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  چکیده
ین مـ ودپروتکـل کیوتـو،    و پیمانهای بین المللی نظیرکنفرانس جهانی محیط زیست ریـودوژانیرو  و درقبال کنوانسیونهاباتوجه به تعهدات ایران 

میـزان موجـودی   در ایـن مقالـه    .گردید ارائه هوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و طرح ملی تغییر آب و در قالب گزارش ملی ایران
کـاهش میـزان   بر اساس برنامه های دولـت و سیاسـتهای   (نیز سناریوهای مختلف انتشار  و سماندهای جامدای در بخش پ انتشار گازهای گلخانه

  .مورد بررسی قرار گرفته است) انتشار این گازها
 و تولیـد هـوازی دفـن،    جامد، اماکن دفن زباله میباشندکه به دلیل شرایط بی زائد بخش مواد ای در وانتشارگازهای گلخانه ترین منبع تولید مهم

 )مـیالدی  2000سـال  ( میزان کل انتشار گاز متان از پسماندهای جامد در کشور برای سال مبنا .خواهد داشت متان اهمیت خاصی را انتشارگاز
در ایـن مطالعـه نخسـت برنامـه هـای در حـال       . بـرآورد گردیـد  ) IPCC Default Methodبا توجـه بـه روش   (گیگا گرم متان  432در حدود 

 Official)مورد بررسی قرار گرفته و سـپس بـا توجـه بـه سیاسـت هـا و اقـدامات بخـش هـای مختلـف دولتـی              (Business as usual)اجرا
development plan) ؛ میـزان  امه های علمی و عملـی فرآینـد کـاهش   در نهایت با توجه به برن. گردند ای تشریح می روند انتشار گازهای گلخانه

  .میالدی مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرد 2020تا  2000بین سال های  ی صدرالذکربا سایر سناریوها ای گازهای گلخانهکاهش انتشار 
  

  .ای گلخانه هایگاز متان، جامد، تغییرات آب و هوا، پسماندهای :های کلیدی واژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  مقدمه -1
) اعم از لندفیل هـای شـهری و روسـتایی   (ماکن دفن زباله در این بخش شامل ا ای گازهای گلخانهترین منبع اولیه و اصلی انتشار  بطور کلی مهم

اسـتفاده از شـیوه دفـن     .شـود  ه اماکن دفن زبالـه مربـوط مـی   سال ب متان در زگا انتشار از کل درصد 30حداقل IPCC طبق گزارش. می باشد
در ایران  CH4یکی از مهم ترین منابع انتشار  باعث شده است تا اماکن ویژه دفن پسماندها پسماندها به عنوان متداول ترین روش دفع در ایران،

ای برای بخش مدیریت پسماندهای جامد و میزان کاهش ناشی از  های مختلف کاهش انتشار گازهای گلخانه در این گزارش روش .محسوب شوند
  .این روش ها ارائه می گردد

و  (LFG) تولید شده در این امـاکن  گازهای ر می تواند جمع آوریشیوه غالب جهت کاهش انتشار گاز متان از اماکن موجود دفن زباله در کشو 
و دفع زباله ها و در نتیجـه کـاهش    بازیافتهمگام با این فرآیند، تبدیل پسماندهای فسادپذیر و آلی از طریق سایر متدهای . سوزاندن آنها باشد

در این بخـش ایفـاء   ای  گازهای گلخانهش تدریجی انتشار آتی حجم و مساحت محل های دفن؛ می تواند اثرات قابل مالحظه ای در راستای کاه
  .نماید

  

  چارچوب مطالعه -2
  :اطالعات و داده های مورد نیاز به روش های زیر جمع آوری و یا تولید شدند بطور کلی

  .انجام مطالعات کتابخانه ای و استفاده از شبکه جهانی اینترنت -1
 .گاه های ذیربط و درگیر با مدیریت پسماندهای جامدگردآوری اطالعات از طریق سازمان ها و دست -2
 .استفاده از اطالعات مدیریت های اجرایی و نیز محلی پسماند در هر دو بخش شهری و روستایی -3

