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   براي بهبود كيفيت محيط زيست شهريها در رابطه با دفع پسماندبرنامه ريزي

   3*شب بو وزير پور ،2مهدي شفقتي، 1حيدر لطفي

  

  

  :چكيده

آوري و ازديـاد روز   فـن  ي و توسـعه با پيشرفت تمدن بـشر . گيرد آلودگي محيط زيست از منابع گوناگون صورت مي

 كره هوا و زمين روبرو شده است كه زندگي ساكنان افزون جمعيت ، در حال حاضر دنيا با مشكلي به نام آلودگي در

امـروزه  . مورد توجه جـدي دولتمـردان اسـت    محيط زيست حفاظت بطوري كه در هر كشور. كند را تهديد مي زمين

ده است كه مردم يك شهر يا حتي يك كشور از آثار آلودگي در شهر يا كـشور  ش اي وضعيت زيست محيطي به گونه

   .نيستند ديگر در امان

جمعيت، توسعه و غالـب شـدن فرهنـگ شهرنـشيني و تغييـر در عـادات و الگوهـاي                     رويهرشد بي به عبارت ديگر،    

اع ناسارگاري هاي اجتمـاعي،  مصرف از يكسو و محدوديت در استفاده صحيح از منابع طبيعي از سوي ديگر بروز انو       

تكنولوژي و تمدن امروزه اگر چه تسهيالتي را براي انسان بـه       . اقتصادي و نهايتأ زيست محيطي را در پي داشته است         

  .همراه آورده است ولي دخل و تصرف و مشكالتي را نيز مبني بر آلودگي محيط طبيعي باعث گرديده است 

ها و كارخانجات، آلودگي صوتي ناشي از توسعه شـهرها،          خت موتور اتومبيل  مساله آلودگي هواي شهرها ناشي از سو      

آلودگي آبها كه ناشي از ريختن انواع فاضالب صنعتي و غير صنعتي و زباله ها به داخل آنهـا اسـت و ايجـاد زبالـه و         

نطقـه اي  مواد زايد در شهر، از معضالت و مشكالت مهم شهري است كـه  بايـد در برنامـه ريـزي هـاي شـهري و م       

  .راههاي كنترل و كاهش اثرات مخرب آنها بر روي محيط زيست پيش بيني گردد

در مقاله مورد نظر به پسماند ها،زباله ها و انواع و طبقه بندي آنها،سيستم بازيافت ،تجربيات موجود در ايـن زمينـه و                   

  .ارائه راهكار پرداخته خواهد شد

  

  محيط شهري، برنامه ريزي، زباله،  پسماند:كليديكلمات 

  

  

                                                
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسارگروه جغرافيامديراستاديار و  -1

  مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار -2

كارشناس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شـهر       و  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات          رشته مديريت شهري   دانشجوي كارشناسي ارشد   -3

 تهران
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  :مقدمه

ها و كارخانجات، آلودگي صوتي ناشي از توسعه شهرها، مساله آلودگي هواي شهرها ناشي از سوخت موتور اتومبيل

آلودگي آبها كه ناشي از ريختن انواع فاضالب صنعتي و غير صنعتي و زباله ها به داخل آنها است و ايجاد زباله و 

 ،مشكالت مهم شهري است كه  بايد در برنامه ريزي هاي شهري و منطقه ايمواد زايد در شهر، از معضالت و 

  .اي كنترل و كاهش اثرات مخرب آنها بر روي محيط زيست پيش بيني گرددكارهراه

ماهنامه دام، كشت  (دانستضروري را بايد براي حفظ محيط زيست پايدار شهري رعايت چهاراصل به عبارت ديگر 

   ):76شماره . و صنعت

  ).اصل كارايي( خودداري و جلوگيري از استفاده خارج از ظرفيت منابع: فال

     )كفايتاصل( جايگزين باشدو منابع براي مواردي كه داراي بيشترين لزوم يا بيشترين نرخ برگشت مصرف : ب

