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  چکیده غیر فنی
  
   کلیات  -1

سازمان بازیافت در نظر دارد در راستای بهبود وضع مدیریت مواد زائد جامد در تهران به ویژه از طریق احداث محل 
  .دفنی که کامال از نظر زیست محیطی و اجتماعی کنترل شده باشد از مساعدت بانک جهانی بهره مند شود

  
  تولید زباله و جمع آوری

در تهران تولید می شوند که عبارتند اززباله های خانگی و زباله های ) زباله(وه اصلی از مواد زائد جامد شهری سه گر
این زباله ها از طریق سیستمها و . تجاری با ماهیت مشابه زباله های خانگی، زباله های صنعتی و زباله های بیمارستانی

 اطالعات دریافتی از سازمان بازیافت، میزان زباله تولیدی از بر اساس. زمانبندی های مختلف جمع آوری می شوند
 افزایش 1382در سال )  تن در روز7000حدود ( میلیون تن 55/2 به حدود 1380 میلیون تن در سال 42/2حدود 

  .یافته است
ضرورت . در حال حاضر تنها روش دفع زباله های تولید شده در تهران، دفن آنها در محل دفن کهریزک می باشد

احداث یک محل دفن جدید در مشکالت و معضالت عملیاتی و مهمتر از آن در اثرات بسیار سوء این محل دفن زباله 
  . بر محیط زیست نهفته است

به لحاظ عملیاتی، محل دفن زباله کهریزک تقریبا به ظرفیت کامل خود رسیده و در حال حاضر زباله های ورودی بر 
 50بر اساس تخمینهای انجام شده، حتی در صورت اختصاص زمین . تلنبار می شوندروی بخشهای پر شده قبلی 

  .  سال دفن زباله حاصل خواهد شد3 تا 1هکتاری مجاور تنها ظرفیتی معادل 
به لحاظ زیست محیطی نیز محل دفن زباله کهریزک را نمی توان محل دفنی مهندسی و بهداشتی تلقی نمود چراکه این 

، سیستم جمع آوری شیرابه و )الینینگ(اقد سیستمهای مورد نیاز از جمله سیستم نفوذ ناپذیر تحتانی محل دفن زباله ف
  . گاز، سیستم تصفیه شیرابه و غیره می باشد

شیرابه . شیرابه تولید شده که حاصل از دفن مخلوط انواع زباله ها می باشد می تواند به مواد خطرناک نیز آلوده باشد
جود سیستم الینینگ به صورت غیر کنترل شده از محل دفن خارج و در حوضچه هایی بدون که به دلیل عدم و

هیچگونه الیه نفوذ ناپذیر ذخیره می گردد می تواند به الیه های زیرین خاک نفوذ نموده و نهایتا باعث آلودگی آبهای 
  . زیرزمینی گردد

و همچنین دفن آن به میزان قابل توجهی به چشم می به عالوه پراکنش زباله در محیط اطراف در هنگام حمل زباله 
بر اساس آنچه البته به صورت خالصه در خصوص مسایل و مشکالت محل دفن زباله کهریزک اشاره شد، . خورد

احداث یک محل دفن زباله جدید که به لحاظ زیست محیطی و بهداشتی کامال کنترل شده بوده و منطبق با قوانین و 
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وابط فنی مربوطه باشد، به عنوان اولویت اصلی در میان راهکارهای بهبود مدیریت مواد ضی و مقررات زیست محیط
  . زائد جامد در تهران، تشخیص داده شده است

هدف پروژه مدیریت مواد زائد جامد در تهران توسعه دیدگاهی منسجم و ایمن به لحاظ زیست محیطی و اجتماعی در 
 میلیون دالر 250 تا 200مجموع هزینه پروژه بین . هران بزرگ می باشدخصوص مدیریت مواد زائد جامد در ت

  . بانک جهانی و کمکهای شهرداری و دولت ایران قابل تامین می باشدIBRDمحاسبه شده است که از طریق وام 
  
   پروژه پیشنهادی-2

  نرخ تولید و انواع زباله
 سال توسط 15یتی معادل دفن زباله به مدت حداقل  عزیز آباد برای ظرف–محل دفن جدید زباله در هوشنگ آباد 

 سال آتی و با اعمال فاکتورهای 15نرخ تولید زباله در تهران برای . برلین آلمان طراحی شده است. سی. شرکت بی
بر اساس این محاسبات، . موثررشد جمعیت، درآمد ناخالص خانوار و تدابیر پیش تصفیه زباله برآورد شده است

  . برآورد شده است میلیون نفر12 میلیون تن در سال بر پایه جمعیت 5/3 معادل 1399ولید زباله تا سال حداکثر نرخ ت
موقعیت محل .  قم قرار گرفته است– کیلومتری جنوب تهران در امتداد جاده قدیم تهران 58محل پیشنهادی در حدود 

  . ت ارائه شده اس1مورد نظر برای احداث محل دفن جدید زباله در شکل 
  

  طرح محل دفن 
  :گزینه پیشنهادی برای دفن زباله در محل دفن جدید، یک محل دفن بهداشتی مهندسی مبتنی بر ویژگیهای زیر می باشد

  
  )الینینگ(سیستم نفوذ ناپذیر تحتانی  -
 پوشش نهایی مناسب -

 سیستم زهکشی و جمع آوری شیرابه -

 سیستم تصفیه شیرابه -

 زباززیافت گا/سیستم جمع آوری و دفع -

 خاک پوششی روزانه -

 محصور نمودن محل دفن از محیط اطراف از طریق ایجاد نرده و غیره -

 سیستم جمع آوری آبهای سطحی -

 آماده سازی بخشهای جدید محل دفن قبل از دریافت زباله -

  و بستن محل دفن) بهره برداری(توسعه طرحهای اجرایی برای ساخت، عملیات 
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 سال را تامین می 50 هکتار می باشد که در مجموع ظرفیت دفنی معادل 4000 حدود محل پیشنهادی دارای مساحتی

  . ساله تقسیم شده است15محل مورد نظر به سه قسمت با ظرفیتهای . نماید
سیستم زهکشی آبهای .  شامل ساختمان اداری، کارگاهها و تعمیرگاهها، باسکول و غیره خواهد بودمنطقه ورودی

و حفاظت محل دفن در برابر فرسایش و ) پر شده از زباله(ری از ورود روانابها به مناطق دفنی سطحی نیز برای جلوگی
سیستم پیشنهادی زهکشی آبهای سطحی شامل مجموعه ای از بندهای پیرامونی، کانالها .  یا سیالب طراحی شده است

روانابهای (ون محوطه محل دفن و زهکشهای جمع آوری است که وظیفه جمع آوری و تخلیه روانابهای حاصل از بیر
  . را به عهده دارند) روانابهای آلوده(و روانابهای تشکیل شده در سطح مناطق دفنی ) غیر آلوده

روانابهای غیر آلوده به کانال ویا رودخانه مجاور تخلیه شده و روانابهای بالقوه آلوده به سیستم تصفیه شیرابه هدایت 
  . می شوند

 متر 3 مترمربع و عرض 3500 قم، فضای سبزی با مساحت – دفن از جاده قدیم تهران به منظور جداسازی محل
درختان و بوته .  متر مربع محصور می گردد45000محوطه ورودی نیز با فضای سبزی با مساحت . طراحی شده است

  . اندهای مورد نظر از گونه هایی مقاوم به آب و هوای منطقه و با نیاز کم به آبیاری انتخاب شده 
  

  الینینگ تحتانی
الینر پیشنهادی در . تفاوت اصلی یک محل دفن بهداشتی با محل تلنبار زباله در وجودد سیستم الینینگ تحتانی است

و دو الیه اساس  ) در صورت نیاز( سانتی متری 20طرح محل دفن جدید زباله تهران، متشکل از یک الیه زیراساس 
  .  سانتی متر خواهد بود6و الیه الینر آسفالتی به ضخامت  سانتی متر و د8آسفالت به ضخامت 

  
  پوشش روزانه 

 سانتیمتر برای حصول 20 تا 15با توجه به میزان باالی رطوبت زباله دفنی، خاک پوششی روزانه ای به ضخامت 
  .اطمینان از تراکم موثر مورد استفاده قرار خواهد گرفت

  
  پوشش نهایی

 ایجاد مانعی فیزیکی بر روی سطح زباله دفنی که میزان انتقال عوامل بیماریزا و تماس  سیستم پوشش نهایی به منظور
همچنین این پوشش باعث جلوگیری از فرسایش و نفوذ آب به . انسان را به حداقل می رساند بکار گرفته خواهد شد

بعد از بسته شدن فراهم می داخل مناطق دفنی شده و نیز زیرساخت الزم برای اسفاده نهایی از زمین محل دفن را 
  . آورد
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  شیرابهکمیت و کیفیت 

.  مترمکعب در روز برآورد شده است1400 تا 1200بر اساس محاسبات انجام شده، مقدار شیرابه در طول عملیات بین 
 در  مترمکعب104، تولید شیرابه تنها محدود به نفوذ آب باران بوده و به نخستین بخشبعد از اتمام عملیات دفن در 

  .  شیرابه مورد نظر دارای بار آلی بسیار باال می باشد.روز کاهش می یابد
  

  کنترل شیرابه
شیرابه تولیدی در محل دفن پیشنهادی با استفاده از یک سیستم زهکشی مناسب جمع آوری شده و به سیستم تصفیه 

 از شیرابه نیز برای بهبود فرایند بخشی. شامل مجموعه ای از الگونهای بی هوازی، هوازی و تبخیری هدایت می شود
 با اسفاده از  و تبخیریالگونهای بی هوازی و هوازیکلیه . تصفیه مورد بازچرخش در محل دفن زباله قرار می گیرد

  .  آب بندی خواهد شد1ژئوممبرین
  

  مدیریت گاز
ع آوری گاز استفاده با چاههای عمودی جم) مکنده(گاز تولیدی از یک سیستم فعال % 50برای جمع آوری حداقل 

  .سوزانده خواهد شد استانداردهای بین المللی یعنی مطابق با یمشعلگاز جمع آوری شده در . خواهد شد
  

  عملیات محل دفن
تبعیت نموده و شیب ) 1:3(شیب بیرونی بند از شیب محل دفن . هر سلول بوسیله یک بند پیرامونی محصور می شود

هسته و شیب درونی از نخاله های ساختمانی احداث .  متر خواهد بود2,5د پیرامونی ارتفاع بن.  خواهد بود2:3درونی 
خاک .  متر پوشانده می شود1بخش بیرونی بند از خاک لومی به ارتفاع  .شده تا از پایداری بند اطمینان حاصل شود

 .لومی بدون محدودیت در محل موجود می باشد

ساخت هر زیر سلول بایستی چند . دا کننده از یکدیگر جدا می شوندزیرسلولهای هر سلول از طریق یک دیواره ج
 16 دارای مساحتی حدود هریک از زیر سلولهای اولین سلول. هفته قبل از آغاز عملیات در آن زیر سلول به اتمام برسد

قه دفنی اضافی  هکتار برای تراکم و فراهم آوردن منط6ناحیه ای به وسعت حداقل . هکتار در شروع عملیات می باشند
هر زیر سلول بایستی به دو منطقه تقسیم شوند که عبارتند از مناطق . در جلوی منطقه تراکمی پیشنهاد شده است

   .تراکمی و دفنی
  

                                                 
١ Geomembrane 
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  نیروی انسانی

برای تعداد آنها عملیات محل دفن پیشنهادی مستلزم به کارگیری تعدادی مدیر، کارگر، راننده و غیره می باشد که 
  . نفر خواهد بود188 و 159 به ترتیب ول و سال پانزدهم عملیات درسالهای ا

  
  خاکبرداری و خاکریزی

  :میزان خاک مورد نیاز در اجزاء مختلف عملیات محل دفن به شرح زیر می باشد
   متر مکعب347295: سیستم زهکشی آبهای سطحی -
  متز مکعب107600: خاک سطحی در شیبها -

 متر مکعب300000: الیه های زهکش -

  متر مکعب100000: خاک سطحی در تاج -

بر اساس محاسبات .  مورد نیاز استر مکعب خاک برای ساخت و نگهداری اولین سلول هزار مت855در نتیجه حدود 
 هزار متر مکعب برآورد شده است که مبین 250 هزار متر مکعب و حجم خاکریزی 280انجام شده، حجم خاکبرداری 

  .از این خاک به عنوان پوشش روزانه زباله استفاده خواهد شد. اضافی می باشد هزار متر مکعب خاک 30وجود 
  

  هزینه ها
.  میلیون دالر آمریکا برآورد شده است141بنابر آنچه اشاره شد، هزینه سرمایه گذاری محل دفن پیشنهادی در مجموع 

ملیاتی با رشد عملیات در محل دفن از هزینه های ع. کل هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز خواهد بود% 15در سال اول، 
 72/5با توجه به هزینه های یاد شده، نرخ ورودی به محل دفن .  میلیون دالر در سال افزایش خواهد داشت3/4 به 3/2

  . دالر به ازای هر تن زباله ورودی محاسبه شده است
  
   گزینه های طرح-3

  :سی قرار گرفته انددر خصوص گزینه های پروژه، موارد زیر مطرح و مورد برر
 گزینه عدم انجام پروژه به معنی ادامه وضع موجود دفن زباله  •

 .گزینه روش دفع شامل تولید کمپوست، زباله سوزی و غیره •

 گزینه محل مناسب برای احداث محل دفن مهندسی و بهداشتی •

 گزینه طرح یک محل دفن مهندسی و بهداشتی •
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لی، باعث آلودگی قابل توجه محیط زیست و افزایش خطرات بهداشتی و ادامه فعالیت محل دفن کهریزک به صورت فع
شایان ذکر است که گزارشهائی نیز در رابطه با آلودگی آبهای زیرزمینی در منطقه کهریزک . سالمت عمومی خواهد شد

یست محیطی و بنابراین عدم انجام پروژه منجر به تداوم اثرات بسیار سوء ز. به دلیل نفوذ شیرابه به چشم می خورد
  .اجتماعی خواهد گردید

دفن  ) 3( و ) با و بدون تولید انرژی(سوزاندن  ) 2(بازیافت و تولید کمپوست، ) 1(در رابطهبا دفع زباله سه گزینه 
مزایا و معایب هر یک از گزینه ها به تنهائی و یا در کنار سایر گزینه ها مورد تحلیل قرار . مورد نظر قرار گرفته اند

، بهترین گزینه در راستای پروژه مدیریت مواد زائد جامد شهری تهران، استفاده از یک محل  این اساسبر. استگرفته 
در این میان کاهش حجم زباله از طریق پیش تصفیه و متعاقبا افزایش عمر محل . دفن بهداشتی و مهندسی می باشد

یت محل دفن بهداشتی به شرح زیر معرفی و مورد گزینه های مختلف موقع. دفن نیز می تواند مورد نظر قرار گیرد
  .تحلیل قرار گرفته اند

  
  گزینه های موقعیت محل دفن 

 کیلومتری از 90 تا 40برای انتخاب محل مناسب برای احداث محل دفن جدید زباله، تعداد سیزده منطقه به فواصل 
میته ای فنی متشکل از متخصصین از سازمانهای ک. شهر تهران توسط اداره کل منابع طبیعی استان تهران پیشنهاد شدند

  :زیر برای انتخاب بهترین گزینه موقعیت محل دفن جدید زباله تشکیل گردید
 سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری  •

 اداره کل محیط زیست استان تهران •

 اداره مدیریت آب و خاک وزارت نیرو •

 )استان تهران(وزارت کشاورزی  •

 یعی استان تهران اداره کل منابع طب •

 استانداری تهران  •

 اداره مسکن و شهرسازی •

 اداره کل بهداشت استان تهران  •

در همین راستا معیار هائی برای انتخاب موقعیت مناسب محل دفن جدید زباله توسط این کمیته در نظر گرفته شد که 
ق حساس، ویژگیهای هیدرولوژی و زمین در دسترس، مجاورت به مناطق مسکونی و مناط: مهمترین آنها عبارتند از

  .  شرایط زمین، مسافت حمل، توپوگرافی و کاربری زمین/ هیدروژئولوژی، شرایط اکولوژیکی محلی، خاک
گزینه های مختلف موقعیت محل دفن جدید زباله تهران بر اساس معیارهای فوق مورد مقایسه قرار گرفته و در نهایت 

امتیاز حاصل بر مبنای میزان مناسب بودن منطقه و اهمیت . اص داده شده استبه هر یک از گزینه ها امتیازی اختص
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 عزیز آباد به عنوان مناسبترین گزینه برای -بر همین اساس منطقه هوشنگ آباد. معیارها محاسبه گردیده است) وزن(
  .احداث محل دفن جدید زباله تهران انتخاب گردیده است

   وضع موجود محیط زیست منطقه-4
  ده اثراتمحدو

، وضع موجود محیط زیست بایستی در )1999(بر اساس فصل یک کتاب مرجع ارزیابی زیست محیطی بانک جهانی 
محدوده ای که متاثر از پروژه می باشد مورد بررسی قرار گرفته و طی آن ضمن تعیین ویژگیهای فیزیکی، طبیعی و 

  .ی پروژه نیز قابل پیش بینی باشد فرهنگی، محدوده تغییرات حاصل از اجرا- اقتصادی-اجتماعی
محدوده مورد مطالعه یا به عبارت بهتر محدوده اثرات را می توان بر پایه اثرات بالقوه مختلف پروژه پیشنهادی بر روی 

  : که عبارتند ازمحیطهای فیزیکی، طبیعی و اجتماعی تعریف نمود
  نفوذ بالقوه شیرابه به الیه های زیر سطحی و آبهای زیرزمینی -
 آلودگی بالقوه منابع آب سطحی ناشی از انتقال روان آبهای آلوده -

 انتشار گازهای محل دفن و خروجی ماشین آالت در هوای آزاد -

 تغییر در ویژگیهای اکولوژیکی محل دفن و مناطق مجاور -

 ایجاد خطر برای کاربریهای موجود یا پیشنهادی اطراف محل دفن -

 کونی مجاور محل دفنایجاد اثرات مثبت و منفی بر جوامع مس -

 .خطر ناشی از بالیای طبیعی که عمده ترین آن مربوط به زمین لرزه و سیل می شود -

 کیلومتر می باشد که می تواند به 14بر همین اساس، محدوده اثرات در این مطالعه، محدوده ای به شعاع تقریبی 
  :ارد زیر را پوشش می دهداین منطقه مو). 2شکل (صورت بالقوه از پروژه پیشنهادی متاثر گردد 

، که می تواند به صورت بالقوه دریافت کننده )تنها منبع آب سطحی در منطقه(زیر حوزه رودخانه شور  -
  .روانابهای آلوده باشد

 کیلومتری محل دفن پیشنهادی، که می تواند به واسطه تجمع 8فرودگاه بین المللی امام خمینی در حدود  -
 .شنهادی متاثر گرددبالقوه پرندگان از پروژه پی

. ، عزیر آباد و قلعه محمد علی خان)در بخش جنوب شرقی محل دفن(روستاهای اطراف شامل هوشنگ آباد  -
 نفر جمعیت روستای عزیز آباد 20شایان ذکر است که روستای هوشنگ آباد کامالٌ خالی از سکنه بوده و تنها 

قلعه محمد علی خان هم . نهادی واقع شده است کیلومتری محل دفن پیش6را تشکیل می دهند که در حدود 
 . کیلومتری عزیز آباد قرار گرفته است6 نفر در فاصله حدود 100با جمعیت 
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از سوئی، واضح است که عملیات دفن زباله در محل پیشنهادی اثرات غیر مستقیم را نیز در پی خواهد داشت که در 
و )  کیلومتری محل پیشنهادی10حدود ( ترافیک در شهر حسن آباد مورد این پروژه، از جمله آنها می توان به افزایش

  . نیز استفاده از آبهای زیر زمینی و یا سطحی پایین دست اشاره نمود
 
  
  

  
   محدوده اثرات مستقیم پروژه پیشنهادی 2شکل 
د جاده قدیم تهران  کیلومتری جنوب تهران در امتدا58 عزیز آباد در حدود - منطقه پیشنهادی تحت عنوان هوشنگ آباد

حسن آباد . منطقه مورد نظر قسمتی از بخش فشاپویه در شهرستان ری می باشد.  قم و در اطراف آن واقع شده است–
در میان روستا .  کیلومتری شمال شرقی منطقه یکی از شهرهای اصلی فشاپویه با تعدادی روستا می باشد10در حدود 

. امل فاقد جمعیت بوده و لذا به عنوان یک منطقه مسکونی به شمار نمی رودها، هوشنگ آباد و عزیز آباد به طور ک

 محل دفن زباله پیشنهادی

 محدوده اثرات بالقوه

 )ره (فرودگاه بین المللی امام خمینی
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.  نفر می باشد20عزیز آباد در واقع تنها منطقه مسکونی روستائی در مجاورت محل پیشنهادی است که دارای جمعیت 
 متری تا 1050 تا 1030 جنوب شرقی است که رقوم ارتفاعی آن -از نظر توپوگرافی دارای شیب عمومی شمال غربی

صرف نظر . می باشد% 2شیب عمومی محل با در نظر گرفتن رقوم ارتفاعی کلی، حدود .  متری متغییر است905حدود 
 متری واقع در بخشهای غربی منطقه، توپوگرافی محل از تغییرات چندانی برخوردار 1030از تپه هائی در ارتفاع حدود 

  .ی خوردنبوده و شیب عمومی مالیمی در محل به چشم م
نفوذ پذیری بسیار پائین خاک احتمال بسیار ناچیز نفوذ آب باران به الیه های زیر سطحی و احتمال قوی ایجاد 

  .روانابهای سطحی به شکل مطلوب سیالب در محل پیشنهادی را در پی دارد
 ای منطقه، حضور گسل یکی از مهمترین ویژگیهای لرزه. محل پیشنهادی در منطقه باریک باالی لرزه خیزی قرار دارد

 کیلومتر طول داشته و و دارای ارتفاع 40این گسل که حدود .  کیلومتری محل پیشنهادی است20کهریزک در حدود 
هر .  متر می باشد، از غرب کهریزک تا شمال شمس آباد در رسوبات بادی گسترش یافته است10 تا 1جابجائی بین 

بر روی ) با توجه به فاصله بیشتر(ن موجود کهریزک و به میزان کمتری گونه فعالیت این گسل، بدون شک بر محل دف
  .محل دفن پیشنهادی موثر خواهد بود

 میلیمتر در سال می باشد که عموما با دوام کم و شدت زیاد به 165بارشهای جوی در منطقه محدود و به طور متوسط 
جهت .  پیشنهادی را می توان منطقه ای خشک به شمار آوردبا توجه به دما و متعاقبا تبخیر باال، محل. وقوع می پیوندد

باد عمدتاٌ به سمت غرب و جنوب شرقی بوده و از سوئی به واسطه فاصله نسبتاٌ زیاد محل دفن پیشنهادی از کاربریهای 
  .باد قادر به حمل آالینده های بالقوه به محیط های اطراف نخواهد بود)  کیلومتر6بیش از (اطراف 
 کیلومتری 5ع آب سطحی در منطقه مورد نظر برای احداث محل دفن پیشنهادی، رود شور در فاصله حدود تنها منب

  . شمال محل می باشد که تقریبا در بیشتر اوقات سال خشک و یا دارای جریان بسیار کم می باشد
لیل اصلی این مسئله کیفیت د. رود شور هیچگونه مصرف بالقوه ای را نه در طول خود و نه در پائین دست در بر ندارد

در واقع این رودخانه . شدبه شدت نامناسب آب آن و همچنین محدودیت مقدار جریان آب در اغلب اوقات سال می با
بیشتر به صورت یک زهکش محلی عمل نموده و سیالبهای دوران بارندگی شدید را که عمدتاٌ در اواخر پائیز و 

  .زمستان مشاهده می شوند از منطقه زهکشی می کند
 مصرف ، بخش اعظم منطقه فاقد هر گونه)1383-1382(بر اساس اطالعات حاصل از اداره کل امور آب استان قم 

تنها چاههای آب که در کشاورزی به میزان محدود مورد . آبهای زیرزمینی به شکل چاه، چشمه و قنات می باشد
 30که در حدود )منطقه کوشک نصرت (استفاده قرار می گیرند چاههای اطراف دریاچه حوض سلطان می باشند

  .کیلومتری محل دفن پیشنهادی قرار دارد
از عدم کنترل شیرابه می تواند از طریق بستر رود شور صورت پذیرفته و به دریاچه حوض انتقال آالینده های ناشی 

شدت احتمال آلودگی آبهای پائین دست محدوده اثرات را در گزارش حاضر نمی توان بدرستی . سلطان منتهی شود
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 انتقال آلودگی به صورت در عین حال مسیر اصلی. تخمین زد چرا که اطالعات کاملی در این رابطه در دست نمی باشد
لذا برای کنترل انتقال آالینده های ناشی از عدم کنترل شیرابه محل پیشنهادی و به ویژه . بالقوه بستر رود شور می باشد

این کار از طریق ایجاد زهکشهای پیرامونی در . سلولهای دفن زباله بایستی در برابر نفوذ آبهای سطحی محافظت شوند
و کل محل دفن و در نتیجه به حداقل رساندن تماس روانابهای سطحی با زباله دفن شده، می تواند اطراف مناطق دفنی 

  .صورت پذیرد
 تورانی به شمار می رود این منطقه دارای اقلیمی گرم و -این منطقه بخشی از استپ های ایران مرکزی و منطقه ایرانی

 محدودۀ اثرات شور بوده و به لحاظ شوری و قلیائیت اراضی پست در. خشک با گونه های گیاهی آب گریز می باشد
  .دچار محدودیت می باشند

نزدیکترین . پوشش گیاهی منطقه بسیار فقیر بوده و تا افق دید چشم غیر مسلح هیچگونه درختی مشاهده نمی شود
 اطراف آن از نظر به طور کلی محدوده اثرات و مناطق. گروه درختان در نزدیکی روستای عزیز آباد به چشم می خورد

  .پوشش گیاهی و قابلیت توسعه آن فقیر می باشد
در محدوده اثرات هیچگونه گونه . گونه های اصلی پستانداران منطقه وابستگی کاملی به محیط های خشک دارند

ار بوده سایر پستانداران در منطقه قابلیت ادامۀ بقاء در شرایط موجود برخورد. کمیاب و یا در معرض خطر وجود ندارد
  . و هیچیک از آنها به عنوان گونه های در معرض انقراض درج نشده است

شناخت جمعیت و ویژگیهای پرندگان بومی و مهاجر منطقه در مطالعه حاضر به لحاظ پتانسیل تجمع در محل دفن 
 کیلومتری محل دفن 9دود زباله پیشنهادی و متعاقباٌ خطر بالقوه بر عملیات پرواز فرودگاه بین المللی امام خمینی در ح

به هر حال گونه های اصلی . جزئیات اثرات بالقوه یاد شده در فصل ششم ارائه شده است. پیشنهادی ضروریست
  .پرندگان در ادامه معرفی می شوند

در . جمعیت پرندگان محلی کم بوده و در طول بازدیدهای میدانی، تعداد بسیار کمی از پرندگان بومی مشاهده شده اند
عین حال به دلیل ویژگیهای چنین مناطقی و وجود محل دفن زباله کهریزک، دریاچه نمک، بستر رودخانه ها و موقعیت 

بسیاری از پرندگان . شمال غربی مرز پارک ملی کویر، جمعیت پرندگان مهاجر در پائیز، زمستان و بهار قابل توجه است
ه که در میان آنها کاکایی سر سیاه از گونه های معمول این گروه از منطقه را آرام و مناسب برای استراحت و تغذیه یافت

   .پرندگان می باشند
  

  مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست
دو منطقه که به لحاظ زیست محیطی مهم تلقی می شوند در فاصله کامالٌ دوری از محل پیشنهادی برای دفن زباله 

فاصله . طقه حفاظت شده و پارک ملی کویر و دریاچه حوض سلطان در استان قمتهران قرار دارند که عبارتند از من
 35 کیلومتر و دریاچه حوض سلطان از آن حدود 45منطقه حفاظت شده و پارک ملی کویر از محل پیشنهادی حدود 
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لی در عین شایان ذکر است که دریاچه حوض سلطان جزء مناطق چهار گانه طبقه بندی نشده است و. کیلومتر می باشد
  .حال به لحاظ زیست محیطی دارای اهمیت است

  
  
  

  کاربری زمین
از جمله محدودیتهای اصلی منطقه ای که محل پیشنهادی دفن زباله در آن قرار دارد می توان به شوری و قلیائیت خاک 

  .زد، اشاره نمودکه هر گونه کاربری را در منطقه عمالٌ غیر ممکن می سا) به لحاظ کم و کیفی(و کمبود شدید آب 
در فاصله حدود ) ره(یکی از کاربریهایی موجود در اطراف محل پیشنهادی دفن زباله، فرودگاه بین المللی امام خمینی 

فاصلۀ محل دفن زباله شهری تا فرودگاهها از جمله مهمترین معیار های انتخاب .  کیلومتری محل پیشنهادی می باشد9
 در این رابطه تعدادی .شی از تجمع پرندگان و تصادم آنها با هواپیما ها می باشدمحل دفن به لحاظ خطر احتمالی نا

بر اساس ضوابط ملی حداقل فاصلۀ محل دفن زباله شهری . مقررات و دستورالعملهای بین المللی و ملی وجود دارند
اث محل دفن با  کیلومتر مطرح شده است که در صورت عدم رعایت چنین فاصله ای بایستی احد13با فرودگاه 

علت اصلی در نظر گرفتن چنین فاصله ای به حداقل رساندن خطر ناشی از . هماهنگی مسئولین فرودگاه انجام گردد
  .تجمع و تصادم پرندگان با هواپیماها می باشد

  
   کاهش اثراتت و اقدامااثرات ریست محیطی -5

 عزیز آباد بر – بهداشتی زباله در هوشنگ آباد زیست محیطی بالقوه پروژۀ پیشنهادی یعنی احداث محل دفن اثرات
محدوده اثرات و مناطق دورتری که به صورت بالقوه دریافت کننده اثرات می باشند به لحاظ محیط های پذیرنده 

و بسته ) عملیات(و نیز از نظر شدت در طول ساخت، بهره برداری )  فرهنگی-  اقتصادی-فیزیکی، طبیعی و اجتماعی(
  .سته شدن پروژه طبقه بندی شده اندپس از ب/ شدن
اثرات . بالقوه محل دفن زباله پیشنهادی در محدوده اثرات عمدتاٌ از عدم کنترل شیرابه گاز ناشی می شوند منفی اثرات

غیر مستقیم پروژه پیشنهادی نیز شامل افزایش ترافیک در منطقۀ حسن آباد و نیز اختالل در عملیات پرواز در فرودگاه 
  .می باشند) ره(لی امام خمینی بین المل

لذا اثرات محل دفن . بر اساس مطالعات انجام شده، وجود آبخوان محلی در محدوده اثرات عمالٌ متصور نمی باشد
 محدود به اثرات متوسط تا حداقلی است که بر آبهای زیرزمینی پائین دست در منطقه ,زباله پیشنهادی بر منابع آب
بر همین اساس . ی رود شور که نهایتاٌ منجر به آلودگی آبخوان یاد شده می گردد می باشدکوشک نصرت و نیز بر آلودگ
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کنترل شیرابه را می توان اقدامات اصلی / ایجاد سیستم نامناسب الینینگ همراه با سیستم های جمع آوری و تصفیه 
  .کاهش و حذف اثرات یاد شده به شمار آورد
لذا اقدامات مناسب کاهش اثرات . صورت بالقوه باعث آلودگی هوا گرددگاز محل دفن پیشنهادی ممکن است به 

  . مربوطه را می توان شامل جمع آوری و سوزاندن گاز در حد استاندارد دانست
اثرات اجتماعی افزایش ترافیک در حسن آباد در قالب افزایش بالقوه حوادث و شکایات ساکنین شهر حسن آباد از 

برای کاهش و در واقع حذف این اثر احداث یک جاده کنار گذر در . پروژه پیشنهادی می باشدجمله اثرات بالقوه منفی 
  .محدوده پیرامونی شهر حسن آباد پیشنهاد می شود

اثر بالقوه مهم دیگر مربوط به خطر ناشی از تجمع پرندگان به لحاظ تصادم با هواپیمائی است که از فرودگاه بین المللی 
در این رابطه گزارشی جامع تهیه شده است که شامل اقدامات کاهش و حذف اثرات نیز می . باشدمی ) ره(امام خمینی 

  :اقدامات کاهش این اثر شامل موارد زیر می باشد. باشد
  )غذا(دفن زباله در طول شب تا حد امکان برای اجتناب از دسترسی پرندگان به زباله آلی  -
 )غذا(ف دسترسی پرندگان به زباله آلی تراکم مناسب و پوشاندن زباله دفنی برای حذ -

ایجاد فضای سبز برای استراحت پرندگان در نزدیکی محل دفن پیشنهادی که باعث عدم  ضرورت پرواز  -
 .پرندگان به مناطق اطراف فرودگاه می گردد

 ترساندن پرندگان و فراری دادن آنها نظیر استفاده از عقاب تعلیم دیده در صورت لزوم -

برای ارزیابی خطر تصادم پرندگان با ) ره( منظم با مسئولین فرودگاه بین المللی امام خمینی برگزاری جلسات -
 هواپیما ها

  
  

 فصل ششم و فصل حاضر، محل دفن بهداشتی و مهندسی زباله  دربا توجه به اثرات و اقدامات کاهش اثرات یاد شده
ارائه شده در این فصل اجرا  عزیز آباد می تواند در صورت اعمال اقدامات کاهش اثرات - ی در هوشنگ آبادپیشنهاد
  .گردد
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  اقدامات کاهش اثرات و پایش مربوط به اثرات کلیدی متوسط و مشخص پروژه پیشنهادی بر محیط فیزیکی 

  شاخصهای پایش  اقدامات کاهش اثر  منشا اثر  اثر
د تهیه گزارش نوع و رون

  و پایش

          مرحله ساخت

  انتشار غبار
عملیات خاکی و 

حمل مواد و 
  مصالح

  تمام مواد ساختمانی بایستی به منظور به حداقل رساندن غبار پوشیده شوند-

  تمام خودروهای حاصل مصالح ساختمانی به محل پیشنهادی بایستی پوشیده باشند-

 تی به منظور کاهش انتشار غبار به حداقل باشد ارتفاع تخلیه مصالح ساختمانی بایس-

    آب پایشی منظم بخشهای خاکی محل و جاده های دسترسی داخلی به منظور به حداقل رساندن انتشار غبار-

مشاهده بصری کاهش در 
  مقدار انتشار غبار

/ به صورت دوره ای پایش
نظارت توسط سازمان 
بازیافت شامل اجرای 
رضایت بخش اقدامات 

   اثرکاهش
          عملیات

آلودگی آبهای 
سطحی 

و ) رودشور(
آبهای 

  زیرزمینی 

نفوذ و انتشار 
  شیرابه

  
   سیستم پیرامونی جمع آوری آبهای سطحی و انتقال آن به حوزه پائین دست-
 تماس  رساندنبرای جلوگیری و یا به حداقل) مناطق دفنی( سیستم جمع آوری آبهای سطحی داخل محوطه -

  رواناب حاصل به سیستم تصفیه شیرابه له و تخلیهرواناب با زبا
  برای جلوگیری از نفوذ شیرابه) نگالینی( ایجاد بستر نفوذ ناپذیر -
  ولوژیکیئ حفر چاههای مشاهده ای بین محل دفن و رود شور بر اساس داده های هیدروژ-

  
 تطابق عملکردی سیستم -

های جمع آوری و تصفیه 
شیرابه و عملیات محل دفن 

  )3-4 و 2-4ول جد(
  کیفیت آبهای سطحی و -

، 4- 7جدول (زیرزمینی 
جزئیات مربوط به موقعیت، 
پارامترهای کیفی و زمان 

  )بندی پایش

  
 گزارش هفتگی پیمانکار -

  عملیات به سازمان بازیافت
 عملکرد سیستم زهکشی -

توسط سازمان بازیافت مورد 
  نظارت قرار گیرد

شامل دو ( هر شش ماه -
توسط ) یفصل بارندگ

سازمان بازیافت پایش انجام 
  .گردد
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  )ادامه( اقدامات کاهش اثرات و پایش مربوط به اثرات کلیدی متوسط و مشخص پروژه پیشنهادی بر محیط فیزیکی 

  شاخصهای پایش  اقدامات کاهش اثر  منشا اثر  اثر
نوع و روند تهیه 
  گزارش و پایش

انتشار گاز محل 
  دفن 

  دفن زباله 

سیستم جمع آوری گاز محل دفن در کل مناطق دفنی برای کاهش : تمحداقل سیس
  اثرات ایمنی و بهداشت

  
سیستم پیشرفته جمع آوری گاز محل دفن برای دستیابی حداکثر : سیستم پیشرفته

به منظور دریافت سود ناشی از ) ل استانداردعاز طریق مش(به متان و سوزاندن آن 
  )ER(ربن کاهش انتشار ک/ مکانیزم توسعه پاک

غلظت متان : حداقل 
  در هوای آزاد

  
بازده سیستم : پیشرفته

جمع آوری و سوزاندن 
 به ERتا حد تطابق با 

همراه گزارشهای 
رسمی به ممیز بین 

  ی لالمل

گزارش شش ماه 
یکبار توسط پیمانکار 
تهیه و به سازمان 
بازیافت ارائه می شود 
و شامل غلظت متان 
به صورت روزانه و 

ازده سیستم هفتگی و ب
و نیازهای نگهداری 

  .می باشد
بسته شدن و پس 

  از آن
        

آلودگی آبهای 
  سطحی

و ) رود شور (
  زیرزمینی 

  نفوذ شیرابه-
 اختالل در -

عملکرد الینرها به 
دلیل فعالیت لرزه 

  ای

  لمانند قب  مانند قبل  .هیچگونه اقدام کاهش اثری به جز تداوم پایش کیفیت آب مورد نیاز نمی باشد

  

www.SID.ir


  چکيده غيرفنی      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 
 

  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 

١٧

   اقدامات کاهش اثرات و پایش مربوط به اثرات کلیدی متوسط و مشخص پروژه پیشنهادی بر محیط طبیعی

  شاخصهای پایش  اقدامات کاهش اثر  منشا اثر  اثر
نوع و روند تهیه گزارش 

  و پایش

  .هیچگونه اقدام کاهش اثر در طول ساخت محل دفن زباله پیشنهادی مورد نیاز نمی باشد  ساخت

          اتعملی

جاذبه 
زیستگاه 

جدید برای 
موشها، 

پرندگان و 
ناقلین 
  بیماریها

  دفن زباله
زباله دفنی بایستی به طور مناسب متراکم شده و با پوشش خاک روزانه پوشانده 
شود تا پتانسیل تماس و دسترسی موشها و پرندگان به غذا و محل النه سازی به 

  .حداقل خود برسد

مقدار خاک مورد 
در پوشش استفاده 

روزانه به نسبت زباله 
  دفنی

 گزارش های ماهانه -
پیمانکار به سازمان بازیافت 
شامل اطالعات مربوط به 
مصرف خاک پوششی 

  روزانه و هفتگی 
 تعداد و گونه های -

پرندگان و رفتار استراحت 
و النه سازی آنها مورد 

  .پایش قرار گیرد
بسته شدن و 
  پس از آن 

  .ثرات در طول بسته شدن محل دفن زباله پیشنهادی و پس از آن مورد نیاز نمی باشدهیچگونه اقدام کاهش ا
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   اقتصادی و فرهنگی– اقدامات کاهش اثرات و پایش مربوط به اثرات کلیدی متوسط و مشخص پروژه پیشنهادی بر محیط اجتماعی 

  شاخصهای پایش  اقدامات کاهش اثر  منشا اثر  اثر
نوع و روند تهیه 

  پایشگزارش و 

  .هیچگونه اقدام کاهش اثرات در طول ساخت محل دفن زباله پیشنهادی مورد نیاز نمی باشد  ساخت

          عملیات

خطر انفجار گاز 
محل دفن بر 

  کارگران

عدم رعایت 
  استانداردهای مربوطه

 ایجاد برنامه ایمنی توسط پیمانکار بر اساس استانداردهای بهداشت و -
  ایمنی حرفه ای

  ستم جمع آوری گاز باشند سلولهای محل دفن می بایستی مجهز به سی-

-1-7مانند جدول 
الف در مورد انتشار 
گاز و اجرای برنامه 

  ایمنی

 الف -1-7مانند جدول 
  در خصوص انتشار گاز

شکایت مسافرین 
جاده قدیم تهران 

 قم در مورد بو –
و اثرات زیبا 

  شناختی

دفن زباله، تولید شیرابه 
 و گاز

  دفن زبالهعملیات 
 
  

 زباله بایستی به صورت مناسب با خاک پوششی روزانه پوشانده شود تا -
  و اثرات زیبا شناختی به حداقل برسدبو 
 مرزهای محل دفن زباله پیشنهادی بایستی با کمر بند سبزی احاطه شود تا -

مانند یک ویژگیهای زیبا شناختی محل بهبود یافته و انتقال بو به حداقل 
  .برسد

 شکایت مردم، -
کارگران و مسافران 

 قم -جاده قدیم تهران
در خصوص بو و 

  منظر
ظم و بیاری منآ -

مشاهده تداوم بقای 
  گیاهان 

 جلسات مشاوره عمومی -
بحث پیرامون بو و (ساالنه 
توسط سازمان ) منظر

  بازیافت برگزار گردد
 آبیاری ترتیب پایش -

  توسط سازمان بازیافت

بسته شدن و پس 
  از آن 

  ) نیاز نمی باشدهیچگونه اقدام کاهش اثرات در طول بسته شدن محل دفن زباله پیشنهادی و پس از ان مورد
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  اقدامات کاهش اثرات و پایش مربوط به اثرات کلیدی متوسط و مشخص پروژه پیشنهادی 

  شاخصهای پایش  اقدامات کاهش اثر  اثرمنشا   اثر
نوع و روند تهیه گزارش و 

  پایش

  . دفن زباله پیشنهادی مورد نیاز نمی باشدهیچگونه اقدام کاهش اثر در طول ساخت محل  ساخت
          عملیات

افزایش تعداد حوادث 
ناشی از افزایش بار 
  ترافیکی در حسن آباد

افزایش ترافیک 
ناشی از تردد 

خودروهای حمل 
  زباله

  احداث جاده کنار گذر در پیرامون شهر حسن آباد برای جلوگیری از حوادث مربوطه
احداث جاده کنار گذر قبل 

  از تحویل محل دفن

سازمان بازیافت پیشرفت کار 
ا  رو اجرای جاده کنار گذر

  پایش نماید

پراکندگی زباله در اطراف 
 قم –جاده قدیم تهران 

ل زباله به ناشی از حم
  محل جدید

افزایش ترافیک 
ناشی از تردد 

خودروهای حمل 
  زباله

. تمام خودروهای حمل زباله بایستی به صورت مناسبی پوشانده شوند تا از پراکندگی زباله جلوگیری گردد
همچنین این خودروها بایستی به سیستم ذخیره شیرابه مجهز باشند تا از ریخت و پاش شیرابه در سطح جاده 

  .جلوگیری گردد

مقدار و توزیع زباله در 
 –طول جاده قدیم تهران 

  قم

پایش بصری ماهانه توسط 
شورای شهر ری در خصوص 
مقدار و پراکندگی زباله در 

  سطح جاده و اطراف آن

جذب پرندگان به محل 
دفن پیشنهادی که منجر 

رای به ایجاد خطر به ب
عملیات پرواز فرودگاه 

  می شود) ره(امام 

تغذیه پرندگان از 
زباله در محل 

  دفن

   دفن زباله در شب به منظور جلوگیری از دسترسی پرندگان به مواد غذایی-
   تراکم و پوشش مناسب زباله-
   توسعه فضای سبز برای استراحت پرندگان در نزدیکی محل دفن پیشنهادی-
  ده  ترساندن و فراری دادن پرندگان مثالٌ توسط عقاب تعلیم دی-
   بر قرارری جلسات منظم با مسئولین فرودگاه برای بررسی خطرات مربوطه-

 تعداد فصلی گونه های -
 پرندگان در نزدیکی محل

دفن پیشنهادی و فرودگاه 
 )ره(بین المللی امام خمینی 

 تعداد جلسات برگزار -
  شده با مسئولین فرودگاه 

پایش توسط متخصص پرنده 
شناسی استخدامی توسط 
سازمان بازیافت انجام و 
گزارش به سازمان بازیافت و 

  .مسئولین فرودگاه ارائه شود
گزارشهای فصلی در مورد نتایج 

  ین فرودگاهجلسات با مسئول
  .هیچگونه اقدام کاهش اثرات در طول بسته شدن محل دفن پیشنهادی و پس از آن مورد نیاز نمی باشد بسته شدن و پس از آن 
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  اقدامات کاهش اثرات و پایش مورد نیاز برای تقویت ظرفیت اداری سازمان بازیافت و پیمانکار عملیات محل دفن زباله پیشنهادی

  شاخصهای پایش  قدامات کاهش اثرا  اثر
نوع و روند تهیه 
  گزارش و پایش

ظرفیت ناکافی در 
سازمان بازیافت برای 
نظارت بر طراحی، 
ساخت، عملیات، 
بسته شدن پس از آن 
محل دفن زباله 

  پیشنهادی

اههای آموزشی منظم و تورهای مطالعاتی برای کارکنان توسعه برنامه هائی برای ظرفیت سازی از طریق کارگ
مربوطه در سازمان بازیافت در خصوص مسائل فنی و مدیریتی محل دفن و نیز تبادل دوره ای اطالعات با 

  مشاوران طراح و پیمانکاران ساخت و عملیات

تعداد جلسات آموزشی و 
تورهای مطالعاتی برگزار 
شده و اطالعات مربوط 
به کارکنان آموزش دیده 

  سازمان بازیافت

گزارش ساالنه توسط 
مشاور آموزش دهنده 

  در سازمان بازیافت

آگاهی عمومی ناکافی 
در خصوص جنبه های 
عملیاتی محل دفن 

  زباله پیشنهادی

االنه با هدف بحث پیرامون اثرات محل دفن پیشنهادی مربوط به بو، برگزاری جلسات مشاوره ای مردمی س
  ارتقاء آگاهی عمومی  اثرات زیبا شناختی و سایر اثرات و نیز ارائه گزارشهای پایش زیست محیطی

جلسات مشاوره مردمی 
  ساالنه

ظرفیت ناکافی اداری 
در سازمان خدمات 
موتوری برای اجرا و 
یا نظارت بر پیمانکاران 

  حمل زباله 

   ظرفیت سازی به صورت توسعۀ تبادل اطالعات بین سازمان خدمات موتوری و پیمانکاران حمل زباله -
زباله و ارائه  بهبود ظرفیت سازمان خدمات موتوری به لحاظ قابلیت پایش گزارشهای پیمانکاران حمل -

 نقطه نظرات اصالحی و بهسازی ویژگیهای فنی ضروری در ناوگان حمل زباله

اجرای برنامۀ ظرفیت 
  سازی

گزارش ساالنه توسط 
مشاور به سازمان خدمات 

  موتوری
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  مشخص مثبتاثرات 

به . بسته شدن محل دفن زباله موجود منجر به کاهش تدریجی اثرات سوء زیست محیطی خواهد شد که در حال حاضر بر محیط زیست محل اعمال می شوند
ایر اثرات مثبت پروژه  س. ارزیابی قابل طرح می باشدشمایمشخص پروژه پیشنهادی به شمار می رود که در کلیه اجزاء طور کلی این امر به نوعی یک اثر مثبت 

  .به شرح زیر می باشد
  

  اثرشدت   اثرنوع   اثرمنشا   اثر  محیط  عملیاتمرحله 
 و بسته شدن

  پس از آن 
  مشخص  +  ایجاد پوشش نهائی و پوشش گیاهی بر روی آن  پایداری خاک  خاک

بسته شدن و 
  پس از آن

   جدید ایجاد پوشش گیاهی-  نهاآگیاهان و زیستگاههای 
 ایجاد زیستگاه جدید برای -

  گیاهان

  مشخص  +  اجرای پوشش نهای و کمربند سبز

  ساخت
  

  جوامع مجاور
  مشخص  +  نیاز به نیروی کار  ایجاد اشتغال

  عملیات        
  

  جوامع مجاور

  مشخص  +  نیاز به نیروی کار  ایجاد فرصتهای شغلی
بسته شدن و  مشخص  +  پوشش نهائی، ایجاد پوشش گیاهی و کمربند سبز  اثرات زیبا شناختی   قم–مسافران جاده قدیم تهران 

 مشخص  +  پوشش نهائی، ایجاد پوشش گیاهی و کمربند سبز  اثرات زیبا شناختی  مسافران هواپیما  پس از آن
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  عمومی مشاوره -6
 بانک جهانی در مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی، مشاوره و اطالع رسانی به OP 4,01بر اساس سیاست عملیاتی 

گروههای ذینفع و سازمانهای غیر دولتی محلی به عنوان بخشی از اقدامات الزم در تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی 
و طراحی جلسات مشاوره مردمی در پروژه حاضر کتاب مرجع ارزیابی اثرات زیست در برنامه ریزی . ضروریست

  .مورد استفاده قرار گرفته است) 26 و 5شماره (محیطی بانک جهانی 
  

  اولین گردهمائی عمومی
این جلسه با هدف اصلی آغاز مکانیزم ارتباطی دو طرفه بین .  انجام گردید24/12/82اولین گرد همائی عمومی در 
لی و سازمانهای غیر دولتی با سازمان بازیافت و مشاور مطالعات ارزیابی زیست محیطی گروههای ذینفع، جوامع مح

 جلسه، بهبود فرآیند تصمیم گیری و درک بهتر از پروژه مورد به عنوان حاصل این. برگزار گردید) دانشگاه تهران(
  .انتظار بوده است

  
  دمیرنتایج اولین گرد همائی م

 عزیز آباد –در عین حال که حمایت اکثریت شرکت کنندگان در این جلسه از احداث محل دفن زباله در هوشنگ آباد 
نگرانیهای عمده مورد . آشکار بود، ولی برخی نگرانیها نیز توسط عضوی از شورای اسالمی شهر حسن آباد ابراز گردید

  :سه عبارت بودند ازاشاره در این جل
 و انتشار بوهای نامطبوع) ره(اثرات زیبا شناختی بر فرودگاه بین المللی امام خمینی  •

 .موارد ایمنی مرتبط با مسیر حمل زباله که از شهر حسن آباد عبور می کند •

  )ره(اثرات زیبا شناختی بر فرودگاه امام 
یت برخوردار می باشند چرا که فاصله محل دفن زباله مشخص گردید که اثرات یاد شده به طور کلی از حداقل اهم

