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Abstract  
With regard to irregular development of cities, improper 
consumption patterns and increasing production of 
waste and also deficiencies in waste management 
systems, now a days  the most logical and the least 
costly method for disposing of municipal wastes is 
sanitary landfill. Moreover engineering and 
environmental principles and criteria on waste disposal 
are not implemented and landfills are often non-
hygienic. Therefore, occurrence of environmental 
hazardous is expected. In this research, landfill sites 
have been visited in all cities of Tehran province and 
some characteristics such as annual waste production, 
ground water level, area, slope, soil type, vegetative 
cover and other factors have been surveyed. Indeed the 
problems of landfill sites have been identified and 
compared to each other. According to researched these 
subjects, Oleckno Method has been used for evaluation 
of Municipal Solid Waste Landfills of the Tehran 
Province. The evaluation of landfills by this method 
shows that most of the cities status were desirable, some 
others were relatively acceptable, and the rest were 
unacceptable. 
 
Keywords: Landfill Site, Municipal Solid Waste, Tehran 
province. 

  

 
  
 

  چکیده
رویه و غیر اصولی شهرها ، عدم وجـود الگـوي         با توجه به توسعه بی    

ــ   ــزون تولی ــد روز اف ــین صــحیح مصــرف و رش د پســماندها و همچن
هاي سیستم مدیریت پسماندها ، در حـال حاضـر        مشکالت ونارسایی 

ترین روش بـراي دفـع پسـماندهاي شـهري،           ترین و کم هزینه    منطقی
عالوه بر این،  اصول و معیارهـاي مهندسـی و    .باشد دفن بهداشتی می  

هـاي   هـا در بسـیاري از  محـل    زیست محیطی در رابطه با دفن پسماند 
صـورت غیـر اصـولی و     شود و روش دفن، اغلب بـه  رعایت نمی دفن  

محیطی غیر قابل  غیر بهداشتی است از این رو ایجاد مخاطرات زیست
هـاي دفـن پسـماندهاي شـهري      در ایـن تحقیـق محـل   . انتظار نیسـت    

ــه و       ــرار گرفت ــد ق ــورد بازدی ــران م ــتان ته ــهرهاي اس ــک از ش هری
مــق آب زیرزمینــی ، هــایی نظیــر میــزان پســماند ســالیانه ، ع ویژگــی

بررسـی گشـته و   ... وسعت، شیب ، جنس خاك ، پوشش گیـاهی و        
همچنـین  . هاي دفن شناسایی گردیده اسـت     مسائل و مشکالت محل   

باتوجــه بــه مــوارد بررســی شــده از روش اولکنــو جهــت ارزشــیابی  
. هاي دفن پسماندهاي شهري استان تهران استفاده گردیده است  محل

دهد که اکثر شهرها  براساس این روش نشان میارزشیابی اماکن دفن 
در وضعیت نسبتا مطلوب و بقیه تا حدودي قابل قبول و مابقی نیز غیر  

 . اند  قابل قبول بوده
  

   اماکن دفن ، پسماند شهري ، استان تهران :اه واژه کلید
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  مقدمه
هـاي کشـور    یکی از مسائلی که در حال حاضر شـهرداري  

را بـیش از سـایر مســایل بـه خـود مشــغول سـاخته اســت ،       
بـا وجـود اینکـه      . رود   مسئله دفن پسـماندها بـه شـمار مـی         

هاي جدیدي براي دفع پسـماند شـهري ایجـاد شـده           روش
 است و بازیافت مواد و انرژي و استفاد مجـدد از مـواد در  

هاي نظام مدیریت  پسماند شهري قـرار دارد ،         مهصدر برنا 
هـاي آتـی دفـن  بهداشـتی      رسد که در سال ولی به نظر می  

به عنوان یک روش اصـلی و اقتصـادي در کشـورهاي در           
هاي شـهري قـرار    مقام حال توسعه مورد توجه مهندسین و

مشکالت ناشی از دفن غیربهداشتی     ). 1380عبدلی،  (گیرد
یسـت محیطـی بـه ویـژه در مـورد       پسماندها و مخاطرات ز   

پسماندهی صنعتی و بیمارستانی باعـث گردیـد بـه تـدریج       
ــع     روش ــتی در جوام ــن بهداش ــی و صــحیح دف ــاي علم ه