در بخش پسماندهای جامـد بـا توجـه بـه     ) 2000سال (ای براساس میزان انتشار این گازها در سال مبنا  مطالعه چگونگی کاهش گازهای گلخانه
ای در  بطورکلی مطالعـه فرآینـد کـاهش گازهـای گلخانـه     . صورت گرفته است (Inventory)موجودی انتشار بخش گزارش ایج بدست آمده از نت

، سـناریوی مبتنـی بـر    (BAU)بر اساس سـناریوی پایـه     IPCC Guidelinesبخش پسماندهای جامد بر اساس متدولوژی ارائه شده از طرف 
 ینها ی کاهش انتشار ذکر شده در اول سیاست در مرحله اخیرعالوه بر آن  .انجام پذیرفت (MS)سناریوی کاهش و  (ODP)برنامه های دولتی 

   .شدندو به روز قرار گرفته بازنگری  ملی کشور مورد گزارش
  

  توصیف فرضیات و سناریوها -3
 .برنامه های دولت و سیاستهای کاهش تشکیل مـی گـردد  بطور کلی گزارش نهایی برنامه کاهش گازهای گلخانه ای از سه سناریوی اصلی پایه، 

بـر  ) ODPو  Business as usualدر سـناریوی  ( 2020تـا   2000بین سال هـای   پسماندهای جامدای از بخش  تخمین انتشار گازهای گلخانه
آوری گردیده، مورد مالحظه قـرار   معج و سایر دستگاه های ذیصالح وزارت کشور ،اساس مستندات و مفروضات علمی زیر که از مرکز آمار ایران

  .گرفته است
  .درصد در سال می باشد 8/2نرخ متوسط رشد جمعیت شهری در حدود  -
  .کیلوگرم به ازای هر نفر در روز می باشد 7/0سرانه تولید پسماندهای شهری در حدود  -
  .ز می باشدکیلوگرم به ازای هر نفر در رو 5/0در حدود  روستاییسرانه تولید پسماندهای  -
  .می باشد 56/0فاکتور تصحیح متان در حدود  -
  .می باشد 5/0درصدی از کربن که به صورت متان آزاد می شود در حدود  -
  .برآورد گردید 18/0موجود در پسماندهای جامد در حدود  (DOC) میزان کربن آلی قابل تجزیه -
  .در نظر گرفته شد 77/0برابر با  که در عمل تجزیه و تبدیل به متان می شود DOCبخشی از   -

لذا برای تعیین و ارائه روش های مـؤثر و بهینـه در فرآینـد کـاهش و     . نکته مهم در برآوردها، اضافه شدن جمعیت روستایی به شهری می باشد
وامـل تأثیرگـذار در فرآینـد    های مناسب در چارچوب برنامه های ملی کشور؛ نیاز به اطالعات و داده های اساسی از کلیـه فاکتورهـا و ع   سیاست

بـا   .های مدیریت پسماندها در هر دو بخش شـهری و روسـتایی مـی باشـد     ای به ویژه متان در بخش های مختلف سیستم انتشار گازهای گلخانه
ریت های گسـترده ای در سـطح روسـتاها در ارتبـاط بـا توسـعه و یـا اصـالح سیسـتم هـای مـدی            های چند سال اخیر، فعالیت توجه به سیاست

سـازمان  ( پسماندهای جامد و با تأکید بر فرآیندهای کاهش تولید، ذخیره سازی موقت، جمع آوری، حمل و دفع زباله ها از طریق وزارت کشـور 
لـذا  . به عنوان بخش دولتی و در بعضی از موارد با همکاری بخش های غیردولتی و یا مردمی صورت گرفته است )شهرداریها و دهیاریهای کشور

  .به بعد مورد مالحظه و توجه قرار گرفته است 2004عیین سناریوی اقدامات دولت؛ جمعیت روستایی تحت پوشش از سال در ت
  
  



 

 (BAU) پایه انتشار گازهای گلخانه ای در سناریوی -4
در ابتـدا در  . شوند ز متان میهای دفن زباله به صورت بی هوازی عمل می نمایند و در نتیجه سبب انتشار مقادیر زیادی گا در ایران، اغلب سایت

