
   

 
  
  
  
  
  

   91تابستان  ، دو، شماره چهاردهممحيط زيست ، دوره  تكنولوژيعلوم و 
  

  

كالن شهر تهران از نظر  22بررسي معيارهاي مكان يابي ايستگاه انتقال زباله منطقه 
  مالحظات زيست محيطي هوا و  شيرابه

  

  1 قاسمعلي عمراني
  2 اميرحسين جاويد
   3الهام رمضانعلي

  

  20/4/90تاريخ پذيرش:  15/6/89تاريخ دريافت:
                                                          

  چكيده 
 جدي تهديدي شهري، مشكالت افزودن بر عالوه شهري، هاي زباله و زايدات ميزان افزايش آن متعاقب و شهرها كالن پيدايش           

كه مي توانند در اثر سوء  برخوردارند شهرها از ايستگاه انتقال زبالهبسياري از  .باشند مي جامعه افراد بهداشت و زيست محيط براي
مكان يابي، طراحي  شاملمديريت صحيح ايستگاه انتقال زباله بنابراين  .داشته باشندسالمتي و بهداشت افراد  اثرات بالقوه بر رويمديريت 

  انجام شود.محيطي  فاه افراد جامعه و عدم اثرات سوء زيستسالمتي، ايمني و ر در راستاي حفظو عملكرد وسايل در ايستگاه، بايستي 
 در موجود شيرابه ميزان وضعيت خصوص در زباله انتقال هاي ايستگاهي  بهداشت و محيطي زيست هاي جنبه بررسي مطالعه اين از هدف

 اين انجام جهت. است بوده مسكوني ناطقم در ها ايستگاه فعاليت زمان در آاليندهي گازها و بو پراكندگي همچنين ، ها ايستگاه محوطه
ي كارگر اسكان ، بهداشتي امكانات كه دهد مي نشان تحقيقات. گرفت صورت ايستگاه هر در هايي گيري اندازه و برداري نمونه ابتدا اهداف،
 از برداري نمونه ازحاصل  نتايج .ندارد وجود ها ايستگاه% 90 در مناسبي ظاهر تيوضع نيهمچن ،ي فرد حفاظت  زاتيتجه و مناسب
 كه است بوده ليتر در گرم ميلي  ،31800 ،49700 برابر ترتيب به مطالعه مورد ايستگاه از ، COD،  BOD ميزان  تانك كيسپت شيرابه

 به ستگاهياي شرق ضلع در شدهي ريگ اندازه ذرات زانيم نيهمچن.  باشد مي بيشتر ب فاضال خروجي استاندارد حد از موارد اين تمامي در
ي گازها كه در حالي باشدي م هواي ها آالينده زانيم استاندارد حد از باالتر كه است بوده مكعب متر در كروگرميم 573و153 زانيم

در پايان براساس يافته هاي تحقيق مكان مناسب استقرار سيستم انتقال زباله مشخص شد  . است بوده زيناچ حد در H2Sو  NH3 آالينده
منظور ساماندهي وضعيت ايستگاه از لحاظ كنترل آلودگي و انتشار شيرابه با استفاده از سيستم ايمهاف تانك و  ه ي نيز بنيز راهكارهاي و

  هاي زسيت محيطي با رعايت اصول مديريتي مطر ح گرديد. جلوگيري از انتشار بو و آلودگي
 .ندهيآالي گازها بو، جامد، زايد مواد شيرابه، زباله، انتقال ايستگاههاي كليدي:  واژه

                                                 
  تهراندانشكده محيط زيست و انرژي، واحد علوم تحقيقات استاد تمام دانشگاه آزاد اسالمي  -1
  تهران قيقاتاحد علوم تحودانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده علوم و فنون دريايي،  دانشيار -2
  تهران واحد علوم و تحقيقات  ، دانشگاه آزاد اسالمي ،گروه آلودگي هوا، دانشكده محيط زيست و انرژي  ،كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست -3
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  مقدمه 

گسترش و توسعه شهرها و ايجاد مراكز جمعيتي در 
كشورهاي مختلف و افزايش سطح كيفيت زندگي مردم كه 

هاي توليدي را در پي داشته،  مصرف هر چه بيشتر انواع فرآورده
به دنبال  يزها را در اين شهرها ن حجم انبوهي از زباله يدتول

انبوه مواد كه حاصل انقالب صنعتي داشته است. توليد و مصرف 
ها را  الگو و شيوه زندگي انسان باشد يو تكنولوژي جديد م

دگرگون كرده و عالوه بر افزايش توليد زباله، تركيب و نوع 
هاي توليدي را نيز تغيير داده است و بر حجم انواع  زباله

محيط زباله براي رشد و تكثير  افزوده است يزپسماندها ن
نظير موش و حشراتي مانند مگس، پشه و سوسك جوندگاني 

ها نظير حصبه،  بسياري از بيماري .)1( بسيار مناسب است
اسهال، وبا، شبه حصبه، طاعون و ... توسط اين موجودات كه 

ها است به انسان  ها تخليه گاه زباله محل زندگي و تكثير آن
آوري صحيح زباله  و جمع نگه داري. عدم )2( شود منتقل مي

هاي  وجب آلودگي هوا شده و شيرابه حاصله سبب آلودگي آبم
گردد. تخمير مواد فسادپذير در  سطحي، زيرزميني و خاك مي

زباله باعث انتشار بوهاي نامطبوع در محيط شده كه خود باعث 
. اصول بهسازي محيط در هر شهر )3( گردد آزار مردم مي

زمان ممكن از هاي توليد شده در حداقل  كند كه زباله ايجاب مي
هاي  منازل و محيط زندگي دور و در اسرع وقت به شيوه

كه لزوم  شود¬يمسائل باعث م ينا همه .بهداشتي دفع گردد
شهرها مدنظر قرار  يهدر كل يريتيمد يها¬برنامه سازي¬يادهپ
  ).4(يردگ

يكي از مرگبارترين عوارض توليد ودفع زباله، شيرابه 
كالن گي محيط زيست آن است كه عامل مهمي براي آلود

