
  در یبعنوان ابزار کیفیت و یطیست محیت زیریمد یستم هایس یبررس

  ت پسماندیریمد 
  انیمیابوالفضل کر

  شهرداری مشهد تبدیل مواد سازمان بازیافت وبودجه  زی ویمعاون برنامه ر

  

  چکیده
ک سـازمان را  یهستند که  ییابزارها)  ISO 9000و  ISO 14000 یسر( ت یفیت کیریو مد یطیست محیت زیریمد یستم هایس

 یسـتم ین سیجـاد چنـ  یا. دیـ ت نمایریابد و آن را به طور منظم کنترل و مدیت دست یفیاز عملکرد در ک یسازند تا به سطح یقادر م
ت یریسـتم مـد  یک سیـ ح یکارکرد صـح          یبرا. شود یم یتیفیو رفع نواقص ک یطیست محینامطلوب ز یامدهایموجب کاهش پ

 یت هاینده ظرفیآ یازهایو ن یو عمل یقات علمیکه براساس مطالعات و تحق یمناسب و کاف یاستانداردها و نیز وجود قوانیپسماند ن
ن مقالـه  یدر ا. است یستم، الزم و ضروریس مستمر ش مداوم و بهبودیان و پایدر تمام مراحل از آغاز تا پا زین شوند ین میتدو ،موجود
کـه   یت مشـتر یو رضـا  یستیط زیمح یت و استانداردهایفیدگاه ارتقاء کیبه د 1383ت پسماندها مصوب سال یریقانون مد یبه بررس

جاد برنامه یر کشورها و لزوم ایسا یهایات و توانائیدر ادامه به ضرورت استفاده از تجرب. در واقع شهروندان هستند، پرداخته شده است 
و  (UNEP)سـت سـازمان ملـل    یط زیمانند برنامه مح یمللن الیب ید جامد در سطح سازمانهایت مواد زایریهماهنگ در امر مد یها

اصـول   یز دارایـ ن MISو  QISت یفیاطالعات ک یستم هایت توسعه سیاهم. پرداخته شده است  (WHO) یسازمان بهداشت جهان
  . ق به اختصار مورد توجه قرار گرفته است ین تحقیباشند که در ا ینه مین زمیدر ا یقابل توجه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   کلیدی های واژه

  ت پسماندهایریقانون مد، تیفیت کیری، مدیطیست محیت زیریمد 

  

  

  



  مقدمه

کـه   یطیست محیاز عملکرد ز یتا به آن سطح  سازد یاست که سازمان را قادر م یابزار یطیست محیت زیریستم مدیس
 یبه خود یطیست محیت زیریستم مدیک سی یریجاد و به کارگیا. دیافته کنترل نمایابد و آن را به طور نظام یدارد ، دست  یمقرر م

شت کـه  د انتظار دایپس همانطور که مالحظه شد نبا. گردد ینم یطیست محیز نامطلوب یامدهایپ یخود و الزاماً موجب کاهش فور
رفع گـردد بلکـه توجـه     یطیست محیمسائل ز یتمام 14001زو یبر اساس ا یطیست محیت زیریستم مدیاستقرار س از بالفاصله پس

  .د بر استقرار مناسب و بهبود مستمر آن باشدیبا یاساس

یت سازمان نه تنها بخشهای عملیات داخلی سازمان را در بر می گیرد بلکـه بـه بخشـهای بیرونـی     سیستم های تامین کیف
مانند مشتریان ،شرکاء وتامین کنندگان گسترش پیدا کرده واین امر باعث شده اسـت توانائیهـای رهبـری ورقابـت در تـامین کیفیـت       

  .ژیهای تـامین کیفیـت سـنتی بایسـتی مـورد بـازنگری قـرار گیـرد        بهمین دلیل تکنولو.بوسیله توانائیهای شرکاء تکمیل وتقویت گردد
درحال حاضر مفاهیم اساسی فلسفه مدیریت کیفیت مـی  »ارتباط مؤثردوجانبه با تامین کنندگان«و» تمرکزبر مشتری «مواردی مانند 

) QIMS(ت اطالعـات کیفیـت  ابزاری که توسط سازمانها برای پشتیبانی از مدیریت کیفیت استفاده می شود سیستمهای مـدیری .باشد
می باشد که اطالعات کیفیت خود را ازمنابع داخلی وخارجی سازمان گردآوری نموده وجهت تسهیل در ارتباطات ،این اطالعـات بـین   

  .سازمان ،مشتریان وتامین کنندگان به اشتراک گذاشته می شود

نقالبی درسازمانها گردیدفلسفه مدیریت کیفیـت  یکی از مهمترین فلسفه های مدیریتی که در طی قرن اخیرباعث تاثیرات ا
در زمـانی شـدکه معلمـین کیفیـت ماننـد       TQMبه ایـن طـرف شـاهد پیـاده سـازی اصـول       1950جهان ازسال .بود TQMجامع یا 

