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 گذاری و مدیریت پسماندروی سیاستافق پیش

 2کالهی مهدی، 1زينب خداوردی ازغندی

 زيست دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی کارشناسی محیط .1

 زيست دانشگاه فردوسی مشهددانشکده منابع طبیعی و محیط هیأت علمیعضو  .2

 15/11/97تاریخ پذیرش  20/7/97 :تاریخ دریافت

 چکیده

پسماند از  تیریمد يگذاراستیها، ساز آن یناش یکیحاصل از خسارات اکولوژ يهاینگرانپسماند و دل دیتول شیبا توجه به افزا
 ،یشکپز ،یخانگ يو شامل انواع پسماندها یانسان يهاتیفعال یبرخوردار شده است. پسماند محصول جانب ياالعادهفوق تیاهم

پردازش و دفع پسماند در  يهاو روش يآورجامع پسماند، جمع تیریخطرناک است. در مد و ژهیو ،يتجار ،یصنعت ،يکشاورز
. دیت آمطلوب منطقه به دس يو اقتصاد یاجتماع ،یستیزطیگانه محکه اهداف سه گردندیم تیریمد يبه نحو گریکدیتعامل با 

نرخ  يگذارمتیهمچون ق ییهايپسماند و استراتژ تیریمد يهااستیپسماند، بر س تیریمد کردیرو نیچند یمقاله با بررس نیا
قانون  يهاچالش زیو ن يگذاراستیس يهای. در ادامه، کاستکندیم دیتأک ياقتصاد يهازهیو انگ پسماند، آموزش یدهخدمات ریمتغ
 یاالدست. با توجه به اسناد بردیگیقرار م يچند کشور مورد واکاو یپسماند در نظام حقوق تیریو مد شودیم یپسماند بررس تیریمد
پسماند در  تیریکه قانون مد گرددیم انیکشور، ب سالهپنجتوسعه  يهاو برنامه یهمچون اصل پنجاهم قانون اساس یستیزطیمح

 يضرور ،جهیدرنتتمام نهادهاست.  تیحقوقدانان، متخصصان و حما شتریب یرشد خود بوده و تکامل آن در گرو بررس ریدر مس رانیا
 زیپسماند ن یو اجتماع یفرهنگ ،یستیزطیمح ،ياقتصاد ،یتیریمد يهاستمیس ،يگذاراستیو س یقانون ستمیتا در کنار س ستا

 گردند. تیتقو

 .مدیریت جامع پسماند زیستی،قوانین محیط ،هاي مدیریت پسماندآموزش، سیاست :هایدواژهکل
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 مقدمه 

ها زندگی جریان هایی که در آنبه همه محیط 1زیستمحیط
اي از عوامل فیزیکی خارجی و شود. مجموعهدارد اطالق می

را تشکیل  موجودات زنده که باهم درکنش هستند محیط
-گذارند. محیطدهند و بر رشد و نمو موجودات تأثیر میمی

که  زیست همواره در معرض خطرات گوناگونی قرارگرفته
اند که امروزه یک بحران شده قدر کوچک شمردهگاهی آن

 [. کمترین 3و  2، 1اند ]جهانی را براي بشریت به وجود آورده
ستی زیخسارات محیط نیتربزرگزیست توجهی به محیطبی

 [.4] آوردرا به همراه می

-الملل محیطویژه حقوق بینبه 2زیستامروزه حقوق محیط

عنوان بانی و حامی در جایگاه حقوقی جوان و پویا به 3زیست
روز بر اهمیت و گستره آن  زیست مطرح است که هرمحیط

 ها اعم از علوم فنی،شود و ارتباط آن با سایر رشتهافزوده می
گردد. مسائل فنی، فرهنگی، انسانی و غیره آشکارتر می

صنعتی و فناوري هرچند که خود عاملی براي آلودگی و 
 توانند بازیست هستند اما از سوي دیگر میتخریب محیط

ت خاص در جه وسایل یا مواد  ابداعات، ابتکارات، ساخت و تولید
 [.5زیست مؤثر باشد ]جلوگیري از آلودگی و حفاظت محیط

یکی از مشکالتی که تا قبل از قرن هجدهم به دلیل رشد 
جه وجمعیت جهان و نیز صنعتی نبودن کشورها به آن تکم

پسماندها بود. در اواسط قرن هجدهم،  مسئلهچندانی نشد، 
وقوع انقالب صنعتی، پیشرفته شدن کشورها و رشد جمعیت، 

ست زیکم جامعه جهانی را به این فکر واداشت تا به محیطکم
 الملل بشر یعنی حقهاي حقوق بینعنوان یکی از مقولهبه

نخستین  .زیستی سالم نیز توجه خاصی نمایدداشتن محیط
اي هزیست و آلودگیگام در زمینه توجه به حفاظت از محیط

بار پسماندها با تصویب اعالمیه سازمان آثار زیان خصباالآن 
آغاز  1972زیست بشر مصوب ملل متحد در خصوص محیط

                                                           
1. The Environment 
2. Environmental law 
3. International Environmental law 
4. The United Nation Conference on the Human Environment Stockholm, 1972 
5. World Charter for Nature, 1982 
6. Rio Declaration on Environment and Development, 1992 
7. Agenda 21 charter For Future RIO - 1992 
8. Sustainable Development 
9. Municipal Solid Waste 

توجه به حفاظت  .گشت معروف 4استکهلمشد که به اعالمیه 
 خصوصها بهبار ناشی از آلودگیزیست و آثار زیاناز محیط

و اعالمیه  1982مصوب  5ها با منشور جهانی طبیعتپسماند
مصوب  217در دستور کار  ادامه یافت تا اینکه 1992مصوب  6ریو

ئله طور خاص به مسدر فصول بیستم تا بیست و سوم به 1992
 [.4ویژه پسماندهاي خطرناک پرداخته شد ]پسماندها به

ها و شده در عادترویه جمعیت و تغییرات حاصلرشد بی
الگوي مصرف، انواع مشکالت پیچیده در زندگی انسان و 

نبال د زیستی را بههاي مختلف ازجمله محیطبروز ناسازگاري
زیستی کل نظام هاي محیطناسازگاري [.6] داشته است

کند. اهمیت حفظ و طبیعت و زندگی انسان را تهدید می
 تر آن به آیندگان باعثزیست و تحویل سالمنگهداري محیط

گذاري و مدیریت پسماند گردیده که موضوع حقوق، سیاست
ن ریتتوجه بیشتري قرارگرفته و جزء یکی از ضروري مورد
 [.7محسوب گردد ] 8هاي توسعه پایامحور

تولید انبوه پسماند از مشکالت دنیاي مدرن است. در بسیاري 
از جوامع، مشکل اساسی تولید، توزیع و مصرف کاال نیست 
بلکه مشکل اصلی از بین بردن بقایا و پسماند کاالهاست که 

[. امروزه 8باعث اهمیت بیشتر مدیریت پسماند شده است ]
شود که حدود هزار تن پسماند تولید می 60ان روزانه در ایر
که بخش بزرگی از شوند درحالیها دفن میآن درصد پنجاه

 [.9ها قابل بازیافت هستند ]پسماند
 در طی چند دهه اخیر رشد جمعیت شهري در کشورهاي در

ویژه تراکم باالي جمعیت در شهرهاي بزرگ توسعه و بهحال
گذاري صحیح و ارزیابی ریزي و سیاستبرنامههمراه با عدم 

دقیق از روند موجود موجب تولید و تخلیه حجم عظیمی از 
در محیط طبیعی شده است.  9پسماندهاي جامد شهري

