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   چكيده

 تغيير يا و بهبود جهت در مديريتي عمليات تسهيل و در شهرستان قائن موجود دفن هاي محل وضعيت بررسي تحقيق اين از هدف

قائن  شهر پسماند مديريت در شرايط موجود بررسي ضمن تا شده سعي مطالعه اين در.. باشد. شهرستان قائن مي  مناطق در اين محل

 پس تحقيق اين در منظور بدين معرفي گردد. و پسماند از انرژي استحصال و بازيافت صنايع توسعه زمينه در موثر و مناسب راهكارهاي

 صورت دفن هاي محل از يك هر صاتمشخ گردآوري هاي و بررسي نياز، مورد هاي نقشه گردآوري و اي كتابخانه مطالعات انجام از

 دفن هاي محل محيطي زيست تعيين گرديد و  در انتها به محدويت هاي  GPS با مناطق موقعيت سپس و ميداني ارزشيابي به و گرفت

رهاي دستيابي به راهكا پرداخته شد و بهترين مكان جهت دفن مواد پيش بيني گرديد.GIS .سامانه شهرستان قائن با شهري پسماندهاي

مناسب جهت كاهش توليد زباله و هر گونه تغيير در تركيب اجزاي آن مستلزم شناخت وضع موجود شهر، عملكرد و نقش غالب شهر، 

شرايط اقتصادي و وضعيت اجتماعي و فرهنگي شهروندان مي باشد . آشنايي با فرهنگ، آداب و رسوم، شيوه هاي معيشتي، عادات 

از عوامل ديگر در اين زمينه داراي اهميت و قابل بررسي است .مهمترين و اولين اولويت در سلسله غذايي و ميزان سواد و بسياري 

شهرستان قائن علي رغم برخورداري از استاندارها و سرانه هاي زيست محيطي مراتب مديريت پسماند، اجتناب از توليد مي باشد . 

ت زباله ها نبوده ؛ با توجه به تحقيقات اين پژوهش بهترين مكان براي دفع مناسب داراي مكان مناسبي براي جمع آوري و دفع و بازياف

  زباله در خارج از شهر و حد فاصل قاين و روستاي خضري تعيين گرديد.

 

  واژگان كليدي: شهرستان قائن، ارزشيابي زيست محيطي، پسماندهاي شهري و محل دفن
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  مقدمه

 توليدي پسماندهاي كردن پراكنده راه، ترين ساده و بوده انسان عمده مشكالت از توليدي اندهايپسم دفع دور، ساليان از همواره 

 عنوان به آن سوء اثرات به توجه بدون شيوه اين مدتها. است بوده شهرها محدوده از خارج در آنها سوزاندن يا و مسطح هاي درزمين

 رايج همچنان روش اين ، نيافته توسعه كشورهاي در نيز امروزه كه طوريب. است بوده متداول جهان مختلف نقاط در روش عملي ترين

 باعث بيمارستاني و صنعتي پسماندهاي بويژه محيطي زيست لطمات و خسارات و پسماندها بهداشتي غير دفن از ناشي است مشكالت

 جهت و راستا اين در.گردد فوق نتيس هاي روش جايگزين بشري جوامع در بهداشتي دفن صحيح و علمي روشهاي رفته گرديده رفته

 كشاورزي ، بيمارستاني صنعتي، عادي، گروه پنج به پسماندها بندي تقسيم ضمن بهينه، مديريت انجام و پسماندها زيانبار ازآثار جلوگيري

 باشند مي حيطيم زيست مالحظات با همسو كه يابي مكان خاص هاي تكنيك از استفاده و اجرايي مديريت هاي گروه باتشكيل ويژه و

 مديريت هاي شاخه از يكي بهداشتي، گرديد.دفن تدوين نيز مربوطه قوانين و گشته جديدي مرحله وارد پسماندها علم مديريت عمال

 با و يافته كاهش آن حجم گرديده، زمين مدفون در ماند پس ، آن اساس بر كه است خاصي مهندسي عمليات بر مشتمل و بوده پسماند

 شبكه و گاز تهويه مجاري تعبيه روش با اين در. گردد مي زيست محيط به رساني آسيب مانع آن روي بر خاكي ايه پوشش ايجاد

 شده كنترل روش بهداشتي، ترتيب دفن بدين. شود مي جلوگيري شيرابه پخش و توليدي گازهاي از ناشي هاي آلودگي از شيرابه انتقال

 در و شده مدفون خاك وزير خارج ها انسان زندگي محيط از هميشه براي جامد زائد دموا آن اساس بر كه است پسماندها دفع از اي

 آمده عمل به الزم نيزدقت دفن محل انتخاب در كه است حالي در اين و گردد مي بر طبيعت به آن تركيب و نوع به بسته مدت، دراز

  باشد.

 در.  گردد مي باز قبل سال 40 حدود به ايران در علمي، يشرفتهپ موازين و اصول برابر پسماندها دفع و آوري جمع سابقه واقع در

 علي متاسفانه). 1384عمراني،( آمد وجود به تهران شهرداري توسط شهر خارج در پسماند دفع و حمل و آوري جمع سيستم سال اولين

 منظور بدين است، نگرفته صورت نهزمي اين در جامعي مطالعه هيچ هنوز مركزي استان در شهري دفن پسماندهاي طوالني سابقه رغم

در شهرستان قائن به بهترين مكان مناسب  جهت دفن  موجود دفن هاي محل محيطي زيست ارزشيابي ضمن شده سعي مطالعه اين در

 .شود پرداخته مناطق اين مواد اين

  معرفي محدوده

دقيقه طول شرقي 56درجه و 60دقيقه تا 38جه و در58دقيقه عرض شمالي و 5درجه و 34دقيقه تا 6درجه و 33شهرستان قاينات بين 

كيلومتر مربعي خراسان جنوبي را در 82863درصد از مساحت 64/18كيلومتر مربع وسعت، حدود 15446واقع شده است.  قاينات با 

  روستا است276شهر و 7دهستان و 13بخش، 5باشد و داراي  برگرفته و شكل متناسب آن مستطيلي مي

 در شهرستان قائن روشهاي دفن پسماندبررسي وضعيت فعلي 

كيلومتري از شهر در شمال غربي شهر در اطراف مختصات طول  8هكتار در  20محل دفن نهايي زباله شهر قائن با مساحت 

شمالي قرار دارد . اين محل در محدوده حفاظتي آب مشروب  33و  68و  52شرقي و عرض جغرافيائي  59و  17و  10"جغرافيائي 