  )اصل سازگاري(مصارف منابع با يكديگر سازگار باشد: ج

       )اصالحتياط( ب به ويژه از نظر علمي و كارشناسي احتياط شوددر مصرف منابع به لحاظ پيامدهاي نامطلو: د

 مشكالت و ،شيوه زندگي از جمله الگوهاي مصرفبه وجود آمده در توسعه شهرها، افزايش جمعيت و تغييرات 

هر  كالن ش.معضالت متعدد و متنوعي ايجاد نموده كه چاره انديشي و تالش براي مقابله با آنها اجتناب ناپذير است

 از اهم آنها مي توان به كهتهران نيز با گسترش جغرافيايي و افزايش جمعيت، معضالت فراواني را پيش رو دارد 

رشد روز افزون توليد زباله اشاره نمود، مشكلي كه گاه به شكل يك تهديد جدي، سالمت جامعه را به خطر انداخته 

ي، فجايع زيست محيطي جبران ناپذيري در پي خواهد و در صورت مسامحه و عدم توجه دست اندركاران امور شهر

 ليكن استاگر چه در اين زمينه، تدبير، راه كاريابي و اجراي شيوه هاي نوين از وظايف مديريت شهري  .داشت

  )سايت شهرداري تهران(. .مشاركت شهروندان نيز در امور شهري بسيار حايز اهميت و ضروري است

  پسماند يا زباله چيست؟

شود كه بطور مستقيم يا غير مستقيم حاصل  مي  گفته) غير از فاضالب(  ماند يا زباله به مواد جامد، مايع و گازپس

   :پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند. گرددمي تلقي فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كنــنده زايد

مول از فعاليت هاي روزمره انسان ها در شهرها، به پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت مع :پسماندهاي عادي

  .از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني. روستاها و خارج از آْنها توليد مي شود

بيمارستانها، مراكز بهداشتي، درماني، عملكرد به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از   :پسماندهاي پزشكي

  . ساير مراكز مشابه گفته مي شودآزمايشگاههاي تخصصي طبي و

به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل باال بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل  :پسماندهاي ويژه

  .سمي بودن، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد

ناشي از فعاليت هاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل  اندهايبه پسم :پسماندهاي كشاورزي

  .فضوالت، الشه حيوانات، محصوالت كشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف

به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و معدني، پسماندهاي پااليشگاهي، صنايع  :پسماندهاي صنعتي

 . و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها، سرريزها و لجن هاي صنعتيگاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي
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كه پسماندهاي عادي و در راس آنها زباله خانگي مهم ترين مشخص مي گردد با مروري بر انواع پسماندها 

 كه در صورت مديريت بهينه و فرهنگ سازي در جهت ارتقا بخش مورد نظر و مرتبط با شهرونـــــدان است

  :گردد محقق ميش شهروندان در توليد و دفع زباله اهداف ذيل نق

  زبالــــــهو هزينه هاي جمع آوري كاهش توليد  .1

  بازيافت و استفاده مجدد از پسمانـــــــدها .2

 دفع اصولي و همگن با محيط زيست .3

  ايجاد اشتغال و ايجاد توسعه پايدار .4

  

  :مار و ارقامآ

 د كه از اين مقدار سهم كالنيگرد   هزار تن برآورد40حدودأ روزانه  87تا سال ميزان توليد زباله شهري در ايران 

شايد آمار جالب تر اين  .)76شماره . ماهنامه دام، كشت و صنعت(. بوده است هزار تن در روز 7شهر تهران بيش از 

 ميليون 35د غذايي آشپزخانه،  ميليون دالر پسمان55 هزار دالر پالستيك، 350 ميليون و 30باشد كه تهراني ها ساالنه 

ميليون دالر نان در مركز دفن كهريزك زير خروارها خاك دفن مي كنند كه بازيافت آن   50دالر كاغذ و مقوا و فقط 

 12  ميليون دالر صرفه جويي ارزي به دنبال خواهد داشت، به عبارت ديگر اين رقم معادل 200ساالنه بيش از 