ي روباز پر از پسماند و سایر هاهاي مواد زائد، حفرهتوده
ی زیستدهنده تخریب و آلودگی محیطها همگی نشانزباله
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 که ساکنان این مناطقطوريباشند، بهها میناشی از پسماند

هاي ها و انگلتوسط پاتوژن سريهاي مُدر معرض بیماري
ها و خطرات ناشی از آن موجود در این پسماندها و مزاحمت

هاي بهداشتی و اقتصادي ناشی از قرار دارند. با توجه به زیان
ریزي و مدیریت عدم کنترل، انجام و اجراي یک برنامه

زیستی در چهارچوب سامانه یکپارچه اقتصادي و محیط صحیح
 حال دردر کشورهاي ضروري است. ولی  1مدیریت پسماند

چالش جهت رسیدن به سامانه  نیتربزرگمانند ایران،  توسعه
شروع  [.10] است محدودیت منابع مالیمدیریتی با کارایی باال 

توان مصادف با تأسیس اولین مدیریت پسماند در ایران را می
دانست. بدیهی است که  1290سال شهرداري در کشور در 

در آن زمان در ایران نیز همانند سایر نقاط دنیا، پسماند 
شد که تنها الزم بود از محیط زندگی اي زائد تلقی میماده

 هایی کهالیتبا فع 60ها دور شود. از اوایل دهه انسان

ها در شهرهاي بزرگ براي گسترش و توسعه شهرداري
هایی از تحول در سیستم خدمات شهري آغاز کردند، نشانه

هاي گرچه تالش .مدیریت پسماند در ایران مشاهده شد
هاي مدیریتی و تشکیالتی و فراوانی براي ارتقاي شیوه

 رهاي مشهودي دگرفته است و پیشرفت دهی انجامسازمان
هاي شود، اما هنوز با سیستمها مشاهده میهمه زمینه

 مدیریت پسماند در کشورهاي صنعتی دنیا فاصله قابل
هرحال، بازنگري در وضعیت و [. به11توجهی وجود دارد ]

و  گذاريشرایط، همچنین مسائل حقوقی، قانونی، سیاست
هاي امروزي راهبرد کالن مدیریت پسماندها جزو اولویت

 پردازد.ها میست که این مقاله به واکاوي آنکشور ا
 

 پژوهش اتیادب

 پسماندانواع و اهمیت 

، 2بر اساس تعریف سازمان همکاري اقتصادي و توسعه
ناپذیر ناشی از پسماند عبارت است از موادي اجتناب

که در حال حاضر و در آینده نزدیک نیازي  هاي انسانیفعالیت

                                                           
1. Integrated solid waste management system  
2. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
3. United Nations Environment Programme (UNEP) 
4. Trash 
5. Household waste 
6. Garbage 
7. Rubbish 

آن ضروري است. از طرف  به آن نیست و پردازش و یا دفع
، پسماند را 3زیست سازمان ملل متحددیگر، برنامه محیط

یازي خواهد، نها را نمیکند که مالکشان آناشیایی تعریف می
کند و به پردازش و یا ها استفاده نمیها ندارد، یا از آنبه آن

هاي هرحال، پسماند محصول جانبی فعالیتدفع نیاز دارند. به
لحاظ فیزیکی، پسماند حاوي همان موادي  ت. ازانسانی اس

است که در محصوالت مفید وجود دارد و تنها تفاوت در 
هاست. در بسیاري از پنداري آنارزشارزش بودن یا بیبی

ارزشی ناشی از مخلوط بودن و یا ناشناخته بودن موارد این بی
تواند این مواد در پسماند است. جداسازي مواد پسماند می

هاي افزایش ارزش مواد و پیدا کردن موارد ی از روشیک
 طورکلی رابطه معکوسی بین میزانها باشد. بهکاربرد براي آن

 [.11اختالط پسماند و ارزش آن وجود دارد ]
مجموع، پسماند شهري گفته  به پسماند خانگی و تجاري در

شود که معموالً کمتر از ده درصد کل جریان پسماند را می
شود. نود درصد مابقی عبارت است از پسماند شامل می

کاوي، صنعتی و تولیدي، تولید انرژي، کشاورزي، معدن
وساز و تخریب. در ادامه، انواع پسماندها تصفیه آب، ساخت

 [.12و  9شوند ]بررسی می

ول صورت معمهایی که بهبه کلیه پسماند :4پسماند عادی 

ود شو روستاها تولید میهاي روزمره انسان در شهرها از فعالیت
 انی.هاي ساختمهاي خانگی و نخالهشود مانند پسماندگفته می

و  6جامدي که از پسماند زائدبه مواد  :5پسماند خانگی

ها تولید ها و آپارتمانشده و معموالً در خانهتشکیل 7آشغال
گردد. این پسماندها ممکن است مقادیر شود، اطالق میمی

سمی و پسماند خطرناک به همراه داشته توجهی مواد قابل
 اي پیچیده در مدیریتپسماند خانگی همواره مسئله باشند.

شهرها بوده است. به علت دامنه گسترده مواد موجود در این 
پسماند )شیشه، فلز، کاغذ، پالستیک، مواد آلی و...( و اختالط 

ها بروز کامل این مواد، مشکالت متعددي در مدیریت آن
 هاي مختلف، در. همچنین ترکیب پسماند در فصلکندمی
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مناطق جغرافیایی مختلف و از کشوري به کشور دیگر و از 
کند و همین عوامل مانع از آن شهري به شهر دیگر تغییر می

 هستند که نسخه واحدي براي تمام شهرها پیچیده شود.

به کلیه پسماندهاي  :1پسماند پزشکی )بیمارستانی(

ها، مراکز بهداشتی، آور ناشی از بیمارستانزیانو عفونی 
هاي تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه درمانی، آزمایشگاه

شود. سایر پسماندهاي خطرناک بیمارستانی نظیر گفته می
 پسماندهاي پرتوزا، از شمول این تعریف خارج است.

 هايبه پسماندهاي ناشی از فعالیت :2پسماند کشاورزی

ت، شود از قبیل فضوالکشاورزي گفته می تولیدي در بخش
الشه حیوانات )دام، طیور و آبزیان( محصوالت کشاورزي 

 مصرف. فاسد یا غیرقابل

هاي به کلیه پسماندهاي ناشی از فعالیت :3پسماند صنعتی

صنعتی و معدنی و پسماندهاي پاالیشگاهی، صنایع گاز، نفت 
یل ود از قبشو پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می

 هاي صنعتی.ها، سرریزها و لجنبراده

است که توسط  يزائدمنظور مواد  :4پسماند تجاری

 یتصنع ریغهاي ها، انبارها و سایر فعالیتها، ادارات، رستورانمغازه

 ردد.گشود و شامل پسماندهاي صنعتی خانگی نمیتولید می

به  شود کهبه کلیه پسماندهایی گفته می :5پسماند ویژه

دلیل باال بودن حداقل یکی از خواص خطرناک، از قبیل 
زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی ، بیماريبودنسمی

و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از 
پسماندهاي پزشکی و نیز بخشی از پسماندهاي عادي، 

زي که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو صنعتی، کشاور
 شوند.پسماندهاي ویژه محسوب می

هایی که در صورت مدیریت وردهفرآ :6پسماند خطرناک

طر زیست ختوانند براي سالمت انسان و محیطنامناسب می
ذاتی یا بالقوه ایجاد کرده و حداقل یکی از چهار ویژگی 

را  دنبویا سمی پذیريقابلیت اشتعال، خورندگی، واکنش

                                                           
1. Medical Waste 
2. Agricultural Waste 
3. Industrial Waste 
4. Commercial Waste 
5. Special Waste 
6. Hazardous Waste 

برده  داشته باشد یا در فهرست پسماندهاي خطرناک از آن نام
شده باشد. این پسماندها بدون توجه به هرگونه غلظت حد 

 شوند.آستانه، پسماند خطرناک محسوب می
ها در رابطه با پسماند، سالمت و ترین ضرورتیکی از مهم

ت شود یریایمنی است. بدین دلیل پسماند باید به نحوي مد
ع اما جوام ؛که حداقل خطر را براي سالمت انسان داشته باشد

اند که پایداري نمودهتري را مطرح هاي گستردهامروزي نیاز
از طریق زیستی)چرخه بازگشت مواد به طبیعت( محیط

بازیافت و استفاده مجدد از آن و بازه اقتصادي از اهم آنان 
اند. از طرف کسانی، پسماند را طالي کثیف نامیدهاست. 

