور

. باشد يقابل تصور م يزين خصوص دو نوع برنامه ريدر ا. خارج نمود يدات شهريان زايجر

باشند  يكها متمركز ميا الستيها  ير باترينظ يخاص ياست كه بر مواد سم ييدسته اول برنامه ها

  .گردند ياعمال م  ا ادارات،يهمچون شهروندان  يداتين زايدكنندگان چنيو دسته دوم بر تول

 يجمع آور. باشد ياز روش اول م يمثال خوب يديا اسيخشك  يهايباتر يمجزا يجمع آور 

بر   هاعمال شد ياز برنامه ها يز نمونه اي، نصخا يدر روزها يپسماند خطرناك خانگ

برپا  يا  هبصورت دور يگونه برنامه ها توسط شهردارنيا. باشد يم يدات سميدكنندگان زايتول

بر اساس   هك شديبصورت تفكست پسماند خطرناك را يبا ين روش ميو شهروندان در ا  هشد

  .ديل نمايها و مواد قابل انفجار تحو يها، آفت كش گحالل ها، رن

وارد شوند،  يان پسماند شهرينكه به جريقبل از ا يمواد سم يجمع آور: يسماند سمپ افتيباز

ت يافت نشوند سمين مواد بازياما اگر ا. ت استيكاهش مقدار سم يشرط الزم برا  نيمهمتر

  . افتينخواهد   كاهش دياد زاان مويجر

  

  ت ت ييسمسم  ششول بمنظوركاهول بمنظوركاهحصحصت مت مييررييمدمد  ييهاها  استاستييسس    --33--22--22--22

 هرا ين روش در جستجويا. گردد يت محصول برميريت پسماند به مدين روش كاهش سميدوم 

د محصوالت يدر تول يبات سميق كاهش تركيان پسماند از طريت جريكاهش سم يبرا يحل 

نه كاهش يمدت در زم  هند ممكن است اثرات كوتات پسمايريمد يد تمركز روچنهر . است

مدت خواهد داشت چرا كه  يوالنطت محصول اثرات يريخالف آن مدبر يت داشته باشد، وليسم

 يسم يت پسماندهايريمد ه ديچيپ يوشهاراز كمتر به ين يانبه مع يسم يد محدود پسماندهايتول

  . خواهد بود  ندهيدر آ
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چرخه عمر مواد  يابيتوان از روش ارز يت محصول، ميرير مدد بيبا تاك :چرخه عمر يابيارز

ازمند يست نيط زيحفاظت از مح. نمود  استفاده ت،يرات اقدامات كاهش سمين تاثييبمنظور تع

  . دير مراحل را دچار ضرر ننمايكه سايدر هر مرحله است بطور  هبهبود اصالحات اعمال شد

ان پسماند اقدام به يت جريكاهش سمممكن است دولت در جهت  :يقانون يتهايمحدود

به  يگم ها بستيرحن نو تيا. ديت نمايك فعاليا ممانعت از انجام يك محصول يد يت توليعنومم

  .آن در چرخه عمر دارد  گاهيجا

ك سوم پسماند را يبه لحاظ حجم حدود  يعات بسته بنديضا: مواد يبسته بند يت هايممنوع

 يلذا نگران. ديآ يك بشمار ميمصرف كننده پالست نين صنعت بزرگتريا. دهند يل ميتشك

از سوزاندن  يناش يطيست محيدر مركز دفن زباله و خطرات ز يبسته بند ددرخصوص حجم موا

  .وادار نموده است يكيپالست يم استفاده از بسته بنديها را به تحر ياز شهردار يك ها برخيپالست

 ياز برچسب ها  دهتوان با استفا ي، ميه بندر بستدم يرحمال تعهمانا ا :محصول يبرچسب گذار

ن يا.   دمصرف نمو يوگر ال در ييتغ  دجايق به ايداران را تشويوالت، خرحصم يرو ه دنهدهشدار 

س از پداران يب، خرين ترتيد بدينما يم خصول را مشحصر مد  دموجو يسم د برچسب ها موا

  . دنين تر اقدام نماييت پايسمن با يگزيد اقالم جاين ممكن است نسبت به خرآخواندن 

محصوالت  يطيست محير مصرف كنندگان در مورد اثرات زضدر حال حا :محصول ينيگزيجا

 يها و برنامه ها يم ها، برچسب گذاريرحانواع ت. ارندد يخوب ييانشآشان   استفاده مورد

 هعث شدت مواد و اثرات آن، بايزان سميم صوصدادن به مردم در خ ي، با هدف آگاهيآموزش

تر حركت ت باال با انواع كم خطريمحصوالت با درجه سم ينيگزيجا يدكنندگان به سوياست تول 

  . دينما
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  ت ت ييد بمنظور كاهش سمد بمنظور كاهش سمييللتوتوت ت ييررييمدمد  ييهاها  استاستييسس  --44--22--22--22

ت يكاهش سم ياستهايگر از سيد يكيد محصوالت يتول يصنعت يت در پروسه هايكاهش سم 

د يدر تول ييايمياز مواد ش يصنعت يز پروسه هاا يكه برخ يياز آنجا. باشد يان زباله ميجر

مناسب منجر به كاهش مقدار  يياستهايتوان با اعمال س يند، مينما يگر استفاده ميمحصوالت د

  . دات شديان زايبه جر يمواد خطرناك ورود

  

  ها در كاهش پسماند ها در كاهش پسماند   ازها و فرصتازها و فرصتييمشكالت، نمشكالت، ن--55--22--22--22

ت پسماند قرار يريت سلسله مراتب مدين اولويهمانگونه كه گفته شد كاهش پسماند در باالتر

ت يريمد ير روشهاياس با سايات در قين عمليآحاد جامعه غالباً در درك ا يگرفته است، ول

ن باال يبنابرا. باشنديو دفن پسماندها، با مشكل روبرو م يانرژ يابيافت، بازيپسماند از آنجمله باز

گر يد يا بعبارتياز كاهش پسماند و  د كسب شدهيدكنندگان از فوايبردن شناخت مردم و تول

ت يريمهم در مد يها، از فرصتيبندز مواد بستهيدگاه استفاده كمتر از محصوالت و نيتوسعه د

  .گردد يد پسماند محسوب ميكاهش تول

در حفظ  ييرات بسزايتواند تاثي، ميو قابل استفاده مجدد در اماكن مسكون ير سميدات غيتول

ش دانش جامعه در يدفع و دفن پسماندها، افزا يهانهي، كاهش هزيعيست، منابع طبيط زيمح

مناسب در دفع  يهانهير در توسعه گزيجامد و تاخ يكاهش پسماندها يهاكيخصوص تكن

  .جامد داشته باشد يپسماندها

 يهايزيردر برنامه يران محليم گيزان كاهش پسماندها، تصميل وجود مشكل در سنجش ميبه دل

از عدم امكان  ين مشكالت عمدتاً ناشيا. باشند يروبرو م ياديغالباً با مشكالت ز يگذارهيسرما

ش ياز افزا يز ناشين مهم نيد زباله بوده كه ايان توليزان كاهش پسماند در كل جريم يريگاندازه
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در . باشد يم ياجتماع -  ياقتصاد يت و فاكتورهايش جمعيدر اثر افزا جامد يپسماندهامستمر 

و  يبخش شهر يهاتيق انجام مطالعات در فعاليتوان از طريانه كاهش پسماند را معوض، سر

د يان توليا انجام مطالعات در خصوص جريشود و يمپسماند كه منجر به كاهش  يصنعت

  .نمود يريها اندازه گيا بسته بنديژه، محصوالت و يمواد و يبرا جامد يپسماندها

استاندارد با «ه ي، سنجش بر پاجامد يزان كاهش پسماندهايم يكم يريگاندازه يروش موثرتر برا

ز يآمتياست كه كاهش موفق ين معنين بديا. باشديم) performance-based standard(» ييه كارايپا

ن نگرش، آمار يا يبرا يبعنوان مثال. باشدير مياز كاهش و تاث يدن به سطحيرس يپسماند برا

ان يخارج شده از جر يپسماند آلزان يانگر ميتواند بيم ازلدر داخل منع ظروف كمپوست يتوز

  ..باشد جامد يد پسماندهايتول

ثابت شده است كه اگر . شهروندان ارزان است ينسبتاً برا جامد يپسماندهاو دفع  يآورجمع

 پسماندحجم  ين پرداخت بر مبنايند و ايپرداخت نما يآورجمع يبرا يشترينه بيشهروندان هز

امحا عمل به دفن و  يليتحو پسماند جامدكاهش حجم  يبرا ين بعنوان مشوقياشد، اب يليتحو

  .خواهد نمود

  

        جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد         ييييييييد پسماندهاد پسماندهاد پسماندهاد پسماندهاد پسماندهاد پسماندهاد پسماندهاد پسماندهاييييييييكاهش تولكاهش تولكاهش تولكاهش تولكاهش تولكاهش تولكاهش تولكاهش تول        ييييييييهاهاهاهاهاهاهاها        نهنهنهنهنهنهنهنهييييييييگزگزگزگزگزگزگزگز--------33333333--------22222222--------22222222

ق شهروندان يتشو يجهت كاهش پسماند برا ياديژه زيو يهاها و برنامهنهيگز :برنامه شهروندان

ك يان آموزش ين ميدر ا. الزم است.... و  يگذارآموزش، قانون. به امر كاهش پسماند وجود دارد

ست توسعه داده شود يآن با يد و برنامه آموزشيا جديبرنامه كاهش موجود . باشديم يديجزء كل

  : آن عبارتند از يو سرفصلها

 يمشكالت عموم ياطالع رسان•
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 دفع ير بجاياستفاده مجدد و تعم•

 هاكاهش در خانه يهاوهيش•

 د كااليعادات خر•

و  يبخش تجار يها برانهين گزيا. ه هستندياول يهانهيشهروندان گز يفوق برا يهاسرفصل

در ادامه ذكر شده  يتجار يادارات و واحدها يگر برايموارد د. ز قابل استفاده استين يادار

  .است

كاهش در  يبرنامه جامع برا يستيبا يمقامات محل :يكاهش پسماند در ادارات دولت يهانهيگز

- صرفه يهانهيها، هزنهي، هزييتور نمودن و گزارش از كارايبا مون. نديجاد نمايخود ا داخل ادارات

 يبرا ييهابرنامه يستيبا يكاهش پسماند، مقامات محل يهاشده و درآمد حاصل از برنامه ييجو

  .نديه نمايه و ارايز تهيو مدارس ن يتجار يهاتيفعال

توانند كارمندان خود را يها مياطق و شهردارجاد فرهنگ كاهش پسماند در محل كار، منيبا ا

ن ادامه يتضم يبرا. نديق نمايافت در منازل خود تشويو باز جامد يد پسماندهايتولكاهش  يبرا

به روز شده كاهش را  يهاكيتكن يستيان امر بايها و مجريت كاهش پسماند، شهرداريموفق

  .شوند يمعرفها توانند در روزنامهين موارد ميا. ندينما يمعرف

  :رديمد نظر قرار گ يعالوه بر موارد بخش خانگ يتجار يدر ادارات و واحدها يستير بايموارد ز

 دو رو يكپ•

 هر شخص يبرا يكپ يبجا يگزارش چرخش•

 يداخل يهانامه يبجا يكيالكترون يهانامه•

 يون ادارياتوماس•
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 استفاده شده يادداشت از كاغذهاي يهادفترچه•

 نامه بزرگ يهااكتاستفاده مجدد از پ•

 افتيقابل باز/ بادوام/ قابل استفاده مجدد ين كاالهايت تامياست حمايس•

افت يباز يبزرگتر برا يهاها و ظرفاستفاده از ظروف زباله كوچك در اداره•

 )يكپ يهار اتاقينظ ييهاتيمركز يژه برايبو(

ند تا مناطق و ياده نمايرا در ادارات خود پ يديتول يپسماندها يزيست مميبا يم يگروه ها

بعنوان مثال، . ندين نمايياست، تع يو اقتصاد يافت در آنها عمليكه كاهش و باز ييهاحوزه

افت را انجام يست استفاده مجدد و بازيبا يزان عمليكه با ساخت وساز ارتباط دارند بم يعوامل

فروش  يروشگاههار فينظ ييهاتيت از فعاليگر مشوق استفاده مجدد و حمايد يروشها. دهند

  . ت استين فعاليدست دوم در ا محصوالت

بنگاهها و  يبرا ييالگو يستيمشاركت كننده با يادارات دولت :يدولت ين كااليتام ياستاندارها

د خود يخر يهان و اعمال برنامهيدر بازار با تدو ييان كنندهييبوده و نقش تع يمحل يهاسازمان

را  يباالتر ياستانداردها يياندهيم گردد تا بصورت فزايتنظ يورط يستيها بااستيس. نديفا نمايا

ل ياهداف ذ يدولت يدهايدر خر. ديجاد نمايت باالتر ايت و كميفيبا ك ييد كاالهايخر يبرا

  :رديمدنظر قرار گ يستيبا

 يكپ يهانيد ماشير خري، نظجامد يپسماندهاشتر يكاهش ب يط الزم برايجاد شرايا•

 دورو يبا امكان كپ

 يهايفلورسنت با عمر باال، باتر يهار المپير كمتر نظيض و تعمياز به تعويمواد با ن•

 ترت شارژ مجدد و مبلمان با دواميبا قابل
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قابل  يهاآالت با قطعات استاندارد شده با بخشنير ماشير آسان نظيمواد با تعم•

 ينيگزيجا

 بل شستشوقا يوانهاير بشقاب و ليت استفاده مجدد نظيمواد با قابل•

 اندكه قبالً استفاده شده يمواد•

نتر، روغن موتور قابل باز يج پرير كارتريمدت نظ ين طوالنيت تاميبا قابل يمواد•

 قابل روكش مجدد يرهايه و تايتصف

ها كه االن در بازار ر مواد پاك كننده و حالليت كم نظيو با سم ير سميمواد غ•

 .موجود است

ا ي يمشاور خصوص يهاكاركنان شهر، شركت :هاع و بنگاهيصنا يكاهش پسماند برا يهانهيگز

توانند در كاهش پسماند در بنگاهها و سازمان با استفاده از يشهروندان م يكار يگروهها

ها و مشاوره در ، روزنامهيشينما يها، برنامهيآموزش ي، كارگاههاي، راهنمائيبروشورها، تلفن

با انتقال  يخصوص يهابه بخش يبا ارزش يهانند كمكتواين خدمات ميا. محل مشاركت كنند

از بنگاهها  يا بخشيت پسماند از تمام يريالزم است تا بخش مد. ديبنما يتجربه و دانش فن

- ن راستا كمكيكنند و در ا يزيركاهش پسماند خود برنامه يا بخواهد تا برايد و يدرخواست نما

  .ديرا بنما يفن يها

 يطيمحستيز يرش پسماند و استانداردهايمت پذيش قيافزا :دولت يمال/ يقانون يهامشوق

. باشديم جامد يهاپسماند ديتول اهشك كننده در امر كيگر از عوامل تحريدك يرانه يگسخت

افت هر دو سودآور يد كه كاهش پسماند و بازيعمل نما يطور يستيت پسماند بايريمد يبطور كل

  .باشند
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ر مواد مخلوط و ينظ( افت ير قابل بازياستفاده از مواد غ يستين بايقوان :يبندا بستهيد يقانون تول

افت، يق استفاده از مواد قابل بازيند و با تشويا محدود نمايرا ممنوع و ) مواد با پوشش موم

- ن نمودهيرا تدو يبندژه در بستهيبو ينين قوانياغلب كشورها چن. دفنگاه را كاهش دهند يورود

ها كه بعد برگشت آنها پول يدنينوش يك و قوطيشه، پالستيگرفتن از ش ييگرو يبرا ينيقوان. اند

 يدر صورت عودت آنها پول يشود ولياخذ نم يجاها هم گروئ يدر برخ. شوديعودت داده م

گر يمحصوالت د يبرا. انداده شدهيكا پيالت آمريا 11ت در ين با موفقين قوانيا. شوديپرداخت م

قانون . استفاده مجدد در نظر گرفت يبرا ييهاتوان مشوقيز مين يلوازم خانگر و ي، تاير باترينظ

ح و استفاده از مواد قابل يد پسماند را تقبيكاهش زباله است كه تول يك استراتژي يبندبسته

با مواد دست اول  يبندا بستهي ياديز يتواند بسته بندين قانون ميا. دينمايق ميافت را تشويباز

كه  ياضاف يبندگر عبارت است از كاهش بستهينه ديگز.ديح نمايافت را تقبيقابل بازر يا غيو 

  .ص خواهد بوديپسماند موارد آن قابل تشخ يزيضمن مم

دكنندگان و مشاغل مختلف يتول يبرا يفن يهاكمك يستيدولت با :يبندا بستهيعودت محصول 

ها به يبندو بازگرداندن بسته يآورجمع يبرا يياستم جداگانهيه دهد تا بتوانند سيارا

نه ين زميك مثال خوب در اي. نديجاد نمايت پسماند ايريستم مديدكنندگان بدون ورود به سيتول

  .باشديمختلف م يهابرگرداندن بشكه

مناسب بر  يهابرچسب يدر سطح مل يستيت پسماند بايريدولت و مد :ياز به برچسب گذارين

ت يافت پس از مصرف، دوام، قابليباز ين حاويمضام: شاملمحصوالت را توسعه دهند،  يرو

 يفسفر يهامحصوالت برچسب يگذارك نمونه موفق برچسبي. افتياستفاده مجدد و با باز

ط يكند تا محصوالت دوستدار محيدار كمك ميكه به خر ييهان برچسبيهمچن. هاستندهيشو
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افت و قابل استفاده يفت شده، قابل بازايز نوع جنس را از نظر بازيست را انتخاب كنند و نيز

  .مجدد بودن نشان دهند

 يدر مبدأ، منع دفن مواد خاص د پسماندهايتولج كاهش يترو يگر برايك راه دي :ت دفنيممنوع

- يافت ميشتر در بازيت بين ممنوعير ايهرچند تاث. باشديجامد م يت پسماندهايريمدستم يدر س

ت ورود لوازم يبعنوان مثال ممنوع. باشديز موثر مين اندد پسميتولان يدر كاهش جر يباشد ول

ت پسماند، مصرف كنندگان را به سمت عرضه آن به يريستم مديخچال به سيم مثل يحج يخانگ

و رها  يرقانونيستم دفع غين سيتنها مشكل ا. كنديت ميفروش مواد دست دوم هدا يفروشگاهها

رش يافت آنها را پذيباز ياست تا واحدهان صورت الزم ين محصوالت است كه در ايا يساز

  .ندينما

ق يعبارت است از تشو د پسمانديتولگر كاهش يروش د :يبرنامه استفاده مجدد بخش خصوص

دولت . قابل انجام است يمبادله براحت يك برنامه محلين با يا. شتر محصوالتيبه استفاده مجدد ب

ن برنامه به نوع يت ايموفق. اده كننديرا پ ياد صنعتتور مبادله مويج، توسعه و مونيبرنامه ترو يستيبا

  .رديآن صورت گ يغات الزم بر رويتبل يستيدارد و مرتباً با يج بستگيت و ترويريمد

ق استفاده مجدد مواد و يتوان با تشويم اند رازان پسميدر م يكاهش اضاف :يمبادله مواد محل

 ")reuse ranches(مزرعه استفاده مجدد"ا يداد و ستد / ف شده قرضيتعر نديفرآمحصوالت در 

از خود يمورد ن يو كاالها يشنهاديمت پيست و قيها لا شركتيمردم و  نديفرآن يدر ا. انجام داد

ك مزرعه مواد قابل استفاده مجدد ي. گردديز پرداخت ميات اعالم و حق العمل مربوطه نيرا به ه

ت دفع و يمعموالً در سا(شوندياده مقرار د يمشخص يكه در آن مواد و محصوالت در جاها

ه و يريخ يها توسط بنگاههاتين فعاليالبته ا. ن مواد را با خود ببرديتا هر كس خواست ا) دفن

  .مساجد قابل انجام است
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استفاده مجدد را  يهاكه برنامه يرانتفاعيغ يها و گروههاشركت :استفاده مجدد يهار برنامهيسا

زات، شارژ كنندگان ياجاره تجه يهاسيها، سروكنندگان پالت يازر باز سيكنند نظياده ميپ

ل دست يفروشندگان وسا يركنندگان لوازم خانگيكنندگان مبلمان، تعم ينتر، بازسازيج پريكارتر

- يجاد ميتوسعه كاهش در مبدأ ا يرا برا يرساختيك زينگونه واحدها يهر كدام از ا. دوم هستند

مثالً با پخش بروشور و . ديت نمايها را كمك و تقون گروهيد اتوانيت پسماند ميريمد. كنند

زان كاهش پسماند صورت گرفته ين مييتوان با تعيم يحت. ات و عوارضيكتابچه، كاهش مال

- يت پسماند ميرين مديهمچن. ن واحدها دادياز آن را به ا يا حدودينه دفن يتوسط هر واحد، هز

  .دياد نماجيآنها ا يكسب و كار برا يتواند فضا

  

        جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد         ييييييييد پسماندهاد پسماندهاد پسماندهاد پسماندهاد پسماندهاد پسماندهاد پسماندهاد پسماندهاييييييييكاهش تولكاهش تولكاهش تولكاهش تولكاهش تولكاهش تولكاهش تولكاهش تول        يييييييينه هانه هانه هانه هانه هانه هانه هانه هاييييييييگزگزگزگزگزگزگزگز        ييييييييابابابابابابابابييييييييارزارزارزارزارزارزارزارز--------44444444--------22222222--------22222222

  :كرد يابيتوان كاهش پسماند را ارز ير ميز يارهايبا استفاده از مع

 

   رش از طرف مردميپذ•

 يه گذاريل سرمايپتانس•

ازيمورد ن يانسان يروين•

  ازيمورد نزمان  •

   هيسرما يزان بهره وريم•

امتياز دهي برپايه  .فوق صورت گرفته است يارهاياساس مع ها برنهيگز يابيارز )9-2(در جدول 

  .صورت گرفته است) 3=و زياد 2=، متوسط1=كم(

  ن شدهييتع يارهايها بر اساس معه نيگز يابيارز )9- 2( جدول
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  هانهيگز فيرد
رشيپذ

از طرف 
  مردم

يروين
 يانسان
  ازيمورد ن

زمان مورد 
  ازين

ل يپتانس
ه يسرما
  يگذار

زان بهره يم
  هيرماس يور

  يريجه گينت

 مناسب  2  1 2 1 2 آموزش شهروندان 1

2  
كاهش زباله در ادارات

  يدولت
 مناسب  2  2  1  2  3

3  
نيتامياستانداردها

  يدولت يكاال
 مناسب  2  1  3  1  2

4  
يبراييهانهيگز

  عيها و صناشركت
 مناسب  3  2  2  1  3

 مناسب  3  2 2 2 1 ين دولتيقوان 5

6  
د و بستهين توليقوان

  يبند
 مناسب  3  2  3  1  1

7  
باز گرداندن محصول

  يا بسته بندي
  نامناسب  3  2  1  2  1

  نامناسب  2  2 2 1 3 يبرچسب گذار 8
  نامناسب  2  3 2 1 1 دفنيهاتيمحدود 9

10  
برنامه استفاده مجدد

  يبخش خصوص
 مناسب  2  1  2  1  2

  نامناسب  2  1 1 1 3 كااليمبادله محل 11

12  
استفادهيهار برنامهيسا

  مجدد
  نامناسب  2  2  1  2  2
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                پسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندموقت موقت موقت موقت موقت موقت موقت موقت         ييييييييره سازره سازره سازره سازره سازره سازره سازره سازييييييييمناسب در خصوص ذخمناسب در خصوص ذخمناسب در خصوص ذخمناسب در خصوص ذخمناسب در خصوص ذخمناسب در خصوص ذخمناسب در خصوص ذخمناسب در خصوص ذخ        يييييييينه هانه هانه هانه هانه هانه هانه هانه هاييييييييه گزه گزه گزه گزه گزه گزه گزه گزييييييييو اراو اراو اراو اراو اراو اراو اراو ارا        ييييييييبررسبررسبررسبررسبررسبررسبررسبررس        --------33333333--------22222222

ه رصمهم در ع يتهاياز فعال يكي مختلف منابعدر  يديدات جامد توليزا موقت يسازه ريذخ 

 ينگهدار يستم هايه سيت در مجموع شامل كلين فعاليا. باشد يجامد م ديزات مواد يريمد

ن لحاظ در يو بده دات بوديزا يجمع آور يستم هايل به سيد تا زمان تحوير محل تولپسماند د

  . باشد يموقت م ياز انواع ظروف و مخازن نگهدار يعيوس فيطه رنديبرگ

در آن  ظفمو يستم هايدات و سيزا يره سازيدر نگاه اول ممكن است مسائل مربوط به ذخ 

 يطيست محيو ز ي، بهداشتي، اجتماعي، اقتصاديم فنياثرات مستق ي، ولشونداشته گار ساده انيبس

ن مرحله يده است تا ايجامد، موجب گرد ديزات مواد يريحل مدامر گريد يت بر اجراين فعاليا

  . ار گرددبرخورد يژه ايگاه ويد جامد از جايزات مواد يريمد مختلف يتهايان فعاليدر م

  :د ازنعبارت درنيه قرار گن مرحله مورد توجيست در ايبا يكه م ييفاكتور ها 

  ت ظروفينوع و ظرف -

  آنها يريمحل قرار گ -

  يروش جمع آور -

  . شد دداده خواه حيضدر ادامه تو اول و دوم  ياهفاكتور

ر در ثل مؤاموعموقت پسماندها،  يره سازيخمختلف ذ يوه هايش ين بخش پس از معرفير اد 

نه ين زميمعمول در ا يستم هايرفته و سقرار گ يمورد بررس يره سازيذخستم يس وعانتخاب ن

  . ستاارائه شده 
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        جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد         ييييييييپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندها        ييييييييره سازره سازره سازره سازره سازره سازره سازره سازييييييييستم ذخستم ذخستم ذخستم ذخستم ذخستم ذخستم ذخستم ذخييييييييانتخاب سانتخاب سانتخاب سانتخاب سانتخاب سانتخاب سانتخاب سانتخاب س        پارامترهاي شاخص درپارامترهاي شاخص درپارامترهاي شاخص درپارامترهاي شاخص درپارامترهاي شاخص درپارامترهاي شاخص درپارامترهاي شاخص درپارامترهاي شاخص در--------11111111--------33333333--------22222222
ر عوامل يگر تحت تاثيستم ديجامد همانند هر س يپسماندها يره سازيستم ذخيعملكرد س

و آب و  يميط اقليشرا، يتناوب جمع آور، يستم جمع آوريسشامل  يو خارج يمختلف داخل

است يد سا عدم وجويوجود و  يط جمع آوريساختار مح، ت پسماندهايفيت و كيكم، ييهوا

ژه جمع ين آالت ويپسماندها توسط ماش يتناوب جمع آور .باشد يم... در مبدا و  يجداساز

ن مهم يجامد بوده كه ا يپسماندها يره سازيت مخازن ذخيم با ظرفيدر ارتباط مستق عمدتا يآور

 ري، كامال متغيحاكم در محدوده جمع آور يو آب و هوا ييايط جغرافيشرا ز بسته بهيخود ن

  .باشد يم

 يجمع آورن امكان وجود دارد تا يا، يو محل ير بسته به عادات اجتماعيدر نقاط سردس

 تناوببودن  باالن مناطق با توجه به يدر ا .ابديل يتقلا دو بار در هفته يك يبه جامد  يپسماندها

ره يت ذخيت و قابليست از ظرفيبا يجامد م يپسماندها يره سازيژه ذخي، مخازن ويآورجمع 

 يل سرماين نقاط به دلين در ايهمچن. بهره مند باشند ين دو جمع آوريمناسب در فاصله ب يساز

 يپسماندهاموجود در بافت  يآل يپسماندها يرين بودن درجه حرارت امكان فساد پذييهوا و پا

ره يدر مدت زمان ذخه پسماندها ياز تجز يناش يبوانتشار ن جهت يم بوده و به همنسبتا ك جامد

ن مناطق با توجه به كاهش چرخه نشو و يدر ان يهمچن. ديخواهد رسزان خود يبه حداقل م يساز

روز،  9روز به  21تا  12از گرم سال  يماهها يدر ط يخانگ ژه مگسيبو يحشرات موذ ينما

ك تا دو يبه جامد  يپسماندها يره سازيه مخازن ذخيو تخلوب برداشت ش زمان تنايامكان افزا

  .، وجود داردجامد يپسماندهاموجود در بافت  يآل يبار در هفته، با توجه به درصد پسماندها

 يپسماندها يه بااليسرعت تجزل يبه دلگرم،  يميو اقل ييايجغراف يمحدوده هاگر در يد ياز سو

تر از  يطوالن يهازمانجامد در  يموقت پسماندها يره سازيذخ امكان ،نامطبوع يد بويو تول يآل
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ست در يبا ين مخازن ميشده در ا ينگهدار ير ممكن بوده و پسماندهايعمال غساعت  24

 يره سازين مخازن ذخيبنابرا .پردازش و دفع حمل گردند ين زمان ممكنه به مباديكمتر

اس يدر قرا  يحجم كمتر )روزانه(ن برداشت يياتناوب پل ين نقاط به دليجامد در ا يپسماندها

  .باشند يدارا م )يفركانس برداشت هفتگ(با مناطق سرد 

ل حجم يبه دل گرممناطق در  يره سازيذخمخازن گردد تا در ساخت  يموجب م يژگين ويوجود ا

ده استفا...) و يكيسه پالستيك(  نييمقاومت و استحكام پابات با يرش كمتر، از مواد و تركيپذ

برداشت  يستمهايرا در س يهاتيمحدودن مناطق يدر ا ت مخازنين بودن ظرفيين پايهمچن. ندينما

  .دينما يجاد ميا يدست يجمع آورستم يژه سيپسماندها، بو

 تيفيت و كيم با كميدر ارتباط مستقجامد  يپسماندها يره سازيمخازن ذخت يحجم و ظرف

ست يبا يمجامد  يپسماندها يدست يجمع آور يستم هايس يبوده و در طراحجامد  يپسماندها

شوند كه بتوان آنها را به  در نظر گرفته يبه گونه انمود تا اندازه مخازن  يسع نمكااال يحت

ن بودن ييپا. ه نموديتخل يژه جمع آورين آالت وين برداشته و در داخل ماشياز زم يصورت دست

 يش آگاهيآورد تا با افزا يمرا فراهم  ن امكانيا ياتيت مخازن از نقطه نظر عمليحجم و ظرف

ك پسماندها يتفك يستم هايك سو و توسعه سيو باال رفتن سطح فرهنگ جامعه از  يعموم يها

  . ش داديشتر افزايب و 3ا ي 2به را ن مخازن يگر، تعداد ايد ياز سو

جامد  يدهاپسمان يره سازيذخ ي ژهيو  طيمح كه فاقد يو تجار ي، اداريمسكونتراكم مراكز پردر 

نه برداشت يو باال بودن هز يكيست با توجه به بار ترافيبا يم، باشند يخود م يكيدر نزد

شتر ي، بيشهر ير محدوده هاياس با سايرا در قجامد  يپسماندها يجمع آور پسماندها، تناوب

ست به يبا يز مين پسماندها يساز رهيت مخازن ذخين جهت ظرفيبه هم. در نظر گرفته شود

  .ديدا نمايپ يش مناسبيافزا يفركانس جمع آورباال رفتن  تناسب
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ن مخازن يا. باشد ير ميار متغياندازه مخازن مشترك مورد استفاده در آپارتمانها و خانه ها بس

باشند تا از  يت به حدياز نظر اندازه و ظرف، يستم جمع آوريبا توجه به سست يبا يم عمدتا

از  .برخوردار گردند )يمه دستين يجمع آور(زه يمه مكانيو ن زهيه مكانيت برداشت و تخليقابل

 ديتول جامد يپسماندهاو مقدار  ينرها، فركانس جمع آوريت در كانتين كننده ظرفيينرو عامل تعيا

  .باشد يره شده در آنها ميذخو 

 و هتل ها، ، رستورانهاييمواد غذا يپسماندها از آپارتمانها، فروشگاهها يدر جمع آور يبطور كل

 ين اساس برداشت و جمع آوريبر ا. را در نظر گرفت يباالتر يفركانس جمع آورتوان  يم

بار در هفته  3 حداقل تا روزكبار در يحداكثر از  يا تواند رنج گسترده يمن اماكن يدر اپسماندها 

 .را شامل گردد

ارها تا حد د شده توسط خانويت پسماندها توليدهد كه كم ينشان مات و مطالعات موجود يتجرب

ن امر اختصاص يا يكه برا يو به تبع آن نوع و اندازه مخازن يستم جمع آورير سيتحت تاث ياديز

در طول هفته،  يد كه دوبار جمع آوريمشخص گرد ها ين بررسيبر اساس ا. باشد يافته، مي

ن ين در ايهمچن. دينما يد ميكبار در هفته تولي يسه با جمع آوريرا در مقا يشتريپسماند ب

ت يبه مخازن چرخ دار با ظرف يميو قد يكه مخازن دست يد كه در اماكنيمطالعات مشخص گرد

  . داده استنشان  يدرصد 3ش يز افزايد شده نيزان پسماند توليده اند، ميل گرديبرابر تبد دو

در انتخاب  ييز نقش بسزاين يديتول يت پسماندهايفين مطالعات نشان داده كه كيعالوه بر ا

 يستم هايكه در س يجامد داشته به نحو يپسماندها يره سازيت مخازن ذخيو ظرف اندازه

 يره شده در مخزن ميذخ يپسماندها يكيزيت فياز ماه يدر مبداء اندازه مخازن تابع يجداساز

اس با پسماندها يت خاص خود در قيفيبا ك يك آهنگريدر  يديتول يبطور مثال پسماندها. باشد

  .كند ياص خود را طلب مخ يره سازي، ذخيخانگ
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  پسماندها جامد پسماندها جامد   ييره سازره سازييمخازن ذخمخازن ذخ  ييطراحطراح--11--11--33--22

 يبه عوامل مختلف يبستگد يموقت پسماندها در محل تول ينگهدار يستم هايس يطراح يارهايمع

 ياقتصاد يكاربرو  ياجتماع يكاربر، يفن يكاربر، و موجود قابل دسترس يتكنولوژاز جمله 

م به نوع و يبه طور مستق يستم جمع آوريساز  يبردار راندمان و بهرهكه  يداشته بگونه ا

ژه يمخازن وو ساخت  يدر طراح يبه طور كل .شوند، دارد يكه انتخاب م يمشخصات مخازن

  :نمود ر توجهيست به نكات زيبا يجامد م يپسماندها يره سازيذخ

 .مقاوم و ساده باشد يساختمان يست دارايبا يمخزن م•

 .ا و كنج ساخته شوديف و بدون زواست از سطوح صايبا يمخزن م•

جامد در آن فاقد  يماندن پسماندها ياز باق يريست به منظور جلوگيبا يمخزن م•

 .ار در داخل خود باشديش يبرآمدگ

 .و حرارت مقاوم باشد يست در برابر خوردگيبا يمخزن م•

 .مت مناسب باشديبا و قيز يطراح يست دارايبا يمخزن م•

بر استاندارد نمودن  يو بهداشت يل فنيپسماندها به دال يل جمع آورمانكاران مسئويپامروزه 

  .ار دارنديد بسيجامد تاك يپسماندها يره سازيژه ذخيمخازن و

همانند مقوا،  ياضاف يپسماندها يره سازير استاندارد اغلب توسط خانوارها جهت ذخيمخازن غ

ر ين مخازن غيا. رنديگ يده قرار ممورد استفا يل چوبيا وسايك، فلز و يپالست يسه هايكارتن، ك

ژه يبه و يباد در زمان قبل از جمع آوروانات و يح اندارد عمدتا عامل پخش پسماندها توسطاست

  .دگرد يباعث م را ط اطرافيمح ييبايت نازين امر در نهايده كه ايگرد يستم كنار جدوليدر س
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پخش ، يستم جمع آوريان سيدر جراختالل جاد يضمن ار استاندارد ين استفاده از مخازن غيهمچن

 ن مسئلهيشود كه ا يباعث مرا روباز  يتوسط خودروها يات جمع آورين عمليدر حپسماندها 

. خواهد شد ياضاف يحمل پسماندها يبرا يجمع آور يس هايش سرويافزامجموع موجب در 

پسماند  يجمع آورد مسئوالن يچ عنوان مورد تائير استاندارد به هينرو استفاده از مخازن غياز ا

  .باشد ينم

        موقت پسماندها موقت پسماندها موقت پسماندها موقت پسماندها موقت پسماندها موقت پسماندها موقت پسماندها موقت پسماندها         ييييييييره سازره سازره سازره سازره سازره سازره سازره سازييييييييخخخخخخخخذذذذذذذذ        ييييييييوه هاوه هاوه هاوه هاوه هاوه هاوه هاوه هاييييييييشششششششش        --------22222222--------33333333--------22222222
ت جامع پسماند، در يرياز اجزاء مهم مد يكين اوندات، بعيزا يره سازيت مخازن ذخينوع و ظرف 

 يفيو ك يكم اتيخصوص. ديمان يفا ميرا ا يموثر ينقش يينها يستم جمع آوريس عانتخاب نو

از جمله : رطوبت آن درصدو  يپسماند، چگال عد، نويزان توليهمچون م يديجامد تول ديزامواد 

انواع ظروف را . رود يموقت، بشمار م يره سازيت ظروف ذخيو ظرف عبر انتخاب نو ثرعوامل مؤ

ن مثال، از نقطه نظر اونبع).  12- 2(نمودار  نمود يدندسته ب مختلف يكردهايورتوان براساس  يم

  : را در دو دسته يره سازيف ذخافت، ظرويدات قابل بازيت زايريمد

  دات تر يزا مخصوصظروف  -

  خشك يژه پسماندهايظروف و -

ر ظروف ينظ مختلف يخود به دسته ها دتوان يپسماند خشك م يرهانيكانت. دننك يم يدنم بيتقس

مد نظر باشد،  يانچه نحوه جمع آورناگر چ. شوند يدنره دسته بيك و غيشه، كاغذ، پالستيژه شيو

از نقطه . بود خواهده قابل انجام زيو مكان يدست يژه جمع آوريش ظروف وخدر دو ب يدسته بد

  . م داشتيرك خواهحثابت و مت يره سازيز ظروف ذخينظر حمل پسماند ن

 يدنجر به دسته بنز ميموقت و ابعاد آنها ن يسازه ريمواد بكار رفته در ساخت ظروف ذخ جنس 

و  يكاغذ يسه هاياز ظروف، از ك يعيوس فيط، جنساز نقطه نظر . شد خواهد يرگيد يها
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بر آن، ه عالو. بود خواهدص ي، قابل تشخيو فلزه ك فشرديپالست  جنستا ظروف از  يكيپالست

  . نمود يدندسته ب گتوان در سه دسته كوچك، متوسط و بزر يرها را منيكانت

 
  مختلف يكردهايدات با توجه رويموقت زا يازره سيظروف ذخ يدسته بند) 12-2(نمودار 

ظروف ذخيره سازي انواع

 ابعاد ظرف

جنس مواد بكار رفته درساخت 

تعبيه تجهيزات جانبي 

 رويكرد جمع آوري

 رويكرد حمل

رويكرد مديريت مواد قابل 

 كيسه كاغذي

كيسه

 ظروف پالستيكي

ظروف

 ساير
مخازن فلزي

مخازن با فشرده ساز  مخازن بدون فشرده ساز

ظروف ويژه جمع آوري  ظروف ويژه جمع آوري

 مخازن متحرك مخازن ثابت

مخازن ويژه زائدات مخازن مخصوص

 بزرگ متوسط كوچك
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موقت  يسازه رياز ظروف ذخ يبكار رفته در ساخت برخ يسازه زات فشردي، تجهگريد طرفاز  

ثابت،  يسازه فشرده با دستگا يرهانيكانت. دنك يم يآنها معرف يدنم بيتقس يبرا يگريدز فاكتور ين

  . شوند يبكار گرفته م يتجار زدر مراك يديم توليار حجيمواد بس يسازه ريظور ذخنمدتا بمع

 موقت يره سازياستفاده از ظروف ذخ يتهايمتداول و محدود ي، كاربردها)10-2(  در جدول 

 .ه شده استپسماند آورد

ط آب و يهمچون شرا يمختلف يموقت، با توجه به پارامترها يسازه ريستم ذخيس يراحطم يت 

د پسماند يزان سرانه تولي، ميدسترس يرهايو مس يهر، بافت شطرحقه نطم يت مكاني، موقعييواه

، يطيست محيو ز ي، اجتماعي، اقتصاديفن يها يابيس از انجام ارزپآن،  يكيزيف اتيخصوصو 

كه نينظر به ا. نمود خواهد صآنها را مشخ يريموقت و محل قرار گ يسازه ريظروف ذخ عنو

 ادامهدر ه زيو مكان يدست يجمع آور مخصوص يرهانيكانت و  متحركظروف ثابت و  حثب

ت مواد قابل يريكرد مديورظروف براساس  يدنش دسته بخن بيشد، در ا ه خواهدپوشش داد

  . رفتگ خواهدقرار  يافت مورد بررسيباز
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  موقت پسماند يره سازياستفاده از ظروف ذخ يت هايمتداول و محدود يكاربردها) 10- 2(جدول 

  تيمحدود  متداول يكاربردها  نوع ظرف
 كوچك

اييكيسطل پالست
  زهيگالوان

ابان ها، پارك ها وي، خيمواد زائد خانگ
  كوچك يمراكز تجار

ر رنگ، ابعاد ييده، تغيبه مرور خسارت د
  كوچك 

يكاغذيسه هايك
  كبار مصرفي

اييره سازيدر منازل بعنوان ظروف ذخ
  زباله  يپوشش سطلها

مخصوصا در  ينه باال، احتمال پاره شدگيهز
 واناتيح يسرد، دسترس ييآب و هوا طيشرا

 يكيپالست يسه هايك
  كبار مصرفي

اييره سازيدر منازل بعنوان ظروف ذخ
ره يزباله ، به منظور ذخ يپوشش سطلها

  دات با درصد رطوبت باال يزا يساز

، ينه متناسب، احتمال پاره شدگيهز
  واناتيح يدسترس

 متوسط
اييكيمخازن پالست

  زهيگالوان
يم، مناطق مسكونياد و حجياند ززان پسميم

  يو صنعت يمتراكم، تجار
م يمستق يمشكالت هنگام بارش، دسترس

  يرين آالت هنگام بارگيماش
 بزرگ

  ييو روستا ي، صنعتيمناطق تجار  نر روبازيكانت
باال، مشكالت هنگام  يه گذارينه سرمايهز

  بارش
نر مجهز به فشردهيكانت

  ساز
  يو صنعت يمراكز تجار

ه يباال، مشكالت تخل يه گذاريسرمانه يهز
  يل فشردگيبه دل

 

        جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد         ييييييييپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندها        ييييييييره سازره سازره سازره سازره سازره سازره سازره سازييييييييانواع مخازن ذخانواع مخازن ذخانواع مخازن ذخانواع مخازن ذخانواع مخازن ذخانواع مخازن ذخانواع مخازن ذخانواع مخازن ذخ--------33333333--------33333333--------22222222
  ر ر تت  ييموقت پسماندهاموقت پسماندها  ييره سازره سازييذخذخ  خصوصخصوصازن مازن مخخمم--11--33--33--22
توان به  يتر را م يپسماندها مخصوصموجود، مخازن  يو مطابق با استانداردها يبه طور كل 

  . نمود يدنر طبقه بيت زروص

                ييييييييكاغذكاغذكاغذكاغذكاغذكاغذكاغذكاغذ        ييييييييسه هاسه هاسه هاسه هاسه هاسه هاسه هاسه هاييييييييكككككككك--------11111111--------11111111--------33333333--------33333333--------22222222
ه نيدر رم يت، مطالعات مقدماتخاز استفاده از مخازن س يشكالت ناشمق آمدن بر ئهت فاج 

، انجام ينگدات جامد خايزا يره سازيدر داخل مخازن، جهت ذخ يكاغذ يسه هاياستفاده از ك

  .رفته استيپذ
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من ضتوان  يم يكاغذ يسه هايورت استفاده از كصن مطالعات نشان داده است كه دريانجام ا 

 ين آالت جمع آورياز داخل مخازن جدا نموده و در داخل ماش يظافت، آنها را به راحتنن يتام

را  ين اتالف زمان جمع آورآ، انتقال مخازن به محل استقرار خودرو و به تبع نديفرآن يا. قرار داد

  . درسان يبه حداقل م

ه ابريبار و نشت شغو دات، انتشار گرد يزش زايزن، رخان مياز ا حيصح يبهره بردار صورتدر  

ر يغ يذغكا مخازناست كه استفاده از  ين در حاليا. تشوجود نخواهد دا يعابر عمومدر م

  . ديمانل يلحت يورع آت جميريستم مديرا به س يشكالت فراوانم دتوان يم داستاندار

سه ين كيا يداريت، عدم دوام و پاخدر مخازن س يكاغذ يسه هاياز كه ن مشكل استفاديتره عمد 

چارچوپ  يكاغذ يسه هايك يجهت نگهدار. باشد يدات با رطوبت باال ميدر برابر زاه ژيها بو

سه، يجاد گردش هوا در اطراف كيبا توجه به ا ييبايمن دارا بودن زضاست كه ه شد يراحط يخام

   ).5- 2(  شكل دنك يدان منرا دو چ يكاغذ  يسه هاياستقامت و دوام ك

  

  
  ينده مخازن كاغذم نگهداريفر )5- 2(شكل 

سه ي، كيفلز يهدارنده هانگدر  داستاندار يسه هايبا وجود استفاده از ك يه نمود كه حتفااضد يبا 

  . ديمان يبه داخل چارچوپ سقوط م يگتا در اثر پاريده و نهايبه مرور زمان رطوبت د يكاغذ
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ك يا ياوم به رطوبت و ه مقيمان كه از دو اليس يسه هايمشابه با ك يكاغذ يسه هاياستفاده از ك 

را  يكاغذ يسه هايمشكل استفاده از ك دتوان يم ياديد آب ساخته شده اند، تا حد زضه كاغذ يال

ب آنها در اثر يرخسه ها، تيگونه كنيد با استفاده از اچنهر . ديماناز خانه مرتفع  جط خاريدر مح

چرا . ده نشويحرارت باال تخلدات با يسه ها زاين كي، الزم است در داخل ادابي يرطوبت كاهش م

و كاهش طول عمر  يو فلز يكيمخازن پالست يبه جداره ها يب رسانيعالوه بر آس له ئن مسيكه ا

 يا در زمان حمل به حداكثر مر ين آالت جمع آوريدر ماش ين مخازن، امكان آتش سوزيا

  . درسان

شه يز و برنده همانند شيام ت، پاره شدن آنها توسط اجسيكاغذ يسه هايب كين معاياز مهمتر يكي 

ر گربه، سگ يوانات نظيدر برابر حمله ح يسه ها مقاومت چندانين كين ايهمچن. ا فلزات استيو 

دات و مسائل و يت پخش زايو در نها شوند يتوسط آنها پاره م يداشته و براحتنرا ... و 

  . دگردن يباعث م را يبا شناختيط و مباحث زيدر مح وعنامطب ياز انتشار بو يشكالت ناشم

در آنها ه شده ريدات ذخيو زاه ساخته شد يتريل  200تا  70 يهاه غالبا در انداز يكاغذ يسه هايك 

 عنو. باشد يرا دارا نم يكيو پالست يد مخازن محكم فلزنمانه يسازه ت فشرديوان قابلعن چيبه ه

ت كه از جمله مشخصات اسه ه و به بازار عرضه شديدر اروپا ته يكاغذ يسه هاياز ك ياه ژيو

كامال مقاوم  يمغز ياز نوارهاه ن مخازن با استفاديا فك. باشد يم فت باز شدن از كيآنها قابل

ته معمول زباله را دارا يدياس يت نگهداريو قابله د بوديد اسضسه ها ين كيا انمض. استه ديگرد

ست يو ز يبهداشت آن به لحاظ يكيپالست عمعموال نسبت به نو يكاغذ يسه هايك. باشد يم

  . ارنددت يارجح يطيمح
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                ييييييييككككككككييييييييپالستپالستپالستپالستپالستپالستپالستپالست        ييييييييسه هاسه هاسه هاسه هاسه هاسه هاسه هاسه هاييييييييكككككككك--------22222222--------11111111--------33333333--------33333333--------22222222
ل يشتر مواقع به دليافته و در بي ير توسعه فراوانياخ يدر سالها يكيپالست يسه هاياستفاده از ك

سه ينگونه كيا. ده استيگرد يكاغذ يسه هاين كيگزيد ، جاينه خرين بودن هزييد فراوان و پايتول

ب آنها در اثر يعدم تخر يداشته ول يكاغذ يسه هاينسبت به ك يت كمتريها در مجموع ظرف

ده يگرد يكاغذ يسه هاياس با كيش مصرف در قيجامد موجب افزا يپسماندها يرطوبت حاو

  .است

  :از آنجمله  يكيپالست يعمدتا از فرآورده ها يكيپالست يسه هايك

•Low density polythene (LDPE) 

•Medium density polythene (MDPE) 

•High density polythene (HDPE) 

•Liner blend polythene 

•Recycled polythene 

•Metallocene polythene (mPE) 

•Degradable polythene 

•Biodegradable polythene 

•Woven Polypropylene 

•Coextruded plastic bags  

نسبت به حرارت نداشته و در  يمقاومت چندان، ييايميو ش يكيزيف يمشخصه هاكه با توجه به  

سه ها ين كين ايهمچن. آتش گرفته و سوزانده شوند يختن پسماندها با حرارت باال به راحتياثر ر

 يپاره م يار كم مقاومت بوده و به راحتيز و برنده بسياء تيز وجود اشيوانات و نيدر اثر حمله ح

  .گردند

 يسه هايك يكه برا يفلز يل چهارچوب هاتوان در داخ يم يز براحتين يكيپالست يسه هاياز ك

  .رند،  استفاده نموديگ يمورد استفاده قرار م يكاغذ
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 ييه و دفع نهايپردازش، تصف يم با روشهايارتباط مستق يكيپالست يسه هايات كيخصوص

خود روش  ياز كشورها كه بمنظور دفع پسماندها يبطور مثال در برخ. جامد دارد يپسماندها

 يكيولوژيه بيل عدم تجزيبه دل يكيپالست يسه هايانتخاب نموده اند، استفاده از ك را يدفن بهداشت

 يجامد سوز ياز كشورها كه از روش پسماندها ياست كه در برخ ين در حاليا. باشد يممنوع م

د شده از جنس يتول يكيپالست يسه هايند، وجود كينما يوه دفع پسماندها استفاده ميبه عنوان ش

 نديفرآ يور و به تبع آن باال رفتن بهرهجامد  يپسماندها ياال رفتن ارزش حرارتمر موجب بيپل

  .گردد يم يجامد سوز يپسماندها

 يتريل 90تا  70 يو در اندازه ها يكيپالست يسه هايمشابه با ك يكيپالست يسه هايت كيظرف

ا باال يتوسط و ن، مييپا يبا چگال يمرهاينكه از پلياعم از ا يكيپالست يسه هايت كيفيك. است

در سال  Millard Flintoffبه طور مثال،  . دارد يكيتمام به ضخامت ورق پالست يد گردند بستگيتول

ن يهمچن. شنهاد نموده انديپ يكيپالست يره سازيذخ يسه هايرا جهت ك 225ضخامت  1969

 Bradford يشگاهيتوسط موسسه آزما يمطالعات يكيپالست يسه هايات كين خصوصييبمنظور تع

Condition House ك ينهاد انجام شين موسسه پيا. رفتيصورت پذ 1989و  1988 يسالها يدر ط

مختلف در  يكه توسط شركت هاجامد  يپسماندهاسه يون كيليصد ميس ير برايش فراگيآزما

. ه نموديارا، ديگرد يد ميجامدتول يپسماندها يو جمع آور يره سازيكشور انگلستان جهت ذخ

ه و پس از اندازه يد كننده تهياز هر شركت تول) سهيك 50( ين موسسه نمونه هايا ن اساسيبر هم

ن ين موسسه با ايا. قرار داد يمورد بررس يعملكرد يت هايط و قابليابعاد از نقطه نظر شرا يريگ

ضخامت  و يمريته پليار مهمتر از دانسيبس يعملكرد يت هايات و قابلينگرش كه خصوص

  :نظر قرار دادل را مديذ ي، شاخص هااست يكيپالست يورقها
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گوشه  ين استفاده، پارگيسه در حيك ين شاخص سوراخ شدگياز ا: يمقاومت نفوذ•

 يسه توسط انگشت دست مطرح ميك يا سوراخ شدگيو  يسه براحتيك يسه، برآمدگيك يا

 .باشد

مد  يك در قبال پارگيا ورق پالستيلم و ين شاخص مقاومت فيدر ا: يمقاومت پارگ•

 .باشد ير منظ

سه از خانه تا يسه از نقطه نظر حمل كين شاخص قدرت كيدر ا: يدگيقدرت كش•

 .باشد يدر نظر م يژه جمع آورين آالت ويماش

 يسه هايت كيفيضمن باال بردن ك يكيپالست يسه هايك يشات مداوم بر رويانجام آزما يبطور كل

ستم ها ينگونه سيعملكرد اترل كنك عامل در يبعنوان ، يات جمع آوريمورد استفاده در عمل

ك كار دائم همواره از يبه صورت سه يت كيفين الزم است كنترل كردن كيبنابرا بوده و مطرح

  .رديصالح صورت پذيمراجع ذ يسو

  

  پسماندپسماند  حجم بااليحجم باالي  ييره سازره سازييذخذخپالستيكي و فلزي پالستيكي و فلزي مخازن مخازن --22--33--33--22

بزرگ،  يفروشگاهها، يچند طبقه ، دفاتر ادار يپسماندها جهت آپارتمانها يره سازيمخازن ذخ

 يقبل م يگر انواع ذكر شده در بخش هاينسبت به د يت باالتريظرف يمارستانها و معموال دارايب

قرار دادن  يمسكون يدر آپارتمانها. باشد يتر ميل 660ن نوع مخازن حدود يا حداقل اندازه. باشند

ح ين ترجيه و ساكننداشت يت عموميمقبول يديپسماندها تول يره سازيا سه مخزن جهت ذخيدو 

در ز ينن مهم يرد كه ايار هر كدامشان قرار گيدر اخت يمخازن ،يره سازيدهند كه جهت ذخ يم

ل پرداخت يبه دل( د كنندگان يهر مخزن توسط تول يره سازيت ذخيمجموع با توجه به حفظ ظرف
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ستفاده از در ا يت مشكالت آتيگان مجاور و در نهايموجب سوء استفاده از مخازن همسا) شارژ 

  .گردد يآنها م

در بالكن آپارتمانها در مجاورت هر واحد  ياز موارد مخازن ين مشكل در برخيجهت حل ا

كه به صورت معمول توسط كارگران  يز تعداد طبقاتين موارد نيدر ا. ابدي ياستقرار م يآپارتمان

با تعداد طبقات  يشود حداكثر سه طبقه بوده و در آپارتمانها يم يس دهيسرو يموظف جمع آور

 ي، حمل پسماندها توسط پرسنل جمع آوريس دهيل بروز مشكالت حمل و سرويباالتر، بدل

. خواهد داشت ين در پيو ساكن يستم جمع آوريس يرا برا يار مشكل بوده و معضالت فراوانيبس

ده ين گرديساكن يتيو در مجموع نارضا يموجب باال رفتن تعرفه جمع آور ين نوع جمع آوريا

  .است

د يتولعمدتا با  يمسكون يدر آپارتمانها  يآور جمعات يعملنوع از ن يگر انجام ايد ياز سو

ن يجهت كنترل اآورد كه  يرا فراهم من يساكن يتيتا نارضايو نها يصوت يآلودگ ،اديز يسروصدا

و  ي، كاغذيرفلزي، استفاده از مخازن غياز آنجمله استفاده از چرخ دست يخاص يز روشهايمهم ن

  .وجود دارد يكيا پالستي

، يآپارتمان يپسماندها در مجموعه ها يستم در جمع آورين سيت استفاده از اين مزيمهمتر

 يد كنندگان پسماندهايك از توليمخازن توسط هر  يم نگهداريت مستقيمسئول يواگذار

 يارتمانآپ يمجموعه ها يرا برا يج مطلوبترينتا يجامداست كه در مجموع از نقطه نظر بهداشت

  .خواهد داشت يدر پ

در  يديجامدتول يپسماندها يره سازيم جهت ذخيحج ينرهايدر حال حاضر استفاده از كانت

در حجم  يره سازيذخ يستم هاينسبت به س يشتريب ياياز مزا يتجار يآپارتمانها و ساختمانها

ازن موجب توسعه ن مخيا يها و اندازه ها يامروزه دامنه گسترده طراح. دا نموده استيكوچك پ
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 يكانالها يتجار يا ساختمانهاياز آپارتمانها و  يدر برخ. ده استياز آنها گرد ياستفاده عموم

و اجراء  يد كنندگان، طراحيك از توليهر  يديه پسماندها توليجامد جهت تخل يشوت پسماندها

 1100-2500(اال ت بيبا ظرف ين كانال ها در داخل مخازنيده و پسماندها پس از پرتاب در ايگرد

  .گردند يم يه و سپس جمع آوريتخل)  يتريل

بوده كه  يتريل 660شوت عمدتا مخازن روباز چرخدار  يستم هايمخازن مورد استفاده در س

مختلف  ين مخازن در مقاطع زمانيا. شوند ير كانال شوت پسماند گذارده ميبصورت در باز ز

 ين آالت مجهز به بازويدر داخل ماش يكيتوسط خدمه ساختمان جابجا شده و به صورت مكان

م به صورت يحج يره سازين مخازن ذخيك از ايه هر ينه تخليهز. گردند يه ميتخل يكيمكان

  ) .6-2(شكل . باشد يكوچك در حجم ساده م ينرهايه كانتيبه مراتب كمتر از تخل يكيمكان

ا راه ينگ پسماند و يتستم شويچگونه سيكه ه ييدر جا يميقد ين مخازن در ساختمانهاياز ا

. ديآ يز استفاده بعمل ميده نشده نيتدارك د يژه جمع آوريه ويل نقليجهت عبور وسا يدسترس

ش از حد پسماندها يپر شدن ب يميقد ين مخازن در ساختمانهاين مشكالت استفاده از ايمهمتر

ت يو در نها ن به مخازنيساكن يدگيز عدم رسيجامد در اطراف و ن يدر آنها و پخش پسماندها

  .ست استيط زيشدن مح هشدن و بد منظر ير بهداشتيغ

 يستم هايس يطراح ين فاكتورهاياز مهمتر يكي يره سازيژه ذخيبه مخازن و يوجود راه دسترس

 يم يره سازيذخ يستم هايس ين در طراحيهمچن. باشد يجامد م يپسماندها يره سازيذخ

  :ر توجه گردديست به نكات مهم زيبا

 متر از محل استقرار  35ش از يال مخازن تا مسافت بعدم انتق•

 )پله(اختالف سطح  يدارا يا محدوده هاي يبيعدم انتقال مخازن در سراش•
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ك يش از يب يستيمحل نبا بي، شب دار در محل استقرار مخازنيدر صورت وجود محدوده ش

كان كج كردن و ن حداكثر اختالف سطح محل قرار گرفتن مخازن، كه اميهمچن. دهم درصد باشد

ف سطح در مواقع وجود اختال. باشد يمتر ميليم 2500آورد،  ين گذاردن مخزن را بوجود مييپا

در داخل  ييك رمپ قابل حمل و جابجايجاد يمخازن ا يرينه جهت بارگين گزيبهترباالتر، 

  .باشد يم ين آالت جمع آوريمخازن به ماش يرين جهت بارگيماش

زات در محل ين تجهياست كه ا ين نكته ضروريذكر ا يتريل 660 ينرهايدر استفاده از كانت

ن يكه ا. گردند يجابجا نم يچ عنوان توسط خدمه جمع آوريمانده و به ه ياستقرار خود باق

ن استفاده از يهمچن. خواهد داشت يمخازن را در پ يل شستشوياز قب يمسئله در مجموع مشكالت

پرتاب  ير كانالهايمخزن در ز ييشكل جابجامغالبا  بلند يخدمه ساختمان ها ين مخازن برايا

 يروبرو م يدشوارات را با يح عمليجامد را به دنبال داشته و انجام صح يپسماندها) شوت(

  .سازد

 يز پسماندها آلين بردن بو و نيدر از ب يرين مخازن با آب سرد نامناسب بوده و تاثيا يشستشو

 ين مخازن حداقل ميا يشستشو ين جهت برايمبه ه. مانده در مخزن نخواهد داشت يباق

 ياتيدر هر صورت از نقطه نظر عمل. استفاده نمود يكيست از آب گرم به همراه برس زدن مكانيبا

ز يشستشو شده و تم يمانكاريپ يكبار توسط شركت هاي يست حداقل ماهيبا ين مخازن ميا

ند ينما يد ميتول ياديز يپسماندها آل كه ين مخازن در منابعيالبته در صورت استفاده از ا. گردند

  .رديه صورت پذيست پس از هر مرحله تخليبا يات شستشو مي، عمل) رستورانها، هتل ها(
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  جامد يپسماندها يره سازيجهت ذخ يكيپالست يتريل 660مخازن ) 6- 2(شكل 

  

شكل موجود خدمه ساختمان با م يت از سويريكه اعمال مد يژه در زمانياز موارد به و يدر بعض

ك ين موارد فراهم نمودن يدر ا. باشد يباشد، نصب مخازن با حجم نسبتا كم مناسب نم يم

 يم ين دو جمع آوريدر مدت زمان ماب يديه پسماندها توليه كليمخزن با حجم باال جهت تخل

  ).7-2(شكل . ن مهم را به حداقل كاهش دهدياز ا يمشكل ناش ياديتواند تا حدود ز

 يعيدامنه وس يو تجار يدر آپارتمان ها و مراكز ادار يديپسماندها تول يه سازريدر خصوص ذخ

 يمتر مكعب در دسترس م 30تا  20 يت هايض از ظرفيمخازن قابل تعو ياز انواع و اندازه ها

ل باالبرنده موجود يتوسط وسا يا درب دار بوده و به راحتيا در شكل درباز و ين مخازن يا.باشد

  ). 8-2(شكل . گردند يو حمل م يريآنها بارگ يبر رو يجمع آوره يط نقليدر وسا

ست راه يبا يزه آنها ميمكان يرير بوده و جهت بارگيامكان پذ ين مخازن بصورت دستيحمل ا

مه پر ين نوع مخازن حمل مخزن نياز آنجا كه در استفاده از ا. ده شوديتدارك د يمناسب يدسترس

برنامه  يو حمل پسماندها به گونه ا يات جمع آوريست عمليبا يباشد م يم ير اقتصاديغالبا غ

ده يمخزن رس ييت نهايبه ظرفره شده يذخگردد تا مخازن حمل شده توسط پسماندها  يزير
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،  ي، تجار يپسماندها صنعت يره سازينگونه مخازن به طور گسترده جهت ذخياز ا. باشند

  .گردد يم يريبهره گ يو پسماندها معابر عموم ي، نخاله ساختمانيمارستانيب

  
  پسماندها جامد يره سازيم جهت ذخيمخازن حج) 7- 2(شكل 

  

  
  يو تجار يجامد ادار يپسماندها يره سازيمخازن جهت ذخ) 8- 2(شكل 

  

زات فشرده يض مجهز به تجهياز مخازن قابل تعو يف گسترده اين در حال حاضر طيهمچن

ن مخازن عمدتا ياستفاده از ا. اخته شده اندن سييپا يپسماندها با چگال يره سازيجهت ذخ يساز

پسماندها و  يت نگهداريل باال بردن ظرفيع به دليمارستانها و صنايبزرگ، ب يدر سوپر ماركت ها
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زم فشرده يمكان. باشد يار مقرون به صرفه و مناسب ميبس ين دو جمع آوريش زمان مابيز افزاين

  ).9-2(شكل . گردد  يا متحرك طراحيتواند به صورت ثابت و  ين مخازن ميدر ا يساز

  

  
  مجهز به فشرده سازجامد  يپسماندها يره سازيذخمخازن ) 9- 2(شكل 

 
  زه زه ييالوانالوانگگازن ازن خخمم  --33--33--33--22

. زه استفاده نموديگالوان ياز مخازن فلز يگدات جامد خانيزا يره سازيتوان جهت ذخ يمدتا مع 

 يو اجتماع ياقتصاد يازهاينز ا يزه در بازار، بازتابيگالوان يگسترده مخازن فلز فيطوجود 

  . باشد يم يره سازيمخازن ذخ مختلفجامعه به انواع 

 71ه در اروپا عموما دو اندازه ، امروزيگدات خانيزا يه دستيو تخل يري، بارگيسازه ريجهت ذخ 

 يتريل  92 مخازن يوزن عموم. ه اندشده دياسب برگزنمه زيوان مخازن گالوانعنبه  يتريل  92و 

 28 دات جامد، وزن آن به حدوديبا زا پر شدن صورتشود و در  يلوگرم بالغ ميك 7/12 بهبا يتقر

جمع  ظفمو پرسنلاست كه توسط  يه وزنك به محدوديار نزديشد كه بس خواهدلوگرم بالغ يك

  . باشد يد، قابل برداشت ميشان وارد آيبه ا يبي، بدون آنكه آسيآور
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رفته و مشكل يپذنبه سهولت انجام  يانسان يرويا توسط نت باالتر، عموميبرداشت مخازن با ظرف 

زات يست به كمك تجهيبا يتر را ميل 112 يبيحجم تقر باه زين مخازن گالوانيبنابرا. باشد يم

ست يبا ي، ميطين شرايدر چن. ه نموديتخل يجمع آوره ژين آالت ويو به ماش يريبارگ يكيمكان

از ه و با استفاد يانسان يرويتوسط ن يجمع آوره ژين آالت ويماش يكيتا نزده زيمخازن گالوان

ه بازگشت ي، به محل استقرار اوليكيه مكانيو پس از تخله ديحمل گرد يدست يا گاريچرخ و 

  . ه شوندداد

ساده  يبا ظاهر يطروخا ميو  ياستوانه ا يساختمان يدارا عمدتا يفلز يره سازيبدنه مخازن ذخ 

ساده،  يطروخزه ميمخازن گالوان يراحطا جهت يتانيبر دانداراست يتويانست. باشد يده ميا خمي

شكل  يطروخزن مخاستفاده از م دن استانداريبر اساس ا. ن نموده استيرا تدو يصخا داستاندار

ن يه زباله در ماشي، راندمان تخلمخزندات فشرده شده در يه زايجاد سهولت در تخليساده، با ا

   ).10- 2(.شكل. رساند يباله در داخل مخازن را به حداكثر مماند ز و عدم  يژه جمع آوريآالت و

  

  يدات جامد خانگيزا يره سازيزه جهت ذخيمخازن گالوان) 10- 2(شكل 

وجود . باشد يم يعمود يار هايبا ش يبدنه ا يدارا يزه فلزياز مخازن گالوان گريد يبرخ 

 يهاكانتينرمكان ساخت گردد تا ا ين مخازن موجب ميا يواره هايباال در د يمقاومت خمش
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در  يطراحن موانع ياز عمده تر يكي. از مخازن فراهم شود عن نويسبك با مقاومت باال در ا

با مخازن با بدنه ساده اس يآن در ق يداخل حوطز نمودن سيونه مخازن، عدم امكان تمنگيساخت ا

و تكرار برخورد دات فشرده شده غالبا مشكل بوده يه زاين مخازن تخلين در اينمچه. باشد يم

ر ييدات، موجب تغيه زاين تخليزباله در ح يژه جمع آورين ويماش ياره هانن مخازن با كيد ايشد

عمر  يو كاهش مخزنن رفتن ياز ب عثت بايگردد و در نها يژه مخازن سبك، مي، بومخزنشكل 

  . شد خواهدد آن يمف

ن كار يدا در حصجاد سر و يه، ازبال يات جمع آورياز عمل ياز آثار سوء ناش يكي يبه طور كل 

دا در صتراز . دنك يدان منن مشكل را دو چيا يات جمع آوريدر عمل يبوده و وجود مخازن فلز

الس گبر يو فا يكي، پالستيكياد با استفاده از مواد الستيتا حدود ز يزمان استفاده از مخازن فلز

  . باشد يم و كاهش ميظنقابل ت

ن ين در حياز گذاشتن مخزن بر كف زم يناش يانتشار صدااز  يرين بمنظور جلوگيهمچن 

  . مجهز نمود يكيالست يا نوارهايتوان كف مخازن را با برش ها و  يز ميه نيات تخليعمل

شود و  ياز جنس فوالد سخت فشرده ساخته م عمدتا يدرپوش مورد استفاده در مخازن فلز 

  . دگردن ين نصب ميدر طرف يمحكم يجهت حمل آسان آن، دسته ها

اند بتو يحتاه به ركنند ملشخص ح تا باشدض يعر تيحد كفاست به يبا يمده ش صبندسته  

  .ديه نماين تخليمخزن را برداشته و در ماش

به  يادي، تا حدود زهزيمكان يجمع آور ين هايدر ماشه مورد استفاد يفلز يهاكانتينر يطراح 

ن يدر ا. باشد يه ميد، شبيآ يبه عمل مه داز آنها استفا يدست يريكه در بارگ يا يمخازن فلز

از درپوش لوال دار ه ، استفاديات جمع آورياب از انتشار گرد و غبار در عملناجت يمخازن برا

ه يت تخليكه قابل شوند يساخته م يبه گونه ا عمدتاگونه مخازن و درپوش آنها نيا. است يرورض
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 يرهانيوزن كانت. داشته باشده زيكانم صورترا به  ين آالت جمع آوريدات در داخل ماشيزا

و ه شتر بوديآن به دنناند به طور معمول از وزن كارگر حمل كه ديكه با زباله پر گرد گبزر

 رينسبت به سا يتر يوالنطرف مدت زمان صرا با  مخزنن يمربوطه اجبار دارد تا ا يدصمت

ته موجب سرباز زدن ن امر در گذشيا. ديمانت يهدا يجمع آوره ژيله ويمخازن به سمت وس

  . استه محوله شد فيدر انجام وظا يستم جمع آوريس ظفكارگران مو

ت ي، عموميره سازيدر امر ذخ يل بهداشتيت مسايل رعاي، بدليزه كردن مخازن فلزيامروزه، گالوان 

ن بودن وزن ينگاد و سيز يداصنجمله سر و آاز  ياز مسائل فن يدا كرده است اما وجود برخيپ

 يدات جامد مورد بررسيزا يره سازيجهت ذخ يگريداسب نم يه هانيده تا گزيگرد ثعآنها با

  . درنيقرار گ

  

    چرخدارچرخدار  ننمخازمخاز  --44--33--33--22
دات جامد، يزا يجمع آور يستم هايموجود در س يبه دو مشكل اساس ييگو خپاس يدر راستا 

از ه تفادكه با اس ياه شكالت عمدم. افته استيگسترش  يعياز مخازن چرخدار، بطور وسه استفاد

  : د ازناند عبارته ن مخازن مرتفع شديا

  دات جامد توسط شهروندانيد زايلروند رو به رشد تو

  زباله يرآمد در امر جمع آوراك يامكانات و ابزارها دل نبويبدل يجمع آور يها نهيهزش يافزا

و  770 ،660، 360، 240، 120شامل مخازن  يمتفاوت ياز مخازن در ابعاد و اندازه ها وعن نيا 

 يگرياز مخازن را در ابعاد د وعن نيتوان ا ير است كه بعضا مكذالزم به . دباشن يموجود م 1100

  ).11-2(شكل . ز مشاهده نمودين يتريل  1285و  1000، 500همچون 
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 يم بنديزه تقسيو گالوان يكيتوان به دو گروه پالست ياز نقطه نظر جنس، مخازن چرخدار را م 

با وزن  يلنيات يپل يكيبات پالستيق تركياده از مخازن چرخ دار كه با تزرامروزه استف. نمود

استفاده . افته استي ي، توسعه فراوانشوند يساخته م يا چدنيو  يفوالد يقالب ها باال در  يملكول

 ين آالت جمع آوريو ماش يكيدروليزات هيبه وجود تجه يگتبس يادين مخازن تا حدود زياز ا

گونه نيكه عمال عدم وجود ا يونه اگجامد داشته ب ديزات مواد يريستم مديسه زباله در زيمكان

  . ديمان ير ميه ناپذيدار را توجخستم ها، استفاده از مخازن چريس

دات يسهولت حمل زا عثن امر بايدر مركز ثقل آن قرار گرفته و ا چرخنگونه مخازن، يادر  

دات توسط يل حمل زايتسه ضمنه ن مسليا. گردد يم مخزننمودن  جس از كپره شده يذخ

  . دساز يم طرفبر ياديز تا حدود زياز پله ها را ن مخزنن بردن ييكارگران، امكان باال و پا

آنها  يكيالست يهاچرخ باشد و  يده ميفوالد حرارت د جنسن مخازن از يها در اچرخ محور  

 يطراح يقفل، به گونه ا يازم هيب مكانصات، غالبا با توجه به نيدا بودن در عملص يعالوه بر ب

  . ديمانتوسط كودكان و زباله دزدها حركت  يشده اند كه براحت

ات جمع ين عمليدات جامد سبك در حياز پخش زا يريظور جلو گنن مخازن به ميا يطراحدر  

ن در پوش با توجه به يا. استه شده دا استفادصسر و  يمحكم و ب يكي، از درپوش پالستيآور

 يداخله راحت جدار يال خود به بدنه ظرف، امكان شستشوصه دور محور اتش بخت چريقابل

  . استه فراهم آورد ياه دنيدات جامد را بشكل فزايزا يسازه ريمخازن ذخ

 يدات آلياز زا يز و عاريست كامال تميبا يه ميو پس از تخل ين بهره برداريمخازن مذكور در ح 

و مواد ضد ست به طور مرتب توسط آب گرم يبا يمن يبنابرا. ده در داخل خود باشنيقابل تجز

ك ي، در ييواهط آب و يات بسته به شراين عمليا. شوندده و خشك يكننده شستشو گرد يعفون

 يمانكاريپموظف  يق شركت هايا از طريتوسط شهروندان و  دتوان ينر ثابت ميستم كانتيس
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ازن ضمن به خطر انداختن ز نمودن مخيعدم تم. درين آالت شستشو صورت پذيمجهز به ماش

شكل . ساخت خواهدن استفاده با مشكل روبرو ين را در حاجامعه، بهره بردار يبهداشت عموم

)2 -12. (  

  
  از مخازن چرخدار ينمونه ا) 11- 2(شكل 

  
  ه مخازن چرخدارينحوه تخل) 12- 2(شكل 
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  و و عقبو و عقبجلجلاز از   ييررييمخازن مخصوص بارگمخازن مخصوص بارگ--55--33--33--22
كه  يياز آنجا. شوند يه ميا عقب تخلياز جلو  يريارگبا ب ين مخازن عموما توسط لودرهايا 

ن مخازن را در رده مخازن يا اضن لحاظ بعيد، از انباش يمچرخ  ين مخازن داراياز انواع ا يبرخ

  ).14- 2(و ) 13- 2( يشكل ها. دهد يچرخدار قرار م

  
  از مخازن دامپستر ينمونه ا) 13- 2(شكل 

  
  از جلو يريبارگزه با يه مخازن مكانيتخل) 14- 2(شكل 
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  از عقب از عقب   ييررييمخازن مخصوص بارگمخازن مخصوص بارگ--66--33--33--22
به . دباشن ياز عقب م يريبارگ يدارا مكانيزه وعپسماند از ن يجمع آور ينهايعموما اكثر ماش 

ت ين گروه از عموميپسماندها، ا يجمع آور ينهايان انواع ماشيتوان گفت از م يكه م ينحو

 وعتن ياز عقب، دارا يريبا بارگ يودرهانرو مخازن مخصوص ليبرخوردار بوده و از ا يشتريب

مخازن و  عن نوياز ا يينمونه ها ) 16-2(و ) 15-2(در اشكال  . دباشن يم زيدر اندازه و سا ييباال

  .است ه آنها نشان داده شدهيروش تخل

  

  از عقب يريبا بارگ ياز مخازن مخصوص لودرها ينمونه ا) 15- 2(شكل 

  
  از عقب يريبا بارگ هاپرتوسط ه مخازن مخصوص يتخل) 16- 2(شكل 
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  مخازن غلطان مخازن غلطان --77--33--33--22
. درنيگ يم مورد استفاده قرار ميحج يموقت پسماندها يره سازيخذمخازن غلطان عموما جهت  

ن مخازن يا. شود يانتقال استفاده م يستگاه هاين مخازن به عنوان ايواقع، از ام يبعالوه در برخ

د شده و به نبل مخصوص ينهاي، توسط ماشرشدنپس از پقرار گرفته و  ن يزم يمعموال بر رو

 )18-2(و ) 17-2( ن مخازن در اشكالينحوه انتقال ا. شوند يتقل منا مركز پردازش ميمركز دفن 

  . شان داده شده استن

  
  از مخازن غلطان ينمونه ا) 17- 2(شكل 

  

  انتقال مخزن غلطان به پشت بازو غلطان) 18- 2(شكل 
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  خشك خشك   ييپسماندهاپسماندهاموقت موقت   ييره سازره سازييمخازن مخصوص ذخمخازن مخصوص ذخ--44--33--22
مختلف  يخشك در كشورها يو مخازن مخصوص پسماندها يره سازيذخبا وجود آنكه نحوه  

ن حال يباشد، اما با ا يخشك، متفاوت م يپسماندها يم بنديتقس نوعجهان به لحاظ رنگ و 

موجود در  يخشك از استانداردها يپسماندها يره سازيذخمخازن مورد كاربرد جهت  يتمام

  . ندينما يم يرويه پن رابطيا

و  يميط اقليبه شرا يگتخشك بس يشده پسماندها ياسازجد يالزم بذكر است تعداد دسته ها 

 نهيزمن يز در اين يست به مسائل اقتصاديبا يك جامعه داشته و عالوه بر آن مي ينگسطر فره

دات ياشه، فلزات، زيك، شيشش گانه شامل كاغذ، پالست يدر دسته ها يجداساز. توجه نمود

 يمطلوب جيافت، ممكن است به نتايدات قابل بازيزا گريدمستعمل و  يها يخطرناك همچون باتر

بودن  ينطوالل ي، بدليقه انطن وجود احتمال دارد در ميبا ا. انجامديت پسماند بيريدر امر مد

را با هم در افت يه مواد قابل بازيكه كل خواهدامر از مردم ب ان ين دو برداشت، متوليب يله زمانصفا

خت و پاش ياظر زشت و رنجاد ميتوان از عدم ا يب مين ترتيكه بد. دنقرار ده صخا يظرف

  . ل نمودصان حانيزباله اطم

محدوده مورد نظر ظرفيت داشته نظر به اينكه ظروف مي بايست به تناسب حجم زباله خشك 

حجم پيشنهادي براي اين  وز به ازاي هر نفر،در ر باشد با توجه به ميانگين توليد زباله خشك

نمونه اي . پيشنهاد گرددمي تواند  اين موارد براي مراكز تجاري و اداري. ظروف تعيين مي گردد

همچنين نمونه اي از مخازن ذخيره سازي  .نشان داده شده است  )19-2(شكل از اين مخازن در 

  .ارائه شده است) 20-2(پسماند خشك در معابر در شكل 

  :زن به شرح زير مي باشدمشخصات اين مخا

  پالستيك: جنس 
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  متحرك پالستيكي  ":درب 

  ثابتچرخ الستيكي  2مجهز به : چرخ 

  آبي: رنگ 

  

  
  در مناطق اداري و تجاري نمونه مخزن زباله خشك جهت تفكيك زباله خشك) 19- 2(شكل 

  

  
  در معابر نمونه مخزن زباله خشك جهت تفكيك زباله خشك) 20- 2(شكل 
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اف استفاده از سيستم جمع آوري مكانيزه كاهش دوره زماني جمع آوري مي باشد كه يكي از اهد

جهت باال بردن ضريب اطمينان سيستم، دوره جمع آوري زباله خشك مي بايست متناسب بين 

مع در ادامه طرح و پس از جا افتادن آن در بين شهروندان ج. يك تا دو هفته در نظر گرفته شود

  .تقليل دادي توان آوري زباله خشك را م

  

  موقت پسماند موقت پسماند   ييره سازره سازييظروف ذخظروف ذخ  كانيابيكانيابيمم--55--33--22

زان يو م منطقه، بسته به بافت يشهر يموقت پسماندها يره سازيظروف ذخ يريمحل قرار گ 

  .ر خواهد بوديز ياز حالت ها يكيه د، بيتول

  ا پشت خانهيار ندر ك -

  در كوچه پشت ساختمان  -

  ه به آنيشب ييا جاهايدر گاراژ  -

 يا در جاين آنها و يب يبتن يواريك چهار ديكه دو خانه در مجاورت هم باشد، معموال  يانزم

ا روباز يده و يسرپوش دتوان ين محل ميا. شود يمواد ساخته م يره سازيظور ذخنبم گريداسب نم

ن محل به عمل ياز ا يكه مراقبت دائميدر صورت. شود يم ياركشصآن ح طرافباشد و معموال ا

  . آورد خواهدبوجود  ير بهداشتيظره زشت و غنبا م يكاند، مياين

مناسب موجود و  يبه فضا يگبست يو تجار يسات صنعتيپسماند در تاس يره سازيذخگاه يجا 

ن يا يبرا يد، مكان خاصيجد يها يدر طراح. دارد يس جمع آوريسرو يقابل دسترس برا

سات است، لذا يتعلق به مالكان تاسن ظروف مينكه ايبه علت ا. منظور در نظر گرفته شده است

  . شد خواهدن ييزباله تع ين افراد با مشورت مؤسسات جمع آوريگاه آنها هم توسط ايجا
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        موقت پسماندموقت پسماندموقت پسماندموقت پسماندموقت پسماندموقت پسماندموقت پسماندموقت پسماند        ييييييييره سازره سازره سازره سازره سازره سازره سازره سازييييييييمخازن ذخمخازن ذخمخازن ذخمخازن ذخمخازن ذخمخازن ذخمخازن ذخمخازن ذخ        ببببببببييييييييو معاو معاو معاو معاو معاو معاو معاو معا        مزايامزايامزايامزايامزايامزايامزايامزايا--------66666666--------33333333--------22222222
 يم يخاص يت هايها و قابل يژگيو يشده در بخش قبل دارا يك از انواع مخازن معرفيهر 

پسماند، نوع  يدين مخازن از لحاظ حجم توليبه مكان استقرار ا ست با توجهيبا يباشد كه م

ن آالت انتخاب گردد و يمخازن توسط ماش يرين نحوه بارگيشده و همچن يره سازيپسماند ذخ

 يت هايبه منظور روشن شدن قابل. شنهاد گردديو پ يوجوه طراح يدر هر قسمت با توجه به تمام

ب و محاسن آنها از جمله استحكام، سهولت استفاده يامع يابين ارزيك از مخازن و همچنيهر 

و سرقت و  ي، آتش سوزيمقاومت در برابر خوردگ كاربر، سهولت نصب در اماكن استقرار،

ن در يهمچن. آورده شده است) 11-2(ه بار در جدول يمزاحم در زمان تخل يجاد صداين ايهمچن

  .ده شده استك آورياز هر يز نمونه اين) 27-2(تا ) 21- 2( يشكل ها
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  يتريل 340تا  120زه يچرخدار گالوان يمخزن فلز) 21- 2(شكل 

  

  
  يتريل 1100تا  680زه يچرخدار گالوان يمخزن فلز) 22- 2(شكل 
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  )DUMPSTER(دامپستر از نوع  ين فلزازمخ) 23- 2(شكل 

  

  
  )  SKIP(پ ياسكاز نوع  يمخزن فلز) 24- 2(شكل 
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  ) ROLL ON-OFF(غلطان مخزن ) 25- 2(شكل 

  
  تريل 340تا  120ت يبا ظرفچرخدار از نوع  يكيمخزن پالست) 26- 2(شكل 
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  تريل 1100تا  660ت يبا ظرفچرخدار از نوع  يكيمخزن پالست) 27- 2(شكل 
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        جامدجامدجامدجامدجامدجامدجامدجامد        ييييييييپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاحمل حمل حمل حمل حمل حمل حمل حمل و و و و و و و و         ييييييييجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آور        ييييييييبرابرابرابرابرابرابرابرامناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب         ييييييييهاهاهاهاهاهاهاهانه نه نه نه نه نه نه نه ييييييييگزگزگزگزگزگزگزگزه ه ه ه ه ه ه ه ييييييييو اراو اراو اراو اراو اراو اراو اراو ارا        ييييييييبررسبررسبررسبررسبررسبررسبررسبررس--------44444444--------22222222

        جامدجامدجامدجامدجامدجامدجامدجامد        ييييييييپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندها        ييييييييجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آور        ييييييييو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاييييييييسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنار        ييييييييبررسبررسبررسبررسبررسبررسبررسبررس--------11111111--------44444444--------22222222

بلكه شامل  ،جامد از منابع مختلف است يپسماندهانه تنها شامل برداشتن  يصطالح جمع آورا

ه يد در آن تخليبا يه جمع آوريل نقليات وسايشود كه محتو يم يين مواد به مكان هايحمل ا

  . شود

  : از  يتابع جامد يپسماندها يت جمع آوريفعال

  الت يمشخصات امكانات و تسه�

 حال انجام در  يت هاينوع فعال�

 يت مكانيموقع�

  ك در مبدايتفك يا عدم وجود راهبردهايوجود �

ز نقش يدر محل ن يره سازيذخ ين روشهايهمچن. باشد  يم جامد يد پسماندهايدر محل تول

  .باشد  ي، دارا م يستم جمع آوريعملكرد س يو چگونگ يدر طراح ييبسزا

  

        جامدجامدجامدجامدجامدجامدجامدجامد        ييييييييپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندها        ييييييييجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آور        ييييييييستم هاستم هاستم هاستم هاستم هاستم هاستم هاستم هاييييييييانواع سانواع سانواع سانواع سانواع سانواع سانواع سانواع س        --------22222222--------44444444--------22222222

  :م شده اند يبر اساس روش عمل به دو دسته تقس يجمع آور يستم هايس يلبطور ك

   HCS (  Hauled Container System(با ظروف متحرك  يستم هايس �

دفع حمل شده به نقطه  موقت پسماند جامدره يذخ يستم ها ، ظروف مورد استفاده براين سيدر ا

  .شوند  يبرگردانده م يگريمناسب د يا جايو  ياصل ي، دوباره به جاه مواديو بعد از تخل

را از ظروف نسبتا يده آل هستند ، زيد مواد باالست، ايكه نرخ تول ييمكان ها يستم ها براين سيا

به گر يدرا حذف كرده و  يياستفاده از ظروف بزرگ ، زمان جابجا. شود  يبزرگ استفاده م
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وند ، ش يمنظره نامطلوب م و ير بهداشتيط غيجاد شراين ظرف كوچك كه معموال باعث ايچند

 يآورل چرخه جمع يتكم يك راننده و كمك راننده براي، فقط به ستمين سيدر ا. ست ين يازين

. شود يد تا محل دفع انجام ميا تولك سفر رفت و برگشت از مبدي هر ظرف، يبرا. باشد  ياز مين

  .ت است يحائز اهم يجه اندازه ظرف و نحوه استفاده از تمام حجم آن از نظر اقتصاديدر نت

ر يتصوه ستم بين سيات در ايعمل ينحو يده تا بصورت اجماليگرد يسع )28-2(در شكل  

  .ده شوديكش

   

  

  

  

  

  

  

  وه ظروف متحركيشه ب يستم جمع آوريس يطرح اجمال) 28- 2(شكل 

  

  :ل است يه شرح ذب يجمع آورستم ين سيدر ازات متداول يتجهانواع  يبه طور كل

  پ لودرياسك�

 يها داراـك كه تنــكوچ يط هاـيدر مح پسماندها يجمع آور يعمدتا برا زاتيتجهن يااز 

جهت برداشت  زاتيتجهن ياز ان يهمچن. گردد ياستفاده م د،باشن يم ند نقطه برداشتــچ

كه  يساختمان و يعمران يپسماندهاو  يصنعت يپسماندها: د باال، ماننديبا حجم تول يپسماندها

  محل تخليه
System A System B 
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 ( هاي شكل .شود  يم ياستفاده قابل توجهرا ندارند، ها توسط فشرده ساز يت فشرده سازيقابل

  .)30-2(و  )2-29

  

  
  ) SKIP LOADER( پ لودر ياسك تجهيزات) 29- 2(شكل 

  

  ) SKIP LOADER( پ لودر ياسك نمونه اي از) 30- 2(شكل 
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   غلطان بازو  �

  : با توجه بهزات يتجهن ياامروزه كاربرد 

 مختلف  يت هايغلطان در اشكال و ظرف يره سازيگسترده مخازن ذخ تنوع•

 و يعمران،  ي، صنعت يخانگ يپسماندهااز انواع  يحجم باال يره سازيامكان ذخ•

 شدهافت يباز يز پسماندهاينو  يساختمان

  .دا نموده استيپ ياديتوسعه ز

  :توان به دوگروه مشخص  يت را مزاين تجهيمخازن ا يريبارگ يستمهايبا توجه به س

 ) HOISTS LIFT(  يباالبر كابل باغلطان •

 ) HOOK LIFT(  يقالبباالبر  باغلطان •

  .نمود يطبقه بند

ن برداشت، و بر ينچ از زميق دستگاه ويمخازن غلطان توسط كابل و از طر يستم باالبر كابليدر س

  .)31-2 ( شكل .د شو يون قرار گرفته و ثابت ميبدار كاميشچوب  چار يرو
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) HOISTS LIFT(  يغلطان با باالبر كابل زاتيتجه) 31- 2(شكل 

  

ن يون از زميكام يل نصب شده بر رويجرثق ي، مخازن غلطان توسط بازويستم باالبر قالبيدر س

  .)32- 2( شكل. شود  يون قرار گرفته و ثابت ميكام يشاس يروبرداشت، و بر 

  

  
) HOOK LIFT(  يقالبن با باالبر غلطا زاتيتجه  )32- 2(شكل 

  ژه حمل پسماند غلطانيلر ويتر�

جامد  يپسماندها يار بااليم حجم بسيو انتقال مستق يجمع آور يزات عمدتاٌ براين تجهياز ا

ن يا. گردد ياستفاده م يو ساختمان يسبز و عمران يمخلوط، فضا يعاد يهمانند پسماندها

 ير قابل توجهيت پسماند تاثيريمد ينه هايدر كاهش هز ت حمل باال عمالٌيزات بواسطه ظرفيتجه

  .)33-2(شكل .گردد يراباعث م
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  جامد يانتقال پسماندهاو  يژه جمع آوريلر ويستم تريس )33- 2(شكل 

�

    SCS(   Stationary Container System(با ظروف ثابت   يستم هايس�

گاه يد، در جايسماند ها در نقطه تولپ يره سازيذخ يستم ها ظروف مورد استفاده براين سيدر ا

بهره  جامد يه انواع پسماندهايكل يتوان جهت جمع آور ين روش مياز ا. ماند  يخودش ثابت م

د يت پسماندها توليكم, د شده يستم با توجه به نوع پسماندها تولين سين ايهمچن. نمود  يريگ

 يكاربرد عموم. باشد يمتفاوت م شود يد ميدر آن تول جامد يپسماندهاكه  يشده و تعداد نقاط

ستم موجب باال بردن راندمان ين سين آالت مورد استفاده در ايزات فشرده ساز داخل ماشيتجه

پسماندها  يره سازيژه ذخيگر اندازه و كاربرد مخازن ويد ياز سو. گردد يم يات جمع آوريعمل

ات يدر عمل يير بسزاياثت يداخل يزات فشرده سازيت وجود تجهستمها در صورين گونه سيدر ا

 .ندارد  يجمع آور

ر يتصوه ستم بين سيات در ايعمل ينحو يده تا بصورت اجماليگرد يسع )34-2(در شكل 

  .ده شوديكش
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  وه ظروف ثابتيبش يستم جمع آوريس يطرح اجمال  )34-2 (شكل 

  

  : ل استيذستم به شرح ين سيمتداول در ا يجمع آور زاتيو تجه روشها يبطور كل

  كياتومات يريزم بارگيبا مكان يرجمع آو يروشها�

مخزن متحرك  يجمع آور يستمهايسه با سيآنها در مقا يبهره ور روش ، اندازه ظروف ون يدر ا

ن يدر ا. ستند يبرخوردار ن يت و توجه خاصياز اهم مخازن غلطان مجهز به فشرده ساز،ژه يو به و

ل يو تكم ين جمع آوريدر در ماش يريزن پس از بارگره شده در مخايذخ يستم پسماندهايس

 يلرهايستگاه انتقال و توسط تريق اياز طر( م ير مستقيا غيم و يت خودرو ، به صورت مستقيظرف

  .گردند يحمل م) جامد يا پردازش پسماندهايمحل دفع (رنده يپذ يبه مباد) حمل پسماند

 120ن مخازن از ياندازه ا. وجود داردف مختل يبا اندازه ها يره سازيمخازن ذخ روشن يدر ا

استفاده از . شوند يستم متحرك ختم ميك به مخازن سيت نزديشروع و به مخازن با ظرف يتريل

 يريارگرا از نقطه نظر شكل ، سهولت ب يريظروف با حجم كوچكتر ، قدرت مانور و انعطاف پذ

ر، تساده  يريكوچك با بارگبا انتخاب ظروف . دهد  يش ميافزا و انواع ظروف قابل دسترس

 يپسماند ها يجمع آور يتوان برا يم روشهان ياز ا. كند  يدا ميش پيز افزايظروف ن يبهره ور

 ياد مخازن ، براياز به تعداد زيل نيبه دل روشن يا. نمود يريبهره گ يجامد از مناطق مسكون

و  يعمران يام همانند پسماندهين و پسماندها حجيسنگ يصنعت يپسماندها يجمع آور

هيمحل تخل
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مناسب كنند ،  يد ميجامد تول يسماندهااز پ ياديكه حجم ز يمنابع يا بطور كليو  يساختمان

  .شود ينم يابيارز

 ياتيو عمل يمكان يازهايه نبا توجه ب روشن يزات مورد استفاده در اين آالت و تجهيامروزه ماش

اشاره  ن روشهايد كه در ادامه به اگردن يرا شامل م كياتومات يريبارگ ياز روشها يگوناگون انواع

  . خواهد شد

  

  از جلو  يريبارگ - الف

و  يتجار يپسماندها يجمع آور يبرا "از جلو معموال يريبا بارگ ين آالت جمع آوريماش

. رنديگ يگردند ، مورد استفاده قرار م يم يره سازيدر مخازن بزرگ ذخ "كه معموال يصنعت

ن دو چنگك يا يباشند كه راننده با دقت كاف يم بازوبه دو ه جلو مجهز ياز ناح ن هايماشن يا

مخازن هم تراز نموده و اقدام به بلند نمودن مخزن به سمت  يموجود بر رو يدستك هارا با 

نر يدر داخل كانتپسماندها ه شدن يتخلبه محض . دينما يم ه در داخل آنيو تخل نيماش يباال

. سازد يم متراكمآن ن هل داده و يماش يت انتهاپسماندها را به سم يبزرگ ييپارو، خودرو

ات جمع ين عمليپسماند در ح يبر فشرده سازعالوه ن خودرو يموجود در داخل ا ييپارو

 يز دارا ميرنده را نيپذ ير مباديا سايستگاه انتقال يدر ا يحاو يه پسماندهايفه تخلي، وظيآور

مجهز به  يجمع آور ينهايماشسماند، برداشت پدر زمان  ييامروزه به منظور صرفه جو .باشد

 يرين عمل زمان تلف شده در هر بارگين حركت بوده كه ايدر ح يمتراكم ساز ييها ستميس

ن ين ماشيدر ااكثر مخازن مورد استفاده . آورد ين مييپا يرا تا حد مطلوب يجهت فشرده ساز

. باشد يخ مو دامپستر در دو نوع چرخدار و بدون چر يكيم پالستيحج، مخازن آالت

  ).35- 2(شكل
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  از جلو يكيمكان يريزه با بارگيمكان يستم جمع آوريس )35- 2(شكل 

   از عقب يريبارگ - ب

ن دو ياچنگك  يباشند كه راننده با دقت كاف يم بازومجهز به دو  عقبه ياز ناحزات ين تجهيا

نمودن مخزن به  مخازن هم تراز نموده و اقدام به بلند يموجود بر رو يدستك هارا با بازو 

قرار  .دينما يمدر داخل آخورك اتاق خودرو  يحاو يه پسماندهايو تخل نيماش پشتسمت 

ه مخازن يكل يريت بارگيزات از قابلين تجهيده تا از ايگرفتن بازو در عقب خودرو موجب گرد

مخازن  ف گستردهيط يبطور كل. ديدا نمايتر را پيل 6000چرخدار تا  يكيزه و پالستي، گالوانيقلز

ت ين آالت مقبولين ماشيده تا ايزات موجب گردين نوع از تجهيقابل برداشت در ا يريبارگ

جامد در مناطق  يدا نموده و از آن جهت برداشت انواع پسماندهاين كاربران پيدر ب يشتريب

ن نوع از خودروها، از اتصال يبزرگ در امخازن  هيتخل جهت )36- 2(شكل . استفاده گردد يشهر

  ).37-2(شكل . ندينما ياستفاده مزن امخ يباال قسمتر به دو سوراخ واقع در يزنجا يو  ميسدو 



 

125 

  

  
  از پشت يكيمكان يريزه با بارگيمكان يستم جمع آوريس )36- 2(شكل 

  

  
  از پشت يريبارگ ستميمخازن بزرگ در س يجمع آور روش )37- 2(شكل 

   از كنار يريبارگ -ج

با  ين هايار مشابه با ماشياز كنار بس يريستم بارگيز به سن آالت مجهيماش يريزم بارگيمكان

به منظور جمع  "نها صرفاين نوع از ماشين تفاوت كه ايباشد با ا يا جلو مياز عقب  يريبارگ

(  يبا رشد افق ياز مناطق مسكون) يتريل 340و  240،  120( يره سازيذخ مخازن كوچك يآور

كه  مخازنستم ين سيدر ا. پردازند يم نييد با حجم پايع تولگر منابيا ديو ) كوتاه و منفصل از هم 
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ه كنار ياز ناح ييتوسط دو بازو)  38-2(افته اند شكل يدر كنار معابر استقرار  يبصورت متناسب

در  يكيمكان يبازوها). 39- 2(گردند شكل  يه ميتخلن يخودرو برداشت و به داخل اتاق بار ماش

ط ين شرايبوده و در ارا دارا ) متر 7/2(فوت  9فاصله تا  يت دسترسين روش از برداشت قابليا

، پارك شده ينهايهمچون ماش يموانع ه مخازن از پشتيت برداشت و تخليخودرو از قابل

  . باشد يبرخوردار م

  
  ابان يمخازن پسماند در كنار جدول خ يريقرارگ )38- 2(شكل 

  
  كناراز  يكينمكا يريزه با بارگيمكان يستم جمع آوريس )39- 2(شكل 

 يرويك نيازمند به ينتنها  يريات بارگيل عمليتكم يبرااز كنار  يريزه با بارگيمكان ينهايماش
 ياز حداقل به دو نفر محدود مين نيا يكيمكان يريبارگ ير روشهايدر ساكه يدر حالبوده  يانسان
  .گردد
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  اده از چنگك با استف يكيمكان يريبارگ - د