  ).  1372 عبدلی،(هاي سنتی گردد جایگزین روش
روش  دفن  بهداشتی ، عملیات مهندسی خاصی است که            
به وسیله آن دفع پسماندها با کمترین مخـاطرات بهداشـتی    

هـاي   برخـی از ویژگـی   . پـذیرد    محیطی انجام می   زیستو  
این روش شامل استفاده از پوشش خاکی روزانـه ، ایجـاد          

ناپذیر در کـف محـل دفـن جهـت جلـوگیري از       الیه نفوذ 
نشــت شــیرابه و آلــودگی آب زیرزمینــی و سیســتم جمــع  

همچنــین در ایــن ). PCA, 2006(باشــد آوري شــیرابه مــی
سی شـنی بـراي کنتـرل گـاز و     هاي ر روش استفاده از الیه  
رویه آن به اعماق زمـین یـک شـیوه        جلوگیري از نفوذ بی   

عـالوه   معمول در اماکن دفن بهداشـتی پسـماند بـوده و بـه            
صورت جانبی امکان پذیر نباشد    اگر تهویه گاز از محل به     

هاي عمودي انتقال گاز اسـتفاده نمـود تـا     الزاما باید از لوله  
  ). 1377عمرانی، (رها گردد گاز پمپاژ شده به اتمسفر 

 هزار کیلـومتر مربـع بـین    19استان تهران  با وسعتی حدود       
ــا 53 درجــه و 34  دقیقــه عــرض 21 درجــه و 36 دقیقــه ت

 دقیقـه طـول   9 درجه و 53 دقیقه تا 9 درجه و 50شمالی و  
هـاي   این استان از شمال بـه اسـتان       . شرقی واقع شده است     

ی بـه اسـتان قـم ، از     مازندران و گـیالن ، از جنـوب  شـرق          

جنوب غربی به استان مرکزي ، از غرب به اسـتان  قـزوین    
بـر پایـه   . و از سمت شرق به استان سـمنان محـدود اسـت          

آخرین مصوبات دفتر تقسیمات سیاسی وزارت کشور در        
 شــهر 42 شهرســتان ، 13 ، ایــن اســتان داراي 1382ســال 
ر ایـن  د ).1383سازمان مدیریت و برنامه ریزي، ( باشد می

و مشکالت موجود در زمینه دفن  راستا جهت تبیین مسائل
هاي دفن پسماند شـهري هریـک       پسماند در کشور ، محل    

طور اجمالی مورد بررسی قـرار      از شهرهاي استان تهران به    
  .اند  گرفته و برطبق روش اولکنو ارزشیابی گردیده

  
  ها  روش مواد و

ه اســتان  در محــدود1384ایــن تحقیــق در تابســتان  ســال  
هـا ، مشـاهده و تجزیـه و          آوري داده  تهران براسـاس جمـع    

در جـدول  ( تحلیل اطالعات به شرح زیر انجام شده است  
  ) :  شهرهاي مورد بازدید نشان داده شده است 1شماره 

هـاي   اي در زمینه محـل      جمع آوري اطالعات کتابخانه    -1
هـاي   دفن پسـماندهاي شـهري از طریـق مطالعـه  پـژوهش           

ــام  ــار و    انج ــع آوري آم ــارجی و جم ــی و خ ــده داخل ش
  .اطالعات در مورد هریک شهرهاي استان تهران 

هـــاي دفـــن   دریافـــت مشخصـــات و موقعیـــت محـــل-2
هــاي شــهري هریــک از شــهرهاي اســتان تهــران ،  پسـماند 

  .ها  بازدید و تهیه تصاویر از وضعیت هر یک از آن
ــق    -3 ــن هــر یــک از شــهرها از طری  ارزشــیابی محــل دف
  .اي ارزشیابی براساس روش اولکنو ه فرم

 ارائـه پیشـنهادات امکـان  پـذیر جهـت مـدیریت بهینـه        -4
هاي دفن و بهبود و ارتقاء وضع موجود  هـر یـک از             محل
  .  ها  آن

هـاي دفـن در ایـن تحقیـق براسـاس روش        ارزشیابی محـل  
در این روش ).  1377عمرانی، (اولکنو انجام گرفته است 

وگیري ازخطرات شیرابه در امـاکن      ویلیام اولکنو براي جل   
ــراي انتخــاب زمــین مناســب پیشــنهاد    دفــن  اندکســی را ب