آمار بيانگر آن است كه در روزهاي پاياني سال ن جديدتري). همان منبع( خام است  هزار بشكه نفت850ميليون و 

اين آمار به نسبت قبل  اين در حالي است كه شده است وزباله در تهران توليد   هزار تن10روزانه بيش از ، 87

    ان ذكر است كهشاي ).همشهري آن الين( را نشان مي دهدزباله روزانه در تهران  توليد هزار تني 3افزايش 

زباله توليد مي كنند كه اين مقدار دو برابر مقدار آن )  كيلو گرم2حدود (  پوند 4/4آمريكايي ها به ازاء هر نفر روزانه 

  ). روزنامه رسالت و سايت سازمان بازيافت(در يك نسل پيش است 

 هزار تن پسماند مصالح 20 ،اله خانگي تن زب هزار10 تا 7روزانه عالوه بر توليد  ميليون نفري تهران 14-12در شهر 

  در  هزار تن انواع زباله50 اين به معناي توليد. نيز توليد مي گرددها  ساختماني حاصل مصرف و زندگي تهراني

ها، كاهش اميد به زندگي و  ها، بيماري  و بعد، دنياي خاكستري و نااميدانه آلودگي به طور ساالنه استسراسر كشور

شود زباله   درصد كل محصوالت كشاورزي كه ساالنه در كشور توليد مي20 ميليون تن يعني به اندازه 16چرا كه .... 

به عبارت ديگر در شهرهاي بزرگي مانند تهران روزانه هر فرد ). همان منبع (شود ايجاد مي... و ضايعات غذا، كاغذ و 

  ).  موادسايت سازمان بازيافت و تبديل(كنند يك كيلوگرم زباله توليد مي

  

  :نوع ديگر طبقه بندي پسماند 

  :انواع زباله

فهرست . طلبدايي را ميشود كه هرنوع مديديت پسماند جداگانهانواع زباله توليد ميبه وسيله فرآيندهاي گوناگون 

  ):سايت سازمان بازيافت: منبع( دهد زير نوع ديگري از طبقه بندي پسماند را نشان مي

 پسماند هاي حيواني .1

 پسماند هاي تجزيه پذير .2
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 پسماند هاي حجيم .3

 پسماند هاي تجاري .4

 پسماند هاي كنترل شده .5

 پسماند هاي شهري .6

 پسماند هاي بهداشتي .7

 پسماند هاي غذايي .8

 پسماند هاي سبز .9

 پسماند هاي خطرناك .10

 پسماند هاي انساني .11

 پسماند هاي صنعتي .12

 پسماند هاي كم اهميت .13

 پسماند هاي تيز و برنده .14

 رونيكيپسماند هاي الكت .15

 پسماند هاي ساختماني و تخريب .16

  )آب ناپاك(پساب  .17

 پسماند هاي راديو اكتيو .18

 پسماند هاي مخلوط .19

 پسماند هاي دورريز .20

 فاضالب .21

 پسماند هاي سمي .22

 پسماند هاي حرارتي .23

 پسماند هاي غير قابل كنترل .24

 پسماند هاي با پرتوزايي باال .25

  پسماند هاي با پرتوزايي پايين .26

  

  :تجربيات جهاني 

  : سرزمين بدون پسماند: نگاهي به بازيافت و مديريت زباله در سنگاپور

 با 2000 -1970باله هاي توليدي در طي سالهاي ن زاست كه به خاطر شش برابر شد سنگاپور يك جزيره كوچك

نكته اساسي در اين كشور محدوديت زمين است كه موجب شده تا برنام . مشكل دفع زائدات جامد رو به رو است

 سنگاپور.  يزي و سياستگذاري اين كشور به سمت دستيابي به سرزمين بدون پسماند و بدون دفن پيش رودر

 ميليون و دويست هزار 4 كيلومتر مربع و جمعيت 697مساحت آن . كشوري صنعتي با نرخ باالي شهرنشيني است