در لي آغير و لي ت آتركيباري از بسيا به شمار مي رود. شهرها
ه وـسميت بالقاد داراي ين مواز اكه برخي د دارد جووبه اشير

كثر در امهندسي ي هال عمومي كنتران ). فقد5مي باشند (
ري از قعيت كه بسياواين د و  اباله موجوزفن انتقال و دكز امر
غير رت گذشته به صور از كشودر باله زفن انتقال و دكز امر

صنعتي ك و يد خطرنااد زاهم موز هنوه و شدي هبررامهندسي 
را سمي اد مور نتشااپتانسيل دد، فن مي گرد آن ها درنيز 

 - 1هد:  دمي رخ سه طريق ر از نتشااين اهد. ديش مي افزا
به به اشيرذ نفو - 2، مينيزير ز آب هايبه به سمت احركت شير

به ار رـــفي هازگار نتشاا -3و سطحي  آب هايب و ناروا
سمي ت تركيباري از بسياي باالي نتيجه غلظت هادر ر. ـتمسفا

دن نموده لودر آ آن هاسطه پتانسيل اوه ب، فنانتقال ودكز امر
نخستين ). 6باشد(ن نسااسالمتي اي بر يند تهديدامي توآب 

 نرخ توليد شيرابه بر تالش ها براي پيش بيني حجم و
ده ها و اندازه گيري هاي تجربي درمحل و شناسايي ــمشاه

اجزاي شيرابه كه در نهايت از كف محل دفن خارج مي شوند 
تفاده از روابط تجربي اس ،. تا يك دهه قبل)7( متكي بوده است

براي محاسبه ميزان شيرابه توليدي روش معمولي بوده است. 
كارهاي  اكثر اندازه گيري ها و نتايج تجربي متكي بر

آزمايشگاهي، نمونه هاي پايلوت و محل دفن واقعي بوده است. 
با لحاظ ورود آب و ساير اجزاي ورودي به  روش هادر اكثر اين 

محل دفن و كيفيت و كميت گاز و شيرابه خروجي، رابطه اي 
شده است. نتايج اين مدل ها بيشتر  ارايهتجربي با سعي و خطا 

ي (كيفي) قابل استفاده بوده يك مدل توصيف ارايهبه عنوان 
اد مؤلفه هاي مؤثر و محدوديت در درك ـاست. به علت تعداد زي

 ارايهمشخصه هاي شيرابه تعدادي از محققين مجبور به 
نمودارهاي نيمه تجربي كه بهترين انطباق را با داده هاي ورودي 
داشته باشد شده اند. قابليت استفاده از معادله هاي تجربي 

  .جود شرايطي مشابه با شرايطي مي باشد منحصر به و
كه اين توابع بر اساس آن استخراج شده اند و نمي 

 ).8( رايطي متفاوت استفاده كردها براي ش توان از آن
 عنو به كلي رطو به ،بهاشير يكيژبيولوو  شيميايي تخصوصيا

 ازهندا با. )9( دارد بستگي بالههاز يپذير  تجزيه انميزو  بالههاز
 ه،شد منجاا مختلف فند كزامر بةاشيراز  نتاكنو كه اييگيري ه

 بهاشير گيدلوآ كه ندا هشد شناسايي ريبسيا ليآ و معدني ادمو
از  حاصل بهاشير صليا تهديدو  خطر ). 10ند (دميگر باعثرا 
و  كخا ،مينيزيرز آب هاي به دهلوآ مايع ينا ذنفو ،فند كزامر

 سمي ادموو  اتفلز نچو اديمو دجو.وميباشد افطرا چاه هاي
 گيدلوآ ملاعواز  د،ياز يغلظتها با گانيكيار ادموو  يگرد
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هاست. در  ياز باكتر ياريبس يحاو شيرابه .هستند بهاشير
سرب، كروم،  يوم،،كادميآهن، كلرور، رو يرابهش يباتترك

  .)11( باشند يم يرسولفات بسته به سن واحد دفن متغ
ماندهاي پس %8در كشور ما تنها در حال حاضر، 

كه  شوند در حالي ،كمپوست و استفاده مجدد ميشهري بازيافت
ريتي مواد شوند كه از اين روش مدي دفن مي زايدمواد  92%
بهداشـتي  دفـن اصـولي و تقريبـاً %25جامـد، حـدود  زايد

اسـت و مـابقي بـشكل غيربهداشتي دفن و تلنبار مي باشند . 
مراكز دفن غير بهداشتي  بنابراين لزوم بهينه سازي برخي از

كشور و رسـاندن سـطح فعلـي آن به سطح قابل قبول بين 
المللي از يك سو و جامع پوشي به اهداف حفظ سالمت عمـوم 
و محـيط زيـست از سـوي ديگـر از طريق كنترل شيرابه و 

سرانه در اين ميان  .)12(گازهاي محل دفن ايجاد مي گردد 
. گرم / نفر 746معادل ( 1387سال ر توليد پسماند شهر تهران د

بود. در سال  %055/2رشد ساليانه توليد پسماند  روز) و نرخ
پسماند  %62/11شده،  يكپسماند تفك %95/2معادل  1386

دفن شده  يبهداشت يمهبه صورت ن %41/85كمپوست شده و 
با  يكو الست يشترينوزني ب %56/74پسماند تر  با . است
). با 13ار را به خود اختصاص داده اند(كمترين مقد يوزن 11/1%

توجه به آمار ذكر شده، بخش عظيمي از زباله توليدي در تهران 
به صورتي نيمه بهداشتي دفن مي شود كه شيرابه حاصل از آن 
مي تواند موجب بروز عواقب خطرناك زيست محيطي شود. به 
همين منظور شناسايي كمي و كيفي شيرابه توليدي از اهميت 

  ر زيادي برخوردار خواهد بود. بسيا
 سطحدر  بالهز ليآ بخش مديريت غالب امروزه، روش

. )14ست (آن ا شتيابهد فند ان،يرا ركشو جملهو از  نجها
 ،تـسا االييـب رياـبس يـلآ گيدلوداراي آ كه هشد توليد بةاشير
 ماكندر ا همچنينو  نقلو حملآوري،  عـجم ماـهنگدر 