كيلومتر فاصله دارد كه زمين آن جزو اراضي ملي بوده و در تملك شهرداري قائن مي  8از مناطق مسكوني و صنعتي حداقل  نبوده و

هكتار زمين مربوط به اراضي ملي ) و  66,2باشد. زمين هاي اطراف محل دفن همه تا چندين كيلومتري متعلق به منابع طبيعي است (

وه منتهي مي شود و از شمال و شرق به جاده اصلي دسترسي دارد.فاصله محل دفن تا نزديكترين زمين دفن از جهات غرب و جنوب به ك

كيلومتر فاصله محل دفن تا جاده بين شهري 8,5كيلومتر فاصله محل دفن تا شهر قائن در حدود  6,73روستا (محمد آباد علم) در حدود 

متر فاصله محل دفن تا نزديكترين منابع آبي زير زميني (چاه ساالري در  1630دفن تا جاده بين روستايي در حدود  متر 3570در حدود 
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كيلومترفاصله محل دفن تا مناطق تحت  3محل دفن تا نزديكترين منابع آبي سطحي (رودخانه قورقوري) در حدود كيلومتر 141حدود 

ن دره اي است . بعد از تخليه زباله متأسفانه كيلومترزباله بصورت دف 6,62حفاظت محيط زيست (منطقه شكار ممنوع گلگون) در حدود 

نفر  10ماه يكبار زباله تخليه شده با خاك پوششش داده مي شود. زمين مذكور فاقد فنس كشي است .بالغ بر  6سوزانده مي شوند و هر 

بانه روزي هستند كه كارگر زباله گرد به صورت غير رسمي در زمين دفن در حال جمع آوري غير بهداشتي مواد بازيافتي بصورت ش

متأسفانه شهرداري هيچ گونه نظارتي بر آنها ندارد و هيچ اقدامي در جهت ساماندهي آنها انجام نداده است و خبري از دفن بهداشتي در 

 سال 12اين شهر نيست.خاك و نخاله هاي ساختماني شهر در زمين دفن و يا در اطراف شهرك سيمان در مسيل رودخانه اي كه بالغ بر 

شمالي دپو  39و  02و  63شرقي و عرض جغرافيائي  08و  59و  37است كه خشك شده است در اطراف مختصات طول جغرافيائي 

مي گردد كه در واقع در شمال غربي شهر و در حريم شهر واقع شده است . دپوي غير مجاز خاك و نخاله در حاشيه شهر و جاده اصلي 

  س به چشم مي خورد.اين شهر فاقد ايستگاه انتقال موقت مي باشددر همه جهات در اين شهر بصورت ملمو

  
  

  موقعيت شهر قائن:-1نقشه

  

  

  تحليل داده ها

 ميزان و نوع پسماندهاي توليدي به تفكيك بخشهاي مختلف

تجاري،  منابع توليد پسماند در شهرستان قائنات همانند ديگر شهرهاي كشور از منابعي مانند مناطق مسكوني، اداري، آموزشي،

صنعتي و خدماتي تشكيل شده است. در اين ميان پسماندهاي خانگي باالترين درصد پسماند را بخود اختصاص مي دهد.پسماندهاي 

درصد مواد غير آلي مي باشند در حاليكه اين نسبت براي پسماندهاي  20-30درصد مواد آلي و  70-80بخش خانگي داراي بيش از 

ي، صنعتي و خدماتي عكس مي باشد، لذا با توجه به اينكه پسماندهاي توليدي از هريك از منابع توليد بخش ، اداري، آموزشي، تجار

  داراي مشخصات ويژه اي است الزم است مديريتي ويژه براي آن مد نظر گرفته شود. 

  بدين منظور بيشترين منابع توليد پسماند در شهرستان شامل: 
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  ند در بخش خانگيوضعيت منابع و زمينه هاي توليد پسما

نفر  13766نفري و جمعيت روستايي در حدود  42323داراي جمعيت شهري  1395شهرستان قائنات بر اساس سرشماري آماري 

مي باشد كه به عنوان يكي از منابع اصلي در توليد و ايجاد پسماند در اين شهرستان مطرح مي باشند از اين منبع به شكل هاي مختلف 

وجود دارد كه متأسفانه به علت عدم اجراي برنامه هاي تفكيك از مبدأ اين توليدات به صورت مخلوط و نامتعارف از  توليدات زباله اي

منازل و آپارتمانها خارج مي گردند.در اكثر موارد موضوع بازيافت از اينها بسيار مشكل مي باشد و لذا بخش عظيمي از مواد بازيافتي از 

وب مي باشد. از اين منبع انواع مواد تر نظير : پسماندهاي غذايي و مواد خشكي همچون كاغذ، مقوا، اين منبع داراي كيفيت نامطل

پالستيك، منسوجات، شيشه، انواع قوطي هاي كنسرو ، كمپوت، نوشابه ، ظروف فلزي و آلمينيومي ، كيف و كفش مستعمل، انواع لوازم 

اق برقي و انواع اسباب بازيهاي كودكانه ، انواع لوازم خانگي نظير : مبل، صندلي الكتريكي مستعمل نظير راديو، تلويزيون، يخچال ، اج

 خشك توليد مي گردد. ٪30پسماند تر و  ٪70و ميز وساير موارد اشاره كرد. خالصه اينكه از اين منبع حدود 

  وضعيت منابع و زمينه هاي توليد اداري وخدماتي

ت از نوع خشك مي باشند كه ميتوان به پسماندهايي نظير: كاغذ و مقوا، دستمال بيشترين پسماندها مربوط به اين بخش ضايعا

كاغذي، كاربن اشاره كرد.توليدات اين بخشها در ادارات و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها، ادارات دولتي، سازمانهاي 

را در بر مي گيرد. عالوه بر اين در بخشهايي هم توليد  دولتي و خصوصي ، زندانها و پادگانهاي نظامي و انتظامي وساير موارد ديگر

پسماند به شكل تر توليد مي شود كه از آن جمله ميتوان به پسماندهاي غذايي در ادارات، مؤسسات، زندانها و پادگانهاي نظامي و 

  انتظامي و... اشاره داشت

 وضعيت منابع و زمينه هاي توليد بخش تجاري

در بر گيرنده مكان هايي همچون شركت ها ، انبارها، ميادين ميوه و تره بار، بازار روزها سوپرها، بوتيكها،  توليد پسماند در اين بخش

فروشگاهها، هتلها و رستورانها و ساندويچي ها و .... مي باشد. توليد پسماند در اجزاي در بر گيرنده اين بخش به صورت تر و خشك 