 معموال. شوند يم بكار گرفته ميحج يپسماندها يجهت جمع آور اچنگك دار عموم يونهايكام

ن يار سنگيا بسيم و يار حجيا بسي، جامد يپسماندهاان يموجود در جر ياز پسماندها يدرصد

ن حالت يدر ا .باشد يم روبروبا مشكل  يجمع آور ينهايماشگر يدهستند كه حمل آنها توسط 

زات ين نوع تجهياز ا.  باشد يونها چنگك دار ميمكا استفاده ،يجمع آورجهت  يشنهاديروش پ

  :شود يم يريبه دو شكل بهره گ

 )40- 2(شكل تر باشد يكانت يون چنگك دار خود دارايكام•

 )41-2(شكل پردازد  يات ميون باربر به عمليك كاميون چنگك دار به همراه با يكام•

 

  
  مجهز به مخزنچنگك دار يونهايكام )40- 2(شكل 
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  بدون مخزنچنگك دار  ينهايماش )41- 2(شكل 

  

    يدست يريبارگزم يمكانبا  يجمع آور يها روش�

 تواند يم يدر مناطق مسكون روشن يا. است  يدر مناطق مسكون روشهان ين كاربرد ايمهمتر

ت مواد جمع يرا كميرقابت كند ، ز كياتومات يريزم بارگيبا مكان يجمع آور يروشهاكامال با 

 يدر مناطق يدست يريبه عالوه بارگ. كوتاه است  يرير كم بوده و زمان بارگايشده در هر نقطه بس

سازد،  يك را با مشكل روبرو مياتومات ين آالت جمع آورياز شهرها كه عرض معبر عبور ماش

 يعمدتا در كشورها روشن يا.  شود يپسماند محسوب م يتنها روش مطمئن جهت جمع آور

  :رد يپذ يجام مل انيذ يدو شكل كلمختلف جهان به 

    يدست يبا گار يروش جمع آور - الف�

 و سپس توسط پرسنل يريبارگ يدست يداخل گار يانسان يرويپسماندها به توسط ن روشن يدر ا

گردد  يحمل م يدست يموقت گار يستگاههايابه  يينها يريو جهت بارگ  يجمع آور موظف

  .  )42-2(شكل 
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توان با حذف  يستم مين سي، در ا يدست ين گاردر صورت استفاده از مخازن چرخدار بعنوا

 يقيك بصورت تلفياتومات يريبا بارگ يستم جمع آوري، از سيدست يموقت گار يستگاههايا

  .استفاده نمود

  

  
  )يدست يگار(  يدست يستم جمع آوريس )42- 2(شكل 

  

  كيمه اتوماتين يريبا بارگ يروش جمع آور - ب�

وانت، (  يژه جمع آورين آالت ويبه داخل ماش يدست يريپسماندها پس از بارگ روشن يدر ا

پردازش و  يانتقال به مباد يستگاههايق ايا از طريم و يبصورت مستق ،) ونيا كاميونت و يكام

ال اشك يزه دارايمكان يستم جمع آوريز مانند سين روشن يا. د نگرد يرهسپار ما دفع ي

  )43- 2(شكل  :ر استيبه شرح ز يريمختلف بارگ

  از عقب يريبارگ�

 ن ياز طرف يريبارگ�
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  كيمه اتوماتين يريبا بارگ يستم جمع آوريس )43- 2(شكل 

  

  جامد جامد   ييپسماندهاپسماندها  ييشرفته جمع آورشرفته جمع آورييپپ  ييهاها  روشروش--33--44--22

 يپسماندها يجداساز يهانديفرآتوسعه كسو و ياز  يست شهريز يارتقا سطح استانداردها

در  يديزات جديوشها و تجهده تا امروزه ريگر موجب گرديد ياز سود يتول يجامد در مباد

ن روشها و يجاد گردد كه در ادامه به شرح اياجامد  يپسماندها يجمع آورت يريمدعرصه 

  .م پرداخت يزات خواهيتجه

ز در مجموع ينجامد  يپسماندها شرفتهيپ يجمع آور يوه هاينجا الزم به ذكر است كه شيدر ا

ح يف و توضين قالب قابل توصيدر اوده و نر ثابت و متحرك نبيكانت متعارف يها ستميخارج از س

  .دنباش يم
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   با استفاده از مكش يريرگبا�

ه در مخازن يپس از تخل يو تجار ياز منابع ادار يناش يديتول جامد يستم پسماندهاين سيدر ا

ژه به داخل يو يجاد شده توسط خودروهايا يپسماندها با استفاده از فشار منف يره سازيثابت ذخ

 .گردد  يم يريده و در آن بارگده شيخود مك

ات ين عمليدر ح سبك يپسماندها پخشستم در مجموع با توجه به عدم ين سياستفاده از ا

 يباالنه يهز .باشد يار مناسب ميبس يطيست محيو ز ياز نقطه نظر بهداشت ،و حمل يريبارگ

ن روش تنها يااز استفاده ده تا يستم موجب گردين سيا يو نگهدار ي، بهره برداريه گذاريسرما

 يخياز آنجمله پارك ها و اماكن تار يپسماند از سطح اماكن خاص شهر يمحدود به جمع آور

  )44- 2(شكل . گردد

  

  
  زه ، با استفاده از مكشيمكان يستم جمع آوريس )44- 2(شكل 

  

   با اتاق بار چندگانه يجمع آور يخودروها �
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 يجمع آور يوه هايشه د بيدر مبداء تولك شده يتفك يپسماندها يجمع آور يستم هايتوسعه س

ات جمع يانجام عمل يده تا امروزه بمنظور همزمان سازيا تر و خشك موجب گرديمشترك و 

ت جمع يريمد ييا عوامل اجرايمانكاران و يع پيافت و مخلوط و تجميقابل باز يپسماندها يآور

با اتاق بار  يجمع آور يودروهاستم، استفاده از خيس ينظارت ينه هايو به تبع آن كاهش هز يآور

. ديدا نمايپ يك گسترش قابل مالحظه ايمه اتوماتيك و نياتومات يريچندگانه در دو شكل بارگ

  ) .45-2(شكل 

  

  
  اتاق بار دو گانهبا ك ياتومات يستم جمع آوريس  )45- 2(شكل 

  

  افت يقابل باز يد پسماندهايمراكز خر�

د پسماند ياز مراكز خر يريافت، بهره گيقابل باز ياپسمانده يجمع آور يگر از روشهايد يكي

قابل  يپسماندها يدر شهروندان به جمع آور يزه ماليجاد انگيق اين مراكز، كه از طريا. باشديم

به خود  يرا در جوامع مختلف شهر ياژه  يگاه ويجا يط كنونيپردازند، در شرايافت ميباز

  .اختصاص داده اند
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قرار گرفته و  يخاص به صورت دائم ييمشخص در مكانها يساختارن مراكز با ياز ا يبرخ

كه يدر حال. دهند يافت را ارائه ميقابل باز يك پسماندهايو تفك يآورخدمات مربوط به جمع

ا يها از فروشگاه يبخش "بوده و معموال يافت، موقتيقابل باز يد پسماند هايگروه دوم مراكز خر

د يمراكز خر. ندينمايرا اشغال م يموجود در امكان شهر يخال ير فضاهايا ساينگ و يپارك يفضا

فا نموده و الزم است يافت ايقابل باز يپسماندها يآوررا در جمع يپسماندها همواره نقش مهم

توجه نمود، چرا كه در  يبا شناختيو ز ي، بهداشتيطيست محيز يآن به استانداردها يدر طراح

را در مجموعه  يتواند بازخور نامناسب ين مهم ميا ياجرا ن استانداردها،يت ايصورت عدم رعا

  .ديجاد نمايا يت شهريريمد

مطابق با ارزشمند  يافتيگر اقالم بازيكنسرو و د ي، قوطPET يكيپالست يها ين روش، بطريدر ا

موقت، در زمان مشخص  يره سازيو پس از ذخ يداريكنندگان خر ضوابط مشخص از مصرف

در  يزشيت انگيك فعالين روش در اصل بعنوان يا. ابند ي يتقال ممصرف ان يشده به مباد

 يافت مطرح بوده و منحصراً نميطرح باز يدر اجرا يش سطح همكاريشهروندان بمنظور افزا

بنا بر . باشد يك محدوده شهريجامد در  يك پسماندهايتفك نديفرآ ياديبن يتواند پاسخگو

ن روش از يبا ا "افت معمواليقابل باز يپسماندهادرصد  20تا  15قات انجام شده، حدود يتحق

  . )46-2(شكل  شوند يبرخوردار م يت جمع آوريقابل
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  افتيقابل باز يد پسماندهاياز مراكز خر ينمونه ا )46- 2(شكل 

  

   افتيقابل باز يد پسماندهايزات خريتجه�

 ي، بطريشه ايش يبطر يم پسماندهايد مستقيك خرياتومات ين هايزات در واقع ماشين تجهيا

PET ه يتعب يمذكور را به مكان ها ين روش شهروندان پسماندهايدر ا. باشد يكنسرو م يو قوط

دستگاه با اسكن كردن پسماند . دهند يدستگاه قرار م ين ها حمل و در دهانه ورودين ماشيشده ا

ا يمواد و م وجه يعابر بانك نسبت به پرداخت مستق ين نوع و وزن آن همانند دستگاههاييو تع

  .دينما يه بن اقدام ميق ارايم از طرير مستقيبطور غ

شه يپت وش يخال يها يشوند تا بطريق ميشهروندان تشو يزه ماليل وجود انگين روش بدليدر ا

 ياز سو. ندينما يمخلوط خود جداساز يگردانده و آن را از بافت پسماندهاستم بازيخود را به س

مربوط به  ينه هايگردد تا هز يكار بودن موجب مبا توجه به خودزات ين تجهيگر استفاده از ايد

 يرين بكارگيهمچن. ابديكاهش  يزان قابل توجهيك به ميوتفك يجهت جمع آور يانسان يروين

نه يباعث كاهش هزپت به طور خودكار،  يها ين روش با توجه به خرد و متراكم شدن بطريا

  . )47-2(شكل . گردد يم يافتين پسماند بازيو حمل و نقل ا يجمع آور
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  افتيقابل باز يد پسماندهايخر يبا كمك دستگاه ها يمشاركت مردم در جمع آور )47- 2(شكل 

  جامد  يافت پسماندهايمراكز در�

را به خود ) خطرناك( ژه يم و ويافت، حجيقابل باز ين روش عموم شهروندان پسماندهايدر ا

كه  يخاص يا غرفه هايو و در داخل مخازن مل نگونه پسماندها حيرش ايكن پذا امايمراكز 

  .ندينما يه ميه شده اند، تخلينگونه پسماندها تعبيا يبمنظور جمع آور

پسماند  ينه خدمات برايتحت عنوان هز ين روش شهروندان موظف به پرداخت مبلغيدر ا

قم آن و پسماند خطرناك بوده كه در مجموع ر...) ك و يمستعمل، الست يلوازم خانگ( م يحج

ضمناً با توجه به . باشد ينگونه پسماندها در درب منزل ميا يمع آورجن تر از تعرفه ييار پايبس

 يمت باالترين مراكز به قيافت در ايقابل باز ي، پسماندهايمربوط به جمع آور ينه هايكسر هز

  .)48-2(شكل  .گردد يم يداريستم قبل از مردم خرينسبت به دو س

  

  

  

    (DropCenter)جامد  يافت پسماندهايدر از مركز يينما )48- 2(شكل 
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بشرح  يخاص يايمزا يز حضور پرسنل موظف دارايت و نين روش با توجه به مركزيدر مجموع ا

  :باشد  يل ميذ

  ش ارزش پسماندهايجه افزايپسماندها و در نت يكاهش آلودگ�

  يافتيب مخازن بازيمربوط به تخر ينه هايكاهش هز�

  جامد يو حمل و نقل پسماندها يستم جمع آوريس ييش كارايافزا�

 افتينه بازيدر زم) چهره به چهره( يط آموزش شهرونديجاد شرايا�

 

  افتيقابل باز يافت پسماندهايمخازن در�

جمع  يبراكه  يرا به داخل مخازنفت خود ايقابل باز ين روش عموم شهروندان پسماندهايدر ا

  .ندينما يه ميتخلحمل و در داخل آنها  شده اند هيتعبدر سطح شهر نگونه پسماندها يا يآور

مخازن  ير مخازن پسماند در سطح شهر، در طراحين مخازن نسبت به سايز دادن ايبمنظور تم

  . شود يم يريبهره گ يكيگر عالئم گرافيا دين روش از رنگ مشخص و يمورد استفاده در ا

 يها ها، مكان نگيرس و مساجد، پاركدر مدا "شهر مثال ين مخازن عموماً در محل اماكن عموميا

  .گردند ينصب م يو اجتماع يتجار

ن روش به دو صورت يافت در ايقابل باز يپسماندها يريقات انجام شده، و بارگيبر تحقبنا

ست در انتخاب نوع مخازن مورد استفاده در يبا ين ميابنابر. رديپذ يانجام م يك و دستياتاتوم

. بوطه انتخاب نمودوه مريجه خاص مبذول و مخازن با توجه به شتو يريوه بارگين روش، به شيا

 15تا  10توان حدود  يم يشهروند يدر صورت باال بودن سطح آموزش و همكاروه، ين شيدر ا



 

137 

  

 يمع آورر روش جين روش نسبت به سايا .نمود يآور افت را جمعيقابل باز يدرصد پسماندها

  .دينما يت پسماند ميريمتوجه مدرا  ينه كمتريهز افت،يقابل باز يپسماندها

 ييه پسماندها، غالباً با مشكالت خاص اجرايم در تخليل عدم امكان نظارت مستقين روش به دليا

  .)49-2(شكل باشد  يروبرو م... ب مخازن و ياز آنجمله اختالط پسماند، تخر

  

  Drop-offاز مخازن مخصوص روش  ينمونه ا )49- 2(شكل 

  

        ييييييييجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آور        ييييييييستم هاستم هاستم هاستم هاستم هاستم هاستم هاستم هاييييييييانواع سانواع سانواع سانواع سانواع سانواع سانواع سانواع س        ييييييييااااااااييييييييمزامزامزامزامزامزامزامزا--11--33--44--22

  زهيمكان يستم جمع آوريس -

مه ين يستم جمع آوريدر هنگام استفاده از س: يانسان يرويمرتبط با ن ينه هايكاهش هز �

باشد  ياز ميگر نيا دو كارگر ديك يبه تعداد  ين جمع آوريه، عالوه بر راننده ماشزيمكان

ك نفر به عنوان يصرفا به ه زيمكان يستم جمع آوريس يريكه در هنگام بكار گيدر حال

  .گردد يم يانسان يرويمرتبط با ن ينه هاين امر موجب كاهش هزيا. باشد ياز ميراننده ن

  يبر كارگران و ماموران جمع آور بيآمدن آس دامكان وار دعدم وجو �

 باال يراندمان و بهره ور�
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  زهيمه مكانين يستم جمع آوريس -

زات مورد ينها و تجهيماش: زهيمكان يمع آورستم جيسه با سيزات ارزانتر در مقايتجه�

ار يبس زهيمكان يستم جمع آوريسه با سيدر مقا زهيمكانمه ين يستم جمع آورياستفاده در س

  دباشن يانتر مارز

زات قابل استفاده در يبه تجه يدست يستم جمع آوريزات موجود در سيل تجهيت تبديقابل�

و  يتوان به آسان يم زهيمكانمه ين يآور ستم جمعيدر س: زهيمكانمه ين يستم جمع آوريس

ستم جمع يس ينهايعقب بر موجود را به ماش ين، لودرهايك باالبر به پشت ماشيبا نصب 

   .ل نموديزه تبديمكانمه ين يآور

اد يز يبه آموزشها ازيو بدون ن يتوان به آسان يم زهيمكانمه يزات نياز تجه: آسان يكاربر�

  .استفاده نمود

   يدست يستم جمع آوريسه با سيمقا در يجمع آور ييش كارايافزا�

  يدست يستم جمع آوريس -

 از به ادوات خاص يل عدم نيلدستم به ين سدارزان بو  �

        ييييييييجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آور        ييييييييستم هاستم هاستم هاستم هاستم هاستم هاستم هاستم هاييييييييب انواع سب انواع سب انواع سب انواع سب انواع سب انواع سب انواع سب انواع سييييييييمعامعامعامعامعامعامعامعا--22--33--44--22
  زهيمكان يستم جمع آوريس -

با  يجمع آور ينهايماش: ازيزات مورد نيمربوط به ادوات و تجه ينه هايباال بودن هز�

 يشتريب يدگيچيعقب، از پ يريبا بارگ يجمع آور ين هايبه ماشت باز كنار نس يريبارگ
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ستم كنترل يو س يكيدروليستم هيس ير و نگهدارينه تعميدر واقع هز .دباشن يار مبرخورد

  .گردد يستم مين سيا ينه هايش هزيموجب افزا زهيمكان ينهايدر ماش يكيالكترون

رانندگان : زهيمكانستم يدر س يجمع آور يهانيماشرانندگان شتر ياز به آموزش بين�

نند، يستم باالبر را آموزش ببيد طرز كار با سيصرفا با زهيمكانمه ين يجمع آور ينهايماش

 يهاود طرز كاركردن با بازيبارانندگان  زهيمكان يستم جمع آوريكه در سيدر حال

شده در  پارك ينهايچون ماش يط وجود موانعيو حركت مخازن در شرا يكيدروليه

  .درنيمخازن را فراگ يجلو

  

  زهيمه مكانين يستم جمع آوريس -

سه با يدر مقا زهيمكانمه ين يستم جمع آوريدر س يباال بودن تعداد ماموران جمع آور�

زات يكه از تجهيدر حال زهيمكانمه ين يستم جمع آوريدر س: زهيمكان يستم جمع آوريس

ن حال همچنان مشابه با يردد، اما با اگ يپسماندها استفاده م يجهت جمع آور يخاص

  .باشد ياز مين يفر مأمور جمع آورن  3تا   2به استخدام  يدست يستم جمع آوريس

به روش ت بن تر نسييو پا يدست  يستم جمع آوريبه س تبباالتر نس يراندمان و بهره ور�

  .زهيمكان

  يدست يستم جمع آوريس -

  يبر ماموران جمع آوراحات وارده بها و جريزان آسيباال بودن م�

  زهيمكانمه يو ن زهيمكان يستمهايبه س تبستم نسيس ين بودن بهره وريپائ�

  يورگران در هنگام جمع آكاروارده بر  يبهايل آسياتالف زمان به دل�
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  جامدجامد  ييپسماندهاپسماندها  ييررييو بارگو بارگ  برداشتبرداشت  ييها ها   روشروشانواع انواع --44--44--22

  : عبارتند از جامد  يبرداشت پسماندها ين روش هايمتداول تر

   يجدول كنار-

 كوچه-

 ل يافت و تحويدر-

 افت يدر-

 اط عقب يح-

  .م پرداخت ين روش ها خواهيكه در ادامه بشرح ا

يروش برداشت كنار جدول�

ت دارد كه در يرد ، صاحب خانه مسئوليگ يمورد استفاده قرار م " يجدولكنار " روشكه  ييجا

را در كنار جدول ماند پس يحاوسه يا كيو  جامد يپسماندها، سطل  يجمع آور) زمان ( روز 

ه يتخل يجمع آور يآن را برداشت و به داخل خودروها يداده تا عوامل جمع آوراده رو قرار يپ

استقرارش به محل  مجدداً سطل را هيبعد از تخلن روش صاحب خانه موظف است يدر ا. ندينما

  .شود يستفاده مران اين روش به طور معمول در ايدر حال حاضر از ا. در داخل خانه برگرداند 

  :باشد  يل مين روش بشرح ذيب ايا و معايمزا يبطور كل

ا يمزا•

oباشند يم يسرعت عمل باالتر يدارا يپرسنل جمع آور. 

oجاد ين شاهد ايد كننده وارد نشده بنابرايتول يم خصوصيبه حر يپرسنل جمع آور

 .ميباش ينه مين زميات در اينه شكايدر زم يمشكالت كم
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oنه ين بودن زمان برداشت و تعداد پرسنل موظف كمتر ، از هزييپا لين روش به دليا

 .باشد يبرداشت دارا م ير روشهايرا نسبت به سا ينترييپا

oباشد يك برخوردار ميمه اتوماتيك و نيزات اتوماتيبا تجه يت انطباق باالترياز قابل. 

  بيمعا•

oيبا شناختينظر ز ابان تا زمان برداشت،  ازيل قرار گرفتن مخازن در كنار خيبه دل 

 .باشد يمشكل م يدارا

oباشد يد كنندگان ميبه تول يه برنامه منظم جمع آوريازمند به اراين. 

oباشند يد كنندگان موظف به قرار دادن مناسب مخازن در نقطه برداشت ميتول. 

 

اط پشتيروش برداشت خارج از ح�

 ياط پشتيه خارج از حا خدمه ساختمان بين روش مخازن پسماند توسط صاحب خانه يدر ا 

ن آالت يبرداشت و در ماش ين موظف جمع آوريمامور يساختمان حمل، و در زمان مقرر از سو

بافت  يدر طراح ياط پشتيحمستلزم وجود , روش نياستفاده از ا. شود  يه ميتخل يجمع آور

  .ندارد يران كاربرد بااليبوده و معموالً در ا يمناطق مسكون

ا يمزا•

oباشد يد كنندگان نميبه تول يه برنامه زمانبنديموظف به ارا يورت جمع آيريمد. 

oيمناسب م يبا شناختيت نبوده و از نظر زيقابل رو يمعموالً مخازن جمع آور 

 .باشد

o اس با روش ين روش، زمان برداشت در قيدر ا يك پرسنل اضافيبا استفاده از

 .باشد ين تر ميي، پاياط پشتيبرداشت داخل ح

  بيمعا•
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oجاد ين شاهد ايد كننده وارد شده بنابرايتول يم خصوصيبه حر يجمع آور پرسنل

 .ميباش ينه مين زميد كنندگان در ايات تولينه شكايمشكالت در زم

oياس با روش كنار جدوليدر ق يجهت جمع آور يازمند به زمان باالترين روش نيا 

 .باشد يم

oين ترييت پايسئولد كنندگان و به تبع آن احساس مين روش مشاركت توليدر ا 

 .دارند

oيشتر، باالتر از روش كنار جدوليل وجود پرسنل بين روش به دليا يينه اجرايهز 

 . باشد يم

  

اط پشتيروش برداشت از داخل ح�

مخازن اط عقب ساختمان شده ، يموظفند كه وارد ح يروش پرسنل موظف جمع آور نيادر 

ه ي، دوباره آنها را به محل اوليجمع آور يها در داخل خودروه يرا برداشته و بعد از تخل پسماند

  .برگردانند

ا يمزا•

oباشد يد كنندگان نميبه تول يه برنامه زمانبنديموظف به ارا يت جمع آوريريمد. 

oيمناسب م يبا شناختيت نبوده و از نظر زيقابل رو يمعموالً مخازن جمع آور 

 .باشد

oباشند ير نميخود درگ يدكنندگان با حمل مخازن به خارج از محل زندگيتول. 

oاط ياس با روش برداشت خارج از حيدر ق يازمند به پرسنل كمترين روش نيا

 .باشد يم يپشت



 

143 

  

  بيمعا•

oجاد ين شاهد ايد كننده وارد شده بنابرايتول يم خصوصيبه حر يپرسنل جمع آور

 .ميباش ينه مين زميد كنندگان در ايات تولينه شكايمشكالت در زم

oياس با روش كنار جدوليدر ق يجهت جمع آور يزمان باالترازمند به ين روش نيا 

 .باشد يم

oزش پسماند در هنگام حمل وجود دارديامكان ر. 

  

ل يافت و تحويروش برداشت در�

افت و يدكننده، از صاحب خانه دريتولواحد ن روش مخازن پسماند پس از مراجعه به درب يادر  

  . دشو يده مگردانبر يبه ودوباره ، هيتخلپس از 

ا يمزا•

oمشاهده  يستم جمع آوريد كنندگان با سين سطح مشاركت تولين روش باالتريدر ا

 .گردد يم

o يمناسب م يبا شناختيت نبوده و از نظر زيقابل رو يمعموالً مخازن جمع آور 

 .باشد

oجاد يشاهد ا بنابرايند كننده وارد نشده يتول يم خصوصيبه حر يپرسنل جمع آور

 .ميباش ينه مين زميات در ايشكا نهيدر زم يمشكالت كم

oباشد يك برخوردار ميمه اتوماتيك و نيزات اتوماتيبا تجه يت انطباق باالترياز قابل. 

  بيمعا•

oباشد يدكنندگان ميبه تول يه برنامه منظم جمع آوريازمند به اراين. 
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oاس با روش كنار يدر ق يجهت جمع آور يازمند به زمان باالترين روش نيا

 .دباش يم يجدول

oينه اجراين روش به علت باال بودن زمان برداشت، شاهد باال رفتن هزيدرا 

 . ميباش يكار م

oخود و برگرداندن  يدكنندگان با حمل مخازن به خارج از محل زندگيتول

 .باشند ير ميمجدد آن درگ

 

افت يروش برداشت در�

افت و يصاحب خانه در دكننده، ازيتولواحد ن روش مخازن پسماند پس از مراجعه به درب يادر  

 يبا كار خود م يد كننده موظف به برگرداندن مخازن به داخل بافت زندگي، تولهيتخلپس از 

  . باشند

  

ا يمزا•

oيمناسب م يبا شناختيت نبوده و از نظر زيقابل رو يمعموالً مخازن جمع آور 

 .باشد

oجاد يد اشاه بنابرايند كننده وارد نشده يتول يم خصوصيبه حر يپرسنل جمع آور

 .ميباش ينه مين زميات در اينه شكايدر زم يمشكالت كم

oباشد يك برخوردار ميمه اتوماتيك و نيزات اتوماتيبا تجه يت انطباق باالترياز قابل. 

 

  بيمعا•

oباشد يدكنندگان ميبه تول يه برنامه منظم جمع آوريازمند به اراين. 
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oاس با روش كنار يدر ق يجهت جمع آور يازمند به زمان باالترين روش نيا

ل يافت و تحويآن كمتر از روش برداشت در يبوده الكن زمان مصرف يجدول

 .باشد يم

oينه اجراين روش به علت باال بودن زمان برداشت، شاهد باال رفتن هزيدرا 

 . ميباش يكار م

oباشند ير ميخود درگ يدكنندگان با حمل مخازن به خارج از محل زندگيتول. 

در  .رديپذ يانجام م يا دستيو  يكيمكانبه دو شكل تواند  يم يجمع آور يخودرو ها يريبارگ

ز كم حجم بودن ين بودن ارتفاع خودرو و نييدرصورت پا يكارگران خدمات شهر يروش دست

داخل به  يره شده را به صورت دستيذخ يقادر خواهند بود كه پسماندها, يره سازيمخزن ذخ

زه در يست به روش مكانيبا ين صورت مخازن مير ايدر غ .ندينماه يتخل يجمع آور يخودرو

 .گردند يريبارگ يجمع آور يداخل خودروها

به كار  يجمع آور يجامد به داخل خودروها يپسماند ها يريبارگ يكه معموال برا ييروش ها

  : د عبارت از نشو يمگرفته 

   پسماند يره سازيمخازن ذخبلند كردن و حمل -1

  يجمع آور يقسمت بار خودرو ها يه هالب يبر رو مخازن برگرداندن-2

  پسماند يره سازيمخازن ذخ برگرداندن يفتراك كوچك برايك لياستفاده از -3

مخازن كوچك در آنها ، و ات يه محتويتخل يسه بزرگ برايا كي مخزنك ياستفاده از -4

 .پسماند يجمع آور يخودروبه طرف سپس حمل آن 

ن يدر ا. رديزه صورت پذيو مكان ياز دست يقيتلف تواند بصورت ين مسئله ميموارد ا يبرخدر 

 يكه همراه با خودرو يا مخزن كمكين در داخل مخازن بزرگتر ييحالت ابتدا مخازن با حجم پا
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 يبه داخل اتاق اصل يكيل مكانيبا وسا يكمك مخازنسپس  ه،يباشد، تخل يم يجمع آور

  .دنگرد يه ميتخل يجمع آور يخودرو

  

        جامدجامدجامدجامدجامدجامدجامدجامد        ييييييييپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندها        ييييييييجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آور        ييييييييو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاييييييييسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنار        --------55555555--------44444444--------22222222

  :جامد را بر حسب  يپسماندها يجمع آور يهاو يسنار يبطور كل

  ت پسمانديفيت و كيكم –الف 

  پسماند يو جمع آور يره سازيذخ نحوه - ب

   يط جمع آوريمح يكيزيط فيشرا - ج

  ديك در مبداء توليا عدم وجود راهبرد تفكيوجود  -د

  ت پسمانديريتم مدسين دست سييپردازش و دفع در پا يهانديفرآ - ه

  :نمود  يل طبقه بنديبشرح ذ يشكل كل دوبه  توان يم

 پسماند بصورت مخلوط  يجمع آور•

 ك شدهيتفكپسماند بصورت  يجمع آور•

م يها خواهويسنارن يف اينسبت به توصو يسنارن يروشن از ا يريه تصويدر ادامه بمنظور ارا

  .پرداخت 

  پسماند مخلوطپسماند مخلوط  ييجمع آورجمع آور--11--55--44--22

 يپسماندها يك و جداسازيد بدون تفكيجامد در منابع تول يه پسماندهايو كلين سناريدر ا

در  يرياز سطح منابع برداشت و پس از بارگ يا خشك توسط پرسنل موظف جمع آوريارزشمند 

ستم با توجه به نوع پسماند ، ين سيا. گردد يرنده حمل ميپذ يبه مباد يجمع آور يخودرها



 

147 

  

مختلف جمع  يو هايرنده سناريدر برگ يط جمع آوريحم يكيزيط فيو شرا يره سازيستم ذخيس

  :است ) 16-2(تا ) 13-2( يو نمودار ها) 12-2(به شرح جدول  يآور

  

  مخلوط يجمع آور يو هايات سناريجزئ) 12- 2(جدول 

  حاتيتوض نهينام گز

A  
به كنار د كننده ي، توسط تول يكيسه پالستيدر ك يره سازيمخلوط پس از ذخيو پسماندهاين سناريدر ا

جمع  يبرداشت و به داخل خودروها يسه توسط مĤموران موظف جمع آورياده رو منتقل، و كيجدول پ
  .گردد يم يريبارگ يآور

B

د كننده به ي، توسط تول يكيسه پالستيدر ك يره سازيمخلوط پس از ذخيو پسماندهاين سناريدر ا
ل و يبه درب اماكن تحو يجمع آورمخزن چرخدار منتقل، و مخزن پس از مراجعه مĤموران موظف 

  گردد يم يريبارگ يجمع آور يك برداشت و به داخل خودروهايبصورت اتومات

 C  
د كننده به ي، توسط تول يكيسه پالستيدر ك يره سازيمخلوط پس از ذخيو پسماندهاين سناريدر ا

برداشت و به داخل  ك از جلويد منتقل، و مخزن بصورت اتوماتيمخزن دامپستر در خارج از مكان تول
  .گردد يم يريبارگ يجمع آور يخودروها

D

د كننده به ي، توسط تول يكيسه پالستيدر ك يره سازيمخلوط پس از ذخيو پسماندهاين سناريدر ا
 يبرداشت و به همراه خودروها كيد منتقل، و مخزن بصورت اتوماتيمخزن غلطان در خارج ازمكان تول

  .گردد يرش حمل ميپذ يه به مباديجهت تخل يجمع آور
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  مخلوط يجمع آور Aو يسنار) 13-2(نمودار 

  

 

  مخلوط يجمع آور Bو يسنار) 14-2(نمودار 
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  مخلوط يجمع آور Cو يسنار) 15-2(نمودار 

  

  

  مخلوط يجمع آور Dو يسنار) 16-2(نمودار 
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        مخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماند        ييييييييجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آور        ييييييييوهاوهاوهاوهاوهاوهاوهاوهاييييييييسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنار        ييييييييييييييييو اجراو اجراو اجراو اجراو اجراو اجراو اجراو اجرا        ييييييييات فنات فنات فنات فنات فنات فنات فنات فنييييييييخصوصخصوصخصوصخصوصخصوصخصوصخصوصخصوص--------11111111--------11111111--------55555555--------44444444--------22222222

  Aو يسنار -

ات برداشت و به تبع آن زمان برداشت در ي، سرعت عمليوجه به روش برداشت كنار جدولبا ت

 يپسماند مخلوط در خودروها يبا توجه به چگال .گردد يم يابين ارزييپا يجمع آور ويسنارن يا

 يلوگرم در هر مترمكعب را دارا ميك 250-  300و حمل  يتوان جمع آورو يسنارن يا يجمع آور

(  يمنابع شهر يدر تمام يديتول يپسماندهاو حمل  يجمع آور ييتواناو يرسنان يا .باشد

ن يبا توجه به حمل پسماندها به شكل مخلوط، در ا .باشد يرا دارا م)  يو تجار ي، اداريخانگ

خدمه هر  .باشد ياز ميمورد نك خودرو يس يپسماند در هر سرو يجهت جمع آورو يسنار

و يسنارن يدر ا .باشد يك راننده مينفر كارگر و  2عادل مو يسنارن يدر ا يخودرو جمع آور

 يبه شهروندان نم) زمان مراجعه(  يق جمع آوريه برنامه دقيموظف به ارا يت جمع آوريريمد

ات يش از عمليانتقال و پ يو حمل تا مباد يات جمع آوريدر مجموعه عملو يسنارن يا .باشد

  .باشد يه نميازش اولسات پرديجاد تاسيازمند به ايپردازش و دفع ن

  Bو يسنار -

، يجمع آور يك خودرويك و ضرورت انتقال مخازن تا نزديبا توجه به روش برداشت اتومات

  Aو يسنارباالتر از  يجمع آورو يسنارن يات برداشت و به تبع آن زمان برداشت در ايسرعت عمل

رده زات فشياز تجه يريه گپسماند مخلوط  و در صورت بهر يبا توجه به چگال .گردد يم يابيارز

لوگرم در يك 350- 400و حمل  يتوان جمع آورو يسنارن يا ،يجمع آور يدر خودروها يساز

 يمبرخوردار  Aو ينسبت به سنار يت حمل باال تريبوده و به تبع از ظرفهر مترمكعب را دارا 

(  يع شهرمناب يدر تمام يديتول يپسماندهاو حمل  يجمع آور ييتواناو يسنارن يا .باشد

ن يبا توجه به حمل پسماندها به شكل مخلوط، در ا .باشد يرا دارا م)  يو تجار ي، اداريخانگ
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خدمه هر  .باشد ياز ميمورد ن ك خودرويس يپسماند در هر سرو يورجهت جمع آو يسنار

ده در روش برداشت از جلو و ك راننينفر كارگر و  2 و معادلين سناريدر ا يدرو جمع آورخو

ت جمع يريمدو يسنارن يدر ا .باشد يك راننده در روش برداشت از كنار مينفر كارگر و  1 معادل

و يسنارن يا .باشد يبه شهروندان م) زمان مراجعه(  يق جمع آوريه برنامه دقيموظف به ارا يآور

ات پردازش و دفع يش از عمليانتقال و پ يو حمل تا مباد يات جمع آوريدر مجموعه عمل

  .باشد يه نميسات پردازش اوليجاد تاسياازمند به ين

  Cو يسنار -

، يجمع آور يك خودرويك و ضرورت انتقال مخازن تا نزديبا توجه به روش برداشت اتومات

 Aو يسنارباالتر از  يجمع آورو يسنارن يات برداشت و به تبع آن زمان برداشت در ايسرعت عمل

زات فشرده ياز تجه يريو در صورت بهره گ طپسماند مخلو يبا توجه به چگال .گردد يم يابيارز

لوگرم در يك 350- 400و حمل  يتوان جمع آورو يسنارن يا، يجمع آور يدر خودروها يساز

 يمبرخوردار  Aو ينسبت به سنار يت حمل باال تريبوده و به تبع از ظرفهر مترمكعب را دارا 

 ي، اداريخانگ(  يدر منابع شهر يديتول يپسماندهاو حمل  يجمع آور ييتواناو يسنارن يا باشد

با توجه به حمل پسماندها به شكل مخلوط، در  .باشد يرا دارا مد باال يبا حجم تول)  يو تجار

خدمه هر  .باشد ياز ميمورد ن ك خودرويس يپسماند در هر سرو يجهت جمع آورو يسنارن يا

نفر كارگر و  2 جلو و ك راننده در روش برداشت ازيمعادل و يسنارن يدر ا يخودرو جمع آور

 يت جمع آوريريمدو يسنارن يدر ا .باشد يمو عقب ك راننده در روش برداشت از كنار ي

در و يسنارن يا .باشد يبه شهروندان م) زمان مراجعه(  يق جمع آوريه برنامه دقيموظف به ارا

ازمند به ين ات پردازش و دفعيش از عمليانتقال و پ يو حمل تا مباد يات جمع آوريمجموعه عمل

  .باشد يه نميسات پردازش اوليجاد تاسيا



 

152 

  

  Dو يسنار -

به مكان  يجمع آور يخودروشدن ك يك و ضرورت  نزديبا توجه به روش برداشت اتومات

 يجمع آورو يسنارن يات برداشت و به تبع آن زمان برداشت در اي، سرعت عملاستقرار مخازن

جمع  يپسماند مخلوط در خودروها يتوجه به چگالبا  .گردد يم يابيارز  Aو يسنارباالتر از 

بوده و لوگرم در هر مترمكعب را دارا يك 250- 300و حمل  يتوان جمع آورو يسنارن يا ،يآور

 ييتواناو يسنارن يا .باشد يم دارا   Cو   Bو يرا نسبت به سنار يت حمل كمتريبه تبع از ظرف

با حجم )  يو تجار ي، اداريخانگ(  يدر منابع شهر يديتول يپسماندهاو حمل  يجمع آور

جهت و يسنارن يبا توجه به حمل پسماندها به شكل مخلوط، در ا .باشد يرا دارا م د بااليتول

 يخدمه هر خودرو جمع آور .باشد ياز ميمورد نك خودرو يس يپسماند در هر سرو يجمع آور

ه يموظف به ارا يت جمع آوريريمدو يسنارن يدر ا .باشد يم ك رانندهيمعادل  و يسنارن يدر ا

ات يدر مجموعه عملو يسنارن يا .باشد يمنبه شهروندان ) زمان مراجعه(  يق جمع آوريبرنامه دق

سات يجاد تاسيازمند به ايات پردازش و دفع نيش از عمليانتقال و پ يو حمل تا مباد يجمع آور

  .باشد يه نميپردازش اول

  

        مخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماند        ييييييييجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آور        ييييييييوهاوهاوهاوهاوهاوهاوهاوهاييييييييسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنار        ييييييييططططططططييييييييست محست محست محست محست محست محست محست محييييييييزززززززز        ييييييييابابابابابابابابييييييييارزارزارزارزارزارزارزارز--------22222222--------11111111--------55555555--------44444444--------22222222

  Aو يسنار -

بوزا و  ينده هايرابه، امكان انتشار آاليش يدر صورت روباز بودن و عدم نصب مخزن جمع آور

 يبا توجه به نحو .باشد يهوا، آب و خاك باال م يو به تبع آن آلودگو يسنارن يرابه در ايپخش ش

با توجه به قرار گرفتن  .باشد يستم نسبتاً باال مين سيدر ا يصوت يبرداشت امكان انتشار آلودگ

 يآلودگ يداراو يسنارن يپسماند مخلوط در كنار جدول تا زمان برداشت، ا يحاو يسه هايك
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تواند از نظر پاره  يمو يسنارن يو برداشت، ا يره سازيبا توجه به نوع ذخ. باشد يم ييمنظر باال

 .با مشكل روبرو باشد سبك در هنگام حمل يز پخش پسماندهايسه توسط جانوران و نيشدن ك

جاد جراحت و يتواند موجب ا يدر دراز مدت مو يسنارن يا دها،پسمان يريبا توجه به نحوه بارگ

  .كارگران موظف گردددر  يشغل يهايماريب

  Bو يسنار -

و يسنارن يرابه در ايبوزا و پخش ش ينده هايرابه، امكان انتشار آاليروبسته بودن و وجود مخزن ش

 يفلز در صورت عدم استفاده از مخازن .آورد ين مييهوا، آب و خاك را پا يلودگو به تبع آن آ

 كمتر ازستم ين سيدر ا يصوت يبرداشت امكان انتشار آلودگ يبا توجه به نحو ،يدر مناطق مسكون

با توجه به و يسنارن يامناسب مخازن  يابيو مكان يدر صورت طراح .باشد يم Aو يسنار

در صورت  .باشد يبرخوردار م ينييمنظر پا يان برداشت ، از آلودگسه ها تا زميك ينگهدار

سه توسط جانوران و يتواند از نظر پاره شدن ك يمو يسنارن يمناسب مخازن ، ا يابيو مكان يطراح

با توجه . ديل نمايستم تحميرا به س يمشكالت كمترسبك در هنگام حمل  يز پخش پسماندهاين

  .باشد يم يشغل يهايماريحداقل جراحت و ب يداراو يسنارن يا پسماندها، يريبه نحوه بارگ

  Cو يسنار -

و يسنارن يرابه در ايبوزا و پخش ش ينده هايرابه، امكان انتشار آاليروبسته بودن و وجود مخزن ش

 ينحوز يجنس مخازن و نبا توجه به . آورد ين مييهوا، آب و خاك را پا يو به تبع آن آلودگ

در  .باشد يم Bو  A يو هايباالتر از سنارستم ين سيدر ا يصوت يآلودگبرداشت امكان انتشار 

سه ها تا زمان يك يبا توجه به نگهدارو يسنارن يمناسب مخازن ا يابيو مكان يصورت طراح

مناسب  يابيو مكان يدر صورت طراح.  باشد يبرخوردار م ينييمنظر پا يبرداشت ، از آلودگ

 يز پخش پسماندهايسه توسط جانوران و نينظر پاره شدن كتواند از  يمو يسنارن يمخازن ، ا
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 يريتوجه به نحوه بارگ با .ديل نمايستم تحميرا به س يسبك در هنگام حمل  مشكالت كمتر

  .باشد يم يشغل يهايماريحداقل جراحت و ب يداراو يسنارن يا پسماندها،

  Dو يسنار -

رابه، امكان انتشار يوجود مخزن شم و عد) ستهدر صورت استفاده از مخازن روب(از بودن روب

 يباال مهوا، آب و خاك را  يو به تبع آن آلودگو يسنارن يرابه در ايبوزا و پخش ش ينده هايآال

ستم ين سيدر ا يصوت يبرداشت امكان انتشار آلودگ ينحوز يجنس مخازن و نبا توجه به . برد 

و يسنارن يا مناسب مخازن يابيمكان و يدر صورت طراح .باشد يم Bو  A يو هايسنار باالتر از 

در  .باشد يبرخوردار م ينييمنظر پا ي، از آلودگسه ها تا زمان برداشتيك يبا توجه به نگهدار

سه توسط جانوران و يتواند از نظر پاره شدن ك يمو يسنارن يااز مخازن روباز  يريبهره گصورت 

با توجه  .ديل نمايستم تحميا به سر يباالترمشكالت سبك در هنگام حمل  يز پخش پسماندهاين

  .باشد يم يشغل يهايماريحداقل جراحت و ب يداراو يسنارن ياپسماندها،  يريبه نحوه بارگ

  

        مخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماند        ييييييييجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آور        ييييييييوهاوهاوهاوهاوهاوهاوهاوهاييييييييك ازسنارك ازسنارك ازسنارك ازسنارك ازسنارك ازسنارك ازسنارك ازسنارييييييييهرهرهرهرهرهرهرهر        ييييييييو فرهنگو فرهنگو فرهنگو فرهنگو فرهنگو فرهنگو فرهنگو فرهنگ        يييييييياجتماعاجتماعاجتماعاجتماعاجتماعاجتماعاجتماعاجتماع        ييييييييابابابابابابابابييييييييارزارزارزارزارزارزارزارز--------33333333--------11111111--------55555555--------44444444--------22222222

  Aو يسنار -

طح خود قرار ن سين ترييدر پا يستم جمع آوريسطح مشاركت شهروندان با سو يسنارن يدر ا

ستم ين سيد كنندگان، ايتول يم خصوصيبا توجه به عدم ورود پرسنل موظف به داخل حر .دارد

  .دينما يرا متوجه شهروندان نم يچ گونه مزاحمت و زحمتيه

Bو يسنار -

قرار  Aو يسناراز  يدر سطح باالتر يستم جمع آوريسطح مشاركت شهروندان با سو يسنارن يدر ا

 ستمين سيد كنندگان، ايتول يم خصوصيه عدم ورود پرسنل موظف به داخل حربا توجه ب .دارد
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را متوجه  يچ گونه مزاحمت و زحمتيه د،يط توليدر صورت قرار گرفتن مخزن در خلرج از مح

  .دينما يشهروندان نم

  Cو يسنار -

قرار  Aو يسناراز  يدر سطح باالتر يستم جمع آوريسطح مشاركت شهروندان با سو يسنارن يدر ا

 ستمين سيد كنندگان، ايتول يم خصوصيبا توجه به عدم ورود پرسنل موظف به داخل حر .دارد

را متوجه  يچ گونه مزاحمت و زحمتيه د،يط توليرج از محادر صورت قرار گرفتن مخزن در خ

  .دينما يشهروندان نم

Dو يسنار -

قرار  Aو يسناراز  يباالتردر سطح  يستم جمع آوريسطح مشاركت شهروندان با سو يسنارن يدر ا

 ستمين سيد كنندگان، ايتول يم خصوصيبا توجه به عدم ورود پرسنل موظف به داخل حر .دارد

را متوجه  يچ گونه مزاحمت و زحمتيه د،يط توليرج از محادر صورت قرار گرفتن مخزن در خ

  .دينما يشهروندان نم

  

        مخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماندمخلوط پسماند        ييييييييجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آور        ييييييييوهاوهاوهاوهاوهاوهاوهاوهاييييييييسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنار        يييييييياقتصاداقتصاداقتصاداقتصاداقتصاداقتصاداقتصاداقتصاد        ييييييييابابابابابابابابييييييييارزارزارزارزارزارزارزارز--------44444444--------11111111--------55555555--------44444444--------22222222

  Aو يسنار -

و آن  ير و نگهدارياز تعم يناش ينه هايو به تبع آن هز يره سازينه جهت ذخيبا توجه به عدم هز

ن ييبه آن پا مرتب ينه هايهزنه، ين گزيدر ا يستم جمع آوريس يدگيچيز با توجه به عدم پين

  .گردد يم يابيارز
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  Bو يسنار -

و ) ديرفتن مخزن در خارج از منابع تولدر صورت قرار گ( يره سازينه جهت ذخيبا توجه به هز

، يستم جمع آوريس يدگيچيز با توجه به پيو ن آن ير و نگهدارياز تعم يناش يها نهيبه تبع آن هز

  .دينما يل ميستم تحميبه س Aو يرا نسبت به سنار يباالترنه يهزو يسنارن يا

  Cو يسنار -

و  )ديمخزن در خارج از منابع تول در صورت قرار گرفتن( يره سازينه جهت ذخيبا توجه به هز

 ،يستم جمع آوريس يدگيچيز با توجه به پيو نآن  ير و نگهدارياز تعم يناش يهانه يبه تبع آن هز

در مجموع با توجه به  يل  وليستم تحميبه س Aو يرا نسبت به سنار يباالترنه يهزو يسنارن يا

  .باشد يم Bو ينه كمتر از سناريت باال سر مجموع هزيظرف

  Dو يسنار -

و ) ديدر صورت قرار گرفتن مخزن در خارج از منابع تول( يره سازينه جهت ذخيبا توجه به هز

 ،يستم جمع آوريس يدگيچيز با توجه به پيآن و ن ير و نگهدارياز تعم يناش ينه هايبه تبع آن هز

با توجه به در مجموع  يل وليستم تحميبه س Aو يرا نسبت به سنار يباالترنه يهزو يسنارن يا

   .باشد يم Bو ينه كمتر از سناريت باال سر مجموع هزيظرف
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  ك شدهك شدهييتفكتفك  پسماند بصورتپسماند بصورت  ييجمع آورجمع آور--22--55--44--22

   :جامد خود به دو صورت  يپسماندها يد كنندگان نسبت به جداسازيتولو ين سناريدر ا

  )مخلوط(ر پسماندها يو سا) ،كاغذكيپالست، شهيش(ارزشمند  -الف

،كاغذ، فلزات، كيپالست، شهيش(و خشك ) سبز يفضا يپسماندها،ييغذا يپسماندها(تر  - ب 

مشخص، جهت  يكيپالست يسه هايآنها در ك يره سازياقدام نموده و پس از ذخ...) ك ويالست

ستم يستم با توجه به نوع پسماند ، سين سيا. دهد يقرار م يستم جمع آوريار سيبرداشت، در اخت

به  يرنده اشكال مختلف جمع آوريدر برگ يورط جمع آيمح يكيزيط فيو شرا يره سازيذخ

  .است) 21-2(تا ) 17-2( يو نمودارها) 13-2(شرح جدول 



 

158 

  

  

   ك شدهيتفكپسماند  يو جمع آوريات سناريجزئ) 13- 2(جدول 

  حاتيتوض  نهينام گز

E

د كننـده  يـ ، توسط توليكيپالست يسه هايدر ك يره سازيذخويجداسازو پسماندها پس ازين سناريدر ا
زات يـ برداشت و به داخل تجه يسه توسط مĤموران موظف جمع آورياده رو منتقل، و كيه كنار جدول پب

 .گردند يم يريبارگ يدو محفظه اا يتك يجمع آور

F

ر يو سا) 1سه يك(  يكيسه پالستيك كيرا در  ا خشكيارزشمنديد كننده، پسماندهايو تولين سناريدر ا
را جهت  2سه ي، سپس كيره سازيذخ) 2سه يك( سه دوم يا در داخل كا تر ريپسماندها در شكل مخلوط 

 ين پسماندها نزد خود نگاه ميا يرا تا زمان جمع آور 1سه ياده رو منتقل، و كيبرداشت به كنار جدول پ
 يپسـماندها  يجمـع آور  يتوسط پرسنل موظف بـه داخـل خـودرو    2سه يك يدر زمان جمع آور. دارد

 يگـر در داخـل خـودرو هـا    يشه توسط پرسنل موظف ديك و شيپالست يوسه حايو ك يريمخلوط بارگ
 .گردند يم يجمع آور يتك محفظه ا

G  
ر يو سا) 1سه يك(  يكيسه پالستيك كيا خشك را در يارزشمنديد كننده، پسماندهايو تولين سناريدر ا

را تـا زمـان   ها  سهي، و كيره سازيذخ) 2سه يك( سه دوم يا تر را در داخل كيپسماندها در شكل مخلوط 
سه ها توسط دو گـروه پرسـنل   يك يدر زمان جمع آور. دارد ين پسماندها نزد خود نگاه ميا يجمع آور

  .گردند يم يريبارگ يتك محفظه ا يافت و به داخل خودرو هايموظف در

H

ر پسـماندها را در شـكل   يو سـا ) 1سـه  يك(  يكيسـه پالسـت  يك كيا خشك را دريارزشمنديپسماندها
ن يـ ا يرا تـا زمـان جمـع آور   هـا   سـه ي، و ك يره سـاز يذخ) 2سه يك( سه دوم يا تر در داخل كيخلوط م

افـت  يك گروه پرسنل موظف دريسه ها توسط يك يدر زمان جمع آور. دارد يپسماندها نزد خود نگاه م
  .گردند يم يريبارگ يدو محفظه ا يك خودرويو به داخل 

I

ر پسـماندها را در شـكل   يو سـا ) 1سـه  يك(  يكيسـه پالسـت  يك كيا خشك را دريارزشمنديپسماندها
را جهت برداشـت بـه مخـزن     2سه ي، سپس ك يره سازيذخ) 2سه يك( سه دوم يا تر در داخل كيمخلوط 

در زمـان جمـع   . دارد ين پسماندها نزد خود نگاه مـ يا يرا تا زمان جمع آور 1سه يچرخدار منتقل، و ك
 يجمـع آور  يك بـه داخـل خـودرو   يـ پرسنل موظف بصورت اتوماتك گروه از يتوسط  2سه يك يآور

ا خشك توسط گروه پرسنل موظف يپسماند ارزشمند  يسه حاويو ك يريا تر بارگيمخلوط  يپسماندها
  گردند يم يگر جمع آوريجداگانه د يگر در داخل خودرويد
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  ك شدهيتفكپسماند  يجمع آور Eو يسنار) 17-2(نمودار 

 

  ك شدهيتفكپسماند  يجمع آور Fو ينارس) 18-2(نمودار 
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  ك شدهيتفكپسماند  يجمع آور Gو يسنار) 19-2(نمودار 

 

  ك شدهيتفك پسماند يجمع آور Hو يسنار) 20-2(نمودار 
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  ك شدهيتفكپسماند  يجمع آور Iو يسنار) 21-2(نمودار 

  

  

        ك شدهك شدهك شدهك شدهك شدهك شدهك شدهك شدهييييييييتفكتفكتفكتفكتفكتفكتفكتفك        پسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماند        ييييييييجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آور        ييييييييوهاوهاوهاوهاوهاوهاوهاوهاييييييييسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنار        ييييييييييييييييو اجراو اجراو اجراو اجراو اجراو اجراو اجراو اجرا        ييييييييات فنات فنات فنات فنات فنات فنات فنات فنييييييييخصوصخصوصخصوصخصوصخصوصخصوصخصوصخصوص        ييييييييابابابابابابابابييييييييارزارزارزارزارزارزارزارز--------11111111--------22222222--------55555555--------44444444--------22222222
  Eو يسنار -

ات برداشت و به تبع آن زمان برداشت در ي، سرعت عمليبا توجه به روش برداشت كنار جدول

تر، خشك، خشك  پسماند  يبا توجه به چگال .گردد يم يابين ارزييپا يجمع آورو يسنارن يا

تك  يخشك و در خودروها+ روش تر  ، دريجمع آور يدر خودروها ارزشمند و مخلوط

لوگرم يك 120-150و   290-  330 هر متر مكعب خودرو يبرا يريت بارگيب ظرفيتمحفظه به تر
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ب يخشك ارزشمند به ترت+  لوگرم و در روش مخلوطيك 200-  240دو محفظه  يخودرودر و 

لوگرم يك 110-130لوگرم و يك 255-270تك محفظه  يجمع آور يهر متر مكعب خودرو يبرا

و حمل  يجمع آور ييتواناو يسنارن يا .باشد يرم ملوگيك 180 - 200دو محفظه  يو در خودرو

با توجه به  .باشد يرا دارا م) يو تجار ي، اداريخانگ( يمنابع شهر يدر تمام يديتول يپسماندها

 1به س يپسماند در هر سرو يجهت جمع آورو يسنارن يدر ا ،او حمل پسمانده يوه جداسازيش

ك ينفر كارگر و  2و معادل ين سناريدر ا يآور رو جمعخدمه هر خود .باشد ياز مين خودرو 2تا 

 يق جمع آوريه برنامه دقيموظف به ارا يت جمع آوريريمدو يسنارن يدر ا .باشد يراننده م

و حمل تا  يات جمع آوريدر مجموعه عملو يسنارن يا .باشد يبه شهروندان نم) زمان مراجعه(

 .باشد يم هيسات پردازش اوليجاد تاسيبه اازمند يات پردازش و دفع نيش از عمليانتقال و پ يمباد

  Fو يسنار -

ات برداشت و به تبع آن ي، سرعت عملافتيو در يروش برداشت كنار جدولاستفاده از با توجه به 

 يبا توجه به چگال .گردد يم يابيارز  Eباال تر از  يجمع آورو يسنارن يزمان برداشت در ا

خشك + ، در روش تر يجمع آور يخودروها درتر، خشك، خشك ارزشمند و مخلوط  پسماند

  290- 330هر متر مكعب خودرو  يبرا يريت بارگيب ظرفيتك محفظه به ترت يو در خودروها

هر متر مكعب  يب برايخشك ارزشمند به ترت+  لو گرم و در روش مخلوطيك 120-150و 

 ييتواناو يرسنان يا .باشد يلوگرم ميك 110-130و  255-270تك محفظه  يجمع آور يخودرو

را دارا ) يو تجار ي، اداريخانگ( يمنابع شهر يدر تمام يديتول يپسماندهاو حمل  يجمع آور

پسماند  يجهت جمع آورو يسنارن يدر ا، او حمل پسمانده يوه جداسازيشبا توجه به  .باشد يم

 2 لو معادين سناريدر ا يدرو جمع آورخدمه هر خو .باشد ياز مين خودرو 2 به سيدر هر سرو

ق يه برنامه دقيموظف به ارا يت جمع آوريريمدو يسنارن يدر ا .باشد يك راننده مينفر كارگر و 
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 يات جمع آوريدر مجموعه عملو يسنارن يا .باشد يبه شهروندان م) زمان مراجعه(  يجمع آور

 هياولسات پردازش يجاد تاسيازمند به ايات پردازش و دفع نيش از عمليانتقال و پ يو حمل تا مباد

  .باشد يم

  Gو يسنار -

ات برداشت و به تبع آن زمان ي، سرعت عملافتيوه دريبه شروش برداشت استفاده از با توجه به 

تر، خشك، خشك  پسماند يبا توجه به چگال .گردد يم يابيارز و باال يسنارن يبرداشت در ا

تك  يهاخشك و در خودرو+ ، در روش تر يجمع آور يدر خودروها ارزشمند و مخلوط

لو گرم يك 120-150و   290- 330هر متر مكعب خودرو  يبرا يريت بارگيب ظرفيمحفظه به ترت

تك  يجمع آور يهر متر مكعب خودرو يب برايخشك ارزشمند به ترت+  و در روش مخلوط

و حمل  يجمع آور ييتواناو يسنارن يا .باشد يلوگرم ميك 110-130و  255-270محفظه 

با توجه به  .باشد يرا دارا م) يو تجار ي، اداريخانگ( يمنابع شهر يتمام در يديتول يندهااپسم

 2 به سيپسماند در هر سرو يجهت جمع آورو يسنارن يدر ا، او حمل پسمانده يوه جداسازيش

ك ينفر كارگر و  2 و معادلين سناريدر ا يدرو جمع آورخدمه هر خو .باشد ياز مين ودروخ

 يق جمع آوريه برنامه دقيموظف به ارا يت جمع آوريريمدو يسنارن يدر ا .باشد يراننده م

و حمل تا  يات جمع آوريدر مجموعه عملو يسنارن يا .باشد يبه شهروندان م) زمان مراجعه(

  .باشد يم هيسات پردازش اوليجاد تاسيازمند به ايات پردازش و دفع نيش از عمليانتقال و پ يمباد

  Hو يسنار -

ات برداشت و به تبع آن زمان ي، سرعت عملافتيوه دريبه شروش برداشت  استفاده ازبا توجه به 

تر، خشك، خشك  پسماند يبا توجه به چگال .گردد يم يابيارز و بااليسنارن يبرداشت در ا

دو  يخشك و در خودروها+ روش تر  ، دريجمع آور يدر خودروها ارزشمند و مخلوط
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هر متر مكعب  يب برايشك ارزشمند به ترتخ+  لوگرم و در روش مخلوطيك 200-  240محفظه 

و  يجمع آور ييتواناو يسنارن يا .باشد يلوگرم ميك 180 -200دو محفظه  يجمع آور يخودرو

با  .باشد يرا دارا م) يو تجار ي، اداريخانگ( يمنابع شهر يدر تمام يديتول يپسماندهاحمل 

پسماند در هر  يجمع آور جهتو يسنارن يدر ا، او حمل پسمانده يوه جداسازيشتوجه به 

نفر  2 و معادلين سناريدر ا يدرو جمع آورخدمه هر خو .باشد ياز مين ودروخ كي به سيسرو

ق يه برنامه دقيموظف به ارا يت جمع آوريريمدو يسنارن يدر ا .باشد يك راننده ميكارگر و 

و  يات جمع آوريدر مجموعه عملو يسنارن يا .باشد يبه شهروندان م) زمان مراجعه( يجمع آور

 هيسات پردازش اوليجاد تاسيازمند به ايات پردازش و دفع نيش از عمليانتقال و پ يحمل تا مباد

  .باشد يم

  Iو يسنار -

ات برداشت و ي، سرعت عملكيافت و اتوماتيوه دريشبه دو روش برداشت استفاده از با توجه به 

تر،  پسماند يبا توجه به چگال .گردد يم يابيارز و باال يسنارن يبه تبع آن زمان برداشت در ا

خشك و در + ، در روش تر يجمع آور يدر خودروهاخشك، خشك ارزشمند و مخلوط 

و  290-  330 هر متر مكعب خودرو  يبرا يريت بارگيب ظرفيتك محفظه به ترت يخودروها

هر متر مكعب  يب برايخشك ارزشمند به ترت+  لو گرم و در روش مخلوطيك 120- 150

 ييتواناو يسنارن يا .باشد يلوگرم ميك 110-130و  255-270تك محفظه  يجمع آور يوخودر

را دارا ) يو تجار ي، اداريخانگ( يمنابع شهر يدر تمام يديتول يندهااو حمل پسم يجمع آور

پسماند  يجهت جمع آورو يسنارن يدر ا ،او حمل پسمانده يوه جداسازيشبا توجه به  .باشد يم

 2 لمعادو يسنارن يدر ا يخدمه هر خودرو جمع آور .باشد ياز مين ودروخ دو به سيدر هر سرو

ق يه برنامه دقيموظف به ارا يت جمع آوريريمدو يسنارن يدر ا .باشد يك راننده مينفر كارگر و 
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و  يات جمع آوريدر مجموعه عملو يسنارن يا .باشد يبه شهروندان م) زمان مراجعه( يجمع آور

 هيسات پردازش اوليجاد تاسيازمند به ايات پردازش و دفع نيش از عمليل و پانتقا يحمل تا مباد

  .باشد يم

  

        ك شده ك شده ك شده ك شده ك شده ك شده ك شده ك شده ييييييييتفكتفكتفكتفكتفكتفكتفكتفكپسماند پسماند پسماند پسماند پسماند پسماند پسماند پسماند         ييييييييجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آور        ييييييييوهاوهاوهاوهاوهاوهاوهاوهاييييييييسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنار        ييييييييططططططططييييييييست محست محست محست محست محست محست محست محييييييييزززززززز        ييييييييابابابابابابابابييييييييارزارزارزارزارزارزارزارز--------22222222--------22222222--------55555555--------44444444--------22222222
  Eو يسنار -

بوزا و  ينده هايرابه، امكان انتشار آاليش يدر صورت روباز بودن و عدم نصب مخزن جمع آور

 يبا توجه به نحو .باشد يهوا، آب و خاك باال م يبه تبع آن آلودگو و يسنارن يرابه در ايپخش ش

با توجه به قرار گرفتن  .باشد يستم نسبتاً باال مين سيدر ا يصوت يبرداشت امكان انتشار آلودگ

منظر  يآلودگ يداراو يسنارن يدر كنار جدول تا زمان برداشت، ا هاپسماند  يحاو يسه هايك

تواند از نظر پاره شدن  يمو يسنارن يو برداشت، ا يره سازيه نوع ذخبا توجه ب. باشد يم ييباال

 با.  سبك در هنگام حمل با مشكل روبرو باشد يز پخش پسماندهايسه توسط جانوران و نيك

جاد جراحت و يتواند موجب ا يدر دراز مدت مو يسنارن يا پسماندها، يريتوجه به نحوه بارگ

  .رددكارگران موظف گدر  يشغل يهايماريب

  Fو يسنار -

بوزا و  ينده هايرابه، امكان انتشار آاليش يدر صورت روباز بودن و عدم نصب مخزن جمع آور

 يبا توجه به نحو .باشد يهوا، آب و خاك باال م يو به تبع آن آلودگو يسنارن يرابه در ايپخش ش

توجه به قرار گرفتن با  .باشد يستم نسبتاً باال مين سيدر ا يصوت يبرداشت امكان انتشار آلودگ

 يداراو يسنارن يدر كنار جدول تا زمان برداشت، ا ا مخلوطيتر  يهاپسماند  يحاو يسه هايك

ن ي، امخلوط+پسماند تر و برداشت يره سازيبا توجه به نوع ذخ .باشد يم ييمنظر باال يآلودگ
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حمل با مشكل هنگام  سبك در يز پخش پسماندهايسه و نيتواند از نظر پاره شدن ك يمو يسنار

تواند موجب  يدر دراز مدت مو يسنارن ياپسماندها،  يريبا توجه به نحوه بارگ. روبرو باشد

  .كارگران موظف گردد در يشغل يهايماريجاد جراحت و بيا

  Gو يسنار -

بوزا و  ينده هايرابه، امكان انتشار آاليش يدر صورت روباز بودن و عدم نصب مخزن جمع آور

 يبا توجه به نحو .باشد يهوا، آب و خاك باال م يو به تبع آن آلودگو يسنارن يرابه در ايپخش ش

 يم يوه برداشت كنار جدولين تر از شييپاستم ين سيدر ا يصوت يبرداشت امكان انتشار آلودگ

در كنار جدول تا ا مخلوط يتر  يهاپسماند  يحاو يسه هايقرار گرفتن كعدم با توجه به  .باشد

و  يره سازيبا توجه به نوع ذخ .باشد يم ينييپامنظر  يآلودگ يداراو يسنار نيزمان برداشت، ا

سبك در هنگام حمل  يتواند از نظر پخش پسماندها يمو يسنارن ي، امخلوط+پسماند تر برداشت

ن يا پسماندها، يريبا توجه به نحوه بارگ. با مشكل روبرو باشددر صورت روباز بوده خودرو 

كارگران موظف  در يشغل يهايماريجاد جراحت و بيتواند موجب ا يدر دراز مدت مو يسنار

  . گردد

  Hو يسنار -

بوزا و  ينده هايرابه، امكان انتشار آاليش يدر صورت روباز بودن و عدم نصب مخزن جمع آور

 يبا توجه به نحو باشد يهوا، آب و خاك باال م يو به تبع آن آلودگو يسنارن يرابه در ايپخش ش

 يم يوه برداشت كنار جدولين تر از شييپاستم ين سيدر ا يصوت ين انتشار آلودگبرداشت امكا

در كنار جدول تا  ا مخلوطيتر  يهاپسماند  يحاو يسه هايقرار گرفتن كعدم با توجه به  .باشد

و  يره سازيبا توجه به نوع ذخ .باشد يم ينييپامنظر  يآلودگ يداراو يسنارن يزمان برداشت، ا

سبك در هنگام حمل  يپخش پسماندهاتواند از نظر  يو مين سناريمخلوط، ا+تر پسماند برداشت
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ن يا پسماندها، يريبا توجه به نحوه بارگ .با مشكل روبرو باشددر صورت روباز بوده خودرو 

كارگران موظف در  يشغل يهايماريجاد جراحت و بيتواند موجب ا يدر دراز مدت مو يسنار

  .گردد

  Iو يسنار -

بوزا و  ينده هايرابه، امكان انتشار آاليش يجمع آور ه روبسته بودن و وجود مخزنبا توجه ب

با توجه به  .باشد يم نييپاهوا، آب و خاك  يو به تبع آن آلودگو يسنارن يرابه در ايپخش ش

ر يدر صورت استفاده از مخازن غ ستمين سيدر ا يصوت يبرداشت امكان انتشار آلودگ ينحو

 يحاو استفاده از مخازنبا توجه به  .باشد يم يوه برداشت كنار جدولين تر از شييپا يفلز

 ينييپامنظر  يآلودگ يداراو يسنارن يدر كنار جدول تا زمان برداشت، ا ا مخلوطيتر  يهاپسماند 

تواند از  يمو يسنارن ي، اا مخلوطيپسماند تر  و برداشت يره سازيبا توجه به نوع ذخ. باشد يم

با توجه به نحوه  .روبرو باشد يكمترسبك در هنگام حمل با مشكل  يپخش پسماندهانظر 

 يشغل يهايماريجاد جراحت و بيتواند موجب ا يدر دراز مدت مو يسنارن يا پسماندها، يريبارگ

  .كارگران موظف گردد در يوه كنار جدولينسبت به ش يكمتر

  

        ه ه ه ه ه ه ه ه ك شدك شدك شدك شدك شدك شدك شدك شدييييييييتفكتفكتفكتفكتفكتفكتفكتفكپسماند پسماند پسماند پسماند پسماند پسماند پسماند پسماند         ييييييييجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آور        ييييييييوهاوهاوهاوهاوهاوهاوهاوهاييييييييسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنار        ييييييييو فرهنگو فرهنگو فرهنگو فرهنگو فرهنگو فرهنگو فرهنگو فرهنگ        يييييييياجتماعاجتماعاجتماعاجتماعاجتماعاجتماعاجتماعاجتماع        ييييييييابابابابابابابابييييييييارزارزارزارزارزارزارزارز--------33333333--------22222222--------55555555--------44444444--------22222222
  Eو يسنار -

ن سطح خود قرار ين ترييدر پا يستم جمع آوريسطح مشاركت شهروندان با سو يسنارن يدر ا

ستم ين سيد كنندگان، ايتول يم خصوصيبا توجه به عدم ورود پرسنل موظف به داخل حر .دارد

  .دينما يرا متوجه شهروندان نم يچ گونه مزاحمت و زحمتيه

  Fو يسنار -
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با توجه به  .گردد يم يابيباال ارز يستم جمع آوريمشاركت شهروندان با سسطح و يسنارن يدر ا

مزاحمت  تواند موجبات يمستم ين سيد كنندگان، ايتول يم خصوصيپرسنل موظف به حر مراجعه

  .را فراهم آوردشهروندان  جهتو زحمت 

  Gو يسنار -

با توجه به  .گردد يم يابيباال ارز يستم جمع آوريسطح مشاركت شهروندان با سو يسنارن يدر ا

مزاحمت  تواند موجبات يمستم ين سيد كنندگان، ايتول يم خصوصيپرسنل موظف به حر مراجعه

  .را فراهم آوردشهروندان  جهتو زحمت 

  Hو يسنار -

با توجه به  .گردد يم يابيباال ارز يستم جمع آوريسطح مشاركت شهروندان با سو يسنارن يدر ا

مزاحمت  تواند موجبات يمستم ين سيد كنندگان، ايتول يم خصوصيپرسنل موظف به حر مراجعه

  .را فراهم آوردشهروندان  جهتو زحمت 

  Iو يسنار -

با توجه به  .گردد يم يابيباال ارز يستم جمع آوريسطح مشاركت شهروندان با سو يسنارن يدر ا

مزاحمت  جباتتواند مو يمستم ين سيد كنندگان، ايتول يم خصوصيپرسنل موظف به حر مراجعه

  .را فراهم آوردشهروندان جهت و زحمت 
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        ك شده ك شده ك شده ك شده ك شده ك شده ك شده ك شده ييييييييتفكتفكتفكتفكتفكتفكتفكتفك        پسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماند        ييييييييجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آورجمع آور        ييييييييوهاوهاوهاوهاوهاوهاوهاوهاييييييييسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنارسنار        يييييييياقتصاداقتصاداقتصاداقتصاداقتصاداقتصاداقتصاداقتصاد        ييييييييابابابابابابابابييييييييارزارزارزارزارزارزارزارز--------44444444--------22222222--------55555555--------44444444--------22222222
  Eو يسنار -

آن   ير و نگهدارياز تعم يناش ينه هايو به تبع آن هز يره سازينه جهت ذخيبا توجه به عدم هز

نسبت به آن  مرتب ينه هايهز نه، ين گزيدر ا يستم جمع آوريس يدگيچيز با توجه به عدم پيو ن

 . گردد يم يابيتر ارز نييپاك شده يتفك يپسماندها يجمع آور يو هاير سناريبه سا

  Fو يسنار -

و  آن ير و نگهدارياز تعم يناش يها نهيو به تبع آن هز يره سازينه جهت ذخيبا توجه به عدم هز

ر ينسبت به سابه آن  مرتب ينه هاينه،  هزين گزيدر ا يستم جمع آوريس يدگيچيز با توجه به پين

 يم يابيباالتر ارز  Eو ياز سنار يتر ول نييپاك شده يتفك يپسماندها يجمع آور يو هايسنار

 .گردد

  Gو يسنار -

آن   ير و نگهدارياز تعم يناش ينه هايو به تبع آن هز يره سازينه جهت ذخيبا توجه به عدم هز

نسبت به  به آن  مرتب ينه هاينه،  هزين گزيدر ا يستم جمع آوريس يدگيچيز با توجه به پيو ن

 .گردد يم يابيباالتر ارز Fو  E يو هايسنار

  Hو يسنار -

آن و  ير و نگهدارياز تعم يناش ينه هايو به تبع آن هز يره سازينه جهت ذخيبا توجه به عدم هز

نسبت به آن  به مرتب ينه هاينه،  هزين گزيدر ا يستم جمع آوريس يدگيچيز با توجه به پين

  .گردد يم يابيارزنتر ييپا G از يولباالتر  Fو  E يو هايسنار
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  Iو يسنار -

ز يو نآن  ير و نگهدارياز تعم يناش يهانه يو به تبع آن هز يره سازينه جهت ذخيبا توجه به هز

ر ينسبت به سابه آن  مرتب ينه هايهز نه،ين گزيدر ا يستم جمع آوريس يگديچيبا توجه به پ

 . گردد يم يابيك شده ارزيتفك يپسماندها يجمع آور يو هايسنار
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        جامدجامدجامدجامدجامدجامدجامدجامد        ييييييييانتقال پسماندهاانتقال پسماندهاانتقال پسماندهاانتقال پسماندهاانتقال پسماندهاانتقال پسماندهاانتقال پسماندهاانتقال پسماندها        يييييييينه هانه هانه هانه هانه هانه هانه هانه هاييييييييگزگزگزگزگزگزگزگز        ييييييييبررسبررسبررسبررسبررسبررسبررسبررس--------66666666--------44444444--------22222222

 يكه برا يل، امكانات و ابزاريجامد به وسا يپسماندهات يريت در عرصه مدين فعاليچهارم

 بزرگتر و حمل ه نسبتايل نقلي، به وسايجمع آور ژهيه كوچك ويل نقلياز وسا پسماندهاانتقال 

  . گردد يتر به مراكز دفن، پردازش مربوط م يآنها در فواصل طوالن

  : گردد كه  ياحساس م يات انتقال زمانيضرورت استفاده از عمل

  . در سطح شهر و در حجم باال مشاهده گردد جامد يپسماندها يربهداشتيتلنبار غ) الف 

  . داشته باشد وجود ين محل دفع و محدوده جمع آوريماب ياديز "فاصله نسبتا) ب 

  . داشته باشند يت محدود و كوچكيظرف يژه جمع آورين آالت ويماش) ج 

  : ان نمود يل بيبه شرح ذ يجامد را جهت سادگ يپسماندهاتوان انتقال  يدر مجموع م

 يت بزرگتر در مسافتهاين آالت با ظرفيله ماشيبه وس جامد يپسماندهااز  ياديانتقال حجم ز

  .است ين در همان مسافت طوالنييپات ين آالت با ظرفيتقال آن توسط ماشارزانتر از ان يطوالن

كه در  باشد يمطرح م عامل عمدهدو  جامد يپسماندهاانتقال  يتهايرتباط با فعالدر ا يبطور كل

  :م پرداختين عوامل خواهيك از ايادامه بشرح هر

  انتقال  يستگاههايا•

 ژه حمل يه ويط نقليوسا•

  

  جامدجامد  ييپسماندهاپسماندهاانتقال انتقال   ييستگاه هاستگاه هايياا--11--66--44--22

از  ران عمدتايا يدر سطح شهرها يديولت جامد يپسماندهاچندان دور انواع ه ن يدر گذشته ا

ل مركز دفن يم تحويو به طور مستق) الند و بنز يل( روبسته  يجمع آور ين هايق ماشيطر

  ).50- 2(شماره . ديگرد يمجامد  يپسماندها
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ا پردازش تا نقاط جمع ينقاط دفع ن يافتادن ماب كسو و فاصلهيمراكز دفن از  يكيت ترافيمحدود

ن يا يجاد پل ارتباطيستگاه انتقال به منظور اياستفاده از اد تا يگر موجب گرديد ياز سو يآور

  .ك ضرورت مطرح گردديا دفع به عنوان يستم پردازش و يو س يستم جمع آوريس

  
  امدج يو حمل پسماندها يروبسته جمع آور ين هايماش )50- 2(شكل 

  

گردند تا عالوه  يم يطراح يانتقال معموالً به گونه ا يستگاههايا بسته يط هايضر محدر حال حا

از  يبد ناش يسروصدا و بوها( يطيست محيو ز يبر به حداقل رساندن آثار سؤ بهداشت

ات انتقال را يانجام عمل يالت الزم برايت و تسهيظرف ي، بتواند به شكل مطلوب)جامد يپسماندها

  . دياهم نمافر

  :باشد  ير ميانتقال به شرح ز يستگاههاياز احداث ا يناش يايبه طور خالصه مزا

تن  25تا  18ت يظرف يتقال كه داراان يونها يبار كام تيدر عمل اگر ظرف :اقتصاد حمل  - الف

 10تا  4با  بار مجاز  يات جمع آوريعمل مورد استفاده در يونها و وانت هايبا كامباشند را  يم

اد، يت زيل ظرفيبه دل ن آالت حمل و نقليم كه استفاده از ماشيگرد يم، متوجه ميسه نمايتن مقا

و امكان استفاده  راكز دفع و پردازش را كاهش داده،به م ين آالت جمع آوريماشتعداد تردد 
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را فراهم  جامد يپسماندها يات جمع آورين آالت در عملينگونه ماشيشتر از خدمات ايهرچه ب

  .آورد يم

 ه موجبات كاهشياول يه گذاريسرما ينه هاين مهم با كاهش در هزيدهد كه ا يها نشان م يبررس

  .آورد يجامد را فراهم م يپسماندها يستم جمع آوريس يعموم ينه هايهز

 يژه جمع آوريه ويل نقليرفت و آمد و تردد وسا: در حق الزحمه  ييصرفه جو - ب

  . باشد يا سه نفر خدمه ميدو  متضمن استفاده از جامد يپسماندها

جامد به مراكز دفن و  جامد يپسماندهادر انتقال  ين آالت جمع آوريدر صورت استفاده از ماش

خود به مراكز فوق الذكر  يا سه نفريست به همراه خدمه دو يبا يم ين جمع آوريپردازش، ماش

به كارگران و خدمه  ين مهم موجب صرف زمان و پرداخت حق الزحمه اضافيد كه ايتردد نما

  .گردد  يم يموظف جمع آور

 يت ميك نفر خدمه بوده كه در نهاياز به يانتقال فقط نن آالت يك ماشيكه با استفاده از حال آن

  . افتيستم دست ين سير مولد در ايتوان به كاهش زمان غ

و  يه به هنگام جمع آوريط نقليمصرف سوخت وسا :در مصرف سوخت  ييصرفه جو -ج

ار يشتر، بسيرفت برگشت ب يل تعداد سفرهايبه مراكز دفن به دل جامد يپسماندهام يال مستقانتق

 يانتقال م يستگاههايم و استفاده از اير مستقيغحمل  يستم هاياز مصرف سوخت در س باالتر

  . باشد

حمل  يتم هاسيشتر در سيب ييصرفه جو :ك يش الستيدر استهالك و سا ييصرفه جو - د

در تعداد  ييدر هر صورت صرفه جو. شود يم يناش يدر رفت و آمدهاق كاهش يعمدتاً از طر

 يك در محوطه گليش الستيرات موتور، قطعات و سايدر تعم ييمسافرتها منجر به صرفه جو

  . گردد ياستهالك خودرو ها م يا بطور كليو  جامد يپسماندهان دفن ياديم
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ر مسئول جمع يانتقال به مد يستمهاياز س يت انعطاف ناشيقابل : يستم جمع آوريس ييكارآ -ه

 يستم  جمع آوريق تر سيدق يزيدهد تا نسبت به برنامه رين اجازه را ميا جامد يپسماندها يآور

  . ديآن اقدام نما ييو باال بردن كارآ جامد يپسماندها

طول و مساحت  "از آنجا كه عموما :در مراكز دفن  ين مصرفيزان زميدر م ييصرفه جو - و

ه مورد يط نقليوسا يپ و نوع كاربرديك، تيق حجم ترافي، از طرجامد يپسماندهااكز دفن  مر

 يكين آوردن حجم ترافييبزرگ انتقال و پا ين هايشود، استفاده از ماش يتردد در آن محاسبه م

ن ياز در اين و مساحت مورد نيزان مصرف زميگردد تا م يم ق آنها موجبيمراكز دفن از طر

  . ن حد خود برسديترمراكز به كم

ن را يك زميمتعدد انتقال كه  يستگاههايا ه استفاده ازيامروزه نظر : يعموم يعكس العملها - ز

چرا كه . افته استيت يعموم يه ارند، به حد گسترديگ يبخدمت م جامد يپسماندهادفع  يبرا

ا عكس ي، مقاومت و جامد يپسماندهاا پردازش ين مناسب جهت دفع و يك زمياستفاده از 

  .مودن، كمتر خواهد جامد يپسماندهامتعدد دفع  ين هايمردم را نسبت استفاده از زم يالعمل منف

 يانتقال در قطعات كوچك سازگار يستگاههايانتخاب محل احداث ا : يتوسعه شهر -ح

  . خواهد داشت جامد يپسماندهان بزرگ دفن يادياس با ميدر ق يبا مقررات توسعه شهر يشتريب

  

  جامدجامد  ييانتقال پسماندهاانتقال پسماندها  ييستگاههاستگاههايياا  انواعانواع--22--66--44--22

 ياد باشد، حمل و نقل متداول جاده ايز يا پردازش تا نقاط جمع آوريكه فاصله نقاط دفع  يزمان

ستم جمع ين سيا يجاد پل ارتباطيستگاه انتقال به منظور اير نبوده و استفاده از ايامكانپذ ييبه تنها

ن مسئله در مجموع يا. باشد يضرورت مطرح مك يا دفع به عنوان يستم پردازش و يو س يآور
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ت انتقال يكاهش داده و فعال يريرا به نحو چشمگ جامد يپسماندهاحمل و نقل  ينه هايهز

  .دينما ينه ميرا به پسماندها

  :دنگرد يم ميل تقسيبه سه دسته عمده به شرح ذ يريانتقال براساس روش بارگ يستگاههايا

( باشند، در سطح اول  يدو سطح م يم دارايتقه مسيتخل ياستگاههيا :م يمستق يريبارگ) الف

و از  ميخود را به طور مستق يحاو يپسماندهاكننده  يه جمع آوريط نقليوسا، )ييسطح باال

 سقف باز يلرهايكه در آن تر) ينييسطح پا(ب دار به سطح دوم يش يا ابرويف و يك قيق يطر

  ). 51- 2(شكل. ندينما يه ميقرار دارند تخل

  

  

  

  

  

  

  

  

  ميه مستقيستگاه تخليك ايشمات) 51- 2(شكل 

  

تخليه مستقيم از داخل 
خودروهاي جمع آوري

تريلرهاي مخصوص 

انتقال

سطح بااليي 

)2(سطح پاييني
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ز يلرها و نيتر يريكار الزم جهت بارگ يرويزات و نياز به حداقل تجهيل نيوه از كار به دلين شيا

، )باشد يدسترس مر و قابل يافت زباله انجام پذيلرها به محض دريتر يريبارگ(ات يسرعت عمل

  . باشديجامد برخوردار م يپسماندهال ات انتقايجهت انجام عملالزم  يياز كارآ

 يهاتمسيكه استفاده از سيزمان. گردديبر م 1950به دهه  ستگاههاين نوع ايكر استفاده از اتف

ن نوع يامروزه از ا. ديم گرديحمل مستق يستم هاين سيگزيجامد جا يپسماندهاانتقال  يبهداشت

 يپسماندهات يريدر مد ياگستردهكوچك و بزرگ به شكل  يهاتيها و ظرفاسيستم در مقيس

  . گردديم يريگا بهرهيدن يجامد اكثر شهرها

شده پس از  يآورجمع يپسماندهاد، يستگاهها همانگونه كه در باال بدان اشاره گردين نوع ايدر ا

 ين تعداد سميبنابرا. گردنديه ميجامد تخل يپسماندهاژه انتقال يو يلرهايماٌ به تريمستقحمل، 

داشته و  يجامد بستگ يپسماندها يت جمع آوريريبه مد "صرفا يريبارگ يتعداد پهلوهالر و يتر

شده باشند، از  يزيربرنامه يترستگاهها به طور منظمين ايبه ا يپسماندهاهرچه برنامه ورود 

  .استفاده نمود يتوان به نحو بهتريستگاهها مين ايزات ايامكانات و تجه

تواند بصورت  يلرها ميو در زمان نبود كشنده تر يك بار وروديرافستگاهها در زمان اوج تين ايا

زات يا تجهيلرها توسط تراكتور و يب كه ترين ترتيد، بديعمل نما يسازرهيستگاه با قدرت ذخيا

و در  حمل، پر يلرهايبه محل پارك تر يريه منتقل و پس از بارگيتخل يدك كش به كنار سكوي

  .گردند يو آماده انتقال م، زات كشنده متصليآنجا به تجه

م يه مستقيلتخ يستگاههايا :) در كف يره سازيم با ذخيه مستقيتخل( م يرمستقيغ يريبارگ) ب 

ه يط نقلي، وسا)ييسطح باال(اول  باشند، در سطح يسه سطح م يدارادر كف  يره سازيبا ذخ

به داخل  ميمستقرا به طور ) شده و نشده يزجداسا يپسماندها(كننده محموله خود  يآورجمع

آالت نيا ماشين سطح توسط تسمه نقاله و ياپسماندها از ه نموده و يتخل) يانيسطح م(سطح دوم 
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دار به سطح سوم بيش يا ابرويف و يق قيو از طر) يكيا بلدوزر چرخ الستيلودر و (ن يسنگ

، ) 52- 2(در شكل . گردنديه ميقرار دارند تخل سقف باز يلرهايكه در آن تر) ينييسطح پا(

  .ش گذارده شده استيه به نمايتخل يستگاههايا ن نوعيات در ايك عمليشمات

    

  

  

  

  

  

  ميرمستقيه غيستگاه تخليك ايشمات) 52- 2(شكل 

  

داده و  يره سازيستگاه قدرت ذخيبه ا يانيدركف م جامد يپسماندهام يه مستقين روش تخليدر ا

، كاسته يشده جمع آور يزيت برنامه ريريل و مدلر انتقايتام آن به وجود كشنده ، تر ياز وابستگ

  .دهد يش ميك افزايلوغ و پر ترافار شيستگاه را در ساعات بسيا ياتيو راندمان عمل

و به تبع آن كاهش  جامد يپسماندها يره سازياز جهت ذخياد مورد نيز يجاد فضاياز به ايعدم ن

انتقال  يستگاههاياز ا يبرداراحداث و بهره  ينه هايو كاهش هز يساختمان يفضا يگستردگ

ن در يا. شوند يانتقال محسوب م يستگاه هاين نوع از ايا يايجامد را از جمله مزا يپسماندها

ن جهت هل يآالت سنگنيازمند بودن آن به ماشين روش با توجه به نياست كه استفاده از ا يحال

ل خودروهاي جمع آوريتخليه مستقيم از داخ

تريلرهاي مخصوص 

انتقال

)1(سطح بااليي 

)3(سطح پاييني 
)2(سطح مياني 
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ه يزان سرماياز لحاظ محمل  يلرهايم در تريه مستقيره شده جهت تخليذخ يپسماندهادادن 

  .باشديقابل بحث م ينه نگهداريه و هزياول يگذار

انتقال،  يستگاههاين انواع اياز متداولتر يكيامروزه : مجهز به فشرده ساز انتقال يستگاههايا) ج

در كف و هم  يره سازيكه هم در محدوده ذخ. باشد يانتقال مجهز به فشرده ساز م يستگاههايا

ا بطور ي يجامد ورود يپسماندهاستگاهها ين ايدر ا. ند ينما يدر كف عمل م يره سازيبدون ذخ

ا پس از يگردند  يمنتقل محمل،  يلر هايوارد، و به داخل تربه داخل دستگاه فشرده ساز  ميمستق

به داخل دستگاه فشرده ساز  نيه سنگيط نقليگر وسايا ديدر كف توسط لودر و  يره سازيذخ

  .گردند يژه حمل ميو يلرهايبه تر يريمنتقل و آماده بارگ

  

 كه درب آنهابوده  عمدتاً مخازن كامالً روبسته غلطانستم ها ين نوع سيژه انتقال در ايو يلرهايرت

  ). 53-2(شكل . شوند  يباز و بسته م يكيدروليا هي يكيبطور مكان

  

  
  ستگاه مجهز به فشرده سازيحمل مورد استفاده در ا يلرهايتر )53- 2(شكل 
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 يانتقال بجا يستگاههايثابت نصب شده در ا يده و تفكر استفاده از فشرده سازهايا روزهام

. دا نموده استيت پيده و عموميبه اثبات رس ن آالت انتقال مجهز به فشرده سازياستفاده از ماش

فشرده ساز  يدستگاهها يكز كردن و حداقل سازتوان اوالً در متمر ين مسئله را ميل عمده ايدال

نه از ياستفاده به ايآنها، ثان ير و نگهداريتعم ه وياول يه گذارينه سرمايك محل و كاهش هزيدر 

ستم يس ينه هايكاهش مجموع هزجامد و ثالثا  يپسماندهاژه انتقال يو يت حمل خودروهايظرف

  .ت حمل و نقل خالصه نموديريمد

 ياست كه دربعض يان درازيسال دهياستفاده از فكر و ا:  يق و چاله ايعمانتقال  يستگاههايا) د 

از  ين روش برخورداريا ياساس ياياز مزا. ا كاربرد دارديانتقال كشور دن يستگاههاين اياز بزرگتر

كاهش تعداد به تبع آن جامد و  يپسماندهاساعته  24ت انتقال يو قابل يره سازيذخ يت بااليظرف

  . باشد يژه حمل مين آالت ويماش

 يفضادر داخل را  جامد يپسماندهاتگاه امكان خرد نمودن و پردازش سين نوع اياستفاده از ا

  .آورد يفراهم م يمؤثر يانتقال به نحو يستگاههايا

به  جامد يپسماندهاه ياز تخل ياز خسارات ناش يرين روش بمنظور جلوگيگر در اياز طرف د

ن مسئله با ياند كه ابم يدر ته چاه باق جامد يپسماندهااز  يهمواره مقدارست يبا يمداخل چاله 

 يد بوهايموجبات تول، يهواز يدر اشكال ب جامد يپسماندهاد يشد يريه پذيتوجه به تجز

  .دهد يش ميافزا ينده اينامطبوع را به حد فزآ

 يم يطراحانتقال بزرگتر عموماً چند منظوره  يستگاههايامروزه ا: يبيانتقال ترك يستگاههايا)  ه

ستم چاله يم و سيه مستقيتخل يستمهاياز س يبيتواند ترك يمانتقال  ستگاهيك اي يبطور كل. دندگر

 يستگاه بصورت چاله ايا باال، يره سازياز به ذخيك و نيافب كه در اوج زمان ترين ترتيبد. باشد



 

180 

  

الزم بصورت  يها ر پردازشيسا و انجام يپس از جداساز جامد يپسماندهاعمل نموده و 

ن مسئله در مجموع موجبات باال رفتن سطح يا. گردند يريبارگژه حمل ين آالت ويم به ماشيمستق

  .گردد يم يو اقتصاد يجامد از ابعاد فن يپسماندهاك انتقال يستماتيس يبهره ور

  

  جامدجامد  ييپسماندهاپسماندها  ژه حمل و نقلژه حمل و نقلييوو  ييلرهالرهاييترتر  ععانواانوا--33--66--44--22

پ يت م وابسته بهيستم انتقال بوده و نوع آن ها بطور مستقياز س ينفكيانتقال جزء ال يلرهايتر

 ييلرهاياز به تريستگاه انتقال چاله نيا ايو م يه مستقيستم تخليطور مثال در سب. باشد يستگاه ميا

 مسقف و كامال يلرهاياز به تريمجهز به فشرده ساز ن يستگاههاير اكه د يسقف باز بوده در حال

  ).54-2(شكل  . باشند يده ميپوش

  

  
  مجهز به فشره ساز يها يستگاههايوبسته در ار ينرهايمجهز به كانت يلرهايتر )54- 2( شكل

  

  :ند ينما يم يل طبقه بنديه به شرح ذيتخل يسقف باز را بر اساس نحو يلرهايتر يبطور كل
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 يدر قسمت داخل ييك پارويستم ين سيدر ا: ه يتخل ييروباز مجهز به پارو يلرهايتر - الف

ه يفه تخليوظ يداگانه اق موتور جيو از طر يكيدروليده كه بصورت هيلر نصب گرديتر

  ).55- 2(شكل . باشد يم را عهده دارد جامد يپسماندها

  

  
  ييروباز مجهز به پارو يلرهايتر ) 55- 2(شكل 

  

ستم يلر مجهز به سيستم ترين سيدر ا: يه كمپرسيستم تخليروباز مجهز به س يلرهايتر - ب

ه يتخلاز آن رون ينر به بينتدر هنگام كمپرس كردن كا جامد يپسماندهابوده و ه يتخل يكيدروليه

  ).56- 2(شكل . شوند  يم
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  يرو باز مجهز به كمپرس يلرهايتر )56- 2(شكل 

  

 يحاو جامد يپسماندهاستم ين سيدر ا: يزات خارجيه توسط تجهيروباز تخل يلرهايتر -ج

ه يده تخليلر نصب گرديتر يكه در قسمت ابتدا يا طنابيو  يره ايك شبكه زنجيتوسط ها لريتر

ا تراكتور قالب شده و يبه بلدزر و  يا طنابيو  يره ايلرها شبكه زنجين تريدر ا. شوند يم

  .شوند يت ميرون هدايتوسط حركت تراكتور و حركت شبكه به ب جامد يپسماندها

  

 ينرهايستم كف كانتين سيدر ا: كيزات پنوماتيه توسط تجهيا روبسته تخليروباز  يلرهايتر - د

خود را به  يحاو يك به حركت درآمده و پسماندهايپنومات يه از جك هاحمل پسماند با استفاد

  .دينما يه ميژه حمل تخليلر ويخارج از تر

  

  جامدجامد  ييپسماندهاپسماندها  انتقال انتقال   ييانواع سكوهاانواع سكوها--44--66--44--22

  : توان بر اساس يرا م جامد يپسماندهاانتقال  يانواع سكوها يبطور كل

  ن يارتفاع سكو از سطح زم•
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   يشكل هندس•

  .م پرداخت يها خواه ين طبقه بنديك از ايدر ادامه بشرح هر نمود كه يطبقه بند

  سكوها بر اساس ارتفاع  يطبقه بند�

توان  يرا م جامد يپسماندهاانتقال  يژه حمل، سكوهايو يخودروها يريبا توجه به ارتفاع بارگ

  :نمود  يم بنديل تقسيبه سه نوع بشرح ذ

ه يل نقليقرار گرفته و وسا ±0:00سطح  لر دريتر ين حالت سميدر ا :ب مثبت يش يسكو  - الف

ب مثبت به ارتفاع يش ك رمپ بايخود توسط  جامد يپسماندهاه يتخل يبرا يژه جمع آوريو

  ).  57-2(شكل . گردند  يت ميهدا شود، يبالغ م متر 2/4حداقل كه به لر يتر يموثر سم

  :توان به  ين نوع از سكوها، ميدر خصوص مشكالت استفاده ا

  رمپاد يطول ز•

 نامناسب  يمنظر شهر•

 جهت احداث سكو در ارتفاع  يزياد خاكريحجم ز•

  .اشاره نمود

  

  

  

  

  

  ب مثبتيش يسكوها )57- 2(شكل 

خودروهاي جمع آوري
تريلرهاي مخصوص انتقال

٠:٠٠
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قرار گرفته و  ±0:00در سطح  يجمع آور ين هاين حالت ماشيدر ا : يب منفيش يسكو - ب

 .گردند  يت ميهدا -4:20به عمق  يب منفيشك رمپ با يتوسط  يريبارگ يها برالريتر يسم

  ). 58-2(شكل 

  :توان به  ين نوع از سكوها، ميدر خصوص مشكالت استفاده ا

  اد رمپيطول ز•

 جهت احداث سكو در عمق  ياد خاكبرداريحجم ز•

  .اشاره نمود

  

  

  

  

  

  يب منفيش يسكوها )58- 2( شكل

قرار گرفته و + 2:20 در سطح يجمع آور ين هايحالت ماش نيدر ا:  يبيب تركيش يسكو -ج

  ).  59- 2(شكل  .گردند  يت ميهدا -2:10به عمق  يريبارگ يلرها برايتر يسم

  :توان به  ين نوع از سكوها، مياستفاده ا  يايمزا يبطور كل

  ) يزيو خاكر يخاكبردار(  يات خاكيبودن حجم عمل يمساو•

 سبز يوار و فضايجاد ديق اياز طر ينامناسب شهر رجاد منظيعدم ا•

  .اشاره نمود

خودروهاي جمع آوري
تريلرهاي مخصوص انتقال

٠:٠٠
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  يبيب تركيش يسكوها )59- 2(شكل 

   يسكوها بر اساس شكل هندس يطبقه بند�

ع بشرح نو دوتوان به  يجامد را م جامد يپسماندهاانتقال  ي، سكوهايبا توجه به شكل هندس

  :نمود  يم بنديل تقسيذ

ساخته  يبيب مثبت و تركياشكال ش ن نوع سكوها كه عموماً دريدر ا:  يشعاع يسكوها - الف

كه به  لرهايتر يسم ه كردنينسبت به تغذ يصورت شعاع به يجمع آور يوهاشوند، خودر يم

  ) .60-2(شكل  .ند ينما يصورت مماس بر سكو قرار گرفته اند اقدام م

  :ستگاهها ين نوع از ايا يايمزا يبطور كل

  طول كم سكو•

  به سكو يكم جهت دسترس ياشغال فضا•

  يو معمار يدر طراح ييبايز•

  :ب آن يو معا

  هيدر هنگام تخل يجمع آور يخودروها يكياخل ترافامكان تد•

  .باشد يم

خودروهاي جمع آوري
تريلرهاي مخصوص انتقال

٢:١٠

-٢:١٠  
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  يشعاع يسكو )60- 2(شكل 

 يبيو ترك يب مثبت، منفين نوع سكوها كه عموماً در  اشكال شيدر ا:  يخط يسكوها - ب

لر ها يتر يه كردن سمينسبت به تغذ يبه صورت خط يجمع آور ي، خودروهاشوند يم ساخته

  .ندينما يرار گرفته اند اقدام مكه به صورت مماس بر سكو ق

  :گردد  يم ميل تقسيگر بشرح ذير شكل دين شكل از سكو خود به دو زيا

  ) 61-2(شكل  . ساده يخط يسكو -1

  )62-2(شكل  .ه دار يزاو يخط يسكو -2

  :ستگاهها ين نوع از ايا يايمزا يبطور كل

 يريسهولت بارگ•

  يكيحداقل بودن تداخل تراف•

  :ب آن يو معا
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 اد يطول ز•

 به سكو  ياد جهت دسترسيز ياشغال فضا•

  .باشد يم

  

  
  ساده يخط يسكو )61- 2(شكل 

  

  
  ه داريزاو يخط يسكو )62- 2(شكل 

        افت و پردازش پسماندافت و پردازش پسماندافت و پردازش پسماندافت و پردازش پسماندافت و پردازش پسماندافت و پردازش پسماندافت و پردازش پسماندافت و پردازش پسماندييييييييمناسب در خصوص بازمناسب در خصوص بازمناسب در خصوص بازمناسب در خصوص بازمناسب در خصوص بازمناسب در خصوص بازمناسب در خصوص بازمناسب در خصوص باز        يييييييينه هانه هانه هانه هانه هانه هانه هانه هاييييييييگزگزگزگزگزگزگزگز--------55555555--------22222222

ت زباله جامد يريمد يهاين استراتژيزباله در تدو يفيو ك يب كميترك ير اساسيعالوه بر تاث

افت يباز يبر انتخاب روشها يانير شايمواد فوق تاث يبند افت، دستهيزدر خصوص با يشهر
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زات الزم يه تجهيت مواد زائد و انتخاب و تهيريستم مديس يطراح ين برايبنابرا. خواهد داشت

  .است يبات مواد زائد ضرورياز ترك ياز به آگاهيافت نيباز يبرا

له يبوس يزباله شهر يريگ است اندازه تيار حائز اهميگر كه در نظر داشتن آن بسيد يا مسئله

ن مسئله به فهم ياثر آن است، ا يابياست كاهش زباله و ارزيس يو منابع برا ي، حجمينسبت وزن

ب زباله از نظر حجم كه يترك يشات رويمثالً در ژاپن آزما. خواهد نمود ياديافت كمك زياثر باز

و از لحاظ % 40غال از لحاظ حجم دهد كه آش يش شروع شده است نشان ميسال پ 20از حدود 

و % 25ب يك از لحاظ حجم به ترتيكه كاغذ و پالستيدهد در حال يل ميزباله را تشك% 10وزن 

 ياز برايمورد ن يافت و فضاينه بازين از لحاظ هزيبنابرا. هستند% 40و % 35و از لحاظ وزن % 10

 ين نكته ضروريت، توجه به اار مهم اسين كشور بسيك در ايتوجه به كاغذ و پالست يمواد فن

ر يكه همان مواد فسادپذ(ك طرف آشغال ياز ) در منطقه مورد مطالعه(است در كشور ما 

% 12ك و كاغذ جمعاً حدود يدهد و پالست يل مياز لحاظ وزن زباله را تشك% 70حدوداً ) باشند يم

  .اند زان را بخود اختصاص دادهين مياز ا

 ياديت زيبات مواد زائد جامد از اهميترك ياز روند آت يت آگاهافيت بازيريگر در مدياز طرف د

كاغذ در برنامه  يابيموجود باز يها م كه براساس دادهيبعنوان مثال، فرض كن. برخوردار است

ار گران يبس يا ن برنامهينصورت چنيد كاغذ حذف گردد در اينده توليدر آ يده شود وليگنجان

ن موضوع هست ينشان دهنده ا يب است وليار عجيورد بسن ميمت در خواهد آمد، اگر چه ايق

  .گردد يابيق ارزيد بطور دقيبلندمدت با يزير نده برنامهيكه روند آ

 -نه يبازار مصرف و نسبت هز ييد در نظر گرفته شود عبارت است از شناسايكه با يگريمسئله د

ق به امر يمواد، تشو يافت شده، مسلماً در صورت وجود بازار و صرفه برايد مواد بازيفا
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د جداگانه دفن ين مورد مواد زائد خطرناك كه بايرد، البته در ايگ يافت صورت ميو باز يجداساز

  .باشد يشوند استثناء م

بات يترك يروند آت يگاه آ يعنيد شده در باال يو مواد ق يبات زباله جامد شهريبا توجه به ترك

معموالً  يريگ ميا چند ماه دست زد البته تصميك يت افيتوان به باز يمواد زائد و وجود بازار، م

معموالً در زائدات  يباشد ول يم يو مالحظات محل ياجتماع -ياقتصاد يها يابيبراساس ارز

جزء مواد  يو مواد آل يشه، فلزات آهنيك، منسوجات، شيك و پالستيشهرها كاغذ و مقوا، الست

ك يافت منابع يق در مورد بازيتحق ير، برايمد ايك طراح ين يبنابرا. افت هستنديقابل باز ياصل

 يبرا يچ بازاريكند، اگر ه يابيافت را با توجه به مواد و بازار ارزيل بازيد پتانسيجامعه، ابتدا با

  .را متوقف نمود يتوان فاز صورت بردار يوجود نداشته باشد م يافتيمواد باز

ران، يم گيله طراحان، تصميجامعه كه بوس ياقتصاد - يط اجتماعيد براساس شرايتها بايست اولويل

 .ه شوديرند، تهيگ يقرار م ياستمداران و مردم مورد بررسيس

  :افت عبارتند ازيقابل توجه در رابطه با پردازش و باز يموارد اساس يبه طور كل

  پردازش مواد ين زمان و مكان مناسب براييتع�

 تهاين اولوييتع�

 .افتيباز يها يو فناور ياز تكنولوژ يآگاه�

 يافتيشناخت بازار فروش مواد باز�

 يآژانس ها  تيز حدود فعاليو ن يافتيات مواد بازيها و خصوصيژگين وييتع�

 ت مواد زائد جامديريمد

 ت مواد زائد جامديريستم مديس ياثرات ثبات بازار رو يابيارز�
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ن عمل يا. دشو يل ميآن مواد زائد دوباره به منابع باارزش تبد ياست كه ط ينديفرآافت يباز

شه، فلز، يمانند ش يمواد. را به دنبال دارد يو اجتماع ي، اقتصاديطيست محيز يت هايمز

د يبه مواد و محصوالت جد ييهانديفرآ يشده و ط يو جداساز يك و كاغذ جمع آوريپالست

م ير تقسيتوان به صورت ز يرا م يشهر يافت از زباله هايباز يها يفناور. شوند يل ميتبد

  ):1382.يعبدل -  يافت مواد زائد جامد شهريباز(د كر يبند

 كيافت الستيباز.1

 كيافت پالستيباز.2

 افت كاغذ و مقوايباز.3

 افت فلزاتيباز.4

 شهيافت شيباز.5

 يافت انرژيباز.6

مناسب پردازش ارائه و سپس  ينه هايابتدا گز قسمتن يلذا با توجه به موارد ارائه شده در ا

  .رنديگ يمقرار  يافت مورد بررسيباز يپروسه ها

        زات پردازشزات پردازشزات پردازشزات پردازشزات پردازشزات پردازشزات پردازشزات پردازشييييييييك ها و تجهك ها و تجهك ها و تجهك ها و تجهك ها و تجهك ها و تجهك ها و تجهك ها و تجهييييييييتكنتكنتكنتكنتكنتكنتكنتكن--------11111111--------55555555--------22222222

و  يليا مواد تبديافت منابع يات بازيپردازش پسماندها، به منظور اصالح بازده عمل يفن يروش ها

معمول در  ين قسمت روش هايدر ا. روند يد به كار ميت مواد زايريمد يستم هاي، در سيانرژ

پردازش  يروش ها يبه طور كل. رفتقرار خواهد گ يد جامد، مورد بررسيپروسه كردن مواد زا

نمود كه دو مورد  يم بنديتقس يو حرارت يكيولوژي، بيكيتوان در سه دسته پردازش مكان يرا م

د كمپوست يتول( يجداگانه ا يد جامد، در بخش هايت مواد زايريت باال در مديل اهمير به دلياخ

  .مطالعه خواهند شد) يو زباله سوز
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 ير و به اختصار ذكر ميزات مربوط، در زيآن و تجه يك اصليكنت 5اهداف پردازش نمودن، 

  :گردد

  )يفشردگ(حجم  يكيكاهش مكان�

 )سوزاندن(حجم  ييايميكاهش ش�

 )ز كردنير-زير(اندازه  يكيكاهش مكان�

 ) يكيا مكاني يدست يبا روش ها(د يمواد زا يبيترك يجداساز�

 )ديكاهش رطوبت موجود در مواد زا( يريخشك كردن و آب گ�

ا يك قرن است كه در دنيد، حدود يمواد زا ييايميش/يكيكاهش مكان يعنيك اول يدو روش و تكن

  .باشد يم يدينسبتاً جد يخچه كاربرديتار يگر دارايك ديسه تكن يول. متداول شده است

  

        ستم پردازشستم پردازشستم پردازشستم پردازشستم پردازشستم پردازشستم پردازشستم پردازشيييييييياهداف ساهداف ساهداف ساهداف ساهداف ساهداف ساهداف ساهداف س--------22222222--------55555555--------22222222

ه منظور ب يخاص يك هايد جامد، با توجه به اهداف مورد نظر، تكنيت مواد زايريستم مديدر س

  .باشند ير ميدر پردازش به قرار ز يسه هدف اصل. گردد يپردازش انتخاب م

  د جامديت مواد زايريمد يستم هايس ييبهبود كارا•

  افت مواد قابل استفادهيباز•

 ل موادياز تبد يافت انرژيباز•

  

  د جامد د جامد ييت مواد زات مواد زاييررييمدمد  ييستم هاستم هاييدر سدر س  ييييبهبود كارابهبود كارا--11--22--55--22
د يت مواد زايريمد يستم هايد وجود دارد كه توسط آن سپردازش موا يبرا يمختلف يك هايتكن

ن سوزاندن يمواد و همچن يمثال با فشرده كردن و سپس بسته بند. توان اصالح نمود يجامد را م
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د را در يمواد زا يانبار ساز يها يازمنديتوان ن يم يتا حد قابل مالحظه ا يان توسط زباله سوز

افت معموال فشرده شده و يباطله قبل از باز يكاغذها. ادل ديمتوسط و بزرگ تقل يآپارتمان ها

موارد مواد  يدر بعض. ابدي يكاهش م يل در امر حمل ونقل و انبار سازيحجم آن به منظور تسه

در محل . نه حمل آنها به محل دفن كمتر شوديتا هز) Baled( شوند يم يد فشرده بسته بنديزا

د قبل از يمواد زا. ابدياز كاهش ين مورد نيمساحت زم شوند تا يد كامال فشرده ميدفن، مواد زا

. ل شونديز شده و به قطعات كوچكتر تبديزريد ريبا) Penumatically( يا باديو  يكيدروليانتقال ه

. شود يد ميات در محل دفن مواد زايعمل ييموجب بهبود كارا) Shredding(ز كردن يزريعمل ر

 يط خاص آن بستگيت و شرايريستم مديكل س يبيكتر يپردازش به اجزا يك هايانتخاب تكن

  .دارد

  

  افت موادافت موادييبازباز--22--22--55--22
زان يشود كه بازار فروش داشته باشد و به م يجدا م يد شهريب مواد زاياز ترك يمعموال مواد

شه، يشه، مقوا، شيك، شير كاغذ، مقوا، پالستينظ يمواد. افت شوديد يدر مواد زا يقابل توجه

چون مواد بعد از جدا . باشند يافت ميقابل باز يرآهنير فلزات غيوم و سايني، آلوميفلزات آهن

ن مورد يباشند، لذا در ا يم ياقتصاد خاص يط فروش و بازار كاال، هركدام دارايشدن، بسته به شرا

  .افته استيگسترش  يمتعدد يك هايتكن

  

  از مواداز مواد  ييافت انرژافت انرژييبازباز--33--22--55--22
 يينها يمحصوالت حدواسط و انرژتوانند به  يقابل سوختن م ير مواد آلياز طرق مختلف ز

  :ل شونديتبد
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  د بخاريبخار و تول يگ هايم در ديا احتراق مستقيسوزاندن و �

 عيد گاز و سوخت مايز مواد و توليروليپ�

 د گاز متانيا بدون آن و توليهمراه با لجن فاضالب  يكيولوژيهضم ب�

. باشد ير مواد ميتن از ساقابل سوخ يمواد آل ين مرحله، جداسازيت، اوليريستم مدياغلب در س

پردازش از جمله  يك هايد جدا شده و با كمك تكنيبا يقبل از ورود به مرحله سوزاندن مواد آل

  .آماده كرد يا خشك كردن جهت مراحل بعديز كردن و يزريك ريتكن

  

        ييييييييككككككككييييييييپردازش مكانپردازش مكانپردازش مكانپردازش مكانپردازش مكانپردازش مكانپردازش مكانپردازش مكان        ييييييييروشهاروشهاروشهاروشهاروشهاروشهاروشهاروشها--------33333333--------55555555--------22222222

مشكالت حمل،  كاهش يژه برايكاهش حجم پسماندها بو ياغلب برا يكيپردازش مكان يروشها

اگرام مربوطه يهمانگونه كه در د. باشديك پسماندها مطرح ميز تفكيو ن يو نگهدار يسازرهيذخ

  .باشديتر م يهااز زباله يريشود شامل كاهش حجم، كاهش اندازه ذرات و آبگيز مشاهده مين

. قل داردحمل و ن يهانهيز هزيدر بخش پردازش و دفع و ن ياديت زيكاهش حجم و اندازه اهم

ن ياغلب ا. كاهش حجم و اندازه پسماندها وجود دارد يبرا يمختلف يدر حال حاضر روشها

  .اندطه پسماندها شدهيع وارد حير صنايها از سايفناور

  

        متراكم كننده هامتراكم كننده هامتراكم كننده هامتراكم كننده هامتراكم كننده هامتراكم كننده هامتراكم كننده هامتراكم كننده ها--11--33--55--22
ت يش قابليپسماندها و افزا يو حمل اجزا يت نگهداريش قابليوه افزاين شياز ا يمنظور اساس

. شوديز محسوب مين RDFد يتول يهانديفرآوه از ين شيا. باشديعنوان سوخت ماستفاده از آنها ب

 ييغذا ياز پسماندها يها و بخشكيتر زباله شامل كاغذ، پالستسبك يشامل اجزا RDFاساساً 

نموده و  ياز زباله را در حجم مشابه نگهدار يتوان وزن باالتريها مكنندهبا متراكم. باشديم



 

194 

  

خط و قبل از انبار  يها معموالٌ در انتهاكنندهمتراكم. ابدييش ميز افزايحد حجم نوا يارزش حرارت

) pelletizers(پلت سازها: ها وجود دارندكنندهزات متراكمينوع تجه 6در حال حاضر . رنديگيقرار م

و  )compactors(سازها، فشرده)extruders(رهاي، مكعب سازها، قالب گ)briquetters(كت سازهاي، بر

از پلت  ينمونه ا. شوديح داده ميكه در ادامه فشرده سازها و عدل بندها توض) balers(عدل بندها

  .ارائه شده است) 63-2(سازها در شكل 

  

  
  ستم پلت ساز زبالهيس) 63- 2(شكل 

  

        فشرده سازهافشرده سازهافشرده سازهافشرده سازهافشرده سازهافشرده سازهافشرده سازهافشرده سازها--22--33--55--22
د حمل و نقل و دفع زباله يش نرخ شديو در پاسخ به افزا 60دهه  يفشرده سازها از سالها

٢.٥ يمكعب يهاه فشرده ساز، زباله را در درون جعبهياول يواحدها. ركاربرد شدندپ ٦.٥×٢.٥. 