 به ایـن ترتیـب هـم   .ژوران،دمینگ،کرازبی،فیگنبام ودیگران روشهای متنوع افزایش کیفیت راکه باعث بهبودکیفیت گردیدبوجودآوردند
بعنـوان یـک    TQMبـه   1980در دهـه  .شروع به بحث ومطالعه کردند TQMتئوریسین ها وهم عملگران با کنجکاوی در مورد اصول 

به آن نتایج مـورد   TQMبعد از چند سال مشخص شد که پروژه های . روش جادویی برای کمک به افزایش سطح رقابت نگاه می شد
براساس مشاهدات خود به این نتیجه رسیدندکه حدود دوسـوم  )1996(واهیر) 1997(روکلینربرای مثال کاتل.انتظاردست پیدا نکرده اند

کـه در مقالـه ای گـزارش    ) 2001زئیـری، (از طـرف دیگـر یکسـری مطالعـات     .در سطح جهان شکست خورده انـد  TQMپروژه های 
 دست پیدا کرده استبه طور واقع به نتایجی  TQMگردیدنشان دادکه از نقطه نظربهبود کیفیت مداوم ،فلسفه 

   14000زو یخچه ایبه تار ینگاه

را برآن داشـته کـه    یو اقتصاد یعلم یاست که دانشمندان ، پژوهشگران و سازمان ها یست از مواردیط زیحفاظت از مح     
نهـا در بخـش   را ابداع کنند که با کاربرد آ ییستم هایند و سینما یشتریتوجه ب یطیست محیش به مالحظات زیهر کدام به سهم خو

ـ یشا. دیست را بهبود بخشیط زیت محیبتوان وضع... ، اقتصاد ویمختلف صنعت، کشاورز یها ن یتـدو  ین جرفـه هـا  ید بتوان گفت اول
جـاد  یدر اسـتکهلم برگـزار شـد ا    1972ست انسان که در یط زیدر کنفرانس سازمان ملل متحد درباره مح 14000زو یا یاستاندارد ها

سـت و توسـعه   یط زیکنفرانس سازمان ملل متحد درباره محـ .جاد شد یست سازمان ملل متحد ایط زینامه محدر همان سال بر. دیگرد
ـ   207 یتـه فنـ  یجـاد کم ین راه بود و خود منجر به ایدر ا یگریبرگزار شد ، قدم د) ل یبرز(رو یودوژانیدر ر 1992که در  ن یسـازمان ب

اسـت و اکنـون کانـادا     یطـ یسـت مح یت زیریمـد  ین اسـتانداردها یه و تـدو یهته تین کمیفه ایوظ. دیگرد 1993استاندارد در  یالملل
 یکـ ید کـه  یـ گرد 14000زو یـ ا ین استانداردها از سریموفق به انتشار اول 1996ته در ین کمیا.رخانه آنرا بر عهده دارد یت دبیمسئول
  . نامه استیصدور گواه یمبنا 14001زو یازآنها ا

   رانیدر ا 14000زو یا

و در شماره پنجاهم ازمجله  1374درآبان ماه  14000زو یا یدرباره استاندارد ها ین مقاله فارسیتوان گفت که اول یق میبه تحق
اکنون بر تعـداد   یار اندک بود ولیاز استانداردها در آن زمان بس ین سریان با ایآشنا. ده است یمنتشر گرد یرانیا یاستاندارد و کاالها

نارها و یپـس از آن سـم  . د یـ برگـزار گرد  1375در آذر ماه  14000زو یا یبا استانداردها یینار آشناین سمیاول. آنها افزوده شده است 



از  یکـ یصـورت گرفـت    ییتهـا یز فعالیـ ن یآموزشـ  یه نرم افزارهـا ینه چاپ کتاب و تهیدر زم. برگزار شد یمتعدد یآموزش یدوره ها
ران در یـ ا یقـات صـنعت  یله موسسـه اسـتاندارد و تحق  یاست که بوس 1400زو یاران یا ینه استاندارد ملین زمیت ها در این فعالیمهمتر

 ید و متعاقـب آن شـرکت هـا   یصادر گرد 29/08/1376خ یران در تاریدر ا 14001زو ینامه این گواهیاول. منتشر شد 1377مرداد ماه 
  . صادر شده است ینامه هایشمول گواهبه دامنه  ین قسمت الزم است اشاره ایدر ا. نامه شدند ین گواهیموفق به اخذ ا یگرید

   همه قابل اجرا است؟ یبرا 14001زو یا ایآ

ــه ا   ــخ ب ــل از پاس ــقب ــوال بای ــتین س ــاه یس ــتاندارد ا    یاول نگ ــاربرد اس ــه ک ــه دامن ــب ــته باشــ  14001زو ی   : میداش
کـه بـه اجـرا ،     یر مورد هر سـازمان د 14001زو یا: با عنوان دامنه کاربرد برگرفته شده است 14001زو یاستاندارد ا 1ر از بند یجمله ز
درهر سـازمان بـه    14001زو یمحدوده کاربرد ا. ل داشته باشد کاربرد داردیتما یطیست محیت زیریستم مدیک سیو بهبود  ینگهدار