  . کیلومتر است9طوالنی و حدود ) ره(پیشنهادی تا فرودگاه امام 
  

  عبور مسیر حمل زباله از حسن آباد 
  :نگرانیهای اصلی در این خصوص عبارت بودند از

  قم در حسن آباد–افزایش ترافیک در تقاطع جاده قدیم تهران  •

 موارد ایمنی تردد •

 و ناشی از افزایش حجم تردد خودروها محلیت هوای فافت کی •

  آلودگی شهر در اثر پراکنده شدن زباله
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  دومین گردهمائی مردمی

اشاره شده است، پس از تهیه پیش نویس )OP4,01(چنانکه در سیاست عملیاتی ارزیابی زیست محیطی بانک جهانی 
.  طبقه بندی شده است، برگزاری یک گردهمائی مردمی الزم می باشدA گزارش ارزیابی اثرات پروژه ای که جزء گروه

 اولین پیش نویس گزارش ارزیابی زیست محیطی پروژه پیشنهادی، دومین گردهمائی مردمی در تاریخ دپس از ایفا
  : برگزار گردید که در آن موارد زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند25/4/83

 اثرات زیست محیطی و یافته های مربوطه تا تاریخ جلسهروشهای مطالعه ارزیابی  •

 اقدامات پیشنهادی برای کاهش اثرات  •

  
  نتایج دومین گردهمائی مردمی

افزایش ترافیک . نگرانیهای اصلی مطرح شده در اولین گردهمائی مردمی، در دومین گردهمائی مورد بازبینی قرار گرفتند
راستا در این . مطرح گردیدند) ره( لحاظ ایمنی و نیز بر ترافیک منتهی به فرودگاه بین المللی امام خمینی بهو اثرات آن 

در دستیابی به راه ) ره(مشخص گردید که همکاری نزدیک با شورای اسالمی حسن آباد و نیز مسئولین فرودگاه امام 
این همکاری به ویژه برای تعیین زمان بندی مناسب برای . حلهای مناسب برای رفع نگرانیهای یاد شده الزم خواهد بود

  .نمود آشکارتری می یابد هر حسن آباد و همچنین فرودگاهحمل زباله به منظور عدم تداخل فعالیتها در ش
همکاری نزدیک با مسئولین فرودگاه به لحاظ کاهش خطر مربوط به تصادم بالقوه پرندگان با هواپیما ها نیز مورد توافق 

 خواهد مطالعات کاملتری برای دستیابی به ارزیابی جامع خطر تصادم پرندگان و روشهای کاهش آن انجام. قرار گرفت
  .شد

در این رابطه استراتژیهای . دیگر، نگرانیهای مربوط به دفع زائدات بیمارستانی و به ویژه بخش عفونی آنها بودمسئله 
کوتاه و بلند مدت مربوطه مورد بحث قرار گرفته و از آنجائیکه طرح این بخش کامل نشده بود، مزایا و معایب و هزینه 

  .رار گرفتندهای گزینه های مختلف مورد بحث ق
در مجموع نتایج بحثهای مطرح شده در هر دو گردهمائی مردمی و چگونگی طرح آن در مطالعه تا ارزیابی زیست 

  .محیطی به شرح زیر خالصه می شوند
  

  اثرات زیبا شناختی
  :دبرای اجتناب از اثرات بالقوه ناشی از ساخت و عملیات محل دفن بهداشتی فعالیتهای زیر بایستی انجام شون

 ایجاد فضای سبز مناسب برای بهبود منظر از دید زمینی و هوائی با استفاده از گونه های گیاهی مناسب •

 توسعه محل دفن بهداشتی زباله در مراحل مختلف •
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 ایجاد حصار با استفاده از درختان به عنوان مانعی بصری و نیز مانعی در برابر انتقال سر و صدا •

  بادتوسعه فضای سبز برای کاهش اثر •

 استفاده از مانع مناسب برای جلوگیری از پراکندگی زباله در اثر باد •

 پوشاندن منظم زباله دفنی •

 پوشاندن خودروهای حمل زباله •

 برداشت زباله های پراکنده شده با دست توسط کارگران محل دفن زباله •

 .ایجاد پوشش گیاهی بر روی سطوح تمام شده •

  
  اثرات حمل زباله 
  :وط به حمل زباله را می توان با گزینه های مختلفی به شهر زیر کاهش داداثرات بالقوه مرب

 تغییر زمان بندی حمل زباله در طول ساعات کم بار ترافیک و یا  •

 تغییر مسیر حمل زباله به جاده های کم بارتر •

 افزایش ظرفیت خودروهای حمل زباله برای به حداقل رساندن تعداد سفرها به محل دفن زباله  •

 د وضعیت جاده ها، نظیر تعریض جاده، ایجاد معابر برای عابرین پیاده برای کاهش احتمال وقوع حوادثبهبو •

  استفاده از گزینه های دیگر حمل زباله نظیر استفاده از راه آهن •
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  سوزاندن زباله -4-3-2 3-4

  گزینه منتخب -4-3-3 4-4

 گزینه های موقعیت محل دفن  -4-4 4-4

  مقدمه -4-4-1 4-4

  شرح گزینه های محل دفن -4-2-2 8-4

 تخب  گزینه من-4-3-3 13-4

  وضع موجود محیط زیست منطقه -5 1-5

  محدوده اثرات-5-1 1-5

  محیط فیزیکی -5-2 4-5

  موقعیت و توپوگرافی محل-5-2-1 4-5

  زمین شناسی و خاک -5-2-2 4-5

  زمین شناسی محلی -5-2-2-1 7-5

  انواع خاک 5-2-2-2-1 8-5
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  نفوذ پذیری خاک -5-2-2-3 9-5

  خیزی لرزه-5-2-2-4 9-5

  کیفیت خاک-5-2-2-5 11-5

  اقلیم -5-2-3 11-5

  بارندگی -5-2-3-1 12-5

  دما -5-2-3-2 14-5

  تبخیر-5-2-3-3 15-5

  رطوبت -5-2-3-4 17-5

  باد-5-2-3-5 18-5

  هیدرولوژی-5-2-4 20-5

  سیالب-5-2-4-1 22-5

  کیفیت آبهای سطحی-5-2-4-2 22-5

 ای سطحی مصرف آبه-5-2-4-3 24-5

  هیدروژئولوژی-5-2-5 24-5

  هیدروژئولوژی محل پیشنهادی-5-2-5-1 25-5

  جهت جریان آبهای زیرزمینی-5-2-5-2 29-5

  کیفیت آب زیرزمینی -5-2-5-3 29-5

  مصرف آبهای زیرزمینی-5-2-5-4 30-5

  اثرات بالقوه-5-2-5-5 30-5

  کیفیت هوا -5-2-6 31-5

  صدا-5-2-7 33-5

  ترافیک -5-2-8 36-5

  حوادث جاده ای-5-2-9 45-5

  محیط طبیعی-5-3 47-5

  پوشش جانوری-5-3-1 47-5

  پستانداران -5-3-1-1 47-5

  پرندگان -5-3-1-2 48-5

  خزندگان-5-3-1-3 53-5

  دوزیستان -5-3-1-4 56-5

  پوشش گیاهی-5-3-2 56-5
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 ت محیط زیست  مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظ-5-3-4 59-5

  فرهنگی- اقتصادی- محیط اجتماعی-5-4 61-5

  موقعیت محدوده در تقسیمات کشوری-5-4-1 61-5

  کاربری زمین -5-4-5 65-5

 )ره( فرودگاه بین المللی امام خمینی -5-4-5-1 66-5

  اثرات زیست محیطی-6 1-6

  اثرات بالقوه بر محیط فیزیکی-6-1 2-6

 خاک  اثر بر -6-1-1 2-6

  در طول ساخت-6-1-1-1 2-6

  در طول عملیات-6-1-1-2 2-6

  در طول بسته شدن و پس از آن-6-1-1-3 3-6

  اثر بر منابع آب-6-1-2 3-6

  در طول ساخت-6-1-3-1 4-6

  در طول عملیات-6-1-2-2 4-6

  در طول بسته شدن و پس از آن -6-1-2-3 5-6

  کیفیت هوا-6-1-3 5-6

  در طول ساخت -6-1-3-1 6-6

  در طول عملیات -6-1-3-2 6-6

  در طول بسته شدن و پس از آن-6-1-3-3 7-6

  در طول بسته شدن و پس از آن-6-1-3-3 7-6

  اثر بر محیط طبیع-6-2 7-6

  اثر بر گیاهان و زیستگاه آنها-6-2-1 7-6

  در طول ساخت-6-2-1-1 8-6

  در طول عملیات -6-2-1-2 8-6

  در طول بسته شدن و پس از آن -6-2-1-3 8-6

  اثر بر جانوران و زیستگاه آنها -6-2-2 8-6

  در طول ساخت-6-2-2-1 8-6

  در طول عملیات-6-2-2-2 8-6

  در طول بسته شدن و پس از آن-6-2-2-3 9-6

 اقتصادی و فرهنگی - اثر بر محیط اجتماعی-6-3 9-6
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  در طول ساخت-6-3-1 10-6

  در طول عملیات -6-3-2 10-6

  در طول بسته شدن و پس از آن-6-3-3 10-6

  اثرات زیبا شناختی-6-3-4 11-6

  در طول ساخت-6-3-4-1 11-6

  در طول عملیات -6-3-4-2 12-6

  در طول بسته شدن و پس از آن-6-3-4-3 12-6

  اثرات غیر مستقیم-6-3 12-6

  اثر بر ترافیک-6-3-1 13-6

  خطر پرندگان بر فرودگاه-6-3-2 15-6

  آلودگی آبهای زیر زمینی-6-3-3 15-6

  برنامه مدیریت زیست محیطی-7 1-7

  شمای پایش -7-1 9-7

  پایش تطابقی-7-1-1 9-7

  پایش اثرات-7-1-2 12-7

  داده پردازی و گزارشها-7-2 13-7

  نتیجه گیری-7-3 13-7

  مشاوره عمومی -8 1-8

  مقدمه -8-1 1-8

  روش شناسی-8-2 1-8

  گردهمائیها-8-3 2-8

  اولین گردهمائی عمومی-8-3-1 2-8

  دومین گردهمائی مردمی-8-3-2 3-8

  یافته ها-8-4 3-8

  نتایج اولین گرد همائی مردمی-8-4-1 3-8

  نتایج دومین گردهمائی مردمی-8-4-2 4-8
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i

  عنوان صفحه
  میزان تولید زباله در سه سال گذشته بر حسب نوع زباله-1-2جدول  1-2

  اندازه و ظرفیت ناخالص بخشهای اصلی محل دفن پیشنهادی-2-2جدول  13-2

 1 از بخش 1 اندازه و ظرفیت زیرسلولهای سلول -3-2جدول  15-2

  اجزاء تشکیل دهنده پوشش نهایی-4-2جدول  17-2

  ابعاد اجزاء سیستم پیشنهادی برای تصفیه شیرابه-5-2ل جدو 19-2

  تجهیزات سیار مورد نیاز برای انجام عملیات دفن زباله در سال اول-6-2جدول  22-2

  نیروی انسانی مورد نیاز در عملیات محل دفن پیشنهادی-7-2جدول  23-2

  قوانین و مقررات زیست محیطی مرتبط با پروژه 1-3جدول  3-3

  حداقل فاصله محل های دفن زباله شهری تا فرودگاه-2-3جدول  4-3

  ساختار اداری مدیریت زیست محیطی -3-3جدول  6-3

  ساختار اداری مدیریت مواد زائد جامد در تهران4-3جدول  8-3

  معیار های انتخاب موقعیت مناسب محل دفن جدید زباله تهران -1-4جدول  5-4

  گزینه های موقعیت محل دفن جدید زباله تهران تحلیل-2-4جدول  8-4

  نتایج اندازه گیری نفوذ پذیری در مطالعات ژئوتکنیکی محل پیشنهادی-1-5جدول  9-5

نتایج بر ( قم - نتایج اندازه گیری غلظت فلزات سنگین در خاک اطراف جاده قدیم تهران-2-5جدول  11-5
  ppmحسب 

 ای سینوپتیک تهران و قم و ایستگاه باران سنج حسن آباد موقعیت ایستگاه ه-3-5جدول  12-5

 )میلیمتر( بارندگی ماهانه در ایستگاه حسن آباد -4-5جدول  12-5

 )میلیمتر( حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه مهر آباد تهران و قم -5-5جدول  13-5

 )درجه سانتیگراد( و قم  متوسط دمای ماهانه در ایستگاههای مهرآباد تهران-6-5جدول  14-5

 )میلیمتر( میزان تبخیر ماهانه در ایستگاههای مهر آباد تهران و قم -7-5جدول  16-5

  متوسط رطوبت نسبی در ایستگاههای مهرآباد تهران و قم -8-5جدول  17-5

 )متر مکعب در ثانیه( دبی رود شور در ایستگاه هیدرو متری پل آصف الدوله-9-5جدول  20-5

 کیفیت آب رودخانه شور بر اساس آمار کیفی ایستگاه پل آصف الدوله و      نمونه -10-5جدول  23-5
 برداری

  نتایج نمونه برداری و آزمایش آب در چاههای محدوده-11-5جدول  29-5

  در محل دفن پیشنهادی زباله تهرانSO2 و NO2 غلظتهای اندازه گیری شده -12-5جدول  32-5

  بر حسب میانگین سالیانه در هوای آزادSO2 و NO2 غلظت استاندارد -13-5جدول  32-5

  قم– اندازه گیری سطح صدا در بخش شمالی جاده قدیم تهران -14-5جدول  34-5
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  قم– اندازه گیری سطح صدا در بخش جنوبی جاده قدیم تهران -15-5جدول  34-5

  قم بر اساس داده های وزارت راه– شمارش ترافیک در جاده قدیم تهران -16-5جدول  38-5

  27/1/83 نتایج شمارش ترافیک توسط گروه ارزیابی در 17-5جدول  41-5

 28/1/83 نتایج شمارش ترافیک توسط گروه ارزیابی در تاریخ -18-5جدول  43-5

 )بر اساس سازمان بازیافت( بار ترافیکی موجود حمل زباله به کهریزک -19-5جدول  44-5

 قم با افزودن بار فعلی ترافیک تهران – متوسط افزایش بار ترافیک در جاده قدیم تهران -20-5جدول  45-5
  کهریزک–

 قم در وزارت راه و ترابری محل عبور جاده از          – حوادث جاده قدیم تهران 21-5جدول  46-5
  وزارت راه و ترابری–) 1383(حسن آباد 

 ستانداران در محدوده اثرات طبقه بندی پ-22-5جدول  48-5

 26/7/83در ) ره( پرندگان مشاهده شده در اطراف فرودگاه بین المللی امام خمینی 23-5جدول  50-5

 )حداکثر تعداد (83 مهرماه 26 و 23 پرندگان مشاهده شده در محل دفن کهریزک در -24-5جدول  52-5

 ی پرندگان مشاهده در محل دفن پیشنهاد-25-5جدول  53-5

  گونه های خزندگان در محدوده اثرات-26-5جدول  54-5

  فهرست دوزیستان در محدوده اثرات و مناطق اطراف-27-5جدول  56-5

 عزیز آباد بر محیط – اثرات بالقوه کلیدی محل دفن زباله پیشنهادی هوشنگ آباد –الف -1-6جدول  17-6
 فیزیکی

 عزیز آباد بر محیط -دفن زباله پیشنهادی در هوشنگ آباد اثرات بالقوه کلیدی محل -ب-1-6جدول  18-6
 طبیعی

 عزیز آباد بر محیط - اثرات بالقوه کلیدی محل دفن زباله پیشنهادی در هوشنگ آباد-ج-1-6جدول  19-6
  اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی

 عزیز آباد- آباد اثرات بالقوه کلیدی غیر مستقیم محل دفن زباله پیشنهادی در هوشنگ-د-1-6جدول  20-6

 اقدامات کاهش اثرات و پایش مربوط به اثرات کلیدی متوسط و مشخص پروژه - الف-1-7جدول  3-7
 پیشنهادی بر محیط فیزیکی 

 اقدامات کاهش اثرات و پایش مربوط به اثرات کلیدی متوسط و مشخص پروژه -ب-1-7جدول  5-7
 پیشنهادی بر محیط طبیعی

ت کاهش اثرات و پایش مربوط به اثرات کلیدی متوسط و مشخص پروژه  اقداما-ج-1-7جدول  6-7
  اقتصادی و فرهنگی–پیشنهادی بر محیط اجتماعی 

 اقدامات کاهش اثرات و پایش مربوط به اثرات کلیدی متوسط و مشخص پروژه -د-1-7جدول 7-7
 پیشنهادی 
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ویت ظرفیت اداری سازمان بازیافت  اقدامات کاهش اثرات و پایش مورد نیاز برای تق-ه-1-7جدول  8-7
 و پیمانکار عملیات محل دفن زباله پیشنهادی

  پارامترهای کنترل فرآیند برای محل دفن زباله پیشنهادی-2-7جدول  10-7

  پارامترهای عملکرد فرآیند و تطابق برای محل دفن زباله پیشنهادی-3-7جدول  11-7

 در محل دفن زباله پیشنهادی پارامترهای پایش اثرات -4-7جدول  12-7
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 عنوان صفحه

 ترانشه دفن زباله های - ظروف و وسایل جمع آوری زباله های بیمارستانی، ب- الف-1-2شکل  3-2
 بیمارستانی در محل دفن کهریزک

  ایستگاههای انتقال-2-2شکل  4-2

  کارخانه کمپوست کهریزک-3-2شکل  5-2

  شمایی از وضع موجود در محل دفن کهریزک-4-2شکل  6-2

  تصویری عمومی از محل پیشنهادی برای احداث محل دفن جدید زباله-5-2شکل  10-2

  موقعیت محل پیشنهادی برای احداث محل دفن جدید زباله در استان تهران-6-2شکل  11-2

  پیکره بندی عمومی طرح پیشنهادی برای دفن نزباله در محل دفن جدید-7-2شکل  12-2

  محل دفن پیشنهادی جانمایی عمومی اجزای -8-2شکل  14-2
  شمای سیستم تصفیه شیرابه پیشنهادی-9-2شکل  19-2

 نگری گزارشهای ارزیابی زیست محیطی نمودار مراحل گردش کار باز-1-3شکل  2-3

  چارت سازمانی عمومی مدیریت مواد زائد جامد در تهران -2-3شکل  7-3

  زباله تهران موقعیت گزینه های سیزده گانه محل دفن جدید-1-4شکل  7-4

  محدوده اثرات مستقیم پروژه پیشنهادی1-5شکل  3-5

 . عزیز آباد- موقعیت و توپوگرافی محل دفن پیشنهادی هوشنگ آباد-2-5شکل  5-5

  نقشه ساده شده زمین شناسی منطقه-3-5شکل  6-5

  الیه های افقی رخمنون یافته در بخش شمال غربی محل پیشنهادی-4-5شکل  7-5

گسلهای کم خطر و : مناطق اصلی، خط چین :  نقشه لرزه خیزی ایران، خط های پیوسته-5-5شکل  10-5
 مناطقی با فعالیت لرزه ای شدید: نقطه چین

  بارندگی ماهانه در ایستگاه حسن آباد-6-5شکل  13-5

  متوسط، حداقل و حداکثر دما در ایستگاه مهرآباد تهران-7-5شکل  15-5

 وسط، حداقل و حداکثر دما در ایستگاه قم مت-8-5شکل  15-5

  تغییرات تبخیر در ایستگاه مهرآباد تهران-9-5شکل  16-5

   تغییرات تبخیر در ایستگاه قم -10-5شکل  16-5

  متوسط رطوبت نسبی در ایستگاه مهرآباد تهران -11-5شکل  17-5

  متوسط رطوبت نسبی در ایستگاه قم -12-5شکل  18-5

 متوسط سرعت و جهت باد در ایستگاههای مهرآباد تهران و قم نسبت به موقعیت محل -13-5شکل  19-5
 دفن پیشنهادی

  متوسط دبی ماهانه رود شور در ایستگاه پل آصف الوله-14-5شکل  21-5
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  حداکثر دبی ماهانه رود شور در ایستگاه پل آصف الوله-15-5شکل  21-5

 نمک نسبت به محل پیشنهادی برای دفن زباله موقعیت دشت دریاچه -16-5شکل  26-5
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   مقدمه- ١ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 

١-  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری ١

   مقدمه -1
  
  کلیات -1-1

در حال حاضر تولید مواد زائد . مدیریت مواد زائد جامد در ایران از اهمیت خاصی برخوردار می باشد
 5/8جمعیت تهران پایتخت ایران حدود . تن در سال بالغ می گرددمیلیون 7/14جامد در ایران به حدود 

میزان کل مواد زائد جامد .  گردد میلیون نفر در روز برآورد می5/10میلیون نفر  در شب و حدود 
مواد % 92 میلیون تن در سال بالغ می گردد که از این مقدار 5/2شهری تولید شده در تهران به حدود 

  . بیمارستانی می باشد% 1صنعتی و % 7زائد جامد خانگی، 
 به نخاله های ساختمانی.  تن در روز برآورد می شود20000تمانی در حدود تولید نخاله های ساخ

 دفن می  در شمال شرقی تهرانصورت جداگانه جمع آوری شده و بخش عمده آن در محل دفن آبعلی
  . شوند

مواد زائد جامد در تهران به عهده بخشهایی از شهرداری از جمله مسئولیت کلیه عملیات مدیریت 
 اختصار در به(مناطق شهرداری، سازمان خدمات موتوری و سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری 

روش دفع زباله در حال حاضر دفن نیمه کنترل شده در محل . می باشد) این گزارش، سازمان بازیافت
در حال حاضر، زباله ورودی . دفن زباله کهریزک که به ظرفبت نهایی خود نزدیک شده است می باشد

به زمینهای اطراف بسیار بر روی بخشهایی که قبال از زباله پر شده اند تلنبار شده و توسعه محل دفن 
مواد زائد جامد ورودی به این محل . محدود بوده و تنها استفاده ای کوتاه مدت را در پی خواهد داشت

دفن و شیرابه و گاز تولید شده به طور مناسبی مدیریت نشده به طوریکه نشت شیرابه محل دفن و 
  .زمینی می گرددحوضچه های ذخیره شیرابه به خاک ومتعاقبا آلودگی آبهای زیر

 توسط شرگت آلمانی 1997بر اساس مطالعات طرح جامع مدیریت مواد زائد جامد تهران که در سال 
BC Berlin GmbH به عنوان بخشی از بودجه تحقیقاتی PHRD ،ژاپن انجام گردیده است 

ت ضروری ترین اولویت مدیریت مواد زائد جامد در تهران، احداث محل جدید دفن زباله به صور
  .بهداشتی توصیه شده است
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   مقدمه- ١ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 

١-  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری ٢

   پروژه پیشنهادی -1-2
در حال حاصر سازمان بازیافت در نظر دارد در راستای بهبود وضع مدیریت مواد زائد جامد در تهران 
به ویژه از طریق احداث محل دفنی که کامال از نظر زیست محیطی و اجتماعی کنترل شده باشد از 

 . مساعدت بانک جهانی بهره مند شود
 
  حدود مطالعه -1-3

از جمله اهداف کلیدی ارزیابی اثرات زیست محیطی حصول اطمینان از عدم تاثیرگزاری سوء بر محیط 
 – در اینجا محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد –زیست ناشی از فعالیتهای مربوط به پروژه پیشنهادی 

. حاصل از اجرای پروژه می باشدهدف مهم دیگر به حداکثر رساندن منافع زیست محیطی . می باشد
به منظور  ذیربط برای مسئولینگزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی حاضر رهنمودهای الزم را 

 از طریق تحلیل جامع اثرات پذیرش فعالیتهای پروژه به لحاظ زیست محیطی و صدور مجوزهای الزم
  .فراهم می آوردزیست محیطی پیش بینی شده 

شکده محیط زیست دانشگاه تهران و با مساعدت مشاوران مجرب بین المللی مطالعه حاضر توسط دان
ارزیابی زیست محیطی، بر اساس طرح مهندسی مربوطه وبا لحاظ نمودن مطالعات ارزیابی اجتماعی به 

  .انجام رسیده است
  :ارزیابی حاضر مطابق با ضوابط و دستورالعملهای زیر تهیه شده است

  
  ت محیطی، سازمان حفاظت محیط زیستالگوی ارزیابی اثرات زیس -
سایر سیستهای ایمنی و نیز   بانک جهانیBP 4,01 روشهای –سیستهای عملیاتی بانک جهانی  -

 قابل اعمال بانک جهانی

دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی محلهای دفن زباله شهری، سازمان حفاظت محیط  -
 زیست

 )یافت و تبدیل مواد شهرداریبانک جهانی و سازمان باز(شرح خدمات پروژه  -

  
فهرست اسامی تهیه کنندگان این گزارش و همچنین فهرست متخصصین و سازمانهایی که در راستای 

   . ارائه شده است1-1ورد مشورت قرار گرفته اند در پیوست متکمیل گزارش 
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   مقدمه- ١ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 

١-  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری ٣

 –ر هوشنگ آباد گزارش حاضر شامل ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث محل دفن جدید زباله د
  :عزیز آباد و با در نظر گرفتن موارد زیر می باشد

  
  قوانین، مقررات و ساختار اداری مدیریت مواد زائد جامد در ایران -
 نیازهای مربوط به پروژه پیشنهادی -

 فعالیتهای پروژه پیشنهادی -

 فرهنگی منطقه -اقتصادی- وضع موجود زیست محیطی و اجتماعی -

 وژه پیشنهادی به لحاظ زیست مجیطیتناسب طرح ارائه شده پر -

شناسایی اثرات بالقوه ناشی از آماده سازی، ساخت و عملیات محل دفن پیشنهادی و همچنین  -
 اثرات غیر مستقیم که عمدتا به حمل زباله مربوط می شوند

  راهکارهای مناسب برای به حداقل رساندن اثرات سوء زیست محیطی و اجتماعیارائه -

 زیست محیطی و اجتماعی به منظور کاهش اثرات سوء زیست محیطی و ارائه طرح مدیریت -
 اجتماعی

 عموم و طرفهای ذینفع ) نگرانی  های(موارد مورد نظر  -

 ساختار اداری مورد نیاز برای نظارت بر اجرای طرح مدیریت زیست محیطی و اجتماعی و  -

ماعی و اثرات طرح جامع پایش برای ارزشیابی اجرای طرح مدیریت زیست محیطی و اجت -
 فعالیتهای پروژه پیشنهادی

  
   پروژه محدوده اثر-1-4

این .  عزیز آباد قرار دارد–محل پیشنهادی برای احداث محل دفن جدید زباله تهران در هوشنگ آباد 
 کیلومتری جنوب تهران و در امتداد جاده 58محل که از بین سیزده گزینه انتخاب شده است، در حدود 

.  در منطقه ای خشک و فاقد هرگونه توسعه مسکونی، صنعتی و کشاورزی قرار دارد قم–قدیم تهران 
محدوده اثر پروژه پیشنهادی شامل روستاها و شهرهای اطراف محل دفن مورد مطالعه و همچنین جاده 

  . دسترسی به آن تعریف شده است
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   مقدمه- ١ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 

١-  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری ٤

   روش شناسی ارزیابی اثرات-1-5
، )برلین آلمانی. سی. شرکت بی(ا گروه طراح محل دفن ارزیابی حاضر به صورت کامال هماهنگ ب

و گروههای ) سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری( مطالعات اقتصادی، نمایندگان کارفرما گروه
گروه کاری ارزیابی شامل متخصین مورد نیاز زمینه های مختلف شامل . ذینفع کلیدی انجام شده است

 فرهنگی و ارزیابی اثرات – اقتصادی –لوژی، اکولوژی، اجتماعی زمین شناسی، هیدرولوژی، هیدروژئو
در این راستا از دو متخصص بین المللی ارزیابی اثرات زیست محیطی نیز استفاده و . بوده است

جمع . هماهنگی های الزم از طریق برگزاری جلسات هفتگی با حضور کلیه گروهها انجام شده است
و همچنین مرور اسناد و گزارشهای بازدیدهای و بررسیهای میدانی ق  از طریآوری اطالعات مورد نیاز

.  ارائه شده صورت پذیرفته است2-1موجود در سازمان و سایر نهادها که فهرست آنها در پیوست 
 به منظور آگاهی از نگرانیهای عمده عموم مردم و گروههای عمومیدو جلسه مشاوره عالوه بر این، 

بررسی گزینه های مختلف راهکارهای کاهش اثرات مورد تبادل نظر قرار گرفته ذینفع برگزار شده و با 
  . اند
  
    ساختار گزارش-1-6
فصول . گزارش حاضر در هشت فصل، یک چکیده غیر فنی و مجموعه پیوستها تهیه شده است 

  :گزارش که بعد از مقدمه حاضر ارائه می شوند عبارتند از
  

   توصیف پروژه–فصل دوم  -
  قوانین و مقررات–فصل سوم  -

  تحلیل گزینه ها–فصل چهارم  -

  وضع موجود محیط زیست منطقه –فصل پنجم  -

  ارزیابی اثرات زیست محیطی–فصل ششم  -

  طرح مدیریت زیست محیطی–فصل هفتم  -

  مشاوره عمومی–فصل هشتم  -
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   شرح پروژه-٢ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 

٢-  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری ١

   شرح پروژه-2
  
   وضع موجود مدیریت مواد زائد جامد-2-1
   تولید زباله و جمع آوری-2-1-1

در تهران تولید می شوند که عبارتند اززباله های ) زباله(سه گروه اصلی از مواد زائد جامد شهری 
خانگی و زباله های تجاری با ماهیت مشابه زباله های خانگی، زباله های صنعتی و زباله های 

بر اساس . این زباله ها از طریق سیستمها و زمانبندی های مختلف جمع آوری می شوند. یمارستانیب
 به 1380 میلیون تن در سال 42/2اطالعات دریافتی از سازمان بازیافت، میزان زباله تولیدی از حدود 

 تولید زباله  میزان.افزایش یافته است 1382در سال )  تن در روز7000حدود ( میلیون تن 55/2حدود 
  . ارائه شده است1-2در سه سال گذشته بر حسب نوع زباله در جدول 

  
   میزان تولید زباله در سه سال گذشته بر حسب نوع زباله-1-2جدول 

و (زباله خانگی 
)مشابه  

  زباله بیمارستانی زباله صنعتی
 مجموع

میلیون تن (%) میلیون تن (%) میلیون تن (%)

 سال

42/2  24/2  93 154/0  6 022/0  1 1380 

54/2  34/2  92 169/0  7 024/0  1 1381 

55/2  34/2  92 188/0  7 026/0  1 1382 

  
  زباله های خانگی

تشکیل می ) وزنی% 75حدود (با رطوبت باال % 70زباله های خانگی عمدتا از مواد آلی به میزان حدود 
ر شب از طریق انواع وسایل در حال حاضر زباله های خانگی و واحدهای تجاری کوچک ه. شوند

وسایل نقلیه جمع آوری زباله متعلق به سازمان خدمات موتوری و همچنین . نقلیه جمع آوری می شوند
  . بخش خصوصی می باشند
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٢-  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری ٢

   زباله های صنعتی
 واحد صنعتی در تهران مشغول فعالیت می 2491، حدود 1376بر اساس مطالعه انجام شده در سال 

.  کارگر می باشند60 آنها واحدهای کوچک و متوسطی هستند که دارای کمتر از از% 90حدود . باشند
در حال . نمایند کارگر در تهران فعالیت می 1000 واحد صنعتی بزرگ مقیاس نیز با بیش 20حدود 

حاضر اطالعاتی در رابطه با ماهیت زباله های صنعتی در دست نمی باشد ولی آنچه مسلم است زباله 
  . ون انجام تفکیک و به صورت مخلوط دفع می شوندهای صنعتی بد

زباله های صنعتی توسط خود صنایع و در طول روز با استفاده از وسایل نقلیه متعلق به صنعت و یا 
زباله ای مخلوط برای دفن به صورت مستقیم . پیمانکاران خصوصی مورد جمع آوری قرار می گیرد

  . به مرکز دفن کهریزک منتقل و دفن می گردند) بدون انتقال از طریق ایستگاههای انتقال(
  

  زباله های بیمارستانی
از طریق جداسازی ) آلمان(برلین . سی.  توسط شرکت بی1376ترکیب زباله های بیمارستانی در سال 

بر اساس این مطالعه، مشخص گردید که . زائدات در تعدادی بیمارستان منتخب انجام گردیده است
های بیمارستانی از زائدات غیر عفونی تشکیل شده که در آشپزخانه ها، غذاخوری و زباله % 50کمتر از 

  . واحدهای اداری تولید شده اند
در اغلب موارد زائدات عفونی از زائدات غیر عفونی جدا شده و از طریق وسایل نقلیه خاصی که 

یمارستانی جمع آوری زباله های ب. متعلق به سازمان خدمات موتوری می باشند جمع آوری می شوند
عفونی و غیر (شده مستقیما به محل دفن کهریزک منتقل و در ترانشه ای مخصوص به صورت مخلوط 

  . دفن شده و با الیه ای از آهک پوشانده می شوند) عفونی
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 ترانشه دفن زباله های - ظروف و وسایل جمع آوری زباله های بیمارستانی، ب- الف-1-2شکل 

  انی در محل دفن کهریزکبیمارست
  

  نخاله های ساختمانی
نخاله های ساختمانی در تهران )  میلیون تن در سال5حدود ( تن 20000در حال حاضر روزانه حدود 

نخاله های ساختمانی شامل خاکهای حاصل از گودبرداری و همچنین نخاله های . تولید می شود
خلوط توسط پیمانکاران خصوصی جمع آوری حاصل از تخریب ساختمانها می باشند که به صورت م

  . شده و عمدتا به مرکز دفن آبعلی منتقل می شوند
مراکز دفن موقتی نیز برای دفن نخاله های ساختمانی در اطراف شهر تهران وجود دارند؛ از جمله 
 شهریار، کوره های اسماعیل آباد، اردیب و بروجردی که حدود شش ماه از سال نخاله های ساختمانی

 بخشی از نخاله های ساختمانی نیز بنا به درخواست محل دفن کهریزک به عنوان .را دریافت می کنند
  . خاک پوششی روزانه مورد استفاده قرار می گیرند

  

 الف

 ب
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   انتقال زباله-2-1-2
 ایستگاه انتقال وجود دارد که متعلق به شهرداری بوده و توسط سازمان 12در حال حاضر در تهران  

 سمی تریلر با ظرفیت 210سازمان خدمات موتوری دارای حدود . ری مدیریت می شوندخدمات موتو
زباله جمع .  مترمکعب می باشد که از آنها برای انتقال زباله به محل دفن کهریزک استفاده می شود56,1

 کیلومتر به محل دفن کهریزک و کارخانه کمپوست کهریزک 50 تا 20آوری شده در مسافتهایی بین 
    . می شودحمل 

در برخی . ایستگاههای انتقال در تهران از نظر اندازه و تجهیزات مورد استفاده متفاوت می باشند
ایستگاهها از سکوهای مخصوص انتقال زباله به سمی تریلرها استفاده می شود  این در حالیست که 

  . ندبرخی ایستگاههای دیگر برای عملیات وسایل جمع آوری کوچکتر مناسبتر می باش
  
  

  
   ایستگاههای انتقال-2-2شکل 

  
   تصفیه زباله-2-1-3

در حال حاضر بخش عمده زباله تولیدی در تهران مورد دفن قرار می گیرد و تنها سیستمهای تصفیه 
  .زباله شامل کمپوست و بازیافت به مقدار اندک می باشد

  
  کمپوست

حدود ( تن 400 تا 300که روزانه حدود کارخانه کمپوست کهریزک کارخانه ای با مقیاس بزرگ بوده 
این کارخانه به دالیل فنی و عملیاتی مختلف، . را به صورت مخلوط دریافت نموده) کل زباله ها% 4

بخش عمده ای از .  تن کمپوست با کیفیت نسبتا قابل قبول می باشد80 تا 45تنها قادر به تولید حدود 
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مقدار زیادی از . داده می شود و در آنجا دفن می گرددزباله ورودی به کارخانه به محل دفن ارجاع 
   . وزن زباله هم که در واقع رطوبت موجود در آن است در حین عملیات تبخیر می شود

  

 
   کارخانه کمپوست کهریزک-3-2شکل 

  
  بازیافت

ابطه در این ر. انجام می شود) بدون مجوز(در حال حاضر بازیافت در تهران عمدتا توسط بخش غیر رسمی 
موادی چون کاغذ و مقوا، شیشه، فلزات، پالستیک و نان خشک و نیز وسایل مستعمل منزل جمع آوری می 

سیستمهای بازیافت رسمی که عمال با موفقیت چندانی همراه نبوده است به صورت پایلوت در . گردند
نظم زباله خشک و در این سیستمها، از سیستمهای جمع آوری م. تهران به مورد اجرا گذاشته شده است

. اده شده استمواد قابل بازیافت و یا از طروف رنگی مخصوص دفع زائدات مورد نظر توسط اهالی استف
  . مواد جمع آوری شده توسط داللهای مربوطه خریداری وو به واحدهای بازیافت فروخته می شوند

  
  دفن زباله

.  دفن آنها در محل دفن کهریزک می باشددر حال حاضر تنها روش دفع زباله های تولید شده در تهران،
ضرورت احداث یک محل دفن جدید در مشکالت و معضالت عملیاتی و مهمتر از آن در اثرات بسیار 

  . سوء این محل دفن زباله بر محیط زیست نهفته است
 های به لحاظ عملیاتی، محل دفن زباله کهریزک تقریبا به ظرفیت کامل خود رسیده و در حال حاضر زباله

بر اساس تخمینهای انجام شده، حتی در صورت . ورودی بر روی بخشهای پر شده قبلی تلنبار می شوند
  .  سال دفن زباله حاصل خواهد شد3 تا 1 هکتاری مجاور تنها ظرفیتی معادل 50اختصاص زمینن 
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تی تلقی نمود به لحاظ زیست محیطی نیز محل دفن زباله کهریزک را نمی توان محل دفنی مهندسی و بهداش
، سیستم )الینینگ(چراکه این محل دفن زباله فاقد سیستمهای مورد نیاز از جمله سیستم نفوذ ناپذیر تحتانی 

  . جمع آوری شیرابه و گاز، سیستم تصفیه شیرابه و غیره می باشد
یز آلوده شیرابه تولید شده که حاصل از دفن مخلوط انواع زباله ها می باشد می تواند به مواد خطرناک ن

به صورت غیر کنترل شده از محل دفن خارج و در به دلیل عدم وجود سیستم الینینگ شیرابه که . باشد
 ذخیره می گردد می تواند به الیه های زیرین خاک نفوذ  بدون هیچگونه الیه نفوذ ناپذیرحوضچه هایی

  . نموده و نهایتا باعث آلودگی آبهای زیرزمینی گردد
  

  
ایی از وضع موجود در محل دفن کهریزکشم -4-2شکل   

 
به عالوه پراکنش زباله در محیط اطراف در هنگام حمل زباله و همچنین دفن آن به میزان قابل توجهی 

بر اساس آنچه البته به صورت خالصه در خصوص مسایل و مشکالت محل دفن . به چشم می خورد
د که به لحاظ زیست محیطی و بهداشتی زباله کهریزک اشاره شد، احداث یک محل دفن زباله جدی

وابط فنی مربوطه باشد، به ضکامال کنترل شده بوده و منطبق با قوانین و مقررات زیست محیطی و 
عنوان اولویت اصلی در میان راهکارهای بهبود مدیریت مواد زائد جامد در تهران، تشخیص داده شده 

  . است
  
  امد در تهران شرح مختصر پروژه مدیریت مواد زائد ج-2-2

هدف پروژه مدیریت مواد زائد جامد در تهران توسعه دیدگاهی منسجم و ایمن به لحاظ زیست 
مجموع هزینه . محیطی و اجتماعی در خصوص مدیریت مواد زائد جامد در تهران بزرگ می باشد

کمکهای  بانک جهانی و IBRD میلیون دالر محاسبه شده است که از طریق وام 250 تا 200پروژه بین 

 حوضچه های ذخيره شيرابه
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به منظور تبدیل این دیدگاه به برنامه ای اجرایی از طریق . شهرداری و دولت ایران قابل تامین می باشد
 تعریف شده که 1382زیر پروژه های سرمایه گذاری، تعدادی پروژه آماده سازی از حدود بهمن ماه 

زیر نظر سازمان بازیافت این پروژه ها که توسط شهرداری و . برخی از آنها در حال انجام می باشند
  :د ازنانجام می شوند عبارت

  
محل جدید دفن زباله، دفع زباله های بیمارستانی و مدرنیزه کردن سیستمهای مطالعات طراحی  -

  انتقال و حمل زباله
 )مطالعه حاضر(مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن جدید زباله  -

ابل بازیافت از زباله مخلوط خانگی در یک طرح اجرایی اولین واحد تفکیک مواد خشک ق -
 ایستگاه انتقال

 تهیه استراتژی ملی زباله های بیمارستانی -

 مطالعات ارزیابی اجتماعی -

تجاری، زائدات /تهیه استراتژی و طرح اجرایی برای مدیریت مواد زائد جامد خانگی، صنعتی -
 و زباله های بیمارستانی در تهران ) خطرناک(خاص 

  
اتژی و طرح اجرایی اخیرا آغاز شده و سایر مطالعات اشاره شده در حال انجام و تکمیل مطالعه استر
تصمیم شهرداری برای اعمال بازیافت ) 2(نتایج مطالعات، ) 1(شهرداری تهران با توجه به . می باشند

اضطرار بسته شدن محل دفن کهریزک ) 3(در کوتاه مدت و کاهش مقدار زباله ورودی به محل دفن، 
نیازهای مربوط به مدرنیزه کردن سیستم مدیریت مواد زائد جامد و تجهیزات ) 4(ر آینده نزدیک و د

تعیین ای مربوطه، اولویتهایی را در راستای بهبود مدیریت مواد زائد جامد در تهران در قالب برنامه 
به شمار می  جامد مواد زائدو طرح اجرایی مدیریت ین برنامه در واقع جلودار استراتژی  ا.نموده است

  .رود
 تحت PCF از طریق .دریافت شده است) PCF (1اخیرا منبع مالی مهمی تحت عنوان بنیاد نمونه کربن

 دالر 4 تا 3شرایط خاصی برای انتقال اعتبارات کربنی تعریف شده در پروتکل کیوتو، قیمتی بین 
کاهش مورد . می شودان پرداخت آمریکا به ازای هر تن دی اکسید کربن کاهش یافته به شهرداری تهر

 گازهای محل دفن کهریزک انجام 2سوزاندنو  نظر در گازهای گلخانه ای می تواند با جمع آوری
                                                 
١ Prototype Carbon Fund (PCF) 
٢ Flaring 
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 میلیون دالر آمریکا رسیده که 35 به 1391درآود حاصل از این کار در دوره زمانی منتهی به سال . پذیرد
ورتی سازگار با محیط زیست و حتی سایر می تواند نیازهای مالی بستن محل دفن کهریزک را به ص
  . پروژه های مدیریت مواد زائد جامد در تهران را تامین نماید

  :بر اساس آنچه ارائه شد، برنامه شهرداری دارای اجزاء زیر می باشد
  

و تفکیک در ) خانه ها(شامل تفکیک از مبداء  – تفکیک مواد خشک قابل بازیافت - 1
 مخلوطایستگاههای انتقال از زباله 

ناوگان موجود جمع آوری زباله در تهران نیازمند برنامه اوسازی و  – هجمع آوری زبال  - 2
 مدرنیزه نمودن است

سرمایه گذاری برای ایجاد واحدهای بازیافت برای تبدیل مواد جمع  – واحدهای بازیافت - 3
 .آوری شده مورد نیاز است

در آنها  ایستگاه کاهش بافته و 9ه  ایستگاه انتقال موجود ب12 تعداد – یستگاههای انتقالا - 4
 .بازیافت و متراکم سازی زباله مورد استفاده قرار می گیرد/سیستمهای تفکیک

کلیه سمی تریلرهای حمل زباله در مسیرهای طوالنی مورد نوسازی قرار می  – حمل زباله - 5
 .گیرند

فن  شهرداری تهران در خصوص کاهش حجم زباله ورودی به محل د–تاسیسات کمپوست  - 6
در این راستا . به طور جدی در نظر دارد ظرفیت تولید کمپوست را در کوتاه مدت افزایش دهد

 تن در روز نیز 1000عالوه بر کارخانه کمپوست موجود، از روش بیومکانیکال با ظرفیت 
 . استفاده می شود

  را در کلیه عملیات دفن زبالهشهرداری خود را متعهد می داند که –بستن محل دفن کهریزک  - 7
این امر با یکی از ظوابط تامین مالی .  متوقف نماید 1385 محل دفن زباله کهریزک را تا سال

FCPمطابقت دارد  . 