ن يا. ديگرديدفن حمل م يشد، زباله برايپر م يكه جعبه از زباله بحد كافيكردند و زمانيفشرده م

مارستانها، يرانها و بر رستويع و مشاغل نظياز صنا يبعض. آل بوددهيخشك ا يهازباله يستم برايس

ع از زباله جدا شده و يجامد داشتند و چون بخش ما يز در كنار پسماندهايع نيما يپسماندها

با  ينرهايد، لذا كانتيگرديوانات و حشرات ميجاد بو و جذب حيد و باعث ايگرديپخش م

  .ده استارائه ش) 64-2(فشرده ساز در شكل  ياز خودروها ينمونه ا. ساز مطرح شدندفشرده
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  فشرده ساز زباله يخودرو) 64- 2(شكل 

        عدل بندهاعدل بندهاعدل بندهاعدل بندهاعدل بندهاعدل بندهاعدل بندهاعدل بندها--33--33--55--22
از عدل . باشنديافت مواد و كاهش حجم زباله ميها در بازستمين سيعدل بندها از پركاربردتر

استفاده  يكيو ظروف پالست يوميآلومن يمقوا، روزنامه، انواع كاغذ، قوط يعدل بند يبندها برا

ك و ياز آنها تمام اتومات يبرخ. شونديع توان و كاركرد عرضه ميها با رنج وسستمين سيا. شوديم

شوند يتر فشرده مفيضع يبند هاكه با عدل يمحصوالت. از به كارگر فراوان هستنديبا ن يبعض

البته عدل . شوند يگر لفافه بنديا هر ماده بادوام ديلون بادوام و ي، نايم فوالديبا س يستيحتماً با

 يجاد شده بعد از برداشتن فشار همچنان باقيا يز وجود دارند كه فشردگيال نبا توان با يبندها

ر و ينه تعميتر گرانتر و هزفيضع يبندهان نوع عدل بندها نسبت به عدليالبته ا. مانديم

 يعدل بند به نوع پسماند ورود يت دستگاههايانتخاب نوع و ظرف. دارند يباالتر ينگهدار

ارائه شده ) 65-2(در شكل  يديتول يو عدل ها يدستگاه عدل بنداز  ينمونه ا. مربوط است

  .است
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  نمونه عدل بند) 65- 2(شكل 

  

        خردكن هاخردكن هاخردكن هاخردكن هاخردكن هاخردكن هاخردكن هاخردكن ها--44--33--55--22
ر ين وجود سايبا ا. اندشده يكاهش اندازه طراح يپردازش زباله خام برا نديفرآها در خردكن

. باشديباله قابل كاربرد مدر درون ز ياهر نوع ماده يها براخردكن. باشديم طآنها مرتب باز يا نيمزا

آنها باعث استفاده در  يريق پذياند و تطبافتهيع سنگ و معدن توسعه يصنا يها برادر ابتدا خردكن

ها در خرد در حال حاضر از خردكن. ده استيافت زباله گردير پردازش و بازيع نظير صنايسا

- ياستفاده م يالح ساختمانر مواد و مصيو سا ي، فوالديب و ساخت بتنيتخر يكردن پسماندها

  .شود

شكستن شامل كاهش . دنيدن و سائيشكستن، بر: نوع كاركرد است 3خردكردن شامل  نديفرآ

دن شامل يباشد و سائيدن دو جزء در دوجهت مختلف ميدن شامل كشيدن بوده، بريابعاد با كوب

را بطور  نديفرآا هر سه يها دو اغلب خردكن. باشديسطح مواد م يش بر رويخراش و سا

  .ندينمايهمزمان اعمال م
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بهتر  يبهداشت يهازباله يزباله خرد شده برا. ز بدنبال داردين يگريد يايزباله مزا يخرد كردن برا

 يدفن زباله براحت يهاستميضمناً س. دهديجه جوندگان و حشرات را كاهش ميبوده و بو و در نت

ز مناسب ين RDFدكنندگان يتول يه خرد شده بران زباليهمچن. شوندين زباله جابجا ميا يبر رو

  .دهديش ميباشد چون سطح محصوالت را افزايم

مناسب  ياطيح يو پسماندها يساختمان يهاساخت و ساز و نخاله يپسماندها يها براخردكن

افت مواد و زباله يباز يها براخردكن. باشديافت مواد ميباز ين كاربرد آن برايشتريب ياست ول

  :كننديجاد ميرا ا يفراوان يايا مزاسوزه

 .دهنديكاهش م يزان قابل توجهيحجم زباله را بم�

 .گردنديكنواخت و هموژن ميها زباله�

 ...)ژه آهن، كاغذ و يبو(گردديل ميها تسهك زبالهيتفك�

 .شوديتر مرقابل احتراق راحتير از بخش غيبخش احتراق پذ يجداساز�

�RDF گردديل ميتبد ياحتراق يوگاههاريراق در ناحت يبرا يز مناسبيبه سا. 

ا در انتها يكاهش اندازه مواد خام و  يتوان در ابتدا برايافت مواد، خردكن را ميستم بازيك سيدر 

مختلف از  يهاها و اندازهها در شكلخردكن. كاهش ابعاد مواد پردازش شده قرار داد يبرا

سه . شونديل عرضه ميزرگ خردكن اتومبب يهاستميمتحرك كوچك كاغذ تا س يهاخردكن

نوع . ار پركاربرد هستنديدوار بس يچيو ق ياب شالقي، آسياب چكشيها شامل آسنمونه از خردكن

) 66- 2(در شكل . دارد يشتريكاربرد ب يساختمان يهاو نخاله ياطيح يپسماندها يآن برا يوان

نشان داده شده  ياب شالقيآس )cدوار و  يچيق) b، ياب چكشيآس)  a يسه نوع خرد كن اصل

   .است
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  ياب شالقيآس) cدوار و  يچيق) b، ياب چكشيآس)  a يسه نوع خرد كن اصل) 66- 2(شكل 

  

 ياب چكشيآس-

 يك روتور مركزيك شونده كه به يا جزء باريك استوانه يباشد كه از يها من خردكنيپركاربردتر

ا بصورت شناور امكان يا ثابت هستند و يها چكش. ع مجهز استيدوار سر يهاچكش يكسريبا 

ها در مجموعه روتور و چكش. سازنديسر ميفشرده را م يليا خيم و يحج يهازبالهخرد كردن 

. گردند يزيت يبرش يهاهيليتوانند مجهز به ميآنها م ياند و سطح داخله شدهيمحكم تعب يابدنه

ك كاهش يبعالوه . گردديجاد ميا يو فشردگب پاره كردن يها با تركستمين سيكاهش اندازه در ا

  .گردديجاد ميبخاطر سطوح برنده داخل بدنه ا يحجم

، 1نسبت عرض به قطر بزرگتر از  يدارا يجامد شهر يهازباله يمورد استفاده برا يهاخردكن

قه، يمتر بر دق 4260زان يلوگرم، سرعت دوران نوك چكش بميك 70وزن هر چكش بزرگتر از 
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قه يدور بر دق 3000تا  700از  يه و سرعت چرخشيثان 30 ياندازچكش و دوره راه فيچهار رد

  .باشنديلووات ميك 700تا  500و با توان 

  

  

دوار يچيق-

عمود  يهاسكيدو محور با جهت دوران خالف هم كه با د يدارا يچيا خردكن قيدوار  يچيق

- ين كار ميستم با سرعت دوران پائين سيا. اندكنند، مجهز شدهيبر هم كه مانند كاتر عمل م

ن محورها يماب يفضا. ابندييدن كاهش ميدن و كوبيابعاد با بر). قهيدور بر دق 190تا  60(كند

متر يسانت 25تا  5/2تواند از ياندازه مواد م. باشديز مواد خرد شده ميزان و سايم كننده ميتنظ

- ل راهيطو يهالير يحت يزيچ چيشوند و هيمن رانده ييها به پاسكيان ديمواد از م. م گردديتنظ

- يك كار ميدروليه يها با موتورهاستمين سياغلب ا. آورديستم ببار نميدر كار س يز خلليآهن ن

  .ر كردن مواد داراستياز گ يريك جهت جلوگيكنند و توان چرخش مخالف را بصورت اتومات

. باشديم يبردارال بروز مشكالت بهرهن آمدن احتميتر و پائنيستم سرعت پائين سيا ياياز مزا

ر ين و تعميينه پايهز. شه ممانعت بعمل آورديتواند از آلوده شدن مواد به خرده شين مين همچنيا

و بادوام به  يها، وجود مواد فوالدر خردكنيمشابه سا. آن است يايگر مزايكمتر از د يو نگهدار

  .اد را از قبل جدا كردن مويحداالمكان ا يستيزند و بايستم ضربه ميس

ياب شالقيآس-

از  ين تفاوت كه محور دوار با تعداديبوده با ا يچكش يابهايه آسيار شبيبس ياب شالقيآس

تر حاصل ستم فقط مواد خرد شده درشتين سيبا ا. گردديحفاظت م يجانب يدوران يهاستميس

با توقف  يچكش يابهايشابه آسشوند و ميها عموماً مواد وارد و خارج مستمين سيدر ا. گردديم
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ن عبور زباله يدر ح. از داردين يكمتر يكيستم توان الكترين سيا. شونديزتر شدن مواد نميباعث ر

ن تر يياز پايستم توان مورد نين سيت ايمز. كوبنديم يسندان يها زباله را بر رواب، چكشياز آس

  .باشدياد اندازه مواد ميم كاهش زستم عديب سين عيبزرگتر. باشدير كمتر مياز به تعميو ن

  

        خشك كن هاخشك كن هاخشك كن هاخشك كن هاخشك كن هاخشك كن هاخشك كن هاخشك كن ها--55--33--55--22
ش ارزش يها و افزارطوبت زباله يكاهش محتوا يها براخشك كن يسوززباله يهاستميدر س

ت هوا و كاهش ي، بهبود وضعيكاهش رطوبت باعث بهبود نگهدار. شوندياستفاده م يحرارت

جهت چرخش گرما و حركت  ييادمنده) 1: كن مجهز است بهستم خشكيس. شوديپاتوژن ها م

ك ي) 3كند، يد گرما استفاده ميتول يبرا RDFك محفظه احتراق كه از ي) 2دادن زباله به جلو، 

ان هوا جدا يرا از جر يكه زباله شهر يكلونيك جداساز سي) 4ر و يدرام چرخان با موتور دور متغ

  .كنديم

گرم  يان زباله و هوايجر. باشدين مدرام چرخا يماً روبرويمستق يجامد شهر يهازباله يورود

 ين مرتبه معادل طول درام را طيداغ چند ينوعاً هوا. كنديعبور م يدر درام در مراحل مختلف

چرخد، زباله خوب تكانده يم يچون درام با سرعت ثابت. كلون شوديكند تا وارد جداساز سيم

  .رديگيگرم قرار م يدر معرض هوا يشتريشده و با سطح ب

  

  ادادييبا فشار زبا فشار ز  ييسازساز  تراكمتراكممم  --66--33--55--22
در . اند  ه شد يراحطمربع  نچيپوند بر ا  5 ادتر ازيها با فشار ز  ن متراكم كنندهياز ا يرا تعدادياخ

بر  ه كه قادر است عالو  دهساخته ش يصخا يگژيبا و يزات متراكم سازيها، تجه ستمين سياكثر ا

معموال . آوردمختلف در  يهاه در انداز ييت بلوكهاروصجامد، آنها را ب ديكردن مواد زا فشرده
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.   185تا  16با يآنها تقر صوصو وزن مخ  .فوت بود  4 *فوت   4 * نچيا16كامل يبلوكها  زهاندا

از  نچيا  9حدود  يها هبا انداز  هخرد شد ديمواد زا يرگيدستم يدر س. باشد يمكعب م داريپوند بر 

 17 تا 16روسه حدود پن يدر ا   هخرد شد مواد ييهاصوص نوزن مخ. شود يم جخار  هاگدست

  . باشد يمكعب م داريپوند بر 

  

        م م م م م م م م ججججججججحححححححح        ييييييييييييييييااااااااييييييييممممممممييييييييكاهش شكاهش شكاهش شكاهش شكاهش شكاهش شكاهش شكاهش ش                --------44444444--------55555555--------22222222

 هجهت كاهش حجم مورد استفاد يگوناگون ييايميش يها نديفرآحجم،  يكيبر كاهش مكان  هعالو 

 دفع يآزاد روش معمول برا يق روباز و در هوايبطر يزباله سوز 1971 ل ساليتا اوا. است  هبود 

. شود يبكار گرفته م ين متديچ يهم در بعض از نواح ه امروز يحت. شد يمحسوب م ديمواد زا

 همورد استفاد ييمواد غذا  هسماندپافت روغن از يجهت باز ييايمير كاهش شيل قرن اخيدر اوا

ش ن رويستم متداولتريل قرن بيدر اوا. دابي يز كاهش ميد نيزا  هحجم ماد نديفرآن يا يطكه   هبود 

  . شد يمحسوب م ي، روش زباله سوزديمواد زا ييايميجهت كاهش ش

رو، يد نيظور تولندو هم بميرا هم جهت كاهش حجم مواد زا ير روش زباله سوزيان اخيدر سال 

  . مورد استفاده قرار داده اند

  

        ييييييييببببببببييييييييككككككككترترترترترترترتر        ءءءءءءءءاجزااجزااجزااجزااجزااجزااجزااجزا        ييييييييجد اسازجد اسازجد اسازجد اسازجد اسازجد اسازجد اسازجد اساز                --------55555555--------55555555--------22222222

 يافت انرژيمواد و باز يابيجهت باز يرورضات ياز عمل يكي ديمواد زا يبياجزاء ترك يجداساز 

رد، يانجام گ يدست ياگر جداساز. باشد يكيا مكانيو  يدست دتوان يم يجد اساز. باشد ياز آن م

 يكه جد اساز يورتصدر  يول. جدا نمود ياتيتوان قبل از انجام هر گونه عمل يرا م يبياجزاء ترك

 ي، كاهش اندازه ميات جداسازيلقبل از عم يرورضن قدم يرد، اوليمورد استفاده قرار گ يكيمكان
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 مواد يبياجزاء ترك يجداساز يبرا يكيمكان يكهايناطالعات الزم در مورد عملكرد تك. باشد

و روش  يسياطنمغ يسازانام برده شده است، جد كه ييكهاينن تكيدر ب. باشد يم ر يبصورت ز

چون اطالعات در مورد . شد دداده خواه حيضسرند كردن، به جهت كاربرد فراوان آن، در ادامه تو

د دقت يزات باين گونه تجهيد است، لذا در كاربرد ايزات نسبتا تازه و جدين تجهينحوه عملكرد ا

  . ديفراوان به عمل آ

  

  در مبدادر مبدا  ييجداسازجداساز--11--55--55--22
   يدست يدا سازج•

و  يو تجار يصنعت يت باال، فلزات و چوب زر نواحيفيكاغذ با ك يجداساز ين روش برايا 

  . باشد يم يمسكون روزنامه زر اماكن

  

  متمركزمتمركز  ييجداسازجداساز--22--55--55--22
   يدست يداسازج•

  . دارد ينه كارگر بستگيهز البته به . باشد يد جدا شود ممكن است اقتصادياگر در منبع تول 
   ييهوا يداسازج•

  . رود ير كاغذ بكار ميسبك نظ شه و فلز از قسمت ين مثل شيقطعات سنگ يجداساز يبرا 
   يجرم يداسازج•

  . است يياهو يمانند جداساز
   غربال كردن•

ن يا از ييهوا يا قبل از عمل جداسازيز كردن و يز ريقبل از عمل ر يز كردن، جداسازيز رير 

  . توان استفاده نمود يشه ميش يجداساز يك برايتكن
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  يشناور•

  . در بر دارد يادينه زياست كه هز يهوا ضرور يگدلوآكنترل ن روش يدر ا 
   ينور يجداساز•

 يشه هايش يز كردن، جداسازيزريره و ريشه از اجسام تيش يجداساز ي، برايك شناوريدر تكن 

  . است بكار گرفته شود ممكن  يرنگ يشه هاياز ش يرنگ و بلوريب
  يكيالكترواستات يجداساز•

  .رديگ يشه پس از مراحل فوق صورت ميش يجداساز يز براين پروسه نيا
  يسيمغناط يجداساز•

  . كاربرد داردفلزات  يداسازجهت ج يعيدر دامنه وسن روش يا 
  نيط سنگيمحدر  يجداساز•

هر  يبرا ،گر جدا ساختيكدياز  توان  ياز مواد را م يثقل در حد متوسط، تعداد يرويم نيبا تنظ 

  .كار گرفتبه  يد واحد جداگانه ايماده با
  يخط ييالقا يجداساز•

كه . كاربرد دارد ير آهنيوم و فلزات غينيآلوم يجهت جداساز يعيدر دامنه وسن روش يا 

  .ر فلزات جدا باشديد از سايوم باينيآلوم يجد اساز يواحدها 

  

    ييسسييططمغنامغنا  ييجداسازجداساز--33--55--55--22
ز شده، استفاده از ير دير مواد زايآهن از سا يقراضه ها ين روش جهت جداسازيمتداولتر 

ز يرزيرهم بعد از  دتوان يم يمواد آهن يابيمعموال باز. باشد يم يسيافت مغناطيباز يستمهايس

از  يدر بعض. رديانجام گ يثقل يز شدن و جداسازيزريو هم بعد از ر ييهوا يشدن و جداساز

. شود يز شدن، از كل مواد جدا ميزريو قبل از ر يسقف يتوسط آهن ربا يدستگاهها مواد فوالد
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 مانده ازيه شوند، توسط آهن رباها از خاكستر باقدتوسط زباله سوزها سوزان ينگادخياگر مواد زا

 يدر محل دفن بهداشت يسيافت مغناطيستم بازيس. گردد يجدا م يسوخت مواد و قطعات آهن

  . رديگ يز مورد استفاده قرار ميمواد ن

 يطدر  يمواد آهن ياسازدج يبرازات يتجهاز  يانواع مختلف: يسيمغناط يزات جداسازيتجه 

آهن علق، م يآهن ربا: ند ازتبارن انواع آنها عيترداولتكه م استار گرفته قر هفادتسالها مورد اس

  .تاس   هدش  هان دادنش )67-2(معلق كه در شكل  يسيبشكه مغناطو  يقرقره ا يربا

جذب  ين آهن ربا براياول. باشد يآهن ربا م عسه نو يدارا يسياطنمغ يمعمول جداسازها عنو 

دستگاه انتقال  يين آهن ربا ذرات آهن جذب شده را به قسمت انتهايدوم. ه شده استيآهن تعب

برسد، همراه با ذرات  يسياطندان مغيه فاقد ميجذب شده به ناح يكه ذرات فلز يوقت. دهد يم

  .كنند ين سقوط مييمحبوس شده باشد آزادانه به پا ين ذرات فلزيكه ممكن است در ب ير فلزيغ

ا ير و گيدبه تسمه گردان برگشته و به نقاله  يشود كه مواد فلز ين آهن ربا موجب ميآخر 

از  يد در طراحياينش يپتسمه  يدگييله سائكه مسنيا يبرا. ه گردديظروف مخصوص تخل

 يافت، جدا كننده هايباز ياز دستگاهها ياريدر بس. شود ياستفاده م گد زنض يفوالد يمهايس

موجود در  ييبارباشد كه آهن  ين صورت ميسم عمل به ايمكان. شود يمعلق دوار به كار گرفته م

افت بهتر مواد يباز يبرا. كنند يرا جدا م يد، ذرات آهنيب مواد زايدوار، از ترك ييشكه ادرون ب

  .شود يدو بشكه دوار است استفاده م يكه دارا يستميمعموال از س يآهن

ز شده يزرير دياز درون مواد زا يمواد آهن يجمع آور يبرا ،يسياطنن بشكه مغيستم اولين سيدر ا 

ر جدا كننده يكه در ز ييتوسط نقاله ا ير آهنياكثر ذرات غ. باشد يله منقا يت آن به سويو هدا

ن بشكه يبه جهت كاهش مقدار ذرات، دوم. شود يستم رانده مياز س جه شده به خاريه تعبياول
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ش آن خالف خباشد و جهت چر يكتر مينزد يانيبوده و به تسمه نقاله م يمعموال كوچكتر از اول

  . ان حركت مواد استيجر

  

   
  متداول  يسياطنمغ يهاه دننجدا ك )67- 2(شكل  

  

ظر نر دد ياب يسيمغناط يكه جداساز يواملع: يسيمغناط يزات جهت جداسازيانتخاب تجه 

  : د ازنبارتع  دگرفته شو

  .افت شوديد بازيبا دير مواد زاياز سا يكه مواد فلز يين محلهاييتع -
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وجود  ديب مواد زايكه در ترك يار مواد فلزر مقدينظ يمواد فلز يحاو ديمشخصات مواد زا -

د به يبا گبزر ياجسام فلز ( هگر، اندازيدكيدن به يرچسبد ديل مواد زاي، تمايدارد، درجه فشردگ

   .و رطوبت) دنيماندا يپ  ها كمتر كاهش اندازينچ يا   8 هانداز

   .همواد جدا شد يرو جهت جمع آو  جدا كننده  هبه دستگا ديزات الزم جهت ورود مواد زايتجه -

 ييا، كار)بر ساعت دپون( يريت بارگيزان ظرفيشامل م  هدستگا يطرح مهندسمشخصات  -

ك خن ع، نو دستگاه يسياطن، قدرت مغ)قهيدور در دق(، سرعت گردش بشكه   هدستگا يجداساز

  .هراندمان دستگا حالصان هوا جهت ايزان جريو م) ا روغنيهوا ( يسياطنستم مغيس  كننده

، سهولت در  هدستگا  هروزمر ير و نگهداري، تعميانرژ يازهاينمثل  يمشخصات عملكرد -

هوا  يمربوط به كنترل آلودگ يازهايو ن  هاز دستگا يناش يداص، يي، ضمانت و اعتبار اجرايبر هرا

  .و آب

 يبه هاندا و جص، ياز، ارتفاع، دسترسيمورد ن ير فضاينكات مربوط به انتخاب محل، نظ -

  .يطيمحست يز

  

  ا سرند كردنا سرند كردنييغربال كردن غربال كردن --44--55--55--22
ش يا بيك و يگر توسط يدكيگوناگون از  يمواد با اندازه ها يسرند كردن عبارتست از جداساز 

. رديا تر انجام گيا غربال كردن ممكن است به صورت خشك يعمل سرند كردن . ك سرندياز 

 يعمل غربال كردن م. ته استافيكاربرد فراوان  يافت مواد و انرژيستم بازين روش در سيرا اياخ

ب مواد توسط طبقه يترك يا بعد از جد اسازيز كردن مواد و يزريا بعد از عمل ريقبل و  دتوان

  .داده شده استح ن روش شريزات مربوط به اياز تجه يدر ادامه انواع. رديانجام گ ييهوا يبند
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 ياز نوع ارتعاش  درو يبه كار م ديزا  دذرات موا يكه جهت جداساز ييلب انواع غربالهااغ ه امروز 

را نشان  يارتعاش يها دستگاه  از  ينمونه ا ) 68-2(شكل . باشد يوار مد  ييو به صورت بشكه ا

 دهاستفا  هز شدير گريد  اد ا ذرات مويشه و يذرات ش يجداساز ين روش معموال براياز ا. هد د يم

  .  ددگر يم 

جامد  ديمواد زا. باشد ينچ ميا   حدود )69-2(شكل  كه در يغربال بشكه ا ياندازه سور اخها 

 يمسوراخ از  ورعبدرصد از مواد قادر به گذشتن از  40ز شدن وارد غربال شده و يزريبدون ر

وم و ينيآلوم يها يطقو: از ندگذرد عبارت يكه از غربال م يزياز اجسام ر يبخش مهم. دنباش

كه از  يقسمت. بشوند ييكننده هوا يطبقه بند  دستگاهد خرد شده و وارد يشه كه بايش يمقدار

ن ذرات درشت به يكه ا) صددر 60حدود (باشد  يذرات درشت م يشوند، حاو يغربال رد نم

شوند تا اجسام  يكننده هوا م يطبقه بند دستگاهس وارد په رفته و سيز كننده اولير ياههاگدست

  .سبك از آن جدا گردد

  
   يلرزش ياز غربال ينمونه ا) 68-2(شكل 
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   يك شبكه بشكه اي يمنظره داخل )69- 2(شكل  

  

ع به كار وشر1970كا قرار دارد كه از سال يآمر Milvaukeeافت يگر غربال در مركز بازينوع د 

فوت طول دارد با  12ن بشكه ياول. باشد يم يدو غربال بشكه ا يدارا عن، نويا. نموده است

نچ يا   4به قطر  ييفوت طول داشته و سوراخها    8غربال  نينچ و دوميا 5/1قطار ابه  ييسوراخها

ل از طبقه صن حاينگذرات س. نچ دارديا به قطر  ييسوراخها يفوت 12 يبشكه خارج. دارد

كه  يذرات. شوند يشود و ذرات با چهار اندازه از هم جدا م يمدستگاه وارد  ييكننده هوا يبند

نچ يا   4تا  وم از ذرات با اندازه ينيالو م. شوند يمرده به مركز دفن ب دنچ قطر دارنيا 4ش از يب

افت فرستاده يشه به مركز بازيش يجداساز  ينچ برايا  و  شوند و ذرات با اندازه  يجدا م

از  ينمونه ا) 70-2(شكل . دگردن ينچ در مركز دفن، دفع ميا ذرات كوچكتر از . شوند يم

  . دهد يم را نشان يك نوع غربال جداسازيكاربرد 
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  مختلف  يها هبا انداز د موا يجداساز در غربالهادكاربر )70- 2(شكل  

  

  : باشد ير ميزات غربال كردن در نظر گرفته شود شامل موارد زيد در انتخاب تجهيكه با يعوامل 

  .د دستگاه غربال كننده نصب شوديكه با يانتخاب محل -

، ياندازه ذره، شكل، وزن مخصوص حجم: ملد غربال گردد شايكه با ديمشخصات مواد زا -

  .گريكديدن به يچسب يل مواد برايع اندازه ذرات و تمايمقدار رطوبت، توز

ذ ف، شكل منا)نچيمعموال به ا(ذ غربالفن، اندازه مناآساختار : غربالها شامل يمشخصات طراح -

، )قهيدق زمان بر حسب(زان ارتعاش غربالي، م)فوت مربع(مساحت صفحات وعغربال، مجم

بر فوت مربع در  ديپوند مواد زا( هزان بار واردي، م)قهيدور در دق(ها بشكه  يدوران سرعت 

  .)فوت( ، و طول غربال)ساعت

  .هدستگا يو راندمان كل يراندمان جداساز -
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، سهولت  دستگاه   هروزمر ير و نگهداري، تعميانرژ يازهاين: شامل  همشخصات عملكرد دستگا -

هوا و  يكنترل آلودگ يازهايو ن  دستگاه از  يناش يداصو اعتبار آن،  يي، ضمانت اجرايبردار  هبهر

  .آب

ست يز يبه هانفضا، ارتفاع، قابل دسترس بودن و ج: نكات مربوط به انتخاب محل از جمله -

  .يطيمح

ن توا يافت مواد، درصد راندمان دستگاه غربال كننده را ميل جهت بازيبا استفاده از معادله ذ 

  .محاسبه نمود

  
  :كه در آن

 U :ت عپوند در سا( گذرند يها م كه از غربال يوزن مواد(   

F   :ر ساعت د دپون( دشون يغربال م دكه وار يداوزن مو(   

Wu : پوند(گذرند  يم ها غربال ازكه ) شهيمانند ش(وزن مواد مورد نظر(  

Wf :پوند( شوند يوزن مواد مورد نظر كه وارد غربال م(  

  . شود ين مييل تعيعملكرد غربال به صورت ذ يياركا 

  ييكارا= افت يباز* آنچه كه قبول نشده است 

  ييجداسازجداساز  ييگر روشهاگر روشهاييدد    --55--55--55--22
 يا پرتابي يثقل يول جداسازصه ايبر پا يو جرم يسرنيا يجداساز يوشهار: يجرم يجداساز 

 يانجام م) يمعدن دموا(ن يگنو س) يآل دموا(در آنها در دو بخش سبك  يو جداساز ه مواد بود

 باشد، در شكل يم ه شتر در اروپا مورد استفاديكه ب يسرنيا يها  از جدا كننده عسه نو يشما. شود

  .است  هشد  هنشان داد) 71- 2(
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   يجرم يها هدننكاانواع جد )71- 2( شكل 

 ين، در روش طبقه بندياجسام سنگ يپس از جداساز يشناور نديفرآمعموال   : يشناور يجداساز

وارد  دين صورت است كه مواد زايروش كار بد. رديگ يك آهن از مواد انجام ميو تفك ييهوا

ن يسنگ يكهايشه، سنگ، آجر، استخوان و پالستين مثل شياجسام سنگ. شود يم يحوضچه مناسب

. شوند يگر برده ميد يبه قسمتها يحوضچه سقوط كرده و توسط تسمه نقاله ا يبه قسمت تختان

 (Skimming)يشوند كه با عمل كف روب يآب شناور م ير اجسام بر رويك و ساسب ياجسام آل

. شود ين مواد معموال بعد از جدا شدن به محل دفن برده ميا. توان از آب جدا نمود يآنها را م

سبك و  يجهت گرفتن مواد آل ييايمياز مواد ش يق شناوريبه طر يشبرد كار در جداسازيپ يبرا

  . وان استفاده نمودت يز مير يمواد معدن
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ره مثل يتوان از اجسام ت يشه آن را ميت شفاف بودن شيبا استفاده از خاص :ينور يجداساز 

 يرا م) بدون رنگ(يبلور يشه هاي، شينور يبا جد اساز. جدا نمود يك و سربطريسنگ، سرام

را نشان  يجدا كننده نور وعك ني )72-2(شكل . جدا نمود يرنگ يشه هاياز ش يتوان از مخلوط

  . دهد يم

  
  شه يش نكرد جدادستگاه  )72- 2(شكل  

  

  : باشد يل ميذمعموال شامل مراحل  ينور يجداساز 

  .شوند يمدستگاه وارد  يكيذرات به طور مكان -

  .شوند يم يوارس يق نوريذرات از طر -

  .شود يم يابيارز يكيبه طور الكترون ينور يوارس جينتا -

   .دگردن يق حذف ميدق يم زمانيظتنله وزش باد با ياند به وسه شد صانواع ذرات كه قبال مشخ -
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ه وارد يشه توسط تغذين صورت است كه ذرات شين دستگاهها بدياز ا يگريسم انواع ديمكان 

. گردد ين قسمت كنترل ميدر ادستگاه به كانال  يشه وروديزان شيشود و م يم يارتعاش ينيس

 يوارس واحد . كنند يت ميهدا يبه واحد بازرس يابيارزش ما جهتيذرات را مستقدستگاه كانال 

ك ي يوقت. كنند ي، سقوط مدكه آزادن يباشد ذرات يك مركز حساس ميو  يبع فوراننك ميشامل 

 يياز هوا يانيجر يكيد كه به صورت الكترونيمان يجاد ميا يشود، عالمت ياخواسته آشكار منذره 

 يزان جداسازيمعموال م. گردد يم يلصان ايذره از جر ن موجب جدا شدن آنيمع يفشرده با زمان

  . باشد يم يزان مواد ورودياز م ين نوع دستگاهها تابعيا

ن يگنشه از قسمت سيش يجداساز يبرا يقو يكيالكترواستات يدانهايم: يكيالكترواستات يجداساز 

 يوم مينيآلوم آهن و يبدست آمده و فاقد قراضه ها ييهوا يدندكه توسط روش دسته بيمواد زا

  .رود ير به كار ميق زيباشد، به طر

ك يد و يمان يباردار م ينفرا به طور م ديمواد زا يتوسط بشكه دوار يه كننده ارتعاشيك تغذي 

. ديمان يا مقان را در ذرات كوچك اليه كننده، جريقسمت دوار و تغذ يكيالكترود مثبت در نزد

آن را به  نگر سينظ يارند، فلزات و مواد بلورد يه مگشه و رس بار را نير شيها نظ يرهاديغ

  . دافت يمانده م يدارد و مواد باق يه مگها را ن يرهاديبشكه، غ. دهد يسرعت از دست م

وجود دارد،  يگوناگون يوشهاروم ينيآلوم يجداساز ياگر چه برا: نيسنگ يطيدر مح يجداساز 

ر ين نظينگع سياصنر كارخانجات است كه اغلب د ينديفرآن يگنس يطيدر مح يروش جداساز

ز شده يزريمواد ر نديفرآن يدر ا. رديگ يل مورد استفاده قرار ميعات اتومبياضافت يكارخانجات باز

دارد،  ياديوم زينيآلوم يشه است وليكه فاقد ذرات آهن و ش ييهوا يدنك دسته بينل از تكصحا

د باشد كه يبا يع در حديصوص ماوزن مخ. شوند يع با وزن مخصوص باال مياز ما يانيوارد جر

ن نقص يبزرگتر. ر ذرات غوطه ور باشدياور بوده و سانع شيوم در ماينياجازه دهد تا ذرات آلوم
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از يز شده نيزريتن مواد ر  3000 تا  2000 اسب دستگاه روزانه بهنن است كه در اندازه ميستم ايس

  . باشد يم

ر كم يوم را در مقادينياست كه آلوم يسياطنمغ ديجددستگاه  عك نوي : يخط يبا القا يجداساز 

ستمها بر اساس ين سيا طرح. دينما يجدا و عرضه م) شتريا بيتن در روز   250( يدشهريمواد زا

 ياده رك ازحمت يسياطندان مغيك مين صورت است كه يباشد و آن بد يم يكيول الكترصا

ن يا. دينما يا مقرا ال (Eddy Current) يان اديدان در فلز جريگذرد، م يم  ه س نشدياطنمغ يفلز

ان يكه جر يا خطقك موتور استاتور الياگر . رود يبه كار م ييالقا ياهراندن موتور يبرا هديپد

دان الزم يشود، م  هس قرار دادياطنر مغيرك غحر تسمه متياست در ز  هديم گرديو مستق  هديآن بر

  . ديجاد نمايا دتوان يس را مياطنر مغيغ يها يادهحركت  يبرا

  

        ييييييييككككككككييييييييولوژولوژولوژولوژولوژولوژولوژولوژييييييييبببببببب        ييييييييروشهاروشهاروشهاروشهاروشهاروشهاروشهاروشها--------66666666--------55555555--------22222222
        كمپوستكمپوستكمپوستكمپوستكمپوستكمپوستكمپوستكمپوست--11--66--55--22

 يكه به امر پردازش و دفع بهداشتيها تن انواع زباله در جهان در صورتونيليد روزانه ميبا تول

ندارد  ين آمدن بهداشت عمومييست و پايط زيب محيجز تخر يامدينگونه مواد پرداخته نشود پيا

 يشتر در احاطه انبوه زباله هايا روز به روز بن رينگونه مواد، ساكنان كره زميد ايش توليو افزا

  .دهد يزا قرار م يماريخطرناك و ب

در جهت  ياگسترده يهاده است كه تالشيزباله در جهان موجب گرد يبيتخر يامدهاياثرات و پ

، ياقتصاد يايمزا. رديل مواد قابل استفاده در زباله صورت گيافت و تبديد زباله و بازيكاهش تول

 يهاو روش يل مواد سبب توسعه دانش فنيافت و تبديباز ي، بهداشتيطيست محيز ،ياجتماع

  .پردازش و دفع آن شده است
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  ت پسماندت پسماندييررييكمپوست در مدكمپوست در مد--------11111111--------11111111--------66666666--------55555555--------22222222

د عالوه بر يجامد مواجه هستند، با يت پسماندهايريمد يها نهياز گز يكيكه با انتخاب  يجوامع

ت يريمختلف مد يها نهيگز يابيارز يارا بر يطيست محيناملموس ز ي، فاكتورهايمال يفاكتورها

ن يجامعه، ب ينه براين گزياغلب در مورد انتخاب بهتر. پسماند موجود، مورد توجه قرار دهند

  .ران اختالف نظر وجود دارديم گيان و تصميشهروندان، مجر

 يقادر به حل مشكل پسماندها ييبه تنها يا نهيچ گزيكپارچه پسماند هيت يريبر اساس اصول مد

كپارچه پسماند، جوامع اغلب يت يريژه مديبه اهداف و يابيجهت دست. ك جامعه نخواهد بودي

ك جامعه انتخاب يكه در  ييها نهيگز. ندينما يب ميگر تركينه و روش را با همدين گزيچند

د ي، بلكه بايزيررها نه تنها در زمان برنامهيل انتخاب متغيگر باشند و داليكديد مكمل يشود با يم

  .ز قابل دفاع باشنديمنتخب ن يها نهيك از گزيعملكرد هر  يها زمان اجرا و دورهدر 

باشد كه جامعه در  يابيد بر اساس اهداف و ضوابط ارزيت پسماند بايرينه مدين گزيانتخاب بهتر

 يد در ابتدا به طور مساويها با نهين كل گزينه و همچنيهر گز. دينما ياتخاذ م يزيربرنامه نديفرآ

 يمسكون جامد يها از پسماند  ياعظمبه علت قابل كمپوست بودن قسمت . رنديتوجه قرار گ مورد

از  يتوجه بخش قابل تواند يم يپسماند شهر د كمپوست ازيتول يها برنامه ران،يدر ا يتجار و

از به يكمپوست كه ن. دين منحرف نماير دفن در زميك جامعه را از مسي يان پسماندهايجر

- تياز جوامع به طور موفق يشده خاص دارد، در تعداد يسات طراحيده و تأسيچيپ يتكنولوژ

 يقابل توجه يبا شكست مواجه شده و خسارات مال ياريدر موارد بس ياجرا شده است ول يزيآم

  .گذاشته است يبه جا

ت پسماند يرياز سلسله مراتب مد يكي، كمپوست )USEPA(كايست آمريط زيسازمان حفاظت مح

ت پسماند است و يرينه سلسله مراتب مدين گزيكاهش در مبدأ باالتر. ديآ يب مجامد به حسا
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و ) يا علوفه( ياهيگ يافت پسماندهايباز. شنهاد شده استيپ ينه بعديافت به عنوان گزيباز

ن مواد از يرا ايباشند ز يد ميا كاهش تولينه كاهش در مبدأ ياز گز ييها نمونه يكمپوست خانگ

. ا حمل و نقل ندارنديت يريبه مد يازيگر نيات دفن منحرف شده و دسير ورود به تأسيمس

ك شده در مبدأ و يتفك يآل يجوامع، كمپوست پسماندها يباغبان يكمپوست پسماندها يها برنامه

افت در نظر گرفته ياز باز ييها مخلوط به عنوان نمونه يجامد شهر يكمپوست پسماندها

  .شوند يم

% 20كه  يباغبان يپسماندها. دهد يل ميتشك يرا مواد آل يشهرجامد  يپسماندها يوزن%  70

. باشد ياز مواد آل يدرصد باالتر يشود و ممكن است حاو يرا شامل م يپسماند شهران يجر

، ييد مواد غذايتول يهانديفرآاز  يناش(ن يع معيصنا يبرخ ين، محصوالت جانبيعالوه بر ا

ن يباشند و بنابرا يم ياز مواد آل يادير زيمقاد يوز حاي، ن)ع كاغذيو صنا يكشاورز يهانديفرآ

ان پسماند هر جامعه داشته يدر حجم جر يريتواند باعث كاهش چشمگ يم يكمپوست مواد آل

ر يسا ياز برايدفن مورد ن يره شدن فضايان پسماند، باعث ذخين مواد از جرير اير مسييتغ. باشد

ت يمقبول يل دارايل ذيضر كمپوست به دالدر حال حا. گردد يرقابل كمپوست ميغ يپسماندها

  : است يعموم

 دفن،  ياز براين مورد نيمت زميش قيافزا�

 دفن موجود، يها ت محليكاهش ظرف�

  . شود يگذار اعمال مد اقدامات محدود كننده كه توسط مراكز قانونيتشد�

ربرد باشد كه كا يجوامع يمطلوب برا يت اقتصاديك مزي ين ممكن است دارايكمپوست همچن

به عنوان  ير مواد آلي، به علت باال بودن مقاديديكود كمپوست تول. باشد يبر منهيها هز   نهير گزيسا

كه  يزمان. شود ياهان قلمداد ميگ ين كننده مواد مغذياصالح خاك و تام يبا ارزش برا يا ماده
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خاك  ن هوا و آب موجود دريب يجاد تعادل مناسبيكمپوست با خاك مخلوط شود، باعث ا

در  يمواد مغذ يجيكند و موجب آزاد شدن تدر يش خاك كمك ميگردد، به كاهش فرسا يم

  .شود يخاك م

  ف كمپوستف كمپوستييتعرتعر--------22222222--------11111111--------66666666--------55555555--------22222222
ا مركب اقتباس شده اسـت و  يمخلوط و  يبه معنا) Compositus(ن يكمپوست كه كلمه الت

  :ف شده استير تعريبه صورت عبارات ز

مختلـف در حضـور رطوبـت و     يهـا سـم يگانكرواريله مينامتجانس كه بوس يه مواد آليتجز

 .رديصورت گ يط هوازيگرما، در مح

در داخـل تـوده    يهواز يهاسميكروارگانير فرم است كه توسط مييو تغ يكيولوژيك فاز بي

 .دينمايد ميوس توليدرجه سلس 75 يال 65حدود  يانجام گرفته و حرارت

 .است يط گرم، مرطوب و هوازيمح ها درسميكروارگانياز م ياتوسط دسته يه مواد آليتجز

ط كنتـرل شـده   يك در شـرا يـ ولوژيه بيعات جامد به روش تجزيه ضايتصف يستم مهندسيس

 .است

ـ   يداريو پا يكيولوژيه بيك تجزي و  يش دمـا يكـه بـر اثـر افـزا     يطيتحـت شـرا   يمـواد آل

حصـول  م. ديـ آ ياست، به وجـود مـ   يكيولوژيد حرارت بياز تول يز خود ناشيك كه آن نيليترموف

داشـته باشـد قابـل     يدر پـ  يطيمحستيدار بوده و بدون آن كه عوارض زيپا يبه اندازه كاف يينها

 .باشد يا مصرف كردن ميانبار شدن و 

  مخلوطمخلوط  ييجامد شهرجامد شهر  ييكمپوست پسماندهاكمپوست پسماندها--------33333333--------11111111--------66666666--------55555555--------22222222

ان مختلط مواد ياالت متحده، از جريدر ا يپسماند شهرد كمپوست از يتول يواحدها يدر بعض

ر قابل يافت و مواد غيها، ابتدا مواد خطرناك و قابل باز ن برنامهيدر ا. شود ياستفاده م يآل

كمپوست وارد  نديفرآبه  يمانده آل يشوند و سپس مواد باق يحذف م يان وروديكمپوست، از جر
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ن يتر نييمخلوط را در پا يپسماند شهركمپوست  USEPAهمانطور كه در باال ذكر شد، . شوند يم

پسماند كمپوست  يها اگرچه برنامه. نه كمپوست قرار داده استيط به گزرده سلسله مراتب مربو

 يآور  قادر به جمع يزات فعليتجه(ز باشد ين ييايمزا يمخلوط، ممكن است دارا يشهر

ستند كه خودشان يست وشهروندان مجبور نين يزات اضافياز به تجهيباشند و ن يپسماندها م

 يها  ، اما برنامه)باشد ين ظرف جداگانه در خانه نميه چنداز بين نيپسماندها را جدا كنند و همچن

 يليخ يها تيمز يباز دارا يفضاها يشده در مبدأ و پسماندها يجداساز يكمپوست پسماندها

  .اند  باشند و مورد توجه جوامع قرار گرفته يبخصوص در دراز مدت م يشتريب

از  يا رهيله زنجيبوس يآن مواد آل يه است كه طيب و تجزيتخر نديفرآك يكمپوست 

 يها سميه ارگانيمحصوالت تجز. شوند يشكسته م يزنده به طور تصاعد يا توده يها سميارگان

، از يره شكست مواد آلين زنجيا. شود يگر استفاده ميگروه د يگروه اول به عنوان ماده مصرف

له يو بوس تر  ساده يها ده موجود در مواد خام به مولكوليچيپ يها ق شكستن مولكوليطر

  :است يكمپوست شامل سه مرحله اصل. شود يشروع م  يبوم يها سميارگان

 oC40تـا   oC25نيب يو دما ييايك، كه مشخصات آن رشد باكتريليا مرحله رشد مزوفيفاز اول •

 .هستند

مصـرف كننـدگان   (هـا    سـت ينوميها و اكت ها، قارچ يك كه، باكتريليا مرحله ترموفيفاز دوم، 

ر مـواد مقـاوم را   ين و سـا يگني، ليكنند و مواد سلولز  يدا ميحضور پ oc60تا  oc50 يدر دما) هياول

ن دما به مدت حداقل يباشد كه حفظ ا يم oc70ك تا حدود يليترموف ين حد دمايباالتر. شكنند يم

 .است يضرور يكروبيم يها ندهيها و آال نان از انهدام پاتوژنياطم يك روز براي

ـ ن يماند و تا حدود يآن، دما ثابت م يباشد و ط يا بالغ شدن مي دنيفاز سوم، مرحله رس ز ي

در . شـوند  يل مـ يا هومـوس تبـد  يون، مواد به كود يكاسيفيترين  واكنش يشود و ط ير انجام ميتخم
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توان در مورد  يم Nبه  Cله نسبت ياست كه بوس يات شدهيتثب  د مادهين مرحله توليت هدف اينها

مثالً، پسـماند  . باشند ين مييپا C/N ياند دارا  كمپوست شده يه به خوبك يمواد. آن قضاوت نمود

باشد، در عـوض مـواد كمپوسـت شـده بـا روش       يم 30برابر با  C/N يه نشده دارايتازه تصف يآل

 .باشند يم 15برابر با  C/N يندرو دارايو

كمپوست  نديفرآها را در طول  سميكروارگانيت ميكه فعال يمهم ييايميو ش يكيزيف يپارامترها

  .دارند نديفرآت مناسب يريمد يبرا ياديت زيند، اهمينما يكنترل م يساز

)a (در توده كمپوست  يدي، حرارت توليرونيط بيد از هر لحاظ مانند شرايدما، كه با)جه يدرنت

  رد؛ يت حرارت، مورد توجه قرار گيري، انتقال حرارت و مد) يكيولوژيت بيفعال

)b ( رطوبت؛  

)c (ژن؛ين اكسيتأم  

 (d) ) (PH ؛  

)e (تروژن، و ينسبت كربن به ن  

)f (كه قرار است كمپوست شوند يمواد يكيمكان – يكيزيف يها يژگيو .  

اصالح كننده خاك با داشتن  يد مواد آليكمپوست، تول ين، اگر هدف شاخص و اصليا عالوه بر

ست توده يب زيس تركمورد نظر باشد، پ ياستفاده در كشاورز يت برايفيك ياستانداردها

  .رديد مورد توجه قرار گيز بايه نياول) Substrate Biomass( تيسابستر

كمپوست  نديفرآدر طول  يكروبيسم مير گذار بر متابولين فاكتور تأثياحتماالً درجه حرارت، مهمتر

، معموالًَ. است يكروبيت ميك عامل مؤثر بر فعاليا يامد و يك پين فاكتور، ين ايهمچن. باشد يم

ت يهدا) oC50 > T(ك يليش دما و محدوده ترموفيكمپوست در مرحله اول به سمت افزا نديفرآ
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باشد كه  يك ميليترموف نديفرآك يه معموالً شامل يقابل تجز يآل يكمپوست پسماندها. شود يم

 oC60تا  oC55در حدود  يكروبيه ميتجز يار مطلوب دما براي، محدوده بسنديفرآن يانجام ا يبرا

به مدت  oC55باالتر از  يدماها. ديتجاوز نما oC65د از ين دما نبايحاً ايشود و ترج يگهداشته من

باشد،   يزا مؤثر ميماريب يها سميرفعال نمودن ارگانيغ يمعموالً برا) روز 3حداكثر (چند روز 

 oC60باالتر از  يدماها. شود نديفرآز وارد يمثل لجن فاضالب ن يكه مواد عفون يبخصوص زمان

مهم در  ياتيح يرطوبت از فاكتورها. شود يها م سميكروارگانيم يكيمتابول يها تيباعث افت فعال

توان تا  ير مناسب رطوبت را ميمقاد. باشد يان توده كمپوست ميدر م يكروبيم  تيحفظ فعال

وجود قت، يدر حق. را محدوده نكند، در نظر گرفت O2كه انتقال و استفاده از  يحداكثر مقدار آب

 يد بوهايو به دنبال آن تول يهواز يط بيجاد شراياد در توده كمپوست باعث ايرطوبت ز

به % 40تر از  نييرطوبت پا يبات حاويه مواد در تركيگر، تجزياز طرف د. ند خواهد شديناخوشا

همراه با % 60تا % 55 يستيبا ي، درصد رطوبت مواد ورودنديفرآ يدر ابتدا. ابدي يشدت كاهش م

 يها ژن باعث غلبه واكنشين اكسيتأم. شود اد در نظر گرفته يورو نمودن مواد به دفعات زريز

ك گروه از ير ي، باعث تكثO2 ير ناكافيمقاد. گردد  يون در توده كمپوست ميداسياكس

ك يفتوتوكس يها تيبات بودار و متابوليشود كه قادر هستند ترك  يم يهواز يب يها سميكروارگانيم

ل، يتوده از قب يكيزيف يها يژگيبه و يبستگ ياديزان زيبه مO2 ر نفوذ و انتشار يمقاد. دنيد نمايتول

، يدر فاز هواز يكروبيسم ميمتابول ينگهدار يبرا. تخلخل، اندازه مواد و مقدار رطوبت دارد

  .ن شوديتضم يستيبا%  10ك به ينزد O2 يها غلظت

موجود در  يبات آليكنترل شده  ترك يكيولوژيه بيهمانگونه كه گفته شد، مواد حاصل از تجز

ا عدم يتوان بر اساس مصرف  يكمپوست را م. نامند يجامد را كمپوست م يبافت پسماندها

  :نمود يل طبقه بنديبه دو دسته ذ نديفرآژن در طول يمصرف اكس
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   يهواز -الف

  يهواز يب -ب

  

  يه هوازيتجز�
در . شود يده مينام يهواز نديفرآه شود، يژن تجزيدر حضور اكس يك ماده آليكه در آن  ينديفرآ

 يه خود از مواد آليكنند جهت تغذ يژن را مصرف ميكه اكس يازنده يها سمي، ارگانيه هوازيتجز

 ير مواد مغذيتروژن، فسفر، كربن و سايب كه پروتوپالسم سلول از نين ترتيبد. ندينما ياستفاده م

  .كند يه مياز تغذيمورد ن

ها بكار رفته و در اثر سميارگان يبرا ياز كربن موجود به عنوان منبع انرژ ياديجه مقدار زيدر نت

كه كربن هم به عنوان منبع  يياز آنجا. شوديل ميدكربن تبدياكس يتنفس و سوخته شدن به د

شتر يب يليشود لذا به مقدار خ يك عنصر در پروتوپالسم سلول مصرف ميو هم به عنوان  يانرژ

  .باشد يز مايتروژن مورد نياز ن

باً يتقر يبطور كل
3
شود و  يل ميتبد CO2كربن در اثر تنفس به  2

3
زنده  يمانده در سلولهايباق 1

ه شده از يتجز يتروژن در مواد آليكربن نسبت به ن ياگر مقدار اضاف. گردد يب ميتروژن تركيا ني

ها سميكل از ارگانيكم شده و ممكن است چند س يكيولوژيت بيشتر باشد، فعاليب يحد مشخص

 يها كشته مسمياز ارگان يكه تعداد يهنگام. از كربن الزم باشد يشتريجهت سوزاندن مقدار ب

ها قابل دسترس و استفاده خواهد سمير ارگانيسا يره شده در آنها برايتروژن و كربن ذخيشوند، ن

د يل سلول جديتشك يها، برا سميمرده توسط ارگان يسلولهاتروژن موجود در ياستفاده از ن. بود

ب مقدار كربن كاهش ين ترتيبه ا. خواهد داشت CO2به شكل  يد كردن كربن اضافياز به اكسين

كه نسبت به كربن به  يتاً هنگامينها. شود يز برگشت داده ميتروژن نياز ن يافته و مقدار محدودي
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تحت . اك خواهد شديد آمونيباعث تول يتروژن اضافيباشد، ن نييش از اندازه پايتروژن موجود بين

  .ده شوديترات اكسياك به نياز آمون يط مناسب ممكن است مقداريشرا

ن يا. هستند ياساس يكيولوژيز جهت رشد بين يخنث يكرونيم و انواع مختلف مواد ميفسفر، پتاس

ن نظر يمپوست وجود دارند و از ااز در مواد قابل كيشتر از مقدار مورد نيب يمواد در حالت عاد

ن مثل يشتر در سطح زميباشد بيج ميار رايعت بسيكه در طب نديفرآن يا. شوديجاد نميا يمشكل

خته شده به يكف جنگلها ر يوانات بر رويبرگ درختان و فضوالت ح. افتديكف جنگلها اتفاق م

  .شوديل ميتبد يدارينسبتاً پا يج به خاك برگ و كود خاكيتدر

ك ياگر  "مثال. به صورت گرما آزاد خواهد شد CO2به  Cل يدر اثر تبد يانرژ ياديقدار زم

حرارت  يلوكالريك 484 -674ل شود حدود يتبد يط هوازيمولكول گرم از گلوكز تحت شرا

باشد كه بتوان آن  يا به صورتيك توده يل به صورت يمورد تحو ياگر ماده آل. د خواهد شديتول

ن اگر درجه حرارت يبا وجود ا. تجاوز خواهد كرد C700د درجه حرارت آن از كر يق بنديرا عا

  .ه آهسته خواهد شديافت و عمل تجزيها كاهش خواهد يت باكتريتجاوز كند، فعال C700- 65از 

فعال در برابر (فتوژن  يهاير باكتريتخم نديفرآن ين كه در اثر درجه حرارت باال در حيبه علت ا

انسان مضر  يو سالمت يكشاورز يهرز كه برا يعلفها يكروبهايكرمها و مفتوزوا، تخم ) نور

  .خطر استيشوند، لذا استفاده از كود حاصله در مزارع كامالً بيهستند نابود م

جاد شود يكند، لذا اگر در محل بو ايجاد نميا ياقابل مالحظه يبو يمواد آل يون هوازيداسياكس

ط وجود دارند كه يدر مح يا مواديست و ين يهواز دنيفرآا يشود كه  يجه گرفته مينت

ژن به ي، اگر اكسيا كمپوست شدن هوازيه شدن يعمل تجز. كنديد بو ميون آنها توليداسياكس

ن به صورت يهاضم، گودالها و سطح زم يلوهايتواند در سيوجود داشته باشد، م يمقدار كاف
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است كه مواد در فاصله  يضرور يوازط هيجهت حفظ شرا. رديصورت گ ياا كومهيو  يا پشته

  .به آنها برسد يژن كافين جابجا شوند تا اكسيمع يزمان يها

شاهد باال بودن نرخ  يكيولوژيب نديفرآ يجاد حرارت در طيل ايبدل يستم هوازيدر س يبطور كل

ر ايه بسين بودن درجه حرارت نرخ تجزييل پايبدل يهوازيستم بيكه در سيم در حاليباشيه ميتجز

از جمله  ييجاد گازهايژن و ايل عدم وجود اكسيبدل يهوازيب نديفرآن در يهمچن. باشدين مييپا

SH2 به  ياستاندارد هواز يستم هاين مهم در سيكه ايم در حاليباش ينامطبوع م يشاهد انتشار بو

  :د كمپوست ياز در توليمورد ن يطيست محيط زيشرا. باشد يص نميچ عنوان قابل تشخيه

 .باشد ير خطرناك ميغ يآل يستم تنها قادر به پردازش پسماندهايسن يا•

 .باشد يم يكيمكان يرو رو نمودن و هوادهيازمند زين يستم در شكل هوازين سيا•

ــا• ــوازين سي ــديفرآ يســتم در شــكل ه ــ  ين ــه هم ــوده و ب ــا زا ب ــيگرم  ين جهــت م
ــ  يبا ــداوم در ط ــديفرآ يســت از لحــاظ درجــه حــرارت بطــور م ــواده ن ــرل  يه كنت

 :دد چرا كه گر

oروند ين ميسم ها از بيه ارگانيدرجه كل 70ش از يدر حرارت ب. 

o روند ين ميزا از ب يماريب يسم هايدرجه ارگان 55در حرارت. 

oباشد يم نديفرآن ين حالت در ايدرجه بهتر 60تا  50ن يحرارت ب. 

 يتــروژن پســماندهاين كــربن و نيمــاب يســت ارتبــاط منطقــيبا يمــ نــديفرآن يــدر ا•
ــه ا يورود  يســتين دو عنصــر بــه هــم نبايــكــه نبــت ا يوجــود داشــته باشــد بگون

 .باشد 35تا  30ش از يب

 .باشد 8تا  7ن يست بيبا يم يورود يپسماندها PH نديفرآن يدر ا•

ـ  يبا يمـ  يدرصد رطوبـت مـواد ورود   نديفرآن يدر ا• باشـد چـرا    70تـا   50ن يسـت ب
 :كه 
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oكند  يل ميم يهواز يط بيستم به شرايدر رطوبت باال س. 

o رديپذ يه انجام نميمتوقف شده و عمل تجز نديفرآدر رطوبت باال. 

ــدر ا• ــديفرآن ي ــدازه پســماندها ن ــ يورود يان ــيبا يم ــا  30ن يســت ب ــر يليم  40ت مت
 .باشد

  يهوازيه بيتجز�
در  يهوازيزنده ب يهاسميارگان. است يهوازيط بيه آنها در شرايجه تجزينت يفاسد شدن مواد آل

  .كنديه ميا تجزيك پروسه احيله يرا بوس يبات آلي، تركيمغذ سوخت و ساز مواد

د يدر رشد و تول ير مواد مغذيتروژن، فسفر و سايها از نسميارگان ، يهواز نديفرآهمانند 

- يل مياك تبديو آمون يآل يدهايتروژن را به اسين يحاو يپروتوپالسم سلول، استفاده و مواد آل

رند، يگ يمورد استفاده قرار نم ين سلوليكه در پروتئ يبات آليكربن موجود در ترك ياتمها. كنند

 .ل شوديتبد CO2از كربن ممكن است در اثر تنفس به  يبه صورت متان آزاد شده و بخش كوچك

مدفون شده كه  يها و مواد آلدر ته مرداب يه لجن مواد آليعت به صورت تجزيدر طب نديفرآن يا

شود عمدتاً  يكه در مرداب ها متصاعد م يگاز. افتديفاق مندارد، ات يژن دسترسيبه صورت اكس

CH4 از  ينامطبوع يجاد بوهايمعموالً توأم با ا يمواد آل) فاسد شدن(د يشد ياياح. باشد يم

 .باشد يم) ل مركاپتانهاياز قب(اد شده گوگرددار ياح يبات آليدروژن و تركيد هيسولف

كود (يياز محصول نها يباشد، بخشيا ميروسه احك پي يمواد آل يهوازيه بيكه تجز ياز آنجائ

قرار  يون هوازيداسيرد، در معرض اكسيگيكه در مزارع مورد استفاده قرار م يهنگام) كمپوست

رد و در كاربرد مواد اثر يگياست و به سرعت صورت م يون جزئيداسين اكسيا. خواهد گرفت

  .ندارد يسوئ

از موارد از  ياريدر بس. بدست خواهد آمد CO2و  يانرژ ياديسوزانده شود، مقدار ز CH4اگر 

 يهاسميارگان. شوديدر موتورها استفاده  م يد انرژيا توليد حرارت و يجهت تول ين انرژيا



 

225 

  

ست و سالمت يط زيبه مح ييبهايل وارد آوردن آسيبخاطر پتانس يموجود در مواد آل يزايماريب

- شود و در دورهين انهدام به صورت آهسته انجام ميا. ن برده شونديست كامالً  از بيبايجامعه، م

 يهابه صورت توده يهوازيكه مواد بطور ب يهنگام. روندين ميكساله كامالً از بيماه تا  6 يها

ن يدر ا. باشد يد ميكمپوست شوند، تصاعد بوها كامالً شد ياحوضچه يا در واحدهاي يسطح

  .ده استيرس ز به حداقل خوديتروژن و دورريكل نيحالت، س

  

  كمپوست كمپوست   ندندييفرآفرآ  ييهاها    ييتكنولوژتكنولوژ--------44444444--------11111111--------66666666--------55555555--------22222222

كه ) (SSO(جدا شده در مبدأ  يخانگ يآل يو پسماندها يجامد شهر يت پسماندهايريمد يبرا

ن روش كمپوست مورد ي، چند)باشند يم يجامد مناطق مسكون يان پسماندهاياز جر يبخش

  :شوند يم ميتقس يكمپوست به چهار دسته كل يها يتكنولوژ. رديگ  ياستفاده قرار م

 يهواز يب يهانديفرآو  يشده، كمپوست درون راكتور يثابت هوا ده يها ندرو، تودهيو

  كمپوست،

و  ي، جداسازيل مرتب سازيكننده از قب يبانيپشت  ين تكنولوژيچند يها دارا ين تكنولوژيكه ا

ش يات پيموالً عملباشند مع يتر م جيهاكه را ين تكنولوژياز ا يدر برخ. باشند يز مين يعمل آور

 يها يتكنولوژ. شوند يج ارائه ميك مجموعه و پكيهمراه با هم به صورت  نديفرآو پس  نديفرآ

انجام اختالط و تالطم مواد و زمان  ين هوا، نحوه كنترل دما، چگونگيمختلف از لحاظ روش تام

- و بهره يگذارهيسرما يها نهين هزيهمچن. باشند يكمپوست متفاوت م نديفرآ ياز برايمورد ن

به همراه  يدرون راكتور يها  ياستفاده از تكنولوژ. باشد يز متفاوت مين يهر تكنولوژ يبردار

از  يآورمرحله عمل يبرا) ASP(شده  يثابت هواده يها ا تودهيندرو و يو يها ياز تكنولوژ يكي

 يهاضم ب كياده از ن باور هستند كه استفيپژوهشگران برا. باشد  يها م ين نوع تكنولوژيتر معمول
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ه يباعث كمپوست شدن كل مواد قابل تجز يهاضم هواز ك يو به دنبال آن استفاده از  يهواز

  .گردد  يم نديفرآن يبه ا يتوده ورود يكيولوژيب

  

o ندرويكمپوست به روش و يها ستميس  

  باز يندرو در فضايو�

شتر از عرض و يار بيبس است كه سطح مقطع آن به شكل مثلث بوده و طول آن يا ندرو، تودهيو

ها ممكن است در  ن تودهيا. باشد ين توده معموالً دو برابر ارتفاع آن ميعرض ا. باشد يارتفاع آن م

باز باعث  يها در فضاها ن تودهيل ايتشك. ل شونديرو بسته تشك يا خارج از فضايداخل سالن و 

كمپوست به روش . گردد يمرابه يا شيل روان آب و يبه درون توده و تشك يورود نزوالت جو

) ندروير و رو كن ويله دستگاه زيمعموالً بوس( يكيمكان يبه هواده يباز، متك يندرو در فضايو

ندرو كه از يسات ويدر تأس. گردد  ينه ميبه يكمپوست ساز نديفرآن عمل، يجه اياست كه در نت

كند و  يكت متوده كمپوست حر يكه در باال يدستگاه( straddleروروكن يز يدستگاهها

ارتفاع توده با توجه به ارتفاع دستگاه . شود ياستفاده م) آن در دو طرف توده قرار دارند يها چرخ

كمپوست ارتفاع توده معموالً به  نديفرآنه نمودن يبه يبه هرحال، برا. گردد  يروروكن، محدود ميز

ات يله عمليژن بوسيسر اكيندرو، كنترل دما و مقاديدر روش و. گردد  يمتر محدود م 4تا  3

ژن به توده و يرورو كردن توده، باعث ورود اكسيز. شود يت ميري، مديكيروروكردن مكانيز

ات يهرچه عمل. باشد ينه ميل مقدار رطوبت در حد بهيتعد يبرا ين فرصتيشكست مواد و همچن

 ينه برايبهت يجاد موقعيشتر مواد و ايشتر تكرار گردد باعث خردشدن بيرورو كردن به دفعات بيز

ت يش ظرفيباعث افزا) رورو كردنيز(ات ين عمليا. شود يد آن مين تشديكمپوست و بنابرا نديفرآ

ك شده در يتفك يكمپوست مواد آل نديفرآ يبينه تقريهز. گردد  يسات مربوطه ميانه تأسيسال يكل
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 ,Haltom Region Report, MacViro(دالر برتن  70باز حدود  يندرويبه روش و) SSO(مبدأ 

از  يري، جهت جلوگSSOكمپوست  يا، برايفرنيالت كاليمثال در ا يبرا. برآورد شده است) 11/04

، ابتدا در ي، مواد وروديو تجمع موجودات موذ) رابهيكنترل ش(ن يم مواد با سطح زميتماس مستق

 يفاز مقدمات ين ضرورت، باعث شده است كه برايا. شوند يستم محدود كمپوست ميك سي

. باز استفاده نشود يندرويو يو از تكنولوژ) SSO(شده در مبدأ  يجداساز يست مواد آلكمپو

) 73- 2(در شكل . افتد يباز اتفاق م يندرويكمپوست به روش و نديفرآ يياگرچه، مرحله نها

  .از آن ارائه شده است ينمونه ا

  

  
  باز يندرو در فضايو )73- 2(شكل 

  

  شده محصور يهوادده يندرويو �

شده  يثابت هوا ده يها باز و توده يندروياز و يب و حد وسطيشده، ترك يهوا ده يندرويو

)Areated Static Pile (فشرده  ين روش هم از هوايدر ا. باشد يم)ژن ير اكسيكنترل بهتر مقاد يبرا
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مواد  يكيزيجه آن، شكست فيشود كه در نت يرورو كردن استفاده ميات زيو هم از عمل) و دما

ن يكه از ا يساتيتأس. شود  يانجام م يكمپوست در زمان كوتاهتر نديفرآابد و ي يع ميتسر

 يها  ن سالنيشوند كه در كف ا يبسته احداث م يكنند، معموالً در فضا ياستفاده م يتكنولوژ

م و بزرگتر پوشانده شده يله مواد حجيه شده است و بوسيهوا تعب يده، انشعابات مجاريسرپوش

كمپوست در  يمقدمات يها نديفرآشده، معموالً بعد از  يهواده يرونديو يتكنولوژ. است

، مورد استفاده قرار يدرون راكتور ينرهايا كانتي) روز 3با زمان ماند حدود (غلطان  يها  استوانه

  .ارائه شده است) 74-2(از آن در شكل  ينمونه ا. رديگ  يم

  

  
شده محصور  يهواده يندرويو) 74-2(شكل

  

  ) Windrows(ندرويو يهامستيمشخصات س�

 .باشديم يستم هوازيس•

 .از دارديماه ن 6تا  2ن يه بيبه زمان تجز•
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 .خته شودير يل سطحيطو يست به شكل توده هايبا يپسماندها م•

 .شوند يهواده يكيزات مكانيست توسط تجهيبا يتوده ها م•

 

oثابت يها كمپوست توده يها ستميس  

  شده يثابت هواده يها توده �

است  يثبت شده در حوزه عموم يك تكنولوژيشده  يثابت هواده يها به روش تودهكمپوست 

 يها به شكل توده) ا لجنيك شده يمواد تفك(د مخلوط مواد مورد نظر ين روش بايكه در ا

 ي، بررويسطح يها توده. رنديقرار گ يمورد هواده يكيدرآمده و به صورت مكان يسطح

 ين هوايستم، تأمين سيفه ايشوند كه وظ يم ييمنده، جانماك ديمتصل به  يها از لوله يا شبكه

شده، به  يهواده يسطح يها كمپوست به روش توده يها ستميس. باشد يم نديفرآاز يمورد ن

 يها  باز، لجن يفضاها ي، پسماندهايشهر يكمپوست پسماندها يبرا يزيت آميصورت موفق

د يمعموالً تول ين تكنولوژيا استفاده از اب. استفاده شده است يصنعت يه خانه و پسماندهايتصف

  .از آن ارائه شده است ينمونه ا) 75-2(در شكل . كشد يهفته طول م 12تا  6كمپوست حدود 
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  ASP يستم هوادهيس) 75- 2(شكل 

  

هوا از ) يمنف(دن يا مكي) مثبت(دن يشده شامل دم يهواده يسطح يها كمپوست به روش توده

ا حركت يرورو كردن فقط در هنگام اختالط مواد يز. باشد يشكل م يا ان توده كمپوست ذوزنقهيم

ت بهتر انتشار بو، اغلب يريجهت مد. افتد ي، اتفاق ميعمل آور نديفرآ يگر برايآنها به نقاط د

ز در ين مواد نيپوشانند، كه ا يچوب م يها ا تكهيده و ياز كمپوست رس يا هيله اليها را بوس توده

 يسطح يها روش كمپوست توده. شوند يگر مخلوط مير مواد با همدياس ييجا هنگام جابه

 يها كمپوست لجن فاضالب يدا كرد و در ابتدا برايتوسعه پ 1970ل دهه يشده در اوا يهواده

 ييشده، توانا يهواده يسطح يها به روش توده يت كمپوست سازيك مزي. استفاده شد يشهر

مربوطه  يبوها  هيو تصف نديفرآآزاد شده از  يهواار داشتن و كنترل يدر اخت ين روش برايا

از به يكه ن يكمپوست كردن مواد ين روش بندرت برايا. باشد يم) لتريو فيك بيله يمعموالً بوس(

در  يرورو كردن پيات زيرود كه علت آن عدم وجود عمل يداشته باشند، به كار م يكيزيب فيتخر

 يهواده يسطح يها توده  ن روشيبنابرا. شدبا يم) ندرويبرخالف روش و(ن روش يدر ا يپ

ا مواد مشابه آن و يها و  ه خانهيتصف يها لجن يكمپوست ساز يز در درجه اول برايشده، امروزه ن

 ين روش در صورت استفاده برايت اين محدودياول. رود يجور به كار م كيكنواخت و يا مواد ي

جه، يباشد كه در نت يرورو كردن ميات زي، فقدان عمل)SSO(شده در مبدأ  يجداساز يمواد آل

  .شود يانجام م يمواد مورد نظر به كند يكيزيب و شكست فيتخر

  ) يا ر محفظهيغ(شده محصور  يهواده يها توده �

شده در  يهوا ده يثابت سطح يها به روش توده يكمپوست ساز نديفرآ، ين تكنولوژيدر ا

لو شده، انجام يس يها به شكل علوفه) لنيتا يپل(ره يت يليك خيك پوشش از جنس پالستيدرون 
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 يپسماندها(شده در مبدأ  يجداساز يكه مواد آل يساتياز تأس ياالت متحده، تعداديدر ا. شود يم

را يند زينما ياستفاده م ين تكنولوژيند از اينما يرا كمپوست م) SSOن يو همچن يو ادار يتجار

 يتر نييپا يليمت خي، با قيكيپالست يها پوشش ، با استفاده ازنديفرآ ين روش محصور سازيدر ا

ساز  يمهندس يها ستميس. شود يانجام م) سوله و سالن(سات ثابت معمول ينسبت به تأس

ك يشده محصور، ابتدا در اروپا و در حدود  يثابت، هوا ده يسطح يها كمپوست به روش توده

. باز، كامل شود يندرويروش و تواند با استفاده از يستم مين سيا. دهه قبل بوجود آمده است

 يمتر خال 5/1شود و از هر دو طرف حدود  يل ميمتر تشك 60به طول حدود  يلنيات يپوشش پل

. دارد يرا در خود نگه م يتن مواد ورود 70ا يمتر مكعب  150هر توده پر، حدود . ماند يم

تن مواد را در خود  180ا يمتر مكعب  380متر قطر بوده و حدود  3حدود  ين توده دارايتر بزرگ

گر از يد يك دستگاه پر كننده و برخي، يزات هوادهيسه، تجهيازمند كيستم نين سيا. دارد ينگه م

 يها در صورت استفاده از پوشش. باشد يم يش اختالط مواد وروديپ يزات الزم برايتجه

 يكل يها  نهيزجه، هيباشد و در نت ياز به احداث ساختمان نمي، نييغشا يها و پوشش يكيپالست

و  يحجم(ر ين روش قادر است مقادين است كه ايت روش مزبور در ايمز. ابدي يه كاهش مياول

 يدرون راكتور ينرهاياحداث كانت ينه براياز مواد را، بدون صرف هز يقابل توجه) يوزن

 نكه چرا مقاماتيا يبرا يل اصليدل. ديل نماي، به كمپوست تبديبتن يا ساختمانهايچندگانه 

 يرا برا ين تكنولوژيالت واشنگتن ايت هوا در ايفيمسؤل كنترل ك يو سازمانها يمحل يبهداشت

در . باشد يم نديفرآاز  يت انتشار ناشيريمد يآن برا يقبول دارند، طراح SSO يكمپوست ساز

  .از آن ارائه شده است ينمونه ا) 76-2(شكل 
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  محصورASP ) 76- 2(شكل 

 

  ) Aerated Static Pile(محصور يهاستميمشخصات س�

 .باشديم يستم هوازيس•

 .از دارديماه ن 12تا  6ن يه بيبه زمان تجز•

 .خته شودير يل سطحيطو يهاست به شكل تودهيبايپسماندها م•

 .رديپذ يا مكش هوا به داخل توده صورت ميق دمش و ياز طر يهواده•

  

oيا كمپوست درون محفظه يها ستميس  

 يا آونديشكل و  يك محفظه اتاقيرا در  ي، مواد وروديا فظهكمپوست درون مح يها ستميس

ز فراهم شده يو رطوبت ن ين محفظه اختالط مناسب، هوادهيند كه در اينما يشكل محصور م

 ياز دارد در حالين  يكم يش فرآورياز آنها، به پيبا توجه به ن يا درون محفظه يها ستميس. است

. باشند ياد ميبه مقدار ز يجامد شهر يپسماندها يش فرآوريازمند پياز آنها ن يكه برخ

. باشند يم يا درون محفظه يها  ستمياز س ييها ها نمونه ها و تونل هاضم لوها،يغلطان، س يها استوانه
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، يا درون محفظه يها ستميه سيدر كل. باشند يا چند قسمتي  يك قسمتيها ممكن است  ن محفظهيا

دا كند تا كمپوست يكمپوست همچنان ادامه پ نديفرآد يباه مواد از درون محفظه، يپس از تخل

 يطيط محيه شراين است كه كليا يا  درون محفظه يها ستميت سين مزيترمهم. حاصل شود يينها

انجام  يكمپوست در زمان كوتاهتر نديفرآجه آن، يتوان به دقت كنترل نمود كه در نت يرا م

هفته ممكن است به طول  4ك هفته تا حدود ير از ها از كمت ستمين سيزمان ماند در ا. شود يم

 يبردار شوند، در صورت بهره يم ييمسقف جانما يها ها معموالً در داخل فضا  محفظه. انجامديب

از آن ارائه  ينمونه ا) 77- 2(در شكل . شود يد ميرابه تولين بو و شيها، كمتر ستميح از سيصح

  .شده است
  

  
  يافق يا هدرون محفظ يواحدها) 77- 2(شكل 

  

  ) ثابت( يچند قسمت يا درون محفظه ينرهايكانت �

ش يباشند و جهت افزا يا بخش بخش مي يو به صورت مدول ينريكمپوست كانت يها ستميس

ن كننده ييها، تع  ا مدوليتعداد واحدها و . ش دادينرها را افزايتوان تعداد كانت يت ميحجم و ظرف
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از روش كمپوست ثابت  يا  درون محفظه يها  ستميگروه از س نيا. باشد يآنها م يبردار اس بهرهيمق

ت شدند، يها هدا ا تونلينرها يكه مواد به درون كانت يمثال وقت. ندينما ياستفاده م) يكياستات(

رورو كردن در يات زيشود، در عوض عمل يانجام نم يكيرورو كردن مكانيات زيچگونه عمليه

پسماند  يفرآور يبرا يمتعدد يتجار ينريكانت يها تمسيس. شود يه مواد انجام ميهنگام تخل

، يل كنترليل وساياز قب ياتينر، اندازه و جزئيوجود دارد كه تفاوت آنها در نوع كانت يشهر

ها به صورت قسمت به قسمت و  ستمياز س يبرخ. باشد يرابه ميت شيريو مد يزات بارگذاريتجه

هوا متصل  يورود يا پر شدند، به شاه لوله اصلنرهيكه كانت يزمان. باشند يقابل حمل و نقل م

  .شوند يكمپوست م) batch(شدن  يمواد با روش پر و خال. شوند يم

شوند و پس از گذشت  ينرها پر شدند، بسته مينكه كانتي، پس از ايمعمول يبردار در هنگام بهره

گر يكديت لزوم مواد با شوند و در صور يه مينرها تخليهفته، مواد از درون كانت 2روز تا  10زمان 

  .شود يم ميز تنظيمخلوط شده و مقدار رطوبت ن

مانند و پس از آن جهت  يم ينرها باقيهفته در كانت 5/3، مواد به مدت يسات معموليدر تأس

شده  يهوا ده يسطح يها ا تودهيندرو و يبه شكل و يينها يكمپوست عمل آور نديفرآل يتكم

  .نديآ يثابت، در م

شوند، به احداث  ييباز جانما يدر فضا) بخش بخش( يا و به صورت مدولنرهياگر كانت

 يها تيبه هر حال، اكثر سا. از نخواهد داشتين نديفرآاز  يناش يكنترل بوها يساختمان برا

ه يتخل يو هم برا يينها يفاز عمل آور يكنند، هم برا ياستفاده م ين تكنولوژيكمپوست كه از ا

) مختلف يط جويدر شرا ياز انتشار بو و امكان بهره بردار يريجلوگ يبرا(نرها يكانت يريو بارگ

ك يله يتواند تنها بوس ينر ميكانت 20ش از يب. ندينما يمسقف احداث م يها ها را در فضا ن مدوليا

 يها توده يها ه روشيز شبين روش نيدر ا. شود يبانيون پشتيلتراسيو فيو ب يستم هوا دهيس
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ررو كردن يات زيكمپوست، از عمل يينها ي، در طول فازها)ASP( شده يثابت هوا ده يسطح

در . وجود ندارد يكيرورو كردن مكانيات زي، عملنديفرآدر طول  يشود ول ياستفاده م يكيمكان

  .از آن ارائه شده است ينمونه ا) 78-2(شكل 

  

  قابل حمل يا نر درون محفظهيكانت) 78- 2(شكل 

  ) ثابت( بخش بخش يا درون محفظه يها تونل

ان يهستند كه هوا از م يا شده يهواده ينرهاي، اساساً شامل كانتيكمپوست تونل يها ستميس

و يك بيبه  يخروج يد و معموالً هوايآ ينر، به گردش در ميه شده در كف كانتيتعب يها شبكه

 كجا ويشوند و به صورت  يم يك طرف، بارگذاريها ابتدا از   ن تونليا. شود يلتر متصل ميف

batch وسته يط پيك به شرايط نزديدر شرا نديفرآ يجهت بهره بردار. گردنند يم يبهره بردار

)continuous(ها به طور  ابعاد تونل. گر، بهره برديكدين تونل با يتوان از اتصال چند ي، م

از  يشمال يكايكه در آمر يساتين مورد تأسيدر چند. گر متفاوت استيكديبا  يريچشمگ

و  يشود، بارگذار يه خانه استفاده ميا لجن تصفيو  يپسماند شهر يفرآور يل براتون يتكنولوژ

 نديفرآ يع در زمان كليتسر يبرا .شود يانجام م يله لودر معموليه مواد از درون تونل بوسيتخل

رورو كردن يات زياز عمل نديفرآ يي، در فاز نها)ساتيتأس يت كليش ظرفيو افزا(كمپوست 

باشند و مواد  ينم ييد محصول كمپوست نهايها قادر به تول ن تونليا .شود ياستفاده م يكيمكان
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ن يباشد كه معموالً ا يم (curing)يينها يآور ازمند گذراندن مرحله عملياز آنها هنوز ن يخروج

در شكل . شود يندرو و به صورت جداگانه انجام ميسات كمپوست به روش ويك تأسيمرحله در 

  .ن ارائه شده استاز آ ينمونه ا) 79- 2(

  

  
  ك شدهيتفك يدرون محفظه ا يها تونل) 79- 2(شكل 

  ) يكير و رو كردن مكانيهمراه با ز(شكل  يكانال يها محفظه�

ل و يطو يها له كاناليكه بوس ييرا در درون بسترها ير و رو شونده، مواد وروديز يبسترها

ها  واره كاناليد يستگاه همزن، از رود. ندينما يل مياند، به كمپوست تبد محصور شده يواره بتنيد

رورو يكانال، مواد درون كانال را ز يكند و در طول حركت خود به سمت انتها يحركت م

 ييقسمت باال. شود ياز سرتاسر كف كانال، به درون مواد وارد م) دنيدم(مثبت  يهواده. دينما يم

  .باشد يها باز م ن كاناليا

گر يبا همد يمواد ورود. باشد يمختلف، مشابه به هم م يها دلن بسترها در مياز ا يبهره بردار

 يه از انتهايات تخليهمزمان با انجام عمل. شوند يم يكانال بارگذار يمخلوط شده و از ابتدا

 يك سويكند و در هر نوبت كه دستگاه از   يكانال حركت م يكانال، دستگاه همزن به سمت ابتدا

جا  كانال جابه يبه سمت انتها يدرون كانال را به فاصله مشخص كند، هر بار مواد يكانال عبور م
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كاهش موثر تعداد  يالزم برا ي، زمان و دماييل به كمپوست نهايد تا مواد قبل از تبدينما يم

رورو كردن زمان و دوره كمپوست يطول كانال و دفعات ز. ن را داشته باشنديها و ناقل پاتوژن

 يها ستميان سي، در مياختصاص يها ابعاد كانال). روز 28تا  10 معموالً(د ينما ين مييرا تع يساز

متر  8/3متر تا  9/1ها از  متر و عرض 4/2متر تا  1ها از  گر متفاوت است اما عمقيكديبا  يتجار

ه يكل. شود يكن استفاده م رورويك دستگاه زين كانال و يدر اكثر موارد، از چند. باشد ير ميمتغ

را  نديفرآاز  يخروج يند، هواينما يم يشده در مبدأ را فرآور يجداساز يلكه مواد آ يساتيتأس

  .از آن ارائه شده است ينمونه ا) 80- 2(در شكل . ندينما يه ميلتر تصفيف -ويك بيله يبوس

  

  
  برجسته يها محفظه) 80- 2(شكل 

  

  يشكل عمود ييلويس يها محفظه �

، معموالً به صورت يمواد آل يساز كمپوست يبرا يبرداردر هنگام بهره يعمود يلوهايس

. شود ياستفاده نم) يا منفيمثبت ( ياجبار ياز هواده يعني. شوند يم يهوا ده يخودبخود

 يها لجن يكمپوست ساز يبرا 1980، در دهه يشكل عمود ييلويس يها محفظه يها يتكنولوژ
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ه دستگاه نوار نقاله ليل وجود دارند كه بوسياز جنس است ييها محفظه. دنديفاضالب به فروش رس

شود كه  ياستفاده م يمتوال يلويدر اكثر موارد، از دو س. شوند يم ي، بارگذاريياز قسمت باال

مواد از . رديگ  يمورد استفاده قرار م يفاز عمل آور يدوم برا يلويفاز فعال و س ياول برا يلويس

 يت و نگهداريريمد ييواناعدم ت. شوند يگر منتقل ميك واحد به واحد ديق تسمه نقاله از يطر

ان هوا، يباز به جهت وجود جر يلو در فضاياگر س(ه آن، يو عدم تصف نديفرآآزاد شده از  يهوا

استفاده  ين تكنولوژيكه از ا ييها تياست كه در سا ييها از چالش يكي) احداث شده باشند

بسته واقع  يفضاسات و در ين تأسيا يكيگان در نزديبخصوص اگر همسا. كنند، وجود دارد يم

  .شده باشند

  

  غلطان يها استوانه �

ن مرحله يها به عنوان اول ن استوانهيجامد از ا يپسماندها يكمپوست ساز يها ستمياز س يتعداد

كامل كمپوست به  يها يجزء تكنولوژ ييغلطان به تنها يها استوانه. ندينما يكمپوست استفاده م

كمپوست، به صورت همزمان  يها ير تكنولوژيد با سايها با ين تكنولوژيند، لذا ايآ يحساب نم

اند، انجام  در آمده يعموم يل به صورت تكنولوژين دليغلطان به چند يها  استوانه. استفاده شوند

مواد از جمله  يرورو كردن و اختالط، كاهش اندازه مواد بدون خرد كردن و جداسازيات زيعمل

خارج شده از  يشود و هوا يه ميمواد به درون استوانه تغذ يهوا جهت هواده. ل استين داليا

شوند  يه ميكه مواد از درون استوانه تخل يهنگام. شود يه ميلتر تصفيو فيله بيمعموال به وس نديفرآ