د یـ نما یت مـ یـ کـه در آن فعال  یطین شرایآن سازمان و همچن یتهایت فعالیتوان به ماه یوابسته است که از جمله م یعوامل متفاوت
ا حرفه خاص نوشته نشده بلکه در انواع سازمان هـا و بـا هـر    یک صنعت ی یاست که برا یاستاندارد 14001زو ین ایبنابرا. اشاره نمود
مـه ،  یب یم وزارت خانـه هـا ، بانـک هـا ، شـرکت هـا      ییگو ین جهت است که میاز ا. ا خدمات قابل اجراستیت ، محصول یگونه فعال

تـوان   یمـ  یبطور کلـ . ندیاقدام نما 14001زو ینامه ایتوانند نسبت به اخذ گواه یم... و ییمای، هتل ها ، هواپمارستانها یدانشگاه ها ، ب
ح شـده اسـت ،   یتشـر  14001زو یـ اسـتاندارد ا  4را که در کل بنـد   یطیست محیت زیریستم مدیک سیکه الزامات  یگفت هر سازمان

  .نموده است یرا ط نامه مربوطیشتر روند اخذ گواهیمه بید نیبرآورد نما

  کند؟  یچگونه به ما کمک م 14001زو یا

نامـه  یو اخذ گواه یطیست محیت زیریستم مدیاستقرار س یبرا... و  ینه ، وقت ، انرژین همه تالش ، صرف هزیا یبه راست
ن سـوال پاسـخ   یـ به ا متفاوت یدگاه هاید بتوان از دیکند؟ شا یبه ما کمک م14001زو یبه چند منظور است و چگونه ا 14001زو یا

  : ر اشاره نمودیبه شرح ز 14001زو ینامه ایاخذ گواه یامدهایپ یتوان به برخ یم یداد اما بطور کل

  یاز آلودگ یریشگیپ-
  کاهش پسماند  -
   یدر مصرف انرژ ییصرفه جو -
  استفاده مجدد از مواد  -
  ست یط زیصنعت بر مح یاز عملکرد ها یکاهش اثرات ناگوار ناش -
   یبود ارتباطات درون برون سازمانبه -
  یجهان یش سهم بازار و ورود به بازارهایافزا -

. ر است یامکان پذ یه گذاریچگونه سرمایدرصد بدون ه 10زان یبه م یانرژ ینه هایدر هز ییگردد که صرفه جو ینطور برآورد میا
   ر السمردر کارخانه جنرال موتور واقع در بند 14001زو یا ییج حاصل از اجراینتا
  )  ییهزار پوند صرف جو 240(درصد  6زان یمصرف برق به م ینه هایکاهش هز -
  ) ییهزار پوند صرفه جو 105(ق حذف خروج ناخواسته هوا یمصرف برق از طر ینه هایکاهش هز -
 )  ییپوند صرفه جو 26500(کاهش مصرف گاز  -

QIS وMIS  
QIS بنابراین بـه  ) 1997ژوران وگرینا، . (گیرد د کیفیت مداوم مورد استفاده قرار مییک سیستم اطالعاتی است که برای نیل به بهبو

ــروژه هــای  MISاصــول ومتــدولوژی  QISمنظــور توســعه  ــا بعبــارت دیگــر   TQMدر پ   TQM+MIS=QISبکــار مــی رود وی
در یک محـیط   MISل کاربرد با یک مثا) . 1985دیویس واولسون،(عبارت است از فرایند تبدیل داده به اطالعات  MISاصل پایه ای 

مشخصات کـارگران ایـن واحـد بعنـوان داده     .نفر کارگر در نظر بگیرید 500یک واحد تولیدی رابا:تولیدی در اینجا شرح داده می شود 
 ایـن .فرض کنیدکه مدیر این واحد نیاز دارداسامی کارگرانی که آموزش عملیات برش چرخ دنده را گذرانده اند بدانـد .شناخته می شود



نتیجه پردازش بصورت لیستی است که شامل اسامی کـارگران مـورد   .اسامی با پردازش داده های کارگران به مدیرواحد اعالم می شود
روشی که این لیست آماده می شودبعنوان یـک مـدل شـناخته    .این لیست شامل اطالعاتی است که مدیر واحد نیاز دارد.نظر می باشد

زمانیکه .ان پردازش ،صحت اطالعات و دسترس پذیری برای شخص مورد نظر اندازه گیری می گرددبا زم MISمعموال کارایی.می شود
بسته به .نامیده می شود  QISفقط برای فعالیتهایی که باعث بهبود کیفیت می شود بکار رود سیستم مورد نظر  MISاین جنبه های 

