مديريت مواد زائد جامد شهري
و نقش آن در توسعه پايدار
(مطالعة موردي :شهرداري منطقه  12تهران)
دكتر اسماعيل نصيري
استاديار دانشگاه پيامنور

چكيده

اصو ً
ال برقراري سيستم مديريت مواد زائد جامد از جمله مواردي است كه
براي كنترل توليد ،صرفه جويي و مصرف مواد و نيز فرآيند جمعآوري و دفع
زباله اهميت زيادي دارد .سيستم جمعآوري كارآمد و بهداشتي زائدات جامد
كه پاسخگوي نيازهاي شهروندان باشد ،هدف اصلي سيستم مديريت مواد زائد
جامد شهري است .از سوي ديگر امروزه مديريت مواد زائد جامد با توجه به
اه ّميت توسعة پايدار در جوامع شهري ،يكي از علوم روز دنيا به شمار مي
آيد كه در صورت به ثمر رسيدن آن ميتوان اثرات و صدمات مصرفي شدن
را در ابعاد مختلف تا حد قابل توجهي كاهش داد؛ چرا كه كثرت مواد زائد
جامد نتيجة غير قابل اجتناب توسعه و مصرف بوده و نبود مديريت صحيح
همگام با دانش روز يكي از عوامل مهم آلودگيهاي زيست محيطي است .در
كنار افزايش هزينههاي دفع زباله ،هزينههاي جمعآوري آن نيز رشد يافته و
بخش اعظم هزينههاي مرتبط با مديريت موادزائد را جمعآوري زائدات جامد
شهري به خود اختصاص ميدهد .طرحهاي جمعآوري زائدات جامد شهري
بسته به نوع ،تركيب و ميزان زبالة توليدي و همچنين ويژگيهاي اجتماعي،
فرهنگي و اولويتهاي شهري متفاوت است .توسعة پایدار بنا به تعریفی که در
گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه آمده عبارت است از :توسعهای
که نیازهای نسل حاضر را برآورده نماید بیآنکه برتوان نسلهای آینده برای
برآورده ساختن نیازهایشان لطمه وارد سازد .در توسعه نه فقط منابع مادی بلکه
منابع انسانی نیز باید نگهداری شود .توسعة پایدار به دست مردم و با مشارکت
آنان به وجود میآید؛ که این مهم در تمام مراحل توسعه اعم از اقتصادی،
اجتماعی ،اکولوژیکی و سیاسی برای تضمین پایداری ضروری است.

واژههاي كليدي :توسعه پایدار ،مواد زائد جامد ،مديريت شهري ،تهران ،منطقه.12

 -1مقدمه
-1-1طرح مسأله

امروزه با افزايش توليد پسماند در جوامع شهري و روستائي ،سيستم
مديريت پسماند ميتواند به عنوان بخشي از سيستمهاي جامع مديريت به
حساب آيد .اين سيستم شامل ساختار سازماني ،فعاليتهاي طرحريزي،
تعريف مسئوليتها ،تعيين روشها و فرآيندها و همچنين در اختيارگيري
منابع الزم براي تهيه ،اجرا ،بازنگري و حفظ خطمشي زيست محيطي
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سازمان است .سيستمهاي مديريت كيفيت به منظور حفظ سطح كيفيت
تعريف شده و به بهبود كيفيت از طريق اصالح فرآيندها در هر پروسه
و سازمان ميپردازد .توانمند نمودن طرح مديريت پسماند از طريق يافتن
معضالت ،ريشهيابي علل و تعيين اقدامات اصالحي ،ايجاد مكانيزمي براي
مميّزي چگونگي اجراي طرح ،حصول اطمينان از اجراي اثربخش آن و حفظ
سيستم از اهم اهداف ميباشد (عبدلی؛.)7 :1379
امروزه در كالنشهر تهران روزانه بيش از  7500تن پسماند توليد ميشود.
به منظور مديريت اين حجم عظيم پسماند و رفع مشكل زيست محيطي
ناشي از آن و مديريت هر چه بهتر امر نظافت و روفت و روب با بهرهمندي
از سيستمهاي نوين مديريت پسماند و خدمات شهري و به كارگيري
فنآوري ،تجهيزات و نيروهاي متخصص ميتوان اقدامات گسترده اي در
زمينة پاكيزگي شهر ،جمعآوري مكانيزة پسماند ،طرح تفكیک پسماند در
مبدأ ،كاهش توليد پسماند و افزايش ظرفيت پردازش و بازيافت پسماندهاي
شهري را به اجرا در آورد .از مهمترين اين اقدامات ميتوان به اجراي طرح
مكانيزاسيون جمعآوري پسماندهاي جامد شهري ،تجهيز ناوگان نظافت
و روفت و روب سطح شهر تهران با ماشين آالت مدرن ،بهرهگيري از
سيستم جمعآوري اطالعات جي .آي .اس ( )GISبراي ايجاد بستري مناسب
جهت تصميمگيريهاي كالن در آينده ،برگزاري دورههاي آموزشي براي
اقشار مختلف شهروندان ،تجهيز ناوگان شهري ،ساماندهي هر چه بيشتر
پيمانكاران مناطق جهت افزايش بهره وري خدمات اجرائي ،برخورد قانوني
با متخلفين ،نظافت عالئم نصب شده در سطح شهر و اقدامات پيشگيرانة
زيست محيطي در راستاي نابودي جانوران موذي معابر شهر تهران اشاره
كرد  (سعیدی فرد.)12 :1387،
از جمله اقدامات مهم موضوع مديريت پسماند در شهر تهران ميتوان به
تدوين برنامة جامع مديريت پسماند شهر تهران اشاره نمود كه براي نخستين
بار در كشور با مطالعه و بررسي كلية جوانب و عوامل مؤثر در مديريت
پسماند با رويكرد كاهش توليد و افزايش ظرفيت بازيافت پسماندها اشارة
خاص نمود .در مقالة حاضر ضمن اشاره به معضالت و چالشهاي موجود
در زمينة پسماندها و مشكالت موجوده ،به ارائه راهكارها و برنامههاي قابل
پيشبيني در زمينة جمعآوري ،استحصال و دفع پسماندها در سطح منطقة
دوازده ( )12شهرداري تهران ،نتايج حاصله ارائه ميگردد.