ه و يك مركز دفن بهداشتي فراساحلي  مركز زباله سوزي با هدف توليد انرژي از زبال4در اين كشور . نفر مي باشد
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 برابر شدن توليد زباله 6 با 2000 -1970طي سالهاي . وجود دارد تا بتواند زائدات غير قابل احتراق را دفع كنند

موضوع به حدي حاد شد تا مسئوالن مجبور به هدف گذاري براي حصول استراتژي بدون دفن شدند چرا كه در 

 هزار تن در روز 3 سال يك واحد زباله سوز با ظرفيت 7 تا 5ين كشور بايد هر صورت عدم كنترل اين وضعيت ا

جهت .  هكتار از مساحت خود را براي دفن زباله اختصاص دهد350 سال يكبار نيز بايد 25عالوه بر آن هر . بسازد

 را كه متشكل از حل اين مشكل، طي سه دهه گذشته سنگاپور سيستم مديريت يكپارچه بر زائدات جامد يا پسماندها

  .بازيافت، جمع آوري و دفن آنهاست به شرح زيراعمال نموده است

معطوف نمودن توجه به پسماندهايي با بيشترين حجم، از طبيعي ترين راهكارها بشمار  :حداقل سازي پسماندها

ي تثبيت شده، در اين زمينه بخش اصلي زائدات غير قابل احتراق به زائدات ساختماني، لجن هاي صنعت. رودمي

سرباره هاي مس حاصل از صنايع دريايي و انواع خاكستر ها اختصاص داشته كه طي سالهاي گذشته به گونه ايي 

از زائدات و نخاله هاي % 94 حدود 2005به عنوان مثال در سال . عمل شده تا اين مواد تحت فرآيند مجدد قرار گيرد

ين دوره كشور شاخص خاصي را براي كاهش توليد پسماندها مقرر در ا. ساختماني مورد استفاده مجدد قرار گرفت

نمود مثأل هنگام انتخاب روش طراحي و ساخت بايستي حداقل سازي توليد پسماندها لحاظ شود و بر اين اساس 

با اعمال اين .  باشند14001خواهند در مناقصات بزرگ شركت كنند بايد داراي گواهينامه ايزو پيمانكاراني كه مي

در مرحله بعدي كنترل زائدات در مبدا توليد . اخص ها سنگاپور گام بزرگي به سوي استراتژي بدون دفن برداشتش

. و تشريك مساعي توليد كنندگان با سازمان حفاظت محيط زيست در جهت كاهش زائدات مورد توجه قرار گرفت

بزرگ در سال  ر ماركت ها و عمده فروشانبه عنوان مثال اين سازمان به همراه شوراي محيط زيست سنگاپور و سوپ

  .  را اجرا نمود"بازيافت استفاده كنيدچرا كيسه هاي پالستيكي؟ كيسه هاي قابل " ،برنامه 2006

با زباله . كاهش حجم از طريق زباله سوزي نيز با توجه به كمبود زمين در سنگاپور بسيار مورد توجه قرار دارد

ها كاست و تنها خاكستر زباله سوزها و زائدات غير قابل احتراق به مركز دفن از حجم زباله % 90سوزي مي توان 

حرارت . واحدهاي زباله سوز به تجهيزات كنترل آلودگي مجهز هستند تا محيط زيست حفظ گردد. سپرده شود

 واحد زباله  از چهار2005در سال . آوردتوليدي در اين زباله سوزها نيز توربين هاي مولد برق را به حركت در مي

آهن آالت قراضه نيز در كارخانه فوالد اين كشور مورد .  مگاوات ساعت برق بدست آمد938284سوز مجموعأ 

  . بازيابي قرار گرفت

 سازمان حفاظت محيط زيست سنگاپور همان استفاده مجدد از زائدات در بخش هاي  دومين استراتژي:بازيافت 

از % 51 آهني، از قراضه هاي% 92از زائدات ساختماني، % 94 حدود 2005در سال . صنعتي، تجاري و خانگي است