این زیر سیستم هـا بـه ترتیـب زیـر مـی      .های مختلفی می باشددارای زیر سیستم  QISاستراژی کیفیتی که سازمان انتخاب می کند
سیسـتم اطالعـات   ) 4سیستم اطالعـات هزینـه کیفیـت   ) 3سیستم اطالعات ارزیابی خرابی) 2سیستم اطالعات دایره کیفیت) 1:باشند

سـتم اطالعـات   سی) 7سیستم اطالعات مونیتورینگ عناصر سیستم کیفیـت ) 6سیستم اطالعات توسعه بازخورد مشتری) 5خرابی صفر
توسعه سیستم هـای نـه گانـه ذکـر      سیستم اطالعات مشاوره کیفیت) 9سیستم اطالعات ممیزی زنجیره کیفیت) 8آموزش ویادگیری

یک روش اینسـت کـه تمـا م زیـر     .را ایجاد کرد QISشده بستگی به استراتژی کیفیت دارد ودرنهایت با یکپارچه کردن آنها می توان 
سعه داده شودکه این امر درعمل آسان نیست ، اما مطالعه دقیقی نشان داده است که مؤثرترین استراتژی سیستم های فوق همزمان تو

وبه تدریج بـه هـم پیونـد داده     QISکیفیت ، مونیتورینگ عناصر سیستم کیفیت می باشد وبقیه زیر سیستم ها را می توان با توسعه 
  .وبین آنها یک شبکه کامپیوتری ایجاد نمود 

QIMS  
،مدیریت کیفیت یک سازمان فعالیتهای مربوط به امور کیفیت سـازما ن را کنتـرل وراهبـری مـی      ISO9000طبق استاندار          

نقـش مهمـی درسـالهای گذشـته در انجـام      ) QIMS(برای پشتیبانی از تداوم کیفیت ، سیستم های مدیریت اطالعـات کیفیـت   .کند
مـدیران ،تکنسـین هـا    .داده های کیفیت ،ذخیره وآنالیز وبازخورد آنها ایفـا کـرده انـد     عملکرد های پایه ای واساسی مانند جمع آوری

وپرسنل تمامی بخش های سازمان می توانند به این داده ها دسترسی پیداکرده ونتایج را در زمان ومکان مناسب مورد تجزیه وتحلیل 
ه طور کلی ، سیستم های مدیریت اطالعات کیفیـت سـنتی   ب قرار داده وبراساس این اطالعات تصمیم گیری های صحیح صورت دهند

. بیشتر بر فعالیت های کیفی داخلی سازمان تمرکز داشته اند،این امر برای سازمانهای گسترده وجهانی امروز کـارایی نخواهـد داشـت    
تلفـی ماننـد مشـتریان    اینترنت باعث شده است که سیستم مدیریت اطالعات کیفیت ،اطالعات مورد نیـاز خـود را از بخـش هـای مخ    

سیستم مذکور می تواند داده های کیفیت را پردازش نموده ، ابـزار تجزیـه وتحلیـل    .وتامین کنندگان در سراسر جهان گردآوری نماید
کیفیت را تهیه کرده ، از بازار های محصوالت وکسب وکار جهانی پشتیبانی نموده واطالعات کیفیـت را در کـل سـازمان گسـترده بـه      

  .نداخته وباعث بهبود مداوم تصمیم گیری های صحیح در کنترل کیفیت گرددجریان ا

آوری، دفع، بازیافت و مدیریت پسماند در ایران با توجـه بـه نـوع و کیفیـت پسـماند بـا سـایر کشـورهای جهـان تفـاوت دارد و            جمع
ترکیب تولیـد پسـماند   . ای نیست ار ارزندهکارگیری هر گونه روش و فناوری بدون بررسی و شناخت مواد و سازگاری عوامل محلی ک به

درصـد آنهـا    30و» تـر «درصـد پسـماندهای تولیـدی     70در ایران با سایر کشورهای اروپایی متفاوت است، چنانچـه در ایـران حـدود    
از در حال حاضر مـدیریت پسـماند روسـتایی در ایـران،      .درصد پسماندها، خشک است 70تر و  درصد 30بوده اما در اروپا » خشک«

ها هزینـه قابـل تـوجهی را بـر آنـان      شود و به نسبت درآمدها و اعتبارات دهیاری های سراسر کشور محسوب می مسایل اصلی دهیاری
ت گونـاگونی را در خصـوص دفـع پسـماند      های متفاوت و تنوع شرایط جغرافیایی در کشور، مسایل و مشـکال  موقعیت. کند تحمیل می

  .تها کرده اس گیر دهیاری گریبان

در تئوریهای معاصر مدیریت کیفیت، مشتریان وتامین کنندگان نقش مهمی در مـدیریت کیفیـت یـک سـازمان ایفـا مـی       
شراکت استراتژیک با مشتریان وتامین کنندگان می تواند باعث شود که توانائیهای رهبـری ورقـابتی یـک سـازمان بـا توانائیهـا       .نمایند

