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چكیده

سیستم مدیریت پسماند مجموعهای از فعالیتهایی است که برای ساماندادن پسماندهای جامعه به روشههای مهندسهی و بهداشهتی
صورت میگیرد .از مهمترین معضالت و مشکالت سواحل ،نبود مدیریت مناسب پسماند است .شهرهای ساحلی کشور با مشکل جدی
دفع پسماندها مواجهاند .مدیریت غیراصولی پسماند ،نوار ساحلی استان مازندران را با معضل جدی دفع پسماندها مواجهه کهرده و ایهن
مناطش را در معرض آسیبهای زیستمحیطی قرار داده است .از این رو برای یافتن راهحهلههای مناسهب ،وضهعیت موجهود مهدیریت
پسماند بررسی شد .به دلیل نبود ضوابط و دستورالعملهای مدیریت پسماند در مناطش ساحلی در ایهران ،در ایهن پهژوهش بها بررسهی
ضوابط و دستورالعملهای موجود در مناطش ساحلی کشورهای توسعهیافته ،ویژگیهای کلی این دستورالعمل بهه دسهت آمهد .سه س،
مطالعات تطبیقی بهعمل آمد و دستورالعمل مدیریت پسماند در نوار ساحلی مازندران تهیه شد .متعاقباً پیشنهادهای کاربردی ارائه شهده
است .با توجه به نتایج ،عوامل اصلی تخریب محیطزیست نوار ساحلی عبارتاند از :ازدیاد مکانهای تلنبار پسماند و پراکنهدگی آنهها،
کارایی ناکافی عناصر موظف مثل کاهش از مبدأ و پردازش ،انتشار شیرابه به محیط و کمبود فضا برای یافتن مکان مناسب به منظهور
دفن بهداشتی پسماند .در نهایت با در نظر گرفتن تمام جنبههای ارزیابی آثار زیستمحیطی ،راهکارههای اصهولی بهرای دفهع مناسهب
پسماند معرفی و بر اساس آن احداث چهار واحد ورمی کم وست برای شهرهای کمجمعیت و چهار نیروگاه زبالهسهوز بها ظرفیهت 700
تن در روز برای سایر شهرها توصیه شد.
کلیدواژه

سواحل ،دفن بهداشتی ،دستورالعمل ،مازندران ،مدیریت پسماند.

 .1سرآغاز

سسحلی شتر بس مشکل ج ی دااع پسامسن هس متاجاهانا

ستاحل به دلیل زیبسیی و هممتاری بس دریسهس همتارک ماترد

سسخت و سسزهسی غیراوتلی نیز میستانن متجاب سمماع

ستجه گرددگران بتدک ان از طرف دیگارا ا تسیساتمهاسی

پسمسن در حسدایۀ ساتاحل داتن روزاناه مقا ار زیاسدی

سسحلی از مهمسرین و حساس سارین ا تسیساتمهاسی ارۀ

پسمسن در ستاحل دریسهس و دریسچههس انبسدت میداتد اه

اه باس ماسهیتی دوگسناه (خشاکیا

سیبهسی ج ی به م یوزیست منلقاه وارد و مشاکالسی

دریسیی)ا سنتع بینظیری از گتنههسی مختلف جسنتری را در

برای گردداگران و مساساران ایماسد مای نا گردداگری

ختد جسی میدهنا از مهامسارین م،ضاالش و مشاکالش

به منزلۀ عسملی سأثیرگذار سبب لتدگی ستاحل د ک اسات

ستاحلا نبتد ما یریت منسساب پسامسن اسات داهرهسی

یسههسی پالستیک در ستاحل باه ویاژک

زمین به دمسر میرونا

* نتیسن ک مسئت  :تلفن تماس09111196525 :

پسمسن هسیی مسنن

Email: M.rezazadeh@ut.ac.ir
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در اصت منسسب گرددگری میستانن سبب به خلر ااتسدن

جسم،اه و م ایوزیسات برساسن ()Abduli et al., ا

گتنههسی در حس انقراض دتن جهت بسد در ایان مناسط

( )Abduli et al., اگرچاه شاترهسی ستسا،هیساتاه

نیز میستان سبب انتقس لتدگیهس و پسمسن هس از م لهسی

مقرراش و برنسمههسیی برای دااع پسامسن وضاع اردکانا ا

داع به نتاحی سسحلی دتد طی جریسن جزر و م بسایسری

شترهسی در حس ستس،ه همچنسن از روشهسی سسدک مسنن

از پسمسن هس میستانن به دریاس راک یسبنا ا همچناین برخای

داع روبسز پسمسن استفسدک می نن ()Berkun et al., 

پسمسن هسی سمزیهنش نی در دریسهس میستانن از طری ایان

م یریت پسمسن در جهاسن باه ساتیی مایرود اه باه

جریسن باه ساتاحل منتقال داتن (رضاسزادک و همکاسرانا

چسلشی بزر

دتد این چاسل ا باه

1392؛ جتزی و همکسرانا )1391

ویژک در دهرهسی بزر

در نتاحی دهری ب

و تچک در حس ستس،ه بزر سار

در ایران مهمسرین و بیشترین طت ساتاحل مت،لا باه

است (عب لی و همکسرانا  )1392نتاحی داهری در ساس

و

 1998روزانه ح ود  0/76میلیتن سن پسمسن دهری ستلیا

دریسی خزر بس طت سسحل  922یلاتمتر و خلایجااسر

دریسی عمسن بس طت سسحل  2530یلتمتر اسات لاتدگی

می ردن انتظسر میرود ه این مق ار سس سس  2025به 1/8

ستاحل در شترهسی در حاس ستسا،ه یکای از م،ضاالش

ملیتن سن برس باه منظاتر همگاسمی باس نیسزهاسی ستسا،ۀ

اولی این زیستبتمهسی بسیسر حساس

و داکنن ک اسات

اقتصسدی سریعا ردا پیتساتۀ جم،یات و باه دلیال نقا

برای م اس ا در ساسحل مسهسداترا باه خصاتص در منلقاۀ

حیسسی م یریت پسمسن در حف م ایوزیسات و ساالمت

جنگلهسی حرا مقسدیر زیسدی پسمسن هسی ون،تی و خسنگی

همگسنیا یکی از اولتیتهسی دهرهس در شترهسی در حس

پرا ن ک د کان در حقیقت انتاع مختلف پالساتیک منلقاه

ستس،ه میبسیست م یریت مؤثر و سر م پسمسن بسد ( Jin

را پتدسن ک است (هراسی و همکسرانا 1389؛ Abduli et al.,

)et al., 

)

