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مشکل دپوی زباله در ساحل، استانی است
که سال هاست به این شهر وصله شده  زباله »محمودآباد«، دردسری  کیک 
و مسئوالن از نبود قطعه زمینی مناسب برای احداث سایت زباله برای رفع آن 
که بیش از دوسال است به سرانجام نرسیده و با وجود  می گویند. قطعه زمینی 
بررسی  مکان های مختلف، همچنان بی نتیجه باقی مانده تا طلسم دپوی زباله ها 

شکسته نشود.
آخرین بار مهر 99 بود که محیط زیست مازندران از آمادگی برای جانمایی زباله 
گفت. مشکلی که به امروز و دیروز برنمی گردد و چند دهه است در کنار سرگردانی 
چگونگی برخورد با آن، در صورت نیافتن راه حلی برای آن تبدیل به بحرانی جدی 
در استان خواهد شد. مازندران سال های سال است که از دپوی زباله ها می نالد 
و هراس از مشکالت زیست محیطی و اجتماعی اش را فریاد می زند. دپوی زباله 
مناطق کوهستانی مازندران کم نبود که چند صباحی است زباله ها آخرین سنگرها 
را فتح کرده  و در نزدیکی ساحل دریای خزر اسکان یافته اند. یک دهه ای می شود 
که ساحل »محمودآباد« زیر سایه عقب  افتادن طرح هایی همچون زباله سوز و … 
مجبور به دپوی زباله ها مقابل چشم موج های خزر شده است.دپوی زباله در 
همسایگی رودخانه ها و سواحل معضلی استانی در مازندران است. به گفته حامد 
باقری، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی، به »شهروند« همه شهرهای استان مازندران 
این مشکل را دارند: »با توجه به باالبودن آب های زیرزمینی این استان می توان 
گفت تمام سایت های دپوی زباله آب های زیرزمینی را آلوده می کنند. برخی از 
سایت های زباله کنار رودخانه های اصلی قرار دارند، برخی دیگر در سواحل مانند 

، سایت دپوی شهرستان نور  و... .« عمارت آمل، سایت دپوی فریدونکنار
گذشته تالش بر مخفی کردن زباله ها  »باقری« با اشاره به اینکه در سال های 
بوده، می گوید: »قبل از این زباله ها در مناطق باالدست و مناطق جنگلی پنهان 
می شدند. هرچند شیرابه این زباله ها در سفره های زیرزمینی نفوذ می کردند و به 

سمت رودخانه های مجاور سرریز می شدند و سر از دریا درمی آورند.«

دپوی زباله  در ساحل »محمودآباد« 25 ساله شده
»مسأله اصلی این است که در همه این سال ها راهکاری برای حل این مشکل در 
ک کردن صورت مسأله بوده.« این پژوهشگر و  پیش گرفته نشده و عمدتا تالش بر پا
کنشگر اجتماعی معتقد است در همه این سال ها سعی بر این بوده از شر 

زباله ها خالص شوند به واسطه پنهان کردن: »در سال های اخیر با افزایش جمعیت، 
پنهان کردن زباله ها کارساز نبوده و طی 10 تا 15سال زباله تبدیل به پدیده ای عیان 
شده است.«طی سال های 74 یا 75 بود که »محمودآباد« از زیرمجموعه شهرستان 
»آمل« خارج و مستقل شد: »قبل از جداشدن »محمودآباد« از »آمل« زباله های این 
شهر در »آمل« دپو می شد، اما بعد از آن شهرستان »آمل« این مسئولیت را دیگر قبول 

