
 

 مدیریت پسماند در ایران
 آلمان-زمینه کارگاه مدیریت پسماند ایران برگه پس

   ۲۰۱۷فوریه  ۲۵

 تهران، ایران
 

 

 پویایی در مدیریت پسماند ایران

 

المللی گشود. پس از  هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی درهای خود را به روی جامعه بین ۲۰۱۶ایران در سال 
نشان داد که  ۲۰۱۶، انتخابات مجلس در فوریه ۲۰۱۶المللی اقتصادی و مالی در ژانویه  های بین کاسته شدن از تحریم

کنند. مدیریت پسماند  و آن را تأیید میمردم از گشایش اقتصادی حاصل شده در دوره رئیس جمهور روحانی استقبال 
های اخیر برابر نوسازی قرار گرفته  تواند از این پویایی سود جوید تا به این ترتیب از سدی که طی سال ایران نیز می

 است، گذر کند.

توسعه در باشند. توانند معیاری برای بقیه کشور  تر هستند، می شهرهایی مانند تهران و اصفهان که در مدیریت پسماند نسبتاً پیشرفته
، اعم از ترکیب جدا کردن زباله و راهکارهای مختلف استفاده و بازیافت زباله، از یک راستای مدیریت پسماند یکپارچه

کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و جلوگیری تواند باعث  دارد و از طرف دیگر می دیپتانسیل اقتصاسو برای ایران 
اندرکاران سیاسی، شهری و بخش خصوصی در ایران و همچنین شرکای  این امر مستلزم تالش مشترک دست شود. از آنها در آینده

 المللی است. بین

یابد که از یک  زمانی به بهترین شکل ممکن تحقق می پتانسیل همکاری بین ایران و آلمان در بحث مدیریت پسماند فقط
ای از وضعیت مدیریت پسماند در ایران داشته باشند و از طرف دیگر  اندرکاران آلمانی دانش گسترده طرف دست

کنندگان آلمانی فناوری و خدمات را بشناسند. کارگاه مدیریت  اندکاران ایرانی راهکارهای مفهومی و فنی عرضه دست
 دارد. ایران و آلمان در راستای این تبادل دانش گام برمی پسماند

 

 تولید زباله

 

 ۲۴۰های شهری در ایران  تولید زبالهمتوسط سرانه  است. میلیون تن ۱۰های شهری ایران بیش از  ساالنه زبالهتولید 
ازای هر نفر تا  شود؛ در این شهر به کیلوگرم در سال است. بیشترین تولید سرانه زباله مربوط به پایتخت کشور تهران می

های  ترین گروه زباله بزرگ %۷۰با حجمی نزدیک به های آلی  زباله شود. کیلوگرم زباله شهری در سال تولید می ۴۵۰
 ( اختصاص دارند.%۳( و فلز )%۸، مقوا/کاغذ )(%۱۰)ی به پالستیک های بعد دهند، رتبه شهری ایران را تشکیل می

. بعضاً طور خاص چالشی کلیدی است به تولید زباله در صنعت نفت، گاز و پتروشیمیهای صنعتی  در خصوص زباله
د آنها گیرند و الزم است فرآیندهای خاص تصفیه و بازیافت در مور های خطرناک قرار می ها در رده زباله این زباله

 انجام شود.

 

 ساختار مدیریت پسماند در ایران

 

ها یا  اندرکاران کشوری وزارتخانه ترین دست دهی مدیریت پسماند در ایران ساختاری سلسله مراتبی دارد. مهم سازمان
( SWMOsهای مدیریت پسماند ) ها وابسته به آنها است. مقامات محلی و سازمان ( و سازمانDoEادارات محیط زیست )

های ایشان ارائه  اندکاران و مسئولیت اندرکاران هستند. تصویر زیر مروری کلی از دست ترین دست در سطح محلی مهم
 دهد. می

 

 های توسعه و همکاری در مدیریت پسماند ایران پتانسیل

 

( بنیادهای حقوقی و ۲۰۲۰-۲۰۱۵ساله مدیریت پسماند شهری ) و برنامه پنج ۲۰۰۴قانون ملی مدیریت پسماند سال 
دهند. در حال حاضر قانون مدیریت پسماند در دست بازبینی است،  استراتژیک مدیریت پسماند را در ایران تشکیل می

گیرد. در کنار بازبینی  های جدیدی را برای گنجاندن در قانون مدیریت پسماند در نظر می گذار چه اولویت باید دید قانون
. در حال حاضر اجرای قوانین به علت کمبود منابع مالی (۰)نهفته است جرای قوانین اولیه امحتوایی، چالش اصلی در 

صالح با مشکل مواجه شده است. اقدامات آموزشی  و انسانی و نیز دانش ناکافی در بحث مدیریت پسماند بین مقامات ذی
 سازی در مراجع مربوط کمک کنند. تتوانند به ظرفی در سطح ملی و محلی می (۱)خدمات مشاوره و بازآموزی و نیز 