ی وارتباطات مؤثر دوسویه بـا تـامین کننـدگان یکـی از مفـاهیم کلیـدی در تئوریهـای        تمرکز روی مشتر.وقدرت شرکاء ترکیب گردد
وجـایزه ملـی کیفیـت مـالکلوم     ) EFQM(،مدل اروپائی تعـالی سـازمانی   ISO9000مدیریت در حال حاضر می باشدماننداستاندارد 

  .بالدریج که از تئوریها ی معاصر در مدیریت کیفیت استفاده می نمایند

  

  



  مدیریت پسماندهای شهری در ایران  مقرراتقوانین و 

برای پایداری و کارکرد صحیح یک سیستم مدیریت پسماند، وجود قوانین و استانداردهای مناسب و کـافی کـه بـر اسـاس     
شوند، در تمام مراحل از آغـاز تـا پایـان و پـایش      های موجود تدوین می مطالعات و تحقیقات علمی و عملی و نیازهای آینده و ظرفیت

. رسـید  مـی  به تصویب مجلـس شـورای اسـال   » قانون مدیریت پسماندها«  1383در سال  .تزم و ضروری اس مداوم و بهبود سیستم، ال
قـانون مـدیریت پسـماندها تنهـا قـانون جـامع و مـدون در         .توسط هیأت دولت، تصویب شـد  1384نامه اجرایی آن نیز در سال  آیین

دها به پنج گـروه اصـلی شـامل پسـماندهای     براساس این قانون، پسمان. ، تصویب شد1383خصوص مدیریت پسماند است که در سال 
قـانون مـدیریت پسـماندها، مـدیریت اجرایـی تمـام        7براساس مـاده  . شوند ، کشاورزی و صنعتی، تقسیم می)ویژه(عادی، بیمارستانی 

ه و وظـایف  هـا و در خـارج از حـوز    هـا و دهیـاری   پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شـهرداری 
مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده خواهـد بـود و در   . هاست ها به عهده بخشداری ها و دهیاری شهرداری

قـانون مـدیریت    7بر اساس تبصـره مـاده   .ها است ها و بخشداری ها، دهیاری صورت تبدیل آن به پسماندهای عادی به عهده شهرداری
آوری، جداسـازی و دفـع پسـماندها را بـه اشـخاص       توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع های اجرایی می پسماندها، مدیریت

قانون اساسی و به منظور حفظ محیط  50بر اساس ماده یک قانون مدیریت پسماندها برای تحقق اصل . حقیقی و حقوقی واگذار کنند
هـا و نهادهـای دولتـی و     هـا و مؤسسـه   هـا، سـازمان   بهینـه آنهـا تمـام وزارتخانـه     زیست کشـور از آثـار زیانبـار پسـماندها و مـدیریت     

انـد   ها و اشخاص حقیقـی و حقـوقی، موظـف    ها، مؤسسه غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام شرکت عمومی
، مخلـوط کـردن پسـماندهای    »مدیریت پسـماندها «قانون  13بر اساس ماده .های مقرر در این قانون را رعایت کنند مقررات و سیاست

  .پزشکی بـا سـایر پسـماندها و تخلیـه و پخـش آنهـا در محـیط یـا فـروش، اسـتفاده و بازیافـت ایـن نـوع پسـماندها، ممنـوع اسـت                
ن بـدی ( مسؤولیت و هزینه مدیریت پسماند به عهده تولید کننـدگان پسـماند اسـت    1383با تصویب قانون مدیریت پسماندها از سال 

کیلو پسـماند   50کند و اگر فردی  اندازه پسماند تولیدی، هزینه پرداخت می کند، به کیلوگرم پسماند تولید می 5معنی که اگر یک فرد 
کیلـو پسـماند    5ها حاوی مواد خطرناک و آلوده کننده است، باید هزینه بیشتری نسبت به کسی کـه   کند و اکثر این پسماند تولید می

های اجرایی مرتبط مانند  ، در غیر این صورت باید با پرداخت هزینه، این مسؤولیت را به دستگاه)است، پرداخت کندعادی تولید کرده 
  .البته به رغم سابقه قابل توجه مدیریت شهری در کشور توجه به پسماندها چندان جدی و بنیادین نبوده است.ها واگذار کند شهرداری

از اوایـل سـال   . از زمان تصویب قانون بلدیه نظافت شهری به عهده شهرداری بوده اسـت  )هجری قمری 1225(شمسی  1282از سال 
ها ایجاد شدند و ارایه خدمات شهری از جمله نظافت شهری در تجدید نظر قانون  شمسی، در شهرهای مختلف کشور شهرداری 1290