از چن دهۀ قبل برنسماهریازی در حاتزکهاسی مختلاف

پیشراتهسی وترشگراته در حفسظت از م یوزیسات

م یریت پسمسن در جهاسن باه طاتر جا ی غاسز دا ک و

سسحلی و دریاسیی طای  30ساس گذداتها سنهاس باه س،ا اد

پیشرات هسی زیسدی در ستلی ا جماع وری و دااع پسامسن

م ا ا ودی از شاااترهسی ستسااا،هیساتاااه و متضاااتعسش

وترش گراته است ( )Huang et al., ه در ادامه باه

م یوزیستی ان ی م

ود د کان روی هم راتها سخریب

م یوزیست سسحلی و دریاسیی ناه سنهاس اداماه داردا بلکاه
د ش یساته است ()UNEP, 2005

چن مترد ادسرک ختاه د
در سس هسی اخیرا در اساتسنبت یاک سیساتم ما یریت
پسمسن بس ایستگسک انتقس ا م لهسی داان زبسلاۀ به اداتی و

م یریت پسمسن هس در ساتاحل نخساتین و مهامسارین

بسزیسبی متسنا اجرا د ک است پی بینای مایداتد پتسنسایل

عسمل برای حفا به ادات و پس ساسزی م ایو طبی،ای و

انرژی قسبال بسزیساات از م الهاسی داان در ایان سیساتم

سالش برای حف و احیسی هرچه بیشاتر ا تسیساتم منلقاه

میستان سس  160مگسواش طی  10ساس بسدا ( Berkun et

است سیستم م یریت پسمسن مممتعهای از ا،سلیاتهاسیی

)al., 

است ه برای سسمسندادن پسمسن هسی جسم،ه به روشهاسی

منلقۀ اداری ویژۀ مس سئتا بخشی از چین اسات اه بار

مهن سای و به اداتی واترش مایگیارد ( Abduli et al.,

رانۀ غربی دلتسی رود مرواری در جنتبیسرین سسحل چین

 )بس ستجاه باه پیچیا گی رواباو در جتاماعا وجاتد

واقع است قبل از دهاۀ 1990ا در ایان منلقاه پسامسن در

مسسئل مختلف سیسسیا ارهنگیا اقتصسدیا به ادتیا مناسبع

خس چس هس داع مید در حس حسضار باه علات وسا،ت

به نظر میرس ا نبتد سیساتم سر ما ما یریت

جغراایسیی م و قیمت بس ی زمینا دان گزینۀ خار بارای

پسمسن میستان وا مسش جباراننسپاذیری را باه ساالمت

داع پسمسن به دمسر مایرود ساتزان ن پسامسن در میاسن

طبی،ی و

سیستم مدیریت پسماند در نوار ساحلی استان مازندران
محمدعلی عبدلی و همکاران

863

سسیر روشهسی داع پسمسن از بیشترین اولتیت برخاتردار

ارج یت دادته بسد همچناینا اسه

است اقو پسمسن ی دان میدتد ه برای سصفیۀ حرارسای

خس سااتر زبسلااهسااتز و ماا یریت زبسلااههااسی واان،تی از

نا ( Jin

روی م یریت پسمسن در ین ک است ( Bai

منسسب نبسد یس اینکه انرژی گرمسیی می ستلی

چسل هسی پی

زبسلاها اساتفسدک از

)et al., 

)et al.,
سسنشین نسحیهای در سسحل جنتبی بریتی

لمبیسسات

یکی از متارد ضروری سیستم م یریت پسمسن مناسط

در این منلقه پسمسن عالوک بر نکه در داخل منلقاه داان

سسحلیا ضتابو و دستترال،ملهسست به طتر لی میستان

میدتدا پسمسن هسی سسخت و سسز و سخریب نیز از ساتی

گفت ه نباتد قاتانین در سیساتم هاسی ما یریت پسامسن

بخ

خصتوی به خسر از منلقه انتقاس دادک مایداتن

همچنینا ارودگسکهسی دسته دوم ارودی و ارساس

اس و

می ستان سبب نس سر م ی سیستم م یریت پسمسن دتد در
این مقسله وض،یت متجتد ما یریت پسامسن ناتار ساسحلی

خ مسش نالین وجتد دارد اه اساتفسدۀ مما د را سشاتی

استسن مسزن ران بررسی و ض،فهس و قتشهسی سیستمهاسی

می ن ()SCRDISD, 

متجتد ارزیسبی د سوسا ضتابو و دستترال،ملهسی زم

دهر سریوتلی در لبنسن بر سسحل درقی دریسی م یتراناه

برای م یریت پسمسن در منلقۀ سسحلی پیشنهسد د ک است

واقع د ک است خ مسش زبسلۀ دهری به طتر قسبل ساتجهی

در این مقسله به نتسیج بررسی وضع متجاتد و ویژگایهاسی

در این دهر بهباتد یساتاه اساتا اماس همچناسن پسامسن در

این ضتابو پرداخته و مت،سقبسً پیشانهسدهسی اسربردی بارای

م ل هسی دان سسحلی به طتر نتر نش ک رهس میداتد در

بهبتد سیستم ارائه د ک است

سس هسی اخیر بخشای از سا دریاسیی بارای جلاتگیری از
انتشسر لتدگی سسخته د ک استا اماس همچناسن دایرابه باه

 .2مواد و روشها

اعمس دریس نفتذ می ن و سبب لتدگی منلقه دا ک اسات

 .1 .2منطقۀ مورد مطالعه
منلقۀ مترد ملسل،ه بین  47دقیقه ساس  38درجاه و  5دقیقاۀ

نمتنۀ دیگرا جس سرسس در دمس ان ونزی اسات در ایان

عرض دمسلی و  50درجه و  34دقیقاه ساس  56درجاه و 14

منلقه جمع وریا حمل و نقل و داع زبسلاها ال منلقاه را

دقیقۀ طت درقی از نصفالنهسر گرینتیچ قرار گراته است

ه این امار متجاب باه خلار

استسن مسزن ران  23هزار و  756یلتمتر مربع بس  1/4درو

()RLME, 

س ت پتد

قرار نمیده

انا اختن سااالمتی مااردم دا ک اساات در سااس 1997ا 40
درو پسمسن ستلی ی روزاناه باه مکاسن دااع انتقاس دادک
نمیدا و در نهسیات وارد دابکۀ جماع وری اسضاالد و
رودخسنه مید ()Nur, 

