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پسماند جامد از دیدگاه بهداشتی
پسماند جامد :که با نامهای زباله ،مواد زائد و  ...نیز خوانده ميشود ،شامل تمام پسماند حاصل از
فعالیت انسان که معموالً جامد بوده و غیرقابل استفاده يا بيمصرف است ،ميباشد .ب هعب ارتديگ ر
هر ماده جامدی که ازنظر مالک يا مالکانش دورريختني باشد ،پسماند نامیده ميشود .م واد زائ دی
که در اثر فعالیتهای روزمره انسان تولید ميشود ،ممک ن اس ت از من ابع مختلف ي مانن د من اطق
شهری ،خانگي ،صنعتي و کشاورزی به محیطزيست وارد شود.
مدیریت پسماند جامد :يک مجموع ه مق ررات منس جم و سیس تماتیک درب اره کنت رل تولی د،
ذخیره ،جمعآوری ،حملونقل و دفع پسماند جامد است .يک مديريت صحیح بايد منطبق بر اص ول
بهداشت عمومي ،اقتصاد ،حفاظت از منابع ،زيباشناختي و حفظ محیطزيس ت و آنچ ه ب رای عم وم
مردم موردتوجه است ،باشد.
نظارت بهداشتی :مجموعه اقداماتي است که با توجه به اصول و موازين بهداشتي ،برای نظارت بر
هر يک از مراحل مديريت پسماند جامد ،انجام ميشود .بديهي است انجام مداخالتي از قبی ل ارائ ه
راهکارهای بهتر و مناسبتر در ه ر ي ک از مراحل ي ک ه مش کالت بهداش تي ايج اد م ينماي د ،از
ملزومات يک نظارت کارآمد است.
اهمیت مدیریت پسماند جامد شهری
تولید انواع زباله در زندگي انس انه ا ام ری اجتن ابناپ ذير ب وده و ص نعتي ش دن و نی ز اف زايش
شهرنشیني باعث افزايش تولید زباله شده است .بر اساس گزارش بانک جهاني در سال  ،2012بیش
از  1/3میلیارد تن زباله شهری در جهان تولید ميشود و احتماالً تا سال  2025اي ن مق دار ب ه 2/2
میلیارد تن در سال خواهد رسید .اگر اين روند ادامه يابد و مديريت پسماند در جهان اصالح نش ود،
بانک جهاني تخمین زده است تا سال  70 ،2050درصد به اين تولید پس ماند اض افه خواه د ش د.
امروزه جهان با چالش تنوع و افزايش تولید پسماند مواجه است و در اين می ان رق م  300میلی ون
تن پسماند تولیدشده پالستیکي بسیار نگرانکننده م يباش د .تنه ا  9درص د پس ماند پالس تیکي
بازيافت شده و  12درصد سوزانده و مابقي وارد محیطزيست ميشود .با ادام ه اي ن رون د ت ا س ال
 2050وزن پالستیکهای موجود در درياها از وزن ماهيهای موجود در آبها بیشتر خواهد شد.
بر اساس گزارش ها بانک جهاني ،میانگین سرانه تولید پسماند در خاورمیانه در حدود  1/1کیل وگرم
برای هر نفر در روز مي باشد و پیشبیني ميشود در سال  2050به میزان  1/43کیلوگرم ب رای ه ر
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نفر در روز برسد .سرانه تولید پسماند هر نفر در ايران 0/74 ،کیلوگرم در روز اس ت ک ه اي ن ع دد
باالتر از میانگینهای جهاني است .اين حجم پسماند نهتنها باعث پراکنده شدن آلودگيهای زيس ت
محیط ميشود ،بلکه عامل ايجاد بیماریهای واگی ردار و ب روز مش کالت عدي دهای ب رای س المتي
انسانها ميشود.
مشکالت ناشی از پسماند جامد شهری
پسماند جامد نهفقط باعث تولید بیماری ،تعفن و زشتي مناظر ميگردند ،بلکه م يتوان د ب هوس یله
آلوده کردن خاک ،آب وهوا خسارات فراواني را ببار آورند .به همان اندازه که ترکیبات زباله مختل ف
است ،خطرات ناشي از مواد تشکیلدهنده آنها نیز ميتواند متفاوت باشد .جمعآوری ،حملونق ل و
آخرين مرحله دفع اين مواد بايستي به طريقي باشد که خطرات ناشي از آن ها در سالمتي انسان به
حداقل ممکن کاهش يابد .مطالعات سازمان جهاني بهداشت ( )WHOنشان داد که عدم توجه ب ه
جمعآوری و دفع صحیح پسماند مي تواند  32مشکل زيستمحیطي که مقابله ب ا آنه ا ب هس ادگي
امکان پذير نیست را به وج ود آورد .اهمی ت جم ع آوری پس ماند بايس تي از س ه جنب ه بهداش تي،
اقتصادی و زيباشناختي بررسي شود.