های محلی و قدمت تشکیل برخی  نی سازمان م سابقه طوالدر ایران به رغ.ها بود بلدیه و وضع قوانین جدید همچنان به عهده شهرداری
ن مدیریت پسماندهای شهری، در این زمینه فعالیت اساسی و اصولی انجام نشـده و   به عنوان مسؤوال) سال 90بیش از (ها  از شهرداری

دور کردن پسماندهای خـانگی  وظیفه روش سنتی مدیریت، .ت این امر چندان محسوس و با اهمیت نبوده است های اخیر تحوال تا دهه
در آن زمان مردم با روش بسیار ساده برای دفع پسماندهای خانگی بـا یکـدیگر و شـهرداری    . ها و مناطق شهری بود و تجاری از محله

کم و بیش در شهرهای بزرگ کشور ادامه داشت و با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی  1340این وضعیت تا دهه . کردند مشارکت می
هـای موقـت و    در سطح شـهر و مکـان  » دپوی پسماند«. ر این دهه و افزایش جمعیت شهرها، کمیت و کیفیت پسماندها تغییر یافتد

ایـن امـر   .شـد  های زیست محیطی و بهداشتی برای شهروندان و نارضـایتی آنـان مـی    های غیر قانونی، موجب آلودگی همچنین بازیافت
، وظـایف شـهرداری   1334قانون شهرداری مصوب  55بر اساس ماده . قانون شهرداری شد موجب تجدیدنظر در قانون قبلی و تصویب

ب و تنقیـه قنـوات مربـوط بـه شـهر       ها و فاضـال  و مجاری آب در زمینه نظافت محیط شهری، تنظیف و نگاهداری معابر و انهار عمومی
ت سـاختمانی و   ای تخلیه پسماند و نخاله و فضوالهای مخصوصی بر قانون، شهرداری مکلف است محل 55ماده  4براساس تبصره .است

هـای تخلیـه پسـماند بایـد خـارج از       محل. ع عموم برساند ها و نظایر آنها تعیین کند و ضمن انتشار آگهی به اطال ب مواد رسوبی فاضال
در  1360از اوایل دهه . های تبدیل پسماند به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانه

وظیفه . ن شهرها تشکیل شدند های بازیافت در کال شهرهای بزرگ به سیستم مدیریت پسماندهای شهری توجه بیشتری شد و سازمان
ها در ابتدا بازیافت مواد و انرژی از پسـماند و سـامان بخشـیدن بـه مـدیریت پسـماندهای شـهری بـود امـا در کـل            اصلی این سازمان

  . دهــد هــای مــدیریتی عملکــرد آنهــا را نشــان مــی      ســازی و انجــام بعضــی اقــدام    عــات و آگــاه  و انتشــار اطــال  آوری جمــع
سیسـتم جدیـد مـدیریت     1364در این زمینه شهرداری تهران با این تفکر که پسماندها نباید در سطح شهر پراکنـده شـوند، از سـال    

 1200هزار تن پسماند در سطح شهر شد، ضـمن آنکـه    7ری روزانه حدود آو آوری و دفع پسماندها را آغاز کرد که منجر به جمع جمع
سازمان بازیافت و تبدیل مـواد   1376در سال .مرکز غیربهداشتی دپوهای موقت در سطح شهر برچیده و به جای آن کانتینر نصب شد



 1379در سـال  .اما به نتیجـه نرسـید  را تهیه و به صورت طرح به مجلس تقدیم کرد » قانون پسماند«شهرداری تهران متن پیشنهادی 
یحه قانونی جداگانه را برای بررسی به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارسال کردنـد   وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست دو ال

جامـد پـس از   یحه با عنوان مدیریت مواد زایـد   این ال. یحه به دولت، تقدیم شد که پس از بررسی کارشناسی و بازنگری در قالب یک ال
  .شد می ، تقدیم مجلس شورای اسال1381تصویب هیأت دولت، در سال 

  وضعیت موجود پسماندهای شهری

ت  جداسازی پسماندها از قدیم در فرهنگ ایرانی به شکل جداسازی نان خشک و فـروش اشـیای کهنـه و کـاربرد فضـوال                       
تأکیـدی بـر ایـن    ... های کهنه فروشی، نان خشـکی و  وستاها مرسوم بوده و رواج شغلبرای تهیه کود و به عنوان سوخت در شهرها و ر

گردهـا و گـاهی اوقـات توسـط کـارگران       در ایران جداسازی پسماندهای شهری اغلب به صـورت غیـر رسـمی توسـط دوره    .بحث است
سـتیک،   کاغذ و مقوا، پـال . داشتی وجود دارددر اکثر شهرهای کشور صنایع بازیافت به صورت ابتدایی و غیربه. شود شهرداری انجام می

هـای   غالـب صـنایع و کارگـاه   . گیرند شوند و مورد استفاده مجدد قرار می شیشه و فلزات از جمله مواد با ارزشی هستند که تفکیک می
احبان این صنایع بازیافت غیررسمی به صورت غیربهداشتی و غیراستاندارد در سطح کشور پراکنده هستند و فعالیت سودآوری برای ص

