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 *2صادقی حسین ،1زاده رحمان مرتضی  
 محیط تکمیلی تحصیالت دانشکده فاضالب، و آب-زیست محیط مهندسی دکتری دانشجوی .1

 تهران دانشگاه زیست

 تهران نور پیام دانشگاه زیست، محیط آموزش لیسانس فوق. 5

 

 چکیده

های اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و یکی مدیریت پسماند  و بازیافت مواد ضایعاتی، در دهه

از اصول پایداری و توسعه شهری می باشد. تمرکز بر تفکیک این پسماند می تواند منابع جدیدی را برای 

ها، استفاده مجدد از تولیدکنندگان فراهم آورد که صرفه اقتصادی را نیز به همراه دارد. کاهش هزینه

رفه جویی اقتصادی و کمک به بهبود محیط زیست و کاهش آثار مخرب پسماندها در خط تولید، ص

متأسفانه شهرهای ما به خصوص تولیدات صنعتی از مزایای استفاده و کاربست مدیریت پسماندهاست. 

کالنشهرها مسیر مصرف گرایی را می پیمایند که تولید انبوه زباله از نتایج اجتناب ناپذیر این مسیر می 

تواند مزایای بیشتری را به ارمغان پیروی از یک مدل یکپارچه در مدیریت پسماند می . در نتیجهباشد

آورد. هدف از این مقاله بررسی ادبیات موضوعی مدیریت پسماند شهری و نقش آن در توسعه پایدار است 

 پرداخته شده است. 11که در نهایت به بررسی آماری از پسماند شهرداری منطقه 

 .شهرداری پایدار، توسعه شهری، پسماند ریت،مدی :کلیدی کلمات
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 مقدمه

پیمایند که تولید انبوه زباله از گرایی را میامروزه، متأسفانه شهرهای ما به خصوص کالنشهرها مسیر مصرف

هزار تن زباله در روز تولید  04باشد. بر اساس آخرین آمارها ایرانیان در حدود ناپذیر این مسیر میاجتنابنتایج 

ای که در صورت بازیافت زباله. (1130)نظامی و شفیعی،  درصد زباله خشک است 21کنند. از این میزان می

دانیم زباله عنوان طالی ند. همانطور که میای از آن را دوباره به چرخه مصرف بازگرداتوان بخش عمدهصحیح می

کثیف را کسب نموده که بیشتر زباله خشک مدنظر این عنوان است. زباله خشک شامل انواع کاغذ، انواع فلزات، 

  (.1131)تقوایی و همکاران،  شود که دارای ارزش اقتصادی استمی... شیشه، پالستیک و

حیط ها و افزایش تعامالتشان با مپیشرفت زندگی اجتماعی انسان ای است که به دنبالمدیریت پسماند مسئله

و پیچیده از عوامل گوناگون است که بر اثر روند و گ زیست مجموعهای بسیار بزرمحیط. زیست شکل گرفت

است. بنابراین در فعالیتهای انسان ای سازنده سطح زمین به وجود آمده زتکامل تدریجی موجودات زنده و اج

 .(Rotich et al., 2006) یگذارد و از آن متأثر میگرددتأثیر م

در طول تاریخ بشری رابطه انسان با محیطزیست همواره به صورت تابعی از رفتار او با پیرامون طبیعی خود 

بوده است. این رفتار طی قرون متمادی اشکال متفاوتی به خود گرفته و روزبهروز بر گستردگی و پیچیدگی آن 

را به طریقی از محیط  پسماندهاهمواره ، ست. بدین ترتیب انسانها از آغاز زندگی یکجانشینیافزوده شده ا

کمیت و کیفیت زبالهها از ، زندگی خود دور میکردند که این کار به دلیل پائین بودن میزان جمعیت از یک سو

به نوعی بازیافت ، دندمیده میشنمیکرد و بسیاری از مواد که زاید نا مواجه مشکالتی باسوی دیگر دفع زبالهها را 

. ولی با (Papoli & Vousoqi, 2004) دفع میشدندها آنیا داخل نی انسای شده یا در اطراف سکونتگاهها