ان در بخش هاي تجاري، هتلها، رستورانها، اغذيه فروشي ها، ميادين ميوه و تره بار، بازار روزها مي باشد. در توليد پسماندهاي تر مي تو

و نظاير آن اشاره نمود. اما از منابع توليد پسماندهاي خشك مي توان به فروشگاه ها و مغازه ها و بوتيكهاي عرضه پوشاك و كفش، 

  اد غذايي و همين طور كيف و كفش و منسوجات و تعميرگاهها اشاره كرد.مغازه هاي فروش خشكبار، انبارهاي وسايل خانگي و مو

  وضعيت منابع و زمينه هاي توليد پسماند در بخش كشاورزي

وجود شرايط طبيعي و جغرافيايي باعث گرديده است كه اين شهرستان پتانسيل بااليي در زمينه توليد محصوالت كشاورزي اعم از 

در نتيجه در اين بخش در زمان هاي كاشت و داشت و بالخص برداشت و فروش محصوالت كشاورزي محصوالت زراعي و باغي باشد. 

توليدي ، داراي ضايعات در مقياسهاي مختلف مي باشد. به عنوان مثال در زمانهاي كاشت و داشت ، بيشتر پسماندهايي از نوع پسماندهاي 

ميايي و سموم ،ظروف و قوطي هاي سموم دفع آفات نباتي توليد ميگردد. ويژه و خطرناكي همچون كارتن ها و كيسه هاي حاوي كود شي

اما پسماندهاي زمان برداشت محصوالت عمدتا زائدات مربوط به محصوالت مي باشد كه در صورت استفاده از تكنولوژي عمده اين 

  زائدات قابل بازيافت و استفاده مي باشند.

 آموزشي بخش رد پسماند توليد هاي زمينه و منابع وضعيت •

اين بخش به عنوان يكي از منابع ايجاد و توليد پسماند شهرستان كه در بر گيرنده دانشگاهها و آموزشگاههاي خصوصي و دولتي، 

ادارات آموزش و پرورش، مدارس دولتي و غير انتفاعي، مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي مي باشد عمده پسماندهاي توليد شده در اين 

  ع خشك مي باشد كه مي توان به كاغذ و مقوا، شيشه، لوازم آزمايشگاهي و ... اشاره نمود.بخش بيشتر از نو
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آموزشگاه در سطوح دوره هاي ابتدائي، راهنمايي و متوسطه عمومي داير  687، جمعة 1395-96در اين شهرستان در سال تحصيلي 

ذكور در خود جاي داده اند. مقايسه تعداد پسران و دختران نفر دانش آموز را در دوره هاي م 31367كالس تعداد  1986بوده است و 

دانش آموز مشخص مي دارد كه با باال رفتن سطوح آموزش از ابتدائي به راهنمايي و متوسطه عمومي نسبت (درصد) دختر دانش آموز 

  به تحصيل در دوره راهنمائي و متوسطه عمومي كاهش مي پذيرد.

 ر كوچه ها و تقاطع هاي شهر قائنحجم و تعداد مخازن زباله مستقر د

 17636000كيلوگرم در روز ميزان زباله توليدي  0٫70و سرانه توليد پسماند شهري،  1395نفر در سال  42323با احتساب جمعيت 

يدي اين است. حجم كل زباله تول كيلوگرم بر مترمكعب 30863كيلوگرم در سال خواهد شد. با توجه به اينكه دانسيته پسماند شهر قائن 

  متر مكعب در روز مي باشد.156552سال 

با توجه به اينكه مخازن بايد براي افق ده ساله در نظر گرفته شوند و بر اساس جدول زير سرانه توليد پسماند در سال پايان طرح 

ت و با فرض ثابت ماندن اس 3٫8برابر  1395نفر است و بعد خانوار در شهر قائن نيز طبق سرشماري  42323و ميزان جمعيت نيز  0٫85

كيلوگرم پسماند خانگي  3٫23خانوار در شهر خواهيم داشت و هر خانوار  11920آن در طول مدت طرح پس در پايان دوره طرح تعداد 

 در روز توليد خواهد كرد لذا:

  ): براورد پسماند خشك قابل بازيافت در افق طرح شهر قائن1جدول(
حجم 

  زباله تر روزانه

 (ليتر)

حجم 

زباله خشك 

  غير ارزشمند

روزانه( 

 ليتر)

وزن 

  زباله تر

(كيلوگرم 

 در روز)

وزن 

زباله خشك 

  غير ارزشمند

(كيلوگرم 

 در روز)

وزن كل 

  زباله بازياتي

(كيلوگرم 

 در روز)

حجم كل 

زباله در روز( 

 ليتر)

  وزن كل

(تن در 

 سال)

  وزن كل

(كيلوگرم 

 در روز)

سرانه 

توليد پسماند 

 كيلوگرم

  الس جمعيت

58,952 9,460 18,864 2,649 5,162 86,430 9,736 26,675 0,70 38,107 1389 

62,223 9,987 19,915 2,796 5,449 91,241 10,278 28,160 0,71 39,662 1390 

65,685 10,541 21,019 2,951 5,751 96,302 10,848 29,772 0,72 41,280 1391 

69,314 11,123 22,181 3,114 6,069 101,623 11,448 31,364 0,73 42,964 1392 

73,130 11,735 23,402 3,286 6,403 107,218 12,078 33,091 0,74 44,717 1393 

77,143 12,279 24,686 3,466 6,754 113,100 12,741 34,906 0,75 46,542 1394 

82,431 13,228 26,478 3,704 7,217 120,854 13,614 37,299 0,77 48,441 1395 

88,023 14,125 28,167 3,955 7,707 129,052 14,538 39,829 0,79 50,417 1396 

93,933 15,074 30,059 4,221 8,224 137,718 15,514 42,504 0,81 52,474 1397 

100,180 16,076 32,058 4,501 8,771 146,876 16,546 45,330 0,83 54,615 1398 

106,780 17,135 34,170 4,798 9,349 156,552 17,636 48,317 0,85 56,843 1399 

  

درصد در نظر گرفته شده است و دانسيته زباله خشك شهر  9,93باتوجه به اينكه ميزان زباله هاي خشك غيرقابل بازيافت معادل

  كيلوگرم در روز زباله خشك غير قابل ارزشمند توليد ميكند. 0,32كيلوگرم بر مترمكعب است پس هر خانوار  280قائن
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  ميزان زباله خشك غيرقابل ارزشمند= 3,23*100/9,93 =  0,32

  حجم زباله خشك غيرارزشمندخانوار=280/0,32=0,001

ا توجه به نرخ توليد ليتر است. ب 1پسماند خشك غير قابل بازيافت يا غير ارزشمند توليدي توسط هر خانواده در پايان طرح روزانه 

ر يك هفته ، دوري بهتر است اين مخازن هفته اي يكبار تخليه گردند پس هر خانوار كم اين مواد و بدليل كاهش هزينه هاي جمع آ

 هفت ليتر پسماند خشك غيرقابل بازيافت توليد خواهد نمود.