کند که با استفاده از آن درجه تناسب زمین انتخـابی را        می
در ایـن انـدکس میـزان بارنـدگی ،          . توان تعیـین کـرد       می
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  هاي تعیین رتبه بندي در روش اولکنو   شاخص -2جدو ل 
عمق آب  شاخص رتبه بندي

 mزیرزمینی

میزان  شاخص نوع خاك شاخص
 mmبارش

 > 250  21 رس و الي یا رس و ماسه  12 5/1-3 3  غیر قابل قبول> 20

 255-760 7 الي و ماسه نرم 5 6-9 8  قابل قبول23-21

 765-1780 6 گل 4 < 9 9   خوب40-24

 - - شن یا سنگریزه صفر - - -

 

جنس خـاك و سـطح آب زیرزمینـی مـالك عمـل قـرار           
ن درجــدول کــه تغییــرات آ) (1377عمرانــی،  ( گیــرد مــی

از رابطـه زیـر در ایـن    ) .  رتبه بنـدي شـده اسـت         2شماره  
  ) :                                                                                                          1383فرزانه، (ارتباط استفاده گردیده است 

O = P + S + W  
 O= رتبه بندي محل دفن  
 P= ران سـالیانه  متوسط با)mm) (    بـا اسـتفاده از اطالعـات

ــک ــتگاه  نزدی ــرین ایس ــک از    ت ــه هری ــی ب ــاي هواشناس ه
  )هاي مربوطه محل

W=   متر(عمق خاك از کف محل دفن تا سطح ایستابی (
هاي هم عمـق آب زیرزمینـی موجـود در          از بررسی نقشه  (

اي  بخش مطالعات و پژوهش منابع آب شرکت آب منطقه 
  )تهران

 S=   با بررسی نقشه تیپ و کاربري اراضی و (خاك  نوع
  )خاك شناسی سازمان تحقیقات آب و خاك

در مـوارد مــورد نیــاز از مطالعــات میــدانی و تحقیقــات   * 
  . محلی نیز بهره گرفته شده است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتایج
 شهر استان تهران ، اقدام بـه دفـن پسـماندهاي            42مجموع  

میــزان کــل . نماینــد   محــل دفــن مــی27شــهري خــود در 
ــن ،        ــز دف ــه مراک ــتان ب ــده اس ــل ش ــدي حم ــماند تولی پس

 72.  بـرآورد گردیـده اسـت    1383 تن در سال   3750000
  درصد از کل پسماند تولیدي در سال موردنظر به مرکز

  
  ها  شهرهاي بازدید شده در هر یک از شهرستان- 1جدول 

  
  شهر  شهرستان
  چهاردانگه ، اسالمشهر  اسالمشهر
  شت ، شریف آبادپاکد  پاکدشت

  تهران  ، بومهن  تهران
  کیالن ، آبسرد ، دماوند ، رودهن  دماوند

  رباط کریم ، گلستان ، نسیم شهر  رباط کریم
  حسن آباد ، کهریزك ، باقر شهر ، ري  ري

  طالقان ، هشتگرد  ساوجبالغ
  لواسان ، فشم ، تجریش  شمیرانات

  شهریار ، شهر قدس ، صفادشت ، مالرد ،   شهریار
  صبا شهر ، وحیدیه ، فردوسیه ، شاهد شهر

  فیروزکوه   فیروزکوه
  کرج ، مشکین دشت ، کمالشهر ،  کرج

   محمد شهر ، ماهدشت ، اشتهارد
  نظر آباد   نظر آباد

  ورامین ، پیشوا ، جوادیه ، قرچک  ورامین

   شهر42   شهرستان13

  
  
  
  
  
  
  
  
  

کـه اختصـاص بـه پسـماندهاي        ) کهریزك(دفن آرادکوه   
لیــدي شــهرهاي تهــران ، ري ، باقرشــهر ، کهریــزك ،  تو

. یابـد   حسن آباد ، تجریش و چهاردانگه دارد ،  انتقال می         
 درصد نیز بـه مرکـز دفـن حلقـه دره در             7همچنین حدود   

شهرســتان کــرج اختصــاص دارد و در واقــع ایــن جایگــاه 
حــائز رتبــه دوم از لحــاظ میــزان پســماند اختصــاص یافتــه  
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ریف آباد  و اشتهارد نیـز بـه ترتیـب ،    مراکز دفن ش  . است  
در .  انـد   کمترین میزان را در استان به خود اختصاص داده 