از ل مسسحت شتر ایران را ادغس

ردک اسات ( Abduli

 )et al., ل جم،یت این استسن در سس  1390برابار
 3میلیتن و  73هزار و  943نفر بس  4/1درو جم،یت ال
شتر است و گرددگرانی ه سس نه باه ایان اساتسن سافر

سنگسپتر جزیرکای بس جم،یت زیسد و د هتای گارم و
مرطتد است نزدیک به سه دهۀ اخیر به علت رد ونسیع

می نن حا ود  12میلیاتن نفرنا (مساگری و همکاسرانا
)1390

و اقتصسدا ستلی پسمسن نیز رد چشمگیری داداته اسات

سرا م بس ی جم،یت در منلقه اس تتر مهم در سر م ی

مق ار داع زبسله از مق ار  0/74میلیتن سن در سس  1972به

خرین اطالعسش ثبتد ک

م یریت پسمسن است بر اسس

داداته اسات

در مر ز ملی مسر سس 1390ا  54نقلاۀ داهری در اساتسن

م یریت پسمسن بر عه ۀ سسزمسن م یوزیست و به ساسزگی

وجتد دارد ه  18نقلها داهرهسی ساسحلیانا و جم،یتای

ب،ضی در تهسی خصتوی است مبتد زمین سبب د ک

بسلغ بار  402هازار و  655نفار دارد در داکل  1متق،یات

اساات ااه همااتارک اسااتفسدک از زبسلاهسااتز باار روش دااان

قرارگیری دهرهس نشسن دادک د ک است

مق ار  2/8میلیتن سن در سس  2000اازای
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شکل  .1شهرهای ساحلی استان مازندران

 .2 .2روش تحقیق

متجتد وترش گرات و دستترال،مل م یریت پسمسن نتار

برای سهیۀ ضتابو و دستترال،ملهسی م یریت پسمسن ناتار

سسحلی استسن مسزن ران سهیه د

سسحلی استسن مسزن رانا زم است ه وضع متجتد م یریت
پسمسن در نتار سسحلی بررسای داتد لاذا بررسای سمال
میت و یفیت پسمسن هسی ستلیا ی منلقاۀ ماترد ملسل،اه
میستان سصتیر واض ی از درایو متجتد م یریت پسمسن
ارائه و ض،فهس و قتشهسی سیستمهسی متجتد را ارزیاسبی
ن ب ین منظتر منلقۀ مترد ملسل،ه به د،سع یک یلاتمتر
در طت نتار سسحلی استسن مسزن ران انتخسد و بررسی د

 .3بحث و نتایج
 .1 .3تولید
ج و  1وزن و سرانۀ ستلیا پسامسن در ناتار ساسحلی را
ستویف می ن

ه روزانه  794سن پسمسن ستلی مایداتد

بیشترین و مترین مق ار پسمسن ستلی ی به سرسیب مرباتط
به بسبلسر و سرخرود است میزان سرانۀ ستلی پسمسن 1/97

در ایاان س قیا ا پااس از ملسل،ااسش اساانسدی و تسبخسنااهای

یلتگرم در روز است ه در مقسیسه باس میاسنگین شاتری

ج ی سرین مسر و اطالعسش متجتد در خصاتص وضا،یت

( 750گرم در روز) سفسوش زیسدی دارد ه علات ایان امار

م یریت پسمسن نتار سسحلی از سسزمسنهسی مختلاف نظیار

ستریستیبتدن دهرهسی سسحلی است دهرهسی الر باسد و

سسزمسن بسزیسات استسن مسزن رانا داهرداریهاسی داهرهسی

اری ونکنسر باه سرسیاب بیشاترین و متارین سارانۀ ستلیا

سسحلی و ادارۀ ل م یوزیست استسن مسزن ران جمع وری

پسمسن را دارن

و بررسی د برای سلبی دادکهسا بسزدی هسی می انی انماسم

در ج و  2نسلیز ایزیکی پسمسن نشسن دادک د ک است

و از سردنسسسن و وسحبنظران ساسزمسن هاسی مختلاف در

د ک است درو ماتاد

ه در ادامه نتسیج این ج و ب

دا روش

اسسدپذیرا سغذ و پالستیک به سرسیب برابار 77/43ا 11/38

گرد وری دادکهس بس استفسدک از روشهسی میا انیا مصاسحبها

و  3/12است ه این مقسدیرا پسمسن را در اولتیات برنسماۀ

مشسه ک و پرس نسماه باتدک اسات باس بررسای ضاتابو و

بسزیسات قرار میدهن بس ستجاه باه اجازای سشاکیلدهنا ۀ

دستترال،ملهس در منسط سسحلی شاترهسی ستسا،هیساتاها

پساامسن ا ارماات داایمیسیی  C364H580O215N14S1و نساابت

این زمینه مصسحبه و مسسئل و مشکالش ب ا

ویژگی هسی دستترال،مل پیشنهسدی به دست م در خرین
مرحلۀ ملسل،سش سلبیقی بس ستجاه باه نتاسیج بررسای وضاع

C/Nا  25به دست م
موتست است

اه م ا ودۀ منسساب بارای ستلیا
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جدول  .1میزان پسماند تولیدی نوار ساحلی استان مازندران ()1391
رديف

نام شهر

جمعیت

میزان تولید در روز (تن)