درصد ظرفيت مخازن  80ليتري است و به جهت رعايت مسائل بهداشتي و زيبا شناختي حدود  20مخازن مورد استفاده در طرح 

خانوار را در يك هفته در خود جاي  27ليتر) پس هر مخزن مي تواند پسماند خشك دفني  190(يعني حدود  مفيد در نظر گرفته شد

مي باشد پس تعداد مخازن مورد نياز جهت جمع آوري پسماندهاي پسماند خشك  11920دهد. چون تعداد كل خانوار در پايان طرح 

  شد. عدد خواهد 551غير قابل بازيافت براي شهر قائن 

  تعداد مخارن زباله خشك غير ارزشمند=27/14865=551

با توجه به مطالعات ميداني انجام شده در شهر قائن براي هر دو كوچه (در محله هاي با بافت منظم و مرفه) يك مخزن مي توان 

  : گذاشت.و براي محاسبه تعداد مخازن مورد نياز جهت پسماندهاي تر نيز

  له تر خانوارميزان زبا= 3,23*100/70,72 =  2,28

  حجم زباله تر خانوار= 320/2,28=ليتر7=مترمكعب0,007

لحاظ  190ليتري مخازن امكان پراكندگي زباله وجود دارد ظرفيت آنها براي زباله تر  240از آنجا كه در صورت استفاده از ظرفيت 

     شد.

                                                                                      27 = 7/190 

كيلوگرم در روز پسماند توليد خواهد كرد بنابراين با توجه  3٫23نفر در نظر گرفته ميشود پس هر خانوار  3٫8از آنجاييكه بعد خانوار 

وز پسماند تر خواهد ليتر در ر 7مي باشد در نتيجه هر خانوار  320درصد آن زباله تر است و دانسيته زباله در شهر قائن  70٫72به اينكه 

 ليتري نياز خواهند داشت. 240خانوار يك مخزن  27درصد حجم مفيد مخازن ميتوان گفت كه هر  80داشت و با احتساب تقريبا 

مي باشد پس تعداد مخازن مورد نياز جهت جمع آوري پسماند تر شهر  14865با توجه به اينكه تعداد كل خانوار در پايان طرح 

  :اهد شدعدد خو 551قائن 

  عداد مخازن  زباله تر      = 27/14865=551                                                           .

 تعداد كل مخازن پسماند خانگي شهر قائن:

  تعداد كل مخازن زباله تر و زباله خشك غير ارزشمند = 551+  551 = 1102

  

 مكانيابي و معرفي روش مناسب دفن بهداشتي

رچه بنا به مساله حفظ محيط زيست و زمين ، ميزان دفن پسماندها بايد به صفر برسد اما در حال حاضر در شهرهاي كشورمان به اگ

دليل اينكه هنوز بودجه كافي براي آموزش مردم به مدت طوالني و يكباره وجود ندارد و ازطرفي براي اعمال روشهاي بازيافت زباله به 

كافي در اختيار شهرداريها قرار نمي گيرد لذا نمي توان انتظار داشت كه در طي يك يا دو سال كليه مواد  همراه پردازش نيز بودجه

بازيافت و پردازش شده و دفن تعطيل گردد لذا پيشنهاد مشاور جهت منطقه مطالعاتي پيش بيني محل دفن بهداشتي براي پسماندهاي 

پسماندها تفكيك شده و سيستم پردازش مستقر گردد به محل دفن براي بخش خشك غير قابل بازيافت مي باشد و تا زماني كه كليه 
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پسماندها مورد نياز مي باشد از طرفي در كشور ما هزينه كمپوست نمودن در مقايسه با دفن مهندسي و بهداشتي ارزان تر است .آنچه 

د، طراحي عمليات دفن و اعمال مهندسي در اين زمينه براي در زمينه دفن بهداشتي زباله در كشور ما نياز به يك برنامه ريزي جامع دار

  مناطق مختلف كشور است كه مي تواند به عنوان الگو براي هر منطقه مورد توجه قرار گيرد

  
  اصول اصلي استراتژي دفن زباله كشور -1شكل

  

معيارهاي اصلي انتخاب محل دفن . استت معيارهاي انتخاب محل دفن بهداشتي زباله در كشورها و مناطق مختلف جغرافيايي متفاو

به پارامترهاي متعددي بستگي دارد. يك استراتژي مكان يابي زماني موفق است كه محل انتخاب شده از طرف تمام بخشهاي جامعه 

ع آن مورد حمايت و پذيرش قرار گيرد. هر فردي در جامعه توليد زباله مي كند در عواقب زيست محيطي جمع آوري، پردازش و دف

  سهيم است. يك روش براي جلب حمايت جامعه، مشاركت دادن ساختارها و نهادهاي مختلف جامعه در انتخاب محل دفن مي باشد.

در جدول زير مجموعه مسائلي كه در زمينه مكانيابي يك محل دفن وجود دارد، ارائه شده است. اين مشكالت به هر شكلي كه 

  سيدن به اهداف ذيل صورت مي گيردباشد، تالش براي رفع آنها بمنظور ر

  به حداقل رساندن خطر براي سالمت عموم مردم محل -1

 به حداقل رساندن تاثيرات منفي محل مورد نظر بر محيط زيست -2

  محل مورد نظر باالترين سطح خدمات را براي كاربران تجهيزات و تسهيالت فراهم آورد. -3 

  اربران تسهيالت دارا باشد.محل مورد نظر حداقل هزينه را براي ك -4

در نتيجه بايد يك محل  .البته بايد ياد آور شد كه بسيار غير محتمل است كه محل تعيين شده تمام نگرانيهاي موجود را مرتفع سازد 

فمند در مقايسه با مكانهاي ديگر مشخصات بهتري داشته باشد و سپس از ابزاري ويژه جهت تشخيص پر اهميت ترين آثار، بمنظور هد

  نمودن فرآيند مكانيابي، استفاده شود، يعني صفات و خصوصيات مورد نظر از طريق به كارگيري روشهاي خاص الويت بندي گردند.
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  ): مسائل مربوط به مكان يابي محل دفن(معيارهاي مكان يابي محل دفن مواد زائد جامد زائد شهري)2جدول(

 معضل نگراني(موضوع) خطر براي مسير

  نيآب زيرزمي

 آب زيرزميني/ سطحي

  انسان (سالمت)

 انسان(سالمت) حيات گياه و جانور

  چاهها

 نهرها، رودخانه ها و..