وسیع از موادی که به آسانی تجزبه ه تغییر الگوی مصرف و استفاد، افزایش جمعیت و رشد و گسترش شهرنشینی

آشکار شد و از آن پس مدیریت این مواد به صورت زائد فت مواد عوارض دفع غیر بهداشتی و بازیا، نمیشوند

 (.1135)نورپور و همکاران،  منسجم توسط سازمانی مشخص در شهرهای جهان آغاز گردید

گردد. اصطالح توسعه پایدار ترین محورهای توسعه پایدار محسوب میامروزه مدیریت پسماند یکی از ضروری

ز دنبال آن پس ازیست و توسعه بکار رفت. به در اعالمیه کوکویاک درباره محیطاولین بار توسط باربارا وارد 

و از زمانی که  13۹4های دهه های باشگاه رم و بنیاد هامرشولد، به تدریج توسعه پایدار در طی سالگزارش
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محیط ، راهبردهای جهانی از (IUCN-82) المللی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعیاتحادیه بین

ه( را ارائه زند)زیست و منابع طبیعی با هدف کلی دستیابی به توسعه پایدار را از طریق حفاظت از منابع حیاتی 

 .(Rodic et al., 2010) کرد، مورد توجه جدی و اساسی اندیشمندان و متفکران توسعه قرار گرفت

 13۹2موسوم به گزارش براندتلند، در سال  (WCED) با گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه

ای از پیشنهادها و اصول قانونی جهت دستیابی به توسعه پایدار برای طور رسمی مجموعهبرای اولین بار به

کشورهای در حال توسعه فراهم آمد. سپس موضوع توسعه پایدار در کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه 

ای مورد ر شهر ریودوژانیرو )به عنوان اجالس زمین( بطور گستردهد (UNCED-92) محیط زیست و توسعه

 به یدستیاب برای ...برداری صحیح و کارا از منابع پایه، طبیعی و مالی واداره و بهره طوریکهبه توجه قرار گرفت

 تنی برهای جهانی قرار داد. بر اساس نتایج این اجالس، اهداف اساسی مبالگوی مصرف مطلوب در صدر برنامه

 :(Gurdal, 2010) مفهوم توسعه پایدار بدین شرح اعالم شد

 تجدید حیات رشد اقتصادی 

 تغییر کیفیت رشد اقتصادی 

 برآورده ساختن نیازهای ضروری اولیه 

 اطمینان از سطح پایداری جمعیت 

 حفاظت از منابع طبیعی و ارتقاء منابع 

 (گیری مجدد دانش فنی )دانش بومیجهت 

 گیری اقتصادییممحیط زیست و تصم 

 المللیگیری مجدد روابط اقتصادی و بینجهت 

 اقدام در جهت مشارکتی ساختن توسعه 

محیطی مطرح و توان در چهار گروه اجتماعی، اقتصادی، بنیادی و زیستهای توسعه پایدار را میشاخصه

 شک عدم توجه کافی به اینبی ناپذیر بوده وها امری اجتناببررسی نمود. تولید انواع پسماند در زندگی انسان

 .(1130)نظامی و شفیعی،  زیست و طبیعت داشته باشدتواند تأثیر زیادی در تخریب محیطموضوع می
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 ادبیات موضوع

که پس از مصرف  ودشگفته می ب(ست و در کل به مواد جامد، مایع و گاز )غیر از فاضالازباله  انپسماند هم

. پسماندها در تعاریف علمی به شش گروه شهری، صنعتی، دنوشو دور ریخته می هشتکارآیی ندار ریا استفاده، دیگ

 ها،. در گذشته با توجه به ساده بودن زندگیاندشدهبندی فضایی تقسیم خطرناک، بیمارستانی، الکترونیکی و

قابل  زیست محیط نزدیک بودن انسان به طبیعت و مصرف همگن با طبیعت، پسماندهای تولیدشده به راحتی در

. با افزایش جمعیت، صنعتی شدن جوامع و تغییر الگوهای مصرف، این پسماندها به مرور باعث دبرگشت بودن

به فکر  ی؛ تا جایی که از صد سال پیش کشورهای پیشرفته صنعتهی زیست محیطی شدبروز مشکالت پیچیده

)نورپور و همکاران، د نها آغاز شآندن زباله و تولید انرژی از اهای مدیریت پسماند با سوزاولین گام افتاده و چاره

1135.)  