تعیین مقدار زباله باقیمانده برای دفن پس از کاهش مقدار کل زباله از طریق  –دفن زباله  - 8
در عین حال . ی داردتفکیک و بازیافت دشوار بوده و به میزان موفقیت طرحهای مربوطه بستگ

 زائدات باقیمانده ضروری خواهد  بهداشتی محل دقن زباله جدیدی برای دفن1387در سال 
 عزیز آباد در نظر گرفته شده –برای همین منظور محلی دفن جدید در هوشنگ آباد . بود

 . است
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 برای تفکیک زباله های عفونی) پایلوت(در این راستا پروژه آزمایشی  –زائدات خاص  - 9
طراحی شده و غیر عفونی در بیمارستانها و متعاقبا کاهش حجم این نوع از زباله ) خطرناک(

 .همچنین طرحی برای کاهش زائدات خاص صنعتی تهیه خواهد شد.است

  
 میلیون دالر آن 105 تا 70 میلیون دالر آمریکا برآورد می شود که 150 تا 100مجموع هزینه پروژه فوق 

 میلیون دالر آن از طریق کمک دولت جمهوری اسالمی 45 تا 30ک جهانی و  بانIBRDاز طریق وام 
  . ایران تامین خواهد شد

شایان ذکر است که محل دفن زباله جدید تنها زباله های خانگی و زباله های تجاری با ماهیت مشابه 
. وارد نمی شوندزباله های خانگی را دریافت نموده و زباله های صنعتی و بیمارستانی به این محل دفن 

زباله های صنعتی و ببیمارستانی بر اساس نتایج پروژه های پایلوت در حال انجام تحت سیستمهای 
  .پیشنهادی مورد مدیریت قرار خواهند گرفت

  
  محل دفن زباله پیشنهادیطرح  شرح -2-3
   نرخ تولید و انواع زباله-2-3-1

 15حداقل  ای ظرفیتی معادل دفن زباله به مدتبر عزیز آباد –محل دفن جدید زباله در هوشنگ آباد 
 سال 15نرخ تولید زباله در تهران برای  .برلین آلمان طراحی شده است. سی. توسط شرکت بیسال 

آتی و با اعمال فاکتورهای موثررشد جمعیت، درآمد ناخالص خانوار و تدابیر پیش تصفیه زباله برآورد 
 میلیون تن در 5/3 معادل 1399 نرخ تولید زباله تا سال حداکثربر اساس این محاسبات، . شده است

 کیلوگرم در روز و درآمد ناخالص خانوار 0,8 میلیون نفر، سرانه تولید زباله 12بر پایه جمعیت سال 
مقدار زباله ورودی به محل دفن حدود برای طراحی محل دفن جدید .  دالر برآورد می گردد8000
  .شده است تن در روز در نظر گرفته 7000

  
   محل دفن پیشنهادی-2-3-2
 عزیز آباد در شهرستان ری در –محل مورد نظر برای احداث محل دفن زباله در منطقه هوشنگ آباد   

در استان تهران بر پایه معیارهایی که در  گزینه 13محل مورد نظر از میان . استان تهران قرار گرفته است
محل پیشنهادی در ).  مراجعه فرمایید4-4به بخش (ست فصل چهارم تشریح شده اند انتخاب شده ا

تصویری عمومی .  قم قرار گرفته است– کیلومتری جنوب تهران در امتداد جاده قدیم تهران 58حدود 
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موقعیت محل مورد نظر برای احداث محل دفن .  نشان داده شده است5- 2از منطقه مورد نظر در شکل 
  . ست ارائه شده ا6-2جدید زباله در شکل 

  

 
   تصویری عمومی از محل پیشنهادی برای احداث محل دفن جدید زباله-5-2شکل 
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   طرح محل دفن -2-3-3
دفن زباله در محل دفن جدید، یک محل دفن بهداشتی مهندسی مبتنی بر گزینه پیشنهادی برای 
  :ویژگیهای زیر می باشد

  
  )الینینگ(ی سیستم نفوذ ناپذیر تحتان -
 پوشش نهایی مناسب -

 سیستم زهکشی و جمع آوری شیرابه -

 سیستم تصفیه شیرابه -

 باززیافت گاز/سیستم جمع آوری و دفع -

 خاک پوششی روزانه -

 محصور نمودن محل دفن از محیط اطراف از طریق ایجاد نرده و غیره -

 سیستم جمع آوری آبهای سطحی -

 افت زبالهآماده سازی بخشهای جدید محل دفن قبل از دری -

 و بستن محل دفن) بهره برداری(توسعه طرحهای اجرایی برای ساخت، عملیات  -

  
  . نشان داده شده است7-2پیکره بندی عمومی طرح پیشنهادی در شکل 

  

  
  

   پیکره بندی عمومی طرح پیشنهادی برای دفن نزباله در محل دفن جدید-7-2شکل 
  

پوشش نهايی

سيستم جمع آوری گاز

 سيستم جمع آوری شيرابه

 مانع زمين شناختی سطح ايستابی

 الينينگ تحتانی

زباله
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   جانمایی -2-3-3-1
 سال را 50 هکتار می باشد که در مجموع ظرفیت دفنی معادل 4000تی حدود محل پیشنهادی دارای مساح

جانمایی عمومی .  ساله تقسیم شده است15محل مورد نظر به سه قسمت با ظرفیتهای . تامین می نماید
  . ارائه شده است2- 2 و جدول 8-2اجزاء محل دفن پیشنهادی در شکل 

  
  صلی محل دفن پیشنهادی اندازه و ظرفیت ناخالص بخشهای ا-2-2جدول 

میلیون متر (ظرفیت دفن   )هکتار(مساحت   بخش
  )مکعب

1  370  1/56  
2  209  7/31  
3  227  4/34  
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  جانمایی عمومی اجزای محل دفن پیشنهادی-8-2شکل 

www.SID.ir


   شرح پروژه-٢ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 

٢-  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری ١٥

سیستم .  شامل ساختمان اداری، کارگاهها و تعمیرگاهها، باسکول و غیره خواهد بود1منطقه ورودی بخش 
و حفاظت ) پر شده از زباله( آبهای سطحی نیز برای جلوگیری از ورود روانابها به مناطق دفنی زهکشی

 سیستم پیشنهادی زهکشی آبهای سطحی . محل دفن در برابر فرسایش و یا سیالب طراحی شده است
خلیه شامل مجموعه ای از بندهای پیرامونی، کانالها و زهکشهای جمع آوری است که وظیفه جمع آوری و ت

و روانابهای تشکیل شده در سطح ) روانابهای غیر آلوده(روانابهای حاصل از بیرون محوطه محل دفن 
  . را به عهده دارند) روانابهای آلوده(مناطق دفنی 

یا رودخانه مجاور تخلیه شده و روانابهای بالقوه آلوده به سیستم تصفیه روانابهای غیر آلوده به کانال و
  . وندشیرابه هدایت می ش

 مترمربع و عرض 3500 قم، فضای سبزی با مساحت –به منظور جداسازی محل دفن از جاده قدیم تهران 
 متر مربع محصور می 45000محوطه ورودی نیز با فضای سبزی با مساحت .  متر طراحی شده است3

ز کم به آبیاری درختان و بوته های مورد نظر از گونه هایی مقاوم به آب و هوای منطقه و با نیا. گردد
  . انتخاب شده اند

  
   پیکره بندی سلولها-2-3-3-2

 سال 3 تا 2 هکتار و با ظرفیتی معادل 50، چهار سلول با مساحتی حدود 1 هکتاری بخش 370در زمین 
 می 3- 2دفن زباله در نظر گرفته شده اند که شامل چهار زیر سلول با مشخصات ارائه شده در جدول 

  .باشند
  

  1 از بخش 1ندازه و ظرفیت زیرسلولهای سلول  ا-3-2جدول 
متر (مساحت  زیرسلول

  )مربع
میلیون (حجم ذخیره اولیه 

  )متر مکعب
حجم ذخیره نهایی 

  )متر مکعبمیلیون (
1 -1  152000  73/2  17/3  
1 -2  147000  36/3  30/3  
1 -3  147000  34/3  30/3  
1 -4  145000  30/3  30/3  

  10/13  73/12  591000  مجموع
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 در نظر گرفته شده است تا از لغزش احتمالی ناشی از زمین لرزه و 1:3نبی دیواره های محل دفن شیب جا
 متر 30حداکثر ارتفاع پر شده از زباله در باالی شیب . یا رطوبت باالی زباله های دفنی جلوگیری شود

  .خواهد بود
  
   الینینگ تحتانی-2-3-3-3

الینر . بار زباله در وجودد سیستم الینینگ تحتانی استتفاوت اصلی یک محل دفن بهداشتی با محل تلن
در صورت ( سانتی متری 20پیشنهادی در طرح محل دفن جدید زباله تهران، متشکل از یک الیه زیراساس 

 سانتی متر 6 سانتی متر و دو الیه الینر آسفالتی به ضخامت 8و دو الیه اساس  آسفالت به ضخامت ) نیاز
  . خواهد بود

  
   پوشش روزانه -2-3-3-4

 سانتیمتر برای 20 تا 15با توجه به میزان باالی رطوبت زباله دفنی، خاک پوششی روزانه ای به ضخامت 
  .حصول اطمینان از تراکم موثر مورد استفاده قرار خواهد گرفت

  
   پوشش نهایی-2-3-3-5
 میزان انتقال عوامل سیستم پوشش نهایی به منظور ایجاد مانعی فیزیکی بر روی سطح زباله دفنی که 

همچنین این پوشش باعث . بیماریزا و تماس انسان را به حداقل می رساند بکار گرفته خواهد شد
جلوگیری از فرسایش و نفوذ آب به داخل مناطق دفنی شده و نیز زیرساخت الزم برای اسفاده نهایی از 

 4- 2دهنده پوشش نهایی در جدول اجزاء تشکیل . زمینن محل دفن را بعد از بسته شدن فراهم می آورد
  .ارائه شده است
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   اجزاء تشکیل دهنده پوشش نهایی-4-2جدول 
ضخامت   نوع الیه

  )سانتیمتر(
  مصالح 

الیه اساس با قابلیت 
  زهکشی گاز

نخاله های ساختمانی که تنها /مواد غیر چسبنده همگن  30
  در تاج محل دفن قرار می گیرند

   لومی و سیلتی موجود در محلخاکهای  100  الیه نفوذی
  خاک محل همراه با کمپوست  50  الیه خاک سطحی

  
  پوشش گیاهی

 Tamarix rammosissma, Atriplex: گونه های   -
leucoclada, Saxavel and Sidlitzia 

rosmarinus,  متری2در فواصل   
  
   مدیریت شیرابه-2-3-3-6

  رابهیمقدار ش
 مترمکعب در روز برآورد 1400 تا 1200ر شیرابه در طول عملیات بین بر اساس محاسبات انجام شده، مقدا

 104، تولید شیرابه تنها محدود به نفوذ آب باران بوده و به 1بعد از اتمام عملیات دفن در بخش . شده است
  .مترمکعب در روز کاهش می یابد

  
  کیفیت شیرابه

ح سیستم تصفیه شیرابه مورد نظر قرار گرفته کیفیت شیرابه بر اساس پارامترهای کیفی عمومی زیر در طر 
  :است

  
- pH ~ 6,0 

- BOD = 5 40،000 mg/l 

- COD =  60،000 mg/l 

- BOD5/COD =  0,67 

- NH4 =  1،000 mg/l 
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  زهکشی و جمع آوری شیرابه
سیستم جمع آوری شیرابه از یک الیه زهکش با مواد خنثی که روی الینر قرار گرفته و لوله های زهکشی 

در طرح . جمع آوری شیرابه و هدایت آن به خارج از منطقه دفنی را دارند تشکیل شده استکه وظیفه 
محل دفن فرض بر آنست که مصالح مورد نیاز برای الیه زهکشی در محل موجود بوده و بر اساس آن 

  :پارامترهای طراحی مربوطه ب هصورت زیر تعریف می شود
  

   میلیمتر16/32مواد دانه درشت، با اندازه : مواد زهکشی -
  سانتیمتر30ارتفاع : الیه زهکش -

 HDPE میلیمتر از جنس 300 تا 250قطر : لوله های زهکش -

 %3بیش از : شیب عرضی -

 %1بیش از : شیب طولی  -

  متر40بیش از : فاصله لوله ها -

  
بر اساس . شرایط الزم برای زهکشی ثقلی را فراهم می آورد%) 1حدود (شیب عمومی محل 

  . در نظر گرفته شده است% 2ن المللی، شیب جمع کننده اصلی استانداردهای بی
  

  تصفیه شیرابه
 9- 2شیرابه جمع آوری شده از سلولها وارد سیستم تصفیه شیرابه ای که شمای عمومی آن در شکل 

شده که در آنجا عالوه بر  شیرابه ابتدا وارد دیک الگون بی هوازی .نشان داده شده است می گردد
 پس از آن شیرابه .وسانات جریان شیرابه ناشی از تغییرات میزان تولید تنظیم می گرددتصفیه اولیه، ن

وارد یک الگون هوادهی شده و مقداری از شیرابه نیز به منظور حفظ شرایط هوازی مورد بازگردش در 
  . مخل دفن قرار می گیرد

های شناور استفاده خواهد شد برای هوادهی مصنوعی که از تولید بو نیز جلوگیری می نماید، از هواده 
  . که همراه نوسانات جریان به سادگی قابل تنظیم می باشند
شایان ذکر است که کل . آب بندی خواهد شد 1الگونهای بی هوازی و هوازی با اسفاده از ژئوممبرین

  . ظرفیت تصفیه به منظور سهولت نگهداری سیستم بین دو خط تصفیه توزیع می شود

                                                 
١ Geomembrane 
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 وارد الگونهای تبخیری که در آنها از هوادهی مصنوعی استفاده نشده و به دلیل نسبت پس از آن شیرابه
الگونهای تبخیری نیز با استفاده از . ، حداکثر تبخیر صورت می پذیرد، می گرددحجم سطح به کم

در اینجا نیز از دو الگون تبخیری به صورت موازی و به منظور . الینرهای ژئوممبرین آب بند می شوند
  .فراهم آوردن امکان تخلیه یک الگون بدون ایجاد اخالل در عملیات استفاده می شود

  

       
   شمای سیستم تصفیه شیرابه پیشنهادی-9-2شکل 

  
  . ارائه شده است5- 2ابعاد اجزاء سیستم پیشنهادی برای تصفیه شیرابه در جدول 

  
   ابعاد اجزاء سیستم پیشنهادی برای تصفیه شیرابه-5-2جدول 

هزار (حجم   نوع الگون
  )مترمکعب

  )متر(عمق   )مترمربع(مساحت 

  4  2500  10  بی هوازی
  3  3333  10  هوادهی
  1  40000  40  تبخیری

  
   مدیریت گاز-2-3-3-7

با توجه به . در خالل عملیات محل دفن، گاز محل دفن به دلیل وقوع تجزیه بی هوازی تولید می شود
 میلیون مترمکعب زباله دفن خواهد 1/13 که در آن 1در سلول محاسبات انجام شده، نرخ تولید گاز 

ورود 
الگون بی هوازی  شيرابه

 )ذخيره(

بازگردش 
 در محل دفن

 لجن به محل دفن

الگون هوادهی
مواد خشک شده 
 به محل دفن

 الگون تبخيری
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حجمی متان در % 50گاز حاصله دارای حداقل .  متر مکعب در ساعت خواهد بود9825شد معادل 
  . سالهای اولیه فاز متانسازی تثبیت شده خواهد بود

ودی جمع آوری با چاههای عم) مکنده(گاز تولیدی از یک سیستم فعال % 50برای جمع آوری حداقل 
با توجه به وقوع نشست در محل دفن، چاههای جمع آوری گاز پس از پر . گاز استفاده خواهد شد

در مجموع .  متر می باشد25هر چاه دارای شعاع جمع آوری . شدن محل دفن در آن حفر خواهند شد
کش گاز که  چاه عمودی و تجهیزات سرچاهی مربوطه و لوله های م278سیستم جمع آوری گاز شامل 

 30هر ایستگاه جمع آوری گاز با .  ایستگاه جمع آوری متصل می نمایند می باشد10چاههای گاز را به 
  . چاه گاز در اتصال است

  :سیستم مدیریت گاز شامل اجزاء زیر می باشد
  

  سیستمهای اندازه گیری و کنترل در ایستگاه جمع آوری -
 مخازن جمع آوری میعانات گازی -

 ی میعانات گازی و اتصال به سیستم تصفیه شیرابهسیستم جمع آور -

 خط لوله اصلی انتقال گاز به ایستگاههای جمع آوری -

 و مشعل) بوستر(ایستگاه تقویت فشار  -

  
 درجه سانتیگراد و حداقل 1000مشعل مورد نظر بر اساس استانداردهای بین المللی یعنی برای دمای 

 2000 هر مدول از ایستگاههای تقویت فشار و مشعل ظرفیت.  ثانیه طراحی شده است3/0زمان ماند 
  . مترمکعب در ساعت در نظر گرفته شده است

  
   عملیات محل دفن-2-4

تبعیت ) 1:3(شیب بیرونی بند از شیب محل دفن . هر سلول بوسیله یک بند پیرامونی محصور می شود
مصالح تشکیل دهنده . اهد بود متر خو2,5ارتفاع بند پیرامونی .  خواهد بود2:3نموده و شیب درونی 

  :بندها شامل موارد زیر خواهند بود
  

هسته و شیب درونی از نخاله های ساختمانی احداث شده تا از پایداری بند اطمینان حاصل  -
  .شود
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خاک لومی بدون .  متر پوشانده می شود1بخش بیرونی بند از خاک لومی به ارتفاع  -
 .محدودیت در محل موجود می باشد

  
   توسعه زیرسلولها-2-4-1

ساخت هر زیر سلول . زیرسلولهای هر سلول از طریق یک دیواره جدا کننده از یکدیگر جدا می شوند
هر زیر سلول از طریق مراحل . بایستی چند هفته قبل از آغاز عملیات در آن زیر سلول به اتمام برسد

  :زیر توسعه می یابد
  

   آماده سازی زیر سلول-1مرحله  -
 یات کامل اولین سطح کاری عمل-2مرحله  -

  آماده سازی سطح کاری بعدی-3مرحله  -

  عملیات در سطوح کاری باالتر-4مرحله  -

  بستن زیر سلول-5مرحله  -

  
ناحیه ای .  هکتار در شروع عملیات می باشند16 دارای مساحتی حدود 1هریک از زیر سلولهای سلول 

قه دفنی اضافی در جلوی منطقه تراکمی  هکتار برای تراکم و فراهم آوردن منط6به وسعت حداقل 
هر زیر سلول بایستی به دو منطقه تقسیم شوند که عبارتند از مناطق تراکمی و دفنی . پیشنهاد شده است
  :با ویژگیهای زیر

  
   متر2: ارتفاع یک سطح کاری در یک دوره -
  هزار متر مربع80: اندازه کل یک سطح کاری -

  متر200: عرض منطقه تراکمی -

  متر300: قه تراکمیطول منط -

  متر200: طول لبه ریزش زباله -

  متر100): مانور کامیونها(عرض منطقه ریزش زباله  -

  هزار متر مکعب160: حجم یک دوره کاری -

  تن در متر مکعب0,95: چگالی پس از تراکم -
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  تن در روز7000: میزان زباله ورودی -

  تن در روز7400: حجم دفن زباله -

  روز22: مدت زمان یک دوره کاری -

  
   تجهیزات سیار-2-4-2

  . ارائه شده است6-2تجهیزات سیار مورد نیاز برای انجام عملیات دفن زباله در سال اول در جدول 
  

  تجهیزات سیار مورد نیاز برای انجام عملیات دفن زباله در سال اول-6-2جدول 

  تعداد  تجهیزات  فعالیت
  7  متراکم کننده

  5/2  بولدوزر
  انباشت زباله

  
  5  کامیون  

  1  متراکم کننده متوسط
  1  متراکم کننده کوتاه

  2  کامیون
  5/0  بولدوزر

  ساخت دیواره
  
  
  
  1  بیل مکانیکی  

  1  کامیون لوله شوی  شستشوی لوله ها
  1  ماشین پاکسازی  پاکسازی محوطه

  
   نیروی انسانی-2-4-3

ارگر، راننده و غیره می باشد که برای عملیات محل دفن پیشنهادی مستلزم به کارگیری تعدادی مدیر، ک
  . به صورت خالصه ارائه شده است7- 2سالهای اول و سال پانزدهم عملیات در جدول 
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   نیروی انسانی مورد نیاز در عملیات محل دفن پیشنهادی-7-2جدول 
  تعداد

  نیروی انسانی
  سال پانزدهم  سال اول

  حیطه فعالیت

  1  1  مدیر محل دفن
  1  1  معاون فنی
  1  1  معاون مالی

  3  3  معاون داخلی
  2  1  منشی

  6  5  کارمند دفتری
  3  2  حراست

  2  2  کارگر ساده

  امور اداری

تصفیه شیرابه، نگهداری جاده ها   3  3  مهندس
و کانالها، مدیریت محوطه، 

نگهداری سیستم جمع آوری 
  گاز

انباشت زباله، ساخت دیواره،   17  16  تکنیسین
 ها، تصفیه شستشوی لوله

شیرابه، نگهداری جاده ها و 
کانالها، مدیریت محوطه، 

نگهداری سیستم جمع آوری 
  گاز

متراکم کنندهه ها، بولدوزرها،   70  61  راننده
  کامیونها و غیره

  عملیات عمومی محل دفن  69  60  کارگر ساده
  انباشتت زباله  3  3  مدیر ناظر عملیات دفن

    188  159  مجموع
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  اری و خاکریزی خاکبرد-2-4-4
بر همین . خاک محل برای استفاده در بخشهای مختلف عملیات خاکی مناسب تشخیص داده شده است

میزان خاک مورد نیاز در . اساس خاکبرداری و ذخیره خاک برای استفاده های الزم توصیه شده است
  :اجزاء مختلف عملیات محل دفن به شرح زیر می باشد

  
   متر مکعب347295: سیستم زهکشی آبهای سطحی -
  متز مکعب107600: خاک سطحی در شیبها -

 متر مکعب300000: الیه های زهکش -

  متر مکعب100000: خاک سطحی در تاج -

  
بر اساس .  مورد نیاز است1 هزار متر مکعب خاک برای ساخت و نگهداری سلول 855در نتیجه حدود 

 هزار متر مکعب 250م خاکریزی  هزار متر مکعب و حج280محاسبات انجام شده، حجم خاکبرداری 
از این خاک به عنوان .  هزار متر مکعب خاک اضافی می باشد30برآورد شده است که مبین وجود 

  .پوشش روزانه زباله استفاده خواهد شد
  
   هزینه ها-2-4-5

 عزیز آباد یه صورت خالصه به شرح زیر می –هزینه های اجرای محل دفم پیشنهادی در هوشنگ آباد 
  ):هزینه ها به میلیون دالر آمریکا ارائه شده است (باشد

  
  5  تاسیسات 

  4/10  تجهیزات سیار
  62  سیستم الینینگ تحتانی 

  5/4  عملیات خاکی
  5/15  سیستم زهکشی شیرابه
  1/6  سیستم تصفیه شیرابه

  3/13  مدیریت گاز
  6/1  سیستم زهکشی آبهای سطحی

  6/1  سیستم پوشش نهایی
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  65/0  پایش
  4/1  سبزفضای 

  
 میلیون دالر آمریکا 141 محل دفن پیشنهادی در مجموع بنابر آنچه اشاره شد، هزینه سرمایه گذاری

هزینه های . کل هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز خواهد بود% 15در سال اول، . برآورد شده است
با .  خواهد داشت میلیون دالر در سال افزایش3/4 به 3/2عملیاتی با رشد عملیات در محل دفن از 

 دالر به ازای هر تن زباله ورودی محاسبه 72/5توجه به هزینه های یاد شده، نرخ ورودی به محل دفن 
  . شده است
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  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران     و تبديل مواد شهرداریسازمان بازيافت
 

-٣ ١

   قوانین، مقررات و ساختار اداری -3
   سیاستهای بانک جهانی -3-1

سیاست ارزیابی زیست : سیاستهای مرتبط بانک جهانی در رابطه با پروژه مورد مطالعه عبارتند از
 OPسیاست  ). OP 4/11-OPN 11/03(و ساست دارائیهای فرهنگی  ) OP/BP 4/01(محیطی 

یل خالی از سکنه بودن کل منطقه مورد نظر برای احداث  در خصوص تغییر سکونت گاه به دل4/12
  .محل دفن جدید زباله و مناطق اطراف آن قابل اعمال نمی باشد

 می باشد، پروژه مورد نظر بایستی مورد Aاز آنجائیکه پروژه به لحاظ تقسیم بندی بانک جهانی از نوع 
نیز بایستی توصیه هایی . آن تعیین گرددارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گرفته و اثرات مثبت و منفی 

سوء به ویژه در مواردی در رابطه با اقدامات الزم برای جلوگیری، به حداقل رساندن یا کاهش اثرات 
  .که اثرات برگشت ناپذیر بوده و عملکرد زیست محیطی بایستی بهبود یابد، باید ارائه شود

  
   قوانین و مقررات زیست محیطی ملی -3-2
  قدمه  م-3-2-1

  :حفاظت محیط زیست در ایران از اصل پنجاهم قانون اساسی نشأت می گیرد
  
در جمهوری اسالمی ایران، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و آینده باید از یک زندگی  "

در نتیجه، هر گونه فعالیت . اجتماعی رو به رشد برخوردار باشند، یک مسئولیت عمومی است
ل فعالیتها، که اجزای آنها باعث آلودگی یا تخریب غیر قابل برگشت محیط اقتصادی یا سایر اشکا

  ".زیست نمی شود ممنوع است

  
شامل موارد عمومی است که هدف آنها جلوگیری از تغییرات قوانین و مقررات زیست محیطی موجود، 

پروژه مورد خالصه ای از اهم قوانین مرتبط با . و صدمات غیر قابل برگشت به محیط زیست می باشد
  . ارائه شده است1- 3مطالعه در جدول 

قوانین، مقررات و استانداردهای مربوط به کنترل آلودگی محیط زیست توسط سازمان حفاظت از 
  .محیط زیست وضع و به مورد اجرا گذاشته می شوند

 تخلیه در خصوص پروژه حاضر می توان به استانداردهایدر میان مقررات و استانداردهای قابل اعمال 
  .فاضالب و همچنین استاندارد کیفیت هوای محیط اشاره نمود
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   ارزیابی اثرات زیست محیطی -3-2-2
 شورایعالی حفاظت محیط زیست، مجریان پروژه 15/10/1378بر اساس مفاد صورت جلسه مورخ 

رهای  هزار نفر و شه200 جمعیت بیش از  باهای محل های دفن زباله شهری مراکز استانها و شهرهای
محیطی جدید همزمان با تهیه گزارش امکان سنجی و مکان یابی موظف به تهیه گزارش ارزیابی زیست 

  . نشان داده شده است1- 3ارزیابی در شکل  بررسی گزارش گردش کار. می باشند

  
   نمودار مراحل گردش کار بازنگری گزارشهای ارزیابی زیست محیطی-1-3شکل 

  

www.SID.ir


  قوانين، مقررات و ساختار اداری – ٣ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 
 

  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران     و تبديل مواد شهرداریسازمان بازيافت
 

-٣ ٣

   زیست محیطی مرتبط با پروژه  قوانین و مقررات1-3جدول 
  موارد ارتباط کلیدی   قوانین و مقررات 

  قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
  )1353مصوب  (

  ممنوعیت از هر گونه فعالیت منجر به آلودگی محیط زیست  -
محیط زیست برای اخطار   تفویض اختیار به سازمان حفاظت-  

  به واحدهای آالینده 
 از آلودگی هوا قانون نحوه جلوگیری

  )1374مصوب (
   ممنوعیت از فعالیت واحدهای آالینده هوا-
   تنظیم محدوده های الزم برای آلودگی صوتی -

  قانون برنامه سوم توسعه کشور
  )1379مصوب  (

 الزام تمام پروژه های بزرگ مقیاس به انجام ارزیابی اثرات -
  .لزیست محیطی در طول مطالعات امکان سنجی و انتخاب مح

آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب 
  )1373مصوب (

ممنوعیت هر گونه فعالیت منجر به آلودگی آب و تخلیه  -
  فاضالب به میزان بیش از استاندارد به منابع آبی

 اخطار به واحدهائی که فاضالب تخلیه شده از آنها از حدود -
  .مشخص شده در استاندارد تجاوز می نماید

 اثرات زیست محیطی آئین نامه ارزیابی
  )1376مصوب (

   الزام ارزیابی اثرات زیست محیطی فهرستی از پروژه ها -

  
پس از بازنگری گزارش توسط سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان در ادامه اجرای پروژه را 

  .مورد پایش قرار داده تا از تطابق آن با قوانین و مقررات اطمینان حاصل شود
دیریت مواد زائد جامد تهران، سازمان بازیافت نیز اجرای پروژه را به صورت هماهنگ در مورد پروژه م

  .ش قرار می دهدیبا سازمان حفاظت محیط زیست مورد پا
  
  دستورالعمهای مربوط به فاصله محل دفن زباله تا فرودگاه ها -3-2-3

 به شمار رود، ممکن از آنجائیکه محل دفن زباله می تواند به طور بالقوه منبع غذائی برای حیات وحش
لذا . است پرندگان جذب محل دفن زباله شده و خطراتی را برای هواپیما ها به همراه داشته باشند

در این . فاصله محل های دفن زباله تا فرودگاهها از این نظر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد
 خالصه شده 2-3ه در جدول تعدادی دستورالعمل در سطح بین المللی و ملی وجود دارند کخصوص 

.  کیلومتر در نظر گرفته شده است13 تا 8دفن زباله تا فرودگاه بین  ایمن محل در مجموع فاصله. اند
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شایان ذکر است که بر اساس دستورالعمل منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فاصله ایمن 
  .رفته شده است کیلومتر در نظر گ13محل های دفن زباله تا فرودگاهها 

  
   حداقل فاصله محل های دفن زباله شهری تا فرودگاه-2-3جدول 

  )کیلومتر(حداقل فاصله   منبع 
  فرودگاهبا  یا با هماهنگی 13  .233، نشریه شماره 1380سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 

  8  2003آزانس حفاظت محیط زیست آمریکا، 
  8  1993لومبیا، وزارت حفاظت آب، زمین و هوا، بریتیش کو

  6/9  2000دپارتمان حمل و نقل هوا نوردی فدرال آمریکا،
  13  آزمایشگاه مرکزی علوم، واحد مدیریت پرندگان، انگلستان

  13  2003هواپیمائی شهری، انجمن عملیات فرودگاهی، 
  

  قوانین مدیریت مواد زائد جامد -3-2-4
ه مورد اجرا گذاشته شده اند، ولی اگرچه در سه دهه گذشته، قوانین مختلف زیست محیطی وضع و ب

در . فقدان قانونی که به طور خاص به موضوع مدیریت مواد زائد جامد بپردازد، به چشم می خورد
، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور قانون پسماند را تهیه و 1380 راستا، در سال نهمی

 .ی، بیمارستانی و خطرناک را در بر می گیرد قانون پسماند انواع زباله های شهری، صنعتپیشنهاد نمودند
 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و مقرر گردید که آئین نامه 1383خرداد ماه قانون پسماند در 

  .اجرائی آن تا شش ماه پس از تاریخ تصویب قانون تهیه گردد
رائم و مسئولیتهای  ماده شامل تعاریف، مقررات مربوط به انواع زباله ها، ج24قانون پسماند از 

  . ذیربط می باشدهایسازمان
 این قانون، استانداردهای مربوط به تفکیک، بازیافت و دفع زباله و تعیین ویژگیهای محل 3در ماده 

های دفن به عهده سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر 
. حیط زیست تعیین می گردند قرار داده شده استسازمانهای ذیربط که توسط شورایعالی حفاظت م

 این قانون، مسئولیت مدیریت مواد زائد جامد در مناطق شهری به عهده 7همچنین بر اساس ماده 
 این قانون تصریح شده است که هزینه مدیریت مواد زائد جامد 8در ماده . شهرداری ها می باشد
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 بایستی توسط تولید کننده آن و بر اساس تعرفه های برآورد شده توسط شورای اسالمی شهر پرداخت
  .گردد

 این قانون، 11ماده . سایر سازمانها نیز دارای مسئولیتهائی در مدیریت مواد زائد جامد می باشند
مسئولیت توسعه و پایش اعمال استاندارد ها و روشهای اجرائی تفکیک، جمع آوری، حمل و دفع انواع 

  :خاص زائدات را به ترتیب زیر مشخص نموده است
  پزشکی مسئول زباله های درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش •

 وزارت معادن و صنایع مسئول زباله های صنعتی  •

 وزارت جهاد کشاورزی مسئول زباله های کشاورزی •

 این قانون، محل های دفن زباله بایستی توسط وزارت کشور و با هماهنگی سازمان 12بر اساس ماده 
ا رعایت استانداردهای زیست محیطی مدیریت اجرائی مواد زائد جامد و وزارت جهاد کشاورزی ب

  .مورد بررسی قرار گیرند
  
  ساختار اداری -3-3
   ساختار اداری مدیریت زیست محیطی-3-3-1

مسئولیت فعالیتهای زیست محیطی در مجموع به عهده تعدادی سازمان و نهاد می باشدکه به صورت 
  .ه ارائه شده اند در موارد کلیدی مرتبط با موضوع پروژه مورد مطالع3- 3خالصه در جدول 

  
  ساختار اداری مدیریت مواد زائد جامد  -3-3-3

مسئولیتهای شهرداری از . در تهران ، شهرداری تهران مسئول اصلی مدیریت مواد زائد جامد می باشد
طریق سه سازمان تحت عناوین سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری، سازمان خدمات موتوری و 

 نشان 2-3اختار عمومی اداری مدیریت مواد زائد جامد در شکل   س. مناطق شهرداری اجرا می شود
 4-3نقش هر یک از سازمانهای دیگر در مدیریت مواد زائد جامد در تهران در جدول . داده شده است

  .نشان داده شده است
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   ساختار اداری مدیریت زیست محیطی -3-3جدول 
  مسئولیت اصلی مرتبط با پروژه   سازمان 

مسئول حفاظت از محیط زیست و کنترل و جلوگیری از  •  حفاظت از محیط زیست سازمان 
  هاآلودگی

 تهیه پیشنهاد قوانین و مقرارت زیست محیطی •

 تهیه استانداردهای زیست محیطی با هماهنگی سایر نهادها •

 اجرای قوانین و اخذ جرایم •

  گزارشهای ارزیابی زیست محیطی بررسی و تصویب  •
  نظارت بر کار سازمان حفاظت از محیط زیست  •  ط زیست شورایعالی حفاظت محی

 مسئول موارد بهداشت محیط •  بخش بهداشت محیط وزارت بهداشت 

نظارت و مشاوره در خصوص خدمات شهری مرتبط با  •
 مدیریت مواد زائد جامد

  نظارت بر زائدات درمانی  •
 تصویب دستورالعملهای جدید •  وزارت کشور

  نظارت بر فعالیت شهرداریها  •
  مسئولیت فعالیتها و خدمات آب و فاضالب •  شرکت آب و فاضالب

  سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری •  شهرداریها
 واحدهای  وبرای محل دفن(مسئولیت تخصیص زمین  •  سازمان منابع طبیعی

  )بازیافت زباله
یکی و صدور دستورالعملهای الزم برای برنامه ریزی فیز •  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

 استانداردها

 تخصیص بودجه و منابع مالی برای طرحهای توسعه •

دستورالعمل مربوط به فاصله ایمن محل های دفن زباله  •
  شهری از فرودگاه ها
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   چارت سازمانی عمومی مدیریت مواد زائد جامد در تهران -2-3شکل 

  
  

    

 رئیس جمهور

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

وزارت  وزارت کشور وزارت بهداشت
 صنایع

شهرداری تهران زباله های درمانی مسائل حقوقی زباله های 
 صنعتی 

 سازمان خدمات موتوری سازمان بازیافت مناطق

انتقال و حمل زباله ازیافت، دفع و کمپوست ب جمع آوری 
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  امد در تهران ساختار اداری مدیریت مواد زائد ج4-3جدول 
  مسئولیتها  سازمان 

سازمان حفاظت محیط 
  زیست 

  نظارت بر اجرای کلیه فعالیتها بر اساس تطابق با قوانین و مقررات زیست محیطی  •

پایش موارد مرتبط بر اساس قوانین و مقررات در خصوص جابجائی تمام انواع  •  وزارت بهداشت 
 مواد زائد جامد

 اله در بیمارستانها و مراکز درمانینظارت بر جمع آوری جداگانه زب •

  کنترل شرایط بهداشتی در تمام واحدهای تصفیه زائدات  •
  نظارت بر تمام فعالیتهای مندرج در قانون •  وزارت کشور

پایش تمام فعالیتهای سیستم مدیریت مواد زائد جامد در تهران به منظور حصول  •  شهرداری تهران
  اطمینان از پایداری عملیات 

 الیتهای سیستم مدیریت مواد زائد جامد در تهران عپایش، کنترل و هماهنگی کلیه ف •  بازیافتسازمان 

  کمپوست وبازیافت •

 )در کهریزک و آبعلی(دفن زباله  •

 تهیه طرح مدیریت مواد زائد جامد •

 تهیه گزارش ساالنه مربوط به مواد زائد جامد •

 ردمیتهیه و اجرای پییشنهادهای سرمایه گذاری در بخش مشارکت م •

 اطالعات و آمار مربوط به مدیریت مواد زائد جامد •

خدمات مشاوره ای برای استفاده از واحدهای تصفیه مواد زائد و فن آوریهای  •
  جدید بازیافت

 انتقال و حمل انواع مواد زائد جامد شهری به محل دفن کهریزک •  سازمان خدمات موتوری

 اجاره وسایل و تجهیزات به پیمانکاران خصوصی •

  رت، کنترل و پایش پیمانکاران خصوصی حمل و انتقال مواد زائد جامدنظا •
 جمع آوری زباله  •  مناطق شهرداری 

 انعقاد قرارداد با پیمانکاران خصوصی جمع آوری زباله •

 انعقاد قرارداد با پیمانکاران خصوصی برای بازیافت مواد  •

  پایش، کنترل و نظارت بر تمام فعالیتها در سطح منطقه  •
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  ی الزم مجوزها -3-4
 عزیز آباد، پس از تصویب گزارش - احداث و عملیات محل دفن جدید زباله تهران در هوشنگ آباد

ارزیابی حاضر توسط سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر خواهد بود و هیچگونه مجوز حقوقی 
  . دیگری به لحاظ زیست محیطی و اجتماعی مورد نیاز نمی باشد

در رابطه با مناسب بودن ) ره(یه مسئولین فرودگاه بین المللی امام خمینی عالوه بر این دریافت تأئید
موقعیت محل دفن پیشنهادی با توجه به فاصله آن از این فرودگاه ضروری است، گرچه این مورد در 

  .قالب قانون مطرح نشده است
 کل منابع طبیعی  عزیز آباد به اداره- زمین اختصاص داده شده به محل دفن پیشنهادی در هوشنگ آباد

  .استان تهران تعلق داشته و در شرف انتقال به سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری می باشد
تدابیر کنترل آلودگیهای زیست محیطی محل دفن پیشنهادی نظیر سیستم های تصفیه شیرابه و مدیریت 

در تطابق کامل با )  آلمانیبرلین.سی.شرکت بی(گاز و غیره بر پایه طرح ارائه شده توسط شرکت طراح 
  .قوانین، مقررات و استانداردهای زیست محیطی مورد اشاره در این فصل خواهند بود
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   تحلیل گزینه های طرح -4
   مقدمه-4-1

 ضروری در اجزاءتحلیل گزینه های طرح در رابطه با پروژه محل دفن جدید زباله تهران از جمله 
به لحاظ تعیین محل مناسب برای احداث محل دفن زباله و نیز تعیین نوع فرآیند ارزیابی محیطی 

پروژه، موارد زیر مطرح و مورد بررسی در خصوص گزینه های . ساختار محل دفن به شمار می رود
  :قرار گرفته اند

 گزینه عدم انجام پروژه به معنی ادامه وضع موجود دفن زباله  •

 .گزینه روش دفع شامل تولید کمپوست، زباله سوزی و غیره •

 گزینه محل مناسب برای احداث محل دفن مهندسی و بهداشتی •

 گزینه طرح یک محل دفن مهندسی و بهداشتی •

  
  .ن فصل اهداف پروژه در قالب گزینه های یاد شده مورد بررسی قرار گرفته انددر ای

  
  گزینه عدم انجام پروژه  -4-2

عدم انجام پروژه یا به عبارتی ادامه وضع موجود جمع آوری، انتقال، حمل و دفع مواد زائد جامد 
 زباله شهری دارای اثرات زیست محیطی مختلفی است که بخش عمده آنها در عملکرد محل دفن

به عبارت دیگر، محل دفن کهریزک در وضع موجود عالوه بر مشکالت عملیاتی . کهریزک نهفته است
  .اثرات سوئی بر محیط زیست به جا گذاشته و می گذارد

به لحاظ عملیاتی، محل دفن کهریزک به سرعت به حداکثر ظرفیت خود نزدیک شده به طوریکه در 
از زباله پر شده اند، تلنبار می  محل بر روی بخشهائی که قبالًحال حاضر، زباله های ورودی به این

 هکتاری مجاور 50برآوردهای انجام شده نشان می دهد که توسعه محل دفن کهریزک در زمین . گردد
مهمتر آنکه به لحاظ زیست . تنها برای یک تا سه سال می تواند ظرفیت دفن زباله را فراهم آورد

یزک را نمی توان محل دفنی بهداشتی قلمداد نمود، چرا که این محل فاقد محیطی، محل دفن زباله کهر
معیار های الزم محل های دفن بهداشتی از جمله سیستم های جمع آوری و تصفیه شیرابه، مدیریت 

  . مناسب و غیره می باشدگنینیگاز، ال
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ی صنعتی و خطرناک شیرابه تولید شده در این محل دفن که ممکن است به لحاظ دفن مخلوط زباله ها
همراه با زباله های شهری، دارای اجزاء آالینده خطرناک نیز باشد، به صورت کنترل نشده در الیه های 

  .زیرین خاک و نهایتاٌ آبهای زیرزمینی نفوذ نموده و باعث آلودگی آنها می شود
ن در هنگام دفن به عالوه پراکندگی زباله به محیط های اطراف در طول عملیات حمل زباله و همچنی

  .مشکالتی را برای محیط های اطراف محل دفن و مسیر تردد وسایل حمل زباله در پی دارد
لذا ادامه فعالیت محل دفن کهریزک به صورت فعلی، باعث آلودگی قابل توجه محیط زیست و افزایش 

طه با آلودگی شایان ذکر است که گزارشهائی نیز در راب. خطرات بهداشتی و سالمت عمومی خواهد شد
بنابراین عدم انجام پروژه . آبهای زیرزمینی در منطقه کهریزک به دلیل نفوذ شیرابه به چشم می خورد
  .منجر به تداوم اثرات بسیار سوء زیست محیطی و اجتماعی خواهد گردید

  
  گزینه های دفع زباله  -4-3

 ) 3( و ) ا و بدون تولید انرژیب(سوزاندن  ) 2(بازیافت و تولید کمپوست، ) 1(در این رابطه سه گزینه 
مزایا و معایب هر یک از گزینه ها به تنهائی و یا در کنار سایر گزینه ها . دفن مورد نظر قرار گرفته اند

  .به شرح زیر مورد تحلیل قرار گرفته است
  
  تولید کمپوست / بازیافت-4-3-1

ت که می تواند به عنوان ماده تولید کمپوست روشی برای تبدیل مواد زائد آلی به محصولی مفید اس
فن آوریهای مختلفی در این رابطه وجود دارند که در هر . تثبیت کننده خاک مورد استفاده قرار گیرد

  .یک از آنها روشهای متفاوتی برای کنترل و بهینه سازی شرایط تجزیه زیستی به کار گرفته می شود
ناسب برای دفع بسیاری از اجزاء آلی زباله به اگر چه فن آوریهای تولید کمپوست را می توان روشی م

لذا، این روش . شمار آورد، ولی نمی توان آنرا روشی موثر برای دفع مواد غیر آلی در نظر گرفت
بایستی با فازهای پیش فرآیندی برای بازیابی مواد غیر آلی که برخی از آنها را می توان مورد بازیافت 

  .قرار دادبه کار گرفته شود
ران، جمع آوری مواد قابل بازیافت عمدتاٌ توسط بخش غیر رسمی و بر پایه خریداران مستقیم از در ته

بازیافت این مواد به شیوه های غیر اصولی انجام شده و منجر به آلودگی . خانوارها صورت می گیرد
  .محیط زیست می گردد
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کارخانه کمپوست موجود در . ت تولید کمپوست در تهران کامال موفقیت آمیز نبوده استجربهاز سوئی 
  : نموده است که شامل موارد زیر می باشندتجربهصالح آباد مشکالت متعدد مالی و فنی را 

 تهویه را به لحاظ فنی پیچیده می ،رطوبت باالی زباله و مقدار کم مواد ساختاری در زباله •
 .نماید

 .می شوداستفاده از زباله خانگی مخلوط باعث افت کیفیت کمپوست تولیدی  •

در روش موجود جداسازی مواد در باال دست به صورت مناسبی صورت نگرفته و بر همین  •
اساس مواد خارجی باعث آلودگی کمپوست تولیدی به مواد مختلفی چون فلزات سنگین می 

 .گردند

  به منظور بازیافت.در نتیجه آنچه اشاره شد، کمپوست تولیدی از کیفیت نامطلوبی برخوردار می باشد
اینده زباله خانگی از طریق تولید کمپوست، ظرفیت فعلی تولید کمپوست بایستی زبخشی از حجم ف

 در این راستا توجه بایستی به مسائل فنی و امکان سنجی نظیر احداث مراکز تولید .افزایش یابد
با توجه به مطالعات . کمپوست کوچکتر در نقاط مختلف شهر به جای یک مرکز اصلی معطوف گردد

انجام شده توسط مشاور طراح محل دفن جدید، ایجاد مراکز کوچک کمپوست در نقاط مختلف شهر 
به عالوه با توجه به حجم باالی زباله تولیدی در تهران و عدم وجود . تهران توجیه پذیر نمی باشد

ظرفیتهای مناسب در حال حاضر، بازیافت و تولید کمپوست تنها راه حلی جزئی را در خصوص دفع 
زباله در پی داشته به طوریکه حداکثر می تواند تنها در کاهش حجم زباله ورودی به محل دفن موثر 

  .باشد
  
   سوزاندن زباله -4-3-2

عالوه بر اینکه زباله سوزی یک گزینه . زباله سوزی می تواند با و بدون تولید انرژی در نظر گرفته شود
عملیات دارای هزینه های قابل توجهی است، زباله پر هزینه می باشد که به لحاظ سرمایه گذاری و 

همچنین برای دستیابی به . سوزی می تواند تنها در کاهش حجم زباله موثر باشد و نه در حذف آن
عملکرد موثر فرآیند زباله سوزی، بایستی زباله ورودی دارای ویژگیها و ترکیبی خاص باشد و لذا نمی 

از جمله معایب دیگر زباله .  تمام انواع زباله مد نظر قرار گیردتواند به عنوان روش دفع نهائی برای
به طور کلی از آنجائیکه زباله تولید شده در تهران دارای درصد . سوزی، آلودگی بالقوه هوا می باشد

رطوبت باالئی بوده و از ارزش حرارتی اندکی برخوردار می باشد زباله سوزی به عنوان گزینه ای 
  .رددمناسب تلقی نمی گ
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   گزینه منتخب -4-3-3
بر اساس آنچه اشاره شد، بهترین گزینه در راستای پروژه مدیریت مواد زائد جامد شهری تهران، 

در این میان کاهش حجم زباله از طریق پیش . استفاده از یک محل دفن بهداشتی و مهندسی می باشد
 مختلف موقعیت یگزینه ها. رار گیردتصفیه و متعاقبا افزایش عمر محل دفن نیز می تواند مورد نظر ق

  .محل دفن بهداشتی به شرح زیر معرفی و مورد تحلیل قرار گرفته اند
  
  گزینه های موقعیت محل دفن  -4-4
   مقدمه -4-1- 4

 90 تا 40برای انتخاب محل مناسب برای احداث محل دفن جدید زباله، تعداد سیزده منطقه به فواصل 
کمیته ای فنی متشکل . ه کل منابع طبیعی استان تهران پیشنهاد شدندکیلومتری از شهر تهران توسط ادار

از متخصصین از سازمانهای زیر برای انتخاب بهترین گزینه موقعیت محل دفن جدید زباله تشکیل 
  :گردید
 سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری  •

 اداره کل محیط زیست استان تهران •

 اداره مدیریت آب و خاک وزارت نیرو •

 )استان تهران(زارت کشاورزی و •

 اداره کل منابع طبیعی استان تهران  •

 استانداری تهران  •

 اداره مسکن و شهرسازی •

 اداره کل بهداشت استان تهران  •

  
در همین راستا معیار هائی برای انتخاب موقعیت مناسب محل دفن جدید زباله توسط این کمیته در 

  )1-4جدول (نظر گرفته شد 
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  یار های انتخاب موقعیت مناسب محل دفن جدید زباله تهران  مع-1-4جدول 
  شرح   معیار
  این معیار مربوط به امکان سنجی محل دفن بهداشتی است  •  زمین در دسترس

با توجه به تجارب قبلی جوامع از محل دفن زباله، از نظر  •  مجاورت به مناطق مسکونی 
  .اجتماعی قابل قبول نمی باشد

وجود بارندگی و جریانهای آبهای سطحی و زیر زمینی کم برای  •   حساس مجاورت به منابع آب
  .احداث محل دفن مناسبتر می باشد

وجود بارندگی و جریانهای آبهای سطحی و زیر زمینی کم برای  •  هیدرولوژی و هیدروژئولوژی 
  .احداث محل دفن مناسبتر می باشد

ار بافت سطحی است که از هدف از این معیار بررسی ساخت •  شرایط زمین/ خاک
  .طریق آن خاکهای زیر سطحی ممکن است آلوده شوند

  توپوگرافی نسبتاٌ مسطح برای احداث محل دفن مناسب تر است •  توپوگرافی
  افزایش هزینه حمل با افزایش مسافت حمل زباله •  مسافت حمل
رون به وجود منابع محلی مواد پوششی در ایجاد محل دفن مق •  پوششی مواد دسترسی به 

  .صرفه است
مجاورت و یا وجود میراث مذهبی، فرهنگی یا طبیعی بایستی  •  میراث فرهنگی و طبیعی

  .در نظر گرفته شود
ای فاقد  هدر حالت ایده آل، محل دفن زباله بایستی در منطقه •  کاربری زمین 

  .ارزش اقتصادی احداث گردد
 منطقه را به لحاظ امکان ضعیت محیط زیست هراین معیار و •  شرایط اکولوژیکی محلی 

اصالح، میزان تخریب، استفاده قبلی، حضور گونه های گیاهی و 
جانوری و زیستگاههای حیات وحش مورد بررسی قرار می 

  دهد
وقوع سیل به لحاظ اثر بر محل دفن مورد نظر بایستی مورد  •  وقوع سیل

  .بررسی قرار گیرد
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 )ادامه(ل دفن جدید زباله تهران  معیار های انتخاب موقعیت مناسب مح-1-4جدول 

  شرح  معیار
خطوط ارتباطی مناسب به محل دفن دارای مزایای زیست  •  خطوط ارتباطی حمل و نقل 

  محیطی بوده و باعث کاهش هزینه ها می گردند
هزینه های طرح با افزایش نیاز به ایجاد جاده دسترسی افزایش  •  جاده دسترسی به منطقه

  .می یابد
پایداری شیب یا پایداری ساختار محل دفن در ارتباط مستقیم  •  ی زمینشرایط پایدار

  می باشد
دسترسی به امکانات زیر بنائی نظیر جاده ها، تامین آب، برق و  •  دسترسی به امکانات زیر بنائی

تلفن در مناطق انتخابی از جمله مزایای منجر به کاهش هزینه 
  .های اولیه می باشد

  
  . نشان داده شده است1-4 دفن جدید زباله تهران در شکل موقعیت سیزده گزینه محل
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   موقعیت گزینه های سیزده گانه محل دفن جدید زباله تهران-1-4شکل 
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   شرح گزینه های محل دفن -4-2-2
شرح مختصری از ویژگیهای هر یک از گزینه های سیزده گانه به همراه مزایا و معایب بالقوه هر یک در 

  . ارائه شده است2-4 جدول
  

   تحلیل گزینه های موقعیت محل دفن جدید زباله تهران-2-4جدول 
  معایب  مزایا  موقعیت و ویژگیها  منطقه

ایستگاه 
  کویر

منطقه در جنوب شرقی 
 85ورامین در فاصله 

. کیلومتری از تهران قرار دارد
بررسیهای اولیه نشان دهنده 

منطقه برای این این است که 
 دفن نسبتا احداث محل

مناسب می باشد ولی کنترل 
  شیرابه ضروری خواهد بود 

  نزدیکی به راه آهن -

  جاده دسترسی مناسب-

خاک (خاک خوب  شرایط-
 )رسی

  عدم سیل خیزی-

 منطقه کویری با شرایط -
 مناسب اکولوژیک

  عدم وجود میراث فرهنگی -

   مساحت مناسب زمین -

 کیلومتر 20احداث حداقل -
  سیجاده دستر

  مسافت زیاد از تهران-
ی بباال بودن سطح ایستا-
  ) متر8حدود (
 1(نزدیکی به منطقه مسکونی -

  ) کیلومتر2تا 

زمین 
مجاور 
دریاچه 
حوض 
  سلطان

 کیلومتری 90این منطقه در 
 جنوب غربی تهران قرار دارد

 مسافت زیاد از مناطق -
 60 تا 50(مسکونی و شهری 

  )کیلومتر
نگی و  عدم وجود منابع فره-

  طبیعی
  منطقه کویری بدون کاربری  -
   جاده دسترسی مناسب-
   سیل خیزی کم-
   وجود امکانات زیر بنائی-
   وجود مواد پوششی-
   توپوگرافی مناسب-

 حساسیت دریاچه حوض -
  سلطان

خاک ماسه ( خاک نامناسب -
  )ای
 مسافت زیاد از تهران و عدم -

اجازه استفاده از بزرگراه برای 
  حمل زباله

   داردقرار منطقه در استان قم -
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زمینهای 

منطقه 
کوه 
  ماره 

 کیلومتری 50این منطقه در 
. جنوب تهران قرار دارد

بررسیهایی مقدماتی نشان 
دهنده مناسب بودن منطقه 
برای دفن زباله و حداقل 
احتمال نفوذ شیرابه به محیط 

  .اطراف می باشد

 از مناطق  فاصله مناسب-
  ) کیلومتر20(مسکونی 

   نزدیکی به راه آهن-
   وجود امکانات زیر بنایی-
 شرایط مناسب هیدرولوژی و -

  هیدروژئولوژی
بیش از ( مساحت کافی زمین -

  ) هکتار1000

 مسافت جاده دسترسی به -
   کیلومتر10 تا 8طول 

 عدم اجازه استفاده از بزگراه -
  برای حمل زباله

   توپوگرافی نامناسب-

زمین 
های دو 

  ه یتو

نطقه در شمال شرقی این م
 50کهریزک در فاصله حدود 
  .کیلومتری تهران قرار دارد

فاصله مناسب از مناطق  -
  ) کیلومتر20(مسکونی 

   نزدیکی به تهران -

 کیلومتر 30احداث حدود -
  جاده دسترسی 

 توسعه منطقه به ل احتما-
  کاربری مسکونی

خاک ماسه ( خاک نامناسب -
  )بستر دریاچه قدیمی/ ای

گ هوشن
 -آباد

عزیز 
  آباد 

 58این منطقه در حدود 
کیلومتری جنوب تهران در 
مجاورت جاده قدیم و 

  . تهران قم قرار داردهبزرگرا

 فاصله مناسب از مناطق -
  ) کیلومتر10حدود (مسکونی 

حدود ( مساحت کافی زمین -
  ) هکتار4000

 - نزدیکی به راه آهن تهران-
  قم
  ی پائینایستاب سطح -
  )سیلت و رس(خاک مناسب -

   فاصله زیاد از تهران -
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محمد 

آباد 
رک بچم

این منطقه در گوشه غربی 
تاسیسات کمپوست کهریزک 
قرار داشته و متعلق به اداره 

  .منابع طبیعی است

حدود ( مساحت کافی زمین -
  ) هکتار1500

   جاده دسترسی مناسب-
خاک ( شرایط مناسب زمین -

  )سیلتی رسی
   سطح ایستایی پایین-

 مجاورت به مناطق مسکونی -
  ) کیلومتر3حدود (و فرهنگی 

 -ژدابر
منطقه 
  ورامین

این منطقه بین ایستگاه راه 
ژ ورامین و شهر دآهن ابر

  .گرمسار قرار دارد

 فاصله زیاد از مناطق -
  ) کیلومتر25حدود (مسکونی 

   نزدیکی به راه آهن-
   جاده دسترسی مناسب-
سیلتی و ( خاک مناسب -

  )رسی
   خیزی کم سیل-
 پوشش گیاهی و جانوری -

  فقیر
حدود ( مساحت کافی زمین -

  ) هکتار3000

حدود (  فاصله زیاد از تهران -
  ) کیلومتر90
 7حدود ( ی باال ب سطح ایستا-

  ) متر8تا 

وثوق 
 –آباد 
حسن 

  آباد 

 کیلومتری 40این منطقه در 
تهران در منطقه حسن آباد 

  .قرار دارد

 1000بیش از ( مساحت کافی -
  )هکتار

 – مجاورت به راه آهن تهران -
  قم
سیلتی و ( خاک مناسب -

  )رسی

 عتی مجاورت به مجتمع صن-
کمیته فنی این (شمس آباد 

منطقه را مورد تصویب قرار 
  ) نداده است

   توپو گرافی نامناسب-

www.SID.ir


  تحليل گزينه های طرح – ٤ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 
 

  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    ازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداریس
 