و  فند محل افطرا كخا به حتيرا به ي،شهر بالةزفند
 آن ها گيدلوآ موجبو  دهكر ذنفو مينيزيرز يب هاآ همچنين

و  فسفرو  وژننيتر ،معلق اتجامد ،ليموادآ گيدلو.  آدشو مي
 يلـپتانس ي،هرـش بالةز بةاشيردر  دموجو سنگين اتفلز
  . )15( كنند مي ديجاا بهاشير  ايرـبرا  االييـب دگيـالينآ

جامد،  زايدستم حمل و نقل مواد جهت پيشرفت و بهبود سي
 استفاده   1هاي انتقال زباله ايستگاه پيشنهاد مي شود كه از

برخوردارند، اما  بسياري از شهرها از ايستگاه انتقال زباله  شود.
 بر روي ابايستي به اين نكته توجه داشت كه اثرات بالقوه زباله ه

مديريت صحيح  .سالمتي و بهداشت افراد نامشخص است
مكان يابي، طراحي و عملكرد وسايل  شاملايستگاه انتقال زباله 

از سالمتي، ايمني و رفاه افراد  نحوي كهبه  مي باشد در ايستگاه
محيطي طرح، اطمينان حاصل  جامعه و عدم اثرات سوء زيست

  . شود
 شهردر  يشهر تخدما هيستگاا 11 حاضر لحا در

 عمل ايمنطقهارف رتصو به هاهيستگاا يندارد. ا دجوو انتهر
 ينا محل. ميباشند منطقه پسماندچند ايپذير هريكو  دهنمو

و  نامناسب مديريت رتصوو در  دهبو شهر سطحدر  هاهيستگاا
و  فحذ رهمنظوـب اذـل د،بو هداخو گيدلوآ رنتشاو ا توليد منشا

 زيسا مناسبو  دبهبو ،هاهيستگاا ءسو اتثرا زيسا كمينه يا
در  آن ها مديريتو  لكنتر يهاروش يتقاو ار هاهيستگاا محيط

است. بنابراين، تحقيق حاضر با هدف  دهبو نمازسا ركارستود
ي  داشتـــبه و محيطي زيست هاي جنبه بررسي مطالعه

 شيرابه ميزان وضعيت خصوص در زباله انتقال ايستگاه هاي
ي گازها و 2بو پراكندگي همچنين ها، ايستگاه محوطه در موجود

منطقه  مسكونينواحي  در ها ايستگاه فعاليت زمان در 3ندهيآال
  كالن شهر تهران انجام شد.  22

  

  مواد و روش ها 
تحقيق پيش رو با تمركز بر دو عامل اساسي آلودگي 

و مسائل مربوط به آلودگي هواي ناشي از  4ناشي از توليد شيرابه
انتقال زباله انجام گرفت. در ذيل روش انجام مطالعات به تفضيل 

  ده است.بيان ش
  

  
  

                                                 
1- Unload station 
2- Odor 
3- Gases pollutant 
4- leachate 
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  آناليز شيرابه

اي دفن با ـه در محل هــتعيين كميت شيراب
ايستگاه هاي انتقال تفاوت چشمگيري دارد. براي محاسبه 
كميت شيرابه در ايستگاه هاي انتقال بايد به تعداد ماشين هاي 
مكانيزه كه داراي مخزن جمع آوري شيرابه مي باشند، تعداد 

مي شوند و نيز حجم مخازن  دفعاتي كه اين مخازن پر و خالي
با توجه  22توجه كرد. درخصوص تعيين كميت شيرابه منطقه 

در منطقه تنها يك ايستگاه انتقال وجود دارد، تعداد  اين كهبه 
  ورودي به ايستگاه بررسي گرديد. ماشين هاي

در نتيجه با احتساب شيرابه توليد شده از هر خودرو، 
اه انتقال و تعداد تگتعداد سرويس هاي وارد شده به ايس

  آمد. به دست) 1كميت شيرابه از رابطه (،خودروهاي فعال

lCl ANQ             (1) 

 

تعداد خودروهاي فعال در  Ncكميت شيرابه،  Qlكه در آن 
آمده از  به دستميزان توليد شيرابه  Alايستگاه انتقال و 

  هرخودرو است. 
نمونه  22منطقه در خصوص بررسي كيفيت شيرابه 

برداري از شيرابه سمي تريلر در ايستگاه انتقال و نمونه برداري 
از پساب هاي حاصل از شستشو در ايستگاه انتقال  صورت 
گرفت. اين نمونه برداري در ظروف نيم ليتري و توسط دستكش 
زمانيكه شيرابه از سمي تريلر بر روي زمين و داخل كانال ريخته 

نشان دهنده استاندارد  1است. جدول  مي شود انجام گرفته
  مي باشد . فاضالب هاخروجي 

  ها  استاندارد خروجي فاضالب -1جدول 
تخليه به آبهاي  مواد آلوده كننده شماره

 mg/lسطحي 

تخليه به چاه 
 mg/lجاذب

مصارف كشاورزي و آبياري 
mg/l 

 Ag 1 1/0 1/0                      نقره 1

 Al 5 5 5                آلومينيوم 2

 As 1/0 1/0 1/0                 آرسنيك 3

 B 2 1 1                       بر 4

 Ba 5 1 1                     باريم 5

 Bc 1/0 1 5/0                   بريليوم 6

 ---  ---  Ca 75                   كلسيم 7

 Cd 1/0 1/0 05/0                   كادميم 8

 Cl 1 1 2/0                   كلرآزاد 9

 600 )2(تبصره 600 )1(تبصره Cl- 600                    كلرايد 10

 Cll20 1 1 1          فرم آلدئيد 11

 1 ناچيز C6H50H 1            فنل 12

 CN 5/0 1/0 1/0                   سيانور 13

 Co 1 1 05/0                    كبالت 14

 Cr+6 5/0 1 1                   كرم 15

 Cr+3 2 2 2                    كرم 16

 Cu 1 1 2/0                     مس 17

 F 5/2 2 2                     فلورايد 18

 Fe 3 3 3                      آهن 19

 ناچيز ناچيز ناچيز Hg                    جيوه 20
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 Li 5/2 5/2 5/2                     ليتيم 21