 آلودگي آب

  جو

  جو

  خاك/ سنگ يا جو

  جو

  جو

  جو

 جو

  انسان(زيباشناسي)

  انسان(زيباشناسي، سالمت)،گياهان

  انسان(انفجار)، گياهان

  انسان(زيباشناسي)

  انسان(زيباشناسي، سالمت)،

  زيباشناسي، سالمت)انسان(

  انسان(اقليم جهاني)،

 

  بو

  مواد شيميايي

  فيزيكي

  سروصدا

  گردو غبار

  دود

 گازهاي گلخانه اي

 آلودگي هوا

  جو

 تماس مستقيم

  انسان

 انسان

  پرندگان

 حيوانات

تعارض با حيات 

 وحش

  محور حمل و نقل

  جو

 جو

  انسان(سالمت)

  انسان(زيباشناسي)

 انسان(زيباشناسي)

  تصادفات

  سروصدا

 گردو غبار

 حمل و نقل

  كاهش لذت از زندگي

 كاهش لذت از زندگي

  مالكان زمين مجاور

 مالكان زمين مجاور

  زيباشناسي محل

 كاربري هماهنگ زمين

 جوامع

  كاهش درآمد

  كاهش درآمد

  كاهش درآمد

  كاهش درآمد

  كاهش دارايي خالص

 كاهش درآمد

  ماليات دهندگان

  ماليات دهندگان

  ماليات دهندگان

  ت دهندگانماليا

  مالكان زمين مجاور

 ماليات دهندگان

  ارسال و انتقال زائدات

  هزينه كلي

  هزينه بهره برداري

  گنجايش و عمر

  ارزش زمين

 در دسترس بودن

 اقتصاد

  

 مكان يابي محل دفن پسماند با نگرشي بر محل دفن فعلي و محلهاي پيشنهادي

كيلومتري از شهر در شمال غربي شهر (بعد از پليس راه حدفاصل  8٫5 هكتار در 20محل دفن نهايي زباله شهر قائن با مساحت 

شمالي قرار دارد و  33و  68و  52"شرقي وعرض جغرافيائي  59و  17و  10"گناباد) در اطراف مختصات طول جغرافيائي -محور قاين

حداث كارخانه كمپوست و محل دفن مورد تأييد جهت دفن پسماند است. با توجه به شرايط توپوگرافي و خاكشناسي و ... محل ا

و بازديد ميداني مشاور جهت عدم وجود معارض و قدرت تملك و موارد ديگر  GISمشترك شهرستان با استفاده از نرم افزار پركاربرد 

  .در ه پهنه مناسب مكانيابي شده است 

ماند بسيار باال مي باشد، در نتيجه احداث هزينه احداث و نگهداري محل هاي دفن پسماند در مقايسه با ساير عناصر مديريت پس

محل هاي دفن پسماند بصورت مجزا براي تمامي شهرهاي يك استان غيرممكن است. زيرا ممكن است سازمانهاي دولتي مرتبط براي 

اي مجاور تامين هزينه هاي احداث، نگهداري و پايش اين محل با مشكل مواجه شوند. بنابراين انتخاب محل دفن مشترك براي شهره

يكديگر مي تواند يك راه حل مديريتي براي كاهش هزينه هاي مديريت پسماند گردد. ولي به علت دوري محل هاي دفن از مراكز 
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شهرهاي مورد مطالعه، نوع توپوگرافي و مسيرهاي دسترس صعب العبور، اين امر عمال امكان پذير نيست به همين دليل براي هر شهر 

براي  بهداشتي در نظر گرفته شده است . از طرفي به دليل گرماي بيش از هوا در اكثر فصول، تردد خودروها چند محل مجزا جهت دفن

تخليه پسماندها در محل دفن مشترك موجب استهالك آنها به ميزان زيادي مي شود. بنابر اين باتوجه به اينكه قيمت زمين در اين مناطق 

 شهرها محل دفن جداگانه اي وجود داشته باشد.پايين مي باشد بهتر است كه در هر برخي 

يكي از مسائل اساسي در نظام مديريت محيط زيست كه شديدا مورد توجه برنامه ريزان اين سازمانها قرار گرفته مسئله دفع اصولي 

وشهاي مختلف دفع مواد مواد زايد شهري و چگونگي مقابله با اثرات زيانبار ناشي از دفن غير تخصصي اين مواد مي باشد. هر يك از ر

زايد به عوامل و شاخصهاي زيادي بستگي دارد. نحوه برخورد با عناصر توليد، ذخيره، جمع آوري، حمل و نقل، پردازش و بازيافت ، 

به نوع روش دفع وابسته است. هدف از طراحي و اجراي سيستم مديريت دفن مواد زايد، رفع مشكالت زيست محيطي و در نهايت 

مت و بهداشت جامعه است. لذا در برنامه ريزي و طراحي محل دفن بايد به جميع مسائل توجه نمود. همچنين آلودگيهاي كمك به سال

هوا، آب و خاك ناشي از عدم مديريت صحيح و عدم انتخاب جايگاه مناسب، در نهايت مشكالتي را براي محيط زيست كشور ايجاد 

ده الزمست كه مطالعات وسيعي براي برنامه ريزي، ، طراحي و اجراي جايگاه انجام و مي كند. حال با توجه به تمامي نكات ذكر ش

فاكتورهاي موثر در اين برنامه ريزي و طراحي را در جهت حفظ سالمت و بهداشت و منافع آنها و حفظ محيط زيست، مورد توجه قرار 

يه و برنامه ريزي دقيق نيازمند است. اعمال مديريت قوي و داد . دفن تخصصي مواد زايد مثل هر پروژه مهندسي ديگر به اطالعات پا

مراحل آماده سازي و در زمان بهره برداري در موفقيت عمليات دفن پسماندها  سيستماتيك، در شروع پروژه انتخاب محل دفن مواد زايد،

راي يافتن راه حلهاي مناسب براي بسيار موثر است. انتخاب فاكتورهاي متعدد سبب تعدد اليه هاي اطالعاتي شده و كوشش هاي ب