 -مواد زائد جامد ( )solid wasteبعنوان یکی از انواع آالیندههای اصلی  -1-3اهداف

محیط زیست ،همراه با توسعههای شهرنشینی و افزایش جمعیت بیش از
پیش بر تنوع و مقدار آن افزوده شده است و ادامه روند فعلی تولید زائدات
تا سال  2025آن را به میزان  4الی  5برابر مقدار فعلی میرساند.

A.pruss and etal (WHO) safe managment of waste from Health care

Activitic.

(Solid Waste

توجه خاص به مسئله مدیریت موادزائد جامد
 )managementو اتخاذ روشها و مدیریتی که کاهش تولید زباله را در
پی داشته باشد ضروری و اجتنابناپذیر و از جایگاه و اولویت خاصی در
زندگی انسان برخوردار است ( .)J.H.Clark 1995با اعمال مدیریت صحیح در
مراحل مختلف تولید ،نگهداری ،حمل و نقل و دفع نهایی زبالهها ،سالمتی
محیط زیست و انسان تامین خواهد شد)Niir Board 2002( .

-1-2اه ّميت و ضرورت

مسألة آلودگي هواي شهرها ناشي از سوخت موتور اتومبيلها،
كارخانجات ،آلودگي صوتي ناشي از توسعة شهرها ،آلودگي آبها كه ناشي از
ريختن انواع فاضالب صنعتي و غير صنعتي و زبالهها به داخل است و ايجاد
زباله و مواد زائد در شهر ،از معضالت و مشكالت مهم شهري است كه بايد
در برنامهريزيهاي شهري و منطقهاي ،راهكارهاي كنترل و كاهش اثرات
مخرب آنها بر روي محيط زيست پيشبيني گردد .به عبارت ديگر براي
ّ
حفظ محيط زيست پايدار شهري رعايت چهار اصل را بايد ضروري دانست:

چشم انداز برنامة جامع مديريت پسماند شهر تهران در افق برنامة ،1404
توسعة سيستمي معتبر در مديريت پسماند شهري به لحاظ زيست محيطي
و اجتماعي به روش پايدار و مقرون به صرفه براي كالنشهر تهران بوده و
اين سيستم مبتني بر توسعة پايدار بر آرمانهاي به شرح ذيل استوار است:
 -1ارتقاء سطح فنآوري سيستم مديريت پسماند با بهرهگيري از تمام
امكانات و روشهاي ممكن
 -2توليد مواد و انرژي پس از بازيافت
 -3كاهش فشار بر زمين
 -4افزايش درصد مشاركت اجتماعي و مردمي در مديريت پسماند
 -5ظرفيت سازي در بخش خصوصي و شهرداري
 -6ايجاد ساختارهاي الزم
 -7كاهش اثرات زيست محيطي
 -8افزايش سطح رضايتمندي شهروندان
اين رويكرد بيانگر دستيابي به سيستم پايدار مديريت موادزائد جامد
بوده كه توسعة ساختار (شامل سازماني و عملياتي) و ساير عناصر موظف
مديريت پسماند در آن لحاظ شده است (احمدي؛ .)52 :1384

 -1-4پيشينة پژوهش

روند توليد زباله در تهران از سال  1370الي  1385و پيشبيني براي آينده:
اصوالً ميزان توليد زباله به عوامل و پارامترهاي بسيار متفاوتي بستگي دارد
الف :خودداري و جلوگيري از استفادة خارج از ظرفيت منابع
كه برخي از آنها عبارتند از :جمعيت ،وسعت محدودة مورد بررسي ،عوامل
ب :مصرف منابع براي مواردي كه داراي بيشترين لزوم يا بيشترين نرخ برگشت اقتصادي -اجتماعي -فرهنگي ،نزوالت ج ّوي و(. ....شایگان -جالل  )1371در
و جايگزين باشد.
جدول شماره 1آمار ثبتي توليد زباله طي سالهاي  1370تا  1385كه بيانگر
ج :مصارف منابع با يكديگر سازگار باشد.
آمار كل پسماند شهر تهران به استثناء ميزان پسماند تفكيك در مبدأ ميباشد،
و
علمي
نظر
از
ويژه
به
نامطلوب
آمدهاي
د :در مصرف منابع به لحاظ پي
ارائه شده است(.اسدی – محمود )1371
كارشناسي احتياط شود.
از سال  1378تا  1385روند توليد زباله با نرخ رشدي معادل سه ( )3درصد
توسعة شهرها ،افزايش جمعيت و تغييرات به وجود آمده در شيوة مواجه بوده است(.اسدس – محمود )1376از طرف ديگر نرخ رشد جمعيت شهر
زندگي از جمله الگوهاي مصرف ،امروزه مشكالت و معضالت متعدد و تهران بر اساس اعالم بانك مركزي و مركز آمار ايران در سالهاي اخير تقريب ًا
متنوعي ايجاد نموده كه چاره انديشي و تالش براي مقابله با آنها امري  1/3درصد برآورد شده است؛ كه اين به معني بيش از دو ( )2برابر شدن رشد
اجتناب ناپذير است .كالنشهر تهران نيز با گسترش جغرافيايي و افزايش ميزان زباله نسبت به جمعيت شهر تهران ميباشد .در سال  1385جمع كل زبالة
جمعيت ،معضالت فراواني را پيش رو دارد كه از اهم آنها ميتوان به رشد تهران از  2/719ميليون تن فراتر رفت.
روزافزون زباله (موادزائد جامد) اشاره نمود .مشكلي كه گاه به شكل يك 
مطابق آمار سال  1384روزانه در كالنشهر تهران بالغ بر  7393/1تن
تهديد جدّ ي ،سالمت جامعه را به خطر انداخته است.
انواع پسماند تر و خشك توليد شده است .وضعيت پسماند جامد شهر تهران
اگرچه در اين زمينه تدبير ،راهكاريابي و اجراي شيوههاي نوين از مطابق جدول ،2در سال مذكور عبارت است از:
وظائف مديريت شهري است ليكن مشاركت شهروندان در امور شهري تفكيك پسماند خشك جمع ًا %3/7؛ ( 273/89تن در روز) شامل:
نيز بسيار ضروري و حائز اهميت است .سامانة اطالعات جغرافيايي (جي.
  230/77( % 3/12تن در روز) در تفكيك از مبدأاز
آي .اس) ابزاري پرقدرت و با گذر زمان مقرون به صرفه براي بسياري
  43/12( %0/58تن در روز) تفكيك در مراكز پردازش (كمپوست)تحليلهاي مكاني ميباشد .ارزيابي پي آمدهاي زيست محيطي نيز با گذشت ورودي مجموعة كمپوست جمع ًا  1/30كل پسماند ( 65/2225تن در
زمان و تكامل خود نياز به گسترش مرزها به سمت مرزهاي جديد دارد روز) كه  % 05/15معادل ( 82/1112تن در روز) وارد فرآيند كمپوست
كه در آن دقت ،جمعآوري ،تجزيه و تحليل ،پيشبيني ،نمايش و مديريت شده و الباقي بصورت ريجكت ( )Rejectاز واحدهاي كمپوست خارج
دادههاي مورد استفادة خود را بيش از پيش حس ميكند (سعیدی فرد؛ .)13 :1387شده است.
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جدول  :1آمار ثبتي توليد زباله طي سالهاي  1370تا 1385
سال

