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 همكاران و )عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور( وندنادعلي علوي بختيار دكتر سيدمؤلفان: 

 هيئت نظارت:

)معاون امور  كوشش تباردكتر محسن ريزي شهري و روستايي(،  )رئيس مركز مطالعات برنامه يراونددكتر مهران ش      

و خدمات  يمديركل دفتر هماهنگي عمران) دكتر مجيد عبدالهي (،هاي كشور ها و دهياري سازمان شهرداري -ها دهياري

سرپرست معاونت پژوهشي مركز ) هاي كشور(، مهندس محمد مهدي متوسلي ها و دهياري سازمان شهرداري -روستايي

مديرگروه محيط زيست و ايمني مركز مطالعات ) مهندس علي اصغر حبيب پور ،تايي(ريزي شهري و روس مطالعات برنامه

سازمان  -روستاييت و خدما يعمران كارشناس دفتر هماهنگي) صفا مهيار دكترستايي(، ريزي شهري و رو برنامه

ريزي  س گروه محيط زيست مركز مطالعات برنامه)كارشنا (، مهندس زهره ترحميهاي كشور ها و دهياري شهرداري

)كارشناس دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط  شهري و روستايي(، مهندس مهسا رضايي مقدم

 زيست(
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 دفن بهداشتي پسماندهاي عادي در سطح روستاهاي كشوراجرايي  شيوه نامه 

 

 مقدمه  -4

آیین نامه اجرایی آن و نیز به منظوور   6و  5 این شیوه نامه در جهت اجرای مفاد قانون مدیریت پسماند بویژه مواد

بهداشتی پسماندهای جامد روسوتایی دودوین دردیوده     غیر اصولی و بار دفع غیر حفظ محیط زیست کشور از آثار زیان

 است. 

های اجرایی پسماند در سطح روستاهای کشور موظف به رعایت مفاد ایون شویوه ناموه و     ها و مدیریت کلیه دهیاری

 ایجاد بستر اجرایی مناسب در سطح روستاهای کشور می باشند.

 

 هدف -9

 بخش ددوین دردیده است: 9در  این شیوه نامه در راستای نیل به اهداف زیر

های نادرست دفع پسوماند در روسوتاهای    ها و محیط زیست در برابر خطرات ناشی از شیوه حفظ سالمت انسان -1

 کشور.

 های صحیح دفن بهداشتی پسماندها در روستاهای کشور. اجرای روش -2

 حفظ منابع طبیعی و وضعیت زیباشناختی و بکر روستاهای کشور. -3

در   هوای ناشوی از دفوع غیراصوولی و غیربهداشوتی پسوماندها و انتشوار بیموواری        جلوودیری از انتشوار آلووددی    -4

 روستاهای کشور.

 

 اجرايي محدوده -8

 باشد. محدوده اجرایی شدن این شیوه نامه دمامی روستاهای کشور می

 

 تعاريف -1

 سایر دعاریف به شرح زیر می باشد:، 1333عالوه بر دعاریف مندرج در قانون مدیریت پسماند مصوب 

متشکل از پسماندهای غذایی، کاغذ و مقووا،   شود و عمدداً پسماندی که در نواحی مسکونی دولید می پسماند خانگی:

 ها و... می باشد. پالستیک

 دولیود، بازیافوت و دفوع    أمدیریت پسماند بر مبنای در نظر درفتن کاهش و دفکیک در مبود  مدیریت جامع پسماند:

نظم باشد. هدف مدیریت جامع کنترل مو  می مواد به صورت سلسله مرادبی با اولویت کاهش، دفکیک و بازیافت پسماند

، جمع آوری و بازیافت پسماند، انتقال و حمل و دفع موردبط  أفکیک و پردازش در مبدعناصر موظف دولید، جابجایی، د

 .باشد د از نقطه دولید دا دفع نهایی میبا مدیریت پسمان
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سوت حفاظوت   هوا و محویط زی   ای که از سالمت انسوان  هروش مهندسی دفع پسماند در زمین به شیو دفن بهداشتی:

و در پایوان هور روز   کن به کمترین حجوم ممکون متوراکم    های نازک دسترده شده، دا حد مم دردد. پسماندها در الیه

 شوند. یا سایر مواد مناسب پوشش داده میکاری با خاک 

 .حجم معینی از پسماند که با دخلیه پسماند در یک محفظه با حجم معین قابل سنجش استوزن  چگالی:

به حجمی از پسماند که در طول یک دوره بهره برداری یا در طول یک شیفت کاری در زمین  سلول )محفظه دفن(:

 ت.دویند. معموالً این دوره بهره برداری یک روز اس ، یک سلول یا محفظة دفن میشود دفن می

مواد طبیعی و یا مصنوعی که به منظوور پوشوش و عواین بنودی قسومت       هاي پوشش دهنده یا آستر )الینر(: الیه

  شود. زیرین محل دفن و دیوارهای جانبی آن استفاده می

شود و معمووالً از هموان    های دفن شده ریخته می ت که در پایان هر روز روی پسماندمیزان خاکی اس پوشش روزانه:

سانتیمتر است. هودف از پوشوش روزانوه جلوودیری از      5شود و مقدار آن حداقل  برای این کار استفاده می خاک محل

 .  باشد می بیماریزاناقلین سایر ها و  ی دوسط باد، جلودیری از حضور مگسجابجای

شدن یوک   که پس از دذشت زمان بطور طبیعی و در نتیجه دجزیه پسماند در محل جمع مایعی بسیار آلوده شيرابه:

های کنترل نشدة سطحی  ه در نتیجه نفوذ نزوالت جوی، روانابشود. بطور کلی شیراب دوده پسماند دفن شده دولید می

. شیرابه همچنوین شوامل آب اولیوه    دردد دولید میها  پسماند های مورد استفاده جهت آبیاری به درون محل دفن و آب

درکیبات شیمیایی متنوع حاصل از حل شدن مواد دفع شوده در محول   باشد. شیرابه حاوی  موجود در دودة پسماند می

 دهند. های شیمیایی و بیوشیمیایی است که در آن رخ می و واکنش دفن

هووازی موواد آلوی موجوود در      که در نتیجه دجزیوه بوی   به مجموع دازهای موجود در محل دفن گازهاي محل دفن:

 (CO2) دی اکسویدکربن  و (CH4) دازهوای محول دفون را متوان     شود. قسمت اعظم آید، دفته می پسماند بوجود می

در  را هوای زیرزمینوی   و آلووددی آب بوی بود   ،سوزی انفجار، آدش ماننددوانند خطرادی  این دازها میدهند.  دشکیل می

 شود. ای می . عالوه برآن انتشار دازهای فوق باعث دشدید پدیده دلخانهکنندمحل دولید 

ز دولیدی به ددریج از داخول  های غیر فعال، داز دولیدی در اثر فشار دا در سیستم: غيرفعالروش جمع آوري گاز به 