دیگر، تجربیات جهانی نشان داده است که چنانچه بر 
ها مدیریت مناسب صورت نگرفته و این مواد با پسماند

هاي علمی و فنی به مواد با مخاطرات کمتر تبدیل شیوه
 نشأمطور اصولی و به روش مناسب دفع نگردند، نشوند و یا به
بسیار زیاد و تهدیدات فراوانی خواهند شد. این مخاطرات 

بایست شامل انجام تمهیدات مدیریتی نظیر توجهات می
کاهش و به حداقل رساندن تولید پسماندها در مبدأ، تولید 

-یک و جمعتر، تفککاالهایی باقابلیت بازیافت بیشتر و سهل

نظري، )ها باشد آن آوري صحیح، بازیابی و دفع اصولی
ترین دالیل اهمیت ها، مهمدر چارچوب این ضرورت. (1390

 توان به شرح زیر عنوان کرد:مدیریت پسماند را می
حفظ منابع طبیعی و جلوگیري از تخلیه و اتالف بیشتر  -

یست زجلوگیري از آلودگی محیط منابع زیستی کره زمین؛
عیت وضچراکه حتی آلودگی در مقادیر کم آن باعث تغییر در 

گردد و با ورود عناصر محیط )اتمسفر، آب، خاک و غیره( می
پسماند به چرخه طبیعت )مانند نشت شیرابه پسماند به 

ت زیسویژه محیطزیست بههاي زیرزمینی آب(، محیطسفره
 شود؛شهري دچار آسیب جدي می

 ؛اتخاذ رویکرد جامع کاهش پسماند تولیدي و مدیریت -
 وشی پایدار و اقتصادي؛پسماند تولیدشده به ر

 [.9]ارزش اقتصادي بازیافت پسماند  -
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 سازی آنمدیریت جامع پسماند و پیاده

 آوري، سیستمی است که جریان، جمع1مدیریت جامع پسماند
هاي پردازش، بازیافت و دفع پسماند را در تعامل با و روش

تی، زیسکه اهداف محیطنحويکند، بهیکدیگر مدیریت می
و اقتصادي مطلوب در یک منطقه مشخص به اجتماعی 
ر پسماند باید ازلحاظ دیگر، مدیریت پایدا عبارتبه .دست آید

حاظ ل لحاظ اجتماعی مقبول و از مؤثر، اززیستی محیط
ر این بر اساس عالوه بصرفه باشد. به اقتصادي مقرون 

هاي یک سیستم مؤثرترین ویژگی[، 11دیدگاه اندیشمندان ]
 :دار پسماند عبارت است ازمدیریت پای

سیستم باید همه نوع مواد و از هر  :جامعیت سیستم

منبعی را پوشش دهد. این رویکرد تصویري کلی نسبت به 
زي ریدهد که براي برنامهمدیریت پسماند به ما می فرایند

 استراتژیک ضروري است.

اي که در هر ایده :محوری-مقبولیت اقتصادی و بازار

بازار  شود، بایدمی مورد پردازش و بازیابی مواد ارائه
امکان نگاهی جامع  .ها را در نظر بگیردفرایندمحصوالت این 

لحاظ بازده اقتصادي و ارزیابی آن به دست  کل سیستم، ازبه
رسیدن به یک سیستم جامع مدیریت بنابراین  ؛آوردمی

 .در وضعیت کنونی است پسماند نیازمند تغییراتی عمده

یک سیستم مؤثر باید در طراحی، انطباق  :پذیریانعطاف

پذیري کافی داشته باشد تا در طول زمان و در و اجرا انعطاف
لحاظ  از .شرایط مختلف کارایی خود را از دست ندهد

هاي مدیریت پسماند بخشی از زیستی، تمام سیستممحیط
 نگاهی جامع به فشارهاياکوسیستم جهانی هستند. تنها با 

د توان مطمئن شوارد بر کل این سیستم جهانی است که می
کاهش این فشارها در یک منطقه به افزایش فشارها در 

 .مناطق دیگر منجر نخواهد شد

لزوم یکنواختی کمیت و کیفیت مواد بازیافتی،  :مقیاس

یتی هاي متعدد مدیرکمپوست یا انرژي، لزوم استفاده از گزینه
 هايمزایاي اقتصادي، همگی دلیلی بر ترجیح مقیاسو 

 .اي استو منطقه تربزرگ

براي اجراي مؤثر یک سیستم  :اجتماعی مقبولیت

[. 13مدیریت پسماند مشارکت عمومی امري ضروري است ]

                                                           
1. Integrated Waste Management 

خوبی بدانند و با آن مردم باید نقش خود را در سیستم به
امع ج هاي درون یک سیستم مدیریتفرایند همکاري کنند.

آوري، انتقال، دفع و پردازش، بازیافت( در ارتباط پسماند )جمع
کل کامل با یکدیگر هستند؛ بنابراین الزم است نسبت به

سیستم مدیریت پسماند نگاهی جامع وجود داشته باشد زیرا 
هدف یک سیستم جامع رسیدن به پایداري، اجتماعی، 

  [.11زمان است ]صورت همزیستی بهاقتصادي و محیط
ه ویژزیستی کشورها بهترین مسائل محیطیکی از مهم

توسعه، مدیریت پسماند شهري است. کشورهاي درحال
اگرچه ماهیت مسائل مدیریت پسماند شهري در کشورهاي 

توسعه تا حدود زیادي مشابه کشورهاي صنعتی است،  درحال
ولی شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی، انسانی، حقوقی، 

اقتصادي، محیطی و اقلیمی این کشورها باعث اعتقادي، 
هرحال،  ها گردیده است. بههایی در اداره این سیستمتفاوت

ي آورها، ضعف در جمعپراکندگی پسماندهاي خانگی در شهر
[، فقدان 14هاي ناشی از آن ]مکانیزه پسماند و آلودگی

 و سایر موارد مشابه، کشورها را با دفع بهداشتیگیري از بهره
زیستی و بهداشتی گوناگون که تهدیدکننده مسائل محیط

 نیبنابرا؛ سالمت جامعه است، مواجه شده کرده است
 ترینآوري و دفع پسماندها از مهمجمع کفایت سیستمعدم

هاي خطرناک در این شهرها عوامل اصلی در توسعه بیماري
 ترین مسائلی کهدهد که مهماست. نتایج مطالعات نشان می