 

 

در مورد اهمیت ساختارهای مدیریت پایدار  (۲)آگاهی مردم ایران از مشکالت گذاران  عالوه بر تخصص سیاست
ویژه در مورد  ، برای نوسازی مدیریت پسماند نقشی کلیدی دارد. این امر به۳))جمله پیشگیری در تولید زباله  پسماند، من

های فعلی شرطی مهم برای توسعه  کند. افزایش نرخ های شهری صدق می زباله (۴)های تفکیک  تممعرفی گسترده سیس
سازی  آوری جداگانه در ایران پتانسیل زیادی برای پیاده های جمع مراحل بعدی استفاده و بازیافت است. عالوه بر سیستم

های الکتریکی و  صول برای زبالهگیری و نظارت بر مح های بازپس سیستمو همچنین (۵) های گرویی  سیستم
طور  با توجه به تغییر الگوی مصرف، تولید زباله در این گردش به  وجود دارد. (۶)الکترونیکی و خودروهای قدیمی 

 شود. های اصلی مدیریت پسماند در ایران می های آتی تبدیل به یکی از چالش کند و در سال مداوم تغییر می

 

بین  مغایرت هدفمواد قابل بازیافت مانند مقوا / کاغذ، پالستیک، شیشه و غیره ایران وظیفه دارد  بازیافتبا توجه به 
سلسله  (۷)سوزی از سوی دیگر را حل نماید.  نرخ باالی استفاده از مواد از یک سو و ارزش باالی حرارتی زباله
در وهله اول بازیافت )مواد( نسبت به استحصال مراتب مدیریت پسماند در ایران تفاوت اندکی با اتحادیه اروپا دارد. 
گیرندگان ایرانی در حال حاضر در درجه اول به  انرژی حرارتی از زباله ارجحیت دارد، اما بعد از این امر تصمیم

های باالتر برای استحصال انرژی  هستند. این نکته در سیاست تعیین تعرفه مند عالقه (۸)سوزی  های زباله فناوری
یابد. این مسئله باالخص در مناطق  از دفع زباله در مقایسه با استحصال انرژی از گاز لندفیل و بیوگاز نمود میحرارتی 

حل مناسبی برای دفع زباله  وهوایی راه کند که در آن دفن زباله با توجه به شرایط جغرافیایی و آب ساحلی شمال صدق می
سوزی را در نظر دارد که در درجه اول برای سوزاندن  کوره زباله ۱۵نیست. دولت ایران در حال حاضر برنامه ساخت 

سوزی پسماندهای  های زباله گیرند. در عین حال طرف ایرانی نسبت به فناوری های شهری مورد استفاده قرار می زباله
ایگزین در سوخت جمند است. همچنین استفاده از زباله به شکل  عالقه PCB/PCTهای حاوی  بیمارستانی و نیز زباله

 (۸)گیرندگان ایران است.  در حال حاضر مورد بحث تصمیم های تولید سیمان کارخانه

 

سوزی است، توضیحی است  های زباله طور خاص روی فناوری این نکته که در بحث استفاده از زباله شهری تمرکز به
 %۹۰)که در حال حاضر بیش از  های فسیلی بر این هدف که استحصال انرژی کمتر بر پایه تولید انرژی از سوخت

 ۸۰۰های آلی نیز شرایط مشابهی دارد: در این بخش ایران پتانسیلی برابر با  است( استوار باشد. فرآیند استفاده از زباله
های زیر است: )الف( تبدیل ضایعات  دارد. برای این منظور تمرکز روی فناوری مگاوات حاصل از منابع زیست توده

های شهری و کشاورزی و نیز )د( استفاده از گاز  های شهری، )ج( تخمیر زباله )ب(، سوزاندن زباله کشاورزی به گاز،
عالوه در  به( ۹)شود.  های تجدیدپذیر تأمین می انرژی سیاست تعیین تعرفههایی از طریق  لندفیل. بودجه چنین پروژه

 (۱۰) ضمین کیفیت نیز وجود دارد.های ت مورد فرآیندهای کمپوزیت و تخمیر نیاز به تمرکز روی سیستم

 

نیز موضوع بسیار حساسی است. این نکته بیش از هر  (۱۱)کار با ضایعات صنعتی های آلی  در کنار استفاده و دفع زباله
شود. آمار و ارقام مربوط به تولید و اطالعات  چیز معطوف به پسماندهای خطرناک صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می

استفاده و دفع در گذشته تقریباً در دسترس نیست، با این وجود عالوه بر سایر مراجع، سازمان محیط مربوط به نحوه 
 شود. زیست هم تأیید کرده است که در این زمینه نیز نیاز به ارائه خدمات مشاوره و راهکارهای فناوری احساس می

 

