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دفترچه راهنماى دفن زباله

اقدامات عملیاتى دفن بهداشتى زباله

سایت تفکیک و دفن پسماند شهرستان سپیدان 
روستاى برشنه

تمامى موارد ذکرشده در این دفترچه ترجمه و بر گرفته شده از 
دفترچه عملیاتى سازمان حفاظت محیط زیست ایرلند مى باشد.



هدف از ارایه این دفترچه بهبود کارکرد نهایى و ایمن سایت دفن پسماند ازمنظر زیست محیطى و 
حفظ سالمت انسان است.

عدم رعایت نکات این دفترچه در طرح واجرا باعث آسیب رسیدن به محیط زیست ،تهدید سالمت 
پى خواهد  در  جبران  قابل  وغیر  اثار مخرب  زباله  غیراستاندارد  و  بهداشتى  غیر  دفن  میشود.  انسان 

داشت. 

1) اطالعات کلى
این دفترچه حاوى راهکارها و قواعد دفن پسماند است که در طراحى سایت تفکیک و دفن پسماند 

دهیارى روستاى برشنه از توابع شهرستان سپیدان ،استان فارس  میباشد.
اطالعات مربوط:

فاصله ى اولین آبادى تا سایت 5 کیلومتر  •
فاصله ى هوایى سایت تا روستاى برشنه 5 کیلومتر  •
فاصله ى هوایى سایت تا روستاى بنو 10 کیلومتر  •

طول مسیر روستاى برشنه تا سایت 10کیلومتر  •
طول مسیر روستاى بنو تا سایت 10کیلومتر   •

مساحت سایت 5هکتار  •
محیط سایت 1کیلومتر  •

جمعیت شهرستان سپیدان 500000 نفر  •
سرانه تولید زباله روزانه براى هر نفر 0,47کیلواست.  •

وزن مخصوص زباله 1,7تن بر متر مکعب لحاظ میگردد.  •
درصد کاهش حجم زباله بعد از فشرده سازى توسط دستگاه غلطک 65 درصد در نظر گرفته   •

میشود.

2) تذکر
در زمان بهره بردارى از مجموعه ى تفکیک وپسماند اطالعات زیر باید ثبت وپردازش شود:

جزییات زباله ورودى مانند وزن ،نوع ،حجم ،تولید کننده ،زباله هاى خاص ، محل دقیق دفن در سایت 
و سلول ، حجم اشغال شده و باقى مانده ، از سایت و هر سلول ، توپوگرافى بوجود آمده جدید و 

نهایى ،مدت زمان فعالیت سایت.
کلیه وقایع و ارقام و اعداد باید مستند نگارى گردد.
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3 ) طراحى و اجرا

به جزییات مهندسى و اجراى موارد زیر توجه شود :
آماده سازى سایت و زیرسازى مورد نیاز هر کاربرى در سایت مانند راههاى دسترسى وکف   •

سلول
انواع آالینده ها  •

لوله کشى و هدایت شیرابه  •
کاهش و کنترل گازهاى حاصل از دفن  •

حصار کشى و امنیت سایت  •
راهها و مسیر هاى سواره وپیاده  •

مخازن سوخت  •
آب مصرفى  •

کاشت و نگهدارى درختان و پوشش گیاهى در حال بهره بردارى و بعد از اتمام عملیات دفن  •
سیستم شستشوى چرخ خودروهاى ورودى و خروجى  •

هدایت آبهاى سطحى
 

4 ) موارد عملیاتى
مراحل دفن   •

اندازه گیرى آب مصرفى ، شیرآبه تولیدى ، گاز تولیدى  •
کنترل ورودى زباله  •

تجهیزات مورد استفاده  •
پوشش نهایى سلول ها  •

پایش ، نگهدارى و تعمییرات تجهیزات  •
کاهش صدا   •

کاهش گرد و غبار   •
شستشوى چرخ خودروها  •

کاربریهاى مجاور سایت  •
تراکم زباله  •

مقابله با حشرات موذى ، آفات و حیوانات ولگرد  •
اقدامات مقتضى جهت تو سعه آینده  •

محافظت شبانه روزى از مجموعه  •

5 ) ظاهر 
دید نامناسب بصرى باید با درخت کارى جبران شود. در اطراف سایت اجرا یک کمربند سبز به عرض 

4 متر از درختان بومى و همیشه سبز کاشته مى شود.
بعد از یک دوره 15ساله ،طرح جنگل کارى اجرا خواهد شد.
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لبه گذارى بتنى با شناژ و زه کش
پوشش نهایى

جاده دسترسى

تسطیح شده

خاك کوبیده شده

باالتر از سطح دفن
سطح کوبیده شده قابل تردد یا شن کوبیده شده 

8 متر تردد دو خودرو حمل زباله

مخلوط نرمه

راه دسترسى موقت

 6) راهها و عالمات
حداقل به عرض 8 متر آسفالته و یا بتنى.  •

بیشینه ى شیب راه هاى دسترسى 8 درصد میباشد.  •
تابلوى معرفى سایت در ورودى.  •

تابلوهاى اخطار برقى  •
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گلگیر چرخشى تایر