 Mg 100 100 100                  منيزيم 22

 Mn 1 1 1                   منگنز 23

 Mo 01/0 01/0 01/0                موليبدن 24

 Ni 2 2 2                     نيكل 25

 ---  4NH 5/2 1          آمونيم برحسب 26

 ---  NO 10 10 2        نيتريت برحسب 27

 ---  NO 50 10 3         نيترات برحسب 28

 ---  6 6 فسفات برحسب فسفر 29

 Pb 1 1 1                  سرب 30

 Sc 1 1/0 1/0                    سلنيم 31

 SH 3 3 3 2                سولفيد 32

 SO 1 1 1 3                  سولفيت 33

 500 )2(تبصره 400 )1(تبصرهSO 400 4               سولفات 34

 V 1/0 1/0 1/0                     واناديم 35

 Zn 2 2 2                     روي 36

 10 10 10 چربي روغن 37

 ABS 5/1 5/1 5/1                  دترجنت 38

 100 )50اي (لحظه30 )50اي (لحظهBOD 30 5 )    3بي.ام.دي(تبصره 39

 200 )100اي(لحظه60 )100اي(لحظهCOD 60     )3سي.او.دي (تبصره  40

 DO 2  --- 2 اكسيژن محلول(حداقل)      41

 ---  )2(تبصره )1(تبصره TDS مجموع مواد جامد محلول 42

 100 ---  )60اي(لحظهTSS 40 مجموع مواد جامد معلق    43

 ---  ---  SS 0         مواد قابل ته نشيني 44

 6- 5/8 5-9 5/6- 5/8 هاش –پ  45

 0 0 0 مواد راديو اكتيو 46

 50 ---  50 كدورت (واحد كدورت) 47

 75 75 75 رنگ (واحد رنگ) 48

 ---  ---  )4(تبصره T        درجه حرارت 49

 100كليفرم گوارشي (تعداد در  50
 ميلي ليتر)

400 400 400 

ميلي 100كل كليفرم (تعداد در  51
 MPNليتر)

1000 1000 1000 

 )5(تبصره ---  ---  تخم انگل 52

  
كه بسته به سن واحد دفن تركيبات  جايي از آن

مختلفي از جمله آهن، كلرور، روي،كادميوم، سرب، كروم، 
)، لذا در ادامه با استفاده از 4سولفات در شيرابه يافت مي شود (

شهر تهران مورد بررسي  22شيرابه توليدي در منطقه  2جدول
  قرار گرفت. 
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  م بندي شيرابه پسماند بر اساس سن محل دفنتقسي -2جدول 

 شيرابه قديمي شيرابه متوسط شيرابه تازه مشخصات شيرابه

 10بيشتر از  10تا  5 5كمتر از  سن محل دفن (سال)

pH 5/6 5/6-5/7 5/7بيشتر از 

COD(  4000كمتر از 10000تا  4000 10000بيشتر از  (

 /COD  1/0كمتر از  3/0 تا 1/0 3/0بيشتر از 

 اسيد چرب فرار % 80 تركيبات آلي
اسيد چرب فرار+ اسيد  %30تا  5

 هيوميك و فوليك
 اسيد هيوميك اسيد فوليك و

 كم متوسط كم و متوسط فلزات سنگين

 كم متوسط قابل توجه تجريه پذيري

  
  آناليز آلودگي هوا

غلظت  يزانمشخص كردن ماين تحقيق به منظور 
 يآن با استاندارد ها يسهومقا يطمح يدر هوا ندهيآال يگازها

پاك بر  يدستور العمل انجام آزمون استاندارد هوااز  موجود
استفاده ASTMD 4536,ASTMD 4096 اساس روش

 CO, NH3, , H2Sمورد نظر شامل يندهآال يگازها .شد

CO2   اندازه  يزاتتجهالزم به ذكر است كه . باشد يمو ذرات
مورد استفاده قرار گرفت.  پرتابل يطيمح ندهيآال يگازها يريگ

ي مواد مصرفيميايي به عنوان الكترو ش يسنسورها از طرفي
مورد استفاده در اين  يلوازم جانبمورد استفاده قرار گرفت. 

 يگواه شارژر، نقل، حمل و كيف يه،پا 3شاملتحقيق 
يوتر بود. پس از افزار وكابل اتصال به كامپ يبراسيون،نرمكال

ي پخش ــن غلظت االينده ها به منظور تخمين مكانتعيي
استفاده شد.  3SCREENمدل از  22در منطقه آالينده ها 

 يهته ياست كه برا ينمدل تك منبع گوس يكمدل  ينا

و  يسطح يمنابع نقطه ا يو برا ينحداكثر غلظت در سطوح زم
  . رود يو نامنظم بكار م يحجم

  

  مكانيابي 
با حداقل اه انتقال مناسب به منظور مكانيابي ايستگ

انتخاب  93متد منوري  يطيمح يستو ز يآثار سوء بهداشت
پارامتر در  20باشد كه   پارامتر مي 53اين روش داراي  د .يگرد

ها و  پارامتر در گروه قابليت 8گروه معيارهاي فيزيكي، 
-پارامتر در گروه معيارهاي بهداشتي 25ها و  محدوديت

ي پارامترهاي  نشان دهنده 3جدول. زيستي قرار دارند محيط
مورد مطالعه است. براي هر يك از پارامترها بطور جداگانه 

هايي وجود دارد كه هر پارامتر توسط آن شاخصها  شاخص
رتبه بندي معيارهاي شاخص  3شود. در جدول سنجيده مي
 گردد.   مشاهده مي

  )1378رتبه بندي معيارهاي شاخص ( منوري، -3جدول 
 طبقه بندي ها شاخص يارهامع رديف

 قابل قبول عالي 1 4

 خوب 2 3

 متوسط 3 2

 قابل اغماض 4 1

 غير قابل قبول ضعيف -5 1

 تقريبا نامناسب -6 2

 نامناسب -7 3

 بسيار نامناسب -8 4
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ها در سه  بر اساس تعيين ضرايب اهميت و ارزش

ي فوق پارامتر انتخابي بر اساس معيارها 53سطح عمومي و 
  براي سه گزينه مورد بررسي قرار گرفتند.