ات يله عمليها بوس استوانه يبانيپشت. شود يآنها جدا م يها ندهيك سرند وارد شده و آاليبه درون 

ها  ندهيآال يجداساز يط بهتر برايباعث فراهم نمودن شرا يورود مواد يكيخردكردن مكان

ن است يدر ا ينريكانت يها غلطان و محفظه يها استوانه ين تكنولوژيك تفاوت مهم بي. شود يم
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هم فاز (كامل كمپوست  يك تكنولوژيتوان به عنوان  يرا م ينريكانت يها محفظه يكه تكنولوژ

توان به  يغلطان را فقط م يها استوانه يتكنولوژ ينمود ول قلمداد) يآور فعال و هم فاز عمل

از آن ارائه شده  ينمونه ا) 81- 2(در شكل . كمپوست به كار برد نديفرآ يعنوان مرحله مقدمات

  .است

  

  
  غلطان يها استوانه )81- 2(شكل 

  

  (Fairfield)لد يرفيف يراكتورها �

رورو كننده مواد و يك عامل زيا استفاده از است كه ب يا ك راكتور درون محفظهيلد يرفيراكتور ف

ك ين راكتور شامل يا. شود يانجام م يبه مواد ورود يتحت فشار، هواده يهوا  قين تزريهمچن

ا ي يمته ا(شكل  يچيمارپ يها رورو كنياز ز يا باشد كه در آن دسته يروباز م يلندريمخزن س

كل . باشند يو سوراخ شده م يكل توخالبه ش يچيمارپ يها ن متهيا. اند نصب شده) شكل يليدر

راكتور در شكل . اند ا بازو به قسمت وسط مخزن متصل و محكم شدهيه يك پايله يها بوس ن متهيا
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آن به  يه شده بررويتعب يها پل متحرك همراه با مجموع مته. نشان داده شده است) 82- 2(

ها  شود و مته يه ميها به مواد تخل خهوا از درون سورا. ديآ ين مخزن به دوران در ميحول ا يآرام

 2ن زمان كمتر از يماند متفاوت است و اگر ا يزمانها. ندينما يرورو ميز در درون مواد، آنها را زين

  .نمود يت كامل، فرآوريتثب يندرو برايد مواد را به روش ويهفته باشد با 3تا 

  

  
  لديرفيراكتور ف) 82- 2(شكل 

   يادرون محفظه يهاستميمشخصات س�

 .باشد يم يهواز يو ب يستم هوازيس•

 .از دارديك هفته نيه كمتر از يبه زمان تجز يستم هوازيدر س•

 يصــورت مــ يكيق انتشــار هــوا بــه داخـل تــوده  و هــم زدن مكــان يــاز طر يهـواده •
 .رديپذ

 .خته شوديا راكتور بسته ريست در داخل محفظه و يبا يپسماندها م•

 .باشد يباال م يو بهره بردار يه گذارينه سرمايهز•

  .سه شده انديچهار روش مهم با هم مقا) 14- 2(در جدول 
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  د كمپوستيروش پركاربرد تول 4سه يمقا) 14- 2(جدول 

 ستميس
 فاكتور   

  كانال بسته  هواده يكيل استاتيپا  ندرو همزن و هوادهيو  ندرويو ويپس 

ن،يپائيتكنولوژ يعموم
  يتيفيمشكالت ك

يپسماندهاياغلب برا
  شود ياستفاده م يزكشاور

 يكشاورز يكاربر يكارآمد برا
  يو شهر

 يبزرگ برا يها ستميس
  يتجار يكاربردها

يروين
  كم يانسان يروين  يانسان

يبسته به تعداد دفعات هواده
ش يف افزايضع يزير و برنامه

  كند يدا ميپ

 يزير ستم و برنامهيس يطراح
وجود . ت دارديدر آن اهم

  .نظارت الزم است

 ياد صرفه اقتصادجيا يبرا
ان يت و جريرياز به مدين

  مستمر مواد دارد
 نيزم

 ياز به فضاين
  ع دارديوس

از يع نيوس يتواند به فضا يم
  داشته باشد

از به فضا را يشتر نيسرعت ب
  دهد يكاهش   م

محدود به  ياز به فضاين
ل سرعت باال و يدل

  مستمر يبردار بهره
ديمواد حتمأ با منابع كربن

  دمتخلخل باش
  ريانعطاف پذ  د متخلخل باشديمواد حتمأ با  ريانعطاف پذ

  روز 35تا  21  روز 40تا  21 روز40تا21 ماه24تا5 دوره فعال
  روز+ 30  روز+ 30 روز+30 رقابل اجرايغ تيدوره تثب

 ارتفاع:اندازه
  عرض
  طول

 متر1-4
  متر 7 -3

  ريمتغ

 متر 1-2.8
  متر 6 -3

  ريمتغ

  متر 4.5 -3
  ريمتغ

  ريتغم

  بسته به طرح
  ريمتغ
  ريمتغ

ستميس
  يهواده

و انتقاليكيهمزدن مكان يعيفقط انتقال طب
  يعيطب

ان هوا بصورت يجاد جريا
  يومنف مثبت

همزن  يكيمكان يها نيماش
  مختلف وهواده

كنترل 
  پروسه

  ه و همزدنيكس اوليم  هيكس اوليفقط م
، كنترل يه، هوادهيكس اوليم

  درجه حرارت و زمان

، كنترل يه، هوادهيلكس اويم
درجه حرارت و زمان 

  همزدن
يفاكتورها

  بو
ش بو بايافزا

  زيبزرگتر شدن سا
ندرو رخيانتشار بو از سطح و

  دهد يم
ه محافظ و يق اليكنترل بو از طر
  لتريف

ل نقص موجود در يبو به دل
  زات يتجه

  

        مخلوطمخلوطمخلوطمخلوطمخلوطمخلوطمخلوطمخلوط        ييييييييجامد شهرجامد شهرجامد شهرجامد شهرجامد شهرجامد شهرجامد شهرجامد شهر        ييييييييقابل كاربرد كمپوست پسماندهاقابل كاربرد كمپوست پسماندهاقابل كاربرد كمپوست پسماندهاقابل كاربرد كمپوست پسماندهاقابل كاربرد كمپوست پسماندهاقابل كاربرد كمپوست پسماندهاقابل كاربرد كمپوست پسماندهاقابل كاربرد كمپوست پسماندها        ييييييييهاهاهاهاهاهاهاها        ييييييييتكنولوژتكنولوژتكنولوژتكنولوژتكنولوژتكنولوژتكنولوژتكنولوژ--------55555555--------11111111--------66666666--------55555555--------22222222

استفاده  يا دو مرحله يهانديفرآمخلوط از  يجامد شهر يكمپوست پسماندها يبرا معموالً

است و در  يع مواد وروديت سريشود، كه مرحله اول شامل مرحله فعال كمپوست و تثب يم
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 يهواده يسطح يها توده يها يتكنولوژ. شود يانجام م ييمحصول نها يآورمرحله دوم، عمل

مرحله اول  يمعموالًٌ برا يهواز يا هضم بيو  يا رون محفظهد يها ستمي، س)ASP(شده ثابت 

 يها ندرو و تودهيكمپوست معموالً از روش و نديفرآمرحله دوم  يروند و برا يكمپوست به كار م

. شود ي، استفاده ميينها يآورعمل يها يبه عنوان تكنولوژ) ASP(شده ثابت  يهوا ده يسطح

انتخاب شده، الزامات فضا و مكان و  ياختصاص نديفرآه گر بيكديها با  ين تكنولوژيق ايتلف

. ندارد يها برتر يگر تكنولوژيبر د ييبه تنها يچ تكنولوژيه. دارد يبستگ يبهره بردار يها تيالو

اس بزرگ وجود داشته است يمخلوط در مق يجامد شهر يسات كمپوست پسماندهايتأس يتعداد

  .اند ل شدهيالت بو، تعطبخصوص مشك يل مشكالت بهره برداريكه به دل

  يسطح يها توده يمناسب، تكنولوژ ياز و فضاين مورد نيدر صورت در دسترس بودن زم

ورود به  يهفته كمپوست برا 12تا  6پس از . باشد  يها م نهين گزياز بهتر) ASP(شده  يهوا ده

 نديفرآنجام كمپوست است، شامل ا نديفرآن مرحله كه ادامه يا. شود يآماده م يمرحله عمل آور

ندرو كه يروش و. دارد ينه كميزات و هزياز به تجهين است كه نييبا سرعت پا يكيولوژيت بيتثب

ن دو، ياز ا يبيا تركيشده ثابت و  يهوا ده يسطح يها  رورو شده باشد، تودهيز يبه صورت متوال

تا  3حدود  يينها يمرحله عمل آور. باشند يم يينها يمرحله عمل آور يها برا ن روشيتر معمول

  .كشد يماه طول م 9

ن يتر ن و ارزانيتر جزء ساده يسطح يها ندرو و تودهيبه روش و ياز لحاظ قدمت، كمپوست ساز

ندرو ممكن است يستم ويس. باشند يم يجامد شهر يپسماندها يمواد آل يفرآور يها برا نهيگز

كنترل اثرات  يباشد اما برازات و احداث داشته يه، تجهياول يه گذاريسرما يبرا ينيينه پايهز

و  يتيرياد مدينه زياز به صرف هزين روش ني، ايعموم يمندتيو الزامات رضا يطيست محيز



 

243 

  

انه حدود يسال يت كليها براساس ظرف ين تكنولوژيا يكل يها نهيمحدوده هز. دارد يبهره بردار

  :ل آورده شده استيتن در سال در ذ 50000

در . مخلوط وجود دارد يشهر ياز پسماندها يكمپوست ساز يادمان بريش و چين نوع آرايچند

در حال حاضر . قرار داد يابيزات انتخاب شده را مورد ارزيبه دقت تجه يستيبا يهر طراح

باشد كه مواد  يشكل م يلندري، همان استوانه غلطان سيا ستم درون محفظهين سيتر معمول

 نديفرآبسته به نوع . شوند يم ين بارگذارن ساعت در آيقه تا چندين دقيدر زمان چند يورود

در  نديفرآبه  يورود يپسماند شهرمد نظر قرار داده شده، ممكن است  يكه در طراح يا ژهيو

روز  15تا  3، از يا زمان ماند مواد در درون محفظه استوانه .شكسته و خرد شوند يمرحله مقدمات

 يشوند و ممكن است، برا يه غلطان خارج من زمان مواد از استوانيا يپس از ط. باشد ير ميمتغ

كه در درون  يا مواديباشند و  ينم يكيولوژيه بيكه قابل تجز يمواد بزرگ و مواد يجداساز

 يكنند آمادگ ير سرند عبور ميكه از ز يمواد. ك سرند شوندياند، وارد  ز شكسته نشدهياستوانه ن

مقدور است كه  ين به شرطيداشت، البته ا خواهند يينها يگذراندن مرحله عمل آور يالزم را برا

  .باشد يزمان ماند در درون استوانه طوالن

و پردازش ) هياول(  يورود يازمند پردازش پسماندهايد كمپوست نيتول يهاستميس يبطور كل

  :از آنجمله ) هيثانو(  يديمحصول تول

 انواع سرند•

 انواع خردكن•

 . ندباش ي، ميكيو مكان يدست يجداساز يستم هايس•
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        ات كمپوستات كمپوستات كمپوستات كمپوستات كمپوستات كمپوستات كمپوستات كمپوستييييييييخصوصخصوصخصوصخصوصخصوصخصوصخصوصخصوص--------66666666--------11111111--------66666666--------55555555--------22222222

 ياست كه اغلب برا ياز عناصر معدن يمقدار متنابه ي، حاويخانگ يهاكمپوست حاصل از زباله

شوند، عبارتند  يده مينام Obligoelementsن عناصر كه ين ايمهمتر. باشنديم ياهان ضروريرشد گ

فسفر،   تروژن،ين: د ازر عناصر عمده عبارتنيبدن و كبالت و ساي، مس، منگنز، موليبور، رو: از

  .ميم و سديزيم، منيم، گوگرد، كلسيپتاس

همچنانكه قبالً اشاره شد، . رات زباله مورد مصرف داردييبه تغ يب كمپوست بستگيالبته ترك

س، يسـوئ  ين كود وجود دارد، از جمله استانداردهايد و مصرف ايتول يبرا يمتفاوت ياستانداردها

ن نشـده  ينـه  تـدو  ين زميـ در ا يران، استاندارد مشخصـ يفانه هنوز در ااما متأس... آلمان، فرانسه و 

س نشـان  يآلمان و سـوئ  يمربوطه را در كشورها ي، استانداردها)16-2(و ) 15-2(جداول . است

  :دهد يم

 كشور آلمان يل دهنده كمپوست برابر استانداردهايعناصر تشك) 15-2(جدول 

  مقدار درصد عناصر يعناصر موجود در آل
  4/0-5/1 تروژنين

  2/0 -8/0 فسفر
  4/0 -2/1 ميپتاس

  1/0 -5/0 گوگرد
  2-5 ميكلس

  2/0-8/0 ميزيمن
  2/0-5/0 ميسد

  2/0 -8/0 آهن
  001/0-08/0 مس
  002/0-05/0 منگنز

  001/0 -04/0 يرو
  001/0-05/0 بر

  0001/0-005/0 بدنيمول
  0001/0-002/0 كبالت
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سيكشور سوئ يمپوست برابر استانداردهال دهنده كيعناصر تشك) 16- 2(جدول 

  مقدار درصد عناصر يعناصر موجود در آل
  32-35 كربن

  3-5 دروژنيه
  11-13 ژنياكس

  8/0-2/1 ازت
  35/0-4/0 فسفر

  3/0-6/0 ميپتاس
  25/0-30/0 گوگرد
  35/0-45/1 كلر

  3/0-9/0 ميزيمن
  6/0-6 ميكلس
  2/0-5/0 ميسد

  2/0-1 آهن
  001/0-08/0 مس
  002/0-05/0 منگنز

  001/0-04/0 يرو
  001/0-05/0 بر

  0001/0-005/0 بدنيمول
  0001/0-002/0 كبالت

يدهاين، اسيخاكستر، هوموس، پروتئ
  ...كها و يوتيب يمها، آنتينه، آنزيآم

50-34  

  
شناسـند و  يه شده مـ يظاهر مواد تجز يك كمپوست مرغوب را از رويدكنندگان، ياكثر تول

ك يـ ت توسـط  يـ فيت و كيـ كمپوست را از نظـر كم ) دنيرس(توان زمان عمل آمدن يم يبطور كل

د انـدازه  يـ كمپوسـت با  يكـ يزيات فين خصوصـ يـي در تع. ن زديتخم يبه خوب يكنترل كننده تجرب

متناسـب بـا   ... شه، كاغذ و يك، شيد پالستير مفير، مقدار درصد مواد غيشرفت عمل تخميذرات، پ

  .شوند ينوع مصرف بررس
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 يم بنديل تقسيت را بر حسب اندازه ذرات و با توجه به كاربرد مربوطه به صورت ذكمپوس

  :كنند يم

 متريليم 10كمپوست نرم با قطر ذرات كمتر از �

 متريليم 10-20ن يكمپوست متوسط با قطر ذرات ب�

 متريليم 20-45ن يكمپوست درشت با قطر ذرات ب�

تواند يم ير هنگامين تأثيا. در خاك استر فرم آن ييشتر مربوط به تغيكمپوست، ب ير كليتأث

ـ  15موجود در كمپوست حـداقل بـالغ بـر     يزان مواد آليبه حداكثر مقدار خود برسد كه م  20 يال

ه كمپوسـت انجـام   يدر زمان ته يستيه زباله نه فقط بايب تجزين ترتيبه ا. درصد از كل مواد باشد

  .رديپذ خاك انجام يعنيد در محل مصرف يشتر بايرد، بلكه بيگ

وه و يـ درشـت در باغـات م   "ن نشان داده است كه مصرف كمپوست نسـبتا يمطالعات محقق

ه، يـ د كمپوسـت در زمـان ته  يبا يم يكاريفيو ص يكاريدر سبز يتاكستان ها مناسب تر است ول

هـا  سميكروارگانيت مين صورت فعالير ايرا در غيافته باشد، زير فرم را يير و تغيزان تخميحداكثر م

  .گردد يها محدود مشهيت ريجه فعاليژن خاك گشته، در نتيو كمبود اكس CO2ش يب افزاموج

 يكه وجود هر كدام از آنها در كمپوست مضرات... ك، و يشه، پالستيل شياز قب يوجود مواد

ل آن بـه  يخـاك و تبـد   يريموجب نفوذ ناپذ يك كه پس از مدتيپالست "خصوصا(به همراه دارد 

ـ يـ ن مـواد نبا يدر كمپوست نرم ا. ده شوديد به حداقل ممكن رسانيبا) شود يباتالق م  6ش از يد ب

  .باشد% 12ش از يدرصد و در كمپوست متوسط ب

  

        كمپوستكمپوستكمپوستكمپوستكمپوستكمپوستكمپوستكمپوست        ندندندندندندندندييييييييفرآفرآفرآفرآفرآفرآفرآفرآ        يييييييياصلاصلاصلاصلاصلاصلاصلاصل        ييييييييبخش هابخش هابخش هابخش هابخش هابخش هابخش هابخش ها--------77777777--------11111111--------66666666--------55555555--------22222222

ر يتوان به صورت ز يل زباله به كمپوست را ميك كارخانه تبديدر  ينديفرآمراحل مختلف 
  :برشمرد
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 نيتوز•

 افتيدر•

 هيتغذ•

 قابل مصرف جهت فروش يافتيو آماده كردن مواد باز يند، دسته بيجداساز•

 خرد كردن•

 سرند كردن•

 ريتخم•

 مرغوب كردن•

 

        موجودموجودموجودموجودموجودموجودموجودموجود        ييييييييانواع روشهاانواع روشهاانواع روشهاانواع روشهاانواع روشهاانواع روشهاانواع روشهاانواع روشها        ييييييييسه اقتصادسه اقتصادسه اقتصادسه اقتصادسه اقتصادسه اقتصادسه اقتصادسه اقتصادييييييييمقامقامقامقامقامقامقامقا--------88888888--------11111111--------66666666--------55555555--------22222222

توجه شود تا  ييد به فاكتورهايك منطقه باي يد كمپوست مناسب برايستم توليدر انتخاب س

ستم ين سيدر ب. است يكتور اقتصادن فاكتور، فايترين واساسيستم انتخاب گردد كه اولين سيبهتر

نصب و  ينه هاين هزيباالتر يدارا ياز نقطه نظر اقتصاد يستم رآكتورياد شده سي يها

ح يه باالتر اگر به صورت صحياول ينه هايرغم هز يستم علين سيا يباشد ول يم يريبكارگ

 يرويد نيان گرديه بنه ها را جبران كند، مثال همانطور كياز هز ياريتواند بس ياستفاده گردد م

ن روش و كاهش يلتر در ايوفيگر به علت استفاده از بيالزم دارد و از طرف د يكمتر يكارگر

نصب كرد و  يك تر به مناطق شهريتوان رآكتورها را نزد ين روش مينامطبوع در ا يد بويتول

 يگريد يسگر عامل اسايكاست، از طرف د يريحمل و نقل به طور چشمگ ينه هاين از هزيبنابرا

ستم ها، روش ين سين ايو همگن بودن مواد است، در ب يكنواختيزان يرد ميد مدنظر قرار گيكه با

م يتنظ يت بااليمواد دارد كه علت آن حساس يكنواختير در ييبه تغ ييت بااليحساس يرآكتور
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د كمپوست يتول يستم هاين اگر مواد خام به صورت ناهمگن هستند سيقطعات است بنابرا

  .توانند موثرتر عمل كنند يتوده ثابت م يردان و هوادهبرگ

در  يدارند ول ين تريز پائينصب و تجه ينه هايد كمپوست كوچكتر معموال هزيتول يكارخانه ها

  .ن كارخانه ها باالتر استيدر ا ير و نگهداريتعم ينه هايو هز يجار ينه هايعوض هز

  

        ت ت ت ت ت ت ت ت ييييييييتثبتثبتثبتثبتثبتثبتثبتثب        ييييييييهاهاهاهاهاهاهاهاييييييييفناورفناورفناورفناورفناورفناورفناورفناور--------99999999--------11111111--------66666666--------55555555--------22222222

. ز هستنديت نيروش تثب يبه نوع... و  يهوازير كمپوست، هضم بينظپردازش زباله  يه روشهايكل

از  يا مواد هضم شده خروجيشود،  يآورجمع ييبعنوان نمونه اگر كمپوست قبل از مراحل نها

ت يتثب يهايكال جزو فناوريومكانيمانند فوكوكا و ب يينكند و روشها يرا ط يهاضم مراحل بعد

  .هستند

  

oكال يومكانيوه بيمپوست به شد كيكار تول يروش اجرا  

 يبوده و اساس كار آن بر مبنا يكيولوژيب - يكيپردازش مكان ياز روشها يكيكال يو مكانيروش ب

تا  40به ارتفاع  يبستر ين روش زباله ها  ابتدا بر رويدر ا. باشديم يمواد آل ييايميوشيه بيتجز

 2تا  5/1دن به ارتفاع  يو پس از رسه شده يتخل)  Corse( متر از كمپوست درشد دانه  يسانت 60

 يپوشش داده م)  Fine(ز دانه يمتر كمپوست ريسانت 30تا  20به ضخامت  يه ايمتر توسط ال

  .ن روش نشان داده شده استيا) 83-2(در شكل . شوند
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  كمپوست ياصل يارتباط بخش ها) 83- 2(شكل 

  

متر عرض ساخته شده و ارتفاع آنها  50تا  30متر طول ،  100ن پشته ها معموالٌ در ابعاد يا

حاصل از  يه ها و تبادل  بخارات و گازهايبمنظور انتقال هوا به درون ال. باشد يمتر م 3حداكثر 

ستم يس يو زهكش يجهت هواده يهالوله يهان پشتهيدات جامد در ايزا يكيولوژيه بيتجز

. گردد ينصب م يمواز يمتصل به لوله ها يدرامتداد طول پشته ها و عمود يبصورت مواز

و  يديرابه توليش يو نگهدار يآورن روش نقش بستر درشت دانه كف جمعيدر ا يبطوركل

از تجمع  يريز دانه، كاهش انتشار بو و جلوگياز روان شدن آن، و نقش پوشش ر يريجلوگ

  .باشد يحشرات م

كرو يله با كمك مموجود در بافت زبا يمواد آل يباً تماميماه، تقر 6معموالٌ بعد از گذشت 

بعد از . گردنديم يجمع آور ييده و پشته ها جهت سرند و پردازش نهايه گرديسمها تجزيارگان

 : ديآ يسرند كردن دو بخش به دست م

  ) كمپوست(متر  يليم 20بخش كمتر از   -1

ــر از   -2 ــش بزرگت ــيم 20بخ ــر  يل ــوط(مت ــك يمخل ــت يخش ــوب و دياز پالس ــر يك، چ گ
  ). مانده يمواد باق
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و  يبسته بند يت آن به عنوان كود آليفيتوان بسته به كيمتر كمپوست را م يليم 20بخش كمتر از 

ز ين بخش نياز ا ين مقدار كميهمچن.  مورد استفاده قرار داد يكشاورز يهانيا زميجهت اح

  .شود يبرگشت داده م نديفرآت يد به سايجد يهاپشته يدهجهت پوشش

 يپشته ها يبستر ساز يباً كامالً دوباره  برايتقر) درشت دانه ( متر يليم 20بخش بزرگتر از 

مانده جهت دفع به مركز  ياز آن بعنوان باق يار كميباٌ مقدار بسيده و تقريد به مصرف رسيجد

،  يكيولوژيت بيل تثبيز غالباٌ به دليمانده ارسال شده به مركز دفن ن يباق. گردد  يدفن رهسپار م

  . باشد يرابه ميفاقد گاز و ش

  

  كاليومكانيدر روش ب يستم هوادهيس•

ه مواد يكه نقش تجز يهواز يسم هايكروارگانيت مياز جهت فعاليژن مورد نين اكسيبه منظور تام

ساخته  يمتر در عرض پشته ها يليم 125با قطر   PVCيزهكش ياز لوله ها. را بر عهده دارند يآل

كال يومكانيب يقاتيرفعال در پروژه تحقيعال و غف يستم هوادهيدو نوع س. گردد يشده، استفاده م

  .ن روش نشان داده شده استيا) 84-2(در شكل . مورد استفاده قرار گرفت

  
  كاليومكانيب روش در يهواده ستميس) 84-2(شكل
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رفعاليغ يستم هوادهيس �

) Convection(هاهيهوا در داخل ال يعيطب يينكه توسط جابجايستم به علت اين سيدر ا يهواده

 يم يم بنديل تقسيخود به دو روش بشرح ذ يرفته كه با توجه به نوع لوله گذاريصورت پذ

  :گردد 

ــل -1 ــدرا: (Original Method) يروش اص ــذار ي ــه گ ــاين روش لول ــر  ي، انته دو س

ــه زهكشــ ــ  pvc يلول ــه اگــزوز در وســط از   يجهــت ورود هــوا از پشــته خــارج م شــود و لول

ـ ا. شـود  يپشته خارج م يسطح باال   نـد يفرآحاصـل از   ين لولـه اگـزوز جهـت خـروج گازهـا     ي

(O2-CH4-CO2) رفعال نام دارديستم غيس. باشد يم.  

ــران -2 ــان : (Tehran Method)  روش ته ــام آلم ــا ين ــ Breuerن روش ي ــد يم در . باش

بـدون   يك لولـه سراسـر  يـ رد كـه ابتـدا   يـ گ يانجـام مـ   يبـه صـورت   يسـتم لولـه گـذار   ين سيا

ــ يــز پشــته خــارج گرداگــزوز كــه در دو ســر آن ا  يده اســت در عــرض پشــته كــار گذاشــته م

كـه دو سـر لولـه در داخـل     ياز لولـه اول بـا اگـزوز بطور    يمتـر  3بـه فاصـله    يشود و لوله بعد

ـ ا. رديـ گ يمانده قرار م يپشته باق  يمتـر  3ان بـا فواصـل   يـ ك در ميـ بصـورت   ين لولـه گـذار  ي

  .ن روش نشان داده شده استيا) 85-2(در شكل . شود يپشته ادامه داده م يتا انتها

  

  تهران روشو  ياصلروش ) 85-2(شكل
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:فعال يستم هوادهيس�

ز به ين نيباشد كه ا يم يكيالكترومكان يستم هايبه صورت فعال توسط س يستم هوادهين سيدر ا

  .شود يدو روش انجام م

  :توسط فن  يهواده -1

توسط سه دستگاه  يكن هوادهيو ل باشد يمانند روش تهران متد م يستم، لوله گذارين سيدر ا

ن روش نشان داده يا) 86-2(در شكل . . رديگ يبصورت دمش هوا به درون پشته انجام م هواكش

  .شده است

  

  
  هواكش توسط يهواده) 86- 2(شكل 

  : توسط كمپرسور يهواده -2

ــدر ا ــتم نين سي ــس ــذار ي ــه گ ــ  يز لول ــران م ــد روش ته ــديمانن ــ. باش ــوادهيل ــط  يكن ه توس

ن روش نشــان داده شــده يــا) 87-2(در شــكل . رديــگ يبــه صــورت فعــال انجــام مــكمپرســور 

  .است
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  كمپرسور توسط يهواده) 87- 2(شكل 

  

  كارخانه كمپوستكارخانه كمپوست--------1010101010101010--------11111111--------66666666--------55555555--------22222222
oيو آماده ساز يمرحله جداساز  

ــدا ــاز يدر ابت ــالن جداس ــاز يس ــاده س ــ ي، واحــد دريو آم ــت بصــورت دو مخــزن بتن ــا  ياف ب

ــرار دارد 1000ش يگنجــا ــه ق ــن زبال ــه. ت ــهــر مخــزن توســط  ياهــزبال ل يــك دســتگاه جرثقي

ل توسـط  يـ ت جرثقيهـدا . شـوند يه انتقـال داده مـ  يـ ف تغذيـ داخـل ق ) تن 3ت يبا ظرف( يچنگك

از  ينمونــه ا) 88-2(در شــكل . رديپــذ يســتم مــدار بســته از اتــاق كنتــرل صــورت مــيك سيــ

  .آن نشان داده شده است

  

  
  يو آماده ساز يمرحله جداساز )88- 2(شكل 
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 يهـا زبالـه . شـود  يختـه مـ  يدوار ر يداخـل سـرندها  ) اسـلت  (  يط نـوار نقالـه فلـز   زباله توس

 ينوارهـا  يو بـررو ) زبالـه قابـل كمپوسـت   (سـرند عبـور كـرده     يمتر از شـبكه هـا  يليم 50ر يز

متـر كـه روگـذر سـرند هسـتند      يليم 50درشـت تـر از    يزبالـه هـا  . رديـ گيت قـرار مـ  ينقاله هدا

ــه جداســاز  ــ يوارد تســمه نقال ــه در ا شــوند يم ــك ــه جداســازي ــثانو ين مرحل ــل ي ــواد قاب ه م

لـر بـه   يتر يخـارج و توسـط سـم    يزبالـه از سـالن جداسـاز    يرد و مـابق يـ گيافت انجام مـ يباز

) مگنــت( يســيمغناط يازآهنربــا يرســرنديدر ادامــه زبالــه ز. شــوديمحــل دفــن انتقــال داده مــ

ــ  ــور داده م ــدار  يعب ــا مق ــود ت ــك  يش ــزات كوچ ــر از از فل ــذيليم 50ت ــه مترج ب و از چرخ

  .از آن نشان داده شده است ينمونه ا) 89-2(در شكل . خارج گردند  نديفرآ

  

 
  يفلز نقاله نوار )89- 2(شكل 

  

oهير اوليسالن تخم  

ر يــتخم يبــرا يمخصوصــ يكانــال هــا يهــا داران ســالنيــركــه هــر كــدام از ايدو ســالن تخم

نــوار نقالــه از بــاال و  كيــر توســط يــتخم يشــده بــرا يجداســاز يهــازبالــه. باشــديزبالــه مــ

ــورت  ــ يبص ــت در اول ــال تخليكنواخ ــن كان ــ ي ــرار م ــ  يگيه ق ــنج روز بوس ــس از پ ــد و پ له يرن
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نمونـه  ) 90-2(در شـكل  . . گـردد  يمنتقـل مـ   يبـه كانـال بعـد   ) نـدرو يو(ر و روكـن  يدستگاه ز

  .از آن نشان داده شده است يا

  

  
  هير اوليسالن تخم) 90- 2(شكل 

oيهواده  

ن يه شده تاميهوا كه در بستر كانال تعب يق مجاريو از طر يهواده يهاله فنياز بوسيمورد ن يهوا

در . . گردد ير ميتخم يمترمكعب هوا در ساعت وارد كانال ها 8000 يبيبطور تقر. شود يم

  .از آن نشان داده شده است ينمونه ا) 91-2(شكل 

  

  
  يهواده) 91- 2(شكل 
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oلتريوفيب  

كه  ييشوند كه توسط كانالها يه ميتعب يه بصورتير اوليتخم يهان سالنيدربالكتروموتورها 

ت يلتر هدايوفيو به قسمت ب يمتصاعد شده را جمع آور يها قرار دارد، گازهان سالنيدرسقف ا

 يجذب گازها استفاده م يده كمپوست براين قسمت از شاخه درختان وكود رسيكه در ا. كننديم

  .نشان داده شده است از آن ينمونه ا) 92-2(در شكل . . شود

  

  لتريوفيب) 92- 2(شكل 

oهير ثانويسالن تخم  

بعد از عمل  ييبوده و كمپوست نها (coarse compost)ن سالن بصورت انبار كمپوست درشت يا

داشته تا  يروز ماندگار 21ن سالن مواد مدت يشود در ا ين قسمت وارد بازار ميدر ا يآور

  .از آن نشان داده شده است ينمونه ا) 93-2(شكل در . . كمپوست باال برود يدرجه پختگ

  



 

257 

  

  
  هيثانو ريتخمسالن ) 93- 2(شكل 

  
o سالن كود آماده(fine compost)   

كمپوست درشت . باشد يد كمپوست ميتول نديفرآن مرحله يقت آخرين سالن كه در حقيدر ا

coarse compost  شده و مواد ناخالص  ييگردد و پس از سرند، نهايمتر ميليم 20وارد سرند با مش

 (fine compost)ك از كمپوست درشت جدا شده و كمپوست آماده يشه و پالستيگر از جمله شيد

از آن  ينمونه ا) 94- 2(در شكل . . ديآ يفروش بدست م يمتر برايليم 20تا10و10 يزهايدر سا

  .نشان داده شده است

  

  
  سالن كود آماده) 94- 2(كل ش
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  وگازوگازييبب  ييتكنولوژتكنولوژ  --ازي ازي ووبيهبيههضم هضم --22--66--55--22
  :هايژگيو•

فاضـالب و هـر نـوع پسـماند و      يهـا و لجـن  يشهر يآل يزباله ها يت امحايقابل يدارا�

 يمواد آل يپساب محتو

 ستيط زيدوستدار مح�

ش ياز گرمـا ين يهاطيتوان در محيد برق و حرارت و سرما كه از حرارت آن ميت توليقابل�

هـا، خشـك   هاضـم  يحرارت يازهاين نيا بخار، تامين آبگرم ي، تام)يو مسكون ير ادارينظ(

اسـتفاده  ) در صـورت وجـود  (به زباله سوز يا خشك كردن زباله تر وروديرابه و يكردن ش

 .ز استفاده نمودين يجذب يلرهايد سرما در چيتول يتوان براين حرارت مياز ا. نمود

 .باشديسبز م يهكتار با فضا 3حدود  يتن 500كواحد يالزم جهت احداث  يفضا�

 يائيميش يآل ين كودهايگزيد جايمف يدوران هضم، كودآل يها پس از طهاضم يخروج�

در آب  يالبتـه بـا غوطـه ور   . باشـد يو حساس مـ  يك زباله و خرد كردن آن ضروريتفك�

 .شوديفراهم م يك ارزانتر و بهتريامكان تفك

 .دهديرا رائه م يدار و ثابتيپا يبرق يميقد يهاستم با دفنگاهين سيب ايترك�

دالر بـر   100تـا   70از  يآن بسته به فنـĤور  ير و نگهداريه و تعمياول يگذارهينه سرمايهز�

  .باشديتن در سال م

  :سابقه نصب •

ع و يو صـنا  يانواع پسماندها و فضوالت و زائدات كشـاورز  يستم ها در اروپا براين سيا�

 .اندتوسعه داده شده يفضوالت دام يكا عمدتاً برايدر آمر

 .ت دفن مواد قابل پردازش بشدت در حال توسعه استيها پس از ممنوعستمين سينصب ا�
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  بزرگبزرگ  ييهاهاوگاز زباله در هاضموگاز زباله در هاضمييبب--------11111111--------22222222--------66666666--------55555555--------22222222

در صورت ... (رابه، لجن فاضالب و يك، خرد شده و با شيا پس از تفكين روش زباله قبل يدر ا

هضم شده و گاز  يهوازيط بصورت بيباالتر از مح يدر دما يمخلوط شده و در مخازن) وجود

ه مبدل يده و برق و در صورت تعبيمنتقل گرد Gas Engineستم يش به سيپس از پاال يديولت

  .از آن ارائه شده است ينمونه ا) 41-2(شود كه در شكل يد ميز تولي، حرارت نيحرارت

  

  
  يشهر يها زباله يهوازياز هاضم ب يا نمونه) 95- 2(شكل 

  

    ييشهرشهر  ييزباله هازباله ها  ييهوازهوازييهضم بهضم ب  ييهاهاندندييفرآفرآانواع انواع   --------22222222--------22222222--------66666666--------55555555--------22222222

 :م نمود يتوان به چند دسته تقسيرا م يشهر يه زباله هايتصف يبرا يهوازيهضم ب نديفرآ

oيتك مرحله ا نديفرآ 

oيچند مرحله ا نديفرآ 

oوستهير پيغ نديفرآ 
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م ير تقسيز يهازان درصد جامدات موجود در راكتور به گروهيتواند بر اساس ميم يبندن دستهيا

  :شود  يبند

 )درصد  10جامدات كل كمتر از ( ات جامد كم يبا محتو�

 )درصد  12 - 15ن يجامدات كل ب(  يانيمحدودة غلظت م�

 )درصد  22 – 40جامدات كل ( غلظت باال  يهانديفرآ�

براساس  ياو چند مرحله ياك مرحلهي يهانديفرآباال،  يهاب دسته و گروهيحال با ترك

  :شودير منجر ميد زيجد يبندات راكتور به دستهيمحتو

  S.S.L.S (Sinlge-Stage-Low-Solid( ن ييغلظت پا يك مرحله ات�

 S.S.M.S ( Sinlge-Stage-Medium-Solid( غلظت متوسط  يتك مرحله ا�

 S.S.H.S ( Sinlge-Stage-High-Solid( غلظت باال  يتك مرحله ا�

 M.S.L.S ( Multiple-Stage-Low-Solid( ن ييغلظت پا يچند مرحله ا�

 M.S.M.S ( Multiple -Stage- Medium -Solid( توسط غلظت م يچند مرحله ا�

 M.S.H.S ( Multiple -Stage- High -Solid( غلظت باال  يچند مرحله ا�

ش ياز آب دارند كه باعث افزا يياز به حجم باالين نييغلظت پا يهانديفرآد توجه شود كه يبا

حذف  نديفرآن، يوه بر اعال. شوديه ميتصف يمت تكنولوژيش قيت افزايحجم راكتور و در نها

  .گردد ياضافه م يقبل ينه هاينه بر بوده و به هزيهز ييآب از محصول نها

دات خواهند ياز تول يزان مشخصيم ياز راكتور برا ياز به حجم كمتريغلظت باال ن يهانديفرآ

 يترمت بااليق يدارا... ر پمپ ها و يغلظت باال نظ يهانديفرآاز در يزات مورد نياما تجه. داشت

غلظت باال  يراكتورها ياز نظر فن. باشندين مييغلظت پا يزات مشابه در راكتورهاينسبت به تجه

  . ن هستند ييغلظت پا يم تر و محكم تر از راكتورهايضخ يليخ
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ساخته شده در  ياغلب راكتورها. شتر استيغلظت باال ب يدر راكتورها يمواد آل يريسرعت بارگ

غلظت  ير احداث راكتورهايان اخيكه در سال ين بودند، در حالييغلظت پا يراكتورها 80دهة 

  .افته استي يباال فزون

oيتك مرحله ا نديفرآ   

ك راكتور يدوژن و متانوژن در يشامل اس يهوازيهضم ب نديفرآتمام  ياتك مرحله يدر راكتورها

ن يينند غلظت پاتوايات راكتور مين راكتورها بسته به غلظت جامدات كل محتويا. شود يانجام م

  .ا غلظت باال باشندي

oن ييغلظت پا يتك مرحله ا يهانديفرآ )S.S.L.S  (  

ن نوع ين ايجذاب هستند، همچن يليخ ين به خاطر سادگييغلظت پا يتك مرحله ا يهانديفرآ

ن راكتور يمعمولتر. اندهن دهه كار كرديفاضالب چند يهاخانههية لجن تصفيتصف يراكتورها برا

نشان ) 96-2(از آن در شكل  ينمونه ا. باشد يم) CSTR ( وش، راكتور اختالط كامل ن ريدر ا

  .داده شده است

  

  
  نييغلظت پا يهوازياگرام هاضم بيفلود) 96- 2(شكل 
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شود و سرعت ورود مواد متناسب با يو كامل به هم زده م ين راكتورها مواد به طور دائميدر ا

روز بسته به نوع  14 – 28ن ين راكتورها بيان ماند در اعموماً زم. باشد يسرعت خروج آن م

  . باشدير ميمتغ ياتيعمل يو دما يخوراك ورود

 نديفرآتوان به  يم)  S.S.L.S( ن ييغلظت پا يتك مرحله ا ياز چند نمونه معروف راكتورها

WASA  ،در فنالندECOTEC  ،در آلمانSOLCON دا اشاره كرديفلور يزنيدر مجتمع د.  

 10 – 15ن واحد يغلظت جامدات در ا. ش شده استيآزما يات كاملتريبا جزئ WASAواحد 

در  WASAسه واحد . شده است يفنالند راه انداز WASAدر  1989درصد بوده كه در سال 

ط ين راكتورها در شرايا. باشند يتن در سال در حال كار م 3000 – 85000 يها يفنالند با ورود

روز  20ك حدود يليمزوف يهانديفرآزمان ماند در . كنند يت ميالك فعيليك و ترموفيليمزوف

به  يمواد ورود. ابدي يروز هم كاهش م 10ن زمان تا يك ايليط ترموفيكه در شرا ياست، در حال

. گردد يشده، سپس با لجن فاضالب مخلوط م يجداساز يكين واحد ابتدا به صورت مكانيا

  .عات متفاوت استيع ضاه مواد به راكتور بسته به نويسرعت تغذ

متفاوت ) VS(يمترمكعب به ازاء هر تن جامدات فرّار ورود 320تا  170وگاز از يد بيزان توليم

. ه شوديتواند تغذيم يلوگرم در روز مواد آليك 6 – 7/9به ازاء هر متر مكعب حجم راكتور . است

  .كتور مشاهده شده استبه را يورود VSدرصد كاهش در مقدار  75تا  40ن يها بنديفرآن يدر ا

  نييغلظت پا يتك مرحله ا يستم هايس يايمزا•

 غلظت باال يستم هايآن نسبت به س يآسان و توسعة تكنولوژ يبهره بردار�

 دارند  يراه انداز يبرا يزات ارزانترياز به تجهيستم ها نين سيا�

نييغلظت پا يتك مرحله ا يستم هايب سيمعا�
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. شوندين از زباله جدا ميه، اجزاء سنگيش تصفيپ يهانديفرآها در ستمين سيدر ا�

ستم شده و يبه س يورود VSزان يدر م يدرصد 15 – 25ن عمل باعث كاهش يا

 .شوديمنجر م يديوگاز تولين كاهش را در مقدار بين نسبت، ايبه هم

ن در ته راكتور و ية سنگيك اليل يتوان به تشكيستم مين سيگر مشكالت اياز د�

اشاره كرد كه باعث ) اسكام(سخت شناور در سطح راكتور ة يك اليجاد يا

ن ين در ايية پايال. شوديكنواخت جرم در كل راكتور ميع يدر توز يناهمگون

ز مانع همزدن ين ييباال يهاهيرساند، ال يب ميهمزن آس يراكتورها به پروانه ها

ها هين اليه ايكبار نسبت به تخليد هر چند وقت ين رو باياز ا. شوديمؤثر راكتور م

 . از راكتور اقدام نمود

آب به  ياديدرصد، مقدار ز 15رساندن غلظت به كمتر از  يها براستمين سيدر ا�

ن سبب يش حجم راكتور شده و به همين عمل باعث افزايا. شوديراكتور اضافه م

 يزان انرژين كار ميا ياز طرف. گردديمت تمام شدة راكتور ميش قيباعث افزا

 .كند ياد ميز زيرا ن ش راكتورين گرمايتأم ياز برايد نمور

حذف آب از  يبرا يزات اضافيو تجه يانرژ يعالوه بر موارد فوق مقدار�

 .از استيراكتور مورد ن يات خروجيمحتو

ش يدة پيچياز بزرگ بودن حجم راكتور در كنار مرحلة پ يمت ناشيش قيافزا�

ستم يس يو بهره بردار يراه انداز زات به كار رفته درين تجهييمت پايه، با قيتصف

 . قابل جبران است

oغلظت باال  يتك مرحله ا يهانديفرآ )S.S.H.S  (  

 يبرا 80قات انجام شده در دهة يجة تحقيغلظت باال، نت يجاد شده در تكنولوژيا يهاشرفتيپ

- يم S.S.H.S  يهانديفرآاز جمله . باشديم) خشك(ق ير رقيعات غيوگاز از ضايد حداكثر بيتول
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ك يليترموف ياز راكتورها نديفرآن سه يا يتمام. اشاره كرد Valorgaو  Dranko ،Kompo gasتوان به 

ط يدر شرا Valorga يازواحدها يبعض(اند ل شدهيروز تشك 14 – 20با زمان ماند  ياتك مرحله

  :ديآيمر يدر ز يشتريات بيبا جزئ Valorgaو  Dranko يهانديفرآ). كننديك هم كار ميليمزوف

با توجه به . شوند ين خارج مييه و مواد هضم شده از پايراكتور از باال تغذDranko يدر راكتورها

مخلوط شده و  يبا مواد ورود ياز مواد خروج يهمزن ندارد و قسمت نديفرآن يا) 97-2(شكل 

به كود  ليشده و تبد يريآبگ يمانده مواد خروجيشود ، باق يدوباره به داخل راكتور فرستاده م

  . گردد  يم يآل

  

  
Kompogas هاضم )  B( Dranko هاضم )  A( )97- 2(شكل 

  

 Plugان مواد ين تفاوت كه جريكند، با ايكار م Dranko يهاستميهمانند س Kompo gasستم يس

flow يستم هايكه در س ياست، در حال يادر راكتور استوانه يبه صورت افق Dranko  راكتورها به

. شوديك همزن مناسب استفاده مياختالط از  يستم ها براين سيدر ا. باشنديم يدصورت عمو
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ان يات مانع جريمحتو يغلظت باال. باشديدرصد م 23ن راكتور حدود يغلظت جامدات كل در ا

شه در ته راكتور ته ين مانند شن و شيدرصد اجزاء سنگ 23كمتر از  يدر غلظت ها. شود يمواد م

  .از آن ارائه شده است ينمونه ا) 98-2(شكل در . شودين مينش

  

  
  Kompogasستم هضم يس) 98- 2(شكل 

o نديفرآ Valorga   

ن يل شد، ايدر فرانسه تشك  Stainmuller Valorgaلة يبوس 2002در سال Valorga  يالمللنيب يكمپان

در  Valorgaه يواحد اول. ل شده بوديدر خصوص پردازش زباله تشك 1981ابتدا در سال  يكمپان

 يكمپان 1988در سال . فرانسه ساخته شد Montpelierدر شهر  يدر محل كمپان 1982سال 

لة هضم يبوس يعات خانگيت ضاين كارخانه، جهت تثبيساخت اول يخود را برا يهاتيفعال

  .فرانسه آغاز كرد Amiensدر غلظت باال در شهر  يهوازيب

شود و زباله به دو يه انجام ميش تصفيك پياتومات ك جداكنندةيبا استفاده از  Valorgaدر پروسة 

مادة جدا . ر، كاغذ و مقوا استيشامل مواد هضم پذ يفاز آل. شوديم ميتقس ير آليو غ يجزء آل
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ك ين لجن در يا. ل شده استيتشك TSدرصد  35تا  20ظ با يك لجن غليهضم از  يشده برا

  .شوديك، هضم ميليا ترموفيك يليهاضم مزوف

 يلندر عموديك سيستم ها راكتور ين سيدر ا. منحصر به فرد است Valorga يهاستميس يطراح

در . شوديم يم بنديدر مركز به چند قسمت تقس يعمود يهاواركياست و راكتور توسط د

ن يا. شودين به راكتور وارد ميياز پا يورود يهاق لولهيخوراك از طر Valorga يهاستميس

هاضم خارج شوند، به اطراف  ينكه از انتهايد كه مواد قبل از اشويسبب م يت هندسيوضع

در . مانده و به طور كامل هضم شوند يهفته در هاضم باق 3مدت زمان  يفرستاده شده و برا

  .از آن ارائه شده است ينمونه ا) 99-2(شكل 

  

  
  Valorgaپروسة هضم ) 99- 2(شكل 

  

ون يركوالسيس يك برايك پمپ پنوماتيز وجود ندارد و ا يكيهمزن مكان Valorgaدر هاضم 

از  يمادة هضم شدة خروج. شوديات استفاده ميهاضم جهت همزدن محتو يوگاز از انتهايب

 يق سازيع جدا شده جهت رقيما. شوديم يريلترپرس آبگيو ف ينينشهاضم با استفاده از ته

- يدفع م يالب شهرستم فاضيشود و مازاد آن به سيستم برگشت داده ميبه س يخوراك ورود



 

267 

  

هفته  2به مدت  ييت نهايدرصد جهت تثب 40حدود  TSقسمت جامد مواد هضم شده با . گردد

از كمپوست  يك الك چرخان مواد خنثيسپس با استفاده از . رديگيقرار م يمورد هضم هواز

  .از آن ارائه شده است ينمونه ا) 100-2(در شكل . شوديجدا م يديتول

  

  Valorgaم هاض) 100- 2(شكل 

  

ص يبعد از تخل يق به شبكة گاز رسانيا تزريجهت استحصال حرارت، برق  يديوگاز تولياز ب

شود يحذف م يديوگاز تولينامطبوع ب يلتر مناسب بويوفيك بيبا استفاده از . شودياستفاده م

)Valorga 2004 .(هضم مرطوب « د توجه داشت كه پروسة يبا «Valorga ت جامدات با غلظ يبرا

ن يمناسب در ا TSمقدار . شودين مين داخل هاضم ته نشين مناسب است و قطعات سنگييپا

  ).Valorga 2004(درصد باشد  20د كمتر از يحالت با
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o نديفرآ BTA   

 يو بخش آل يخانگ يجامد شهر يپسماندها يه مواد آليتصف يبرا 1986ابتدا در سال  نديفرآن يا

 20ت يبا ظرف 1990در سال  ين واحد صنعتياول. دا كرديه پتوسع يو كشاورز يتجار يپسماندها

 4و  يدر حال بهره بردارBTA واحد  22در حال حاضر . هزار تن در سال در هلند ساخته شد

  . واحد در حال ساخت وجود دارد

ن يدر ا. شوديتوسط آب بازچرخش شده از راكتور شروع م يبا انحالل مواد آل BTA نديفرآ

تر و نين حالت مواد سنگيدر ا. نديآيدر م يريك مخزن به حالت خميداخل مرحله مواد در 

. گردديشكل حاصل م يريخم ي، جدا شده و دوغابيكيك جدا كنندة مكانيمخلوط نشده توسط 

شن، ماسه،  يهان مرحله، دانهيكلون شده و در ايدروسيستم هيك سين دوغاب سپس وارد يا

ظ يكنواخت و غليباً يون تقريك سوسپانسيجه يدر نت. وندشيها حذف مشهيزه و خرده شيسنگر

در . گردديوارد م يمخصوص به هاضم اصل يهاون توسط پمپين سوسپانسيا. شوديحاصل م

  .تك مرحله و چند مرحله ارائه شده است ينمونه ها) 102-2(و ) 101- 2( يشكل ها

  

  
BTA ياراكتور تك مرحله) 101- 2(شكل 
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  BTA ياتور چند مرحلهراك) 102- 2(شكل 

 

ن طرح يچند  BTA، يديوگاز و كمپوست توليت واحدها و نحوة استفاده از بيبا توجه به ظرف

سم ير متمركز، مكانيكوچك و غ يواحدها يبرا. ارائه نموده است يهوازيهضم ب يمتفاوت را برا

د ينما يم مح داده شده را هضيشكل توض يرياست كه مادة خم يك راكتور تك مرحله ايشامل 

 .  

- چند مرحله يهاهزار تن، استفاده از هاضم 50ش از يت ساالنه بيبزرگتر، با ظرف يواحدها يبرا

 يع جداسازيشده و به دو فاز جامد و ما يرين حالت ابتدا مواد آبگيدر ا. افته استيتوسعه  يا

. گردديز ميلدرويك هاضم، جهت انجام واكنش هيق شده و وارد يفاز جامد با آب رق. شونديم

ز، يدرولين مواد بعد از انجام عمل هيا. از دارديروز ن 4حدود  يز زمان مانديدروليانجام واكنش ه

ن هاضم يدر ا. شوند يگر وارد ميك هاضم  ديع جدا شده در مرحلة قبل به يهمراه با فاز ما

روز  2رحله حدود ن ميزمان ماند در ا. د خواهد شديوگاز توليمتانوژن فعال بوده و ب يهايباكتر

شود، آب جدا شده  يآنها انجام م يريسپس مواد از راكتور متانوژن خارج شده و عمل آبگ. است

هفته به  3 يال 1مانده به مدت يستم برگشت داده شده و مواد جامد باقيبه س ير سازيجهت خم
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متان  درصد 65تا  60حدود  BTA يدر واحدها يديوگاز توليب. شونديت ميتثب يصورت هواز

  .دارد 

o نديفرآ Linde - KCA/BRV   

 يكيولوژيب - يكيه مكانيجهت تصف يك گروه مهندسيآلمان   Linde AG Wies – badenدر شركت

 1980را از سال  يشهر يزباله ها يكيولوژيب يكيه مكانين شركت تصفيا. پسماندها بوجود آمد

ن شركت دو يا. نموده است يبردارواحد را در سراسر جهان بهره  70ش از يشروع و تا به حال ب

با  ييبا هضم در فاز خشك و هاضم ها ييهاضم ها. دينما يو عرضه م ينوع هاضم را طراح

  . هضم در فاز مرطوب 

ن هاضم ها در يا. يو دو مرحله ا يك مرحله ايبا هضم در فاز مرطوب دو نوعند،  يهاهاضم

  .  ت دارنديفعال ييك توانايليك و ترموفيليط مزوفيشرا

د و سپس با يآيدر م يريك محلول خميدر آب به صورت  ين واحدها، ابتدا پسماند وروديدر ا

ستم، ين سيبارز ا يهايژگياز و. شونديم ي، مواد مزاحم جداسازياك سرند استوانهياستفاده از 

  .به هاضم است يديبازگرداندن گاز تول

Linde با  يپسماندها يبراTS در . كنديفاز خشك استفاده م يهاضم هادرصد از  45تا  15ن يب

است كه  يشكل يليمستط يراكتورها MSW يهوازيهضم ب ين راكتورها براين حالت مناسب تريا

متر  100ط حدود ين شرايتحت ا ياز هر تن مواد ورود. شونديم يريوسته بارگيبه صورت ناپ

شده و با  يريفوژ، آبگيك سانتريلة يمواد جامد هضم شده بوس. شوديد ميوگاز توليمكعب ب

 يا روش توده هايمتمركز و  ي، كمپوست سازيتونل يكمپوست ساز يهااستفاده از روش

مرطوب و خشك ارائه  ينمونه ها) 104- 2(و ) 103- 2( يدر شكل ها. شوند  يه ميتصف يسطح

  .شده است
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  در فاز مرطوب Lindeهضم ) 103- 2(شكل 

  

  
  كدر فاز خش Lindeهضم ) 104- 2(شكل 

  

  خشك يهواز يهضم ب-

شود، بلكه در يكه در آن نه تنها آب به زباله اضافه نم يخشك به مورد يهواز يهضم ب يآورفن

  : ر را دارستيستم مشخصات زين سيا. شوديآب از زباله خارج م يموارد
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 feed(دوغاب خور  يستمهايگر سينسبت به انواع د يرطوبت به مراتب كمتر يدارا يزباله ورود

slurry (از به ين مورد نيحجم راكتور و متعاقبا مساحت زم ،ستم خشكيبا استفاده از س. باشد يم

مواد هضم شده به  يريمربوط به آبگ ياضاف يها نهين هزيعالوه بر ا. رسد يحداقل مقدار خود م

ر يتر بوده و نرخ تعم ين آالت قويازمند ماشيخشك ن يستمهاين حال، سيدر ع. رسد يحداقل م

  .در آنها باالتر است يدارو نگه

  شوند،  ين تر انجام مييپا يكه در دما ييهانديفرآسه با يك در مقايليك و ترموفيليمزوف يهانديفرآ

جه حجم راكتور يو در نت) روز 15تا  12تنها (ل زمان ماند كمتر ين دليع تر بوده و به هميسر

ش يازمند گرمايك نيليو ترموف كيليمزوف يهانديفرآكه يياز آنجا. باشد ياز ميمورد ن يكمتر

رات ييها به تغنديفرآن يا. ش راكتور مصرف شوديگرما يد برايبا يقابل توجه يباشند، انرژ يم

 يد خالص انرژين مطالعه توليا ينكه هدف اصليبا توجه به ا. باشند يحساس تر م ،ييدما

 . انتخاب شده است يهواز يهضم ب يك برايليستم مزوفيباشد، س يم

 يستم ها داراين سيشوند و اعتقاد بر آنست كه ا يز معموالً عرضه مين يدو مرحله ا يهايرفن آو

از آن  يبهره بردار د بوده ويجد يتا حدود ين فن آورين حال ايدر ع. هستند يعملكرد بهتر

اس بزرگ يدر مق ين فن آورين عملكرد ايتضم يهنوز انجام مطالعات برا. باشد يده ميچيكامال پ

را عرضه  ين فن آوريد كنندگان اياز تول ينها، تنها تعداد معدوديعالوه بر ا. ستا يضرور

 . ندينما يم

دمان يچ. ك انتخاب شده استيليمزوف ياك مرحلهيستم خشك ياد شده، سيبا توجه به موارد 

  . نشان داده شده است )105-2( ستم در شكلين سيا ياتيعمل يواحدها
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  يهوازيهضم ب ياتيعمل يدمان واحدهايچ )105- 2(شكل 

  

ه يـ ك شـده انـد تغذ  يـ تفك يطبقه بنـد /يكه در واحد جداساز ييغذا يستم با پسماندهايس

اد يـ مـواد  . باشـند  يم يوزن% 70تا % 60با رطوبت حدود  يشامل مواد آل ن مواد عمدتاًيا. شود يم

متـر خـرد   يليم 40بـا انـدازه كـوچكتر از     يبه ذرات) hammer mill( ياب چكشيشده به كمك آس

ه مخلوط حاصل گاز يمخلوط شده و ضمن تجز نديفرآزباله خرد شده در راكتور با آب . شوند يم

ره يه شده و در مخزن تحت فشار ذخيه گاز تصفيستم تصفيدر س يديوگاز توليب. د خواهد شديتول

ـ    يان گـاز ورود يـ نرخ جر يره گاز به منظور متعادل سازيذخ. خواهد شد ن يبـه ژنراتـور و همچن

  . شود يژنراتورها انجام م) overhaul( يرات اساسيستم در زمان تعمياجتناب از توقف س

شود كه مشخصـات آن مشـابه بـا     يمنتقل م يبه ژنراتور گاز يد انرژيتول يبرا يديگاز تول

 يگاز يها ن كاربرد از موتورياما در ا ،دوشيمگاز محل دفن در نظر گرفته  ياست كه برا يستميس
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را ن يزم .وجود دارد يد انرژيدر تول يرا نوسانات كمتريشود ز يشتر و ثابت استفاده ميت بيبا ظرف

ن امر انتقال مواد هضم يا. در نظر گرفتكارخانه كمپوست موجود شهر  يكيدر در نزدتوان يز مين

مواد . ز واقع شده استيمحل دفن ن يكيو البته در نزدكند  يل ميشده را به كارخانه كمپوست تسه

. كارخانه كمپوست به كار خواهنـد رفـت   يبه عنوان ورود يهواز يم شده حاصل از هضم بهض

د رتواند به عنـوان كمپوسـت مـو    يكرده و م يرا در كارخانه كمپوست ط ين مواد مرحله هوادهيا

-ار مناسـب يت بسيفيك يد شده با استفاده از مواد هضم شده دارايكمپوست تول. ردياستفاده قرار گ

ـ  نديفرآن يدر ا .باشديم يفعل يهاسه با كمپوستيدر مقا يتر آب  ين مقـدار قابـل تـوجه   يهمچن

ن آب جهت تعادل نسبت مواد جامـد بـه آب دورن   ياز ا يكنترل بخش يبرا. شود يد ميتول ياضاف

ه يمقدار رطوبت اول. شوديد متان به داخل مخلوط كن اضافه ميدر تول يراكتور و جبران آب مصرف

  .درصد در نظر گرفته شده است 60ام ورود به مخلوط كن در هنگ يمواد آل

سـتم بـه هـر دو شـكل بخـار و بـرق       يدر س يستيبا يانرژ يهمانگونه كه اشاره شد، مقدار

پمپاژ زبالـه   يكه برايدر حال ،اده خواهد شدفمورد نظر است يحفظ دما ياز بخار برا. مصرف شود

سـتم  يق سيـ بخـار از طر . شـود  يز برق استفاده مماً ايه گاز مستقيو تصف نديفرآدر مراحل مختلف 

CHP بودن خواهد يتأمقابل  يدياز برق تول يا بخشي يق منابع خارجيو برق از طر .  

تن در روز در نظر گرفته شـده   300زان يبم ADواحد هر د گاز در يو تول ينرخ زباله ورود

 يبـرا . شـود  يمـ  يراحـ ط ينرخ زبالـه ورود  يبر مبنا يهواز يحجم راكتور واحد هضم ب .است

اسـتفاده   Valorgaا بـه روش  يـ سات فعال در دنيمشابه در تأس يبرآورد حجم راكتور از تجربه عمل

  . شده است

 3800عدد هاضم به حجم  3 مشابه يها ستمياستفاده شده در س يعمل يها با توجه به حجم

ـ . از خواهـد بـود  يستم مورد نين سياستفاده در ا يبرا يامتر مكعب استوانه ن بـا توجـه بـه    يهمچن
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ـ  يمتر مكعب به ازا 125د يستم مقدار توليس ينوعراندمان  در نظـر گرفتـه شـده     يهر تن مواد آل

 .سات مشابه قابل حصول استيد قرار دارد اما در تأسيراندمان تول يباالاست كه هرچند در دامنه 

خواهد و رطوبت ا ر گازهيسا% 5و  CO2گاز % 35متان، % 60 يحاو ADوگاز حاصل از واحد يب

 يهابه هرحال، نسبت. .وگاز ارائه شده استيل دهنده بيتشك ياصل ياجزا) 17-2(در جدول  بود

از جمله . دارد يبستگ يستيه زيو نرخ تجز يب زباله وروديبه ترك يديتول يق گازهايدق

از  باشد كه به كمك كربن فعال يدورژن ميد هي، گاز سولفيديدر گاز تول ياصل يها ندهيآال

  . ب گاز حذف خواهد شديترك

يديتول يوگازيل دهنده بيتشك ياجزاء اصل )17- 2( جدول

  يدرصد حجم  اجزاء

  %60  متان

  %35  د كربنياكس يد

  %67/1  دورژنيد هيسولف

  %67/1  اكيآمون

  %67/1  آب

  

ودن لذا افز%) 60حدود  يعني(باشد  يباال م AD ستميبه س ينكه رطوبت زباله وروديبا توجه به ا

ن حال با توجه به عدم يدر ع. رسد يبه نظر نم يضرور نديفرآر قابل مالحظه آب در طول يمقاد

زان بازچرخش آب يب زباله، مير تركييموجود در مورد داده ها و اطالعات و احتمال تغ يتهايقطع
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مترمكعب آب حاصل از واحد  35ات، مقدار يدر طول عمل. دتواند متفاوت باش يم نديفرآدر 

مترمكعب در روز آب  60جه حدود يدر نت. مورد بازگردش قرار خواهد گرفت نديفرآدر  يريگآب

توان به صورت بالقوه به عنوان كود  يكور حاصله را ميل. د خواهد شديكور توليمازاد به عنوان ل

توان بدون  ين دست را نمياز ا يين حال، كاربردهايدر ع. سبز مورد استفاده قرار داد يدر فضاها

ه يكور حاصله تصفيشود ل يشنهاد مين پيبنابرا. ن نموديتضم يلوتياس پايدر مق يقاتيپشتوانه تحق

 . دفع شود يسطح يشده و به آبها

منتقل % 35حدود  يبه بازده يد انرژيج به واحد توليره به تدريره شده در مخزن ذخيوگاز ذخيب

مگاوات  4/0شامل  يه مصارف انرژك از آنجا. د خواهد شديتول يمگاوات انرژ 2/3شده و حدود 

 8/0و ) و بخار حاصل از سوزاندن گاز CHPستم يه شده توسط سيته(ش هاضم يگرما يبرا

 4/2 نه حدود حداكثرين گزيدر ا يد خالص انرژيباشد، تول يم ياتيعمل يواحدها يمگاوات برا

  . شود يمگاوات برآورد م

 

  زباله سوززباله سوز--33--66--55--22
  سوزهاسوزها  انواع زبالهانواع زباله--------11111111--------33333333--------66666666--------55555555--------22222222
oستم باز يس ) Open Burning(  

هم يا رويشده   ختهين ريزم يها رو ن روش، زبالهيدر ا. باشد يوه سوزاندن زباله مين شيتر يميقد

ن عمل باعث يا. شوند ياحتراق سوزانده م يزات تخصصياز به تجهيآنگاه بدون ن. شوند يانباشته م

وه ين شيا. همراه داردز بيرا ن يسوز ز در هوا شده و خطر آتشيار ريانتشار دود و ذرات معلق بس

  .است دهيز مورد استفاده واقع گردين TNTا يت يناميبه منظور انهدام مواد منفجره مانند د

oيا تك محفظه يسوزها زباله ) Single Chamber Incinerators(  
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ر يسال اخ 15تا  10هوا، كه در خالل  يانتشار آلودگ يسوز استانداردها ن نوع زبالهيا يبطور كل

شده و  قرار داده)  Grate (شبكه  يستم، زباله روين سيدر ا. دينما يت نمياست، را رعا وضع شده

توان  يشود و م يخته ميكف آن ر يسوز وارد و بر رو زباله يزباله از مقطع فوقان .شود يسوزانده م

ه يستم تغذيبه س يكين واحد، زباله به صورت پنوماتيدر ا. ا بدون شبكه ساختيآن را با شبكه 

سوز  زباله ين هواي، به عنوان تنها منبع تأميين جابجايحاصل از ا يباله منتقل شده و هواز

  .گردد يسوز استفاده م از پس يز به منظور كنترل آلودگيسوز ن ن زبالهيدر ا. گردد يمحسوب م

oروباز  يسوزها زباله )Open-pit Incinerator (  

كه خطر انفجار  ييها زباله (يانفجار يها د و زبالهشده موا سوز به منظور سوزاندن كنترل ن زبالهيا

. رنديگ يمورد استفاده قرار م )ج بهمراه دارد يرا يسوزها اد را در زبالهيز يا آزادشدن گرماي

 يسوز، نازل دن هوا به داخل محفظه زبالهيسوزها باز است و به منظور دم ن زبالهيا يقسمت فوقان

جه باعث يشود كه در نت يده مياد به داخل محفظه دميسرعت ز هوا با. است دهيه گرديآن تعب يبرا

  . گردد يدر درون محفظه م يجاد آشفتگيا

oيا چند محفظه يسوزها زباله ) Multiple-Chamber Incinerator (  

ن بردن كامل محصوالت احتراق و كاهش ذرات معلق در گاز يسوزها به منظور از ب ن نوع زبالهيا

جامد مورد استفاده  يها سوزاندن زباله يه برايمحفظه اول. اند ده شدهبسط و توسعه دا يخروج

 سوخته يه زمان ماند و سوخت مكمل، جهت احتراق محصوالت گازيمحفظه ثانو. رديگ يقرار م

ن يا. دينما ين ميشوند، را تأم يه ميه تخلير كه از محفظه اوليپذ نشده و ذرات معلق جامد اشتعال 

  :گردد يم يبند ميتقس ينوع اصلسوز به دو  نوع زباله

  )Retort System (  يا رهيستم دايس �

 )In-line System (  يستم خطيس�
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oشده  كنترل يهوا يها سوز با كوره زباله) Air Controlled Incinerator(  

. است يومتريژن استوكياب اكسيدار در حضور گرما و در غر مواد جامد و كربنيز تقطيروليپ

ز يروليواكنش پ .دارد از به گرمايانجام واكنش ن يبرا يعنير است، ينش گرماگك واكيز يروليپ

  :گردد ير انجام ميمطابق رابطه ز

3CO3H2COCHOHC 24
heat

5106 +++⎯⎯ →⎯  

  .ها دارد در انهدام زباله يعياست كه كاربرد وس يك پروسه صنعتيز يروليپ

  

oلجن  يسوز زباله يواحدها) Sludge Incinerator (  

  :رند عبارتند ازيگ يسوزاندن لجنها مورد استفاده قرار م يكه غالباً برا يياسوزه انواع زباله

  ) Multiple-hearth ( يا چند طبقه يسوزها زباله-

    ) Fluid Bed (بستر شناور -

  )Conveyer Furnace ( يا كوره نقاله-

  ) Cyclone Furnace (كلون يكوره سا-

  

oكوره دوار يسوز با تكنولوژ زباله  

دفع انواع  ين واحد براياز ا. ستم دفع زباله استفاده از كوره با محفظه دوار استين سيمتداولتر

سوز،  ن نوع زبالهيا. گردد ياستفاده م يع و گازيما يها جامد و لجنها و سوزاندن زباله يها زباله
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ن يزم يراً به منظور پاكسازياند و اخ افتهي يو شهر يصنعت يها كاربرد خود را در سوزاندن زباله

  .رنديگ يمورد استفاده قرار م يآلوده به مواد آل يتهايسا

  ويژگي هاويژگي ها--------22222222--------33333333--------66666666--------55555555--------22222222
oو اغلـب   يمارسـتان يو ب يها و زائـدات صـنعت   ، زبالهيشهر يهازباله يت امحايقابل يدارا

فاضـالب   يهـا لجـن  يت امحـا يقابل يسوز دارازباله يهاستميس يزائدات خطرناك، برخ

 .ا بهمراه زباله را دارا هستنديخالص و 

oرقابل اشتعال را ندارديو مواد غ يساختمان يهانخاله يت امحايبلقا. 

oست مضر هستند كـه  يط زيمح ين براين و فوران و وجود فلزات سنگيوكسيد ديل توليبدل

ار كـم  يبسـ  يهـا ستميبه س يخروج يش دودهايون و پااليلتراسيستم فين سيبا نصب چند

 .شونديل ميست تبديط زيخطرتر و دوستدار مح

oد بخـار، خشـك   يش و توليتوان در گرمايد برق و حرارت كه از حرارت آن ميت توليقابل

ـ به زباله سـوز و ن  يا خشك كردن زباله تر وروديرابه و يكردن ش د سـرما اسـتفاده   يـ ز تولي

 .نمود

oباشديهكتار م 4سبز حداكثر  يبا فضا يتن 500ك واح يالزم جهت احداث  يفضا . 

oزباله% 20تا % 5از  يته مانده بسته به ورود 

oيو حساس مـ  يار جديشه و فلزات و خرد كردن در آن بسيژه شيك زباله بوياز به تفكين-

 .باشد

oسـوز رتبـه اول را بخـود    انـد كـه نـوع تـوده    ا نصـب شـده  يزباله سوز در دن يانواع مختلف

 .اختصاص داده است

oز يـ پردازش زباله ن ك وينه تفكيآن باال و هز ير و نگهداريه و تعمياول يگذارهينه سرمايهز

 .قابل توجه است
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    ي زباله سوزيي زباله سوزيمزايامزايا--------33333333--------33333333--------66666666--------55555555--------22222222

  :از آنها عبارتند از يدارند كه برخ يمتعدد يايمزا يسوز زباله

  كاهش حجم زباله •

  ع حجم زبالهيكاهش سر•

  خطرناك يها دفع زباله•

  ينيرزميو ز يسطح يآبها ين رفتن خطر آلودگياز ب•

  ان رفتن بوياز م•

  يا گلخانه يزان گازهايكاهش م•

  هوا يها ندهيزان آاليكاهش م•

 يستگاه جانوران موذين رفتن زياز ب•

 دفن ياز براين مورد نيكاهش زم•

  

  ااييسوز در دنسوز در دن  زبالهزباله  ييروگاههاروگاههايينقش ننقش ن--------44444444--------33333333--------66666666--------55555555--------22222222

، دفن مواد قابل 1999ل يآور 26مورخ  EC/1999/31به شمارة  ييبا توجه به دستورالعمل اروپا

 يدارا  ة اروپايعضو اتحاد يز كشورهاا يبعض. دا كندين دهه خاتمه پيا يد در طياشتعال با

و  يت زباله سوزيظرف. ن صنعت هستنديونان فاقد ايگر مثل يد ين و برخييپا يسوز ت زبالهيظرف

نشان داده  )18-2(و سهم سرانة آن در جدول  يياروپا يكشورها يجامد شهر يها انهدام زباله

د برق به يتول يبرا يسوز زباله مختلف، در ژاپن سرانة يسة كشورهايبه منظور مقا. شده است

كا ياالت متحدة آمريلوگرم، و در ايك 252لوگرم، در سنگاپور معادل يك 314هر نفر معادل  يازا

روگاه ين 7 يباشد در حال حاضر دارا يم WTEد يك عضو جدين كه يچ. لوگرم استيك 105
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ون تن در يليم 1.6وداً ن كشور حديدر ا يسوز است و حجم زباله يبردار سوز در حال بهره زباله

  . باشد يسال م
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  گزارش شده در اروپا يسوز زباله يها تيظرف )18- 2(جدول 

 )گاژوليگ(د شده يبرق تول
 يديحرارت تول

 )گاژوليگ(
 كشور تن در سال لوگرم سرانهيك

 شياتر 450000 56 3053000 131000

 دانمارك 2562000 477 10543000 3472000

 فرانسه 10984000 180 32303000 2164000
 آلمان 12853000 157 27190000 12042000

 مجارستان 352000 6 2000 399000

 ايتاليا 2169000 137 3354000 2338000
 هلند 4818000 482 - 9130000
 نروژ 220000 49 1409000 27000

 پرتغال 322000 32 1000 558000

 اياسپان 1039000 26 - 1934000

 سوئد 2005000 225 22996000 4360000

 سيسوئ 1636000 164 8698000 2311000

 انگلستان 1074000 18 1000 1895000

40.761.000  
 )روگاهيمگاوات ن 2500معادل (

 مجموع 40.484.000 )متوسط( 5/154 109.550.000

  

اروپا  در يسوز در مورد زباله يجامد شهر يها زباله يالملل نيكه توسط انجمن ب ين مطالعاتيآخر

ون يليم 40ش از يسوز احداث شده ب زباله يروگاههايت نيدهد كه مجموع ظرف يانجام شد، نشان م

گاژول بوده يون گيليم 110گاژول و يون گيليم 41ب يبه ترت يحرارت يد برق و انرژيتن و تول

از حرارت  يار كميكا استفادة بسياالت متحدة آمريسه با اروپا، ايد توجه داشت كه در مقايبا. است

 يا مصارف صنعتيو  يا هيش ناحيد برق به منظورگرمايتول يواحدها يخروج يموجود در گازها

سوز برشا  روگاه زبالهي، نيحرارت يد همزمان برق و انرژيك مثال خوب از تولي. دهد يانجام م
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در فصل  كند و يد ميبرق تول kWh650 يباً از هر تن زبالة جامد شهريا است كه تقريتاليواقع در ا

ت زباله يوضع. منطقه را دارد يا هيش ناحيگرما يالزم برا يحرارت يد انرژيت توليزمستان، قابل

  .ه شده استيارا )19-2(ز در جدول يكا نيدر آمر يسوز

 

  كايدر آمر WTEكنندگان از  ن استفادهيتر عمده )19- 2(جدول 

 التيا روگاههايتعداد ن )در روز ييكايتن آمر(تيظرف

 كاتيكانكت 6 6500

 وركيوين 10 11100

 يوجرسين 5 6200

 ايلووانيپنس 6 8400

 نايرجيو 6 8300

 دايفلور 13 19300

 مجموع 53  69600

    ييسوزسوز  زبالهزباله  ييهاهاييت حال حاضر تكنولوژت حال حاضر تكنولوژييوضعوضع--------55555555--------33333333--------66666666--------55555555--------22222222

سوز است، و  ن استفاده را دارد، تودهيشتريكه در حال حاضر ب يسوز زباله ين تكنولوژيتر عمده

لة يز بوسيشبكه ن ين تكنولوژيترمعمول. آن است ين اجرايينة پايو هز يدگل ساين به دليا

نصب شده با  يها شبكه يسوز ت زبالهيتوسعه داده شده و هم اكنون ظرف) آلمان- خيمون(ن يمارت

) ايتاليا(روگاه برشا ين نصب شده در نيشبكة مارت. باشد يون تن ميليم 59حدود  يزين روش چيا

ن، روش يمارت ير از تكنولوژيبه غ. بكار رفته در اروپا است يهاينولوژن تكيدترياز جد يكي

ون تن زباله در يليم 32ا يشود و اكنون در دن يز اجرا مين) سيسوئ -خيزور(وان رول  يسوز توده

مشتق شده از  يسوختها( سوز RDFسوز و  ر انواع تودهيسا. شوند ين روش سوزانده ميسال به ا
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ها ين تكنولوژياون تن زباله در سال با يليم 40ش از يشوند كه جمعاً ب يز استفاده مين) زباله

  .شوند يسوزانده م

  

  ييد انرژد انرژييتولتول  --------66666666--------33333333--------66666666--------55555555--------22222222

 يابيتوان آنرا مورد باز يشود كه م يم يد انرژيباعث كاهش حجم آن و تول يسوزاندن زباله آل

كه يدر صورت. شوند ين ميياحتراق تع نديفرآژن حاضر در يط احتراق بر حسب اكسيشرا. قرار داد

مازاد انجام شود،  يهوا باشد كه احتراق كامل مواد بدون يژن موجود به اندازه ايمقدار اكس

و كم سوخت ) fuel-rich(ط احتراق پرسوخت يشرا. باشد يك احتراق برقرار ميومتريط استوكيشرا

)fuel-lean (ك يومتريدار استوكشتر از مقيا بيب كمتر يژن به ترتيافتد كه مقدار اكس ياتفاق م يهنگام

ر حد يژن زيشود كه احتراق در حضور مقدار اكس يحاصل م يموقع يدر واقع گازساز. باشد

دورژن يد كربن، هيگاز قابل احتراق شامل منواكس ين حالتيكه در چنيك باشد به طوريومترياستوك

  . شود يد ميدوركربنها توليو ه

سوزاندن  نديفرآدر  يپارامتر مهم يزش حرارتا اريدر محفظه احتراق ) يآنتالپ(حرارت آزاد شده 

حاصل از  يو گازها يش حرارت مواد وروديدر قالب افزا يديتول يانرژ. رود يزباله به شمار م

ا ي يارزش حرارت. شود يرنده زباله سوز منتقل ميبرگ در يها وارهيز به دياحتراق مصرف شده و ن

ش، نمونه در ين آزمايدر ا. شود يآورد مبر يمتريش بمب كالريحرارت احتراق بر اساس آزما

ش يحاصله بر حسب افزا يژن خالص سوزانده شده و انرژيبسته و در حضور اكس يطيمح

شده  يريحرارت اندازه گ. شود يم يريو اطراف آن اندازه گمتر يكالرحرارت در داخل بمب 

متر يدر داخل كالررود، چراكه  يبه شمار م يارزش حرارت ييا حد بااليناخالص  يارزش حرارت
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ط احتراق به گونه يا خالص متناظر با شراين ييحد پا يارزش حرارت. وندديپ يعان آب به وقوع ميم

  د شود يست كه در آن آب در حالت بخار توليا

ن مواد از يا. ارائه شده است )20-2( به زباله سوز در جدول يمشخصات اجزاء مواد ورود

  . گردند يستم ميح شده است وارد سيتشر كه قبالً ييها يازپس از انواع جداس يمختلف يواحدها

لوژول بر يك 10700معمول  ينشان داده شده است، ارزش حرارت )20-2(جدول چنانكه در 

بر اساس  ءاجزا يارزش حرارت(زباله سوز در نظر گرفته شود  يطراح يتواند مبنا يلوگرم ميك

ن شده ييتع.. ، اروگوئه و آلمان و يدر دب بر درمعت يهاشركت مطالعات ازات به دست آمده يتجرب

  .). است

  به زباله سوز يمواد ورود يو ارزش حرارت ءاجزا )20- 2( جدول

 ) KJ/Kg( يارزش حرارت  خاكستر  رطوبت ژهيويترارزش حرا درصد ل دهندهيمواد تشك

  88250  3/2 9/1 25،000 53/3 كيپالست
 14000 2/0 2/0 25،000 56/0 يكيپالستيبطر

 -5/391 0 0 -290 35/1 شهيش

 28990 2/0 4/0 13،000 23/2 پارچه

 -6/185 0 0 -290 64/0 يفلزات آهن

 -2/23 0 0 -290 08/0 يرآهنيفلزات غ

 43680 3/2 6/4 12،000 64/3 كاغذ

 31680 2/0 4/0 12،000 77/4 مقوا

 57240 0 0 1،500 65/2 زباله خطرناك

 218760 8/1 7/30 3،000 92/72 جاتيو سبزيمواد آل

 7650 2/0 4/0 15،000 51/0 چوب و شاخه درختان

 13600 1/0 1/0 16،000 85/0 ك چرمياستخوان، الست

 112680 5/0 1/0 18،000 26/6 مواد مركب

  615930 8/7 7/38 كل
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لر وارد يبو يشده و به مدار داخل يابيلر بازيق بوياز طر يداغ خروج يحاصل از گازها يانرژ

بخار . باشند ين ميكل معروف رانكيد برق مطابق با سيتول يروگاههايكل بخار در نيس. شود يم

. د خواهد شديق برق و حرارت تولين طرين بخار شده كه از ايد شده در زباله سوز وارد توربيتول

ر ليا بويمولد بخار ) به جز دودكش آنها( يكيزيبخار به لحاظ ف يروگاههايدر ن زين تجهيبزرگتر

  . شود يمنتقل م آن يها حاصل از احتراق به آب داخل لوله ياز گازها يحرارت ناش كه .باشد يم

ل يع اشباع تبديبرد كه آب به ما يباال م يدر ابتدا دما را تا اندازه ا يانتقال حرارت به آب ورود

رود كه بخار  يباال م يآن تا حد يد و معموالً دمايآ يشده و از آن پس به صورت بخار اشباع در م

  .شود يحاصل م) Super heated(خشك 

افته و در آنجا بخار منبسط يان ين بخار جريباال به سمت تورب يسپس بخار خشك، با فشار و دما

ن، ژنراتور يتورب محورق يسپس از طر. شود يل ميتبد يكيمكان يآن به انرژ يحرارت يشده و انرژ

ن متصل يتورب محورماً به يژنراتور مستق(شود  يمد يتول يكيالكتر يو انرژ مدهبه گردش در آ

  . ديع در آيشود تا به حالت آب ما يكندانسور مپس از آن بخار وارد . )باشد يم

به  ين را در دما و فشاري، بخار توربيكيمكان يبه انرژ يحرارت يشتر انرژيل هرچه بيتبد يبرا

تواند به اتمسفر  ين نقطه بخار ميدر ا. كند ين ترك ميبه تورب يتر از دما و فشار ورودنييمراتب پا

ك بار مصرف آب ي ش ازيبمحدودتر از آن است كه اجازه  يكه منابع آبيياز آنجا يه شود وليتخل

 يروگاههايباشد، در ن ينه بر ميستم هزيبه س يه آب وروديل آنكه تصفيز به دليرا بدهد، و ن

گر، آب مورد يبه عبارت د. رديگ يفاده قرار مه شده مجددا مورد استيمعموالً همان آب تصف يبخار

بخار وارد شونده به  يحرارت يانرژ .رديگ يهمواره مورد بازگردش قرار م نديفرآاستفاده در 

را  ين انرژينوبه خود اه ك مدار جداگانه آب خنك كننده منتقل شده كه آن هم بيكندانسور، به 

بعد از ) كندانسه(افته يعان يبخار م. دينما يا هوا منتقل مياچه مجاور و يك رودخانه، دريبه 
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ژن محلول موجود در يشود كه در آن غلظت اكس يم) Deaerator( ييكندانسور وارد واحد هوازدا

ن ياز تورب) ركش شدهيز( يآن به كمك بخار استخراج يافته كاسته شده و دمايعان يبخار م

  . ابدي يش ميافزا

لر منتقل يبو) Economizer(زر يبه اكونوما) Deaerator( يياه، آب را از واحد هوازديپمپ آب تغذ

لر باالتر ياز بو يخروج يه با استفاده از حرارت گازهايآب تغذ يش گرم كن، دمايدر پ. دينما يم

لر يبو) Drum(وارد درام ) Superheated Steam(د بخار خشك و داغ يتول يرفته، پس از آن برا

) Superheater( يها و فوق گرمكن) آب يها متشكل از لوله يها رهوايد(ها ركنندهيشود كه تبخ يم

  . باشند يلر به آن متصل ميبو

  

  ييسوزسوز  انهدام زباله و زبالهانهدام زباله و زباله  ييانواع روشهاانواع روشها  --------77777777--------33333333--------66666666--------55555555--------22222222
oيجامد شهر يها سوزاندن زباله  

 يكي يسوز شهر زباله يروگاهها و واحدهاين 1999منتشر شده در سال  UNEPبر اساس گزارش 

 يروگاههايگذشته ن ياز كشورها در سالها ياريدر بس. باشند ين ميسوكيد دياز منابع تول

جتاً در ياند كه نت مدرن احداث شده و شروع به كار كرده يروگاههايا نيسوز به روز شده و  زباله

ن يبا ا. جاد شده استيا يا ست كاهش قابل مالحظهيط زيمنتشر شده در مح يها ندهير آاليمقاد

در . هنوز حل نشده است يسوز حاصل از زباله يرناك و سمخط يحال، مشكل پسماندها

ل يروگاهها به دلين نياز ا يها در خاكستر خروج ندهير آاليژن و ساير اكسيقت، مقاديحق

اند كه  مطالعات انجام شده در اروپا نشان داده. افته استيش يافزا يخروج ياز گازها ييزدا ندهيآال

محدود شده است كه  ng/m3 1/0زان يها به م نيوكسيشار دسوز انت زباله يروگاههايشتر نيدر ب

د يروگاهها هنوز مقدار تولياز ن يدر برخ يباشد ول يم EC/76/2000 مطابق با دستورالعمل شمارة 
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روگاهها ين نيدر ا يشرفتة كنترل آلودگيپ يكه دستگاههاين باالست و در صورتيوكسيو انتشار د

به بعد از كار  2005ت نشوند از سال يرعا ييدارد اروپانصب نشده و ملزومات آمده در استان

  . خواهد شد يريروگاهها جلوگين نيكردن ا

oو خطرناك يصنعت يها سوزاندن زباله  

ها  ن نوع زبالهيسوز استفاده كننده از ا زباله يها و واحدهاروگاهين يآلودگ يها نة تستيدر زم

 ين مثال در ژاپن، مطالعات انجام شده بر روبه عنوا. انجام و منتشر شده است يمطالعات محدود

ها در  نيوكسيد و انتشار ديدهد كه تول ينشان م يصنعت يها سوز مخصوص زباله روگاه زبالهين 9

شتر از يها بروگاهير نيو در سا) يياز نظر استاندارد اروپا(ng/m31/0روگاه كمتر از مقدار مجاز يدو ن

  .)ng/m3 2/4تا  13/0نيب(ن مقدار استيا

oيمارستانيب يها زباله  

 يها خاص زباله يزا و پارامترهايماريعوامل ب يحاو يمارستانيب يها از زباله% 10تنها 

ر يغ يها اتير عمليا سايو و يكروويحرارت، م  لةيتوان آنها را بوس يهستند كه م يمارستانيب

ن يا. باشند يزا نميماريمل بگونه عوا نيا يها هم حاو ن زبالهيبات اير تركيسا. ل كردياستر ياشتعال

 يها هستند كه زباله ير موارديو سا يخوراك ي، پسماندهايكيبات شامل كاغذها، مواد پالستيترك

  . كند يها مها، ادارات و رستوران د شده در هتليتول يها را مشابه زباله يمارستانيب

oيل زباله به انرژيتبد يطرحها  

باشد و به  يع ميار مورد عالقة دولتها و صنايافته و بسيتوسعه ار ياز زباله بس يد انرژيامروزه تول

. كند يدا ميها با آن كاهش پشده و مخالفت يسوز ز متوجه زبالهين يب اقبال عمومين ترتيا

 يروگاههايب آنها در نير در تركييجاد تغيو بدون ا  ماًيتوانند مستق يهم م يجامد شهر يها زباله

) مشتق از زباله( RDF يهاش از سوختن به سوختيتوانند پ يهم مسوز سوزانده شده و  زباله
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كردن  يز و گازيروليات پيتوان تحت عمل يز ميرا ن يجامد شهر يها ن زبالهيهمچن. ل شونديتبد

  . ن اساس انجام داديز بر هميرا ن يد انرژيقرار داد و تول

ل يزباله به دل يد شده در دفنگاههايتول ياز زباله استفاده از گازها) يانرژ(د برق يگر توليوة ديش

  . باشد يبات زباله مية تركيو تجز يهواز يب يانجام واكنشها

oيسوختها RDF  

ر قابل اشتعال مانند يمواد غ يپس از جداساز يجامد شهر يها ماندة زبالهياز باق RDF يسوختها

ك يبه صورت  تواند ين سوخت ميا. شود يل ميتشك  سوزند،يكه نم يباتير تركيو سا  شهيش

ا نفت در يا به همراه زغال سنگ و يسوز استفاده شده و  RDF يلرهايسوخت جامد در بو

ك سوخت جامد در يتواند به صورت  ين سوخت ميا. چندسوخته سوزانده شود يلرهايبو

چندسوخته  يلرهايا نفت در بويا به همراه زغال سنگ و يسوز استفاده شده و  RDF يلرهايبو

   .سوزانده شود

oكردن يز و گازيروليپ  

ن بابت ياز ا. باشند يلة دادن حرارت ميافت از زباله بوسيجهت باز ييكردن روشها يز و گازيروليپ

ن روشها با يد شده در ايج و محصوالت توليهستند اما نتا يسوز ن روشها مشابه زبالهيا

و خاكستر  يبه انرژ يتمام زبالة ورود يسوز كه در روش زبالهيدر حال. متفاوت است يسوز زباله

آن زباله به محصوالت  يشود و بجا ين روشها احتراق بطور كامل انجام نميشود، در ا يل ميتبد

  .شوند يها استفاده منديفرآر يشود كه بعدها در سا يل ميتبد يانيم

  زيروليپ�

 يواد نفتم ،د زغالية زباله با استفاده از حرارت و بدون حضور هوا به منظور توليعبارتست از تجز

 .و گاز سنتز شده
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  يساز يگاز�

ژن مورد استفاده در يزان اكسيق ميگاز سنتز شده با كنترل دق يهادروكربنيعبارتست از شكستن ه

بزرگ و  يشهرها يريگ بشر، شكل يت، ارتقاء سطح زندگياد روزافزون جمعيازد .اتيعمل

سر يم يد كه دفع آنها بسادگشو يگوناگون م يها د انبوه پسماند و زبالهيابرشهرها سبب تول

جه باالرفتن ين و در نتياد زمياز به مساحت زيل نين بدلير زميها در ز دفن زباله. باشد ينم

ها  دفع زباله يبرا يديجد يحلها افتن راهيها، مهندسان را به فكر  دفع زباله ياقتصاد يها نهيهز

 ينيرزميز يسطح آبها يا دارايوده و ن مواجه بيكه با كمبود زم يين مسأله در جاهايا. است نموده

شرفته يپ يسالهاست كه در كشورها يسوز زباله. باشد يبرخوردار م يشتريت بيبوده از اهم ييباال

ز ين يانرژ يها مقدار زباله يعالوه بر دفع بهداشت ين فناوريا. ج استيرا ييو اروپا يصنعت

از عدم مصرف سوخت و  يناش ييجو ه و صرفهيه اوليد كه سبب بازگشت سرماينما يافت ميباز

 يبرا يليفس ياز استخراج و مصرف سوختها يناش يو اقتصاد يطيمح ستيز يامدهايكاهش پ

 يگذار هينه سرماياز به هزيسوز، به ظاهر ن زباله يروگاههايمده نعب يع. شود يم يد انرژيتول

اصل از نپرداختن ح يهاييجو اما اگر صرفه. باشد يمتعارف م يروگاههايباالتر نسبت به ن

شود،  درنظر گرفته يطيمح ستير يها نهير هزيدفع زباله، كاهش مصرف سوخت و سا يها نهيهز

  . تواند مقرون به صرفه باشد ين روش ميا

oمانيس يها كوره  

اند كه قادر به سوزاندن انواع زباله  شده يبازساز يا مان به گونهيكورة س 60ا حدود يامروزه در دن

اند و نه با  شده يمان طراحيد سيها با هدف تول ن كورهياما ا. باشند يمرسوم م يابه همراه سوخته

 يها ن در كورهيوكسيد ديتول كا انجام شده است،يكه در آمر يبر اساس مطالعات. هدف انهدام زباله
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ع ن نوياست كه ا ييها شتر از كورهيبرابر ب 8تا  كنند،  يخطرناك استفاده م يها كه از زباله يمانيس

  .سوزانند يها را نم زباله

  ران ران ييدر ادر ا  ييسوزسوز  ندة زبالهندة زبالهييگاه آگاه آييجاجا  ييبررسبررس  --------88888888--------33333333--------66666666--------55555555--------22222222
oيسوز حاصل از زباله يانرژ  

زباله به صورت  يارزش حرارت. آن است يناخالص موجود در زباله برابر با ارزش حرارت يانرژ

 يمحدودة ارزش حرارت. شود يم يريگ متر اندازهيق سوزاندن آن در بمب كالرياز طر يتجرب

زبالة  يبرا kJ/kg 10500ن آن يانگيلوگرم و ميلوژول بر كيك 12000تا  8000ن يب يشهر يها زباله

آن به صورت خشك  يزباله جدا شده و ارزش حرارت يچنانچه بخش آل. مرطوب است يشهر

اگر بنا باشد . خواهند بود kJ/kg 16000 – 12000ن شود، اعداد بدست آمده در محدودة ييتع

 يزباله را به صورت درصد وزن يد اجزايتر محاسبه كرد باقيزباله را به صورت دق يارزش حرارت

آنها ضرب نمود و از  يقابل اشتعال را در ارزش حرارت ياجزا ين نمود، سپس درصد وزنييتع

   .كل زباله را بدست آورد يارزش حرارت يجمع اعداد جزئ

شرفته يپ يدركشورها يد انرژيام زباله و تولدر انهد يا ژهيگاه ويجا يسوز دارازباله يهاروگاهين

زباله سوز امحاء  يروگاههابوسيله نيدر كل جهان  يدرصد زباله جامد شهر 10    حدودا. باشند يم

در حال رشد  يتكنولوژ يشرفتهايو پ يطيست محين زيقوانمقدار با توجه به  اينگردد و مي 

و ساخت  يطراح ير تكنولوژيه توسعه چشمگسوز با توجه بزباله يهاروگاهيگسترش ن. باشد يم

سوز مدرن زباله يهاروگاهياز ن يطيمحستيز يندههايكه انتشار آاليبطور. آنها همراه بوده است

روگاه يك نيدر حال حاضر . باشند يم يميقد يهاروگاهيسه با نيدر مقا ياديار زيكاهش بس يدارا

  .باشد يم يكمتر يهاندهينتشار آالا يمعمول دارا يروگاه حرارتيك نيسوز از زباله
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عالوه . باشند يم ياديار زيبس يايمزا يسوز دارازباله يهاروگاهيسه با روش دفن زباله، نيدر مقا

به  يها ندهيروگاهها انتشار آالين نيو برق ا يحرارت يدر آنها بصورت انرژ يافت انرژيبر باز

به بعد مجاز به دفن زباله  2010سال  از يياروپا يكه كشورهايبصورت. دارند يمراتب كمتر

زباله  يروگاههايد توسط نيافت نباشد، بايكه قابل بازيدر صورت يباشند و زباله جامد شهر ينم

  .سوز امحاء شود

  سوزسوز  زبالهزباله  ييروگاههاروگاههايينن  ييمنافع اقتصادمنافع اقتصاد--------99999999--------33333333--------66666666--------55555555--------22222222

و  هياول يگذار هيسرما يباال يها نهيسوز با توجه به هز زباله يروگاههايه از احداث نيهدف اول

ن خطرات يها با كمتر انهدام زباله يبرا يباشد، بلكه راه ياز زباله نم يد انرژيآن، تول يراهبر

ن يا يسوزها به عنوان محصول جانب از زباله يد انرژيتول. رود يبشمار م يطيمح ستيز

از  يل در برخين دليبه هم. باشد يه ميه اوليدر جهت بازگشت سرما يواحدهاست كه گام

 يايمزا .است سوز وضع شده زباله يروگاههايب به احداث نيل و ترغيجهت تسه ينينكشورها قوا

  :يزباله سوز

oدفن زباله يها نهيحذف هز  

دفن  يها نهي، حذف هزيطيمح ستيل زيسوز جدا از مسا روگاه زبالهيك نين محصول يتر ياصل

ل يك درآمد در تحلين به عنوا يستياز عدم دفن زباله با يناش ييجو نه صرفهيهز .باشد يزباله م

سوزها و گسترش آنها، حذف  هات احداث زبالهياز توج يكيوارد شود، چرا كه  ياقتصاد

 يدالر به ازا 90دفن زباله به حدود  يها نهيش هزيمثال، با افزا يبرا. باشد يدفن زباله م يها نهيهز

لووات يدالر بر ك 06/0به نرخ  يمت فروش انرژيدن قيكا و رسياز مناطق آمر يهر تن در برخ

  .شتاب گرفت 1980از زباله در اواخر  يافت انرژيسوز و باز زباله يها روگاهيساعت، احداث ن

oدر سوخت ييجو و صرفه ياز فروش انرژ يناش يدرآمدها  
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از  يك درآمد، بخشيتوانند به عنوان  يسوز و فروش آن م زباله يها روگاهيشده از ن حاصل يانرژ

 يكيالكتر يتواند به صورت انرژ يم ين انرژيا. دين نمايسوز را تأم وگاه زبالهريانه نيسال يها نهيهز

ع يستم توزيم وارد سيبه صورت مستق يحرارت ينكه انرژيا ايع برق گردد و يوارد شبكه توز

 -برق د همزمان يتوان از آن به صورت تول يا ميرد و يحرارت شده و مورد استفاده قرار گ

  .استفاده نمود حرارت

  

oزباله يآور از حمل و جمع يناش يها نهيكاهش هز  

باشد، بدون  يا حومه شهر ميسوزها، امكان استفاده از آنها در داخل شهرها و  ازات زبالهياز امت يكي

نكه يعالوه بر آن با توجه به ا. در داخل شهر گردد يطيآن موجب خسارات مح يندگيآنكه آال

ن يتوان از چند ينمود، لذا م يانداز نصب و راه يختلفم يها تيتوان در ظرف يسوزها را م زباله

ب امكان سهولت در انتقال زباله و كاهش ين ترتيبد. ن نقطه شهر استفاده نموديسوز در چند زباله

  .ر فراهم گردديشدن مس نه انتقال زباله به سبب كوتاهيهز

  سوزسوز  زبالهزباله  ييروگاههاروگاههايينن  ييل اقتصادل اقتصادييتحلتحل--------1010101010101010--------33333333--------66666666--------55555555--------22222222

وجود دارد كه عبارتند  يمختلف يسوز فاكتورها و پارامترها الهزب يروگاههاين يل اقتصاديدر تحل

 :از

oسوز روگاه زبالهيه احداث نينه اوليهز

ت، نوع كوره، ياز جمله ظرف يمختلف يسوز متأثر از پارامترها روگاه زبالهيه احداث نينه اوليهز

روگاه يه نياولنه ياما عموماً هز. باشد يم …د برق و يزات تولي، تجهيزات كنترل آلودگيتجه

سوز با روش  زباله يها روگاهين. است  ت سوزاندن زباله در روز داده شدهيبرحسب ظرف
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 70تا  60د بخار از يتول يتن در روز برا 500 يباال يتهايظرف يزباله برا يا سوزاندن توده

روگاه يه احداث نينه اوليد شود هزيچنانچه برق تول. ه داردينه اوليهزار دالر بر تن در روز هز