هـاي دفـن پسـماند شـهري         موقعیـت کلیـه محـل     ) 1(نقشه  
  .  شهرهاي استان تهران نشان داده شده است

هــاي دفــن پســماند شــهري اســتان    درصــد از محــل70در
فاده  قــرار مــورد اســت) تلنبــار ( تهــران، روش دفــع ســنتی 

گیرد که از نظر ضوابط زیست محیطی  نامطلوب است      می
 درصد بقیـه ، روش دفـن نیمـه  بهداشـتی بـا حفـر       30و در 

  .  پذیرد  ترانشه و خاکریزي انجام می
باشند  هاي دفن فاقد حصار کشی در اطراف  می   اکثر محل 

ــذ و      ــر کاغ ــبک نظی ــیاء س ــدن اش ــده ش ــع پراکن و در واق
هــا  نمایــانگر عــدم  یرامــون ایــن محـل در پ... پالسـتیک و  

رعایت اصول صحیح حمل ونقل پسماندها و بهره برداري     
هاي دفن ، افراد دوره     در اکثر محل  .باشد   عملیات دفن می  

صـورت غیـر قـانونی     ها بـه  گرد اقدام به جداسازي  پسماند  
ــد آن مخــاطرات زیســت محیطــی و    مــی ــد کــه پیام نماین

دفــن مــورد مطالعــه ، هــاي  در محــل. باشــد  بهداشــتی مــی
پـذیرد کـه    اي انجام مـی  طور گسترده ها به سوزاندن پسماند 

باشد و این امر خود موجبات       اغلب به صورت عمدي  می     
هـاي   همچنـین در محـل    . نمایـد    آلودگی هوا را فراهم می    

دفن خاك پوششی مناسب براي تکمیل  جایگاه دفـن  در   
ــزای    دســترس نمــی  ــه اف ــئله منجــر ب ــن مس ــه ای ش باشــد ک

هـاي   ها و رشد موجودات موذي در حـریم محـل        آلودگی
ــه  . دفــن گشــته اســت  ــوط بــراي کلی از ســایر مســایل مرب

باشـد کـه بـه خصـوص در      هاي دفـن مشـکل بـو مـی       محل
ــن مزاحمــت و     ــراي ســاکنان اطــراف محــل دف تابســتان ب

  . نماید  مخاطراتی ایجاد می
  

ایـن  هـاي بیمارسـتانی انتقـال یافتـه بـه            در ارتباط با پسماند   
و مرکـز   ) کهریـزك (مراکزبه جز دو مرکز دفن آرادکـوه      

دفــن حلقــه دره در شهرســتان کــرج،  اکثــرا پســماندهاي  
شوند و به جـز      بیمارستانی همراه بادیگر پسماندها دفن می     

اي در زمینـه     گونه فعالیت سازمان یافتـه     دو مرکز فوق هیچ   

هـاي دفـن اسـتان تهـران صـورت           بازیافت در دیگر محـل    
  .گیرد  نمی

هـاي دفـن بـوده کـه      نشت شیرابه از دیگر مشکالت محـل      
 هکتـاري شـیرابه در   12توان به حوضچه    عنوان نمونه می   به

 1بـا عمقـی در حـدود      ) کهریـزك   ( مرکز دفن آرادکوه    
متر اشاره نمود، این مسئله در اغلب مراکـز دیگـر البتـه بـا             
ابعــادي کمتــر همچــون مرکــز دفــن حلقــه دره کــرج نیــز  

ــه  . مشــهود اســت  از مشــکالت ایجــاد شــده در ایــن زمین
هاي زیرزمینی و همچنین مهـاجرت   آلودگی خاك و آب   

ایـن پرنـدگان    . ها اسـت       پرندگان دریایی به این محدوده    
آینـد و بـاالخره در       بر فراز دریاچه شیرابه به پرواز در مـی        

بـا   ). 1384عالی، (روند  آن محل گرفتار شده و از بین می
هـا و نیـز رونـد      بعضی از این محل    توجه به تکمیل ظرفیت   

افزایش روز افزون میزان پسماند تولیدشده و پـایین بـودن            
هـا حتـی    رسـد، بسـیاري از محـل      میزان بازیافت به نظر می    

همچنـین در ارتبـاط بـا      . باشد هاي فعلی نمی   جوابگوي نیاز 
هاي دفن شـهرهاي لواسـان در یـک کیلـومتري سـد           محل