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

ميليون تن

2/07

2/22

2/33

2/46

2/43

2/56

2/41

2/25

سال

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

ميليون تن

2/21

2/24

2/42

2/53

2/55

2/60

2/61

2/719

جدول :2توليد روزانة پسماندهاي جامد شهر تهران
1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

نوع پسماند
پسماندهاي قابل ورود به سيستم تفكيك از مبدأ

6406/64

6573/21

6744/12

6919/46

7099/37

7283/95

7473/34

پسماندهاي غير قابل ورود به سيستم تفكيك از مبدأ

986/43

1012/08

1038/39

1065/39

1093/09

1121/51

1150/67

7393/07

7585/29

7782/51

7984/85

8192/46

8405/46

8624/01

جمع كل

دفن 81 :درصد پسماندهاي خانگي و صنعتي وارد پروسة دفن و به
صورت نيمه بهداشتي دفن ميگردد .با توجه به نرخ رشد پسماند جامد شهر
تهران ،روند توليد انواع پسماندهاي جامد شهر تهران تا سال  1390مطابق با
جدول شماره 2پيشبينيشده بود.

 -1-5سؤاالت و فرضیهها

این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال است که چگونه میتوان از طریق
بازیافت صحیح و درست پسماندهای خشک و جامد شهری (شهر تهران) به
توسعة پایدار دست یافت؟ و اينكه با روند رو به رشد شهرنشینی و توسعة
شهرها که به تبع آن با رشد و تولید زباله و پسماند مواجه خواهیم بود چه
راهکارهایی برای کاهش این امر میتواند مؤثّر باشد؟ آیا به پسماند باید
یک دیدگاه منفی داشته باشیم؟ یا آيا میتوانیم آن را نوعی فرصت در جهت
رسیدن به توسعة پایدار قلمداد کنیم؟به نظر ميرسد كه تغيير و اصالح در
مواد ا ّوليه ميتواند نقش مؤثري در توليد پسماند داشته باشد .استفاده از مواد
اولية كمتر در فرآيندهاي ساخت و بسته بندي يك محصول ،به نحوي كه
مواد خام اوليه داراي عمر مفيد الزم در زمان مصرف باشند ،سبب ميشود
كه آن مواد داراي راندمان  100درصد مورد انتظار باشند .از طرفي حذف
ذخيرهسازي غير ضروري مواد اوليه بويژه مواد فسادپذير براي جلوگيري
از پرت و ايجاد ضايعات از اهميت بااليي برخوردار است .همچنين به نظر
ميرسد كه تغييرات توليد از طريق جايگزين كردن توليدات بهتر و كنترل دائم
فرايند و ترتيب توليد؛ بر اساس برنامه هاي كاهش توليد زباله ،ميتواند موفق
عمل نمايد؛ و با افزايش عمر مفيد محصوالت توليدي و يا با كاهش مقدار مواد
مصرفي در بستهبندي جهت ارسال محصول به بازار و يا با به كارگيري موا ّدي
كه قابل بازيافت باشند ميتوان نقش مؤثّري در كاهش توليد زائدات ايفا نمود.

 -1-6روش تحقیق

در اين تحقيق ،روش گردآوری اطالعات بر مبنای دو روش اسنادی و
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مصاحبه ای بوده است .به منظور تبیین تأثیر متغیر ثابت (مدیریت مواد زائد
جامد شهری) برمتغیر وابسته (توسعة پایدار) گویه های متناسب تحقیق با
استفاده از روش یا تکنیک مصاحبه انجام شده است .دادههاي تحقيق عمدت ًا
از طريق روش ميداني (مصاحبه و پرسشگري و پيمايش) جمع آوري شده
است .بعد از گردآوري دادهها ،از نرم افزار  Spssبراي تحليل آنها استفاده
شده است .با توجه به وسيع بودن حجم جامعة آماري محدودة منطقة 12
تهران و عدم امكان جمعآوري اطالعات از تمام افراد ،تعداد خانوارها و
كسبة انتخابي در سطح دقت  80درصد با استفاده از فرمول كولران 100
خانواده و كسبه با روش نمونهگيري تصادفي در  4محله از محدودة منطقة
 12تهران تعيين شدند و سپس عوامل مؤثر بر متغيّر ثابت (مواد زائد جامد
شهري) شناسائي شد.
بعد از گردآوري داده ها و اطالعات ،از نرم افزار  Spssبراي تحليل آنها
استفاده شده است .در اين پژوهش به منظور شناسائي عوامل و مسائل مربوط
به توليد پسماند ،متغيرها و شاخصهايي شناسائي و مورد ارزيابي قرار
گرفته اند .نتايج تحليل پرسشنامه ها از  100نفر از خانوار و كسبة محدودة
شهرداري منطقة  12تهران بيانگر آن است كه حدود  %70از سكنة محدودة
مورد پژوهش ،آشنائي كافي با متغيرها و شاخصهاي مورد نظر «از جمله:
تفكيك پسماند در محل توليد ،عوامل مؤثر بر توليد زباله ،روشهاي مؤثر
بر كاهش زباله و شاخص ارزش اقتصادي موضوع مورد پژوهش» ندارند.