میانگین سرانۀ تولید در روز ()kg

1

بسبلسر

50477

150

2/9

2

اری ونکنسر

36192

35

0/97

3

سرخرود

5921

8

1/35

4

م متد بسد

31771

40

1/25

5

ایزددهر

6797

15

2/20

6

نتر

22978

30

1/30

7

رویسن

7102

12

1/69

8

نتدهر

43378

115

2/65

9

چسلت

47881

120

2/50

10

هچیرود

10000

15

1/5

11

الر بسد

5926

18

3/03

12

سلمسن دهر

9664

20

2/06

13

عبس

بسد

11599

35

3/02

14

نشتسرود

5946

15

2/52

15

سنکسبن

45338

75

1/65

16

دیرود

10429

16

1/53

17

تسلم و سسداشدهر

18962

35

1/85

18

رامسر

32294

40

1/23

جمع ل

402655

794

1/84

مأخذ :رضسزادک و همکسرانا 1392

جدول  .2آنالیز فیزیکی پسماندهای نوار ساحلی استان مازندران 1391

اجزا

متاد اسسدپذیر

سغذ

پالستیک

الزاش

دیشه

منستجسش

چتد

مق ار ()%

77/43

11/38

3/12

2/54

2/98

1/32

1/23

مأخذ :دبیرخسنۀ سرگروک م یریت پسمسن استسن مسزن رانا 1391

مق ار متاد اسسدپذیر نسبتسً  77/43درو اسات اه باه

حمم پسمسن سس ح ود  90درو منمر ختاه د نسابت

علت استفسدۀ مردم منلقه از متاد ساسزک و غیراار وری دا ک

به استفسدک از زبسلهستز بسی یک م

ودیت در نظر گراات

است متاد خشک ح ود  22/57درو از ال پسامسن را

عالوک بر اینا مسسئل مسلی مربتط به راکان ازیا عملکارد و

سشکیل میدهن

ه بس ستجه باه ایان مقاسدیرا مایساتان باس

استفسدک از استراسژی ج اسسزی از مب ا ن را ساس حا ود 20
درو

سه

داد بی

از  94درو پسمسن ستلی ی منلقه

قسبل احترا استا بنسبراین استفسدک از زبسلهستز باه اسه

نیسزهسی نگه اری از چنین سیستمهسیی و ویژگای پسامسن
منلقه بسی در نظر گراته دتد

866
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زمستان 1393

 .2 .3جمعآوری

هنااتز در دااهرهسی مختلااف ایاان منلقااه در جمااع وری

در نتار سسحلی منلقۀ مترد ملسل،ها جمع وری پسامسن باه

پسمسن هسی دهری به سر گراته میدتن ح ود  53نیسسنا

طتر روزانه انمسم و به م ال دااع حمال مایداتد نتاسیج

 26ااسمیتن روبااسز بااس ظرایااتهااسی مختلاافا  43ااسمیتن

پرس نسمه نشسن میده در سماسمی داهرهس جماع وری را

مخصتص حمال پسامسن و هشات اسنتینر پسامسن هاسی

دهرداری انمسم می دها و اقاو در نتداهر  20دروا از

دهری را جمع وری می نن (ج و )3

خصتواای و  80درواا بسقیمسناا ک را

پساامسن را بخاا

دهرداری جمع وری می ن س ،اد  121دستگسک چرخدستی
جدول  .3وضعیت جمعآوری پسماندهای نوار ساحلی استان مازندران سال 1391
رديف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

نام شهر

تعداد ماشینآالت
گاری

نیسان

کامیون

زبالهکش

کانتینر

بسبلسر

18

5

4

2

0

سنکسبن

14

6

1

2

0

چسلت

15

6

4

4

0

رامسر

8

5

2

2

0

رویسن

3

0

2

2

0

سرخرود

0

1

0

2

0

سلمسندهر

6

2

2

1

0

بسد

5

3

1

3

0

اری ونکنسر

7

4

1

3

0

تسلم و سسداش م له

5

3

1

4

0

الر بسد

5

0

2

2

0

م متد بسد

10

3

2

1

0

نشتسرود

6

2

1

1

0

نتر

4

2

2

6

0

نتدهر

15

8

1

4

8

ایزددهر

0

1

0

2

0

هچیرود

0

1

0

1

0

دیرود

0

1

0

1

0

جمع ل

121

53

26

43

8

عبس
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 .3 .3بازیافت

 .4 .3دفع

در ل دهرهسی منلقۀ مترد ملسل،ه بسزیساات و ج اساسزی

همسنطتر ه در ج و  4مشسه ک میدتد داع پسامسن در

انمسم میدتد و پسمسن هاس باه دسات اسرگران داهرداری

ا ر دهرهسی نتار سسحلی مسزن ران به وترش دان سلنبسری

ج اسسزی می دتن البته این مللب ب ان م،نی نیسات اه

و سل ی است و در هایچ ا ام از نهاس سیساتم سصافیۀ

لزومسً سمسم سرگران دهرداری ج اسسزی پسامسن را هنگاسم

دیرابه وجاتد نا ارد سنهاس در دهرساتسن سنکاسبن سرخسناۀ

جمع وری انمسم میدهن ا امس در سمسم این دهرهس ج اسسزی

موتست بس ظرایات ورودی  250سان پسامسن در روز در

پسمسن از ستی سرگران دهرداری دی ک د ک اسات اااراد

د ک اه ااسز

دورکگرد در تچها خیسبسن یاس در م ال سلنباسر پسامسن در

نسر م ل دان پسمسن این دهرستسن اح ا
او ن به بهرکبرداری رسی ک است

از ج و  4می ستان نتیمه گرات اه اسربری اراضای

داخل دهرهس یاس در ا ریات م الهاسی داان داهرهس باه
ج اسسزی پسمسن مشاغت انا نتاسیج پرسا نسماه نشاسن

مکسن هسی داع پسمسن  60درو منسط جنگلیا  20درو

ماایدها ج اسااسزی پساامسن در  29دروا از دااهرهس در

منسط سسحلی -مسکتنیا  10درو مناسط زراعای و 10

ایستگسکهسی انتقس و در  71درو در م ال داان پسامسن

درو منسط مرس،ای -تهساتسنی اسات دایرابۀ ستلیا ی

انمسم میدتد در  100درو از دهرهس پالستیک و پات از

حسول از این مکسنهسی دان به م یو پیرامتن نفتذ می ن

پسمسن ج اسسزی میداتد سغاذ و الاز در  93دروا و

به طتری ه  60درو وارد عروۀ جنگلی و از این مقا ار

دیشه در  87درو از دهرهس ج اسسزی میدتن بنسبراینا

 20دروا مسااتقیمسً وارد رودخسناههااسی دائمای دااهرهسی

می ستان گفت مق ار زیسدی از اجازای پسامسن را اسرگران

سنکسبن و نتدهر میدتد داع نهاسیی  20دروا دایرابه از

دااهرداری یااس ااااراد دورکگاارد بااه و اترش غیررساامی از
پسمسن هس ج ا می نن و میارودن

جمله مکسن دپت پسمسن بسبلسر و اریا ونکنسر وارد دریاسی
خزرا  10درو در خسک نفتذ ردک و  10درو بسقیمسن ک
وارد منسط