نکرد تا اینکه طی این 25-26سال زباله ها در ساحل »محمودآباد« دپو شدند.«
 

؛ بحران به کمین نشسته سازه  لرزان ضلع غربی هراز
»دپوی زباله در ساحل در ابتدای امر مسأله ای زیست محیطی تلقی می شد، 
گذشت زمان نشان داد این مشکل اجتماعی است و ادامه آن باعث ایجاد  اما 
تکرار  »آمل«  زباله های  برای  سراوان  مسأله  دوباره  شاید  و  شد  خواهد  بحران 
شود.« »باقری« به کیک زباله دپوشده در ضلع غربی جاده هراز اشاره می کند و 
می گوید: »بارش بارانی مشابه آنچه در شیراز اتفاق افتاد، بی شک در این منطقه 
مشکل ساز خواهد شد.« او از آمار رسمی 2 تا 2میلیون و 500تنی زباله در این 
گرچه پژوهش ها از دپوی 3 تا 4 و 500میلیون تن زباله در این  منطقه می گوید. ا
منطقه خبر می دهند: »این سازه بسیار لرزان است و با بارشی تند این زباله ها به 
رودخانه پایین دست که در 400 تا 500متری است، سرازیر می شوند. ورود این زباله 
به رودخانه هراز به معنی سرریز شدن این کوه زباله به سمت آمل است که این یک 

معنی بیشتر ندارد؛ بحران.«
»قربانی« از مطالعاتی خبر می دهد که از دهه 80 استارت خورده اند: »تا سال 
گرفت، اما به راهکار قابل اعتمادی  93 مطالعات بسیاری در این زمینه صورت 
برنخوردند. برای رسیدن به راهکار اساسی سایت های مختلفی بررسی شده اند، 

اما همچنان بی نتیجه.«

نگ کمیته فنی و تخصصی مانده
َ
راهکاری که دو سالی است ل

زباله ها روی هم تلنبار شـــده اند و هر کجا پایشـــان رســـیده، پهن زمین شـــده اند 
کـــه تـــا خدشـــه بیندازنـــد بـــر زیبایی هـــای  موج هایـــی  و  ســـاحل 

کننـــد. قصـــه تلـــخ خـــود را بـــه ســـاحل می رســـانند تـــا  َتـــرش 

سلسله کوه های پسماند در شهرهای ساحلی شمال کشور 2 نکته را یادآوری 
می کند؛  سود مافیا و سرگردانی در تصمیم گیری

کیک میلیاردی زباله !
  ]لیال مهداد [  آخرین سنگرها را هم فتح و  تا 20متری ساحل پیشروی کرده اند. قلمروگشایی شان به ساختمان های مسکونی، اداری و ویالهای تفریحی رسیده. 
هرچند یک کیلومتر مانده به ساحل، بوی پیچیده در هوا خبر از اتراق شان در همسایگی ساحل می دهد. هرجا رسیده اند، پهن شده اند تا زخمی بر چهره ساحل 
بزنند، اگرچه جان خزر هم از شیرابه هایشان به تنگ آمده.از دو شاید هم سه سال پیش بود که قرار بر رفتن زباله ها از همسایگی ساحل شد؛ دوره ای که وعده ها از 
تخلیه زباله از ساحل »محمودآباد« خبر دادند. وعده هایی که گویی زورشان به زباله ها نرسیده و با وجود عملیاتی شدن تخلیه زباله ها هنوز ساحل از دپوی زباله ها 
می نالد. معضلی که شنیده ها حاکی از آن  است که رفعش گره خورده به یافتن زمین برای رسیدن به ایستگاه پایانی.»محمودآباد« سایت زباله ای به قدمت بیش از 
. در دوره رونق و اسم ورسم دار بودن، این سایت 20ُتن زباله را روزانه در خود جای می داد، اگرچه مدت هاست  چهار دهه به خود می بیند، البته در 20متری دریای خزر
، روزانه بنابر اطالعات غیررسمی 7 تا 10هزار ُتن  از آن روزهای اوج فاصله گرفته و این روزها زباله کمتری را در دلش جای می دهد. سایت زبالِه ِکز کرده در 20متری خزر

زباله را در خود جای می دهد. زباله هایی که هر 24ساعت 500لیتر شیرابه را به خورد خزر می دهند.
زباله های روی هم تلنبار شده در رسانه ها دست به دست شدند. عکس های  کردند و عکس های  پا  زباله های »محمودآباد« جنجال به  که  چند سال پیش بود 
جنجالی زباله های »محمودآباد« جلسه شورای اداری شهرستان را برگزار کرد. جلسه ای با یک خروجی؛ تعیین ضرب االجل یک ماهه، اگرچه جلسات دیگری با همین 

مضمون تشکیل شدند، از پایان دادن به دپوی زباله در ساحل گفتند و وعده ایجاد پارک ساحلی دادند؛ وعده هایی که تا به امروز رنگ تحقق به خود ندیده اند.