معرفی متغیرها و شاخصها
ّ -1-7

در این تحقیق متغیّرهای اقتصادی موضوع مورد بحث (مواد زائد جامد
شهری) ،فرصتهایی که با موضوع مورد پژوهش میتواند ایجاد شود ،نحوة
تولید و پردازش مواد زائد جامد ،عملکرد مدیریت شهری ،مشکالت ناشی از
عدم رعایت مسائل بهداشتی و زیست محیطی زباله و پسماند مورد ارزیابی
قرار گرفته اند .با در نظر گرفتن مديريت مواد زائد جامد به عنوان متغير ثابت
ميتوانيم به يك جمع بندي در مورد متغيرهاي وابسته برسيم:

مديريت پسماندهاي جامد شهري
 -1پيشگيري از توليد زباله
 -2نحوة كاهش پسماند
 -3استفادة مجدد از پسماند
 -4بازيافت
 -5بازيابي
 -6پردازش
 -7دفع پسماند
و در مورد شاخصهاي موضوع مورد پژوهش به موارد ذيل ميتوان اشاره
نمود:
شاخصها
-1رسوم و قوانين
-2آگاهي و مشاركت
-3سرمايهگذاري اقتصادي
-4ظرفيت ،تخصص ،تجربه
-5جنبههاي فني
-6حفاظت محيط زيست

فضاي خالي شهري در سطح منطقه موفق به احداث پنج ( )5ايستگاه بازيافت
مواد شدهاند كه تراكم اين سايتها در مركز و جنوب منطقه ميباشد.
ايستگاه  :1خيابان شوش -ضلع جنوبي ميدان هرندي
ايستگاه  :2ميدان شوش -ابتداي خيابان ري
ايستگاه  :3خيابان مولوي -بازار حضرتي -بازارارامنه -بن بست سوم
ايستگاه ( 4موقت) :خيابان ري -زير پل ري -جنب پمپ بنزين
ايستگاه ( 5موقت) :خيابان  15خرداد -خيابان عودالجان -ميدان حكيم-
كوچة تختي
با توجه به اينكه مكان گزيني ايستگاهها كه براساس وجود زمين خالي در
سطح منطقه صورت گرفته است ،بنابراين از ميان ناحيههاي واقع در اين منطقه،
ناحية  1و  6اين منطقه فاقد ايستگاه جمعآوري ميباشد ضمن اينكه با توجه به
افزايش هزينههاي حمل و نقل و گران شدن قيمت سوخت با توجه به افزايش
مسافت ،جمعآوري و بازيافت زباله در اين موقعيتها به صرفه نميباشد.