تهستسنی مال مایداتد (دبیرخسناۀ اسرگروک

م یریت پسمسن استسن مسزن رانا )1391
جدول  .4وضعیت مراکز دفن پسماند نوار ساحلی مازندران 1391
شهر

مساحت
(هکتار)

کاربری اراضی

فاصله تا
شهر

بسبلسر

5

سسحلی -مسکتنی

0

اری ونکنسر

2

سسحلی -مسکتنی

0

م متد بسد

0/5

سسحلی -مسکتنی

0

نتر

8

جنگلی

16

نتدهر

6/5

جنگلی

1/6

7

جنگلی

2

بسد

3

جنگلی

4/7

الر بسد

1

دهری -زراعی

0

سنکسبن

8

جنگلی

4/4

رامسر

5

جنگلی

12

چسلت
عبس

مأخذ :رضسزادک و همکسرانا 1392

نوع روش دفع

محل دفع شیرابه

سلنبسری -سرانشه

دریسی خزر

سلنبسر -ستزان ن

دریسی خزر

انتقس به دهر

-

مل

منسط جنگلی و رودخسنه

سلنبسر -سل ی

منسط جنگلی و رودخسنه

سلنبسر -سل ی

منسط

سلنبسر -سل ی

جنگلی و رودخسنه منسط

سلنبسر -درکای

جنگلی

سلنبسر -دان

نفتذ در خسک

سلنبسر -موتست

منسط جنگلی و رودخسنه

سلنبسر -درکای

منسط جنگلی

مجوز زيستمحیطی

ن ارد
ن ارد
ن ارد
دارد
ن ارد
ن ارد
ن ارد
ن ارد
دارد
دارد
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 .1 .4 .3ارزيااابی محاالهااای دفاان پسااماند بابلساار و

سل ی در ب،ضی نقسط متر از  250متر استا در واترسی
ه اسولۀ این مکسن از دهسی سل ی از  600متر به بس سر

فريدونکنار در محدودۀ نوار ساحلی
 1سرسیم گلبسد دهرهسی بسبلسار و اریا ونکنسر بار اساس

مللتد است (حی رزادکا )1380

ه مهمسرین بسدهاس

 5طب مصسحبه بس مسئت خ مسش دهری اریا ونکنسر

از جهت دمس غرد به سمت این منسط میوزدا حس نکه

ابت ا گتدا عمی ایمسدا سوس این مکاسن باه م ال دپاتی

مکسنیسبی م ل دان پسمسن نبسی در جهت بسدهاسی غسلاب

پسمسن سب یل د ک است در حس حسضر انتشسر دایرابه باه

منلقه انماسم گیارد چناین وضا،یتی در خصاتص مناسط

زمینهسی شسورزی اطراف ه دقیقسً ممسور م ل داانانا

دادکهسی اقلیمی دهۀ اخیر نشسن میده

نتنی سمالً وسد و در جهت بسدهاسی غسلاب واقاع دا ک

سمالً مشهتد است و سبب لتدگی زماینهاسی شاسورزی
اطراف د ک است

است (پتراحم و همکسرانا )1386
 2لتدگی هتا و بتی نسمسسع م لا باه خصاتص در

 6ورود دامهسی اهلی به این مناسط و سغذیاۀ نهاس از

اصت گرم سس اضسی سفری ی -ستریستی اطراف م ل را

پسمسن به انتشسر عتامل بیمسریزا و بیمسریهسی مشترک دام

بس مشکل متاجه ردک و ایمنی و سالمت عمتمی را به خلر

و انسسن منمر میدتد

ان اخته است
 3طب ضتابو زیست م یلی داع پسامسن هسی عاسدی

 .5 .3ویژگی ضوابط و دستورالعمل هاای مادیریت
پسماند در مناطق ساحلی كشورهای توسعهیافته

سسزمسن م یوزیست شتر:
 -م ل داع بسی ح اقل یک یلتمتر از ستاحل دمسلی

سیستمهسی م رن م یریت پسمسن جسم دهری و روستسیی

شتر اسوله دادته بسد ا امس اسوله این مناسط از ساتاحل

در شترهسی ستس،هیساته از اواخر دهۀ  1930دکل گرات
و به س ریج رد

متر از  500متر است

رد سس قبل از دهۀ  1930متضاتع اوالی

 -م ل داع بسی ح اقل یک یلتمتر بس مناسط متجاتد

م یریت پسمسن جسم دور اردن از م ال ساکتنت باتدک

یس ستس،ۀ سی مسکتنی اسوله دادته بسد در حسلی ه ایان

است .عنسور متظف در م یریت پسمسن از ساه عنصار در

منسط در داخل بسات مسکتنی واقع د کان

سس  1930به هشت عنصر در حس حسضر ارسقس یساته است

 -از نظر زیبسدنسختیا بسی به گتناهای عمال داتد اه

این مسئله بیاسنگر پیشارات و باس راتن سالص خا مسش و

م ل دان از منسط جم،یتیا راکهس و سفرجگسکهس چشمان از

استسن اردهسی م یریت پسمسن در شاترهسی ستسا،ه یساتاه

ن ادته بسد ا امس حمم انبتهی از پسمسن هس ه طی سس هسی

است منسط سسحلی به منزلۀ مکاسنهاسیی اه ماترد ستجاه

متمسدی روی هم انبسدته د ک ان ا ستجه هار بیننا کای را از

گرددگران قرار میگیرن نق
م یوزیست منلقه دارن

راک دور به ختد جلب می نن

بسزایی در سالمت و حفا

ه وضع نکاردن قاتانین منسساب

 -ستزان ن پسمسن در اضسی زاد در م الهاسی دااع

میستان سبب به وجتد م ن مشکالش ع ی ک در ساالمت

ممنااتع اساات ایاان در حااسلی اساات ااه در اری ا ونکنسر

عمتمی دهرهسی اطراف و م یوزیسات هار منلقاه داتد

پسمسن هس پس از انتقس به م ل دپتا س

زدک میدتن ساس

(عب لیا )1387

حمم نهس م دتد این مکسن بسرهس ط،مۀ حری دا ک اه

ضااتابو و دسااتترال،ملهااس باارای ایمااسد حاا اقل

برای مهسر ن حتی از س نشسنی دهر ممسور مک ختاسته

استسن اردهسی طراحیا سسختا نصبا بهرکبرداریا س،میر و

د ک است (دسعری و همکسرانا )1391

نگه اری سیستمهسی داعا بسزیسات و انتقس پسمسن هس برای

 4اسولۀ م ل دپتی پسمسن بسبلسر از مناسبع دهاسی

دسترسی به اه اای نظیر جلتگیری از لتدگی هاتاا خاسکا
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دهسی زیرزمینی و سل یا حفسظت از ساالمت و ایمنای