الف) جنبه بهداشتی
اصول بهداشت و بهسازی محیط ،در هر شهر ايجاب مي کند که زباله ها در حداقل زمان از من ازل و
محیط زندگي انسان دور شده و در اسرع وقت دفع گردند؛ زيرا دف ع غیربهداش تي زبال هه ا باع ث
تولید آلودگي های نظیر آلودگي هوا ،آب ،خاک ،جلب و پرورش حشرات ،جلب و پرورش جون دگان
و جلب حیوانات و درنهايت باعث ايجاد بیماری های مختلف خواهند شد .پی دايش اي ن اي ده (دف ع
بهداشتي زباله در محیطزيست) در قرن نوزدهم م یالدی ب ه مش ابه ي ک دس تورالعمل بهداش تي،
شهروندان را به رعايت آن ملزوم ميساخت.
راجع به خطرات حاصل از زبالههای شهری و صنعتي بايد گفت که در کلی ه من ابع علم ي و کت ب
مربوطه همواره اشاره با ابتالی انسان ها به بیماریهای گوناگون شده است .در کت ب علم ي تع داد
باکتریهای مختلف موجود در زبالهه ا از  2ت ا  40میلی ون ب هص ورت خ او و از  50000ت ا 10
میلیون به طور عموم در هر گرم برآورده شده است .اين تعداد باکتری ميتوان د ب هس ادگي موج ب
بروز بیماریهای گوناگوني گردند .مخصوصاً اينکه در اي ن م واد ان واعي از ب اکتریه ای مول د وب ا،
تیفوس و کزاز بهطور مسلّم و صريح تشخیص دادهش ده اس ت .تجزي هوتحلی ل در مقی اس جه اني
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نشان ميدهد که در ترکیب زباله تقريباً  ٪46مواد زائد آلي با منشأ گیاهي و يا حی واني وج ود دارد
که باعث تولید آلودگي شديدی ميگ ردد .ب هطورمعم ول ،رطوب ت پس ماندهای ش هری ٪15-40
مي باشد ،اما رطوبت در شرايط خاو آب و هوايي ميتواند حتي تا  ٪70افزايش يابد .وجود رطوب ت
همراه با مواد آلي باعث ميشود که زبالههای شهری محیط مناسبي برای رشد میکروارگانیسمه ای
مختلف ازجمله باکتریها ،قارچها و ويروسها باشد .میکروارگانیسمها م يتوانن د ب هس المت اف راد
آسیب برسانند .محدوده اين تهديد بیشتر به میزان و ويژگي ض ايعات جم عآوریش ده ،س ن زبال ه
تخلیهشده ،روش تخلیه ،فنآوریهای مورداستفاده ،احیا زمین ،توپوگرافي و ش رايط زم ینشناس ي
منطقه و ديگر ويژگيهای هواشناسي بستگي دارد.
در هوای اطراف تأسیس ات م ديرت زبال ه معم والً ب اکتریه ای س اپروفیت ،اس تافیلوکوکه ای
همولیتیک ،اشکال اندوسپور باکتریهای هوازی و بيهوازی ،اکتینومیسته ا و گون هه ای مختل ف
قارچها وجود دارد .باکتریهای گرم مثبت از جنس میکروکوکوس ،انتروکوکوس ،اس تافیلوکوکوس،
باسیلوس ،مايکوباکتريوم و باکتریهای گرم منفي از جنس سودوموناس ،اشرشیا ،انتروباکتر نی ز ب ا
غلظت باال موجود ميباشد.