 شود. آوری می اند جمع هایی که بدین منظور ساخته شده ها و چاهک کانال

اصطالحی است برای دوصیف مراحلی که باید برای دعطیلی محل دفن بوه محوك کامول شودن      تعطيلی محل دفن:

هوای موردبط بوا نگهوداری      های بعد از دعطیلی محل دفن بهداشتی، به فعالیوت  شود. مراقبت فته ظرفیت محل بکار در

 شود.   می بعد از دعطیلی اطالق سال( محل دفن 35-55طوالنی مدت )معموالً 

ای که وسیله نقلیه جمع آوری پس از پرشدن طی می نماید دا به محل دفن برسد یا فاصله حمل  فاصله فاصله حمل:

 .است نتینر متحرک از محل استقرار دا محل دفنیک کا

 

 هاي دفن پسماند روستايي يابي محل ضوابط مکان -5

های دفن پسماندهای عوادی ابوال     های دفن روستایی باید مطابن ضوابط زیست محیطی محل یابی محل مکان -5-4

 شود.انجام  23/12/33مورخ  515565شده دوسط سازمان حفاظت محیط زیست به شماره 
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هوای   با دوجه به جمعیت روستا و شرایط زیست محیطی و دعداد نقاط روستایی موجود در یوک ناحیوه، رویوه    -5-9

خانوار، حمول   55کمتر از  دواند ادخاذ شود. در روستاهای با جمعیت یابی پسماندهای روستایی می متفاودی برای مکان

بر حسب پراکنش خانوارهوا در روسوتا، در محلوی نزدیوک بوه      پسماند در فواصل طوالنی مقدور نبوده و الزم است که 

متر خارج از محدوده روستا اقدام به انتخاب محل دفن یا دوودال دفون پسوماند     555روستا، درجیحاً در فاصله حداقل 

 شود. برای یافتن بهترین مکان در این شعاع محدود نیازی به کاربرد نقشه نیست و کافی است دوا بوا بازدیود میودانی،    

محل مناسب دوسط دهیار و سایر ذینفعان انتخاب شود. در سایر روسوتاها مراحول زیور جهوت یوافتن مکوان مناسوب        

 شود: دوصیه می

 ها و اطالعات پایه مورد نیاز دردآوری نقشه -الف

ور، های ملی مانند سازمان نقشه برداری کشو  های مناسب دوسط سازمان های پایه مورد نیاز در مقیاس بسیاری از نقشه

دفتر دقسیمات کشوری وزارت کشور، سازمان زمین شناسوی کشوور و... و ادارات محلوی ماننود اسوتانداری، اداره کول       

ای، ادارات آب و فاضوالب روسوتایی و مرکوز آموار ایوران در محویط        ت، منابع طبیعی، سازمان آب منطقوه محیط زیس

هوای موورد اسوتفاده جهوت      باشد. نقشوه  سترس مییه شده و هم اکنون قابل دده (GIS) سیستم اطالعات جغرافیایی

 باشند.   25555/1بررسی مقدمادی بهتر است که در مقیاس 

 دعیین شعاع جستجو -ب

های  دهیه یک فهرست اولیه از مکانبسته به اینکه محل دفن منفرد یا متمرکز باشد، شعاع جستجو دعیین خواهد شد. 

شوود. بودین منظوور، یوک دایوره       های مکانی و فنی دشوکیل موی  مناسب جهت دفن پسماندهای جامد بر اساس معیار

پسوماندها در   شود که در آن، محول دولیود   های ناحیه مشخص می بر روی نقشه جاده« شعاع جستجو»م مشخص به نا

دوانود دوا محول دخلیوه      است که دولید کننده پسماندها می ای دیرد. )شعاع جستجو: حداکثر فاصله مرکز دایره قرار می

دها داشته باشد(. شعاع جستجو وابسته به صرفه اقتصادی حمل پسماندها است زیرا حمل و نقل پسماندها یکی پسمان

ها دا حد امکان پایین نگوه داشوته شوود.     باشد. بنابراین ضروری است که هزینه از پرهزینه درین موارد عملیات دفن می

هوای حمول    محدودیتنیاز آن را دوسعه داد. با دوجه به در ابتدا باید شعاع جستجو را کوچک انتخاب و بعد در صورت 

کیلومتر )با احتسواب زموان رفوت و بردشوت      15پسماند در نقاط روستایی، شعاع جستجوی اولیه بهتر است کمتر از  

کیلوومتر   65دا  45دقیقه از محل دولید پسماند دا محل دفع و میانگین حرکت وسیله نقلیه حمل برابر  45دا  35برابر 

ساعت( باشد. شعاع جستجو باید در صوردیکه منطقه، پتانسیل مورد نظر جهت دفن را نداشته باشد، افوزایش یابود.    در

ادر بیش از یک دولید کننده پسماند در منطقه وجود داشته باشد در آن هنگام بایود یوک مکوان موورد دوافون دولیود       

رکز در نظر درفته شود. در این موارد جهت دعیین مرکوز  کننددان پسماند و سایر ذینفعان موجود در ناحیه به عنوان م

 دیرد.روستایی صورت و شعاع جستجو قبل از انتخاب محل، باید بحث و دبادل نظر میان دهیاران و یا متولیان امور 

 نامه ارائه شده مالک عمل این شیوه 1-5یابی که در بند  اصلی مکان دعیین ضوابط مکان یابی: معیارها و ضوابط -ج

 .خواهد بود

 انتخاب چند محل مناسب با دوجه به مراحل قبل -د

 انجام بازدید میدانی از دمام نقاط انتخاب شده و انتخاب بهترین دزینه با دوجه به شرایط محلی -ه

 معرفی بهترین مناطن به مردم محلی و کسب موافقت آنها -و
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 اخذ مجوزهای الزم از ادارات ذیصالح -ز

  مشترک دفن پسماندهای جامد روستایی های دعیین محل -5-8

های دفن پسماندها، استفاده از  ها و کاهش اثرات سوء زیست محیطی ناشی از دعدد مکان به منظور کاهش هزینه

های دفن مشترک  شود. قبل از دعیین محل های دفن مشترک و متمرکز در سطح روستاهای کشور دوصیه می مکان

و دو یا چند روستا باید مطالعات مکانیابی و دعیین نقاط دارای پتانسیل  بین شهرها و روستاهای دحت پوشش

های دفن مشترک موارد زیر باید  مناسبت دفن پسماندها در سطح هر ناحیه انجام شود. جهت پتانسیل سنجی مکان

 د:نمورد دوجه قرار دیر

 فاصله روستاها از یکدیگر:  -الف

و صحیحی از  های دقین ید نقشهممکن کوداه باشد لذا قبل از هر چیز باباید فاصله حمل پسماند روستایی دا حد 

مبنای دعیین این فاصله شعاع جستجو های مختلف در سطح هر دهستان و بخش دهیه شود.  وضعیت استقرار آبادی

 باشد. قسمت ب اشاره شده، می 2-5است که در بند 

 جمعيت روستاها:  -ب

صادی نبودن حمل پسماند با وسایط نقلیه موجود، دولید پسماند روزانه به در روستاهای کم جمعیت به دلیل اقت

میزان کمتر از حداقل حجم وسایل حمل، حمل پسماند اقتصادی نبوده و پسماند باید در پیرامون روستا دفن شود. در 

در پشت هر خانه  های دفن در حیاط و ر پراکنده است، بهتر است از چالهچنین روستاهایی که الگوی استقرار خانوا

استفاده شود. در الگوی استقرار متمرکز، بهتر است محلی در نزدیکی روستا و با دسترسی آسان در نظر درفته شود. 