الزم به ذكر است كه معيارهاي فيزيكي كه در فرايند 
مكانيابي ايستگاه انتقال جديد در نظر گرفته شده عبارتند از 

فاصله  از ،  فاصله تا مؤسسات و ادارات ي؛فاصله تا منازل مسكون
مراكز فاصله تا ، فاصله تا جنگل، و باغات يكشاورز ياراض
فاصله يك، فاصله تا مناطق حساس اكولوژي، و تفرجگاه يحيتفر

جهت يگاه، نوع خاك در جاي، جاده فرع يتوضعي، تا جاده اصل
. وقوع زلزله و گسل، مدت زمان حمل و نقليستابي، سطح ا، باد

يطي مورد توجه در مح يستز – يبهداشت يارهايمعاز طرفي 
، خاك يرزميني، آلودگيز يها آب اين تحقيق عبارتند از آلودگي

، بو ، توليدهوا ، آلودگياندازها چشميب، منظر و تخر آلودگي
و  يحيمناطق تفر ، تخريبوحش ياتح هاي گاه يستز تخريب

و  يآلودگ يعي، انتقالطب ياهيپوشش گ ي، تخريبتفرجگاه
موانع  ، وجودسبك ياءاش يرمستقيم، پراكنشبه طور غ يبتخر

ي، و وحش يجانوران اهل ، حضورمحوطه يحصاربند يد، وجودد
. از سبز دست كاشت و فضاي كاهش ارزش امالك و مستقالت

هاي منطقه مي توان به موارد  يتو محدود ها يتقابلترين  مهم
  زير اشاره كرد:

به  ، نيازامكانات توسعهينده، آ يكاربر پتانسيل
 ينده، وجوددر آ يكاف ي، فضايو بهساز ي، بازسازيمترم

، و اعتراضات ، شكايتب دفع در منطقهمناس يها محل
  يسات. و تأس يريت و تجهيزاتمد يستمس هاي هزينه

  

  بحث و نتيجه گيري
  22كميت شيرابه منطقه 

طور كه قبال اشاره شد  درخصوص تعيين  همان
در منطقه تنها يك  اين كهبا توجه به  22كميت شيرابه منطقه 

ورودي به ايستگاه  ماشين هايايستگاه انتقال وجود دارد، تعداد 
شهرداري  22بررسي گرديد. ايستگاه انتقال واقع در منطقه 

مي باشد. با توجه به  5و  22،21تهران مشترك بين مناطق 
شهرداري تهران  5آمارهاي و بررسي هاي انجام گرفته منطقه 

بيشترين حجم زباله تر را توليد مي كند كه از بين نواحي 

ن آمار زباله تر را دارا مي باشد. آن باالتري 3مختلف آن ناحيه 
هايي كه هر ماشين ايسوزو در يك  همچنين تعداد سرويس

شبانه روز انجام مي دهد سه بار مي باشد. با توجه به بررسي 
تن زباله تر را  4.5الي  4هاي صورت گرفته هر ماشين حداكثر 

حمل مي كند. لذا هر ماشين ايسوزو با احتساب سه سرويس در 
تن زباله را جابه جا مي كند. طبق مشاهدات  5/13لي ا 12حدود

و جمع آوري شيرابه مخازني كه سالم هستند در طي يك شبانه 
ساعت در ظروف مدرج شده، مشخص گرديد  48روز و در طي 

ليتر شيرابه در مخزن  10ساعت  24كه با هر سه سرويس، در 
ع ليتر شيرابه جم 20ساعت نيز حدود  48پر مي شود و در طي 

به ها و ايستگاه انتقال  آوري گرديد. آماري كه از بررسي ماشين
مي آيد در روزها و فصل هاي مختلف متفاوت مي باشد.  دست

همچنين روزهاي پنجشنبه و جمعه تعداد سرويس ها نسبت به 
آمده در  به دستروزهاي ديگر هفته پايين تر مي باشد. آمار 

ه گرديده است. از تهي 1390اين گزارش در اوايل بهمن ماه 
حدوداً   22و  21لحاظ تناژ زباله تر و شيرابه توليد شده مناطق 

آمار خودروهاي  4مي باشند. در جدول  5% كمتر از منطقه 5/1
  فعال ايستگاه كوهك نشان داده شده است.

  آمار خودروهاي فعال ايستگاه كوهك  - 4جدول 

 خودرو فعال بازه 

 91 فروردين

 92 ارديبهشت

 95 ادخرد

 94 تير

 96 مرداد

 93 شهريور

 109 مهر

 102 آبان

 97 آذر

 101 دي

 98 بهمن

  068/1 جمع
 89 ميانگين
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 6صبح تا  6الزم به ذكر است كه  هر سرويس از 

 270ساعت مي باشد. به طور متوسط  24صبح روز بعد يعني 
  سرويس در يك روز وارد ايستگاه مي شوند. 