 )1آلودگیهای آب
با توجه به ويژگي آب و هوايي کشور ما که جزء مناطق خشک و نیمهخشک دنیا محسوب ميش ود
و نیاز روزافزون جامعه به آبهای زيرزمیني ،استفاده از اين آبها برای شرب ،اهمیت آب ب هعن وان
يکي از منابع توسعه و استفاده ازآنجهت بهرهوریهای مختلف ،آلودگي آن حتي به مقدار کم ،م ي
تواند مشکلآفرين باشد .گرمسیر بودن مناطق مختلف کشور و عدم وجود منابع آب کافي از يکسو
و عدم کنترل آلودگي آب بهوسیله تخلیه فاضالبها و زبالهه ای ش هری و ص نعتي از س وی ديگ ر
تأثیر زيانبخشي در اقتصاد و بهداشت جامعه ما دارد .همچنین تخلیه مواد زائد جامد و مايع (زبال ه
و فاضالب ها) در محیط بهوسیله جاری شدن آبهای سطحي اعم از جويبارها ،رودخان هه ا و ديگ ر
آب های حاصل از بارندگي به نقاط مختلف موجب انتشار آلودگي مي گردند و اين در حالي است که
متأسفانه در بعضي از شهرهای ما دف ع ب يروي ه زبال ه اکث راً ب هوس یله دف ن غیربهداش تي آن در
سراشیبي ها و ديگر اماکن که مخالف ضوابط حفاظت آبهای زيرزمیني است انج ام م يش ود ،ک ه
ازنظر بهداشت محیط کامالً خطرناک است .آب آلوده به زباله پ س از آش امیدهش دن و ورود عام ل
بیماریزا به بدن ،باعث ايجاد بیماریهای مختلفي در انسان ميشود .مهمترين بیماریه ايي ک ه از
اين راه به انسان سرايت مينمايند عبارت هس تند از حص به ،وب ا ،ان واع اس هال عف وني ،باس یلي و
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آمیبي ،يرقان عفوني و فلج اطفال و نیز ساير بیماری های ويروسي که از راه دستگاه گوارش به ب دن
منتقل مي شود .بسیاری از عفونت های جلدی و بیماری ها نیز از راه استحمام در آبه ای آل وده ب ه
انسان انتقال مي يابند .همچنین آب آلوده محیط مناسبي را برای رشد و تکثی ر ناق ل بیم اری و ب ا
نگهداری و پرورش میزبان واسط به وجود ميآورد .ماالريا ،فیالريازيس ،تب زرد ،انواع آنسفالیته ا،
بیالرزيوز ،پیوک از اين گروه بیماریها هستند.
الزم به ذکر است که در مراحل مختلف مديريت زباله ،شیرابه تولید ميشود که امکان نفوذ ش یرابه
به داخل آبهای زيرزمیني وجود دارد .شیرابه مايعي بدبو و به رنگ قهوهای تیره است که درنتیجه
نفوذ آب از طريق بارش در محلهای دفن زباله و يا از طريق انجام فرايندهايي نظیر ک اهش ان دازه
زائدات و خرد کردن زبالهها و نیز در مرحله تجزيه بیولوژيکي در تولید کود کمپوست ،تولید ميشود
که در فصل های بعد کتاب در مورد اين فرايندها و پتانسیل تولید شیرابه توضیح داده خواه د ش د.
ش یرابه حاوی مواد معلق و محلول آلي و معدني با غلظت زياد است و رن گ ش یرابه از س یاه ت ا
قهوهای متغیر است .شیرابه زباله از مايعات بسیار آلوده و سمي است که باعث ايجاد اثرات نامطلوب
در محیطزيست ميشود .شیرابه ممکن است حاوی غلظت باالی چندين آالينده خطرناک بهصورت
همزمان باشد .بیش از  200نوع ترکیب آلي در شیرابه شناختهشده است .اين ترکیبات ميتوانند در
گروههايي مانند هیدروکربنهای حلقوی ،هی دروکربنه ای آروماتی ک ،الک له ا و اتره ا ،اتره ای
حلقوی ،کتونها ،اسیدها و استرها ،فنولها ،فتاالتها ،فورانها و نیتروژن ،فسفر ،گوگرد و ترکیبات
حاوی سیلیس طبقهبندی گردند .مواد آلي مقاوم به تجزيه زيس تي ،ان واع فل زات س نگین ،مق ادير
باالی ازت آمونیاکي ،ترکیبات گزنوبیوتیک از اجزای اصلي شیرابه زباله هستند که اغلب ب هواس طه
اثرات ناخوشايند بر انسان و محیطزيست نگرانکننده ميباشند .ازاينرو بررسيها و تحقیقات جدی
برای کنترل و مديريت شیرابه بايد صورت پذيرد .در رابطه با آل ودگي آبه ای زيرزمین ي و امک ان
نفوذ شیرابه به داخل آن ها همواره بايد ق درت تص فیه پ ذيری و رف ع آل ودگي در هنگ ام حرک ت
شیرابه از اليههای مختلف زمین را مدنظر قرارداد ،به علت جريان آهسته آبه ای زيرزمین ي (m/s
 )10-3 – 10-9قدرت خود پااليي آنها بهمراتب کمتر از آبه ای ج اری س طحي خواه د ب ود .ب ه
دلیل مديريت ضعیف بسیاری از مکانهای دفن و کمپوست همواره امکان نش ت ش یرابه ب هعن وان
يک تهديد قابلتوجه برای محیط زيست وجود داشته است .اين مسئله ازآنجهت اهمی ت بیش تری
پیدا ميکند مکانهای دفن زباله پذيرای همه نوع زباله ميباشند .ش یرابه زبال ه ک ه محت وی م واد
معدني است و قادر به انتقال باکتریهای آلوده کننده است ،منشأ آلودگيهای آبوخاک م يگ ردد.