 دتعریف مدیریت پسمان

مدیریت پسماند به مجموعه مقررات منسجم و سیستماتیک در خصوص تولید، ذخیره، جمع آوری، حمل و 

یریت مداست.  بهداشت عمومی که منطبق بر اصول زیست محیطی و شودگفته می نقل، پردازش و دفع پسماند

 زا  باشد. افزایش روزافزون حجم پسماندهاهای جوامع بشری مطرح میترین دغدغهبه عنوان یکی از مهم پسماند

 agric) افزایدمی آنها دفع و آوریجمع نحوه و شرایط پیچیدگی ها از سویی دیگر برگوناگونی آن و تنوع و یکسو

et al., 2009) .دفن زباله ، حمل و نقل، آوریجمع، مدیریت پسماندهای شهری به عواملی همچون تولید زواید

آن بستگی دارد، بنابراین محدوده مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است، برای چنین موضوعی  و بازیافت

. مراحل مدیریت پسماند طبق (Raghimi et al., 2006)د راهی جز مدیریت و برنامه راهبردی وجود ندار

 ( می باشد:1شکل )

https://pakzi.ir/blog/the-environment/
https://pakzi.ir/blog/the-environment/
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 (: مراحل مدیریت پسماند1شکل )

گسترش شهرها و افزایش بی رویه جمعیت آنها، تغییر الگوی مصرف جوامع، ازدیاد سرسام آور پسماند و 

پسماندهای شهری، این موضوع های علمی و مدیریتی مؤثر در امر تولید، جمع آوری و دفع همچنین نبود روش

)تقوایی و همکاران،  استرا به عنوان یکی از معضالت جوامع شهری در کشورهای در حال توسعه در آورده 

طور کلی از نظر مهندسی بهداشت، دفع پسماند یک مسئله عادی نبوده، بلکه یک مشکل . به (1131

های های محیط و گسترش بیماریمحسوسی در آلودگی طورباشد، زیرا دفع غیربهداشتی آن به محیطی میزیست

 .(1131پور، )ترکمن نیا و عبداله واگیردار نقش اساسی دارد

ها، گذرهای مسدود شده توسط آنهای روباز پرشده از پسماندها و آبهای زشت مواد زائد، کانالتوده

ها درکشورهای سیاری از شهرها و شهرکدهنده آلودگی محیط در بهای کثیف و پوشیده از آشغال، نشانخیابان

زا و های منتقل شونده توسط عوامل بیماریباشند. ساکنین این شهرها در معرض بیماریدر حال توسعه می

 .(Abduli, 2010) ها و مخاطرات ناشی از آن قرار دارندهای موجود در این مواد زائد، مزاحمتانگل

سماند در مناطق شهری نیز قابل توجه است. در شهرهای نسبتاً های اقتصادی ناشی از عدم کنترل پزیان

آور سامهای سرشود که این میزان زباله عالوه بر هزینهبزرگ، روزانه مقادیر قابل توجهی پسماند خانگی تولید می

ای نظیر آلودگی آب، هوا و محیطی نگران کنندهجمع آوری، حمل و دفع آن، حجم عظیمی از مشکالت زیست

ایی زیب -های بهداشتیدنبال داشته و از جنبه ها را به، رشد و تکثیر حشرات، جوندگان و ناقلین بیماریخاک



 

14 

 

                      22www.jnsm.ir-93 /ص1931 زمستان/ 2/شماره 1/دوره حسابداری و مدیریت اقتصاد، در نوین مطالعات مجله

Journal of New Studies in Economics, Management and Accounting/Vol.1/No.2/ Winter 2020/25-39 

 

د. از اندازها انسان را به مخاطره میشناختی نیز عالوه بر ایجاد چهره زشت و نازیبا برای شهرها، سالمتی میلیون