مقبتلیت زم برختردار دتن به عبسرش دیگرا استسن اردهس

اسااتسن ارهسی

و ضتابوا مرجع و بستری را برای نظسرش بر ن تۀ عملکرد

زیساااتم یلااای و زیبسدااانسختی ساا وین داا ک اسااات

بخ هسی مختلف م یریت پسمسن اراهم می نن و لزوماسً

()SHDHEM, 

مسهیت منلقهای و سغییرپذیر نختاهن دادت بلکاه یکای از

جسم،ااها حفاا منااسبع طبی،اای و اااازای

در این شترهس اسنسد قسنتنی مربتط به م یریت پسمسن

خصتویسش بسرز استسن ارد منسسبا س،میمپذیری و قسبلیات

منتشر د کان و دائمس بهروز میدتن ا امس مشکل اوالی در

استفسدۀ ن در درایو مختلف است به گتنهای ه هنگسم به

سربرد منسسب نهسست «مقرراش نتر متاد زائ جسما »ا

نچه مسالم

سرگیری به مترین سغییراش نیسز دادته بسدن

در برگیرن ۀ طیف گساتردکای از نگرانایهاس در خصاتص

است هنگسم اجرا و به سرگیری اساتسن اردهس ممکان اسات

م یریت متاد زائ جسم بتدک است این قتانین م،یسرهاسیی

درایو پی بیناینشا ک ای در خصاتص پاروژک یاس اراینا
ه رعسیت و درو ی استسن اردهس را

برای جمع وریا حمل و نقل و داع نهسیی متاد زائ جسما

خسوی به وجتد ی

از جمله گزینههسیی برای دان زبسله یس ستزان ن و م،یسرهسی

میسر نکن در چنین دارایلی باس اواالحسسی در اراینا و

طراحی و ضتابو بهرکبرداری برای م لهسی دان به ادتی

پروژک حتیا مکسن س،ی می دتد به مرزهسی س،ییندا ک در

زبسله و زبسلهستز در نظر گراتهان همچنینا این ضتابو در

استسن اردهس و ضتابو نزدیک د

باه حا اقل رساسن ن ضاسی،سش پالساتیک و سشاتی باارای

همچنینا در برخای ماتارد در مناسط مختلاف شاتر

بسزیسات نهس سمر ز ویژکای ردکانا (،)DENRRP, 2011

وضع قتانین به سنهسیی نمیستان جتابگتی نیسزهسی مرا ز و

()Berkun et al., 2005

خاا مسش ماا یریت پساامسن بسداا باارای م ااس ا ارائااۀ

مراحل ارائهد ک در این قتانین به وترش سلسلهمراسب

گاازارشهااسی ستجیااه اناای و اقتصااسدی در زمااسن سااسخت

مشخص د ک است ابت ا بس دنسخت اه اف اولیها نیسزهاسی

سأسیسسش بسزیسات برای هر منلقۀ خسص میستانن سس ح ی

سأسیسسش و نتع سربردا هر یک از سأسیساسش طبقاه بنا ی

مسسئل مربتط به هر منلقه را رودن و از مشاکالش ب،ا ی

میدتن سوسا م ار ی را برای ساب ممتزهاسی اولیاه

جلتگیری نن هر قسنتن و دستترال،مل بارای رسای ن باه

درختاست ردک ه این م ارک متارد مختلف در هر حتزک

ح نهسیی ختد ه همسن اجرایید ن است بسی بار اساس

قرار مای دها انماسم سمزیاه و

ارهنگا داد و رستما ا،سلیاتهاسی سماسری و اقتصاسدی

سأسیسسش را س ت پتد

س لیلهسی مکسن سأسیسسش از قبیل ارائۀ نقشههسی جسنمسیی

سهیه و سنظیم داتد با ون در نظار گاراتن مشخصاههاسی

سأسیسااسشا م اال و حااتزک ا،سلیااتهااسی سااسختمسنهااس و

سأثیرگذار در این حتضه و وراسً سرجمۀ قتانین شاترهسی

سمهیزاش متجتد در سأسیسسش در وضع متجتد و در ین کا

دیگر ممکن است ه ابت ا قتانینی سهیه و سصتیب دتدا امس

ساابب ماایدااتد ااه بخاا هااسی نظااسرسی بتتانناا در

بس اجرایید ن ن مشکالش مختلف و بیشمسر ن گریبسنگیر

سصمیمگیریهسی ختد بس سرین درایو ایمنی را اسخسذ ننا

قسنتنگذاران میدتد حتی در ب،ضی متاقع سملنبتدن ایان

()NOAA, 2014

قتانین راکهسی ستدجتیی و ساتءاساتفسدکهاسی مختلاف را
همتار می ن

 .6 .3ویژگی ضوابط و دستورالعمل هاای مادیریت
پسماند در نوار ساحلی استان مازندران
اوت ً ه ف از سهیۀ استسن اردهسا رسی ن به وح ش رویه و
دستترال،ملی است ه برنسمههسی ماترد نظارا از یفیات و

دو ارض سری را برای دستترال،مل و ضتابو میساتان
پذیرات ه به طتر قسبل ساتجهی مناسبع لاتدگی زمینای را
سه

میدهن
او ا اق امسسی ه به سر گراته میدتن ا بسی از رویکرد
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زمستان 1393

جسمع و همسهنگ ه دسمل سمسمی بخ هس میداتد پیاروی

 3ضااتابو م ا یریتی م ا اوم :ضاارورسی باارای ااسه

نن و رواباو متقسبال میاسن هاتاا زماین و د را در نظار

پسمسن و ضتابوهسی م یریتی م اوم و مؤثر وجتد دارد ه

م یوزیسات با ون

دسمل ممیزی پسمسن ا سربرد بهینۀ اروتهاسی بسزیساات و

گیرن اق امسش حفسظتی از یک بخ

در نظر گراتن اثر ن عملکرد در سسیر بخ هس یس هزینههس و
ستدهسا هم از نظر اخالقی ادتبسک و هم از نظر علمی با ون
مفهتم است