در  IPCC Revised Guidelines 1996های مختلف مورد بحث بـر اسـاس    سناریوی پایه پیش بینی و برآورد مقدار انتشار گاز متان طی سال
سناریوی پایه فرض در . گردد ارائه می) 1(شماره به صورت جدول  نتایج حاصله و گردیده انجام )Inventory(موجودی انتشار ملی گزارش قالب 

های روستایی و عدم انجام فرایند تخمیر بی هوازی، از جمعیت روستایی با توجه به ناچیز بـودن   بر آن است که به دلیل پخش زباله ها در محیط
رد بررسی های شهری در سطح کشور مو ین اساس در این سناریو فقط جمعیتبر هم. شود سهم آن در میزان انتشار گازهای حاصله صرفنظر می

  .نفر بوده است 40873494اند که در سال مبنا در حدود  قرار گرفته
  :(IPCC Guidelines, 1996) شده استاز فرمول زیر استفاده  بخش پسماندهای جامدبرای محاسبۀ انتشار گاز متان در 

  

Methane emissions (Gg/yr) = (MSWT× MSWF × MCF × DOC × DOCF × F ×16/12- R ) × (1- OX) 
  

  :در این رابطه
MSWT    = مقدارکلMSW  تولید شده(Gg/yr) 

   MSWF = کسری ازMSW  که برای دفع به اماکن دفن زباله منتقل می شود 
MCF       = فاکتور تصحیح متان 
DOC       =کربن آلی تجزیه پذیر 

DOCF     = کسری ازDOC که به متان تجزیه می شود  
F             = درگاز محل دفن درصد متان  
R            = متان بازیابی شده(Gg/yr)   

OX         = فاکتور اکسیداسیون  
عـدم قطعیـت مربـوط بـه      شـامل عمـدتاً  در بخـش پسـماندهای جامـد    برآورد موجودی انتشار  )Uncertainty(عدم قطعیت  IPCC بر اساس

    .می باشد شده آوری جمع های دادهعدم قطعیت مربوط به فاکتورهای انتشار و نیز 
  )میالدی  2000- 2020محدوده ( برآورد انتشار متان از پسماندهای جامد در سناریوی پایه  - )1(جدول 
گیگا (کل پسماندهای شهری دفع شده در اماکن دفن در سال  سال انتشار

  ) گرم زباله شهری
  میزان انتشار گاز متان در سال

  )گیگا گرم متان( 
2000  8878  432  
2001  9125  445  
2002  9381  458  
2003  9643  472  
2004  9913  486  
2005  10191  500  
2006  10476  515  
2007  10770  530  
2008  11071  545  
2009  11381  562  
2010  11700  578  
2011  12028  595  
2012  12364  612  

2013  12710  630  
2014  13066 649  
2015  13432  668  
2016  13808 687  
2017  14195  707  
2018  14592 728  
2019  15001  749  
2020  15421 771  

  



 

 (ODP) های دولت بر اساس برنامهای  انتشار گازهای گلخانه -5
در ارتباط بـا توسـعه و یـا اصـالح سیسـتم       ی کشورروستاهاشهرها و های چند سال اخیر، فعالیت های گسترده ای در سطح  با توجه به سیاست

هـا از طریـق وزارت    ع آوری، حمل و دفـع زبالـه  های مدیریت پسماندهای جامد و با تأکید بر فرآیندهای کاهش تولید، ذخیره سازی موقت، جم
در . های غیردولتی و مردمی صورت گرفته اسـت  های دولتی و یا بخش کشور به عنوان بخش دولتی و در بعضی از موارد با همکاری سایر دستگاه

کمیـت   .ه قـرار گرفتـه اسـت   به بعد مـورد مالحظـه و توجـ    2004از سال  نیز تعیین سناریوی اقدامات دولت؛ جمعیت روستایی تحت پوشش
عوامـل اقتصـادی، بافـت کالبـدی شـهر و روسـتا،       . پسماندهای جامد تولیدی در شهرها و روستاهای کشور ناهمگونی زیادی را شامل مـی شـود  