محل دفن باید  ثیر زیادی دارد و درجیحاًأهمچنین دعداد جمعیت و میزان پسماند دولیدی، در دزینش نقطه بهینه د

لید پسماند نزدیکتر باشد یا به عبارت دیگر، محل به روستاهای پرجمعیت در، در محلی قرار دیرد که به مرکز ثقل دو

 نزدیک در باشد.

 نقاط شهري موجود در پيرامون روستاها و فاصله روستاها از محل دفن پسماندهاي شهري:  -ج

محول منتقول   در هر کجا که محل دفن پسماند شهری در نزدیکی روستا واقع شده است باید پسماند روستایی به این 

شود. در صوردی که فاصله از محل دفن زیاد بوده اما روستا در مسیر حمول پسوماند قورار دارد، بایود همکواری الزم از      

 آوری و دفن پسماند روستایی نیز صورت دیرد. سوی شهرداری برای جمع

 :د در مجموعه روستاهاوضعيت ناوگان جمع آوري و حمل پسمان -د

ماشین آالت جمع آوری و حمل در روستاهای مورد مطالعه، الزم است که از این امکانوات  در صورت وجود دجهیزات و 

مین نیازهای روستاهای پیرامون استفاده شود. شعاع دحت پوشش دوابع ظرفیوت دجهیوزات موجوود و فواصول      أبرای د

 اقتصادی حمل بین روستاهای مختلف و محل دفن خواهد بود.

 :وستاهاهاي ارتباطی بين ر عيت راهوض -ه

 های اردباطی مناسب عامل مهمی در اردباط روستاهای یک محدوده بووده و در دسوهیل جابجوایی و حمول و     وجود راه

باشد. لذا قبل از هر چیز باید نقشه کامل و به روزی از خطوط اردبواطی روسوتاهای    دمرکز پسماندها، دارای اهمیت می

 ان یابی محل مشترک شود.مورد مطالعه دهیه شود و بر اساس آن اقدام به مک
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 متولی مدیریت پسماند: -و

های دفن  محل باشد، لذا درجیحاً ختلف برحسب شرایط متفاوت میبا دوجه به اینکه مدیریت پسماندها در روستاهای م

باشوند.   میمتمرکز باید نزدیک یا دحت سرپرستی روستاهایی باشد که دارای دجربه و دوانایی کافی در مدیریت پسماند 

 دردد.   های دفن مشترک دوصیه می ها در راهبری محل های دهیاری در این اردباط استفاده از دجارب و دوانایی دعاونی

 :براي دفن پسماند در سطح روستاها تجهيزات موجود -ز

دفون  هوای   اندها در سوطح روسوتاها، دمرکوز محول    با دوجه به هزینه باالی خرید و نگهداری ماشین آالت دفون پسوم  

های انجام شده خواهود شود. روسوتاهایی کوه دارای      و به کاردیری بهتر سرمایه دذاری ها روستایی باعث کاهش هزینه

 باشند، در اولویت خواهند بود. بکهو لودر( میاز قبیل ) دجهیزات مورد نیاز دفن

 

  در مناطق روستايي پسمانددفن مختلف روشهاي  -6

 :شود اجرای یک عملیات ساده و کنترل شده دفن پسماندهای روستایی پیشنهاد میبه صورت ساده مراحل زیر جهت 

 .ایجاد یک جاده دسترسی از نزدیک درین جاده اصلی به محل دفن .1

 .دخلیه پسماندها در نقطه مورد نظر .2

 .و یا سایر دجهیزات مکانیکی متر 3/1-2دسطیح پسماندها با استفاده از یک چنگگ با طول  .3

 سانتیمتر خاک، ماسه یا خاکستر به طور روزانه پوشش داده شوند. 5ح شده دوسط حداقل پسماندهای دسطی .4

 .حصارکشی محوطه .5

انتخاب روش دفن بهداشتی پسماند در مناطن روستایی به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که با دوجوه بوه وضوعیت    

دجهیزات و امکانات موجوود بوه صوورت    دوپودرافی منطقه، سطح آب زیر زمینی، وجود خاک پوششی، زمین مناسب و 

 زیر روش دفن انتخاب شود: 

 سطحي روش -6-4

 هوای زیرزمینوی بواال باشود     و سطح آب شود که زمین برای دودبرداری مناسب نباشد هنگامی از این روش استفاده می

ها بعد از دخلیه بوه   در این روش پسماند. (مانند اکثر روستاهای واقع در مناطن نوارهای ساحلی شمال و جنوب کشور)

 .شووند  فشرده می بصورت مردبسانتیمتر در روی زمین دسطیح دردیده و  55 دا 45شکل نوارهای باریکی به ضخامت 

دسترده  به صورت روزانه سانتیمتر 5حداقل قشری از خاک به ضخامت  ،های آماده شده از این مرحله به بعد روی الیه

یوا   ن شوده و دوسوط کوامیون   یهای مجاور دأم از زمین دواند می شود. در این روش خاک الزم برای پوشش و فشرده می

عملیات الیه دذاری از کوف   مجدداً کار پس از پایان این مرحله از .شود  حملبه محل الیه دذاری  سایر وسایل موجود

   .ادامه خواهد یافت عملیاتمحل شروع شده و 

 سراشيبيروش  -6-9

 شوود.  اغلب در مواردی که مقدار کمی خاک برای پوشوش پسوماند در دسوترس باشود روش سراشویبی اسوتفاده موی       

. )دپوه مواهور(   مساعددرین منطقه برای عملیات بهداشتی پسماند در این روش مناطن کوهستانی با شویب کوم اسوت   

 ای بزرگ نیز قابل کاربرد است. روش دپه ماهور برای محل های دفن متمرکز روستایی و روستاه
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  اي روش ترانشه -6-8

پوذیر   های زیر زمینی به قدر کافی پائین بوده و دسترسی به اعماق خاک امکوان  این روش در مناطقی که سطح آب

شووند و خواکی    اند، دخلیه موی  هایی که درون زمین حفر شده ها یا درانشه پسماندها در دودال .باشد ، قابل اجرا میاست

شود. درانشه یا دودال حفر شوده   که از خاکبرداری درانشه حاصل شده است جهت پوشش روزانه پسماندها استفاده می