محفظه جمع آورى گل

محفظه جمع آورى گل

زه کش

زه کش

کف بتنىزه کش

آبشبکه فلزى

شبکه لرزان گلگیرلرزان تایر

حوضچه شستشوى تایر

تنظیف چرخ خودرو

7 ) ساختمانها و تاسیسات
ساختمانهاى ادارى و باسکول باید در مجاورت مسیر ورودى باشد.  •

سایت باید مجهز به سیستم ابرسانى ، برق و گاز باشد.  •
مطلوب است سطحى براى بازبینى زباله قبل از دفن.  •

در مسیر ورودى باید سطحى به شستشوى چرخ خودروها اختصاص داده شود.  •
هر سایت دفن و تفکیک پسماند باید مجهز به باسکول باشد.  •

محل قرنطینه براى هر سایت دفن و تفکیک الزم است.این محل براى نگهدارى و دفن موقت   •
پسماندى استفاده میشود که نوع و جنس آن براى مشخص نیست.این محل باید محصور باشد و از 

ساختمان ادارى قابل رویت باشد.
تانکرهاى سوخت باید در حوضچه هاى بتنى مسقف و مقاوم در برابر یخ زدگى محافظت شود.  •
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الیه پوست پیازى زباله تخلیه شده منتظر دفن

زباله تخلیه شده منتظر دفن

حداکثر

حداکثر

الیه هاى از قبل کوبیده شده

الیه هاى از قبل کوبیده شده

انباشت توده اى

روش هاى انباشتن زباله

8 ) دفن پسماند و مسایل مرتبط
از نفوذ هرگونه مایع  به  سلول دفن جلو گیرى شود.  •
از نفوذ هرگونه مایع  از سلول دفن جلو گیرى شود.  •

محل دفن باید فاقد جریان سطحى و زیر سطحى آب باشد.  •
محل دفن باید فاقد پوشش سنگین گیاهى باشد.  •

کف سلولها ى دفن باید با ورق جوممبران و جو تکستایل پوشش داده شود.  •
پس از دفن 2 تا 3 متر زباله یک الیه 50 سانتیمترى خاك بروى سطح زباله گسترده شده و کوبیده   •

شود.
دو روش اصلى دفن زباله ، انباشت توده اى و پوست پیازى است. در این طرح از سطح ،گودال   •

و ترانشه براى طراحى استفاده شده است.
در سلولهاى دفن از بلدوزر و غلطک جهت گسترانیدن و کوبیدن زباله استفاده میشود و در نظر   •

گرفتن مکان و یاسطحى براى تجهیزات ضروریست.
فاز بندى سلولهاى دفن و توسعه آتى انها باید مدنظر باشد.  •

خاك پوشش الیه هاى دفن شده مى تواند اززمین هاى اطراف تهیه گردد.  •
نوع زباله ،پسماندشهرى MSW در نظر گرفته شده است.  •

براى پوشش آبند نهایى میتوان از ورق هاى پالستیکى بادوام ، جئوتکستایل ،جوممبران ،فیبر ،   •
فوم ، چوب رنده شده استفاده کرد.

زباله باید به صورت روزانه توسط خاك پوشیده شود.  •
شیب سطح نهایى سلول میتواند از5 تا 30 درصد باشد.  •

احداث کانال هدایت آبهاى سطحى در سایت و اطراف سلول الزامیست.  •
ضخامت الیه نهایى خاك حداقل 1 متر است.  •5



FIGURE ٥: DIFFICULT WASTE DISPOSAL TRENCHES

گودال روباز

لوله تخلیه

قلوه سنگ درشت

لوله تخلیه

تابلو مشخصات پسماندتابلو مشخصات پسماند
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گودال دفن زباله سخت 

مایع لجن 

گودال سر بسته

9 ) زباله سخت 
الزم مى باشد در مواجه با زباله سخت شرایط خاص دفن براى آن دیده شود.  •

نمیتوان زباله سخت را همراه نوع دیگر از زباله کوبید و دفن کرد.  •
الشه حیوانات و ماهى، خوراکى مسموم، و زباله هاى مشکوك عمده زباله سخت مى باشند.  •
زباله هاى صنعتى مانند پلى استر و زباله هاى ریز و پودرى و خاکى زباله سخت مى باشند.  •

هیچ گونه زباله سخت ناشناس نباید بیشتر از 2 متر عمق داشته باشد.  •
براى جلوگیرى از بو نامطبوع زباله مایع و لجن میتوان سطح پوشش نهایى را با فوم اجرا کرد.  •
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کانال هدایت آب