ایر عوامـل  های زمین، عوامل اجتماعی و فرهنگی، تراکم در واحد سطح، فصول سال و میزان آموزش و اطالع رسانی به مردم به همراه س کاربری
هـای مناسـب در    و بهینـه در فرآینـد کـاهش و سیاسـت     برای تعیین و ارائه روش هـای مـؤثر  . در کیفیت و کمیت پسماندها تأثیر بسزایی دارند

های اساسی در بخش های مختلف سیستم های مـدیریت پسـماندها در هـر دو     های ملی دولت در کشور؛ نیاز به اطالعات و داده چارچوب برنامه
و آیـین نامـه اجرایـی و    شهری و روستایی در راستای اجرای مفاد برنامه چهارم توسعه کشور و اجـرای مفـاد قـانون مـدیریت پسـماندها      بخش 

   .های مربوط به آن، می باشد دستورالعمل
  های دولت برآورد انتشار متان از پسماندهای جامد در سناریوی انتشار بر اساس برنامه -)2(جدول 

  پسماندهای شهری و روستایی دفع شده در اماکن دفن در سالکل  سال انتشار
  ) گیگا گرم زباله(

  میزان انتشار گاز متان در سال
  )گیگا گرم متان( 

2000  8878  432  

2001  9125 445  

2002  9381 458  

2003  9643 472  

2004  9979 489  

2005  10257 503  

2006  10542 518  

2007  10836 533  

2008  11137 549  

2009  11447 565  

2010  25150 1274  

2011  25853 1310  

2012  26574  1348  

2013  27315 1386  

2014  28078 1425  

2015  28862 1466  

2016  31654  1610  

2017  32538 1656  

2018  33446 1703  

2019  34380 1752  

2020  35340 1801  

روسـتا   4000تاکنون در حـدود   2004و حمل زباله در بین روستاهای کشور، از سال  با توجه به توزیع تعداد قابل توجهی ماشین آالت خدماتی
ای در این سناریو مورد اسـتفاده   ها در محاسبه گازهای گلخانهتحت پوشش شبکه جمع آوری، حمل و دفع پسماند قرار گرفته اند که جمعیت آن

های دفن بهداشتی برای استفاده مشترک  مد در بخش روستایی، ایجاد سایتدر استراتژی توسعه سیستم مدیریت پسماندهای جا. قرار گرفته اند
 2006سـال  ( 1385با عنایت به سرشماری جمعیت در سـال  . های روستایی در بخش دولتی مورد نظر می باشد چند دهیاری در قالب مجموعه



 

در . تن در روز مـی باشـد   11000ای روستایی در حدود تن در روز و تولید پسمانده 34000میزان تولید پسماندهای شهری در حدود ) میالدی
در هر دو بخش شهری و روسـتایی  ) کیلوگرم به ازای هر نفر در روز(محاسبات انتشار متان در این بخش فرض بر آن است که سرانه تولید زباله 

  .)2جدول شماره ( خواهد یافتافزایش  و خطی ثابتبه طور  2020تا سال 
  

  (MS) گلخانه ای در سناریوی کاهشانتشار گازهای  -6
تولید شـده   بیوگازهمانگونه که ذکر گردید، اساسی ترین روش کاهش انتشار گاز متان از اماکن موجود دفن زباله در کشور می تواند جمع آوری 

ای دفـع زبالـه هـا و در نتیجـه     روشه همگام با این فرآیند، تبدیل پسماندهای فسادپذیر و آلی از طریق سایر. در این اماکن و سوزاندن آنها باشد
در این بخـش  ای  گازهای گلخانهای در راستای کاهش تدریجی انتشار آتی  کاهش حجم و مساحت محل های دفن؛ می تواند اثرات قابل مالحظه

تصـادی و اجتمـاعی در کشـور    های مختلفی برای کاهش انتشار متان از اماکن دفن زباله متناسب با شرایط فنـی، اق  گزینهبطور کلی  .ایفاء نماید
  .باشند به شرح زیر می (Mitigation scenario)در سناریوی کاهش  های مؤثر در این زمینه عمده ترین شیوه. وجود دارد

  .وازی به نیمه هوازیه های بی آوری و امحاء بیوگاز تولیدی و نیز تبدیل لندفیل بهداشتی با مدیریت صحیح جمع -دفن مهندسی) الف
بهداشتی می باشد، بطوری  -ترین روش های کاهش میزان انتشار گاز متان در اماکن دفن، اجرای محل های دفن به شیوه مهندسی مهمیکی از 