  زياد اليه ها اطالعاتي و اخذ نتيجه صحيح، تصميم گيران را بطور ناخودآگاه به سمت و سوي استفاده از سيستمي تحليل برروي تعداد

تنها راه حل سوق مي دهد كه عالوه بر دقت باال از نظر سرعت عمل و سهولت انجام عمليات ، در حد بااليي قرار داشته باشد.شايد 

بخاطر قابليت  Geographical information systemمناسب براي حل اين مسئله استفاده از تكنولوژي سيستم هاي اطالعات جغرافيايي (

ياد مي كنيم بطور گسترده اي قابليت بكارگيري  GISهاي گسترده آن در اخذ تصميمات صحيح باشد. اين سيستم كه از آن تحت عنوان 

 GISبدون شك براساس آنچه كه توضيح داده شد، قابليت هاي . ريزي هاي زيست محيطي و مسائل مهندسي را دارا مي باشددر برنامه 

و تواناييهاي وسيع آن در فعاليت هاي تصميم گيري بسيار باال و گسترده مي باشد و بدون استفاده از يك سيستم رايانه اي توانا همچون 

GIS وي اليه هاي اطالعاتي متعدد و نقشه هاي موثر در امر مكانيابي غير ممكن مي نمايد و در صورت امكان بررسي و تحليل بر ر

چنين عملياتي بصورت سنتي و دستي عالوه بر صرف هزينه گزاف و زمان بسيار زياد، در نتيجه گيريها دقت مورد نظر و مقبول  انجام

داده هاي ماهواره اي باعث افزايش توانايي اين سيستم گشته و با توجه به  در استفاده از GISنيز حاصل نخواهد شد. همچنين توانايي 

اينكه داده هاي ماهواره اي از نظريه روز بودن داراي اهميت مي باشد استفاده از اين داده ها تصميم گير را به اخذ تصميم هاي واقعي 

) همراه با تكنولوژي سنجش از دور در اجراي GISات جغرافيائي (تر و به روزتر رهنمون مي نمايد. براين اساس استفاده از سيستم اطالع

  طرح مكانيابي محل دفن پسماند ميگردد.
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  موقعيت مكاني محل دفن زباله-2نقشه شماره

  

  پيش فرضهاي الزم براي انتخاب محل دفن

شده و مورد  مي بايست عوامل مؤثر، معيارها و محدوديت ها بصورت اليه هاي نقشه تهيه GISجهت مكان يابي در سيستمهاي  

پردازش و تحليل قرار گيرند. بعبارت ديگر در اجراي پروژه انتخاب مكان مناسب جهت دفع اصولي مواد زائد در هر منطقه اي بايد 

ه كرد و با در نظر گرفتن اين جنبه ها به انتخاب محل مناسب جنبه هاي مختلف اقتصادي اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي مسئله توج

 مبادرت كرد:

  .مواد زائد بايستي در منطقه اي دفن گردند كه زمين آنجا از نظر اقتصادي داراي ارزش زيادي نباشد �

  .ه ميرودمحل دفن نبايد در زميني باشد كه از لحاظ زمين لغزش فعال بوده و يا اينكه احتمال فعال بودن آن در آيند �

  درجه باشد. (بر اساس معيار رده بندي ضريب حساسيت اعمال شده) 8تا  2محل دفن با يد داراي شيبي بين  �

محل دفن نبايد در منطقه اي باشد كه از نظر زيست محيطي و چشم انداز طبيعي داراي ارزش اكولوژيكي بااليي باشد مثل  �

ن مناطق مهم مثل فرودگاه فاصله مناسب داشته باشد زمين محل دفن محل دفن بايستي از مركز شهر و همچني مناطق جنگلي

  .بايستي داراي خاك كامال رسي با ضخامت بيشتر و با نفوذ پذيري كم باشد

  سطح ايستايي آبهاي زيرزميني در منطقه دفن نبايد باال باشد. همچنين اين مناطق بايد فاصله كافي از آبهاي سطحي داشته باشد. �

از نظر مساحت بايد بنحوي باشد كه ضمن پاسخ گويي به نيازهاي كنوني ، بر اساس برآورد كمي توليد پسماند، محل دفن بايد  �

  سال را پوشش دهد. 10دوره دفن حداقل 

 مساحت زمين مورد نياز براي دفن

محل دفن و دانسيته زباله  زمين مورد استفاده حداقل بايد براي ده سال آينده كافي باشد. براي محاسبه زمين مورد نياز بايد عمق

ميزان زمين ) kg/ m900متر فرض نماييم مي توان با توجه به چگالي زباله فشرده (  10فشرده مد نظر قرار گيرد . اگر عمق محل دفن را 

  مورد نياز براي سالهاي آينده را مطابق جدول زير محاسبه نمود:

  ند شهري همراه با احتساب دفن مواد زائد قابل بازيافت): تعيين زمين مناسب  ده سال اتي جهت دفن پسما3جدول(
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زمين مورد 

  نياز

 (هكتار)

حجم زباله 

  دفني

 مترمكعب

وزن كل 

  زباله دفني

(تن در 

 سال)

وزن كل 

  زباله بازيافتي

(كيلوگرم 

 درروز)

وزن زباله 

  دفني

(كيلوگرم 

 در روز)

سرانه توليد 

پسماند 

 (كيلوگرم)

جمعيت 

 شهري

 سال

0,2 24859,1 14915,4 8070,7 40864,2 0,68 60094 1389 

0,3 26094,7 15656,8 8471,8 42895,4 0,69 621167 1390 

0,3 27388,7 16433,2 8891,9 45022,5 0,7 64318 1391 

0,3 28743,9 17246,3 9331,9 47250,2 0,71 66550 1392 

0,3 30163,1 18097,9 9792,7 49583,2 0,72 68866 1393 

0,3 31649,4 18989,6 10275,2 52026,4 0,73 71269 1394 

0,3 33205,9 19923,5 10780,5 54585,0 0,74 73764 1395 

0,3 34835,9 20901,5 11309,7 57264,5 0,75 76353 1396 

0,4 36542,8 21925,7 11863,9 60070,4 0,76 79040 1397 

0,4 38330,4 22998,2 12444,2 63008,8 0,77 81830 1398 

0,4 40202,2 24121,3 13052,0 66085,8 0,78 84725 1399 

 جمع كل 578656,5 114284,7 211209,6 352016,0 3,4

  