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طبیعت و قدرت آاليندگي شیرابه زباله به ترکیب پس ماند جام د ،پتانس یل اکسیداس یون و احی ا،
سرعت و نوع تجزيه مواد ،سن شیرابه ،میزان نفوذ بارش ،موازنه آب و راهبری مح ل دف ن بس تگي
دارد .وضعیت آب های زيرزمیني و نوع استفاده از آنها مشخص گردد و درصورتيک ه الزم اس ت از
سفرههای آب زير زمیني برای مصارف شرب و شستشو و ...در محل استفاده شود ،بايد دق ت ک افي
به خرج داد تا از تولید و جاری شدن شیرابه که ميتواند س فرهه ای آب زيرزمین ي را آل وده کن د،
جلوگیری به عمل آورد .بنابراين موازين کنترل کمي و کیفي من ابع آبه ای س طحي و زيرزمین ي
بايد در انتخاب محل و طراحي عملیات دفن موردتوجه خاو واقع شود .بدين منظور ابتدا از می زان
منابع آب موجود بهعنوان پايه طراحي و سیستمهای کنترل نشت استفاده م يش ود .ش ايد مق دار
شیرابه تولیدی نسبتاً کم به نظر برسد اما از ديدگاه حفاظت از محیطزيست و ازآنجاک ه اي ن آبه ا
محتوی غلظت بااليي از مواد مضر هستند ،برآورد حجم ،روشهای کنت رل و تص فیه آن از اهمی ت
بسزايي برخوردار است.
 )2آلودگی هوا
در اين زمینه گفته مي شود احتراق مواد پالستیکي که متأسفانه امروزه به میزان فراواني در زبالهه ا
وجود دارند صرفنظر از تولید ديوکسینها گازهايي همچون گازکربنیک ،انیدريد سولفوره ،گازه ای
سمّي کلره و غیره مينمايد که فوقالعاده خطرناک بوده و موجب آل ودگي ش ديد ه وا م يگردن د.
شايان ذکر است که در مناطقي که مبادرت به ايجاد زبالهسوز ميشود تعبیه هواکشه ای طوي ل و
فیلترهای ويژهای که طبق ضوابط محیطزيست قادر ب ه جل وگیری از آل ودگي ه ای ه وا باش ند از
ضروريات امر است.
انتشار گازها در تأسیسات مديريت پسماند عمدتاً شامل متان ،دیاکسید کربن ،بخارآب و ترکیب ات
آلي غیر متاني )NMOCs(1است .ترکیب ات آل ي ف رار  ٪39 ،(VOCs)2از  NMOCsدر مح ل
دفن زباله را تشکیل ميدهند .بیشترين جزء گزارش شده شامل ترکیب ات گ وگرددار ،نیت روژن دار،
اکسیژندار ،آروماتیک ،ترکیبات هالوژنه و ترپنها هستند که به علت تولید ب وی ن امطبوع و اث رات
مخاطره آمیز ،جزء آاليندههای اصلي هوا محسوب ميشوند .خواو مواد مولد بو در ترکیب MSW
به طور قابل توجهي به نوع فرايند و عوامل ديگر ازجمله شرايط هواشناسي ،جغرافیايي ،روش تجزي ه
و غیره وابسته است .ويژگيهای جغرافیايي هر محل ممکن است منجر به تغییر اقلیم ،آدابورس وم

1- Non-methane organic compounds
2- volatile organic compounds
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و رژيمهای غذايي شود و ميتواند بر میزان انتشار بو از  MSWتأثیر بگذارد .سطح بااليي از غلظت
ترکیبات آروماتیک و هالوژني در محل دفن زباله  MSWدر چین گزارش گرديده است.
ترکیبات آلي فرار پتانسیل تأثیر بر سالمت انسان و محیطزيست در سطح منطقهای و جهاني را دارا
است .از اثرات مشخص اين ترکیبات ميتوان به نقش آنها در کاهش ازن استراتوس فری ،گرم ايش
جهاني ،اثرات سمي و سرطانزا بر سالمت انس ان اش اره ک رد .مواجه ه ب ا ترکیب ات آل ي ف رار در
درازمدت ميتواند خطرات بالقوه مانند مش کالت تنفس ي ،س رطان ،آس یب ه ای دس تگاه عص بي
مرکزی ،اضطراب ،سردرد ،استفراغ ،سوزش چشم ،افزايش اعتراض ات ،بیم اریه ای قلب ي ،ض عف،
سقطجنین و يا کاهش وزن جنین ،بیماریهای روحي و رواني يا حتي خودکشي را به وجود آورد.