در صورت استفاده از شـبکه  . به خوبی اجرا شده باشد  LFGگذاری مناسب جهت استخراج و بازیابی  آوری و لوله که در این اماکن سیستم جمع
آوری شده در اماکن دفن می  گاز جمع. درصد گازهای تولیدی در یک محل دفن را بازیابی نمود 80الی  50ی توان در حدود آوری بیوگاز م جمع

تواننـد   البته این موارد عمدتاً برای محل های دفن شهری مـی . تواند به صور زیر به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گرفته و یا سوزانده شود
  .د و در محل های دفن روستایی به دلیل کم بودن حجم زباله ها کارآیی ندارندبکار گرفته شون

  :های باز یا بسته در مشعل بیوگاز تولیدیسوزاندن ) 1(
فرآیند بازیابی متان از . توان از شیراز، اصفهان، مشهد و تعدادی دیگر نام برد از جمله شهرهای فعال در زمینه استحصال بیوگاز از اماکن دفن می

طبق برآورد . توسط سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری شیراز آغاز گردیده استبهداشتی زباله های شیراز چند سال گذشته در سایت دفن 
بخشی از گازهای مورد نظر در این لنـدفیل از طریـق   . درصد گازهای تولیدی در محل دفن از نوع متان برآورد شده است 53این سازمان حدود 

 CO2در اثر این فرآیند متان تولید شده در محل دفن بـه  . سوزانده می شوند )Flare( مشعل 18آوری، استخراج و در تعداد بیش از  شبکه جمع
عالوه بر آن بخش کوچکی از گاز متان بازیابی شده در این سایت در یک آشـپزخانه آزمایشـی بـرای پخـتن غـذا، روشـنایی و       . تبدیل می گردد

در . یک دستگاه ژنراتور بیوگاز سوز در سایت دفن شیراز فرآیند تبدیل گاز به الکتریسیته را انجام می دهد. ده قرار می گیردآبگرمکن مورد استفا
آوری  های جمـع  هایی از سایت دفن این شهرها مجهز به لوله شهرهای اصفهان و مشهد نیز توسط سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری؛ بخش

  .سوزانده می شود )Open flare(های باز  از پس از استخراج در مشعلبیوگاز گردیده و گ
  :بازیابی و تبدیل بیوگاز تولیدی به الکتریسیته) 2(

بایـد در نظـر داشـت کـه تولیـد      . بیوگاز بازیابی شده می تواند جهت استفاده در ژنراتور مولد الکتریسیته در محـل مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد     
در سایت دفـن  . ن دفن کوچک به هیچ عنوان مناسب نیستو لذا برای اماک بودهنیازمند  LFGدفن به مقادیر نسبتاً باالی الکتریسیته در اماکن 

   .باشد میشیراز یک دستگاه ژنراتور کوچک برای روشن کردن تعدادی المپ و نور افکن مورد استفاده 
  :متوسط BTUاستفاده از بیوگاز به عنوان گاز با ) 3(

متوسط جهت تولید حرارت، سـرما و یـا بخـار در فرآینـدهای صـنعتی       BTUتواند مستقیماً به عنوان سوخت با  له از اماکن دفن میبیوگاز حاص
بـا ایـن روش در ایـران؛ هـیچ گونـه       LFGهای در حال استفاده و عدم انطباق شرایط اسـتفاده از   با توجه به تکنولوژی. مورد استفاده قرار بگیرد

  .لت مورد نظر نخواهد بودبازیابی در اینحا
  :هوازی به نیمه هوازی تبدیل اماکن دفن بی) 4(

بـا توجـه بـه فرآینـد     . مـی گـردد   CH4و از طـرف دیگـر کـاهش     CO2هوازی به نیمه هوازی باعث افزایش اندکی گاز  های دفن بی تبدیل محل
هـای قابـل دسـترس، میـزان      ماکن دفن نیمه هوازی و نیز تکنولـوژی گذاری اولیه برای ایجاد ا ریزی شده برای این تغییرات، هزینه سرمایه برنامه