-٤ ١١

 
منطقه 
قشیه 
  زرد

این منطقه در نزدیکی جاده 
قم و در مجاورت منطقه 

د قرار  حسن آبا- وثوق آباد
  .دارد

-  

 از زمین به عنوان مرتع -
  .استفاده می شود

 این گزینه توسط کمیته فنی -
  .مردود اعالم شده است

خرمن 
  تپه 

این منطقه در گوشه جنوب 
  .شرقی تهران قرار دارد

 خطوط ارتباطی خوب -
  )نزدیک محل دفن موجود(
   جاده دسترسی مناسب-
سیلتی و ( خاک مناسب -

  )رسی

  ل زیاد  مسافت حم-
 500حدود ( مساحت نا کافی -

  )هکتار
   احداث سیستم کنترل سیالب-
 مجاورت به مناطق مسکونی -
  )  کیلومتر5حدود (

منطقه 
نعلبندان 

 78منطقه در حدود 
کیلومتری جنوب تهران در 

  .جاده قم قرار دارد

 فاصله زیاد از مناطق -
  مسکونی 

  ) کیلومتر78حدود (
   مجاورت به راه آهن-
  جاده دسترسی مناسب -
سیلتی و ( خاک مناسب -

  )رسی
   شرایط اکولوژیکی مناسب-
   عدم وجود میراث فرهنگی-

 100 تا 80( مساحت نا کافی -
  )هکتار

 78( فاصله زیاد از تهران -
   )کیلومتر

 20حدود (ی باال ب سطح ایستا-
  )متر
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قلعه 

  ند لب
 کیلومتری 20این منطقه در 

  دارداز پیشوای ورامین قرار 
حدود ( مجاورت به جاده ها -

  ) کیلومتر20
   جاده دسترسی مناسب-

   توپوگرافی نامناسب -
 – مجاورت به مناطق فرهنگی -

  مذهبی
 10حدود ( باال بی سطح ایستا-

  )متر
 مجاورت به مناطق مسکونی -
  ) کیلومتر3(
 150حدود ( مساحت نا کافی -

  )هکتار
عبدل 

  آباد 
 25این منطقه در حدود 

 ومتری پاکدشت قرار داردکیل
   مجاورت به جاده ها-
   جاده دسترسی مناسب-

 کاربری قابل مالحظه زمین -
  در وضع موجود

   توپوگرافی نامناسب-
 -  مجاورت به مناطق فرهنگی-

  مذهبی
 10حدود (ی باال ب سطح ایستا-

  )متر
 مجاورت به مناطق مسکونی -
  ) کیلومتر3(
   خاک نامناسب-
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  تخب  گزینه من-4-3-3
گزینه های مختلف موقعیت محل دفن جدید زباله تهران بر اساس معیارهای ارائه شده در این فصل 

امتیاز . مورد مقایسه قرار گرفته و در نهایت به هر یک از گزینه ها امتیازی اختصاص داده شده است
بر همین . ستمعیارها محاسبه گردیده ا) وزن(حاصل بر مبنای میزان مناسب بودن منطقه و اهمیت 

 عزیز آباد به عنوان مناسبترین گزینه برای احداث محل دفن جدید زباله - اساس منطقه هوشنگ آباد
  .تهران انتخاب گردیده است
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   وضع موجود محیط زیست منطقه -5
   محدوده اثرات-5-1

، وضع موجود محیط )1999( محیطی بانک جهانی ارزیابی زیستبر اساس فصل یک کتاب مرجع 
متاثر از پروژه می باشد مورد بررسی قرار گرفته و طی آن ضمن که زیست بایستی در محدوده ای 

 محدوده تغییرات حاصل از اجرای ، فرهنگی-دی اقتصا- تعیین ویژگیهای فیزیکی، طبیعی و اجتماعی
  .پروژه نیز قابل پیش بینی باشد

محدوده مورد مطالعه یا به عبارت بهتر محدوده اثرات را می توان بر پایه اثرات بالقوه مختلف پروژه 
  .پیشنهادی بر روی محیطهای فیزیکی، طبیعی و اجتماعی تعریف نمود

 تشریح گردید اثرات بالقوه 2 عزیز آباد چنانکه در فصل -گ آبادمحل دفن بهداشتی پیشنهادی در هوشن
  :ای را در پی خواهد داشت که از جمله مهمترین آنها عبارتند از 

  نفوذ بالقوه شیرابه به الیه های زیر سطحی و آبهای زیرزمینی -
 آلودگی بالقوه منابع آب سطحی ناشی از انتقال روان آبهای آلوده -

 ن و خروجی ماشین آالت در هوای آزادانتشار گازهای محل دف -

 تغییر در ویژگیهای اکولوژیکی محل دفن و مناطق مجاور -

 ایجاد خطر برای کاربریهای موجود یا پیشنهادی اطراف محل دفن -

 ایجاد اثرات مثبت و منفی بر جوامع مسکونی مجاور محل دفن -

 . سیل می شودخطر ناشی از بالیای طبیعی که عمده ترین آن مربوط به زمین لرزه و -

 کیلومتر می باشد که می 14بر همین اساس، محدوده اثرات در این مطالعه، محدوده ای به شعاع تقریبی 
این منطقه موارد زیر را پوشش می ). 1-5شکل (تواند به صورت بالقوه از پروژه پیشنهادی متاثر گردد 

  :دهد
به صورت بالقوه می تواند ، که )تنها منبع آب سطحی در منطقه(زیر حوزه رودخانه شور  -

  . آلوده باشددریافت کننده روانابهای
 کیلومتری محل دفن پیشنهادی، که می تواند به 8فرودگاه بین المللی امام خمینی در حدود  -

 .واسطه تجمع بالقوه پرندگان از پروژه پیشنهادی متاثر گردد

عزیر آباد و قلعه ، )در بخش جنوب شرقی محل دفن(روستاهای اطراف شامل هوشنگ آباد  -
 20شایان ذکر است که روستای هوشنگ آباد کامالٌ خالی از سکنه بوده و تنها . محمد علی خان

 کیلومتری محل دفن 6نفر جمعیت روستای عزیز آباد را تشکیل می دهند که در حدود 
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 6 نفر در فاصله حدود 100قلعه محمد علی خان هم با جمعیت . پیشنهادی واقع شده است
 .متری عزیز آباد قرار گرفته استکیلو

از سوئی، واضح است که عملیات دفن زباله در محل پیشنهادی اثرات غیر مستقیم را نیز در پی خواهد 
 10حدود (داشت که در مورد این پروژه، از جمله آنها می توان به افزایش ترافیک در شهر حسن آباد 

  .  زیر زمینی و یا سطحی پایین دست اشاره نمودو نیز استفاده از آبهای) کیلومتری محل پیشنهادی
  .برای بررسی اثرات غیر مستقیم داده های مورد نیاز جمع آوری و تحلیل شده اند

عالوه بر شناسائی ویژگیهای بارز محدوده مورد مطالعه به عنوان بخشی از مطالعه وضع موجود محیط 
ی مقایسه وضعیت قبل و بعد از اجرای پروژه زیست، داده هائی نیز برای فراهم آوردن بستر الزم برا

  .بایستی مورد استفاده قرار گیرند
بنابراین داده های مورد نیاز وضع موجود محیط زیست منطقه که در این فصل ارائه شده اند جوانب 

  :زیر را در بر می گیرد
  سرعت بادو  جهت ،اقلیم؛ ویژگیهای عمومی، دما، بارندگی -
 نفوذ پذیری خاک محلو  خیزی و انواع زمین شناسی و خاک؛ لرزه -

 هیدورلوژی؛ زیر حوضۀ محلی، کیفیت آبهای سطحی، رواناب و سیالب -

 هیدروژئولوژی؛ ویژگیهای آبهای زیزمینی محل، استفاده از آبهای زیر زمینی و کیفیت آب -

ویژگیهای محیط طبیعی؛ جوامع گیاهی و جانوری عمده، پوشش گیاهی، گونه های در معرض  -
 و مناطق چهار گانه محیط زیست) بومی و مهاجر(ض، پرندگان انقرا

 محیط اجتماعی؛ مناطق مسکونی اطراف محل دفن پیشنهادی -

 ترافیک؛ کیفیت هوا و شدت صوت -
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   محدوده اثرات مستقیم پروژه پیشنهادی1-5شکل 

  
ب محیط های  ویژگیهای محیط زیست محدوده بر حس،بر اساس داده های مورد نیاز اشاره شده

  .که در این فصل ارائه می گردند.  فرهنگی شناسائی شده اند- اقتصادی-فیزیکی، طبیعی و اجتماعی
داده های مورد نظر از طریق بازدیدهای میدانی، داده ها، نقشه ها و گزارشهای منتشر شده و مشورت با 

مایش هم برای تعیین آزتعداد محدودی نمونه برداری و . سازمانهای ذیربط جمع آوری شده است
  .کیفیت محیط زیست بر حسب کیفیت هوا، آب و خاک و همینطور شرایط ترافیکی انجام گردیده است

  
  
  

 محل دفن زباله پیشنهادی

 محدوده اثرات بالقوه

 )ره (دگاه بین المللی امام خمینیفرو
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   محیط فیزیکی -5-2
بر اساس ضوابط سازمان حفاظت از محیط زیست، ویژگیهای فیزیکی محیط شامل، موقعیت، 

نیز و لوژی، کیفیت آب، خاک و هوا توپوگرافی، اقلیم، زمین شناسی، خاک، هیدرولوژی و هیدروژئو
  .سطح شدت صوت و ترافیک می باشد

  
   موقعیت و توپوگرافی محل-5-2-1

در امتداد  کیلومتری جنوب تهران 58 عزیز آباد در حدود - منطقه پیشنهادی تحت عنوان هوشنگ آباد
ش فشاپویه در منطقه مورد نظر قسمتی از بخ.  قم و در اطراف آن واقع شده است–جاده قدیم تهران 

 کیلومتری شمال شرقی منطقه یکی از شهرهای اصلی 10د در حدود احسن آب. شهرستان ری می باشد
د و عزیز آباد به طور کامل فاقد ادر میان روستا ها، هوشنگ آب. فشاپویه با تعدادی روستا می باشد

 در واقع تنها منطقه عزیز آباد. جمعیت بوده و لذا به عنوان یک منطقه مسکونی به شمار نمی رود
از نظر .  نفر می باشد20مسکونی روستائی در مجاورت محل پیشنهادی است که دارای جمعیت 

 1050 تا 1030 جنوب شرقی است که رقوم ارتفاعی آن - توپوگرافی دارای شیب عمومی شمال غربی
اعی کلی، حدود  شیب عمومی محل با در نظر گرفتن رقوم ارتف. متری متغییر است905متری تا حدود 

 متری واقع در بخشهای غربی منطقه، 1030صرف نظر از تپه هائی در ارتفاع حدود . می باشد% 2
توپوگرافی محل از تغییرات چندانی برخوردار نبوده و شیب عمومی مالیمی در محل به چشم می 

 متر در 1030  قم که ارتفاع از-کمترین تغییرات رقوم ارتفاعی در اطراف جاده قدیم تهران. خورد
  . متر در بخش جنوب شرقی می رسد، مشاهده می شود973حاشیۀ شمال غربی به حدود 

توپوگرافی عمومی محل و رشته تپه های شمالی محل پیشنهادی، یکی از زیر حوزه های رودخانه شور 
شور نیز این امر در عین حال به صورت مانعی در برابر سیالبهای احتمالی رودخانه . را تشکیل می دهد

  .عمل می نماید
  
   زمین شناسی و خاک -5-2-2

ویژگیهای اصلی زمین شناسی و خاک محل پیشنهادی در ویژگیهای زمین شناختی و سنگ بستر، خطر 
  .زمین لرزه و انواع خاک نفوذ پذیری آن خالصه می شود

، استفاده )3-5شکل ( زمین شناسی 1:250000زمین شناسی منطقه از یک نقشه به مقیاس برای بررسی 
 سطحی زمین شناسی نمونهایبعالوه بازدیدهای میدانی نیز از محل پیشنهادی انجام و رخ. شده است
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همچنین به منظور حصول تصویری بهتر از وضعیت زمین شناسی و . مورد ارزیابی قرار گرفته اند
ر محل نیز به کار هیدروژئولوژی محل پیشنهادی، داده های مربوط به حفاری گمانه های مشاهده ای د

  .گرفته شده اند
  

  
  . عزیز آباد- موقعیت و توپوگرافی محل دفن پیشنهادی هوشنگ آباد-2-5شکل 

  
  

 حسن آباد
 رود شور

فرودگاه بین 
المللی امام 

 )ره(خمینی 

 محل دفن پیشنهادی

 هوشنگ آباد

 عزیز آباد 

 قلعه محمدعلی خان

  قم-جاده قدیم تهران 

 راه آهن
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   نقشه ساده شده زمین شناسی منطقه-3-5شکل 
  
  

 محل دفن پیشنهادی
 حسن آباد
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   زمین شناسی محلی -5-2-2-1
و چهارم بر اساس نقشه زمین شناسی، سازند های زمین شناسی منطقه عمدتاٌ مربوط به دوران سوم 

رسوبات آبی منطقه . ، سنگ آهک و سنگ مارن تشکیل شده اندماگمای آندزیت و بازالتبوده و از 
سنگ بستر در طول نقاط .  متر می باشند150 تا 120شامل ماسه، سیلت و رس با ضخامت حدود 

نگ می مرتفع از سازندهای مقاوم ائوسن بوده و در ارتفاعات کمتر از جنس رسوبات مارنی و ماسه س
  .باشد

نمونه .  جانبی با تغییرات کم و یا بدون تغییر قرار داردشمنطقه در الیه رسوب گذاری با امتداد گستر
 نشان داده شده است که در آن الیه 4-5 الیه های زمین شناسی منطقه در شکل نمونهایای از رخم

این الیه ها به شدت در . های نرم سنگ مارن بوسیله سنگ سیلتی و ماسه سنگ ها محافظت می شوند
  .مقابل هوازدگی مقاوم می باشند

  

  
   الیه های افقی رخمنون یافته در بخش شمال غربی محل پیشنهادی-4-5شکل 
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-٥ ٨

سنگها و رسوبات رخمنون یافته در منطقه اساساٌ از سنگ سیلت، سنگ رس و سنگ آهک مارنی و 
محیط در دوره رسوبگذاری، تغییرات بر اساس ماهیت رسوبگذاری و وضعیت . مارن تشکیل شده اند

  .در انواع سنگها و جود دارد) در صورت وجود(جانبی اندک 
  
   انواع خاک 5-2-2-2-1

سطح زمین در محل پیشنهادی از ماسه درشت و دانه هائی با اندازه شن به همراه مواد آتشفشانی و قلوه 
از . د، در سطح زمین باقی مانده اندسنگ پوشیده شده است که به واسطه حمل مواد ریز دانه توسط با

  .چنین مواد مقاوم در برابر فرسایش می توان در مراحل عملیاتی محل دفن پیشنهادی استفاد نمود
، خاکهای سطحی محل 1383بیر در سال کبر اساس مطالعات ژئوتکنیکی انجام شده توسط دانشگاه امیر

 رس با پالستیسیته کانیهایوند که شامل  طبقه بندی می شCL و MLپیشنهادی عمدتاٌ تحت عنوان 
سطح محل مضخامت خاک در بخش .  می باشندUSCSمتوسط بر پایه سیستم طبقه بندی خاک 

همچنین با توجه به مقطع طولی .  سانتی متر تجاوز نمی نماید100بیشتر از تپه ها بوده ولی عموماٌ از 
الیه خاک به تدریج به . ه قابل تائید می باشدخاک که در سواحل آبراهه ها به چشم می خورد،  این نکت

  . سولفاته پوشیده شده اند متمایل می گرددکانیهایسمت سنگهای نرمی که با 
یکی از مهمترین . بخش عمده سطح آبراهه ها و مسیرهای زهکشی با رس سخت شده پوشیده شده اند

 خاک است که عمدتاٌ شامل محلول ازکانیهای خصوصیات خاک سطحی که منطقه را می پوشاند، نشت 
نمک محلول است که می تواند بر اساس % 1خاک سطحی در این محل دارای بیش از . گچ می باشد

  .آن خاک را شور تلقی نمود
چنین خاک شدیداٌ شوری  فاقد قابلیت کشاورزی است، لذا خاک محل پیشنهادی به نظر می رسد 

  .هرگز مورد استفاده کشاورزی قرار نگرفته است
مواد درشت دانه در نزدیکی قلۀ تپه ها به چشم می خورد در حالیکه مواد ریز دانه تر نظیر رس در 

الیه رسی سطحی از میزان باالی انقباض برخوردار . سطح و بستر آبراهه ها تجمع یافته اندمسطوح 
ه شدت سولفاتهای خاک محل ب. بوده و در اثر از دست دادن رطوبت به شکل لوله ای در آمده است

  .قابل حل بوده و در صورت وجود در الینرها، ممکن است باعث نشت شیرابه گردند
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   نفوذ پذیری خاک -5-2-2-3
 متری اندازه گیری 10بر اساس مطالعات ژئوتکنیکی محل پیشنهادی، نفوذ پذیری خاک سطحی تا عمق 

ری قاطع در خصوص نفوذ اگرچه تعداد نمونه ها برای نتیجه گی.  ارائه شده است1- 5و در جدول 
پذیری خاک کل محل پیشنهادی کافی نیست، ولی در عین حال با توجه به شرایط زمین شناختی محل، 

  .دامنۀ تغییرات مشابهی برای کل محل پیشنهادی دور از انتظار نمی باشد
  

   نتایج اندازه گیری نفوذ پذیری در مطالعات ژئوتکنیکی محل پیشنهادی-1-5جدول 
  نه شماره گما  مختصات 

E N  
رقوم ارتفاعی 

  )متر(
  نفوذ پذیری   )متر(عمق 

(cm/s) 
1  -  -  -  9/5  1/56×10 -8  
3  39511552  3905173  1010  7  1/53×٨- ١٠  
3  39511552  3905173  1010  10  1/51×٨- ١٠  
5  39508956  3906105  1020  1/5  3/10×٨- ١٠  
5  39508956  3906105  1020  10  1/48×٨- ١٠  
6  39510711  3904490  1001  1/5  1/89×٨- ١٠  
6  39510711  3904490  1001  10  1/71×٨- ١٠  

 
 

   ٨٥١/١- ١٠× متری بین10 نشان داده شده است،نفوذ پذیری خاک محل تا عمق1- 5ه درجدول کچنان
بر همین اساس نفوذ پذیری بسیار پائین خاک . سانتی متر در ثانیه متغیر می باشد ٨- ١٠×3/10تا 

 سطحی به ابهاییار ناچیز نفوذ آب باران به الیه های زیر سطحی و احتمال قوی ایجاد رواناحتمال بس
  .شکل مطلوب سیالب در محل پیشنهادی را در پی دارد

  
   لرزه خیزی-5-2-2-4

، محل پیشنهادی در منطقه باریک باالی لرزه  )5-5شکل (بر اساس نقشه پهنه بندی لرزه خیزی ایران 
خش عمدۀ زمین در استان تهران و دامنه های رشته کوه البرز در یک منطقه خطر ب. خیزی قرار دارد

  .لرزه خیزی قرار گرفته اند
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 کیلومتری محل 20یکی از مهمترین ویژگیهای لرزه ای منطقه، حضور گسل کهریزک در حدود 
 متر 10 تا 1 کیلومتر طول داشته و و دارای ارتفاع جابجائی بین 40این گسل که حدود . پیشنهادی است

  . از غرب کهریزک تا شمال شمس آباد در رسوبات بادی گسترش یافته است،می باشد
با توجه به (هر گونه فعالیت این گسل، بدون شک بر محل دفن موجود کهریزک و به میزان کمتری 

  .بر روی محل دفن پیشنهادی موثر خواهد بود) فاصله بیشتر
اء ز از احتمال لرزه خیزی قابل توجهی بر خوردار می باشد، اجدر این خصوص با توجه به اینکه منطقه

  .محل دفن پیشنهادی و ساختمانهای مربوطه بایستی در برابر زلزله به صورت مقاوم طراحی شوند
  

  
 رگسلهای کم خط:  خط چین ،مناطق اصلی:  نقشه لرزه خیزی ایران، خط های پیوسته-5-5شکل 

  رزه ای شدیدمناطقی با فعالیت ل: و نقطه چین

www.SID.ir


  وضع موجود محيط زيست منطقه -٥ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 
 

 گاه تهران دانشکده محيط زيست دانش    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 
-٥ ١١

   کیفیت خاک-5-2-2-5
به منظور توصیف کیفیت خاک سطحی موجود در محل پیشنهادی و با در نظر گرفتن محل و نقل جاده 

 قم به عنوان تنها منبع آلودگی خاک سطحی منطقه، تعدادی فلزات سنگین –ای در جاده قدیم تهران 
  .ری فلزات سنگین انتخابی تهیه گردیدانتخاب و از خاک اطراف جاده نمونه هائی برای اندازه گی

 متری 50نمونه های خاک از فاصله حدود . فلزات انتخابی عبارتند از سرب، نیکل، روی، مس و منگنز
  . ارائه شده است2- 5نتایج اندازه گیری غلظت فلزات سنگین در جدول . جاده برداشت شده اند

  
 قم -خاک اطراف جاده قدیم تهران نتایج اندازه گیری غلظت فلزات سنگین در -2-5جدول 

   )ppmنتایج بر حسب (
  نیکل  منگنز  سرب  روی  مس  شماره نمونه 

1  9/29  8/75  2/13  0/800  3/22  
2  2/48  0/83  3/25  7/897  0/40  
3  1/22  5/61  4/39  9/661  1/54  
4  3/36  8/120  1/22  7/852  8/30  
5  8/26  8/85  2/23  1/786  6/25  
6  7/40  8/72  9/53  2/959  4/29  

  
احتمال . شایان ذکر است که فلزات سنگین به طور طبیعی در غلظتهای مختلف در خاک وجود دارند

 فلزات سنگین موجود در خروجی اگزوز خودروها ممکن است باعث افزایش غلظت جویترسیب 
  .سرب و به میزان کمتری در مورد سایر فلزات گردد

  
   اقلیم -5-2-3

 و نوپتیکدی حسن آباد می باشد که فاقد هر گونه ایستگاه سینزدیکترین شهر به محل پیشنها
 تهران و قم ینوپتیکلذا از ایستگاههای س.  بوده و تنها مجهز به یک باران سنج می باشدکلیماتولوژی

برای توصیف وضعیت هواشناختی محل پیشنهادی به عنوان نزدیکترین ایستگاه به محل استفاده شده 
اطالعات استخراج شده . ارائه شده است ) 3-5(ین دو ایستگاه در جدول موقعیت جغرافیائی ا. است

داده های ارائه شده در . شامل داده های ماهانه دما، بارندگی، رطوبت و سرعت و جهت باد می باشد
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 1375 ساله از سال 5این فصل شامل متوسط، حداقل و حداکثر پارامترها بوده که با در نظر گرفتن آمار 
  .اسبه شده اند مح1380تا 
  

  ن سنج حسن آبادا موقعیت ایستگاه های سینوپتیک تهران و قم و ایستگاه بار-3-5جدول 

  ایستگاه
نوع 
  ایستگاه

عرض 
  جغرافیائی

  ارتفاع طول جغرافیائی
فاصله از 

 (km)محل 

موقعیت 
 نسبت به محل

  شمال غربی  50  8/1190  51° 19´  35° 41´  سینوپتیک  مهرآباد- تهران
  جنوب شرقی  60  4/877  50°  51´  34° 42´  کسینوپتی  قم

  شمال غربی   10  -  51°  14´  34° 32´  باران سنج  حسن آباد
  
   بارندگی -5-2-3-1

با توجه به در دسترس بودن داده های بارندگی ایستگاه حسن آباد، بارندگی ماهانه این ایستگاه باران 
 نشان داده شده است، کل 6-5 شکل  و4-5چنانکه در جدول .  ارائه شده است4-5سنجی در جدول 

در بارندگی ماهانه در این ایستگاه در طول تابستان از حداقل مقدار خود برخوردار بوده و حداکثر آن 
  .ماههای آذر تا اردیبهشت به وقوع می پیوندد

  
  )میلیمتر( بارندگی ماهانه در ایستگاه حسن آباد -4-5جدول 

 ساالنه آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی  ماه
  83  3  0  0  0  0  0  0  0  6  6  3  3  حداقل
  273 60  35 25  5  0 10  3  34  68  110  27 30  حداکثر
  165 26  16  9  1  0  3  1  10  25  40  16 19  متوسط
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   بارندگی ماهانه در ایستگاه حسن آباد-6-5شکل 

ز داده های بارندگی ایستگاههای مهر آباد تهران و قم نیز عالوه بر داده های ایستگاه حسن آباد، ا
با توجه به مجموع داده ها می توان نتیجه گیری نمود که شدت ). 5- 5جدول (استفاده شده است 

بارندگی در اواخر پاییز و زمستان به دلیل باال بودن میزان بارندگی و کم بودن تعداد روزهای بارندگی 
  .ع سیالب تشدید می گرددبیشتر بوده و احتمال وقو

  
  )میلیمتر( حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه مهر آباد تهران و قم -5-5جدول 

  قم  مهرآباد تهران  ماه 
  13  13  دی 
  8  11  بهمن

  11  18  اسفند 
  10  8  فروردین
  5  1  اردیبهشت
  2  1  خرداد
  2  1  تیر
  1  1  مرداد
  1  1  شهریور
  7  3  مهر
  7  11  آبان
  18  11  آذر
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   دما -5-2-3-2
 ارائه شده 8-5 و 7- 5 و اشکال 6- 5متوسط دمای ماهانه در ایستگاههای مهرآباد تهران و قم در جدول 

در .  درجه سانتی گراد متغیر است04/31 تا 74/4در ایستگاه تهران، درجه حرارت متوسط بین . است
 درجه حرارت در ایستگاه مهرآباد و ایستگاه قم نیز روند تغییرات درجه حرارت مشابه بوده و حداکثر

  . درجه سانتی گراد محاسبه شده است42 و 40قم به ترتیب 
سط دو ایستگاه قرار دارد، ابا توجه به موقعیت دو ایستگاه نسبت به محدوده مورد مطالعه که در حد و

 در رابطه با می توان نتیجه گیری نمود که تغییرات دما در محل پیشنهادی می تواند از الگوی مشابهی
لذا دمای محیط در محدوده مورد مطالعه می تواند در . تغییرات ماهانه و فصلی دما تبعیت نماید

تغییر )به عنوان حد پائین(و ایستگاه قم ) به عنوان حد باالئی(محدوده دمای ایستگاه مهر آباد تهران 
  .نماید

  
  )درجه سانتیگراد(ن و قم  متوسط دمای ماهانه در ایستگاههای مهرآباد تهرا-6-5جدول 

  قم  مهرآباد تهران
  ماه

  حداقل  حداکثر  متوسط  حداقل  حداکثر  متوسط
  -8/7  4/15  8/2  -44/5  08/14  74/4  دی 
  -2  8/19  4/7  -72/3  56/17  7  بهمن

  -6/1  27  4/9  -08/2  64/21  9/9  اسفند 
  5  31  6/16  28/4  96/29  98/17  فروردین
  11  38  8/23  2/11  35  56/23  اردیبهشت
  16  42  9/28  08/16  48/38  68/28  خرداد
  18  42  6/30  92/19  28/40  54/30  تیر
  8/15  42  7/29  52/20  88/39  04/31  مرداد
  13  40  9/26  15  64/36  58/26  شهریور
  3  32  5/17  24/9  72/29  8/19  مهر
  5  5/23  9/9  6/3  3/21  02/12  آبان
  -6  6/21  6/7  16/0  72/16  28/8  آذر

  8/5  2/31  6/17  39/7  43/28  34/18  متوسط
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   متوسط، حداقل و حداکثر دما در ایستگاه مهرآباد تهران-7-5شکل 
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   متوسط، حداقل و حداکثر دما در ایستگاه قم-8-5شکل 

  
   تبخیر-5-2-3-3

 تبخیر از سازمان هواشناسی کشور برای ایستگاههای مهرآباد تهران و قم تشتدر این رابطه داده های 
تبخیر ماهانه در ایستگاه مهرآباد تهران و قم بر حسب مقادیر متوسط میانگین، . استاخذ گردیده 

.  ارائه شده است10-5 و 9- 5 و اشکال 7- 5 در جدول 1379 تا 1375حداقل و حداکثر در سالهای 
همانگونه که مالحظه می شود حداکثر تبخیر در طول خرداد تا شهریور در هر دو ایستگاه گزارش شده 

 میلیمتر می 2/2697 و 9/2596قدار کل تبخیر ساالنه در ایستگاه مهرآباد تهران و قم به ترتیب م. است
  باشد 

با در نظر گرفتن کل تبخیر در دو ایستگاه، می توان به طور کلی چنین نتیجه گیری نمود که میزان تبخیر 
ز افزایش درجه حرارت می از ایستگاه تهران به سمت ایستگاه قم افزایش یافته که این افزایش ناشی ا

  .لذا میزان تبخیر در محل پیشنهادی می تواند در محدوده تغییرات تبخیر در دو ایستگاه باشد. باشد
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  )میلیمتر( میزان تبخیر ماهانه در ایستگاههای مهر آباد تهران و قم -7-5جدول 
 ساالنه آذر انآب مهر شهریور مرداد  تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی ایستگاه
 2597 47 107 235  353 455 462  417  346  176  3  2  3 مهرآباد
 2697 32  95 211  344 423 494  476  377  235  0  0 10  قم
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   تغییرات تبخیر در ایستگاه مهرآباد تهران-9-5شکل 
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    تغییرات تبخیر در ایستگاه قم -10-5شکل 

  
های ارائه شده در بخشهای قبل می توان گفت که محل به عنوان یک نتیجه گیری کلی از مجموعه داده 

 عزیز آباد، مقدار بسیار محدودی -پیشنهادی برای احداث محل دفن جدید زباله تهران در هوشنگ آباد
به عبارت دیگر میزان تبخیر چندین . بارندگی را دریافت نموده و تبخیر بسیار زیادی را تجربه می نماید

  .ماههای اردیبهشت تا دی می باشدبرابر مقدار بارش در طول 
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   رطوبت -5-2-3-4
.  ارائه شده است8- 5داده های رطوبت نسبی ماهانه مربوط به دو ایستگاه مهرآباد تهران و قم در جدول 

رطوبت .  نیز تغییرات ماهانه رطوبت نسبی در دو ایستگاه ارائه گردیده است12-5 و 11- 5در اشکال 
در  % 4/18در آذر ماه و در ایستگاه قم بین  % 4/65در تیر ماه تا  % 8/29 نسبی در ایستگاه تهران بین

  .در آذر ماه متغییر است % 2/57مرداد ماه تا 
  

  قم  و  متوسط رطوبت نسبی در ایستگاههای مهرآباد تهران-8-5جدول 
  آذر  آبان  مهر شهریور مرداد  تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن  دی  ایستگاه
اد مهرآب
  تهران

62  4/54 6/50 2/40  34  8/29 8/32 6/31 6/34  8/43 8/54 4/65 

 2/57  45 6/31  22 4/18 8/18 6/16  8/21  6/28 8/35 6/39 4/48  قم
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   متوسط رطوبت نسبی در ایستگاه مهرآباد تهران -11-5شکل 
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   متوسط رطوبت نسبی در ایستگاه قم -12-5شکل 

  
   باد-5-2-3-5

 تا 1375(ت بادهای منطقه بر اساس داده های منتشر شده در سالنامه های هواشناسی سرعت و جه
و گلبادهای ایستگاههای مهرآباد تهران و قم که توسط سازمان هواشناسی کشور تهیه شده اند،  ) 1380

گلبادهای ارائه شده مربوط به متوسط جهت و سرعت باد در . تعیین و در این بخش ارائه شده است
 تا سال 1365 برای ایستگاه مهر آباد تهران و از سال 1376 تا 1340سالهای مختلف یعنی از سال طول 
  . برای ایستگاه قم می باشند1378

 متر در ثانیه با وقوع باالترین سرعت در اردیبهشت تا 6 تا 1در ایستگاه مهرآباد تهران بین  سرعت باد
 متر در ثانیه با وقوع باالترین سرعتها در 2/6 تا 2 در ایستگاه قم سرعت باد بین. تیر ماه می باشد

حداکثر سرعت باد در خرداد ماه به چشم . می باشد) مانند ایستگاه مهر آباد تهران(اردیبهشت تا تیر ماه 
  . نشان داده شده است13-5گلبادهای هر دو ایستگاه در شکل . می خورد

الب در هر دو ایستگاه به سمت غرب بوده که  نشان داده شده است، جهت باد غ13-5چنانکه در شکل 
باد غالب از خرداد تا شهریور به سمت شرق . تا خرداد ماه به سمت شمال غربی تغییر مسیر می دهد

بر اساس گلبادهای ارائه شده، می توان گفت .  در آذر ماه بر می گرددغربتغییر جهت داده و سپس به 
قوی در ماههای دی تا خرداد به سمت غرب بوده و در ماه که جهت باد در محل پیشنهادی به احتمال 

  .شهریور و احتماالٌ در بقیه اوقات سال به سمت جنوب شرقی تغییر جهت می دهد
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 فروردين   اسفند  بهمن   دی

   
 مرداد   تير   خرداد   ارديبهشت

            
 آذر   آبان   مهر   شهريور

 و جهت باد در ایستگاههای مهرآباد تهران و قم نسبت به موقعیت  متوسط سرعت-13-5شکل 
  محل دفن پیشنهادی
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  وضع موجود محيط زيست منطقه -٥ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 
 

 گاه تهران دانشکده محيط زيست دانش    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 
-٥ ٢٠

بر همین اساس، می توان به طور کلی نتیجه گیری نمود که در صورت انتشار غبار، بو، گازهای محل 
دفن و خروجی اگزوز ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده در عملیات دفن زباله در محل پیشنهادی، 

تاهای اطراف و فرودگاه بین المللی امام خمینی از این آالینده های بالقوه منتشره متأثر نخواهند روس
علت اصلی این امر جهت باد است که عمدتاٌ به سمت غرب و جنوب شرقی بوده و از سوئی به . شد

د قادر به حمل با)  کیلومتر6بیش از (واسطه فاصله نسبتاٌ زیاد محل دفن پیشنهادی از کاربریهای اطراف 
  .آالینده های بالقوه به محیط های اطراف نخواهد بود

  
   هیدرولوژی-5-2-4

تنها منبع آب سطحی در منطقه مورد نظر برای احداث محل دفن پیشنهادی، رود شور در فاصله حدود 
پذیرنده می باشد که می تواند به صورت بالقوه به عنوان منبع  ) 1-5شکل ( کیلومتری شمال محل 5

. دآالینده های بالقوه خروجی از محل دفن زباله پیشنهادی ناشی از عدم کنترل شیرابه به شمار می رو
این حوزه دارای مساحتی . ست که در حوزۀ دریاچه نمک جاریستیی ارود شور از جمله رودخانه ها

 رود شور در نهایت به صورت شاخه ای به دریاچه حوض.  کیلومتر مربع می باشد10823حدود 
  .سلطان تخلیه می گردد

دبی رود شور در ایستگاه هیدرو متری پل آصف الدوله که در شمال محل پیشنهادی قرار دارد ثبت 
 1379 تا 1348شده و مقادیر متوسط، حداکثر و حداقل جریان ماهانه بر اساس اطالعات سالهای 

  . ارائه شده اند15- 5 و 14-5 و شکلهای 9-5محاسبه و در جدول 
  

  )متر مکعب در ثانیه( دبی رود شور در ایستگاه هیدرو متری پل آصف الدوله-9-5جدول 
 شهریور مرداد  تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی  آذر آبان مهر  ماه

  4/0  5/0 5/0  7/0  6/1  7/2  8/5  4/4 6/0 0/0 0/0 0/0  متوسط
  7/8  7/7 4/3  9/6  4/16  3/14 5/45 7/44 5/5 6/0 4/0 3/0  حداکثر
  0/0  0/0 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  حداقل
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   متوسط دبی ماهانه رود شور در ایستگاه پل آصف الوله-14-5شکل 
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   حداکثر دبی ماهانه رود شور در ایستگاه پل آصف الوله-15-5شکل 

  
ای خرداد تا  نشان داده شده است، رود شور در ماهه15-5 و 14-5 و اشکال 13-5چنانکه در جدول 

  . می باشد) یعنی کمتر از یک متر مکعب در ثانیه(دی دارای دبی بسیار پایین 
  .  متر مکعب در ثانیه در فروردین مشاهده می شود8/5حداکثر دبی متوسط با مقداری حدود 

به عنوان نتیجه .  متر مکعب در ثانیه ثبت شده است5/45حداکثر دبی ماهانه در فروردین و به میزان 
  .یری کلی می توان گفت که رود شور در اغلب اوقات سال تقریباٌ خشک می باشدگ
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-٥ ٢٢

   سیالب-5-2-4-1
 مراجعه 1-2-5به بخش (ممکن است سیالب در اثر بارشهای شدید در محدوده اثرات ایجاد شود 

 سیالبهای موضعی می توانند باعث از دست دادن مواد پوششی محل دفن و همچنین انتقال). فرمائید
در این رابطه تعدادی از دبی های پیک . آالینده ها از طریق تماس رواناب با مواد زائد دفن شده گردد

رودخانه شور در ایستگاه پل آصف الدوله گزارش شده است که نشان دهنده تغییرات دبی پیک بین 
  . متر مکعب در ثانیه می باشد178 تا 127

 انجام و شدت سیالبی با دوره HYFAفاده از نرم افزار همچنین در این مطالعه تحلیل سیالب با است
بهترین نتیجه که بر اساس توزیع نرمال حاصل شده .  سال برای رود شور محاسبه گردید100برگشت 

  . متر مکعب در ثانیه می باشد43/162است مبین سیالبی با شدت جریان 
و زمستان و با دوام بسیار کم به وقوع این سیالب می تواند ناشی از بارشهای شدید در طول فصل پائیز 

رواناب حاصله از بخش شمال غربی محل پیشنهادی به سمت جنوب شرقی آن جاری شده و . پیوندد
  .به رود شور در پایین دست ملحق می شود

. رود شور چنانکه اشاره شد رودخانه ای دائمی به شمار نمی رود و در فصول کم باران خشک می شود
رسایش خاک سطحی و انتقال آلودگی در صورت عدم کنترل شیرابه محل دفن پیشنهادی لذا پتانسیل ف

  . در هنگام وقوع سیالب عمدتاٌ در پائیز و زمستان به حداکثر خود می رسد
با توجه به این مسئله نصب سیستم زهکشی آبهای سطحی در پیرامون محل پیشنهادی با ظرفیت 

یستم زهکشی داخل محوطه محل دفن برای حفاظت محل  ساله و نیز ایجاد س100زهکشی سیالب 
به لحاظ فرسایش خاک سطحی و پوشش زباله و نیز انتقال آلودگی ضروری ) سلولها(های دفن زباله 

  .است
  
   کیفیت آبهای سطحی-5-2-4-2

و شناسائی ) وضع موجود(برای ارزیابی کیفیت آب سطحی به عنوان شاخصی از شرایط پس زمینه 
وله رود شور مربوط د بالقوه از آبهای سطحی، داده های کیفیت آب ایستگاه پل آصف الانواع مصارف

اخذ گردیده است، مورد استفاده قرار ) تماب( که از مرکز تحقیقات منابع آب 1372 تا 1347به سالهای 
  .گرفت

www.SID.ir


  وضع موجود محيط زيست منطقه -٥ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 
 

 گاه تهران دانشکده محيط زيست دانش    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 
-٥ ٢٣

ل دفن از سوئی به دلیل عدم وجود فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در زیر حوزه رود شور و اطراف مح
محتمل نمی پیشنهادی، حضور آالینده هائی نظیر فلزات سنگین، نیترات و فسفات در آب رود شور 

  .باشد
مقادیر متوسط پارامترهای کیفی عمومی به همراه نتیجه نمونه برداری و آزمایش انجام شده در این 

نتایج اشاره شده با با مقایسه .  ارائه شده است10-5مطالعات از آب پائین دست رود شور در جدول 
معیارهای عمومی کیفیت آب که توسط دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست 

 750بیش از (تهیه شده است، می توان چنین نتیجه گیری نمود که غلظت باالی کل مواد جامد محلول 
ر موارد مختلف از جمله تنزل کیفیت آب رود شور و عدم قابلیت مصرف آن دباعث )میلی گرم در لیتر 

  .شرب و کشاورزی شده است
  

 نمونه       کیفیت آب رودخانه شور بر اساس آمار کیفی ایستگاه پل آصف الدوله و-10-5جدول 
  برداری

  pH EC(µs/cm) TDS(ppm)  SAR  پارامتر کیفی
  74/30  14718  21048  7/71  متوسط
  55/119  48880  65170  41/8  حداکثر
  11/1  1482  2300  00/7  حداقل

نمونه برداری و آزمایش 
  توسط گروه ارزیابی 

54/8  5800  5112  -  

  
 به میزان قابل توجهی از حد تعیین شده در معیار TDS، حتی حداقل غلظت 10-5با توجه به جدول 

 در آب TDSمتوسط غلظت . تجاوز نموده است)  میلیگرم در لیتر750یعنی (های عمومی کیفیت آب 
با توجه به معیار های عمومی کیفیت آب، در صورتی . رابر مقدار مطلوب می باشدرود شور چندین ب

که غلظت پارامتر مورد نظر کمتر از حد تعیین شده باشد، از آب مورد نظر می توان در مصارف مربوط 
استفاده ) پس از ضد عفونی کردن(به حیات آبزیان، حیات وحش، تفریح، کشاورزی، صنعت و شرب 

  .این آب رود شور برای هیچیک از مصارف فوق مناسب به شمار نمی رودبنابر. نمود
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می     C4-S4به عالوه، از نظر طبقه بندی کیفیت آب برای مصارف کشاورزی، کالس آب رود شور 
این کالس نشان دهنده عدم قابلیت مصرف .  محاسبه شده استEC وSARباشد که بر اساس مقادیر 

  . باال می باشدECرا که زیان ناشی از میزان سدیم و آب رود شور در کشاورزی است چ
  
   مصرف آبهای سطحی-5-2-4-3

دلیل اصلی . رود شور هیچگونه مصرف بالقوه ای را نه در طول خود و نه در پائین دست در بر ندارد
این مسئله کیفیت به شدت نامناسب آب آن و همچنین محدودیت مقدار جریان آب در اغلب اوقات 

در واقع این رودخانه بیشتر به صورت یک زهکش محلی عمل نموده و سیالبهای دوران . شدسال می با
  .بارندگی شدید را که عمدتاٌ در اواخر پائیز و زمستان مشاهده می شوند از منطقه زهکشی می کند

  
   هیدروژئولوژی-5-2-5

لیتهای دفن زباله و به اهمیت وضع موجود هیدروژئولوژی منطقه در بررسی اثرات بالقوه مربوط به فعا
نتیجه .ویژه نفوذ بالقوه شیرابه به الیه های زیر سطحی و متعاقباٌ به سیستم آبهای زیر زمینی نهفته است

بررسی حاضر عمالٌ منجر به تعیین میزان نیاز به انجام اقدامات جلوگیری از آلودگی های یاد شده در 
  .محل دفن پیشنهادی می گردد

ز دشت دریاچه نمک می باشد که دارای ویژگیهای اصلی مناطق کم آب با محدوده اثرات بخشی ا
  .هیچگونه منابع آبی دائمی می باشد

این ). 16- 5شکل (دشت دریاچه نمک در امتداد بخش جنوبی حد فاصل تهران و قم گسترده شده است
  .  کرج جدا شده است- دشت توسط سازندههای زمین شناختی متفاوتی از دشت تهران

چنانکه . کرج قبالٌ به لحاظ ویژگیهای هیدروژئولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفته است–تهران  نآبخوا
 کامال مستقلی را تشکیل می دهد و آبخوان کرج - نشان داده شده است، دشت تهران17-5در شکل 

لذا .  و همچنین شهر حسن آباد در بخشهای جنوبی آن قرار دارند)ره (فرودگاه بین المللی امام خمینی
 کامالٌ سازندی کرج و در – تهران آبخوانبا توجه به اینکه محل پیشنهادی برای دفن زباله خارج از 

و شهر ) ره(یا به طور خاص فرودگاه امام آبخوان متفاوت قرار دارد، خصوصیات هیدروژئولوژیکی این 
  .حسن آباد قابل تعمیم به محل دفن پیشنهادی نمی باشد
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دریاچه نمک  و دریاچۀ حوض سلطان پست ترین نواحی دشت به شمار می به لحاظ توپوگرافی، 
برهمین اساس این دریاچه نقطه نهائی دریافت آبهای منطقه و متعاقباٌ هر گونه آلودگی احتمالی . روند

  .که ممکن است از محل دفن پیشنهادی نشت نماید، می باشد
  
   هیدروژئولوژی محل پیشنهادی-5-2-5-1

 و بستر انهار ) 1: ( بخش تقسیم شوددینامکی، محل پیشنهادی می تواند به دو به لحاظ هیدرو 
نواحی مجاور انهار و رودخانه  ) 2(رودخانه های فصلی با دانه بندی رسوبات آبرفتی متوسط تا ریز و 

  .به شکل تپه های تشکیل شده از ماسه سنگ، سنگ مارنی و سنگهای سیلتی
از نفوذ پذیری بسیار کمی برخوردار می باشد که ناشی از ساختارهای زمین در این ناحیه به طور کلی 
  .خاص زمین شناسی منطقه است

تقریباٌ هیچگونه نفوذ پذیری ثانویه ای در الیه های زیرین به چشم نمی خورد چرا که شکستهای 
بسیار ریز به عالوه سطح زمین از خاک . سنگها با نوارهائی از گچ، نمک و آهک پر شده اند) ترکهای (

  .دانه حاصل از فرسایش سنگها پوشیده شده است
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   موقعیت دشت دریاچه نمک نسبت به محل پیشنهادی برای دفن زباله-16-5شکل 

  

استان قم

استان تهران

استان مرکزی

استان سمنان

 قم

درياجه 
 نمک

درياچه حوض 
 سلطان

کوشک نصرت

  قم-جاده قديم تهران 
 موقعيت محل دفن پيشنهادی

 رود شور
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  کرج نسبت به محل پیشنهادی برای دفن زباله- موقعیت دشت تهران-17-5شکل 

  

محل دفن زباله 
 پيشنهادی

 حسن آباد

فرودگاه بين المللی امام 
 )ره(خمينی 
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همچنین . ا الیه های زیر سطحی استویژگیهای یاد شده به معنای احتمال بسیار محدود نفوذ بارندگی ب
ترکهای موجود در بخشهای عمیق تر سنگهای یاد شده به شدت ا الستیک بوده، اثرات تخریب وجود 

لذا چنانکه قبالٌ نیز . نداشته و سنگها به دلیل فشار ناشی از سربار الیه های فوقانی نفوذ ناپذیر می باشند
  .ه غیر محتمل می باشددر این ناحیآبخوان اشاره شده است، وجود 

. به طور خالصه، شرایط هیدروژئولوژیکی محل پیشنهادی نشان دهنده احتمال ناچیز نفوذ آب می باشد
مقدار ناچیز آب نفوذ یافته از طریق مناطق حاوی سنگهای هوازده به سمت بسترانهار و آبراهه ها 

  .جریان یافته و به آنها تخلیه می شود
به لحاظ زمین .  توسعۀ بستر رودها و آبراهه ها از نواحی دیگر متفاوت استشایان ذکر است که منطقه

این نواحی در . سطحی شکل می گیردابهای شناختی، بستر رودها از طریق فرسایش سنگها توسط روان
  . مواد آبرفتی بوده اند ایمعرض رسوبگذاری و شستشوی دوره

ات ریز و تا حدودی ذرات با اندازه متوسط مواد در حال حاضر بستر رودها و آبراهه های موجود از ذر
به عبارت دیگر، ضخامت و . این مواد روی سنگهای فوق الذکر قرار دارند. آبرفتی پوشیده شده است

جهت جریان با عریض تر شدن کانال مساحت در باال دست آبراهه ها کمتر بوده و به تدریج در امتداد 
ن ضخامت آبرفت در باال دست که در حد چند سانتی متر می باشد جریان، افزایش پیدا می کند، بنابرای

بر اساس نقشه توپوگرافی و مشاهدات ( به ده ها متر در پائین است و به ویژه در نقاط اتصال آبراهه ها 
بهر حال در این رابطه اطالعات دقیقی در خصوص ضخامت رسوبات آبرفتی در . می رسد) میدانی

  . متر می باشد30ر عمق گمانه های ژئوتکنیکی یاد شده در بخشهای قبلی، حداکثدست نیست، چرا که 
 سنگی بارشهای کم مقدار منطقه می توانند به میزان محدودی در الیه آبرفتی نفوذ نموده و بر روی بستر

عمق .  بوجود آوردماسه سنگی و سنگ مارنی جریان یافته و نوعی سیستم آبهای زیرزمینی کم عمق
عمق این . ی حاصله در باال دست بسیار ناچیز بوده و در حد رطوبت خاک نمود می یابدآب زیر زمین

در نقاط اتصال که آبرفت از . الیه آبی در پائین دست با افزایش ضخامت آبرفت افزایش می یابد
ضخامت و مساحت باالئی برخوردار است، ضخامت الیه آبدار جاری بر الیه های سنگی به چند متر 

  .یدا می کندافزایش پ
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   جهت جریان آبهای زیرزمینی-5-2-5-2
از شیب عمومی و جهت جریان آبهای ) الیه آبدار احتمالی(آبهای زیرزمینی محل محدوده اثرات 