درصد مواد قابل ) 87٬24درصورتيكه پسماندهاي منطقه به طور كامل تفكيك و مواد قابل بازيافت مورد پروسه بازيافت قرار گيرند (

  تغيير خواهد كرد بازيافت زمين مورد نياز به شرح جدول زير

  ): تعيين زمين مورد نياز ده سال اتي جت دفن پسماند با تفكيك كامل مواد بازيافتي4جدول(

زمين مورد 

  نياز

 (هكتار)

حجم زباله 

  دفني

 مترمكعب

وزن كل 

  زباله دفني

(تن در 

 سال)

وزن كل 

  زباله بازيافتي

(كيلوگرم 

 درروز)

وزن زباله 

  دفني

(كيلوگرم 

 در روز)

د سرانه تولي

پسماند 

 (كيلوگرم)

جمعيت 

 شهري

 سال

0,02 1991,2 14915,4 1194,7 3273,23 0,68 60094 1389 

0,02 2090,2 15656,8 1254,1 3435,92 0,69 621167 1390 

0,02 2193,8 16433,2 1316,3 3606,30 0,7 64318 1391 

0,02 2302,4 17246,3 1381,4 3784,74 0,71 66550 1392 

0,02 2416,1 18097,9 1449,6 3971,61 0,72 68866 1393 

0,02 2535,1 18989,6 1521,1 4167,32 0,73 71269 1394 

0,03 2659,8 19923,5 1595,9 4272,26 0,74 73764 1395 

0,03 2790,4 20901,5 1674,2 4586,88 0,75 76353 1396 

0,03 2927,1 21925,7 1756,2 4811,64 0,76 79040 1397 

0,03 3070,3 22998,2 1842,2 5047,00 0,77 81830 1398 

0,03 3220,2 24121,3 1932,1 5293,48 0,78 84725 1399 

 جمع كل 46350,4 16917,9 211209,6 28196,5 0,3
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رد نياز هكتار زمين مورد نياز خواهد بود . در حاليكه با اجراي تفكيك در مبداء زمين مو 3,4بنابراين اگر كليه پسماندها دفن گردند 

هكتار خواهد بود.با توجه به اينكه در حال حاضر جمعيت روستايي در محدوده مطالعاتي شهرستان قائنات  0٫3براي دفن بهداشتي 

كيلو گرم در روز ميباشد اگر مقرر گردد كل زباله هاي روستايي نيز به سايت دفن  0٫3نفر است و سرانه توليد زباله روستايي  83952

كيلوگرم در روز مي رسد كه به  31900كيلو گرم در روز در روستاها توليد ميگردد كه در افق طرح به  25183ميزان منتقل گردد به 

لحاظ حجمي تأثير چنداني در مساحت زمين دفن در شرايط فوق نخواهد داشت . يعني زمين محاسبه شده براي دفن پسماند به روش 

هكتار در حالت  0,8هكتار در شرايط عدم تفكيك و  5٫2ر اين مساحت زمين دفن به فوق پاسخگوي نياز روستاها نيز مي باشد.بناب

تا  20تفكيك كامل افزايش مي يابد. سطح كل زمين مورد نياز با احتساب خيابان كشي و زمين مورد نياز براي تأسيسات و غيره بين 

درصد ، كل زمين دفن پسماند منطقه اينچنين  30اضافه كردن  درصد بيشتر از اين مقدار خواهد بود. قابل ذكر است كه در اين طرح با40

  محاسبه مي شود:

زمين مورد نياز براي دفن بهداشتي شهرستان با در نظر گرفتن اجراي تفكيك در مبداء برابر يك هكتار و بدونه در نظر گرفتن *

  هكتار برآورد مي گردد. 7مقوله تفكيك در مبداء 

پيشنهاد جهت انتقال جهت دفن پسماندهاي دفني حفر نمود.75*40ترانشه  17در مبداء) مي توان  كه در حالت اول (بدونه تفكيك

پسماندهاي شهرهاي اقماري به زمين دفع مشترك پيشنهادي و فعلي شهر قائن است. در واقع به زمين هاي شمال شرقي دور قائن 

آباد در محدوده پيشنهادي به مركزيت زمين دفن فعلي  است و ضرورت وجود ايستگاه انتقال به سه شهر اسفدن، زهان و حاجي

اسفدن و همچنين ايستگاه انتقالي براي شهر نيمبلوك و خضري دشت بياض به مركزيت دفن  فعلي نيمبلوك وجود دارد. دراين 

  صورت قائن به ايستگاه انتقال نياز نخواهد داشت.

  
  ائدمحل پيشنهادي ايستگاه اي انتقال مواد ز- 3نقشه شماره

  

  نتيجه گيري

  امكان سنجي و ارائه گزينه هاي مناسب مديريت پسماند

  بعد از بررسي وضعيت مديريت پسماند در منطقه مورد نظر مهم ترين مشكالت به همراه راهكارهاي آن ارائه شده است.

  ):مشكالت و راهكارهاي كلي جهت سيستم مديريت پسماند در محدوده مورد نظر5جدول شماره(
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  راهكار  هم ترين مشكالتم  موضوع

كاهش توليد 

  پسماند

  عدم وجود يك برنامه مشخص

  و عدم وجود سيايت هاي ملي در اين زمينه

تفكيك پسماند به صورت خشك و تر و 

  استفاده از راهكارهاي تبليغاتي دراين زمينه

ذخيره سازي 

  موقت

نبود يك سيستم يكپارچه جهت ذخيره سازي و عدم وجود يك 

  برنامه مشخص

تعيين ظروف ومخازن به صورت اصولي و 

  اموزش عموم مردم جهت همكاري

جمع آوري و 

  حمل و نقل

بينه سازي وضعيت حمل و نقل و استفاده از   عدم بهره گيري بهينه ازماشين آالت موجود

  حداكثر راندمان ماشين آالت

بازيافت و 

  پردازش

نجام بازيافت مواد و برنامه ريزي جهت ا  عدم وجود برنامه بازيافت و پردازش

  پردازش

 استفاده از سيستم دفن بهداشتي برابر با اصول  عدم وجود سيستم دفن بهداشتي در محل دفن  دفع

  كمپوست بصورت توام

ايجاد ساختار مديريتي موافق با دستورالعمل   عدم وجود ساختار تشكيالتي مناسب  ساختار مديريتي

وزارت كشور و جذب نيروهاي متخصص با 

  نسيل علمي و ستادي قوي در شهرهاپتا

  