  .تواند مورد مالحظه قرار گیرد میمیالدی  2020بازیابی متان از این طریق تا انتهای سال 
  .دفع های های تولید شده در اماکن مختلف شهری و روستایی و انتقال به موقع آنها به محل آوری صحیح زباله جمع) ب

ای در این بخش، اعمال مدیریت صـحیح جمـع آوری و حمـل پسـماندها در      موارد تأثیرگذار بر کاهش حجم انتشار گازهای گلخانه یکی دیگر از
انتخاب و برنامه ریزی صحیح در ارتباط با تعداد دفعات جمع آوری و حمل زباله ها، نوع و شیوه جمع آوری، . مناطق شهری و روستایی می باشد

ای بـویژه   تواند سبب کاهش انتشار گازهای گلخانه مع آوری و سایر عوامل مرتبط به ویژه در مناطق گرمسیری کشور میظرفیت و نوع مخازن ج
  .متان در سطح کشور گردد



 

  .های انتقال پسماند گاهکاهش استفاده از ایست) ج
کـاهش تعـداد   . واهد شـد هوازی سبب انتشار گاز متان خ یها و انجام فرآیند تخمیر ب به دلیل دپوی زباله نامناسب های انتقال استفاده از ایستگاه

گـاز متـان تولیـدی در سـطح      عامل دیگری در راسـتای کـاهش  به عنوان د ها و انتقال مستقیم پسماندها به محل های دفع می توان این ایستگاه
  .میالدی در نظر گرفته شود 2020تا انتهای سال  کشور

  .های مختلف بازیافت فکیک از مبدأ و اجرای برنامههای مردمی، ت آموزش، افزایش مشارکت) د
های مختلف و مناسب آموزشـی در   ای در جوامع شهری و روستایی اجرای برنامه های کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه یکی از مؤثرترین شیوه

هش تولید پسماندهای جامـد، اسـتفاده مجـدد از    ها باید در راستای کا این برنامه. های مردمی می باشد ن اقشار مختلف مردم و جلب مشارکتبی
های تولیدی در کشور بـه وسـیله    میزان تناژ زباله. آنها و جداسازی از مبدأ به منظور توسعه بازیافت اجزای مختلف زباله در جامعه صورت پذیرند

بـه منظـور تولیـد کـود آلـی      (زاء فسـادپذیر  فرآیندهای ذکر شده و نیز بازیافت انواع کاغذ، پالستیک، شیشـه، فلـزات آهنـی و غیـر آهنـی، اجـ      
وجه با ت. ای خواهد شد به میزان قابل توجهی کاهش می یابند که در نهایت این امر خود سبب کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه) بیوکمپوست

لتـی و نیـز رشـد فزاینـده صـنایع      های گسترده کشور در زمینه آموزش مردم و اطالع رسانی عمومی در هر دو بخش دولتـی و غیـر دو   به برنامه
  . قابل دسترسی باشدمیالدی  2020ای تا انتهای سال  شود که کاهش انتشار گازهای گلخانه بازیافتی، پیش بینی می

با توجـه   ای را در سناریوی کاهش می توان میزان انتشار گازهای گلخانه CH4سیاست های صدرالذکر در زمینه کاهش میزان  در نظر گرفتنبا 
نیز میزان انتشار متـان را در  ) 1(شکل  .ارائه نمود) 3(جامد به شرح جدول  یدر بخش پسماندها ها ه برآورد درصد کاهش در هر یک از گزینهب

   .ای نشان می دهد بطور مقایسه (MS)و سناریوی کاهش  (ODP)های دولتی  بر برنامه، سناریوی مبتنی (BAU)پایه  سه سناریوی
کـاهش   تقریبـی  هزینهدر سناریوی کاهش؛  انتشارهای کاهش  برای اجرای هر یک از گزینه (CSC)و تخمین شاخص هزینه  به آنالیز عنایتبا 

 دالر 5/4د در حـدو مـیالدی   2020الـی   2009زمـانی سـالهای   های جامد در محدوده انتشار هر تن معادل دی اکسید کربن در بخش پسماند
  .برآورد می گردد

  