لذا جریانهای زیر سطحی الیه آبدار احتمالی در نهایت به بستر رود . سطحی منطقه تبعیت می نماید
  .شور تخلیه خواهد شد

  
  یت آب زیرزمینی  کیف-5-2-5-3

 محدودۀ اثرات از گچ و نمک تشکیل شده اند، لذا آبهای زیر سطحی حاصله رخنمونهایاز آنجائیکه 
وجود خاک سطحی . چنانکه در باال اشاره شد، به تدریج گچ و نمک خاک را در خود حل می نمایند
 به موئینگیه در اثر شوره زده نشان دهندۀ غلظتهای باالی گچ، نمک و سایر ترکیبات معدنی است ک

  .سطح خاک انتقال یافته و باقیمانده اند
در حالیکه در . الیه آبدار احتمالی در باال دست بایستی دارای غلظتهای کمتر این مواد محلول باشد

پائین دست غلظت این مواد به تدریج می تواند افزایش یابد و انتظار می رود که آبهای زیرزمینی که به 
گرفته است در پائین دست و در نقطه ورود به بستر رود شور از شوری بسیار باالئی این صورت شکل 

  .برخوردار باشد
در عین حال گروه ارزیابی اثرات زیست محیطی حاضر، سه چاه را در داخل و خارج از منطقه مورد 

ه برداری و موقعیت نقاط نمون.  برداشت و آزمایش شده استآنهانظر قرار داده که نمونه هائی از آب 
، به همراه مقدار باالی TDSغلظت باالی .  ارائه شده است11- 5نتایج آزمایشهای مربوطه در جدول 

ECمشاهده .  نشان دهنده عدم قابلیت مصرف این آبهای کم مقدار برای شرب و کشاورزی است
ورد تائید قرار تانکرهای آب شیرین که برای مصرف دام در منطقه تردد می نمایند نیز این مسئله را م

  . می دهد
   نتایج نمونه برداری و آزمایش آب در چاههای محدوده-11-5جدول 

شماره 
 نمونه

  موقعیت
عمق تقریبی 

 pH EC  )متر(آب 
(µs/cm)  

TDS 
(ppm) 

  نیترات
(ppm) 

  فسفات
(ppm) 

1  
در  7گمانه شماره 

  داخل محل پیشنهادی
6  71/7 11020  10108  3/3  6/0  

  3/0  9/20  4912  5800 80/7  18  قلعه محمد علی خان  2
  4/0  0/17  5924  5800 80/7  24  عزیز آباد  3
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   مصرف آبهای زیرزمینی-5-2-5-4
، بخش اعظم منطقه فاقد هر )1383-1382(بر اساس اطالعات حاصل از اداره کل امور آب استان قم 

 که در کشاورزی تنها چاههای آب. گونه مصرف آبهای زیرزمینی به شکل چاه، چشمه و قنات می باشد
منطقه (به میزان محدود مورد استفاده قرار می گیرند چاههای اطراف دریاچه حوض سلطان می باشند

  ).18-5شکل ( کیلومتری محل دفن پیشنهادی قرار دارد 30که در حدود )کوشک نصرت 
ر کوشک مصرف آبهای زیرزمینی از طریق این مجموعه چاهها و سایر منابع شامل چشمه ها و قناتها د

این چاهها تنها چاههای دشت دریاچه .  میلیون متر مکعب در سال می رسد74/17نصرت به حدود 
اگرچه این منطقه در فاصله بسیار دوری از محل پیشنهادی قرار دارد ولی در . نمک به شمار می روند

کن است عین حال آالینده های بالقوه خروجی از محل پیشنهادی در صورت عدم کنترل شیرابه مم
نهایتاٌ از طریق رود شور به دریاچه حوض سلطان و نهایتاٌ به چاههای اطراف آن که از این دریاچه 

  . منتقل شوندترتغذیه می شوند، به ویژه در فصل 
در مجموع بدیهی است که آبهای زیر زمینی در محدودۀ اثرات به دالیل زیر عمالٌ از هیچگونه قابلیت 

  :دمصرفی برخوردار نمی باشن
  تررژیم موقتی تنها در برخی فصول  -
 کیفیت نامطلوب -

 مقدار بسیار ناچیز -

  
آبهای زیرزمینی خارج  از محدوده اثرات در منطقه کوشک نصرت در حال حاضر از طریق تعدادی چاه 

  .مورد استفاده قرار می گیرند
  
   اثرات بالقوه-5-2-5-5

ند از طریق بستر رود شور صورت پذیرفته و به انتقال آالینده های ناشی از عدم کنترل شیرابه می توا
شدت احتمال آلودگی آبهای پائین دست محدوده اثرات را در . دریاچه حوض سلطان منتهی شود

. گزارش حاضر نمی توان بدرستی تخمین زد چرا که اطالعات کاملی در این رابطه در دست نمی باشد
لذا برای کنترل انتقال . قوه بستر رود شور می باشددر عین حال مسیر اصلی انتقال آلودگی به صورت بال

آالینده های ناشی از عدم کنترل شیرابه محل پیشنهادی و به ویژه سلولهای دفن زباله بایستی در برابر 
این کار از طریق ایجاد زهکشهای پیرامونی در اطراف مناطق دفنی . نفوذ آبهای سطحی محافظت شوند
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 سطحی با زباله دفن شده، می تواند روانابهای حداقل رساندن تماس و کل محل دفن و در نتیجه به
  .صورت پذیرد

  

  
   موقیت چاههای آب در منطقه کوشک نصرت-18-5شکل 

  
   کیفیت هوا -5-2-6

تنها منبع بالقوه آلودگی هوای محدوه اثرات خروجی اگزوز خودروهائی است که در جاده قدیم تهران 
 قم تردد نموده و عمدتاٌ از نوع وسایل نقلیه سنگین می باشند، چرا که در این منطقه هیچگونه فعالیت –

 به SO2 و NO2با توجه به آالینده های منتشرۀ احتمالی، غلظت . صنعتی و کشاورزی وجود ندارد

 

 چاه

هادی دفن زبالهموِقتت محل پيشن  

 قم

درياچه 
 نمک

درياچه حوض 
 سلطان

کوشک نصرت

  قم-جاده قديم تهران 

شور رود

ها چاههای نت
منطقه آب
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لی در عنوان شاخصهای مناسب کیفیت هوا در نظر گرفته شده  و به دلیل عدم وجود اطالعات قب
خصوص غلظت این آالینده ها در هوای محدوده اثرات، نمونه برداریهائی توسط گروه ارزیابی اثرات 

  .زیست محیطی حاضر انجام گردیده است
نتایج .  ساعته هوا در نقاطی با فاصله مختلف از جاده برداشت گردیده اند10نمونه ها به صورت مکش 

 درجه سانتی گراد در 25°ط فشار یک اتمسفر و دمای  در شرایSO2 و NO2مربوط به تعیین غلظت 
  . ارائه شده است12-5جدول 
در استاندارد هوای آزاد که در فصل سوم به آن اشاره شده است، مربوط به  SO2 و NO2غلظت 

واضح است که دستیابی به مقادیر میانگین سالیانه نیازمند ). 13-5جدول (میانگین های ساالنه است 
تعداد نمونه های بیشتری است که در چارچوب زمانی مطالعه حاضر امکان پذیر نبوده زمان کافی و 

  .است
  

   در محل دفن پیشنهادی زباله تهرانSO2 و NO2 غلظتهای اندازه گیری شده -12-5جدول 

  )متر(فاصله از جاده   شماره نمونه
NO2 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3)  
  60  55  )جنوب (10  1
)جنوب (10  2  80  90  
)جنوب (10  3  100  75  
  55  60  )شمال (10  4
  30  45  )جنوب (200  5
  35  40  )شمال (200  6
  20  30  )جنوب (500  7
  20  25  )شمال (500  8

  
   بر حسب میانگین سالیانه در هوای آزادSO2 و NO2 غلظت استاندارد -13-5جدول 

   (µg/m3)استاندارد ثانویه   (µg/m3)استاندارد اولیه  آالینده
SO2  80  60  
NO2  100  100  
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 در مجاورت NO2 و  SO2 ساعته 10 نشان داده شده است، غلظت متوسط 12-5چنانکه در جدول 
این مسئله نشان می دهد که در وضع موجود . جاده از مقادیر متوسط سالیانه استاندارد تجاوز می نماید

 ممکن است با افزایش قابل آالینده های منتشره از جاده دارای پتانسیل ایجاد آلودگی هوا می باشد که
  .توجه ترافیک، افزایش یابد

شایان ذکر است که به دلیل فقدان هر گونه فعالیت صنعتی و کشاورزی در اطراف محل پیشنهادی، 
  .غلظت متان در هوای آزاد قابل اغماض می باشد

  
   صدا-5-2-7

ر شکلهای مختلف حاصل آلودگی صوتی به طور معمول ناشی از فعالیتهای صنعتی و یا حمل و نقل د
. چنانکه قبالٌ اشاره شد محل پیشنهادی در منطقه باز بدون هیچگونه فعالیت صنعتی قرار دارد. می شود

 کیلومتری محل پیشنهادی است که 10از جمله مناطق مسکونی مهم، شهر حسن آباد در فاصله حدود 
پیشنهادی قرار خواهد داشت و نه قوی نه تحت تاثیر آلودگی صوتی فعالیت های محل دفن  به احتمال

تنها منبع بالقوه آلودگی صوتی را می توان جاده قدیم تهران . دارای اثری بر محل پیشنهادی خواهد بود
نکته . شایان ذکر است که عمدتاٌ ماشین آالت سنگین از این جاده استفاده می کنند.  قم در نظر گرفت–

 بادهای محلی ایجاد می شودو باید در اندازه گیریها مهم دیگر وجود صدای پس زمینه است که توسط
  .لحاظ گردد

از آنجائیکه هیچگونه اندازه گیری قبلی در رابطه با شدت صوت در منطقه در دسترس نبود، گروه 
حداکثر . ارزیابی مبادرت به اندازه گیری سطح صدا در فواصل مختلفی از دو طرف جاده نموده است

نتایج در جداول . ایط با وبدون عبور وسایل نقلیه اندازه گیری شده استسطح صدا برای دو گروه شر
  . ارائه شده اند15- 5 و 14- 5
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   قم– اندازه گیری سطح صدا در بخش شمالی جاده قدیم تهران -14-5جدول 
   )Aکالس (حداکثر سطح صدا 
(dB) 

فاصله تقریبی از لبه 
بدون عبور وسایل نقلیه   عبور وسایل نقلیه هنگام  )متر(جاده 

   دقیقه ای30متوسط 
(dB) 

  72  65  85  کنار لبه جاده
100  58  50  53  
200  52  48  49  
300  50  45  47  
400  49  42  44  
500  * 60   -  

  ناشی از باد محلی باالی تپه ها *
  

   قم– اندازه گیری سطح صدا در بخش جنوبی جاده قدیم تهران -15-5جدول 
   )Aکالس (حداکثر سطح صدا 
(dB)  

فاصله تقریبی از لبه 
 بدون عبور وسایل نقلیه  هنگام عبور وسایل نقلیه  )متر(اده ج

   دقیقه ای30متوسط 
(dB)  

  67  57  87  کنار لبه جاده
15  75  54  61  
30  72  44  53  
50  67  45  52  
80  60  38  45  
100  54  41  45  
150  55  36  42  
200  53  48  50  
250  54  47  49  
500>  * 80   -  

  ناشی از باد محلی باالی تپه ها *
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 دقیقه ای، در صورت مقایسه نتایج اندازه گیری 30به استاندارد سطح صدا بر اساس متوسط با توجه 
، آلودگی صوتی تنها در موقعیتهای نزدیک )بهترین حالت(با سطح صدای استاندارد در مناطق مسکونی 

ر هنگامیکه تنها اثر صدای باد حضور دارد، مشاهده و در فواصل دورت)  متر100فاصله کمتر از (جاده 
با مقایسه نتایج با استاندارد های صنعتی می توان نتیجه گیری نمود که حداکثر سطح صدا در . می شود

مقایسه سطوح . موقعیتهائی نزدیک جاده و هنگام عبور وسایل نقلیه از مقادیر استاندارد تجاوز می نماید
 ارائه 20- 5 و 19-5ا مقادیر متناظر مندرج در استاندارد مربوطه در اشکال صدای اندازه گیری شده ب

  .شده است
  

  
 –هران ت  مقایسه حداکثر سطح صدای اندازه گیری شده در بخش شمالی جاده قدیم-19-5شکل 

  قم با مقادیر استاندارد
  
  

٠ 

١٠ 

٢٠ 

٣٠ 

٤٠ 

٥٠ 

٦٠ 

٧٠ 

٨٠ 

٩٠ 

٢٠٠ ١٠٠ ٠ ٣٠٠ ٤٠٠

)متر(فاصله تقريبی از جاده

 هنگام عبور خودرو

 بدون عبور خودرو
٣٠
متوسط

 استاندارد صنعتی

 استاندارد مسکونی

حداکثر 
شدت 
صوت 

)دسيبل(  
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       جاده قدیمجنوبیسه حداکثر سطح صدای اندازه گیری شده در بخش  مقای-20-5شکل 

   قم با مقادیر استاندارد–تهران 
  

   ترافیک -5-2-8
از جمله اثرات غیر مستقیم پروژه های دفن زباله نظیر آنچه در خصوص محل دفن جدید زباله تهران 

ستگاههای انتقال به محل دفن می  عزیز آباد پیشنهاد شده است، حمل زباله از ای–در هوشنگ آباد 
 قم را می توان در این رابطه اولین و مقرون به صرفه ترین گزینه حمل زباله –جاده قدیم تهران . باشد

این جاده دارای امتدادی شمالی جنوبی با دو مسیر رفت و بر گشت و بدون ورودی یا . به شمار آورد
تنها منطقه مسکونی که توسط این جاده قطع . استخروجی در حد فاصل تهران تا محل دفن پیشنهادی 

روستای عزیز .  کیلومتری محل دفن پیشنهادی می باشد10می شود، شهر حسن آباد در فاصله حدود 
.  کیلومتری جنوب محل پیشنهادی واقع شده است6آباد که در حاشیه جاده قرار دارد در فاصله حدود 

 تریلرها به طور عمده از این جاده استفاده می کنند، سمییلرها وسایل نقلیه سنگین از جمله کامیونها، تر
بنابراین عبور و مرور .  قم در روزهای کاری ممنوع است–چرا که عبور و مرور آنها در بزرگراه تهران 

متعاقباٌ کاهش تعداد وسایل .  قم افزایش یابد–وسایل نقلیه سنگین در روزهای تعطیل در بزرگراه تهران 
دور از انتظارنمی ) پنجشنبه و جمعه( قم در روزهای آخر هفته –ین در جاده قدیم تهران نقلیه سنگ

عبور وسایل نقلیه حمل زباله از حسن آباد می تواند به صورت بالقوه باعث افزایش ترافیک، . باشد
لذا شناسائی شرایط موجود ترافیک در طول این جاده و . حوادث و اثرات زیست محیطی مربوطه گردد

  .همچنین تخمین میزان افزایش آن در اثر استفاده وسایل حمل زباله از این جاده، ضروریست

٠ 
١٠ 
٢٠ 
٣٠ 
٤٠ 
٥٠ 
٦٠ 
٧٠ 
٨٠ 
٩٠ 
١٠٠ 

٥٠ ٣٠ ١٥ ٠ ٨٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠

 هنگام عبور خودرو
 بدون عبور خودرو

متوسط

٣٠

٣٠

استاندارد صنعتی

 استاندارد مسکونی

)متر(فاصله تقريبی از جاده

حداکثر 
شدت 
صوت 

)دسيبل(  
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) 1380 تا 1377از سال (در این خصوص از داده های ترافیکی تهیه شده توسط وزارت راه و ترابری 
که مربوط به روزهای کاری است و نیز از شمارش ترافیک که توسط گروه ارزیابی مطالعه حاضر در 

  .انجام شده، استفاده گردیده است) آخر هفته(و روز تعطیل د
کل ترافیک جاده را به % 76تا % 68بر اساس داده های وزارت راه و ترابری، وسایل نقلیۀ سنگین حدود 

 در هر دو جهت افزایش نشان 1380 تا 1377تعداد وسایل نقلیه در سالهای . خود اختصاص می دهند
نرخ ترافیک یا به عبارتی تعداد وسایل نقلیه عبوری در دقیقه نیز در  ). 22- 5 و 21- 5اشکال (می دهد 

 8/7نرخ متوسط ترافیک بر این اساس،  ). 23-5شکل (سالهای یاد شده دچار افزایش شده است 
 قم بیشتر از جهت –به طور متوسط نرخ ترافیک در جهت تهران . خودرو در دقیقه محاسبه شده است

  . تهران می باشد–قم 
متوسط .  ارائه شده است18- 5 و 17- 5 در جداول ،نتایج اندازه گیری نرخ ترافیک توسط گروه ارزیابی

 خودرو در دقیقه به ترتیب در 6/4 و 4/2، معادل 27/1/83نرخ ترافیک اندازه گیری شده در پنجشنبه 
 –هران واضح است که شدت ترافیک در جهت ت. برآورد شده است قم –و تهران  تهران –جهت قم 

، 28/1/83اندازه گیری دیگری در روز جمعه .  تهران می باشد–قم تقریباٌ دو برابر ترافیک در جهت قم 
اگرچه این اندازه گیری تنها به یک .  که نشان دهندۀ کاهش تعداد خودروها می باشددانجام گردی

 که نرخ ترافیک در مجموعه محدود می باشد ولی با مقایسه با داده های وزارت راه، می توان گفت
  .روزهای کاری به مراتب باالتر از روزهای آخر هفته می باشد

 قم به طور –بر اساس شمارش ترافیک انجام شده توسط گروه ارزیابی، نرخ ترافیک در جهت تهران 
نتیجه گیری مهم دیگر این است که نرخ .  تهران می باشد–متوسط باال تر از نرخ ترافیک در جهت قم 

 قم که همان مسیر پیشنهادی برای حمل زباله می باشد، افزایش – در طول زمان در جهت تهران ترافیک
 به ترتیب در روز 00/11 و 00/13حداکثر نرخ ترافیک در ساعات  ). 25-5 و 24-5اشکال (می یابد 

  . پنجشنبه و جمعه مشاهده شده است
  .رد نظر قرار گیرداین روند کلی می تواند در طراحی زمان بندی حمل زباله مو
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-٥ ٣٨

   قم بر اساس داده های وزارت راه– شمارش ترافیک در جاده قدیم تهران -16-5جدول 
  وسایل نقلیه سنگین  سواری و اتوبوس

  جهت
 کامیون اتوبوس  مینی بوس سواری

کامیون 
دو 

 محوری

کامیون 
سه 

  محوری

کامیون 
چهار 
 محوری

متوسط تعداد 
خودرو در 

  دقیقه

   قم –تهران 
  )1377بان آ(

1753  252  106  1672  2939  677  956  8/5  

   تهران -قم 
  )1377آبان (

1567  237  110  1260  3185  691  852  5/5  

   قم –تهران 
  )1378فروردین (

2382  408  172  1876  3539  880  1410  4/7  

 تهران -قم 
  ) 1378فروردین (

1871  351  339  1440  2855  672  1121  6  

      قم–تهران 
  ) 1379آبان (

2391  342  144  1884  3636  1118  1064  35/7  

     تهران –قم 
  )1379آبان (

1840  275  149  1504  2798  940  891  83/5  

   قم –تهران 
  )1379خرداد (

2285  374  169  2328  4082  981  945  75/7  

   تهران–قم 
  )1379خرداد (

2088  294  169  1736  2768  699  885  6  

   قم –تهران 
  )1380آبان (

2890  423  256  1817  3046  1119  1594  74/7  

 تهران –قم 
  )1380آبان(

3042  383  249  1685  3444  981  1630  93/7  
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   قم بر اساس داده های وزارت راه– تعداد خودروها در جهت تهران -21-5شکل 
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   تهران بر اساس داده های وزارت راه-م تعداد خودروها در جهت ق-22-5شکل 
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 قم در دقیقه بر اساس داده های – تعداد خودروهای عبوری از جاده قدیم تهران -23-5شکل 

  وزارت راه 
  

 قم در معرض افزایش بالقوه به واسطه استفادۀ خودروهای حمل –ترافیک فعلی در جاده قدیم تهران 
لذا به عنوان یک فرض اولیه، ترافیک فعلی . له از این مسیر به جای حمل آن به کهریزک می باشدزبا

خودروهای حمل زباله به کهریزک معادل ترافیک احتمالی در مسیر حمل زباله به محل دفن پیشنهادی 
مان بازیافت آمار تردد خودروهای حمل زباله به کهریزک، در این راستا از ساز. در نظر گرفته شده است

. اخذ و محاسبات الزم مبنی بر تعداد خودرو بر حسب نوع و تعداد مسافرت به کهریزک انجام گردید
 ارائه شده 2-5در دقیقه در مسیر فعلی تهران به کهریزک در جدول ) مسافرت(متوسط تعداد خودروها 

  .است
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-٥ ٤١

   27/1/83 نتایج شمارش ترافیک توسط گروه ارزیابی در 17-5جدول 
  متوسط تعداد خودرو در دقیقه  تعداد خودروها

  ساعت
   قم –تهران    تهران–قم    قم–تهران    تهران–قم 

5/8 -8  113  26  8/3  9/0  
9 -5/8  97  34  2/3  1/1  
5/9 -9  83  70  8/2  3/2  
10-5/9  100  87  3/3  9/2  

5/10-10  67  97  2/2  2/3  
11-5/10  66  144  2/2  8/4  
5/11-11  75  159  5/2  8/5  

12-5/11  78  131  6/2  4/4  
5/12-12  79  169  6/2  6/5  

13-5/12  69  154  3/2  1/5  
15/13-13  30  100  0/2  7/6  
5/14-14  71  180  4/2  0/6  

15-5/14  46  155  5/1  2/5  
5/15-15  63  170  ١/٢  7/5  

16-5/15  72  194  4/2  5/6  
5/16-16  62  185  0/2  2/6  

17-5/16  73  163  4/2  4/5  
5/17-17  44  166  5/1  5/5  

  6/4  4/2  4/132  6/71  متوسط
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-٥ ٤٢
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شمارش توسط (قم - متوسط تعداد خودرو عبوری در دقیقه در جاده قدیم تهران-24-5شکل 

  )27/1/83گروه ارزیابی در 
  
  

 در جاده) یعنی متوسط تعداد خودرو در دقیقه(، حداکثر افزایش بار ترافیکی 19- 5بر اساس جدول 
% 09/8 قم بر اثر افزودن بار ترافیکی فعلی حمل زباله به کهریزک در روزهای کاری –قدیم تهران 

و حداکثر بار )  خودرو در دقیقه 5/5یعنی (برآورد می شود، که با درنظر گرفتن حداقل ترافیک موجود 
  .محاسبه شده است)  خودرو در دقیقه455/0یعنی (ترافیکی حمل زباله در وضعیت فعلی 
 قم بر اساس شمارش ترافیک توسط گروه ارزیابی در روزهای –افزایش بار ترافیکی جاده قدیم تهران 

  . ارائه شده است20- 5آخر هفته و در روزهای کاری توسط وزارت راه و ترابری، در جدول 
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-٥ ٤٣

  28/1/83 نتایج شمارش ترافیک توسط گروه ارزیابی در تاریخ -18-5جدول 
  تعداد متوسط خودرو در دقیقه  خودروتعداد 

  ساعت
   قم –تهران    تهران-قم    قم –تهران    تهران-قم 

8 -30/7  44  38  5/1  3/1  
30/8-8  48  29  6/1  0/1  
9 -30/8  46  42  5/1  4/1  

30/9-9  54  61  8/1  0/2  
10-30/9  57  44  9/1  5/1  
30/10-10  51  57  7/1  9/1  
11-30/10  64  52  1/2  7/1  
30/11-11  77  138  6/2  6/4  
12-30/11  60  136  0/2  5/4  
30/12-12  73  103  4/2  4/3  
13-30/12  68  112  3/2  7/3  
30/13-13  74  121  5/2  0/4  

45/13-30/13  65  38  3/4  5/2  
15-30/14  70  104  3/2  5/3  
30/15-15  79  94  6/2  1/3  
16-30/15  74  101  5/2  4/3  
30/16-16  81  108  7/2  6/3  

  8/2  3/2  1/81  8/63  متوسط
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-٥ ٤٤
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شمارش متوسط ( قم – متوسط تعداد خودرو عبوری در دقیقه در جاده قدیم تهران -25-5شکل 

  )28/1/83گروه ارزیابی در 
  

  )بر اساس سازمان بازیافت( بار ترافیکی موجود حمل زباله به کهریزک -19-5جدول 
 در دقیقه ) سفر(ط تعداد خودرو متوس  تعداد کل خودروها  تعداد کل سفرها  ماه

  374/0  572  16176  فروردین 
  425/0  560  18351  اردیبهشت
  445/0  579  19226  خرداد
  432/0  567  18647  تیر
  418/0  555  18077  مرداد
  419/0  538  18099  شهریور
  413/0  515  17857  مهر
  383/0  497  16536  آبان
  370/0  447  16003  آذر
  376/0  477  16255  دی
  400/0  478  17274  بهمن
  428/0  715  18509  اسفند
  410/0  7/541  2/17584  متوسط
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-٥ ٤٥

 قم با افزودن بار فعلی ترافیک – متوسط افزایش بار ترافیک در جاده قدیم تهران -20-5جدول 
   کهریزک–تهران 

   کهریزک–تهران   جمعه  پنجشنبه  روزهای کاری مسیر/ روزهای هفته
متوسط تعداد 

  دقیقهخودرو در 
73/6  6/4  8/2  41/0  

متوسط افزایش در 
  %)(بار ترافیکی 

09/6  91/8  64/14  -  

  
   حوادث جاده ای-5-2-9

حوادث جاده ای از جمله اثرات مهم اجتماعی حمل و نقل و متعاقباٌ از جمله اثرات مهم غیر مستقیم 
ر جابجائی خودروها و سهیل دتبه طور کلی کیفیت جاده به لحاظ . پروژه پیشنهادی به شمار می رود

اگرچه در این خصوص داده های . عابرین پیاده در کنترل حوادث جاده نقش موثری ایفا می نماید
خاصی گزارش نشده است ولی تردد مکرر در این جاده توسط گروه ارزیابی نشان دهندۀ کیفیت 

  . می باشدنامناسب آن به لحاظ پیچها، روشنائی، پارکینگ و تسهیالت عبور عابرین پیاده
 ترافیکی حسن آباد نقطهاین موارد را میتوان از جمله دالیل اصلی تعداد قابل مالحظه ای تصادف در 

به طور متوسط، در محل عبور جاده .  ارائه شده است21-5در وضع موجود دانست که در جدول 
 شده است،  نشان داده26- 5چنانکه در شکل .  تصادف در هر ماه رخ می دهد3/45حسن آباد حدود 

اگرچه . حوادث منجر به جراحت می باشند% 29غیر جانی و % ) 68حدود (بخش عمده تصادفها 
 نفر 6/1حوادث منجر به فوت به نظر سهم کوچکی را به خود اختصاص می دهد، ولیکن % 3حدود 

  .نگران کننده به نظر می رسد)به طور متوسط(فوت شده در هر ماه 
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-٥ ٤٦

  
   نسبت تصادفات جاده ای در حسن آباد-26-5شکل 

  
 قم در وزارت راه و ترابری محل عبور جاده از          – حوادث جاده قدیم تهران 21-5جدول 

   وزارت راه و ترابری– )1383(حسن آباد 
نوع 
  حادثه

 متوسط اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

منجر به 
  جراحت

13  11  16  16 15  15  14 15  14 16 5  6  13  

منجر به 
  فوت

0  1  0  1  3  1  2  4  3  1  0  1  4/1  

  9/30  46  21 41 29  43 52  27  18 22  31  12  29  خسارتی
  3/45  53  26 58 46  62 68  43  36 39  47  24  42  کل

تعداد 
 ینحمجرو

17  17  22  30 28  44  19 21  20 24 14  7  9/21  

تعداد در 
 انگذشتگ

0  1  0  2  3  1  2  5  3  1  0  1  6/1  

  
  
  

٢٩٪

٣٪
٦٨٪ 

 منحر به جراحت

 منجر به مرگ

تیخسار
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   محیط طبیعی-5-3
 به لحاظ گونه های گیاهی و جانوری و نیز مناطق مجاور محدوده که اثراتدر این بخش محدوده 

در صورت وجود مورد ) مناطق چهارگانه(تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست می باشند
  .مطالعه قرار می گیرند

مناطق استپی و به ویژه محدوده اثرات . ت در منطقه کویری و استپی قرار داردبه طور کلی محدوده اثرا
چرای بی رویه دام نیز در این خصوص مزید بر . از تنوع کم و پوشش گیاهی فقیر برخوردار می باشند

متعاقباٌ واضح است که چنین فقری در پوشش گیاهی به حضور تعداد کمی از گونه های . علت است
  .می شودجانوری منجر 

چنانکه قبالٌ نیز اشاره شده، تنها منبع آب سطحی در منطقه رود شور می باشد که تقریباٌ در دوره ای 
بر همین .  لذا منطقه را می توان زمینی استپی و خشک به شمار آورد.قابل مالحظه از سال خشک است

محلی مورد شناسائی قرار اساس گونه های گیاهی و جانوری منطقه بر پایه اطالعات موجود و بازدید 
  .گرفته اند

موضوع مهم دیگر در خصوص اثرات غیر مستقیم زیست محیطی پروژۀ پیشنهادی شناسائی مناطق 
 شامل پارکهای ملی، مناطق کهچهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد 

  .حفاظت شده، مناطق حساس و پناهگاههای حیات وحش می باشند
  
  شش جانوری پو-5-3-1

رده های مختلفی از جانوران شامل پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان مورد مطالعه قرار گرفته 
  .اند
  
   پستانداران -5-3-1-1

در محدوده اثرات . گونه های اصلی پستانداران منطقه وابستگی کاملی به محیط های خشک دارند
سایر پستانداران در منطقه قابلیت ادامۀ بقاء در . نداردهیچگونه گونه کمیاب و یا در معرض خطر وجود 

 به عنوان گونه های در معرض IUCN 1شرایط موجود برخوردار بوده و هیچیک از آنها در فهرست 
% 60بیش از . تمامی پستانداران منطقه در محیط های مسطح زندگی می کنند. انقراض درج نشده است

  .ر و سایر آنها همه چیز خوار می باشندگوشتخوا% 35پستانداران گیاهخوار، 

                                                 
١ – International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources 
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   طبقه بندی پستانداران در محدوده اثرات-22-5جدول 

  گونه  )genus(نژاد  خانواده  رده  )کالس (راسته

Carnivora 

Canida 
Felidae 

Hyeanidae 
Nustelidae  

2 

2 

1 

2  

4 

3 

1 

2  

Insectivora  Erinaceidae 
Sorricidae  

2 

1  
2 

1  

Chiroptera  Emballonuridae 
Vespertilionidae 

1 

2  
1 

2  

Rodentia  
Dipodidae 
Muridae 

Hystricidae  

1 

9 

1  

1 

12 

1  

  پستانداران

Lagomorpha  Ochotonidae 
Leporidae  

1 

1  
1 

1  
 
  
   پرندگان -5-3-1-2

شناخت جمعیت و ویژگیهای پرندگان بومی و مهاجر منطقه در مطالعه حاضر به لحاظ پتانسیل تجمع 
فن زباله پیشنهادی و متعاقباٌ خطر بالقوه بر عملیات پرواز فرودگاه بین المللی امام خمینی در در محل د

جزئیات اثرات بالقوه یاد شده در فصل ششم ارائه .  کیلومتری محل دفن پیشنهادی ضروریست8حدود 
  .به هر حال گونه های اصلی پرندگان در ادامه معرفی می شوند. شده است

 پرندگان در نواحی خشک کمتر از جنگل ها و زیستگاههای مردابی یا دریاچه ای به طور کلی تنوع
علی رغم این مسئله، تعداد قابل توجهی از پرندگان در اطراف محل پیشنهادی به صورت بومی . است

  .یا مهاجر زندگی می کنند
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پرندگان بومی جمعیت پرندگان محلی کم بوده و در طول بازدیدهای میدانی، تعداد بسیار کمی از 
در عین حال به دلیل ویژگیهای چنین مناطقی و وجود محل دفن زباله کهریزک، . مشاهده شده اند

دریاچه نمک، بستر رودخانه ها و موقعیت شمال غربی مرز پارک ملی کویر، جمعیت پرندگان مهاجر 
 مناسب برای استراحت و بسیاری از پرندگان منطقه را آرام و. در پائیز، زمستان و بهار قابل توجه است

از گونه های معمول این گروه از  ) Larus ridibundus( سر سیاه کاکاییتغذیه یافته که در میان آنها 
مسیرهای . در استراحتگاههای زمستانی این پرندگان در تعداد زیاد تجمع می یابند. پرندگان می باشند

  . نشن داده شده است27-5کلی مهاجرت پرندگان در شکل 

  
   مسیرهای کلی مهاجرت پرندگان در ایران-27-5شکل 

  
 قطعه افزایش 500، به حدود 1382  در سال  1(Larus Catchinus/argentatus) پازرد کاکایی
  . از جمله پرندگان معمول این ناحیه می باشند(Sturnus vulgaris) 2 ها ساریافته و 

                                                 
١ – Yellow Legged / Herring Gulls 
٢ - Starbing 

www.SID.ir


  وضع موجود محيط زيست منطقه -٥ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 
 

 گاه تهران دانشکده محيط زيست دانش    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 
-٥ ٥٠

ت در طول زمستان افزایش قابل اسمهاجرکه پرنده ای ) Milvus migrans (کورکور سیاهجمعیت 
 اردک در طول پائیز به منطقه بند علی خان مهاجرت می 1000 غاز، 1000بیش از . مالحظه ای می یابد

  .کنند
 های معمولی و تعداد درنا، سارگپه ، برخیکنار آب چرها 2000صرف نظر از غازها و اردکها، حدود 

  .می کنندکمی عقاب در طول زمستان از منطقه عبور 
گیاهانی شامل بوته های ) ره(اخیراٌ در اطراف فرودگاه بین المللی امام خمینی 

Ornamental،Conifer ها و درختانDeciduousدرختان دارای ارتفاعی کمتر .  کاشته شده است
 به Caesalpinia gilliesii از گونه، Ornamentalبوته های .  متر بوده و اخیراٌ کاشته شده اند2از 
 در اطراف فرودگاه Pinus sp و Capressus sempervirensگونه های . عداد زیاد کاشته شده اندت

 Fraxinus angustifolia شامل تعداد زیادی deciduous ها درختان Coniferکاشته و در پشت 
  . مشاهده می شودGleditsia caspicaو نیز 

 ارائه 23-5در جدول ) ره(للی امام خمینی فهرست پرندگان مشاهده شده در محدوده فرودگاه بین الم
  .شده است

  
  26/7/83در ) ره( پرندگان مشاهده شده در اطراف فرودگاه بین المللی امام خمینی 23-5جدول 

  تعداد مشاهده شده  گونه ها
  15 چکاوک کاکلی
  8  کبوتر معمولی
  35  گنجشک خانگی

  2  زاغی
  1  چک چک بیابانی
  20  دم جنبانک ابلق

  
 ها از جاذبه کالغ سیاه ها و ساره گیاهکاری شده در اطراف فرودگاه در آینده برای پرندگانی نظیر منطق

گونه های پرنده مشاهده شده عمدتاٌ شامل پرندگان کوچکی است که . مناسبی برخوردار خواهد بود
  .جذب مناطق آبیاری شده گردیده اند
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 متری از سطح دریا 1000رودگاه در ارتفاع  کیلومتری شمال شرقی ف10محل دفن کهریزک در حدود 
از خشکی نسبتاٌ کمتری ) ره(قرار دارد ولی به دلیل نزدیکی به کوه، منطقه نسبت به محل فرودگاه امام 

  .برخوردار است
محل دفن کهریزک در کنار مناطق مسکونی قرار داشته و در اطراف و داخل آن درختان بزرگی وجود 

.  و درختان کاج می باشندCupressus sempervirens هائی نظیر Coniferدارند که عمدتاٌ شامل 
بیشتر نقاط داخل محل دفن کهریزک فاقد پوشش گیاهی است که علت اصلی آن فعالیتهای دفن زباله 

 و Salsolaکه شامل . از سوئی در اطراف محل دفن گیاهان مقاوم به خشکی رشد می کنند. می باشد
 از جمله Papillionacea و انواع Chenopodiacea ،Mimosa sp ،Cusueta spسایر 

Astragalusمی باشند .  
در محل دفن کهریزک مقادیر زیادی زبالۀ آبی به صورت روباز وجود داشته که باعث جذب پرندگان 

. درختان اطراف این محل برای استراحت پرندگان مناسب هستند. زباله خوار و همچنین سگها می شود
 از زمره کاکایی و کالغ سیاه، سار گونه پرنده مشاهده شده است که در میان آنها 15در این محل 

  .پرندگانی هستند که عمدتاٌ در تصادم با هواپیما ها سابقه دارند
  . وجود داردسارجمعیت پرندگان خصوصاٌ در زمستان افزایش یافته و احتمال حضور حدود صد هزار 

 23در اولین بار صبح زود . ران دو بار مورد بازدید قرار گرفته استمنطقه پیشنهادی برای دفن زباله ته
حیه  که در آن نا83 مهرماه 26 که تعداد بیشتری از پرندگان مشاهده شدند و بار دیگر در 83مهرماه 

  ).24- 5جدول (اطراف کارخانه کمپوست مورد بازدید قرار گرفت 
 کمی زود به نظر می رسد و یاجر زمستان گذرانزمان بازدید های انجام شده برای ورود پرندگان مه

.  در خالل زمستان مشاهده شوندند ها می توانسار که تعداد به مراتب بیشتری از پیش بینی می شود
 جذب کاکایی ها ها و کالغ سیاه ها به مناطق باز که در آنها زباله آلی تازه وجود داشته باشد نظیر سار

 ها جذب زباله شده و گنجشک خانگیوست دسته های بزرگی از در اطراف کارخانه کمپ. می شوند
  . نیز مشاهده شدندقمری خانگی دسته کوچکی از
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حداکثر  (83 مهرماه 26 و 23 پرندگان مشاهده شده در محل دفن کهریزک در -24-5جدول 
  )تعداد

  تعداد  گونه ها
  7 چک چک گوش سیاه

  120  چکاوک کاکلی
  110  کبوتر معمولی

  1  یک منزویآب چل
  8  کالغ ابلق

  470  گنجشک خانگی
  2  سنگ چشم ایزابل

  1  دلیجه
  9  قمری خانگی

  7  زاغی
  1  چک چک بیابانی

  85  کالغ سیاه
  2100  سار

  1  پیپیت جنگلی
  38  دم جنبانک ابلق
  22  کاکایی پازرد

 
در واقع هیچ . استمحل دفن پیشنهادی چنانکه قبالٌ نیز اشاره شده است، دارای پوشش گیاهی فقیری 

تنها در طول آبراهه های خشکیده تنها بوته ها و درختچه های . درختی تا افق دید به چشم نمی خورد
  .ه مشاهده شده است و غیرEphedrasp ،Thistles ،Abutilon sp ،Brassicaکوچکی نظیر 

رندگان در منطقه تنها سه گونه از پ. خشکی منطقه بسیار محدود است زندگی پرندگان به علت شرایط
 قم - تنها در طول جاده قدیم تهرانچکاوک کاکلیاز این پرندگان ). 25-5جدول . (مشاهده شدند

  .مشاهده گردید که علت آن احتماالٌ وجود مقداری زباله پراکنده در طول جاده بوده است
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   پرندگان مشاهده در محل دفن پیشنهادی-25-5جدول 
  تعداد  گونه

  7 چکاوک کاکلی
  1  ک چک بیابانیچ

  1  زنبورخوار معمولی
 
 

   خزندگان-5-3-1-3
غذای مورد نیاز پستانداران هم وزن خود احتیاج دارند چرا % 10  بهخزندگان موجوداتی هستند که تنها

لذا خزندگان از قابلیت بقا . که بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق نور خورشید تامین می نمایند
بر همین اساس، خزندگان در محدوده اثرات . شک و صحرائی برخوردار می باشنددر محیط های خ

خزندگان منطقه به طور کلی فاقد ارزش اقتصادی هستند بنابراین . دارای گونه های متنوعی هستند
سه رده از خزندگان در . اگرچه جمعیت آنها در منطقه زیاد است ولی هیچگونه اثر حفاظتی ندارد

  :ناسائی شده اندمحدوده اثرات ش
- Order Testodines 
- Order Daurides 
- Order Serpentes 

  . ارائه شده است26-5فهرست خزندگان در جدول 
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   گونه های خزندگان در محدوده اثرات-26-5جدول 
Scientific name Family Order 

Testodo horsfieldii Testudinidae Testudines 
Laudakia nupta 
Phrynocephallus mystaceus 
Phrynocephallus scutellatus 

Agamidae 

Agamura  Persica 
Bunopus tuberculatus 
Cyrtopodion caspium 
Teratoscincus bedriagai 

Gekkonidae 

Eremias arguta 
Eremias nigrolateralis 
Eremias persica 
Eremias velox velox 
Mesalina watsonana 

Lacertidae 

Ablepharus bivittatus 
Ablepharus pannonicus Scincidae 

Varanus grisseus caspius Varanidae 

Sauria 
 

Coluber rhodrachis 
Coluber najadam 
Coluber ravergirri 
Psammophis lineolatus 
Telescopus fallax iberus 
Telescopus rhinopoma 

Colubridae 

Vipera latita 
Vipera lebetina 
Echis carinatus sochureki 
Macrovipera lebetina obtus 
Agkistrodom intermedius 
casicus 

Viperidae 

Naja oxiana  Elapidae 

 
Serpentes 
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 Agamidae گونه ای از خزندگان در محدوده اثرات متعلق به خانواده -28-5شکل 

 

 
 Laeertidae در محدوده اثرات متعلق به خانواده  گونه ای از خزندگان-29-5شکل 
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   دوزیستان -5-3-1-4
، تعداد بسیار )به ویژه در محدوده اثرات(با توجه به محدودیت بسیار زیاد آب شیرین در منطقه 

اگرچه این گونه ها جمعیت اندکی را به خود . محدودی از دوزیستان در منطقه زندگی می کنند
گونه های .  عین حال حلقه ای از زنجیره اکولوژیکی به شمار می رونداختصاص می دهند ولی در

  . ارائه شده اند27- 5دوزیستی که در سراسر منطقه ممکن است حضور داشته باشند در جدول 
  

   فهرست دوزیستان در محدوده اثرات و مناطق اطراف-27-5جدول 
Scientific name Family Sub order Order  

Rana ridibunda 

Rana rana 
Ranidae Diplasiocoala 

Bufo viridis arabicus 

Bufo bufo 
Bufonidae Procoela 

Salienta 

  
   پوشش گیاهی-5-3-2

 تورانی به شمار می رود این منطقه دارای -این منطقه بخشی از استپ های ایران مرکزی و منطقه ایرانی
اراضی پست در محدودۀ اثرات شور بوده . داقلیمی گرم و خشک با گونه های گیاهی آب گریز می باش

  .و به لحاظ شوری و قلیائیت دچار محدودیت می باشند
منطقه در مجاورت صحرای مرکزی با پوشش گیاهی که عمدتاٌ از گونه های زیر تشکیل شده است قرار 

  :دارد
- Alhaji camelorum 
- Peganum harmala 
- Tamarix sp. 
- Lactuca orientalis 
-Salsola sp. 
 