صورت گرفته، ميزان كميت  با توجه به بررسي هاي
شيرابه به صورت تقريب در ايستگاه انتقال از حاصلضرب عدد 

آمده از هرخودرو و  به دستكه متوسط ميزان توليد شيرابه  10
به كه تعداد خودروهاي فعال در ايستگاه انتقال(بهمن ماه)،  98

مي آيد. در نتيجه ميزان كميت شيرابه ايستگاه انتقال  دست
تر به صورت تقريب در يك روز مي باشد، كه اين مقدار لي 980

هاي گرم سال با توجه به افزايش حجم زباله تر و افزايش  در ماه
  برابر مي رسد. 3الي  2توليد زباله به حدود 

 

  
  

  22كيفيت شيرابه منطقه 
آمده از اين اندازه گيري ها در جدول  به دستنتايج 

نمونه اول از شيرابه از زير آمده است. الزم به ذكر است كه 
پساب خروجي سپتيك تانك جمع آوري شيرابه  نمونه گيري  

پساب شده است؛ نمونه دوم و نمونه سوم از محل جمع آوري 
حاصل از شستشوي ماشين آالت مكانيزه برداشت شده  هاي

  است.
 CODقابل مشاهده است ميزان  5طور كه در جدول  همان

 22به ايستگاه انتقال منطقه نمونه هاي برداشت شده از شيرا
بسيار بيشتر از حد استاندارد تخليه به چاه جاذب است. به بيان 

پساب خروجي سپتيك تانك جمع آوري  CODديگر، ميزان 
برابر  800است كه حدودا  mg/L 49700 شيرابه  به ميزان

  ) مي باشد. mg/L 60حد مجاز (
  

  
  شيرابهنمونه هاي برداشت شده از  CODميزان  -5جدول

  22ايستگاه انتقال منطقه  
  نمونه سوم  نمونه دوم  نمونه اول  واحد  پارامتر

COD  mg/L  49700  19860  21450  

  

نشان مي دهد ميزان  6نتايج ارايه شده در جدول 
BOD  نمونه هاي برداشت شده از شيرابه ايستگاه انتقال منطقه

 mg/Lبرابر حد مجاز تخليه به چاه جاذب ( 1062تقريبا  22

حاصل از شستشوي ماشين  پساب هاي) است. اين ميزان در 30
  برابر حد مجاز مي رسد.  440آالت مكانيزه به 

  

  نمونه هاي برداشت شده از شيرابه BODميزان  -6جدول
 22ايستگاه انتقال منطقه  

 نمونه سوم نمونه دوم نمونه اول واحد پارامتر

BOD mg/L 31860 13490 13240 

  

اصل از آناليز فلزات سنگين شيرابه ايستگاه نتايج ح
حاكي از حضور فلزات سنگين شامل آهن،  22انتقال منطقه 

سرب، كروم، كادميم، روي، مس و نيكل در تركيب آن است. در 

و بيشترين فلز سنگين  mg/L92/35 اين ميان آهن با ميزان
كمترين فلز سنگين موجود در mg/L 11/0كادميم با ميزان 

  وجي سپتيك تانك جمع آوري شيرابه است. پساب خر
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  22ميزان فلزات سنگين نمونه هاي برداشت شده از شيرابه ايستگاه انتقال منطقه  - 7جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

كه نشان دهنده تقسيم  2و  1با توجه به جدول 
بندي شيرابه پسماند بر اساس سن محل دفن و استاندارد 

مي باشند و همچنين  نتايج حاصل از  فاضالب هاخروجي 
حاصل از  پساب هايبر روي شيرابه و آزمايشات صورت گرفته 

مي توان به تازه بودن  22شستشوي ايستگاه انتقال منطقه 
  شهرداري تهران پي برد.  22شيرابه در ايستگاه انتقال منطقه 

  
هاي هواي محيط ناشي از فرايند جمع  بررسي آلودگي

  آوري و حمل زباله 
احتمال انتشار بو در دو محل استقرار مخازن زباله و 

اين به  يت. با عنا يگرددم يبررس 22در منطقه  يانيم يستگاها
باشد  يم يرساعت متغ 6 -1 ينزمان ماند زباله در مخازن ب كه

در فصول گرم  به خصوصبو  يدزباله و تول يهاحتمال تجز

تگاه يسموقع مخازن و اه ب يمهم با شستشو ينمحتمل است و ا
   گردد. يبرطرف م يتا حدود يانيم

از  H2Sو   co2   ،co ، NH3ازه گيري براي اند
 يزان. ماستفاده شده است   اندازه گيري سيار   دستگاه هاي

در  يزيست محيط به صورتحد مجاز انتشار ذرات معلق 
باشد. كه بر اساس  يم   mg/m3  150برابر  يهاستاندارد ثانو

از  يشود كه تنها در يك يمشاهده م ينتايج حاصل از اندازه گير
ضلع شرقي ايستگاه انتقال شده در  ياندازه گير يها اهيستگا

ميزان ذرات معلق  زباله ( محل اصلي تخليه و تفكيك زباله) 
بهمين منظور  جهت بررسي نحوه باشد .  يبيشتر از حد مجاز م

انتشار ذرات معلق در اطراف كارگاه كه در ضلع شرقي ايستگاه 
اندازه گيري  نتايج. استفاده شد SCREEN3قراردارد ازمدل 
  نشان داده شده است. 8ذرات در جدول 

  
  
  
  
  
  
  

 نمونه سوم نمونه دوم نمونه اول واحد پارامتر

Fe mg/L 92/35 4/43 54/22 

Pb mg/L 39/1 91/0 83/0 

Cr mg/L 08/1 12/1 14/1 

Cd mg/L 11/0 104/0 19/0 

Zn mg/L 92/4 63/2 63/1 

Cu mg/L 35/0 27/0 2/0 

Ni mg/L 497/1 38/1 891/0 
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پس از اندازه گيري ذرات در ايستگاه انتقال زباله، در 
مرحله بعد به منظور بررسي نحوه انتشار  ذرات معلق از نرم 

در  را  ذرات انتشار  1استفاده شد. نمودار  SCREEN3افزار 
 150دار در فاصلهنمواين بر اساس مي دهد. نشان  يستگاها

غلظت  يشترينباشد و ب يذرات در حد استاندارد م يزانم يمتر
در جهت باد (غرب به شرق )  يستگاهاز ا يمتر 50در فاصله
 . وجود دارد

  

  نحوه انتشار ذرات معلق بر اساس فاصله تا ايستگاه -1نمودار 

 يجطبق نتا نتايج حاصل از مكانيابي  ايستگاه انتقال جديد
 يندهآال يو گازها يرابهش يفيتو ك يتكم يرياز اندازه گحاصل 