 )3آلودگی خاک
زبالههای شهری با ترکیبي از آاليندههای مختلف ،متأسفانه در آخرين مرحله دفع اغل ب ب ه خ اک
منتقل ميشوند .کاالهای مصنوعي که از مواد پالستیکي ساختهشدهاند پس از اس تعمال ب هص ورت
پسماند تجزيه نشدني در زباله انباشته و در خاک باقي ميمانند زيرا پلیمره ای مص نوعي (ن ايلون)
برعکس پلیمرهای طبیعي موجود در پشم و پنبه به علت نبودن آنزيم ويژه ،سالها جهت تجزيه در
طبیعت به صورت خام و بدون تغییر باقي مي ماند .اين مواد خود خلل ي در تب ادل آبوه وا و ديگ ر
عکسالعمل های فیزيکي و شیمیايي خاک به وجود مي آورن د .مج اورت و ي ا احاط ه ش دن ريش ه
گیاهان بهوسیله مواد پالستیکي در خاک سبب نرسیدن آب و غذا ب ه ريش ه گی اه ش ده و در ط ي
زمان در اطراف ريشه حرارت ،رطوبت و خواو شیمیايي کامالً غیرمتعادلي به وجود م يآورن د ک ه
موجب ضعف رشد و يا خشکي گیاه ميشوند .وجود انواع مختلف قوطيهای کنسرو ،الس تیکه ای
مستعمل ،الشههای اتومبیل ،فضوالت بیمارستان ها و مواد شیمیايي کارخانه ه ا ک ه ه ماکن ون در
اغلب شهرها جزو الينفک زبالههای شهری هستند ،به خارج از شهر در دامان طبیعت پراکن ده و ي ا
دفن ميشوند .نتیجه اين عمل ،تجزيههايي است که ط ي س الیان ط والني ،خط رات مهیب ي را در
آب وخاک منطق ه ب ه وج ود آورده و موج ب بیم اریه ای گون اگوني در انس ان و حی وان و کلی ه
موجوداتي که در آن منطقه زندگي ميکنند ميشود .اگر پسماند صنعتي همراه زبال هه ای خ انگي
دفع شوند ،عناصر مختلف نظیر جیوه ،کروم ،کادمیوم ،سرب ،سیانید ،آمونی اک ،م واد راديواکتی و و
غیره به خاک افزوده ميشوند که مي توانند اثرات بدی بر سالمت انس ان و س اير موج ودات داش ته
باشند .همچنین به دلیل دارا بودن ترکیبات شیمیايي مختلف ،خاک آلوده موج ب آل ودگي مح یط
اطراف ريشه گیاه ميشود که از رشد و نمو گیاه جلوگیری ميگردد.
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گازهای حاصل از تخمیرهای هوازی و غیر هوازی در مراکز دفن زباله قادرند به طبقات زيرين خاک
نفوذ کرده و اختالالتي در خاک های زراعي به وجود آورند .طب ق مطالع ات انج امش ده در ن واحي
نزديک به جايگاههای دفن زباله میزان گاز متان ) (CH4تا حدود  60درصد و گازکربنیک )(CO2
حداکثر تا  30درصد تأيیدشده است که قطعاً در جلوگیری از رشد و نم و ص حیح گیاه ان منطق ه
بيتأثیر نیست .ازجمله امور متداول در استفاده مجدد از زبالههای شهری ،تهیه کمپوست است ک ه
هم اکنون در بسیاری از شهرهای پیشرفته دنیا معمول اس ت .کمپوس ت ک ه اس تانداردهای الزم را
نداشته و در زمینهای کشاورزی مورداستفاده قرار گیرد باعث ازدياد فل زات س نگین مث ل جی وه،
سرب ،کادمیوم و آرسنیک در خاک ميشود .درنتیجه باعث مس مومیت ه ای زي اد و بیم اریه ای
گوناگوني در انسان خواهد شد.