انتخسد مخلرسرین گزینههسی پسمسن میدتد
 4رویکرد پیشگیرانه :رویکرد پیشگیرانه بارای اسه
پسمسن و نتر وا یص لاتدگیا اماری ضاروری اسات

دوما هنتز باه اطالعاسش علمایساری نیاسز اساتا اماس
مبتدهسی ا،لی در دنسخت علمی یک مسئله نبسی ماسن،ی
برای غسز عملیسش م یریت بسد

ضتابوهسی م یریتی سالش مای ننا خساسرش و ضارر را
پی بینی نن و مسنع ن دتن
 5س،یین اها اف :س،یاین اها اف خاسص و م،یسرهاسی

به طتر لی سسختسر لی ضتابو پیشنهسدی به در زیر
است:

یفیت م یوزیستی و استسن اردهسی انتشسر جزو رونا هسی
ابت ایی به دمسر میرون
 6سرگسکهسی اطالعرسسنی :سرگسکهسی اطالعرساسنی و

 ه ف؛ -س،سریف؛

متزدی به منظتر اازای

 -م یریت اجرایی (بر اسس

قاسنتن ما یریت پسامسن

شتر)؛

دربسرۀ نق

نهس در حل مسسئل ایمسد دتن

 7م،یسرهسی پسی

 -مفسد اجرایی

گاسهی عماتم و سصامیمگیاران
و ارزیاسبی :م،یسرهاسی اساتسن ارد و

پیتسته به منظتر ارزیسبی و پسی

طر هس دکل گیرن

بس ستجه به نیسزهسی مختلاف حسوال از بررسای وضاع

 8همکسری :ایمسد همکسری بین شترهسی ستس،هیساته

متجتد نتار ساسحلی و سمربیاسش شاترهسی ستسا،هیساتاه

و در حس ستس،ها چه به وترش دوجسنبه یس چن جسنباه اه

متارد زیر در سسختسر لی این دساتترال،مل پیشانهسد دا ک
است:

گسترکای از منسط یکسسن را پتد

ده

 9ستساا،ۀ نهسدهااسی دائماای :برنسمااههااسی مااؤثر و

 1رویکرد م یریتی :چسرچتد م یریتیا چه در مقیس

طت نیم ش به نهسدهسی ثسبت و ممهاز بساتگی دارنا

اه

م لیا ملای یاس منلقاهایا داسمل برنسماهریازی ارزیاسبی و

سمر ز نهس بر متزش و یص است بهتر است این ماتارد

سشکیالش ماسلی و قاسنتنگاذاری منسساب بسدا اقا امسش

به وترش م لی ستس،ه یسبن

سهن ک و بسزدارن ۀ انتشسراش بخشی از ضتابو گستردکسری
بااه داامسر ماایرون ا

این متارد سلسلهمراسبی دسمل ا،سلیتهسیی میدتن

ه

ااه از طری ا سیسسااتهااسیی باارای

گسترۀ نهاس از س قیقاسش و اطالعاسش علمای و گاسهی و

سکتنتگسکهسی انسسنی و ستس،ۀ اقتصاسدی مناسط ساسحلیا

پذیرش عمتمی دروع و به پرداختن به مشکالش احتماسلی

سس دهس و دریسهسی ممسورا م یریت ا،سلیتهسی خصتوی

و سصامیمگیااری م ایوزیساات م اتر در سمااسمی ساالت

را نیز دسمل میدتن

اجتمسع و اجرای ضتابو سرا به منظاتر پیشاگیری مساسئل

 2نتر

لتدگی :نتر

لاتدگی نیسزمنا رویکارد «از

مب ا سس مقص » برای استفسدک از منسبع و متاد دیمیسیی اسات

ختم میدتد
عملکرد رضاسیتبخا

باه ماتارد زیار بساتگی دارد:

ه دسمل بسزیساتا ستلی پاسک و اراینا هسی نتار عاسلیا

دنسسسیی منسبع لتدگیا اعمس ضتابوهس و اق امسش نظسرسی

سیسااتمهااسی ستلیا بس فسیااتساار و سیسااتمهااسی ستزیااع و

منسسبا سضمین هماسهنگیهاسی ساسزمسنی زم باه منظاتر

م یریت دقی م صت ش جسنبی خلرنسک است

اجرایاای ااردن ضااتابوهااس و در نهسیاات دنسسااسیی و حاال

سیستم مدیریت پسماند در نوار ساحلی استان مازندران
محمدعلی عبدلی و همکاران

مشکالسی ه برای راکحلهسی مؤثر ممسن،ت یس سأخیر ایمسد
می نن

871

شترهس منتشر د لذا بس ستجه به نیسزهسی مختلف حسوال
از بررسی وضع متجتد نتار سسحلی و سمربیسش شترهسی
ستس،هیساتها دستترال،مل م یریت پسمسن در ناتار ساسحلی