ابتدا دوسط خاک رس با نفوذپذیری پایین جهت محدود کردن حرکوت شویرابه و دازهوای محول دفون، عواین کواری        

درانشه با دوجوه بوه حجوم     موالً طول و عرضباشد. مع متر می 3 دا 1های خاکبرداری شده حدود  شود. عمن دودال می

 باشد.  3:1دا  2:1های جانبی درانشه باید دارای شیب  شود. دیواره پسماند ساالنه دولیدی مشخص می

سوانتی متور اسوت     45-65ین های نازکی که معمووالً بو   ی مورد نظر دخلیه و به صورت الیهها در درانشه هاپسماند

شوود. یکوی از    پوشویده موی   به صوورت روزانوه  پسماند آماده شده و با قشری از خاک  دردد. از این پس الیه فشرده می

هوا بوه    اسوت کوه عملیوات دفون در درانشوه     این  ای  اصول اساسی کار در بهداشتی بودن عملیات دفن به روش درانشه

ریزی شود که در پایان هر روز کاری دمام پسماندهای منتقل شده به محل دفن به صورت کامل با خاک  طریقی برنامه

دهیوه   نهایت الیه بندی شده باشند. در این روش خاک الزم برای پوشواندن پسوماند از محوطوه مجواور    در پوشانیده و 

 برای دفن پسماند مورد استفاده قرار دیرد. دردد که قرار است بعداً ن مییهائی دأم شده و یا همزمان از حفر کانال

 اي  روش دره -6-1

دووان بوه نحوو مو ثری نسوبت بوه دفوع         موی  های طبیعی و مصنوعی وجوود دارد،  ها و یا دره در مناطقی که دودال

ن برداری معاد های ناشی از خاک های دنگ و باریک، دودال بنابراین دره. مبادرت نمودها  در این محلبهداشتی پسماند 

نصوب  ای مورد استفاده قرار دیرنود.   دوانند به منزله محل دفن به روش دره نسبتاً زیاد می بشی و مناطن کوهستانی با

 زهکش در کف دره جهت جمع آوری شیرابه الزامی است.  

 

 روستايي پسماندهاي دفن هاي محل طراحي الزامات -7

 مورد دوجه قرار دیرند عباردند از: های دفن روستایی درین مواردی که باید در طراحی محل مهم

ظرفیت مورد نیاز محل باید با دوجه به دغییرات آدی جمعیت و سرانه پسماند دولیودی بورآورد شوود. بوا دوجوه بوه       

سال دوصیه  5های مربوط به یافتن زمین مناسب در برخی از روستاها، حداقل ظرفیت مورد نیاز برای محل  محدودیت

 . شود می

 محل دفنطرح كلي  -7-4

هوای دفون روسوتایی، مبنوای کوار سوهولت و        در جانمایی مکان با دوجه به حجم کم پسماندهای روستایی معموالً

ی دفون روسوتایی جانموایی شوود،     هوا  باشد. از جمله مهمترین موواردی کوه بایود در محول     میساددی طرح جانمایی 

در شورایط بوارانی و محول ذخیوره خواک       های دسترسی، محل دفن پسماندهای ویژه و خطرنواک، ناحیوه دفون    جاده

دهند، ممکن اسوت بوه    زیادی روستا را دحت پوشش قرار میباشد. در محل دفن متمرکز که دعداد  می پوششی ذخیره

آوری و مدیریت داز، محل انبار مواد بازیافتی دفکیک  آوری و دصفیه شیرابه، سیستم جمع طرح جانمایی، سیستم جمع

 سبز نیز اضافه شوند.  شده و یا کمپوست و فضای

 ها و آسترهاي محل دفن انتخاب پوشش -7-9

ها یا آسوترهای مناسوب    دفن روستایی، انتخاب و طرح پوشش های مهم طراحی محل های یکی از مهمترین بخش

 های دفن الزامی است.  کاهش آلوددی محلها جهت کنترل و  هر شرایطی استفاده از انواع پوششمی باشد زیرا در 
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های دفن روستایی خاک رس فشرده می باشد. پس از دسطیح و  ماده برای آستربندی محل درین درین و فراوان مهم

عنوان اولوین موانع بورای جلوودیری از      شود. این الیه به های محل به کار برده می اده سازی این الیه در کف و کنارهآم

آن به خارج از محل دفن به کوار بورده موی شوود. در     های محتوی  ل محل و خروج شیرابه و آالیندهجریان آب به داخ

سوانتیمتر   35شود، ضخامت مناسوب برابور حوداقل     تفاده میصوردی که از خاک رس به عنوان دنها الیه نفوذناپذیر اس

 باشد.   می

 ی مورد نیاز را نداشته باشوند، مین نفوذناپذیرأهای موجود در محل و یا نزدیک آن مشخصات الزم برای د ادر خاک

یون موواد افزودنوی،    های اصالح شده استفاده کرد. یکوی از مهمتورین ا   ها یا به عبارت دیگر از خاک دوان از افزودنی می

دوان بوه راحتوی آن را بوا     باشد و می در خشک یا مواد درانوله موجود میباشد. این خاک به شکل پو خاک بنتونیت می

 شوند.  های معمولی به کار برده می های خاک بنتونیتی همانند رس الیهخاک مخلوط کرد. 

ها بعد از پایوان کوار    کردن هر سلول دفن از سایر سلول برای جلودیری از پراکنده شدن پسماندها به اطراف و جدا

شوند. اردفاع الیه پوششی روزانوه   می از خاک با نفوذپذیری کم پوشانده ای لیه پسماندهای فشرده شده با الیهروزانه، ک

ریزی شوند کوه خواک پوششوی     ای برنامه باید به دونه های دفن درجیحاً . کلیه محلشود میسانتیمتر دوصیه  5حداقل 

مین شود و نیازی به حمل خاک از محل هوای دیگور نباشود. همچنوین خواک      أمورد نیاز از محل دفن و پیرامون آن د

 ری کمی باشد و از دراکم پذیری کافی برخوردار باشد.مورد استفاده دارای نفوذپذی

 انتخاب تجهيزات مديريت شيرابه -7-8

هوای   واقع شوده و یوا محول در نزدیکوی محول     ادر محل دفن روستایی در مناطن خشک و نیمه خشک کم بارش  

باشد نیازی به احداث سیستم جمع آوری و دصفیه شیرابه نمی باشود و پواالیش طبیعوی خواک قوادر بوه        حساس نمی

پذیرش و دصفیه شیرابه دولیدی خواهد بود اما در نقاط حساس بوه لحواز زیسوت محیطوی ماننود منواطن شومالی و        

آوری و دصفیه شویرابه   های دفن بزرگ الزم است که سیستم جمع در محلروستاهای واقع در سواحل جنوب کشور و 