. پوشش گیاهی منطقه بسیار فقیر بوده و تا افق دید چشم غیر مسلح هیچگونه درختی مشاهده نمی شود

  .نزدیکترین گروه درختان در نزدیکی روستای عزیز آباد به چشم می خورد
به طور کلی محدوده اثرات و مناطق اطراف آن از نظر پوشش گیاهی و قابلیت توسعه آن فقیر می باشد 

  ).33-5 تا 30-5کال اش(
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   بخشی از محدوده اثرات نشان دهنده پوشش گیاهی فقیر-30-5شکل 

  
  

  
   منطقه زیر حوزه بخش شمالی محل پیشنهادی-31-5شکل 
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-٥ ٥٨

  
   منطقه در مجاورت خطوط برق فشار قوی-32-5شکل 

  
  

  
   فرسایش ناشی از رواناب و باد-33-5شکل 
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-٥ ٥٩

   محیط زیست  مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت-5-3-4
از جمله موارد مهم در بررسی اثرات زیست محیطی هر پروژه وجود مناطق چهار گانه محیط زیست 

مناطق چهار گانه شامل پارکهای . است که به لحاظ اکولوژیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند
  .ملی، مناطق حفاظت شده، مناطق حساس و پناهگاه های حیات وحش می باشد

طقه که به لحاظ زیست محیطی مهم تلقی می شوند در فاصله کامالٌ دوری از محل پیشنهادی دو من
برای دفن زباله تهران قرار دارند که عبارتند از منطقه حفاظت شده و پارک ملی کویر و دریاچه حوض 

متر  کیلو45فاصله منطقه حفاظت شده و پارک ملی کویر از محل پیشنهادی حدود . سلطان در استان قم
شایان ذکر است که دریاچه حوض سلطان .  کیلومتر می باشد35حدود از آن و دریاچه حوض سلطان 

جزء مناطق چهار گانه طبقه بندی نشده است ولی در عین حال به لحاظ زیست محیطی دارای اهمیت 
  . نشان داده شده است34-5موقعیت این دو منطقه نسبت به محل پیشنهادی در شکل . است
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-٥ ٦٠

  
   موقعیت منطقه حفاظت شده و پارک ملی کویر و دریاچه حوض سلطان نسبت به محل پیشنهادی دفن زباله تهران-34-5شکل 

آباد عزيز

پيشنهادی زباله دفن محل

کوير شده حفاظت منطقه و ملی پارک

سلطان حوض درياچه

آباد حسن

شور رود

خمينی امام المللی بين )ره(فرودگاه
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 گاه تهران دانشکده محيط زيست دانش    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 
-٥ ٦١

   فرهنگی- اقتصادی- محیط اجتماعی-5-4
مطالعات اجتماعی جامعی به موازات مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی حاضر در حال انجام می 

ژه مدیریت مواد زائد جامد تهران، در بر گیرنده محدوده تهران بزرگ باشد که به عنوان بخشی از پرو
  .می باشد

فرهنگی محیط های بالقوه دریافت کننده اثرات پروژه - اقتصادی-در این بخش ساختار اجتماعی
  .پیشنهادی ارائه شده است

حمد علی ، عزیر آباد و قلعه م)در بخش جنوب شرقی محل دفن(روستاهای اطراف شامل هوشنگ آباد 
 نفر جمعیت 20شایان ذکر است که روستای هوشنگ آباد کامالٌ خالی از سکنه بوده و تنها . خان

.  کیلومتری محل دفن پیشنهادی واقع شده است6روستای عزیز آباد را تشکیل می دهند که در حدود 
 .ر گرفته است کیلومتری عزیز آباد قرا6 نفر در فاصله حدود 100قلعه محمد علی خان هم با جمعیت 

اطالعات ارائه شده در این بخش بر اساس بازدیدهای میدانی و آمار منتشره از سوی سازمان مدیریت و 
  . تهیه شده است1380برنامه ریزی در سال 

  
   موقعیت محدوده در تقسیمات کشوری-5-4-1

ستان ری که عزیز آباد در شهر- بر اساس تقسیمات کشوری محل دفن زباله پیشنهادی در هوشنگ آباد
 کیلومتر 2293شهرستان ری با مساحتی حدود . یکی از دوازده شهرستان استان تهران می باشد قرار دارد

  ).35-5شکل (مربع دارای سه شهر حسن آباد، کهریزک و باقر شهر می باشد 

، شهرستان ری به سه بخش فشاپویه. محل پیشنهادی دفن زباله در محدوده شهر حسن آباد قرار دارد
حسن آباد به عنوان مرکز بخش فشاپویه شناخته می شودو دارای . کهریزک و مرکزی تقسیم می شود

لذا محل پیشنهادی در شهر حسن آباد، در بخش فشاپویه . دو دهستان حسن آباد و وهن آباد می باشد
  ).36-5شکل (شهرستان ری قرار دارد 

 روستا از آنها 14 روستا که 49که در ) 1380در سال ( نفر 11178شهر حسن آباد دارای جمعیتی حدود 
  .هوشنگ آباد یکی از روستاهائیست که فاقد جمعیت می باشد.  متروکه شده اند می باشد1380تا سال 

 مهدی بهادری، حاج حسن : خانوار در روستای عزیز آباد زندگی می کنند4در حال حاضر تنها 
  . نفر است20 این روستا جمعیت کل. بهادری، جواد بهادری و اسماعیل صادقی
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-٥ ٦٢

عمدۀ محصوالت کشاورزی آنها . اهالی عزیز آباد از طریق کشاورزی و دامپروری امرار معاش می کنند
در جلوی باغ عزیز )  متر220(اخیراٌ چاه عمیقی . گندم و جو است که به صورت دیم کشت می شود

  .یاد شده در حال حاضر بسته استلذا چاه . آباد حفر شده که به سفره آب قابل برداشت نرسیده است
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   موقعیت محل پیشنهادی دفن زباله در استان تهران-35-5شکل 
  

بر اساس .  راس گوسفند می باشند که در مناطق اطراف به چرا می پردازند500مردم این روستا دارای 
، احداث محل 10/2/83 دیگر در تاریخ بازدید انجام شده از مالک قهوه خانه عزیز آباد و برخی از اهالی

 استان تهران

 شهرستان ری

بخش مرکزی بخش کهریزک  بخش فشاپویه

 شهر حسن آباد

 دهستان حسن آباد

 روستای عزیز آباد

  پیشنهادیمحل دفن

 دهستان وهن آباد

www.SID.ir
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-٥ ٦٣

دفن پیشنهادی به لحاظ تلقی ساکنین روستای عزیز آباد مورد استقبال قرار گرفته و آنها در خصوص 
  .امکان فراهم آوردن فرصتهای شغلی برای ساکنین این روستا اظهار امیدواری نمودند

. سمت استان قم واقع شده است کیلومتری عزیز آباد به 6روستای قلعه محمد علی خان در حدود 
دیده بانی وزارت دفاع نیز در .  نفر می باشد100 خانوار و در مجموع 20جمعیت این روستا شامل 

  .روستای قلعه محمد علی خان قرار دارد
  
  
  
  
  
  
  

www.SID.ir
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-٥ ٦٤

  
   موقعیت محل دفن پیشنهادی زباله نسبت به جوامع اطراف-36-5کل ش

 مرز استان تهران

 مرز استان تهران

 قلعه محمدعلی خان

 حسن آباد
 محل دفن پيشنهادی زباله

 عزيزآباد

للی فرودگاه بين الم
 )ره(امام خمينی 
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  وضع موجود محيط زيست منطقه -٥ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 
 

 گاه تهران دانشکده محيط زيست دانش    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 
-٥ ٦٥

   کاربری زمین -5-4-5
ائی کاربری های زمین و قابلیت زمین در محدودۀ اثرات، طرح جامع تهران و طرح به منظور شناس

طرح جامع استان . جامع توسعه کشاورزی استان تهران به عنوان منابع اطالعاتی در نظر گرفته شدند
تهران تنها محدود به مناطق شهری استان بوده و لذا برای توصیف محدودۀ اثرات قابل استفاده نمی 

لذا اطالعات مورد نظر که در زیر ارائه شده است از طرح جامع توسعه کشاورزی استان تهران که . باشد
از طریق موسسه برنامه ریزی، تحقیقات و اقتصاد کشاورزی و توسط مهندسین مشاور رویان در سال 

  . انجام شده است، اخذ گردیده اند1378
مق بدون پروفیل تکاملی شناخته می  خاک سطحی کم ع ومحدوه اثرات از طریق شیب عمومی کم

  :کاربری زمین در استان تهران به گروههای کلی زیر تقسیم می شود. شود
  اراضی کشاورزی آبی -
 اراضی کشاورزی دیم -

 مراتع -

 کاربری نامشخص -

 )بدون قابلیت کشاورزی(زمین های خشک  -

. قه بندی می شودبر همین اساس، محدودۀ اثرات به عنوان اراضی خشک بدون قابلیت کشاورزی طب
  :محدودیتهای این منطقه عبارتند از

  محدودیتهای مربوط به ویژگیهای خاک -
 محدودیتهای مربوط به توپوگرافی -

 محدودیتهای مربوط به شوری و قلیائیت -

 محدودیتهای مربوط به کنترل سیالب و زهکشی -

 ) و کیفییکم(محدودیتهای مربوط به منابع آب  -

اصلی منطقه ای که محل پیشنهادی دفن زباله در آن قرار دارد می توان در واقع از جمله محدودیتهای 
که هر گونه کاربری را در منطقه ) به لحاظ کم و کیفی(به شوری و قلیائیت خاک و کمبود شدید آب 

  .عمالٌ غیر ممکن می سازد، اشاره نمود
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  )ره( فرودگاه بین المللی امام خمینی -5-4-5-1
) ره(ود در اطراف محل پیشنهادی دفن زباله، فرودگاه بین المللی امام خمینی یکی از کاربریهایی موج

فاصلۀ محل دفن زباله شهری تا فرودگاهها از .  کیلومتری محل پیشنهادی می باشد9در فاصله حدود 
 احتمالی ناشی از تجمع پرندگان و تصادم رجمله مهمترین معیار های انتخاب محل دفن به لحاظ خط

  .اپیما ها می باشدآنها با هو
 لدر این رابطه تعدادی مقررات و دستورالعملهای بین المللی و ملی وجود دارند که مشروح آنها در فص

بر اساس ضوابط یاد شده، موقعیت محل دفن پیشنهادی نسبت به فرودگاه بین . سوم ارائه شده است
بر اساس ضوابط ملی . است بررسی شده 37- 5به صورت تصویری در شکل ) ره(المللی امام خمینی 

 کیلومتر مطرح شده است که در صورت عدم 13حداقل فاصلۀ محل دفن زباله شهری با فرودگاه 
علت . رعایت چنین فاصله ای بایستی احداث محل دفن با هماهنگی مسئولین فرودگاه انجام گردد

صادم پرندگان با اصلی در نظر گرفتن چنین فاصله ای به حداقل رساندن خطر ناشی از تجمع و ت
  .هواپیماها می باشد
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 موقعیت محل دفن پیشنهادی زباله تهران نسبت به فرودگاه بین المللی امام -37-5شکل 
 با توجه به ضوابط ملی و بین المللی) ره(خمینی

  
  
  
  

  

 حسن آباد

 محل دفن زباله پيشنهادی

سازمان مديريت و برنامه ريزی 
 ) کيلومتر١٣(

فرودگاه بين المللی 
 )ره(امام خمينی 

 هوشنگ آباد
 عزيزآباد
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  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 

-٦ ١

   اثرات زیست محیطی-6
ارزیابی اثرات زیست محیطی بالقوه پروژۀ پیشنهادی یعنی احداث محل دفن بهداشتی زباله در هوشنگ 

 عزیز آباد بر محدوده اثرات و مناطق دورتری که به صورت بالقوه دریافت کننده اثرات می باشند –آباد 
اثرات به لحاظ محیط . ام گردیده استمحیط زیست انج بر اساس دستورالعمل ارزیابی سازمان حفاظت

و نیز از نظر شدت در طول ساخت، )  فرهنگی-  اقتصادی-فیزیکی، طبیعی و اجتماعی(های پذیرنده 
اجزاء محیط های . پس از بسته شدن پروژه طبقه بندی شده اند/ و بسته شدن) عملیات(بهره برداری 

شدت اثرات نیز به .  ارائه شده است می باشندفیزیکی، طبیعی و اجتماعی مطابق با آنچه در فصل پنجم
  :صورت زیر درجه بندی شده است

  )مهم(مشخص  -
 متوسط -

 غیر محتمل/ بدون اثر -

شایان ذکر است که ساخت محل دفن پیشنهادی شامل فعالیتهائیست که به نوعی آماده سازی به شمار 
 ساختمانهای دائمی نظیر می روند نظیر آماده سازی زمین برای توسعۀ محل دفن بهداشتی و ساخت

 ساخت سلولهای جدید که .، تاسیسات تصفیه شیرابه، جاده های دسترسی و غیرهاداریساختمانهای 
) یعنی آماده سازی زمین و عملیات خاکی(یک فعالیت مستمر می باشد به عنوان بخشی از فاز عملیاتی 

وان بخشی از فاز ساخت در محسوب می شود در حالیکه در گزارش حاضر به صورت مستقل و به عن
زباله، اثرات غیر عالوه بر اثرات مستقیم ناشی از فعالیتهای محل دفن پیشنهادی . نظر گرفته شده است

مستقیمی نیز در این ارتباط وجود دارند که مهمترین آنها مربوط به اثرات افزایش ترافیک ناشی از حمل 
می ) ره( از آن بر فرودگاه بین المللی امام خمینی زباله و نیز پتانسیل تجمع پرندگان و خطرات ناشی

  .باشند
در پایان گزارش توصیه گروه ارزیابی ) 8ماده (بر اساس الگوی ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست 

  :اثرات زیست محیطی به یکی از سه صورت زیر بیان می شود
  .صیه نمی شودبا توجه به ابعاد گسترده زیست محیطی اجرای طرح یا پروژه تو) الف
  .اجرای طرح یا پروژه با تسهیالت الزم برای کاهش اثرات زیست محیطی قابل اجرا می باشد) ب
  .طرح یا پروژه بدون تمهیدات گسترده برای کاهش اثرات زیست محیطی قابل اجرا می باشد) ج

کهریزک و شایان ذکر است که اجرای پروژه پیشنهادی منجر به بسته شدن حمل دفن زباله فعلی در 
چنانکه در فصل دوم اشاره شده است، . متعاقباٌ پاکسازی و بازیافت گاز این محل دفن زباله خواهد شد
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. محل دفن کهریزک در حال حاضر اثرات بسیار سوء و شدیدی را بر محیط اطراف تحمیل می نماید
ی باشد در قالب این مسئله به دلیل اینکه محل دفن کهریزک فاقد معیارهای کنترل زیست محیطی م

نفوذ شیرابه به خاک و آبهای زیرزمینی، انتشار گاز و بو، خطرات ناشی از انفجار گاز تجمعی در محل 
  .دفن و پراکندگی زباله در جوامع مجاور ایجاد شده است

 محل دفن زباله موجود منجر به کاهش تدریجی اثرات سوء زیست محیطی خواهد شد نلذا بسته شد
به طور کلی این امر به نوعی یک اثر مثبت . بر محیط زیست محل اعمال می شوندکه در حال حاضر 

  . ارزیابی قابل طرح می باشدشمایمشخص پروژه پیشنهادی به شمار می رود که در کلیه اجزاء 
 الف، - 1-6 عزیز آباد در جداول - اثرات کلیدی بالقوۀ پروژۀ پیشنهادی محل دفن زباله در هوشنگ آباد

  .د ارائه شده است- 1- 6ج و -1- 6ب، -1- 6
  
   اثرات بالقوه بر محیط فیزیکی-6-1
   اثر بر خاک -6-1-1
   در طول ساخت-6-1-1-1

منبع اصلی اثرات پروژه پیشنهادی بر خاک در محدودۀ اثرات در عملیات خاکی پیشنهادی در طرح 
 متعاقباٌ کاهش در مجموع اثر از دست دادن خاک ناشی از حفاری و. حمل دفن جدید مربوط می شود

ومت خاک دارای شدت حداقل است چرا که در طرح محل دفن زباله پیشنهادی حداقل خاکبرداری امق
از سوئی خاک ممکن است در اثر ریخت و پاش و نفوذ سوخت . و خاکریزی در نظر گرفته شده است

ده اثرات از این اثر بر خاک نیز در محدو. تجهیزات در صورت عدم کنترل مناسب آنها آلوده شود
  .حداقل شدت برخوردار می باشد

  
   در طول عملیات-6-1-1-2

نفوذ شیرابه و ریخت و پاش سوخت و نشت از وسایل و تجهیزات عملیات و همچنین ترسیب جوی 
فلزات سنگین ناشی از افزایش جابجائی وسایل نقلیه سنگین در محل دفن پیشنهادی منبع اصلی اثر بر 

 آلودگی آن بر خاک به اثرر صورت عدم مدیریت مناسب شیرابه، . باشدخاک در طول عملیات می 
از سوئی آلودگی خاک از طریق تجهیزات عملیاتی از جمله . صورت بالقوه مشخص به شمار می رود

  .اثرات با شدت حداقل می باشد
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   در طول بسته شدن و پس از آن-6-1-1-3
د الیه است که در صورت اجرا اثر مشخص پوشش نهائی حمل دفن زباله پیشنهادی یک سیستم چن

به عالوه کاهش نیز در فرسایش خاک سطحی به دلیل . مثبتی بر پایداری مناطق دفنی خواهد داشت
لذا اثرات . استفاده از پوشش گیاهی بر روی پوشش نهائی حمل دفن پیشنهادی مورد انتظار خواهد بود

  .ز آن حداقل خواهند بودمنفی بالقوه بر روی خاک در طول بسته شدن و پس ا
این مسئله دارای . در طول بسته شدن محل دفن پیشنهادی مقدار کمی شیرابه تولید و تخلیه می گردد

پس از بسته شدن محل دفن پیشنهادی تولید . حداقل اثر منفی و یا بدون اثر بر کیفیت خاک خواهد بود
ی بر کیفیت خاک در این خصوص قابل  و لذا هیچگونه اثرهشیرابه به تدریج به سمت توقف گرائید

  .طرح نمی باشد
  
   اثر بر منابع آب-6-1-2

در فصل پنجم اشاره شده است، منابع آب منطقه عمالٌ محدود به تنها منبع آب سطحی یعنی  چنانکه
رود شور فاقد قابلیت استفاده است چرا که تقریباٌ در بخش اعظم سال خشک بوده . رود شور می باشد

 بر اساس مجموعه. د آن در سایر فصول از کیفیت مناسبی برای استفاده برخوردار نمی باشو دبی اندک
آبهای آبخوان اطالعات ارائه شده در فصل پنجم به نظر می رسد که منطقه به طور کلی فاقد هر گونه 

ست، منطقه کوشک نصرت که در فاصله کامالٌ دوری از محدوده اثرات قرار گرفته ا. ی باشد مزیرزمینی
منبع اصلی . تنها محل بهره برداری محدود از آبهای زیرزمینی با کیفیت نه چندان مطلوب می باشد

لذا اثر کلیدی .  تجمع آبهای سطحی و زیر سطحی در حوزۀ دریاچه نمک می باشدآبخوانتغذیه این 
ناشی خواهد یین دست آن از موارد زیر ءپروژه پیشنهادی بر منابع آب موجود در محدوده اثرات و پا

  :شد
نفوذ شیرابه به الیه های زیر سطحی و شستشوی آن به بستر رود شور که نهایتاٌ می تواند حمل  -

  .شده و به دیاچه حوض سلطان تخلیه گردد
آلودگی رواناب سطحی به ویژه در هنگام سیالب و حمل آالینده ها ار طریق رواناب سطحی  -

ه ای است که محل دفن زباله پیشنهادی در آن به رود شور که منبع آب پذیرنده در زیر حوز
 .قرار دارد

سایر منابع اثرات بر منابع آب نظیر ریخت و پاش سوخت و نشت از تجهیزات مورد استفاده در ساخت 
  .و عملیات محل دفن پیشنهادی از حداقل اثرات برخوردار می باشند
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   در طول ساخت-6-1-3-1
ای حداقل اثرات منفی بر منابع آب به لحاظ آلودگیهای فعالیتهای ساخت محل دفن پیشنهادی دار

حاصل از نشت سوخت در روغن از تجهیزات و نیز فاضالبهای بهداشتی تولید شده در اقامتگاه موقت 
به دلیل پتانسیل ناچیز نفوذ مقادیر بسیار کم آالینده های یاد شده به الیه های زیر . کارگران خواهد بود

 بسیار کمی برخوردار می باشند، هیچگونه اثر منفی بر آبهای زیر زمینی پائین سطحی که از نفوذ پذیری
  .دست در مجاورت دریاچه حوض سلطان متصور نمی باشد

  
   در طول عملیات-6-1-2-2

تولید و انتشار شیرابه از جمله مهمترین منابع بالقوه اثر زیست محیطی پروژه پیشنهادی به شمار می 
 دفنی که تنها زباله های خانگی و زباله های تجاری با ماهیت مشابه زباله های شیرابه چنین مکان. رود

نینگ مناسب سلولهای دفن زباله یعدم ال. خانگی را برای دفن می پذیرد سرشار از مواد آلی خواهد بود
و همچنین عدم وجود سیستم تصفیه شیرابه و جمع آوری آبهای سطحی بالقوه آلوده منجر به آلودگی 

اب سطحی و متعاقباٌ انتقال آلودگی به رود شور و سیستم آبهای زیرزمینی پایین دست در مجاورت روان
این مسئله در صورت عدم به کارگیری اقدامات کاهنده یاد شده . دریاچه حوض سلطان خواهد گردید

 گبر همین اساس در طرح پیشنهادی برای این محل دفن از الینین. اثری مشخص به شمار می رود
 به همراه خاک نفوذ ناپذیر محل و نیز سیستم زهکشی آبهای سطحی برای اطراف و یممبرینمناسب ژئو

لذا اثر پروژۀ پیشنهادی بر منابع آب سطحی منطقه با توجه به . درون منطقه دفنی در نظر گرفته شده اند
ینی محدوده اثرات شایان ذکر است که هیچگونه اثری بر آبهای زیرزم. اقدامات فوق حداقل خواهد بود

  .و آبهای زیرزمینی پایین دست متصور نمی باشد
  
   در طول بسته شدن و پس از آن -6-1-2-3

این مقدار شیرابه فاقد اثری . در طول بسته شدن و پس از آن مقدار محدودی شیرابه تولید خواهد شد
ت چرا که امکان انتقال بر منبع آب سطحی در محدوده اثرات و آبهای زیرزمینی پائین دست خواهد داش

این امر از طریق . آالینده ها از طریق جریانهای سطحی و زیر سطحی بسیار محدود خواهد بود
پوشاندن کامل مناطق دفنی که به معنای به حداقل رساندن یا حذف تماس آبهای سطحی با زباله است 

  .محقق می شود

www.SID.ir


   زيست محيطیاثرات – ٦ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 
 

  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 

-٦ ٥

لرزه خیزی قرار دارد، شکست در عملکرد از آنجائیکه محدوده اثرات در منطقه ای با خطر باالی 
در پی ) مهمی( در سلولهای دفن زباله و سیستم تصفیه شیرابه اثر بالقوه مشخصی ینینگسیستم ال

بهر حال تمام معیارهای مربوط به مقاوم سازی سیستم دفن پیشنهادی در برابر زلزله در . خواهد داشت
ژگیهای خاک و هیدرولوژی محلی، اثرات بالقوه بر اساس وی. طرح مربوطه در نظر گرفته شده است

 آسیب دیده در اثر زلزله از شدت متوسطی برخوردار خواهند ینینگناشی از فرار شیرابه از سیستم ال
  .بود
  
   کیفیت هوا-6-1-3

منابع اصلی تاثیر گذار بر کیفیت هوا در محدوده اثرات و نواحی دورتر مربوط به انتشار غبار در طول 
ملیات، انتشار گاز محل دفن شامل بوهای نامطلوب و گازهای گلخانه ای و نیز خروجی ساخت و ع

انتشار بسیار محدود گازهای محل . می باشد) به ویژه در طول عملیات(اگزوز ماشین آالت و تجهیزات 
  ..دفن در طول بسته شدن و پس از آن نیز پیش بینی می شود

شره از زباله هائی که پوشانیده نشده اند از سیستم تصفیه بخش از گازهای محل دفن و نیز بوهای منت
  .شیرابه به اثرات مربوطه در طول عملیات و بسته شدن محل دفن پیشنهادی خواهند افزود

  
   در طول ساخت -6-1-3-1

انتشار گازها و آالینده . انتشار غبار از عملیات خاکی از اثر متوسطی بر محیط کار برخوردار خواهد بود
ذره ای ناشی از فعالیت ماشین آالت ساخت محل دفن پیشنهادی به کارگران اثر حداقلی خواهد های 
گلبادهای ارائه شده برای دو ایستگاه تهران و قم و همچنین فاصله نزدیکترین با در نظر گرفتن . داشت

ر جوامع محل مسکونی چنانکه در فصل پنجم اشاره شده است، هیچگونه اثری مربوط به انتشار غبار ب
به عبارت دیگر جهت باد که عمدتاٌ به سمت غرب و جنوب شرقی است، . اطراف میسر نمی باشد

و فرودگاه ) نزدیکترین منطقه مسکونی( کیلومتری محل دفن پیشنهادی 6روستای عزیز آباد در فاصله 
ص می دهند که مهمترین کاربری های زمین در منطقه را به خود اختصا) ره(بین المللی امام خمینی 

  .تحت هیچگونه اثری قرار نخواهند گرفت
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   در طول عملیات -6-1-3-2
عملیات محل دفن زباله پیشنهادی شامل فعالیتهائیست که می توانند به صورت بالقوه منجر به انتشار 

 و مهمتر از آنها بوها و گازهای محل) از ماشین آالت و تجهیزات(غبار، آالینده های گازی و ذره ای 
  .دفن زباله گردند

عدم وجود خاک پوششی روزانه بر روی زباله ها و عدم جمع آوری و دفع گاز از اثرمنفی متوسطی به 
 انتشار آالینده های یاد شده بر مناطق. برخوردار خواهد بود) فعال(طور مستقیم بر منطقه کاری 

  .مسکونی اطراف اثری نخواهند داشت
 شیرابه باعث تولید بو می گردد که اثر آن در داخل محل دفن عملیات دفن زباله و سیستم تصفیه

 قم از –اثر بو در صورت عدم وجود منطقه بافری بر جاده قدیم تهران . پیشنهادی متوسط خواهد بود
  .شدت متوسط برخوردار خواهد بود

م در صورت عد. تولید گازهای محل دفن زباله پس از چند ماه از آغاز عملیات شروع خواهد شد
مدیریت صحیح گازها، اثر آن بر محل پیشنهادی دفن زباله و مناطق در مجاورت بال فصل آن متوسط 

  .بوده ولی بر نقاط دورتر در محدوده اثرات اثری متصور نمی باشند
به هر حال، در طرح محل دفن زباله پیشنهادی اقدامات مربوط به حداقل رساندن و یا حذف این اثرات 

ن زباله و نیز ایجاد سیستم فعال ند سبز و منطقه سبز در اطراف و در داخل محل دفنظیر ایجاد کمر ب
بر همین . جمع آوری گاز و سوزاندن آن در یک مشعل استاندارد در نظر گرفته شده است) مکشی(

  .اساس، اثرات بالقوه مربوطه در صورت اعمال اقدامات یاد شده، حداقل شدت را خواهند داشت
  
  ول بسته شدن و پس از آن در ط-6-1-3-3

انتشار غبار ناشی از عملیات خاکی و نیز انتشار آالینده ها از ماشین آالت و تجهیزات در طول بسته 
لذا در این رابطه هیچگونه اثری پیش بینی . شدن و پس از آن به ترتیب حداقل و حذف خواهند شد

  .نمی شود
در صورت عدم .  نرخ تولید برخوردار می باشدانتشار گاز محل دفن زباله در این مرحله از حداقل

مدیریت صحیح، این مسئله می تواند از اثری حداقل بر محل دفن پیشنهادی برای دفن زباله و مناطق 
به هر حال سیستم مدیریت گاز طراحی شده بایستی تا پایان . در مجاورت بالفصل آن برخوردار باشد
  .این مرحله نیز به فعالیت خود ادامه دهد
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   اثر صدا -6-1-4
 قم که در حال حاضر خودروهای سنگین از آن تردد می -سطوح صدا در نقاط مختلف جاده تهران

افزایش ترافیک در این جاده منجر به افزایش اندک ). فصل پنجم(نمایند از مقادیر استاندارد باالتر است 
ساخت و عملیات می توان لذا اثرات مربوطه را در طول . سطح صدا در نزدیکی جاده خواهد شد

در طول بسته شدن و پس از آن عمالٌ به دلیل حذف ترافیک یاد شده و حداقل . حداقل به شمار آورد
  .بودن و یا حذف کلیه عملیات، هیچگونه اثری در این خصوص وجود نخواهد داشت

  
   اثر بر محیط طبیعی-6-2

ش گیاهی فقیر و زمینی استپی با تنوع محدوده اثرات چنانکه در فصل پنجم تشریح شد به لحاظ پوش
پوشش جانوری نیز به چند گونه از خزندگان و پرندگان که به لحاظ . زیستی بسیار محدود می باشد

در این . زیست محیطی و اقتصادی فاقد ارزش خاصی نظیر ارزش حفاظتی می باشند محدود می گردد
همچنین هیچ یک از مناطق چهار گانه . ردمنطقه هیچ گونه گیاهی و جانوری در معرض خطر وجود ندا

نزدیکترین منطقه از . سازمان حفاظت محیط زیست در محدوده اثرات و در مجاورت آن وجود ندارد
 کیلومتری و دریاچه حوض 35این دست منطقه حفاظت شده و پارک ملی کویر در فاصله حدود 

نهادی می باشند که عمالٌ در معرض  کیلومتری از محل دفن زباله پیش25سلطان در فاصله ای حدود 
  .دریافت اثرات بالقوه محل دفن پیشنهادی نیستند

  
   اثر بر گیاهان و زیستگاه آنها-6-2-1
   در طول ساخت-6-2-1-1

ساخت محل دفن پیشنهادی منجر به برداشت و تخریب جزئی پوشش گیاهی بسیار محدود منطقه 
لذا اثر منفی مربوطه از حداقل شدت .  شودو مناطق در مجاورت بال فصل آن می) فعال(کاری

  .برخوردار خواهد بود
از سوئی ایجاد و گسترش کمر بند و فضای سبز در اطراف و داخل محل دفن پیشنهادی اثر مشخصی 
به لحاظ بهبود وضعیت پوشش گیاهی ضعیف فعلی و تبدیل آن به فضائی نسبتاٌ سبز در پی خواهد 

  .داشت
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  ت  در طول عملیا-6-2-1-2
  .عملیات محل دفن پیشنهادی هیچگونه اثر منفی بر پوشش گیاهی فقیر منطقه نخواهد داشت

  
   در طول بسته شدن و پس از آن -6-2-1-3

و نیز ) پوشش نهائی(در مرحله بسته شدن و پس از آن، پوشش گیاهی جدیدی بر روی سطوح دفنی 
این امر دارای اثر مشخص مثبت بر . بدمرزها و قسمتهای مختلف محل دفن ایجاد شده و توسعه می یا
همچنین اثر توسعه پوشش گیاهی به . محدوده اثرات به لحاظ افزایش غنای پوشش گیاهی خواهد بود

 قم و همچنین دید از باال – قم و بزرگراه تهران –لحاظ بصری نیز برای مسافران جاده قدیم تهران 
  . مثبت خواهد بود) برای مسافرین هواپیما ها (
  
   اثر بر جانوران و زیستگاه آنها -6-2-2
   در طول ساخت-6-2-2-1

 حداقل اثرات ناشی از ساخت ,جمعیت فقیر و کم تنوع جانوران و زیستگاههای آنها در محدوده اثرات
  .محل دفن پیشنهادی را دریافت خواهند نمود

  
   در طول عملیات-6-2-2-2

شنهادی بر روی جانوران و زیستگاه آنها پیش بینی هیچگونه اثری ناشی از عملیات محل دفن زباله پی
از سوئی در صورت عدم اعمال مدیریت صحیح از طریق ایجاد پوششهای روزانه و نهائی . نمی شود

مناسب بر روی زباله، جانوران جدیدی که عمدتاٌ انواع موشها و پرندگان را شامل می شوند وارد منطقه 
  .منفی متوسطی بر محدوده اثرات در پی داشته باشداین مسئله می تواند اثر . خواهد شد

  
   در طول بسته شدن و پس از آن-6-2-2-3

پتانسیل جذب گونه های جدید جانوری شامل موشها و پرندگان در این مرحله به حداقل مقدار خود 
د این امر، پوشیده شدن مناطق دفنی است که دسترسی جانوران را به زباله محدودلیل اصلی . می رسد
  .لذا اثرات مربوطه از حداقل شدت برخوردار خواهند بود. می کند
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  اقتصادی و فرهنگی - اثر بر محیط اجتماعی-6-3
 محیط های , جوامع مسکونی اطراف و کاربریهای موجود و یا آتی اراضی اطراف,به لحاظ اجتماعی

مناطق . هادی را دریافت نماینداصلی به شمار می روند که به صورت بالقوه می توانند اثرات پروژه پیشن
 20، شامل روستای عزیز آباد با )چنانکه در فصل پنجم تشریح شده است(مسکونی در محدوده اثرات 

 کیلومتر از 12 و 6 نفر جمعیت به ترتیب با فواصل 100نفر جمعیت، روستای قلعه محمد علی خان با 
 کیلومتر از محل پیشنهادی 10اصله حدود  نفر با ف11000محل پیشنهادی و شهر حسن آباد با جمعیت 

  .می باشند
چنانکه در ابتدای این فصل اشاره شد، جوامع یاد شده حداقل اثرات مربوط به مراحل ساخت و 

در عین حال شهر حسن آباد که بر جاده قدیم تهران . عملیات پروژه پیشنهادی را دریافت خواهند نمود
 خودروهای حمل زباله از این مسیر در معرض اثرات غیر  قم قرار گرفته است به لحاظ استفاده–

  .مستقیم پروژه که عمدتاٌ مربوط به افزایش ترافیک می باشد، قرار خواهد داشت
تنها کاربری موجود در محدوده اثرات که از اهمیت کلیدی برخوردار است فرودگاه بین الملی امام 

و خطرات ناشی از آنها لقوه ناشی از تجمع پرندگان این فرودگاه در معرض اثر با. می باشد) ره(خمینی 
 در داخل و اطراف شایان ذکر است که هیچگونه طرح توسعه کاربری. برای ایمنی پرواز می باشد
 و کارمندان محل دفن پیشنهادی به لحاظ ایمنی و بهداشت اثربر کارگران .محدوده اثرات وجود ندارد

  .کار مورد ارزیابی قرار  گرفته است
نطقه به طور کلی فاقد جنبه های با ارزش فرهنگی و باستان شناختی است لذا در این خصوص م

  .هیچگونه اثری لحاظ نگردیده است
  
   در طول ساخت-6-3-1

هیچگونه اثرات منفی در مرحله ساخت محل دفن پیشنهادی بر روی جوامع اطراف به لحاظ انتشار 
  .لیات خاکی و ماشین آالت مختلف پیش بینی نمی شودآالینده های گازی و گرد و غبار ناشی از عم

عمدتاٌ روستای عزیز آباد و شهر حسن (از سوئی ایجاد فرصتهای شغلی برای بخشی از جمعیت محلی 
اثرات بهداشت و ایمنی . به عنوان کارگران ساده و نیمه ماهر اثر مشخص مثبتی به شمار می رود) آباد

ستانداردهای مربوطه می تواند از شدت متوسطی برخوردار کار در صورت عدم رعایت ضوابط و ا
  .در هر حال ضوابط مربوطه در طرح پیشنهادی مورد نظر قرار گرفته است. باشد
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   در طول عملیات -6-3-2
جوامع مسکونی اطراف محل دفن زباله پیشنهادی حداقل اثرات ناشی از انتشار آالینده های مختلف 

  .هوا را دریافت خواهند نمود
این امر به واسطه .  کارگر مورد نیاز خواهد بود60بر اساس طرح پیشنهادی، برای انجام عملیات حدود 

روستای عزیز آباد و شهر حسن (ایجاد فرصت های شغلی اثری مشخص و مثبت برای جوامع محلی 
  . به شمار می رود) آباد

ارد های مربوطه، خطر انفجار ناشی از عالوه بر اثرات بهداشت و ایمنی کار ناشی از عدم رعایت استاند
عدم مدیریت مناسب گاز محل دفن زباله پیشنهادی دارای اثر مشخص منفی بر کارگران عملیات 

البته شایان ذکر است که کلیه استاندارد ها و ضوابط مربوطه در رابطه با عملیات و . خواهد داشت
  .مدیریت گاز در طرح پیشنهادی ارائه شده است

  
   در طول بسته شدن و پس از آن-6-3-3

بسته شدن و مرحلۀ پس از آن دارای حداقل اثرات بر جوامع مسکونی اطراف محدوده اثرات به لحاظ 
  .انتشار بو و گاز محل دفن خواهد بود

  
   اثرات زیبا شناختی-6-3-4

افی عموماٌ ویژگی بصری موجود محل دفن زباله پیشنهادی یک منطقه خشک نیمه صحرائی با توپوگر
منطقه فاقد هر گونه چشم .  و چند رشته کوتاه تپه های به هم پیوسته می باشدتپه منفردمسطح با چند 

  .انداز قابل مالحظه ای است
اثرات زیبا شناختی مربوط به مراحل مختلف توسعه محل دفن پیشنهادی را می توان در سه گروه زیر 

  :بررسی نمود
  جوامع محلی - 1
  قم–م تهران مسافران جاده قدی - 2

 .استفاده می کنند) ره(دید هوائی مسافران هواپیمائی که از فرودگاه امام  - 3
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   در طول ساخت-6-3-4-1
در . عملیات ساخت عمدتاٌ باعث تولید گرد و غبار شده و بر روی جوامع اطراف اثری نخواهد داشت

.  قم قابل پیش بینی است–ان عین حال اثر بالقوه متوسطی به صورت منفی بر مسافران جاده قدیم تهر
  .اثر بر دید هوائی به لحاظ نوع فعالیتها که محدود به عملیات خاکی است حداقل خواهد بود

  
   در طول عملیات -6-3-4-2

مهمترین اثر منفی زیبا شناختی پروژه پیشنهادی ناشی از عملیات دفن زباله می باشد که می تواند در اثر 
به هر حال این مسئله بر جوامع اطراف که در فاصله نسبتاٌ . صل شودایجاد صحنه های نامطلوب حا

  .دوری قرار دارند هیچگونه اثری نخواهد داشت
 قم قابل پیش بینی است که با توسعه –اثر منفی متوسطی در این رابطه بر مسافران جاده قدیم تهران 

مهمترین اثر . د خواهد رسیدکمر بند ایمنی سبز در اطراف محل دفن به تدریج به حداقل مقدار خو
  .منفی بالقوه به لحاظ زیبا شناختی را می توان به دید هوائی مسافرین هواپیمای عبوری از منطقه دانست

از جمله اثرات اصلی زیبائی شناختی ناشی از عملیات محل دفن پیشنهادی دید هوائی مسافران 
این فرودگاه در . ن فرود می آیندآا ترک یا در ر) ره(هواپیمائی است که فرودگاه بین الملی امام خمینی 

تحلیل موقعیت محل دفن .   کیلومتری شمال غربی محل دفن پیشنهادی قرار گرفته است9فاصله 
  ).1-6پیوست (مورد بررسی قرار گرفته است ) ره(پیشنهادی نسبت به فرودگاه امام 

 تائید نموده اند، پروازهای بین الملی و 2004 اکتبر 18نیز در جلسه ) ره(چنانکه مسئولین فرودگاه امام 
 مختلف به 1نیز پروازهای داخلی از بخشهای شمالی کشور از مسیر ها و در محدوده های نگه داشت 

  .فرودگاه نزدیک می شوند
تنها هواپیماهائی . شایان ذکر است که اکثر پروازهای بین المللی در شب هنگام وارد فرودگاه می شوند

 در معرض اثر بالقوه منفی زیبا شناختی برای  می رسند)پروازهای داخلی( جنوبی ایران که از بخشهای
 متر از 500مسافران سمت چپ هواپیما خواهند بود چرا که این پروازها در ارتفاع پائین تر حدود 

با در نظر گرفتن .  به فرودگاه نزدیک می شود کیلومتری محل دفن زباله پیشنهادی5فاصله حدود 
 اثرات منفی زیبا شناختی یاد  است محل دفن بهداشتیله زیاد و این مسئله که محل دفن پیشنهادی فاص

این اثرات بالقوه با انجام عملیات دفن زباله در شب و انجام عملیات با . شده به حداقل خود می رسد
  .حداقل سطح کاری و استفاده از پوششهای روزانه به میزان بیشتری کاهش خواهد یافت

                                                 
١ – Holding Area 
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   در طول بسته شدن و پس از آن-6-3-4-3
 عمومی موجود و آنچه در مرحلۀ عملیات محل دفن یبسته شدن و مرحله پس از آن به طور کلی سیما

ت را به صورت مثبت به سطحی پوشیده از گیاهان و محصور در یک کمربند سبز  اسپیشنهادی  متصور
یشنهادی در این مرحله بر مسافران جاده قدیم لذا اثرات زیبا شناختی محل دفن پ. تغییر خواهد داد

  . مشخص و مثبت خواهد بودها قم و مسافران هواپیما –تهران 
  
   اثرات غیر مستقیم-6-3

چنانکه در ابتدای این فصل اشاره شد، اثرات غیر مستقیمی نیز به صورت بالقوه بر محیط مطرح خواهد 
ن آباد به عنوان تنها منطقه مسکونی که در امتداد این اثرات شامل افزایش ترافیک در منطقه حس. بود

در ارتباط با ) ره( قم قرار داشته و نیز اثر بر ایمنی پرواز در فرودگاه بین المللی امام –جاده قدیم تهران 
  .تجمع بالقوه پرندگان در محل دفن پیشنهادی زباله می باشند

  
   اثر بر ترافیک-6-3-1

ا فرض تردد تعداد مشابه خودروهای حمل زباله نظیر آنچه در حال  قم ب–ترافیک جاده قدیم تهران 
 اگرچه افزایش بار .یش خواهد یافتاحاضر به سمت محل دفن زباله کهریزک در تردد می باشد افز

مشخصی بر بالقوه ترافیکی یاد شده از مقدار قابل توجهی بر خوردار نمی باشد، در عین حال اثر 
  .اظ افزایش خطر حوادث جاده ای و پراکندگی زباله در پی خواهد داشتساکنین شهر حسن آباد به لح

اثرات مربوط به آلودگی صوتی و آلودگی حاصل از خروجی اگزوز خودروها را می توان حداقل فرض 
در ) SOX, NOX(نمود چرا که سطح صدای پس زمینه و نیز آالینده های منتشره بوسیله خودروها 

افزایش ترافیک در نقطه حسن آباد اثر . ندارد های مربوطه تجاوز می نمایندنواحی نزدیک جاده از استا
دلیل اصلی این مسئله عدم . مشخص منفی در قالب افزایش تصادفات جاده ای در پی خواهد داشت

. و پلهای عابر پیاده در شهر حسن آباد می باشد) در صورت وجود(وجود مسیرهای مناسب عابر پیاده 
 4/1 حادثه رانندگی در طول سال شده است که از این تعداد 3/45التی منجر به وقوع فقدان چنین تسهی

تعداد چنین حوادث احتماالٌ با افزایش بار .  حوادث به ترتیب منجر به فوت و جراحت شده اند3/1و 
این اثر منفی مشخص می تواند از طریق ایجاد جاده ای . ترافیکی در این نقطه افزایش خواهد یافت

ار گذر در اطراف شهر حسن آباد و یا ایجاد مسیرهای عبور و پل های عابر پیاده برای تسهیل عبور و کن
  .مرور از عرض جاده و به حداقل رساندن تصادفات بالقوه حذف شود
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بهر حال، این اثر در صورت اعمال استراتژی کاهش مواد زائد جامد و اجرای واحدهای کمپوست و 
جه مقدار زباله ورودی به محل دفن پیشنهادی از شدت حداقل برخوردار خواهد متعاقباٌ کاهش قابل تو

  .بود
  
   خطر پرندگان بر فرودگاه-6-3-2

 یک متخصص ایرانی پرنده نظرات کارشناسیبه منظور ارزیابی خطر تصادم پرندگان با هواپیما ها، 
گزارش . ده قرار گرفته  استشناسی از طرف سازمان بازیافت برای انجام ارزیابی مربوطه مورد استفا

این متخصص ایرانی توسط یک متخصص بین المللی از طرف بانک جهانی مورد بازبینی قرار گرفته که 
همچنین گزارش کامل . خالصه ای از یافته های آنها و توصیه های الزم به شرح زیر ارائه شده است

  . ارائه شده است2- 6 پیوست درمربوطه 
حل دفن زباله موجود و پیشنهادی در یک رقوم ارتفاعی قرار گرفته اند سه موقعیت فرودگاه، م •

در حال حاضر پرندگان زیادی در ). در این حالت محاسبات ارتفاع پرواز آسان تر می شود(
کهریزک دیده می شوند که اکثر آنها در مناطق اطراف محل دفن کهریزک به استراحت پرداخته 

کالغ . ر پائیز تا اوایل بهار در مناطق اطراف اقامت می نمایندو پس از رسیدن به منطقه در اواخ
همچنین پرندگان در فرودگاه .  در تمام طول سال حضور دارندکاکایی ها ها و تا حدودی سیاه

 .و محل دفن پیشنهادی در اطراف نواحی خود اقامت خواهند نمود

بیشتر از هنگام بر خواستن آن خطر تصادم پرندگان با هواپیما ها در طول فرود آمدن هواپیما  •
و )  درجه3(له آن است که هواپیما های در حال فرود با زاویه کمتر ئدلیل این مس. می باشد

 . مانور آنها را کم می کند پرواز نمایندکه قابلیت سرعت کمتر

 کیلومتر است که نشان دهندۀ ارتفاع پرواز 9کمترین فاصله بین فرودگاه و محل دفن پیشنهادی  •
به هر حال هواپیماها نمی توانند به طور مستقیم از روی محل دفن .  متر می باشد500ش از بی

 کیلومتری 5پیشنهادی به باند فرودگاه دسترسی داشته باشند بلکه بایستی در فاصله ای حدود 
در هنگام استفاده از ورود مستقیم در . به سمت شرق یا در دایره منطقه نگه داشت عبور نمایند

 متری قرار می 500 تا 400 از محل دفن پیشنهادی هواپیماها در ارتفاع بین  کیلومتری5ه فاصل
 کیلومتری 15 در صورت استفاده از دایره منطقه نگه داشت، هواپیماها در فاصله حدود .گیرند

در صورتیکه هواپیما در .  متری قرار خواهند داشت5000 تا 1500از فرودگاه و در ارتفاع بین 
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 کیلومتر و ارتفاع 16ای درست باالی محل دفن پیشنهادی پرواز نماید، فاصله پرواز بین  دایره
 . متر خواهد بود900آن حدود 

به عبارت دیگر .  متر اتفاق می افتد150زیر % 95 متر و 100تمام تصادم ها در ارتفاع زیر % 90 •
ری فرودگاه محتمل  کیلومت3تمام تصادم ها در فاصله حدود % 95 درجه، 3با زاویه فرود 

 .خواهند بود و اغلب آنها در داخل خود فرودگاه به وقوع خواهند پیوست

پرندگان در طول مهاجرت تمایل دارند در ارتفاع باالتر پرواز کنند و معموالٌ از عالیم قابل  •
اگر به عنوان مثال مرغهای . مشاهده در دورنما نظیر رودخانه ها، جاده ها و غیره پیروی نمایند

 قوی در لدریائی خط راه آهن بین محل دفن پیشنهادی و کهریزک را دنبال نمایند، به احتما
پرندگان مهاجر بعضاٌ در ارتفاع بیش از .  کیلومتری از فرودگاه عبور خواهند نمود5/2فاصله 

 . متر پرواز خواهند نمود200

ند از موتور هواپیما و  گرم اغلب می توان500به صورت سر انگشتی پرندگان با وزنی کمتر از  •
 از کاکایی ها ها و سارا، کالغها ها، کالغ سیاهبه ویژه . بدون ایجاد آسیب به هواپیما عبور کنند

 ها اگر چه دارای وزن سار ها و کالغ سیاه. جمله کاندیداهای محتمل تصادم با هواپیما هستند
برخورد با هواپیما ها می  گرم هستند ولی به دلیل پرواز دسته جمعی در صورت 500کمتر از 

 ها بعضی در کالغ سیاه ها و کالغمرغهای دریائی، . توانند باعث ایجاد صدمات جدی شوند
 متر پرواز می کنند مثالٌ هنگامیکه بین استراحتگاه و مناطق تغذیه پرواز 1500ارتفاعی بیش از 

 .می نمایند
 
 :نتیجه گیری •

به مراتب کمتر از آنچه الزمۀ تصادم با هواپیما پرندگان در محل های دفن زباله در ارتفاعی  -
  .هاست پرواز می نمایند

 و پوشش گیاهی در آن ایجاد شود، خطر هدر صورتیکه محل دفن زباله کهریزک بسته شد -
دلیل اصلی این امر دسترسی پرندگان به مواد . تصادم پرندگان از زمان حاضر کمتر خواهد بود

 حالیکه در محل دفن پیشنهادی دسترسی پرندگان به غذائی در محل دفن کهریزک است در
لذا پرندگان کمتری جذب محل دفن پیشنهادی خواهند . زباله به مراتب کمتر خواهد بود

 نظیر استفاده از یک عقاب تعلیم دیده  نیزممکن است اقدامات کاهش اثرات دیگری. گردید
 .برای ترساندن و فراری دادن پرندگان مورد نیاز باشد
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صورت عدم بستن محل دفن زباله کهریزک، یا عدم تمایل پرندگان به استراحت در منطقه در  -
محل دفن پیشنهادی زباله یا روی کابلهای برق فشار قوی، خطر تصادم با هواپیما وجود 

این مسئله هنگامی نمود می یابد که پرندگان در مسافتهای دورتر در منطقه . خواهد داشت
و یا پرواز برای ) کهریزک(از بین محل دفن زباله پیشنهادی و فعلی پرواز نمایند نظیر پرو

 .استراحت روی درختان حاشیه فرودگاه

  
 :توصیه ها •

برای احتراز از وقوع تصادم پرندگان با هواپیما ها، توصیه می شود، محل دفن زباله کهریزک 
عدم امکان چنین کاری، در صورت . بسته شده و در اطراف فرودگاه هیچگونه گیاهکاری انجام نشود

باید اقدامی در راستای جلوگیری از پرواز پرندگان از محل دفن زباله پیشنهادی به نزدیکی فرودگاه 
  :این اقدام می تواند از طرق زیر حاصل شود. انجام گیرد

 ها به کارخانه کمپوست کهریزک از طریق انجام کالغ سیاه و کاکایی ها ورود  ازجلوگیری -
ت در محیطی مسقف یا در صورت امکان تشکیل ویندروها بالفاصله پس از فرآیند کمپوس

  .دریافت زباله تازه
 مثالٌ با استفاده از عقاب ,پوشاندن مداوم زباله آلی تازه و ترساندن پرندگان و فراری دادن آنها -

 .تعلیم دیده

ر نزدیکی ایجاد فضای سبز کوچکی به همراه سیم های فاقد جریان برای استراحت پرندگان د -
 .محل دفن پیشنهادی که باعث عدم ضرورت پرواز پرندگان به سمت فرودگاه می گردد

 .پایش تعداد پرندگان و رفتار آنها در محل دفن پیشنهادی و فضای سبز حاشیۀ فرودگاه -

  
   آلودگی آبهای زیر زمینی-6-3-3

محدود در منطقه کوشک چنانکه در فصل پنجم اشاره شده است، تنها منبع آب زیرزمینی با کمیتی 
دریافت اثرات  کیلومتری محل دفن زباله پیشنهادی ممکن است در معرض 35نصرت واقع در حدود 

  .ناشی از فرار شیرابه در صورت عدم کنترل آن قرار گیرد
) هنگام بارشهای شدید(آالینده ها به صورت بالقوه  از طریق الیه های زیر سطحی و در فصول تر 

. پذیری بسیار کم خاک محل شکل می گیرندروان بهای سیالب گونه به دلیل نفوذ . دمنتقل خواهند ش
به هر حال تعداد آزمایشهای انجام شده در خصوص نفوذ پذیری خاک محل برای ارائه نتیجه ای 
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محکم کافی نمی باشد ولی در عین حال بر اساس جمیع شواهد و نظرات کارشناسی و نتایج 
اثر بر آبهای زیر زمینی منطقه کوشک نصرت در صورت عدم کنترل شیرابه در آزمایشهای انجام شده، 

  .ز شدت حداقلی برخوردار خواهد بودمحل دفن پیشنهادی زباله ا
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   عزیز آباد بر محیط فیزیکی–قوه کلیدی محل دفن زباله پیشنهادی هوشنگ آباد ل اثرات با–الف -1- 6جدول 
  شدت اثر  نوع اثر  ثرمنشاء ا  اثر بالقوه  محیط  مرحله اجرائی

  حداقل  -  عملیات خاکی   از دست دادن خاک سطحی
  خاک

  حداقل  -  نشت سوخت و روغن  آلودگی خاک
  بدون اثر    کارگراننشست سوخت و روغن و فاضالب بهداشتی اقامتگاه   آلودگی آب سطحی  آب سطحی

  بدون اثر    کارگران فاضالب بهداشتی اقامتگاه نشست سوخت و روغن و  آلودگی آب زیرزمینی محلی  آب زیرزمینی محلی
  متوسط  -  انتشار گردو خاک و غبار

  کیفیت هوا
  انتشار آالینده های خروجی از اگزوز خودروها

  عملیات خاکی و حمل مواد و مصالح
  حداقل  -

  ساخت

 حداقل  -  تجهیزات ساختمانی  تجاوز از حد استاندارد  صدا

 حداقل  -   و روغننشت سوخت  آلودگی خاک   خاک

 حداقل/متوسط  -  نفوذ و انتشار شیرابه  آلودگی آبهای سطحی و رود شور  آبهای سطحی
  بدون اثر    نفوذ و انتشار شیرابه  آلودگی آب زیرزمینی محلی  آب زیرزمینی محلی

  حداقل  -  عملیات خاکی  انتشار غبار
  کیفیت هوا

  متوسط  -  دفن زباله   انتشار گاز محل دفن

  عملیات

  حداقل  -  حمل زباله و تجهیزات دفن آن  تجاوز از حد استاندارد  صدا
  مشخص  +  ایجاد پوشش نهائی و پوشش گیاهی بر روی آن  پایداری خاک  خاک

  نفوذ شیرابه-    آلودگی آبهای سطحی و رود شور  آب سطحی
  متوسط  -   اختالل در عملکرد الینرها به دلیل فعالیت لرزه ای-

  بدون اثر    نفوذ و انتشار شیرابه  آلودگی آب زیرزمینی محلی  آب زیرزمینی محلی
  حداقل  -  دفن زباله  انتشار گاز محل دفن زباله   کیفیت هوا

بسته شدن و 
  پس از آن 

  بدون اثر    خودروها و تجهیزات   تجاوز از حد استاندارد  صدا
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  زیز آباد بر محیط طبیعی ع- اثرات بالقوه کلیدی محل دفن زباله پیشنهادی در هوشنگ آباد-ب-1-6جدول 
  شدت اثر  نوع اثر  منشاء اثر  اثر بالقوه  محیط  مرحله اجرائی

  بدون اثر    عملیات خاکی  آنها کاهش گونه های گیاهی و زیستگاههای  هاگیاهان و زیستگاههای آن
 بدون اثر    خاکعملیات خاکی و تراکم    آنهایاهش گونه های جانوری و زیستگاههاک  هاجانوران و زیستگاههای آن

  ساخت
زیستگاههای گیاهی و جانوری در 

  مناطق چهار گانه

اثر سوء بر گیاهان و جانوران در منطقه 
حفاظت شده و پارک ملی کویر و دریاچه 

  حوض سلطان

آلودگی ناشی از انتشار غبار و خروجی 
  اگزوز ماشین آالت و تجهیزات

 بدون اثر  

 بدون اثر    عملیات خاکی  ه های محلی و زیستگاههای آنهاکاهش گون  نهاآگیاهان و زیستگاههای 

  هاجانوران و زیستگاههای آن

معرفی موشها، پرندگان و سایر ناقلین  -
  بیماری

 ایجاد زیستگاه جدید برای موشها، پرندگان -
  و سایر ناقلین بیماری

  متوسط  -  دفن زباله
  عملیات

زیستگاههای گیاهی و جانوری در 
  مناطق چهار گانه

ء بر گیاهان و جانوران در منطقه اثر سو
حفاظت شده و پارک ملی کویر و دریاچه 

  حوض سلطان

آلودگی حاصل از انتشار غبار و 
خروجی اگزوز ماشین آالت و 

  تجهیزات و نفوذ شیرابه
  بدون اثر  

  نهاآگیاهان و زیستگاههای 
   جدید ایجاد پوشش گیاهی-

  ی گیاهان ایجاد زیستگاه جدید برا-
  مشخص  +  اجرای پوشش نهای و کمربند سبز

  هاجانوران و زیستگاههای آن
   ایجاد پوشش جانوری جدید-

   ایجاد زیستگاه جدید برای جانوران-
بسته شدن و پس   حداقل  -  دفن نامناسب زباله

  از آن
زیستگاههای گیاهی و جانوری در 

  مناطق چهار گانه

اثر سوء بر گیاهان و جانوران در منطقه 
رک ملی کویر و دریاچه حفاظت شده و پا

  حوض سلطان

آلودگی ناشی از انتشار خروجی اگزوز 
ماشین آالت و تجهیزات و انتشار 

  شیرابه
  بدون اثر  
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   اقتصادی و فرهنگی- عزیز آباد بر محیط اجتماعی- اثرات بالقوه کلیدی محل دفن زباله پیشنهادی در هوشنگ آباد-ج-1-6جدول 
  شدت اثر  نوع اثر  نشاء اثرم  اثر بالقوه  محیط مرحله اجرائی