های سماندها ضروری بوده و می بایستی در رأس برنامههای مؤثر و اساسی در زمینه مدیریت پرو برداشتن گاماین

 .(Wilson et al., 2012) های مسئول قرار داشته باشدسازمان

یکی از دالیل مهم نابسامانی وضعیت پسماندها، عدم نگرش جامع به این مسئله می باشد. امروزه مسئله جمع 

ها مطرح گردیده است که از عناصر اصلی تولید، ها در دنیا به صورت مدیریت پسماندآوری و حمل و دفع زباله

نقل، دفع و بازیافت تشکیل یافته است و الزم است برای کلیه عناصر نگهداری موقت، جمع آوری و حمل و

دیگر بوده و پرداختن به یک یا چند عنصر ای وجود داشته باشد چرا که هر یک از این عناصر متأثر از یکبرنامه

 (.1135)نورپور و همکاران،  برای سایر عوامل سودی نخواهد داشتبدون داشتن برنامه 

 د:عناصر مدیریت پسمان

 :های مدیریت پسماند شهری در سرتاسر جهان، دارای هشت عنصر موظف به شرح زیر هستناصوال سیستم

 ا:کاهش در مبد 

، منجر به کاهش کمیت نابه طراحی، تولید، عرضه و استفاده از محصوالت به نحوی که در پایان عمر مفیدش

ها در کشورهای صنعتی، . اجرای این برنامهویندگ، کاهش در مبدأ میشوند و کیفیت پسماندهای تولید شده

. متاسفانه (Rotich et al., 2006)است  منجر به بروز نسل جدید از فناوری به نام فناوری پاک در دنیا شده

نصد تن اعنوان مثال روزانه بیش از هزار و پ، بهاست نگرفته در ایران هنوز در این زمینه اقدامات جدی صورت

بعد از پاک شدن  آن درصد 02؛ در حالی که فقط ودانواع سبزیجات از اطراف و نقاط دوردست وارد تهران می ش

 ود.می ش های شهری تهرانزباله تن زائدات سبزی وارد جریان ۹14ست؛ یعنی روزانه فقط ا قابل استفاده

  د:کنترل تولید مواد زائد جامراههای 

جم . کمیت تولید در حاست اساس طراحی سیستم مدیریت پسماند شهری، شناخت کمیت و کیفیت تولید

 سازماندهی و تشکیالتهای انتقال، ظرفیت دفعآالت، ظروف ذخیره درمحل، ایستگاهگذاری برای ماشین سرمایه

 . اصوالدگذارپردازش ماشین آالت و روش دفع تأثیر می ؛ در حالی که کیفیت مواد بر نوعاست مناسب، مؤثر

مشکل اصلی جوامع، تولید روزافزون پسماند و کم کردن تولید مواد زائد، نیاز به یک انقالب در صنایع و همین 
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؛ ندیربرداری قرار بگ؛ منابع طبیعی باید با حداقل تخریب مورد بهرهردبه منابع طبیعی دا انسانطور طرز نگرش 

اران، )تقوایی و همک کرد ا؛ در مصرف باید نهایت صرفه جویی ردباش آنید باید به اندازه مصرف و متناسب با تول

1131.) 

 ل:ذخیره، پردازش و اداره در مح 

انجام درست این است.  سومین عنصر موظف در سیستم مدیریت پسماند ذخیره، پردازش و اداره در محل

صر . این عندط عمومی و آگاهسازی از طرف سیستم مدیریت پسماند دارفرآیند بستگی کامل به فعالیت رواب

 ه؛ چون دقیقا اینجاست که زباله برای مدتی بدون صاحب و در معابر رها شددنقش مهمی در بهداشت شهری دار

رسانی آوری اطالعهای مختلف زمان جمع البته در بیشتر شهرهای کشور به روش .(Gurdal, 2010)است 

آوری به دالیل متعددی از جمله درصد پایین همکاری مردم و همین طور عدم رعایت زمان جمع. است شده

های شهرداری، هنوز اختالالت زیادی در سیستم مدیریت پسماندهای شهری در شهرهای کشور و توسط تیم