 های زهکش شیرابه باید شرایط و مشخصات زیر را داشته باشد: . الیهپیش بینی شود

 سانتی متر 65ضخامت الیه زهکش برابر  -

 سانتی متر 35حفظ اردفاع شیرابه بر روی الیه زهکش کمتر از  -

 %2حداقل شیب الیه زهکش  -

ه در اکثر نقواط کشوور در   ک است ماسه متوسط و درشتمصالح مناسب برای ساخت الیه زهکش شامل شن ریز یا 

اسوت. جهوت   باشد. شن ریز بدلیل نفوذپذیری بیشتر و احتمال کمتر درفتگی در اثر رسوبات مناسوب دور    دسترس می

درصود   2شود و شیب عرضی برابور   از شیب دار نمودن کف استفاده می های جمع آورنده، هدایت شیرابه به سمت لوله

متر در نظر درفتوه شوود.    5های زهکش شیرابه عرضی از یکدیگر باید حداقل معادل  فاصله عرضی لوله شود. دوصیه می

 دهد. متر را پوشش می 15ده عرضی معادل بنابراین هر لوله جمع آورن

دووان بوا    ر در دمام کف محل وجود ندارد، میدر جاهایی که امکان ساخت سیستم کامل زهکش با لوله های منفذدا

از میان بستر شنی و یا سایر مواد محلی مانند چووب  را ها، جریان شیرابه عبوری  های شنی به جای لوله رانشهحداث دا

 15دوا   15هایی به قطور   اشد. کانال های زهکش با قلوه سنگدرصد باید ب 2و ... وارد این کانال کرد. شیب کف حدود 

گامی که کانال پر شد، باید جهت جلودیری از انسداد آن به شوند دا از درفتگی آنها جلودیری شود. هن پر می سانتیمتر

 وسیله ذرات ریز، روی آن را با شاخه و برگ دیاهان یا کاه و کلش پر کرد.  

های ارزان و کارآمد برای دصوفیه شویرابه در منواطن روسوتایی      استفاده از روشدر صورت ضرورت دصفیه شیرابه،  

 شود. های مصنوعی دوصیه می دثبیت و داالبهای  ی دبخیر، برکهها حوضچهمانند 
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 انتخاب تجهيزات مديريت گاز  -7-1

های دفن کوچک که هدف استحصال داز نیست باید با پوشش و آستردذاری مناسب از حرکت دازها بوه   در محل 

دون در   25های دفن روستایی با حوداقل ظرفیوت ورودی    حل دفن جلودیری کرد. در سایر محلپایین، باال و جوانب م

باشود زیورا مقودار     آوری و هدایت داز به ادمسفر می های دفن روستایی جمع هدف از مدیریت داز در محلروز پسماند 

یت دواز غیرفعوال بهتورین راه    های جمع آوری و مودیر  د. به این دلیل استفاده از سیستمداز حاصله ارزش بازیابی ندار

اکش را با استفاده از مصالح محلی مانند سنگ و شون در حوین دفون    دوان این هو باشد. در نواحی روستایی می حل می

کوه   شوود  پسماندها ایجاد کرد. به دلیل اینکه ممکن است انجام حفاری بعد از دکمیل محل ممکن نباشد، پیشنهاد می

های دفن دستی، در حین ساخت محل، چاهک یا هواکش داز ساخته شود. بدین منظور همزموان بوا افوزایش     در محل

شوود و اطوراف آن نیوز بایود بوه       محل چیده می ردفاع محل، ستون چاه که مرکب از قلوه سنگ است، از کف دا سقفا

 خوبی کوبیده شود. 

 هاي سطحي جانمايي تجهيزات مديريت آب -7-5

 های سطحی به داخل محل دفن اقدامات زیر باید به عمل آید:کنترل نفوذ آب برای

   کاربرد یک الیه پوششی با طراحی صحیح جهت جلودیری از نفوذ آب باران و سایر آبها به دوده پسماند 

  درصد( بر روی محل دفن 3-5ایجاد یک شیب سطحی مناسب ) حداقل 

 ها زهکشی مناسب روانابهای سطحی و سیالب 

 د دارد )نظیور محول هوای    های حاصل از مناطن اطراف به محل دفن وجودر مناطقی که احتمال ورود رواناب

 کشوی بوا  زه شوده و دسوهیالت   دفن واقع شده در دره ها( محل باید به طور صحیح و مناسب شویب بنودی  

هوا از منواطن اطوراف و همچنوین سوطح       برای انتقال رواناب ها باید طراحی صحیح کاردذاری شوند. زهکش

ای حفر دردد کوه   کش حائل به دونهمحل دفن انتخابی باید یک نهر زه محل دفن احداث شوند. دور دا دور

های دفن جلودیری شود. این نهر حائل نهایتاً به یوک نهور   های سطحی خارج از محل به سلولاز ورود رواناب

کوه آب   شوود  ای اجورا موی   های دفن بوه دونوه   . شیب بندی سطح باالیی سلولشود اصلی بزرگ هدایت می

 به طرف نهر حائل هدایت شود.ها دوسط یک سری نهرهای فرعی  حاصل از بارنددی

 های دفن پسماندهای عادی ابال  شده دوسط سوازمان حفاظوت محویط     مطابن ضوابط زیست محیطی محل

هوا،   ها، مرداب ها، بادالق حداقل فاصله محل دفن از داالبها، برکه 23/12/33مورخ  515565زیست به شماره 

فته شود. همچنین حداقل فاصله محل دفن از چواه آب  ها و موارد مشابه باید یک کیلومتر در نظر در دریاچه

اسوتعالم از   ،عوالوه بور مووارد فووق     متر بوده و در باالدست چاه آب شرب قرار نگیرد. 455نیز باید بیش از 

 ای درخصوص دعیین محل دفن الزامی است. شرکتهای آب منطقه

 

 الزامات راهبري دفن پسماندهاي روستايي  -3

ها و دهیوه اطالعوات    ند متمرکز روستایی، ارائه برنامه اجرائی برای دفن پسماندها، دهیه دزارشهای دفن پسما در محل

محل دفن، طرح بازرسی وسایط نقلیه حمل پسماندها جهت کنترل پسماندهای خطرناک و ایمنی محل، اجوزای مهوم   

ری یک محل دفن بهداشتی عباردند دهند. دو نیاز اساسی اولیه در راهب برنامه اجرایی راهبری محل دفن را دشکیل می

 از:
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 های نازکی پخش و فشرده دردند   پسماندها باید در الیه 

 سانتیمتر خاک یا سایر موواد زائود بوی اثور دیگور مثول        5های فشرده شده باید روزانه دوسط حداقل  پسماند

 کمپوست پوشش داده شوند.