هـا و سـاماندهی    بنابراین ساماندهی این گـروه . در عوض خطرات بهداشتی و زیست محیطی فراوانی را به دنبال دارد. آیند به شمار می
بازیافـت و پـردازش، عنصـری مـؤثر در سیسـتم       .های کشور را یاری کند های بازیافت، شهرداری تواند در اجرای برنامه فعالیت آنها می

فعالیت های کنونی مدیریت پسـماند  .شود یت پسماندهای شهری است و در ایران به معنای واقعی کلمه امری جدید محسوب میمدیر
و علت آن ناقص بودن سیستم و عدم توجه به عناصر موظف و پشتیبان سیستم مـدیریت    های اساسی، زیاد موفق نبوده در انجام اقدام

  . از جمله مـوارد نقـص در اجراسـت   ... و عدم کاهش پسماند در مرحله تولید و Cاند از مبداعدم تفکیک پسم. پسماندهای شهری است
وه بر مـواد آلـی، در پسـماندهای مخلـوط      دهد که عال آنالیز فیزیکی و بررسی اجزای تشکیل دهنده پسماندهای شهری ایران نشان می

در ترکیب پسـماندها وجـود   ... ستیک، شیشه، فلز و کاغذ، مقوا، پال: لهمواد قابل بازیافت و قابل تبدیل به انرژی و استفاده مجدد از جم
توان گفت در تعداد معدودی از شهرهای کشور سیستم پسماندهای شهری فعـال اسـت و    با توجه به موارد یادشده در مجموع می.دارد

در کنـار ترکیـب تولیـد    . نشـده اسـت   شود و وضعیت مدیریت اجرایی پسماندها در بقیه شـهرها سـاماندهی   به طور کامل مدیریت می
درصد پسماندهای شهری در ایران از مواد آلـی   70تر بودن، باید به این نکته نیز توجه کرد که حدود  پسماند در ایران از نظر خشک و
ط درصد رطوبت در پسماندهای خانگی و تفـاوت فـاحش آب و هـوا و شـرای     40شود و وجود بیش از  قابل کمپوست شدن، تشکیل می

ازدیـاد  . زیست در مناطق مختلف کشور با سبک و فرهنگ منحصر به خود، نشان دهنده تفاوت آن بـا سـایر کشـورهای جهـان اسـت     
موجبات ازدیاد پسماندها و تغییرات فیزیکی شیمیایی آنها را به ... های اقتصادی به خصوص صنعت، تجارت و جمعیت و توسعه فعالیت

میزان تولیـد پسـماند در   .آوری و دفع پسماند موجود جوابگوی نیازهای شهرها نخواهد بود های جمع هآورد به طوری که برنام  وجود می
 292هزارتن بوده که در مقایسه با سایر کشورهای جهان بـا   50گرم سرانه پسماند، روزانه بالغ بر  800تا  700ایران با محاسبه حدود 

  . ر گرفته استکیلوگرم پسماند هر نفر در سال در حد متعادلی قرا

  دفع پسماندهای شهری در ایران

درصد از شـهرهای ایـران از روش تلنبـار در زمـین یـا سـوزاندن        85در حدود  1374برای دفع پسماندهای شهری تا سال 
وی های دفن در زمین از طریق ایجاد ترانشه و ریخـتن پسـماندها در آن و پوشـاندن ر    درصد بقیه هم از روش 15کردند و  استفاده می

های دفن بهداشتی انجام  ها اجرای طرح های اخیر در چند شهر با کمک وزارت کشور و شهرداری در سال.کردند آن با خاک استفاده می
آوری و  هـای جمـع   اولین مکان دفن بهداشتی پسماند در کشور که بر اساس اصول مهندسی به اجرا درآمد و شامل سیستم. شده است

در سـال  . در شهر نور در استان مازندران به اجرا درآمـد و بـه بهـره بـرداری رسـید      1379گاز بود در سال آوری  تصفیه شیرابه و جمع
در  1381ها در سال  بر اساس آمار موجود در سازمان شهرداری.طرح رسیده است 70های دفن بهداشتی به بیش از  تعداد طرح 1382

درصـد پسـماندها دفـن و حـدود     79حـدود  ) تهران، شیراز، کرمانشاه و مشـهد  اصفهان، تبریز،(ن شهرهای فعال در زمینه بازیافت  کال
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  گیری بندی و نتیجه جمع

ی مواد آلی در ترکیب پسـماندها و عـدم    درصد باال. نیست وضعیت مدیریت پسماندها در ایران از شرایط مناسبی برخوردار
 هـا  هـای اخیـر وزارت کشـور و سـازمان شـهرداری      در سـال . سیستم موجود مدیریت پسماندها است مانع پیشرفت Cتفکیک از مبدا