زباله هـــا و ســـاحل به اینجـــا ختـــم نمی شـــود و در این میانه شـــیرابه ها بـــالی جان 
خـــزر شـــده اند، هرچند بـــه گفتـــه حامـــد باقـــری، پژوهشـــگر و کنشـــگر اجتماعی، 
میـــزان آســـیب شـــیرابه زباله هـــا بـــه دریـــای خـــزر در کنـــار آلودگی هـــای دیگـــر رقم 
چشـــمگیری نیســـت: »دریـــای خـــزر چندیـــن منبـــع آالیندگی بـــه خـــود می بیند؛ 
11 اســـکله جمهوری آذربایجـــان و 8 اســـکله روســـیه کـــه بزرگ تریـــن منابـــع آالینده 
دریـــای خزر به حســـاب می آیند.« دریای خزر در همســـایگی ایران عمق بیشـــتری 
بـــه خود می بینـــد، یعنی تجمـــع 95درصد آالینده هـــا در بخش ایرانـــی: »95درصد 
آالیندگـــی در 15کیلومتـــری ســـاحل بخـــش ایرانـــی به چشـــم می خورد. بـــر همین 
اســـاس مطالعـــات انجام شـــده نشـــان می دهد 5 تـــا 10درصـــد ماهی هـــا بیمارند.«
»باقری« به عنوان عضو علی البدل یک سالی در شورا عضو بوده: »یک سال 
آخر شورا خدمت کردم و در همان دوره طرحی را که در دست بررسی داشتم، ارائه  
دادم. آزمایشات موفقیت آمیز بودند. یکی دو سرمایه گذار هم پیدا شد.« طرح 
ارائه شده راهکاری بود برای نجات ساحل »محمودآباد« از َشر زباله هایی که روی 
هم تلنبار شده اند: »در این طرح زباله ها در مبدا تفکیک می شوند. 65درصد 
زباله ها َتر هستند که در این طرح برای خشک کردن و از بین بردن آالینده هایش 
ماده  به  َتر  زباله های  طرح  این  اجرایی شدن  با  است.  شده  ارائه  راهکارهایی 
خشک و خوش بویی تبدیل می شوند که زیر 7درصد رطوبت دارند و می توان به 
عنوان کود از آن بهره برد.«به گفته این پژوهشگر در گفتن از این طرح و در مسیر 
کز ذی ربط استان فرستاده  اجرایی شدن آن شهردای قانع شده. درخواست به مرا
پسماند  تخصصی  و  فنی  کمیته های  هنوز  دوسال  گذشت  وجود  با  اما  شده، 
تشکیل نشده اند: »طبق قول های داده شده قرار است طی دو سه هفته آینده 