 الزامات خاک يا مواد پوششي -3-4

ر پایوان هور روز کواری    ها استفاده از موواد پوششوی د   صلی دفن بهداشتی و دلنبار پسمانددمایز ادرین وجه  یکی از مهم

سانتیمتر خاک پوششوی یوا موواد پوششوی      5های فشرده شده باید در پایان هر روز کاری حداقل دوسط  است. پسماند

صووردی کوه   ود، استفاده از آنهوا در  دیگر پوشانده شوند. در صوردی که از سایر مواد پوششی به غیر از خاک استفاده ش

ها، آدش سوزی، ایجاد بو و دسترسوی پسومانددردها نشوود، بالموانع      ها، پراکنده شدن آشغال باعث رشد ناقلین بیماری

یوده  هوای چ  ست، پسماندهای باغبانی ماننود چمون  خواهد بود. برخی از این مواد عباردند از: مواد ساخته شده از کمپو

های دصفیه شده با آهک و مخلوط شده با خاک یا خاکسوتر( و   درختان، مواد محتوی لجن )لجن اخهها و ش شده، برگ

 های ساختمانی. نخاله

هایی از محل دفن که به ظرفیت نهایی خود رسیده است باید دوسط خواک پوششوی نهوایی، نظیور خواک رس،       بخش

شوود.   و نقطه نظرات کارشناسوی دعیوین موی    پوشانده شود. حداقل پوشش نهایی مورد نیاز براساس شرایط جغرافیایی

هوای مناسوب    دارای زهکش% باشد و عالوه بر آن 25% دا 3شیب پوشش نهایی باید به صورت محدب و شیب آن بین 

  جهت سیالب و کنترل فرسایش باشد.

 كنترل ناقلين بيماري زا -3-9

کند با وجود این سایر راهکارهوای   اندازه کافی کنترل میقلین را به معموالً پوشش روزانه پسماندها در پایان هر روز، نا

های سطحی، کاهش اندازه الیه فشرده شوده،  اشد. این راهکارها شامل زهکشی آبکنترل ناقلین ممکن است مورد نیاز ب

 دعوداد دفعوات ایجواد الیوه    سایر اصالحات در راهبری محل )مانند افزایش ضخامت الیه پوششی، دغییر نوع، چگالی و 

ها، کمپوست کردن و پردازش پسوماندهای آلوی قبول از     ها و جونده کش ، مواد دورکننده ناقلین، حشره کش(یوششپ

 باشد. دفع، کنترل بیولوژیک جمعیت حشرات، پرنددان و جانوران می

از  چنانچه با عملیات راهبری صحیح، جانوران و حشرات موذی قابل کنترل نبودند به کاردیری اقدامات کنترلی دیگر

قبیل سمپاشی، طعمه دذاری و دله دذاری الزم است. در صورت طعمه دذاری و دله دذاری برای کنترل جونددان، 

 اطالع رسانی به کاردران، بازدیدکننددان و پسماند دردها الزم است.

 ها كنترل آتش سوزي -3-8

ل مثل خاکستر و حفر یک های عمقی، جداسازی پسماندهای دا  و مشتع سوزی آدشبهترین روش برای کنترل 

دوان دوسط پاشیدن آب خیس خاموش کرد و یا  . سپس این پسماندها را میباشد دودال اطراف آنها دوسط دراکتور می

سانتیمتر خاک  65متر و بکاردیری  5/2دوسط خاک ذخیره خفه نمود. محدود کردن سلول دفن پسماندها با عمن 

و انتشار احتراقات زیرسطحی خواهد شد. خاک پوششی روزانه به  فشرده شده بین سلول ها باعث کاهش دسترش

 ها جلودیری خواهد نمود.  نیز از دسترش این نوع آدش سوزی سانتیمتر 15ضخامت 

های دفن پسماندهای روستایی منفرد و روستاهای کوچک با دوجه به کمیت پسماندها، مشوکل آدوش سووزی     در محل

دوان با استفاده از خاک پوششوی   مواقع وقوع هر دونه آدش سوزی، میشد و در به عنوان یک مشکل حاد مطرح نمی با
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مشکل را مردفع نمود. البته آموزش روستائیان به منظور اجتناب از دخلیه خاکستر دا  و همچنین سوزاندن غیرقوانونی  

 پسماندها الزم است.

 الزامات كنترل آلودگي هوا -3-1

باشود. در صوورت دشوخیص هور دونوه آدوش سووزی در دووده          سوزاندن پسماندهای جامد در محل دفن ممنووع موی  

 پسماندها، بالفاصله عملیات اطفاء حرین باید صورت پذیرد.  

 هاي دسترسي الزامات جاده -3-5

نوایی حرکوت   احداث و حفاظت یک راه دسترسی به محل دفن و یک سیستم راه اردباطی در داخل محول دفون بوا دوا   

ها باید دو طرفه بوده و از  باشد. جاده برداری محل دفن ضروری می دمامی وسایل نقلیه حمل پسماند در طی دوره بهره

هوای   آالدی مثل دراکتور به مرکوز دفون مناسوب باشوند. عورض جواده       نظر عرض و انحنا برای عبور دجهیزات و ماشین

دوردد.   هوای دفون پسوماند عوادی دعیوین موی       ت محیطی محول دسترسی به محل دفن روستایی براساس ضوابط زیس

هوای دسترسوی در سورباالیی     ت و هموار باشند. شیب بهینوه جواده  های دائمی و اصلی الزم است که حتماً آسفال جاده

دووان بوا کوبیودن و     هوای موقوت محول دفون را موی      باشد. جاده درصد می 15درصد و در سرازیری کمتر از  5کمتر از 

ای از بوتن یوا    های فرعی باید بوا الیوه   حل آماده نمود. در مناطقی از کشور که بارنددی زیاد است جادهفشردن خاک م

 های ساختمانی پوشانده شود دا در اثر خیس شدن زمین، وسایل نقلیه دچار مشکل نگردند.  مواد آسفالتی و یا نخاله

هوای محول    ند. پر کردن چاله های سوطح جواده  ردهای دسترسی محل دفن باید به طور مردب بازرسی و دعمیر د جاده

در انجوام شوده و زموان دلوف      کند دا دردد وسایط نقلیه سریع کند و کمک می لیه جلودیری میدفن از آسیب وسایط نق

های دسترسی محل دفن، بایود بوا    در اثر دردد وسایل نقلیه در جادهشده در محل دفع کاهش یابد. درد و غبار دولیدی 

 ها و مواد قابل قبول کنترل شود.  شاستفاده از رو

 هاي سطحي حاصل از نزوالت جوي الزامات كنترل روان آب -3-6

طراحی، اجرا و بهوره بورداری دوردد کوه از ورود      ای دونههای دفن باید سیستم کنترل روان آبهای سطحی به  در محل

 از اینورو  روانواب جلوودیری شوود.    های آب سطحی به محل انجام عملیات دفن در طول زموان حوداکثر دخلیوه    جریان
بورای جلوودیری از ورود روانابهوا بوه      هر منطقهخاص براساس شرایط دوپودرافی و جغرافیایی  اجرای عملیات زهکشی

های زهکشی باید عاری از عوامول مسودود کننوده باشوند. ایون       کانال محدوده دفن، نگهداری و دأسیسات الزامی است.