توسعه  هاي درحالارتباط با مدیریت پسماند در کشوردر 
 [:11اند از ]عبارت

با آوري پسماندها عدم تناسب ظرفیت سیستم جمع -
 پوشش سیستم؛ جمعیت زیر

عدم بازدهی کافی سرویس خدمات شهري و مدیریت مواد   -
 زائد شهري؛

هاي رسمی و غیررسمی در کارگیري بخشمحدودیت در به  -
 بازیافت مواد؛هاي فعالیت

 مشکالت در ارتباط با دفع نهایی پسماند؛  -

 ي.هرش آوري و دفع پسماند خطرناکمشکالت مربوط به جمع  -

 11ریزي شهر تهران ]طبق گزارش مرکز مطالعات و برنامه
ه توسع[، بررسی پسماند تولیدي در کشورهاي درحال33و 
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1398بهار  | 73شماره     

 اي از ترکیبات زائد جامدگر آن است که سهم عمدهنشان
این  اي کهگونهدهند بهشهري را ترکیبات آلی تشکیل می

که درصد است. درحالی 85تا  45میزان در این کشورها بین 
درصد از کل زباله  45تا  25یافته بین شورهاي توسعهدر ک

بیانگر افزایش فرهنگ  دهد کهتولیدي را تشکیل می
توسعه است. ضعف  حال در کشورهاي درگرایی مصرف

 يکارآمدزباله در مبدأ و ضعف فناوري، باعث ناتفکیک 
 هاي حمل، پردازش و بازیافت شده است.شیوه

 های مدیریت پسماندرویکرد
 مدیریت پسماند با رویکرد ارزیابی چرخه حیات 

 ، بر اساس محاسبه دو مؤلفه1روش ارزیابی چرخه حیات

عیین زیست تها به محیطمیزان مصرف منابع و انتشار آالینده
هدف، براي  فرایندعنوان [. این رهیافت به15شود ]می

زیست در تولید با مشخص کردن ارزیابی ظرفیت محیط
در هاي مصرفی و ضایعات رهاشده انرژي، میزان نهاده

رویکرد، اثرات  ایندر  گردد.محاسبه می زیستمحیط
بررسی قرار  ی مرتبط با نظام تولیدي موردزیستمحیط

دیریت هاي مگیرند. کاربرد این روش براي ارزیابی سیستممی
یري، گتصمیم فرایندزمینه  خصوص درزباله جامد شهري، به

هاي مختلف دفع، رو به افزایش ها و روشطراحی استراتژي
است و روش استانداردي است که مطابق با استانداردهاي 

ISO [.16شده است ] ایجاد 
ی زیستهاي ارزیابی محیطارزیابی چرخه حیات یکی از روش

استاندارد و پرکاربرد در هاي عنوان یکی از روشاست که به
 ها، محصوالت و خدمات موردفرایندزیستی محیطارزیابی 

عنوان  گیرد. درواقع ارزیابی چرخه حیات بهاستفاده قرار می
زیستی بعد از ارزیابی فنی و ارزیابی محیطهاي یکی از روش

دار کننده ضلع سوم یک ارزیابی پایارزیابی اقتصادي، تکمیل
 کند تا عالوه بر ابعاد فنی و اقتصادي، ازاست که کمک می

زیستی نیز با اطمینان خاطر اقدام گردد. ایده به نظر محیط
 1960توان در دههابی چرخه حیات را میوجود آمدن ارزی

ط زیستی توسزمانی که مسائل محیطالدي جستجو کرد. می
اي قرار گرفت. طبق گزارش توجه فزاینده مردم و دولت مورد

                                                           
1. Life Cycle Assessment (LCA) 
2. Goal and scope definition 
3. Inventory analysis 
4. Impact assessment 

[، ارزیابی 17موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ]
که تمامی طورينگر دارد، بهکلی چرخه حیات رویکردي

چرخه  اتیعملهاي ضروري در مراحل و ها و رهایشورودي
 هايشود و نگرانیدر درون مرزهاي سیستم لحاظ می حیات
و  دهدزیستی را فراتر از یک مسئله خاص بسط میمحیط

فاده زیستی را با استکوشد محدوده وسیعی از مسائل محیطمی
 بحث و بررسی گیرندگان مورداز روشی کمی براي تصمیم

قرار دهد. طبق همین گزارش، در ارزیابی چرخه حیات اهداف 
 متصور است: زیر
ترین تصویر ممکن از اثرات متقابل فراهم کردن کامل -

 ؛زیستها با محیطفعالیت
زیستی و مراحل چرخه حیات شناسایی پیامدهاي محیط -

 ؛سهیم در این پیامدها« نقاط حساس »اصلی یا 

یا  هافرایندزیستی محصوالت، مقایسه پیامدهاي محیط -
 ؛هاي جایگزینفعالیت

 زیستیپیوسته پیامدهاي محیط همماهیت کلی و بهدرک  -
 ؛هاي انسانیحاصله از فعالیت

 ستیزییطمحگیرندگان در مورد اثرات ارائه اطالعات به تصمیم -
 .زیستی هاي بهبود محیطها و شناسایی فرصتاین فعالیت

 ارزیابی چرخه حیات شامل مراحل زیر است:
که در مورد چرایی )هدف( و  2تعیین هدف و دامنه کاربرد -

چگونگی )دامنه کاربرد( یک مطالعه ارزیابی چرخه حیات 
 کند.بحث می

هاي ها و خروجیکه فهرست ورودي 3تحلیل سیاهه و تجزیه -
ها و انجام محاسبات آوري دادهچرخه حیات بوده و شامل جمع

هاي چرخه حیات ها و خروجیسازي وروديمنظور کمیبه
 .استمحصول 

که هدف آن دریافتن و ارزیابی بزرگی و  4ارزیابی پیامد -
واسطه زیستی یک سیستم بهاهمیت پیامدهاي بالقوه محیط

 .استچرخه حیات آن محصول 
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صورت ترکیبی منابع آمده به دستکه نتایج به 1تفسیر -

 دهدها ارائه میهایی براي کاهش آنبحرانی پیامدها و گزینه
[17.] 

 پسماند با رویکرد توسعه پایدارمدیریت 

هاي بهینه مدیریت پسماند که بر پایه طراحی و اجراي روش
جانبه مسائل نگرش توسعه پایدار بوده و با یک دید همه

زمان و در کنار زیستی را هماجتماعی، اقتصادي و محیط
هاي یکدیگر در نظر داشته باشد، نیازمند بررسی ویژگی

میت از قبیل منبع تولید، کیفیت و ک مختلف پسماند در منطقه
پسماند و نرخ تولید آن، همچنین خصوصیات خود شهر مانند 

وهوایی، هاي موجود، توان اقتصادي، شرایط آبزیرساخت
وضعیت معابر شهري، فرهنگ و سبک زندگی مردم است 

[. مفهوم توسعه پایا ازجمله مباحثی است که امروزه 18]
اسان علوم اجتماعی، سیاسی، موردتوجه بسیاري از کارشن

زیستی قرارگرفته است. توسعه پایا  اقتصادي و محیط
اي است که نیازهاي نسل حاضر را برآورده سازد بدون توسعه

ش ده ساختن نیازهاي خویاینکه توانایی نسل آینده را در برآور
د. بدیهی است که بشر براي تأمین نیازهاي خود محدود کن

ی چون هایاما با روش؛ منابع طبیعی است ناگزیر از استفاده از
ا هاي تجدیدپذیر یوري منابع و استفاده از انرژيافزایش بهره

توان برداشت و تخریب منابع طبیعی را به حداقل پاک می
اي پویا، هدفمند و ممکن رساند. هدف از توسعه پایا توسعه

نیز  وکه ما براي ادامه حیات نگرانه است با تأکید بر اینآینده
که وريطزیست نیاز داریم. بهپیشبرد اهداف توسعه به محیط