چاه کنترل کیفیت آب

پوشش موقت

لوله خروج گاز

لوله جمع آورى زباله
الیه عایق ممبران کف الیه عایق زه کش شیرابه

دورگیر انقطاع زه کش

پوشش میانى
دورگیر موقت

سطح مقطع نهایى 
پس از نشست

سطح مقطع فاز 3
قبل از نشست

فاز 2

فاز 2

پوشش نهایى دورگیر موقت

پوشش میانى تا پایان
 عملیات فاز 4 خراشیده شده

پوشش میانى

فاز 3

فاز 4

1
3

فاز 1

سلول فعال
فاز 3

فاز 1در حال ساختفاز 4

لبه ورق ضدآب

روش دفن زباله بصورت متوالى

همپوشانى فازهاى دفن

10 ) فاز بندى پروژه 
سایت دفن زباله باید داراى چند فاز ،سلول دفن و سینه کار باشد.  •

فازبندى پروژه میتواند مزایاى زیر را داشته باشد:

سازماندهى سایت دفن پسماند در کوتاه مدت و بلند مدت.   .1
قطع شدن تولید شیرابه مى شود.  .2

کاهش آلودگى صوتى و پراکندگى زباله در سایت.  .3
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محفظه سر چاه

پوشش نهایى

بنتونیت / خاك رس
فشرده شده زیر محفظه

زباله مدفون

سنگ قلوه درشت

لوله جمع آورى شیرابه
لوله جمع آورى شیرابه

اتصال متحرك 
براى امکان نشست

کف بتنىپمپ

عایق ژئوممبران
سرتاسر محوطه

 دفن زباله

ورق ژئوسنتتیک 

HDPE لوله
بدون سوراخ

عایق شده با بنتونیت تا
 زیر کفسازى بابت جلوگیرى
 از نفوذ آبهاى سطحى

لوله شیار دار
یا سوراخ دار

مسیر گاز زباله و
 شیرابه به واحد

 سالم سازى

 درگاه رصد میزان گاز

11) شیرآبه

به مایعاتى که از زباله خارج میشود شیرآبه گفته میشود که براى محیط زیست مضرو مخرب است.
نوع شیرابه خروجى با عوامل زیر در  ارتباط مستقیم است:

نوع زباله دفن شده
میزان بارندگى و نفوذ آن به زمین

رطوبت هوا و تابش خورشید
سن زباله دفن شده

میزان فشردگى زباله
پوشش نهایى زباله 

استفاده مجدد از سطح سلول
شیرآبه باید از کف سلول ها جمع آورى شود ودر حوضهاى مجزا به روش تبخیرسطحى، تغلیظ 

گردد.
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بنتونیت / خاك رس

الیه محافظ

الیه پوششى
لوله تخلیه گاز ایزوله

زباله دفن شده

سنگ قلوه درشت

الیه عایق ممبران کف

الیه محافظ
الیه پوششى

الیه محافظ
الیه پوششىژئوتکستایل

لوله تخلیه گاز ایزوله لوله تخلیه گاز ایزوله

ممبران ضد نفوذ آب
گاز

طبیعى
گاز

طبیعى

زباله
مدفون

سنسور رصد میزان گاز سنسور رصد میزان گاز
لوله تخلیه گاز در زمین طبیعى ( برش مقطع )

لوله تخلیه گاز روش سنتى ( برش مقطع )

 تخلیه گاز لوله به روش سنتى

لوله تخلیه گاز مجاور سطح
شیبدار سلول دفن ( برش مقطع )

کانال مجوف خروج گاز
الیه عایقپر شده با سنگ قلوه درشت

HDPE لوله مجوف
 یا نمونه مشابه

فاصله پایپ از کف 
جهت نشست بلند مدت
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کنتر
محفظه سر چاه

تقریبىپوشش نهایى دفن

 لوله بدون سوراخ
بنتونیت / خاك رس

ماکادم یا سنگ قلوه

کف خاکى کوبیده شده

زباله دفن شده
HDPE لوله مجوف

 یا نمونه مشابه

قطر لوله نسبت به میزان دفن

فاصله پایپ از کف 
جهت نشست بلند مدت

نمونه خروج و جمع آورى گاز زباله

12) گازهاى حاصله از دفن پسماند
1تن زباله میتواند10مترمکعب گاز از خود متصاعد میکند.

متان و دى اکسید کربن از گازهاى حاصله از دفن میباشند.
این گازها توسط لوله هاى عمودى سوراخ دار با دیوار سنگى حایل با تورى سیمى از سلول خارج

میشود.
فواصل لوله هاى تخلیه گاز در نقشه ها مشخص گردیده است.
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13) کنترل مزاحمت

در موارد زیر باید راهکارهایى اتخاذ گردد تا از بروز مزاحمت توسط عامل مزاحم جلوگیرى شود:
ترافیک 

پراکنده شدن زباله توسط باد
بوى نا مطبوع

صدا
پرندگان

حیوانات ولگرد
حشرات موذى و آفات
گرد و غبار وگل والى

آتش سوزى

اکثر موارد فوق با پوشش صحیح سلول قابل کنترل و پیشگیرى است.

توجه
اتاق کمکهاى اولیه و تاسیسات آتش نشانى از ملزومات این طرح و ساخت است.

نصب عالیم ایمنى و قوانین کار در محلهاى مشخص شده رود نقشه ها.

11