براي ارتقاي فناوري هاي . از زائدات غذايي براي استفاده هايي مورد بازيافت قرار گرفته است% 7زائدات باغباني و 

 ميليون دالر آمريكا ايجاد كرده تا شركت هايي 10خالقانه در عرصه محيط زيست، اين سازمان صندوقي با بودجه 

         به عنوان مثال به برخي از. ياز به كمك مالي دارند، كمك عطا كندكه براي دستيابي به فناوري هاي جديد ن

  :پروژه هاي حمايت شده ازسوي اين صندق به شرح زير مي توان اشاره نمود

 ساخت قطعات بتني پيش ساخته با استفاده از نخاله هاي بازيافتي -

 تبديل پسماندهاي باغباني به مواد بسته بندي -
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 فوالد در مواد راهسازياستفاده از سرباره هاي توليد  -

 از سوي سازمان ملي حفاظت محيط زيست سنگاپور 2001همچنين برنامه بازيافت در سطح جامعه نيز در آوريل   

تحت اين برنامه مخازن و كيسه هاي بازيافت در بين ساكنان ساختمان ها .  به اجرا در آمدبرنامه ملي بازيافتو 

در .  دو هفته يكبار اين كيسه ها و مخازن توسط موسسات جمع آوري گرددتوزيع شد در ادامه نيز مقرر شد تا هر

جهت افزايش ميزان مشاركت قرار شد تا همه ساختمان . بود% 56 ميزان مشاركت شهروندان با اين طرح 2005سال 

نيز تاكنون  در تهران( هزار مخزن تعبيه شد 6به عالوه در سطح معابر عمومي نيز . ها به مخازن بازيافت مجهز شوند

 برنامه بازيافت در مدارس 2002در سال   .)همشهري آن الين: منبع)( هزار مخزن زباله نصب شده است80حدود 

 حدود 2006تا پايان سال . به اجرا درآمد تا به جوانان مباحث كاهش، استفاده مجدد و بازيافت آموزش داده شود

توان به مشاركت سه گانه و آگاهي رساني عمومي اشاره ه ها مياز ديگر برنام. از مدارس به اين طرح پيوستند% 84

گانه مردم، بخش غير دولتي و بخش دولتي لقب گرفت و مشاركت سه گانه عامه مردم، اين برنامه مشاركت سه.نمود

  .مدارس و نيروي كار را مورد توجه قرار داد

در سال   % 40ت ميزان بازيافت پسماندها را از رقم        سنگاپور با همخوان كردن استراتژي خود توانسته اس        :آموخته ها  

كل پسماندهاي شهري در سـال      . افزايش ميزان پسماندها نيز متوقف شده است      .  برساند 2005در سال   % 49 به   2000

اين موضوع باعث شد تا عمر . كاهش يافته است  % 8 حدود   2000 هزار تن بوده كه در مقايسه با سال          7 روزانه   2005

 سـال افـزايش     10-7 سال بـه     7-5 سال افزايش يابد و دوره زماني نياز به زباله سوز جديد نيز از               10باله  مركز دفن ز  

بر اين اساس با كاهش زائدات در واحدهاي زباله سوز و مركز دفن زبالـه، سـنگاپور توانـسته اسـت بـه سـمت          . يابد

  .  اهداف بلند مدت خود يعني وضعيت بدون پسماند و بدون دفن گام بردارد

  

  : براي بهبود كيفيت محيط زيست شهري محيطيبرنامه ريزي زيست

توان پايداري محيط زيست شهري براي قدرت مقابله با تغييرات چقدر است ؟اصوالً ظرفيت زيستي در شهرها 

چقدر است ؟ آيا طبيعت مي تواند با اين سرعت تخريب و تحوالتي را كه شهرها بر محيط خود تحميل مي كنند 

ازسازي كند ؟ اينها سواالتي هستند كه ظرفيت برد يك شهر را براي بهبود كيفيت محيط زيست خود تعيين مي ب