راهبرد اصلی توسعه پایا این است که رشد اقتصادي را با 
زیست همراه گرداند. به عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط

همین دلیل، توسعه پایا داراي سه اصل پایداري اقتصادي، 
ت. پایداري زیستی اسپایداري اجتماعی و پایداري محیط

اقتصادي، به معناي حفظ و ارتقاي وضعیت فعلی اقتصادي 
که منابع طبیعی دچار تخریب شود که در این است بدون آن

هاي اقتصادي باید موجب رشد جامعه شده و با راستا فعالیت
عدالت و کارایی همراه باشند. پایداري اجتماعی، انسان و 

ه که گونتند. همانجوامع انسانی محور اصلی توسعه پایا هس

                                                           
1. Interpretation 
2. Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) 
3. Quantitative Strategic Planning Matrix 

ه جانبه است و توسعگفته شد، هدف توسعه پایا، توسعه همه
جانبه بدون توسعه اجتماعی ممکن نخواهد بود. در توسعه همه

اجتماعی بر اهدافی نظیر هویت فرهنگی، همبستگی اجتماعی، 
ها توسعه تشکیالتی، مشارکت شهروندان، توانمندسازي انسان

پایداري شود. تأکید می ن جابجایی اجتماعیو امکا
هاي زیستی، بر کاهش استفاده از منابع طبیعی و انرژيمحیط

تجدیدناپذیر، جلوگیري از اتالف منابع انرژي، کاهش تولید 
پسماندها و تأکید بر استفاده مجدد و بازیافت پسماندها، استفاده 

ها در از مواد قابل بازگشت به طبیعت و کاهش تولید آلودگی
 [.19کند ]کشاورزي تأکید میصنایع و 

مدیریت پسماند با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک و 

 ریزی کمی راهبردیماتریس برنامه

یس وتحلیل استراتژي، ماترریزي و تجزیهیکی از فنون برنامه
 2ها(ها و تهدیدها، فرصتسوات )تحلیل نقاط قوت، ضعف

ها و ردعنوان ابزاري جدید براي تحلیل عملکاست که به
دا گیرد که بدین منظور ابتاستفاده قرار می ها موردوضعیت آن

نسبت به شناسایی عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر 
حلیل ت و مدیریت پسماند اقدام شده و در مرحله بعد به تجزیه

 3QSPMنظر با استفاده از ماتریس و تدوین استراتژي مورد
شده را  هاي ارائه[. این روش راهکار20شود ]پرداخته می

هاي کند و ابزاري براي تبدیل تهدیدبندي میبررسی و طبقه
ها و تغییر نقاط ضعف به نقاط قوت با احتمالی به فرصت

مشارکت جوامع در طرح مدیریت پسماند شهري است. قلمرو 
وبی واقع چارچ ماتریس سوات وسیع و گسترده بوده و در
ان شود که امکمفهومی براي تحلیل سیستمی محسوب می

هاي ها، جنبهها، تنگناها، تهدیدعوامل و مقایسهی بررس
ی هاي محیط بیرونها و موقعیتها، تقاضازننده، فرصتآسیب

 [.21آورد ]را همراه با نقاط قوت و ضعف راهبرد به وجود می
 مدیریت پسماند با رویکرد کاهش پسماند

پسماند یک عامل کلیدي و زیرساختی اساسی در کاهش 
رویکردهاي متنوعی از مدیریت  ایجاد جامعه پایدار است.

[ که 22شده است ] پسماند در کشورهاي مختلف ارائه
توان به اقتصاد مدور در چین، پسماند صفر در استرالیا و می
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همزیستی صنعتی در اروپا اشاره کرد. همه این رویکردها 
مشترکی هستند، یعنی تبدیل پسماند یک داراي هدف 

عنوان ماده اولیه سیستم دیگر. این هدف سیستم تولیدي به
عنوان یک سیستم حلقه بسته از بر چرخه عمر محصول به

 13Rصورت رویکرد کلیمنابع و انرژي تأکید دارد که به
شود. و بازیافت( مطرح می )کاهش در مبدأ، استفاده مجدد

طور ویژه تمرکز بر کاهش پسماند به 3Rالبته در رویکرد 
 هاي استفادهتولیدي از مبدأ است و بعدازآن بر روي گزینه

با هدف کاهش  3Rشود. رویکرد مجدد و بازیافت تأکید می
پسماند به مقدار صفر یا کاهش دفن پسماند به صفر در 

ویژه در کشورهاي آسیایی بسیاري از کشورهاي جهان به
توجه قرارگرفته است  کره جنوبی موردمانند ژاپن، چین و 

[23.] 
امروزه مدیریت پسماند با رویکرد پیشگیري از تولید و کاهش 

ها تولید پسماند از اهمیت باالیی برخوردار است در بیمارستان
ؤثر عنوان اولین استراتژي منیز کاهش منابع تولید پسماند به

انی بیمارستهاي که پسماند توجه است چرا پیش مورد از یشب
منظور  شوند. بدین ایمنکمینه و  ،بایست قبل از دفع نهاییمی

د سازي تولید پسمانهایی که منجر به کمینهاستفاده از روش
 عنوان استراتژي بهداشتیهاي خطرناک شود بهویژه پسماندبه

شده و منجر به کاهش  و اقتصادي در مدیریت پسماند شناخته
هاي مدیریت پسماند کاهش هزینه نهایت تولید پسماند و در

هاي در حال اجرا با شود. به همین علت اصالح روشمی
 [.24رویکرد کاهش تولید پسماند ضروري است ]

 مدیریت پسماند با رویکرد تفکیک زباله

طرح تفکیک زباله در ایران از این نظر بسیار اهمیت دارد که 
بیشتر قابل  درصد یا بلکه 70اجزا و ترکیبات زباله تا حدود 

ها در ایران درصد زباله 20همچنین، حدود  .بازیافت است
داراى ترکیباتى، از قبیل کاغذ، کارتن، پالستیک، شیشه و 

ر خوبی در بازارى که دتواند بهمواد قابل بازیافت بوده که می
ایران وجود دارد، به شرطى که از مبدأ جدا شود، پس از 

درخور توجهی را به همراه بازیافت به مصرف برسد و منافع 
داشته باشد. مشکالتی مانند عدم انگیزه تولیدکنندگان 

ها، انباشت پسماند براي کمتر تولید کردن و یا تفکیک زباله
انگاري شهروندان در اصولی پسماندهاي خانگی، سهلغیر

                                                           
1. Reduce, Reuse and Recycle 

ویژه ها بهزیستی زبالهمورد مخاطرات بهداشتی و محیط
ی هاي سطحآن افزایش آلودگی آبتبع هاي پرخطر و بهزباله

ها و انتشار مواد آالینده در محیط و از سوي و زیرزمینی، خاک
دیگر مشکالت ساختاري، اداري و قانونی مدیریت پسماندها 

هاي مسئول و یا مؤثر صورت ناهماهنگی بین سازمانکه به
اي نماید، منجر به معرفی ایدهدر مدیریت پسماند بروز می

ان مدیریت پسماند با رویکرد تفکیک از مبدأ جدید با عنو
هاي زیادي در امر مدیریت پسماند صرف گردیده است. هزینه

ها و ارتقاي شود که الزم است براي کاهش این هزینهمی
هاي هاي مرتبط با پسماند بحث مشارکتکیفی فعالیت
جدید و  فنونها و یابی به آن با روشهاي دستمردمی و راه
بررسی قرار گیرد تا ضمن مشخص کردن عوامل علمی مورد