در فصول بارنددی و آب درفتگی محل دفن پسماند خواهند شد. بازرسوی، پواک سوازی و    ها  عوامل باعث سرریز کانال

های زهکشی موجود جزء نیازهای دائمی راهبری محل دفن می باشند. این کار بوه خصووص در دغییور     نگهداری کانال

ای مونظم،  فصول مثل فصول برگ ریزان یا فصول با وزش بادهای شدید و طوفان ها ضوروری اسوت. طبون برناموه هو     

ماه یکبار باید بازبینی و پاک سازی شوند اما در مناطقی از کشور مثل نوواحی   6ها و نهرهای زهکشی حداقل هر  کانال

 دهد، دعداد بازدیدها باید افزایش یابد. های سنگین فصلی به کرات رخ می شمالی که باران

 البهاي فاض هاي دفن پسماندهاي مايع و لجن الزامات و محدوديت -3-7

های خام فاضالب به علت پتانسیل باالی دولید شویرابه و همچنوین افوزایش احتموال نفووذ       لجندفن مواد زائد مایع و 

هوای   دفون موواد زائود موایع و لجون     به طور کلوی  هایی است.  های محل دفن به اعماق زمین دارای محدودیت آلوددی

اداره آب هوای الزم بوا    هماهنگی ضروری است اردباط در این .فاضالب در محل دفن پسماندهای روستایی ممنوع است

 انجام پذیرد.جهت دفع این مواد  بفار(آروستایی ) و فاضالب
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های اجرایوی   های دفن پسماند ممنوع است. ضروری است مدیریت دفن جزء ویژه پسماندهای خانگی در محل تبصره :

و جموع آوری جوزء ویوژه     ذخیوره سوازی  "ناموه   شیوه بر اساسآوری اینگونه پسماندها  پسماند برای جداسازی و جمع

 .اقدام نماید "خانگی پسماندهای

 الزامات مديريت اطالعات  -3-3

است. اطالعوات   یک بخش از راهبری و نگهداری محل دفن ثبت اطالعات جهت کنترل کیفیت و بهبود مدیریت محل

 دردد:های زیر باید دوسط دهیار یا مسئول محل دفن ثبت  الزم در حیطه

 ( تعمير و نگهداري تجهيزات1

جهت ثبت اطالعات دعمیر و نگهداری دجهیزات، باید یک فایل مجزا در هر ماشوین قورار داده شوود. جزئیوات کنتورل      

 روزانه و هفتگی باید ثبت دردد.

 ( عمليات راهبري روزانه2

کامیون ورودی به جایگاه دفون و   ثبت عملیات راهبری روزانه شامل اطالعات کمیت یا حجم پسماند ورودی دوسط هر

همچنین محل دخلیه آن در جایگاه دفن است. این اطالعات جهت دعیین سورعت پور شودن محول دفون و همچنوین       

بینی آماده سازی محل جدیدی از جایگاه برای نیاز آدی مفید و الزم است. اطالعات دمام پسوماندهای ورودی بوه    پیش

 موارد زیر باید ثبت و ضبط شود:محل دفن باید ثبت و نگهداری شود. 

 وارد کننده پسماند )شناسایی وسیله نقلیه و راننده( -1

 مقدار و نوع پسماند ورودی -2

 داریخ و زمان دریافت پسماند -3

 منبع دولید پسماند -4

 محل دفع پسماند -5

 ثبت کلیه مشاهدات بازرسین -6

های  باسکول به منظور دوزین ماشین فرم ثبت اطالعات روزانه پسماندهای ورودی به محل دفن در صورت دسترسی به

 ( ارائه شده است.1حمل زباله در جدول شماره )

هوای ورودی بوه    درصورت عدم دسترسی به باسکول، از روش حجمی )مطابن پیوست( برای دعیین چگالی و وزن زبالوه 

 اماکن دفن استفاده خواهد شد.
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 ثبت اطالعات پسماند ورودي به محل دفن -(1جدول )

 نام محل دفن: .........................                                                      داریخ: ..............................        

 زمان شماره خودرو

 پسماندها
ماشین حمل وزن 

 پسماند
 رودیمقدار مواد و

 خروجی ورودی **نوع *منبع
پسماندهای 

 جامد
 مواد پوششی

        

        

        

        کل

 امضاء ...................................

 Aو کشاورزی = I، صنعتی=C، دجاری=Rمسکونی=  *

 Tو دایرها= C&D، نخاله های ساختمانی=B، زائدات حجیم= Hخانگی = **

 

 هاي دفن روستايي الزامات حصاركشي و ايجاد فضاي سبز در اطراف محل -3-3

ها و ورود حیوانوات   حصارکشی و ایجاد محدودیت در دسترسی به محل دفن و محوطه عملیات جهت کنترل دسترسی

اهلی و غیراهلی الزم است و دمام نقاط دسترسی باید مجهز به درهای قفل دار باشند. دمام محوطه عملیوات و نوواحی   

ایل و دجهیزات موجود در داخل محل بایود بوا یوک    اند و ناحیه وس ناحیه خطرناک و آلوده دعیین شده که دحت عنوان

ها جهت دسترسی به موقوع و سورویس اضوطراری     یک سری کپی از کلید دمامی دروازهحصار امنیتی محصور شوند و 

 باید در دسترس باشد. 

حصوار  های بومی عالوه بر اسوتحکام بخشویدن بوه     ا استفاده از کاشت درختان و بودهیک حصار ثانویه )کمربند سبز( ب

اولیه و مخفی کردن پسماندها از منظر عمومی باعث جلوه و چشم انداز زیبوای محول دفون خواهود شود. ایون حصوار        

کنود. جهوت    های پالستیک )نایلکس( و کاغذ دوسط بواد جلوودیری موی    ن از پراکنددی اجسام سبک مثل دکههمچنی

 مقاوم استفاده شود.های با رشد سریع و  ایجاد کمربند سبز بهتر است از درختان و بوده

 الزامات راهبري محل دفن در شرايط آب و هوايي نامساعد -3-45

های طوالنی مدت بوارش بواران، یخبنودان و     دهد. دوره دغییرات در آب و هوا، راهبری محل دفن را دحت دأثیر قرار می

های شدید، دردد وسوایط نقلیوه    دوانند عملکرد معمول راهبری را دحت دأثیر قرار دهد. بارنددی درمای بیش از حد می

( عمول  2کند. جهت حل این مشکالت مطابن جودول شوماره )   حمل پسماند را در محل دفن پسماند دچار مشکل می

 شود.
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 عمليات راهبري در شرایط آب و هوایی نامساعد )مشکالت و راه حل ها( -(2جدول )

 

 روستاييهاي مختلف دفن پسماندهاي جامد  آالت مناسب براي شيوه نحوه تعيين تجهيزات و ماشين -3

جهت دوسعه و آماده سازی محل دفن پسماندها، وجود دجهیزات مناسب و کافی در دمام روزها در محل دفن الزم 

های دفن مشترک روستایی بستگی به میزان و نوع پسماندهای  است. دعداد و نوع ماشین آالت مورد نیاز در محل

و مقدار خاک پوششی، فاصله جابجایی پسماند و خاک، ورودی به آن، شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه، نوع 

سازی، شکل محل دفن، بودجه و امکانات در دسترس و نحوه مدیریت دهیاری دارد. عالوه بر آن نوع  میزان فشرده

آالت حمل کننده پسماند به  سازی( در انتخاب نوع ماشین سازی موقت )ظروف و مخازن ذخیره سیستم ذخیره

 است.ثر  های دفن م محل

آالت مناسب نظیر: دراکتور با  سازی پسماند و پوشاندن محل دفن، نیازمند ماشین بطور کلی جابجایی، دخلیه و فشرده 

بیل جلو، بکهولودر، لودر یا مینی لودر است. بعالوه ماشین آبپاش و وسایل سرویس دهنده نیز در برخی از موارد مورد 

 نیاز است.