  هاداتنتیجه گیری و پیشن -7
توانند نقش بسزایی در توسعه و اجرای سیاست هـای   های زیر می از طریق شیوه) دولتی و غیر دولتی(های مختلف  ها و سازمان به طور کلی گروه

  :ای در بخش پسماندها ایفا نمایند کاهش انتشار گازهای گلخانه
ک از مبدأ و هدایت اجزای فسادپذیر زباله به واحـدهای تولیـد   های مدیریت پسماندها به ویژه از طریق تفکی کمک به اجرای صحیح برنامه -1

این فرایند سبب تغییر مسیر هدایت بخش مهمی از پسماندهای جامد به اماکن دفن می گردد که ایـن امـر خـود باعـث     . بیوکمپوست در کشور
  .می شودبا پتانسیل جذب بسیار کمتر  CO2به  CH4ای از  تغییر انتشار گازهای گلخانه

هـای   زش به کلیه اقشار مردم در راستای کاهش تولید زباله و ایجاد الگوهای صحیح مصرف که این امر خود باعث کـاهش حجـم زبالـه   آمو -2
اساساً اجرایی نمودن مفاد قانون مدیریت پسماندها و آیـین نامـه اجرایـی آن نقـش مهمـی در جهـت       . های دفن زباله می گردد انتقالی به محل

 . ای در کشور ایفا می کند کاهش گازهای گلخانه
زمینه سازی برای ایجاد بستر مناسب جهت اخذ بهای خدمات مدیریت پسماندها در هر دو بخش شهری و روستایی با محوریت شهرداریها  -3

 .و دهیاریها
تشـار از طریـق   هـای کـاهش ان   ها نقش مهمی در راسـتای توسـعه سیاسـت    ها به ویژه وزارت کشور و شهرداری ها و دستگاه برخی از ارگان -4

 .های دفن زباله ایفا می نمایند برای محل CDMهای  حمایت و یا اجرای پروژه
های کاهش در ایـن مقالـه، اولویـت بنـدی زیـر در قالـب مـدیریت صـحیح پسـماندهای جامـد توسـط             با توجه موارد ذکر شده به عنوان گزینه

  : می رسندهای ناظر و متولی ضروری به نظر  های اجرایی و دستگاه مدیریت
  .هوازی هوازی به نیمه بی انواعآوری و امحاء بیوگاز تولیدی و نیز تبدیل  بهداشتی با مدیریت صحیح جمع -دفن مهندسی) 1
فسـادپذیر   و بازیابی بـه ویـژه در ارتبـاط بـا جـزء      های مختلف بازیافت های مردمی، تفکیک از مبدأ و اجرای برنامه آموزش، افزایش مشارکت) 2

  .جامد پسماندهای
  .جمع آوری صحیح زباله های تولید شده در اماکن مختلف شهری و روستایی و انتقال به موقع آنها به محل های دفع) 3
  .کاهش استفاده از ایستگاه های انتقال پسماند) 4
  
  
  

  



 

  روند انتشار متان در سناریوی کاهش در مقایسه با سایر سناریوها -)1(شکل 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

سال 

ان  
 مت
رم
ا گ
يگ
گ

BAU ODP MS
  

  
  ار متان از اماکن دفن زباله بر اساس سناریوی کاهش در کشورمیزان انتش - ) 3(جدول 
  )GgCH4(میزان انتشار متان  انتشارسال

2000 432  
2001 445  
2002 458  
2003 472  
2004 489  
2005 503  
2006 518  
2007 533  
2008 505  
2009 509  
2010 1121  
2011 1127  
2012 1132  
2013 1137  
2014 1140  
2015 1143  
2016 1224  
2017 1225  
2018 1226  
2019 1226  
2020 1225  

  



 

  سپاسگزاری -8
حسـن همکـاری و    و نیـز  هـوا  طرح ملـی تغییـر آب و  محترم  رئیس محمد سلطانیههای ارزنده جناب آقای دکتر  راهنماییمشاوره و  له ازوسی بدین

  .گردد میو قدردانی تشکر  هوا آب و   رح ملی تغییرطمحترم  جناب آقای مهندس محمد صادق احدی معاونشائبه  بیزحمات 
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