 آلودگي هايانتقال و اعتراضات شهروندان از  يستگاهدر محل ا
با  يستگاها يتوضع يگيريمم يجهنت يو بهداشت يطيمح يستز
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محل  يستبا يمطابق نبوده و م يطيمح يستز ياستاندارها

نتخاب ا يطيمح يستز و يبا حداقل آثار سوء بهداشت يگريد
، 22منطقه  يليموجود و طرح تفص يبر اساس كاربردها گردد .
 يشهر يزاتو تجه يساتتأس يكاربر يدارا يها محل يتمام

 ينهگز 3 يمشخص و بر اساس حداكثر فاصله از مناطق مسكون
 يينانتقال زباله منطقه تع يستگاها يبرا يربا مشخصات ز يمكان
 طقهمن يشرق يمهن كه در داخل يمكان هاي ين. بنابرايدگرد

با تراكم  يبا مناطق مسكون يجوار هم يلواقع شده بود به دل
  .انتخاب شد يغرب يمهحذف و سه منطقه در ن يادز
  

  :اول گزينه
 ينگپارك يآزادشهر شهر و روبرو ي: ضلع جنوب شرقموقعيت

موجود :  ي، كاربريشهر هاي يرساخت: زيآت خودرو، كاربرد يرانا
  هكتار  5/2مساحت : ، و كاج يااقاز درختان اق يدهپوش

  : دوم گزينه
وردآورد واقع در  يپارك جنگل ي: ضلع جنوب غربموقعيت

موجود:  ي، كاربريشهر هاي يرساخت: ز يآت ، كاربري3يهناح
  هكتار  5/3 يباً: تقر ير، مساحتبا ينزم

   :سوم گزينه
و مماس  3 يهواقع در ناح 22بخش منطقه  ترين يغرب موقعيت
  كرج از جنوب –رو از شمال و بزرگراه تهران با خط مت
موجود :  ي، كاربريشهر يزاتو تجه يسات: تأس يآت كاربري

  هكتار  10 يباً: تقر ، مساحتو بدون پوشش يربا ينزم
انتقال زباله  يستگاها استقرار ينهبه ينهگز به منظور انتخاب

روش "، ازها  آن يبند يتتهران و اولو يشهردار 22منطقه 
  .است يدهاستفاده گرد "93 يمنور

 4در جدول ينه هايگز يسهمقانتايج حاصل از 
با  2 ينهجدول، مشخص شده كه گز ين. در اگردد يمشاهده م

 3 ينهنسبت به گز يبهتر يطدر شرا يمكان يتتوجه به موقع
ها را  آن ياتعوامل خصوص يبا اغماض برخ توان يم يكناست، ل

از  سياريوجود ب ياريبس يلبه دل 1 ينهنمود. گز يمشابه تلق
 يوجه برا يچبه ه يزيكيف يارهايمع ينهدر زم يعوامل منف

  .باشد يانتقال مناسب نم يستگاها ياحداث و راهبر
  

  
  براي ايستگاه انتقال زباله پيشنهادي "انتخابي"هاي پيشنهادي بر اساس روش  مقايسه گزينه - 4جدول 

  تهران 22در شهرداري منطقه  

گزينه 
1  

امتياز   معيار
  واقعي

گزينه 
2  

امتياز   معيار
  واقعي

گزينه 
3  

امتياز   معيار
  واقعي

معيارهاي 
معيارهاي   - 516/0  فيزيكي

  فيزيكي
معيارهاي   + 626/1

  فيزيكي
609/0  +  

معيارهاي 
معيارهاي   - 62/0  بهداشتي

  بهداشتي
معيارهاي   + 261/0

  + 018/0  بهداشتي

ها و  قابليت
ها و  قابليت  + 353/0  ها محدوديت

  ها محدوديت
ها و  قابليت  + 628/0

  ها محدوديت
369/0 +  

  +  996/0  جمع  + 515/2  جمع  - 784/0  جمع

  
  نتايج

به  يرابهدر ش يندهند كه فلزات سنگ ينشان م يجنتا
و آهن در آن  يباشد؛ اگرچه غلظت رو يكم و متوسط م يزانم

 يزباشد و ن ير مبه چاه جاذب باالت يهاستاندارد تخل يزاناز م
به  يهباالتر از حد استاندارد تخل ياربس  CODو BOD يزانم
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با توجه به  يبه چاه جذب يرابهش يهچاه است. لذا قبل از تخل

 يرابهبرداشت شده از ش ينمونه ها  CODو  BODيزانم
 يرابهش يمناسب بر رو يهتصف يدبا 22انتقال منطقه  يستگاها

اي كاهش ميزان آلودگي تا حد مين منظور بره به يرد.صورت پذ
م هيبريدي متشكل از استاندارد تخليه به چاه جاذب،  سيست

و بايو فيلتر جهت تصفيه شيرابه در محل پيشنهاد  ايمهاف تانك 
در  يرابهش يريتو مهم مد ياصل گردد .  گفتني است ويژگي مي

 ينباشد. بنابرا يآن در محل دفن م يدكاهش تول ياو  يريجلوگ
جامد  زايدمواد  يريتمد يستمعملكرد س يداول با در درجه

 يدكاهش تول يتاولو يانگركه ب يريتبر اساس هرم مد يشهر
 يازمندامر ن ينباشد استوار گردد. ا يم يافتزباله و توسعه باز
 يعموم يجهت آموزش و ارتقاء سطح آگاه يصرف زمان طوالن

و  يگذار يهسرما يقابل توجه برا يها ينهصرف هز ينو همچن
) يزاتو تجه يسات(شامل تأسيازمورد ن يها يستمس يراهبر

 يدكاهش تول يباشد. برا يزباله م يافتو باز يجمع آور يبرا
ه ـكه از جمل دــباش يمد نظر م يگوناگون يراهكارها يرابهش