  انتشار غبار-
  انتشار خروجی اگزوز ماشین آالت-

   عملیات خاکی-
   تجهیزات عملیات خاکی-

  بدون اثر  
  جوامع مجاور

  مشخص  +  نیاز به نیروی کار  ایجاد اشتغال
  متوسط  -  عدم رعایت استانداردهای مربوطه  اثرات ایمنی و بهداشت کار   زبالهکارگران محل دفن

  متوسط  -  انتشار غبار
   قم–مسافران جاده قدیم تهران 

  اثرات زیبا شناختی
  عملیات خاکی و تجهیزات مربوطه

  حداقل  -

  ساخت
  

  حداقل  -  عملیات خاکی و تجهیزات مربوطه  اثرات زیبا شناختی  مسافران هواپیما
  حداقل  -  دفن زباله، تولید شیرابه و گاز  دفنانتشار غبار، خروجی اگزوز ماشین آالت و گاز محل 

  جوامع مجاور
  مشخص  +  نیاز به نیروی کار  ایجاد فرصتهای شغلی

  متوسط  -  عدم رعایت استانداردهای مربوطه
  اثرات ایمنی و بهداشت کار   زبالهکارگران محل دفن

  مشخص  -  خطر انفجار گاز محل دفن
  متوسط  -  باله، تولید شیرابه و گازدفن ز  انتشار بو

   قم–مسافران جاده قدیم تهران 
  متوسط -  عملیات دفن زباله  اثرات زیبا شناختی

  عملیات
  

  حداقل -  عملیات دفن زباله  اثرات زیبا شناختی  مسافران هواپیما
  حداقل -  تولید شیرابه و گاز  انتشار بو و گاز محل دفن زباله  جوامع مجاور
 حداقل -  خطر انفجار گاز محل دفن  رات بهداشتی و ایمنی کاراث   زبالهکارگران محل دفن

 حداقل -  تولید شیرابه و گاز  انتشار بو
   قم–مسافران جاده قدیم تهران 

 مشخص  +  پوشش نهائی، ایجاد پوشش گیاهی و کمربند سبز  اثرات زیبا شناختی

بسته شدن و 
  پس از آن

 مشخص  +  ی و کمربند سبزپوشش نهائی، ایجاد پوشش گیاه  اثرات زیبا شناختی  مسافران هواپیما
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  عزیز آباد- اثرات بالقوه کلیدی غیر مستقیم محل دفن زباله پیشنهادی در هوشنگ آباد-د-1-6جدول 
  شدت اثر  نوع اثر  منشاء اثر  اثر بالقوه  محیط مرحله اجرائی

  داقلح  -  افزایش تصادفات
  بدون اثر    پراکندگی زباله
  حداقل  -  آلودگی صوتی 

  ترافیک در نقطه تقاطع حسن آباد  ساخت

  آلودگی هوا

  افزایش ترافیک ناشی از تردد تجهیزات

  حداقل  -
  متوسط  -  افزایش تصادفات
  متوسط  -  پراکندگی زباله
  حداقل  -  آلودگی صوتی

  ترافیک در نقطه تقاطع حسن آباد

  آلودگی هوا

افزایش ترافیک ناشی از تردد خودروهای حمل 
  زباله

  حداقل  -

  جذب پرندگان به محل دفن زباله
اثرات ایمنی پرواز ناشی از تصادم 

پرندگان با هواپیما ها در فرودگاه بین 
  )ره(الملی امام خمینی

  متوسط  -  تغذیه پرندگان از زباله در محل دفن
  عملیات

 سطحی به بستر انتقال شیرابه از طریق الیه های زیر  آلودگی آبهای زیرزمینی  آبهای زیرزمینی در کوشک نصرت
  رود شور و نهایتاٌ دریاچه حوض سلطان

-  
 /متوسط

  داقلح

  جذب پرندگان به محل دفن زباله
اثرات ایمنی پرواز ناشی از تصادم 

پرندگان با هواپیما ها در فرودگاه بین 
  )ره(الملی امام خمینی

استراحت پرندگان بر روی پوشش گیاهی محل 
  دفن زباله

  اقلحد  -
بسته شدن و 
  پس از آن

  آلودگی آبهای زیرزمینی  آبهای زیرزمینی در کوشک نصرت
انتقال شیرابه از طریق الیه های زیر سطحی به 
  بستر رود شور و نهایتاٌ دریاچه حوض سلطان

  حداقل  -
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   برنامه مدیریت زیست محیطی-7
اثرات منفی بالقوه پروژه پیشنهادی، منابع اصلی و محیط پذیرنده آنها در فصل ششم مورد شناسائی و 

هدف از برنامه مدیریت زیست محیطی که در این فصل ارائه می شود فراهم . بررسی قرار گرفتند
ت و تبدیل مواد می باشد که به منظور آوردن فهرستی از اقدامات کاهش اثرات برای سازمان بازیاف

به عالوه در . کاهش و یا حذف اثرات سوء زیست محیطی و اجتماعی پروژه پیشنهادی تعیین شده اند
برنامه مدیریت زیست محیطی اقدامات الزم برای پایش سطح تطابق فعالیتهای پروژه به لحاظ عملیاتی 

دامات الزم برای تقویت ظرفیت سازمان همچنین مجموعه اق. و زیست محیطی معرفی می شوند
بازیافت و تبدیل مواد و سازمان خدمات موتوری در قالب افزایش قابلیت آنها در نظارت و پایش 

  .پیشرفت و بازدهی اقدامات پایشی ارائه شده است
محیطهای پذیرنده در محدوده اثرات که در فصل پنجم تعریف شده اند شامل محیطهای فیزیکی، 

فعالیتهای پروژه پیشنهادی نهایتاٌ به صورت بالقوه . اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشندطبیعی و 
ی مشخص و متوسط فلذا اثرات من. منجر به اثرات منفی کلیدی در محدوده اثرات و ورای آن می شوند

عۀ ناشی از پروژه پیشنهادی که نیازمند اقدامات کاهش اثرات می باشند بر حسب مراحل مختلف توس
  . مبنای طرح مدیریت زیست محیطی را تشکیل می دهند,پروژه

  
  اقدامات کلیدی کاهش اثرات

چنانکه در فصل ششم اشاره گردیده است، اثرات بالقوه مشخص محل دفن زباله پیشنهادی در محدوده 
شامل اثرات غیر مستقیم پروژه پیشنهادی نیز . اثرات عمدتاٌ از عدم کنترل شیرابه گاز ناشی می شوند

افزایش ترافیک در منطقۀ حسن آباد و نیز اختالل در عملیات پرواز در فرودگاه بین المللی امام خمینی 
  .می باشند) ره(

لذا .  محلی در محدوده اثرات عمالٌ متصور نمی باشدآبخوان مطالعات انجام شده، وجود سبر اسا
 متوسط تا حداقلی است که بر آبهای  محدود به اثرات,اثرات محل دفن زباله پیشنهادی بر منابع آب

زیرزمینی پائین دست در منطقه کوشک نصرت و نیز بر آلودگی رود شور که نهایتاٌ منجر به آلودگی 
 همراه با سیستم نگبر همین اساس ایجاد سیستم نامناسب الینی.  یاد شده می گردد می باشدآبخوان

اقدامات اصلی کاهش و حذف اثرات یاد شده به کنترل شیرابه را می توان / های جمع آوری و تصفیه 
  .شمار آورد
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لذا اقدامات مناسب . گاز محل دفن پیشنهادی ممکن است به صورت بالقوه باعث آلودگی هوا گردد
  . کاهش اثرات مربوطه را می توان شامل جمع آوری و سوزاندن گاز در حد استاندارد دانست

د در قالب افزایش بالقوه حوادث و شکایات ساکنین شهر فزایش ترافیک در حسن آباااثرات اجتماعی 
برای کاهش و در واقع حذف این اثر . حسن آباد از جمله اثرات بالقوه منفی پروژه پیشنهادی می باشد

  .احداث یک جاده کنار گذر در محدوده پیرامونی شهر حسن آباد پیشنهاد می شود
ع پرندگان به لحاظ تصادم با هواپیمائی است که از اثر بالقوه مهم دیگر مربوط به خطر ناشی از تجم

در این رابطه چنانکه در فصل ششم اشاره شد، گزارشی . می باشد) ره(فرودگاه بین المللی امام خمینی 
اقدامات کاهش این اثر . جامع تهیه شده است که شامل اقدامات کاهش و حذف اثرات نیز می باشد

  :شامل موارد زیر می باشد
  )غذا(ه در طول شب تا حد امکان برای اجتناب از دسترسی پرندگان به زباله آلی دفن زبال -
 )غذا(تراکم مناسب و پوشاندن زباله دفنی برای حذف دسترسی پرندگان به زباله آلی  -

 ایجاد فضای سبز برای استراحت پرندگان در نزدیکی محل دفن پیشنهادی که باعث عدم  -
 .راف فرودگاه می گرددضرورت پرواز پرندگان به مناطق اط

 ترساندن پرندگان و فراری دادن آنها نظیر استفاده از عقاب تعلیم دیده در صورت لزوم -

برای ارزیابی خطر ) ره(ی امام خمینی لبرگزاری جلسات منظم با مسئولین فرودگاه بین المل -
 تصادم پرندگان با هواپیما ها

ه بر حسب محیط پذیرنده و نیز -1- 7ف تا  ال1- 7اقدامات کاهش اثرات شناسائی شده در جدوال 
  .مراحل اجرا محل دفن زباله پیشنهادی ارائه شده اند
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   اقدامات کاهش اثرات و پایش مربوط به اثرات کلیدی متوسط و مشخص پروژه پیشنهادی بر محیط فیزیکی - الف-1- 7جدول 

  مسئولیت
  اقدامات کاهش اثر  اثر

زمان 
  اجرا

  بودجه
  نظارت  اجرا  )هزار ریال (

  های پایششاخص
نوع و روند تهیه گزارش 

  و پایش
                مرحله ساخت

  انتشار غبار

 تمام مواد ساختمانی بایستی به منظور به حداقل رساندن غبار -
 پوشیده شوند

 تمام خودروهای حاصل مصالح ساختمانی به محل پیشنهادی -
 بایستی پوشیده باشند

انی بایستی به منظور کاهش انتشار  ارتفاع تخلیه مصالح ساختم-
 غبار به حداقل باشد

 آب پایشی منظم بخشهای خاکی محل و جاده های دسترسی -
   داخلی به منظور به حداقل رساندن انتشار غبار

آماده 
سازی و 

دورۀ 
  ساخت

بخشی از هزینه های 
  ساخت

پیمانکار 
ساخت 
محل 
 دفن زباله

سازمان 
  بازیافت

مشاهده بصری کاهش در 
  دار انتشار غبارمق

/ به صورت دوره ای پایش
نظارت توسط سازمان 
بازیافت شامل اجرای 
رضایت بخش اقدامات 

  کاهش اثر

                عملیات

آلودگی آبهای 
سطحی 

و ) رودشور(
آبهای 

  زیرزمینی 

  
 سیستم پیرامونی جمع آوری آبهای سطحی و انتقال آن به حوزه -

  پائین دست
) مناطق دفنی(حی داخل محوطه  سیستم جمع آوری آبهای سط-

 تماس رواناب با زباله و  رساندنبرای جلوگیری و یا به حداقل
  رواناب حاصل به سیستم تصفیه شیرابه تخلیه

  برای جلوگیری از نفوذ شیرابه) نگالینی( ایجاد بستر نفوذ ناپذیر -
 حفر چاههای مشاهده ای بین محل دفن و رود شور بر اساس داده -

  ولوژیکیئهای هیدروژ

قبل از 
شروع 
  عملیات

  
بخشی از هزینه های 
ساخت بودجه پایش 

  :کیفیت آب
 دالر 4000آبهای سطحی 

  در سال 
  :آبهای زیرزمینی

   دالر در سال 4700
  :حفاری چاه ها

    دالر در سال100000

پیمانکار 
ساخت و 
عملیات 
محل 
  دفن

سازمان 
  بازیافت

  
 تطابق عملکردی سیستم -

یه های جمع آوری و تصف
شیرابه و عملیات محل دفن 

  )3-4 و 2-4جدول (
  کیفیت آبهای سطحی و -

، 4- 7جدول (زیرزمینی 
جزئیات مربوط به موقعیت، 
پارامترهای کیفی و زمان 

  )بندی پایش

  
 گزارش هفتگی پیمانکار -

  عملیات به سازمان بازیافت
 عملکرد سیستم زهکشی -

توسط سازمان بازیافت مورد 
  نظارت قرار گیرد

شامل دو ( هر شش ماه -
توسط ) فصل بارندگی

سازمان بازیافت پایش انجام 
  .گردد
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   اقدامات کاهش اثرات و پایش مربوط به اثرات کلیدی متوسط و مشخص پروژه پیشنهادی بر محیط فیزیکی - الف-1-7ادامه جدول 
  مسئولیت

  اقدامات کاهش اثر  اثر
زمان 
  اجرا

  بودجه
 نظارت  اجرا   

  شاخصهای پایش
یه نوع و روند ته

  گزارش و پایش

انتشار گاز محل 
  دفن 

سیستم جمع آوری گاز محل : حداقل سیستم
دفن در کل مناطق دفنی برای کاهش اثرات 

  ایمنی و بهداشت
  

سیستم پیشرفته جمع آوری : سیستم پیشرفته
گاز محل دفن برای دستیابی حداکثر به متان و 

به ) ردل استانداعاز طریق مش(سوزاندن آن 
منظور دریافت سود ناشی از مکانیزم توسعه 

  )ER(کاهش انتشار کربن / پاک

قبل از 
شروع 

عملیات 
  

در طول 
عملیات 

  
  

بخشی از هزینه 
های ساخت و 

  عملیات 
  
پایش : بودجه پایش

متان در هوای آزاد، 
  دالر در سال 1000

پیمانکار 
عملیات 
محل 
  دفن

سازمان 
 بازیافت

غلظت متان : حداقل 
  در هوای آزاد

  
بازده سیستم : پیشرفته

جمع آوری و سوزاندن 
 به ERتا حد تطابق با 

همراه گزارشهای 
رسمی به ممیز بین 

  ی لالمل

گزارش شش ماه 
یکبار توسط پیمانکار 
تهیه و به سازمان 
بازیافت ارائه می شود 
و شامل غلظت متان 
به صورت روزانه و 
هفتگی و بازده سیستم 

ی و نیازهای نگهدار
  .می باشد

بسته شدن و پس 
  از آن

              

آلودگی آبهای 
  سطحی

و ) رود شور (
  زیرزمینی 

هیچگونه اقدام کاهش اثری به جز تداوم 
  .پایش کیفیت آب مورد نیاز نمی باشد

-  
بودجه الزم برای 
پایش چنانکه قبالٌ 
  .اشاره شده است

سازمان 
بازیافت 

سازمان 
حفاظت 
محیط 
  زیست

  قبل مانند  مانند قبل
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  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 

-٧ ٥

   اقدامات کاهش اثرات و پایش مربوط به اثرات کلیدی متوسط و مشخص پروژه پیشنهادی بر محیط طبیعی-ب-1-7جدول 
  مسئولیت

  اقدامات کاهش اثر  اثر
زمان 
  اجرا

  بودجه
 نظارت  اجرا   

  شاخصهای پایش
نوع و روند تهیه گزارش 

  و پایش
  . محل دفن زباله پیشنهادی مورد نیاز نمی باشدهیچگونه اقدام کاهش اثر در طول ساخت  ساخت

                عملیات

جاذبه 
زیستگاه 

جدید برای 
موشها، 

پرندگان و 
ناقلین 
  بیماریها

زباله دفنی بایستی به طور مناسب متراکم 
شده و با پوشش خاک روزانه پوشانده 

شود تا پتانسیل تماس و دسترسی موشها 
به و پرندگان به غذا و محل النه سازی 

  .حداقل خود برسد

در طول 
 عملیات

بخشی از هزینه 
  های عملیات

سازمان 
 بازیافت

پیمانکار 
محل 
  دفن

مقدار خاک مورد 
استفاده در پوشش 

روزانه به نسبت زباله 
  دفنی

 ماهانه  های گزارش-
پیمانکار به سازمان بازیافت 
شامل اطالعات مربوط به 
مصرف خاک پوششی 

  روزانه و هفتگی 
گونه های  تعداد و -

پرندگان و رفتار استراحت 
و النه سازی آنها مورد 

  .پایش قرار گیرد
 وبسته شدن 

  پس از آن 
  .هیچگونه اقدام کاهش اثرات در طول بسته شدن محل دفن زباله پیشنهادی و پس از آن مورد نیاز نمی باشد
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    برنامه مديريت زيست محيطی– ٧ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 
 

  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 

-٧ ٦

   اقتصادی و فرهنگی–و مشخص پروژه پیشنهادی بر محیط اجتماعی  اقدامات کاهش اثرات و پایش مربوط به اثرات کلیدی متوسط -ج-1-7جدول 
  مسئولیت

  اقدامات کاهش اثر  اثر
زمان 
  اجرا

  بودجه
 نظارت  اجرا  

  شاخصهای پایش
نوع و روند تهیه 
  گزارش و پایش

  .هیچگونه اقدام کاهش اثرات در طول ساخت محل دفن زباله پیشنهادی مورد نیاز نمی باشد  ساخت

                عملیات

خطر انفجار گاز 
محل دفن بر 

  کارگران

 ایجاد برنامه ایمنی توسط پیمانکار بر اساس -
  استانداردهای بهداشت و ایمنی حرفه ای

 سلولهای محل دفن می بایستی مجهز به -
  سیستم جمع آوری گاز باشند

در طول 
 عملیات

بخشی از هزینه های 
 بودجه عملیات

مانند جدول : پایش
  الف-7-1

انکار پیم
عملیات 
محل 
  دفن

سازمان 
 بازیافت

-1-7مانند جدول 
الف در مورد انتشار 
گاز و اجرای برنامه 

  ایمنی

 الف -1-7مانند جدول 
  در خصوص انتشار گاز

شکایت مسافرین 
جاده قدیم تهران 

 قم در مورد بو –
و اثرات زیبا 

  شناختی

 زباله بایستی به صورت مناسب با خاک -
ه شود تا بو و اثرات پوششی روزانه پوشاند

  زیبا شناختی به حداقل برسد
 مرزهای محل دفن زباله پیشنهادی بایستی با -

کمر بند سبزی احاطه شود تا مانند یک 
ویژگیهای زیبا شناختی محل بهبود یافته و 

  .انتقال بو به حداقل برسد

در طول 
 عملیات

بخشی از هزینه 
های ساخت و 

  عملیات

پیمانکار 
عملیات 
محل 
  دفن

سازمان 
 بازیافت

 شکایت مردم، -
کارگران و مسافران 

 قم -جاده قدیم تهران
در خصوص بو و 

  منظر
بیاری منظم و آ -

مشاهده تداوم بقای 
  گیاهان 

 جلسات مشاوره عمومی -
بحث پیرامون بو و (ساالنه 
توسط سازمان ) منظر

  بازیافت برگزار گردد
 آبیاری ترتیب پایش -

  توسط سازمان بازیافت

ه شدن و پس بست
  از آن 

  )هیچگونه اقدام کاهش اثرات در طول بسته شدن محل دفن زباله پیشنهادی و پس از ان مورد نیاز نمی باشد
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    برنامه مديريت زيست محيطی– ٧ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 
 

  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 

-٧ ٧

   اقدامات کاهش اثرات و پایش مربوط به اثرات کلیدی متوسط و مشخص پروژه پیشنهادی -د-1-7جدول
  مسئولیت

  اقدامات کاهش اثر  اثر
زمان 
  اجرا

  بودجه
  نظارت  اجرا   

   پایششاخصهای
نوع و روند تهیه گزارش و 

  پایش

  .هیچگونه اقدام کاهش اثر در طول ساخت محل دفن زباله پیشنهادی مورد نیاز نمی باشد  ساخت
                عملیات

افزایش تعداد حوادث 
ناشی از افزایش بار 
  ترافیکی در حسن آباد

رای احداث جاده کنار گذر در پیرامون شهر حسن آباد ب
  جلوگیری از حوادث مربوطه

در طول 
  ساخت

   دالر1000000
الزم بستگی  بودجه-

به گزینه های حمل 
زباله و طرح نهائی 

  جاده کنار گذر دارد

سازمان 
بازیافت 

و 
  شهرداری

وزارت راه 
و ترابری 

/ شهرداری 
سازمان 
  بازیافت

احداث جاده کنار گذر قبل 
  از تحویل محل دفن

 کار سازمان بازیافت پیشرفت
ا  رو اجرای جاده کنار گذر

  پایش نماید

پراکندگی زباله در اطراف 
 قم –جاده قدیم تهران 

ناشی از حمل زباله به 
  محل جدید

تمام خودروهای حمل زباله بایستی به صورت مناسبی پوشانده 
همچنین این خودروها . شوند تا از پراکندگی زباله جلوگیری گردد

به مجهز باشند تا از ریخت و پاش بایستی به سیستم ذخیره شیرا
  .شیرابه در سطح جاده جلوگیری گردد

در طول 
  عملیات

بخشی از هزینه های 
توسعه ناوگان حمل 

  زباله

پیمانکار 
حمل 
  زباله

سازمان 
خدمات 
  موتوری

مقدار و توزیع زباله در 
 –طول جاده قدیم تهران 

  قم

پایش بصری ماهانه توسط 
شورای شهر ری در خصوص 
مقدار و پراکندگی زباله در 

  سطح جاده و اطراف آن

جذب پرندگان به محل 
دفن پیشنهادی که منجر 
به ایجاد خطر به برای 
عملیات پرواز فرودگاه 

  می شود) ره(امام 

 دفن زباله در شب به منظور جلوگیری از دسترسی پرندگان به -
  مواد غذایی

   تراکم و پوشش مناسب زباله-
 توسعه فضای سبز برای استراحت پرندگان در نزدیکی محل -

  دفن پیشنهادی
   ترساندن و فراری دادن پرندگان مثالٌ توسط عقاب تعلیم دیده -
 بر قرارری جلسات منظم با مسئولین فرودگاه برای بررسی -

  خطرات مربوطه

در طول 
عملیات 

بسته 
شدن و 
پس از 

  آن

از هزینه های بخشی 
  عملیات 

  :بودجه پایش
   دالر100000

پیمانکار 
محل 

دفن به 
همراه 

متخصص 
پرنده 
  شناسی

سازمان 
  بازیافت

 تعداد فصلی گونه های -
پرندگان در نزدیکی محل 
دفن پیشنهادی و فرودگاه 

 )ره(بین المللی امام خمینی 

 تعداد جلسات برگزار -
  شده با مسئولین فرودگاه 

صص پرنده پایش توسط متخ
شناسی استخدامی توسط 
سازمان بازیافت انجام و 
گزارش به سازمان بازیافت و 

  .مسئولین فرودگاه ارائه شود
گزارشهای فصلی در مورد نتایج 

  جلسات با مسئولین فرودگاه

  .از نمی باشدهیچگونه اقدام کاهش اثرات در طول بسته شدن محل دفن پیشنهادی و پس از آن مورد نی بسته شدن و پس از آن 
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  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 

-٧ ٨

   اقدامات کاهش اثرات و پایش مورد نیاز برای تقویت ظرفیت اداری سازمان بازیافت و پیمانکار عملیات محل دفن زباله پیشنهادی-ه-1-7جدول 
  مسئولیت

  اقدامات کاهش اثر  اثر
زمان 
  اجرا

  بودجه
  نظارت  اجرا   

  شاخصهای پایش
نوع و روند تهیه 
  گزارش و پایش

ناکافی در ظرفیت 
سازمان بازیافت برای 
نظارت بر طراحی، 
ساخت، عملیات، 
بسته شدن پس از آن 
محل دفن زباله 

  پیشنهادی

توسعه برنامه هائی برای ظرفیت سازی از طریق 
کارگاههای آموزشی منظم و تورهای مطالعاتی برای 
کارکنان مربوطه در سازمان بازیافت در خصوص مسائل 

 و نیز تبادل دوره ای اطالعات فنی و مدیریتی محل دفن
  با مشاوران طراح و پیمانکاران ساخت و عملیات

قبل و در 
طول 

  عملیات
   دالر500000

مشاور 
بیرون از 

سازمان 
  بازیافت

سازمان 
  بازیافت

تعداد جلسات آموزشی و 
تورهای مطالعاتی برگزار 
شده و اطالعات مربوط 
به کارکنان آموزش دیده 

  سازمان بازیافت

ساالنه توسط گزارش 
مشاور آموزش دهنده 

  در سازمان بازیافت

آگاهی عمومی ناکافی 
در خصوص جنبه های 
عملیاتی محل دفن 

  زباله پیشنهادی

برگزاری جلسات مشاوره ای مردمی ساالنه با هدف بحث 
پیرامون اثرات محل دفن پیشنهادی مربوط به بو، اثرات 

های پایش زیبا شناختی و سایر اثرات و نیز ارائه گزارش
  زیست محیطی

قبل از 
ساخت 

و در 
طول 

  عملیات

5000  

پیمانکار 
محل دفن 
و سازمان 

  بازیافت

سازمان 
 بازیافت

  ارتقاء آگاهی عمومی
جلسات مشاوره مردمی 

  ساالنه

ظرفیت ناکافی اداری 
در سازمان خدمات 
موتوری برای اجرا و 
یا نظارت بر پیمانکاران 

  حمل زباله 

 توسعۀ تبادل اطالعات بین  ظرفیت سازی به صورت-
  سازمان خدمات موتوری و پیمانکاران حمل زباله 

 بهبود ظرفیت سازمان خدمات موتوری به لحاظ قابلیت -
پایش گزارشهای پیمانکاران حمل زباله و ارائه نقطه 
نظرات اصالحی و بهسازی ویژگیهای فنی ضروری در 

  ناوگان حمل زباله

قبل و در 
طول 

  عملیات
200000  

اور مش
بیرون از 

سازمان 
  بازیافت

سازمان 
 بازیافت

اجرای برنامۀ ظرفیت 
  سازی

گزارش ساالنه توسط 
مشاور به سازمان خدمات 

  موتوری
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-٧ ٩

   شمای پایش -7-1
 مجموعه فعالیتهای پایشی بایستی به منظور حصول اطمینان از عملکرد قابل قبول زیست محیطی محل دفن زباله ود

. اولین مجموعه مربوط به پایش تطابقی و دومین مجموعه مربوط به پایش اثرات می باشد. ندپیشنهادی در نظر گرفته شو
پایش تطابقی شامل موارد مربوط به کنترل فعالیتهای عملیاتی محل دفن زباله پیشنهادی است در حالیکه در پایش اثرات، 

ایش بهبود کیفیت و دسترسی به داده هدف هر دو مجموعه پ. اثر عملیات بر محیط زیست مورد پایش قرار می گیرد
هائی در رابطه با بازدهی عملیات، تجهیزات و طرح ارائه شده و در نهایت تولید داده های الزم برای حفاظت از محیط 

  .زیست می باشد
  
   پایش تطابقی-7-1-1

ا کاهش آلودگی در این خصوص، تطابق با مجموعه مقررات ابالغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه ب
نیازهای پایش تطابقی شامل آزمون کنترل فرآیند، آزمون بازده فرآیند و . هوا، آب و خاک، بایستی مورد پایش قرار گیرند

مسئولیت پایش تطابقی بر عهده پیمانکار عملیات دفن زباله بوده و بدین ترتیب بودجه . پایش بهداشت کار می باشد
  : برای دستیابی به پایش تطابقی موثر موارد زیر بایستی فراهم شوند.های مربوطه بایستی تامین شوند

و شرح وظایف ...) پیمانکار محل دفن زباله، کارکنان آزمایشگاه، گروه نگهداری و(کارکنان آموزش دیده  •
 مشخص

 تسهیالت، تجهیزات و مواد آزمایشگاهی کافی •

 تحلیل داده هاپروتکل های مجاز استاندارد برای نمونه برداری، آزمایش و  •

 نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات پایش •

 پیش بینی ذخیره و نگهداری ایمن از گزارشها •

در محل دفن زباله پیشنهادی، کارکنان آموزش دیده پیمانکار عملیات و آزمایشگاه بایستی وظیفه کنترل فرآیند و آزمون 
بایستی در برنامه های آموزشی شرکت کنند تا اطالعات کارکنان فنی راهبری محل دفن زباله . عملکرد را به عهده گیرند

پمانکاران و مشاوران بایستی در سیستم تبادل دانش به مدیریت از طریق همکاری منظم و کارگاههای . آنها به هنگام شود
. ت ارائه شده اس2-7به همین منظور، فهرست جامع پارامترهای کنترل فرآیند در جدول . فنی تخصصی مشارکت نمایند

شایان ذکر است که واحد عملیاتی محل دفن زباله بایستی با مشاور طراح همکاری الزم را جهت دستیابی به روشهای 
  .بهتر کنترل فرآیند داشته باشد

فهرست پارامترهای پیشنهادی برای پایش عملکرد فرآیند نیز برای حصول اطمینان از تطابق با استانداردهای زیست 
پس از تشکیل پایگاه داده های اولیه می توان تعداد آزمایشهای مورد نظر را به ویژه . نظر قرار گیردمحیطی، بایستی مورد 

-7پارامترهای عملکرد فرآیند در جدول . در مورد پارامترهائی که از تغییر پذیری زیادی برخوردار نمی باشند کاهش داد
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-٧ ١٠

 زمان بندی نمونه برداری را با توجه به ویژگیهای واحدهای عملیاتی محل دفن زباله می تواند.  ارائه شده است3
. مسئولیت چنین پایشی به عهده سازمان بازیافت می باشد. تغییر دهد قبلی پایش های مشابه جربهعملیاتی سیستم و ت

آزمایشهای مستقلی نیز توسط آزمایشگاهائی که از طریق سازمان حفاظت محیط زیست معتبر شناخته می شوند انجام 
همچنین سازمان بازیافت بایستی آزمایشگاههای مرجعی را برای انجام آزمایشهای مورد نیاز شناسائی .  گردیدخواهد
  .نماید

  
   پارامترهای کنترل فرآیند برای محل دفن زباله پیشنهادی-2-7جدول 

  تناوب نمونه برداری  نوع نمونه  پارامترهای کیفی  محل نمونه برداری  نمونه

  رودیزباله و  ترکیب زباله

کاغذ، مقوا، پالستیک، 
منسوجات، چرم، چوب، 

زائدات غذائی، شیشه، فلزات 
  و غیره 

  ماهانه  مرکب

  روزانه  درجا  نرخ تخلیه
pH نقاط تخلیه سیستم   روزانه درجا

  جمع آوری شیرابه
EC  روزانه درجا  

 ماهانه درجا  نرخ تخلیه
pH هماهان درجا  

  شیرابه
نقاط پایشی در سیستم 

  تصفیه
EC  ماهانه درجا 

  روزانه درجا  دما و غلظت متان سیستم جمع آوری گاز  گاز
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   پارامترهای عملکرد فرآیند و تطابق برای محل دفن زباله پیشنهادی-3-7جدول 

  نمونه
محل نمونه 
  برداری

 نوع نمونه  پارامترهای کیفی
تناوب نمونه 

  برداری
  در سالدالر(هزینه تقریبی

  ) برداریر نقطه نمونه هدر
ترکیب 
  زباله

زباله 
  ورودی

As, Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, 
Phenol, Cn, Mn, Fe, Mg, 

Ca, K, Na, TOC, Cl- 
  1100  فصلی  مرکب

NH4-N, Cl-, BOD, COD 630  ماهانه مرکب  
DO ,AIK, TON,TOC,Na,K  530  فصلی مرکب  

نقاط تخلیه 
سیستم جمع 

آوری 
  شیرابه

Fe, Mn, Cd ,Cr ,Cu, Ni ,Pb, 
Zn  

دوبار در  مرکب
  سال

220  

Cl-ֿ , NH4-N, SO4, AIK, 
COD, BOD, TON, TOC, 

Na ,K, Ca, Mg 

 مرکب
  940  فصلی

  شیرابه
نقاط پایشی 
در سیستم 
 ,Fe, Mn, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb  تصفیه

Zn  
دوبار در  مرکب

  سال
220  

CH4, CO2, O2, Ap, OMD, 
VOCs   

  6000  ماهانه مرکب
  گاز

سیستم جمع 
  1000  هفتگی  درجا  CH4  آوری گاز

  
شایان ذکر است که تعیین جامع ویژگیهای زباله ورودی به محل دفن پیشنهادی برای دستیابی به طرح و عملیات مناسب 

زباله ورودی بر اساس پارامترهای زیر به صورت روزانه مورد پایش قرار خواهد . و روند پایش آتی ضروری است
زباله، حجم و وزن، تاریخ، کد شناسائی خودرو و شناسائی زباله غیر قابل قبول در محل مبدأ، نام واحد حمل : گرفت
در صورت هر گونه تغییر . پایش شیرابه گاز در محل دفن زباله پیشنهادی هرگز نبایستی متوقف شود. یشنهادیدفن پ

ی اختالل مربوطه به صورت مناسب  تناوب دوره نمونه برداری برای شناسائستیناگهانی در روند هر پارامتر کیفی، بای
  .تغییر نماید

نمونه گیریهای خودکار . ایجاد سیستم های اندازه گیری در جاده به ویژه برای انجام اندازه گیریهای روزانه ضروریست
  .نیز ممکن است در مورد سیستم تصفیه شیرابه مفید واقع شوند
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   پایش اثرات-7-1-2
، پایش اثرات مربوط به بررسی اثرات عملیات در محل دفن زباله پیشنهادی بر محیط چنانکه قبالٌ نیز اشاره شده است

. شمای پیشنهادی پایش اثرات شامل نمونه برداری دوره ای از آبهای سطحی و زیر زمینی می باشد. زیست می باشد
ند شد، برداشت می  خواهحفر متری پائین دست محل دفن زباله پیشنهادی 30نمونه از چاههای پایشی که تا عمق 

 خالصه شده اند مورد 4-7نمونه ها بایستی بر حسب پارامترهای کیفی شیمیائی و بیولوژیکی که در جدول . شوند
کیفیت آبهای سطحی نیز از طریق برداشت نمونه از نقطه ای در پائین دست رود شور که در آن تمام . آزمایش قرار گیرند

تناوب دوره نمونه .  میسر است,شنهادی زباله و اطراف آن تخلیه می شوندرواناب جمع آوری شده در محل دفن پی
برداری به این منظور در قالب دو نمونه در هر فصل تر که معموالٌ در سال یکبار در اواخر پائیز و زمستان اتفاق می افتد 

  .تعیین می گردد
   اثرات در محل دفن زباله پیشنهادی پارامترهای پایش-4-7جدول 

  پارامترهای کیفی محل نمونه برداری  نمونه
نوع 
 نمونه

  تناوب نمونه برداری
  هزینه

 ) در سالدالر (
pH 50   بار در هر فصل تر2  درجا  
EC  50  بار در هر فصل تر2 درجا  
  -  بار در هر فصل تر2 درجا  دما

پائین دست رود 
  شور

DO, NH4,Cl, BOD5, 
COD, TOC 

صل تر بار در هر ف2 مرکب  300  

  1500  هفتگی درجا  سطح آب
pH  هفتگی درجا -  
  - هفتگی درجا  دما
EC  هفتگی درجا -  

  کیفیت آب

آبهای زیرزمینی 
  پائین دست

NH4-N,Cl-, SO4, AIK, 
TON, TOC, Na, K, Ca, 

Mg, Fe, Mn, Cd, Cr, 
Ni, Pb, Zn 

  3200  ماهانه مرکب

  
  
  
  

www.SID.ir


    برنامه مديريت زيست محيطی– ٧ فصل      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 
 

  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 

-٧ ١٣

   داده پردازی و گزارشها-7-2
اسب داده های حاصل از سیستم پایش پیشنهادی و عدم نگهداری از گزارشهای مربوطه، منجر به عدم عدم پردازش من

. مسئولیت ایجاد پایگاه داده های مناسب به عهدۀ سازمان بازیافت می باشد. قابلیت استفاده از نتایج پایش می گردد
سازمان . مهندسین طراح کامالٌ آشکار می باشدمزایای چنین پایگاه داده هائی برای واحد عملیاتی محل دفن زباله و 

  .به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نماید ) DMR1(بازیافت بایستی یک گزارش دوره ای پایش تخلیه 
  
  جه گیریی نت-7-3

 فصل ششم و فصل حاضر، محل دفن بهداشتی و مهندسی زباله  دربا توجه به اثرات و اقدامات کاهش اثرات یاد شده
ارائه شده در این فصل اجرا  عزیز آباد می تواند در صورت اعمال اقدامات کاهش اثرات -ی در هوشنگ آبادپیشنهاد
  .گردد

                                                 
١ – Discharge Monitoring Report 
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   مشاوره عمومی -8
   مقدمه -8-1

 بانک جهانی در مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی، مشاوره و OP 4,01بر اساس سیاست عملیاتی 
اطالع رسانی به گروههای ذینفع و سازمانهای غیر دولتی محلی به عنوان بخشی از اقدامات الزم در 

و طراحی جلسات مشاوره مردمی در در برنامه ریزی . تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی ضروریست
مورد استفاده ) 26 و 5شماره (پروژه حاضر کتاب مرجع ارزیابی اثرات زیست محیطی بانک جهانی 

  .قرار گرفته است
مشاوره مردمی با عموم مردم، سازمان های غیر دولتی محلی و سایر گروههای ذینفع که اطالعات آنها 

 از نظر بانک A نه تنها به دلیل اینکه پروژه حاضر جزء گروه در تعریف کامل اجرای پروژه الزم است،
جهانی طبقه بندی می شود ضروریست بلکه لزوم آن در موفقیت کلی پروژه پیشنهادی آشکار می 

مشاوره مردمی در جهت درک هر چه بهتر اثرات بالقوه پروژه پیشنهادی و شناسائی گزینه ها و . گردد
ت که می توانند در طراحی پروژه لحاظ گردند از اهمیت ویژه ای اقدامات الزم برای کاهش اثرا

به عالوه مشارکت مردمی در تصمیم گیری احساس مالکیت محلی را نیز تقویت . برخوردار می باشد
  :به طور خالصه اهداف مشاوره مردمی به شرح زیر می باشد. می نماید

  
  عزیز آباد-اله هوشنگ آبادبهبود درک گروههای ذینفع از اثرات بالقوه محل دفن زب •

معرفی و تبادل نظر در خصوص فن آوریها، طرحها و اقدامات کاهش اثرات مختلف برای  •
  عزیز آباد- زیست محیطی محل دفن زباله هوشنگ آباد–بهبود وضعیت اجتماعی 

شفاف سازی سوء تفاهم ها درباره محل دفن زباله و ارتقاء میزان پذیرش اجتماعی محل دفن  •
  عزیز آباد–تی و مهندسی زباله در هوشنگ آباد بهداش

  
   روش شناسی-8-2

شناسائی گروههای ذینفع و مشاوره با آنها به عنوان بخشی از مطالعات ارزیابی زیست محیطی پروژه 
در اولین گردهمائی، شرح خدمات و اهداف پروژه پیشنهادی جهت . پیشنهادی انجام گردیده است

ایجاد  اطمینان از لحاظ شدن کلیه مسائل در مطالعات ارزیابی زیست تشخیص نگرانیهای عمومی و 
در دومین گردهمائی نیز یافته ها و توصیه های مهم ارزیابی اثرات به عموم . محیطی معرفی شده اند 

  .عرضه گردیده است
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  :در شناسائی گروهای ذینفع سوالهای اساسی زیر مورد نظر قرار گرفته اند
 حت تاثیر قرار می گیرند؟چه کسانی مستقیماٌ ت •

 چه کسانی به طور غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرند؟ •

 چه کسانی ممکن است دارای این احساس باشند که تحت تاثیر قرار خواهند گرفت؟ •
 

  :فعالیتهای زیر در فرآیند مشاوره مردمی انجام گردیده اند
 شناسائی گروههای ذینفع •

 .مشاوره می باشندشناسائی موارد کلیدی که نیازمند  •

 مروری بر فرآیند تصمیم گیری •

 برآورد سطح ضروری مشاوره  •

 انتخاب روش مشاوره •

  
   گردهمائیها-8-3
   اولین گردهمائی عمومی-8-3-1

این جلسه با هدف اصلی آغاز مکانیزم ارتباطی .  انجام گردید24/12/82اولین گرد همائی عمومی در 
لی و سازمانهای غیر دولتی با سازمان بازیافت و مشاور دو طرفه بین گروههای ذینفع، جوامع مح

 جلسه، بهبود به عنوان حاصل این. برگزار گردید) دانشگاه تهران(مطالعات ارزیابی زیست محیطی 
 .فرآیند تصمیم گیری و درک بهتر از پروژه مورد انتظار بوده است

 محل دفن زباله پیشنهادی است،  که نزدیکترین منطقه شهرداری به20جلسه در محل شهرداری منطقه 
.  آگهی شده است21/12/82زمان و مکان برگزاری جلسه در روزنامه همشهری مورخ . برگزار گردید

عالوه بر این مردم عالقمند دیگر، سازمانها و دانشگاهها نیز به صورت کتبی یا ).  الف-1- 8پیوست (
  . افراد مختلف ارسال گردید دعوت نامه برای40در این خصوص حدود . شفاهی دعوت شدند

  
  :اولین گردهمائی شامل فعالیتهای زیر بود

 گروههای ذینفع کلیدی، دانشگاهها، سازمانها، جوامع محلی و مناطق شهرداری ,مشاور ارزیابی •
 .را به عنوان طرف مشاوره معرفی نمود
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ابطه با افراد و بحث و تبادل نظر با سازمان بازیافت، مدیر اجرائی و واحد مدیریت پروژه در ر •
  فهرست گروههای مدعو نمودنگروههای ذینفع در گیر و نهائی 

اطالع رسانی به گروههای ذینفع در خصوص پروژه و فعالیتهای ارزیابی زیست محیطی از  •
 طریق آگهی

 تشریح پروژه و فعالیتهای ارزیابی اثرات برای تمام شرکت  شامل" بسته اطالعاتی"تهیه  •
 کنندگان در جلسه

 ارائه - 1-8رست شرکت کنندگان در اولین گرد همائی مردمی و صورت جلسه مربوطه در پیوست فه
  .شده است

  
   دومین گردهمائی مردمی-8-3-2

اشاره شده است، پس از )OP4,01(چنانکه در سیاست عملیاتی ارزیابی زیست محیطی بانک جهانی 
 طبقه بندی شده است، برگزاری یک A تهیه پیش نویس گزارش ارزیابی اثرات پروژه ای که جزء گروه

 اولین پیش نویس گزارش ارزیابی زیست محیطی پروژه دپس از ایفا. گردهمائی مردمی الزم می باشد
 برگزار گردید که در آن موارد زیر مورد بحث و 25/4/83پیشنهادی، دومین گردهمائی مردمی در تاریخ 

  :تبادل نظر قرار گرفتند
 اثرات زیست محیطی و یافته های مربوطه تا تاریخ جلسهروشهای مطالعه ارزیابی  •

 اقدامات پیشنهادی برای کاهش اثرات  •

 گزارش ارزیابی زیست به عالوه چکیده غیر فنیفهرست شرکت کنندگان در دومین گردهمائی مردمی 
  .ب ارائه شده است- 1-8محیطی که همراه دعوت نامه ارسال گردیده در پیوست 

  
   یافته ها-8-4
  دمیر نتایج اولین گرد همائی م-8-4-1

در عین حال که حمایت اکثریت شرکت کنندگان در این جلسه از احداث محل دفن زباله در هوشنگ 
 عزیز آباد آشکار بود، ولی برخی نگرانیها نیز توسط عضوی از شورای اسالمی شهر حسن آباد –آباد 

  :سه عبارت بودند ازنگرانیهای عمده مورد اشاره در این جل. ابراز گردید
 و انتشار بوهای نامطبوع) ره(اثرات زیبا شناختی بر فرودگاه بین المللی امام خمینی  •

 .موارد ایمنی مرتبط با مسیر حمل زباله که از شهر حسن آباد عبور می کند •
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  )ره(اثرات زیبا شناختی بر فرودگاه امام 
یت برخوردار می باشند چرا که فاصله مشخص گردید که اثرات یاد شده به طور کلی از حداقل اهم

  . کیلومتر است9طوالنی و حدود ) ره(محل دفن زباله پیشنهادی تا فرودگاه امام 
  

  عبور مسیر حمل زباله از حسن آباد 
  :نگرانیهای اصلی در این خصوص عبارت بودند از

  قم در حسن آباد–افزایش ترافیک در تقاطع جاده قدیم تهران  •

 موارد ایمنی تردد •

 و ناشی از افزایش حجم تردد خودروها محلیت هوای فافت کی •

 آلودگی شهر در اثر پراکنده شدن زباله  •

  
برای اطمینان از میزان تاثیر گذاری حمل زباله از طریق حسن آباد بر ترافیک منطقه، سطح ترافیک در 

مشخص . ردیده استوضعیت موجود مورد مطالعه قرار گرفته و پتانسیل افزایش بار ترافیکی برآورد گ
گردید که در صورت استفاده از این مسیر برای حمل زباله، تنها افزایش اندکی در بار ترافیکی منطقه 

در ادامه برای رفع نگرانی در خصوص پراکندگی زباله در اطراف جاده، توافق گردید . حاصل می گردد
  . پوشانیده شوندکه به عنوان یک اقدام کاهش اثرات، کلیه خودروها به صورت مناسب

نتیجه کلی اولین گرد همائی مردمی، اینست که ایجاد محل دفن بهداشتی و مهندسی زباله در هوشنگ 
 مشاوران , عزیز آباد در صورت اعمال روشهای کنترل زیست محیطی که توسط سازمان بازیافت-آباد

  .ی باشدپیشنهاد گردیده بود، قابل قبول م) دانشگاه تهران(بانک جهانی و مشاور 
  
   نتایج دومین گردهمائی مردمی-8-4-2

. نگرانیهای اصلی مطرح شده در اولین گردهمائی مردمی، در دومین گردهمائی مورد بازبینی قرار گرفتند
 لحاظ ایمنی و نیز بر ترافیک منتهی به فرودگاه بین المللی امام خمینی بهافزایش ترافیک و اثرات آن 

راستا مشخص گردید که همکاری نزدیک با شورای اسالمی حسن آباد و در این . مطرح گردیدند) ره(
در دستیابی به راه حلهای مناسب برای رفع نگرانیهای یاد شده الزم ) ره(نیز مسئولین فرودگاه امام 

این همکاری به ویژه برای تعیین زمان بندی مناسب برای حمل زباله به منظور عدم تداخل . خواهد بود
  .نمود آشکارتری می یابد هر حسن آباد و همچنین فرودگاهفعالیتها در ش
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-٨ ٥

همکاری نزدیک با مسئولین فرودگاه به لحاظ کاهش خطر مربوط به تصادم بالقوه پرندگان با هواپیما ها 
مطالعات کاملتری برای دستیابی به ارزیابی جامع خطر تصادم پرندگان و . نیز مورد توافق قرار گرفت
  . خواهد شدروشهای کاهش آن انجام

در این رابطه . دیگر، نگرانیهای مربوط به دفع زائدات بیمارستانی و به ویژه بخش عفونی آنها بودمسئله 
استراتژیهای کوتاه و بلند مدت مربوطه مورد بحث قرار گرفته و از آنجائیکه طرح این بخش کامل نشده 

  .رار گرفتندبود، مزایا و معایب و هزینه های گزینه های مختلف مورد بحث ق
در مجموع نتایج بحثهای مطرح شده در هر دو گردهمائی مردمی و چگونگی طرح آن در مطالعه تا 

  .ارزیابی زیست محیطی به شرح زیر خالصه می شوند
  

  اثرات زیبا شناختی
برای اجتناب از اثرات بالقوه ناشی از ساخت و عملیات محل دفن بهداشتی فعالیتهای زیر بایستی انجام 

  :دشون
ایجاد فضای سبز مناسب برای بهبود منظر از دید زمینی و هوائی با استفاده از گونه های گیاهی  •

 مناسب

 توسعه محل دفن بهداشتی زباله در مراحل مختلف •

 ایجاد حصار با استفاده از درختان به عنوان مانعی بصری و نیز مانعی در برابر انتقال سر و صدا •

  بادتوسعه فضای سبز برای کاهش اثر •

 استفاده از مانع مناسب برای جلوگیری از پراکندگی زباله در اثر باد •

 پوشاندن منظم زباله دفنی •

 پوشاندن خودروهای حمل زباله •

 برداشت زباله های پراکنده شده با دست توسط کارگران محل دفن زباله •

 .ایجاد پوشش گیاهی بر روی سطوح تمام شده •

  
  اثرات حمل زباله 
  :وط به حمل زباله را می توان با گزینه های مختلفی به شهر زیر کاهش داداثرات بالقوه مرب

 تغییر زمان بندی حمل زباله در طول ساعات کم بار ترافیک و یا  •

 تغییر مسیر حمل زباله به جاده های کم بارتر •
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-٨ ٦

 افزایش ظرفیت خودروهای حمل زباله برای به حداقل رساندن تعداد سفرها به محل دفن زباله  •

د وضعیت جاده ها، نظیر تعریض جاده، ایجاد معابر برای عابرین پیاده برای کاهش احتمال بهبو •
 وقوع حوادث

  استفاده از گزینه های دیگر حمل زباله نظیر استفاده از راه آهن •
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 دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران     سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 

   فهرست اسامی اعضاء گروه ارزیابی اثرات زیست محیطی-1-1پیوست 

  محل خدمت  درجه و رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی
گروه /سمت در پروژه
  فعالیت

  دکتری مهندسی محیط زیست  ادوین صفری
دانشکده محیط زیست 

  دانشگاه تهران
مدیر پروژه، هیدرولوژی و 
  هیدروژئولوژی ارزیابی

بید غالمرضا نبی 
  هندی

دسی محیط زیستندکتری مه  
دانشکده محیط زیست 

 دانشگاه تهران
قوانین و مقررات و 

  استانداردها

دسی محیط زیستندکتری مه  محمد علی عبدلی  
دانشکده محیط زیست 

 دانشگاه تهران
  مشاور فنی

  دکتری ژئوشیمی  فریدون غضبان
دانشکده محیط زیست 

 دانشگاه تهران
  زمین شناسی و خاک

  دکتری زمین شناسی  ر باغونداکب
دانشکده محیط زیست 

 دانشگاه تهران
  هیدروژئولوژی

  هیدروژئولوژی  مرکز تحقیقات منابع آب  کارشناس ارشد منابع آب  محمد جواد یاوری

  محسن میر محمدی
دانشجوی دکتری مهندسی 

  محیط زیست
دانشکده محیط زیست 

  دانشگاه تهران
  آلودگی هوا و صدا

  اکولوژی، پرندگان  -  کتری اکولوژید  جمشید منصوری
  

  مشاوران بین المللی
Task  Company  Education  Name 

Environmental Impact 
Assessment & 
Environmental 

Management Plan  

Envirotech -
Lebanon  

Ph.D. 
Environmental 

Engineering 
Naji Chamieh  

Legislation, Site 
Selection & Public 

Consultative  
Ecoconserv- 

Egypt  
Ph.D. 