انـه جـاجرود و طالقـان در     متري رودخ100لتیان ، فشم در  
دلیـل موقعیـت نامناسـب و         متري رودخانه طالقان، بـه     500

خصــوص در  بـه (مخـاطرات زیسـت محیطــی ایجـاد شــده    
هـاي   دلیـل بارنـدگی   ارتباط با شهر فشم که رانش زمین بـه   

فراوان موجب نشت شیرابه و آزاد شدن گازهـاي حاصـله           
ــودگ   از واکــنش ــز آل ــوژیکی و نی ی هــاي شــیمیایی و بیول

بایست محل دفـن     می) خاك در سطح وسیعی گشته است     
 ظرفیـت مرکـز    . ها در نظـر گرفتـه شـود       جدیدي براي آن  

 هکتار   400با وسعت بیش از     ) کهریزك  ( دفن آراد کوه    
ــاالترین میــزان پــذیرش پســماند اســتان را بــه خــود    کــه ب

باشـد و بـه    اختصاص داده است نیز، در شرف تکمیـل مـی   
حجم زیاد پسماندهاي ورودي روزانه دلیل کمبود زمین و   

هــاي بازیافــت و کمپوســت در   و عــدم جوابگــویی روش
مقایسه با تولید فزاینده پسماند، این جایگاه عمالً بـه محـل    

هاي زیست محیطی تبدیل شـده و        تلنبار و کانون آلودگی   
بـه هرحـال هـم    . اي را ایجاد نموده اسـت  مشکالت عدیده 
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ــئو  ــون مس ــر   اکن ــه فک ــد  ب ــراي  الن بای ــدي ب ــان جدی مک
 40جایگزینی محل دفـن کهریـزك کـه قـدمتی بـیش از              

بایسـت بـا در نظـر گـرفتن      سال دارد باشند  و این امر  مـی       
مطالعات زیست محیطی و فنی و مهندسی خاص خـود بـه      

هایی که براي   هاي اخیر یکی از گزینه     در سال . انجام رسد 
توسعه و گسـترش سـایت آرادکـوه پیشـنهاد شـده  مکـان            

باشد  بی مناسب در اراضی هوشنگ آباد و عزیز آباد می         یا
تواند این انتظار را ایجـاد نمایـد    ،   کاربري این اراضی می   

محیطـی   که اسـتانداردهاي مهندسـی ، بهداشـتی و زیسـت          
علـی،   شـاه (مربوط به دفن پسماندها در آن قابل اجرا باشد       

 تـوان بـه   در  رابطه با استانداردهاي محل دفن  مـی   ). 1384
بررسی موقعیت مکـان دفـن ، آمـاده سـازي مکـان دفـن،               
بررسی سطح آب زیرزمینی ، جنس خاك ،  مهار شـیرابه     

عـالوه در   بـه ).  1380عبدلی، (اشاره نمود ... و گاز و بو و
یابی محل دفـن معیارهـاي دیگـري نظیـر عـدم        زمینه مکان 

حیــدرزاده، (قرارگیـري محــل دفـن در جهــت بـاد غالــب    
 کیلـومتري از فرودگـاه   8فاصله حـداقل    دارا بودن   ) 1382

)Ministry of environment, 1993 (  و همچنــین عـــدم
حـائز اهمیـت   )  1380عبـدلی،  (استقرار در مناطق پرباران 

از جمله اقدامات مناسبی که در مراکـز دفـن مـورد    . است  
تـوان بـه استحصـال گـاز         مطالعه صورت گرفته است ، می     

 ، ایجاد سیستم هوادهی متان در مرکز دفن حلقه دره کرج   
هـاي دفـن شـده جهـت تولیـد         از طریق کمپرسور در الیـه     

و ایجـاد   ) کهریزك(بیوکمپوست در مرکز دفن آرادکوه      
فضاي سبز با کاشت درختانی مانند سرو ، کاج و اقاقیا بـر          

هاي تکمیل شـده و نیـز تـوزین میـزان پسـماند              روي محل 
مـدیریت  طور نسـبی وجـود    ورودي در این دو مرکز  و به       

. تري در مقایسه با دیگر مراکز استان اشـاره نمـود             منسجم
در مجموع کمبود نیروي انسانی ، عدم تناسـب تجهیـزات           

هاي تولیدي و عـدم   و امکانات مراکز دفن با حجم پسماند  
از ... تخصـیص بودجـه کـافی در زمینـه دفـن پســماندها و      