این کمیته ها تشکیل شوند.«

، روزانه 50تن زباله تولید می کنند! 32هزار نفر
از  مسئوالن  گرفتند،  ساحل  همسایگی  در  ماندن  به  تصمیم  که  زباله ها 
که ساحل »محمودآباد« را انتخاب می کنند برای  گفتند؛ مسافرانی  گردشگران 
گرچه برخی بر این  کم نشده، ا گردشگران  اوقات فراغت: »با وجود زباله ها آمار 
باورند سهم گردشگران در تلنبارشدن زباله ها باالست، اما به شخصه بر این باورم 
که تاثیر گردشگران در این زمینه خیلی چشمگیر نیست. به واقع اغلب گردشگران 
اهل  زندگی  سبک  لحاظ  به  مسافران  این  هستند.  تهران  از  »محمودآباد« 
مراعات اند و به اعتقاد من نسبت به شهروندان »محمودآباد« این مسائل را بیشتر 
رعایت می کنند. درواقع ما خیلی نگران گردشگران نیستیم.«به باور »باقری« پیش 
کشیدن تاثیرگذاری گردشگران در تلنبارشدن زباله ها فراری روبه جلو بیش نیست: 
»این مورد هم مانند گفتن از عدم رعایت شهروندان و … فرار رو به جلو است.« این 
پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از میزان سرانه تولید زباله می گوید که از استانداردها 
فاصله معناداری دارند: »میزان تولید زباله در »محمودآباد« 50 ُتن است؛ در قیاس 
با جمعیت 32هزار نفری این منطقه. درواقع هر شهروند محمودآبادی روزانه یک 
به  »سیستان وبلوچستان  رقم در این  تولید می کند.  گرم زباله   600 و  تا یک کیلو 
300گرم می رسد. تهرانی ها روزانه 700 تا 800 گرم زباله تولید می کنند، این در حالی 
کشورهای  که این عدد در رشت به 2کیلو می رسد.«سرانه تولید زباله در  است 
توسعه یافته مانند فرانسه، انگلیس و … به 300 و نهایتا 450گرم می رسد: »باید 
و  برای محیط زیست  بزرگی  آسیب  زباله  تولید  که سرانه  کید شود  تا امر  این  بر 
درواقع  شود،  حل  علمی  روش های  با  دارد  نیاز  که  مسأله ای  است.  اجتماع 
روش های تجربی در این خصوص راه به جایی نمی برد. زباله موضوعی مدیریتی 
گرچه ابعاد اجتماعی هم در آن به چشم می خورد.« و زیست محیطی است، ا

حل این مسأله نیازمند حمایت ملی و استانی است
»محمودآباد« به دلیل موقعیت منطقه ای و جغرافیایی، اولین شهر ساحلی 
به پایتخت از محور هراز و نقطه اتصال شرق به غرب مازندران است، این امر باعث 
کشور باشد، به معنی  گردشگران از نقاط مختلف  شده این منطقه محل تردد 
تحمیل هزینه های خدمات بسیار و چندبرابری و تولید زباله. به باور »اشکان 
به  با توجه  زائد جامد استان،  بازیافت و مدیریت مواد  ناظر موسسه  کی«،  نیا
گردشگرپذیربودن و جمعیت شناور این منطقه نزدیک به 60تن زباله در روز تولید 
از  گفته این پژوهشگر همین مسأله باعث شده مشکالت بسیاری  می شود.به 
کنون این منطقه را به دردسر بیندازد. در این میان فقدان مکان مناسب  دیرباز تا
کارخانه یا سایت پردازش باعث شده این  برای دپوی زباله یا دفن و استفاده از 
بحران غیرقابل تصور طی سال های اخیر گریبان گیر این شهر شود: »این مسأله 
هزینه های بسیاری را به شهر تحمیل کرده است و تخلیه این زباله ها در این مکان 

باعث شده در حوزه محیط زیست این شهر مشکالتی را به خود ببیند.«
به باور این فعال  محیط زیست حل این مشکل نیازمند حمایت ملی و استانی 
است، البته با تخصیص اعتبار تا بتوان در سایه آن خسارت های پیش آمده را 
پسماند  مدیریت  قانون  طبق  کشور  وزارت  که  است  این  »انتظار  کرد:  جبران 

درخواست مکانی مناسب برای جابه جایی زباله از ساحل را فراهم آورد.«

زباله روستاها هم مافیا دارد
دپوی زباله در ساحل، پدیده ای شوم برای استان مازندران است. زباله هایی 
گاه  که امکان سوزاندن شان نیست و در ساحل دپو می شوند. به گفته یک منبع آ
در حوزه پسماند که نخواست نامش فاش شود، یکی از مسائل مهم زباله وجود 
مافیا در روستاهاست: »در هر روستا یکی دو نفر هستند که پیگیر زباله خشک اند، 