Environmental 
Science  

Tarek Genena  

Bird Hazard Study  COWI- Denmark Ms. Ecology  Martin 
Westergard  
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   مراجع -2-1پیوست 
  1 : 250000مقیاس . سازمان جغرافیائی ارتش، نقشه جغرافیائی منطقه -

 1 : 50000مقیاس . سازمان جغرافیائی ارتش، نقشه جغرافیائی منطقه -

 برنامه ریزی کاربری اراضی اطراف "آزمایشگاه مرکزی علوم، واحد مدیریت پرندگان، انگلستان،  -
  "اهفرودگاه

، 2003شهری، انجمن عملکردهای فرودگاهی و شورای آگاهی عمومی هوا نوردی، سازمان هوانوردی  -
 "پتانسیل خطرات پرندگان ناشی از محل های دفن زباله"، 5ایمنی فرودگاهها، نشریۀ شمارۀ 

 "احداث محل دفن زباله در مجاورت فرودگاهها" ، 2000اداره حمل و نقل، سازمان هوانوردی فدرال، -

 "پارک ملی کویر"، 1370زیست، سازمان حفاظت محیط  -

 ،  مجموعه قوانین زیست محیطی، جلد اول1379سازمان حفاظت محیط زیست، -

 ، ضوابط و استانداردهای محیط زیست، جلد اول1383سازمان حفاظت محیط زیست،  -

 .38، فصل نامه علمی محیط زیست شماره 1381سازمان حفاظت محیط زیست،  -

، الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی محلهای دفن 1381رداری تهران، سازمان بازیافت و تبدیل مواد شه -
 .زباله شهری

 محدودیتهای محل استقرار محلهای دفن "، 1382سازمان حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده آمریکا،  -
 "زباله شهری برای ایمنی فرودگاهها

 ، حیات وحش ایران1378اسکندر فیروز،  -

 " محیط زیست استان تهران"، 1375هران، اداره کل محیط زیست استان ت -

  منطقه1 : 250000سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نقشه زمین شناسی  -

 ، داده های جمعیت شناسی شهرستان ری1382-83مرکز آمار ایران،  -

 ، تاالبها، طبقه بندی و حفاظت، سازمان حفاظت محیط زیست1375هنریک مجنونیان،  -

 1375ی کشور سالنامه هواشناسی، سازمان هواشناس -

 1376سازمان هواشناسی کشور سالنامه هواشناسی،  -

 1377سازمان هواشناسی کشور سالنامه هواشناسی،  -

 1378سازمان هواشناسی کشور سالنامه هواشناسی،  -

 1379سازمان هواشناسی کشور سالنامه هواشناسی،  -

 دسین مشاور جاماب، طرح جامع منابع آب کشور، مهن1373وزارت نیرو،  -

  قم –وزارت راه و ترابری،اداره امور پایانه ها و حمل و نقل جاده ای، داده های ترافیک جاده قدیم تهران  -
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اداره امور پایانه ها و حمل و نقل جاده ای، داده های تصادفات جاده ای جاده قدیم  وزارت راه و ترابری،  -
  قم، منطقه حسن آباد–تهران 

 ، ضوابط محل دفن زباله شهری1372ن، آب و هوا، بریتیش کلمبیا، وزارت حفاظت زمی -

 دفتر زیستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست -

 ، ویژگیهای آبهای زیرزمینی اثرات دریاچه نمک1379-80اداره امور آب، استان قم،  -

  " ضوابط استقرار فرودگاهها"، 1379سازمان مدیریت و برنامه ریزی،  -

 " سالنامه آماری استان تهران"، 1382-83مه ریزی، سازمان مدیریت و برنا -

  "ضوابط کاربری اراضی اطراف فرودگاهها"، 233، نشریه شماره 1380سازمان مدیریت و برنامه ریزی، -

، داده های مربوط به تعداد خودروها و سفرهای 1382-83سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران،  -
 کهریزکحمل زباله به محل دفن زباله 

 ، درختان و بوته های ایران 1360حبیب اهللا ثابتی،  -

، نتایج آزمایشهای ژئوتکنیک محل دفن زباله 1383دانشگاه صنعتی امیر کبیر، آزمایشگاه ژئوتکنیک،  -
  عزیز آباد بنا به درخواست سازمان بازیافت- پیشنهادی در هوشنگ آباد

، جذب حیات وحش در 1997نوردی فدرال، اداره حمل و نقل ایاالت متحده آمریکا، سازمان هوا -
 .مجاورت فرودگاهها

 آمار دبی رود شور در ایستگاه پل آصف الدوله). تماب(مرکز تحقیقات آب  -

 آمار کیفیت آب رود شور در ایستگاه پل آصف الدوله). تماب(مرکز تحقیقات آب  -

 - هران در هوشنگ آبادطرح محل دفن زباله بهداشتی ت"، 1383برلین، .سی.شرکت مهندسین مشاور بی -
 "عزیز آباد 
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  )ره( صورت جلسه مذاکرات سازمان بازیافت و مسئولین فرودگاه بین المللی امام خمینی-1-6پیوست 
  

   1383  مهر26: تاریخ
  )ره(فرودگاه بین المللی امام خمینی : محل

   عزیز آباد–اثرات محل دفن زباله پیشنهادی در هوشنگ آباد : موضوع
  

  :حضار
  )سازمان بازیافت(عبدلی آقایان دکتر صبور، مهندس عابدینی، دکتر  -
 )بانک جهانی(آقایان آلن رتمن، پانیر سلوام  -

 )دانشگاه تهران(آقای دکتر صفری  -

 )متخصص پرنده شناس، دانمارک(آقای مارتین وسترگارد  -

 )متخصص پرنده شناس(آقای دکتر منصوری  -

 آقای مهندس قنبری، مدیر عامل فرودگاه -

 آقای مهندس ایزد یار، معاونت فنی فرودگاه -

 آقای مهندس حقوقی نیا، واحد مدیریت معماری فرودگاه -

  
  نمایندگان طرفین برای برقراری ارتباط

  مهندس عابدینی: سازمان بازیافت   
  مهندس حقوقی نیا) : ره(فرودگاه امام   

  
  :صورت جلسه

  معرفی شرکت کنندگان در جلسه توسط آقای دکتر صبور و آقای مهندس قنبری - 1
 به مکانیابی محل دفن زباله، طراحی و ارزیابی اثرات زیست محیطی آن توسط مروری بر مطالعات مربوط - 2

آقای دکتر صبور با تاکید بر اثرات مربوط به زیبا شناختی، بو و خطر پرندگان که از طریق مطالعات ارزیابی 
 .زیست محیطی در طرح محل دفن زباله لحاظ می گردند

 زباله پیشنهادی بر جوامع اطراف از جمله ترافیک، اثرات معرفی مسائل بالقوه مهم شامل اثرات محل دفن - 3
 زیبا شناختی و خطر پرندگان
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 14 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز پیوست 233 نشریه شمارۀ 4- 9-2-2بخش (ضوابط مربوط به  - 4
ه به  کیلومتری از محل های تلنبار زبال13در رابطه با محل فرودگاهها و رعایت فاصله ) ICAOاستاندارد 

 )مهندس قنبری(عنوان معیار اصلی برای مسئولین فرودگاه تلقی می شود 

 )دکتر صفری(سئوال در خصوص  معیار اندازه گیری فاصله  - 5

معیار فاصله شامل فاصله محل دفن زباله تا نردۀ منطقه فرودگاه می باشد که در این مورد به خصوص  - 6
 )مهندس قنبری(است ) یشنهادی کیلومتری محل دفن زباله پ5حدود (نزدیک رود شور 

آقای رتمن نکاتی را در خصوص دالیل فنی مربوط به انتخاب چنین فاصله بر شمردند که عمدتاٌ مربوط به  - 7
این معیار اگرچه . معیار فاصله عموماٌ از مرکز فرودگاه در نظر گرفته می شود. حفاظت هواپیماها می باشند

، 4 شده است اما بر اساس همان دستورالعمل مورد اشاره در بند  کیلومتری در نظر گرفته13در قالب فاصله 
به هر حال مسائل مربوط به محل . مسئله یا فاصله ایمن می تواند با مسئولین فرودگاه مورد بحث قرار گیرد

 .دفن زباله به مراتب از تعیین فواصل ایمن از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند

 .ۀ باند از رود شور سئوال نمودندآقای وستر گارد در مورد فاصل - 8

  کیلومتر5/2:پاسخ آقای مهندس قنبری - 9

آقای دکتر صبور، موارد اشاره شده را به صورت خالصه ترجمه نمودند و اشاره نمودند که با توجه به -10
معیارهای مربوط به فاصله، فرودگاه نبایستی در محل فعلی با توجه به وجود محل دفن زباله کهریزک 

به هر حال محل دفن پیشنهادی به صورت کامالٌ بهداشتی و مهندسی طراحی شده است . می گردیداحداث 
که در آن تمام اثرات زیست محیطی، زیبا شناختی و خطر پرندگان بایستی به حداقل رسیده و یا حذف 

  .گردند
را در خصوص اینکه  آقای مهندس قنبری ضرورت تبادل نظر فنی به منظور قانع نمودن مسئولین فرودگاه -11

حتی با عدم رعایت معیار فاصله، محل دفن زباله هیچگونه خطری را بر فرودگاه نخواهد داشت، مورد تاکید 
  .همچنین با توجه به جهت و سرعت باد اثر انتشار بو در فرودگاه عمالٌ غیر ممکن است. قرار دادند

 چرا که جهت اوج گیری از شرق به غرب بوده و اثرات زیبا شناختی عموماٌ از اهمیت کمتری برخوردار هستند
برای کاهش ارتفاع ) Holding Area(اکثر پروازهای بین المللی شب هنگام و از طریق ناحیۀ نگه داشت 

ناحیه های نگه داشت در مناطق مختلفی در .  فوت انجام می شوند5000 فوت به حدود 15000از حدود 
تنها هواپیماهای ورودی از سمت جنوب تهران در .  قرار دارند کیلومتری از فرودگاه30یک شعاع حدود 

سمت چپ هواپیما ممکن است در معرض اثرات زیبا شناختی باشند چرا که این هواپیما ها در ارتفاع حدود 
  . متر به فرودگاه نزدیک می شوند500

  .ری     باشند سئوال نمودند آقای وسترگارد در مورد وجود نقشه هائی که نشاندهندۀ الگوی فرود و اوج گی-12
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 آقای مهندس قنبری اظهار داشتند که نقشه های موجود از طریق مکاتبات رسمی و به صورت محرمانه قابل -13
  .او همچنین نقشه پایه ای را جهت نمایش مسیرهای پرواز درخواست نمود. دسترسی می باشند

 آقای مهندس قنبری همچنین اعالم نمود که اثر زیبا شناختی مسئله مهمی به شمار نمی رود در حالیکه -14
در همین راستا او خاطر نشان نمود که فضای سبزی با مساحت . مسئله خطر ناشی از پرندگان مهمتر است

بخش . د شده استایجا)  کیلومتری رود شور5/13حدود ( هکتار در شمال غربی فرودگاه 2500حدود 
اصلی گیاهکاری انجام شده و انتظار می رود که گیاهان کاشته شده در دو تا سه سال آینده به حد مطلوب 

این فضای سبز در منطقه کویری منحصر به فرد بوده و به صورت بالقوه جاذب پرندگان خواهد . رشد نمایند
  .بود

یکی با تاکید بر خطر پرندگان در فرودگاه سئوال  آقای دکتر منصوری در مورد وجود مطالعات اکولوژ-15
  .نمودند

 آقای مهندس قنبری اعالم نمودند که مطالعه اکولوژیکی تهران توسط آقای دکتر ثابتی قبل از انقالب -16
این مطالعه نیز از طریق درخواست رسمی سازمان . اسالمی انجام شده که اخیراٌ به هنگام گردیده است

  .سی استبازیافت قابل دستر
  . آقای سلوام در مورد وجود واحد کنترل پرندگان در فرودگاه سئوال نمود-17
 آقای مهندس قنبری اعالم نمودند که واحد کنترل پرندگان وجود دارد و نیز هیچگونه مسئله مهمی در این -18

  .رابطه در فرودگاه مهر آباد گزارش نشده است
  . سبز سئوال نمود آقای رتمن در مورد دالیل احداث فضای-19
 آقای قنبری اعالم نمود که هدف اصلی از احداث فضای سبز تنظیم آب و هوای منطقه و جلوگیری از -20

او همچنین خاطر نشان نمود که گونه های . فرسایش ناشی از باد به منظور حفاظت باند فرودگاه بوده است
  .ندگیاهی انتخابی از انواع بدون میوه های گوشتی و گل می باش

 آقای قنبری همچنین اعام نمود که نگرانی اصلی مسئولین فرودگاه پتانسیل هر گونه افزایش خطر ناشی از -21
  .پرندگان از طریق احداث محل دفن زباله پیشنهادی است

پرواز پرندگان در % 95وی اشاره نمود که .  آقای وستر گارد به تفصیل پتانسیل خطر پرندگان را تشریح نمود-22
 متر و در 100پرواز پرندگان در ارتفاع کمتر از % 90 کیلومتری و 3 متر در فواصل 150فاع کمتر از ارت

نتیجه گیری کلی ایشان این بود که فضای سبز احداث شده در فرودگاه .  کیلومتری انجام می شود2فواصل 
  .ر می باشداز قابلیت بیشتری نسبت به محل دفن زباله پیشنهادی برای جذب پرندگان برخوردا

  )آقای مهندس قنبری( نقشه فضای سبز نیز بنا به درخواست سازمان بازیافت قابل دسترسی است -23
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 پرواز در هفته در فاز دوم 700 تا 600 پرواز در هفته در فاز اول است که به 315 تا 300 ظرفیت فرودگاه -24
  . سال آینده افزایش خواهد یافت3 تا 2بین 

م نمود که طرح فضای سبز فرودگاه می تواند مورد ارزیابی متخصصین پرنده شناسی تیم  آقای رتمن اعال-25
به سازمان (او همچنین خواستار امضای اجازه مربوط برای انتقال زمین . ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد

  .گردید) بازیافت
زیافت مدارکی در رابطه با جعل  آقای مهندس قنبری به عنوان توصیه نهائی اعالم نمود که اگر سازمان با-26

مسائل مرتبط با پرندگان از قبیل طرح استاندارد محل دفن زباله، در نظر گرفتن رود شور به عنوان یک 
و سایر اطالعات مورد نیاز، ) که از جذب پرندگان به فرودگاه جلوگیری خواهد نمود(محیط جاذب پرندگان 

  .انع خواهند شدارائه نماید، مسئولین رده باالی فرودگاه ق
 آقای دکتر عبدلی شمای عمومی محل دفن زباله پیشنهادی را تشریح نموده و بر این نکته تاکید نمود که -27

بخش اعظم عملیات دفن زباله در شب انجام خواهد شد و زباله دفنی پس از تراکم به صورت مناسبی 
همچنین به دلیل سینه .  مشاهده نخواهد شدپوشانیده می شود به گونه ای که در طول روز هیچگونه زباله ای

کار کوچک در سلولهای دفن زباله، حتی در صورت انجام دفن در طول روز، هیچگونه اثر زیبا شناختی 
  .مورد انتظار نمی باشد

   جمع بندی توسط آقای دکتر صبور و آقای رتمن -28
ه خواهند نمود که از طرف متخصصین پرنده شناسی گزارش مبسوطی را در خصوص خطر پرندگان تهی  

خواهد ) ره(سازمان بازیافت برای مالحظه و اعالم نظر تقدیم مسئولین فرودگاه بین المللی امام خمینی 
آقای مهندس قنبری همچنین اعالم نمود که می تواند با مدیر عامل فرودگاه مهر آباد در خصوص . گردید

  .نظر نمایندتلفنی تبادل ) در صورت وجود(آمار تصادم پرندگان 
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ناشی از ) ره( ارزیابی خطر تصادم پرندگان با هواپیما در محدوده فرودگاه بین المللی امام خمینی -2-6پیوست 
  احداث محل دفن زباله پیشنهادی

  
  گزارش خالصه 

  
  پیشینه 

ان  عزیز آباد، احتمال تجمع پرندگ-یکی از اثرات بالقوه احداث محل دفن زباله پیشنهادی برای تهران در هوشنگ آباد
بومی و مهاجر به محل دفن زباله پیشنهادی و استراحت آنها در فضای سبز اطراف فرودگاه و افزایش بالقوه خطر 

  .می باشد) ره(تصادم پرندگان با پروازهای فرودگاه بین المللی امام خمینی 
شده و تکمیل گزارش  برای ارزیابی اثرات اشاره COWIدر همین راستا، آقای مارتین وسترگارد از شرکت دانمارکی 

  .از طریق بانک جهانی معرفی گردیده است) متخصص پرنده شناس ایرانی(جمشید منصوری دکتر آقای 
  

  
 ها که به محل دفن زباله کهریزک جذب شده ولی در ارتفاع بسیار پائین که امکان سار دسته بزرگ -1شکل 

  .تصادم با هواپیما ها را منتفی می سازد، پرواز می کنند
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  وضع موجود
به منظور ارزیابی خطر مربوطه، سه ناحیه به لحاظ پتانسیل جذب پرندگان مورد مطالعه قرار گرفته اند که عبارتند از، 

  .، محل دفن زباله موجود و محل دفن زباله پیشنهادی)ره(فرودگاه بین المللی امام خمینی 
ریا در حدود ده کیلومتری از هر دو محل دفن  متری سطح د1012 تا 990در رقوم ارتفاعی ) ره(فرودگاه امام  - 1

فرودگاه در یک منطقه خشک با پوشش گیاهی فقیر محلی شامل بوته هایی با ارتفاع . زباله قرار گرفته است
گلها و علفها در اطراف فرودگاه از طریق آبیاری کاشته شده و در حال نمو .  متر واقع شده است5/0زیر 

این . در اطراف فرودگاه ایجاد شده است) و دسیدولهاکنیفرها ( درختان هستند و فضای سبزی مشتمل بر
فضای سبز مورد اشاره نیز درآینده از .  متر بوده و اخیراٌ کاشته شده اند2درختان عمدتاٌ دارای ارتفاع زیر 

 شده در پرندگان مشاهده.  ها برخوردار خواهند بودکالغ سیاه ها و سارجذابیت باالئی برای پرندگانی نظیر 
 .این محل عمدتاٌ شامل پرندگان کوچک هستند که به نواحی آبیاری شده جذب می گردند

) ره( متری سطح دریا در شمال شرقی فرودگاه امام 1000در ارتفاع حدود ) کهریزک(محل دفن زباله موجود  - 2
این . در پی داشته استقرار دارد و تا حدودی به کوهستان نزدیکتر است که این امر خشکی کمتر این ناحیه را 

. محل دفن زباله در مجاورت مناطق مسکونی قرار داشته و در اطراف آن درختان تنومندی دیده می شوند
بخش اعظم محیط داخل محل دفن خالی از حیات گیاهی است که علت آن فعالیتهای جاری در محل دفن می 

درختان . ندگان زباله دزد جذب آن می شونددر این محل دفن زباله به صورت باز دفن شده و لذا پر. باشد
پانزده گونه پرنده در این محل مشاهده شده . حاشیۀ این محل دفن نیز برای استراحت پرندگان مناسب هستند

 بیشترین سهم را در تصادم با هواپیما ها به صورت بالقوه کاکایی ها ها و کالغ سیاه ها، ساراند که از میان آنها 
 ها می توانند در دسته های چند صد سارحیات پرندگان در فصل زمستان که . ی دهندبه خود اختصاص م

 .هزارتائی حضور یابند افزایش پیدا می کند

 متری در جنوب فرودگاه 1055 تا 973 عزیز آباددر رقوم ارتفاعی -محل دفن پیشنهادی زباله در هوشنگ آباد - 3
یار فقیر بوده و تا افق دید چشم غیر مسلح هیچگونه پوشش گیاهی منطقه بس. قرار دارد) ره(امام خمینی 

در این . نزدیکترین گروه درختان در نزدیکی روستای عزیز آباد به چشم می خورد. درختی مشاهده نمی شود
طرح محل دفن پیشنهادی به گونه ایست که کمترین میزان زباله در . محل دو خط فشار قوی وجود دارند

ها که به صورت بالقوه ممکن است جذب این محل شوند  سار ها و کالغ سیاه .دسترس پرندگان خواهد بود
 کاکایی هااین در حالیست که . به احتمال قوی روی صاعقه گیرهای خطوط برق به استراحت خواهند پرداخت

سه گونه از پرندگان . احتماالٌ در نواحی باز که در منطقه به وفور یافت می شود استراحت خواهند نمود
 .چک در این منطقه مشاهده شده اندکو
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  نتیجه گیری 
پرندگان در محل های دفن در ارتفاعی به مراتب پائین تر از آنچه برای تصادم با هواپیما ها الزم است،  •

 .پرواز می نمایند

در صورت بسته شدن محل دفن زباله کهریزک و ایجاد فضای سبز در آن، خطر تصادم پرندگان کمتر  •
 این امر آنست که محل دفن موجود مطابق با استانداردهای بین المللی بهره برداری نمی علت. خواهد شد

شود در حالیکه در محل دفن زباله پیشنهادی عملیات دفن زباله به صورت استاندارد انجام خواهد شد و 
یشتر کاهش ب. متعاقباٌ پرندگان کمتری جذب خواهند شد. زباله رو باز به حداقل مقدار خواهد رسید

پتانسیل جذب پرندگان از طریق ترساندن و فراری دادن آنها مثالٌ توسط یک عقاب تعلیم دیده امکان پذیر 
 .می باشد

 صورت عدم بسته شدن محل دفن زباله کهریزک و عدم تمایل پرندگان برای استراحت در محل دفن در •
این مسئله . زباله پیشنهادی یا روی کابلهای فشار قوی، خطر تصادم پرندگان وجود خواهد داشت

جود و یا هنگامیکه به وقوع می پیوندد که پرندگان به مسافتهای دورتر مثالٌ بین محل دفن پیشنهادی و مو
پیش بینی می شود که پرندگان جذب شده به . برای استراحت در فضای سبز حاشیه فرودگاه پرواز نمایند

 معموالٌ کالغ سیاهها ها و سارمحل دفن پیشنهادی در اراضی اطراف استراحت خواهند نمود چرا که 
 .تمایل دارند روی صاعقه گیرهای خطوط برق فشار قوی استراحت نمایند

. صادم پرندگان با هواپیما ها در طول فرود آمدن هواپیما بیشتر از هنگام بر خواستن آن می باشدخطر ت •
و سرعت کمترکه قابلیت  )  درجه3(دلیل این مسئله آن است که هواپیما های در حال فرود با زاویه کمتر 

 .مانور آنها را کم می کند پرواز نمایند

 کیلومتر است که نشان دهندۀ ارتفاع پرواز بیش از 9پیشنهادی کمترین فاصله بین فرودگاه و محل دفن  •
به هر حال هواپیماها نمی توانند به طور مستقیم از روی محل دفن پیشنهادی به باند .  متر می باشد500

 کیلومتری به سمت شرق یا در دایره 5فرودگاه دسترسی داشته باشند بلکه بایستی در فاصله ای حدود 
 کیلومتری از محل دفن 5در هنگام استفاده از ورود مستقیم در فاصله . عبور نمایندمنطقه نگه داشت 

در صورت استفاده از دایره منطقه .  متری قرار می گیرند500 تا 400پیشنهادی هواپیماها در ارتفاع بین 
 متری قرار 5000 تا 1500 کیلومتری از فرودگاه و در ارتفاع بین 15نگه داشت، هواپیماها در فاصله حدود 

در صورتیکه هواپیما در دایره ای درست باالی محل دفن پیشنهادی پرواز نماید، فاصله . خواهند داشت
 . متر خواهد بود900 کیلومتر و ارتفاع آن حدود 16پرواز بین 

www.SID.ir


  ٢-٦پيوست      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 
 

  دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 

به عبارت دیگر با زاویه .  متر اتفاق می افتد150زیر % 95 متر و 100تمام تصادم ها در ارتفاع زیر % 90 •
 کیلومتری فرودگاه محتمل خواهند بود و اغلب آنها 3تمام تصادم ها در فاصله حدود % 95 درجه، 3رود ف

 .در داخل خود فرودگاه به وقوع خواهند پیوست

پرندگان در طول مهاجرت تمایل دارند در ارتفاع باالتر پرواز کنند و معموالٌ از عالیم قابل مشاهده در  •
 خط راه آهن بین کاکایی هااگر به عنوان مثال . ده ها و غیره پیروی نماینددورنما نظیر رودخانه ها، جا

 کیلومتری از فرودگاه عبور 5/2محل دفن پیشنهادی و کهریزک را دنبال نمایند، به احتمال قوی در فاصله 
 . متر پرواز خواهند نمود200پرندگان مهاجر بعضاٌ در ارتفاع بیش از . خواهند نمود

 گرم اغلب می توانند از موتور هواپیما و بدون ایجاد 500شتی پرندگان با وزنی کمتر از به صورت سر انگ •
 از جمله کاندیداهای کاکایی ها ها و سار ها، کالغ ها، کالغ سیاهبه ویژه . آسیب به هواپیما عبور کنند

 گرم هستند ولی 500 ها اگر چه دارای وزن کمتر از سار ها و کالغ سیاه. محتمل تصادم با هواپیما هستند
. به دلیل پرواز دسته جمعی در صورت برخورد با هواپیما ها می توانند باعث ایجاد صدمات جدی شوند

 متر پرواز می کنند مثالٌ هنگامیکه بین 1500 ها بعضی در ارتفاعی بیش از کالغ سیاه ها و کالغ، کاکایی ها
 .استراحتگاه و مناطق تغذیه پرواز می نمایند

 
راز کامل از خطر تصادم پرندگان توصیه می شود که محل دفن زباله کهریزک بسته شده و در اطراف فرودگاه برای احت

  .هیچگونه فضای سبزی ایجاد نشود
در صورت عدم امکان انجام گزینۀ فوق، اقدامی در جهت جلوگیری از پرواز پرندگان از محل های دفن به فرودگاه 

  :امل موارد زیر باشدبایستی انجام گیرد که می تواند ش
 به کارخانه کمپوست کهریزک از طریق مسقف نمودن فعالیتهای کالغ سیاه ها و کاکایی هااحتراز از ورود  •

تولید کمپوست، پوشاندن منظم مواد آلی تازه و ترساندن و فراری دادن پرندگان مثالٌ به وسیله یک عقاب تعلیم 
 دیده

ندگان در مجاورت محل دفن زباله پیشنهادی که منجر به عدم ایجاد فضای سبزی کوچک برای استراحت پر •
 .می شود) ره(ضرورت پرواز پرندگان به فرودگاه امام 

ولی به هر حال توصیه می . اقدام دوم در صورت استراحت پرندگان در خود محل دفن پیشنهادی ضروری نخواهد بود
در تمام ) ره(پیشنهادی و فضای سبز حاشیه فرودگاه امام شود تعداد پرندگان و رفتار آنها در اطراف محل دفن زباله 

  .شرایط مورد پایش قرار گیرد
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   مشاوره مردمی-1-8پیوست 
  

   اولین گردهمائی مشاوره مردمی-الف
  

  دستور جلسه
دستور جلسه به .  دقیقه به پایان رسید15/13 بر اساس برنامه زمانی قبلی آغاز و در ساعت 00/10جلسه در ساعت 

  :شرح زیر بوده است
 تی از کالم اهللا مجیدتالوت آیا .1

 افتگشایش جلسه توسط مدیر عامل سازمان بازی .2

 معرفی مختصر پروژه مدیریت مواد زائد جامد در تهران توسط واحد مدیریت پروژه .3

توضیح مختصر وضع موجود و اجزاء دفن زباله در کشورهای صنعتی و توسعه یافته توسط مشاور بین المللی  .4
 ارزیابی اثرات زیست محیطی

 نده مشاور ارزیابیتوضیح مختصر در رابطه با فعالیتهای ارزیابی زیست محیطی توسط نمای .5

 پرسش و پاسخ .6
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 عکسهايی از اولين گردهمايی مشتوره مردمی
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 فراخوان شرکت در اولين گردهمايی ارزيابی زيست محيطی مرکز دفن جديد زباله تهران
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 روزنامه خبر
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 روزنامه کار و کارگر
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 اسامی شرکت کنندگان اولين گردهمايی ارزيابی زيست محيطی مرکز دفن جديد زباله تهران
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  ها و پاسخهاسشپر
  :در جلسه یاد شده پرسشها و پاسخهایی به شرح زیر مطرح گردیدند

  پاسخ  پرسش
آیا اجرای این پروژه چنانکه تشریح 
گردید به حمایت مالی بانک جهانی 

  وابسته است؟

بانک جهانی برای اجرای پروژه ما عالقه مند به دریافت کمک از 
به هر حال محل دفن جدید تهران یک ضرورت بوده و . هستیم

  .شهرداری تهران قصد اجرای این پروژه را دارد
برای تصفیه شیرابه، متراکم کردن خاک 

آیا . دیواره های جانبی بسیار دشوار است
استفاده از نیزار را برای تصفیه بیشترمد 

  نظر ندارید؟

در مورد نوع سیستم ) برلین آلمان.سی.شرکت بی(اح مشاور طر
من مطمئن هستم که مناسب . تصفیه شیرابه تصمیم خواهد گرفت

ترین مکانیزم قابل دسترسی برای مدیریت شیرابه این محل دفن 
ما حتی ممکن است از الینر های . مورد استفاده قرار خواهد گرفت

  .ه نمائیممصنوعی برای جلوگیری از فرار شیرابه استفاد
آیا اینگونه الینرها در ایران تولید می 

  شوند؟
. برخی از شرکتهای ایرانی چنین الینرهائی را عرضه می دارند

نفوذ پذیری . ممکن است استفاده از این الینرها لزومی نداشته باشد
 200 تا 100خاک بسیار پائین بوده و سطح آب زیرزمینی در حدود 

  .ی شودمتری سطح زمین تخمین زده م
رابطه شهرداری تهران و مناطق چگونه 

  خواهد بود؟
برای این محل دفن ) ورودی به محل دفن(البته هزینه دفن زباله 

جدید افزایش پیدا خواهد کرد و مناطق بایستی هزینه مربوطه را 
  .بپردازند

عبور کامیونها در هر دقیقه از جاده قدیم 
 قم ممکن است ترافیک این –تهران 
ا تحت الشعاع قرار داده و مسائلی جاده ر

  .را ایجاد نماید

چگونگی و گزینه های حمل زباله در مراحل بعدی تعیین خواهد 
در عین حال واضح است که عبور یک ). توسط مشاور طراح(شد

 قم با توجه به ترافیک - کامیون در دقیقه از جاده قدیم تهران
  .موجود چندان موثر نخواهد بود

چرا تمام . ر مهم استحمل زباله بسیا
زباله تهران بایستی به این محل حمل 

 محل 3 یا 2شود؟ چرا شهرداری تهران 
  را برای دفن زباله انتخاب نکرده است؟

 عزیز آباد بعد از مطالعات کار قابل مالحظه - منطقه هوشنگ آباد
این محل بهترین گزینه . ای برای دفن زباله تهران انتخاب گردید

   تهران می باشدبرای دفن زباله

بر اساس ضوابط سازمان حفاظت محیط 
زیست، تمام صنایع بایستی در فاصله ای 

این ضابطه تنها در مورد واحدهای صنعتی است و شامل محل دفن 
 در حال حاضر ما شاهد مشکالت فراوانی در رابطه .زباله نمی شود
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.  کیلومتری تهران قرار گیرند120بیش از 
 57چرا این محل دفن زباله تنها حدود 

  کیلومتر با تهران فاصله دارد؟

ما بایستی محل دفن پیشنهادی را به . با زباله در شهر تهران هستیم
  .بهترین روش مهندسی مورد بهره برداری قرار دهیم

 عزیز آباد نفوذ -خاک منطقه هوشنگ آباد
پذیر نبوده و شیرابه به زمین نفوذ نخواهد 

 سطح زمین متعاقباٌ شیرابه روی. نمود
جاری شده و مشکالتی را ایجاد خواهد 

  .نمود

. نفوذ پذیری کم این منطقه از جمله مزایای آن به شمار می رود
ولی . همچنین عمق سطح ایستایی در این منطقه بسیار پائین است

البته ما بر بازیافت . شیرابه بایستی به صورت مناسبی مدیریت شود
 باقی بماند در این محل دفن و بازیابی تمرکز کرده و هر آنچه

  .خواهد شد
ما در تهران با مسائل ملی مواجه هستیم 
که نه تنها مربوط به تهران بلکه مربوط به 

  .تمام کشور می باشد

من معتقدم که ما بایستی اثرات زیست محیطی این گونه واحدها را 
ما بایستی اثرات منفی محل دفن زباله کهریزک را . کاهش دهیم
ما با مشکالت زیادی در محل دفن کهریزک مواجه . یمکاهش ده

. ما بایستی محل دفن کهریزک را مورد بازسازی قرار دهیم. هستیم
ما شاهد چنین مشکالتی در خصوص محل دفن جدید زباله تهران 

  .نخواهیم بود
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   دومین گرد همائی مشاوره مردمی-ب
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  :شرح زیر مطرح گردیدنددر جلسه یاد شده پرسشها و پاسخهایی به 
  پاسخ  پرسش

 آقای احمد قدرتی، شورای اسالمی شهر حسن آباد .1

 تقریباٌ تمام مسائل تهران از جمله زباله، فاضالب، -الف
قبرستان، صنایع مزاحم و غیره به شهرستان ری تحمیل می 
شوند و در این خصوص هیچگونه توافقی با شورای اسالمی 

  .شهر حسن آباد صورت نمی گیرد
 علی رغم بارندگی کم چنانکه گروه ارزیابی اشاره نموده -ب

اند، مسئله ترافیک ناشی از رواناب سیالب گونه در منطقه 
  . عزیز آباد مشاهده می شود-نزدیک هوشنگ آباد

 16 فاصله محل دفن زباله تا حریم فرودگاه بایستی -ج
  .کیلومتر باشد

ه دلیل افزایش  افزایش ترافیک جاده عبوری از حسن آباد ب- د
خودروهای حمل زباله در این مسیر منجر به مسائل و حوادث 

  .بیشتری خواهد شد
 سیستم حمل زباله منجر به پراکندگی زیاد زباله در جاده و - ه

  .ایجاد مسائلی برای مردم محلی خواهد شد
 چرا زمینهای شهرستان ری برای دفع زباله انتخاب شده اند -و

 محلهائی نزدیک سمنان انتخاب در حالیکه می توانستند
  نمایند؟

 چنانکه رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی فرموده اند، -ز
لذا بایستی مورد احترام . شهرستان ری قبلۀ تهران می باشد

  .باشد
 به طور کلی هیچگونه اطالعاتی از مسئولین و مردم محلی -ح

درخواست نشده است و لذا ضروریست اطالعات موردنیاز از 
  .ولین محلی ا اخذ گرددمسئ

   آقای دکتر ابراهیمی، مدیر عامل سازمان بازیافت- 1
 مسائل سیستم مدیریت قبلی باعث بروز احساس و -الف

هدف اصلی این جلسه رفع . برداشت منفی شده است
  .چنین ذهنیتی است

 مسائل مربوط به حمل زباله مورد مطالعه قرار گرفته و -ب
ادی مسئله ایجاد نماید به هر انتظار نمی رسد سیستم پیشنه

  .حال موارد ایمنی لحاظ خواهند شد
 هماهنگی با گروهها و مسئولین محلی در مراحل -ج

مشاوران داده های مورد نیاز را . بعدی مورد نظر است
جمع آوری نموده اند و برای دستیابی به داده های بیشتر 

  .به مسئولین محلی مراجعه خواهند نمود
گردهمائی، جلسه ای با شورای اسالمی  بعد از این - د

  .شهر حسن آباد برگزار خواهد شد
 شهرداری و سازمان بازیافت در حال برنامه ریزی برای - ه

کاهش و حداقل سازی حجم زباله برای حمل به محل 
دفن هستند تا هر گونه اثر نامطلوب مربوط به حمل زباله 

  .کاهش یابد
طریق هماهنگی با  محل بر اساس تعدادی معیار و از -و

  .سایر سازمانها و وزارتخانه ها انتخاب شده است
 مسائل مربوط به فرودگاه در مطالعات لحاظ شده و -ز

  .بایستی در مراحل بعدی نهائی شوند
 تامین مالی مناسب برای پروژه مورد نظر بوده و لذا -ح

  .تمام اثرات قرار است که حذف شود

  )ره(مللی امام خمینی  آقای قدیمی ، فرودگاه بین ال- 2
 هیچگونه جلسه و هماهنگی با مسئولین فرودگاه صورت -الف

   آقای دکتر ابراهیمی- 2
هیچگونه نگرانی در رابطه با حمل زباله وجود ندارد چرا 
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  .نگرفته است
 میلیون 5/4 هکتار بوده و ساالنه 14000 مساحت فرودگاه -ب

  .مسافر را جابجا می کند
 منطقه بزرگی برای توسعه قطب اقتصادی و سایر کاربریها نظیر -ج

  .استنمایشگاه بین المللی تخصیص داده شده 
 کیلومتری 16 بر اساس سازمان هوانوردی جهانی، فاصله - د

اسناد فنی در دسترس . فرودگاه تا محل دفن مورد نیاز است
  .هستند

.  نفر در روز به فرودگاه مهر آباد تردد می کنند5000 حدود - ه
 قم یکی از سه راه دسترسی به –ازآنجائیکه جاده قدیم تهران 

، حجم ترافیک این جاده احتماالٌ دچار می باشد) ره(فرودگاه امام 
  .افزایش خواهد شد

 توصیه می شود جلسه ای با واحد مدیریت فرودگاه و مسئولین -و
  .فنی برگزار گردد

 سرویس حمل زباله در روز به محل 400که تعداد 
 بینی می شود که اثر قابل توجهی بر پیشنهادی پیش

  .افزایش ترافیک نخواهد داشت
فاصله ایمن بین . ما از مسئله خطر پرندگان آگاه هستیم

 کیلومتر می تواند 16فرودگاه و محل دفن زباله کمتر از 
  .باشد

  آقای دکتر عامری
به عنوان مثال اگر اثرات زیست محیطی مد نظر قرار 

ک اکباتان تهران خواهد شد، که نگیرند، نتیجه مانند شهر
بوی فاضالب تصفیه خانه به دلیل اختالل در هوا دهی 

لذا تمام اثرات زیست . ساکنین محل را آزار می دهد
  .محیطی در طرح محل دفن زباله جدید لحاظ شده اند

   بانک جهانی–آقای رتمن 
ما نگرانیهای مربوط به فرودگاه را در رابطه با خطر تصادم 

هیچ فرودگاهی در . با هواپیماها درک می کنیمپرندگان 
دنیا وجود ندارد که اطراف آن مردم و پرندگان حضور 

مسئولین فرودگاه امروزه در خصوص کنترل . نداشته باشند
فرودگاه . خطر پرندگان تجارب زیادی کسب نموده اند

. ل در مونت رئال بسیار دورتر از شهر احداث گردیدمیراب
اگرچه این فرودگاه دور از مردم بود ولی در مجاورت 
اراضی کشاورزی قرار داشت که در آنجا احتمال حضور 

  .پرندگان بسیار باال بود
هر کشوری ضوابط . ضوابط امروزه بیشتر خاص می باشند

ن خاص خود را در خصوص فاصله فرودگاه تا محل دف
  .زباله اعالم می نماید

محل .  کیلومتر است13بر اساس ضوابط ایرانی این فاصله 
پیشنهادی با این فاصله هماهنگی داشته و ما بایستی داده 
ها و اطالعات بیشتری در خصوص پرندگان این منطقه 
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ما عالقه مند به بحث با مسئولین . جمع آوری نمائیم
نده بوده و نهایتاٌ فرودگاه در مورد نگرانیهای حال و آی

راهکارهای کاهش اثرات مربوطه را شناسائی خواهیم 
  .نمود

  :سازمان بازیافت
 سازمان بازیافت عالقه مند به برگزاری جلسه با -الف

  .مسئولین فرودگاه می باشد
 سازمان بازیافت نهایت تالش خود را در جهت -ب

مطالعه این مسئله برای حصول اطمینان از حداقل اثرات 
  .ء به کار خواهد گرفتسو

 آقای شوشتریان، اداره بهداشت کار، وزرات بهداشت - 1

 انتخاب محل بایستی بیشتر پرداخته شود تا گزینه های -الف
  .مختلف پیشنهاد شوند

 مقدار مواد زائد جامد رو به افزایش است لذا جدا سازی -ب
و تفکیک قبل از انتقال به محل دفن بایستی به عنوان اولویت 

  . گرددلحاظ
 قم بعنوان یکی از راههای اصلی اتصال - جاده قدیم تهران-ج

شمال به جنوب ایران و شاهد تراکم ترافیک در طول تعطیالت 
و افزایش پتانسیل حوادث و مسائل ) نظیر عید نوروز(طوالنی 

  .ناشی از سیستم حمل زباله خواهد بود
برای  چرا از خط آهن برای حمل زباله به عنوان یک گزینه - د

  حمل کل یا بخشی از زباله استفاده نمی شود؟

  آقای دکتر ابراهیمی 
 ما تمام گزینه های حمل زباله را شامل استفاده از -الف

  .خط آهن مورد مطالعه قرار داده ایم
 سیاست فعلی شهرداری و سازمان بازیافت بر تفکیک -ب

از مبدأ و تفکیک در ایستگاههای انتقال و محل دفن مبتنی 
. در این راستا تعدادی پایلوت هم اجرا شده است. است

تفکیک در . آغاز شده است% 15تفکیک در مناطق با هدف 
کارگاههای .   هم آغاز شده است6 و 12، 8، 5، 20مناطق 

همچنین . مورد نیاز نصب و تجهیزات خریداری شده اند
 هلندی به DHV نیز توسط شرکت 3Rمطالعه استراتژی 
 در حال 15یک در ایستگاه انتقال شماره عالوه پایلوت تفک

زباله خشک و تر جداسازی و متراکم می . انجام می باشد
شوند و سپس به محل دفن و کارخانه کمپوست هدایت 

بخش خشک زباله مورد بازیافت قرار خواهد . می گردند
  .گرفت

 به عالوه ما مذاکراتی را با شرکتهای آلمانی، ایتالیائی، -ج
. ی در مورد شمای بازیافت انجام داده ایمانگلیسی و چین

می تواند با )  تن500(ظرفیت کارخانه کمپوست کهریزک 
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  . تن افزایش یابد2000همکاری یک شرکت ایتالیائی به 
زباله را تا قبل از پایان سال % 25 امیدواریم بتوانیم - د

به هر حال محل دفن جدید صرف . جاری کاهش دهیم
  . نیاز خواهد بودنظر از کاهش زباله مورد

 در حال حاضر ما از تخصصهای بیشتری برای رفع - ه
  .مشکالت و نواقص گذشته بهره می گیریم

   سازمان بازیافت-آقای دکتر صبور
موارد مربوط به حمل زباله بر اساس استانداردهای بانک 

  .جهانی طراحی شده اند
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  آقای قبادی، مسئول بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران - 1
 دکتر زهرائی، معاونت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت آقای

  درمان و آموزش پزشکی
 بخشی از زباله بیمارستانی بایستی در داخل بیمارستان و -الف

وزارت بهداشت بخش داخل . بخشی در محل دفن مدیریت شود
بیمارستان را مدیریت نموده و شهرداری نیز بایستی در محل دفن 

  .شدعهده دار مدیریت آن با
 جمع آوری زباله محدود به بیمارستانها نشده و مطب -ب

پزشکان، آزمایشگاه ها، تزریقاتی ها و غیره نیز بایستی لحاظ 
  .زباله تولیدی جداگانه جمع آوری نمی شود. گردند

نظیر زباله ( آیا هیچگونه گزینه دفع در نظر گرفته شده است -ج
  )سوز مرکزی یا دفن جداگانه

  زاده، مسئول امور بیمارستانی وزارت بهداشتآقای دکتر حاجی 
  کاهش حجم زباله بیمارستانی ضروریست 

خانم ریحانیان، اداره کل محیط زیست استان تهران پایش زیست 
 بیمارستان نشان داده است که یکی از مهمترین مسائل 150محیطی 

اختالط زباله در مرحله دفن می باشد که این امر با توجه به قوانین 
  .قررات جاری، غیر قانونی استو م

  آقای دکتر ابراهیمی
 بیمارستان قراردادی را با 110 در حال حاضر -الف

سازمان خدمات موتوری برای جمع آوری جداگانه زباله 
 18بیمارستانی منعقد نموده اند و زباله های آنها از طریق 

مسیر جمع آوری و جداگانه در محل دفن کهریزک دفن 
ت جدا سازی زباله عفونی و غیر عفونی مسئولی. می شود

  .بر عهده واحدهای درمانی است
 بر اساس جلسه با آقای دکتر ظفر قندی معاونت -ب

انجمن پزشکی، زباله بیمارستانی قرار است از طریق کمیته 
ای متشکل از وزارت بهداشت و اداره کل محیط زیست 

ت استان تهران و شهرداری مورد مدیریت کوتاه و بلند مد
مدیریت کوتاه مدت که در حال حاضر اجرا می . قرار گیرد

می باشد که زباله )  مسیر18یکی از (شود شامل پایلوتی 
در آن با تجهیزات استاندارد جمع آوری شده و در چاله 

  .دفن می شود) با آهک(مجزای بیمارستانی 
انجام شده )بانک جهانی(این مطالعه توسط خانم کاتارینا 

د مدت شامل استفاده از زباله سوز، اتو کالو طرح بلن. است
 تا 2000حدود (و نظایر آن است که هزینه باالتری دارد 

که ) ریال به ازای هر کیلوگرم برای زباله سوز4000
این در حالیست که . بیمارستان بایستی آنرا بپردازد

   ریال به ازای30 تا 20بیمارستانها به پرداخت نرخ فعلی 
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اتو کالوها می توانند . ه تمایل نشان نمی دهند هر کیلو زبال  
در بیمارستانها نصب شده و زباله ها بدین ترتیب همراه با 

سایر مسئولین بایستی هزینه های . زباله شهری دفن شوند
مربوطه را بپردازند چرا که شهرداری از توان مالی در این 

  .خصوص برخوردار نمی باشد
ئول امور درمانی با  توصیه می شود که نهادهای مس-ج

آقای دکتر فرشاد جهت دستیابی به همکاری جامعۀ 
  .پزشکی هماهنگی های الزم را انجام دهند

  آقای دکتر عامری
شرکت طراح . کهریزک الگوی محل دفن جدید نمی باشد

یکی از قویترین شرکتها ) برلین آلمان.سی.بی(محل دفن 
 یک طرح در زمینه طراحی محل دفن زباله است که مطمئناٌ

مناسب به لحاظ زیست محیطی و اجتماعی ارائه خواهد 
  .نمود

  آقای دکتر حاجی زاده - 2
چرا مشاور طراح موارد مربوط به زائدات درمانی را مورد 

  مطالعه قرار نداده است؟

  آقای دکتر ابراهیمی
 .این مسئله در مطالعات لحاظ شده و در حال بررسی است

  
اشت محیط کار توصیه برای آقای عالئی، نماینده مرکز بهد - 3

شرکت در جلسات هماهنگ شده توسط مرکز بهداشت 
  .کار

  

  آقای دکتر حاجی زاده - 4
بودجه کافی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختصاص 

اگر از بیمارستانها انتظار می رود که هزینه های . داده نشده است
می رو به مربوط به خود را پرداخت نمایند، پروژه با مشکالت مه

  .رو خواهد شد

  آقای دکتر صبور
تمام انواع زباله بایستی در طرح استراتژی مورد مطالعه 

  .قرار گیرند و یکی از آنها زباله های درمانی است
واحدهای درمانی بایستی هزینه های مربوطه را پرداخت 
نمایند و نقش ما هدایت وزارت بهداشت در رابطه با 

  .گزینه های دفن می باشد
   سازمان بازیافت-قای مهندس عابدینی، مدیر پروژهآ

بانک جهانی وامی را از طریق کشورهای عضو پرداخت 

www.SID.ir


  ١-٨پيوست      عزيز آباد–ارزيابی اثرات زيست محيطی محل دفن زباله هوشنگ آباد 
 

  تهران دانشکده محيط زيست دانشگاه    سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری
 

هزینه  مطالعات زباله های درمانی توسط . نموده است
  . ژاپن پرداخت شده است

آقای فرانک آیبیش، شرکت بی سی برلین آلمان روشهای 
 زباله پیش تصفیه مختلفی شامل زباله سوزی و اتو کالبرای

  .های بیمارستانی مطالعه شده اند

. این زباله می تواند بعد از تصفیه به صورت معمول دفن گردد
لذا احداث . گزینه های مورد اشاره دارای هزینه های باالئی هستند

یک سلول جدا برای دفن زباله های درمانی یک راه حل کوتاه 
رل شیرابه این سلول مجهز به سیستم کنت. مدت به شمار می رود

  .می باشد
جداسازی بسیار مهم است به طوریکه بر پایه آن می تواند هزینه 

  .های مدیریت زباله های درمانی را کاهش داد
  آقای دکتر صبور

در صورت نیاز به دفن بهداشتی زباله های درمانی، شرکت بی سی 
زباله درمانی قرار است . برلین طرح مربوطه را تهیه خواهد نمود

  .کت متخصص دیگری مورد مطالعه قرار گیردتوسط شر

  

  آقای دکتر بادکوبی، دانشگاه تربیت مدرس  - 5
با توجه به شمای تصفیه شیرابه پیشنهادی، دلیل استفاده از 

دارای هزینه (واحدهای ذخیره بی هوازی و الگونهای هوادهی 
قبل از تبخیر چیست؟ نیزارها را نیز می توان به عنوان یک ) باال

  . نظر گرفتگزینه در

  آقای دکتر صفری، دانشگاه تهران
. سیستم پیشنهادی تصفیه شیرابه سیستم گرانی نیست

شمای تصفیه نیز در عین حال در حال بازنگری توسط 
مشاور طراح بر اساس نقطه نظرات مشاور ارزیابی زیست 
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