 يها نهيست هزيل )21-2(جدول . ابدي يش ميهزار دالر بر تن در روز افزا 100تا  80به حدود 

  :دهد يتن در روز را نشان م 200ت يسوز به ظرف روگاه زبالهيساخت ن يه براياول

ك دستگاه زباله سوزي يها نهيهزز يآنال )21- 2(جدول 

  )$(متيق هينه اوليشرح هز فيرد
  5,304,000  تيسايساز، ساخت و آمادهيسات، مهندسيتأسيطراح 1
  900,000 رهيو غيكش، لولهيكيزات الكتريتجه 2
  6,218,000 يل انرژيافت و تبديكوره و بازيستمهايس 3
 864,000 ه خاكستريستم برداشت و تخليس 4
  961,000 كيدهنده الكترواستاترسوب 5
  1,447,200 ل و باسكوليكنترلرها، جرثق 6

  15,600,000 هينه اوليكل هز

oيو نگهدار يبردار بهره يها نهيهز  

 يها نهيهمچون هز يموارد. باشد ير از سوخت ميانه به غيسال يها نهيها شامل تمام هز نهين هزيا

خدمات  ،زات و قطعاتي، تجهيپرسنل، مواد مصرف ي، سرپرستيانسان يرويم نيرمستقيم و غيمستق

 يها نهيز در هزيمه نينه بيمعموالً هز. باشد يم يو نگهدار يبردار بهره يها نهياز جمله هز يتيحما

  .شود يدر نظر گرفته م ير و نگهداريتعم

ه مطرح ياول يگذار هينه سرماياز هز يمعموالً به صورت درصد يو نگهدار يبردار نه بهرهيهز

ان يسوز ب به زباله يرودشتر برحسب هر تن زباله وينه بين هزيسوز ا روگاه زبالهياما در ن. شود يم

سوز  روگاه زبالهيك ني يبرا يو نگهدار يبردار بهره يها نهيست هزيل )22-2(در جدول . گردد يم
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ن يا يشده در طول سال برا  نكه كل زباله سوزاندهيبا توجه به ا. است  شده ارائهتن در روز  200

دالر بدست  18/21هر تن زباله  يابر يو نگهدار يبردار نه بهرهيباشد، لذا هز يتن م 58400واحد 

  .باشد يسوز م روگاه زبالهيه نيه اوليدرصد سرما 93/7د كه معادل يآ يم

  

  دستگاه زباله سوز كي ير و نگهدارينه تعميز هزيآنال )22- 2(جدول 

  )$(نهيهز شرح فيرد
  543,452 ينه پرسنليهز 1
  64,375 ييايميتداركات و مواد ش 2
  390,000 زاتيض تجهيو تعوينگهدار 3
  78,908 نه انتقال و دفن خاكسترهايهز 4
  50,000 مهيب 5
  110,000 يو اداريعموميهانهيهز 6
  1,236,735  يو نگهداريبرداربهرهيهانهيكل هز 7
  58400  )تن(روگاه در ساليبه نيزباله ورود 8
  21.18  هر تن زبالهيبه ازايو نگهداريبردارنه بهرهيهز 9
  %7.93  ه يه اولياز كل سرمايو نگهداريبردارنه بهرهيصد هزدر 10

  

oاز عدم دفن زباله يناش ييجو صرفه  

ا كمتر، كاهش يدرصد و  15ها پس از سوختن به  مانده از زبالهينكه حجم باقيبا درنظر گرفتن ا

شتر مشخص يسوز ب زباله يروگاههاين يدشده، سودرسانيتول يابد و با استفاده همزمان از انرژي يم

 يشهر يها حجم انبوه زباله يبه دفن زباله برا يازيها عمالً ن چرا كه با سوزاندن زباله. شود يم

  .باشد ينم

مدت در  يت دفنگاه، دوره عمر آن، مدت زمان حفاظت طوالنيت سايهمچون موقع يعوامل

زباله با دوره  ت دفنيك سايمثال  يبرا. باشد يهر تن مؤثر م ينه دفن زباله به ازايمحاسبه هز
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در  يا نهيهز يتن در سال دارا 25000سال، حجم زباله  20مدت  يسال، محافظت طوالن 3عمر 

زباله  ينه دفن بهداشتين هزيانگيبطور م يباشد، ول يهر تن دفن زباله م يدالر به ازا 08/20حدود 

  .شود يفرض م 3/21  $ هر تن زباله يبه ازا

oينه سوخت كمكيهز  

ز جهت ين ياز به سوخت كمكيسوز ن روگاه زبالهيانه، نيسال يو نگهدار يبردار بهره نهيعالوه بر هز

ن بردن و ين ازبيا رطوبت باال و همچنيكم  يريپذ با احتراق يها جاد شعله، سوزاندن زبالهيا

  .سوزاندن ذرات معلق برخاسته از زباله دارد

  

o سوز روگاه زبالهيطول عمر ن  

و  يساز چگونه دوبارهيشوند، بدون ه يساخته م يرقابت يها هكه تحت مناقص ييسوزها زباله

  .كنند يسال مداوم كار م 20حداقل  يا قابل مالحظه ينوساز

o روگاهيمدت زمان احداث ن  

اما  .باشد يسال م 3باال در حدود  يها تيسوز در ظرف زباله يدستگاهها يمدت زمان ساخت برا

آن، مدت زمان ساخت و  ياز اجزا يبودن برخ ش ساختهيكوچك با توجه به پ يها تيدر ظرف

  .باشد يك سال ميتن در روز معموالً  250ك واحد ي ياجرا برا

o نينه زميهز  

ن الزم در يمقدار زم. ر باشديتواند متغ يسوز م ت استقرار دستگاه زبالهيبه موقع باتوجهن ينه زميهز

تن در روز در  250ت يظرف با يل زباله به انرژيسات تبديك تأسياحداث  يبرا يابيك ارزي

  .باشد يهكتار م 7/0حدود 

o يطيمح ستيز يها نهيهز  
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از دودكش مطابق  يخروج يها بر واحد گازها ندهير مجاز آاليمقاد EPAا استفاده از استاندارد ب

  :است سوز ارائه شده ك واحد زبالهي يبرا )23- 2(جدول 

  

  زباله سوزاز دودكش  يخروج يها بر واحد گازها ندهير مجاز آاليمقاد )23- 2(جدول 

  جمع  Co2  Sox  Nox  واحد عنوان
  -  Mg/m3  10  50  200 يندگيشاخص آال

  -  EPA Kg/Ton 0.0403  0.2015  0.806شنهادشده استانداردير پيبر اساس مقاديندگيزان آاليم
  -  Kg  0.024  0.880  6.424/$ ندهيدر واحد آاليطيمحستينه زيهز
  Ton  0.0010  0.1773  5.1777 5.36/$ واحد تن زبالهدريطيمحستيزينه ارزيهز

  

دفن زباله  يطيمح ستيز يها نهيسوزاندن زباله با هز يطيمح ستيز يها نهيسه هزيجهت امكان مقا

  :است دهيارائه گرد )24-2(ز در جدول يدفن زباله ن يطيمح ستيز يها نهير و هزيمقاد

  

  دفن زباله يطيمح ستيز يها نهيهز )24- 2(جدول 

  جمع  رابهيش  متان  CO2  واحد  عنوان

  -   M3/Ton  100  150  0.6  يندگيزان آاليم

  -   Kg/m3  1.78  0.714  1020  تهيدانس

  -   Kg  0.024  0.363  0.006/$  ندهيدر واحد آال يطيمح ستينه زيهز

  Ton  4.31  38.88  3.85  47.03/$  در واحد تن زباله يطيمح ستيز ينه ارزيهز
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 5/8باً يدفن هر تن زباله تقر يطيمح ستيز يها نهيافت كه هزيدرتوان  يسه دو جدول ميبا مقا

  .باشد ياز سوزاندن زباله م يناش يطيمح ستينه زيبرابر هز

o انهيد برق ساليزان توليم  

زباله و سوخت  يروگاه و مجموعه ارزش حرارتياز راندمان ن يديمحاسبه مقدار برق تول يبرا

درصد  %20حدود د برق يتول يسوز برا سات زبالهيسراندمان خالص تأ. شود ياستفاده م يكمك

كند و با  ير مييتغ MJ/Kg 11تا   7ن يپردازش شده عموماً ب يها زباله يارزش حرارت. باشد يم

  .ابدي يش ميز افزاين ين ارزش حرارتيها در زباله، ا كيش سهم پالستيافزا

از آن بدون سوخت  يروجزباله و توان خ يباال يين ارزش گرمايتناسب ب )25- 2(در جدول 

درجه  400 يو دما Kpa 4500ط فشار يكل بخار كه بخار در شرايك سي، بر اساس يكمك

  :است دهي، ارائه گرد وسيلسدرجه س 130ه يآب تغذ يشود و دما ين ميوارد تورب وسيلسس

  

  يزباله و توان خروج يباال يين ارزش گرمايتناسب ب )25- 2(جدول 

Net Power Output(Kwh/Ton) HHV(Kj/Kg)  
٦٩٧٨ ٢٥٨.٥  
٨١٤١ ٣٤١  
٩٣٠٤ ٤٢٩ 

٥١٧ 10467  
٥٧٢ 11630  

 

  افتافتييبازباز--------1111111111111111--------33333333--------66666666--------55555555--------22222222

كه در  ير موادين ساينمچهو  يليفس عابنكه محدود بودن م دن معتقدنيصصاز متخ ياريبس امروزه 

رف را صم يا براضت كه به دنبال خود تقايش جمعيارند، با توجه به افزادرامون ما وجود يپ يايدن

 يكاهش يبه مقدار قابل توجه عابنن ميزان اياست كه م ن امر شده ياست، مجموعا سبب ا برده  باال
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است كه از  ن نكته معطوف شده يز به ايجهان ن يشتر كشورهاين اساس تالش بيمهبر . دابي

ق عالوه ين طريد تا از انرا داشته باش يبردار ن بهره يشتريجامعه، ب يدر بخش ها يديعات تولياض

 ياتيز حين رف شده ص، به محصوالت مدريصورت پذ عابنو م رياز ذخا ير آنكه برداشت كمترب 

به . درف وارد گردنصد و ميچرخه تول مختلف در به اشكال  ن مواد دوباره يشود و ا مجدد داده 

مجدد و  ست، استفاده يط زيمح يگب و آلوديرخدر كاهش ت يقنطم ياز راهها يكيگر يان ديب

عات در ياضونها تن از يليساالنه م. است يو شهر ي، معدنيعتصن، يعات كشاورزياضافت يباز

، به يقابل توجه اقتصاد ييرفه جوصبر  افت آنها عالوه يد كه در صورت بازيآ يكشور بوجود م

  . شد دخواه يست كمك فراوانيط زيو حفاظت مح يبهساز

مجدد از مواد همچون كاربرد دوباره  نخست، استفاده . است يدو معن يمعموال دارا يابيعمل باز 

دوم  .درس ين مگا رف كنندهصو بدست م پرشده  س از شستشو دوباره پنوشابه كه  يشه هايش 

و به  ل شده يتبد يديبه محصول جدختلف ات ميمراحل و عمل يطديافت كه در آن مواد زايباز

س از پشكسته كه  يها يرطا بي يومينيه و مستعمل آلو منكه يها يطمثال، قو. درس يرف مصم

از  يدر برخ. شوند يل ميد تبديسرو جدنك يها يطنوشابه و قو يها يرطذوب مجددا به ب

ه نك كهيد، مثال الستنيا يبوجود م يديد، مواد كامال جديه و زانافت از مواد كهيباز يها نديفرآ

ا يشود و  يم برده  ابان ها به كاريخ يروكش يبرا ژه يو يس از خرد كردن و انجام پروسه هاپكه 

 يل ساختمانياز وسا يل و برخيساخت اتومب يبرا يمراحل يطس از پد كه يزا يفلز يها يطقو

داده  حيضافت تويه بازنيمزمتداول در  يها از واژه  يدر ادامه برخ. درنيگ يقرار م مورد استفاده 

  . است شده  
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د يك ماده دست دوم در خط توليانداختن  انيبه جر يانبه مع :)Primary Recycling(ه يافت اوليباز 

شه يمثل بازگرداندن ظروف ش. مشابه به وجود آورد يكه بتوان از آن محصول ياست به شكل

  .ديد فوالد جديتول يد به كوره هافوال يا خرده هايشه و يد شيتول يشكسته به كارخانه ها

 Recovery or Salvage: پسماندها و  يق جمع آوريات بدست آوردن مواد دست دوم از طريعمل

ا ي يكاورير يظور از عبارت هانم يبه طور كل. باشد يآنها م شده  يگردآوردن مواد جمع آور

. شود يم قالزم اتال ياز آنها در پروسه ها افت مواد و استفاده يباز يت هايبه كل فعال جيسلو

ز ين است و گاه  و قابل استفاده  بوده  گر مواد مخلوطيبا د يدارد كه گاه داللت  يدربر موا   Salvageكلمه 

د غرق ند مانيآ يك فاجعه به دست ميس از پاست كه  يمواد ين به معنينمچه  Salvage لغت ء. ندستيد نيمف

  . يشدن كشت

ر حالت مواد ييه كه در اثر تغيثانو ك ماده يه يعبارت است از ته :(Reprocessing)پروسس مجدد  

  . زيروليق پيلولز به الكل از طرسل يد تبدنند مايآ  يه به وجود مياول

 Re-use: چ يهمان استفاده سابق بدون ه يا محصول برايله و يوسك يگشت ا بازيمجدد ه استفاده ب

مثال ظروف نوشابه قابل بازگشت كه شست و شو شده و . شود يت آن اطالق ميدر هو ر ييتغ

 يبه شكل يله ايه به استفاده از وسيده ثانوعبارت استفا. شوند يدوباره پر شده به بازار عرضه م

  . شود يگر اطالق ميد

Secondary material   :يرف نمصس از مپور كامل مورد استفاده واقع شده و طكه ب ندهست يمواد 

ل يد و تبديوال از تولصن مواد ايا درنيد در همان حالت و شكل مورد استفاده قرار گنتوان

  . دنمان يم يمحصوالت باق
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گر به يبه شكل د يا از ماده  ه عبارتست از استفاده يثانو استفاده   Secondary) (ه يافت ثانويزبا 

و قطعه قطعه كردن آنها  ينخ يلباس ها يمانمد شستشو. ت خود را حفظ كنندهيكه هو ينحو

  . نيتظ يل به دستمال هايتبد يبرا

  افت مواد يباز رعوامل موثر د  

و مالحظات  يابيمعموال بر اساس ارز يريم گيمصافت، تيمواد قابل بازا تمام يك يافت يباز يبرا 

مقاومت در برابر فشار، . باشد يژه ايخواهر و يد دارايبا يافتيمواد باز. گردد ياتخاذ م يمحل

. ار مهم استيبس يافتيت مواد بازيفياست كه در ك يا انبساط از جمله موارديقدرت انقبامر و 

  : دارد يگتر بسيبه عوامل ز ياديت مواد تا حدود زيفيك يارزش نسب نييافت و تعيسهولت باز

  ح و مناسب يصح يك تكنولوژي دوجو -

  افتيات بازيسه با عمليدر مقا يروش ها يابيط دفع مواد و ارزشيسه شرايمقا  -

ظور ندات بميگر زايبا د يافتيزباله و عدم تداخل مواد باز يستم جمع آوريتوجه خاص به س  -

  يت و كاهش آلودگيفيل ككنتر 

  بت مطلويفيو ارائه ك يافتيرف به موقع مواد بازصكارخانه ها در م ييش و تو انايجانگ - 

  آن يو خطرات ثانو يله آلودگئافت با توجه به مسيباز حيصحانتخاب روش  -

ل يد وساي، ساخت و توليدر جدا ساز يار مهمير بسيافت كه تاثيبودن باز يت اقتصاديقابل -

  . افت شده دارديد از مواد بازيجد

  . است شده  باشد، اشاره  يافت موثر ميباز نديفرآدر  يكه به طور كل ياز عوامل يدر ادامه به برخ 

    ييعوامل اقتصادعوامل اقتصاد    --44--66--55--22
اقتصاد در . است يغل، عامل اقتصادار مشيافت، همچون ساياز عوامل موثر و غالب در باز يكي 

ه استهالك و نيزه مواد، هيه تهنيزرد بلكه هيگ ير نظر نممت مواد را ديافت تنها قيات بازيعمل
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 حثن مبيدر ا يز از جمله موارد اساسين يافتياز مواد باز ه شده يته س تازه جنو  يفيارزش ك

  . است

 ياست تا تمام يركح، م1973از سال  يمت نفت و محصوالت نفتير و موثر قيافزاش چشمگ 

مت يش قياز افزا يريوان جلوگعنافت مواد به يازامكانات ب فنسبت به كش يعتصن يكشورها

زافزون خود به رو يوابستگ يكاهش يبرا ييها راه  ين كشورها در جستجويا. نفت اقدام كنند

افت مواد و استفاده يامكانات باز يبررس. ندهست يو محصوالت نفت يش حجم نفت وارداتيافزا

و  داده  يه را كاهشيبه مواد اول يگتوابس ينوعه است كه به نيمزن يدر ا يمجدد از آنها پاسغ قاطع 

كه  يديزا لذا ماده . كنند يم يرير در آنها جلو گيذباسراف و ت ژه يه مواد بويرو يرف بصاز م

 يها يطقو يد تمامنمان( .باشد قابل استفاده  يبه خوب يستيافت مورد توجه است بايباز يبرا

  ). كيتيمونوكر وم يشه هايا شي يومينيا آلو مي يعطق

در . نخواهد داشت يدانچنسود  يافت از نظر اقتصاديده باشد، بازيچيپ يات جد اسازياگر عمل 

شوند كه تا آنجا كه امكان داشته باشد، با  يم يجمع آور يد به شكليزوا يافت تماميعت بازصن

ا يامه ه و چه طبق برنديجنه مواد چه سياست اختالط اول يهيبد. دمخلوط نكردن دير مواد زايسا

 يك هاينتك يك محدوده شهريلذا در . شود يافت ميه بازنيزخود به خود موجب باال رفتن ه

است تا مسوالن  يبوده و ضرور نوعار متيجامد بس ديرا مواد زاياست، ز ياز مبدا الزام يجداساز

فزاش به علت تورم و ا. ورندآد اقدامات الزم را به عمل يتول زافت از مراكيه بازنيمزدر  يشهر

تا  ندك خود هستملياستفاده بهتر از ما يبرا ييراه حل ها يمت كاالها افراد جامعه در جستجويق

مستعمل  يك هايمثل استفاده از الست. رمتعارف استيار غيز بسياز آنها ن يكه برخ يحدود

  . كودكان يبرا گا كاربرد البسه افراد بزري ياسباب باز يل براياتومب
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 صرآمد خالد كه به   دار د دوجو ييوشهإر  دافت موايق بازيرآمد از طر د شياافز ياست برا يهيبد 

  .تام دارد ين حرفه، بستگيشاغل در ا  دافرا يت ماليعضو و

  . را جبران كنند رف شده صم يه هانيزا باشد و هزد درآمد يافت بايات بازيعمل 

داشته،  نهيهزدالر   35حدود  هر تن زباله يافت برايمواد قابل باز ي، جمع آوريك بررسيطبق  

. در برداشته است نهيهزدالر   80 ددر آن محل حدودا يكه دفن روزانه هر تن مواد زا يدرحال

و  يجمع آور ج، مخار را فروش مواد به دست آمده يدارند، زن يمخارج يابيات بازياز عمل يبرخ

  . آورد يه وجود مز بيرا ن يكه درآمدني، مضافا ا ها را جبران نموده  نهيهزر يسا

و  داده  يشتر، حجم پسماند را كاهشيا بيرصد د 50ن است كه تا يافت ايفع بازناگر از ميد ينوع 

  . دهد يم يزباله ها را به طور موثر كاهش يستم جمع آوريس يها نهيهز

  مواد خام مواد خام --55--66--55--22
افت يازب يگر گذار بر چگونياز جمله عوامل تاث يبات پسماند شهريمشخصات اقالم متفاوت ترك 

د يات مواد كه در فرآيصوصاز خ يبرخ. باشد يافت ميباز يت پروسه هايزان موفقيآنها و م

 ييط و توانايبا توجه به شرا. ست شده استيل  )26- 2(باشد، در جدول  يافت مدنظر ميباز

ت حمل و نقل آن يمحصول، وزن مخصوص و موقع صد درجه خلونژه مانيات ويدار، جزئيخر

افت شده را يشتر، مشخصات مواد بازيبج در هر صورت با تقبل مخار. رديگ يم مورد توجه قرار

  . ز توجه داشتين مواد نيد به بازار فروش ايالبته با. ديتوان بهبود بخش يم

  منبع سوختمنبع سوخت--66--66--55--22
م از حرارت ياول به صورت استفاده مستق. ديآبدست  دياز مواد زا دتوان يبه دو شكل م يانرژ 

ره و ين را ذخ آكه بتوان  يبه سوخت ديل مواد زايق تبديدوم از طرل از سوختن مواد و صحا

در هر صورت . دقه به فروش رساننطم ين را در بازارها آكه بتوان نيا اينمود و  يقه انطاستفاده م
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دودتر از مواد حل شود، به مراتب ميتبد يد به مواد سوختنيكه با يديات مواد زاخصمش يگژيو

انبار  يهاك يتكن هر چه. شود ين استفاده م آ يعد از سوختن از گرماما بياست كه مستق يديزا

ق تر يدق ديات مواد زاخصد مشين با آم ياستفاده مستق ي، برادابيو سوختن مواد توسعه  يساز

  . رديقرار گ يمورد بررس
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  د شبا ير گذار ميافت تاثيات بازيافت كه در عملياز مشخصات مواد قابل باز ينمونه ا) 26- 2(جدول  

مواد زائد و اجزا  يطبقه بند

  مواد يبيترك

  از مشخصات اقالم ينمونه ا

  مواد خام

و  يمجله نبودن، چسبنده نبودن، مقدار و انبارساز  ت،يفيمنبع، درجه ك  كاغذ و مقوا

  ليمحل تحو

ر موارد يسا يروكش مجدد و برا يداشتن مشخصات استاندارد برا  كيالست

  استفاده

  يزگيجه پاكنوع، در  كيپالست

  يزگينوع ماده و درجه پاك  منسوجات

، بدون برچسب و فلز، درجه ين شده رنگيدستچ يشه هايمقدار ش  شهيش

  ليمحل انبار و محل تحو  ، مقدار ،يفلز ي، مبرا از آلودگيزگيپاك

سرب،   وم،ينيبا قلع، آلوم يختگيزان آميم ز شده،يمنبع، وزن مخصوص تم   يفلزات آهن

  ليمحل تحوحمل و نقل و 

، وزن مخصوص، مقدار، حمل و نقل و يزگياندازه قطعات، درجه پاك  ومينيآلوم

  ليمحل تحو

 .متفاوت است يرآهنياز و بازار فروش مشخصات فلزات غيبا توجه به ن  يرآهنيفلزات غ

  منبع سوخت

 يت هايزان رطوبت، محدوديبرحسب م يب، ارزش حرارتيترك  قابل احتراق يمواد آل

  آن يا محصوالت فرعيو  يع انرژي، مقدار فروش و توزيزانبارسا
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  افت مواد از زباله در كشور افت مواد از زباله در كشور ييو بازو باز  ييآورآورع ع معمول جممعمول جم  ييروش هاروش ها    --77--55--22

ر يز يو معموال به روش ها نبوده  يا ژه ينظم و يان داراريمواد از زباله در  ا يستم جد اسازيس 

  : شود يانجام م

  ا وانت خانه به خانهي يميقد يتوسط كارگران دوره گرد و چرخ ها -

 ينموده و به فروش كل يداريد خريا مراكز توليژه كه از افراد يو يتوسط اماكن و فروشگاه ها -

  .كنند يمبادرت م

د كاغذ، كارتن و يع توليژه صنايدكنندگان در موسسات به ويبه روش بستن قرارداد باتول -

  .ودش يد انجام ميا مراكز خريك كه توسط فروشگاه ها يپالست

  در روزنامه يله آگهيبه وس -

  ها يدر شهردار يتوسط كارگران نظافت شهر -

 يبه دامداران برا نان خشك كپك زده  يها و حت وه يم يها س مانده پ، ياهيدگيفروش مواد زا  -

  .وريه دام و طيتغذ

  افت يد بازيفوا

را اضافه بر يز. م استا سوزاندن مقديدفع همچون دفن  ير روش هايافت زباله معموال بر سايباز

  .دهد يز كاهش ميست را نيط زيمح ي، آلودگيعيو منابع طب ينه، انرژيدر هز ييصرفه جو

 يبات پسماند شهرياز ترك يافت برخيباز يطارف صده ها و منيدر آال  يزان كاهشيم ) 27- 2(در جدول  

  .ده استيارائه گرد 
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  افت آنهايباز يحاصله ط يافت مواد و درصد كاهش هايد بازيفوا )27- 2(جدول 

  شهيش  كاغذ فوالد ومينيآلوم 
  32تا  4  74تا  23 74تا47 97تا90 يمصرفيانرژ

  20  74 85 95 هوايآلودگ
  -  35 76 97 آبيآلودگ
  80  - 97 - يمعدنيپسماندها

  50  58 40 - يآب مصرف

ر دسته يبه صورت ز افت رايات بازيب عملين و معاستوان محا ين بخش ميدر ا يبه طور كل 

  . نمود يدنب

  محاسن

  مختلفافت در جوامع يباز يولوژنو تك يجمع آور يستم هايجاد سيق ايد كار از طريتول -

  زباله يافتياز مواد باز جاد درآمد و استفاده يا -

  ارز از كشور جه و خرويد مواد اوليخر يبرا جبه خار يعدم وابستگ -

  و حمل زباله يجمع آور يستم هايالت الزم در سيتسهجاد يكاهش حجم و وزن زباله و ا -

  و دفع زباله يجمع آور يه هانيزدر ه ييرفه جوص -

  ره محل دفن تا دو برابريدر ذخ ييرفه جوص يات دفع زباله و حتيه و عملنيزه يكاهش -

  ديد تولنيآب، خاك و هوا به علت عدم كاربرد مواد خام در فرآ  ياحتراز از آلودگ -

  د زبالهيازل و اماكن تولنه كنترل زباله در منيمزژه در يك نظم ويردن مردم به ملزم ك -

  شتر آنان توسط مردم و مسوالنيب يت ماليو احتماال حما يظافت شهرنجاد رابطه با كارگران يا -

  بيمعا

  ديأ يافت به وجود ميكه از باز يت وسإپل و لوازميفير مطلوب بودن كيغ -
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  ديتول نديفرآدر  ين بهداشتيت موازيبه علت عدم رعإ يديتول اساجنبودن  ير بهداشتيغ -

  سه با مواد مشابهيدر مقإ يديتول اجناسبودن  دعدم استاندار -

  ن حرفهيكارگران شاغل در إ يعدم كنترل سالمت -

  افت افت ييمواد قابل بازمواد قابل باز--88--55--22

ن يتر جيشه رايو شوم ينيكاغذ، آلو م. ندمجدد هست افت و استفاده يد، قابل بازيبا تمام مواد زايتقر 

ار با ارزش يد بسيز از جمله زواين يكيك و مواد پالستيالست. شوند يم يابيكه باز ندهست يمواد

 جيجهان و نتا يافت مواد در كشورهايه بازنيمزموجود در  يامارها يا در ادامه به پاره . ندهست

  .است افت مواد پرداخته شده يت بازيروشن تر شدن اهم ياز آن برا يناش

جهان را به خود  حافت زباله در سطين برنامه بازيشرفته، كشور ژاپن موفق تريپ ين كشورهايدر ب

ك ششم يو فقط  شده  در ژاپن سوزانده  يديتول يك سوم زباله هايحدود . است داده  ياختصاص

اده كننده، خانو يخود را دفن م يشتر پسماندهايها كه ب ييكايسه با آمريدر مقا. گردد يآن دفن م

، جمع يو در روزها خود را در هفت قسمت جداگانه جدا كرده  يگخان يپسماندها يژاپن يها 

  . دينما يافت ميو باز يآور

 يرر بزرگضشود كه  يه روزنامه و كاغذ قطع ميته يون درخت برايليكا روزانه تعداد دو ميدر آمر 

ك يدر  زميورك تايويه نياز نشرافت كاغذ يفقط با باز. كنند يست وارد ميط زيگل ها و محنبه ج

 ينفت ريك، ذخايبا ساخت هر قطعه پالست. درخت شد  75000توان مانع از قطع  يبه منكشيروز 

 700 و) ومينيمعدن آلو م تت اسيتن بوكس  4وم، ينيك تن آلو مي يابيو با باز دابي يكاهش م

د به يوم فلوراينيلوگرم آلو ميك 35از ورود  يريو با جلو گ شده  ره ير ذخيلوگرم زغال كك و قيك 

  . شود يهوا م
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 يها يرطب يابيبا باز. دهد يهوا را كاهش م يگو آلود يرف انرژصن مينمچه يابيعمل باز 

. شود يم ييرفه جوصنو  يها يرطساختن ب يبرا يرفصم يدرصد انرژ 60تا    50 يكيپالست

وم از تكه ينيه آلوميدرصد و ته  75 الزم را تا ي، انرژ اوراق شده  ن آالت يساخت فوالد از ماش

 يدرصد كاهش م  95 زان يرا به م يرف انرژصت، ميمعدن بوكس نگس يوم كه به جاينيآلوم يها

ك برآورد يبر اساس . شود يخته ميوم دور رينيون تن آلوميليك ميش از يكا ساالنه بيدر آمر . دهد

ون تن از يليك ميش از يبرابر شود، ساالنه با دو يوم در دنينيافت آلوميباز يوشهاراگر استفاده از 

كاغذ و كارتن و  ي، فقط بهايك بررسيان طبق ريدر  ا . رفت دن خواهنيهوا از ب يآلوده كننده ها

 گشهر بزر نجپ يدرصد كل زباله ها  11/4 ,درصد   27/8ب ياز زباله كه به ترت ك جدا شده يپالست

ر يها نظ يياز نارسا يارين مواد بسيافت ايبازاست كه با  يدهد، در حد يل ميكشور را تشك

  . كرد دها را جبران خواه يگزاف شهردار يه هانيزه

ه نيزدر ه ييرفه جوصو  يافت انرژي، بازياز كود و كود ساز يديتول يكه درآمدهانيبر ا عالوه  

زه يو مدرن يشكالت بهداشتماز  ياريبس يگشا راه  يات دفن به خوبيو عمل يجمع آور يها

 مختلف يكه در شهر ها ييها يبررس. شد دن آالت و لوازم حمل و نقل زباله خواهيكردن ماش 

تا   9/2 ، كاغذ و كارتن ازدرصد  6/76 تا    35 يدهد كه مواد آل ياست نشان م كشور انجام شده 

افت زباله كشور را يقابل باز ين اجزاي، مهمترصددر 3/6 تا 1/2.ك از يدرصد و پالست   7/4

است، در  ان مرسوم بوده ريم در  ايافت مواد از قديباز نگكه فرهيرغم ايكن عليل. دهد يل ميكتش

ت يز محدوديو ن حيصحت يريو عدم مد يوع خاصنه مواد به علت تيرو يافت بير بازياخ يسالها

در  يخاص يبهداشت يرانهاحافته است كه بازتاب آن خطرات و بيان شدت چنه يورود مواد اول

افت مواد ، در يمتفاوت باز نديفرآو  يجد اساز يولوژنبا توجه به تك . است جود آورده كشور بو

  . رديگ يقرار م يبه طور جداگانه مورد بررس كدامادامه هر 



 

310 

  

  ككييافت الستافت الستييبازباز--11--88--55--22
د شده در يكل مواد زائد جامد تول% 1هستند كه حدود  يمريك ها از انواع مواد زائد جامد پليالست

ان مواد يها و در ميها به طور معمول توسط شهردار كيالست. دهند يل ميتشك را يصنعت يكشورها

بالقوه استفاده  ييشوند و به علت هندسه و جنس خاص توانا ينم يآور جمع يزائد جامد شهر

با ارزش  يار كم فضايكها به علت نسبت جرم به حجم بسيالست. باشند يرا دارا م يمجدد اقتصاد

ه مناسب ياول نديفرآچگونه يكنند، لذا دفن آنها بدون ه ياشغال م ياقتصادريحمل دفن را به طور غ

  .دهد يرا نشان م يعاتيضا يك هاياز تلنبار الست يينما )106-2(شكل . باشد ينم

  

  
  يعاتيضا يك هاياز تلنبار الست يينما )106- 2(شكل 

  

    ييعاتعاتييضاضا  ييك هاك هايينحوه برخورد با الستنحوه برخورد با الست--11--11--88--55--22
موارد با انجام  يرا مورد استفاده قرار داد و در برخ يعاتيك ضايتتوان الس يم يمتفاوت يبه روشها

 يك هايالست يريموارد عمده بكارگ )22-2(نمودار . آنها را بكار گرفت ييايميش يپروسه ها

  .ن پروسه شرح داده شده اندين موارد اير مهمتريدر ز. دهد يرا نشان م يعاتيضا
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  هاها  ككييسوزاندن الستسوزاندن الست--22--11--88--55--22
ل ورود يهوا به دل يشود و باعث آلودگ يژن هوا ميد اكسيهش شدكها موجب كايسوخت الست

ز دوده، حاصل از احتراق ين ذرات ريد گوگرد و همچنيدروژن و اكسيد هياد گاز سولفير زيمقاد

  .گردد يشود، م يزباله سوز م يها دستگاه يجيتدر يكه موجب خورندگ

  ك ها ك ها ييدفن الستدفن الست--33--11--88--55--22
 يباق يبيچ تخريل پس از دفن سالها بدون هين دليشوند به هم يه نميعت تجزيها در طب كيالست

  .شوند يكروبها ميمانند و موجب رشد انواع م يم

  يياستحصال انرژاستحصال انرژ--44--11--88--55--22
جه يباشد كه در نت يمخصوص م يها از به كورهين عمل نيا يباشد، برا يزا م نهيار هزين روش بسيا

ا دوده و گوگرد هوا ب يشود و مشكل آلودگ ين سوخت و خاكستر از هم جدا مياستفاده از ا

  .وجود دارد

  ه ه ييو استحصال مواد اولو استحصال مواد اول  ييه حرارته حرارتييتجزتجز--55--11--88--55--22
. شود يل ميتبد ييايميچون كائوچو، روغن، دوده و مواد ش يها به عناصر كين روش الستيدر ا

توان به  يم يطيست محيكن تنها در صورت توجه به مسائل زيل. دارد يينه باالين روش هزيكه ا

  .است يادراقتصيافت كه غين نكته دست يا

  ككييد پودر الستد پودر الستييتولتول--66--11--88--55--22
خرد كرده و به شكل پودر  يفوالد يمهايدار را پس از جدا كردن س ر روكشيغ يها كيالست

 يها دانه. دارد يها استفادة متنوع بدست آمده برحسب اندازه دانه ييك درآورده و پودرهايالست

و محكمتر كاربرد فتر يرتر و ذرات درشتر در قطعات ظريتر و ضربه پذ ز در قطعات خشنير

وپ، ير، تيد تاياز جمله موارد استفاده آن تول. ك وجود داردياز الست يموارد استفادة متفاوت. دارند

د كفش ي، تول ها، تسمه نقاله ابانيها، آسفالت خ پله  ، روكشين ورزشيرها، زميكفپوش، صداگ
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ك يحصول كه در آنها از الستنوع م 70باشد و حدود  يره ميها و غ ها و لوله ني، ترمز ماشيكيالست

  .شود ياستفاده م يافتيباز

  ))م رابرم رابرييكلكلييرر((ا شده ا شده يياحاح  ييد كائوچود كائوچوييروش تولروش تول--77--11--88--55--22
 يكائوچو. شوند يزه ميپلمريرها از طوقه به صورت پودر درآمده و سپس ديتا يبعد از جداساز

ه دوده ب يبه آن اضافه شده مقدار نديفرآرز هم در ضمن يروغن و پتا يافت شده كه درصديباز

ن يا. شود يمصرف م يكيك الستيدرجه  يها زهيدر اغلب آم يهمراه دارد و به صورت درصد

و  يعيطب يكائوچو يمناسب برا ينياست و به عنوان جانش يفراوان يايمزا يمحصول دارا

د انواع محصوالت دخالت دارد كه از آن ين در ساخت و توليشود و همچن يمحسوب م يمصنوع

  :ر اشاره نموديد زتوان به موار يجمله م

  ره ي، دوچرخه و غيسوار يرهايانواع تا

 وپيانواع ت

 رهيو غ يچمن زن ينهايك توپر كالسكه بچه، ماشيالست

 تسمه نقاله

 رهيمانند شلنگ آب و غ يقيانواع محصوالت تزر

 ل ياتومب يانواع كفپوشها، كفپوشها
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  ره يمانند واشرها و غ يصنعت يكيانواع قطعات الست

  

  يعاتيضا يك هايبرخورد با الست يچگونگ )22-2(نمودار 

  

  فرسودهفرسوده  ييهاها  ككييافت الستافت الستيينحوه بازنحوه باز--------88888888--------11111111--------88888888--------55555555--------22222222
ن يو در ا. است يست بشريط زيامروز حفاظت از مح يصنعت ياين مسائل دنياز مهمتر يكي

ربط، سالها بر يو ذ يعلم يتوهايستيو ان يقاتيكه در مجامع تحق ين موضوع حساسيراستا مهمتر

ل يباشد كه به دل يفرسوده م يكهايافت الستيصورت گرفته، موضوع باز يق و بررسيآن تحق يرو

 يو مال ين معضالت و آثار اقتصاديعت و همچنيو طب يستم انسانيبر اكوس ييايميآثار مخرب و ش

 تاير روكش الستيك هاي ضايعاتي

 فيزيكيهايربردكا فرآيند شيميايي

 پيروليز

 توليد دوده

 استحصال انرژي

 توليد

 سوزاند

 سوخت كوره

 جزاير مصنوعي

 رضربه گي

 انبار موقت

 توسعه خشكي

 دفن كردن

 سطوح جاده ها

 پودر

 پوشش

 چمن مصنوعي

 كفپوش صنعتي

 مواد ساختماني عالئم راهنمايي
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 يستيها به همراه دارد با و دولت يت شهريريو مد يآنها بر توان اقتصاد يكه در راه دفن موقت

  .رديامر قرار گ نيشتر مسئوليمورد توجه ب

فرسوده، نه تنها آثار  يكهايافت الستيدهد كه امر باز يها نشان م يقات و بررسيجه تحقيامروزه نت

 يكند، بلكه منشا، توسعه صنعت ين بخش را حل ميا يتيريست و مشكالت مديط زيمخرب بر مح

  .باشد يز مين يگريد محصوالت ديو تول يو فرآور ياقتصاد يو سودآور

 يآور شود پس از جمع يل ميد تبديمراحل متفاوت به محصول جد يمواد زائد ط نديرآفن يدر ا

عات را ين ضايد ايبا. ندينما يك ميآنها را تفك يمستعمل توسط كارگران شهردار يها كيالست

  .نديم نمايرقابل روكش تقسيغ يها كيقابل روكش و الست يها كيبرحسب الست

روكش به فروش  يها كيد الستيتول يها را به كارخانهمستعمل قابل روكش شدن  يها كيالست

 يا، كائوچويك و احيد پودر الستيرقابل روكش باشند، جهت توليكه غ ييها كيرسانند و الست يم

مستعمل توسط  يكهاين راستا الستيدر ا. شوند يها داده م ع و كارخانهيموجود در آن، به صنا

ند، پس از كم حجم ينما يك را خرد مينموده و الستم را جدا يكه س ييها ن آالت و دستگاهيماش

  .شوند يها ارسال م شدن به كارخانه

افت يد بازيك بايوجود دارد كه الست ياديل زياست، دال يمراحل سخت يك دارايافت الستيباز

  :باشند ير ميشود كه به قرار ز

  .است يا مصنوعي يعيطب يافت شده نصف كائوچويك بازيمت الستيق�

 .است) دست نخورده(ك تازه يافت شده بهتر از الستيك بازيخواص الست از يتعداد�

 .است يكيدفع محصوالت ناخواستة الست يك راه خوب براي�

رقابل يكه در آنها از نفت استفاده شده به عنوان منبع غ يو حفاظت از محصوالت ينگهدار�

 .يوعك مصنيد الستية و تولياستفاده شده در ته يمثل مواد نفت يد شدنيتجد
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 .جاد كار كنديدر حال توسعه ا يكشورها يتواند برا يم يافتيباز يتهايفعال�

بدست  يكيك در محصوالت الستيافت الستيماً از بازيد مستقياز محصوالت مف ياريبس�

 .ديآ يم

   

  افتافتييبازباز  يياز روشهااز روشها  ييمختصرمختصر--------99999999--------11111111--------88888888--------55555555--------22222222
ود دارد، سلسله كها وجيو الست يداخل يها پيافت و استفاده مجدد از تويباز يبرا ياديز يها راه

. دهد يح مين روش را به دفع ترجيكند و ا يم يا، انرژيافت و احيت مواد زائد به بازيريمراتب مد

موارد  )107-2(در شكل . ك ارائه شده استيافت الستيباز يعمدة روشها )28-2(در جدول 

  .ش داده شده استينما يعاتيضا يك هايكاربرد الست

  

  

  آن يهانديفرآر يك و مسيافت الستيزبا يعمدة روشها )28- 2(جدول 

  افتيها از باز انواع استفاده  افتينوع باز  افت يمراحل باز
 روكش كردن

  يارزنيدوباره ش
  يافتيمحصوالت باز  ريتعم

 استفاده از وزن
 استفاده از خواص

 ياستفاده شكل ده

  استفاده از صدا

  يافتيمحصوالت باز  يكيزيافت فيباز

 دنيبر

  خرد كردن
  يافتيواد بازم  يكيزيف

  يافتيمواد باز ييايميش م كردنيكلير
 زيپرول

  ت احتراقيقابل
  يافتيمواد باز  ييگرما

  يافتيباز يانرژ ييگرما هاسوزاندن در كوره



 

316 

  

  

  
  يعاتيضا يك هايموارد كاربرد الست )107- 2(شكل 

  

  ييككييافت محصوالت الستافت محصوالت الستييبازباز  ندندييفرآفرآ--1010--11--88--55--22
شامل  نديفرآن يا. باشد يم يكيالست يها لهن روش حل مشكل زبايبهتر يكيافت مواد الستيباز

زه شدن از ير و قابل ولكانيف، واكنش پذير، ظريپذ ك نرم، انعطافيك ترموپالستية يته

ه يار شبيه شده بسيك تهين ترموپالستيا. باشد يم ين و قويسنگ يوندهاين با پيسنگ يترموستها

به حل  يكيالست يها الت زبالهر از حل مشكيافت به غيعمل باز. ك خام خواهد بوديبه الست

 يمختلف يزهايتوانند در سا يم ياضاف يكهايالست. كند يار كمك ميز بسيمشكل كمبود سوخت ن

  .توان استفاده نمود يك خام ميپردازش شود كه از آنها به همراه الست

  :شود يم ميتقس يافت به سه گروه اصليباز نديفرآ

  يكيزيافت فيباز -1

  ييايميافت شيباز -2

  يوتكنولوژيافت بيباز -3
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  يكيزيافت فيباز

. شوند يافت ميگرم و باز يخارج ياضافه با حرارتها يكهايالست يكيزيافت فيباز نديفرآك يدر 

 يشكند و مولكولها يم يدر جدار انرژ ياز اتصاالت عرض يك شبكة سه بعدي يكيزيف نديفرآدر 

ك خام يبا الست يكوچك به راحت يكولهان مليشوند كه ا يم ميتقس يكوچكتر يمر به ملكولهايپل

الزم  ياگر انرژ. سازنند يافت شده را ميك بازيمخلوط شده و الست يتيك پركنندة تقويبه عنوان 

بدست  يافت شده مرغوبيك بازيافت، الستيباشند بعد از باز يكاف يعرض يوندهايشكستن پ يبرا

 يكيزيافت فيمختلف باز يروشها. ك خام استيسه با الستيد كه ترموپالست و قابل مقايآ يم

  :عبارت است از

 -5و يكروويما -4 يكيو مكانيافـت كرايباز - 3 يكيافت ترمومكانيباز -2 يكيافت مكانيباز

  )صوت يفرا(ك ياولتراسون
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� ��
��   

باال قرار  يدر دماها يل دو غلتكيك ميمورد نظر در  يكهايالست يكيافت مكانيدر روش باز

 يكهاين روش الستيدر ا. دهد ين رخ ميسنگ ين مرحله شكستن ملكولهايرد و در ايگ يم

 يالزم برا يو دما. شود يك غلتك صاف قرار گرفته و مخلوط مين يدر ب يافتيزه با مواد بازيولكان

ن مرحله يباشد و بعد از ا يگراد ميدرجه سانت 80زه يك ولكانيبا الست يافتيواكنش دادن مواد باز

  .شوند يگر مخلوط ميد يكهايكها با الستيستن اليا
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زه ابتدا ين مواد ولكانيا. باشد يزه ميولكان يكهايالست يبرا يكيشامل مراحل ترمومكان نديفرآن يا

ن يند ايشوند تا به حالت پودر درآ يخته مياب ريك آسيبرش زده شده و بعد به درون  يبه خوب

  .باشند يه را دارا ميزه اوليت مواد ولكانين مواد خاصيشود و ا يمخلوط م يگرياد دپودر با مو
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ن يا. به وجود آمد يكيو مكانيكرا نديفرآك در يك خرد كردن الستيتكن 1960در اواسط سال 

دهند و  يرار مع قيتروژن مايزه را در نيك ولكانيكوچك الست يها نگونه است كه تكهيروش ا

  .كنند يتروژن مخلوط ميبهتر پودر شدن با ن يسپس آنها را داغ نموده برا

•������  �� � ��� ���� ���)��������(  

ن ياول. س نام دارديخرد كردن خ نديفرآخرد كردن خشك و  نديفرآك يدو روش خرد كردن الست

ك يان كار سطح الستيبا  رايباشد ز يافت خرد كردن ميباز يك برايمرحلة آماده كردن الست

ت يفيو باعث با ك ييايميش يش سرعت واكنشهايش سطح باعث افزايكه افزا. ابدي يش ميافزا

جه ين طور نتيشات اياز آزما. شود يت تر ميفين محصول با كيشود و همچن ين واكنشها ميشدن ا

ك خام اضافه يستتوانند به ال يزه با ابعاد كوچك ميولكان يكهايشود كه خرده الست يگرفته م

مش استفاده  100- 10 يها در مخلوطها كيشود، خرده الست ييمت صرفه جويشود تا در ق يم

  .ك نشان داده شده استينمونه از دستگاه خرد كن الست )108-2(شكلدر . شود يم
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  ك خرد كنينمونه از دستگاه الست )108- 2(شكل 

• 
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ك با نام يالست يون در صنعت بازسازيزاسيولكان يد يمتدهان يتر يمين و قديتر از ساده يكي

“Pan process”  ك بدست آمده با روغنها و عوامل يت امر، پودر الستيات نهاين عمليدر ا. است

گراد در مدت زمان يدرجة سانت 200لة بخار در فشار ظرف در حرارت يون به وسيزاسيولكان يد

ون وجود دارد كه از يزاسيولكان يگر ديته چند نوع دالب. شود يساعت حرارت داده م 5ش از يب

  . رديگ يانجام م يا امواج فراصوتيو يكروويق مايطر

  

•����
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 -وند كربنيشكستن پ يالزم برا يبا بسامد و انرژ ياز انرژ يا ن شدهييو دوز تعيدر روش ماكرو

افت شده يتوانند باز يدوباره م ونيمرازسيكها بدون پلياضافه الست نديفرآن يدر ا. كربن الزم است

ن روش يا. ك دست اول را داشته باشنديات الستيزه شده و خصوصيك ولكانيل به الستيو تبد

زه يك ولكانيالست. ار به صرفه استيبس يطيست محيو ز يرا از نظر اقتصاديد است زيار مفيبس

  . شود يندارد و در تجارت از آن استفاده م يافت ارزش چندانيشده بعد از باز
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مر با  يزه كردن پليولكان يد يا فراصوت برايك يو روش اولتراسونيبعد از روش ماكروو

در سال  يلة پلونسكيك به وسين كار با روش اولتراسونياول. شود ياستفاده م ياتصاالت عرض

وند و سپس ش يع اضافه ميك مايرها به يك جامد مانند تاين روش الستيدر ا. شود يانجام م 1973

ل يع تبديدر مجاور آب ذوب شده و به ما يكهايشود و الست يك به آنها داده مياولتراسون يانرژ

 100حدود  يلوهرتز و با قدرتيك 20ك در محدودة ياولتراسون ين روش پرتوهايشوند در ا يم

  .وات قرار دارند

   ييايميق مواد شيك از طريافت الستيباز

ن يا. افت كننديكها را بازيكنند تا الست ياستفاده م ييايمياز مواد ش كيافت الستيع بازيشتر صنايب

جدا . شوند يبه كار گرفته م يمشخص يا مركاپتان هستند كه در حرارتهايد يسولف يمواد معموالٌ د

  .شوند ياستفاده م ييايميز به عنوان مواد شين يرآليغ يها ن، مخلوطياز ا
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 يبرا. اضافه صورت گرفته است يكهايافت الستيباز يبرا ياديتاكنون اقدامات ز 1910از سال 

ل مركپتان و يد، بوتيسولف يل دياميد، ديسولف يل، ديز مثل دفنين يگرين منظور مواد ديا

 ينوع مواد بران يالبته از ا. شود يك استفاده ميافت الستيباز يگر برايد يوفنولفس و مركاپتانهايت

افت در يكها بازين الستيا يو نازك يبا توجه به كلفت. شود يكها استفاده ميانواع خاص از الست

ساعت است و  4تها ين فعاليا يمدت زمان الزم برا. شود يگراد انجام ميدرجة سانت 188 يدما

افت يباز زه كردن ويولكان ين مواد براياز مهمتر يكي. باشد 5د حدود يك باين الستيمش ا

ش يه آزمايدر مراحل اول. باشد يآن م "يدهايسولف"و  "نيل آميل آريآلك يد N"ك يالست

-150حدود (ار باال يبس ياند در معرض حرارت و بخار آب با دما خرد شده يكها به خوبيالست

. شود ياضافه م 6پالست  يافت و آكتيو به آنها روغن باز. رنديگ يقرار م) گراديدرجة سانت 180
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حداقل  يشوند و برا يگر مخلوط ميد ييايمياند با روغن و مواد ش خرد شده يكها به خوبيالست

  .مانند ين محلول ميساعت در ا 12
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شود و در  يزه ميولكان يون ديسولفوراس يلة ديها به وس به درد نخور و اضافة كارخانه يكهايالست

ن، بنزنو يم، تولوئن، نفتالياز جمله سد. شود يز استفاده مين يگرياز مواد د نديفرآن يا

از يگراد نيدرجة سانت 30حدود  يك به حرارتيافت الستيباز ينگونه مواد برايكلوهگزان، ايس

  .دارند

ن يژن به ايد در نبود اكسيآ ين واكنشها بدست ميكه در ا ياهيكربن س) ژنيبدون حضور اكس(

را هم يست زين ياصالً به صرفه و اقتصاد نديفرآن يا.اره استفاده شودتواند دوب يحالت درآمده و م

 ين انرژيمت هستند و هم درجة حرارت الزم باالست و بنابرايگران ق يمصرف ييايميمواد ش

داده  1د آهن ين و كلريدرازيل هيكها فنيبه الست نديفرآن يدر ا. اج استيد آن احتيتول يبرا ياديز

. ز داشته باشندين يبهتر يريگ ت حالتين مواد خاصيكنند تا ا  يستفاده مژنه ايشده و از آب اكس

قه با يدق 30ك حدود يشود و با توجه به ضخامت الست يط جامد انجام ميافتها در محين گونه بازيا

  .دهد يگراد واكنش ميدرجة سانت 100درجة حرارت 
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شكستن و  يز برايروليپ. ج استيرا 1800اروپا از سال  ست و دريد نياصالً جد ين تكنولوژيا

با حرارت ارتباط داشته و  نديفرآن يا. شود ين محصول استفاده ميل چنديتشك يرها برايه تايتجز

درست كردن و بدست آوردن سوخت و  يك برايز كردن الستيروليپ. شود يروش انجام م 2به 

 يك اضافيالست نديفرآن يدر ا. شوند يتفاده من مواد به عنوان سوخت اسيباشد كه ا يروغن م

  .ديآ ياه بدست مين مقدار كربن سيشتريز شده كه بيروليپ يطور
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  يوتكنولوژيب نديفرآك شامل يافت الستير در بازياخ يشرفتهايپ

ستم يكه انسان وارد س يخود را دفع كند اما زمان يتواند مشكالت و مواد اضاف يعت ميالبته طب

عت از عهدة دفع مواد يگر طبيعت كرد ديمرها را وارد طبيو پل ياد اضافعت شد و مويطب

 يطين است كه آنها را در محيك ايافت الستيباز يبرا يوتكنولوژيب نديفرآك ي. ديآ يبرنم

از . نديايرون بيآن ب يدهايك اسيم تا سولفورها و سولفوريكن يم يو بدون هوا نگهدار ييايباكتر

  .افت شده داشتيك بازيوان هم سولفور و هم الستت يم يق به راحتين طريا

  

    ييافتافتييبازباز  ييكهاكهايياستفاده از الستاستفاده از الست  مزايايمزاياي--1111--11--88--55--22
ك يكه به  يخته شده هستند و هنگاميدور ر يكهايالست يافتيباز يها كيدرست است كه الست

را كم  يو سخت ياد طوليمانند كشش و ازد ييها تيشوند خاص يك خام اضافه مينوع الست

  .ن مواد وجود دارديز در استفاده از ايمثبت ن نكات يكنند ول يم

  ع و زمان كمتر مخلوط شدنيذوب شدن سر�

ل يدارند و به دل يدست اول نقطة ذوب كمتر يكهايافت شده نسبت به الستيباز يها كيالست

شوند و مخلوط  يتر ذوب م ار راحتيآنها انجام گرفته است بس يكه بر رو ياديار زيات بسيعمل

  .شود يشتر ميب% 40تا  30گر يرات مواد ديها و تاث تيل از خاصيلشدن آنها به د

  مخلوط شدن يكمتر برا يانرژ�

مخلوط شدن، پخته شدن، و  يبرا يكمتر يخام انرژ يكهايافت شده نسبت به الستيكها بازيالست

 يانجام شده بر رو يرسد كه كارها ين دو نوع به نظر ميسه ايدر هنگام مقا. ذوب شدن دارند

  .ز انجام شده استيعتر و راحتر نيسر يافتيباز يها كيالست

  



 

323 

  

  يريگ در مورد پخت و قالب ينكات مثبت�

 يكهايو صاف شدن الست يريگ حالت. ار كمتر استيبس يافتيباز يكهايالست يزمان پخت برا

  .خام است يكهايرتر از الستيار ديشتر است و حالت عوض كردن آنها بسيار بيز بسين يافتيباز

  يبردار در مورد پخت و قالب يبتنكات مث�

 ييجو صرفه يپزند پس در مصرف انرژ يزودتر م يافتيباز يكهايهمان طور كه گفته شده الست

  .شوند يبهتر از قالب جدا م يو نرم يريگ ل حالتيكنند و به دل يم

  يدر انرژ ييجو نكات مثبت در مورد صرفه �

نو  يكهايمت الستيتر از ق نييار پايكها بسيتالس ييمت نهايشود كه ق يكها باعث ميافت الستيباز

ن كار هم يا. باشد يم يعيو منابع طب ياز منابع سوخت ينگهدار يار به صرفه براين كار بسيا. شود

محافظت از  يها ن راهياز بهتر يكيك و يافت الستيندگان بازيان و هم به سود آيبه سود مشتر

  .باشد يز ميعت نيطب

  

  ان ان ررييك در اك در اييافت الستافت الستييبازباز--1212--11--88--55--22
ر در يافت تاينة بازيدر زم يگذار هيسرما ياند تا برا كرده يه اروپا اعالم آمادگيندگان اتحادينما

 يرهاياز مقدار تا يقيچ برآورد دقيست هنوز هيط زيران اقدام كنند، سازمان حفاظت محيا

 يين سازمان دربارة مكانهاياطالعات ا يمستعمل در سطح كشور و سرنوشت همة آنها ندارد، حت

  .است يه و در حال بررسيرها ممكن است انباشت شوند فعالً در حد مطالعات اولين تايكه ا

ك يالست يها ك توسط كارخانهيهزارتن الست 200تا  180ن يران ساالنه بين آمار در ايبراساس آخر

ك در سال يون حلقه الستيليم 10انگر فرسوده شدن حدود ين عدد بيشود كه ا يد ميتول يساز

  .است
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ها به  يساز  يمستعمل و استعمال در باطر يكهايمجدد الست يگذار ك، روكشيالست ييرپاية زيته

ن مصارف به يكه ا يدر حال. در كشور است يافتير بازيتا يفعل يك از كاربردهايشكل پودر الست

  .رديمستعمل را در بگ يرهايك دهم از كل تايگوناگون تنها توانسته  يعلتها

دار كرده يران دير در اروپا كه از ايافت تايه بازيرة اتحاديات مديعضو ه "هانسن"ش يپ يچند

ران يا: هزارتن در سال اعالم كرده و گفته بود 150ران را يدر ا يديفرسوده تول يرهايزان تايم. بود

د محصول از آن را به شكل گسترده و بالقوه در خود ير و توليافت تاياحداث صنعت باز ييتوانا

ه و پودر انجام ير را به شكل محصول اوليافت تايكه امروزه باز يران تنها شركتيمد گرچه. دارد

همچون كاهش  يگوناگون ين صنعت و رشد آن به عوامليدر ا يگذار هيدهد معتقدند سرما يم

 يع مربوط قرار دهد، الزاميار صنايگان در اختيرها را به صورت رايد و حمل تايخر يها نهيهز

انبار شده در  يرهايتا يمعضل كنون. د بازار مصرف هم وجود داشته باشدير باگياز طرف د. است

اد، يبا به علت حجم زيشهر ز يانبار شده شهردار يكهايقبل الست ياست كه چند يا ران به گونهيا

  .. مشتعل شدند ييو گرمازا يانباشتگ

  

  رانرانييك در اك در اييافت الستافت الستيينده بازنده بازييآآ--1313--11--88--55--22
ه سبز تهران به يناح يبه دعوت شهردار» مت و گراتكيلگام تك، اش«شركت آلمان  3ندگان ينما

نوع  70ش از ير را با بيافت تايكارخانة باز 10س يت تأسيران قابليران آمدند و اعالم كردند ايا

به داخل كشور و  يكين صنعت از ورود مواد الستيتواند با ا يران ميا: آنان گفتند. محصول دارد

  .دكن يريمواد و مصالح كم دوام جلوگ

د يتول يخود را برا يآمادگ يو چند شركت خصوص) ة سبزيناح(تهران  يدر حال حاضر شهردار

 يواردات يران معتقد است تكنولوژيشركت در ا 3ن ينده اينما. اند ر اعالم كردهيتا يافتيمواد باز
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است، مصرف  يطيست محيز يو آلودگ ييايميچ مادة شي، بدون استفاده از هيكيدرصد مكان 100

  .نة اندك استيار كم و با هزيآن بس آب

نة يو كارگر هز يانرژ يشركت معتقد است در اروپا به علت گران 3ن ياز ا يكي يرانينده اينما

 125تا  100 يديافت شده توليه هر تن مواد بازيكه در اروپا ته يار باالتر است، در حاليد بسيتول

رسد و هر  يدالر م 95ر يبه ز يكارگر، آب، انرژ يل ارزانيران به دلين رقم در ايا. نه دارديدالر هز

وجود  يياز سو. درصد سود خواهد داشت 100شتر از يب يافتيد شده بازيهزارتن مواد تول 15

از  ياديعالقمند هستند و ساالنه مقدار ز يره كه به نوسازيج فارس، هند و غيحوزة خل يكشورها

دهند  يصاً انواع كف پوشها اختصاص مر مخصويتا يافتيواردات خود را به محصوالت باز

  . صادرات باشد يبرا يتواند بازار مصرف پرسود يم

ه يرساختها و امكانات اولين زيازمند تأمير نيافت تايدر صنعت باز يخارج يگذار هيالبته سرما

ز داده شده ين يران قول مساعدين شركتها در بازار ايحضور ا يشود برا ياگر چه گفته م. است

  .است

ن يك وجود دارد اما ايد الستيه توليبه ماده اول ييايك آسيل الستيتبد يبرا ييهانديفرآر چند ه

  :اند ر نشدهيل همه گيها به دو دلنديفرآ

  .ك ارزان و فراوان هستنديد الستيه توليمواد اول�

به علت از دست رفتن خواص  يافتيحاصله از مواد باز يكهايت الستيفيك�

 .ن استييپا يكشسان

و  ينقاله، كف ساز يها ش آج، در تسمهيو سا يفلز يدن اجزايرون كشيتوان با ب ين مواد مياز ا

آن  ياست اما تقاضا يار اقتصاديبس يكيالست ياستفاده از نوارها. ر اسكله استفاده كرديگ ضربه

  .محدود است
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استفاده كرد  متر خرد كرد و از آنها به عنوان سوختيكها را تا حدود قطر پنج سانتيتوان الست يم

هوا  يستم كنترل آلودگيك سيمنتشر شده وجود  يها ندهيك و آاليشعله الست ياما حرارت باال

ك يز الستيروليپ يها ستميس. كند يم يرا الزام) سوزها تر از زباله شرفتهيتر و پ يموارد قو يدر بعض(

  .اند نشان نداده يمناسب هرگز اقتصاد  يلوتيرغم عملكرد پايز علين

نده يمتر به عنوان افزا يبا قطر پنج سانت يها كيتوان از خرده الست يكمپوست لجن م نديرآفدر 

از به الك كردن يه نشده و نيتجز نديفرآن يكها در حيهر چند كه خرده الست. حجم استفاده كرد

  .استفاده مجدد دارند يبرا

 يمتفاوت يها استفاده ينعمرا يها كها چه به صورت خرده و چه به صورت كامل در پروژهياز الست

 يها يساز ، استفاده در كفيكيحائل ژئوسنتت يوارهاين كاربردها شامل استفاده از ديا. شود يم

  .باشند يره ميدفن و غ ياستفاده در محلها

  

  ييررييجه گجه گيينتنت--1414--11--88--55--22
 يم به لحاظ اقتصادين محصول حجياد اينه حمل زيك به طور كامل به علت هزياستفاده از الست

  .رديتواند مدنظر قرار گ يده ميچيپ نديفرآاست، هر چند كه به علت عدم انجام  تيمحدود يدارا

 يل رانينطور در مسابقات اتومبيهم. ها استفاده كرد توان در ساخت موج شكن يك كامل مياز الست

ماً سوزاند كه به يك را مستقيتوان الست ينطور ميهم. شود ير از آنها استفاده ميگ به عنوان ضربه

ا سوخت مشتق شده از آنها مخلوط با يك ياما استفاده از الست. شود يه نميش گفته توصيپل يدال

 يكهاينطور الستيهم. ج استيرا يد انرژيتول يگر برايد يا سوختهايگر مواد زائد جامد يد

. ره دارنديبه عنوان گلدان، حصار و غ يدر كشاورز يمختلف يها آالت بزرگ استفاده نيماش

به شدت  يكهاين روش در مورد الستيا. كامل روكش دوباره است يكهايه از الستن استفاديمهمتر
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 يك برايا الستيشود كه آ يمشخص م يد چشميفرسوده كاربرد ندارد و در محل روكش با بازد

ده يك تراشيك آج موجود بر الستيت الستيفيد كيير پس از تايا خيروكش مجدد مناسب است 

سپس . رديگ يك صورت ميالست يقسمتها يالزم در بعض ريشود و در صورت لزوم تعم يم

كنند تا پس  يم يريك قالبگيه دور الستيها را با مواد اول ر شده در قالب قرارداده و آجيك تعميالست

شوند،  يكه روكش مجدد م يكهايشتر الستيب. شود ك روكش شده حاصل ياز سرد شدن الست

 يكهايبزرگ تا پنج مرتبه و الست يها كيالست. دهند يل ميونها را تشكيبزرگ كام يكهايالست

  .ت روكش مجدد را دارنديآهن تا سه مرتبه قابل يها كوچك با رشته
22--55--88--22--
  ككييافت پالستافت پالستييبازباز  --33--88--55--22

وزن سبك، مقاومت باال و قابل حمل . د شديل قرن نوزدهم تولين بار در اواياول يك برايپالست

امروزه . ده آل ساخته استيوالت، امحص يبسته بند ين مواد را براي، ايكيبودن مواد پالست

را بدون  يروزمره نفوذ كرده است كه اغلب مردم زندگ يدر زندگ يك به قدرياستفاده از پالست

دروژن و يكه شامل اتم ه يبلند يره هايك از زنجيهر مولكول پالست. دانند يرقابل تصور ميآنها غ

به هم فشرده شده اند كه  يها به قدرمريپل. مر معروف است، ساخته شده انديكربن بوده و به پل

شود كه  يت باعث مين خاصيا. ره آنها نفوذ كننديتوانند در زنج يها و قارچ ها نم يباكتر

  .ه باشديرقابل تجزيك غيپالست

ها با گذشت  زان آنها در زبالهيدهند م يل مياز زباله را تشك يبخش قابل توجه يكيپالست يمرهايپل

هستند  يياز اجزا يكيگر مواد پالستيد ياز سو. افته استيش يافزا يزمان به صورت قابل توجه

ط يمح يمنبع آلودگ يمدت طوالن يرد و برايگ يصورت م يو فساد آنها به كند يريپذ هيكه تجز

 ياست كه به نوبه خود منبع ين گونه زباله عموماً از مشتقات نفتيه ايمواد اول. باشند يست ميز
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. دهد يرا نشان م يكيافت مواد پالستيت بازيعوامل فوق اهم. ديآ ير مبه شما ينيگزيرقابل جايغ

  .دهد يرا نشان م يافتيباز يك هايپالست) 109-2( شكل

  

  
  افتيك قابل بازيانواع پالست )109- 2(شكل 

  

  ييككييمواد پالستمواد پالست  ييكلكل  ييبندبند    طبقهطبقه--11--33--88--55--22
هر گروه آنها . كنند يم ميتقس يمرها را به دو گروه اصليانواع پل يها و به طور كل كيانواع پالست

ر يبه قرار ز يدو گونه اصل. دارند يخواص مخصوص به خود بوده و موارد مصرف متفاوت يدارا

  :باشند يم

ره يبا زنج ييايميبات شيا تركيفرمول و  يكه دارا ييها كيپالست: )گرما نرم(ها  كيترموپالست

ها  كيگروه ترموپالستباشند از  يم يفرع يها گسترده و با شاخه يريا زنجيگسترده  و 

ا ي  ل شكل و ساختمان خود، ماكروملكوليك به دليمواد گروه ترموپالست. هستند) ها گرمانرم(

مختلف  يدكنندگان، مواد مذكور را در شكلهاياست، تول يستاليكر يا قسمتيآمورف هستند و 

. كنند يد و عرضه ميا بصورت پودر توليشكل، مكعب و استوانه و  ي، عدسيا ر دانهينظ
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ن مواد با يا. رات فرم دادييتوان آنها را در دفعات تغ ين است كه ميت بارز مواد گرم نرم ايخصوص

  .شوند يشوند و با خنك كردن دوباره سرد شده و منجمد م يحرارت دادن، نرم و ذوب م

ند و به عنوان مواد ينما يك مرتبه طيش از ياد شده را بيكها كه چرخه يآن دسته از پالست

 يرند، مقدارينند و مجدداً شكل بگيشود، و هر بار كه حرارت بب يمحسوب م» ييايآس/يعاتياض«

  .دهند يخود را از دست م يكياز خواص مكان

ت يگر قابليه سخت شده و دياول يكه پس از اعمال پردازش حرارت: )گرما سخت(ها  ترموست

دكنندگان قرار يار توليدر اختمواد ترموست كه معموالً در حالت مونومر . ندارند يريشكل پذ

خود هستند و به هنگام ساخت قطعه،  ير ماكروملكوليدر زنج يا ژهيشكل و يرند، دارايگ يم

حرارت داده  ييپرس و توسط قالبها يها نين گونه مواد به كمك ماشيا. شوند يزه ميمريپل

زبور به شكل مذاب به را مواد مين جالت، كامالً عكس مواد گرمانرم است، زيشوند كه البته ا يم

در . دينما يگردند و قالب سرد آن را منجمد كرده و سخت م يق ميك قالب سرد تزريداخل 

شوند و قالب گرم آن را  يخته ميكه مواد گرما سخت بصورت پودر سرد داخل قالب ر يصورت

 .كند يپخت داده و سرد م

انواع  ياصل يكاربردها. هستند  كيمورد استفاده روزمره ترموپالست ياز پالستكها% 80در حدود 

 .آمده است)29-2(ك در جدول يمختلف پالست

د يسوزانده شدن و تول نديفرآتوانند در  يد كننده دارند ميت اكسينكه قابليكها با توجه به ايپالست

ه هوا يستم تصفيجاد سيامكان لزوم ا يعمل يشهايد با انجام آزمايبا يبه كار روند، هر چند م يانرژ

ت كمتر يبا مرغوب ييكهايد پالستيز تنها در توليرا ن يافتيباز يها كيپالست. رديقرار گ يبررس مورد

  .توان بكار برد يم

  :وجود دارند ير در زباله خانگيك زيبه طور معمول شش نوع پالست
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 HDPE (High Density Poly Ethylene) 
 LDPE (Low Density Poly Ethylene)  
 PET (Polyethylene terephthalate) 
 PP (Poly propylene)  
 PS (Poly styrene)  
 PVC (Polyvinglo chloride)   
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  يمصرف يكهايانواع پالست )29- 2(جدول 

  كهايترموپالست

HDPE(High Density Poly Ethylene) 
و  ي، اسباب بازي، در بطريخانگ ييايميمواد ش يها يبطر

  يل خانگيوسا

LDPE(Low Density Poly Ethylene) ها سهيش سطل زباله، كها، پوش يها، ظروف، بطر پاكت  

PVC (Polyvinyl chloride) 
،   يواريها، كاغذ ديباز ها، اسباب يظروف غذا، بطر

  ، چسب زخمي، چسب نواريساز كف

PS (Polystyrene) 
 يها ات، فنجان فنجانيلبن يها مرغ، جعبه جعبه تخم

  ، نواركاستيكيپالست

PET (Polyethylene terephthalate)  ييغذا يها يبند عات، بستهيما كبار مصرفيظروف   

PP(Poly propylene) ها پسيچ يبند كاغذ كادو، بسته  

  ها ترموست

Epoxy Resin 
، ي، ماده افزودنيكيل الكتريآالت، وسا نيماش ياجزا

  چسباننده

Phonemics  
، يكيل الكتريآالت، وسا نيماش يماده مضاف، اجزا

  ابزارآالت

Polyurethane  ها ن، فوميماش يمحافظ، صندل يها هيها، ال پوشش  

Polyamide  كاغذ كادو  

Polymethylmethacrylate  يو حرارت يكيشفاف الكتر يها قيعا  

Styrene Copolymer  يساز قالب  
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  افتافتييبازباز  ييمناسب برامناسب برا  ييك هاك هاييپالستپالست--22--33--88--55--22
را نسبت به عوامل  يمتفاوت يواكنشهاكه دارند،  يار متنوعيبس يهايژگيبه جهت و يكيمواد پالست

 يينكه هدف نهايبا توجه به ا. دهند يژه نسبت به گرما و حرارت از خود نشان مي، بويخارج

است كه بتوان با حرارت دادن و  يابيبه مواد آس يابيآلوده، دست يكيعات پالستيضا يابيباز

ت يمختلف از جهت قابل يها كين منظور پالستيم، به هميد برسيآنها به محصوالت جد يريقالبگ

  :رديگ يقرار م يآنها مورد بررس يابيباز

ساختمان  يرة اصليمتعدد در زنج يفرع يها به سبب داشتن شاخه) گرماسخت(مواد ترموست 

را حرارت باعث در هم فرو رفتن يشوند، ز يتر م تر و محكم خود، در اثر مجاورت با گرما سخت

از آنها  يكيمكان يابيل امكان بازين دليبه هم. گردد يا بلندتر مه ل شاخهيها شده و تشك ن شاخهيا

  .دهند ين كار نشان نميبه ا يليز تمايع نيار كم بوده و صاحبان صنايبس

هستند كه در اثر ) ها گرمانرم(ك يان شد، تنها مواد ترموپالستيب يقبل يهمانگونه كه در قسمتها

ن سبب يكنند و به هم يدا نميخود پ ياختمان ملكولدر س يا ر قابل مالحظهييمجاورت با گرما، تغ

گرما نرم،  يكهايان پالستيدر م. استفاده نمود يكيد پالستيد مواد جديتول يتوان از آنها برا يم

ن نوع يتر افت شوندهيرا باز) P.E.Tبا كد (فناالت  يلن تريات يتوان مواد ساخته شده از پل يم

، مشخص  (A.P.M.E)ك اروپا يع پالستيه صناياتحادقات يبراساس تحق. نمود يك تلقيپالست

افت با راندمان باال را يت بازي، قابلP.E.Tساخته شده از  يها يبطر% 90ش از يباً بيد كه تقريگرد

  .دارا هستند

دهد  يان مواد گرمانرم به خود اختصاص مين رتبه را در ميدوم (L.D.P.E)ن يلن با تراكم پائيات يپل

د يل كلراينيو ي، پل(H.D.P.E)لن باال يات ي، پل (P.P)لن يپروپ يتعلق به پلم يبعد يها فيو رد

(P.V.C) ن يرياستا يو پل(P.S) است.  
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    ييعاتعاتييضاضا  ييكهاكهايياستفاده مجدد از پالستاستفاده مجدد از پالست  ييككييتكنتكن  ييهاها  جنبهجنبه--33--33--88--55--22
  :باشد ير ميپذ كها سه روش امكانياز پالست يابيباز يبرا

ا به اجزاء يك سوخت، يتفاده به عنوان اس ياز نفت، برا يك شكليشكستن مواد به : ييايميش

  .د فرمول آنهايخود و تجد ييايميش

 .رنديگ يمجدد قرار م نديفرآد تحت يا محصوالت جديماً به عنوان مواد يمواد مستق: يكيمكان

 .آنها يياستفاده از ارزش گرما يك كارخانه، برايعات در يسوزاندن ضا: يحرارت

  ييايميش يابيباز

اند  ف شدهيكث يها را كه تا حد كياز مخلوط پالست ياديز يها  توان حجم يم ييايميش يابيدر باز

ن به نظر يو محاسبات است و چن يشين كار هنوز در مرحله آزمايقرار داد، اما ا يابيز مورد بازين

شتر استحصال آنها از يبرابر ب 3تا  2ن راه حدوداً ينه مواد خام بدست آمده از ايرسد كه هز يم

 يابير ژاپن و آلمان، بازيشرفته نظيو پ يصنعت ياز كشورها ين وجود بعضيبا ا. نفت است

ن يك شاهد ظهور اينده نزديها را در دستور كار خود قرار داده احتماالً در آ كيپالست ييايميش

  .م بوديخواه يبخش از تكنولوژ

تواند به عنوان  يكه مها كه نفت نام دارد، عالوه بر آن كيپالست ييايميافت شيماده حاصل از باز

ز دارد كه در ين نفت و زغال سنگ گردد، امكان آن را نيگزيك سوخت خوب و مناسب جاي

ك ماده نو يد فرمول به عنوان يك شده و در صورت تجديصورت ادامه واكنش به اجزاء خود تفك

  .رديد قرار گيدر چرخه تول

   يكيمكان يابيباز

و  يبند ها، دسته كيپالست يآور جبران مخارج جمع يبرا يكيمكان يابيدهد كه باز يتجربه نشان م

به تعداد و محل مراكز  يشتر مقرون به صرفه بوده و بستگير روشها بيپاك كردن آنها، نسبت به سا
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، يدر مورد مواد زائد جامد شهر. آنها دارد يفيزان كثيها و م كي، مخلوط پالستيآور جمع

ط يكنند، شرا يم يآور ك مكان جمعيمشابه را در  ياه كيكه به واسطه آنها پالست ييها طرح

ستم هنوز به شكل مطلوب در كشور ما ين سيمتأسفانه ا. ندينما يرا ارائه م ينسبتاً بهتر ياقتصاد

  .ده استيج نگرديرا

ك يز تفكي، از نظر جنس و رنگ نيآور مصرف شده را پس از جمع يها كين روش پالستيدر ا

ان نمود ينگونه بيتوان ا يبا توجه به اطالعات موجود م. دهند ياب قرار مينموده و آنها را مورد آس

نمودن  يق بوده و مواد مصرف شده پس از طين طريها از هم كيپالست يابيكه قسمت عمده باز

  .شوند يد وارد ميان توليك چرخه كوتاه مجدداً در جري

  يحرارت يابيباز

زه از يمدرن يها تسميالبته در س(رد يگ يه قرار ممورد استفاد يحرارت يدر روش سوزاندن كه انرژ

ف شده را مورد يمخلوط و كث يكهايتوان پالست ي، م)شود يم يريز جلوگيمضر ن يانتشار گازها

 ياديز ييكها از ارزش گرمايپالست. دهد ينشان م )30- 2(همانگونكه كه جدول . قرار داد يابيباز

شتر يا بيكها در اكثر موارد در حد معادل و يستپال يكه ارزش سوخت يبرخوردار هستند به نحو

كن در يز ثابت شده است، لين يسه با سوخت نفتيزغال سنگ بوده و با صرفه بودن آنها در مقا

  .د در كارخانجات دارديجد يگذار هياز به سرماين كار نياز موارد ا ياريبس
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  گر يكديسه با يها در مقا ها و سوخت كيپالست ييارزش گرما) 30- 2(جدول 

  مگاژول/لوگرميك ييگرما يانرژ سوخت/كيپالست
  لنيات يپل - 1
  لنيپروپ يپل - 2
  نيرياستا يپل - 3
  يس يو يپ - 4

  گرماسخت يها كيپالست - 5
  مازون/ نفت - 6
  زغال سنگ - 7

  چوب - 8
  كاغذ - 9

3/43  
0/44  
0/40  

0/28-0/26  
0/20  
0/42  
0/29  

  0/17تا  0/15
  0/15تا  0/13

  كيستع پاليمجله صنا:منبع 

  

 يآزاد ييگرما يانرژ يها در صورت سوختن و احتراق، مقدار كيك از انواع مختلف پالستيهر 

. كنند يمر محسوب ميآن نوع پل (calorific value) ييزا يزان گرما را ارزش انرژين ميسازند كه ا يم

 يكل يبند هك دستيدر . ز برخوردارندين يمتفاوت ييزا يها از ارزش انرژ كيانواع مختلف پالست

گرماسخت  يها كيسه با پالستيدر مقا) ها كيترموپالست(گرمانرم  يها كيتوان گفت كه پالست يم

ن مقدار و يشتريلن بيپروپ يمثالً پل. باشند يبرخوردار م يباالتر ييزا ياز ارزش انرژ) ها ترموست(

 . را دارا هستند يزان انرژين ميد كمتريل كلراينيو يپل

 يكها تلقيپالست يافت حرارتينة بازيموجود در زم ياز راهها يكيتوان  يرا م) آتشكافت(ز يروليپ

باال كه  يها له حرارتيه مواد مركب بوسيف عبارت است از عمل تجزيآتشكافت در تعر. نمود

ن ينهفته شده در ب ييايميش ين روش، انرژيدر ا. رديپذ يژن صورت مياب اكسينكار در غيا

نكار را با ارزش يگردد، كه ا يآزاد م ييگرما يها به صورت انرژ كيكر پالستيغول پ يملكولها
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متنوع و گوناگون  يها يتوان در كاربر يبدست آمده را م ييگرما يانرژ. نديگو يم يشيكردن گرما

از  يا گردد به عنوان نمونه  يكه ارائه م يمثال. مورد استفاده قرار داد يو شهر ي، كشاورزيصنعت

 ؛ها است ين كاربريا

به شمار  يپرانرژ يها توانند در زمرة سوخت يها م كيدهند، پالست يهمانگونه كه مطالعات نشان م

ط يمح يكه برا يعاتيق سوزاندن آنها با ضايتوان از طر يها را م كيموجود در پالست يانرژ. نديايب

فاضالب،  به عنوان مثال سوزاندن لجن. به همراه دارند، مورد استفاده قرار داد يست خطراتيز

. دارد يز هماهنگيست نيط زيمناسب جهت دفن لجن است كه با مح يا وهيك، شيهمراه با پالست

پخش  يمزروع يها ه آب را بر سطح خاكياز تصف ين مرسوم بود كه لجن ناشيدر گذشته چن

در  يطيست محيوه دفع لجن مشكالت زين شيا. ج در خاك فرو روديكردند تا به تدر يم

. اند افتهياست كه از منابع مختلف به درون آن راه  ينيفلزات سنگ يلجن حاورا يبرداشت، ز

ل شده، كه در آن ين موجود در آن به خاكستر تبديچنانچه لجن سوزانده شود، فلزات سنگ

كارآمد دفع  ين را بنحويآن در بتن، فلزات سنگ يريا بكارگينمودن  يا شهيتوان با ش يصورت م

  .نمود

ك كوره با يف و مخلوط شده را در داخل يكث يها كي، پالست)آتشكافت( زيروليعمل پ يدر ط

ده و به همراه آنها يكها ذوب گرديكنند، سپس با افزودن حرارت پالست يستم كامالً بسته وارد ميس

ا يژن و يد شده را در مجاورت اكسيتول يگازها يدر مرحله بعد. شوند يز متصاعد مين ييگازها

ن كار سبب احتراق و يا. دهند يازت قرار م يدهايا اكسين و ير كلرينظ ينفبا بار م ير گازهايسا

  .د خواهد شديز توليمطلوب ن يگردد و در كنار آن گرما يسوختن م

 يشتر از گرمايد بيد شده همواره بايتول ين است كه گرمايست بدان توجه نمود ايبا يكه م يا نكته

  .امه داشته باشدط سوختن همچنان اديافزوده شده باشد تا شرا



 

337 

  

توان به موارد  يافت كه از آن جمله ميز دست ين يج مطلوبيتوان به نتا يز ميروليبا انجام عمل پ

  :ر اشاره نموديز

  .م داشتيخواه يهيشهر كاهش قابل توج يها در حجم زباله�

ع و يد كه ارزش استفاده مجدد را در صنايم رسيخواه ياز مواد زائد جامد به مواد�

ر دوره، زغال و ينظ. (داشته باشد يو سوخت يا، به عنوان مواد مصرفا دستگاههي

  ).يكيپالست يها روغن

  .ميببر يبهره اقتصاد يدياز فروش مواد تول�

 يست و رفع آلودگيط زيبه حفظ مح يانين طرح كمك شايا يت و اجرايبا تثب�

  .خواهد شد

  

  ك ك ييافت پالستافت پالستييبازباز  ندندييفرآفرآ--44--33--88--55--22
ك از مبدا يتفك ين بر مبنايرد و ايگ يله دست صورت ميبوس ها از زباله غالباً كيپالست يجداساز

قات در مورد استفاده از ياما تحق. صورت خواهد گرفت يآور ا پس از جمعيها و  و درخانه

  .حساس به رنگ ادامه دارد يو حس گرها يكس، شناورسازياشعه ا يروشها

بزرگ  يهستند و اجزا يكيك عموماً متمركز بر ظروف پالستيافت پالستيموجود باز يروشها

ار نازك يبس يها كيافت پالستيباز يبرا ينطور روش معتبريهم. رنديگ يرا در بر نم يكيپالست

  .مناسب آنها از مواد وجود ندارد يبه علت عدم امكان جداساز) ها سهيك(

  :ر هستنديبه شرح ز يكيافت مواد پالستيمراحل باز

در محل  يابتدا به صورت دست يكيه شد مواد پالستح داديهمانگونه كه توض: هياول يجداساز -1

  .افت از بدنه زباله جدا شونديا محل بازيد يتول
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م يو پت تقس يس يو ي، پيا يپ يبه سه نوع اچ د يكها به صورت دستيپالست: كيتفك -2

  .تسمه نشان داده شده است يك از رويك پالستيتفك )110-2(شكل در . شوند يم

  
  له نوار نقالهيك بوسيالستك پيتفك )110- 2(شكل 

با  يك مترمكعبي يو بصورت عدلها يمواد جدا شده فشرده ساز: يبند و بسته يساز فشرده -3

 ينگونه بسته بندياز ا ينمونه ا )111-2(شكل در . نديآ يلوگرم در ميك 300تا  150ن يوزن ب

  .نشان داده شده است

  
  يافتيك بازيپالست يبسته بند )111- 2(شكل 
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  .شوند يز ميزريمخصوص ر يها ساخته شده توسط خردكن يها عدل: يدسازخر -4

موارد خرد شده با آب شسته شده و با حرارت معتدل خشك : شستشو و خشك كردن -5

  .شوند يم

رند تا به يگ يمخصوص قرار م يها ك حاصله سپس در پاكتيپالست يها خرده: يبند بسته -6

  .ل شونديتحو يصنعت نديفرآ

مه ذوب شده و به صورت يذوب، خرد، ن يصنعت نديفرآبسته به نوع  يصنعت ياهنديفرآدر 

را با مواد  يافتيك بازيتوان پالست يت و نوع استفاده محصول ميفيبسته به ك. نديآ يگرانول درم

توان  يبه عنوان مثال م. استفاده كرد ييبه تنها يافتيا از مواد بازيك مخلوط كرد يد پالستيه تولياول

 يتوان برا يم يس يو ي، از پيها و مبلمان شهر سه زباله، لولهيد كيتول يبرا يا يپ يداز اچ 

مرغ،  تخم يها  و از پت به عنوان جعبه يو كف ساز يكيالكتر يفاضالب، پوشش افزارها يها لوله

 يتوان برا يز ميبات مختلف آنها نياز ترك. استفاده كرد يصوت يموكت، مواد پركننده و نوارها

  .ن ورزش استفاده نموديسات زميو تاس يكي، عالئم ترافيصنعت يها پاكت ساخت

ه يك به صورت عوامل اوليپالست ييافت نهايقات در مورد بازيع مرسوم، تحقيعالوه بر صنا

هستند و  يعيه طبيها كامالً مانند مواد اولنديفرآنگونه يمواد حاصل از ا. ادامه دارد ييايميپتروش

ون در دما و يدروژناسيشامل ه نديفرآن نوع يا. باشد يها باال منديفرآنگونه يافت در ايباز يبازده

  .باشد يآنها م يه حرارتيو تجز يط بسته در فشار عاديك محيز در يروليا پيفشار باال و 

  .ك و پت نشان داده شده استيپالستافت يباز نديفرآ يكل يشما) 23- 2(در نمودار 
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قابل سوزاندن بوده و  يباشند كه بخش يه ميپا يدروكربنهايباال شامل ه يهانديفرآمحصوالت 

 يمرهايد پليشگاهها به كار روند تا در توليپاال يبرا يتوانند به عنوان ورود يم يبخش

  .استفاده شوند يتر دهيچيپ

تاكنون به صورت  ياند ول در مراكز مختلف ساخته شده  فوق يها از روش ييها لوتيتاكنون پا

به  يكيدات پالستيران در حال حاضر زايدر ا.اند اس بزرگ بكار گرفته نشدهيو در مق يصنعت

زباله  يجداساز يها يا، فناوريكه امروزه در دنيشوند، در حال يافت ميصورت مخلوط باز

  .ده انددا كريتوسعه پ يكيپالست يها

. باشد يز ميد گرانول نيموارد شامل تول يمخلوط در برخ يكيپالست يبازچرخش زباله ها 

 يشتر توسط افراد دوره گرد انجام ميكه ب يعاتيضا يك هايپالست يكه پس از جمع آوريبطور

انجام  يرنگ هستند، جداساز يك ها بر مبنايك پالستيكه مسئول تفك يشود، توسط كارگران

 يبزرگ خرد شده و به سمت كارخانه ها يايك ها توسط آسيپالست ير مرحله بعدد. شود يم

ك ظرف يز در يخرد و ر يك هاين مرحله پالستيدر كارخانه در نخست. روند يافت ميباز

پس از . شوند يك سبد خشك كن پخش ميرند و پس از شست و شو در يگ يشستشو قرار م

ستم ين سيكه ا يحرارت. رنديگ يسترودر قرار مك ها خشك شدند در دستگاه اكينكه پالستيا

به كمك حرارت . گراد است يدرجه سانت 250تا  150ن يكند به طور متوسط ب يجاد ميا

ر خارج شده از دستگاه پس از سرد شدن توسط ير درآمده كه خميك به صورت خميپالست

توان به  يانول را مگر. شود يل ميز و خرد به نام گرانول تبدينسبتا ر ياب به گلوله هايآس

 يد ميد محصوالت جديتول يگرانول ها به كارخانه ها برا. كرد يه تلقيعنوان ماده خام ثانو

  .رود
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شمار يشود، وجود تعداد ب يكه در اكثر نقاط كشور مشاهده م يطيست محياز معضالت ز يكي

ها است، كه مصرف آن  ندهيشو كبار مصرف، ظروف شامپو وينوشابه، روغن، ظروف  يهايبطر

اند و بخاطر  ك پت ساخته شدهين ظروف از پالستيا. باشد يدر حال گسترش م يبه تازگ

ن يمتفاوت و به هم يس يو يلن و پيات يافت آن كامالً با پليآن، روش باز يمريساختار پل

  .رديگ يانجام م يار محدوديافت آن در سطح بسيجهت باز

براساس گزارشات  يهزارتن برآورد شده است ول ين حدود سرايمصرف ساالنه پت در ا

  .باشد يهزارتن در سال م 70تا  60ن يب يافت كنندگان پت، رقم واقعيباز

گر دفن يد ييگرم وزن دارد و به معنا 5/49گرم و بدون درب  4/52پت  يتريل 5/1 يهر بطر

هر  ينه آماده سازيگر هزاز دارد كه ايمترمكعب فضا ن 30هر تن پت در مركز دفن به حداقل 

ال ير 000/300نه دفن هر تن پت حدود يتومان فرض شود، هز 1000مترمكعب ترانشه حدود 

  .هزارتومان است يمعادل س

  :باشد ير ميافت پت به شرح زيطرح باز ياهداف اصل

  پت يآور مجتمع در جمع ييتوانا�

  ك پتيكنندگان پالست يآور جمع ييشناسا�

  ادر كنندگان پتفروشندگان و ص ييشناسا�

ستم شستشو و خشك كن موجود و ياب و سيخط آس يابيو ارز يبررس�

  از يرات مورد نييتغ

  انيمتقاض يروش مناسب حمل پت برا�

 ك پتيدر مورد معضل پالست يش آگاهيافزا�
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oه يمواد اول يآور جمع 

 يانقضاخ يتار. دياتمسفر فشار را تحمل نما 5تواند  يار مقاوم است و ميظروف نوشابه پت بس

پت،  يهايبطر يمشكل اصل. باشد ين امر ميكوكاكوال گواه بر ا يهايبطر يشش ماهه بر رو

آن است كه هر  يبر رو ين و برچسب كاغذيليات ياز جنس پل يكيوجود درب و حلقه پالست

خود هنگام  يد كه باعث بروز مشكالت خاصينما ياستفاده م ياز چسب مختلف يا د كنندهيتول

ت مهم هنگام شستشو يك مزين است كه خود يليات يتر از پل نيپت سنگ. ودش يم يجداساز

  .باشد يباب شده ميك آسيپالست

oيجداساز  

غ يحلقه توسط ت. است ين برحسب كامالً دستيو همچن ينيليات يدرب و حلقه پل يجداساز

، برچسب كنده يوارد المنت دوار شده و پس از گرم شدن بطر يسپس بطر. شود يده ميبر

لوگرم پت آماده شده دستمزد يهر ك يدر ازا يعني يمانينكه بصورت پيهر كارگر با ا. شود يم

و برچسب جدا  يكيتواند در روز درب، حلقه پالست يلوگرم نميك120ش از يكند، ب يافت ميدر

  .دينما

oييمحصول نها  

اب بخاطر يآس يمتر است كه توريليم 12ر ياب شده زيپت آس يها تكه ييمحصول نها

حاً يا ترجيو  15د به ينوشابه با يهايبطر يش از اندازه قسمت گلو و قسمت تحتانيحكام باست

جاد حالت ياب نمودن پت بخاطر ايمناسب آس ياب چكشيآس. ابديش يمتر افزايليم 18

پت  يمصرف كنندگان خارج. اب مخصوص پت را استفاده نموديد آسيباشد و با ينم يجوندگ

 ييمت محصول نهاين امر از قيكنند كه ا ياب و شتسشو ميآس ران را مجدداًياب شده ايآس

  .كاهد يم
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 265ز انجام شد كه پرس موجود يپت جهت حمل ن يهايبطر يبند روش پرس كردن و بسته

ك به هشت ينسبت كاهش حجم . باشد يمتر ميسانت 210×90×90لوگرم وزن و ابعاد آن يك

  .دياست و حدود دو ساعت پروسه پرس كردن بطول انجام

oيابيفروش و بازار   

مت ين قيا. باشد يهر تن م يهزاردالر برا 200حدود ) اب شدهيآس( يافتيمت پت بازيق

باب يپت آس يتمام. ابدي يش ميهر تن افزا يال براير 000/000/2ت تا سقف يفيبراساس ك

پت  باشد و هنوز مصرف كننده يا ميتاليا و اي، اسپانيه، كره جنوبيصادرات به ترك يشده برا

  .باشد يران موجود نميدر ا يافتيباز

oيريگ جهينت  

هر  يعنيار كند است؛ يپت بس يهايبطر يو آماده ساز يجداساز يكه روش سنتيياز آنجا

تن  5حدود  يآماده ساز يكند و برا يلوگرم جداسازيك 120تواند در روز  يكارگر فقط م

 يا ن مجموعهيچن يرتينه مديزاز است و هيك سرپرست نيسركارگر و  4كارگر،  40حداقل به 

باشند و منحصراً  يافت فعال نميع بازيدر صنا يرانيمشكالت خاص خود را دارد مثالً كارگران ا

گردد كه اقدامات  يشنهاد مياست، لذا پ يار كارگران افغانين صنعت در اختيا يكارگر يروين

  :ردير انجام گيز

  شهرها يتوسط شهردارك پت يافت پالستيو باز يآور ه طرح مدون جمعيته

  يانتخاب سازنده مناسب خارج

 از و مناسب از خارجيزات مورد نيد تجهيخر

 معكوس يا مهندسي يواردات يها از دستگاه يكپ
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ران جهت شهرستانها و بخش ياب، شستشو و خشك كن ساخت ايخطوط متعدد آس يانداز راه

  يخصوص

 

  افت كاغذ و مقواافت كاغذ و مقواييبازباز--44--88--55--22
نده كاغذ از آن حذف ير مواد آالين است كه جوهر و سايبر ا يافت كاغذ سعيباز نديفرآدر 

ت يفيدتر، مرغوب تر و با كيشتر شود، كاغذ بدست آمده سفيهر چه درصد حذف ب. گردد

در وسط كارتن، مقوا  ييد اليتول يباطله برا يدر گذشته كاغذها. گردد يروانه بازار م يباالتر

 يي، كاغذهايافتيت كاغذ بازيفيش كيبا افزا امروزه يشد ول يتخم مرغ مصرف م يو شانه ها

  .گردد يد ميره تولير، كاغذ روزنامه و غيل كاغذ چاپ و تحرياز قب

  افت كاغذافت كاغذييبازباز  ندندييفرآفرآ--11--44--88--55--22
توان آنها را به سه   يت متفاوت وجود دارند اما در مجموع ميفيكاغذ و مقوا در صدها نوع و ك

  :م كردير تقسيدسته ز

 يميقد يها روزنامه�

 تفاده شدهاس يمقواها�

 ر كاغذيت ساخته شده از خميفيبا ك يكاغذها�

دهد و نرخ  يل ميتشك يرا مواد كاغذ ياز زباله خانگ ياديار زيزان بسيشرفته ميپ يدر كشورها

ار موشكافانه يف بسيك تعريدر . باشد يشتر ميگر مواد موجود در زباله بيز از ديافت كاغذ نيباز

 يد ناشيتول نديفرآاول زائدات بوجود آمده در . باشد يه مشامل دو دست يافتيباز يكاغذ و مقوا

دسته  ي؛ به طور عموميد شده، در زباله خانگيكاغذ و دوم كاغذ تول يبند از قطع كردن و بسته
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ك يتفك )112-2( شكل. شود يافت كاغذ ذكر نمياول در آمارها و گزارشات مربوط به باز

  .دهد يتسمه نشان م يرا از رو يافتيباز يكاغذها

  

  
  افتيك كاغذ قابل بازيتفك )112- 2(شكل 

گر هدف يان ديشود و به ب يده آل محسوب ميا ي، نرخ%50در حدود  يافت كاغذ نرخيدر باز

نكه يدر كشور ما با توجه به ا. افت استيدن به نرخ متوسط بازيشرفته رسيپ يت كشورهاياكثر

 يندارد نرخها يياروپا يه با كشورهاسيدر مقا يزان كاغذ در زباله موجود درصد قابل توجهيم

 .تواند مورد قبول باشد يز ميافت نيتر باز نييپا

% 30ت قابل استفاده است و از يفيبا همان ك يد محصوليتول يبرا يافتيكاغذ باز% 70در حدود 

  .نتر بدست آوردييت پايفيبا ك يتوان محصوالت يمانده ميباق

ك ماده چسبناك به نام يله يافته كه بوسيل يتشك ياف سلولزيه ساخت كاغذ از اليماده اول

و  يعيه طبيد كاغذ از محصوالت اوليدر تول يديعامل كل. اند دهيگر چسبيكدين به يگنيل
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اف از يال يجداساز يبرا. دن درباره آنهاستيگر و شكل بخشيكدياف از يجدا كردن ال يافتيباز

  :گر سه روش وجود دارديكدي

oات انجام يز كردن آن عمليزريد كردن كاغذ و رله خريكه بوس يكيروش مكان

  .شود يم

oمخصوص كه بر سلولز موجود در  يبا استفاده از حاللها: ييايميش يها روش

 .ستنديكاغذ موثر ن

oاز دو روش فوق هستند يبيكه ترك ييايميش -يكيمكان يها روش. 