 د.حتی در تهران وجود دار

 ش:پرداز 

. ویندگ، پردازش میودششیمیایی مواد جامد میبه هر روش یا سیستمی که موجب تغییر شکل فیزیکی یا 

 د:های مختلفی دار اما پردازش تکنیک

 کاهش شیمیایی حجم: احتراق و زباله سوزی 

 کاهش مکانیکی حجم: فشردگی 

 کاهش مکانیکی اندازه: خرد کردن 

 (1130)نظامی و شفیعی،  خشک کردن و آبگیری 

 ست؟و حاال اهداف پردازش چی

 ای مدیریت پسماندهبهبود کارایی سیستم 

 بازیافت مواد قابل استفاده 

 (1131پور، )ترکمن نیا و عبداله تولید انرژی از بازیافت مواد 
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 ی:آورجمع 

اد در هایی که مو ها به محلآننها در وسیله نقلیه و بعد حمل آبه برداشتن مواد زائد از محل تولید و بارگیری 

. این عنصر از نظر بهداشتی مثل: آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی ودشآوری گفته می، جمعشوندنجا باید تخلیه آ

خاک، جلب و پرورش حشرات، جلب و پرورش جوندگان و... از لحاظ اقتصادی و همینطور از جنبه زیبایی 

 (.1130)نظامی و شفیعی، د شناختی محیطی بسیار اهمیت دار

 ل:حمل ونق 

کنه که فاصله این عنصر زمانی ضرورت پیدا می است. پنجمین عنصر موظف در این سیستم حمل و نقل

آوری شده از وسایل نقلیه کوچکتر های جمعدر این صورت باید زبالهد. محل دفع، از مراکز تولید مواد زیاد باش

)نظامی و  دگیرهای انتقال صورت می. این پروسه در مکانی به نام ایستگاهشوند به کامیونهای بزرگتر بارگیری

 (.1130، شفیعی

 ت:بازیاف 

ث صرفه . این فرآیند باعندبازیافت یعنی تبدیل مواد زائد و بال استفاده به موادی که مجددا قابل استفاده باش

مده آهمچنین فروش مواد به دست  ود.شجویی در هزینه، انرژی، منابع طبیعی و کاهش آلودگی محیط می

بلکه تولید  شود.نمیفقط به تولید محصول منجر  بازیافت. دکنها رو جبران میآوری و سایر هزینهمخارج جمع

 :دبه انرژی تبدیل کر امواد آلی زباله ر می توان. از سه راه مختلف داز نتایج بازیافت باشاند، توانرژی هم می

و  نتولید گاز و سوخت مایع، هضم بیولوژیکی همراه با لج دن یا احتراق مستقیم مواد آلی، پیرولیز مواد وانسوز

 .(Rodic et al., 2010) فاضالب و تولید گاز متان لجنیا بدون 

 ع:دف 

ر روش باید ب کانتخاب ی د.ی شرایط نیستنهای دفع زباله به تنهایی مناسب برای همه م از روشاهیچ کد

 ز:. روشهای دفع زباله عبارتند ادی عوامل محلی مثل هزینه و در دسترس بودن زمین و کارگر و ... باشپایه

 (تلنبار کردن زباله )کامال منسوخ شده 

 (دفن در اعماق دریا )کامال منسوخ شده 
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 ( خوراک دام و طیور )به دالیل بهداشتی حذف شده 

 (آسیاب کردن و ریختن زباله در فاضالب )نیاز به بسترهای آماده داره 

 (کمپوست) تهیه کود از زباله 

 تولید بیوگاز از زباله 

 وص یا زباله سوزهاهای مخصسوزوندن در کوره 

 (1135)نورپور و همکاران،  دفن بهداشتی 

 ن:مدیریت پسماند در ایرا

شروع شد. در این سال اولین  1102 ها برای برخورد صنعتی با زباله از سالریزیدر کشور ما اولین برنامه

د. اندازی ش واحد تولید کمپوست از زباله توسط بخش خصوصی و به صورت نیمه صنعتی در شهر اصفهان راه