 -2یافتهها

مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري
-2-1تعاريف

اساس ًا پسماند (يا زباله) به مواد جامد ،مايع و گاز (غير از فاضالب)
گفته ميشود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل فعاليت انسان بوده و از
 -1-8محدوده و قلمرو پژوهش
مطالعة موردي (بازيافت و پردازش پسماندهاي شهري در منطقة  12نظر توليد كننده ،زائد تلقي ميگردد .پسماندها به پنج گروه تقسيم ميشوند:
 -1پسماندهاي عادي :به پسماندهايي گفته ميشود كه به صورت معمول
شهرداري تهران):
در گسترة شهر تهران با وسعت حدود هفتصد ( )700كيلومترمربع ،به از فعاليتهاي روزمرة انسانها در شهرها ،روستاها و خارج از آنها توليد
طور متوسط روزانه بالغ بر هفت هزار تن زباله توليد ميشود كه از اين ميان ميشود .از قبيل زبالههاي خانگي و نخالههاي ساختماني
حدود  70درصد زائدات آلي و پسماندهاي غذايي 29 ،درصد زائدات خشك   -2پسماندهاي پزشكي :به كلية پسماندهاي عفوني و زيانآور بيمارستانها ،مراكز
و قابل بازيافت و حدود يك درصد ديگر آن را زائدات ويژه تشكيل ميدهد .بهداشتي ،درماني ،آزمايشگاههاي تخصصي طبي و ساير مراكز مشابه گفته ميشود.
منطقة  12شهرداري تهران با وسعت حدود  1.600هكتار ( 2/3درصد  -3پسماندهاي ويژه :به كلية پسماندهايي گفته ميشود كه به دليل باال بودن
كل وسعت محدودة شهر تهران) و جمعيت بالغ بر  248/048نفر ( 3/18حدّ اقل يكي از خواص خطرناك از قبيل س ّمي بودن ،بيماريزايي ،قابليت
درصد جمعيت كالنشهر) ،بيش از سه چهارم تهران ناصري (مركز تاريخي انفجار يا اشتعال ،خورندگي و موارد مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشند.
شهر تهران) را پوشش ميدهد ،و به  6ناحيه و  23محله تقسيم ميشود كه  -4پسماندهاي كشاورزي :به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در
بيش از هشتاد ( )80درصد كاركردهاي تجاري ،اداري -حكومتي ،كارگاهي بخش كشاورزي گفته ميشود .از قبيل فضوالت ،الشة حيوانات ،محصوالت
و انبار و باالتر از  50درصد نيز كاركردهاي فرهنگي -مذهبي و پذيرايي كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف
آن قرار دارند 22 .درصد واحدهاي تجاري (اعم از عمده و خردهفروشي) -5 ،پسماندهاي صنعتي :به كلية پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و
 22/2درصد كارگاهها 10 ،درصد انبارها و  4/8درصد فضاها و بناهاي معدني ،پسماندهاي پااليشگاهي ،صنايع گاز ،نفت و پتروشيمي و نيروگاهي
اداري -حكومتي تهران بزرگ در منطقة  12شهرداري تهران قراردارند .به و امثال آن گفته ميشود .از قبيل برادهها ،سرريزها و لجنهاي صنعتي.
با مروري بر انواع پسماندها ،مشخص ميگردد كه پسماندهاي عادي و
طور متوسط ميزان توليد روزانة زباله براي هر نفر در سطح منطقه حدود
 1/050گرم ميباشد؛ كه از اين ميزان حدود  37درصد آن را زبالههاي خشك  در رأس آنها زبالة خانگي ،مهمترين بخش مورد نظر و مرتبط با شهروندان
تشكيل ميدهند كه قابل بازيافت ميباشد .با اجراي برنامههاي آموزشي است كه در صورت مديريت بهينه و فرهنگسازي در جهت ارتقاء نقش
گوناگون در سطح محالت ،واحدهاي تجاري -مسكوني ،مساجد و همچنين شهروندان در توليد و دفع زباله ،اين هدف مشخص ميگردد :كاهش توليد
تالش مديران شهرداري براي جمع آوري بموقع زبالهها و فراهم كردن و هزينههاي جمع آوري زباله.
حدود  1/500خودرو ويژه در سطح منطقه ،موفق به بازيافت حدود 30
 -2-2ديدگاهها و مباني نظري
درصد  از كل زبالهها در سطح منطقه شدهاند.
طبق تعريف؛ مديريت پسماند (مواد زائد جامد) ،عبارت است از يك 
با توجه به كاربري غالب منطقه (تجاري -اداري) و همچنين كمبود
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مجموعه مقررات منسجم و سيستماتيك راجع به كنترل توليد ،ذخيره سازي،
جمعآوري ،حمل و نقل ،پردازش و دفع مواد زائد جامد ،منطبق بر بهترين
اصول بهداشت عمومي ،اقتصاد ،حفظ منابع ،زيباشناختي و ساير ملزومات
زيست محيطي و آنچه كه مورد توجه عموم است؛ كه شامل روابط پيچيدة
ميان بخشي بين رشتههايي مانند علوم سياسي ،برنامهريزي شهري و محلي،
اقتصاد ،جغرافيا ،جامعه شناسي ،ارتباطات ،آمار و بهداشت ،محيط زيست
و مهندسي ميباشد و بنا بر اين شامل شش عنصر موظف شامل توليد ،جا
به جايي ،پردازش و ذخيرهسازي ،جمعآوري و حمل و نقل ،پردازش و
بازيافت ،و دفع ميباشد .امروزه با افزايش توليد پسماند در جوامع شهري
و روستائي ،سيستم مديريت پسماند ميتواند به عنوان بخشي از سيستمهاي
جامع مديريت به حساب آيد .اين سيستم شامل ساختار سازماني ،فعاليتهاي
طرحريزي ،تعريف مسئوليتها ،تعيين روشها و فرآيندها و همچنين در
اختيارگيري منابع الزم براي تهيه ،اجراء بازنگري و حفظ خط مشي زيست
محيطي سازمان است .سيستمهاي مديريت كيفيت به منظور حفظ سطح
كيفيت تعريف شده و به بهبود كيفيت از طريق اصالح فرآيندها در هر
پروسه و سازمان مي پردازد .توانمند نمودن طرح مديريت پسماند از طريق
يافتن معضالت ،ريشه يابي علل و تعيين اقدامات اصالحي؛ ايجاد مكانيزمي
براي مميّزي چگونگي اجراي طرح ،حصول اطمينان از اجراي اثربخش آن
و حفظ سيستم از اهم اهداف اين موضوع ميباشد .از ديگر اهداف مربوطه،
مديريت پسماند حفاظت محيط زيست منطقه (آب ،خاك و هوا) در جهت
توسعة پايدار است به طوري كه به انگيزة شخصي شهروندان تبديل شود.
همچنين ايجاد راه حل مناسب براي بازيافت مواد به طوري كه تا آنجا كه
ممكن است توجيه اقتصادي داشته باشد ،يعني با هزينة كم ،مواد با كيفيت
و باارزش توليد شود ،و همچنين ايجاد اشتغال با محيط كار سالم و حقوق
كافي در منطقه ميباشد (خورزنی.)1386،
در مراحل مختلف مدیریت مواد زائد ،توجه به اولین مرحله مدیریت
زائدات یعنی مرحله تولید از اهمیت باالیی برخوردار است و تولید کمتر
زائدات در واقع ،بهترین و سالمترین روش کنترلی است که امروزه در سطح
جهانی به ویژه در کشورهای توسعه یافته ،در طرحهای  جامع مدیریت زباله،
پیشبینی شده و برنامههای کاملی برای تولید زباله کمتر طراحی و به اجرا
گذاشته شده است )Michaud D.Lagreg and Etal 1994( .قبل از هر گونه
مدیریتی ،شناخت دقیق عوامل مؤثر بر تولید زباله در هر منطقه ضروری
است تا برنامههای پیشبینی شده دقیق و قابل اجرا باشد ()WTEC July 2002
از جمله مهمترین این عوامل آداب و سنن و فرهنگ مردم ،فصل سال،
موقعیت جغرافیایی ،برنامه جمعآوری زباله و دفعات جمعآوری ،پیشنهادها
و نگرشهای مردمی ،قوانین و مقررات موجود و میزان بازیافت مواد زائد
میباشد ()WTEC July 2002

 -3بحث اصلي

-3-1تحليل موضوع

اصوالً در تهية برنامة جامع مديريت پسماندهاي تهران ،سياستهاي
عمومي كشور ،شرائط خصوصي بازار ،ضروريات جغرافيائي تهران و الزامات
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قانون مديريت پسماند مورد توجه قرار گرفته است .در اين برنامه مفهوم
اصلي و پايه براي مديريت پسماند ،كاهش فشار بر زمين ،تصفية بيولوژيكي
مواد و توليد انرژي مدّ نظر ميباشد .اين برنامه به طور صريح كاهش ،استفادة
مجدد و باز-چرخش ،توليد مواد و انرژي و دفع را در هم ميآميزد .بنابراين
يك مديريت يكپارچة پسماند را براي شهر تهران ارائه ميدهد .محورهاي
استراتژيك مديريت جامع پسماند شهر تهران ،به ترتيب اولويت عبارتند از:
كمينه سازي توليد ،فراهم سازي امكان استفادة مجدد ،افزايش بازيافت
و بازيابي مواد با تأكيد ويژه بر تفكيك از مبدأ ،افزايش عمليات مكانيكي و
بيولوژيكي براي بازيافت مواد و توليد كمپوست و بازيابي انرژي .هدف از
پردازش و بازيافت ،كاهش بار آلودگي ناشي از دفن نادرست پسماند است
به گونهاي كه توليد مواد و انرژي و باال بردن راندمان سيستم در راستاي
حفظ محيط زيست و توسعة پايدار تحقق مييابد .در اثر اجراي برنامة جامع
پيشبيني شده بود كه از حدود  8851تن زباله در روز پسماند توليدي شهر
تهران در سال  ،1392فقط حدود  20درصد آن در زمين بصورت بهداشتي
دفن گردد .سهم تفكيك از مبدأ نيز حدود  20درصد ،كمپوست حدود 40
درصد و سهم  RDFبرابر  20درصد در نظر گرفته شده بود .در ضمن براي
كاهش حجم و ميزان پسماندهاي توليدي ،جداسازي پسماندهايتر و خشك 
و به طور كلي تفكيك از مبدأ ،بهترين راه ميباشد (خورزنی .)6 :1386 ،
طي بررسي به عمل آمده در يك پروسة زماني ده ساله ،در سطح اين
منطقه مقدار پسماندهايتر نسبت به مقدار پسماندهاي خشك  در سطح
محدودة مورد نظر ،كاهش داشته است و علت اصلي اين امر ،رشد صنايع
بستهبندي و تغيير الگوي مصرف خانوارها ،ميزان رفاه عمومي و نحوهي
تغذيه اهالي و همچنين اندازة رشد جمعيت است؛ بدين صورت كه هر چه
وضعيت رفاهي و اقتصادي خانواده ها بهتر ميشود ،ميزان توليد پسماندهاي
خشك نيز بيشتر ميشود .اصوالً در يك نگاه كلي ،سلسله مراتب مديريت
پسماند را ميتوان به شكل زير دستهبندي كرد:
 اجتناب از توليد پسماند كاهش پسماند استفادة مجدد از پسماندها بازيافت و بازيابي مواد و انرژي -در نهايت ،دفن پسماند.