ستم يپس وارد سر كاغذ سيخم. دهد يل مير كاغذ را تشكيفوق خم يهانديفرآماده حاصله از 

  :ر استيد كاغذ عموماً شامل پنج مرحله زيستم توليس. شود يد كاغذ ميتول

به صورت  يك نقاله فلزي يآب بر رو% 99ر كاغذ و يخم% 1مخلوط : ل صفحهيتشك

  .شود يكنواخت گسترده مي

اف آنها را به صورت ورقه در يال ييم مخصوص گذرنده از سطح بااليك سي: يشكل ده

 .شود ياز آب موجود گرفته م% 20آورد و  يم

 .شود يه آنها گرفته ميگر از آب اوليد% 20اف تحت فشار فشرده شده و يال: مخزن فشار

ن يدر ا. آنها ماده خشك باشد% 90-% 95شوند تا حدود  يها خشك م ورقه: يساز خشك

 .شود ين مياف تامين اليب يوستگيمرحله پ

شوند تا ضخامت آنها كاهش  يمخصوص فشرده م يولهان ريها ب ورقه: يانيپا يل و كارهايتبد

ش ين موارد نمايا )113-2(شكل در . نديآ يكاغذ در م يبند بسته يها ابد و به صورت رولي

  . داده شده است
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  كاغذ يبسته بند يد رول هايتول )113- 2(شكل 

  

  رانرانييكاغذ باطله در اكاغذ باطله در ا  ييبندبند  ن درجهن درجهييييتعتع--22--44--88--55--22
ات يو عمل) كاغذ باطله(از مواد خام يمشخصات مورد ن افت كاغذ و مقوا ويع بازيشرفت صنايپ

داران و فروشندگان كاغذ باطله طلب ين خريرا ب يكينزد يه آن لزوماً همكاريالزم جهت ته

ش يكا بيافت، در اروپا و آمريع بازيشرفت صنايل پين اساس در حال حاضر به دليكند برهم يم

ن شده ييمنظور استفاده در مصارف گوناگون تعدرجه مختلف از انواع كاغذ باطله كه به  40از 

افت كاغذ، پنج يع بازياز صنايقات انجام شده و با توجه به نيبراساس تحق. است وجود دارد

  :ديگرد ييران شناساير در ايز يدرجه كاغذ باطله مانند طبقه بند

 ن نوعيا) يچاپ صحاف يحاصل از برش كاغذ در واحدها يها تراشه(د يپوشال سف) الف

آنها  يات چاپ بر رويبرخوردار بوده و عمدتاً عمل ييت نسبتاً بااليكاغذ باطله از مرغوب

 يها وهيوه خصوصاً ميم يبند ت آن در بستهيفيل باال بودن كيبه دل. صورت نگرفته است
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ش يش تقاضا و افزايمهر ماه با افزا ير اليت يلذا در ماهها. مورد استفاده فراوان دارد يصادرات

بوده و در حال  يتر نييمت پايق ين نوع كاغذ باطله داراير ماهها ايدر سا. مراه استمت هيق

رد يگ يمورد استفاده قرار م ينيريكه به منظور ساخت جعبه ش ييد مقواهايتول يحاضر برا

  .باشد ير انواع كاغذ باطله مين سايمت در بين قيباالتر يشود و دارا يمصرف م

  ساخت ين درجه از كاغذ كه نسبتاً مرغوب بوده و برايا: يطوس يمقوا يها دهيبر) ب

عمده مصارف محصول . رديگ ياز به استحكام داشته باشد مورد استفاده قرار ميكه ن ييمقواها

  .باشد يره ميه وسط طاقه پارچه و غي، اليصحاف يها در مقوا ن نوع باطلهيبه دست آمده از ا

 ين درجه از كاغذهايا) شده براساس رنگ يندب دسته(باطله ادارات و منازل  يكاغذها) ج

ات چاپ بر يباشد كه عمل يم يررنگير بوده كه عمدتاً به صورت غيباطله از نوع چاپ و تحر

باطله نوع  يبا كاغذها ين نوع كاغذ باطله با نسبت مشخصيا. آنها صورت گرفته است يرو

مورد استفاده قرار  ينيريه شكه به منظور ساخت جعب ييد مقواهايتول يب شده و برايالف ترك

  .ر انواع برخوردار استينسبت به سا يتر نييمت نسبتاً پايشود و از ق يرد مصرف ميگ يم

د ورق كارتن و يعات حاصل از توليها كه از ضا ن نوع باطلهيا: عات ورق و جعبه كارتنيضا) د

ساخت  يكه برا گردد يمستعمل حاصل م يها ن كارتنيل ورق به جعبه كارتن و همچنيا تبدي

د ورق كارتن كشور مورد استفاده قرار يع توليكاغذ به نام شبه كرافت كه مجدداً در صنا ينوع

نگ، كاغذ كرافت و كاغذ ياز كاغذ فلوت يبيعات تركين نوع ضايا. شود يرد مصرف ميگ يم

  .آنها صورت گرفته است يز بر رويات چاپ نيعمل يباشد كه در موارد يز ميتست ال

از انواع  ين درجه از كاغذ باطله شامل مخلوطيا): ييجال يكاغذها(مخلوط  يغذهاكا) هـ

باشد و  يبرخوردار نم يت مطلوبيفينداشته و از ك يخاص يبند باشد كه درجه يكاغذ باطله م
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ن يكمتر يرد و دارايگ يد مقوا به منظور ساخت جعبه كفش مورد استفاده قرار ميتول يبرا

  .باشد يباطله م يذهار كاغيمت نسبت به سايق

مورد استفاده قرار  يساخت محصوالت مختلف كاغذ يپنج درجه كاغذ باطله ذكر شده برا

  :ر استيرند كه به قرار زيگ يم

مورد استفاده قرار  ينيريش يساخت جعبه داخل ين نوع مقوا برايا: ينيريجعبه ش يمقوا -1

د يباطله پوشال سف يست تماماً كاغذهاياب يد آن ميتول يبرا يداخل يرد، طبق استانداردهايگ يم

 يح است كه مقواهايالزم به توض. باشد يم 2ن نوع مقوا از نظر ضخامت نمره يا. استفاده گردد

و  8ن ضخامت نمره يشوند كه باالتر يم ميتقس 8 يال 1ن نمرات يد داخل از نظر ضخامت بيتول

  .است 1ن ضخامت نمره يكمتر

عات ورق و ين نوع مقوا اصوالً ضايساخت ا يبرا): 6و  5نمره ( يم طوسيضخ يمقوا -2

به همراه ) درجه ه( يجالئ يكاغذها% 20حداكثر  يول. شود ياستفاده نم) درجه د(جعبه كارتن 

  .گردد ياستفاده م) درجه ب( يطول يمقوا يها دهيبر

) جه هـدر( ييباطله جال ين نوع مقوا تماماً از كاغذهايساخت ا يبرا: جعبه كفش يمقوا -3

  .گردد ياستفاده م

  .شود ياستفاده م) درجه د(عات كارتن ين نوع مقوا اصوالً از ضايساخت ا يبرا: زيشوم -4

 ياز نظر نوع كاغذ باطله مصرف يتين نوع محصول محدوديساخت ا يبرا: مرغ شانه تخم -5

دن آن كاغذ باطله به منظور سبك نمو يد آن، مقداريكن حدالمقدور در توليوجود ندارد ل

  .شود ياستفاده م

درجه (عات ورق و جعبه كارتن ين محصول تماماً از ضايساخت ا يبرا: كاغذ شبه كرافت -6

  .گردد ياستفاده م) د
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  ران ران ييافت كاغذ و مقوا در اافت كاغذ و مقوا در اييبازباز--33--44--88--55--22
 يمرغ، نوع ران عالوه بر كاغذ شبه كرافت و شانه تخميحاصل از كاغذ باطله در ا يدات فعليتول

به جعبه  يبه صورت دست يساز كوچك جعبه يمدتاً در كارگاههام است كه عيضخ يمقوا

استفاده  ييمقوا يكفش و توپ يها ز در ساخت جعبهياز آن ن يشود و بخش يل ميتبد ينيريش

  .گردد يم

ن نوع مقوا در يا) مقاومت نسبت به گراماژ( ينسب يكيح است كه مقاومت مكانيالزم به توض

 يا شرفتهينسبتاً پ يكهايكه با تكن) هيه و سه اليدو ال يامقواه(سه با انواع مطلوب آن يمقا

ن يبودن ماش يياف بكار گرفته شده بعلت ابتداياز ال يدگاه اقتصاديشوند و از د يساخته م

  .شود يگرفته نم يآالت، بهره كاف

  افت كاغذ و مقواافت كاغذ و مقواييت بازت بازييررييمدمد--44--44--88--55--22
  :شود ير برده ما بكايكاغذ باطله در دن يآور جهت جمع ياست كليامروزه سه روش و س

oشهر و  يستم مركزي، در سيك و جداسازيبدون تفك يزباله شهر يآور جمع

 يمواد كاغذ يكه بعلت سبك ييله دستگاههايبه وس يمواد كاغذ يجداساز

ر مواد ين روش ممكن است در مورد سايا. ر مواد جدا كننديتوانند آنها را از سا يم

 يكن در مورد كاغذ روش مطلوبيل. شدد بايك مفير آهن و پالستيافت نظيقابل باز

ر مواد زائد يست كه بالفاصله پس از مخلوط شدن با سايا را كاغذ مادهيست زين

ن يزتريدهد و همانطور كه قبالً اشاره شد تم يجامد ارزش خود را از دست م

  .برخوردار بودند يشتريمت بيباطله از ق يكاغذها

oك، كاغذ و يشه، پالستيش افت از جملهيه مواد قابل بازيكل يآور جمع

ن روش به صورت يكه ا يك كارخانه مركزيك از آنها در يهر  يجداساز
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ن روش اگر چه نسبت به روش قبل بهتر بوده و يا. رديگ يصورت م يشيآزما

ل مجاورت كاغذ باطله يكن به دليه نمود، ليتر ته ت مطلوبيفيبه ك يتوان كاغذ يم

ن روش يا ياز نظر اقتصاد. ديآ ين مييپا ت آنيفيگر مواد زائد ارزش و كيبا د

مردم را  يهمكار يت آن تا حدوديتر بوده و موفق با صرفه ينسبت به روش قبل

  .كند يطلب م

oا يو ) مبدأ(باطله در منازل و ادارات  يو انبار كردن كاغذها يجداساز

مخصوص و  ينترهايآنها توسط كانت يآور كننده و جمع يآور  جمع يها وسكيك

باطله براساس  يكاغذها يبند و درجه يبند به منظور دسته يل به مراكزانتقا

  :تواند اجرا شود ين روش به دو صورت مين شده كه اييدرجات تع

ل داده و در مقابل آن يمربوطه تحو يها وسكيباطله خود را به ك يشهروندان كاغذها) 1

  .افت دارنديدر يوجوه

كه به صورت  يرنگ يكيپالست يها سهيل در كباطله از درب مناز يكاغذها يآور جمع) 2

  .شود يگان به شهروندان داده ميرا

ن روش آن يا ياياز مزا. باشد يروش دوم مطلوبتر م يو اجتماع يط فرهنگيبا توجه به شرا

شده و  ير مواد زائد در مبدأ جداسازيباطله بدون مجاورت و تماس با سا ياست كه كاغذها

ر يز بودن آن نسبت به سايل تميگردد، لذا به دل يفا ميادارات ا ايدر ظروف مخصوص در منازل 

  .برخوردار خواهد بود يشتريت بيفيروشها از ك

به پرسنل  ياز كمترين نيده و همچنيچين آالت پيزات و ماشيل استفاده كمتر از تجهيبه دل

ر مقرون به ايبس يافت كاغذ از نظر اقتصاديباطله، باز يكاغذها يبند و درجه يبند جهت دسته

ن روش شناخت و يشتر در ايب يتهايبه موفق يابيكن دستيل. باشد يگر ميد يتر از روشها صرفه
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م كه روش سوم يرس يجه مين نتين سه روش به ايسه ايبا مقا. كند يمردم را طلب م يهمكار

به آن با توجه  يتر و امكان اجرا نهيتر و كم هز به كاغذ باطله مرغوب يابيهم به واسطه دست

افت كاغذ يباز يها برنامه ياجرا يچگونگ. باشد يم يتر ط كشور ما روش قابل قبوليشرا

وجود  ينه عواملين زميدر ا. برخوردار است يا ژهيت وياز اهم يشنهاديخصوصاً در روش پ

  :كنند و عبارتند از يفا ميا يدارد كه نقش مهم

 يافت كاغذ هم دارايطلب كه بازن ميبا توجه به ا: افت كاغذيت بازيريستم مديتمركز س -1

ن يا يكه شخصاً متول ي، لذا سازمانيصنعت يها جنبه ياست و هم دارا يطيست محيز يها جنبه

ارات ياخت يست به هر دو جنبه موضوع اشراف و احاطه داشته باشد و دارايبا يگردد م يامر م

افت كاغذ ارائه يبازت يمدر يك برايستماتيتوان روش س يباشد و فقط در آن صورت م يقانون

الزم عمل  يهايك از بخشها به صورت مجزا و بدون هماهنگين صورت هر ير ايداد، در غ

دا نخودهد يافت كاغذ مورد نظر است تحقق پيكه از باز يه اهدافيجه كليخواهد نمود و در نت

  .كرد

كه  يكسان ياست كه هم برا ينه قانون بعنوان اهرمين زميدر ا: يو حقوق يقانون يها جنبه -2

ب بوده و هم يق و ترغيكاغذ باطله اشتغال دارند عامل تشو يآور و جمع يصنعت يها نهيدر زم

توان به  ين مورد ميدر ا. دهد ياري ييف و بهبود كارآيان امور را در انجام وظايتوانند متول يم

به چرخه عات يافت مواد، بازگرداندن ضاينه بازيكه در زم يدر مشاغل ياتيمال يهايبخشودگ

افته يكه در چند كشور توسعه  ينياز قوان ياست به برخ ين مورد ضروريد و استفاده در ايتول

ك كشور يكه در  ينيح است كه قوانيالبته الزم به توض. به مرحله اجرا درآمده اشاره گردد

در . ران باشديمثل ا ياجرا در كشور يبرا ييتواند بطور تام الگو يافته اجرا شده نميتوسعه 

عات در يموظف به استفاده از ضا ينه مقامات محلين زميك قانون در ايب يآلمان با تصو
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كاغذ باطله  يآور افت و جمعياز بازين امتيباالتر يكه دارا ييدر هلند جا. د شدنديچرخه تول

. كند يق ميعات تشوين ضايا يآور به مردم آنها را به جمع يباشد دولت با پرداخت وجوه يم

ش از يكه ب ييها و شهرها قصبه يمقامات محل 1987در سال  يب قانونيرك با تصودر دانما

عالوه بر آن هر . باطله از منازل شدند يكاغذها يآور نفر سكنه داشتند، موظف به جمع 2000

و  يآور جمع يست برايبا يلوگرم كاغذ باطله داشته ميش از صد كيكه ماهانه ب يسازمان دولت

در  يياتهايدند ماليورز ين راه قصور ميكه در ا يكسان يد و برايت اقدام نمال آنها به مقامايتحو

  .نظر گرفته شده بود

له يست بوسيبا يافت كاغذ ابتدا ميبه منظور مشاركت مردم در خصوص باز: مشاركت مردم -3

نسبت به  ياطالعات الزم به شهروندان داده شود تا مردم شناخت كاف يگروه يها رسانه

بلكه بعنوان  يختنيك ماده دور ريند و كاغذ موجود در زباله را نه بعنوان يدا نمايپ جوانب امر

رند و يل شود در نظر بگيد تبديجد يتواند به محصول يكه م يا ك صنعت و مادهيه يماده اول

 يبه رهنمودها يشترياق بيم دانسته و در آن صورت با اشتيسه يك كار مليخود را در 

  .دينما ين عمل ميمسئول

 يام داراياال ميله استفاده از كاغذ باطله از قديمحرك به وس يروين: ياقتصاد يها جنبه -4

 ياز درآمدها يتوان بخش يبودن آن م يبه واسطه اقتصاد. باشد يمناسب م يط اقتصاديشرا

ن امر مهم يب آنان جهت مشاركت در ايق و ترغيحاصل را به شهروندان به منظور تشو

دكنندگان كاغذ و ياست كه تول ين نكته ضروريز توجه به اين يخش صنعتدر ب. اختصاص داد

ضمن . ر خالص به رقابت بپردازنديتوانند با سازندگان كاغذ از خم يم يبه راحت يافتيباز يمقوا

ه آن در داخل ياند كه منابع اول يموفق و اقتصاد يعيط كشور ما اصوالً صنايآنكه با توجه به شرا
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 يافت كاغذ دارايآن حداقل باشد كه صنعت باز يارز ياشد و وابستگكشور وجود داشته ب

  .باشد يط فوق ميتمام شرا

  يياستفاده مجدد از كاغذ باطله در صنعت كاغذسازاستفاده مجدد از كاغذ باطله در صنعت كاغذساز  ييككييتكنتكن  ييهاها  جنبهجنبه  ----55--44--88--55--22
د يفوا يكياست كه از نظر تكن ين نكته ضروريدر استفاده مجدد از كاغذ باطله توجه به ا

ر خالص در ساخت كاغذ وجود ينسبت به استفاده از خم يافتياف بازيدر استفاده از ال ياندك

، مقاومت به يل مقاومت كششياز قب يات استحكاميشتر خصوصيكه كاهش در ب يبطور. دارد

ن يهمچن. ديآ يبوجود م يديت و سفي، درجه برّاقي، تراكم ظاهريدن، تحمل تاخوردگيترك

تر شود كه  يپروسه خشك كن طوالنشود كه زمان  ي، موجب ميافتياف بازيشتر آب اليجذب ب

بر  ين موارد مانعيكن ايل. گردد يم يجاد اشكال در دستگاه كاغذسازين عمل بعضاً باعث ايا

ست در موارد مصرف يبا يم يافتياف بازياستفاده از كاغذ باطله نشده و كاغذ ساخته شده از ال

  .مناسب استفاده شود

شو، كاغذ كرافت، كاغذ ير، كاغذ تيپ و تحركاغذ چا( ييبرحسب نوع محصول نها يبطور كل

كه  يا تفاوت عمده. جهت استفاده از كاغذ باطله وجود دارد يمتقاوت يكهايتكن) نگ و مقوايفوت

عمدتاً . ر كاغذ خالص وجود داردين روش ساخت كاغذ از كاغذ باطله با ساخت كاغذ از خميب

 يتفاوت چندان يدر مرحلة كاغذسازباشد و  يآن م يو مراحل آماده ساز يرسازيدر مرحله خم

  .وجود ندارد

) دارند يدكنندگياز به سفيكه ن ييكاغذها(كه در ساخت كاغذ  يين بخشهايتر از مشخص يكي

ن مرحله جوهر، مواد پركننده و يباشد كه درا يم ياز كاغذ باطله وجود دارد بخش جوهرزدائ

  .گردد يكاغذ جدا م يمواد افزودن
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مورد نظر و باالخره  يزي، درجه تميبه سه پارامتر آب قابل دسترس يبستگ يستم انتخابيس

ر ينه به قرار زين زميمتداول در ا يستم شستشويپنج نوع س. ه داردياول يگذار هيزان سرمايم

  :باشد يم

  تحت خالء يشستشو�

 سكينوع د يشستشو�

 النكستر يشستشو�

 ليدهيسا يشستشو�

 يبه روش شناورساز يشستشو�

 ياز روش شناورساز) شو از كاغذ باطلهيد تيتول(ف يلط يدر طرح كاغذسازنكه يبا توجه به ا

ن شرح ين روش بدياصول ا. گردد ين خصوص ارائه ميدر ا يحاتيلذا توض. شود ياستفاده م

نده همراه حباب هوا يذرات آال يريمحلول خم يحاو يق هوا به تانك شستشوياست كه با تزر

ن يا يايگردد از مزا ير از محلول جدا ميگ ب وسط كفاشوند و سپس ت يع منتقل ميبه سطح ما

ن يدر ا يمصرف انرژ. باشد يم%) 92-%95(روش، كم بودن مصرف آب و باال بودن راندمان 

 7-8ن يب يريقه و غلظت خميدق 12-15ر كاغذ يروش قابل مالحظه بوده و زمان توقف خم

  .باشد يدرصد م

رد كه يگ يمختلف صورت م ياغذ به روشهار كيد كردن خميعمل سف ييدر پروسة جوهرزدا

ر ياگر خم. دارد ييو نوع محصول نها) كاغذ باطله(ه يبه نوع ماده اول يبستگ يروش انتخاب

م يا سدي يرو  تيدروسولفير هينظ ييها دكنندهيكال باشد از سفيبدست آمده از نوع مكان

م يت سديپوكلرير هينظ يياه دكنندهياز سف ييايميش يرهايخم يبرا. شود يد استفاده ميپراكس
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از مواد  يافتياف بازياز ال يدسازيح است كه در مراحل سفيالزم به توض. شود ياستفاده م

  .شود ياستفاده م يدسازير خالص، جهت سفينسبت به خم يتر فيضع ييايميش

و از ) سطح شفاف قابل چاپ(ة رو يهر ال يتوان برا يمقوا متفاوت بوده و م يها هيجنس ال

از كاغذ باطله  يا مخلوطيد نشده يرسفيه وسط و غيدر ال يكير مكانيا خميكاغذ باطله و ر يخم

ه بوده و ين مقوا از نوع دو اليتر ، پرمصرفيساز در صنعت جعبه. ن استفاده نموديريه زيدر ال

  . گردد يبه بازار عرضه م يو پشت صورت يعمدتاً به دو صورت پشت خاكستر
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  افت فلز افت فلز ييبازباز--55--88--55--22
ه در ين ماده به عنوان ماده خام اولياز ا. استفاده مجدد از آن است يفلز، مسئله اصل افتيدر باز

ران يافت فلزات در ايباز نديفرآ. شود يد فلز استفاده ميتول يذوب مجدد در كارخانه ها نديفرآ

 ين عدل ها به كارخانه هايا. د عدل استيو پرس كردن آن و تول يمعموال شامل جمع آور

 ينه هايهز. كنند يافت ميكنسرو را باز يها يا قوطيالبته امروزه در دن. شوند يذوب ارسال م

 13ل در حدود تن در سا 2500ت يكنسرو به ظرف يها يافت قوطيباز يبرا يه گذاريسرما

  .دهد يرا نشان م يافتيفلزات باز ينمونه ها )114-2( شكل. ال استيارد ريليم

  

  
  يافتينمونه فلزات باز )114- 2(شكل 

  

    ييفلزات آهنفلزات آهن--11--55--88--55--22
د محصوالت يتول يابتدا برا يفلزات آهن. است كه در آنها آهن وجود دارد ي، فلزاتيفلزات آهن

 ينطور برايو ملحقات آن و هم يا ه، فوالد سازهيل نقليا مانند وسايمقاوم و پا يو فوالد يآهن

جدا از مواد زائد  غالباً يمواد فلز. ره كاربرد داردينده و غي، شوييانواع مواد غذا يبند بسته
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افت مواد زائد ين نرخ بازيشتريب يشوند اما به طور عموم يافت ميو باز يآور جمع يجامد شهر

  .دهند يرا به خود اختصاص م

هر چند كه به مرور زمان . باشد يقراضه م يخودروها يافتيباز يفلزات آهن ياز منابع اصل يكي

 يزات خانگي، تجهيگر فلزات آهنيمنبع د .ابدي يكها كاهش ميدرصد فلزات به نسبت پالست

از  يين مواد به طور غالب درصد بااليا. است ييظرفشو يها نيها، ماش زرها، اجاقيمانند فر

ن مواد يدر مورد ا. وم دارا هستندينيمانند مس و آلوم يرآهنيهم فلزات غ يو مقدار يفلزات آهن

ژه يت وياز اهم ياف س يس يگازها و يب يس يبات پيزرها كنترل تركيها و فر خچاليژه يبو

  .شوند يابيافت، بازيد قبل از شروع بازيبا   يبات مين تركيا. برخوردار است

 يا قلع برايباشند كه به طور معمول از سرب  يكنسرو م يها يقوط يعات آهنيگر ضايمنبع د

الزم بداند  يافتياگر استفاده كننده از محصوالت باز. اند ده شدهيپوش ياز زنگ زدگ يريجلوگ

د مواد از سطح يبا يز ميستم الكتروليك سيله يكه تنها فوالد خالص را وارد كوره كند بوس

غذا  يافت نشده را ظروف فلزيباز ين بخش اعظم فلزات آهنيبا وجود ا. فلزات جدا شود

  .دهند يل ميتشك

د فوالد يتول يرا برا يعات فلزيا ضايكنند  يه استفاده ميا از سنگ معدن اوليد فوالد يع توليصنا

سال قبل  5000به  يد محصوالت آهنيدر تول يعات فلزيسابقه استفاده از ضا. روند يبه كار م

ش گذاشت، يفوالد رو به افزا يتقاضا يكه در اثر انقالب صنعت ياما هنگام. گردد يباز م

  .قرار گرفت يشتريز مورد توجه بياستفاده از آهن قراضه ن يهانديفرآ

  .شود يفوالد از سه نوع كوره استفاده م ديتول يبرا

  كوره دهانه باز �

  يكيكوره قوس الكتر�
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  يا هيژن پايكوره اكس�

% 80تا  70. د آهن قراضه باشديبا يم يا هيژن پايت مواد مذاب در كوره با اكسيظرف% 30تا  20

. شدشده در كوره دمنده به همراه سنگ آهك و كك با يد سنگ معدن آهن فرآوريبا يم يمابق

شده  يسنگ معدن فرآور. شود ير اضافه ميز به مخلوط اخياز آهن قراضه ن يمعموالً مقدار كم

م يو س يفوالد يها د ورقهيتول يه برايمواد اول يومينيو آلوم يآهن يها ب با قراضهيدر ترك

  .آورد يچها و صنعت كنسروساز را فراهم ميپ

ها حرارت  ن كورهيدر ا. شده است يطراحآهن قراضه  يژه برايبه طور و يكيكوره قوس الكتر

ل باال در هوا يسته اختالف پتانسيان الكتريله انتقال جريذوب كردن فلزات بوس يالزم برا

  .ديآ يبدست م

 يكند و هم در مصرف انرژ ي، هم زمان ذوب فلزات را كم ميكيالكتر يها استفاده از كوره

شرفته تا يپ يكه در كشورها يطورافته است به ي ياريكند و گسترش بس يم ييصرفه جو

 يها هر چند كه كوره. ديآ يبدست م يكيالكتر يها د شده از كورهياز كل فوالد تول% 30حدود 

دهانه  يها سهم كوره. كنند يد فوالد استفاده ميتول نديفرآدر  يتر دهيچيپ ياز تكنولوژ يكيالكتر

از  يزيار ناچير درصد بسياخ ياكه در ساله يد فوالد رو به كاهش است به طوريباز در تول

افت آهن يشوند لذا به طور مشابه سهم آنها در باز يد ميدهانه باز تول يها در كوره يديفوالد تول

كنند به  ياز آهن قراضه و سنگ معدن كار م يبا مخلوط يها ن كورهينكه ايقراضه با توجه به ا

  .زتر استيمراتب ناچ

  ييافت فلزات آهنافت فلزات آهنييبازباز  ندندييفرآفرآ  ----22--55--88--55--22
خالصه  )24-2(توان به صورت نمودار  يرا م يآهن يها افت قراضهيباز نديفرآر خالصه به طو

  .كرد
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ن آالت يد ماشيها و تول يزيها و قالبر يم در آهنگريتوان به طور مستق يآهن م يها از قراضه

نحوه استفاده از آهن قراضه به صورت ذوب كردن آنها و مخلوط كردن آنها با . استفاده كرد

در  يآهن يم از قراضه هايالزمه استفاده مستق. آنهاست يو شكل ده يريه قالب گيلمواد او

ه و فلزات ين درصد اختالط مناسب از مواد اولييها و تع ق از جنس قراضهياطالع دق يآهنگر

  .از استيمورد ن ييحصول مشخصات نها يقراضه برا
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    ييرآهنرآهنييافت فلزات غافت فلزات غييبازباز  ندندييفرآفرآ--33--55--88--55--22
ار كم يزان آهن در آنها بسيا درصد ميستند يآهن ن يهستند حاو يفلزات يرآهنيفلزات غ

داشته   يو خانگ يشهر يتهايدر فعال يشتريوم حضور بيني، آلوميرآهنين فلزات غيدر ب. باشد يم

كل يوم، مس، سرب، نينيپس از آلوم. دهد يل ميتشك را ياز زباله خانگ يشتريجه درصد بيدر نت

  .وجود دارند يب در مواد زائد جامد شهريهستند كه به ترت يگريفلزات د يو رو

  وم وم ييننييافت آلومافت آلومييبازباز  ندندييفرآفرآ--44--55--88--55--22
  :شوند يم ميبه دو دسته تقس يومينيعات آلوميضا

ند يآ يبوجود م يسازوم ينيآلوم يها وم در كارخانهينيد آلوميتول نديفرآكه در اثر  يعاتيضا -1

  .گردند يد باز ميستم توليكه در محل كارخانه به س

 يها ليو فو يساختمان ي، كارهاييمواد غذا يها يوم مورد استفاده در قوطينيآلوم -2

قابل  يكه جزء اصل يومينيآلوم ييافت ظروف غذايزان بازيشرفته ميپ يدر كشورها. يبند بسته

  .رسد يم% 70به حدود  است يومينيافت محصوالت آلوميباز

وم به شمار ينيد آلوميه توليشود كه ماده اول يت حاصل ميش بوكسيكه از پاال ينا، محصوليآلوم

. شود يم يم فرآوريد سديدروكسيت در هينا در اثر حل كردن پودر بوكسيآلوم. ديآ يم

شورها ن كيدهند كه از جمله ا ينا را انجام ميش آلوميا عمل پااليدر دن يخاص يكشورها

د يفلوئور(ت يولينا در حمام مذاب كريد آلوميدر مرحله تول. نام هستنديكا و سوريا، جامائياسترال

م يد كلسيوم و فلوئورينيد آلوميفلوئور يريدر حمام مذاب مقاد. شود يحل م) ميوم سدينيآلوم

% 99 وم با خلوصينيرد تا آلوميگ يز قرار ميسپس حمام مذاب تحت الكترول. ز وجود داردين

ه مناسب يشود تا مواد اول ياژ ميآل يباً خالص با فلزات مختلفين محصول تقريپس ا. ديبدست آ

  .ديع مختلف بدست آيصنا يبرا
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به آن اضافه  ياژيوم در كوره ذوب شده و مواد آلينيوم، قراضه آلومينيافت آلوميستم بازيدر س

د يماً وارد چرخه توليا مستقيشود و  يل به شمش ميسپس مخلوط مذاب حاصله تبد. شوند يم

  .گردد يم يومينيمواد آلوم

ها و  ها در كوره وم با ذوب كردن قراضهينيمشابه آلوم يرفلزيگر محصوالت غيافت ديروش باز

د حاصل شده يتول نديفرآن فلزات در طول يبخش اعظم قراضه ا. است ياژياضافه كردن مواد آل

ز است كه بطور معمول يناچ يگر به قدريد يرفلزيزان مواد غيم. گردد يد باز ميبه چرخه تول

 يصرفه اقتصاد يدارا يجامع مواد زائد جامد شهر  ستميس يزير  منظور كردن آنها در برنامه

  .باشد ينم

باشد نشان  يم يرآهنيشتر فلزات غيب يم برايوم را كه قابل تعمينيافت آلوميباز )25-2(نمودار 

  .دهد يم
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  شهشهييافت شافت شييبازباز--66--88--55--22
ن يو دشوار انسان در قرنها تالش خالق و هنرمندانه است ا يات طوالنيشه حاصل تجربيش

 يزندگ يها ز در عرصهيو ن يكيزي، فيوتكنولوژي، بيماده با ارزش در روند رو به رشد صنعت

  . كند يم يرا باز يساسانسان نقش ا ياجتماع

  شهشهييخواص شخواص ش  ----11--66--88--55--22
و سرد كردن آن  ياست سخت و شفاف كه از ذوب مواد معدن يشه جسميش يكيزياز نظر ف

ول، يمانند ت يمواد آل يمقدار يشه محتوين وجود شيبا ا. ديآ يط خاص بدست ميتحت شرا

شه يك شيت يشفافا يزان كدورت يم. ر دارديشه تاثيت شيفيباشد كه در ك يز ميكاسبرول و قند ن

ا متبلور در يشكل  يدارد كه ممكن است به صورت محلول ب يزان مواديبه نوع و م يبستگ

  .شه وجود داشته باشديب شيترك

دها از ين ا كسيگردد ا يل ميرفرار تشكيغ يمعدن يدهايشه از اكسيش يائيمياز نظر خواص ش

ه مورد استفاده قرار يمواد اولس كه به عنوان يليسنگ س يخاك يائيبات قليه تركيذوب و تجز

ده و به صورت ياد متراكم گردير حرارت زيدها تحت تاثين اسكيا. شود يجاد ميرد، ايگ يم

س كه يليك اتم سيس عبارتند از يليبات سيشه و بلور تركيد در اقسام مختلف شيآ يشفاف در م

ت و يفينظر ككه از  يشه خواصيه شيدر ته. ده استيژن به آن متصل گرديچهار اتم اكس

، مقاومت ي، انبساط حرارتيباشد عبارتند از خواص نور يت ميآن مورد اهم يخواص ظاهر

 ي، غلظت ، چگاليكي، الكترونيكي، خواص مكاني، نرمي، كشش سطحييايمي، ثبات شيحرارت

  .يو انتقال حرارت

 يهايانشه، كيبه نوع ش يدرست شده و بستگ يشه از مواد معدنيم اسكلت شيهمانطور كه گفت

  .ميپرداز ير به ذكر چند نمونه ميمختلف در آن به كار رفته در ز يمتنوع با درصدها
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ن منابع يمعمولتر. دهد يل ميشه را تشكيوزن ش% 70ن ماده حدود يزان مصرف ايم: سيليس) 1

  .س خالص استيليس يس ماسه سنگهايليس

ه شده و يد و در كوره تجزده يل ميشه را تشكيوزن ش% 14ن ماده حدود يا: ميكربنات سد) 2

  .دهد يل ميرا تشك يا شهيب شده و فاز شيس تركيليم حاصل با سيد سدياكس

ن آورنده منطقه ذوب يشه شده و به عنوان كمك ذوب و پائيآهك وارد فرمول ش: آهك)3

شده و  يا شهيم آن وارد فاز شيد كلسيه اكسيشود آهك پس از تجز يس از آن استفاده ميليس

  .شود يربن آن از دودكش خارج مد كياكس يد

شود  يشه مين كه باعث استحكام شين آلومياستفاده از فلدسپات عالوه بر تام: فلدسپات) 4

س و آهك يليشه شده و در استفاده از سيد شيم اكسايم و سدياز سد ين مقداريباعث تام

  .شود يم ييجو صرفه

  شهشهييافت شافت شييبازباز  ندندييفرآفرآ  --  --22--66--88--55--22
از  يشوند بخش مهم يعرضه م ييو عرضه مواد غذا ينگهدار يكه عموماً برا يا شهيظروف ش

شه بخش يش يك از مبدا و بانكهايتفك ياستهايبطور معمول س. دهند يل ميرا تشك يزباله خانگ

شه به صورت مخلوط يكه ش يرا در صورتيز. دهند يل ميافت آن را تشكيباز نديفرآاز  يمهم

نه برخواهد داشت يهز يجداساز نديفرآك يز به ايافت شوند، نيستم بازيبا مواد مختلف وارد س

 يهانديفرآگر يد ينباشد، از سو يافت اقتصاديباز نديفرآكه ممكن است باعث شود كه 

 ييت محصول نهايفين بر كيشه را ندارد و ايص كامل شيهم امكان تلخ يده جداسازيچيپ

  .اثرگذار است

از آن  يافت انرژيباشد، لذا باز يه مد شدن زباليرقابل اكسيغ يشه از اجزايكه ش ياز آنجائ

كا و سنگ آهك يليمانند سنگ س( يه ارزانيشه از محصوالت اولياما اگر چه ش. باشد يممكن نم
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شه يافت شيلذا با باز. بر است يار انرژيد آن بسيتول نديفرآشود، اما  يد ميتول) ميو كربنات سد

  .شود يم ييجو صرفه يانرژ ياديدر مقدار ز

  :از وجود دارنديش نيشه به عنوان پيافت شيه در بازيم اولدو عامل مه

ر همرنگ را به صورت يغ يها شهيكه بتواند ش يافت مرسوميباز نديفرآ: ها شهيرنگ ش -1

 نديفرآك يد از يبا  يجه ميدر نت. افت كند وجود ندارديت به همراه هم بازيفيبا ك يمحصول

ن يغلبه بر ا يبرا. ها استفاده نمود شهيش يجداساز يبرا يكيا مكاني يه دستياول يجداساز

 يرنگ را با نوع يب يها شهيوارمر وجود دارد كه ش يتوسط كمپان يمشكل روش انحصار

 يا افت در مرحلهيذوب و باز نديفرآن پوشش در هنگام يا. كند ي، رنگ ميآل يپوشش رنگ

 يشه هايك شيكتف )115- 2( شكلدر . شود يشه جدا ميشه ذوب شده و از شيمتفاوت از ش

  .بر اساس رنگ نشان داده شده اند يافتيباز

  

  
  يرنگ يشه هايك شيتفك )115- 2(شكل 
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افت يباز نديفرآره همواره در يو غ ينومي، آلوميكي، پالستيكاغذ يها برچسب: ها برچسب -2

ا يو  يله كاردستيها و بوس له حالليد بوسيبا يمعمول م نديفرآك يدر . اند زا بوده شه مشكليش

مخصوص  يش جوهرهايدايهم اكنون با پ. شه جدا كرديها را از ش ن دو برچسبياز ا يبيترك

  .ن مشكل فائق شديتوان بر ا يشه را دارند ميش يم رويت نوشتن مستقيكه قابل

شه ارتباط با يافت شين كننده در بازييبا توجه به آنچه كه گفته شد واضح است كه عامل تع

د در يبا يافت مينه و ممكن ساز بازيكاهنده هز ياز گامها ياريع بسع مادر است و در واقيصنا

را داشته  يافت اقتصاديت بازياز محصول قابل يه برداشته شود تا زباله ناشيد اوليبخش تول

  .باشد

  :شود يمختلف انجام م يشه به روش هايافت شيباز

 استفاده مجدد از آن-

است كه بر حسب  يشه ايش يها يبطر يتشوشود شس يكه انجام م يتنها عمل نديفرآن يدر ا

ر و ي، شيو محصوالت لبن يمانند نوشابه ساز ييع غذايت موضوع مانند استفاده در صناياهم

 يع انجام مياغلب در خود صنا نديفرآن يا. مختلف استفاده كرد يتوان از روش ها يره ميغ

  .شود

 شهيد شياستفاده مجدد در تول-

خرد  نديفرآ. شود يشه جدا ميا مثل برچسب و درپوش ها از شه ين روش ابتدا ناخالصيدر ا

  .شود يانجام م) Crusher(شه توسط خردكن يكردن ش

 يشه هاينه حمل و نقل شيل هزيبه دل) ل آن به ماده خاميتبد(ن روش يشه به ايافت شيباز

اد خام، مت مويل ارزان بودن قيز به دلينه ها و نير هزيشه و سايش يبه كارخانه ها يافتيباز
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-2(ر است كه در نمودار يشه شامل مراحل زيافت شيمرسوم باز نديفرآ .ستيمقرون به صرفه ن

  .ش داده شده اندينما )26

  ه ياول يجداساز -

 يكيا به صورت مكانيست با دست و يبا ين كار ميا. ابد از بدنه زباله جدا شودي يشه ميابتدا ش

  .انجام شود

  براساس رنگ يجداساز -

  :رديگ يبه دو روش انجام م ن كاريا

  نوار نقاله يله دست از رويبوس

  يكيمكان يص دهنده رنگ و بازوهايتشخ ينور يله سنسورهايبوس

افت يباز نديفرآاز به دو مرحله باال در ير نيك از مبدا فراگيدر صورت وجود برنامه تفك

  .باشد ينم

  اب يسرند و آس -

  .دهد يش مين روند را نمايا )116-2(شكل . شوند ياب شده و سپس سرند ميها آس شهيش
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  شهياب شيمرحله آس )116- 2(شكل 

  

   يمواد آهن يجداساز -

شود  يجدا م يسيمغناط يآهنرباها - لهيآن بوس يتسمه نقاله قرار گرفته و مواد فلز يشه رويش

 .ن مرحله مرسوم استيدر ا يدست يه انجام نگرفته باشد جداسازيافت اوليچنانچه باز

  ش مك -

له مكش هوا از يبوس يكاغذ يها ها و برچسب كي، پالستيومينيآلوم يزمانند درهاير ياجزا

  .شوند يشه جدا ميش

  اختالط  -

مخلوط  يحدود سه تن يها مخلوط شده در محفظه يساز شهيه شيها با مواد اول شهيخرده ش

  .شود يگراد گرم م يدرجه سانت 1540حدود  يشود و به سرعت تا دما يم

  يل دهشك -

  .نديآ يشه درميه، مواد مذاب به شكل شيدن هوا در ماده اوليبه روش دم
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  روكش  -

  .دا كننديپ يشوند تا سطح صاف يده ميد سرب پوشيار گرم اكسيله مخلوط بسيها بوس شهيش
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شه در يش يانواع رنگها يبرا يافتيشه بازيه و شيمواد الو يبرا يشنهادينسبت اختالط پ

  .آمده است )31- 2(جدول 

  

  شهيانواع ش يشنهاديدرصد اختالط پ )31- 2(جدول 

  درصد اختالط
  يا شه قهوهيش  سبز رنگيب

16  84  19  

  

  ااييشه در دنشه در دنييافت شافت شييبازباز  ----33--66--88--55--22
رلند همه يدر ا. شود يم افتيرلند بازيدر ا) پسماند( يعاتيضا يا شهيباً همه ظروف شيتقر

ا ي يخصوص يها شتر توسط شركتيات بين عمليشود و ا يستگاه آورده ميك ايشه ها به يش

  .شوند يكه بر بازار فروش تسلط دارد، اداره م يك كمپاني

مصرف شده را  يها شهيرا كه ش ييشاپ و رستورانها ياز كاف يآور ها برنامه جمع ن شركتيا

ك يآنها مقدمات . كنند يه ميكنند، ته يم ينگهدار) هر رنگ يبرا يكي(متفاوت  يها در جعبه

س پول ين سرويخدمات ا يشاپ ها و رستورانها برا يافت منظم را فراهم ساخته، به كافيباز

 يها شرفت با محلين عمل را به صورت مداوم و در حال پين شركتها ايا. پردازند يم

شرفت است، توسعه يدائما در حال پ ير ملمحل كه از نظ 800در حدود  يجيرا يآور جمع

  .دادند

ن يا. شود ين منتقل ميدر دوبل يك محل پردازش مركزيبه سهولت به  يدنينوش يها شهيش

ن ماكن توسعه داده يت اياست اما در برنامه است كه ظرف يت محدوديظرف يروش دارا

شه يكردن ش يبند و دسته ين سطح تكنولوژياز باالتر  ن كارخانهيدكنندگان بزرگ ايتول. شود 
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ها  شهين مرحله شيبعد از ا. كنند يله رنگ آنها و زدودن همه مواد آلوده كننده استفاده ميبوس

  .رود يبكار م يگر شهير شيخم يها برا شهين خرده شيشود، ا يخرد م

شه به سه قسمت سبز، يله رنگ شيبوس يها در ابتدا به صورت دست شهيل شيدر هنگام تحو

. شود يز مذاب ميها ن شهيمانند در پوش ش يفلزات. شود يم يو بدون رنگ جداساز يكهربائ

ا يها  شهيش از مرحله خرد شدن شيجاد شده توسط آهنربا پيا يسيمغناط يرويسپس با ن

  . گردد يم يبند شود و طبقه ين مجموعه سپس غربال ميا. شود يجدا م يمرحله سنگ شكن

شود كه  يعبور داده م) دنيله مكيجذب بوس(ستم مكش يسك يان ين مجموعه از ميدر انتها ا

  . كند يها را جدا م شهيك و سرپوش شيكت پالستياجزاء مختلف مثل ات

 

        ييييييييييييييييدفع نهادفع نهادفع نهادفع نهادفع نهادفع نهادفع نهادفع نها        ييييييييمناسب برامناسب برامناسب برامناسب برامناسب برامناسب برامناسب برامناسب برا        يييييييينه هانه هانه هانه هانه هانه هانه هانه هاييييييييئه گزئه گزئه گزئه گزئه گزئه گزئه گزئه گزااااااااارارارارارارارار--------66666666--------22222222

  پسماندپسماند  ييمناسب در خصوص امحاء حرارتمناسب در خصوص امحاء حرارت  يينه هانه هاييه گزه گزييو اراو ارا  ييبررسبررس  --11--66--22

ون يداسيق اكسيل احتراق از طرو قاب يدات آلياست كه در آن زا ينديفرآ يزباله سوز

ن عمل، يجه ايشوند و در نت يل ميرقابل احتراق تبديو غ ير آليباال به مواد غ يخشك در دما

 در شكل يزباله سوز نديفرآروند . ابدي يم كاهش يزان قابل توجهيدات بميحجم و وزن زا

  .است  هشد  ه، نشان داد )50- 2(

د كربن، ياكس يشامل بخار آب، د يانتشار گاز ياديز ري، مقاديبات آليجه سوختن تركيدر نت 

رات معلق به ذو ) هالوژنه يد هاير فلزات و اسينظ(خاص يتروژن، مواد سمين يدهاياكس

ط احتراق بطور ياگر چنانچه شرا. شود يد ميجامد بشكل خاكستر، تول يمانده هايهمراه باق

 يديخاكستر و فاضالب تول. شد د خواهنديز تولين يدكربن سميمناسب كنترل نشود، منوكس
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بر  ءه شوند تا اثرات سويست تصفيبا يبوده و م يبات سميترك يز حاوين نديفرآن يدر ا

  .ست نداشته باشنديط زيانسان و مح يسالمت

در آب و . هستند يانرژ يابيسات بازيتاس يدارا ين امروزربزرگ و مد ياغلب زباله سوزها 

 يستمهايتوان در س يدر واحد زباله سوز را م يديتولا آب داغ ي سرد، بخار آب و يهوا

توان  يرا م يديگرمتر، بخار آب تول يق نمود و در آب و هوايتزر يشهر/يش منطقه ايگرما

كوچك، در  يافت شده از زباله سوزهايباز يگرما. ته مورد استفاده قرار داديسيد الكتريدر تول

  .رديگ يد، مورد استفاده قرار مشون كه قرار است سوزانده يداتيش زايش گرمايپ

  

  زباله سوزهازباله سوزهاعملكرد عملكرد   --11--11--66--22
ر خالصه يتوان به صورت ز يرا م زستم زباله سويك سي يدر راهبر ياصل اهداف يبطور كل

  :نمود

  ؛)ت مشخصيفيبا ك(از زباله در روز يزان مشخصيپردازش م�

در خصـوص آب،   يگر الزا مـات قـانون  يوسته در محدوده انتشار و ديعملكرد پ - �

ـ   يعملكـرد  يپارامترهـا  ين نگهـدار يوا، صـوت و همچنـ  ه ش يدر محـدوده از پ

   ؛شده يطراح

   ؛ين اطراف و كاركنان واحد زباله سوزيمحافظت از سالمت ساكن�

  ؛يواحد زباله سوز... زات، ساختمانها، راه ها و يه تجهيه اوليمحافظت از سرما - �

 يو اجتماع ي، اقتصاديطيست محيفوق جهت حصول عملكرد مناسب ز دن به اهدافيرس

  .ت استيار حائز اهميزباله سوز بس
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 ين محتواين بيو در ا  هپسماند بود اتيوابسته به خصوص يعملكرد ن اهدافياز ا ياريبس

نفسه به  يك زباله سوز فيت يگر، ظرفيبه عبارت د. باشد ين ميت تريزباله پر اهم يانرژ

  .زباله سوز يجرم تيگرما وابسته است نه ظرف يآزادساز خحداكثر نر

زباله   هپسماند در كور يباال، زمان ماند كاف ير دمايسوختن مناسب پسماندها به عوامل نظ

جهت . دارد يزباله بستگ  هسوز و به هم خوردن پسماندها جهت سوختن كامل كل تود

ر به طور خالصه يشامل هشت قسمت ز يزباله سوز نديفرآبا عملكرد زباله سوز،  ييآشنا

  :شود يان ميب

 يه ميزباله درون مخازن انبار مواد زائد تخل يجمع آور ين هايمواد زائد توسط ماش -1

  .شوند

 هيتغذ فيقرون  دو آنها را  برداشته هريون مخزن ذخر دد را از يدزاموا يفقل مسيجرثق -2

  .زندير يم يزباله سوز

  .شوند يبه جلو رانده من يريز يتهايه كوره شده و توسط گريمواد زائد وارد محفظه اول -3

شود،  يم  هديآن دم يتهاها و باالير گريكه از ز ييدرجه حرارت و نرخ احتراق توسط هوا -4

. گردد يسوختن م يشدن آن برا  دهطوبت و آمار گرم موجب كاهش يهوا. گردد يكنترل م

ب ين ترتيدرجه سوخته و به ا  750 حدود يبه علت وجود دما يآل يپسماندها  هعمد

  )117-2(شكل  .شوند يد ميتول يمختلف يزهاگا
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  يزباله سوز نديفرآ) 117- 2(شكل 

  

 حدود يو در درجه حرارت  هه شديوارد محفظه ثانو يز آلين ذرات رين گازها و همچنيا -5

  .سوزند يدرجه م 860

شوند،  ين محفظه وارد مينده به ايآال يگر گازهاياز آنجا كه ذرات خاكستر و ذرات د -6

  .است ي، در محل مناسب ضروريخروج يه هوايزات تصفيه تجهيتعب

ت يه شده از دودكش خارج شده و خاكستر و مواد سوخته شده توسط گريتصف يگازها -7

، مواد يكل كاريان سيدر پا. شود يت ميخاكستر هدا يها به سمت مخزن جمع آور

  .افت به مراكز مربوطه منتقل خواهند شديمانده جهت دفن و بازيباق

  .قرار دارد يد انرژيتول يو ژنراتورها رليبو يستم هاي، سنديفرآ يدر انتها -8
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  انواع زباله سوزانواع زباله سوز--22--11--66--22
با  توانند يم يو شهر ي، تجاريمارستانيب يامحاء پسماندها يبرا يزباله سوز يستمهايس

  .شوند ين كاربردشان دسته بندياس و اندازه و همچنيتوجه به مق

ـ  يتيبا مصالح نسوز كه معموال ظرف  هكوچك ساخته شد يزباله سوزها�  750 تـا   20 نيب

  :پوند در ساعت دارند

o 16تـا   8بـه صـورت بـچ بـا عملكـرد       يتك محفظه ا يزباله سوزها 

  ساعت؛

o؛يچند محفظه ا يزباله سوزها  

o؛وستهيپ يبا مصالح نسوز با راهبر يزباله سوزها  

o؛وستهيپ يبا راهبر يآب  هواريبا د يزباله سوزها  

oمتوسط ساخته شده با مصالح نسـوز كـه    يدو محفظه ا يهازباله سوز

ن نـوع  يـ د را. پوند در ساعت دارند 2000تا  500ن يب يتيمعموال ظرف

 يوسـته بهـره بـردار   يسـاعته و پ  24توان به صـورت   يزباله سوزها م

  .داشت

oن يب يتيكه ظرف يستم استحصال انرژيوسته و سيپ يزباله سوزها راهبر

  ز دارند؛تن در رو 1000تا  250

  م؛يحج يزباله سوزها+ �

  ال؛يبستر س+ �

  :روند يخطرناك به كار م يسوزاندن پسماندها يكه برا ييزباله سوزهاو 

oكوره با مصالح نسوز؛  
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oگردنده؛ يكوره ها  

o ؛لرهايو بو يصنعت يكوره ها  

زباله سوز استفاده از  مختلفدر انواع  يشتر اشاره شده، عملكرد زباله سوزيهمانگونه كه پ

ك يرد كه هر يگ ين امر صورت ميدر ا يمختلف يروشها. باشد يباله به عنوان سوخت مز

  .ر آمده استيدر ز

  

    يياا  محفظهمحفظه  تكتك  ييزباله سوززباله سوز  ييواحدهاواحدها  --------11111111--------22222222--------11111111--------66666666--------22222222
ات يعمل. شوند يم ه و سوزاندهيك محفظه تصفيدات داخل ين نوع زباله سوز، زايدر ا 

 يك سوخت كمكيفزودن انجام و احتراق با ا يه خاكستر بصورت دستيو تخل يبارگذار

ه يورود هوا معموال براساس تهو. ابديادامه  يد بدون سوخت كمكيس از آن باپآغاز و 

ه يتوان از تهو ينباشد م ين مقدار هوا كافياگر ا. باشد يم ياز دهانه كوره به دودكش يعيطب

ستم ين سيا. باشد يم يضرور يديه منظم دوده و سرباره توليتخل. كمك گرفت يكيمكان

  : باشد ير مناسب ميز يانواع پسماندها يبرا

� ������	 
��� )� ���� ���� ������� � � (� ���� �� ���������   

 خواهنـد  حـذف  پاتوژنهـا  شـود،  يبردار بهره حيصح بطور سوز زباله كهيدرصورت - -

  . درصد مواد نسوخته باشد  3  از كمتر يحاو ديبا خاكستر. شد

�� ����� ���!"#$� ��$	� )%�& �'�� :(  

  kcal/kg  4000بر بالغ آنها يحرارت ارزش حداقل كه يزمان خصوصا داتيزا نيا - -

  . شوند باشد، ممكن است سوزانده  Btu/Ib  37000 اي

  :باشد ير مناسب نميز يانواع پسماندها يستم براين سيا

���� 
��*�#��� � ��$���:  
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 يكلـ  درحالـت  و داشـته  داتيزا ليقب نيا دفع در يكم حذف راندمان پروسه نيا --

 يدا رينظ يسم مواد يحاو است ممكن اگزوز از يخروج يگازها. شود ينم هيتوص

ـ ا از ييباال ريمقاد ،يمنيا ليالد به انب نيبنابرا. باشد نهاياكس  سـت يبا ينمـ  دسـت،  ني

  . شود سوز زباله عنو نيا وارد

�  � ����� +,�������

�  � ����� *�#�!,�����  

تـه نداشـته و ممكـن اسـت باعـث      يويواكتيادرات يبر خصوص يريدفع تاث وعن نيا - -

  . انتشار تشعشعات خطرناك گردد

�  ,���- 
'��.#� �� �)��/�� (�� ��
#��0 ����� #* 1�2� 
���   

جلـو   ير به زباله سوز تك محفظـه ا يدات زير زاينظ ييبهتر است از ورود پسماندها-

  :نمود يريگ

�34 56� 7��8�#

ل يزات و وسـا يـ تجه يدگيب دين احتراق منفجر شده و باعث آسيممكن است در ح-

 .شود

�!"9��� ;� <� ������� �PVC�

و  HClهمچـون   يدياس يگازهادات ممكن است يل زاين قبيسوزاندن ا  در صورت-

 .د شده و از دودكش خارج شونديورنها تولينها و فياكس يدا

�� ����� �0� *2��=� ��� %>" 
��?4 ����@  

همچون  يفلزات سمدات ممكن است باعث پخش و انتشار يل زاين قبيسوزاندن ا --

  .سفر شودموه در اتيوم و جيسرب، كادم

از به ين. باشد ير مي، متغkg/day  200تا  100زباله سوزها در محدوده  عن نويت ايظرف 

زباله  عن نوين ايد، بنابراباش ينم ياگزوز معموال عمل يگازها يزات كنترل و پاكسازيتجه
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 يمطرح م يطيست محيك مشكل زيهوا در آنجا بعنوان  يكه آلودگ ياطقند در ميسوز نبا

  .ارائه شده است ياز زباله سوز تك محفظه ا ينمونه ا) 118-2(در شكل . باشد، نصب شود

  

  
  يزباله سوز تك محفظه ا) 118- 2(شكل 

  

  زباله سوز با كوره ثابت زباله سوز با كوره ثابت   --------22222222--------22222222--------11111111--------66666666--------22222222
رود و بندرت  يبكار م يمارستانيب يدر انهدام زباله ها  هله سوز بطور گستردزبا عن نويا 

تواند  يستم مين سيبه ا يمواد ورود. ر كاربرد داردگيدخطرناك  يجهت سوزاندن زباله ها

  . شود يم  هه استفاديه و ثانوياول  هكور  2ستم ازين سيدر ا. ا جامد باشديع يما

ن نوع زباله سوز، مواد به يكوچك ا يدر واحدها. شوند يه مياول  رهمواد ابتدا وارد كو

ك يق يوسته از طريتواند به طور پ يبزرگ م يستمهايو در س  هقطع وارد شدنصورت م
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رو يق اعمال نين و از طرييو مواد پله ها را رو به پا  هپله پله بود  هكور فك. وارد شود چيمارپ

ر پسماند و ياحتراق از ز يهوا. دننك يم يط يبا حركت رفت و برگشت يتوسط صفحات افق

 يدرصد هوا 80تا   70ستمها يس يدر برخ. شود يم  هديروبرو دم  هواريستمها از ديس يدر برخ

ش يپ  زيروليبا به سمت انجام احتراق پيستم تقريشود و س يم  هدياول دم  هاز در كوريمورد ن

باالتر رفتن دما . شود ينگه داشته م گراديدرجه سانت  1000- 760ن ياول ب  هكور يدما. رود يم

خاكستر . دننك يرا مسدود م فق هوا در كيتزر يازلهانشود كه  يجاد گرانول ميا عثبا

د يه تولياول  هكمبود هوا در كور. گردد يه ميو از آنجا تخل  هچه آب شدضوارد حو يخروج

درصد   200تا  140دوم، مواد مذكور با   هدر كور. دهد يش ميرا افزا COكربن نسوخته و

 هبه داخل كور يسوخت در مواقع ضرور يق مقداريتزر. سوزند  يكامال م ياضاف يهوا

. رود يگراد باال ميدرجه سانت 1100ه تايثانو  هكور يدما. دنت كيآن را تثب يتواند دما يه مياول 

 يزمان ماند الزم و خراب شتر، كاهشين مقدار، مصرف سوخت بيشتر دما از ايش بيافزا

 يثابت در انواع مختلف  هزباله سوز كور. گردد يه نمين توصيداشته و بنابرا يها را در پ  هجدار

  .از زباله سوز با كوره ثابت ارائه شده است ينمونه ا) 119- 2(در شكل . شود يم يطراح 

  
  زباله سوز با كوره ثابت) 119- 2(شكل 
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  ييچند محفظه اچند محفظه ا  ييزباله سوززباله سوز  ييواحدهاواحدها  --------33333333--------22222222--------11111111--------66666666--------22222222
: بكار رفته است كه عبارتند از يچند محفظه ا يزباله سوزها يكه برا ينتس يطراح نوعدو  

م ياحتراق بصورت مستق يگازها ير بازگشتيدر كوره غ. يو كوره بازگشت ير بازگشتيكوره غ

زباله سوز . باشد يم ياز داخل زباله سوز عبور نموده و تنها چرخش آنها در جهت عمود

ن طرح، يدر ا. ك آورده شده استيبصورت شمات) 120-2(در شكل يبازگشت يچندمحفظه ا

. چرخد يم يو هم در جهت افق) نييبسمت باال و پا( يعمود احتراق هم در جهت يگازها

ش گاز خو چر) واره ازهم جدا شده انديك ديكه با (ه يه با اوليثانو محفظه يكيبعلت نزد

در  ير چرخشيانواع غ. شدبا يده و فشرده تر ميچيار پين زباله سوز بسيا ي، طراحUبشكل 

 يچرخش يعملكرد واحدها يول دارند ي، راندمان خوبlb/h750 (340kg/h)  يباال يتهايظرف

ن واحدها، يمدتا از اعبهتر بوده و  ير چرخشيغ ياز واحدها  lb/h 750كمتر از  يتهايدر ظرف

   .شود ياستفاده م يبروش زباله سوز يمارستانيدات بيدر امر امحاء زا

ا بدون شبكه يممكن است با و  يدمحفظه انچ يه در زباله سوزهاين محفظه اوليريز حسط

ذ آن فانق ميگام احتراق از طرنبه يدين است كه خاكستر توليت نصب شبكه در ايمز. باشد

. خواهند شد ييرفه جوص ي، در زمان و انرژيبعد يگام بارگذارنه شده و بهيرون تخليبه ب

عات، يشود چرا كه ممكن است ما يه نميتوص يعفون يزباله ها استفاده از شبكه در سوزاندن

ن افتاده ييان منافذ شبكه پايسوخته اند، از م يئكوچك كه بطور جز يز و زباله هايدات تيزا

باال  يل نشده است از منطقه با دمايون آنها تكميزاسيليا استريكه هنوز احتراق  يدر حال

  .گردند جخار
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  كيپاتولوژ يزباله ها يبرا يچرخش يمحفظه ا ز چندزباله سو )120- 2(شكل 

  

. و ساخته شده اند يك طراحيدات پاتولوژيسوزاندن زا يبرا يچند محفظه ا يزباله سوزها

 يعات بدنيترشحات و ما يبوده و ممكن است حاو ييدرصد رطوبت باال ين زباله ها دارايا

. خواهند شد يبدون شبكه طراح يه اك همواره با كوريك زباله سوز پاتولوژين يباشد، بنابرا

 يعات به خارج از كوره بهنگام بارگذارياز تراوش ما يه شده در دهانه وروديتعب يبرآمدگ

 يك و كافيپاتولوژ يزباله ها ين بودن ارزش حرارتييبعلت پا. دينما يم يريآن جلو گ

 يم يه و طراحيه تعبيدر محفظه اول يكمك يلهاعدار، مشيانجام احتراق پا ينبودن آن برا

 ين كل گرمايجهت تام يت كافيوسته بوده و ظرفيستمها پين سياز ا يشوند تا بهره بردار

  .الزم، فراهم گردد يورود

  

  الالييزباله سوز با بستر سزباله سوز با بستر س  --------44444444--------22222222--------11111111--------66666666--------22222222
در ) Fritz Winkler(نكلريتر ويفر يتوسط آقا يد به صنعت انرژيجد يچه ايدر 1921در سال 

 با سطح مقطع يتجار) gasifier( كننده يال گازيبستر س نينكلر سازنده اوليو. آلمان باز شد
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بستر  يستم هايامروزه در زمره س يسه با استانداردهايدر مقا يمتر مربع بوده است كه حت  12

  .دارد ياس بزرگ جايال در مقيس

 (Douglas Elliot)وت يداگالس ال يل به گاز كردن زغال توسط آقايتبد يده سوزاندن به جايا

شود و  يم ال سوزاندهيده، زغال در بستر سين ايدر ا. ارائه شد يالديم 60دهه  لياز اوا

  .شود يد ميون است، بخار تولفكه در آن مد يرليتوسط بو

به عنوان سوخت استفاده  (Biomass)ست توده يال كه از زيبستر س يلرهايد بخار در بويتول

تن در ساعت  10ت يال با ظرفيسبا سوزاندن سبوس برنج در بستر  1982د، در سال ينما يم

گر يد يدر هندوستان شروع شد و سپس در سراسر جهان با سوزاندن انواع سوخت ها

  .افتيگسترش 

ل به گاز كردن و يد بخار، تبديتول( يل انرژير تبدينظ يعيتوان در ما يال را ميكاربرد بستر س

 fluid catalytic-) اليس يكيتيشكست كاتال يواحدها( ييايميش- ينفت يهانديفرآ، )سوزاندن

cracking- ،معدن نگع سيا، حرارت دادن سرنيكردن آلوم يكهآ( يمعدن يها يهانديفرآ 

(roasting of ores-  يكيزيف يها نديفرآو )ل يو تبد يگاز خروج يخشك كردن، شستشو

 هو در آن ماد  هل شديتشك ياحتراق و مبدل حرارت يلرها از واحدهايبو .دانست )يانرژ

تلف در خم يلرهايبو يكيزيف اتيخصوص. شود يگاز سوخته م-در تماس جامد يتنسوخ 

  .است  هآمد  )32- 2(جدول 
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  اليبستر س يلرهايبو يكيزيات فيسه خصوصيمقا )32- 2(جدول 

 يستونيپ  اتيخصوص
(stroker) 

حباب ساز 
(bubbling)

 يچرخش
(circulating) 

 يپودر
(pulverized)

  45-27  30-10  2-1  2/0  )متر(دن سوخت ا محل سوزانيارتفاع بستر 

  6-4  5-3  5/2-5/1  2-1  )هيمتر بر ثان( يسرعت ظاهر

  30-15  20-10  25-20  30-20  )درصد( ياضاف يهوا

مگاوات (ت ها يگرما در گر ينرخ آزادساز

  )بر مترمربع

5/0-5/1  5/0-5/1  3-5/4  4-6  

  3:1  4:1-3:1  3:1  4:1  نرخ برگشت

  5/99-99  5/95-95  96-90  90-85  )درصد(راندمان سوزاندن 

  400-600  300-400  50-200  400-600 (ppm)تروژن ين يدهاياكس

  -  90-80  90-80  -  )درصد(د گوگرد در كوره ياكس يد

  

ك ياز مولد بخار است كه سوخت در  يال نوعيلر بستر سيشتر اشاره شد، بويبهمانگونه كه 

از جامدات  يتوده ا يال حاويس لر بستريك بويكوره . شود يم سوزانده ياليحالت س

متر بسته به نوع يليم 1تا    25/0 نيا بيو  3/0تا    1/0ن يرات بذن ياندازه ا. باشد يگرانوله م

ا يشن  نوعاز  يمصالح توانند يشوند كه م يده ميمرات مصالح بستر ناذن يا. باشد يلر ميبو

  .ا خاكستر زغال باشنديماسه، سنگ آهك 

 يم يگراد نگهداريدرجه سانت  900 تا   800 ن يال بيلر بستر سيدن در بودرجه حرارت سوزان 

ا لوله ي و يال گرما در منطقه سوزاندن توسط گاز خروجصق استحين دما از طريشود كه ا

  .ديآ يون بدست مفمد يجذب گرما يها
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و بستر ال حباب ساز يبستر س: دارد يشتريال رواج بيلر بستر سياز دو نوع بو در كل، استفاده

اد يا تحت فشار زيد بخار و يجهت تول يتحت فشار اتسفر توانند يهر دو م. يال چرخشيس

  .كار كنند يبيكل تركيس يجهت كاربردها
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 يمحفظه ا يل شده است كه دارايال تشكيت سيك گريال حباب ساز از يلر بستر سيك بوي

ن يا. گذرد يان آن ميه از مياحتراق اول يهوا ب حرارت است وذا لوله جاياز جنس نسوز 

 يق مين قسمت تزريز به ايه نياحتراق ثانو يهوا. دارد يرا نگه م محفظه عموما مصالح بستر

  .دشو يم ميلر به سه قسمت تقسين نوع بويا عر واقد. شوذ

  بستر؛ -

  سطح آزاد؛-

  بخش همرفت؛-

. دهد يم يش هوا را در خود جاير گرمايانتقال حرارت نظ حوطمانده سيبخش همرفت باق

ز يدر بستر ن يديخاكستر تول. شود يه ميت تغذيگر يا فوقاني يتانحز از قسمت تيسوخت ن

  . شود يخارج م

�������������! ��8� �+! ��8� �+! ��8� �+! ��8� �+�������9 7
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لر بستر يسرعت گاز در كوره بو. دسوز يع ميم سريك رژيلر، سوخت در ين نوع بويدر ا 

رون يه ذرات جامد به بيدن كليزان جهت دمين ميو ا اد بودهيز يبه اندازه كاف يال چرخشيس

ك جدا كننده يشوند، توسط  يكه از كوره خارج م ياكثر ذرات. د ينما يت مياز كوره كفا

ن يسرعت ا. شوند يكوره بازگشت داده م يگاز گرفته شده و مجددا به انتها- جامد
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م ذرات در كوره حاصل ئاد باشد كه حداقل اختالط قايز يست به اندازه ايبا يبازچرخش م

  .گردد

و   هت كوريا گري فه از كياحتراق اول ياست، هوا مشخص)  121-2( همانگونه كه در شكل

 يم  هديبه داخل دم  هكور فاز ك ك ارتفاع مشخصيها در   هارنه از كياحتراق ثانو يهوا

حل، ن ميدر واقع در ا. شود يوارد م ه از كور ين ترييز در قسمت پايسوخت ن. شوند

از  يحواحتراق توسط سط ياز گرما يصددر. دنك يد ميو گرما تول  شده  سوخت سوزانده

ز از قسمت يگرما ن يقگردد و ماب ياند، جذب م ك شده خنا بخار يكه توسط آب  كوره 

  .شود ين دست جذب مييدر پا يمرفته

اند،  ه شده يتعب ه كه در كف كور يتيا گريهوا  يها ده ننع كيق توزيه از طرياحتراق اول يهوا

ن، يبنابرا. اند مخلوط شده  يبه خوب ذرات بستر در كل ارتفاع كوره . شوند يم وارد كوره 

ذرات درشت . گراد خواهند بوديدرجه سانت   900تا   800 ن يكسان و بيبا يز تقريبستر ن يدما

كف  يكيددا به نزدو مج گاز به دام افتاده -جامد نسوخته در جداكننده  يجاذب و زغالها ماده 

كه در )  مصرف شده  يخاكستر و جاذبها(زيجامد ر يپسماندها. شوند يم بازگردانده  كوره 

شوند، اگر به دام جدا كننده  يخارج م اند و از كوره  د شده يتول يياحتراق و سولفورزدا يط

ن دست ييپا كه در يكيالكترواستات ب دهده يسرا تي يلتر پارچه ايد، توسط فنفتيگاز ن- جامد 

  .قرار دارند، جمع خواهند شد

انتقال  طحعات مخلوط شده و سيو ذرات جامد گداخته با ضا يدورو ي، هواعر واقد

پس . ددگر يبستر شعله ور م طحس %1ه ظر هر لحد. ورندآ يم درا به وجو يعيحرارت وس

ت يموقع نير اد. رسند يه مياغ به همراه پسماند به صفحه تغذداز شعله ور شدن، ذرات 
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ر صورت د. وباره گداخته شوندده تا دسقوط كر ياخل بستر شندوباره به دن تر يذرات سنگ

  .ددنگر يز خارج ميچه سر ريرداز  دن مواير بستر، اد دموجو دموا يانباشت

  

  
  يچرخش ياليلر بستر سيبو) 121- 2(شكل 

  

 يدياز مزا. تر باشدد از نقطه ذوب خاكستر موجود در كوره بااليال نبايكوره بستر س يدما

در  تنوعتوان به احتراق با بازده باال، كنترل آسان شعله،  يال ميستم زباله سوز با بستر سيس

كه از مواد يستم در صورتين سيه اينه اوليهز. اشاره نمود يو سوخت معرف يابعاد مواد ورود

  .گردان است يدرصد كوره ها  85تا  60نيه مناسب با آن استفاده شود بياول

  :شوند يح ميال تشريات بستر سياز خصوص ير برخيدر ز

  :تنوع ساخت�
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ال يبستر س يلرهايت بوين و در واقع وجه جذابسن محايتر ياز اصل يكيت ين خصوصيا

 قابل از سوخت را بدون كاهش يتواند انواع مختلف يال ميستم بستر سيدر واقع س. باشد يم

 يلرهايسوخت به كار رفته در بو مختلفواع ان) 33- 2( جدول. مالحظه راندمان، بسوزدند 

  .دهد يال را نشان ميبستر س

  اليبستر س يلرهاير بودبكار رفته  ياز سوخت ها يبرخ )33- 2(جدول 
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 يقماب. كل جامدات در بستر باشند يدرصد وزن  3تا  1ست كمتر از يبا يذرات سوخت م

ب، خاكستر ذبه عنوان مثال، جا توانند يقابل احتراق باشند كه م ريست غيبا يجامدات م

شود  يال باعث ميستم بستر سيخاص در س يكيناميدروديط هيشرا. ا ماسه باشنديسوخت و 

ن، ذرات سوخت وارده به يبنابرا. ديجامد به دست آ- گاز و جامد- كه اختالط مناسب جامد

 ييمادسوخت به  يب دماين ترتيشده و بداز مصالح بستر پخش  يهكوره به سرعت در انبو

احتراق باعث كاهش  يسوخت به دما يش دماين افزايا. رسد ياحتراق م يباالتر از دما

 يال باعث ميستم بستر سيت سين خصوصيا. مصالح بستر نخواهد شد يدر دما يريچشمگ

ن گونه يا رات در سخت افزاريياز به تغياز انواع سوخت بتواند بدون ن يعيف وسيشود تا ط

... ، موازنه جرم و يزات جانبيت تجهير ظرفينظ يمالحظات عمل. شوند ستمها سوزاندهيس

  .د يمحدود نما يف سوخت را به لحاظ اقتصاديممكن است ط
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 ياز گرما م يخصاز به جذب مقدار مشيه، ننيه بهنك دامياحتراق در  يجهت نگه داشتن دما

 ين علت زمانيمهبه . ت، متفاوت خواهند بودسوخ ع، بسته به نوصن مقدار مشخيا. باشد

ستم يرات در سييجاد تغياز به ايال حباب ساز نيستم بستر سيك سيد، نك ير مييكه سوخت تغ

 يون در بستر انجام مفمد يم تعداد لوله هايظنرات با تيين تغيا. كوره دارد يجذب گرما

به ( يم عوامل عملكرديرات با تنظيين تغيا يال چرخشيك بستر سيكه در يدر حال. شود

  .ال خواهند بودصقابل استح) يت افزارخاصالحات س يجا

  : احتراق يراندمان باال�

باشد در  يدرصد م  5/99تا   5/97نيب يال چرخشيستم بستر سيك سيراندمان احتراق در  

ات يخصوص. درصد دارند 98 تا  90 ن يب يال حباب ساز واندمانيبستر س يها ستميكه سيحال

  : اند  هشد يچرخش يستمهايش راندمان در سياعث افزار بيز

���
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M	
M	
M	
MNNNN    
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) بزرگ يلرهايمتر در بو  40 حدود (كوره يه احتراق تا باالي، ناحيال چرخشيك بستر سيدر 

. شوند يكف كوره منتقل م كلون بهيز جمع شده در سيذرات ر. كلون ادامه داردين سييو پا

  ؛احتراق در كوره خواهند داشت يبرا يشتريز زمان بين ذرات كربن ريبنابرا

ط مختلف يدر شرا يال چرخشيبستر س يستم هايال حباب ساز، سيس يبرخالف بسترها

  ؛ندينما يراندمان خود را حفظ م يعملكرد

  :.درجا ييزدا سولفور-

از احتراق  يناش يديد گوگرد تولياكس يتواند د يل مايلر بستر سيها، بورليگر بويبرخالف د

ستم يك سيبه ) گراديدرجه سانت   900تا   800(كم احتراق  يدما. د يرا جذب نما در كوره 
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دهد تا گوگرد را به صورت  يم آهك اجازه  نگس سجنال با مصالح بستر از يبستر س

  .د يه جذب نماضافزات اياز به تجهيم و بدون نيسولفات كلس

 يك برايومتريبرابر آهك استوك  5/3تا 5/2 ال حباب ساز ممكن است كهيستم بستر سيك سي

ستم بستر يك سيست كه به طور معمول ين در حاليا. از داشته باشديگوگرد ن % 90حذف 

. اج دارديگوگرد احت % 90ك جهت جذب يومتريتنها به دو برابر جاذب استوك يال چرخشيس

ژه يبه سطح و يال چرخشيبستر س يستم هايذب گوگرد در سج يياست كه توانا يگفتن

  .دارد يجاذب و زمان ماند در كوره بستگ

  

  :تروژنيد نيانتشار اكس-

. باشد يال ميبستر س يستمهايگر از محسنات سيد يكي) NO2(تروژنيد نياكس يانتشار كم د 

 ير دمان ديباشد و بنابرا ينم يتروژن كافيد شدن نيدرجه حرارت احتراق جهت اكس

اطالعات موجود از . شود يد نميتروژن تولين يدهايستم ها اكسينگونه سيعملكرد ا

ن يتروژن بين يدهاين مطلب است كه انتشار اكسياز ا ياكحال يبستر س يتجار يستمهايس

 يستمهايشتر از سيب يال حباب ساز اندكيانتشار از بستر س. باشد يم  ppm 150تا   50

ر ين واحدها به نسبت ساياز ا N2Oاست كه انتشار  ياما گفتن. دباش يم) عدد فوق(يچرخش

  .شتر استيلرها بيبو

  :ت با مساحت كمترياز به گرين-

ت يگر يگرما ينرخ آزاد ساز. صادق است يال چرخشيبستر س يت تنها براين خصوصيا

 احتراق آزاد شده از يزان گرمايستم احتراق است كه مفهوم آن مياز عوامل مهم در س يكي

 تا    3نيب يال چرخشيبستر س يستمهايس ين نرخ برايا. باشد يكوره در واحد سطح م
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4.5MW/m
متر بر   6 تا  5/3( گاز  يل باال بودن سرعت ظاهرين نرخ به دليباال بودن ا. است 2

ق يگرما از طر يگاز باعث باال رفتن نرخ آزاد ساز-ن اختالط مناسب جامديهمچن. است) هيثان

 يز همچنان برايت نين مساحت كمتر گريبنابرا. شود يپخش گرما در بستر م ع ويد سريتول

  .احتراق مناسب است

-
  :هياز كمتر به نقاط تغذين-

گاز در تمام نقاط -، اختالط مناسب جامديال چرخشيبستر س يستمهاياز آنجا كه در س

ار يبسآن  يناستم سوخت رسيه احتراق وجود دارد و مساحت آن كوچكتر است، لذا سيناح

  .باشد يساده م

 ياز لوله ها انجام م يع هوا در داخل مجموعه اين نوع زباله سوزها، توزياز انواع ا يدر برخ

مواد . شود يه ميستم تخليط خشك از سيرقابل احتراق و گرد و غبار در شرايشود و مواد غ

 يق مبه محفظه كوره به محض تماس با شن گداخته، بالفاصله گرم، خشك و محتر يورود

  .شوند

 يم سوزانده  ن، زباله به طور كامل در داخل كوره ياكس يد و انتشار دايبه منظور كنترل تول 

شوند تا  يدوم م شن گداخته وارد كوره  يبا مقدار اول همراه  م سوخته از كوره يمواد ن. شود

عات يما. دباش يپسماند م عن نوع زباله سوز قادر به سوزاندن همه نويا. كامال منهدم شوند

ك و مواد يپالست يپسماند حاو. سوزد يپسماند م ا بهمراه يسوخت  يمقدار ع بهمراه يما

 يركحبخش مت چيداخل زباله سوز ه. ن قسمت قابل سوزاندن استيز در ايگر نيد يسوختن

ن ياست و بنابرا... ك و يشه، سراميمدتا شامل فلزات، شع مانده  يخاكستر بجا. وجود ندارند

  )122-2(شكل  .از نداردين يكارنوغروجه به  چيزباله سوز به ه. اقد بو استكامال ف
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  ياليزباله سوز با بستر س )122- 2(شكل 

ع، گردان و يال سريستم بستر سيتوان به سه س يال، ميبستر س يستم هايگر سياز انواع د

  :شود ير اشاره ميك در زيدر خصوص هر ياشاره نمود كه مختصر يگاز
  

�!!!!����8� S�88� S�88� S�88� S�8 �� �� �� ��!!!!����7
7
7
7
    �!�!�!�!����IIII::::        

تا  داخل كوره  ين شكل كه دمايبد. شود يمه كلون استفاديباالبر از س يستم به جاين سيدر ا

داغ ذرات شن را به  يهوا. شود يگراد باال رفته و ماسه درون آن داغ ميدرجه سانت   850- 800

برخورد و  با ورود پسماند به كوره . دهد يم  4m/s-8معادل  يو به آن سرعت حركت درآورده 

 نديفرآن يا ياضاف يدن هوايو با دم يه مواد آلياختالط شن و ماسه داغ سبب احتراق و تجز

داغ شده  يلكون هوايك سيكوره وارد  ياور در هوا از باالنشن و ماسه ش. شود يل ميتكم

 يتن بر روز م  400تا  100معادل  يتيظرف يستم داراين سيا. گردد يو شن از هوا جدا م

  .باشد
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ت يدار، قابليپا ييمادط يات در شراياحتراق، عمل يبازده باال: ن روش عبارتند ازيا يديمزا

و بخصوص در  NOXن ييز و با مقدار پايتم ير، خروجيمتغ ياستفاده از مواد ورود

 يمصرف انرژ% 60آسان،  يآهك، نگهدار يق مقدار كميو با تزر يدو مرحله ا يستمهايس

  ستميسكمتر نسبت به 

� ��8� ��8� ��8� ��8�!!!!����7
7
7
7
....����M V�� 	�����M V�� 	�����M V�� 	�����M V�� 	�::::        

ه خانه يتصف يد لجنهانمرطوب مان يت سوزاندن پسماندهايستم قابلين سيا اتياز خصوص

 يستم، خروجين سيگر از مشخصات ايد يكي. است يبدون مصرف انرژ يالب شهرضفا

 يم يريت جلو گياجاد مزاحمت توسط آنها در سيبدون بو است كه از جذب پرندگان و ا

از  يريكها و جلو گيكواخت و كامل انواع پالستيواد موجب احتراق م يحركت چرخش. دنك

شن و ماسه بكار  يباال يت حرارتيبخاطر ظرف. شود يگرانوله شدن آنها در هنگام سوختن م

س از پد و يآ يستم به وجود نميروشن و خاموش كردن س ين زمانهايب ييمادرفته، اختالف 

از به يز نيام روشن كردن نهنگ. رود يش ميپ ده ن ذرات مايخاموش كردن آن احتراق تا آخر

 يش ميله از احتراق افزاصجه آن دود حايكه در نت( ش كورهيجهت گرما يسوخت اضاف

  .باشد ينم) ابدي
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 ياصل زه يانگ. است ال بوده يس يبسترها يتجار ين كاربردهايل به گاز كردن از اوليتبد

ن ياختالط جامد ا يتوان در توان باال يگاز را م-تماس جامد يهانديرآف عن نوياز ا استفاده 

همانگونه كه در . دهد يرا نشان م يگاز ل كننده يستم تبديك سي  )55-2(شكل . ديستم ديس

. شود يگراد ميدرجه سانت 950  يال با دمايك بستر سياست، پودر زغال وارد  شكل مشخص

ال وارد و يبستر س يكردن، از لوله نازل به انتها يگاز) طيمح(وم ين مديبخار به عنوان مهمتر

  .گردد يم و استفاده  ن صورت گاز پاك شده يبد. شود يبستر خارج م ياز باال
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  زباله سوز با كوره گردانزباله سوز با كوره گردان  --------55555555--------22222222--------11111111--------66666666--------22222222
كه در سوزاندن انواع پسماند خطرناك دارد، كاربرد گسترده  ييت بااليل قابليستم به دلين سيا 

مان، آهك، زغال سنگ، سنگ آهن و انواع يحرارت دادن س يگردان برا كوره . افته استي يا 

درجه .(   900مواد فوق حدود  يبرا كوره  يدما. رود يز به كار ميگر نيد يمواد معدن

باشد كه  يگراد ميدرجه سانت.(  300تا    700ن يبسوزاندن انواع زباله  يگراد و برايسانت

حركت  عثو با ب كم بوده يش يگردان دارا كوره . دارد يبه نوع و شكل زباله ورود يبستگ

و  kj/kg 11100تا   550ن يگردان ب در كوره  يزباله معرف يارزش حرارت. شود يمواد به جلو م

  )123-2(شكل  .باالتر از آن است گاه 

  

  
  باال يبا دما يل كننده گازيستم تبديك سي )123- 2(شكل 

  

اول  شوند كه در گروه  يم ميباال تقس ين و با دماييپا يبا دما گردان به دو گروه  يها كوره 

. باشد يگراد ميدرجه سانت 1000دوم باالتر از  گراد و در گروه يدرجه سانت 1000دما كمتر از 
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ك يد معموال از نكن يگراد كار ميدرجه سانت 1000ن تر از ييپا يكه در دما ييزباله سوزها

ر يو غ ير نشدنيمواد تبخ. كند يم كامل استفاده ب يرخانجام ت يه برايمحفظه احتراق ثانو

 يستم خارج ميبا خاكستر از س همراه  ره يد فلزات، سنگ، شن و ماسه و غنقابل احتراق مان

  .از آن ارائه شده است ينمونه ا) 124-2(شكل در . شوند

  

  
  هيكوره گردان با تغذ )124-2(شكل

  

كنواخت و زمان ي يهاختالط، حرارت دستم كوره گردان يانجام شده در س يسه عمل اساس

 يارزش حرارت. كند يز ميمتما يگر زباله سوزيد يستمهايماند مناسب است كه آن را از س

پسماند از  يكيزيژه، مقدار خاكستر و شكل فيو يب عناصر، رطوبت، گرمايپسماند، ترك

  .ندريگ يگردان مورد توجه قرار م يكوره ها يهستند كه در طراح ياتيجمله خصوص

ل شده و در مجاورت هالوژنها به يوه به بخار تبديم و جير سرب، كادميفلزات نظ يبرخ

 يم يخروج ين ذرات همراه با گازهايا. شوند يل ميوه تبديد جيد مانند كلريبات جديترك

 دزان استانداريبه م يه گاز خروجيستم تصفيلذا غلظت آنها در س. سفر شوندمد وارد اتنتوان

م وارد خاكستر شده و همراه آن دفع يگر از فلزات مانند كروم و باريد يبرخ .ابدي يم كاهش
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سرعت . ساعت است  2قه تا يدق 15ن ين نوع زباله سوزها بيزمان ماند زباله در ا. شوند يم

  .باشد يدرصد م  7تا  1ن يب كوره بيو ش rpm 2.5 تا  0.15ن يش كوره بخچر

، يل انواع زباله خطرناك، سميانواع زباله از قب يزن نوع زباله سوزها قادر به معدوم سايا

ن يا. باشد يآلوده م يو خاكها) يمارستانيب(كال يومديخطر، ب يب يجامدات و لجن ها

  .ل شده استيبخش تشك  9ستم از يس

 يعات قابل پمپاژ جدا ميو آنها را از ما كه قطعات جامد را خرد كرده  بخش خرد كننده  -1

   دساز

ها  ه كننده ي، شوت ها، تغذ شده  يدنزات انتقال جامدات عدل بيه كه از تجهيغذستم تيس.   2

  . باشد يع ميعات مايانتقال ما يمپهاپع، شامل يو در بخش ما ل شده يچها تشكيو مارپ

ظه حدر هر ل كوره  دوران محفظه. رود يم ستم به شماره يگردان كه قلب س بخش كوره  -3 

ب ين ترتيدهد و بد يداغ قرار م يهوا ضعات را در معرياضاز  يدتريشتر و جديسطر ب

 درجه 1370تا   760 ن يب كار كوره  يدما. رديگ يصورت م يه مواد آليحداكثر احتراق و تجز

. به سرعت دوران دارد يعات و مخلوط شدن آنها بستگيزمان ماند ما. باشد يگراد ميسانت

ا احتراق در ي صاقنتوان احتراق  يم يكند ول يكار م يكاف يبا هوا كوره  يعيبطور طب

  . ز در آن انجام داديژن را نيط كمبود اكسيشرا

ه دوباره يثان  3تا  1ن يب يل است و گاز خروجصگردان مت ه به كوره يبخش احتراق ثانو -4

و احتراق با  گراد بوده يدرجه سانت 1200تا   980 ن ين بخش بيا يدما. شوند يگداخته م 

  . رديگ يانجام م ياضاف يور هواضح

  . شود يت ميرون هدايه خاكستر به بياز بخش تخل د شده يخاكستر تول -5
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ه هوا يستم تصفيورود به س يو برا ك كرده خنرا  يخروج يگازها بخش سرد كننده  -6 

ش يش گرمايپو  تقل شده نم يورود تازه  ين بخش به هوايا يخروج يانرژ. دساز يم آماده 

  . دريپذ يانجام م

 يحذف م نيورن ها و فلزات سنگين ها، فياكس يه هوا ذرات معلق، دايدر قسمت تصف.   7

  . مه خشك عمل كند يا نيتواند مرطوب، خشك  يه ميقسمت تصف. شوند

 يستم خارج مياز س ده نك دميله يبوس ينفجاد فشار ميق اياز طر ه شده يتصف يگازها -8

  . شوند

 يوسته است خارج ميپ يريستم نمونه گيمجهز به ساز دودكش كه  ه شده يتصف يگازها -9

ها  ده نير آاليز سايدروكربنها و نيو هCO و  O2  ،CO2 يزان گازهاين قسمت ميدر ا. شوند

  .رنديگ يش قرار ميز مورد پاين NOX و  HCL  ،SOXمثل 

    ييككييد پالستد پالستننستم زباله سوز بدون دود جهت انواع پسماستم زباله سوز بدون دود جهت انواع پسماييسس  --------66666666--------22222222--------11111111--------66666666--------22222222
ل ينيو يكهاي، پالستنرياست ي، پلنليپروپ ياستر، پل يپل اندنسوز يزباله سوز برا وعن نيا 

ه مواد يستم، كلين سيا يدر ورود. باشد يمناسب م... و  يوعنو مص يعيك طبيات، الستتاس

مثل كاغذ، چوب و چرم كه قابل  يالبته مواد. ك شده وارد شونديبا به صورت تفكيد تقريبا

قابل انفجار  يستم زباله هاين سيدر ا. باشد يم ستم قابل مصرفين سيز در ايه هستند نيتجز

 يد را نمنك يد ميو خورنده تول يسم يكه گازها يينهاآو  يحشره كش يها يمانند قوط

  .لوگرم بر ساعت استيك 100تا   30 ن يستم بدون دود بيت سيظرف. توان وارد كرد

، ياز به سوخت اضافيعدم ن: نمود ر اشاره يز دتوان به موار ين روش ميا يدياز جمله مزا

ك كننده خنستم يس ياز آب داغ خروج آسان و استفاده  يبردار آسان، نصب و بهره  ينگهدار

از مبرم به كنترل يستم نيد دود در سيل توليالبته به علت پتانس. گراديدرجه سانت  80 يبا دما 
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ت معلق از ذرا يخروج يبودن گازها ياز عار نانيجهت حصول اطم نديفرآق و كامل يدق

  .وجود دارد

  

  ععييق ماق ماييزباله سوز با تزرزباله سوز با تزر  --------77777777--------22222222--------11111111--------66666666--------22222222
واحدها  عن نوياالت قابل پمپاژ در اياست، س ستم مشخصيس عن نويهمانطور كه از نام ا 

ق يا با فشار از طريشوند  يما به داخل كوره پمپ ميا مستقيمواد . شوند يم سوزانده

و  يع به دو شكل افقيماق يبا تزر يكوره ها. شوند يده مياشپبه داخل كوره  يينازلها

قرار  يگراد مورد بهره برداريدرجه سانت 1700تا   900 نيب ييمادموجود بوده و در  يعمود

. ر استيه متغيثان 5/2ه تا يثان يلين چند ميب يين كوره هاينزمان ماند پسماند در چ. رنديگ يم

ع را به يمه ماين يه هاد بتواند زبالين دستگاه، نازل آن است كه بايا ين اجزاياز مهمتر يكي

 يدر طراح. است psi 100-150ن عمليا يفشار الزم برا. در آورد يكواختيصورت قطرات 

ازل پاشش، ن يزنها، روش انتقال مواد، طراحخم ير طراحيستمها توجه به عوامل نظين سيا

  .باشد يت ميحائز اهم يق هوا و كوره اصليستم تزريس

  افاف  --  ييدد  ––آر آر   ييستمهاستمهاييسس  --33--11--66--22
 يداشته و برا يت زباله سوزياست كه قابل يد جامد شهرياز مواد زا يف قسمتا-يد-آر 

عموما شامل  نديفرآن يا. شده است يعمل آور يكيهمگن بصورت مكان يد محصوليتول

ن يكه ا ياز مواد را دارند يت زباله سوزيكه قابل يخرد كردن پسماند و جدا كردن مواد

ا با استفاده از پرس ياست مانند پر نرم خرد شود و ممكن مواد . باشد يم ت را ندارنديقابل

 شيافزااف را به منظور -يد-ن ممكن است كه آريهمچن. ديا آجر در آيبه صورت گرانول 

 يول. د بسوزانن يليفس يبا سوخت ها كا بصورت مشتريد و ننك خشكآن  يحرارت زشار
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وان سوخت به عناف به -يد- تواند از آر يساخته شده است كه م يديجد يلرهايامروزه بو

  .دنياحتراق استفاده نما قكدر اتا يياتنه

. دارد يرا ندارند، بستگ يت زباله سوزيكه قابل ياف به درصد جداكردن مواد-يد-ت آريفيك

درصد از   50تا   40كه تنها  ياف-يد-به آر يدين خاكستر توليو كمتر يحداكثر ارزش حرارت

  .شده است، تعلق دارد يوره آن عمل آياول يد جامد شهريمواد زا

 15100تا  8100ن يكا بينشده د رآمر يد جامد عمل آوريمواد زا يمتوسط ارزش حرارت

 يكه ارزش حرارتيدرحال. باشد يم) و بر پوندي يت يب 6500تا  350( لوگرم يلوژول بر كيك

لوژول بر يك 18600تا  14000ن يشوند ب يل مياف تبد-يد-كه به آر يهمان مواد هنگام

  .باشد يم) و بر پوندي يت يب 8000تا  65550( لوگرم يك

اف و زغال بعنوان سوخت در شركت -يد-آر يشيل دهه هفتاد بصورت آزمايدر اوا 

UNION ELECTRIC   ير جوا مع برايق سايموجب تشو طرحن يه ايت اوليموفق. شد  سوزانده 

 يد برق شهريسات توليسر سوخت ها در تايسا  هاف به همرا-يو سوزاندن آر د استفاده 

 يتيدا و با ظرفيشهر فلور  DEDE COUNTY اف در يد- سات آرين تاسيبزرگتر امروزه . ديگرد

  .رديگ يقرار م يبردار  هتن در روز مورد بهر   2700در حدود 

صورت  كوره  ينسبت به احتراق بر رو ياحتراق با راندمان باالترنديفرآاور، ندر سوزاندن ش 

اف و به -يد-خود توسط آر ييك احتراق از قسمت باالقاور، اتانش يلرهايبودر . دريپذ يم

  .سوزد ياف در هنگام سقوط م- يد- شود و آر يه ميتحت فشار تغذ يصورت هوا

اهمگن نف  ا-يد-را آريمحدود باشد ز يستيبا ير سوخت ها مياف به سا- يد-نسبت آر

له ممكن ئن مسيباشد و ا يمتفاوت م يارزش حرارت ياست كه دارا ياست و شامل مواد
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-يد- معموال نسبت آر. و فشار بخار گردد يجاد نوسان در حرارت خروجياست منجر به ا

  .شود يدرصد در نظر گرفته م 20 ف به كل سوخت كمتر از ا

افت يباز يد جامد شهريپسماند كه از مواد زا يشتر اشاره شد، بخش سوختنيهمانگونه كه پ

 يحاو يافت شده بخش سوختنيب بازيمشهور است و تركاف -يد-شده است، به نام آر

  .باشد يك مياز كاغذ و پالست ييدرصد باال

ن يما از ماشي، پسماند مستقfront-end مبه نا اف-يد- آرد يجهت تول مستير سينوع ز كير د 

 ميستق) ير سوختنيو غ يسوختن( و قسمت عمدهدرش شده و به يپسماند پذ يجمع آور

 يستمهاير سگيدو  back-endانواع مختلف  ك، خوراينوع جدا سازن يا. دشو يم يبند

  .د ينما يم همز فرايرا ن ييو گرما يكيولوژيب

 يدندسته ب( يبر اساس چگال يجداساز ياز واحدها يبيترك اف-يد- آرستم يس يجزء اصل

 دياز تول ينمونه ا. باشد يم اندازه  ت، غربال، و كاهشگنبا م ي، جداساز)توسط فشار هوا

  . است آمده  )125-2( شكلاف در -يد-آر

 يبرا يبعنوان سوخت كمك يعتصن يدر كشورها اف-يد-آر، مختلف يبرحسب كاربردها 

اف سوز هستند بكار -يد- كه آر ييلرهاياز بويزغال سوز و تنها سوخت مورد ن يلرهايبو

 ينگارب خالرها، تجيبو يبه عنوان سوخت كمك اف-يد-آراز  در هنگام استفاده . رفته است

 يم(   kj/kg 16000تا  12000 فياف در ط- يد-آر ين مطلب است كه ارزش حرارتياز ا

  .دين نمايرا تام يدرصد انرژ  30تواند تا 
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  اف-يد-د آرياز تول ينمونه ا )125-2(شكل

  

  اف اف --ييدد--آرآر  اتاتييخصوصخصوص--------11111111--------33333333--------11111111--------66666666--------22222222
رات يي، تغيد جامد شهرياف از مواد زا-يد- آر يابيش پردازش جهت بازيپبا توجه به انجام  

رات ييگر، با توجه به تغيبه عبارت د. م داشتياف نخواه- يد- آر اتيدر خصوص يا عمده 

 يد جامد شهريش پردازش مواد زايپدر طول زمان،  يد جامد شهريمواد زا اتيخصوص

  .دارند يبا ثابتيتقر اتيكه خصوص اف شده -يد- آر يابيباز عثبا

از مصرف كننده يبه ن ن موضوعيد شود كه إيلتواند تو يم اف- يد-آر از يوعتنم يتهايفيك

ر گذار است كه در جدول يحرارت آن تاث اتيبر خصوص اف- يد-آر تيفيك. دارد يبستگ 

باالتر و  يحرارت يارزش يت بهتر دارايفيبا ك يها اف-يد-آر در. است ر خالصه شده يز

 اف- يد-آر است، در جدول مشهود همانگونه كه. درصد رطوبت و خاكستر كمتر است

در  .نشده است ازشدپر يد جامد شهريد زاابه مراتب باالتر از مو يارزش حرارت ياراد

  .ارائه شده است و زغال ياف با پسماند شهر- يد- ات آريسه خصوصيمقا )34- 2(جدول 
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  و زغال ياف با پسماند شهر-يد-ات آريسه خصوصيمقا )34- 2(جدول 

  %ار خاكستر مقد  درصد رطوبت  (J/g) يارزش حرارت  نوع سوخت

  22تا  10  25تا  15  16000تا  12000  اف-يد-آر

  10تا  5  10تا  3  32000تا  21000  زغال

  35تا  25  40تا  30  12000تا  11000  يپسماند شهر

  

    افاف--ييدد--مصارف آرمصارف آر  --------22222222--------33333333--------11111111--------66666666--------22222222
 موردت خسو عنوانبه  اف- يد- آره ك يمگا، هندموجو يورآن فت يتوجه به وضع با 

 لريك بوينكه در يا اي دشو يم زدهتش آت متحرك يگر كي يبر رو  رد،يگ ياستفاده قرار م

ت خسو انبه بعنو اندتو يم اف- يد-آرن يهمچن .شود يم هزاندسو ت يستم گريمجهز به س

 ياختنوكي. ال بكار روديسبستر يمهاستيو س زيروليپ يرتاحر يها ستميگر سياع دنوا يابر

باعث  يد جامد شهريه با مواد زاسيباالتر آن در مقا تيفيو ك اف-يد-ات آريخصوص ينسب

   .اف در صنعت شده است-يد-شتر آريكاربرد ب
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  مناسب دفن پسماندمناسب دفن پسماندارائه گزينه هاي ارائه گزينه هاي --22--66--22

نازك پخش و  يهاهيها در الزباله يت بطوركلين روش پس از انتخاب محل مناسب سايدر ا

عات يبه ضابا توجه . گردديآن اجرا م يه محافظ رويك اليان هر روز يدر پا فشرده شده و

وه دفن يتوان از شيرد نميدفع پسماند صورت گ يت رويريموجود هرچقدر هم كه مد

Landfilling شونديگر دفع نميد يوجود دارند كه با روشها يرا باالخره موادياستفاده نكرد ز .