های موجود از  در کانون توجه قرار دارد. پتانسیل (۱۲) دفن زبالههای آتی بحث  در مورد دفع زباله همچنان در طی سال
یک طرف در بستن و نوسازی مراکز دفن زباله بدون کنترل و همچنین از طرف دیگر ساخت مراکز دفن زباله تحت 

محل دفع و  مشکل دفع ضایعات بیمارستانیکنترل است. برای ساخت مراکز دفن زباله جدید در کنار سایر موارد باید به 
ریزی شده توجه داشت. عالوه بر این، دولت ایران پتانسیلی در  سوزی برنامه های زباله حاصل از کوره خاکستر پسماند

 بیند. و می ساخت تأسیسات استحصال و استفاده از گاز لندفیل

 

ر خاص طو های خاص دفع زباله، توسعه آتی مدیریت پسماند ایران به گیری به نفع یا بر خالف فناوری عالوه بر تصمیم
بستگی دارد. این در حالی است که برای طرف  المللی های بین امکانات انتقال دانش و فناوریو  مسائل تأمین مالیبه 

گذاران خارجی  هم از اهمیت برخوردار است. حضور و مشارکت سرمایه نیروی کار محلیایرانی اشتغال و بازآموزی 
های  دچار مشکل شده است، چرا که فقط تعداد اندکی از بانک ختموانع موجود در سیستم پردادر حال حاضر به علت 

 کنند. المللی امکان انتقال پول به ایران و از ایران را فراهم می بین

 

اندازی خوب برای نوسازی  های موجود، اشاره بر چشم این تنوع پتانسیل و پویایی اقتصادی در حال رشد با وجود چالش
 د.مدیریت پسماند در ایران دارن

 

های اصلی توسعه در مدیریت پسماند ایران هستند. این نمودارها ظرفیت  دو تصویر زیر مروری کلی بر پتانسیل
( روی بهبود شرایط کلی مدیریت پسماند را به y( و اثر قابل تحقق آن )محور xسازی هر یک از اقدامات )محور  پیاده

سازی باال و  فشار برای عملی کردن اقداماتی با ظرفیت پیادهآورند. بر این اساس، فرض بر این است که  نمایش درمی



 

پتانسیل اثربخشی باال بسیار زیاد است )رنگ قرمز(. به همین نسبت اقداماتی که فشار کمتری برای عملی شدن دارند با 
 اند. رنگ زرد )وسط( یا سبر )پایین( مشخص شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پتانسیل اثربخشی باال

 پتانسیل اثربخشی پایین

 سازی باال ظرفیت پیاده پتانسیل اثربخشی باال
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بستن مراکز دفن 

 زباله
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های کار  استراتژی
با ضایعات 
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 مدیریت پسماند
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معرفی سیستم 
 گرویی

ایجاد آگاهی 
 درباره مشکالت
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زباله در های تفکیک  سیستم
خصوص  سطح کشور، به

 برای پسماند زیستی
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 آلمان آینده همکاری بین ایران و

 

صورت رنگی  های توسعه که برای آن همکاری بین ایران و آلمان وجود دارد، به در نمودار زیر هر یک از پتانسیل
"شناسایی و انتقال مفاهیم، خدمات و محصوالت  UFOPLANاند. این ارزیابی بر پایه نتایج قبلی پروژه  مشخص شده

و  –داز آلمان به تصویر کشیده شده است. در ادامه روند پروژه ان مدیریت پسماند" استوار است و در ابتدا از چشم
 شود. روزرسانی می این تصویر به –خصوص بعد از این کارگاه  به

 

 

 

 

 

 پتانسیل اثربخشی باال

 پتانسیل اثربخشی پایین

 سازی باال ظرفیت پیاده

 پتانسیل اثربخشی باال

های تضمین کیفیت  سیستم
جلوگیری از  کمپوزیت + تخمیر

 تولید زباله

ساخت، نوسازی و 
بستن مراکز دفن 

 زباله
گیری و  های بازپس سیستم

های  نظارت بر محصول )زباله
الکتریکی و الکترونیکی، 

 خودروهای قدیمی(

سازی کارآمد قوانین  پیاده
 مدیریت پسماند

های  ساخت کوره
 سوزی زباله

استحصال انرژی 
بندی استراتژی  فرمول از زباله

بازیافت )ارزش حرارتی 
 در برابر بازیافت(

های کار  استراتژی
با ضایعات 

 صنعتی

بازبینی قوانین ملی 
 مدیریت پسماند

مشاوره/بازآموزی در 
 سطح دولتی و محلی

معرفی سیستم 
 گرویی

ایجاد آگاهی 
 درباره مشکالت

های تفکیک زباله در  سیستم
خصوص  سطح کشور، به

 برای پسماند زیستی

اطالعات بیشتر و همچنین پژوهشی جامع 
در مورد مدیریت پسماند در ایران را در 

سایت  وب
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