 )4جلب و پرورش حشرات
مگس :خطرات ناشي از وجود مگس برای انسان و عموم حیوانات اهلي بر همه روشن است ،مگ س
خانگي 3مخصوصاً ازنظر انتشار بسیاری از باکتریهای بیماریزا مهم ميباشد .بیش از  50-40ه زار
نوع مگس در اين زمان شناساييشده ولي نامگذاری همه آنها به اتم ام نرس یده اس ت .ب ر اس اس
مطالعات انجامشده در صحرا و آزمايشگاه انتشار بسیاری از ام را

همچ ون اس هاله ای آمیب ي و

باسیلي ،تراخم ،حصبه و شبه حصبه ،وبا ،سِل ،جذام ،طاعون و سیاهزخم بهوسیله مگس امکانپ ذير
است .اين حشره بهوسیله پُرزهای چسبنده و مژکهای فراوان بدن خود با نشستن بر روی زبال هه ا
میکروب های مختلف را از طريق تماس مستقیم بدن انسان و يا اغذيه موردنیاز او به محیط زن دگي
وارد نموده و بهطور مکانیکي باعث انتقال بیماریها به موجود زنده ديگری ميگردد.
پسماند اعم از فرآوردههای گیاهي ،میوهها ،فضوالت کشتارگاه ها و غی ره چ ه در ش هرها و چ ه در
مراکز تولید و مصرف مي تواند محل پرورش الرو مگس قرار گی رد .درص ورتيک ه روش دف ع زبال ه
به صورت تلنبار کردن در فضای آزاد باشد ،الرو مگس در داخل زباله رشد کرده و پ س از رس یدن
زمان بلوغ به منازل و اماکن مجاور پرواز مينمايد زيرا قدرت پ رواز مگ س ت ا ح دود  20کیل ومتر
مشخصشده است.
سوسک :اين حشره در محیط های کثیف زندگي ميکند و از موادی نظیر م واد غ ذايي ،فض والت
انساني و دامي ،زباله و غیره تغذيه مينمايد .سوسکه ا م يتوانن د بیم اریه ای مختل ف ازجمل ه
3- Mussca domestica
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سالمونالزيس ،تب تیفوئید ،وب ا ،ورم مع ده و روده ،اس هال خ وني ،ج ذام ،ش یگلوزيس ،ط اعون و
ژيارديازيس را ايجاد کند .اين بیماریهای ناشي از سوسک در برخي موارد ميتوانند موج ب م ر
فرد بیمار شوند.

پشه خاکی :اين حشره نیز در مناطقي که زباله در آن پراکنده است بهوفور يافت ميش ود و ناق ل
بیماری هايي همچون کاالآزار (لیشمانیوز احشايي) و سالک (لیش مانیوز جل دی) اس ت .بررس ي ه ا
نشان ميدهد در مناطقي که زباله و فضوالت ديگر به طور غیربهداشتي پراکنده اس ت و س گ ه ای
ولگرد نیز در تماس با پسماند هستند بیماری سالک به شدت شیوع دارد .جوندگان وحش ي و ان واع
پستانداران کوچک ازجمله موش منبع بیماری سالک هستند .با توج ه ب ه ت أثیر انباش ت زبال هه ا
برافزايش جمعیت پشه خاکي که ناقل لیشمانیوز احشايي و جلدی است ،دف ع بهداش تي و ص حیح
اين پسماندها زمینه کاهش ابتال را فراهم ميکند.
 )5جلب و پرورش جوندگان
سالمسازی محیط بخصوو کنترل زباله ها چه در ام ر جم عآوری و چ ه در دف ع بهداش تي آنه ا
مفیدترين راه مبارزه با جوندگان ميباشد و بديهي است که يک ي از خطرن اکت رين مض رات ع دم
توجه به دفع زباله ،موش در شهرها است .خطر ازدياد موش در شهرها را نميتوان بهسادگي با هیچ
بودجهای جبران نمود .موش های خانگي و جوندگان ديگر ب ه ط رز وس یع در جه ان پراکن ده و در
جوار انسانها زندگي ميکنند .از اين نظر اينگونه موجودات ب القوه ناق ل بس یاری از بیم اریه ای
انساني هستند .ناراحتي های حاصل از موش ها از يک گازگرفتگي س اده ت ا ت ب تیف وس و ط اعون
متفاوت است .بیماری لپتوسپیروز درنتیجه تغذيه مواد غذايي آل وده ب ه م دفوع م وش بیم ار و ب ا
استحمام در آب آلوده و يا در تماس مستقیم با موش آلوده ،به وجود م يآي د .م وش م يتوان د در
انتقال بیماری هايي چون اسهال آمیبي و انتقال کرم کدو و تريشین نیز بهط ور غیرمس تقیم ،نق ش
مهمي ايفاء کند .موش و ساير جوندگان برای تولی دمثل و ازدي اد جمعی ت خ ويش ب ه غ ذا ،آب و
پناهگاه نیاز دارند که هر سه در اغلب موارد در زبالههای شهری وجود دارد.