) مراكز دفن( Landfillافت زباله تعداد يشرفت درامر بازيد و پيجد يبا توجه به روشها يول

مركز دفن وجود  5500تعداد  1988كا در سال يكه در آمريبطور. ا رو به كاهش استيندر د

عوامل كاهش . عدد برسد 1230به  2008ن تعداد در سال يگردد ايم ينيبشيداشته است و پ

م و مشكالت موجود در انتخاب يدر قد يرمهندسيتوان ساخت مراكز دفن غين مراكز را ميا

  . ت برشمرديمحل سا

ط هر منطقه در نظر يست در خصوص دفن مواد زائد با توجه به شرايبايرا كه م يدموار

و آب و هوا،  يط جويآن، شرا يبندهيل خاك و اليمنطقه، پروف ينيرزميگرفت شامل آب ز

  .باشنديمره يغ ، درجه حرارت ويزان بارندگيم

ت موردنظر و ياز ساح يصح يبردارو بهره يمهندس يانتخاب و طراح يبه معنا يدفن بهداشت

از خاك در  ياهيمواد زائد و پوشاندن آن با ال يباشد كه موجب فشردگ يم ياستفاده از روش

ست به منظور به حداقل رساندن اثرات سوء يبا ين پروسه ميا. ات روزانه شوديعمل يانتها

اشاره ر به آن يد كه در زدار يب و محاسنياستفاده از روش دفن معا. باشديم يطيمحستيز

  . شوديم

  يمحاسن روش دفن بهداشت•
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  . باشدين روش ميتر ين در دسترس باشد روش دفن اقتصادياگر زم�

  . ن استيين روش پايه اياول يگذارهيسرما�

  . دهد يتواند در خود جايهمه نوع زباله را م�

  . ز دارديت توسعه را نيه قابلياول يپس از طراح�

گر يد يسه با روشهايدر مقا(د گذارينم يبر جا يچگونه مواد زائديه�

  ) دفع

نگ ي، پاركين ورزشينده از آن به عنوان زميتوان در آيبا پوشش مناسب م�

 . استفاده نمود رهيغو 

  

  يب روش دفن بهداشتيمعا•

  . مانديم يشه باقيهم ين روش برايآثار ا�

  . باشدياسب نمنك ميت در فواصل نزديدر مناطق پرجمع�

 يگذارهياز به سرماين يآت يدر سالها ين بهداشتبه مركز دف يابيدست يبرا�

  . باشد يرابه و گاز ميدر خصوص كنترل ش

نامطبوع،  يد بويمانند تجمع حشرات، تول يمركز دفن همواره مشكالت�

جاد يا يلذا در مجاورت مناطق مسكون. باشديد گاز متان، را دارا ميتول

 . كنديمزاحمت م

  

ن، جنس و نوع و حجم يزم يط منطقه، توپوگرافيه به شرامركز دفن با توج ياجرا يمتدولوژ

  : شونديم يبندر طبقهيمرسوم بصورت ز يروشها. شوديزباله مشخص م



  

408 

  

  (Area Method) يروش سطح�

   (Treneh Method)جاد تراشه يا اي يروش گودال�

 ن يزم يو بلند يروش پركردن پست�

 

  ييروش سطحروش سطح--11--22--66--22

ات از ياز نبوده و عملير آن حفر ترانشه موردنباشد كه ديمناسب م يمناطق ين روش برايا

متر آغاز يسانت 75تا  40ك و بلند به ضخامت يبار يه مواد زائد و پخش آنها در نوارهايتخل

 300تا  180د تا ضخامت به يآيآن م يرو يه بعديها فشرده شده و الهيسپس ال. شوديم

 30تا  15به ضخامت  (Daily Cover)ه ات روزانه پوشش روزانيعمل يدر انتها. متر برسديسانت

ك به ينزد ينهايها از زمونيد توسط كاميبا يخاك پوشش. گردديآن اجرا م يمتر رويسانت

رد و يگ يجهت دفن صورت نم يچگونه خاكبردارين روش هيدر ا. ن محل آورده شوديا

دفن  يروش سطح) 126-2(در شكل . رديانجام گ يفقط به منظور پوشش ممكن است حفار

  . پسماند آورده شده است

  

  
  يدفن پسماند به روش سطح) 126- 2(شكل 
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  ا ترانشها ترانشهيي  ييروش گودالروش گودال--22--22--66--22

 ينيرزميكه سفره آب ز يمناطق يبرا. ديآين بدست مياز حفر زم ين روش خاك پوششيدر ا

خته و يت زباله را داخل آن رياز سا يپس از حفر گودال در قسمت. ن باشد مناسب استييپا

آن پوشـش  يدن به ارتفـاع موردنظر روزانـه رويپس از رس. شونديك پخش مه نازيدر ال

آورند تا هم از يباال م يآن را مانند روش سطح يپس از پرشدن گودال رو. رديگيقرار م

- يكه در ادامه به آن اشاره م يد و هم مسائل زهكشينه بعمل آياز استفاده بهين مورد يفضا

  . رديصورت پذ يشود به راحت

   .ارائه شده است ي، دفن به روش گودال)127-2(ر شكل د

  

  
  دفن پسماند به روش ترانشه )127- 2(شكل 

  

  ننييزمزم  ييو بلندو بلند  ييروش پركردن پستروش پركردن پست--33--22--66--22

وجود دارد جهت  يو بلند ين پستيدر سطح زم يا مصنوعي يعيكه به طور طب يدر نواح

ر محل دفن يمس محل، مواد پوشش و يت هندسيبا توجه به وضع. باشديم يدفن محل مناسب

اگر كف . شوديپخش و فشرده كردن مواد زائد در نظر گرفته م يبرا يمتفاوت يروشها
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ه مواد زائد يبا توجه به تخل. گردديا ترانشه عمل مي يگودال مسطح باشد مانند روش گودال

ن يا ياشكال اصل يد وليآيبدست م ين درجه فشردگيشترين روش بيدر كف دره در ا

- ز از ارتفاعات و تپهيبه منظور پوشش روزانه ن يخاك پوشش. باشديم يكشروش مسائل زه

   .نشان داده شده است )128-2(ن روش در شكل ياز ا ينه انمو. گرددين ميموجود تأم يها

  

  
  نيها در زم يدفن پسماند به روش پركردن پست )128- 2(شكل 
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  سايت دفنسايت دفنتكنولوژي تكنولوژي --33--66--22
oهايژگيو:  

و هـر   يمارسـتان يو ب يها و زائدات صـنعت ، زبالهيشهر يهاهزبال يت امحايقابل يدارا�

 فاضالب يهاو لجن يساختمان يهاگونه زائدات خطرناك، نخاله

و اجـرا شـده باشـد كـامالٌ دوسـتدار       يطراحـ  يكه دفنگاه بصورت مهندس يدر صورت�

 .باشديست ميط زيمح

 د برق، حرارت و گاز متانيت توليقابل�

 اديز يليالزم جهت احداث خ يفضا�

 )زان مواد قابل هضميبسته به م( زباله% 50ته مانده تا �

 .باشديك زباله و خرد كردن آن نميبه تفك يازين�

-يهـا مـ  ين تر از تمام تكنولـوژ يآن پائ ير و نگهداريه و تعمياول يگذارهينه سرمايهز�

 .باشد

 .ن تر استييها پاستميآن از تمام س يليتحو يانرژ�

 .رابه دارديو پردازش ش يآورستم جمعياز به سين�

o سابقه نصب:  

 .ن كاربرد را دارديباشد و باالتريزباله در جهان م يامحا ين روشهاياز اول�

 .مگاوات است 2500ش از يب) كايعمدتاٌ آمر(ت نصب شده در جهان يظرف�

مگـاوات فراتـر    9000ستم در جهان از ين سيت ايظرف 2010شود تا سال يم ينيبشيپ�

 .رود
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كا به عنوان ياالت متحده آمريتوسط ا يالدين بار در دهه هفتاد مياول يبرا) LFG(ل يگاز لندف

ن گاز را يه اروپا استفاده از اياتحاد ياز كشورها ياديتعداد ز. سوخت مورد استفاده واقع شد

 LFGو استفاده از  يآور مربوط به جمع يها يآور از آن زمان فن. كا آغاز نمودنديپس از آمر

 . اوم در حال رشد و تكامل بوده استبه طور مد

نه، ين زميدر ا يقاتيتحق يها از دولتها از طرح ياريبس يت ماليبه لحاظ توسعه صنعت و حما

نه با استفاده از يموفق در زم يها از روش يكيامروزه به عنوان  LFGاز  ياستحصال انرژ

  . ر مطرح استيدپذيتجد يها يانرژ

ز در رابطه با ين يطيست محيمربوط به مسائل ز يها زهي، انگياقتصاد يها زهيصرفنظر از انگ

ش يل به لحاظ داشتن بيگاز لندف. افته استي يا ژهيت وير اهمياخ يهادر سال LFGاستفاده از 

شود كه در  يمحسوب م يا گلخانه يد گازهايتول يمهم برا يمتان به عنوان منبع% 50از 

 يرا در پ ياريبس يطيست محير هوا اثرات زن گاز و آزاد شدن آن ديصورت عدم كنترل ا

در كنترل  ين و ضوابط سعيكشورها با اعمال قوان يها ن لحاظ دولتيخواهد داشت كه به ا

  . آن را كاهش دهند يطيست محياثرات ز ين گاز داشته تا به نحويا

  
    دفندفنانتخاب محل انتخاب محل   --44--66--22

   :د ازند به آن توجه شود عبارتيكه در انتخاب محل دفن با يعوامل 

  ن مناسبيبه زم يدسترس�

  افت منابعيروسه كردن و بازپر يتاث�

  ديفاصله حمل مواد زا�

  يط خاك و توپوگرافيشرا�
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  محل دفن يمياقل طيشرا�

  يسطح يآبها يدرولوژيه�

  يدرولوژيو ه ين شناسيط زميشرا�

  محل يطيست محيط زيشرا�

  .ل شدهين تكميزم ييال كاريپتانس�

ط يشرا ي، لذا به اقتضادساز يمناسب جدا مرا از اسب نكه عوامل فوق محل نامنيبه جهت ا

محل دفن معموال بر  ييانتخاب نها. وجود دارد ييروشهامناسب  يو جهت انتخاب محلها

ها نديفرآو  يمهندس طرحمطالعات  جينتامحل و  يمقدمات ياست كه در بررس يجياساس نتا

  . ديآ يبه دست م يطيست محيز يابيو ارز

    يين قابل دسترسن قابل دسترسييزمزم--11--44--66--22
اگر چه قانون . باشد يت ميار با اهميبس يكاف يالك فضامدفن، است مناسبل حر انتخاب مد 

 ين وجود الزم است محل انتخابيبا ا يدارد، ولناز وجود يمورد ن ين ابعاد فضاييدر تع يثابت

 يبردار  هتر، بهره كوتا يزمانها يبرا. ل داشته باشدك سايبه مدت حداقل  يرشيت پذيظرف

و  يزات جانبين، فراهم كردن تجهيزم يسازه آماد يها نهيزمدر  خصوصا از مركز دفن

ن اساس الزم است يبر ا. شد دخواه نهيهزپر  ي، بطور قابل مالحظه اييل پوشش نهايتكم

   .گردد ينيش بيپ يمقدمات يزيراز در برنامه ين مورد نيمقدار زم

  ععافت منابافت منابيير بازر بازيياثاثتت--22--44--66--22
 يابيباز يتهايفعا ل نديفرآگسترش طرح ل محل دفن، يش پتانسنجس يه براياول يابيدر ارزش 

ت يجهت دفع از اهم  همانديط مواد باقيد و شرايت مواد زاين اثر آن بر كميي، تع هدنيمواد در آ

است  يهيشود، بد يابيكاغذ باز درصد 50مثال اگر قرار باشد  يبرا. برخوردار است يخاص
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ن يهمچن. افتي داز كاهش خواهيد نمساحت مور به مركز دفن و يكه وزن مواد ورود

  . ز مهم استيرفت، نگ ددر محل دفن قرار خواه يابيزات بازيكه تجهنيدانستن ا

  ل دفن ل دفن ححمم  تاتامسافت مسافت --33--44--66--22
باشد كه در  يدفن م محلد تا يرها مسافت حمل مواد زاياز متغ يكيدر انتخاب محل دفن  

اگر . داشته باشد ييبسزا ريتاث دتوان يد، ميت مواد زايريستم مديات سيو عمل يكل يطراح

ر جمع يل مسياز قب يگريله به حداقل برسد، عوامل دصن فاين است كه ايده آل ايچه ا

 يكه در ارتباط با محل دفن م يير هايك محل و مشخصات مسيفترا ي، نقشه هايآور

  . دند در انتخاب محل مورد توجه باشيد، بانباش

    ييرافرافگگوپووپوتتوو  خاكخاكط ط ييشراشرا--44--44--66--22
در   هل شديسلول تكم ييه نهايالن يهمچند و يپوشش روزانه مواد زا يبرانكه يابه جهت  

د در مورد مقدار و مشخصات خاك مورد نظر يباشد، لذا با ياز به خاك ميمحل دفن ن

 يقرار م  هپوشش مواد مورد استفاد يدفن برامحل اگر خاك . اطالعات الزم در دسترس باشد

آن اطالعات الزم بدست  يدرولوژيات هخاك و مشخص يسانن شيد در مورد زميرد بايگ

شود، جهت   هدفن آورد محلبه  يگريد ياز از محلهاياگر قرار باشد كه خاك مورد ن. ديآ

ر يل تاثيبدل يمحل انتخاب يتوپوگراف. گمانه حفر نمود  هد چايخاك با جنسنمودن  صمشخ

ست مورد يبا يزم، مال يتهاياز و توسعه فعاليزات مورد نين، تجهيزم ييم آن بر كارايمستق

  . رديتوجه قرار گ

    ييممييط اقلط اقلييشراشرا--55--44--66--22
م ير مستقيبه محل دفن تاث يسدر محل مورد نظر، بر دستر يط زمستانيحاكم بودن شرا 

 يمواد. شود ير ممكن مين غيدان است، امكان حفر زمنخبيكه هوا  يطقاندر . داشت دخواه

ر يگردد و بادها و مس  هريذخ ييا رهاد در انبياست با  هد مورد استفاديپوشش مواد زا يكه برا
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دات سبك يگر زايكاغذ و د يدگناز پراك يريجلو گ يبرا. د به دقت مورد توجه باشديآنها با

ط يبه شرا يگباد شكنها بست خاصشكل . شود ثاحدا ييدفن، الزم است باد شكنهامحل در 

  . اشدبات دفن يغالب در جهت عمل ين است كه بادهايآل ا  هديا. دارد يمحل

    ييححسطسط  ييبهابهاآآ  ييدرولوژدرولوژييهه--66--44--66--22
 منطقهمحل  يحسط يآبها يدرولوژيدر محل دفن، مطالعه ه يعيطب يجاد زهكشهايظور انبم 

ط يشده و شرا يخاصتوجه  يمحل ينهاات بارايصوصد به خيبا نيهمچن. ت استيحائز اهم

  . رديقرار گ يز مورد بررسيالبها نيس

    ييككييژژولوولوررددييو هو ه  يين شناسن شناسييط زمط زمييشراشرا  --77--44--66--22
د در يباشد كه با ين عوامليجزو مهمتر يكيدرولوژيو ه ين شناسيط زميست شراممكن ا 

دن به اطالعات الزم يرس يبرا. در نظر گرفته شود ين مناسب جهت دفن بهداشتيانتخاب زم

وه يد در نظر گرفته شود تا بتوان شين دفن بايزم ييل خودپاالين دو عامل، پتانسيدر مورد ا

از آن،  يناش يا گازهايد و يمواد زا رابهيشحاصل كرد كه حركت نان ينمود و اطم ذاتخا يا

 ينم ينيرزميز يسفره آبها يكند و سبب آلوده ساز يوارد نم ينيرزميز يبر آبها يخسارت

رد يقرار گ يد مورد بررسيمحل با ين شناسيمربوط به زم يه نقشه هاياول يابيدر ارزش. شود

  . و اطالعات الزم كسب شود

  منطقه منطقه   ييططييححست مست مييط زط زييشراشرا--88--44--66--22
وجود  يتصنعو  يمسكونمناطق  يكين در نزديزم يريد امكان بكار گياگر جهت دفن مواد زا 

ن، يدا، بو، گرد و غبار و ناقلص يار شود تا در جهت كترل آلودگيد دقت بسيداشته باشد، با

د كترل يز بايسبك ن يكيكاغذ و مواد پالست يگدنپراك نيهمچن. رديگ صورتاقدامات الزم 

  . دشو
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  ننيياز زماز زم  يييياستفاده نهااستفاده نها--99--44--66--22
 ف مختلفاهدا يل شد براين تكميزم ين است كه وقتيا يروش دفن بهداشت ياياز مزا يكي 

و  يطراحن در ياز زم يينها  استفاده  يگچون چگون. رديقرار گ  همورد استفاد دتوان يم

از   يينها  ه استفاد عن، نويزم ييو جانماطرح ن دفن موثر است، لذا قبل از آغاز يعملكرد زم

ا پارك يو  گلفن يوان زمعنن به يمثال اگر قرار باشد از زم يبرا. گرددمشخص د يآن با

  .گردد يشود، درختكار يل ميات تكميكه عمل ياطقنشود، الزم است در ماستفاده 

  

  مركز دفن مركز دفن   يياجزااجزا--55--66--22

نكه يال يبه دل. باشد يمناسب يمشخصات و ساختار فن يد دارايك مركز دفن باي ياز نظر فن

 يمنطقه دارد راه حل كل ينيرزميو بافت ز ييايت جغرافيم به موقعيمستق يمركز دفن وابستگ

  :ك مركز دفن عبارتند ازياجزاء مختلف . وجود ندارد

  :ستگاه شامليمحوطه ا�

  يورود-

  يابيمنطقه باز-

 باسكول-

 ساختمان كاركنان -

 )رگاهيتعم(كارگاه -

 يو ساختمان يصنعت يها ك زبالهيمحل تفك-

 محل كارخانة كمپوست -

 جدا شده در مبدأ و محصوالت جدا شده  يها محل انبار زباله-

 شده يريگ لجن آب يمحل نگهدار-
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 آلوده به روغن يمحل خاكها-

 :محل دفن شامل�

 يدائم يها جاده-

 يخانگ يها مربوط به زباله يسلولها-

 يو صنعت يساختمان يها مربوط به زباله يسلولها-

 تر زغال و چوبمربوط به خاكس يسلولها-

 رابهيش يآور رابه و محل جمعيستم شيس-

و  يبه منظور زهكش يسطح يآبها يآور ستم جمعيس-

  يسطح يها جهت آب ينيته نش يها حوضچه

 گازها يابيستم بازيس-

 ز كردنيتم يمنطقة خارج-

 يورود يها راه-

 محوطه يحصاركش-

  ستگاهستگاهييمحوطة امحوطة ا--11--55--66--22
ه و ي، تصفيجداساز ين آالت برايماش يجهاز به تعداد قابل تويمراكز بزرگتر دفن زباله ن

پرسنل و محل  يبرا يگاهيبه عنوان پا يمبدأ ورود. دارد يورود يافت مواد در مباديباز

كند و معموالً شامل ساختمان كاركنان و ساختمان محل  ين آالت عمل ميماش ينگهدار

تمان كاركنان در نگ و ساخيبه طور معمول، پارك. باشد ينگ مين آالت و پاركيماش ينگهدار

 يشتر در محوطه داخليرگاه، كارگاهها و كارواش بيتعم يو ساختمانها يورود يمباد يكينزد

د تا حد امكان دور از محوطه دفن توقف يكنند با يكه زباله حمل نم يخودروهائ. قرار دارند

  .ن آالت مخصوص بگذارنديو دفن را به عهده ماش يكرده و انجام جابجائ
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نگها، ي، پاركيارتباط يشود كه محوطه توسط حصار جدا شده و راهها يح داده ميترج

ك ساختمان ي. رنديگ  شده قرار  يره در خارج از محوطه حصاركشيو غ يادار يساختمانها

  .شود يآالت  در نظر گرفته م نيخودروها و ماش يشستشو يز براين

  

  افتافتييمنطقة بازمنطقة باز--11--11--55--66--22
ن يا. ت تحت نظارت قرار دادين را در مدت فعالباشد تا بتوان آ يد در محليافت بايمنطقه باز

  .مختص خود داشته باشد يگر جدا بوده و وروديد يها د از محوطهيمنطقه با

ن صورت يدر ا. ا چند رمپ باشديك ي ينه است كه دارايبه يافت زمانيمنطقة باز يطراح

ت معمول يظرف .مختلف برحسب نوع زباله جا داد ينرهايزباله را در كانت يتوان به راحت يم

  .باشد يمترمكعب م 30نر يهر كانت

  

  ))باسكولباسكول((ن ن ييستگاه توزستگاه توزيياا--22--11--55--66--22
مركز  يد در محل وروديبا) باسكول(ن يستگاه توزيحمل زباله، ا يبه منظور كنترل خودروها

ن آنها، ين وجود دارد كه از بيتوز ياز دستگاهها يانواع مختلف. دفن قرار داشته باشد

و نظافت آسانتر  يل نگهداريرند به دليگ ين قرار ميزمكه باالتر از سطح  ييباسكولها

  .باشند يتر م زند مناسبير ين ميكه از ماش ييها زباله

. شود ياستفاده م يوتريستم كامپيك سيگر معموالً از يثبت وزن، نوع زباله و اطالعات د يبرا

به . گردد يت مز ثبيمست نيست قيزباله و كد نوع زباله و ل يآور از عوامل جمع يضمناً آمار

  .بره شوندين كاليزات توزي، الزم است تجهيمال يانهاياز بروز ز يريجهت جلوگ

  



  

419 

  

    ييدائمدائم  ييهاها  جادهجاده--33--11--55--66--22
هستند كه به طور دائم قرار است در طول مدت عمر و كاركرد  يهائ ، جادهيدائم يها جاده

فالت خطه و آس 2د يداخل مركز دفن با يدائم يها جاده. مركز دفن از آنها استفاده شود

  .باشند

  

  مجدد زباله مجدد زباله   ييررييا بارگا بارگييو و   ييمحوطه جداسازمحوطه جداساز--44--11--55--66--22
سطح سخت بوده و  يدارا يصنعت يها و زباله يساختمان يها زباله يمحوطه جداساز

از اطراف  يميله حصار سيد بوسيبا يمحوطه جداساز. باشد يحفاظ م يآن دارا يها كناره

  .جدا شود

  

  كارخانة كمپوستكارخانة كمپوست--55--11--55--66--22
بهتر است  يده از قلوه سنگ انجام داد وليدر سطح پوش توان يكمپوست كردن پسماند را م

به نوع و روش  ياز بستگيسطح مورد ن. رديسطح سخت فشرده شده انجام گ يكه رو

محوطه . شتر استيب ينسبت به روش بستر يفيسطح مذكور در روش رد. كمپوست دارد

  .ن منظور استفاده نموديا يتوان برا ياز محل دفن را م يا جداگانه

  

  افتافتييمواد قابل بازمواد قابل باز  ييوطة نگهداروطة نگهدارمحمح--66--11--55--66--22
جهت  يستم زهكشيس يرد كه دارايانجام گ يا د در محوطهيافت بايمواد قابل باز ينگهدار

  .و فشرده باشد يست شنيبا يز مياز نيسطح مورد ن. روان باشد يآبها يآور جمع
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  شدهشده  ييررييرة لجن آبگرة لجن آبگييمحل ذخمحل ذخ--77--11--55--66--22
لة يشود كه به وس يطراح يا د به گونهيشده با يريلجن آبگ يو نگهدار يآور محل جمع

ق يد از طريمحوطه با يريآبگ. زوله گردديگر جدا شده و اياز مناطق د يجانب يزهايخاكر

  .رها و چاهها كنترل شوديآبگ

  

  آلوده به روغنآلوده به روغن  ييخاكهاخاكها  ييمخزن نگهدارمخزن نگهدار--88--11--55--66--22
 يوارهايه شود كه محوطه به كمك ديته يد طوريآلوده به روغن با يخاكها يمخزن نگهدار

 يد شده جداسازييد توسط دستگاه تأيبا يريآبگ. از اطراف جدا گردد يل كلبه طو يجانب

  .رديروغن انجام گ

  

  محل دفنمحل دفن--22--55--66--22
مركز دفن . كند يح با انواع زباله را فراهم مين مركز دفن، امكان برخورد صحيزم يبند ميتقس

  :عبارتست از يبند مين تقسيا. شود يم يبند ميبه نام سلول تقس يكوچكتر يبه نواح

  

  ييوطه دفن مواد خنثوطه دفن مواد خنثمحمح--11--22--55--66--22
 ييايمي، شيكيزيشود كه مورد تحوالت ف يص داده ميتخص يدفن مواد زائد ين محوطه برايا

شرفته محافظت از يد و پياز به اقدامات شديها ن نگونه زبالهيا. رنديگ يقرار نم يكيولوژيا بيو 

 يمواد خنثمحوطة دفن . ا نظائر آن ندارنديرابه و زباله و يش يآور ست جهت جمعيط زيمح

. رديمورد استفاده قرار گ يمدت طوالن يتواند برا يرابه نداشته و ميش يآور  به جمع يازين

  .نمود يآور نده آنها را جمعين امكان وجود دارد كه در آين، ايبنابرا
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  درشتدرشت  ييهاها  محل دفن زبالهمحل دفن زباله--22--22--55--66--22
ن يا. شود يمكنند در نظر گرفته  يد نمياد توليرابه و گاز زيكه ش يهائ زباله ين محل برايا

ارجاع  يها زباله. باشند يستم پوشش فوقانيرابه و سيش يآور ستم جمعيس يد دارايقسمتها با

 يها و نخاله يصنعت يها زباله يحاصل از جداساز يها ن قسمت اغلب زبالهيشده به ا

  .باشد يم يساختمان

  

  ييككييولوژولوژييبب  ييسلولهاسلولها--33--22--55--66--22
د ساخته شود تا بتوان گازها يبا يا داگانهج يند، سلولهاينما يد گاز ميكه تول يهائ زباله يبرا

به طور نمونه . ه باشنديد قابل تجزين سلولها بايزباله دفن شده در ا. خارج كرد يرا به راحت

ع يحاصل از كارخانجات مرتبط با صنا يها زباله( يآل يصنعت يها و زباله يخانگ يها زباله

از مشكالت  يريشگيبته به منظور پال. ن قسمت دفن گردديتواند در ا يز ميلجن ن) ييغذا

  .شوند يريآبگ% 30ش از يد بي، لجنها ابتدا باياجرائ

  

  خاكسترخاكستر  ييسلولهاسلولها--44--22--55--66--22
 يسوزانده شده به استثناء خاكستر زباله سوزها و خاكستر ناش يها پس مانده ين سلولها برايا

كار  به) شوند يد در مراكز دفن مخصوص نگهدارين مواد بايا(ه دود زباله سوزها ياز تصف

 ينيرزميو ز يسطح ين سلولها در رابطه با آبهايكه محل ا يدر صورت. شوند يگرفته م

به  يازين) از زباله يو بخش انرژ 1986ست يط زي، قانون محيمل يقانون انرژ(انتخاب شود 

  .ستيرابه نيش يآور ستم جمعيس
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  ژهژهييپسماند وپسماند و  ييسلولهاسلولها--55--22--55--66--22
ست در نظر گرفته يط زيمح يبه خطرناك برارايش يا دارايو  يسم يها زباله ين سلولها برايا

خطرناك  يها مطابق قانون زباله(ا شبه لجن يمزبور شامل زبالة خشك و  يسلولها. شوند يم

ها مثل  گر از زبالهيد يبعض. شود  يه خانه گازها ميست و زائدات تصفيط زيمح يبرا

 يمركز دفن برا. واندمخصوص خ يها توان زباله يك را ميحاصل از صنعت الكترون يها زباله

و  ين و پوشش فوقانيرزميل پوشش زياز قب يباالئ يمخصوص با مشخصات فن يزباله ها

ب ينمود تا ضر يا خنثيه و يتوان تصف يز ميها را ن زباله. شوند يمخصوص ساخته م يطراح

  .از نظر خطر حاصل شود ينان باالترياطم

  

  مراحل مختلفمراحل مختلف--33--55--66--22
ه زباله در مناطق يگر تخليبه عبارت د. شود يمم يك محل دفن به مراحل مختلف تقسي

  :رديگ يل انجام ميل ذيمختلف به دال

  رابه يد شيكاهش در تول-

 شده يگذار هيوقت سرما ينه برايهز ينيب شيپ-

 كوچك  يها ك محدوده كنترل شدة محوطهينان از اداره كردن در ياطم-

 ك محوطه بزرگي يانياز پوشش دادن م يخوددار-

 دارند ياز به نگهداريكه ن يهائ كاهش طول جاده-

د داشته و يسال عمر مف 10تا  5دهد به طور معمول  يكه چند منطقه را پوشش م يمركز دفن

  .باشد يشامل چند بخش و سلول م
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  حجمحجم--11--33--55--66--22
 يد در مركز دفع گردد، بستگيرا كه با يا از، به حجم زبالهيو محاسبة منطقه مورد ن يطراح

د توجه كرد كه با يبا. كند يمتراكم م يمختلف يها را به نسبتها ن آالت مختلف، زبالهيماش. دارد

مراكز دفن،  يدر طراح. وجود دارد يادين متراكم كننده اختالف زيدر نظر گرفتن ماش

ش ارتفاع سطح مركز دفن تا يافزا ياما در موارد. د در محاسبات آورده شوديها نبا نشست

  .توان در نظر گرفت يرا م 2 يال 1ارتفاع 

 

  ارتفاع مركز دفنارتفاع مركز دفن--22--33--55--66--22
جتاً از ينت. به حجم زبالة دفن شده كمتر است يديرابة توليك مركز دفن مرتفع نسبت شيدر 

توان با  يك مركز دفن مرتفع را مي. باشد يتر م مركز دفن مرتفع مناسب يطيست محيدگاه زيد

رابه يمتر كه در آن نسبت ش 10از مركز دفن با ارتفاع كمتر از . كرد يطراح يب مناسبيش

  .ز كرديد پرهيباشد با يد شده به حجم زباله باال ميتول

  

  مركز دفنمركز دفن  ييطراحطراح--33--33--55--66--22
قه يطر: كرد يق طراحيتوان به دو طر يمركز دفن را اساساً م يداخل يا بخشهايمركز دفن و 

د يباشند شا يتپه و ماهور م يكه دارا يدر مناطق. منطقه يعياول ادغام مركز دفن در بافت طب

د بلندتر ين نقطة منطقه دفن نبايباالتر. مركز دفن باشد ين روش طراحيتر يعيقه طبين طريا

ك عنصر يتواند به عنوان  يك مركز دفن ميك منطقه مسطح يدر . ها اطراف باشد از تپه

  .د و مثبت در محوطه قلمداد شوديجد
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  ب مركز دفنب مركز دفنييشش--44--33--55--66--22
از  يشتريبع، حجم يك محوطه وسي. باشد يم 3به  1ك مركز دفن، ي يب طراحيحداكثر ش

تر منجر  محدود يها محوطه. دفن كرد يشتريتوان تا ارتفاع ب يرا زباله را ميرد زيپذ يزباله را م

  .شود يب تندتر ميجاد شيبه ا

  

    ييسطح فوقانسطح فوقان--55--33--55--66--22
ب يش يد دارايشتر بايمراكز دفن با ارتفاع ب. باشد% 5ب كمتر از يش يد داراينبا يسطح فوقان

ب و يش شيجهت افزا. ديرا جبران نما يآت يواند نشستهاباشد تا بت يدر سطح فوقان يشتريب

 يكوچكتر يد به مساحتهايوسته بايپ يي، سطوح بزرگ بااليجار يل در حركت آبهايتسه

  .ك شونديتفك

  

  ييتراس سازتراس ساز--66--33--55--66--22
ن تراس يد به چنديبا يطوالن يها بيبهتر، ش يشتر و امكان نگهداريب يبه منظور دسترس

. باشد يب تراسها به سمت داخل ميحركت آب، شت يجهت هدا. ك شونديجداگانه تفك

  .متر ارتفاع مناسب است 10ك تراس در هر يساخت 

  

  دفن در سلولدفن در سلول--77--33--55--66--22
به منظور . از اطراف جدا شود يا مواد خنثيز يد توسط خاكريكه كامل شده است با يسلول

ز به يساخت خاكر. د به طور مستمر احداث شوديز بايدر مصرف مصالح، خاكر ييجو صرفه

ارتفاع . رديه زباله انجام گيد قبل از تخليك باياز پراكنده شدن كاغذ و پالست يريل جلوگيدل
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 يا د به گونهيطول سلولها با. متر باشد 5/2شتر از يد بينبا يكيولوژيب يسلولها يها هيال

د در يمشابه با يسلولها. سال باشد 5/1 يال 1ن يرش سلول بيت پذيانتخاب شود كه ظرف

  .اجرا شود يرابه به سادگيش يآور ستم جمعيرند تا سيگكنار هم قرار 

  

  ييدسترسدسترس  ييراههاراهها--88--33--55--66--22
ك ي. متر باشند 7دو بانده و عرض  يسطح دائم يد دارايبه مراكز دفن با يدسترس يراهها

 يك بانده بدون داشتن روكش دائمي ير دسترسيك مسيق يتواند از طر يمركز دفن كوچك م

  .ز به كار خود ادامه دهدين

  

  حصارهاحصارها--99--33--55--66--22
از نوع  يميس يحصارها يدسترس يستگاه و راههاي، محوطه ايمحل ورود يجداساز يراب

محافظ مجهز  يد به قفلهايبه منطقه با يمنته يراهها يتمام. از استيمتر مورد ن 2متر تا  6/1

  .باشند

  

  ت دفن پسماندت دفن پسماندييساسا  يياجزااجزا--66--66--22
  ((CCeellll))سلول سلول --11--66--66--22

ك يز يسا يطراح. گرددير مات توسط زباله پيند كه در طول مدت عمليگويم يابه محدوده

  . دارد يزان حجم زباله روزانه بستگيسلول به م
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DDaaiillyy))پوشش روزانه پوشش روزانه --22--66--66--22 CCoovveerr))    
 30تا  15ه پوشش يك اليات روزانه و پخش و متراكم نمودن زباله يهر روز پس از عمل

و زباله  يد بو، پراكندگين پوشش مانع توليا. گردديبه نام پوشش روزانه اجرا م يمتريسانت

ن وجود يهمچن. اد داشته باشديت تورم زيد قابليپوشش نبا. باشد يم يتجمع حشرات موذ

  . سم ها در پوشش مهم استيكروارگانيم

  
22--66--66--33--BBeenncchh    

به نام  ياهيشود الزم است اليله زباله و پوشش روزانه پر ميمتر ارتفاع كه به وس 4بعد از هر 

Bench در طول كل مركز دفن اجرا گردد .  

  

  رابه رابه ييشش  ييآورآورمعمعستم جستم جييسس--44--66--66--22
ن در اثر نفوذ آب باران به داخل يو همچن يرهوازيو غ ياز آنجا كه زباله تحت پروسه هواز

رون از مركز يرابه را به بيستم مناسب شيك سيكند، الزم است با يرابه ميد شيمركز دفن تول

ت و ن اسييپا PHباال و  BODو  CODن و يفلزات سنگ يرابه دارايچرا كه ش. انتقال دهد

رابه مباحث يدر بخش مربوط به مبحث ش. گردد ينيرزميز يآبها يممكن است باعث آلودگ

  . گردد يمربوط به آن ارائه م يفن

  

  گازگاز  ييآورآورستم جمعستم جمعييسس--55--66--66--22
دكربن، يد كربن، منواكسياكسياك، ديه عبارتند از هوا، آمونيات تجزياز عمل يناش يگازها

از آنجا . باشنديم يهوازيب نديفرآجه ينت يلاص يد كربن و متان گازهاياكسيد رهيغمتان و 

ح استحصال شده و يرود الزم است به طور صحيبه شمار م ياگلخانه يكه متان جزء گازها
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 يآورستم جمعين منظور الزم است تا سيبه هم. با سوزاندن آن اثر مخرب را كاهش داد

د شده يتول يدرصد گازها. گردديه شود كه در ادامه به آن اشاره مين گاز تعبيا يبرا يمناسب

  : باشدينصورت ميبه ا يبيدر مركز دفن بطور تقر

  درصد 7/47 :متان

  درصد  47:د كربنياكس يد

  درصد  7/3: تروژنين

  درصد 8 :ژنياكس

  

  ه هاه هاييالال--66--66--66--22
تواند از يرابه ميه كف با كنترل شيباشد؛ چراكه اليها مهين قسمت مركز دفن همان اليمهمتر

 يرابه و بارنـدگيز با توجـه به نوع شـيها نپوشش. كند يريجلوگ ينيرزميز يآبها يآلودگ

  . گرددين موارد بحث ميرابه به طور مفصل ايدر مبحث ش. تواند متفاوت باشديم

  

  از در محل دفناز در محل دفنييزات موردنزات موردنييتجهتجه--77--66--22

نگونه يا. دارد ين دفن و روش اجرا بستگياز به اندازه زميزات موردنينوع، اندازه و تعداد تجه

پرها، ي، اسكريكيچرخ الست ي، تراكتورهايريچرخ زنج يتراكتورها: زات عبارتند ازيتجه

  .رهيغها و كشها، لجنغلطك

- مجهز شده يدارند چرا كه طور يكيو الست يريچرخ زنج ين كاربرد را تراكتورهايمتداولتر

 يو حت يكندن، پوشش دادن، چالهيات الزم شامل پخش كردن، كوبيعمل يتمام ياند تا برا

  . رنديمواد مورد ا ستفاده قرار گحمل 
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  روش دفع آن در محل دفن مورد نظرروش دفع آن در محل دفن مورد نظر  رابه ورابه وييمربوط به شمربوط به ش  ييمسائل فنمسائل فن  ييبررسبررس--88--66--22

نمودن رابه از كف مركز دفن و آلودهياز نفوذ ش يريهمانطور كه اشاره شد به منظور جلوگ

ا يرابه يش. اشدب يرابه ميش يآورجمع يهاستمياز به سيو خاك منطقه ن ينيرزميز يآبها

ن به صورت يمواد زائد و جامد در اثر جاذبه زم يسازعات حاصل از دفن و فشردهيما

 يريبه منظور جلوگ. شونديحركت خود را آغاز نموده و در كف مركز دفن جمع م يعموم

ون در كف مركز دفن يزوالسيا يهاهيال ياز به اجراين مركز نيريرابه به خاك زياز نفوذ ش

كم باشند و نقش مانع در  يريا با نفوذپذيرقابل نفوذ يد غيها باهين خصوص اليادر . است

متداول  يهاهيال. نديفا نمايرا ا ييايميو ش يكيولوژيمواد ب يرابه و نگهداريبرابر حركت ش

  :باشندير ميون كف مركز دفن به قرار زيزوالسيجهت ا

  

  خاكخاك  --11--88--66--22
كنند كه يانتخاب م لين دليبه ا را رس. باشديخاك مورد استفاده معموالً از رس م

k=10-9(ن ييار پايبس يرينفوذپذ
 m/s  (يرا به خوببار مثبت  ين ذرات دارايو همچن دارد 

و مونت  Kaolinite تينيكائول، Illiniteت ينيليرا خاك رس با داشتن ذرات ايز. كند يجذب م

را جذب  ++pbبار مثبت مانند  يبوده و ذرات دارا يبار منف يدار Mont morilonite تيلونيمور

  . دينمايم يريجلوگ يد و از نفوذ آلودگينمايم

  . نه را به همراه داردين هزين حال كمترين و در عين، آسانترين روش معمولتريا
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AAddmmiixxeedd))  به خاك كفبه خاك كف  ييموارد افزودنموارد افزودن  --22--88--66--22 LLiinneerrss))    
ر يه نفوذناپذيشوند و پس از مخلوط كردن به عنوان الياجرا م يعيخاك طب ين مواد رويا

و  Concrete بتن، Cement مانين روش شامل سيدر ا يمواد افزودن. كنندينقش م يفايا

  . باشنديم Asphalt آسفالت

  

PPoollyymmeerriicc  ييمرمرييبا مواد پلبا مواد پلاليه اليه --33--88--66--22 mmeemmbbrraannee lliinneerr  
در كف مركز دفن و به m 2–1 يو پهناmm 3–5/0 با ضخامت يمريپل ين روش نوارهايدر ا

 كهيبطور. گردنديموازات هم اجرا م
cm5  تا cm 10 ن آنها صورت يب يپوشانهم به صورت

از نظر  يار مطمئن ولين روش بسيا. چسبنديله حرارت دادن به هم ميرد و به وسيگيم

د يم بخشيد خاك كف مركز دفن را تحكين روش ابتدا بايدر ا. باشديبه صرفه نم ياقتصاد

  . ها را اجرا نمودهيسپس ال

SSpprraayyeeddبه خاك به خاك   دن مواددن موادييپاشپاش  --44--88--66--22 –– oonn lliinneerr    
نگونه مواد يت ايخاص. پاشنديخاك م يرو يبه صورت اسپر ين روش مواد مخصوصيدر ا

  . آوردير در ميه نفوذناپذيك اليب با خاك، آن را به صورت يآن است كه هنگام ترك

  

SSooiill  در خاك در خاك   ييييااييممييرات شرات شييييتغتغ--55--88--66--22 SSeeaallaannttss      
 ييايميرات شييگردند تا خاك به واسطه تغيبه خاك اضافه م يز موادين روش نيدر ا

  . ل دهدير تشكيك سطح نفوذناپذيصورت گرفته 
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CChheemmiiccaall  ژه ژه ييوو  ييه هاه هاييالال--66--88--66--22 aaddssoorrppttiivvee lliinneerr    
و  ييايميتوانند مواد شيژه كه ميبا خواص و يهاهيال يشود به اجراين حالت مربوط ميا

  . را جذب خود كنند يكيولوژيب

  . ر را دارا باشنديز يهاتيد قابليه در كف مركز دفن بااجراشوند يهاهيال يبطوركل

   يمقاوم در برابر سرما، گرما، بارندگ�

  مواد درون مركز دفن  ييايميو ش يكيزيمقاوم در برابر خطرات ف�

  دما  يرات ناگهانييمقاوم در برابر تغ�

نامتقارن مركز  ياز وزن مواد زائد، نشستها يناش يهامقاوم در برابر تنش�

خ زدن و ياز  يناش يهاو ترك يشدگك آب، جمعيدرواستاتيفشار هدفن، 

  آب شدن 

لذا  . رود يرابه از كف مركز دفن ميش يآوراز به جمعير نيه نفوذناپذين اليا يپس از اجرا

را با  يآورستم جمعيه مانع سيال ياحداث مركز دفن پس از اجرا يالزم است در همان ابتدا

  . اجرا نمود شبكه يهااستفاده از لوله

با فواصل  يدرصد در مقطع عرض 4تا  2ب يش ين روش الزم است كف مركز دفن دارايدر ا

رابه يدرصد در طول مركز دفن در نظر گرفته شود تا ضخامت ش 5/0ب ين شيمناسب همچن

به قسمت  يتواند به راحتيرابه مين حالت شيدر ا. نرسد cm 30ش از يجمع شده در كف به ب

ن يمورد استفاده در ا يهالوله. رون شوديله پمپ بيگردد و در آنجا به وس منتقل يخروج

. رديه زهكش كه با استفاده از ماسه پر شده است قرار گيان الياردار بوده و در ميد شيبخش با

رابه را يت عبور شيباشند كه فقط قابل يالوله به اندازه يرو يارهايد توجه نمود كه شيبا
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آن نشان داده شده  يو پوشش رو يب بنديات نحوه شيجزئ )129- 2(در شكل . كندفراهم 

   .است

  

  
  رابهيش يب و پوشش لوله جمع آوريات شيجزئ )129- 2(شكل 

  

- هيتصف انتقال به، رابهيرابه شامل گردش شيمعمول به منظور دفع ش يامروزه روشها

  . باشديم هاو استفاده در تاالب)  Treatment System(خانه

رابه را از باال توسط يله دستـگاه پمپاژ شـيبه وسـ Circulation ايرابه يگردش شدر حالت 

از يشود تا رطوبت موردنين عمل باعث ميا. كننديق ميمركز دفن تزر يمشبك رو يهالوله

-سميكروارگانيرا ميز. شود يه بهتر آنها مين باعث تغذين شده و همچنيها تأمسميكروارگانيم

  . مناسب دارند ياز به غذا، رطوبت و دمايدر مركز دفن ن ت خوديها جهت فعال
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در حالت . كاهش داد 15000 زانيبه م 50000 رابه را از حدوديش BOD توانين روش ميبا ا

مانده را كه پس از يرابه باقيتوان پس از اعمال موارد ذكر شده در حالت اول، شيدوم م

  . نه منتقل نمودخاهيماند به تصفيم يباق Circulationن يچندم

ن يفلزات سنگ يمخصوص،به منظور نگهدار يتواند در تاالب هايرابه ميدر حالت سوم ش

  . رديمورد استفاده قرار گ

استفاده از خاك رس فقط  يعنيرابه از روش اول يش يآورران تاكنون در خصوص جمعيدر ا

عدم استفاده از . زك استفاده شده استيكوچك در مركز دفن كهر يت مهندسيك ساي يبرا

  .گردديو خاك منطقه م ينيرزميز يآبها يمذكور موجب آلودگ ين روشهايا

اول و دوم  يت مزبور روشهايون كف در خصوص سايزوالسيا ينه بااليبا توجه به هز

ل مناسب نبودن خاك منطقه استفاده از قرضه در يگردد كه در حالت اول به دليشنهاد ميپ

باشد ياالجرا مالزم EPA نين شرط با توجه به قوانيالبته ا. است يت الزامين سايا يكينزد

وجود ندارد و  يت خاصينه ممنوعين زميست در ايزطيسازمان مح يارهايبا توجه به مع يول

  .رديتواند خاك منطقه مورد استفاده قرار گيم

 در جهت Liner ياجرا يو بهداشت يت مهندسيك سايجاد يان ذكر است به منظور ايشا

ز در يرابه نيش يآورباشد در خصوص شبكه جمعيم يضرور يرابه امرياز نفوذ ش يريجلوگ

اند و فقط ن امر اختصاص دادهيرا به ا يت كوچكيران فقط به منظور انجام مطالعات سايا

گردد تا عوامل يق ميت تزريسا يآمده دو بار رورابه بدستيش. دارد يكاربرد پژوهش

ن يژئوممبر يت اجراين سايلذا در ا. فتدياتفاق ب Circulation ذكرشده در مبحث گردش

 يبرارابه از مركز دفن يش يستم جمع آورينمونه از س )130-2(در شكل . گردد يشنهاد ميپ

  . نشان داده شده استه يتصف
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  رابهيش يستم جمع آوريات سيجزئ) 130- 2(شكل 

 

  رابهرابهييه شه شييتصفتصف  ييروشهاروشها  --99--66--22

 ييروشها ديه شد، بارابه برشمرديش يكه برا يكيولوژيب و ييايميات شيجه به خصوصوبا ت

 يه در آبهايتخل ين برده آنرا برايرابه را از بيمختلف ش يها يتا بتوان آلودگ ارائه كرد

 موجود در يروشها يبه طور كل. ختمناسب آماده سا يها  طيگر محيرنده، خاك و ديپذ

  .يكيولوژية بيتصف و ييايمية شيتصف، يكيزيف يروشها رابه عبارتند ازية شيتصفا يكاهش 

رابه، ياد در شين وجود مواد معلق و محلول زيو همچن يكروبيم يهايل آلودگيدر عمل و دل

 .ر اشاره كرديتوان به موارد ز يمناسب دارند كه م يكاربر يه محدوديامحاء و تصف يروشها

 يتهاينه و محدودي، هزييرابه با توجه به كارايه شيتصف يمناسب برا يشنهاديپ يروشها

  :باشند ير ميران موارد زيدر ا يياجرا

 )ريحوضچه تبخ( و خشك كردن ريتبخ�

 ييايميو ش يكيولوژيه بيتصف�
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  خشك كردنخشك كردنتبخير و تبخير و --11--99--66--22
در . باشد ير ميرابه استفاده از حوضچه تبخينه در امحاء شيساده و كم هز ياز روشها يكي

نان از ياطم يكف آن برا يه گذاريالو  يرسازير، زين حال از مسائل مهم در حوضچه تبخيع

ل يباشد كه بدليم يبو و حشرات موذ يمسئله بعد. رابه به داخل خاك استيعدم نفوذ ش

رابه صورت نگرفته يش يرو ين روش در واقع پردازشيدر ا. اد حوضچه وجود دارديسطح ز

د يمجدداً تول مانند و پس از دفنيم يرابه باقير تمام مواد معلق و محلول در شيو پس از تبخ

د يشد يهايد بارندگيل باز بودن سطح حوضچه بايبدل. شوديل خارج ميرابه كرده و از لندفيش

اد است و در يار زيرابه در حوضچه بسيزمان ماند ش. را در محاسبات در نظر گرفت يفصل

در مقابل  يد ولير را سرعت بخشيتوان عمل تبخ يكردن م يصورت استفاده از روش اسپر

نه بودن و ين روش كم هزين حسن ايبزرگتر. شود ياد ميزا و بو زيماريب يهايكترباپخش 

  .  باشد يخاص م ياز به راهبريعدم ن

باشد تا مشكل انتشار  يستم بصورت هوازين سيد عملكرد اين روش بايدر صورت انتخاب ا

رفته متر در نظر گ 1ر يرابه در حوضچه تبخين امر عمق شيل به ايجهت ن. جا نشوديبو ا

ر ير پارامترها نظيرابه و سايش يو حجم ورود ير و بارندگيبا توجه به مقدار تبخ.  شود يم

  .از خواهد بود يهكتار مورد ن 5/3معادل  يره مساحتيو غ يدسترس يسبز راهها يفضا

  

  ييييااييممييو شو ش  ييككييولوژولوژييببتصفيه تصفيه --22--99--66--22
ن ياست كه بتوان از اين يرابه، به روشيش يكيولوژيو ب ييايمي، شيكيزيفبات يبا وجود ترك

  .يكيولوژيب و هضم بيون، ترسيداسيل كرد، مانند اكسيخطر تبديدار و بيپا يمواد را به مواد
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ش و ياز به پايمتعاقباً ن. باشديستم ميس يو اجرا يمربوط به طراح ينه اصلين روش هزيدر ا

ه شده يتجز يكيولوژين تفاوت كه مواد بيبا ا. شتر از دو مورد قبل استين مورد بيكنترل در ا

كه همان  ييايميه شيدر تصف. روند ين ميز از بين يكروبهايها و ميباكتر ييايميه شيو در تصف

شوند  ين ميمواد محلول تهنش ياز مواد معلق و برخ ياريباشد بس يم ينينش و ته يساز لخته

  . را نام برد يبات فلزيتوان تركين مواد ميكه از ا

معموالً  ه،يفتص  متعدد يها رابه و روشيش يكيولوژيو ب ييايمي، شيكيزيت فيبا توجه به ماه

 يگردد كه شامل توال يطراحمركب ستم يك سيد ي، بان روشيبد رابهيكامل ش ةيجهت تصف

نان خاطر يرا با اطم يستمين سيپساب حاصل از چن  باشد تا بتوان ة مختلف يروش تصف دچن

كار  به ،رهيغ و محوطه يشستشو ،يرزچون كشاو يا در مصارفيرنده سپرد و يپذ منابعبه 

  .گرفت

 يكيولوژية بيبه همراه تصف ييايمية شيرابه، تصفية شيتصف يبرا يستمين سيك نمونه از چني

  .است يو هواز يهواز يآن خود شامل دو بخش ب يكيولوژيكه قسمت ب. باشد يم

 يايميو ش يكيوژوليه بيفوق ذكر شد، روش تصف يروشها يكه برا يبيا و معايبا توجه به مزا

  .كامل تر خواهد بود

ق مواد يستم تزريمتر مكعب كه مجهز به س 30ك متعادل ساز به ابعاد يب ين ترتيبه ا

ده يرشد چسب يهواز يولوژك بيستم بيك سيو  ييايميش يتعادل حجم ياست برا ييايميش

 يعمق يبا هواده يا دو مرحله يستم هوازيك سيمتر مكعب و  150به ابعاد  UAFBاز نوع 

ك ياز  ينيه شده پس از ته نشيدر انتها پساب تصف. باشد ياز ميمتر مكعب ن 100به ابعاد 

  . شود يم ييگذر كرده و گند زدا يلتر شنيف
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  مربوط به گازمربوط به گاز  ييفنفنمسائل مسائل   ييبررسبررس  --1010--66--22

 CH4و  CO2رند يقرار گ يد مورد بررسيكه از مركز دفن متصاعد شده و با يين گازهايمهمتر

رساند و اگر در يب مياهان آسيشه گيبه ر CO2گاز . باشنديم) متان د كربن وياكسيد(

ه ين الياهان در ايشه گيشده باشد، ر يكار اهيه آخر پوشش گيمركز دفن در ال يطراح

ر يك زيا پالستيون از جنس رس يزوالسيه ايك الين امر يجهت كنترل ا. گردديخشك م

  . است ياهان الزاميشه گير

اثر  CO2برابر گاز  21در مقابل گاز متان  يدارد ول يكم يااثر گلخانه د كربنياكسيگاز د

. ديشياند ير خاصيد تدابياستحصال و دفع آن با يباشد و برايار مضر ميلذا بس. مخرب دارد

ر يباشد كه ممكن است در اثر حركت زيز ميت انفجار نيخاص ين گاز متان دارايعالوه بر ا

  . ك محدوده باعث انفجار گرددين در خاك و جمع شدن و متراكم شد

ن يط به اياگر غلظت آن در مح يعنيباشد يدرصد قابل سوختن م 5-15ن گاز در حدود يا

شود تا از ين امر باعث ميتر است و هم گاز متان نسبت به هواسبك. سوزديمقدار برسد م

ت آن به يرب گاز هدان راه جهت مقابله با اثرات مخين بهتريبنابرا. دير مركز دفن باال آيز

  . ن و سوزاندن آن استيسطح زم

. ندينمايته ميسيو الكتر يحرارت يد انرژين گاز توليكشورها با استفاده از سوختن ا يدر برخ

ه يگر و در دسترس بودن گاز به وفور، توجيد يل استفاده از سوختهايران به دليدر ا يول

زك يدر منطقه دفن كهر. نشود يمخرب آن خنث ست كه اثرين مفهوم نياما به ا. ندارد ياقتصاد

ستگاه يزات و ايتجه. شوديسال استحصال گاز متان صورت گرفته و سوزانده م 2به مدت 

ن يا. ت احداث شده استيا در سايتاليتوسط كارشناسان كشور ا يآورن فنيمخصوص ا

  : شوديبه دو روش اجرا مروش 
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  ييل چرخشل چرخشييتوسط درتوسط درحفاري حفاري --11--1010--66--22
ب يدار باشد تا در اثر برخورد با انواع مواد زائد جامد آسيد پايره لوله باواين روش ديدر ا

به  ين حفاريرا امكان دارد در حيباشد زيو خطا ممكن م ين روش با سعيند؛ دوم آنكه اينب

صورت  ين روش ابتدا حفاريبا ا. مشكل باشد يمواد سخت برخورد شود و ادامه حفار

رد و دور آن با شن و يگيدرون چاه قرار م cm30 دودگرفته و سپس لوله مشبك با قطر ح

بعمل  يريمنافذ جلوگ يتا از نفوذ مواد زائد جامد به كنار لوله و گرفتگ. گردديماسه پر م

  . شوديها تكرار مگر لولهيد ين عمل برايآن كالهك قرار گرفته و ا يسپس رو. ديآ

. باشديم 5mتفاوت بوده و در حدود م يا عمق حفاريبه مكش و  يها بستگر لولهيشعاع تأث

در  يها به هم متصل شده و گاز خروجن لولهيله شبكه ايبه وس يگذارل لولهيپس از تكم

  . شوديمحل مناسب سوزانده م

  

  لوله در هنگام دفنلوله در هنگام دفن  ييگذارگذارييجاجا--22--1010--66--22
ختن زباله يكرده و همزمان با ر يگذارير لوله، آنها را جايدر روش دوم با توجه به شعاع تأث

ات تا پرشدن مركز دفن در سلول مربوطه ين عمليا. رديگياطراف لوله صورت م يزيرشن

در كل روش . رنديگيهم قرار م ين روش كوتاه بوده و رويها در اارتفاع لوله. ابدييادامه م

  . اد استيار زيرا سرعت اجرا در روش اول بسيباشد زيتر مياول عمل
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  ازازرابه و گرابه و گييشش  ييزهكشزهكش  ييستم هاستم هايياحداث ساحداث س  --33--1010--66--22
 يو جمع آور يستم زهكشيرا س ين اجزاء ساختمانياز مهمتر يكي يدر مراكز دفن بهداشت

متخلخل جهت  يك فضايجاد يستم ها عمدتاً به منظور اين سيدر ا. دهد يل ميرابه تشكيش

در طرح ذكر ( ندينما يسوراخدار استفاده م يمانيا سيفشرده و  P.V.C ياز لوله ها يزهكش

 يو فرع ياصل يعالوه بر لوله ها). سوراخدار استفاده شده است يمانيس يشده از لوله ها

-لوله ين در انتهايو همچن يو فرع ياصل يهارابه در محل اتصال لولهيش يآورستم جمعيس

متقارن  يحمل شده در دو لوله فرع يرابه هايش يآوربه منظور جمع يي، چاهكهايفرع يها

ن يدر سقف ا. شود يه مين دست خود تعبييپا يه اصلان به لوليرابه در حال جريت شيو هدا

 يبرا. شده است ينيش بيگاز پ يستم زهكشيجهت نصب س يدات خاصيچاهكها تمه

رشد و نمو  يجاد بستر مناسب براين جهت ايلوله و همچن يسوراخها ياز گرفتگ يريجلوگ

ها را با قلوه لوله  ي، رويرابه در مراحل بعديه شيده و كمك به تصفيچسب يهاسميارگان

  . پوشانند يسنگ م

از  يناش يد انواع گازهاين، توليدات در زميدفن زا يامدهاياز پ يكيهمانگونه كه اشاره شد، 

انفجار، (ن گازها ياز ا يمخاطرات ناش. باشد يموجود در آن م يدات آليزا يكيولوژيه بيتجز

 يدر كاربر(مراكز  يروبر  يب پوشش سبز احداثيك سو و تخرياز ) ينيرزميز يآبها يسخت

از مراحل مهم در احداث مراكز دفن، به امر  يكيگر موجب شد تا يد ياز سو) يينها

البته در . ابديحاصله در مراكز دفن اختصاص  يتاً دفع گازهايو نها ي، جمع آوريزهكش

د شده در يتول يه گازهايو تهو يستم زهكش گاز عالوه بر جمع آوريروش فوكوئوكا س

ز بر عهده يدفن را ن يه هايرابه به داخل اليز برگشت شيت هوا و نيفه هداي، وظمراكز دفن
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ارائه شده  يچاهك جمع آور يگاز بر رو ينحوه استقرار زهكش) 131-2(در شكل . دارند

  .است

  

  
  يچاهك جمع آور يگاز بر رو ينحوه استقرار زهكش) 131- 2(شكل 

  

  اثرات مثبت استحصال گاز از دفنگاهاثرات مثبت استحصال گاز از دفنگاه--44--1010--66--22
از  يريمركز دفن و جلوگ يها يگاز عالوه بر كاهش آلودگ يآورجمع يهاطرح يبا اجرا

. ز وجود دارديا برق نيل آن به گرما يو تبد يانرژ يابي، امكان بازيا گلخانه يانتشار گازها

  :ر برشمرديتوان بصورت ز ين طرح را مير اثرات مثبت انجام ايسا

 يطيست محيكاهش اثرات سوء ز•

  ه ازنيمخرب ال ياهگلخان يكاهش گازها•

  مركز دفن يهارابهيش يامحا•

 سبز يل مركز دفن به فضايتبد•

  منطقه يف هوايط و تلطيستم محير در اكوسييتغ•

  يطيست محيز ير پروژه هايسا يجهت اجرا يجاد درآمد ارزيا•
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سـت  يو ز يكه خطـرات بهداشـت   يگلخانه ا ير گازهايد مداوم متان و سايتول•

ركنان محوطه دفن به همـراه دارد، كنتـرل خواهـد    كا يرا خصوصاً برا يطيمح

 .شد

نـا مطبـوع    يو بوها يدر محل دفن فعل يخودبخود يهوا، آتش سوز يآلودگ•

ف بر جبهه  فعال محـل  يضع يت اجرائيرياز مد يكه ناش(مداوم در محل دفن 

 .برطرف خواهد شد) شوند يده نميبا خاك پوش "دفن است كه مرتبا

رابه حاصل از دفن كه از نظر يد شيبعلت تول يو سطح ينيرزميز يآبها يآلودگ•

 .گردد يشود، اصالح م ينم يت و عمل آوريريمد يبدرست يفن

رابه اسـت،  يه شـ يجه دفن كنترل نشده زباله و عدم تصفيخاك كه در نت يآلودگ•

 .ابدي يكاهش م

كه در اثر باد در اطراف مركز دفن پراكنده شـده و منـاطق مجـاور را     ييها زباله•

 .سازند، محدود خواهند شد يوده مآل

سكنه و كاركنـان   يمضر برا يكه عوامل يو وجود جانوران موذ يماريانتقال ب•

 .دي، به حداقل خواهد رسباشند يمركز دفن م

  
  گاز دفنگاهگاز دفنگاه  يياستفاده از انرژاستفاده از انرژ  ييروشهاروشها--55--1010--66--22

  .شوديبازگو م ينه انرژيگاز دفنگاه در زم ياز كاربردها ينجا فهرستيدر ا

  يمحل يهايكاربر يبرا ييگرما يد انرژيتول-

 يمحل يكاربر يد برق برايتول-

 اتصال به شبكه يد برق برايتول-
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 ياو برون منطقه يامصارف منطقه يد سوخت برايتول-

 )ياگلخانه يمصرف جهت كاهش گازها يب يد انرژيتول(باز  يسوزاندن در فضا-

  

  سوزاندن گاز دفنگاه سوزاندن گاز دفنگاه --66--1010--66--22
ر يناگز يل نبود امكان استفاده، كارياوقات به دل يوگاز است اما گاهين كاربرد بيكم ثمرتر

- يل آن به ديرا از راه تبد متانانبار گاز ين كار در آن است كه اثرات زيسود ا. باشديم

- يم ياديط تا حد زيار بد گاز دفنگاه در محيبس يدهد و از انتشار بويدكربن كاهش مياكس

  .كاهد

محفظه بسته . رديبسته انجام گ يهادر محفظه ايو  باز يتواند در مشعلهايسوزاندن گاز م

. شوديو ساخته م يبات خطرناك آن طراحيب تركياحتراق كامل گاز دفنگاه و تخر يبرا

 يرند تا برايگيم يز جاين يانرژ يديتول يزات سوزاندن گاز معموالً در كنار واحدهايتجه

سامانه  يز در هنگام خرابا سوزاندن كل گايت يفيكم ك يا گازهاي ياضاف يسوزاندن گازها

  .شوند، بكار برده يد انرژيتول

  محل دفن موجود زبالهمحل دفن موجود زباله  ييساماندهسامانده--1111--66--22
  ))ييمهندسمهندس  ––  ييبهداشتبهداشت((  احداث محل دفن زبالهاحداث محل دفن زباله  --11--1111--66--22

 يهايكنترل آلودگ ياز برايه اجزاء مورد نياز كل يب كامليتركزباله  يمحل دفن بهداشت

 يستم جمع آوريل گاز، سو كنتر يستم جمع آوريروزانه، س يمنتشره از جمله پوشش خاك

 بستن و مراقبت پس از بسته شدن محل دفن زباله يبرا يياجرا يها رابه و برنامهيه شيو تصف

نشان داده شده  )132- 2(در شكل  يك محل دفن بهداشتياز  يمقطع  يعموم يشما. باشد يم

  . ح شده استيزباله در ادامه تشر يمحل دفن بهداشت يهايژگيو. است
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  زباله يمحل دفن بهداشت ياجزا يعموم يشما )132- 2(شكل 

  پوشش كف محل دفنپوشش كف محل دفن  --22--1111--66--22
ه يا الير قابل نفوذ يه غيال يريآن در به كارگ ين تلنبار زباله و دفن بهداشتيب يتفاوت اصل

بخش آلوده داخل محل دفن  يوجود پوشش كف به منظور جداساز. باشد يم يآب بند تحتان

 ين خاك و آبهايريز يهيرابه به اليانتشار شاز  يريو جلوگ يرامونيست پيط زياز مح

  . است يضرور ينيرزميز

  : رنديمورد نظر قرار گ يستير بايانتخاب نوع پوشش عوامل ز يبرا

  يكيژئوتكن يداريپا-

 يكيدورليت هيهدا-

 ستم آب بند يمطمئن از س ياصول اجرا و بهره بردار تيرعا-

 ياتيو عمل يه گذاريسرما يها نهيهز-
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اصالح  يخاك يهاستمي، سيخاك يهاستميمختلف پوشش كف اعم از س ياستمهيعموماً س

مركب به كار  يها و پوشش ينيآب بند ژئوممبر يها هيستم الي، سيآسفالت يها شده، پوشش

) EPA, 1994( يد بر اساس رهنمودهايمحل دفن جد يبرا يشنهاديستم پيس. شوند يگرفته م

ان ذكر است يشا. استانتخاب  و اروپا قابل ماندفن زباله آل يها قانون محل يو رهنمودها

را الزم  يق تريعم يبند رسه آبيال) AbfG-1994(ت پسماند كشور آلمانيريكه قانون مد

شامل بر اساس موارد باال، كف  شپوش يشنهاديستم پيس ) .متر 75/0حدود  يعني(داند  يم

  : باشد ير ميز ياجزا

توانـد در صـورت    يكه م(متر يانتس 60به ضخامت  يه آب بند متراكم رسيال-

  ) ن شوديگزيمعادل جا GCLلزوم با 

 متريليم 2ن به ضخامت يه ژئوممبريال-

جـرم   يژگيه زهكش با ويحفاظت ال يل برايه محافظ از جنس ژئوتكستايال-

 گرم در متر مربع 1500در واحد سطح 

  ) : BC Berlin- 2003(باشد  ير مينر به شرح زياستفاده در ال يمشخصات رس مناسب برا

  .ت مناسب باشدبمقدار رطو يمواد همگن كه دارا-

 پس از تراكم Dpr %95≤ته پروكتوريدانس-

 باشد) wpr(باالتر از رطوبت پروكتور  يد كميبا) w(رطوبت -

 ت جذب باال باشنديظرف يذرات رس دارا يجرم% 10حداقل -

 باشد يمواد آل يجرم% 5حداكثر  يدارا-

 نات باشدكرب يجرم% 15حداكثر  يدارا-
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 k ≤ 5 x يتحتان يه خاكيال يريكنند نفوذپذ يشنهاد ميپ يياروپا ياستانداردها-

10 10m/sec باشد) .EU Landfill Directive, 1999 ( 

 ،بوده GRI-GM13د مطابق با ييمشخصات مورد تا يد دارايبا ينيه آب بند ژئوممبريال

. آن صادر شده باشد يبرا BAMط ت كاربرد در محل دفن زباله توسينامه قابلين گواهيهمچن

مقطع پوشش . د به اثبات برسديمورد استفاده در محل دفن با GCLمعادل هر نوع  ييكارا

  .نشان داده شده است )133-2( در شكل بصورت نمونهكف 

 

  محل دفن يپوشش كف برا )133- 2(شكل 

  

  ييسطحسطح  ييآبهاآبها  ييستم زهكشستم زهكشييو سو س  ييييپوشش نهاپوشش نها--33--1111--66--22
  : رديگ ير مورد استفاده قرار ميل زيباله به دالدفن ز يها در محل ييپوشش نها

 يريدفن شده به منظور جلـوگ  يها زباله يبر رو يكيزيف يفراهم آوردن مانع-

  و بو يمارين بياز تماس انسان، به حداقل رساندن انتشار ناقل
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ان يـ و نما يدفن يها تواند منجر به باز شدن زباله يش كه مياز فرسا يريجلوگ-

 .شدن آنها شود

ل يرابه را تشـك ياز شـ  يكـه عمـالً بخشـ    يجـو  يزان نفوذ بارشـها يهش مكا-

 .دهند يم

 استفاده مجدد از سطح محل دفن يفراهم آوردن بستر الزم برا-

در  ييستم پوشش نهاي، س) EU Landfill Directive,1999( يياروپا يبر اساس استانداردها

آن به  يمنفرد باشد كه اجزا ه آب بنديك اليد شامل يحداقل با يدفن زباله شهر يها محل

  : ر استيشرح ز

  باال نسبت به گاز يريه اساس با نفوذپذيال-

 ينيا ژئوممبري يه رسيال-

 ه زهكشيال-

ه ياز ال ......در محل موجود دفن زباله  ييپوشش نها يشد، برا هز اشاريچنانكه قبال ن

ست يط زينطقه و محباال در م يجو يها با توجه به بارش. استفاده خواهد شد ينيژئوممبر

. ز استفاده شوديد نيستم در محل دفن جديشود از مشابه همان س يشنهاد ميحساس آن، پ

نشان داده شده  )134-2(د زباله در شكل يمحل دفن جد يبرا يشنهاديستم پوشش پيس

  .است
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  ديمحل دفن جد يبرا ييه روكش نهايال )134- 2(شكل 

  

  : ل شده استير تشكيز يز اجزامحل دفن ا يسطح فوقان يشنهاديپوشش پ

  ه زهكش گازيلتر به عنوان اليه فيه اساس متشكل از شن و اليال-

خـاك رس  (ر يمـه نفوذپـذ  يمتر به صـورت ن  1ه نفوذ به حداقل ضخامت يال-

 ) يماسه ا

 متريليم 5/1به ضخامت  HDPEن يه ژئوممبريال-

ن يا. استفاده نمود يه خاكين و اليژئوممبر يبه جا GCLتوان از  يگر ميد يانهيبه عنوان گز

 يل نموده وليت را تسهيفيمربوط به كنترل ك يهاتيتواند كار ساخت و فعال يم ينيگزيجا

محل  يپوشش سطح( يه خاك فوقانيال .را در بر داشته باشد ينه باالترين حال هزيدر ع

  : پوشانده شود تا ياهيد با پوشش گيبا) دفن زباله

   .گردد يريان رواناب جلوگيراز باد و ج يش ناشياز فرسا-

 .ابديش يبا تعرق باال افزا يزمان يها ر و تعرق در دورهينرخ تبخ-
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ق استفاده از ژئوسل و پر كردن آن با خاك لوم ين پوشش از طريجاد ايدر صورت لزوم ا

پوشش  يشه كم عمق را بر رويبا ر ياهانيرشد گ يط الزم برايه شراين اليا. شود يسر ميم

د با در نظر گرفتن دو منبع يز باين يسطح يه روانابهايو تخل يآورجمع. دينما يم جاديا يينها

  : ر انجام شوديز

ت از خارج از محل دفـن زبالـه   يبه سا يورود يه روانابهايو تخل يآورجمع-

  ) ان به داخل محل دفنياز ورود جر يريجلوگ يبرا(

 دفن زباله بدنه محل يجاد شده بر رويا يه روانابهايو تخل يجمع آور-

ر ير آلوده نظيغ ياز ورود آب سطح توان يم يآورجمع يو كانالها يرامونيز پيجاد خاكريبا ا

 ير آبيا مسيد به رودخانه ير آلوده بايرواناب غ. نمود يريجلوگ ياز بارندگ يناش يروانابها

ه يخلرابه تيه شيستم تصفيد به سيست كه رواناب آلوده باين در حاليا. ه گردديمجاور تخل

  . شود

  رابهرابهييت شت شييررييمدمد--44--1111--66--22

 يديرابه توليت شيريمحل دفن موجود زباله مد يسامانده يالزم در راستا ياز جمله كارها

 يديرابه تولير بوده و شيرابه در محل دفن موجود اجتناب ناپذيد شيتول. باشد يدر آن محل م

ربوط به جمع سات ميتأس يمنظور طراحه ب. رابه زباله منتقل شوديخانه شهيد به تصفيبا

محل . دست باشد رابه دريد شيزان تولياز م يرابه الزم است برآورديه شيانتقال و تصف  ،يآور

  : رابه باشد تايش يستم جمع آوريمجهز به س يستيدفن زباله با

  .شود يجمع آور يديرابه توليش-

 .ه شوديرابه تخليه شيستم تصفيرابه به سيش-
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بـه عمـل    يريمحل دفن جلوگ يرابه در بخش تحتانياز هرگونه تجمع ش-

 .ديآ

ط موجود در يرابه فرض بر آن است كه با توجه به شرايش يستم جمع آوريس يدر طراح

در دسترس بوده و  يزهكش يمواد دانه درشت مناسب برا ين مصالح شنيكشور به لحاظ تأم

 .)BC Berlin,2003(باشد  ير ميمشخصات ز يه زهكش دارايال

 متريليم 32/16درشت دانه با اندازه ذرات مواد : ه زهكشيمواد ال -

 متريسانت 30: ه زهكشيضخامت ال -

و مشـبك بـا    HDPEمتر از جنس يليم 250-300قطر : يزهكش يها لوله -

 3/2 يالگو

 ) پس از نشست ≤% 3: يب عرضيش -

 ) پس از نشست( ≤%1: يب طوليش -

 متر 40) ≤: (يزهكش يها ن لولهيفاصله ب -

  .رابه در محل دفن نشان داده شده استيش يستم زهكشيس يومعم ينما )135-2(در شكل 
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Trench of Split Gravel

Drain Pipe

i long > 1%
i cross > 3%

Collection Pipe

Manholedrain < 30m

cross > 3%

i long > 1%

Trench = 15-20m

drain < 400m

 

  رابهيش يستم جمع آوريعملكرد س يكل ينما )135- 2( شكل

  

ن يا. رنديگ يرابه مورد استفاده قرار ميو انتقال ش يآورجمع يش ساخته برايمشبك پ يها لوله

. نان حاصل شوديا اطمشوند تا از عملكرد مناسب آنه يكنترل شده نصب م ياگونه ها بهلوله

د زباله نشان داده يمورد استفاده در محل دفن جد يستم زهكشيمقطع س )136-2(در شكل 

  .شده است

  

  رابهيش يستم جمع اوريمقطع س) 136- 2(شكل 
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  انباشت زباله به روش فوكوئوكاانباشت زباله به روش فوكوئوكا--55--1111--66--22

 يد گازهاين منابع تولياز مهمتر يكيدات جامد يهمانگونه كه گفته شد، مراكز دفن زا

تحت عنوان انباشت زباله  يتوان طرحين گازها، ميد ايبمنظور كاهش تول. است ياخانهگل

- ن روش بر خالف روشيا. دات جامد به اجرا درآورديبه روش فوكوئوكا در مركز دفن زا

است كه به  يمه هوازيك روش نيهستند،  يهواز يب يمعمول دفن زباله كه روشها يها

ن طرح يا ياياز مزا. اپن به مرحله اجراء در آمده استمختلف ژ يسال در شهرها 10مدت 

  :ر اشاره كرديتوان به موارد ز يم

   يهواز يسه با روش بيدرصد در مقا 45زان يد و انتشار گاز متان به ميكاهش تول)1
 رابه يكاهش حجم ش)2

 يديرابه توليش يفياصالح ك)3

 ان هوايل وجود جريبه دل يكيولوژيباال رفتن سرعت هضم ب)4

 ياقتصاد يباال يايمزا)5

ن يدات شناخته شده و بر ايه زايسم ها با تجزيكروارگانيك ميمدتها است كه ارتباط نزد

قت يدر حق. جاد شده انديدات اينگونه زايه ايجهت تصف يكيولوژيمختلف ب ياساس روشها

ها و يبررس. گردد يمحسوب م يكيولوژيه بيك راكتور تصفيدات جامد يمركز دفن زا

ه يرا در خصوص تجز يا، نكات برجسته1960ل دهه يرفته در اوايپذ قات انجاميتحق

دفن و نقش  يهاهيال ييدات دفن شده در مراكز دفن از آنجمله خود پااليزا يكيولوژيب

ن مطالعات مشخص يبر اساس ا. را روشن نموده است نديفرآن يها در اسميكروارگانيم

 نديفرآدر مراكز دفن شاهد انجام  يبات آليركدات و تيزا يكيولوژيه بيده كه در اثر تجزيگرد

  :گردديل ميدات سه گانه آن بشرح ذيدات و توليزا يكيولوژيه بيتجز
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ه هـا  يال ياختالف دما(شود  يجاد ميزباله ا يه هايحرارت در داخل ال ياديمقدار ز)1
  )رسد يم C˚ 15گاه به

 يد ميتول) گاز غالب دكربن و متان بعنوان دوياكس ياز جمله د(از گازها  يامجموعه)2
 .شود

 .شود يد ميتول) رابهيش(ك پساب آلوده ي)3

 يجاد احتمال انفجار و آتش سوزيتجمع و تراكم گاز متان در مراكز دفن اغلب باعث ا

ار يسالمت كاركنان مركز دفن بس يط مراكز دفن برايش از حد آن در محيده و حضور بيگرد

ت يش ظرفيها شده در اتمسفر، با توجه به افزان گاز متان ريعالوه بر ا. باشد يخطرناك م

از . باشد يم مين سهيده گرم شدن كره زميد پديجاد و تشديحرارت اتمسفر، در ا ينگهدار

 يدكربن مياكسيبرابر گاز د 21ن توسط گاز متان يش حرارت كره زميل افزايآنجا كه پتانس

كار  يمنيو حفظ بهداشت و ان يكره زم يش دماياز افزا يريست بمنظور جلوگيبا يباشد، م

  . گردد ينيش بين گاز پيد و انتشار ايرا جهت كاهش تول يدات خاصيدر مراكز دفن، تمه

نگونه يد شده در ايگر از محصوالت توليد يكيدفن زباله  يهاگاهيدر جا يديرابه توليش

 ينيرزميز ين پساب و نفوذ آن به داخل خاك و آبهايت ايريعدم كنترل و مد. باشديمراكز م

و  يطيست محير زيجاد خسارات جبران ناپذيمنابع آب، موجبات ا يضمن آلودگ يو سطح

  .آورد يرا فراهم م يبهداشت

كه به خاطر  ين معنيبنا شده است، به ا (Convection)ده همرفت يه پديروش فوكوئوكا بر پا

دفن شده و  يهان تودهيزباله و وجود اختالف دما ماب يهاهيجاد حرارت در داخل اليا

- يدا ميان پيه ها جريان اليهمرفت به داخل و م يكيزيده في، هوا در اثر پديرونيب يفضا

ز يرابه را نيت شيفيد گاز متان، موجبات بهبود كين عمل ضمن كاهش سرعت توليا. دينما

كه  يو عمود يافق ين روش از شبكه لوله هاين مقصود در ايل به اين يبرا. آورد يفراهم م
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ارائه  )137-2(شكل كه در شود  ياند، استفاده ماز قلوه سنگ قرار داده شده يخل بستردر دا

فه ي، وظيديرابه توليع شيسر يو زهكش يآورضمن جمع يافق يهاشبكه لوله. شده است

ن روش يدر ا. ز بر عهده دارديزباله را ن يهاهين اليده همرفت در بيجاد پديا يحمل هوا برا

رابه شاهد ارتقاء يدروژن  با توجه به برگشت شيد هيد متان و سولفيعالوه بر كاهش تول

  .م بوديز خواهيآن ن يفيسطح ك

كه سطح  ينهاين روش، در زمياست و  استفاده از ا يك روش دفن سطحيروش فوكوئوكا 

  .باشد يار مناسب ميباشد، بس يدر آنجا باال م ينيرزميآب ز

  

  
  ستم فوكوئوكايس يهواز يو ب يهواز يه هايدر ال ان هوا و گازيجر يچگونگ )137- 2(شكل 

  

  گاه دفنگاه دفنييجاجا  ييييبرپابرپا--66--1111--66--22
  :ل استيگاه دفن شامل سه مرحله بشرح ذيك جاي ييعموماً بر پا

  انتخاب محل-1
 ساخت مركز دفن-2

 يبهره بردار-3
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آنها قبل از شروع كار  يدر انتخاب محل دفن مناسب موثرند كه بررس ياريعوامل بس

ت يري، مدياسي، سييايت منطقه از نظر جغرافيوناگون وضعابعاد گ يبررس. است يضرور

اطراف، مناطق حفظ  يو صنعت ين، مناطق مسكونيزم يب زباله، كاربريت، تركيزباله، جمع

نده منطقه مورد يآ يت كاربريح وضعي، تشري، منابع معدني، مراكز نظام)يعيو طب يآب(شده 

د زباله در اثر رشد يش توليو افزا ، گسترشي، توسعه صنعتيمطالعه، توسعه مناطق مسكون

نگونه ياز جهت ايدرصورت ن(منطقه  يدرولوژيو ه ين شناسيت زميت، شرح وضعيجمع

و  يكيقات ژئوتكنيش و گودالها، تحقيآزما يل حفر چاههاياز قب يدانيم يهايمطالعات بررس

منطقه،  يخت شناسيت ري، وضع)شود يآب و خاك انجام م ينمونه بردار يستگاههايجاد ايا

، يمعدن يه بنديبه مواد جهت ال ي، دسترس)، راه آهنيدسترس يراهها(ك يت ترافيوضع

كامل اثرات  يابيشده و در مجموع ارز يزهكش يسطح يرابه و آبهايه شيامكان تصف يبررس

  .الزم است (EIA) يطيست محيز

گاه يست جهت احداث جايبا يز مين يگريط خاص ديفوق، شرا يط عموميعالوه بر شرا

توان به مانند بكر و دست نخورده بودن يدفن فوكوئوكا در نظر گرفته شوند، كه از آنجمله م

  .ن، اشاره نموديل شكل زمين روش، ابعاد مربع مستطيا ياز جهت اجراين مورد نيزم

نه جهت احداث يوسعت به دفن مشابه،  يگاههايبا توجه به تجارب بدست آمده در جا

ن يت ندارد و وسعت زمين موضوع عموميالبته ا(هكتار است  4-5 ن روشيگاه دفن با ايجا

ن بهتر است از يهمچن). سر باشدياز آن م يشود كه حداكثر بهره بردار يانتخاب م يابگونه

  .دارند، استفاده شود يكمتر يمسطح كه عوارض توپوگراف ينهاين روش در زميا
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ن يگاه و همچنيط اطراف جايحدر م يواره سازين روش جهت دينكه در ايبا توجه به ا

ره يزان و ذخيد به ميها با يازمند است در طراحيبه خاك ن ييو نها يانيپوشش روزانه، م

  .خاك در محل احداث كامالً توجه شود

  

  محل دفنمحل دفن  ييآماده سازآماده ساز--77--1111--66--22
  ييب بندب بندييح و شح و شييتسطتسط--11--77--1111--66--22

ان يجاد گراديا يشود و برا يانجام م يب بنديح و شين، عمل تسطيزم يجهت آماده ساز

ن طرح يشده در ا يزهكش يسطح يرابه و آبهايافتن شيان يمناسب جهت جر يكيرولديه

ن به مركز ياز طرف يدرصد 1ب يك شين و ين زميياز باال به پا يدرصد 1ب يك شيازمند ين

  .ميباش ين ميزم

  ننييزمزم  ييه بنده بندييالال--22--77--1111--66--22
 يك حائل برايجاد يخاك و ا يري، جهت كاهش نفوذپذيب بنديمرحله ش يپس از اجرا

 يز بر روير ياز رس با دانه بند cm 60ه يك الين، يرابه به عمق زمياز نفوذ ش يريجلوگ

  .شود يجاد مين ايكف زم

  رابه رابه ييشش  ييژه جمع آورژه جمع آورييو حوضچه وو حوضچه و  ييسطحسطح  ييآبهاآبها  ييجاد زهكشجاد زهكشيياا--33--77--1111--66--22
گاه ياز نفوذ آن به جا يريو جلوگ يسطح يت آبهاين، به منظور هدايزم يه بنديبعد از ال

ب ين دست شيين كانالها در پايشود كه ا يحفر م ييكانالها نيژه دفن، در چهار ضلع زميو

و  يسطح يآبها يجهت جمع آور ين به حوضچه ايزم يو در امتداد محور مركز ياصل

ت دفن يپالن سا) 138-2(در شكل . شود يل ميت تبديشده از داخل سا يرابه جمع آوريش

  .ارائه شده است به روش فوكوئوكا
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  دفن به روش فوكوئوكات يپالن سا )138- 2(شكل 

  

  ييواره سازواره سازييدد--44--77--1111--66--22
واره به ين ديا. باشدين ميزم يواره در حواشي، ساخت ديدر مرحله آماده ساز ييات نهايعمل

. باشد يم 3:  1تا  1:  1از  يبيش يمنظور استحكام و ثبات و با توجه به نوع خاك، دارا

بهتر . ار مهم استيبسواره ين ديخاك به كار برده شده در ساخت ا يه هايال يفشرده ساز

، از خاك مازاد حاصل از يواره سازيحمل و نقل خاك جهت د ينه هايكاهش هز يبرا

واره، ين دينقش عمده ا. استفاده شود يكنار يزهكش يكانالها يح و حفاريات تسطيعمل

ط اطراف يدات به محياز پخش زا يريدات و جلوگيه زايتخل يك محدوده بسته برايجاد يا

  .ارائه شده است ت دفن به روش فوكوئوكايپالن مقطع سا) 139-2( در شكل. است

  
  ت دفن به روش فوكوئوكايمقطع سا )139- 2(شكل 
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  مرطوب مرطوب   يينواحنواح  ررمرسوم دمرسوم د  ييروشهاروشها--88--1111--66--22

باشد كه  يمرطوب م ياز نواح يير، بركه ها و گودالها نمونه هايگاب يباتالقها، مردابها، نواح 

 يكه در ارتباط با آلوده ساز يمسائل يليبه دل. اده نمودن محل دفن استفاونتوان از آنها بع يم

 يم شيپن يزم ياز بو و مسائل مربوط به استحكام ساختار ي، مسائل ناشينيرزميز يآبها

در گذشته روش . دارد يخاصاز به مالحظات يدفن ن ينهايزم يطراحمرطوب  يد، در نواحيآ

 يبه اندازه كاف يات زهكشيه عملشد ك يمورد قبول واقع م يمرطوب زمان يدفن در نواح

 صورتن يات مرسوم بديعمل. شد يجاد نميا ثيحن ياز ا يرفت و مزاحمتگ يت مصور

شد و هر سال مطابق برنامه هر  يم ميتقس ييا بركه هايمورد نظر به سلولها و  يبود كه نواح

بود، مواد  باال ينيرزميكه سطر آب ز ييهااغلب در جا. شد يا و سلولها پر مك از بركه هي

د و يات دفن مواد زايع عملون نحو كه قبل از شريرفت بدگ يما در آب قرار ميد مستقيزا

ن دفن ي، در زمينيرزميز يباالتر از سطر آب ها يز، كميه تمنند، مواد پركييجهت چاره جو

  .دش يخته مير

بر   ها عالون، سلولها و بركه هيزم يش مقاومت ساختمانيو جهت افزا جمقابله با اموا يبرا 

 لحاصا ميو  ي، الوار چوبسنگ جنسل كه از يحا يها  هواري، توسط د نندهداشتن مواد پرك

بد بو و  رابهيشاز حركت  يريجهت جلوگ. دشدن يگر جدا ميكديباشد، از  يم يساختمان

خاك رس و  يددر موار هل شديتكم يا بركه هاير سلولها و ه مواد دياز تجز يناش يگازها

  . رفتگ يقرار م  استفاده مورد  يچوب يا ورقه هاي فلزات سبك

و  رابهيشاز  يناش ينيرزميز يآبها عابنم يگكه به آلود يخاصل توجه ير به دليان اخيدر سال 

 ينهايم زمياست، پر كردن مستق  هشد وعنامطب ير مواد و گسترش بوهاياز تخم يناش يگازها

 يمرطوب برا ينهاياگر قرار باشد كه زم. دباش ينم  هرفته شديمرطوب روش قابل قبول و پذ
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د ين دفن بايو گاز در زم رابهيشاز حركت  يريد انتخاب شود جهت جلو گيدفن مواد زا

د ين مورد نظر بايقبل از دفن مواد، زم يينهاين زمينمعموال در چ. رديصورت گ  هژياقدامات و

 يورتصدر . شود  هدير پوشگير قابل نفوذ ديا مواد غي يه رسيآن توسط ال فزهكش شود و ك

ه ين الياب از ترك خوردن انشود، جهت اجت يم  استفادهجدا نمودن  يبرا يه رسيكه از ال

  . دندا كيادامه پنطقه مست تا پر شدن يبا يم يات زهكشيمواد، عمل ينيگناز فشار و س يناش

  گر دفنگر دفنييدد  ييطرحهاطرحها--99--1111--66--22

  :ر ارائه شده استيباشد كه شرح ز يز موجود مين يگريد يجهت دفن مواد روشها

 داده شتاب را يوازه يب هيتجز عمل د،يزا مواد و البضفا لجن كردن مخلوط•

 مـورد  يوازه يب هيتجز عمل از يناش يگازها مواد، از يانرژ يابيباز جهت و

  . رديگ يم قرار استفاده

ـ يـ د موجب شدت تجزيمواد و مخلوط شدن آن با مواد زا رابهيشبرگشت  •  يه ب

ـ از تجز يديـ تول يمثال اگر قرار باشد كه گازها يبرا  .ددگر يمواد م يوازه ه ي

 يه ايـ ق بـا ال يعم ياز سلولهااستفاده رد، يقرار گ استفاده مواد مورد  يوازه يب

 يحد واسط عملـ  يوششپ يه هاياز ال  استفاده بدون  يقكارياز رس جهت عا

  .ن روش استيتر

  محل دفنمحل دفن  ييااواكنشهواكنشه  --1010--1111--66--22

د از يمند بادد و سويمف يزياشتن برنامه ردو به منظور  يفن بهداشتد ينهايزم يجهت طراح 

د يزا دموا. تداش يگاهآهد، د يم خن رير زمدل سلول يكه بعد از پر شدن و تكم ييواكنشها

ن يمهمتر. ابندي ير مييتغ ييايميو ش يكيزي، فيكيولوژيور بطب درنيگ ين قرار مير زمدكه 

  . باشد ير ميز حرات بشرييتغ
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جاد گازها و يبا ا  ههمرا يوازه يو ب يوازه صورتو قابل فساد ب يمواد آل يكيولوژيه بيتجز

  رابهيش

oمواد ييايميون شيداسياكس  

oفرار گازها از سلول ها و انتشار از جداره سلول  

oرابه بواسطه اختالف ارتفاعيحركت ش  

oرابه از سـلول پـر   يتوسـط آب و شـ   ير آليو غ يحل و تراوش مواد آل

  شده

oرابهيه توسط آب و شحركت مواد حل شد  

oيت اسمزيرات تراكم و خاصييسط تغتو  هحركت مواد حل شد  

oآن يها  هجه تراكم مواد در حفرين در نتينشست زم.  