جملــه مشــکالت  شــهرداري ایــن شــهرها در ایــن رابطــه   
همچنــین نبــود دانــش کــافی در زمینــه اصــول  . شــد با مــی

مــدیریت ، فقــدان ســازماندهی و مــدیریت مناســب در     
ــهرداري ــی      ش ــت محیط ــگ زیس ــودن فرهن ــایین ب ــا ، پ ه

شهروندان و بسیاري از عوامـل دیگـر را نیـز بایـد بـه ایـن                 
  .مسائل افزود 

  

  نتیجه گیري
 محل دفن پسماند شهري 27 شهر و42استان تهران  داراي  

ها  بر طبق روش اولکنو  ارزشیابی نهایی این محل. اشدب می
هـاي دفـن نظیـر آرادکـوه      دهـد کـه اکثـر محـل     نشـان مـی  

، شهریار ، فیروزکوه ، کرج و ورامین از نظر          ) کهریزك(
 درصـد بقیـه  نظیـر    15روش اولکنو در وضعیت مطلوب ،   

پاکدشت ، دماونـد ، شـریف آبـاد و کـیالن  در وضـعیت            
 صـد کـه مربـوط بـه شـهرهاي بـومهن،            در 11قابل قبول و    

باشند در وضـعیت غیـر قابـل قبـول قـرار       فشم و لواسان می 
  . ارائه شده است) 1(نتایج این ارزشیابی در نمودار . دارند

ــتاوردهاي      ــایج و دس ــه نت ــتیابی ب ــان داشــت ،  دس ــد بی بای
تر، نیازمند بررسی هر یک از شهرهاي استان تهران و      دقیق
اسـتان بـا مجـالی  بیشـتر و انجـام           هـاي دفـن پسـماند        محل

صـورت اختصاصـی از سـوي       مطالعات جامع و تفصیلی به    
باشد و نتایج روش اولکنو به تنهـایی   هاي متخصص می  تیم

. نمایـد   جهت تـدوین یـک  برنامـه اجرایـی کفایـت نمـی        
هاي هـر یـک از    درجهت رسیدن به این اهداف شهرداري    

بـه امـر مـدیریت     ي استان تهران  باید توجه بیشتري       شهرها
هاي کوتاه  صحیح پسماندها  معطوف داشته و برنامه ریزي     

مدت و بلند مدت را به منظـور بهبـود رونـد فعلـی مـدنظر              
اما باید توجـه نمـود پـرداختن بـه امـر پسـماند            . قرار دهند   

شهري و مدیریت بهینه آن از توان یک یـا چنـد ارگـان و         
و تالشـی  سازمان خارج بوده و نیازمنـد آمـوزش ، همـت           

چه مسلم است ادامـه وضـعیت     آن. همه جانبه و ملی است      
موجود قطعـاً مـورد پـذیرش نبـوده و مسـلما مخـاطرات و              

هـاي گزافـی را در آینـده در بـر      اثرات نـامطلوب و هزینـه   
در این راستا براي بهبود وضـعیت موجـود      . خواهد داشت   

هاي دفن پیشنهاداتی  ارائـه گردیـده اسـت کـه امیـد               محل
  . در آینده مورد استفاده قرار گیرد است 
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رتبه بند
 ي

 محل دفن

 هاي دفن پسماندهاي شهري استان تهران براساس روش اولکنو ـ نتایج ارزشیابی محل1نمودار 
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  پیشنهادات
ــت و     - ــزایش بازیاف ــماندها و اف ــاندن پس ــداقل رس ــه ح  ب

  . ها  استفاده مجدد از آن
 اجراء عملیات تفکیک و جمع آوري پسماندها به روش -

خشک و تر براي بهبود محیط زیست شهري و جلوگیري          
  .ن سرمایه هاي ملی از هدر رفت

 جداسازي پسـماندهاي خـانگی ، صـنعتی و بیمارسـتانی        -
 .  پیش از اجراء عملیات دفن بهداشتی 

ــه    ارتقــاء آگــاهی - ــردم ، (هــاي آحــاد مختلــف جامع م
ها در امـر مـدیریت    و مشارکت همه جانبه آن  ...) مسئولین  
 .پسماند 

ی  تدوین معیارها و استانداردهاي الزم جهـت مکـان یـاب       -
  .هاي دفن پسماند شهري  مناسب محل