 )6جلب حیوانات
مکانهای تلنبار زباله با جايگاهه ای دف ع غیربهداش تي زبال ه مح ل مناس بي ب رای تجم ع س گ،
گربه های ولگرد و حتي محل مناسب برای تردد و تغذيه حیوان ات اهل ي نظی ر گ او ،گوس فند و ...
مي باشد .حتي چرای دام در مراتع آلوده باعث آلودگي آنها به انواع بیماری و انتق ال آن ب ه انس ان
مي گردد .سیاه زخم ،بروسلوز با تب مالت ،کیست هیداتیک ازجمله اين بیماری ها هس تند .بیم اری
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کیست هیداتیک در ارتباط مس تقیم ب ا غیرمس تقیم ب ا م دفوع س گ و رش د الرو اکینوکوک وس
گرانولوزوس دريکي از اعضای ب دن انس ان ب ه وج ود م يآي د .گرب ه از راه م دفوع عام ل بیم اری
توکسوپالسموز (توکسوپالسما گوندی) را به انسان انتقال ميدهد.
ب) جنبه اقتصادی
برنامه ريزی صحیح در ارتباط با جمعآوری و دفع بهداشتي پس ماند ازنظ ر اقتص ادی اهمی ت دارد،
بدين ترتیب که سرمايه گذاری در اين زمینه از طريق کاهش بیم اری ،ک اهش مص رف دارو و نی از
کمتر به خدمات درماني جبران خواهد شد و از طريق بازياف ت و اس تفاده مج دد از م واد و ان رژی
پسماند ميتوان قسمتي از هزينه جمعآوری و حملونقل را تأمین نم ود .ب ه هم ین دلی ل ،ام روزه
پسماند جامد بهعنوان طالی کثیف نام برده ميشود.
ج) جنبه زیباشناسی محیط
يکي ديگر از جنبههای دفع بهداشتي پسماند زيبايي و پاکیزگي مح یطزيس ت اس ت .پراکن دگي و
دفع غیربهداشتي مواد در معابر ،در غیربهداشتي نمودن محیط ،انتشار بیماری و رشد حشرات نقش
داشته و همچنین مناظر زشت و بوی تعفن نیز در محیط ايجاد مينمايد.
مدیریت جامع پسماند
مديريت پسماند جامد عبارت است از يک مجموعه مقررات منسجم و سیستماتیک راجع به کنت رل
تولید ،ذخیره ،جمعآوری ،حملونقل ،پردازش و دف ع پس ماند جام د ،منطب ق ب ر بهت رين اص ول
بهداشت عمومي ،اقتصاد ،حفاظت از منابع ،زيباشناختي و س اير ملزوم ات زيس تمحیط ي و آنچ ه
برای عموم موردتوجه است .افزايش آگاهيهای عمومي نسبت به مسائل بهداشتي و زيستمحیط ي
از يکسو و محدوديت منابع مواد مصرفي و انرژی از طرف ديگر در کنار اف زايش تقاض ا و گس ترش
شهرنشیني مخصوصاً در کشورهای درحال توس عه ،مس ئوالن و برنام هري زان ش هری را ب ه س مت
طراحي و اجرای روشهای بهینه مديريت پسماند که بر پايه نگرش توسعه پايدار بوده و با يک دي د
همهجانبه مسائل اقتصادی ،اجتماعي و زيستمحیطي را همزمان و در کنار يکديگر در نظ ر داش ته
باشد ،سوق داده است طراحي و پیاده .سازی يک سیستم جامع و پايدار م ديريت پس ماند نیازمن د
بررسي ويژگيهای مختلف پسماند در منطقه از قبیل منبع تولید ،کیفیت و کمیت پس ماند و ن رخ
تولید آن ،همچنین خصوصیات خود شهر مانند زيرساختهای موجود ،توان اقتصادی ،شرايط آب و
هوايي ،وضعیت معابر شهری ،فرهنگ و سبک زندگي مردم ،بهصورت جزئي است .اين مسائل سبب
ايجاد ديدگاهي به نام مديريت جامع پسماند ) (IWMاست .مديريت پسماند شهری در بسیاری از
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کشورهای درحال توسعه به يک مش کل اساس ي تب ديلش ده اس ت .ب هط ورکلي ب یش از دوس وم
زبالههای انساني به محیط تخلیهشده و اغلب باعث آلودگي آبه ای س طحي م يش وند .م ديريت
پسماند شهری در کشورهای توسعهيافته نیز کمتر از ساير مشکالت زيستمحیطي جوام ع ش هری
مانند آلودگي هوا يا جمعآوری فاضالب موردتوجه قرارگرفته است .جمعآوری ،حم لونق ل و دف ع
زبالههای شهری مشکل بزرگي را برای شهرها ايجاد کرده اس ت .ب هط وریک ه معم والً  30ت ا 50
درصد بودجه عملیاتي شهرداریها را به خود اختصاو ميدهد .در کنار هزينه باالی اين فرآين دها
در خیلي از شهرها کمتر از نیمي از زبالههای تولیدی جمعآوری ميشوند .برای مثال اين مق دار در
شهر کراچي هند به نزديک  33درصد است .به دلیل تنوع مواد موجود در پسماندهای خانگي (مواد
آلي ،پالستیک ،شیشه ،کاغذ ،فلز و )...و مخلوط شدن کامل اين مواد ،مشکالت زي ادی در م ديريت
آنها بروز ميکند .همچنین ترکیب پسماند در فصلهای مختلف ،در مناطق جغرافی ايي مختل ف و
از کشوری به کشور ديگر و از شهری به شهر ديگر تغییر ميکند و همین عوامل م انع ب هک ارگیری
روش واحدی برای هم ه ش هرها م ي ش ود .اگرچ ه ماهی ت مس ائل م ديريت پس ماند ش هری در
کشورهای درحال توسعه تا حدود زيادی مشابه کشورهای صنعتي است ،ولي خاو شرايط فرهنگي،
اعتقادی ،اقتصادی ،محیطي و اقلیمي اين کشورها باعث تفاوته ا و ش ايد مش کالتي در اداره اي ن
سیستمها گرديده است.