 ، تر و خشك يزباله ها يكتفك، زباله يدكاهش تولمي توان به 

 يدسهم سرانه تول  اشاره كرد. آموزشو  و كمپوست يافتباز
 يناز ا ي. بخشباشد يگرم در روز م800پسماند هر نفر در كشور 

 گويند يم يخاص خود به آن مواد آل يطمواد را  به لحاظ شرا
 %60جا كه  . از آنباشند يم يدو مف يهمواد قابل تجز ينا

توجه به كاهش  دهد يم يلتشك يآلرا مواد يشهر يپسماندها
و  ياقتصاد يژهو يتاز اهم هريش انيرمد يزباله برا يدتول
 يريت. در كشور ما مدباشد يبرخوردار م يطيمح يستز

و مراكز  يستز يطمح يها،عهده شهرداره ب يشهر يپسماندها
امر كنترل،  يمتول ها يآنها شهردار ينكه در ب باشد يبهداشت م

 يبهداشت يو دفع مهندس يشحمل و نقل، پاال ي،آور جمع
 آالت ينامكانات، ماش ين،كمبود زم فياز طر .باشند يپسماندها م

و دفع  يندفرآ يباال برا  ياربس هاي ينهحمل و نقل و هز يزهمكان
 يو بهداشت يطيمح يستپسماندها موجب مشكالت فراوان ز

شهروندان شاهد  كه يطوره ب يدهشهرها گرد يشترب يبرا
  . باشند ياز آن م يمشكالت ناش

بو را  يشترينب  يآل ايپسمانده اين كهتوجه به  با
تواند  يانتقال ) م يستگاهمناسب واحد(ا يكنند طراح يم يجادا

و مشكالت مربوط به بو را كاهش  يلمسا يريبه شكل چشمگ
آن با توجه  يورود يدهد . قرار گرفتن مناسب ساختمان و درها

 استدر جهت كنترل بو  يها گام مطلوب يههمسا يتبه وضع
هوا  يلترهايگاز با ف يهتخل كش هايهواداخل ساختمان  انتقال 

اثر بو را در  مي تواند يزگازدر پشت بام ن يهتخل يها يچهو در
   . كاهش دهند يشتراطراف، ب مكان هاي

 يستگاها يكه برا يريتيمد يو راهكارها يشنهاداتپبه طور كلي 
  :باشد يم يرز قرارتوان در نظر گرفت به  يانتقال كوهك م

 زينوساو  دبهبو يقاز طر لنتقاا هيستگاا زيسا بهينه -
 ينو انتخاب ماش خصوصي بخش انتو با حمل نگاونا

 پسماند حمل صمخصو يتريلرها مينأتآالت خاص( 
 بخش رانپيمانكا توسطها  آن يساز يكسانو 

 خصوصي)

ها و جوندگان  موش يتكنترل جمع يبرا يتله گذار -
 يستگاهموجود در ا

ي پاسخگويي قرار دادن يك فرد در قسمت اداري برا -
به پرسش ها و نگراني هاي همسايگان؛ (بهتر است كه 
اين فرد خود در ايستگاه انتقال كار كند و همچنين 

خوب و در دسترس  يپاسخگويي سريع، شنونده ا
باشد. دادن ايميل و وب سايت براي فراهم كردن 

 ).اطالعات براي جامعه مناسب است

ه در سازماندهي بازديد دوره اي براي افراد ك -
همسايگي هستند براي آشنايي بيشتر و بهتر از 

 .ايستگاه انتقال و بازديد كاركرد آن

( اگر قرار  زايدمواد  يرهذخ يمكان سر بسته برا يجادا -
 زايدساعت مواد  72از  يشترشد در صورت اضطرار، ب

 .)انتقال بمانند يستگاهدر ا

شدن مواد  يختهمانند عدم ر يهاول يموارد بهداشت يدبا -
انتقال  يها يستگاهبه ا يمنته يدر جاده ها زايد
  .شود يترعا

 يستگاهدر ا يزهكش يستمبهبود س -
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ها با استفاده از آب  يلرتر يها و سم ينماش يشستشو -

حاصل به شبكه انتقال و در  يپساب ها يختنچاه و ر
  يهمحل تصف يتنها

و توسعه دادن بخش  يافتدر امر باز يشتردقت ب -
 نتقالا يستگاها يافتباز

خدمات  يمانكارانپتوسط مخازن  يانجام شست و شو -
 يطبق دستورالعمل شهردار يشهر

 يستگاهسبز اطراف ا يفضا يتبهبود وضع -

حذف فلزات  يمناسب برا يهتصف ياستفاده از روش ها -
با توجه  يهمناسب تصف ي(از لحاظ روش ها ين؛سنگ

به كيفيت پساب قابل دفع در محيط و همچنين حجم 
و كليه نكات مطرح شده در گزارش،  يديلتو يرابهش

، صافيهاي چكنده، تصفيه بركه هاي تثبيت روش هاي
تانك  يمهافمتشكل از ا يبريديه يستمسو لجن فعال

 .)باشد يمناسب م يوفيلترو با يهوازيب

  ينكات بهداشت يتآموزش به كاركنان در خصوص رعا -

توجه  يبهداشت يكه به دستورالعمل ها يافراد يقتشو -
 .كنند يم

آالت  ينرانندگان ماش يبرا ييدوره ها يبرگزار -
 يها يو آلودگ يرابهدر خصوص مضرات ش يزهمكان
 ها يدر معابر و جو يرابهش يختناز ر يناش

  يزهآالت مكان ينماش يرابهكنترل مخازن ش -

  انتقال يها و لوله ها يكبه موقع سپت يبازرس -

در  يرابهش يمخازن جمع آور يحبه موقع و صح يهتخل -
 انتقال يها يستگاهدر ا ينگهدار يمحل ها

  BOD ,CODتصفيه شيرابه براي كاهش ميزان  -
 جهت مصارف آبياري فضاي سبز 

الزم به يادآوري است كه نتايج حاصل و روش ارائه شده در 
هاي انتقال  پژوهش حاضر را مي توان به ساير ايستگاه

  پسماندهاي شهري تعميم داد .
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