نه کمپوست تهران اشهرداری تهران طی قراردادی با یک شرکت انگلیسی، اولین کارخ 110۹درسال  آنبعد از 

 .در صالح آباد، محلی در جنوب شهر تهران احداث کرد ار

در  این ستاد .تشکیل شد "ستاد کود گیاهی"بعد از انقالب اسالمی، در وزارت صنایع، ستادی تحت عنوان 

شهر بزرگ شامل اصفهان، مشهد، تبریز،  2در  انه کمپوست راکارخ 2ای، احداث با تدوین برنامه 1121سال 

 .ن شهرها محول شداهای همها بعدا به شهردارینهاشیراز و رشت در دستورکارخود قرارداد. احداث این کارخ

سازمان بازیافت و تبدیل " ازمانی تحت عنوانبا تصویب وزارت کشور، در شهرداری تهران س 1124در سال 

شد. این سازمان به ترتیب در سایر مراکز  انجاماین سازمان  توسطها در شهر تهران مدیریت زباله وتشکیل  "مواد

آوری، حمل و نقل، سازی عملیات جمعدر زمینه ساماندهی و بهینه اهایی رو فعالیت هها هم ایجاد شداستان

. از اقدامات دهایی در دست انجام دارنو پروژه ههایی را تدوین کرد، برنامهدپسماندها انجام دادنبازیافت و دفع 

 ماندقانون مدیریت پسیب قابل توجهی که در زمینه قانونمند کردن مدیریت پسماندها در کشور انجام شد، تصو

در تاریخچه مدیریت  نآ ست که نباید از اهمیت نقش آفرینا 11۹1سال مجلس شورای اسالمی درتوسط 

 (.1135)نورپور و همکاران، د پسماند، چشم پوشی کر
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در مدیریت پسماند شهری در جهت توسعه شهری و پایدار اقدامات بسیاری انجام 11شهرداری منطقه 

بق گیرد. طدهد. هر ماهه میزان بسیار زیادی از پسماند به ایستگاه دوکوهه و سرند وارد و موردبازیابی قرار میمی

تا انتهای آبانماه )جدول  113۹، از ابتدای سال 11آمار و ارقام دریافت شده از مدیریت پسماند شهرداری منطقه 

 120055۹کیلوگرم می باشد و این میانگین برای روزانه  002410323( میانگین هشت ماهه به میزان 1شماره 

  باشد. کیلوگرم می

 (1جدول شماره )

 

 

( میزان و ارزش پسماند خشک مربوط به خط تفکیک سرند در دو ماه پیاپی 1و 5شماره )در ادامه در جداول 

 ارائه شده است: 113۹مهر و آبان 
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 31( میزان و ارز پسماند مربوط به خط تفکیک سرند در مهرماه 2جدول شماره )

 
 31( میزان و ارز پسماند مربوط به خط تفکیک سرند در آبانماه 9جدول شماره )
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 1520050همانطور که از آمار مشخص است، میزان وزن پسماند خشک مربوط به خط تفکیک سرند در آبانماه 

دهد. این میزان کاهش می تواند به تن، کاهش را نشان می 1220۹14تن بوده که نسبت به مهرماه همان سال 

تر ها و مصرف متفاوتصرفع جوییدلیل ورود به ماه های سرد سال باشد که احتماال میزان پسماندها به دلیل 

 طرح به مربوط شده آوریجمع خشک پسماند وارزش ( میزان2و 0ها، باشد. جداول شماره )افراد در این ماه

 ارائه شده است. 113۹ ماه آبان در مهرماه و  مبداء از تفکیک

 31مهرماه  مبداء از تفکیک طرح به مربوط شده آوریجمع خشک پسماند وارزش ( میزان2جدول شماره )

 

 31آبانماه  مبداء از تفکیک طرح به مربوط شده آوریجمع خشک پسماند وارزش ( میزان2جدول شماره )
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 گیری:نتیجه

امروزه توجه به پسماندهای شهری و مدیریت صحیح آنها برای هر کشوری از اهداف اصلی جهت توسعه و 