سـازی مراحـل مختلـف     اولـین اقـدام در بهینـه    .اند های مناسبی را در زمینه بهبود شرایط وضعیت مدیریت پسماندها انجام داده اقدام
هـا و   اقشـار مـردم بـه ویـژه در تمـام مقـاطع تحصـیلی بـه خصـوص کودکسـتان          تمـام   زم بـه  های ال مدیریت پسماندها، ارایه آموزش

و موفقیـت آن مسـتلزم    Cمبـدا  اجرای برنامـه تفکیـک از  .ای انجام شود تواند در سطوح ملی و منطقه که این مسأله می هاست دبستان
گونه استفاده ای که انسان از طبیعـت  هر . زباله جزء الینفک سکونتگاههای زیستی بشر بوده است . است مشارکت و همکاری عمومی

با وجودی که زباله واقعیتی تنگاتنگ و زندگی شهری اسـت و چهـره   . به عمل آورده، پس مانده هایی نیز از خود به جای گذارده است
ماده ای کثیف به ماده با تغییر زاویه دید نسبت به زباله ها از . می تواند اینچنین فاجعه آفرین نباشد. شهرها را زشت و آلوده می نماید

امـروزه اسـتفاده از تجربیـات و توانائیهـای سـایر      .اولیه در تولیدات جدید، الگوهای جدیدی از مدیریت مواد زاید می تواند ترسیم شود
سـت  کشورها و لزوم ایجاد برنامه های هماهنگ در امر مدیریت مواد زاید جامد در سطح سازمانهای بین المللی مانند برنامه محـیط زی 

زباله و آلودگیهای ناشی از آن ابعاد و مشکالت جهانی دارد و .مطرح است) WHO(و سازمان بهداشت جهانی ) UNEP(سازمان ملل 
در هـر صـورت   . به ویژه در زمینه دفع مواد زاید خطرناک و انتقال آنها از یک منطقه به منطقه دیگر، قوانین خاصی وضع گردیده است

ه از تجربیات باید عوامل، امکانات و محدودیتهای مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی را در نظر داشـته و  در انتقال آنها و استفاد
مدیریت مواد زاید جامد شهری در شهرهای کشور مـا از ویژگیهـای خاصـی    .از فن آوری مناسب با امکانات شرایط محلی بهره مند شد

مذهب، سنتها، اقتصاد، رشـد جمعیـت ، کمبـود منـابع، ضـعف مـدیریت شـهری و عـدم         این ویژگیها متأثراز فرهنگ، . برخوردار است
شناخت مدیران از روشهای مهندسی مواد زاید جامد شهری است و از عوامل دیگر فقدان منابع مالی اغلب منجر به عدم امکـان تهیـه   

است، این هـا عملـی     ا تا حدودی ناشناخته ماندهماشین آالت مناسب می شود و بعلت کمبود منابع، امکان بازیافت از نظر شهرداریه
لذا در حال حاضر آنچـه در سـازمان بازیافـت     .نخواهند شد مگر این که با فنĤوریهای گران قیمت و سرمایه گذاریهای کالن توأم شود

میرسد تکرار در اطـالع   توجه به آن ضروری به نظر می رسد تکرار در اطالع رسانی به مردم در حال حاضر آنچه به آن ضروری به نظر
رسانی به مردم با بهره گیری رسانه ها است تا بلکه تغییری در نگرش مردم و مسئوالن نسبت به امر زباله بوجود آید، چـرا کـه برنامـه    

یـک  .یک پالتفرم قدرتمند برای مدیریت کیفیت درسازمانهای مدرن می باشد IEI-QIS.های مقطعی نمی تواند فرهنگ سازی نماید
تسهیل کـرده وبـا مشـتریان وتـامین کننـدگان       IEI-QISمان گسترده می تواند مدیریت کیفیت خودش را با استفاده ازپالتفرم ساز

خودبصورت نزدیک وآسان ارتباط دو جانبه جهت بهبود فرایندهای سازمان ،فرایندهای تامین کنندگان وفرایندهای مشتریان وکیفیت 
به مشتریان برقرارکرده وباعث گرددسیستمهای مدیریت کیفیت ،کاراتر،اثربخش تر وتعـاملی   محصول ،کارایی مدیریت وخدمات رسانی

  .ترومشارکت جویانه ترگردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  منابع و مراجع
 ت یفیک یستم هایس – 9001زو یا –ران یاستاندارد ا -1
 تیفیک یستم هایس – 9002زو یا –ران یاستاندارد ا -2
  یطیست محیت زیریمد یستم هایس -14001و زیا -رانیاستانداردا -3
  یطیست محیت زیریمد یستم هایس -19011زو یا -رانیاستانداردا -4
انتشـارات سـازمان شـهرداریهای     -، مدیریت مواد زاید جامد شهری، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری 1379عبدلی، محمدعلی  -5 

  کشور
  1384آن مصوب قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی -6