 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

استسن مسزن ران در جهت حف م یوزیست شتر از ثاسر

نتسیج نشسن داد م یریت غیراوتلی پسمسن در نتار سسحلیا

زیسنبسر سممع پسمسن هس س وین و ویژگایهاس و چاسرچتد

این منلقه را در م،رض سیبهسی زیستم یلی قرار دادک

لی ن به اختصسر در این مقسلاه باه سصاتیر شای ک دا ک

است ازدیسد مکسنهاسی سلنباسر پسامسن ا پرا نا گی نهاسا

است لیۀ دهرداریهس و دهیسریهس و م یریتهسی اجرایی

همچنین سرایی نس سای عنسور متظف م ل سه

از مب ا و

پسمسن در سلص نتار سسحلی استسن مسزنا ران متظاف انا

پردازش سبب سسریع سخریب م یوزیست در منلقه دا ک

نسبت به رعسیت هرچه بیشتر مفسد این دستترال،مل و ایمسد

است

بستر اجرایی منسسب در سلص منسط سسحلی اساتسن اقا ام

پسمسن هسی بنسدرا دهرکهسی ون،تی و وانسیع مساتقر

نن

در ستاحل م،مت ً به مکسن داع دهرهسی ممسور انتقس دادک

در م

ودۀ گنمینههسی ملی و بینالمللی واقاع در ایان

ماایدااتن ایاان پساامسن هس ااه حااسوی مااتاد خلرنااسک و

نتار سسحلیا ضاروری اسات اه روش سر ما ما یریت

ون،تی ان ا ب ون ج اسسزی همراک سسیر پسمسن هسی دهری

پسمسن بس حسسسیت به سفسوش هار بخا

از منلقاه انماسم

در مکسنهسی دان سخلیه میدتن باس ستجاه باه مماسورش

دتد بس ستجه به سمربۀ سبد ک پیرامتن روش موتسات

جسیگسکهسی داع پسمسن بس رودخسنههاسا جنگالهاسا دریاس و

در دنیس و استسن مسزن رانا گزینۀ ختبی بارای دااع پسامسن

بس بتدن ریازشهاسی جاتی در منلقاها مقاسدیر زیاسدی از

نیست عالوک بر اینا بسزار مصرف برای موتسات در ایان

پسمسن و دیرابه به دهسی سل ی و ساسحلی راک یساتاه و

استسن وجتد ن اردا زیرا خاسک ایان منلقاه داسمل سالت

زمینۀ لتدگی گستردۀ منسبع بی را اراهم ردک است اه از

سای از مسدۀ لی است و بیسری به وترش غرقاسبی انماسم

جملااه ماایسااتان نفااتذ داایرابه از مرا ااز دااان زبسلااه بااه

میدتد بنسبراینا استفسدک از موتست در این اساتسن سابب

رودخسنههسی پرکسر سنکسبن و مسدک نتدهر ادسرک رد

سنز

یفیت خسک و سه

م صت مایداتدا لاذا ایماسد

در چنا سااس اخیاار در ب،ضاای از دااهرهس اعتراضااسش

واح هسی تچاک ورمای موتسات بارای داهرهسی ام

مردمی در خصتص ن تۀ ما یریت پسامسن داکل گراتاه

جم،یاات نظیاار ساارخرودا ایزددااهرا نشااتسرود و الر بااسد

است به همین جهت تد هسی اراوانی برای سسمسندادن

پیشنهسد میدتد

م یریت پسمسن در سس هسی اخیر در منلقه به عمال ما ک
است ه میستان به اح ا

بر این اسس

هزیناههاسی زبسلاهساتز زیاسد اساتا اماس

سرخسناۀ موتساتا برگازاری

استفسدک از این روش به طتر ج ی بسی در نظر گراته دتدا

اداسرک ارد

از  90درو ا لاتدگی

سرگسکهسی متزدیا ایلمهاسی متزدای و

زیرا بس سه

حمم پسمسن به بی

بهرغم سمسمی این اق امسش هنتز مشاکالش زیاسدی ین ال

منسبع خسکا د و سخریب جنگلهسا مراسع و حفسری خاسک

مسن ک است و اقا امسش زیاسدی بسیا انماسم داتد مشاکل

مییسب عالوک بر اینا استفسدک از نیروگسک زبسلاهساتز

سه

م یریت پسمسن بسی ملی سلقی داتد و سماسم مسائت ن در

سبب ستلی انرژی و سه

حل این مشکل سهیم دتن

ماایدااتد از سااتی دیگاارا ب اه دلیاال بااس بتدن ساالص د

استفسدک از ذخسیر اسیلی منمار

در شترهسی ستس،هیساتها داع زبسله در م لهسی داان

زیرزمینای در منااسط سااسحلی و جلگاهایا مبااتد اضااس و

روبسز م،مت بتد سس زمسنی ه ضتابو نتر پسمسن در این

حسولخیزبتدن زمینهس برای شاسورزی مشاکالش زیاسدی
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جهت یساتن مکاسن منسساب بارای داان به اداتی پسامسن

بس م تریت سنکسبن بس ظرایت  200سن در روز اح ا

دتد

وجتد دارد به همین دلیال راهکاسر اواتلی دااع پسامسن

پاای بیناای ماایدااتد ااه چااسل هااسی ین ا ک دااسمل

مقا ار پسامسن

مینه سسزی پسمسن ا ایمسد سیساتم سر ما بارای دریساات

اح ا

نیروگسک زبسلهستز است بار اساس

ستلی یا پرا ن گی داهرهسا نباتد دابکۀ جاسدکای وسایع و

هزینۀ جمع وری و داع پسمسن ا استفسدک از سکنتلاتژی 3R

ستپتگراای منل چهسر نیروگسک زبسلهستز به جسی یک واح

و سب یل پسمسن به انرژی و سسمسن هی ون،ت گردداگری

متمر ز پیشنهسد می دتد دهرهسی اری ونکنسر و بسبلسار باس

و ا تستریسم در نتار سسحلی منلقه بسد

م تریت بسبلسار باس ظرایات  200سان در روزا داهرهسی
م متد بسدا نتر و رویسن بس م تریت نتر بس ظرایت  100سن

یادداشتها
)1. Polyethylene terephthalate(PET

در روزا دهرهسی نتدهرا چسلت ا هچیرود و سلمسنداهر
بس م تریت چسلت
عبس

بس ظرایت  200سان در روزا داهرهسی

بسدا سنکسبنا دیررودا تسلم و سسداش م له و رامسار

منابع
پتراحم ا ا حبیبیا ک زهراییا

ع لیا

 1386استفسدک از الگتریتمهسی اسزی و  GISبرای مکسنیاسبی سمهیازاش داهری (ملسل،اۀ

متردی :بسبلسر) مملۀ م یودنسسیا دمسرۀ 42ا وص 42 -31
جتزیا ع دهقسنیا م زارعیا م  1391ارائۀ برنسمۀ راهبردی م یریت پسمسن هسی روستسیی میناسدا م ایودنسسایا ساس سای و هشاتما
دمسرۀ 4ا وص 108 -93
حی رزادکا ن  1380م،یسرهسی مکسنیسبی م ل دان متاد زای جسم دهریا چس

او ا انتشسراش سسزمسن دهرداریهسی شترا سهران

دبیرخسنۀ سرگروک م یریت پسمسن استسن مسزن ران  1391وض،یت م یریت پسمسن هسی عسدی استسن مسزن ران
رضسزادکا م عب لیا ما ع مهردادیا ن  1392م یریت پسمسن در منسط سسحلی (ملسل،ۀ متردی :ستاحل جنتبی دریسی خزر)ا پسیاسننسماۀ
سردنسسی ارد ردتۀ مهن سی م یوزیستا دانشگسک سهران
دسعریا ع رحمتیا ع  1391قتانینا مقرراشا ضتابو و استسن ارهسی م یوزیست انسسنیا سسزمسن حفسظات م ایوزیساتا چاس

او ا

انتشسراش حکا سهران
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