 -3-2مشكالت ناشي از عدم رعايت مسائل بهداشتي و
زيست محيطي زباله

امروزه به دليل افزايش جمعيت و رواج فرهنگ مصرف ،توليد زباله
افزايش يافته و به معضل غير قابل انكاري در شهرهاي بزرگ مبدل شده است.
مضرات بهداشتي حاصل از عدم كنترل زباله هاي شهري و عكس العمل هاي
سوء آن در جوامع بشري ،بخش مهمي از بيماريها را به خود اختصاص
داده است .وجود موادغذائي ،پناهگاههاي مناسب ،رطوبت و شرائط زيست
مساعد در زباله هاي شهري ،امكان تكثير و رشد سريع حشرات و موجودات
موذي را به وجود ميآورد كه مقابله با آنها بسيار مشكل است .همچنين
انتشار آلودگي يا انتقال بسياري از بيماريهاي مهلك در جامعة ما موجب

گرديده است كه كشور ما در زمرة مصرف كنندگان اصلي داروها قلمداد شده
و بدين ترتيب آلودگي شيميائي بر ساير آلودگيهاي محيط ما اضافه گردد
(عباسعلی)14 :1388 ،

بازگشت مواد موجود در زباله به طبيعت ،در موارد بسياري سالها به
طول ميانجامد و باعث آلودگي و آسيب به محيط زيست ميشود .كيسهها
و ظروف پالستيكي صدها سال روي زمين باقي ميمانند و امروزه عامل
بزرگترين مشكالت زيست محيطي هستند .پالستيك  مادهاي است كه به
سختي تجزيه ميشود .پالستوفومها از فجايع ديگر زيست محيطي هستند.
ظروف يونوليتي كه درون آنها غذا خريداري ميگردد ،از مواد غير قابل
بازيافت و با تجزية پيچيده است و باعث آسيب بيشتر به الية اوزون خواهد
شد (عباسعلی.)15 :1388 ،
توان پايداري محيط زيست شهري براي قدرت مقابله با تغييرات چقدر
است؟ اصوالً ظرفيت  زيستي در شهرها چقدر است؟ آيا طبيعت ميتواند
با اين سرعت ،تخريب و تحوالتي را كه شهرها بر محيط خود تحميل
ميكنند بازسازي كند؟ اينها سؤاالتي هستند كه ظرفيت برد يك شهر را براي
بهبود كيفيت محيط زيست خود تعيين مينمايند .شهرها معموالً در مناطقي
خوش آب و هوا با منابع آبي متناسب ،خاك مناسب براي پااليش پساب و
پسماندها و در دشتها يا دامنة كوهها پايهريزي شده و توسعه مييابند؛ و به
همين دليل فضاي سبز و درختكاري در آنها رواج دارد .و در واقع قسمتي
از طبيعت كه ظرفيت برد نسبت ًا باالئي دارد براي استقرار و توسعة شهر در
نظر گرفته ميشود .اما بعد از طي يك دورة  50ساله از استقرار يك شهر در
طبيعت ،چه بالئي بر سر طبيعت در آن منطقه ميآيد؟ هواي آلودة ناشي از
تحرك و كار و صنايع در شهر و در مجموع
حركت اتومبيلها ،هواپيما و ّ
آلودگيهاي زيست محيطي از مهمترين توليدات يك شهر هستند كه بشدّ ت
توان پايداري شهر را كاهش ميدهند به نحوي كه كيفيت محيط زيست به
پايين ترين درجة خود رسيده و همة شاخصهاي پايداري دگرگون خواهند
شد (عباسعلی.)16 :1388 ،
برنامهريزي محيط زيست براي بهبود كيفيت محيط زيست در شهرها
بايستي در اولويت كار مديريت شهري قرار گيرد .در صورتي كه برنامهريزي
شهري بدون دخالت فاكتورهاي زيست محيطي صورت گيرد همان خواهد
شد كه اكنون دامنگير اكثر شهرهاي ماست .در نظر گرفتن شكل شهر ،توسعة
آتي ،تقسيم كاربريها ،برنامهريزي حمل و نقل و ...ديگر امروزه انسان
شهرنشين را كه محور همة فعاليتها است كفايت نميكند .در صورتي كه
برنامهريزي محيط زيست در رأس برنامهريزيهاي يك شهر نباشد ،نزول
كيفيت محيط زيست را در پي خواهد داشت .بنا بر اين گستردگي و تنوع
مسائل زيست محيطي شهري و وابستگي و تأثيرات متقابل آنها بر هم ،لزوم
وجود مديريتي جامع و واحد براي ساماندهي و تعريف پروژههاي محيط
زيستي شهري را نشان ميدهد (سعیدی فرد.)14 :1387،
توانائي سيستم  G.I.Sدر استفاده از دادههاي ماهوارهاي باعث افزايش
توانائي اين سيستم گشته و با توجه به اينكه دادههاي ماهوارهاي از نظر به
روز بودن داراي اهميت ميباشند ،استفاده از اين دادهها تصميمگير را به اخذ
تصميمهاي واقعي تر و به روز تر رهنمون مينمايد (سعیدی فرد.)15 :1387،