است. پسماندهای قابل بازیافت حجم باالیی از هر نوع پسماند را تشکیل بازیافت و بهره برداری دوباره از منابع 

داده و به تبع آن بازیابی آنها می تواند در جهت صرفه جویی در منابع اصلی و حتی غیرقابل تجدید، اقدام 

شد ر صحیحی باشد. کشورهای توسعه یافته موضوع بازیافت پسماندها و مدیریت برای آنها را اصول بسیار مهم در

ای چون ژاپن در این امر پیشگام بوده و توسعه دانند، همانطور که کشورهای پیشرفتهو پیشرفت و ترقی خود می

های گذشته در این خصوص اقدامات قابل اند. در ایران نیز در سالپایدار شهری خود را نیز بر این اساس بنا نهاده

های مدیریت پسماند در شهرداری ام ارائه شده در یکی از ایستگاهعنوان مثال اعداد و ارقتاملی انجام شده است. به

دارد. ارزش این  113۹نشان از رشد میزان و ارزش این حجم از پسماندها در دو ماه مهر و آبان  11منطقه 

وان از تدهد در صورتیکه تفکیک پسماندها به دقت و صحیح انجام شود میپسماند قابل توجه بوده و نشان می

ر بازیافت و برگشت مواد اولیه به چرخه تولید استفاده نمود و هم اینکه چرخه محیط زیست را نیز از ورود آن د

تواند های محیط زیستی این اقدام و مزایایی که به همراه دارد میمواد مضر و تخریب دهنده آزاد نمود. صرفه

ت ای که محیط زیسو تفکیک پسماندها در دورهبرداری گیران باشد تا با بهرهای برای مدیران و تصمیمانگیزه

 بشدت از طریق رفتارهای نسنجیده انسانی آسیب دیده است، استراتژی و راهبردی مفید باشد.

-همه و یکپارچه دید داشتن شهری پسماند مدیریت هایسیستم برای مناسبی ریزیبرنامه به رسیدن برای

 و الزم آن بر مؤثر عوامل تمامی گرفتن نظر در و پسماند دفع و آوریجمع پسماند، روش های جریان از جانبه

 فرهنگی، وضعیت مانند مواردی مطالعه ناحیه یک در پسماند برای مدیریت ایبرنامه طرح از قبل است. ضروری

 مؤثر محل آن پسماند غالب ترکیب شناخت در تواندمی منطقه توسعه سطح و اقتصادی توان اقلیمی، اجتماعی،

 شناسایی واقع در دانست و مدیریت پسماند مناسب روش انتخاب عامل مهمترین توانمی را پسماند ترکیبباشد. 

 هایطرح و هابرنامه تعیین کننده خط مش زمان، طی در و پیوسته طور به پسماندها دهندهتشکیل ترکیبات

 .می باشد پسماند مدیریت توسعه

جداسازی و تفکیک پسماندها در مبدا به دلیل ز: عبارتند ا یشهرراهکارهای اجرایی برای مدیریت پسماند از 

ارزش قابل توجه تفکیک پسماند خشک در  .سهولت، نیاز به وقت و هزینه کمتر، آلوده نشدن و تخریب کمتر



 

1۹ 

 

                      22www.jnsm.ir-93 /ص1931 زمستان/ 2/شماره 1/دوره حسابداری و مدیریت اقتصاد، در نوین مطالعات مجله

Journal of New Studies in Economics, Management and Accounting/Vol.1/No.2/ Winter 2020/25-39 

 

لحاظ  به مرتبط می باشد که مبدا و پسماندهای خشک از کل پسماند تولیدی نیز به تولید انرژی از پسماند

، بهداشتی و اقتصادی از یکسو و لزوم دفن صحیح و بهداشتی و همگامی با سایر کشورهای جهان محیط زیستی

 نماید. بر این اساس دو استراتژیهای اجرایی متناسب را تجویز میاز سوی دیگر، اتخاذ استراتژی مناسب و برنامه

 .ودشد پردازش شده، پیشنهاد میتفکیک و جداسازی پسماندهای جامد در مبدا و استراتژی افزایش میزان پسمان
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