، يد، درجه فشردگيب مواد زايوامل متعدد از جمله تركعن به يت مواد در زميه و تثبيتجز 

د ياز مواد زا يب ناش آ زان حركتيشها، منع شونده واكنمواد ما درصدد رطوبت، درصزان يم

  . دارد يگو درجه حرارت بست

ثابت ممكن است برقرار باشد،  ياز آن و در زمان يا بخشين دفن و يكه در زم يطين شراييتع 

توان گفت كه  يم يبطور كل . باشد يار مشكل ميل، بسيدخ ياهرات متقابل فاكتوريل تاثيبدل

 درصدبا افزاش درجه حرارت و  يكيژولويو ب ييايميش يش هانزان واكيدر محل دفن م

  .دابي يرطوبت افزاش م
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  محل دفن محل دفن   رره ده دييززتجتج--1111--1111--66--22
د يه مواد زايش قابل تجزخبات، بيموجود در ترك يهايرتر باكيت تاثحك مركز دفن، تيدر  

ژن يات، مواد زائد توسط اكسيدر شروع عمل. خواهد شده يتجز يكيولوژيب يشهانواك يط

ن اونكه بع ير خاكد  دموجو  مواد. شوند يه ميتجز يازق هويمحبوس در مركز دفن به طر

 يمنبع اصل، دفنمل عل يس از تكمپ، ندريگ يقرار م  دهاستفا  همور ييپوشش روزانه و نها

به  يال ه مواد يزان تجزيم. باشد يم مواد  يوازه يو ب يوازهه يجهت تجز  هات زند دموجو

ر مواد  د دموجو يال مواد  يبطور كل.  ددار يگن بستآر  ود دو رطوبت موج  دهات ماخصمش

  : دشون يم مير تقسيز حبه شر  هد به سه گرويزا 

  دباشن يا مشتقات آن ميو  يلولزسمواد  يكه حاو يينهاآ�

  دباشن يا مشتقات آن نميو  يلولزسمواد  يكه حاو يينهاآ�

  ك و چرميك، الستيپالست�

ر و ي، حصخسوجات، ننر كاغذ، مينظ يلده انواع مواد آنل دهيتشك يلصاز مواد ا يكيلولز س 

ن ها، يئپروت: د ازنعبارت يلولزسر يغ ي، مواد آليكيمواد پالست تثنابه اس. باشد يم ياهيبافت گ

شه در يبا هميمحدود همراه با رطوبت تقر يزانيبا م يمعدن يمكهان. هايدروكربورها و چربيه

، ددا شونيد پيمكن است در مواد زاكه م يكيانواع مواد پالست. ارنددن گونه مواد وجود يا

: عبارت است از يوازه يق بيه مواد به طريتجز ييمعموال محصول نها. اد استيار زيبس

 ير دينظ مختلف يو گازها يفرار حد واسط آل يد هايت شده، اسيتثب ياز مواد آل يشخب

زان ي، ميط معموليدر شرا. دروژن سو لفورهيدروژن و هيتروژن، هيتان، نمد كربن، ياكس

سال   2 زان گاز دريحداكثر م. گردد يبه مله محاسصزان گاز حايم يريه مواد با اندازه گيتجز

 25 د گاز ممكن است تايالبته تول. دابي يم يزان آن كاهشيمج يبتدر يشود ول يل مصحا
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كه كامال فشرده شده است  يد و در محل دفنياگر رطوبت به مواد زا. دابيز ادامه يسال ن

  . بماند يه باقيب آن به شكل اوليس از دفن مواد، تركپردد، ممكن است سالها گن هفاضا

  

  محل دفن محل دفن   ييهاهاززااگگ--1212--1111--66--22
د كربن، ياكس ياك، ديهوا، آمون: از عبارتنده يات تجزيناش از عمل يدر محل دفن گازها 

د ياكس ين دين بياز ا. ژنيتروژن و اكسيتان، نمدروژن سو لفوره، يدروژن، هيدكربن، هيوكسنم

 يد ميد توليمواد زا يوازه يت بيجه فعاليد كه در نتنباش يم يلصا ين گازهااربن و متك

 يع گازها در محل دفن را نشان مياطالعات مربوط به درصد توز )35-2( جدول. دنگرد

   .دهد

ه يتجز. باشد يد ميمواد زا يوازه يه بيجه تجزيد كربن در نتياكس يد يباال درصدمقدار  

 هه نشديكامال تخل  هشد  هد فشرديموجود در مواد زا يژن در هوايكه اكس يتا زمان يوازه

تجربه . شود يآغاز م يوازه يه بيژن، تجزيه كامل اكسيس از تخلپ. دابي ياست، ادامه م 

 محل يطراحاگر در . دنمان يم يب گازها ثابت باقي، ترك  هما 18از س پدهد كه  ينشان م

د ياكس يكه د يي، از آنجانشود ديشين انداگاز مت يرظور جمع آوندات الزم بميدفن تمه

ن تام درصد، يوالنط يزمان يطرود  يد، انتظار منك ين نفوذ مين زميريكربن به طبقات ز

  .دابيل افزاش يدفنموجود در گاز ل
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  ع گازها در محل دفنيدرصد توز) 35-2(جدول 

��� �?A4� �� B��� @�= ;�� � �� CD C
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HI�JQ  J/I  LJ  QM  

HN �HI  H/P  QN  LP  

QJ�HN  R/I  LP  QO  

QM�QJ  Q/I  LP  QM  

 
  دفن دفن   محلمحل  رردد  رابهرابهييشش--1313--1111--66--22
مواد  يو حاو  هديتراوش گرد جخار د بهيكه از داخل مواد زا يعيعبارت است از ما رابهيش 

 عابنا نفوذ ميو  يه مواد آلياز تجز رابهيشدفن  ينهايدر اغلب زم. باشد يق معلممحلول و 

 ي، ناشينيرزميز ي، آب باران و آبهايحسط يآبها يل همچون زهكشيدفندرون له ب يخارج

  . شود يم

مواد  يد، تمامنك يتراوش م جاز داخل آنها به خار رابهيشه مواد، يكه در اثر تجز يزمان 

ب يترك  )36- 2( جدول. داشتد خواه  د را همراهيموجود در مواد زا ييايميو ش يكيولوژيب

   .دهد يد در محل دفن را نشان ميرابه مواد زايش
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  د در محل دفنيرابه مواد زايب شيترك) 36- 2(جدول 

  يبياجزا ترك
  تريگرم در ل يليمقدار برحسب م

  يزان معموليم  راتييدامنه تغ
BOD5 30000-2000  10000  
COD 45000-3000  18000  
TOC 20000-1500  6000  

  500  200-1000 كل مواد جامد معلق
  200  10-600 يازت آل
  200  10-800 ياكيازت آمون

  25  5-40 تراتيت
  30  1-70 فسفر كل

  20  1-50 اورتو فسفر
  3000  1000-10000 ميت بر حسب كربنات كلسيائيقل

PH 5/8-3/5  6  
  3500  300-10000 ميبر حسب كربنات كلسيسخت

  1000  200-3000 ميكلس
  250  50-1500 ميزيمن

  300  200-2000 ميپتاس
  500  200-2000 ميسد

  500  100-3000 كلرور
  300  100-1500 سولفات
  60  50-600 كل آهن

 
ما يمستق رابهيشقدار ت است كه مين واقعياز ا ياكحقات انجام شده يتحق جينتا يبطور كل 

ساخته شود  ين طوريقت اگر زميدر حق. باشد ين دفع ميبه زم يورود يزان آبهاياز م يتابع

 يكاهش يبه مقدار قابل مالحظه ا يديتول رابهيشزان يباشد، ممناسب  يكه از نظر ساختمان

د يد، باه شوفاضالب اضد جامد لجن فاين به مواد زااد متياگر جهت افزاش تول. افتيد خواه
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 ثاحدا دموار يدر نظر گرفته شود و در بعض رابهيشزات مربوط به كترل يحتما تجه

  . بود دخواه يالزام رابهيشه يصفزات تيتجه

  

  دفن دفن   يينهانهاييو نشست زمو نشست زم  ييساختمانساختمان  اتاتخصخصمشمش--1414--1111--66--22
 يشود، به مشخصات ساختمان يريم گيمصن دفن تياز زم يينها استفاده  يبرا نكهياقبل از  

 يل فشردگياز قب ين به عواملينشست زم. د توجه شوديآن با يحتمالن دفن و نشست ايزم

 منطقه ياز آب و هوا يه شدن مواد و اثرات ناشيد، درجه تجزيه مواد، مشخصات مواد زاياول

زان مواد يه و مياول ياست كه بر فشردگ يعامل  هل شديك سلول تكميارتفاع . دارد يگبست

 .دگذار ير ميتاث يبيترك

در  يينها يدرصد از نشست ها  90 اند كه  دهيجه رسين نتيبه ا مختلف ياه يبررس يط 

 ل شدهيدر محل دفن، استقرار بار متراكم بر سلول تكم. دافت يسال اول اتفاق م  5ت مد

گر يكديط مناطق با ينكه شرايرد، به جهت اين استقرار صورت گيد اياگر با. شود يه نميوصت 

  . رديزان بار در محل مورد نظر انجام گيشات مربوط به مياست آزميبا يمتفاوت است حتما م

  محل دفن محل دفن   ييطراحطراح--1212--66--22

ظور نمبمناسب  ياز محلها يموجود، تعداد محدود يس از مرور اطالعات مقدماتپمعموال  

ك گزارش يهر محل  يگردد كه برا يس از آن الزم مپ. گردد يمركز دفن انتخاب م ثاحدا

ل يختن زباله و تكمير يمحل برا يساز  همربوط به آماد جو مخار  هشد  هآماد يسدنمه يطراح

  .گردد يس از پر شدن آن بررسپمحل 

  : ر استيدر نظر گرفته شود به قرار ز يطراح يسدنك گزارش مهيدر  ديكه با يمهم حثمبا 

  نياز به زمين�
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  خته شوديد در سلول ريباله كه باانواع ز�

  نشتل و امكان يپتانس يبررس�

  زات نشتيل تجهو كنتر يطرح زهكش�

  يياجرا يگسترش نقشه كل�

  ن دفنيطرح پر نمودن زم �

  ازين لوازم مورد نييتع �

  . است  هآمد  ليذد در گزارش مدنظر باشد در ياعوامل جداگانه مهمتر كه ب 

  ييطراحطراح  --11--1212--66--22
 يها  هجاد يعموم طيه شراير كلد يسترسدت يآسفالته با قابل يها  هساخت جاد: يسترسد 

  محل دفنموقت تا 

ه ها متفاوت يال يدفن، طراح محلافت گاز از يبا توجه به باز: هيال كيو ساخت  ياحطر 

. باشد يفوت م  10 هيمق هر الع رثحدا ك. روز باشد كيد يزا دد شامل موايه بايال كي. تاس

 يفوت 200تا  60 در هرد يبا يهواكش شن. باشد يخاك م نچيا 6 هيه هر النش روزاشپو

  . دب شونص

د مكعب اري  6تا  4 هر. ديآ يمل معفن به محل د لحاصاز م  دهافر استثحدا ك: يشپوش لحاصم 

 يشپوش دموا يحسط يوذ آبهافترل ننجهت ك. دارداز ين يپوش لحاصمكعب م داري  1 زباله به

  . دمونر خاك رس مخلوط يظن  هدننق كيعا دد با موايرا با

د ياز تجمع آب با يريجلو گ يابر. يحسط يراف آبهانحجهت ا ييگودالها ثاحدا :يزهكش 

  . دادب يش درصد 2تا  1ه ل شديتكم ه يال ينفوقاح به سط

  . تاسن متفاوت يزم  هدازنبا توجه به ا :ازينزات مورد يتجه 
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جلو  يش سوزتگر از تداوم آيكديه ها از يب السانم يجداساز :يش سوزتاز آ يريجلوگ 

  . دنك يم يريگ

ترل نك يبرا. ددحرف گرند ميبا ينيرزميچشمه آب ز عونهر : ينيرزميز يحفاظت از آبها 

د يبا ينيرزميز يترل گاز و آبهانجهت ك. دمون  دهافاست  هدننق كيعا دد از موايزباله با رابهيش

  . دمونحفر  ييچاهها

 يديرش زباله توليش پذيجانباشد كه حداقل گ گبزر يا  هدازند به ايمحوطه با: محوطه دفن 

  . باشد يسال كاف 10تا  5 يت براين ظرفيت اسالبته بهتر ا. شداشته بادكسال را ي

متفاوت  يشپوش دفن و موادن يبه زم يسترسدت يفن بسته به قابلدتخاب روش نا :روش دفن 

  . تسا

. دمون  دهافقابل حمل است يارهاصتوان از ح يه ميلخت ياحنور د: ن زبالهدش  دهنترل پراكنك 

  . دننك يرا جمع آور  هدنپراك يد زباله هاياكبار بيه نكارگران حداقل ماها

 دموا. ددفع گرداند تو يه منه خايصفل از تصا بدون لجن حايد با و يزا دموا: نقشه عملكرد 

  . ددفع گرد ندتوا يم افت گازيا بدون بازيافت و يد با بازيزا

  . ددگر يفوت پخش و متراكم م  2ز كمتر ا يه هايدر الد يزا دموا :پخش و متراكم كردن 

فوت، جهت   100ز كمتر ا عرضباشد، معموال با  چكد كويه بايلخمحوطه ت :هيلخمحوطه ت 

  . دظر گرفته شونر دد يجدا با يمحوطه ا يتجار  يونهاينها و كاميماش

  عملكرد عملكرد   --22--1212--66--22
   يطرارضواقع ام يتلفن برا :ارتباطات 

  ر روز دت عسا  10تا  8 در هفته وروز  6تا  5بطور متداول : عملكردت عاروزها و سا 

  .دده گريد تهيبا ينديشامآو آب   هاگاستراحت: اننالت كاركيتسه 
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  . دده گريهر كدام ته يبرا يششه پويد رويزات بايتجه يگهدارن يبرا: زاتيتجه يگهدارن 

فتر ثبت در دد يبا يافتيرددار پول قو م  هجام شدن، خالصه معامالت اژانت: عملكردگزارش  

  . دشو

 يه كارگران جهت جداسازعتوس ياتيعمل چگونهيهد يبانه يلخر محوطه تد: وادافت ميباز 

  . دريجام گنزباله ها ا

  .است يضرورآمار آنها  يگهدارند، ننك ي، زباله را حمل ميجمع آور يونهاياگر كام: نيتوز 

 

با توجه با توجه   پسماندپسماند  اجرايياجراييارائه گزينه هاي مناسب براي انطباق ساختار تشكيالت مديريت ارائه گزينه هاي مناسب براي انطباق ساختار تشكيالت مديريت --77--22
  وانين و مقررات مربوطهوانين و مقررات مربوطهبه قبه ق

  مقدمهمقدمه--11--77--22

شناخت محيط داخلي و ارزيابي نقاط  ،سازمان بازيافت و تبديل مواددر ساختار مديريت 

هاي اجرايي  ها و برنامه قوت و ضعف آن از جمله عوامل مهم راهگشا براي تدوين استراتژي

است و استراتژيك، شناخت شرايط  باشد، چرا كه اساس فعاليت مناسب براي سازمان مي

گيري  هاي خويش آگاه نباشد، امكان بهره ها و محدوديت مادامي كه يك مجموعه از توانمندي

به عبارت ديگر . از توان خود را نداشته و لذا غلبه بر مسائل و مشكالت دشوار خواهد بود

ها و توانائيها را شناسايي كرده و سپس با اتخاذ  در مرحله اول، ابتدا بايد بتوان محدوديت

  . هاي مناسب نسبت به حل مشكالت همت گماشت ستراتژيا

در شناخت محيط داخلي سازمان از اطالعات موجود در داخل سازمان و نقطه نظرات 

مديران و برخي از كارشناسان زبده استفاده شده و اين اطالعات مبناي تحليل عوامل عمده 
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وجود دارند كه از نظر اداري و در هر سازماني، عواملي  .مؤثر در اين محيط قرار گرفته است

پرسنل يا كاركنان سازمان، : برخي از اين عوامل عبارتند از . باشند رسمي تحت كنترل مي

سازماني، مديريت سازمان، توان فني و تكنولوژيكي و ساير   ساختار تشكيالتي و فرهنگ

  .عوامل

ا و مؤسسات، شناسايي و ه ريزي استراتژيك براي سازمان هاي فرايند برنامه از مهمترين بخش

شناخت وضعيت عوامل تأثيرگذار بر محيط . تجزيه و تحليل شرايط محيط خارجي است

. ها راهبردهاي مجموعه برخوردار است خارجي سازمان از اهميت بسزايي در تدوين برنامه

ها و تهديدهاي موجود در محيط خارجي  اي، شناسايي نسبي فرصت محصول چنين مطالعه

  .زيافت و تبديل مواد استسازمان با

هايي كه سازمان در محيط خارجي با آن مواجه است، گام مؤثري  ها و چالش شناخت فرصت

هايي است كه تهديدها را براي سازمان به حداقل رسانده و  ها و برنامه در تدوين استراتژي

  .مي كندها را فراهم  زمينه الزم براي استفاده بهينه از فرصت

باشد و انجام  عوامل داخلي سازمان، موازي فرآيند بررسي عوامل خارجي مي فرآيند ارزيابي

  .بندي و ارزيابي اطالعات مربوط به عمليات است اين فرآيند مستلزم گردآوري، دسته

طور  آيند كه در دواير و واحدها به نقاط قوت و ضعفي بوجود مي فوق الذكر در سايه عوامل

توان بر آن اساس  دهند كه مي قاط مبنايي به دست ميشوند و اين ن يكسان پراكنده نمي

  .ها را تعيين كرد اهداف بلند مدت و استراتژي
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  :حائز اهميت استذيل  در فرآيند مديريت استراتژيك توجه به نكات

  .ها همواره بر يكديگر تأثير متقابل دارند اهداف و استراتژي -1

بيني  ي محدوده عمل و غيرقابل پيشاستراتژي به علت دور دست بودن برخي از زوايا -2

ماهيت سيال دارد، بنابراين ممكن است با تحصيل  –كه طبيعت آن است  –بودن آن 

هاي تكنولوژي، رقابت، سياست، اقتصاد و قانونگذاري دستخوش  معلومات بيشتر از نوآوري

  .تغييرات يا تعديالت متعدد شود

محيط يك فعاليت وجود دارد، بررسي  هاي به علت ابهاماتي كه هميشه در موضعگيري -3

دهد و مرز محيط فعاليت  استراتژيك هر سازمان را فضايي وسيع با مرزهاي مواج تشكيل مي

در هيچ شرايطي مستقل و بسته نيست، زيرا وقايع برون سازماني تحت تأثير شرايط وسيعتر 

ها متأثر  ونيگيرد و سازمان را برحسب مقتضيات و دگرگ و گاهي محيط جهاني قرار مي

  .سازد مي

بهره گرفته ذيل مباني نظري طراحي ساختار سازماني از دو تئوري براي تبيين گزارش اين در 

  : شده است

در اين . اي از انديشيدن در مورد سازمان و كاربرد آن است شيوه كه تئوري سازمان -1

عنوان يك واحد،  ه گيرند و سازمان ب ها در سطح كالن مورد توجه قرار مي تئوري، سازمان

تئوري . شود گرفته و به محيط و روابط بين گروهي نيز توجه مي  مورد تجزيه و تحليل قرار

در اين تئوري . گيرد ها نيز مورد استفاده قرار مي شناسي سازمان سازمان به معناي جامعه
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تار را گيرد و نظام حاكم بر طراحي ساخ عوامل مؤثر بر اركان سازمان مورد توجه قرار مي

  .نمايد ترسيم مي

از ديدگاه تجزيه و تحليل، كاربرد مؤثري در طراحي كه اين تئوري نيز ها   تئوري سيستم -2

در . شود در اين تئوري هر سيستمي از تعدادي زير سيستم فرعي تشكيل مي. ساختار دارد

تعيين  است و براي  تر جاي گرفته  تر و وسيع واقع هر سيستمي در داخل يك سيستم بزرگ

  . كانون اصلي و هسته مركزي بايد سطح تجزيه و تحليل را مشخص نمود

ترين متغيرهاي  طراحي ساختار سازماني اهداف كيفي، به عنوان يكي از اصليدر ادامه 

گرفته و با ديدگاه تئوري سازمان، اين اهداف مورد تحليل قرار بوده محتوايي، مورد توجه 

  . شده استطراحي ساختار بيان و نحوه اثرگذاري آنها بر است 

سازد و در رويكرد  اي است كه امكان تحقق اهداف را مهيا مي ساختار سازماني راه يا شيوه

اين . رسد هاي مدون به انجام مي استراتژيك، طراحي ساختار با نگرش به اهداف و استراتژي

ددي در محيط طراحي در سطوح سازمان، واحدها و مشاغل قابل انجام بوده و عوامل متع

ها از عوامل محتوايي  اهداف و استراتژي. گذارند داخلي و خارجي سازمان بر آن تأثير مي

اصلي محسوب شده و پيچيدگي، رسميت و تمركز نيز از متغيرهاي ساختاري اصلي يا به 

با مشخص شدن ساختار و .باشند عبارتي متغيرهاي دروني مؤثر بر طراحي ساختار مي

مديريت مواد زايد جامد، تعيين اصول وظايف واحدها و مشاغل داراي تشكيالت سازمان 

  . باشد اهميت مي
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مباني نظري طراحي ساختار به صورت كلي در طراحي ساختار استراتژيك سازمان ابتدا 

پس از تشريح هدف طراحي ساختار و رويكرد آن، متغيرهاي تدوين شده و سازماني 

سپس انواع ساختارهاي سازماني آورده  رفته شده،گساختاري و محتوايي مورد بحث قرار 

ادامه در . شده استها و مشاغل در سازمان مطرح  بندي فعاليت شده و پس از آن مباني گروه

ها به عنوان  ها، نتايج تحليل ها و چالش گيري از نقاط قوت و ضعف و همچنين فرصت با بهره

راهكارهاي مديريت استفاده شده و ني ابزارها و نكات مورد نياز جهت طراحي ساختار سازما

ها  اصول وظايف واحدها و مشاغل بر مبناي فعاليتگرديده و نيز تغييرات سازماني پيشنهاد 

  . شده است و تبيين و منابع انساني آنها تشريح

  المان هاي مديريت پسماندالمان هاي مديريت پسماند--22--77--22

 و ريآو جمع توليد، موظف عنصر سه از شهري جامد مواد زايد مديريت سيستم المان هاي

 جمع محل، در اداره و پردازش و موظف توليد، ذخيره عنصر شش به 1940 دهة در دفن

 كاهش موظف عنصر به هشت 1970دهة  در دفع و بازيافت و پردازش نقل، و حمل آوري،

 و پردازش نقل، و حمل و آوري جمع محل، در اداره و پردازش و ذخيره توليد، مبدأ، در

 در است بديهي. است شده تبديل بعد به 1990 دهة از دفع از بعد هاي مراقبت و دفع بازيافت،

  . اند داشته قرار كننده پشتيباني امور همواره موظف عناصر اين كنار

 دفع، مكانهاي تعدد و روشها تنوع و انتقال ايستگاههاي احداث و ضرورت شهرها گسترش با

 و نويسي فهرست ابراينبن. گرديد مطرح بهينه تعيين مسيرهاي و مواد تخصيص موضوع

 سيستمها راندمان افزايش بحث كه از زماني .ايجاد شود پشتيباني امور در بايد نويسي گزارش
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ايجاد  قراردادها بايست اداره مي شد، كار وارد خصوصي بخش و مطرح مبدأ از بازيافت و

 اين حالت در .شود تر گسترده آن ابعاد و گردد تر فعال يا ايجاد عمومي روابط بخش شود،

  .گردد يافته سازمان سيستمها اين با مردم همكاري و رود باالتر مردم مشاركت درصد بايد

 و سازماندهي پرسنلي، امور فاقد تواند نمي فوق گستردگي با سيستمي چنين كه است طبيعي

 امور ديگري و پرسنلي امور كننده، پشتيباني ادارات از يكي بنابراين .باشد تشكيالت مستقلي

 حالت، اين در .دهند انجام را خود وظايف نه فعاال بايد مي كه سازماندهي است و شكيالتت

 يا شهر از قسمتهايي و بخش يك در سيستمها تمامي اين يا قسمتي اداره در خصوصي بخش

 سيستمها اين موفقيت در را نقش اساسي مردم مشاركت و بازيافت و شده فعال شهر تمام در

 باال اثر كردن شهروندان، كمي به بازيافت آثار بازگشت سيستمها، اين اندمانر بردن باال .دارند

. خدمات دارد مخارج دقيق محاسبات به نياز بازيافت، اثر در ها سيستم عملكرد راندمان رفتن

 بر عالوه كه بود خواهد حساس بسيار مورد اين در پويا و مستقل مالي امور وظيفة بنابراين

 منابع جمله از سيستمها اين مالي امور ساير به دستمزد و حقوق محاسبة لمث امور مالي انجام

مراحل تكميل ) 141- 2(و ) 140-2(در شكل . بپردازد هزينه ها غيرمستقيم و و مستقيم درآمد

  .المان هاي مديريت پسماند ارائه شده است
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ندالمان هاي اوليه مديريت پسما) 140- 2(شكل 

  

  

المان هاي نهايي مديريت پسماند) 141- 2(شكل 

 توليد

  جمع آوري

  دفع

 توليد

 ذخيره سازي

 جمع آوري

 پردازش و بازيافت حمل و نقل

 دفع

 توليد

 ذخيره سازي

 كاهش در مبدا

 جمع آوري

 حمل و نقل  پردازش و بازيافت

 دفع

 مراقبت بعد از دفع
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  وضعيت مديريت مواد زائد جامدوضعيت مديريت مواد زائد جامد--33--77--22

قرار  خوبي وضع در كشور شهرهاي كلية در جامد زايد مواد مديريت بطور كلي مجموعة

 و در حال حاضر با توجه به قوانين اتخاذ شده در حال شكل گيري و فعاليت مي. ندارند

 متفاوت شهرها نياز و ها شهرداري تجربيات براساس و سنتي نيز موجود سازماندهي. باشند

 .است بازيافت سازمان ايجاد استانها، و بزرگ شهرهاي از برخي در اساسي يكي تغيير. است

 خدمات معاونت فعاليتهاي از يكي شهري جامد زايد مواد مديريت ايران، هاي شهرداري در

 و و تشكيالت است ن بازيافت و تبديل مواد و يا سازمان مديريت پسماندشهري و يا سازما

سازمان مديريت  .در تمامي شهرها ايجاد نشده است خود براي اي جداگانه سازماندهي

 در .پسماند در برخي از كالنشهرها ايجاد و فعاليت هاي مربوط به پسماند را به عهده دارد

 و جداگانه تشكيالت تاسيس شده است، يت پسماندبازيافت يا مدير سازمان كه شهرهايي

 .دارد وجود شهري جامد زايد مواد امور مديريت از بعضي م انجا براي مستقلي سازمان

 منظور به عناصر، اين بين متعادل و بهينه منطقي، ارتباط ايجاد و ها سيستم اين اجراي براي

 و سازماندهي. است نياز مناسب تشكيالت و سازماندهي به اهداف سيستم، به رسيدن

 و سازماندهي. باشد خالق و پويا مستقل، نيازهاي سيستم تمام جوابگوي كه تشكيالتي

 آوري جمع به شهرها به اتفاق قريب اكثر در شهري جامد زايد مواد مديريت تشكيالت

 رييس خدمات منطقه، شهردار از است عبارت مراتب سلسله ترتيب به و شود مي خالصه

 .كارگر و سركارگر ناحيه، سريي شهري،
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 تبيين منظور به و جهان و ايران در جامد زايد مواد مديريت سيستم بين تطبيقي مقايسة براي

 ضعف و ها ت قو كه است الزم ايران، در زايد مواد مديريت هاي شيوه و ساختار تشكيالتي

 مشخص ردمو هر در سياستگذاريها و اساسي هاي گيري و جهت ها فرصت و تهديدها ها،

 مديريت سيستم يافته هاي، و عوامل اين مورد انطباق در كشور شرايط به توجه با سپس .شوند

  .گردد ارزيابي شهري جامد زايد مواد

بخش  سازي ظرفيت جامد زايد مواد مديريت هاي سيستم ارتقاي و ايجاد براي آمريكا در

 هاي سيستم محوري نكات .است بوده گذار قانون مدنظر توسعه و تحقيق اجرا، در خصوصي

 .كرد بيان زير صورت به مي توان را كشورها اين در شهري زايد جامد مواد مديريت

 توسعه بايد آن فعاليتهاي در كه است فرابخشي فعاليتي جامد، زايد مواد مديريت�

 در ملي راهبرد زايدات، معضل حل براي صنعتي كشورهاي و شود رعايت پايدار

 .ه اندكرد تبيين خود كشور

 مشكل حل براي آمريكا، مثل شوند، مي اداره ايالتي صورت به كه كشورهايي در�

 ملي رهبر .است كرده پيدا ضرورتملي راهبرد شهري جامد زايد مواد مديريت

 خريد براي بايد بلكه دارد، به عهده را سياستها و ملي هداف  تعيين وظيفة تنها نه

 عمليات بازيافت ايمني و سادگي و مواد جداسازي و بازيافتي مواد و محصوالت

 .كند اتخاذ را تمهيداتي

 شهري جامد زايد مواد مديريت سيستم در مواد پردازش و بازيافت هاي حلقه�

 .اند كرده پيدا توسعه كامالً صنعتي كشورهاي
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  .است شده پايه ريزي مشتري محور براساس جامد زايد مواد مديريت سياست�

 نشده برنامه ريزي كشورها اين در زباله فيزيكي ناليزآ مبناي بر فقط بازيافت�

 .است

 بر و گرفته شكل صنعتي كشورهاي در جامد زايد مواد جامع مديريت مفهوم�

 :عبارتنداز الويت ترتيب به كه است استوار محور چهار

 )مجدد استفاده شامل( مبدأ در كاهش�

 )كمپوست شامل (بازيافت�

 )انرژي بازيافت(سوز  زباله�

 هداشتيب دفن�

 تمام صنايع، دارند، عهده به مسئوليتي همه زايد مواد جامع مديريت تشكيالت در�

 آلوده" مواد اصل جمع كننده شركتهاي و خصوصي ، بخش مردم دولت، سطوح

 رعايت ها نامه آيين و قوانين سياستگذاريها، در ،"كند پرداخت را هزينه بايد كننده

 مكانيزم سه بر زايدات كاهش رايب سياستگذاري كشورها اين در. مي شود

  :است عمومي استوار رساني قانوني، اقتصادي و آگاهي

  ويژگي هاي سيستم مديريت پسماندويژگي هاي سيستم مديريت پسماند--44--77--22

 زيادي هاي پيچيدگي و مشكالت با توسعه حال در كشورهاي در جامد ديزا مواد مديريت

 در كشورهاي ساير با مقايسه در ايران در شهري جامد ديزا مواد مديريت البته .روست روبه

 خوبي بسيار وضع از يقايي آفر كشورهاي يا بنگالدش ستان، هندو تركيه، مانند توسعه حال
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 بيان زير صورت به توان مي را ايران در جامد ديزا مواد مديريت ويژگيهاي .است برخوردار

 :كرد

 در و نيست برخوردار طوالني سابقة از ايران در شهري جامد زايد مواد مديريت سيستم�

 .مي شود اعمال تجربي روشهاي شهرهاي كشور از بسياري

 معني به شهرها كالن و بزرگ شهرهاي در حتي كشور در جامد زايد مواد مديريت سيستم�

 زايد مواد يريت مد فعلي هاي سيستم .ندارد وجود موظف عنصر شش حتي با آن امروزي

 .دارند نياز راحي جديدط به و نيست رابطه اين در شهرها نيازهاي جوابگوي شهري جامد

 و برند مي رنج آالت ماشين كمبود از شهري جامد زايد مواد مديريت فعلي هاي سيستم�

 ضروري سيستمها اين در جديد طراحي بنابراين .نيازمندند جديد هاي ورودي فناوري به

  .است

 ) كشور شمالي سواحل در ويژه به( ايران در شهري جامد زايد مواد مديريت اصلي مسئله�

 .مي شود انديشه كمتر دفع چگونگي به و است دفن براي پيداكردن زمين

 و بزرگ شهرهاي به كوچك شهرهاي از و شهر به روستاها از مهاجرت و جمعيت رشد�

 و كشاند مي شهرها توسعة دنبال به را شهري ريزان برنامه همواره كشور، كالن شهرهاي

 زيادي كمبودهاي بنابراين كند، مي دايجا كمبود شهر ساختاري هاي در ظرفيت همواره

 .دارد وجود كشور شهرهاي در رساني و خدمات دهي سرويس در

 اعتباري منابع كمبود با شهرها كالن و بزرگ شهر چند از غير به كشور شهرهاي بيشتر�

 .اند مواجه ادارة شهر براي
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 .دوره گردهاست و رسمي غير ههاي گرو دست در عمدتاً كشور در بازيافت�

مي  دفن و جمع آوري شهري زباله هاي با همراه صنعتي و درماني �بهداشتي هاي الهزب�

 .شوند

  

  ارائه پيشنهاداتارائه پيشنهاداتجمعبندي و جمعبندي و --55--77--22

 به ها سيستم اين ارتقاي و شهري جامد ديزا مواد مديريت سيستم موجود وضعيت ساماندهي

 :دارد ازني شوند، اجرا موازي صورت به توانند مي كه اقدامات و فعاليتها از گروه دو

 پروژه حدود از فراتر اقدام اين كه ملي، سطح در سازماني نبرو اقدامات و بسترسازي  �الف

 .باشد مي حاضر

 تشكيالتي و سازماني درون اقدامات  �ب

 و ها شهرداري به مربوط حاضر حال در كه تشكيالتي و سازماني درون اقدامات مورد در

 شود، مي كشور وزارت

 :پذيرد تصور بايد زير موارد

 علمي پتانسيل با استان جامد ديزا مواد مديريت مختص ستادي دفتر يك ها استانداري در  -1

 .شود ايجاد قوي ستادي و

 مناسب سازماندهي و تشكيالتي ساختار ايجاد به نسبت مورد اول، اجراي از قبل تا  -2

 معاونت در ريشه جامد زايد مواد مديريت سيستم در ��\] X= �Y�Zبه  توجه با حداقل
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 زايد مواد مديريت سازمان اولية هستة مجموعه اين. اقدام شود ها شهرداري شهري خدمات

 تابع نياز مورد تخصص هاي و نياز كاركنان مورد تعداد. كرد خواهد ايجاد را يك بند در جامد

 .بود خواهد يها شهردار درجة

 دهياري و ها شهرداري مانساز و كشور وزارت ييروستا و شهري مطالعات پژوهشكده  -3

 هاي شيوه اصالح براي توسعه هاي برنامه و ملي تحقيقات انجام جهت در كشورهاي 

 بازيافت، جداسازي، ، آوري جمع تر پيشرفته و جديد روشهاي و موثر سازماندهي مديريتي،

 .كنند اقدام بهداشتي دفن و ديزا مواد از مجدد استفاده

 ثبت بازيافت، مبدأ، از جداسازي نقل، و حمل آوري، جمع يسيستمها براي راهنما خطوط -4

 روستايي و شهري مطالعات پژوهشكده توسط دفع و اطالعات تهيه و آوري جمع اطالعات،

 .شود منتشر و تهيه

 تعيين آن براي كلي اهداف و گيرد قرار ها شهرداري هاي برنامه رأس در مبدأ از تفكيك -5

  .شوند تعيين محلي و استاني ملي، سطوح رد توانند مي اهداف اين گردد،

 شهروندان، به مستقيم صورت به بازيافت منابع بازگشت و شهروندان رضايت جلب -6

 .گيرد قرار ها كار شهرداري سرلوحة

 بازيافتي صنايع بازاريابي، مثل بازيافت زنجيرة هاي حلقه ساير مبدأ از تفكيك با همزمان  -7

 .گيرد قرار كشور وزارت و يها شهردار برنامه هاي رد بازيافتي فروش محصوالت و
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 فيزيكي آناليز مبناي بر صرفاً بازيافت هاي برنامه ساير انجام مبدأ از تفكيك استثناي به  -8

 .گيرد قرار ارزيابي و توجه مورد هم بعدي حلقه هاي و ريزي نشود برنامه زباله

 به آن كيفي توسعه و شهرها در لهزبا آوري جمع هاي سيستم پوشش زير مناطق گسترش  -9

 روستاهاي و نشين حاشيه مناطق ، شهري جمعيت صد در صد پوشش بر كه عالوه نحوي

 .گيرد بر در هم را مجاور

 جديد، آالت ماشين تأمين براي ريزي برنامه و ها شهرداري موجود كمبودهاي تأمين  -10

 زايد مواد مديريت هاي سيستم رد جذب براي كيفيت با و ديده كاركنان آموزش و تجهيزات

 .آينده در و شهرنشيني شهر رشد با متناسب شهري جامد

 شركتهاي قالب در آنها تشكل و حمايت غيررسمي، كنندگان بازيافت ساماندهي -11

  آنها بر فعاليت نظارت و خصوصي

 .بازيافت و مبدأ از جداسازي برنامه هاياجراي  با زمين بر فشار كاهش -12

  .بازيافت و بهداشتي دفن هاي طرح اجراي از تحماي -13

  

  سازمان مديريت پسماندسازمان مديريت پسماند--66--77--22
وزارت كشور جمهوري اسالمي ايران براي ساختار سازمان مديريت پسماند براي شهرهاي با 

سازمان مذكور براساس ماده . جمعيت معين نمودار سازماني خاصي را تصويب نموده است

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي  71قانون شهرداري و بند پانزده ماده  84

قانون پسماند ها مصوب سال  10و ماده  1/3/75اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 



  

480 

  

تاسيس سازمان مديريت پسماند را كه وابسته به شهرداري مي باشد، تصويب نموده  83

  . است

  .است اساسنامه و اهداف به همراه وظايف سازمان در ادامه ارائه شده

  : : فصل اول كلياتفصل اول كليات--11--66--77--22
باشد كه اختصـارا در ايـن اساسـنامه سـازمان      سازمان مديريت پسماند مي«نام سازمان : 1ماده

  . شود ناميده مي

  نوع سازمان نوع سازمان : : 22ماده ماده --22--66--77--22
قانون تشـكيالت، وظـايف و    71قانون شهرداري و بند پانزده ماده  84سازمان بر اساس ماده 

قـانون   10و مـاده   1/3/75اب شـهرداران مصـوب   انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخـ 

باشد كه داراي  گردد و وابسته به شهرداري مي تاسيس مي 83مديريت پسماندها مصوب سال 

شخصيت حقوقي مستقل و استقالل مالي و اداري است و مطابق با مفاد مواد اين اساسنامه و 

  . شود هاي مصوب طبق اصول بازرگاني اداره مي آئين نامه

  

  اف سازمان مديريت پسمانداف سازمان مديريت پسمانداهداهد--33--66--77--22
يت پسـماندها از  اجراي برنامه هاي مديريت پسماندها در شهر بر اساس قانون مـدير �

يزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به كاهش توليد، جمـع   قبيل برنامه

ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پـردازش و دفـع پسـماندهاي     آوري،

  .سماندهاي شهري ساختماني و عمرانيعادي از جمله پ

ايجاد بانك اطالعات  و ارتقاي سطح فناوري در بخش هاي نـرم افـزاري و سـخت    �

 افزاري
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 )شهرداري در زمينه مديريت پسماندها(افزايش توان كارشناسي و مديريتي سازمان �

كاهش تصدي گري و بسترسازي الزم به منظور مشاركت هـر چـه بيشـتر و جـذب     �

بخش خصوصي در زمينه اهداف و وظايف سازمان با رعايـت مقـررات   سرمايه هاي 

 .مربوطه

گسترش همكاري هاي مردمي و افزايش آگاهيهاي عمومي از طريق آموزش و اطالع �

 .رساني يا افزايش درآمد سازمان

 .جلب رضايت شهروندان�

 .حفظ پاكيزگي و نظافت محيط شهري�

و ويـژه موجـود در پسـماندهاي    بهينه سازي و ارتقاي مديريت پسـماندهاي عـادي   �

عادي شامل توليد، ذخيره سازي موقت، جمع آوري، حمل و نقل، بازيافت، پردازش 

 .و دفع صحيح پسماندهاي جامد

  

  

  وظايف سازمانوظايف سازمان--44--66--77--22
سازمان جهت نيل به اهداف فوق و با رعايت مقررات موضوعه اقدام به اجـراي موضـوعات   

  :زير مي نمايد

امه ريزي براي امور مربوط به توليد، ذخيـره سـازي   مديريت و نظارت، طراحي و برن����

از قبيـل  (پردازش و دفع پسماندهابي عادي  حمل و نقل، بازيافت، موقت، جمع آوري،

تجاري و عمراني با رويكـرد تفكيـك از مبـدا و تنظيـف      پسماندهاي خانگي، اداري،

  )شهر
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ماندها بـا عقـد   قانون مـديريت پسـ  ) 7(سازمان مي تواند بق تبصره ذيل ماده : تبصره����

قرارداد اجراي فعاليت هاي مديريت صنعتي و ويژه از قبيل پسماندهاي بيمارسـتاني،  

  .انجام دهد... رون هاي سوخته، باطري هاي مصرف شده، خودروهاي فرسوده و 

تالش در جهت بهينه سازي و كمينه سازي توليد پسماندهاي عادي و ويـژه موجـود   ����

و اطالع رساني و همكاري با بخش هاي صنعتي،  در پسماند  عادي از طريق آموزش

  ... كشاورزي، بازرگاني، خدماتي، اداري و

پيگيري، پشتيباني و مشاركت فعال در فرايند تدوين قوانين، ضـوابط، دسـتورالعملها،   ����

سياست گذاري ها و استانداردسازي امور مربوط به مـديريت پسـماندهاي عـادي و    

 .ويژه موجود در پسماند عادي

لعه و پژوهش به منظور بهينه سازي روش هاي عملياتي و انجام مطلوبتر اهـداف  مطا����

 .و وظايف سازمان

تهيه و جمع آوري اطالعات و آمار مربوط به فرايندهاي مديريت پسماندهاي عـادي  ����

) 6(مـاده   2و ويژه موجود در پسماند عادي براي ايجاد بانك اطالعاتي موضوع بنـد  

 .ديريت پسماندآيين نامه اجرايي قانون م

انعقاد قرارداد با شهرداري و موسسات وابسته ومناطق آن براي تقبل مسـئوليت هـاي   ����

مرتب با اهداف سازمان و يا تقبل نظارت بر كار اماني يا پيماني مناطق شـهرداري در  

 .امور مربوط

شناسايي و تملك اراضي و امالك مورد نياز مديريت پسماند طبق قوانين و مقـررات  ����

 .مربوطه
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احداث واحدها و كارخانجات بازيافت، پردازش، فع و تبديل پسماندها مطابق طـرح  ����

يـا از طريـق مشـاركت و سـرمايه گـذاري بخـش        ها و برنامه هاي مصوب مسـتقيماً 

 .خصوصي

 .بازاريابي محصوالت تهيه شده در مراكز زباله و كارخانجات مربوطه����

صصـي بـراي كاركنـان    آمـوزش و ايجـاد مراكـز آموزشـي و تشـكيل دوره هـاي تخ      ����

شهرداري ها، سامان ها و موسسات دولتـي و خصوصـي بـه طـرق مختلـف اعـم از       

بـا  ... مكاتبه اي، حضوري، تهيه برنامه هاي تلويزيوني و سينمايي، تشـكيل سـمينار و  

 .رعايت مقررات موضوعه

بررسي و اقدام جهت ايجـاد دوره تحصـيالت عـالي در دانشـگاه هـا بـراي تربيـت        ����

ردان و مهندس در ارتباط بـا مـديريت پسـماندها بـا رعايـت مقـررات       تكنسين و كا

 .مربوطه

چنانچه اجراي هر يك از بندهاي فوق الذكر نياز بـه اخـذ مجـوز از مراجـع قـانوني      ����

 .ذيربط داشته باشد، سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي باشد

صـي و  بسترسازي و پشتيباني الزم بـراي جـذب سـرمايه و مشـاركت بخـش خصو     ����

ــنعتي،       ــاري، ص ــدماتي، تج ــاي خ ــت ه ــازمان در فعالي ــري س ــدي گ ــاهش تص ك

 .پژوهشي، توليدي و فني مرتبط بازرگاني،

عقد قرارداد با مشاوران و پيمانكاران و نظارت و كنترل بر فعاليت آنها در چـارچوب  ����

 .وظايف سازمان

 .ارايه خدمات مشاوره اي و كارشناسي����
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كارگروه هاي استاني به منظـور انتقـال مشـكالت،    ايجاد همكاري و ارتباط مستمر با ����

ظرفيت ها، دانش و تجربيات، مطالعات و سـاير اطالعـات موردنيـاز كـارگروه هـاي      

 .مذكور

 .ارسال طرح ها و پروژه هاي مديريت پسماند براي تصويب كارگروه استاني����

يوه پيگيري امور جرايم و تخلفات مديريت پسماندها و ضابطين قوه قضاييه مطابق ش����

 .نامه هاي مربوطه

پيگيري و اخـذ تعرفـه هـاي بهـاي خـدمات مـديريت پسـماند مطـابق شـيوه نامـه           ����

 .دستورالعمل هاي مربوطه

آيين نامـه اجرايـي    4تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي مديريت پسماند مطابق با ماده ����

 .مديريت پسماند و برنامه راهبردي ارايه شده از سوي وزارت كشور

قانون و  12و تملك محل دفع پسماندهاي عادي بر اساس مفاد ماده  شناسايي، تعيين����

 .آيين نامه اجرايي مديريت پسماندها 23و  7مواد 

كليه اهداف و وظايف سازمان بايد در چارچوب قانون مديريت پسماندها مصـوب سـال   

و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطـه و قـانون شـهرداري و سـاير مقـررات       1383

 .ني موضوعه صورت گيردقانو

  

  : : مركز سامان و حدود علميات آنمركز سامان و حدود علميات آن: : 55ماده ماده --55--66--77--22
  . باشد شهراست و محدوده عمل آن محدوده و حريم شهرميدر مركز سازمان 
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  : : منابع درآمد سازمانمنابع درآمد سازمان: : بب--66--66--77--22
ها و تقويت بنيه مالي خود از طريق زير با رعايت مقررات  تون جهت تامين هزينه سازمان مي

   .موضوعه كسب درآمد نمايد

اي و كارشناسي و فني در قالب تهيه طرح و پيشنهاد و  درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره

اجرا در زمينه اهداف و وظايف سازمان براي مراجعين بخش خصوصي و دولتي و عمومي و 

  . شهرداريها

) 27-2(در زير چارت پيشنهادي براي سه محدوده شهري با توجه به جمعيت در نمودارهاي 

  .ارائه شده است) 29-2(تا 
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ئه گزينه هاي مناسب براي تامين هزينه هاي مديريت پسماند با توجه به قوانين و ئه گزينه هاي مناسب براي تامين هزينه هاي مديريت پسماند با توجه به قوانين و اراارا  --88--22
  مقررات مربوطهمقررات مربوطه

  مقدمهمقدمه--11--88--22

د و  مصرف مي باشند مثالً يتوليد شده، قابل بازگشت به چرخه تول يبسياري از پسماندها

ستيكها، شيشه، كاغذ و بسياري ديگر از تركيبات موجود در فلزات، آلومينيوم، آهن، برخي از پال

آوري شود، به راحتي به چرخه توليد و  تواند در صورتي كه به صورت مجزا جمع پسماند مي

  .مصرف ثانويه برگردد

خاصي  يكيولوژيبرخي ديگر از تركيبات موجود در پسماند بايد فرآيندهاي فيزيكي، شيميايي و ب

شود كه بتواند مجدداً به چرخه توليد و مصرف برگردد، به مجموعه اين  بر روي آنها انجام

مثالً از بازيافت الستيكهاي مستعمل مي توان . فعاليتها پردازش پسماند يا بازيافت اتالق مي گردد

نوع محصول جديد و قابل مصرف توليد كرد به عنوان مثال مي توان كفپوش، كابل، سيم،  70

كفش و بسياري از چيزهاي ديگر   له، پاركت، وسائل تزئيني و دكوري، كفتسمه صنعتي، نوار نقا

  .توليد كرد

مرغ و كارتنهاي بسته بندي محصوالت مختلف  از بازيافت كاغذ مي توان كاغذ، مقوا، شانه تخم 

  .توليد كرد) كمپوست(و يا از بازيافت پسماند هاي تر و پسماندهاي غذايي كود آلي 

ست يط زيد شده به جز حفظ محيتول يافت انواع پسماندهايپردازش و باز يايگر از مزايد يكي

ها يين صرفه جويباشد كه از اي آن م ياقتصاد ي، ارزشهايعيدر مصرف منابع طب ييو صرفه جو
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توان ي ارزشمند موجود در كل پسماند م يد و فروش انواع پسماندهايحاصل از خر يو درآمدها

  .را بطور مناسب پوشش دادستم يس يجار ينه هاياز هز يبرخ

  

  گذاري در سيستم مديريت پسماندگذاري در سيستم مديريت پسماندسرمايه سرمايه --22--88--22

  :داد قرار نظر مد را گذاري سرمايه كلي زمينه دو توان مي پسماند مديريت بحث در

  دفن و حمل آوري، تفكيك، جمع خدمات :مرحله اول

 صورت در(پالستيك  و فلز ، كاغذ بازيافت و كمپوست نظير بازيافتي صنايع احداث: مرحله دوم

  ).نياز

 زمينه در گذاري سرمايه مورد در بررسي قابل معيارهاي مهمترين شده، ياد مطالب به توجه با

 :شمرد بر مي توان ذيل ترتيب به را دفن و حمل آوري، تفكيك، جمع

 .مطالعاتي منطقه شهرهاي مردم درآمد ميزان�

 .خدمات هزينه هاي پرداخت به مردم تمايل ميزان�

 .امور اداره در (منطقه شهرداريهاي) شهري پسماندهاي محلي ريتهايمدي مالي توان�

 دفن و حمل آوري، جمع هاي برنامه نيازهاي تامين در ها شهرداري تجهيزاتي توان�

 .جامد شهري پسماندهاي

 دفن زباله هاي و حمل جمع آوري، زمينه در جامد پسماندهاي مديريت هاي هزينه�

 .شهرها
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 مديريت هاي هزينه تامين در دولتي نيمه و دولتي بخش و مردمي مشاركت سهم�

 .دفن و حمل جمع آوري، زمينه در جامد  شهري پسماندهاي

 مطلب اين دانستن كلي طور به بازيافت، كارخانجات احداث براي گذاري سرمايه خصوص در

 زيافتبا و تفكيك براي الزم اقتصادي پتانسيل داراي زباله اجزاي از يك كدام است كه مهم بسيار

  .دارد عمليات اجرايي شيوه و هها سرماي جذب با تنگاتنگي مسئله ارتباط اين كه چرا .باشد مي

 بازيافت صنايع بحث در سرمايه تقسيم و گذاري سرمايه براي متنوعي بسيار روشهاي كلي طور به

 نوع يعني كلي نوع دو قالب در روشها اين تمامي طرح منطقه در و ما كشور در دارد كه وجود

   .هستند بندي قابل طبقه عمومي نوع و دولتي

 :شود مي بندي تقسيم ذيل به انواع روشها اين شهرها، در گذاري سرمايه ديدگاه از

 )ذيربط و يا شهرداري كرج فرمانداري نظر زير( ها شهرداري هاي تعاوني تشكيل -1

 خصوصي بخش گذاري سرمايه -2

 تيدول نيمه و دولتي بخش گذاري سرمايه -3

 نوع سه هر براي كه (B.O.T)انتقال و برداري بهره ساخت، روش و متقابل بيع ، فاينانس روشهاي

 سطح در گذاري سرمايه متداول بسيار روشهاي از باشند، مي كاربرد قابل الذكر روشهاي فوق

 جمله از مختلف صنايع احداث زمينه در سرمايه جذب براي كه معموالً هستند ما كشور و جهان

  .دارد كاربرد بازيافت عتصن
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 به را صنايع بازيافت زمينه در گذاري سرمايه مورد در بررسي قابل معيارهاي همچنين مهمترين

 :شمرد بر مي توان ذيل ترتيب

 .مدت كوتاهترين در محصول فروش از اطمينان�

 كارخانه مكان انتخاب در محدوديت عدم و شهري مناطق در بازيافت صنعت احداث امكان�

 ارتقاي و خارجي معتبر هاي شركت ه هاي مشاور و ها راهنمايي از استفاده انامك�

 .تكنولوژيكي

 . المللي بين هاي سازمان ساير و جهاني بانك جمله از خارجي هاي وام از استفاده امكان �

 احداث و مشترك بهداشتي دفن محل احداث هاي پروژه با اتباط در ويژه موضوع به اين

 .است اهميت حايز مطالعاتي محدوده در كمپوست كارخانجات

 بازيافت صنايع به احداث توجه با مناسب هزينه با كارآمد و متخصص نيروهاي تامين امكان�

 )برتر فرآيند و فنĤوري مناسب انتخاب با( كافي و مناسب افزوده ارزش ايجاد�

 .مدت كوتاهترين در سرمايه اصل بازگشت تضمين�

 .يدكي قطعات يا و خارجي مواد به وابستگي حداقل�

 .اوليه مواد قيمت بودن ارزان و فراواني بودن، دسترس در�

 مخاطره و ريسك بدون و مناسب سودآوري�

 زيست، محيط آلودگي كاهش انرژي، كم مصرف عمومي، مصرف بازار گستردگي زايي، اشتغال

) آب سطحي و زيرزميني منابع آلودگي كاهش جنگلي، درختان قطع كاهش(منابع طبيعي  حفظ

 با توجه با دفن هاي هزينه كاهش آب، مصارف كاهش مسري، و بيماريهاي خطرناك ،كاهش
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 به كه روند مي شمار به بازيافت صنايع مزاياي جزء واردات همگي كاهش و مواد حجم كاهش

  .گيرند قرار توجه مورد است دولتي الزم غير بخشهاي گذاري سرمايه ترغيب منظور

 

  پسماندپسماندمديريتمديريتمينهمينهززدردرخدماتخدماتبهايبهايتعيين تعيين --33--88--22

 به سهم مشاركت پرداخت همان مردمي مالي هاي مشاركت جلب عملي و مؤثر هاي نتيجه از يكي

بايد  .باشد مي روستاها و شهرها ساكنين طرف از پولي و ريالي ماهانه يا و ساليانه عوارض صورت

 مورد نطقهم شهرهاي مردم است ممكن ، اشاره مورد فرهنگي موانع سبب به كه داشت توجه

 اقتصادي مشكالت وجود دليل به اصوالً يا و كنند خودداري شده ياد عوارض از پرداخت مطالعه

 . ندارند را چنين عوارضي پرداخت توان

 و محسوب شده مشاركت هاي ه شيو از يكي تنها خدماتي عوارض پرداخت كه است ذكر شايان

 دلسوزانه و داوطلبانه همكاري همان آنها هعمد بخش كه د دار وجود نيز مؤثرتري بسيار هاي شيوه

 كشورهاي در كه چيزي باشد، مي زباله مديريت برنامه مختلف هاي بخش اجراي مردم در

 و فرهنگي معضالت سبب به ما كشور شرايط در ولي است مشاهده راحتي قابل به جهان پيشرفته

 براي مشاركتي روشهاي چنين از استفاده فرهنگ كه تا زماني بنابراين . ندارد وجود اقتصادي

 جاري هاي هزينه پرداخت نگردد، نهادينه در كشور جامد زايد مواد مديريت هاي هزينه كاهش

 .باشد روش ترين شايد عملي مردم سوي از شهري پسماندهاي مديريت خدمات
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 از ها ههزين اين كل كه داشت انتظار توان نمي مردم كم درآمد و گزاف هاي هزينه به توجه با البته

 دولتي هاي بودجه قالب در هزينه ها از بخشي امر ابتداي در است الزم و شود مردم تامين طريق

  .گردد تامين

 زايدات مقابل در پسماندها و زباله توليد اصلي عاملين عنوان به منطقه هر مردم ديگر عبارت به

 لذا . بود خواهد مردم ودخ متوجه يده پد اين مستقيم ضرر و سود و باشند مي شده مسوول توليد

 و صاحبان مختلف قالبهاي در بهداشتي دفن تا توليد مرحله از مديريت پسماندها در مردم نقش

 .است اساسي و مهم بسيار غيره و ادارات، خانوارها صنايع، و شركتها كاركنان

 بخش عهده به تماما پسماندها مديريت دنيا پيشرفته كشورهاي از بسياري در كه آنجايي از

 فقط دولتي بخشهاي و كنند مي دنبال را مالي اهداف اكثرا نيز بخشها اين باشد و مي خصوصي

 چنين به دستمزدي يا حقوق هيچ و دارند را غيردولتي اين ارگانهاي عملكرد بر ناظر نقش

 با الزحمه حق پرداخت لذا پردازند، نمي مردم رساني به خدمات و دهي سرويس بابت ارگانهايي

 اصل يك بصورت غيره و صنعتي گرفته تا خانگي از زباله كنندگان توليد انواع براي مشخص مبالغ

 آلودگي و زيست به محيط وارده خسارات بهاي كه اند پذيرفته مردم و است افتاده جا قانون و

 كه بپردازند، چيزي بايد ماليات بصورت چه و الزحمه حق غالب در چه اند كرده ايجاد كه را هايي

 ما كشور شرايط در ولي است مشاهده قابل و شده پذيرفته راحتي به جهان پيشرفته كشورهاي در

  .ندارد وجود برنامه هايي چنين اقتصادي و فرهنگي معضالت به سبب
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  دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي شهريدستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي شهري--44--88--22

ـ يريقانون مد 8ن دستورالعمل باستناد ماده يا دكننـدگان بـه   يق توليه منظـور تشـو  ت پسماندها و ب

 يبـودن بـرا   يافـت، كـاربرد  يك از مبـدا و باز يـ تفك يفـ يو ك يش كميد كمتر پسماند و افزايتول

ق شـهرداران در جهـت ارائـه    ي، تشـو ياسالم يش نقش شوراهاي، افزايريها، انعطاف پذيشهردار

  .تده اسيه گرديته يعاد ينه ها، جهت پسماندهايخدمات مناسب تر و كاهش هز

 2ف منـدرج در مـاده   ين دسـتورالعمل تـابع تعـار   يواژه ها و اصطالحات به كار رفته در ا: 1ماده 

شــماره  يــين نامــه اجرايــيآ 1و مــاده  20/2/1383ت پســماندها مصــوب  يريقــانون مــد 

  .باشد يئت محترم دولت ميمصوب ه 1/5/84ه مورخ  32561ت/28488

ـ از تول يخـدمات وصـول   يعبارت اسـت از بهـا  : پسماند ييت اجرايريمنابع درآمد مد: 2ماده  د ي

، ي، صـنف ي، خـدمات ي، تجـار ياز جمله واحدها و اماكن مسـكون  يعاد يه پسماندهايكنندگان كل

  .م شهرهايواقع در داخل حر يا كشاورزيره يو غ ي، اداريديتول

ـ تاد) د كننـده پسـماند  يـ تول( يا حقـوق ي يقياشخاص حق: پرداخت كننده: 3ماده   يه كننـده بهـا  ي

  .باشند يم ييت اجرايريخدمات به مد

پسماند است كـه مشخصـات و    ييت اجرايريقبض صادره توسط مد: يصورتحساب بده: 4ماده 

د كننده پسماندها در آن درج شده و با ذكر شـماره  يتول يا حقوقيو  يقياشخاص حق يزان بدهيم

  .دگرد يدكننده پسماند ارائه ميم و جهت پرداخت به توليتنظ يحساب بانك
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شامل مشخصات پرداخت كننـده   ياز برگه صورتحساب بده يقسمت: افت وجهيد دريرس: 5ماده 

م يد قرار گرفته و به پرداخت كننده تسلييخدمات توسط بانك مورد تا يز بهايبوده كه پس از وار

  .گردد يم

در حسـاب   ير درآمـدها و نگهـدار  يخـدمات از سـا   يك بهـا يها موظف به تفكيشهردار: تبصره

  .گردد يت پسماند ميريمد ينه هاين نامه فقط صرف هزييگانه بوده كه بر اساس قانون و آجدا

  :پسماند ييت اجرايريمد يخدمات ينحوه محاسبه بها: 6ماده 

  :ياماكن مسكون يبرا يدكنندگان پسماند عاديتوسط تول يخدمات پرداخت يبها) الف

C=F×D×R×(Ct +Cd)×Ea×Eb  

F= بعد خانوار شهري 

D= )روز365(اي سالروزه  

R= )كيلوگرم(سرانه توليد پسماند در شهر مربوطه  

Ct= )ريال(هزينه جمع آوري و حمل و نقل يك كيلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه  

Cd=( ريال(هزينه دفع يك كيلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه    

E1= نوســازي يــك نســبت عــوارض نوســازي واحدمســكوني مــورد نظربــه متوســط عــوارض  

ضريب تعديل منطقه اي= واحدمسكوني شهر  

با شرط4/0 < E1 5/1<  
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E2= ضريب )=مي باشد 7/0حداقل اين مقدار (نسبت پسماند تفكيك نشده به كل پسماند توليدي

 تشويق جهت گسترش تفكيك از مبدا

C= )ريال(بهاي خدمات پسماند يك خانوار شهري در شهر مربوطه   

هزينه هاي مديريت پسـماند را از سـاير   % 30مي تواند حداكثر تا شوراي اسالمي شهر : 1تبصره 

 (C)منابع شهرداري تامين و معادل اين رقم به عنوان يارانه از بهاي خدمات محاسبه شـده فـوق   

  .كسر نمايد

  .ساله حذف گردد 5يارانه منظور شده بايد حداكثر در طي يك دوره : 2تبصره 

  :كنندگان پسماند تجاري و اداريبهاي خدمات پرداختي توسط توليد) ب 

عوارض كسب بـا توجـه بـه    ) پنجاه درصد% ( 50بهاي خدمات مديريت پسماند،صنوف :  1بند 

  .نوع كسب تعيين مي گردد

و شـركت   يو مراكز و موسسات آموزش يه اماكن اداريت پسماند كليريخدمات مد يبها:  2بند 

اعم از (ي ملكعوارض نوساز% 100دلي گردند معاكه صنف محسوب نم يو خدمات يدولت يها

  .گردد ين مييتع)يا وقفي ي، رهني، اجاره ايملك

 1خـدمات بنـد    يعـالوه بـر بهـا   ) 2وست يست پيل لياز قب( در مورد مشاغل پر زباله :  1تبصره 

تر و  -خشك( متناسب با نوع پسماند  ييتواند بر اساس تعرفه و روش اجرا يم ييت اجرايريمد

  .افت دارديمربوط را در ينه هايشود هز يب ميتصو ياسالم يتوسط شوراكه ) ا وزنيحجم 
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 يت پسـماند معـاف مـ   يريخـدمات مـد   يا از پرداخت بهـا يه ها و تكاينيمساجد، حس:  2تبصره 

... ) و  يتجـار  يمانند واحـدها ( ر مرتبط يغ ين اماكن واحدهاياست چنانچه در ا يهيبد. باشند

ت يريخـدمات مـد   ياحد و نـوع كسـب مشـمول پرداخـت بهـا     متناسب با تعداد و. مستقر باشند

  .پسماند خواهند بود

ت يريخـدمات مـد   ياز پرداخـت بهـا   يدولتـ ) و متوسطه يي، راهنمايابتدائ( مدارس :  3تبصره 

  .باشند يپسماند معاف م

نـه  يم شهرها مكلفند هزيمستقر در حر يو كشاورز يعاد  يدكنندگان پسماندهايه توليكل: 7ماده 

 يب شـورا ي، پردازش و دفع پسماندها را كه بـه تصـو  ي، جداسازيشده خدمات جمع آورتمام 

ز يـ ده واريـ كه به طور جداگانه افتتاح گرد يده است به حساب شهرداريشهر مربوطه رس ياسالم

  .ندينما

مسـئول نظـارت بـر حسـن     ) كشور  يها ياريها و ده يسازمان شهردار( وزارت كشور : 8ماده 

  .د نظر خواهد بوديدستورالعمل بوده و در صورت لزوم قابل تجد نيت اياجرا و رعا

  

  مطالعاتيمطالعاتيمنطقهمنطقهدردرپسماندهاپسماندهامديريتمديريتخدماتخدماتبهايبهاياخذاخذقانونيقانونيوواجرايياجراييهايهايشيوهشيوه--55--88--22

 7ماده به توجه با ويژه و صنعتي پسماندهاي كنندگان توليد وضعيت خدمات، بهاي اخذ زمينه در

 آن، هاي هزينه و پسماندها از دسته اين اجرايي تمديري و است مشخص پسماندها قانون مديريت

 و شهري از اعم پسماندها توليدكنندگان ساير مورد در . بود خواهد آنها عهده توليدكنندگان به

 هاي هزينه تواند اجرايي مي مديريت پسماندها، مديريت قانون  8ماده  به استناد با روستايي
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 توسط كشور وزارت دستورالعمل طبق كه اي با تعرفه ندپسما كنندگان توليد از را پسماند مديريت

 هاي هزينه صرف فقط و نموده دريافت شود مي تعيين پسماند نوع حسب بر اسالمي شوراهاي

 .نمايد پسماند مديريت

 نظر مورد شهري مناطق در ها، شهرداري نظارت و نظر با موجود قانوني مواد به توجه با بنابراين


�' بصورت را خصاي مش توان تعرفه مي-
� 
� �E�,- ، به كه خدماتي ميزان و نوع به توجه با 

 مورد شهري مناطق براي خانوارها درآمد و زندگي سطح همچنين و مي گردد ارايه شهر هر مردم

 . نمود دريافت خانوارها از خدمات، ارايه و رسيد ارايه در ازاي را تعرفه اين . نمود تعيين مطالعه

 صدق نمايد، مي استفاده شهرداري از خدمات كه زباله ليدكنندگان تو ديگر ي برا موضوع همين

 .درماني �بهداشتي مراكز و صنايع :مثال عنوان به .نمايد مي

 ازاي در شهرها مردم از بها اخذ طرحهاي اجراي و انجام از قبل كه است الزامي نكته اين ذكر البته

 الزم سازيهاي فرهنگ بايد شد گفته هم قبال كه ورهمانط پسماند، مديريت امر در خدمات رساني

 مديريت امر در فعال عامالن به الزحمه حق يا و مشاركت حق پرداخت مردم براي و گيرد صورت

 در توان مي اشتراكها، حق اين پرداخت در استمرار جهت .توجيه گردند خوبي به شهري هاي زباله

 عادت اشتراك حق پرداخت به مردم كه خاص نيدوره زما يك از مثال عنوان به مناسب، مواقع

 نظارت با و شهرها سطح در و مشمول گير همه قانوني بصورت آنرا پذيرفتند، آنرا و كردند

 به را رسيدهايي حق اشتراك پرداخت و مالي كمكهاي ازاي در و درآورد اجرا به شهرداريها

 . داد تحويل خانوارها
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 امتناع اشتراك حق پرداخت از كساني كه براي تنبيهي ملعا يك عنوان به مدت بلند در همچنين

 مي هستند، عمدتا شهرداريها كه شهرها در پسماند مديريت اجرايي مسول و مديريت ورزند، مي

 تا زمان نظر مورد خانوارهاي به رساني ت خدما و ها زباله آوري جمع از آنها، ت نظار با توانند

 در كه است ذكر به الزم. .آورند عمل به جلوگيري ت،خدما بهاي و اشتراك حق مجدد پرداخت

 نظر گرفته مي در )اقماري يا كلي(رساني  خدمات مركز عنوان به روستايي يا شهر كه مواردي

 ي روستاها و شهرها مديريت پسماندهاي خدمات انجام علت به كه را هايي هزينه بايد شود،

 .يدنما يافت در آنها از گردد، مي متحمل پوشش، تحت

 تواند مي مطلوب فعاليت بستر و زيرساختها ايجاد براي دولتي كمك هاي استفاده از امر ابتداي در

 روستاها و شهرها بين كافي تعامل بايد مدت دراز در ليكن جبران نمايد، را ها هزينه اين از بخشي

 .گيرد قرار طرح ذينفعان تمامي قبول مورد و نهادينه گشته موضوع اين تا گيرد صورت منطقه ي

 ين ا در الزم ي ها دستورالعمل و صدور هماهنگي يجاد ا در استانداريها و ها فرمانداري نقش

 مستقيم مسئول روستاها دهياران در و شهرداران ها، شهر در . است اهميت حايز بسيار خصوص

 . بود خواهند مربوطه ي ها دستورالعمل و طرح اي اجر

 كنندگان توليد ساير و مردم از شهر و روستا هر در پسماند ديريتجاري م هاي هزينه ترتيب بدين 

 مورد در . گرفت خواهد قرار باالدستي مركزي اختيار مديريت در خدمات با متناسب و دريافت

 انجام قابل معكوس جهت با مشابه نيز روشي پسماند مديريت هاي طرح از حاصل درآمدهاي

 نمود، كسب را پسماندهاي منطقه، درآمدي مديريت اعمال اثر در مركزي مديريت اگر يعني . است

 از  ليكن .پرداخت نمايد ايشان به را آن طرح هاي زيرمجموعه از يك هر سهم با متناسب بايد
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 هزينه قابل كه آنست بهتر سازد، مي پيچيده را موضوع كمي مالي، امور حجم چنين انجام آنجاييكه

 از و محاسبه طرح درآمدهاي كسر از پس ذيربط هاي زيرمجموعه از پسماند مديريت دريافت

 عوايد از مستقيم غير طور به منطقه پسماند مديريت بدنه تمام اينصورت در . گردد ايشان دريافت

 مديران تالش و همكاري ميزان به بستگي عضو هر سهام نسبت . شد مند خواهند بهره ها طرح

  .داشت خواهد يا تفكيكي توليدي زباله ميزان و محلي

 

  بندي و ارايه گزينه هاي پيشنهاديبندي و ارايه گزينه هاي پيشنهادي  جمعجمع--66--88--22

 بازيافت هاي طرح در گذاري سرمايه براي مختلفي گروههاي گفته، پيش مطالب به توجه با

 و سازمانها و ها شهرداري شامل دولت : از عبارتند خالصه طور به اند كه گرديده شناسايي

 بخش :شامل عمومي غيردولتي بخش مالي، موسسات و )بانكها  و اي منطقه و ملي سطح نهادهاي

 .بين المللي سازمانهاي و مردم خصوصي،

 مناسبي اقتصادي مقبوليت از هنوز اند ارتباط در زباله با طريقي به كه هايي طرح ماهيت دليل به

 در امر ابتداي در خصوصي بخش و مردمي مشاركت پتانسيل از استفاده باشند، برخوردار نمي

 در است انتظار مورد كه اندازه همان به اگر .رسد مي نظر به مشكليموضوع  گذاري، سرمايه

 هاي طرح بيشتر بازيافتي، صنايع به كمك جنبه از كه(پسماند  مديريت هاي برنامه ساير پيشبرد

 به خود باشند، داشته توفيق )باشد مطرح مي آن با مرتبط هاي سازي فرهنگ و مبدا از تفكيك

 . آيد مي شمار به بازيافت در قيممست غير سرمايه گذاري نوعي
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 سرمايه به نسبت شده ريزي برنامه و آگاهانه كامال صورت به دولت ابتدا در است رو الزم اين از 

 برنامه جمله من ديگر هاي برنامه پيشرفت با همگام كه طوري به .اقدام نمايد اوليه هاي گذاري

 اهداف و ها برنامه با مطابق شهرها در اجزا ازمبدا ، تفكيك سازي فرهنگ و مردم آموزش هاي

 آگاهي سطح افزايش پسماند، مديريت هاي كاهش هزينه دفني، مواد حجم كاهش نظر، مورد كمي

 تا و غيره، و ضرورت حد تا الزم به امكانات ها شهرداري تجهيز ها، شهرداري در ذيربط مسئولين

 در عطفي نقطه عنوان به از آن بتوان هك اي نقطه نيز و بازيافت عمومي فرهنگ شده نهادينه زمان

 سرمايه در نقش دولت تدريج به كرد، ياد ابعاد همه در شده انجام هاي گذاري سرمايه بازگشت

 در اختيار غيرمستقيم يا مستقيم طور به كه هايي سهام واگذاري به نسبت و شده كمتر ها گذاري

 در گذاري سرمايه براي ابراينبن . شود اقدام عمومي و خصوصي بخش به است، بوده دولت

 :شود پيموده گردد، مي بيان ذيال كه آنچه نظير روندي است الزم شهري مديريت پسماندهاي

 )روستايي و شهري نيازهاي توام بررسي(اي  منطقه يابي پتانسيل  - 

 گذاري سرمايه ضرورت نظر از مناطق بندي اولويت  -

 منطقه در روستا و شهر دادن پوشش منظور به(بازيافتي  صنايع احداث هاي هزينه تلفيقي برآورد  -

  )مورد نظر

 مختلف بخشهاي در بلندمدت و مدت ميان مدت، كوتاه هاي دوره براي كمي اهداف تعيين  - 

 اين به نيل براي ها دهياري و ها شهرداري نمودن مكلف و روستايي و شهري مديريت پسماند

 .زمان مقرر تا اهداف
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 بازيافت امر در گذاري سرمايه در موثر مختلف هاي بخش گذاري سرمايه ريجيتد بندي سهم  -

 نقش شدن پررنگ و ها دهياري و ها شهرداري / دولت نقش تدريجي شدن نگرش كمرنگ با

 .سرمايه گذاري در مردمي و بخش خصوصي بانكها،

 در  .سرمايه ريس سربه دوره طي از پس شده، ارايه دولتي هاي كمك و ها وام نمودن مستهلك  -

 قابل سود داراي بازيافت هاي طرح از برخي كه گردد مي بيني پيش اينكه به توجه مرحله با اين

 مي باشد، مطرح نيز درآمدزايي جنبه از ها طرح اين به دولت نگاه كه در صورتي باشند، توجهي

 نظر در درآمدي منبع عنوان به را آن و نمود حفظ ها طرح اين در دولت را سهام از بخشي توان

 در شايد و نشده اي تلقي يارانه حها طر اين براي دولت كردن  هزينه صورت اين در . گرفت

  .گردد تلقي متوازن حالت بدترين

ت پسماند در يريمد ينه هاين هزيتام يتوان برا ير را ميز ينه هايبا توجه به مطالب فوق گز

  :ارائه نمودشهر 

به بخش خصوصي و پيمانكاران با تجربه ،عالوه بر اجاره دادن ناحيه يا منطقه اي -1

 پيمانكار خدمات شهري، جهت بازيافت تخصصي اجزاي با ارزش پسماند؛

به مزايده گذاشتن اقالم ارزشمند موجود در پسماند براي فروش به اصناف مختلف و -2

 .مرتبط

 .اجاره دادن ايستگاههاي تفكيك پسماندهاي خشك به بخش خصوصي-3

به بخش خصوصي براي توليد كود ) تفكيك در مقصد(هاي مركز دفن فروختن پسماند-4

 )سازمان بازيافت(آلي و يا تبديل مواد بازيافتي زير نظر شهرداري 
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ساخت و يا استقرار غرفه و يا كانكسهاي سيار جمع آوري پسماندهاي خشك -5

 .شهروندان در مكانهاي مختلف شهر و اجاره دادن آن به پيمانكاران با تجربه

وش كمپوست حاصل از كارخانه كمپوست به كشاورزان و يا فرآوري آن از طريق فر-6

 .گرانوله نمودن و بسته بندي تجاري جهت مصارف خانگي و فروش به ساير شهرها

حمل و نقل و دفع پسماندهاي شهري توليدي در , دريافت هزينه براي جمع آوري-7

 كارگاه ها و كارخانجات موجود در سطح شهر؛

 .ارض مديريت پسماند توسط شهرداري ها از شهرونداندريافت عو-8
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  ارائه گزينه هاي مناسب براي بستر سازي و ايجاد انگيزه براي جذب و مشاركت بخش خصوصيارائه گزينه هاي مناسب براي بستر سازي و ايجاد انگيزه براي جذب و مشاركت بخش خصوصي  --99--22

از آنجايي كه مديريت پسماند يكي از مباحث هزينه بر، در سطح مديريت شهري مي باشد، اختصاص 

اشد و بايستي حتماً از مشاركت بخش خصوصي در اين تمام هزينه ها به شهرداري ها عاقالنه نمي ب

با توجه به برنامه پنج ساله سوم توسعه در ايران و تاكيد دولت بر خصوصي . زمينه بهره جست

اين بخش به ارائه گزينه هاي مناسب براي بستر سازي و ايجاد انگيزه براي جذب و  درسازي، 

  .اخته مي شودمشاركت بخش خصوصي در زمينه مديريت پسماند پرد

يكي از مشكالت اصلي در مجموعه سيستم مديريت خدمات شهري كشور عدم وجود 

دستورالعمل و آئين نامه هاي مشخص و روشن متناسب با شرح خدمات و فعاليتهاي جاري به 

بنابراين هيچگونه شاخص منطقي از نظر علمي . ويژه در بخش خصوصي و پيمانكاري مي باشد

ابي و انتخاب بخش خصوصي حرفه اي و شركتهاي تواناتر و با راندمان و اجرايي براي ارزي

باالتر وجود ندارد، لذا ممكن است شركتهاي خصوصي واجد شرايط و شايسته تر براي مشاركت 

در مجموعه انتخاب نشوند و همين موضوع باعث مي شود تا ايجاد انگيزه و رقابت ميان شركتها 

  .كمتر شده و يا به كلي از ميان برود براي دخالت در امر اداره جامع،

        
  در سرمايه گذاري در سرمايه گذاري   صيصيتعيين شيوه هاي جلب مشاركت  بخش خصوتعيين شيوه هاي جلب مشاركت  بخش خصو    --11--99--22

كاغذ، مواد آلي و ديگر مواد  ايجاد صنايع بازيافت اعم از بازيافت  شيشه، پالستيك، پت،

طالعاتي آنچه كه در كشور ما و منطقه م. پسماندها، مستلزم انجام سرمايه گذاريهاي كالن مي باشد

بعنوان صنايع بازيافت موجود مي باشد، با آنچه كه بعنوان صنايع بازيافت منطبق بر فرآيندهاي 

  .علمي و استانداردهاي جهاني بايد ايجاد شود فاصله زيادي دارد
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در ايران سرمايه گذاري در صنايع بازيافت عمدتاً متوجه صنايع كمپوست بوده و در مورد 

تر كارگاههاي كوچك مقوا سازي و يا ذوب مواد پالستيكي و تبديل آنها پالستيك و كاغذ نيز بيش

  .باشد كه از فرآيندهاي علمي و مناسبي  تبعيت نمي كند به مواد ساده جديد مي

توان گفت كه در منطقه مطالعاتي اراك، هنوز سرمايه گذاري اصولي و مناسبي در  بنابراين مي

  .ت انجام نگرفته استمورد طرح هاي تفكيك از مبداء و بازياف

يكي از داليل اصلي عدم توسعه اينگونه صنايع درمنطقه، آن است كه سرمايه گذاري دراين 

. صنايع عمدتاً معطوف و محدود به شهرداريها و برخي حمايت هاي مالي دولتي بوده است

سرمايه گذاران بخش خصوصي دراين زمينه، اقدام به سرمايه گذاري هاي محدود و كوچكي 

موده اند كه در چارچوب اهداف خود براي كسب سود حاصل از سرمايه گذاري بوده است ن

  .واهداف محيط زيستي در آن لحاظ نشده است

در منطقه مطالعاتي، برنامه ريزيهاي كالن و بلند مدت براي كنترل مقدار پسماندها و بازيافت 

ير سازمان شهرداريهاي كشور مواد مختلف موجود در پسماندها انجام نشده است و مطالعات اخ

در مورد مناطق دهگانه، مبناي دقيقي براي شناخت وضع موجود، پسماندها و آلودگيهاي ناشي از 

آن در مناطق مختلف كشور و همچنين تعيين مقدار و قابليت هاي موجود براي بازيافت مواد 

  .زايد مي باشد

صنعتي گوناگون در منطقه مطالعاتي  با توجه به تنوع زمينه هاي سرمايه گذاري درپروژه هاي

بخش خصوصي تمايل چنداني ، اراك، و درآمدهاي قابل توجه حاصل از اين سرمايه گذاريها

براي ورود به اينگونه سرمايه گذاريها ندارد كه عملكرد آنها در گذشته مبين اين موضوع مي 

  .باشد
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رمايه گذاري در صنايع با توجه به مقدمه فوق شيوه هاي جلب مشاركت بخش خصوصي در س

  :بازيافت در منطقه مطالعاتي را مي توان در موارد ذيل خالصه نمود

شناخت كافي و الزم به سرمايه گذاران بخش خصوصي از نحوه و چگونگي امكان -

 .سرمايه گذاري آنان دراين صنايع داده شود

سماندهاي منطقه پتانسيل ها و استعدادهاي منطقه و ميزان مواد زايد قابل بازيافت از پ-

واستمرار و تداوم و افزايش مواد اوليه صنايع بازيافت براي بخش خصوصي مشخص 

 .شود

حمايت هاي دولت از سرمايه گذاران بخش خصوصي مشخص و از طريق رسانه هاي -

 .گروهي به اطالع مردم رسانده شود

 .حمايت هاي شهرداريها از بخش خصوصي دراين زمينه مشخص و اعالم گردد-

ح هاي تفكيك از مبداء در قالب دستورالعمل هاي اجرايي شهرداريها، به مرحله طر-

اجرا گذارده شود و هماهنگي الزم با بخش خصوصي جهت جمع آوري و استفاده از مواد 

 .آنها داده شود زايد تفكيك شده بعمل آيد و مجوزهاي الزم دراين زمينه به 

وليه اين صنايع از طريق شهرداريها داده ضمانت هاي الزم براي تامين و تحويل مواد ا-

شود، مثالً در مورد صنايع كمپوست، شهرداريها ضمانت الزم را براي تحويل پسماندهاي 

 .فسادپذير به بخش خصوصي بدهند

شهرداريها در زمينه ايجاد صنايع بازيافت با بخش خصوصي مشاركت نمايند و در -

 .دام نمايندتامين زمين مورد نياز و بخشي از سرمايه اق

حداقل قيمت خريد براي محصوالت بازيافتي توسط دولت تعيين و درمورد برخي از -

صنايع بازيافت كه فاقد درآمد زايي و سود دهي كافي مي باشد، يارانه هايي از طريق دولت 

 .تامين و به بخش خصوصي پرداخت گردد
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با كارمزد كم در تسهيالت بانكي مورد نياز بلندمدت از طريق سيستم بانكي كشور -

 .اختيار سرمايه گذاران قرار داده شود

 .پرداخت بخشي از كارمزد وامهاي دريافتي توسط دولت تامين و تضمين گردد-

اطالع رساني كافي در مورد حمايت هاي دولت و شهرداريها از سرمايه گذاران بخش -

 خصوصي دراين زمينه

راي سرمايه گذاري و ساير حذف مقررات دست و پاگير براي اخذ موافقت اصولي ب-

 مقررات مربوطه

با  .با رعايت و اعمال موارد فوق بخش خصوصي عالقمند به اينگونه سرمايه گذاري خواهد شد

شكل گيري صنايع بازيافت در منطقه، بخش عمده پسماندهاي منطقه بازيافت و آلودگيهاي 

زمينه مديريت مواد زايد ، همچنين مشكالت شهرداريها نيز در . محيط زيستي تعديل خواهد شد

  .تعديل خواهد گرديد

  

اوراق مشاركت ، فروش اوراق مشاركت ، فروش ((بررسي شيوه هاي جلب مشاركت مردم در امر سرمايه گذاري بررسي شيوه هاي جلب مشاركت مردم در امر سرمايه گذاري   --22--99--22
  ...)...)سهام وسهام و

سرمايه گذاري شهروندان بعنوان افراد حقيقي، در صنايع بازيافت به عنوان سرمايه گذار اصلي   

  .قرار نگرفته استبه داليل ذيل تاكنون مورد استقبال چنداني 

حجم سرمايه گذاري مورد نياز كالن و در نتيجه انجام آن توسط مردم با دشواري .1

 .امكان پذير است

مردم شناخت كافي از كم و كيف اينگونه سرمايه گذاريها و سود حاصل از سرمايه .2

 .گذاري ندارند
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ا زباله سود حاصل از اينگونه سرمايه گذاريها بخصوص در مورد صنايع كمپوست و ي.3

سوزي درحدي نيست كه از نظر اقتصادي جاذبه هاي الزم را براي سرمايه گذار داشته 

 .باشد

طرح هاي تفكيك از مبداء توسط شهرداريها اجرا نشده است و فرهنگ تفكيك از .4

بنابراين تامين مواد اوليه مناسب براي . ل جداگانه مواد ايجاد نشده استيمبداء و تحو

 .ي امكان پذير استاين صنايع با دشوار

مردم آگاهي الزم از توليدات بازيافتي، نحوه فروش آن و حمايت هاي دولت براي .5

 .وجود نداشته است هاتضمين خريد و غيره ندارند و يا اصوالً اينگونه حمايت

تسهيالت الزم براي سرمايه گذاري و مشاركت مردم در سرمايه گذاري فراهم نشده .6

 .است

ه جهت وابستگي مواد اوليه مورد نياز و هم چنين فروش ريسك سرمايه گذاري ب.7

توليدات بازيافتي به شهرداريها بدليل جابجايي مكرر شهرداران، تصميمات متفاوت 

 .شوراي شهر و شهرداران وعدم ضمانت هاي الزم در اين زمينه زياد مي باشد

ذاري به نگراني مردم براي انجام سرمايه گذاري مستقل بدليل وابستگي سرمايه گ.8

 .شهرداري درحد زيادي وجود دارد

با توجه به عوامل مورد اشاره، مردم در سرمايه گذاري مستقل براي ايجاد اين صنايع مشاركت 

 :نخواهند داشت ولي مي توان به شيوه هاي ذيل مشاركت مردم را در سرمايه گذاريها جلب نمود

 ت سود مناسب براي اين فروش اوراق مشاركت براي ايجاد صنايع بازيافت و پرداخ.1

اين امر مستلزم آن خواهد بود كه سازمان شهرداريها با هماهنگي با بانك . اوراق 
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مركزي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي، پرداخت اصل و بهره اين اوراق را 

 .ضمانت نمايند

ث ايجاد شركت هاي وابسته به شهرداريها و فروش سهام آن به شهروندان براي احدا.2

در صورتي كه مردم اعتماد الزم را به شهرداري داشته باشند امكانپذير  ه صنايع،ناينگو

 .مي باشد

ايجاد برخي تسهيالت از جمله معافيت كليه صنايع بازيافت از ماليات و عوارض، .3

واگذاري زمين براي احداث اين  و تضمين حداقل قيمت خريد محصوالت بازيافتي

  .رايط الزم را براي سرمايه گذاري مردم فراهم نمايدصنايع، مي تواند بتدريج ش

 

  تعيين معيارهاي موثر بر تصميم گيري در امر سرمايه گذاريتعيين معيارهاي موثر بر تصميم گيري در امر سرمايه گذاري  --33--99--22

عوامل مختلفي در امر سرمايه گذاري براي احداث صنايع بازيافت دخالت دارند كه مهمترين آنها 

  :عبارتند از 

ايع بازيافت براي سرمايه عوامل اقتصادي مهمترين تاثيرگذاري را در مورد احداث صن.1

چنانچه پروژه هاي بازيافت از توجيهات اقتصادي كافي  .گذاري بخش خصوصي دارد

اينگونه سرمايه گذاريها را انجام خواهند داد در غير اين صورت  ، مردمبرخوردار باشد

 .دليلي براي اين سرمايه گذاريها از طريق بخش خصوصي وجود نخواهد داشت

بازگشت سريع سرمايه نيز از عوامل و معيارهايي است كه همواره : بازگشت سرمايه .2

مورد توجه بخش خصوصي مي باشد كه دراين پروژه ها زمان بازگشت سرمايه نسبتاً 

 .طوالني مي باشد
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چنانچه دولت و شهرداريها حمايت هاي الزم را از : حمايت هاي دولت و شهرداريها.3

بر احداث اينگونه صنايع  مثبتاثير سرمايه گذاران بخش خصوصي بعمل آورند، ت

 .خواهد داشت

وجود تسهيالت بانكي براي برخي از پروژه ها و حمايت سيستم هاي بانكي براي .4

احداث صنايع بازيافت ، از جمله معيارهايي است كه بر تصميم گيري بخش 

 .خصوصي براي اينگونه سرمايه گذاريها موثر خواهد بود

مواد اوليه صنايع بازيافت در بلندمدت از جمله عوامل  ضمانت شهرداريها براي تامين.5

 .تاثيرگذار برسرمايه گذاري توسط بخش خصوصي مي باشد

ضمانت دولت براي خريد توليدات بازيافتي از ديگر عوامل موثر بر تصميم گيري .6

 .براي احداث صنايع بازيافت توسط بخش خصوصي و مردم مي باشد

بهره توسط بانكها براي احداث صنايع بازيافت، از  برقراري وام هاي بلند مدت و كم.7

ديگر مواردي است كه در تصميم گيري بخش خصوصي و مردم براي احداث اين 

 .صنايع تاثير مثبت دارد

دراين زمينه، بانك كشاورزي مي تواند، در احداث صنايع كمپوست از طريق پرداخت وام هاي 

كمپوست براي كشاورزان بيشترين تاثيرگذاري را كم بهره و بلند مدت و تضمين خريد توليدات 

  .داشته باشد

در مجموع معيارهاي تصميم گيري براي سرمايه گذاري در صنايع بازيافت براي بخش 

خصوصي، معيارهاي اقتصادي و كسب درآمدهاي مناسب و سود قابل مقايسه با ساير سرمايه 

ت و كمك هاي مورد نياز جهت اقتصادي در نتيجه بايد، شرايط الزم و تسهيال .گذاريها مي باشد

  .شدن اين واحدها فراهم گردد
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دولت و سازمانهاي موظف در اين زمينه نيز به جهت تحقق اهداف و سياست هاي كالن توسعه 

تا ساالنه  ،پايدار بايد زمينه هاي الزم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي را فراهم نمايند

نطقه اراك از طريق احداث صنايع بازيافت، تحت هزاران تن انواع پسماندهاي شهري م

فرآيندهاي علمي و بهداشتي مجدداً بازيافت و مورد استفاده قرار گيرد و محيط زيست منطقه 

  .بتدريج از آلودگيهاي ناشي از پسماندهاي شهري پاك گردد
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  ارائه گزينه هاي مناسب براي آموزش و اطالع رسانيارائه گزينه هاي مناسب براي آموزش و اطالع رساني  --1010--22

در روان پااليي و انديشه گرايي مي گذارد توانايي بخشيدن به  هدف نخستين هر انساني كه پاي

فرآيند آموزش در بهسازي انسان؛ سازندگي روح و روان او، تقرب به . خود و انديشه است

خداوند كه سرچشمه خرد و انديشه و نظم آفرين تمام هستي است و همچنين ارتقاء سطح بينش 

اندن او از تاريكي و جهالت و رهنمود ساختن و آگاهي هاي عمومي و تخصصي نسل بشر و ره

او به سمت نور و روشنايي، خود شناسي و خدا شناسي و همچنين تربيت و پرورش نسل هاي 

آينده و فرهيختگان فرداي هر جامعه بشري بسيار مؤثر و حقيقتي اجتناب ناپذير مي باشد و 

آنقدر با اهميت و مقدس شمرده شده  در تمام اديان و مكاتب آسماني "پرداختن به اين امر تقريبا

  .است تا آن جا كه مي فرمايند هر كس به من يك كلمه بياموزد مرا بندة خود نموده است

. آموزش وسيلة انتقال مواريث كهن فرهنگي، اخالقي، ديني و عرفاني تمام جوامع بشري است

شد، هدف از آموزش فرهنگ تمام اقوام مختلف در سراسر جهان بر آموزش صحيح استوار مي با

توسعة افكار انسانها و ايجاد ژرف نگري، خالقيت، خودآگاهي، آزاد انديشي و تعالي در جامعه 

فرهنگي كه همراه با تفكر انسان گرايانه به وسيله آموزش مؤثر و درست انتقال يابد به . است

الي شخصيت استقرار روابط مطلوب و حسن تفاهم و همبستگي فكري و پرورش انديشه ها و تع

  .انسان ها مي انجامد

آموزش باعث پرورش شعور اجتماعي در مسئوليت پذيري و دانش آگاهي مي گردد و انسان ها 

  .را آرمان خواه، هدف گرا، مختار، مبتكر، و سازنده مي نمايد

آموزش باعث پيوند انديشه هاي خالق و قلب هاي حساس شده و انسان ها را به صورت يك 

ي سازندگي و حفظ هر چه بيشتر زيبايي ها و نعمات الهي كشورشان به پويايي دل و همسو برا

  . قابل توجه و قابل قبولي وا مي دارد
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لذا بايد براي رسيدن به اهداف مورد نظر امر آموزش را بسيار جدي گرفت و از اولويت هاي 

ته در اين مقوله اصلي و اوليه تمام برنامه هاي جاري در كشور محاسبه نمود و توجه به دو نك

  :بسيار ضروري و منطقي به نظر مي رسد

در نظر گرفتن اعتبارات مالي و اقتصادي كافي و جامع براي طراحي و اجراي برنامه هاي  -الف

  . متنوع، نوين و مؤثر آموزشي براي تمام اقشار مختلف جامعه

  استمرار فعاليت هاي پويا و مؤثر آموزشي براي مدت زمان طوالني - ب

  

  لياتلياتكك  --11--1010--22

شناخت صحيح و اصولي از محيط زيست، منابع طبيعي، موهبت هاي الهي، منابع اقتصادي، و 

دركل حفظ و حراست قانوني از آنها و افزايش حس مسئوليت پذيري تك تك افراد جامعه و 

قبول اين نكته كه حفظ محيط زيست و موهبت هاي الهي يك وظيفه شرعي و قانوني است و 

ن امر جز با آموزش صحيح مبتني بر يك برنامة آموزشي همگاني كه در آن تمام التزام عملي به اي

اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شده باشند و استفاده از روشهاي نوين و مؤثر آموزشي و 

لذا در نظر گرفتن و بكار گيري شاخصهاي . متناسب با هر قشر جامعه امكان پذير نخواهد بود

 كه اهم اين پارامترها به شرح زير مي. هاي الينفك آموزشي خواهد بوداصولي ذيل جزو برنامه 

  :باشد

  برگزاري پيش آزمون از گروههاي هدف به صورت پايلوت-1

 تعيين شفاف اهداف آموزشي-2

 تجزيه و تحليل مهندسي و اصولي مخاطبين مختلف-3

 تهيه و تدوين و تنظيم محتواي آموزشي-4
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 رتربررسي استراتژيها و انتخاب استراتژي ب-5

 تعيين و تبيين دقيق و كارشناسي شيوه هاي آموزشي-6

 تهيه و تامين ادوات و تجهيزات نوين آموزشي-7

 ارزشيابي برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي انجام شده-8

 بر طرف نمودن موانع و نواقص و استمرار آموزش براي گروه هاي هدف-9

  

  آموزشآموزش  اهـدافاهـداف  --22--1010--22

اي هدف مختلف در جامعه مي تواند موارد زير هدف از انجام فعاليتهاي آموزشي براي گروه ه

  :باشد

  پسماندارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي شهروندان در رابطه با موضوع مديريت ـ 1   

  كاهش توليد پسماند  يـ آشنايي هرچه بيشتر شهروندان با اهميت شناخت روشها2

 جامعه در الگوي مصرف غلط رايجتصحيح  -3

 هروندان در زمينه تفكيك زايدات توليديشان در مبداءـ مشاركت روزافزون و بهتر ش3

از مواد بي ارزش و  شهروندان با پسماند هاي توليدي عمومي فرهنگ برخورد تغييرـ توسعه 4

  دورريز به مواد با ارزش و قابل تفكيك

  شهروندان در قبال بهداشت و محيط زيست مسئوليت پذيري  ارتقاء سطح-5

  يست وارتقاء شاخص هاي بهداشتي در شهرـ حفظ هر چه بيشتر محيط ز5

  صرفه جويي منطقي واصولي در مصرف صحيح منابع طبيعي -6

   تقليل هزينه هاي جاري سيستم -7
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  موضوعات آموزشيموضوعات آموزشي  --33--1010--22

براي هر گروه هدف در جامعه استفاده از شيوه هاي مختلف آموزشي متناسب با آن گروه طراحي 

لهاي آموزشي نقاط مشترك بسياري بشرح زير و اجرا خواهد شد وليكن در موضوعات و سرفص

  :وجود دارد

  . تعايف انواع پسماندها و طبقه بندي هاي آن(شناخت عمومي مواد زايد جامد .1

بيماري هاي ناشي از مديريت نا صحيح انواع (اهميت هاي بهداشتي انواع پسماندها .2
  )پسماندهاي توليدي

   اهميت انواع پسماندها از ديدگاههاي زيست محيطي.3

  . اهميت انواع پسماندها از ديدگاههاي اقتصادي.4

  راه كارهاي كاهش توليد پسماند.5

  .آشنايي با كمپوست و مزاياي اقتصادي و كشاورزي و زيست محيطي آن.6

  .آشنايي ساده با مفاهيم عمومي با عناصر مختلف مديريت پسماندها.7

  ).ي اجرا و جمع آوريروشها(آشنايي كامل با اجراي موثر تفكيك انواع پسماندها از مبدا.8

  .آشنايي با پسماندهاي خطرناك خانگي.9

  گروه هاي هدف آموزشيگروه هاي هدف آموزشي  --44--1010--22

تمام اقشار مختلف جامعه بايد آموزش ببينند و اولويت بندي شوند ولي به طور كلي ميتوان آنها 

  :را به گروههاي زير تقسيم و طبقه بندي كرد

  : ـ گروه هاي هدف آموزش همگاني عبارتند از 1

  االنالف ـ خردس

  ب ـ كودكان و نوجوانان
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  ج ـ جوانان

  د ـ بزرگساالن

  : ـ گروه هاي هدف آموزش تخصصي عبارتند از 2

  الف ـ خانگي

  ب ـ تجاري

  ج ـ اداري

  د ـ صنعتي

  :ـ آموزش تخصصي مجريان شامل  3

  الف ـ پيمانكاران

  ب ـ ناظران 

  (NGO)ج ـ گروه هاي غيردولتي

ارشد شهرداري و اعضاي شوراي اسالمي شهر و ج ـ مسئولين تصميم گيرنده و مديران 

  .سازمانهاي وابسته به شهرداري

براي هر گروه از مخاطبين آموزشي در نظر گرفته شده جهت تبيين و اجراي مفاهيم آموزشي از 

مشاورين و مدرسين با تجربه و ذيصالح و متخصص در امور آموزشي و مهندسي بهداشت 

  .كرد محيط و محيط زيست بايد استفاده 
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  روشهاي آموزشي پيشنهاديروشهاي آموزشي پيشنهادي  --55--1010--22

ـ تهيه و چاپ ، تكثير و توزيع بروشورهاي عمومي با مفاهيم ساده كه در آن ميزان پسماند  1

توليدي روزانه و ساالنه به همراه توضيح پسماند هاي تر ، خشك و خطرناك و همچنين راههاي 

هرچه بيشتر محيط زيست ، كاهش توليد پسماند به انضمام ذكر اين نكته كه بايد براي حفظ 

بهداشت و منابع طبيعي كشورمان با انجام تفكيك زايدات در مبدأ مشاركت نمائيد و حضوري 

  . فعال داشته باشيد ذكر شود 

تشكلهاي مردمي -دانشجويان(ـ روش آموزشي چهره به چهره با تربيت آموزشگران مناسب  2

  .يل بروشور در درب منازل موثر ميباشدبراي خانوارهاي مسكوني به همراه تحو) زيست محيطي

ـ برگزاري دوره هاي آموزشي يك روزه براي معلمان و مربيان بهداشت و ترتيبي تمام مناطق  3

شهري و توجيه طرح و نحوه مشاركت موثر دانش آموزان در اجراي هرچه بهتر طرح الزامي 

صورت پيوسته و با تكرار است تا آنگاه معلمان و مربيان نسبت به آموزش دانش آموزان به 

روزمره اقدامات موثري را انجام دهند، اجراي اين روش آموزشي براي معلمان و مربيان 

  . مهدكودك ها و گروه سني دانش آوزان بيش از هر گروه ديگر ضرورت دارد 

ـ استفاده موثر و مستمر از بيل بردهاي خياباني در تمام نقاط شهر به خصوص بزرگ راههاي  4

  .و پر تردد ، ميادين اصلي و غيره اصلي

ـ استفاده از تبليغات تلويزيوني و تيزرهاي آموزشي  و جذاب در فاصله قبل و ميان برنامه هاي  5

پرطرفدار تلويزيوني به ويژه در شب ها و از طرق شبكه هاي استاني و محلي بايد مدنظر قرار 

  . ش آموزشي و اطالع رساني داد گيرد تا بتوان طيف وسيعي از جامعه را بدين وسيله پوش
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ـ استفاده از شخصيت هاي محبوب هنري و ورزشي در برنامه هاي تلويزيوني به ويژه در  6

مراسم هاي جشن و جنگ هاي شادي براي توصيه كردن مشاركت در انجام طرح تفكيك از مبدأ 

  . براي عموم مردم 

جرايد كثيراالنتشار محلي و استاني ـ پوشش خبري در طيف وسيع و گسترده توسط رسانه ها و 7

  . به صورت روزانه با درج مطالب آموزشي با مفاهيم ساده و اساسي بايد انجام گيرد 

ـ آموزش و اطالع رساني پيوسته در تمام برنامه هاي كودكان و نوجوانان شبكه هاي مختلف  8

  .محلي و استاني 

نظور پاسخگويي به سئواالت شهروندان ـ بايد شماره تلفني را روابط عمومي شهرداري به م9

درمورد نحوه صحيح اجراي طرح و مشاركت فعال از طريق بروشورها ، بيل بردها ، تبليغات 

  . اتوبوسهاي شهري ، راديو و تلويزيوني محلي به مردم اعالم نمايند 

،  دانشجويان(ـ برگزاري سمينارهاي تخصصي و كارگاه هاي آموزشي براي قشر دانشگاهيان 10

بايد در طول سال ) اساتيد ، مسئولين شهرداري ها و ساير مسئولين اداري و موسسات ديگر

  . حداقل در هر فصل يك سمينار و يا كارگاه آموزشي انجام گيرد 

ـ برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت براي معلمان ، دبيران ، كارشناسان ، مهندسان ، 11

  . ات و قشر صنعتي الزامي مي باشد كارمندان شهرداري ها و ساير موسس

ـ تهيه و تكثير پوسترهايي با مفاهيم ساده آموزشي و جذاب جهت استفاده در ادارات و 12

  . موسسات دولتي و خصوصي و همچنين براي تمام كارخانجات الزامي است 
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  امكانات و وسايل كمك آموزشي مورد نيازامكانات و وسايل كمك آموزشي مورد نياز، ، شرايطشرايط  --66--1010--22

، ماژيك، تخته  نور، عدم سروصدا، وايت برد(آموزش مناسب جهت هاي كالستعيين مكان وـ 1

  ). پاك كن، ويديو و تلويزيون و صندلي به تعداد مناسب

ويديو، كـامپيوترو    پرده نمايش، ويديو پرژكتور،  مجهز به صندلي به تعداد مناسب،: ـ آمفي تئاتر2

  ).نرم افزار پاورپوينت

طب آموزش و حضور به موقع در دوره ـ هماهنگي كامل جهت دعوت كردن از گروه هاي مخا3

  . هاي آموزشي در نظر گرفته شده

بروشورهاي مـورد نظـر بـه انضـمام      ـ هماهنگي كامل و به موقع جهت طراحي، چاپ و تكثير4

  . پوستر، كتابچه و جزوات آموزشي

   .ـ استمرار آموزش هاي مذكور5

جـوايز نفـيس    هيته همچنين و ـ درنظر گرفتن اعتبارات الزم جهت انجام فعاليت هاي آموزشي6

و گـروه هـاي    يطـ يست محيو ز يبهداشت يفعال در مشاركت طرح ها براي برخي از شهروندان

مخاطب در نظر گرفته شده بـا همراهـي كامـل و مسـتمر و نظـارت دقيـق معـاونين فرهنگـي و         

   .اجتماعي شهرداري

-يفرهنگ و ارشاد اسـالم -اميربط مانند صدا و سيذ يكامل و مشاركت با سازمانها يهماهنگ -7

  غات يسازمان تبل

  ....ست ويط زيمح-اصناف-دانشگاهها-آموزش و پرورش-ياسالم

ت آموزشـگران و متقاعـد   يـ س و تربين متخصص و با تجربه جهت تدريد و مدرسين اساتيتام-8

سـت  يو ز يبهداشـت  يطرحهـا  يت اجـرا يـ رنـدگان در اولو يم گين و تصـم يمسئول ينمودن علم

  .ازيمورد ن ين اعتبارات كافيو تام ين بخشيب يمكارو در ه يطيمح
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  زمانبندي آموزشزمانبندي آموزش  --77--1010--22

به دو صورت جامع و مقطعي در نظر گرفته مي شـود كـه    "زمانبندي برنامه هاي آموزشي معموال

برنامه هاي مقطعي آموزشي براي رسيدن به اهداف كوتاه مدت يك پروژه خاص كه فقط يك بار 

ولي براي رسيدن به اهدافي چـون تصـحيح الگـوي مصـرف و     انجام خواهد شد قابل اجرا ست 

ترويج تفكيك از مبداء توسط شهروندان تنها برنامه جامع آموزشي قابل اجرا و مد نظر مي باشـد  

و انجام امور آموزشي و اطالع رساني به صورت مقطعي براي اينچنين طرحي جز بازخورد منفـي  

ل نخواهد داشت و ارائه برنامـه مشـخص زمانبنـدي    و تاثيرات نامطلوب اجتماعي پيامدي به دنبا

جهت انجام امور آموزشي تصويب شده توسط مشاورين ذيصالح آموزشي انجام مـي گيـرد كـه    

زمانبندي در نظر گرفته شده براساس مخاطبين آموزش و روش آموزشي در نظر گرفته شده براي 

ش آموزشـي در نظـر گرفتـه شـده     ن براي انتخاب رويبنابرا. گروه آموزشي مورد نظر خواهد بود

  .دو شاخص نوع مخاطب و ميزان توانايي اقتصادي تاثير گذار مي باشند  "زمانبندي قاعدتا

. براي زمانبندي در اجراي فعاليتهاي آموزشي نياز به اولويت بندي گروه هاي هدف مي باشد

ل يا مثالً سوم قرار اولويت بندي گروه هدف به ما ميگويد كه كدام گروه براي آموزش در رده او

  .گيرد كه به تبع آن زمان مناسب براي هر گروه و مدت آن مشخص ميگردد

در آين بخش چند گروه هدف، اولويت آنها و همچنين زمان الزم و وسايل مورد نياز براي 

  .آموزش آنها كامالً شرح داده شده است

  :گروه هاي هدف مورد نظر به ترتيب اولويت

  دبيران و معلمان.1

  يران مدرسه و اعضائ انجمن اوليا و مربيانمد.2
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 خانم هاي خانه دار.3
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:+B� � ���        
ست شناسي، شيمي، معلمان علوم و معلمان بهداشت ـدر اين گروه هدف، اولويت با دبيران زي

) ساعته 8(روه يك دوره كوتاه مدت آموزشي يك روزه ـدوره مورد نظر براي اين گ. باشد مي

  .باشد مي

مطالب مورد نظر با استفاده از جزوه آموزشي، پخش فيلم مستند آموزشي و نمايش  در اين دوره

  .براي گروه هدف ارائه ميگردد) Power Point(اساليد 
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اين گروه در اولويت دوم قرار دارند و بنابر موقعيتشان يك كالس آموزشي سه ساعته كفايت 

 20در اين كالس از وسايلي نظير پخش فيلم كوتاه و مستند آموزشي بمدت حداكثر . خواهد كرد

همچنين . براي انتقال مفاهيم آموزشي استفاده ميگردد) Power Point(دقيقه و نمايش اساليد 

  .اهدائ جوايز تشويقي به اعضاي شركت كننده توصيه ميشود
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  :بل اجراستبراي اين گروه هدف دو روش قا

  .مراجعه آموزشگران آموزش ديده به درب منازل و ارائه بروشور آموزشي) الف

. در اين روش بايد شهر را به مناطق ، نواحي و حتي محدوده هاي كوچكتر تقسيم بندي كرد

  .آموزش اين گروه در دسته آموزشهاي يكساله قرار ميگيرد

  .فاهيم ساده آموزشي و كاربرديبرگزاري كالسهاي آموزشي سه ساعته جذاب با م) ب
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در اين دوره ها استفاده از اساليد هاي رنگي، قطعات مستند كوتاه و بروشورهاي تصويردار 

  .و همچنين هداياي مرتبط با موضوع توصيه ميگردد

  

 

  