در انتخاب مكان مناسب جهت دفن بهداشتي پسماند در هر منطقهاي،
بايد جنبههاي مختلف اقتصادي -اجتماعي ،فرهنگي و زيست محيطي مسأله
توجه كرد و با در نظر گرفتن اين جنبهها (مندرج در سطور زير) به انتخاب
ّ
محل مناسب مبادرت نمود:
 مواد زائد بايد در منطقهاي دفن گردند كه زمين آنجا از نظر اقتصادي
داراي ارزش زيادي نباشد.
محل دفن مواد زائد نبايد در زميني واقع باشد كه از لحاظ لغزش زمين
فعال بوده و يا اينكه احتمال فعال بودن آن در آينده وجود داشته باشد.
محل دفن نبايد داراي شيب بيشتر از  20درجه باشد.
محل دفن نبايد در منطقهاي واقع باشد كه از نظر زيست محيطي و چشم
انداز طبيعي داراي ارزش اكولوژيكي باالئي باشد؛ مثل مناطق جنگلي.
محل دفن بايستي از مركز شهر و همچنين مناطق مهم مثل فرودگاه فاصلة
مناسب داشته باشد.
ً
زمين محل دفن بايستي داراي خاك كامال رسي با ضخامت بيشتر و با
نفوذپذيري كم باشد.
سطح ايستائي آبهاي زيرزميني در منطقة دفن مواد زائد نبايد باال
باشد .همچنين اين مناطق بايد فاصلة كافي از آبهاي سطحي (درياچهها،
رودخانهها ،آبگيرها و )....داشته باشند.
مساحت (و ظرفيت) محل دفن بايد به نحوي باشد كه ضمن پاسخگويي
به نيازهاي كنوني ،بتواند در آينده نيز جوابگو باشد.

-3-3تدوين استراتژي براي مديريت پسماند در تهران

اصوالً «مديريت استراتژيك» را ميتوان هنر و علم تدوين ،اجرا و
ارزيابي وظائف چندگانه در هر سازمان دانست كه سازمان را قادر ميسازد
به تمام اهداف خود دست يابد .به طور كلي فرآيند مديريت استراتژيك اين
موضوع شامل مراحل ذيل ميباشد:
الف -تدوين چشم انداز و مأموريت
ب -تعيين اهداف بر اساس رسالت سازمان
ج -تدوين استراتژي ها و راهبردها
د -تدوين برنامه هاي اجرائي يا عملياتي ()Action Plan
ه -ارزيابي مستمر فعاليتها بر اساس استراتژيهاي تعيين شده.
تدوين استراتژي براي مديريت پسماند شهر تهران در همسوئي با
استراتژيهاي موفّق جهاني و با رعايت موارد فوق ،بر اساس مدل ديويد
(نگاره  )1صورت گرفته است.
مهمترين موردي كه در تدوين استراتژي و استفاده از تجربيات ساير
كشورها بايستي مد نظر داشت ،امكانات و ملزومات و زمان الزم براي پياده
سازي آن ميباشد .با توجه به اين گروهبندي ،اصوالً مشكالت اصلي مديريت
پسماندهاي جامد شهر تهران به شرح ارائه شده در جدول شماره  3ميباشد0

 -3-4گزينههاي استراتژيك

تفكيك و جداسازي پسماندهاي جامد در مبدأ توليد:
اصوالً يكي از اساسي ترين راهكارهاي كاهش دفع و دفن پسماندهاي
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نگاره :1مدل تدوين استراتژي

جدول :3مشكالت و نواقص موجود بر سر راه مديريت پسماندهاي جامد شهري در تهران
رديف

جنبه

1

جنبههاي حقوقي
(قانوني)

2

جنبههاي ساختاري

3

ثبات مالي

4

آگاهي و مشاركت
عمومي

5

ضمانت اجرايي بخش
خصوصي

شرح
اصوالً تعريف و طبقهبندي روشني از انواع مواد زائد وجود ندارد فقدان آئين نامههاي مصوب براي قانون مديريت مواد زائد فقدان يا نقصان دستورالعمل هاي مديريت مواد زائد جامد فقدان احكام شهرداري ناديده گرفتن مفاد قانونيطرح ضعيف همكاري بين سازمانهاي ذينفعكم تجربهگي در سيستم مديريت مواد زائد جامد شامل سازمان بازيافت ،مناطق شهرداري ،بخش موتوري شهرداري و پيمانكاران بخشخصوصي
 فقدان برنامه ريزي (بلندمدت)مكرر در مديريت بر حسب فرآيند كلّي تصميم گيري
 تغييرات ّ فقدان مكانيزم اجرائي كارآمد ناكافي بودن سيستم پاسخ گويي محاسباتي بر اساس پايداري و شفافيت تالشهاي محدود و ناپايدار به لحاظ زماني و مكاني در زمينة افزايش آگاهي عمومي در بخشهاي تفكيك از مبدأ و بازيافتفقدان مشوق هايي براي بخش خصوصي در جهت سرمايه گذاريي كه منجر به قراردادهاي يكساله ميگردد.
فقدان تجربة شركتهاي خصوصي
در قراردادهايشان استفاده از پيمانكارهاي شخصي توسط شهرداري براي انجام الزامات منظور نگرديده است.

شهري و صيانت از منابع خدادادي ،تفكيك  پسماندهاي خشك  از
پسماندهايتر (خيس) و آلي ميباشد .اصوالً تفكيك  پسماندهاي تر و
خشك به دو صورت ذيل قابل انجام است:
 تفكيك در حين توليد يا تفكيك از مبدأ -تفكيك با پردازش پسماندها در حين مراحل جمعآوري ،انتقال ،ذخيره،

 / 98دوره بیست و دوم ،شماره هشتاد و هشتم

كمپوست و يا دفن
تفكيك از مبدأ بهترين و مؤثرترين شيوة كاهش حجم پسماند ،هزينههاي
حمل و نقل ،پردازش و دفع ميباشد .براي انجام تفكيك از مبدأ نياز به
امكانات سخت افزاري و نرم افزاري فراواني ميباشد .الزمة موفقيت در اين
عرصه ،همكاري همه جانبة تيم اجرائي و مديريت پسماندها ،مردم ،واحدهاي

اداري و تجاري فعال در سطح شهر تهران ميباشد .به طور خالصه ملزومات
اجراي چنين طرحي عبارتند از :ملزومات قانوني ،برنامهريزي مناسب ،تأمين
بودجه و تقسيمبندي مناسب آن ،ملزومات سخت افزاري ،ملزومات نرم
افزاري ،ملزومات ساختاري و مشاركت بخش خصوصي.