مؤثر بر مشارکت مردمی در مدیریت پسماند شهري، 
 [.25هاي این عوامل تعیین شود ]اولویت

 مدیریت پسماند با رویکرد اصالح الگوی مصرف

تولید زباله محصول فعالیت انسانی است و کمیت و کیفیت 
ون گوناگزباله با الگوي مصرف کاال و مواد توسط قشرهاي 

اجتماع رابطه مستقیم دارد، بنابراین در چرخه کامل تولید و 
رو شود. ازایناولین حلقه شناخته می« مصرف»دفع زباله، 

تأمل و تعمق در الگوي مصرف بسیار ضروري و حائز اهمیت 
گردد، است. در جوامعی که مصرف کاالها، ارزش تلقی می

، میزان مصرف مواد هاي نادرستارائه تبلیغات تجاري و آموزه
و کاال از حد معقول و ضروري فراتر رفته و درنتیجه پسماند 

ه گردد. در فرهنگ اسالمی، بر پاییا زباله بیشتري تولید می
و اساس موازین شرعی، اخالقی، اقتصادي، اجتماعی و 
فرهنگی از مناظر گوناگون بر پرهیز از اسراف تأکید گردیده 

توجه  داوند همواره موردهاي خو حفظ منابع و موهبت
و  هاي تهیهبنابراین ضرورت دارد در شیوه؛ قرارگرفته است

مصرف کاال و مواد، تجدیدنظر نموده و با رعایت اصول به 
اصالح الگوي مصرف پرداخته تا در تولید زباله، تأثیرات 

بهداشتی، اجتماعی و اقتصادي را شاهد  ادیزچشمگیر و بسیار 
باشیم. در زمینه اصالح الگوي مصرف، خرید کاال و مواد 

مدت، تهیه غذایی در حد نیاز و نگهداري و مصرف در کوتاه
اندازه نیاز خانوار در هر وعده غذایی، خرید و و تولید غذا به
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استفاده از لوازم و وسایل با عمر طوالنی و عدم استفاده از 

 [.26بارمصرف و مشابه اهمیت دارد ]االهاي یکک

 های مدیریت پسماندسیاست

 هاي شهري، چالشی جدي در کشورهاي درمدیریت زباله

در ا را هاي از سیاستباید مجموعه بنابراین؛ توسعه است حال

ارتباط با کاهش میزان زباله تولیدي توسط خانوارها در نظر 

 هاي مختلف مدیریت زباله، متکیگرفت. در این راستا سیستم

ها است که دربرگیرنده دامنه سازي زبالهبه اصل کمینه

ها براي کاهش مصرف منابع یا جلوگیري از اي از روشگسترده

هاي سازي زبالهکمینه زمینه. سه مؤلفه در استها انهدام زباله

شهري شامل کاهش مصرف، بازمصرف و بازیافت در نظر گرفته 

هاي شهري، از طریق این سه مؤلفه شود که حل بحران زبالهمی

نهایت توسعه پایا اکولوژیکی را دربر خواهد  پذیر بوده و درامکان

ی زیستداشت. عدم کنترل تولید زباله، در آینده آثار محیط

وجه ت  منظوربه بنابراین؛ رانی را به ارمغان خواهد آوردغیرقابل جب

آوري زباله و بازیافت، ضرورت دارد شناخت کاملی به اقتصاد جمع

 آوري حاصل آید که درهاي جمعاز دیدگاه شهروندان و نظام

ها نهایت منجر به ارائه راهکارهایی شود که عالوه بر کارایی آن

یه زیستی توجمحیط -اقتصادي آوري پسماند، به لحاظ در جمع

و هزینه چندانی نیز براي مدیریت شهري نداشته  الزم را داشته

[، سه 27[. طبق گزارش حمزه کلکناري و همکاران ]27باشد ]

 هاي مدیریت پسماند وجود دارداستراتژي براي بررسی سیاست

 اند از:که عبارت

 دهی پسماندگذاري نرخ متغیر خدماتاستراتژي قیمت -

دهد و هاي قابل دفن را کاهش میاین استراتژي مقدار زباله

شود. همچنین این باعث افزایش مقدار مواد بازیافتی می

تواند یک انگیزه مالی براي شهروندانی که کمتر استراتژي می

گذاري نرخ ثابت از طرفی مدل قیمت .کنند، باشدزباله تولید می

منظور کاهش مقدار ي افراد بهاي را براها هیچ انگیزهبراي زباله

زیست خطرناک کند. این اقدام براي محیطها ایجاد نمیزباله

هاي اي براي شرکت در برنامهاست و افراد نیز هیچ انگیزه

بازیافت، کمپوست و یا استفاده نکردن از محصوالتی که داراي 

 مواد غیرقابل بازیافت هستند، ندارند.

 استراتژي آموزش -

زیستی پسماند ها در ارتباط با مسائل محیطخانوادهآموزش 
اهش کننده بر جریان کعنوان رکن اساسی و تعیینتواند بهمی

هاي شهري نقش داشته باشد. نتایج مطالعات نشان داده زباله
ورانه لحاظ فنا هاي مختلف بازیافت ازاست که فقط سیستم

ت، مؤثر نیسو سازمانی بر رفتار مردم در ارتباط با بازیافت 
هاي تشویقی و آموزش نقش مهمی در این رابطه بلکه روش

کنند و بیانگر اثر مثبت آموزش در افزایش کارایی ایفا می
هاي قانونی که ها در مدیریت پسماند است. برنامهبنگاه

د تواننکنند، میآگاهی عمومی و مشوق براي مردم ایجاد می
لیدشده توسط هاي خطرناک و سمی تودر مدیریت زباله

ها را زیستی این نوع زبالهخانوارها مؤثر باشند و اثرات محیط
زیستی و هاي محیط[. اهمیت آگاهی28کاهش دهند ]

آموزش، مؤثر در کاهش تولید زباله و تمایل به حداقل رساندن 
 پسماند است.

 هاي اقتصادياستراتژي انگیزه -
ایش آگاهی هاي اقتصادي در شهروندان و افزایجاد انگیزه

ز زیستی حاصل اآنان از خطرات بهداشتی و نیز منافع محیط
ها در مدیریت پسماند اهمیت دارد. مشارکت همگانی آن

هاي مطالعات مختلفی که براي بررسی اثرات مشوق
اقتصادي بر رفتار مدیریت و بازیافت پسماند توسط خانوارها 

این  شده است گواه بر اهمیت در کشورهاي مختلف انجام
ها بر کاهش تولید زباله و افزایش بازیافت توسط سیاست
عنوان یکی از عناصر مهم در کاهش ها است که بهخانواده
 شود.زیستی در نظر گرفته میهاي محیطآلودگی

 های قانون مدیریت پسماندچالش
مدیریت پسماند یا مدیریت چرخه مواد، امروزه یکی از 

توجهی در این ست و هر بیمحورهاي اصلی توسعه پایدار ا
زیست وارد خواهد ناپذیري به محیطزمینه خسارت جبران

کرد. در همین راستا در کشور ما، اصل پنجاهم قانون اساسی 
زیست را وظیفه عمومی تلقی نموده صراحت حفظ محیطبه

بار زیست از آثار مخرب و زیانمنظور حفظ محیطاست. به
و جلوگیري از شیوع  پسماندها و بهبود محیط زندگی
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ها و امراض ناشی از دفع نشدن بهداشتی پسماندها و بیماري
قانون اساسی، مجلس شوراي  50نیز اجرایی شدن اصل 

قانون مدیریت پسماند را تصویب کرد.  1383اسالمی در سال 
مطابق با این قانون، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها در این 

ر شهرها و روستاها و حریم غیراز صنعتی و ویژه دقانون به
ها ها به عهده شهرداري و دهیاري و در خارج از حوزه آنآن

ها است. مسئولیت پسماندهاي ویژه و به عهده بخشداري
 وانتقالها است. نقلصنعتی هم به عهده تولیدکننده آن

نامه اجرایی مصوب، آیین بر اساس مرزي پسماندهاي ویژه درون
مرزي پسماندها هم طبق مقررات کنوانسیون انتقال برون و نقل

بازل و پسماندهاي دریایی تابع پیوست پنجم کنوانسیون 
MARPOL  استو کنوانسیون دفع مواد زائد در دریا. 

قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب مجلس  1383در سال 
فصل پنجم از بخش  61شوراي اسالمی رسید و بند ج ماده 

قانون به ارائه برنامه مدیریت پسماندهاي کشور دوم این 
آوري، اي که در پایان برنامه چهارم، جمعگونهاشاره دارد، به

نی هاي فونقل، بازیافت و دفع کلیه پسماندها با روشحمل
از فصل پنجم  66زیستی و بهداشتی انجام شود. ماده محیط

 مالها مبنی بر اعاین قانون نیز به الزام کلیه دستگاه
اي زیست برهاي مصرف بهینه منابع پایه و محیطسیاست

هاي مدیریت سبز همچون کاهش مواد زائد اجراي برنامه
ها اشاره دارد. در ادامه، برنامه پنجم توسعه جامد و بازیافت آن

به تصویب مجلس رسید به بحث مدیریت  1389که در سال 
ز شامل پسماند اشاره دارد و بر اجراي برنامه مدیریت سب

مدیریت مصرف انرژي، آب، مواد اولیه و تجهیزات، کاهش 
قانون مدیریت  ها تأکید ورزید.مواد زائد جامد و بازیافت آن

پنج اده است و مطابق آن، پسماندها به م 23پسماند شامل 
 ي پزشکی،گروه شامل پسماندهاي عادي، پسماندها

رزي و پسماندهاي کشاوپسماندهاي ویژه، پسماندهاي 
 39نامه اجرایی این قانون داراي . آییناندشدهیمتقسصنعتی 

ها نامه به هماهنگی بین دستگاهآیین 2ماده است که ماده 
به شرح اعضاي کارگروه ملی مدیریت پسماند اشاره داشته 

، 12وظایف این کارگروه را بیان نموده است. مواد  3و ماده 
 مجازاتنامه مذکور نیز به جرائم و نییآ 19، 20، 31، 34

حال، باوجود قوانین و  هر پردازد. بهیممقرر در این حوزه 
مقررات باالدستی در حوزه مدیریت پسماند، در عمل 

ت رو اسهاي جدي روبهمدیریت پسماندها در کشور با چالش
[29.] 

 های حقوقیچالش

ت ریهاي اجرایی اثرگذار بر وضعیت مدیترین دستگاهمهم
اند از وزارت کشور، وزارت گانه کشور عبارتپسماندهاي پنج

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن، 
تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزي و 

وجود مشخص بودن  زیست. ولی باسازمان حفاظت محیط
رایی اجهاي غالب تکالیف و وظایف قانونی هر یک از دستگاه

یادشده، وضعیت موجود مدیریت پسماندهاي کشور، وضعیت 
 [.29مناسب و مطلوبی نبوده است ]

 یسازمان بینعدم یکپارچگی و همکاری فرا بخشی 

هاي شهري و روستایی که روزانه ها، از زبالهطبق گزارش
 20صورت کمپوست و درصد آن به 70شود، آوري میجمع

 خوبی قابل بازیافتلی بهدرصد آن از طریق صنایع تبدی
فقدان هاي مسئول، اما ناهماهنگی ارگان؛ [30است ]

استراتژي منسجم در مدیریت پسماندها از تولید تا دفع از 
یکسو و نقصان یا نبود استانداردهاي ویژه جهت تولید 
کمپوست، بازیافت و پسماندهاي خطرناک از سوي دیگر 

اهداف را غیرممکن هایی است که نیل به این ازجمله چالش
 [.29نموده است ]

 توجهی به آموزش و مشارکت شهروندیبی
هایی در حوزه مدیریت پسماند وجود دارد که آسیب

هرحال، ها دارند. بهشهروندان نقش اصلی در رفع آن
هاي بیشتر و مستمر است شهروند مدنی مستلزم آموزش

ت خکند تا شناو این روند به افراد و شهروندان کمک می
 [.29شفاف و درستی از نقش خود در جامعه کسب کنند ]

نبود نظارت دقیق و کامل بر اجرای قانون مدیریت 

 پسماند

نظارت دقیق و کاملی بر اجراي قانون مدیریت پسماندها و 
نامه اجرایی آن وجود نداشته و تالش بیشتر سازمان آیین

 [.29]تواند مؤثر باشد زیست در این خصوص میحفاظت محیط

 مدیریت پسماند در نظام حقوقی سایر کشورها
حلیل تواند به تبررسی تجربیات و قوانین سایر کشورها می

علمی و منطقی ساختار حقوقی مدیریت پسماند در کشور 
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 صورت محلی مدیریتکمک کند. در انگلستان پسماندها به

آوري و دفع پسماند توسط شوند، به این نحو که جمعمی
شده ولی توسط شهرداري مدیریت و  انجام بخش خصوصی

ریزي محلی، شود. همچنین یک شوراي برنامهنظارت می
مدیریت پایدار پسماندها را با توجه به قوانین باالدستی مواد 

هاي کند. هزینهزیستی، تدوین میآالینده و آلودگی محیط
هاي عمومی مردم و فروش مدیریت پسماند از محل مالیات

آید. جرائم لیدي از پسماندها به دست میکمپوست تو
زیستی در انگلستان به نحوي است که شامل محیط
شود. نوع مواجهه با جرائم هاي نقدي و حبس میجریمه
 زیستی به نحوي است که عالوه بر جبران حقوق ازمحیط
شود تا به نحوي با فرد خاطی برخورد رفته تالش می دست

موز بوده و احتمال وقوع مجدد آشود تا براي دیگران عبرت
 .[29زیستی کاهش یابد ]جرم محیط

است که  1976قانون مدیریت پسماند در آمریکا مصوب سال 
زیست نیز در هر ایالت داراي یک آژانس حمایت از محیط

 کشور نظارت اداره است که بر حسن مدیریت پسماند در آن
ها نیز قانون مدیریت پسماند در آن کند. هر یک از ایالتمی

د. کننکشور را با شرایط و وضعیت عمومی خود منطبق می
اي ههاي فنی و مالیاتهزینه مدیریت پسماند از محل کمک

 زیستی، قوانینشود. در حوزه جرائم محیطعمومی تأمین می
ارند، د یندگی تأکیدمدیریت پسماند بر بازدارندگی از آال

که از ابتدا معیار و استانداردي براي تولید کاال و نحويبه
کنند که پس از مصرف، حداقل مصرف خدمات تعیین می

آالیندگی و زباله ممکن تولید شود. هر تولیدکننده بر اساس 
حجم تولیدات خود باید مالیات پسماند را پرداخت کند و 

اسب بندي مناز مبدأ و بستههاي تفکیک زباله دستورالعمل
براي کاالهاي تولیدي خود را که توسط آژانس حمایت از 

رحال، هشود، رعایت نماید. بهزیست تعیین و ابالغ میمحیط
صورت نقدي بوده و مبالغ زیستی بهبرخورد با جرائم محیط