زباله های َتر هم رها می شوند.«
»زباله های َتر در روستا رها و هفته ای یکی دوبار جمع آوری می شوند.« به گفته 
گاه، زباله روستاها مافیایی به نام شورا و دهیار دارد: »می گویند بازرس  این منبع آ
کتور می زند در  فا برای همین  زباله چندبار جمع آوری می شود،  ندارد  که خبر 
ماه 7 بار نیسان اجاره کرده، در حالی که تنها 4 بار این اتفاق افتاده و زباله روستا 
جمع آوری شده. بقیه اجاره ها هم می رود در جیب مافیا. این می شود نتیجه 

مافیای جمع نکردن زباله برای مسئوالن روستا.«

مافیای زباله، مسأله اصلی استان های شمالی
جمع آوری، بارگیری و حمل به محل دپو، مواردی است که در قرارداد شهرداری 
گاه حوزه پسماند استان مازندران، تفکیک  با پیمانکار قید می شود. به گفته منبع آ
زباله در مبدا در این قرارداد دیده نمی شود: »نبود بند تفکیک زباله در مبدا یک 
. پیمانکار 10نیرو می گذارد برای تفکیک زباله در  معنا  بیشتر ندارد؛ سود پیمانکار

محل دپو. کاری که طبق قوانین ممنوع است، اما تمام سود پیمانکار است.«
یک حساب سرانگشتی، از سود ماهانه پیمانکار از تفکیک زباله در محل دپو 
خبر می دهد: »میانگین تولید روزانه زباله 70تن است، این عدد در 30روز ماه 
تن،  100تن. هر  و  می شود 2هزار  عدد  دو  نتیجه ضرب این  می شود.  تکرار 
کنیم، می شود دومیلیون و  گر 2هزار و 100تن را ضرب در هزار  کیلو است. ا هزار 
این  بر  را  فرض  گر  ا می شود.  تولید  زباله  100کیلو  و  2میلیون  ماهانه  یعنی   100
بگذاریم که 50درصد این زباله خشک است، میزان زباله تولید ماهانه را ضرب 
در 0.50می کنیم؛ رقم به دست آمده می شود سود پیمانکار از زباله خشک.« زباله 
خشک الستیک، شیشه، کاغذ، کارتن های مقوایی، بطری، قوطی و… یعنی سود 
گر فرض را بر تولید زباله  : »دپوشدن زباله به سود پیمانکار است. ا کالن پیمانکار
روزانه در استان به عدد 3میلیون تن بگذاریم، سود پیمانکار عددی میلیاردی 
خواهد بود. در استان های شمالی، مافیای زباله وجود دارد و تا زمانی که این 

مشکل حل نشود، مشکل زباله پابرجا می ماند.«

طی سال های 74 یا 75 
بود که »محمودآباد« 
از زیرمجموعه 
شهرستان »آمل« 
ج و مستقل شد:  خار
»قبل از جدا شدن 
»محمودآباد« از »آمل« 
زباله های این شهر در 
»آمل« دپو می شد، اما 
بعد از آن شهرستان 
»آمل« این مسئولیت 
را دیگر قبول نکرد 
تا اینکه طی این 
25-26سال زباله ها در 
ساحل »محمودآباد« 
دپو شدند.«

دریای خزر چندین 
منبع آالیندگی به خود 
می بیند؛ 11 اسکله 
جمهوری آذربایجان 
و 8 اسکله روسیه 
بزرگ ترین منابع 
آالینده دریای خزر 
به حساب می آیند.« 
دریای خزر در 
همسایگی ایران 
عمق بیشتری به 
خود می بیند و 
این یعنی تجمع 
95درصد آالینده ها 
در بخش ایرانی: 
»95درصد آالیندگی در 
15کیلومتری ساحل 
بخش ایرانی به چشم 
می خورد. بر همین 
اساس مطالعات 
انجام شده نشان 
می دهد 5 تا 10درصد 
ماهی ها بیمارند.«

یک محمودآبادی 
روزانه یک تا یک کیلو 
و 600 گرم زباله تولید 
می کند. این رقم 
»سیستان وبلوچستان  در
به 300گرم می رسد. 
تهرانی ها روزانه 700 تا 800 
گرم زباله تولید می کنند، 
این در حالی است که این 
عدد در رشت به 2 کیلو 
می رسد.
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