 فصول تر

 راه حل هاي ممکن مشکالت

 نخاله های ساختمانیخرده سنگ و افزودن   های دسترسی دل آلود جاده

 ایجاد نواحی کاری ویژه دارای جاده های دسترسی دائمی 

 دهیه خاک قرضه ذخیره با خاصیت زهکشی خوب و کاربرد آن  سینه کار محل دفن دل آلود

 دسطیح محل دفن جهت زهکشی مناسب 

خاک پوششی خیس و غیر قابل 

 استفاده است

  فشرده شده و پوشش دهی آن دوسط برزنت یا پالستیکدهیه خاک قرضه ذخیره 

درفتگی سیستم جمع آوری آب های 

 سطحی

 ایجاد دله برای دل و الی و ذرات ریز 

 پاک سازی دوره ای زهکش های سطحی 

 فصول خشک

 راه حل هاي ممکن مشکالت

خاک خشک و ایجاد مشکل جهت 

 حفر خاک

 پوشش دهی خاک جهت پیشگیری از خشک شدن 

  سازی خاکخیس 

 فصول سرما

 راه حل هاي ممکن مشکالت

 یخ زددی خاک

 عاین کاری خاک پوششی دوسط برگ درختان یا خاک اره 

 افزودن نمک به خاک 

 دراشیدن مداوم خاک 

 دهیه خاک/ماسه با خاصیت زه کشی خوب 



16 

 

 روستايي هايساختار مديريت دفن پسماند -45
 .دهیاری موظف است نسبت به جمع آوری، حمل و دفن پسماند روستایی اقدام نماید 

 نامه در صوردی که روستایی فاقد دهیار و نهاد دهیاری باشد دا دشکیل دهیاری، بر  اجرای مفاد این شیوه

 مسئول مربوطه در روستا است. شورای اسالمی روستا یا عهده

 باشند، همکاری الزم را جهت  روستاهایی در حریم شهر و یا در نزدیکی شهر میهایی که دارای  شهرداری

 پذیرش و دفن پسماندهای این روستاها، در محل دفن پسماند شهری به عمل آورند.

  فن بهداشتی مین دجهیزات و وسایل و نیروی کاری الزم جهت جمع آوری، حمل و ددأدهیاری موظف به

 باشد. پسماندهای روستایی می

  به منظور دأمین پایدار هزینه های نیروی انسانی و هزینه جاری عملیات دفن بهداشتی، الزم است بعد از

آداه نمودن مردم در خصوص اهمیت دفن بهداشتی و جلب مشارکت آنها، هزینه خدمات مدیریت پسماند 

از طی مراحل وزارت کشور، پس  9/5/36/س مورخ 3/1/351121بر اساس دستورالعمل ابال  شده شماره 

 قانونی از مردم روستا وصول شود.

  آموزش مردم در زمینه مشارکت، همکاری، اجرا و بهبود مدیریت پسماند روستایی بر عهده شورای اسالمی

روستا است و این امر باید با هماهنگی و برنامه ریزی این نهاد با مدیران مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی، 

 فوذ محقن دردد. شخصیت ها و افراد ذی ن
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 پيوست

 روش حجمي تعيين چگالي و تناژ پسماندها 

 22/5لیتوری یوا    225)بوه عنووان مثوال یوک بشوکه       Vابتدا یک ظرف یا مخزن با حجم مشخص  -1

 .(W1)کنیم  مترمکعبی( را انتخاب نموده و وزن آن را بوسیله یک قپان )درازو( دعیین می

در داخل ظرف یا مخزن مورد نظر  سازی از سطح روستا را بدون فشردهآوری شده  پسماندهای جمع -2

 ای که مخزن کامالً پر شود.  ریزیم بگونه ( می1)ذکر شده در بند 

مجموعه مخزن و پسماندهای درون آن را بر روی یوک قپوان )دورازو( قورار داده و وزن کول آنهوا را        -3

 .(W2)آوریم  بدست می

 برابر است با: (W)وزن خالص پسماندهای دخلیه شده در داخل ظرف یا مخزن  -4

W = W1 – W2 

آوری شوده )چگوالی پسوماند     پسماندها بر حجم آنها مقدار چگالی پسماندهای جموع از دقسیم وزن  -5

 دردد: سازی( از رابطه زیر دعیین می بدون فشرده

D = W / V 

 در این رابطه: 

D آوری شده از سطح روستا جمع= چگالی پسماندهای 

W وزن خالص پسماندهای دخلیه شده در مخزن / ظرف = 

V باشد  = حجم مخزن یا ظرف که معرف حجم پسماندهای دخلیه شده نیز می 

 تبصره: 

ریزی و طراحی سیستم  دواند برای کلیه محاسبات مورد نیاز در برنامه عدد بدست آمده برای چگالی می

ستایی مورد استفاده قرار دیرد، لذا ضروری است که دوسط دهیاری ثبت و بایگانی مدیریت پسماندهای رو

 دردد.
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آوری شده، ابتدا حجم کمپرسی خودروی حمل زباله یا دریلوی   های جمع برای محاسبه دناژ پسماند  -6

شود. برای ایون کوار در صوورت مکعوب مسوتطیل بوودن        آوری پسماند و ... دعیین می دراکتور جمع

 دریلی مذکور از دستور زیر استفاده خواهد شد: کمپرسی یا

 

 

 

 

 

 

طول× عرض × اردفاع  = حجم دریلی یا کمپرسی در حالت سرخالی )حجم پسماند(  

Vk = a × b × c 

)بور اسواس    و همچنین برآورد میوزان چگوالی پسوماند    (Vk)مورد نظر  با دوجه به ثابت بودن حجم -5

از هموان فرموول   را  (Wk) آوری شوده  پسوماندهای جموع  دواند دنواژ   ، دهیاری می(5الی  1بندهای 

 :و ثبت نماید چگالی و از حاصل ضرب حجم پسماندها در چگالی آنها به صورت زیر دعیین

 

 

 

 حمل زباله خودرويتريلي يا كمپرسي 

a 

b 

c 

 

Wk = Vk × D 

 