 [.29گردد ]شده از افراد مجرم، صرف مدیریت پسماند می اخذ
قانون مدیریت پسماند مورد تصویب  1979در آلمان در سال 

اعالم کرد که  2005قرار گرفت. این کشور رسماً در سال 
کند و دیگر هیچ تمامی زباله تولیدي خود را بازیافت می

آوري و ها مجري جمعکند. شهرداريپسماندي را دفن نمی
یاز ن هاي موردمدیریت پسماند در هر منطقه هستند که هزینه

هاي عمومی مینه را از دولت و از محل مالیاتخود در این ز
کنند. مراجع محلی هم بخشی از نظام مدیریت پرداخت می

کنند تا ضمن توجه به قوانین و پسماند هستند و تالش می
مقررات ابالغی، شرایط محلی و بومی را در نظر بگیرند و 
مطابق مقتضیات محلی، قوانین ابالغی را اجرا نموده و بر آن 

ر زیستی دت داشته باشند. نوع مواجهه با جرائم محیطنظار
آموزي و که بر عبرتنحويآلمان شبیه به انگلستان است به

ترساندن مجرمان این حوزه تأکید و سعی دارد تا حد ممکن، 
ها و سرمنشأهاي بروز جرم را از بین ببرند. هراندازه زمینه

ده ش زیست مرتکبتري در زمینه محیطفردي خالف سنگین
ها بروز و بازتاب بیشتري پیدا باشد، کار خالف او در رسانه

 [.29کند ]می

 گیرینتیجه
گذاري و قوانین مدیریت پسماند در ایران در مسائل سیاست

آن درگرو بررسی بیشتر مسیر رشد خود بوده و تکامل 
هاي و حمایت تمام نهادهاست. کاستی متخصصان حقوقدانان،

مانند  اندها و مسائل حقوقی بسیار متنوعگذارياین سیاست
، نادیده یا کم اثر دیدن دیدگاه تخصصی مجازاتناچیز بودن 

 هاي الزم برايبینی[ نبود پیش31و علمی در ماهیت قوانین ]
گیري زیستی، تمرکز و جهتاز استمرار جرائم محیط جلوگیري

ه توجهی ببیشتر حقوق کیفري به اشخاص حقیقی و کم
 هايتوجهی در تهیه یا اجراي سیاستاشخاص حقوقی، کم

زدایی، تأکید بر عمدي و غیرعمدي بودن عمل مجرمانه جرم
)که در هر دو صورت، آثار مخرب خود را بر محیط خواهد 

ه زیستی )کداشت(، حیثیتی نبودن جرم براي مجرم محیط
د اصل و هدف تربیتی آن فراموش شود و شوباعث می

نظر وجدان عمومی و  اي ناچیز ازمجرمان با پرداخت جریمه
جامعه پنهان و ناشناخته بمانند(، نبود دادگاهی ویژه براي 

 گذاراننقانو شود می پیشنهاد  ورمنظ  بدین زیستی.جرائم محیط

مینه زیستی در زهاي تخصصی محیطبا تشکیل کمیسیون
جرم  هايمصداق شناسی،آسیب با پسماند، مدیریت

زیستی پسماند را با رعایت اصل پیشگیري و به هنگام محیط
گذار ها تعیین نمایند. قانونبودن قوانین و ضمانت اجرایی آن
 وردزیست بنگرد و قوانین مبهتر است با وسعت نظر به محیط

 ا درزیست رنیاز را بر مبناي آن وضع کند و اهمیت به محیط
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کل سیستم حقوقی رواج داده و آن را همچون میراث مشترک 
گذار باید به جنبه [. همچنین قانون31گذاري کند ]بشر ارزش

پیشگیرانه موضوع عنایت ویژه داشته و براي اجراي قوانین و 
مقررات مدیریت پسماند، مکانیسم اجرایی قوي که بتواند 

[. 32اید ]نی نمبیدرستی قوانین مذکور را اجرایی کند پیشبه
هاي تخصصی باید موارد فنی و از طرف دیگر، دستگاه

تخصصی را بررسی و در قوانین لحاظ و درصدد اصالح 
وجود ها و قوانین ممشکالت موجود باشند تا با اصالح سیاست

ها و قوانین مفید و اجرایی، در جهت و تصویب سیاست
 هاي مؤثري برداشته شود.زیست گامحفاظت از محیط

در یک سامانه یکپارچه مدیریت پسماند شهري اگر چنانچه 
هاي جریان پسماندها از دفن مستقیم به سمت سایر فناوري

پردازش و دفن مانند تفکیک مواد قابل بازیافت، هضم 
هوازي و پسماند سوزي هدایت شوند، مقدار هوازي، هضم بی

تی زیسمحیطهاي ها و انتشار آالیندگیتوجهی از هزینهقابل
ناشی از شیرابه پسماند کاسته خواهد شد. باید توجه داشت 
که در یک سامانه مدیریت پسماند الزامی وجود ندارد که همه 

اي هاي پردازش و دفع وجود داشته باشند بلکه سامانهفناوري
ها و مفید خواهد بود که داراي کمترین مقدار انتشار آالینده

حال، با توجه به اینکه سهم هرکمترین هزینه باشد. به
پسماندهاي خشک از کل پسماند تولیدي در حال افزایش 

سازد. در اجراي ها را ضروري میاست. این امر بازیافت آن
این مهم، جداسازي مواد قابل بازیافت در مرحله تولید )مبدأ( 
به دلیل سهولت، وقت و هزینه کم، عدم آلودگی و تخریب 

تر، کارآمدتر و مراتب مطلوبت بهکمتر مواد قابل بازیاف
 تر است.عملیاتی

مدیریت پسماند در مراکز بهداشتی درمانی نیازمند توجه ویژه 
بنابراین بازنگري در شیوه مدیریت پسماندها، ارائه ؛ است

 سازيایمنیهاي منظم و تجهیز مراکز به تجهیزات برنامه
 سازيی منیاهاي اندازي سایتو یا راه هاي عفونیپسماند

براي ارائه خدمات به کلیه واحدهاي بهداشتی درمانی 
ها در ارتباط با آموزش خانواده ضروري است. از طرف دیگر،

عنوان رکن اساسی و ها بهزیستی پسماندمسائل محیط
هاي شهري است و کننده بر جریان کاهش پسماندتعیین
اي نهوگها باید بهبینی سازوکارهاي انگیزش در خانوادهپیش

ت ها به کاهش تولید زباله و مشارکباشد که بتواند در ترغیب آن
ر پایان، د در نظام تفکیک و بازیافت پسماند شهري مؤثر باشد.

امه نبا توجه به تصویب طرح جامع مدیریت پسماند و آیین
ا زیستی، ضروري است تاجرایی آن و قوانین باالدستی محیط

 هايگذاري، سیستمدر کنار سیستم قانونی و سیاست
فرهنگی نیز تقویت  -تی و اجتماعیزیسمحیط -اقتصادي

ردند. این نکته اهمیت دارد که حل مشکالت ناشی از پسماند، ک
بعدي است که همکاري و همیاري و  اي پیچیده و چندمسئله

ویژه شهروندان را طلبیده و تجمیع همه امکانات جامعه و به
هاي اقتصادي، یر مشوقنیازمند ابزارهاي غیرحقوقی نظ

هاي ابزارهاي فرهنگی، آموزشی و ترویجی در کنار ضمانت
توان نسبت به حل حقوقی است و بدون این ملزومات نمی

 ویژه پسماند امیدوار بود.زیستی بهمشکالت محیط
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