مدیریت پسماند و توسعه پایدار
برقراری سیستم مديريت پسماند جامد ازجمله مواردی است که برای کنترل تولید ،ص رفهج ويي و
مصرف مواد و نیز فرآيند جمعآوری و دفع زباله اهمیت زيادی دارد .سیس تم جم عآوری کارآم د و
بهداشتي زائدات جامد که پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد ،هدف اصلي سیستم مديريت پسماند
جامد شهری است .از سوی ديگر امروزه مديريت پسماند جامد با توجه به اهمیت توسعه پاي دار در
جوامع شهری ،يکي از علوم روز دنیا به شمار ميآيد که در صورت به ثمر رسیدن آن ميتوان اثرات
و صدمات مصرفي شدن را در ابعاد مختلف تا حد قابلتوجهي ک اهش داد؛ چراک ه کث رت پس ماند
جامد نتیجه غیرقابلاجتناب توسعه و مصرف بوده و نبود مديريت صحیح همگام با دان ش روز يک ي
از عوامل مهم آلودگيهای زيستمحیطي است .در کنار افزايش هزينههای دفع زبال ه ،هزين هه ای
جمعآوری آن نیز رشد يافته و بخش اعظم هزينهه ای م رتبط ب ا م ديريت پس ماند را جم عآوری
زائدات جامد شهری به خود اختصاو ميدهد .طرحهای جمعآوری زائدات جامد ش هری بس ته ب ه
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نوع ،ترکیب و میزان زباله تولیدی و همچنین ويژگيهای اجتماعي ،فرهنگي و اولويته ای ش هری
متفاوت است .توسعه پايدار بنا به تعريفي که در گزارش کمیسیون جهاني مح یطزيس ت و توس عه
آمده عبارت است از :توسعهای که نیازهای نسل حاضر را برآورده نمايد بيآنکه بر ت وان نس له ای
آينده برای برآورده ساختن نیازهايشان لطمه وارد سازد .در توسعه نهفقط منابع م ادی بلک ه من ابع
انساني نیز بايد نگهداری شود .توسعه پايدار به دست مردم و با مشارکت آنان به وجود ميآي د؛ ک ه
اين مهم در تمام مراحل توسعه اعم از اقتص ادی ،اجتم اعي ،اکول وژيکي و سیاس ي ب رای تض مین
پايداری ضروری است.
مديريت پسماند مبتني بر توسعه پايدار بر آرمانهای به شرح ذيل استوار است:
 )1ارتقاء سطح فن آوری سیستم مديريت پسماند با بهره گیری از تمام امکان ات و روشه ای
ممکن
 )2تولید مواد و انرژی پس از بازيافت
 )3کاهش فشار بر زمین
 )4افزايش درصد مشارکت اجتماعي و مردمي در مديريت پسماند
 )5ظرفیتسازی در بخش خصوصي و شهرداری
 )6ايجاد ساختارهای الزم
 )7کاهش اثرات زيستمحیطي
 )8افزايش سطح رضايتمندی شهروندان
اين رويکرد بیانگر دستیابي به سیستم پايدار مديريت پسماند جامد بوده که توسعه ساختار (ش امل
سازماني و عملیاتي) و ساير عناصر موظف مديريت پسماند در آن لحاظ شده است.