 تأمین منابع اعتباري مناسب جهت مـدیریت پسـماندها و    -
  . تأمین نیروي مناسب و آموزش دیده در این زمینه 

هــاي دفــن  بــه   تبــدیل وضــعیت غیــر قابــل قبــول محــل -
ــعیت ــازي      وض ــق بهس ــوب از طری ــول و خ ــل قب ــاي قاب ه

 .هاي دفن پسماندهاي شهري محل
هاي دفن  هاي  خاکی مناسب در محل    پوشش  استفاده از  -

جهــت کــاهش آلــودگی و ایجــاد بــو در محــل و منــاطق  
 .اطراف آن

 اســـتفاده از حصـــارهاي ســـبک و قابـــل انتقـــال بـــراي -
جلوگیري از پراکنش اشیاء سبک نظیر کاغذ و پالستیک          

ایجاد فضاي سبز ، درختکـاري و  . هاي دفن   در کلیه محل  
گر اقداماتی است کـه بایـد در       هاي خاکی نیز از دی     دیواره

  .این رابطه مورد نظر قرار گیرد 
هاي دفن سنتی و غیر اصـولی بـا         جایگزین نمودن روش   -

هاي دفن بهداشتی مطابق بـا اصـول فنـی و مهندسـی          روش
  . هاي دفن  در کلیه محل

مند در زمینـه پسـماندهاي تولیـدي ،       ایجاد مدیریت نظام  -
  ي اســتان تهــران هــا هــاي هــر یــک از شــهر کــه شــهرداري

توانند با ارائه گزارش ساالنه پسماندهاي شهري  به این        می
  .امر کمک شایانی نمایند 

هاي دفن جدید براي مراکز دفـن         جایگزین کردن محل   -
هـا رو بـه پایـان بـوده و یـا از نظـر         قدیمی کـه ظرفیـت آن     

ــب       ــماند مناس ــن پس ــراي دف ــر ، ب ــال حاض ــانی در ح مک
 دفن کهریزك، مرکز دفن شهرهاي      نظیر محل (باشند   نمی

 ). فشم ، لواسان و بومهن
هاي دفن قدیمی به پـارك و فضـاي سـبز و          تبدیل محل  -

هاي مسکونی و تجاري در      جلوگیري از احداث ساختمان   
  .ها موقعیت آن

 
  منابع 

معیارهاي مکـان یـابی محـل       ). 1382(، نیما    حیدرزاده
ت سـازمان    انتشـارا  :تهـران .  دفن مواد زایـد جامـد شـهري       

  .هاي کشور  شهرداري

). 1383 (سازمان مدیریت وبرنامه ریـزي اسـتان تهـران      
معاونـت آمـار و اطالعــات   . سـالنامه آمـاري اسـتان تهــران   

 . انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران 

مواد زائد جامد شـهري     ). 1384(، عباس علی   شاه علی 
مجموعه مقـاالت    .و نگاهی به مدیریت آن در شهر تهران       

. در زمینه همایش روز زمین پـاك و مـدیریت پسـماندها             
 .سازمان بازیافت وتبدیل مواد شهرداري تهران

بررسـی مشـکالت مکـان هـاي        ). 1382 (، رحـیم   عالی
دفن بهداشتی در ایران و ارائه راهکارهاي مناسب با تاکید        

ــوژي مناســب    ــر کــاربرد تکنول ــزارش کــارآموزي    .ب گ
 بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشـکی        کارشناسی ارشد 

 .ایران 

سیسـتم مــدیریت مــواد  ). 1372(، محمــد علــی عبـدلی 
: تهـــران .هـــاي کنتــرل آن  زایــد جامـــد شــهري و روش  

 .انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداري کشور 
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تدوین شیوه هاي مناسب  ). 1380( ، محمد علی عبدلی
 مرکـز مطالعـات و       جلـد سـوم ، انتشـارات       .دفن بهداشـتی  

  .برنامه ریزي شهري

 جلد اول،  .مواد زایدجامد ). 1377( عمرانی، قاسمعلی 
 .انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی: تهران

بررسـی اثـرات زیسـت محیطـی        ). 1383(گیتـا    فرزانه،
فصـلنامه  . محل دفن مواد زاید جامد منطقه غـرب گلسـتان     

ل و شـماره چهـ  (  ،علمی سازمان حفاظـت محـیط زیسـت     
 .انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ): دوم 
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