 -3-5افزايش ميزان پسماند پردازش شده

در اين مرحله پسماندهاي باقي مانده از مرحلة تفكيك از مبدأ شامل
خشك انرژيك و پسماند ،مخلوط و وارد واحدهاي پردازش شامل كمپوست
و توليد انرژي شده و سعي بر حدّ اكثرسازي بازيافت و حدّ اقل سازي دفن
پسماندهاي قابل بازيافت از ديدگاه مواد و انرژي ميباشد .حدّ اكثر پسماند
قابل ورود به سيستم كمپوست حدود  4/600تن در سال و حدّ اكثر
پسماند قابل ورود به سيستم توليد  RDFو يا زباله سوز حدود  2/700تن در
روز براي سال  1390محاسبه شده است.

 -4جمعبندي و نتيجهگيري

در شهر تهران ساالنه مقدار زيادي پسماند توليد ميشود و رشد ساالنة
آن نيز قابل توجه ميباشد .از طرف ديگر سهم پسماندهاي خشك از كل
پسماند توليدي نيز به آرامي در حال افزايش ميباشد .ارزش قابل توجه
تفكيك  پسماند خشك  در مبدأ و توليد انرژي از پسماند از نظر زيست
محيطي ،بهداشتي و اقتصادي از يك طرف و عدم امكان دفن در كهريزك و
لزوم دفن صحيح و بهداشتي و همگامي با ساير كشورهاي جهان از طرف
ديگر ،اتخاذ استراتژي مناسب و برنامة اجرايي متناسب را براي شهر تهران
تجويز مي نمايد .اجرا و پيادهسازي استراتژيهاي مذكور در اين مقاله سرماية
عظيم مادي ،نيروي انساني و .....و در يك كالم عزم ملي را طلب مينمايد.
به نظر نگارنده اين مقاله ،اصوالً يكي از مهمترين چالشهاي مهم در اين
عرصه ،حل مشكالت پيش روي سرمايهگذاران داخلي و خارجي و ايجاد
بسترهاي مناسب جهت مشاركت بخش خصوصي در اين عرصه ميباشد؛
كه البته حل آن در گرو اصالح نوع نگرش عمومي كشور به سرمايهگذاري
بخش خصوصي و اجراي كامل اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران ميباشد .پسماندهاي شهري به همان نسبتي كه ميتوانند
براي طبيعت و جامعه آثار مخرب و سوئي داشته باشند ،به عنوان فرصتي
طالئي براي توليد كاالها و خدمات مفيد در جامعه تلقي ميشوند و چنين
است كه در برنامهريزي مديريت كالن شهرهاي دنيا ،استفاده از سيستمهاي
نوين مديريت اجراي پسماندهاي شهري را به عنوان وظيفهاي محلي و
ملي در دستور كار قرار دادهاند تا در اين چارچوب با توجه به سياستها و
راهبردهاي علمي و عملي در نظر گرفته شده ،برنامه ها و راهكارهاي مؤثري
را در زمينة سيستمهاي جمع آوري ،حمل و نقل ،پردازش و دفع پسماندها
تدوين نمايند .تفكيك پسماندها به دو دستة تر و خشك در مبدأ توليد از
آلودگي ناشي از مخلوط شدن و فعل و انفعاالت شيميائي و توليد شيرابه
پيشگيري مينمايد و تبديل مواد به محصوالت جديد و قابل استفاده را در
بر دارد .همچنين ميتوان زباله را طي فرآيندهايي به مواد تقويت كنندة خاك
يا كود (كمپوست) تبديل نمود كه سرشار از مواد آلي و عناصر مورد نياز

گياه ميباشد .با مصرف كمپوست ميتوان تا  70درصد در مصرف كودهاي
شيميائي صرفه جويي كرد.

منابع و مآخذ

 -1ج .چوبانوگلوس و همكاران .مهندسي محيط زيست.جلد دوم .انتشارات
دانشگاه صنعتي سهند
-2خورزني؛ علي ،برنامهريزي استراتژيك در مديريت اجرائي پسماند ،سومين
همايش ملي مديريت پسماند1386 -
 -3سعيدي فرد؛ مرتضي و كياني صدر؛ مريم .كاربرد سامانة اطالعات جغرافيائي
( )GISو سنجش از راه دور ( )RSدر مطالعات پيآمدهاي زيست محيطي (،)EIA
از دومين همايش مهندسي محيط زيست ،دانشگاه تهران1387 -
 -4شايگان -جالل .تكنيكهاي كاهش ضايعات خطرناك در صنايع .از مجموعه
مقاالت ا ّولين سمينار بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران1371 -
-5عباسپور؛ مجيد -مهندسي محيط زيست .جلد دوم .انتشارات دانشگاه آزاد
اسالمي1371 -
 -6عباسعلي؛ علي ،موادزائد جامد شهري و نگاهي به مديريت آن در شهر تهران،
از سومين همايش مهندسي محيط زيست ،دانشگاه تهران1388 -
 -7عبدلي؛ محمدعلي ،مديريت دفع و بازيافت موادزائد جامد شهري در
ايران ،مركز مطالعات و برنامهريزي شهري وزارت كشور ،انتشارات سازمان
شهرداريها و دهياريهاي كشور1379 -
 -8علوي مقدم؛ محمدرضا و همكاران .آموزش و نقش كليدي آن در مديريت
صحيح جامع مواد زائد جامد در ايران .از مجموعه مقاالت هشتمين كنگرة ملي
بهداشت محيط .تهران1383 -
 -9عليزاده ربيعي؛ حسن .سنجش از دور (اصول و كاربرد) .انتشارات سمت.
چاپ ششم1383 -
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