 ارائه گزينه هاي مناسب براي اجتناب از توليد و كاهش پسماندها 

دستيابي به راهكارهاي مناسب جهت كاهش توليد زباله و هر گونه تغيير در تركيب اجزاي آن مستلزم شناخت وضع موجود شهر، 

و فرهنگي شهروندان مي باشد . آشنايي با فرهنگ، آداب و رسوم، عملكرد و نقش غالب شهر، شرايط اقتصادي و وضعيت اجتماعي 

شيوه هاي معيشتي، عادات غذايي و ميزان سواد و بسياري از عوامل ديگر در اين زمينه داراي اهميت و قابل بررسي است .مهمترين و 

سماند از يك سو يعني عدم استفاده از مواد اولين اولويت در سلسله مراتب مديريت پسماند، اجتناب از توليد مي باشد . عدم توليد پ

اوليه و انرژي و ... و صرفه جويي در هزينه ها و از سوي ديگر يعني عدم نياز به ذخيره سازي، جمع آوري، حمل و پردازش و دفع 

توليد پسماند و ساير آيتمهاي  زباله و به تبع آن هزينه هاي و توليد انواع آلودگي مربوط به اين فعاليتهاي شكل زير ارتباط بين اجتناب از

سلسله مراتب با خطرات و هزينه هاي آنها را بنمايش گذاشته است.اجتناب از توليد پسماند بخودي خود حاصل نميشود و نيازمند 

وني، همكاري جمعي مصرف كنندگان، توليد كنندگان، عرضه كنندگان محصوالت و دستاندركاران مديريت پسماند و نيازمند ابزارهاي قان

حقوقي، آموزش و اطالع رساني، مالي و سرمايه گذاري و ... ميباشد . اغلب اين موارد در قانون پسماند كشور و آئين نامه مربوطه پيش 

  بيني شده ولي متاسفانه هنوز اجرايي نشده اند. بطور كلي ميتوان كاهش پسماندهاي جامد را به دو دسته بشرح ذيل طبقه بندي نمود 

 ز توليد و استفاده مجدد از پسماندهاي جامد كه اين روش بهترين شيوه كاهش زباله استاجتناب ا -

  چون مانع ورود مواد و محصوالت به جريان توليد پسماندهاي جامد مي گردد. 

كاهش در . مورد اول همان دهند كاهش ٪ 90بازيافت شامل بازيافت مواد شامل كمپوست و بازيابي انرژي نظير زباله ورودي را تا -

مبدأ يا اجتناب از توليد پسماند است . در اين حالت هيچگونه پسماندي وارد جريان پسماند نشده و هزينه هاي مختلف از ذخيره سازي 

تا دفع و دفن صرفه جوئي ميشود .مورد دوم كاهش پسماند در مبدأ يا ورودي دفن ميباشد . در اين روش هزينه هاي مديريت پسماند 

لي از محل بازيافت و توليد انرژي ميتوان در آمدي كسب نموده و اثرات بهداشتي و زيست محيطي دفن را كاهش داد . وجود دارند و
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) كه بعنوان كاهش در مبدأ نيز شناخته ميشود، به معني استفاده از مواد كمتر براي توليد Waste prevention( اجتناب از توليد پسماند

هاي اجتناب از توليد پسماند كمك مينمايد تا در مبدأ و قبل از بازيافت، پسماند كمتري توليد گردد . همان كاال و خدمات ميباشد .روش

نگاهي به مجموعه اطالعات بازيافت مواد در ارگانها و يا سازمان هاي كه اين مهم را در مجموعه خود به اجراء گذارده اند بيانگر آن 

اي بازيافت نيز تاثير بسزايي دارد. كاهش پسماندها عمدتا از طريق تغيير در رفتارها ( است كه كاهش توليد پسماند در كاهش هزينه ه

الگوهاي مصرف) ايجاد مي گردد . بنابراين امروزه در دنيا رفتارها و يا شيوه هاي جديدي براي توليد كمتر پسماند ارايه و توسعه يافته 

بسته بندي نشده و كاهش پسماندهاي حاصل از بسته بندي، فروش و يا  استفاده مجدد از كيسه هاي خريد، خريد مواد بصورت اند

  تحويل مجدد اقالم ناخواسته به جاي دو ريختن آنها، نمونه هاي بارزي از شيوه هاي كاهش توليد پسماند ميباشد.

به مصرف كننده پيشنهاد كاهش توليد پسماند همچنين مي تواند از طريق تغيير در توليد و بسته بندي و يا از طرق مختلف ديگر 

  گردد .روشهاي پايه براي كاهش پسماندهاي جامد عبارتند از:

  كاهش ميزان مواد مورد استفاده براي توليد و يا بسته بندي محصوالت.

  افزايش دوام و عمر مفيد محصوالت  .

  استفاده مجدد از محصوالت براي كاربردهاي اوليه و مشابه  .

  از گزينه هايي با توليد پسماند كمتر( محصوالت جايگزين )  كاهش مصرف از طريق استفاده

 ارائه گزينه هاي مناسب براي دفع نهايي

شايد بتوان مهمترين مرحله مديريت مواد زائد را دفع نهايي ناميد . چرا كه عدم توجه به اين مرحله مي تواند باعث ايجاد انواع 

گي آب و آلودگي خاك) شود. مهمترين روشهاي دفع مواد زائد جامد شهري آلودگيهاي زيست محيطي (اعم از آلودگي هوا، آلود

  عبارتنداز :

  ريختن و پخش زباله در سطح زمين

  ريختن زباله در آب و مخلوط كردن زباله با خاك 

  تغذيه حيوانات اهلي  

  سوزاندن زباله

  دفن بهداشتي  

 توليد كود گياهي از زباله (كمپوست)

  محدوديت ها•

كل در بخش جمع آوري پسماندها، گسترش نامناسب شهرها، عدم رعايت اصول شهرسازي، عدم نوسازي و بهسازي مهمترين مش

  بافت قديمي شهرها و شيوه سنتي زندگي شهروندان، استاندارد نبودن ظروف ذخيره پسماند و نوع سيستم جمع آوري مي باشد.

پسماند در محله ها و معابر، عدم تعيين زمان مشخص براي خارج در اكثر شهرهاي مورد مطالعه عدم وجود مخازن كافي ذخيره 

كردن پسماندها از منازل، استفاده از وسايل جمع آوري و حمل نامناسب و بافت سنتي شهر موجب محدوديت در زمينه جمع آوري 

  پسماند شده است.

  اي شهرستان محسوب مي شود .نبود برنامه هاي آگاهي رساني به مردم و عدم آموزشهاي الزمه نيز از محدوديته
.  
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