شهرها معموالً در مناطقي خوش آب و هوا با منابع آبي متناسب ، خاك مناسب براي پااليش پساب و . نمايند 

ت ها يا دامنه كوهها پايه ريزي شده و و در دش) به همين دليل فضاي سبز و درختكاري رواج دارد ( پسماندها 

توسعه مي يابند و در واقع قسمتي از طبيعت كه ظرفيت برد نسبتاً بااليي دارد براي استقرار و توسعه شهر در نظر 

  ساله از استقرار يك شهر در طبيعت چه بالئي بر سر طبيعت مي آيد ؟ 50گرفته مي شود اما بعد از طي يك دوره 

 از منابع ثابت و متحرك ، آلودگي منابع آبهاي زير زميني در اثر نشت پساب ها ي خانگي و هواي آلوده ناشي

كارخانجات ، آلودگي صنعتي و صوتي ناشي از اتومبيلها ، هواپيما و تحرك و كار صنايع در شهر و در مجموع 

-را كاهش مي ك شهرآلودگي هاي زيست محيطي از مهمترين توليدات يك شهر هستند كه بشدت توان پايداري ي

دهند بنحوي كه كيفيت محيط زيست به پائين ترين درجه خود رسيده و همه شاخص هاي پايداري دگرگون 

  . خواهند شد 
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برنامه ريزي محيط زيست براي بهبود كيفيت محيط زيست در شهرها بايستي در اولويت كار مديريت شهري قرار 

الت فاكتورهاي زيست محيطي صورت گيرد همان خواهد شد كه در صورتيكه برنامه ريزي شهري بدون دخ. گيرد

در نظر گرفتن شكل شهر ، توسعه آتي ، تقسيم كاربريها ، برنامه ريزي حمل و . اكنون دامنگير اكثر شهرهاي ماست 

يزي و در صورتيكه برنامه ر. ديگر امروزه انسان شهر نشين را كه محور همه فعاليتهاست كفايت نمي كند .... نقل و 

بنابر اين . محيط زيست در راس برنامه ريزي هاي يك شهر نباشد نزول كيفيت محيط زيست را در پي خواهد داشت

گستردگي و تنوع مسائل زيست محيطي شهري و وابستگي و تاثيرات متقابل آنها بر هم، لزوم وجود مديريتي جامع 

  .دهد را نشان مي محيط زيستي شهري و واحد براي ساماندهي و تعريف پروژه هاي

  :معضالت پيش روپسماندها و 

 و هنراياانواع توجه به پيشرفت سريع تكنولوژي و افزايش روزافزون روند استفاده ار تجهيزات الكترونيكي از قبيل با 

و هدايت و تشويق مصرف كنندگان به سمت LED آن  و نوع جديدتر  LCDلب تاپ ها، تلويزيون هاي پالسما، 

رسد در آينده اي نه چندان دور شاهد حجم عظيمي از زباله هاي الكترونيكي ، به نظر ميتجهيزات جديدز استفاده ا

 الكترونيكي به علت پيشرفت سريع در تجهيزات چرا كه مخاطره انگيز استبسيار ضايعات الكترونيكي . خواهيم بود

-ش از ساير مواد توليدي، ايجاد ضايعه مي كارايي مطلوب خود را از دست مي دهد و بي، به همان سرعتتكنولوژي

 نوع ماده مختلف است كه خيلي از آن ها سمي است و ممكن است آلودگي هاي 1000ضايعات شامل اين  .كند

 در ساخت صفحه مدارات، اكسيد سرب و كادميوم در  موادي مانند سرب و كادميويم كه .جديدي ايجاد كند

monitor cathode ray tubes(CRTs(يوه در صفحات مانيتور هاي صفحه تخت ، كادميوم در باتري هاي ، ج

رايانه ، پالستيك هاي كه در كيس هاي رايانه استفاده مي شود، كابل هاي معمولي و كابل هاي حاوي پلي وينيل 

 ، از جمله ايناكسيدهاي سمي آزاد مي سازند) جهت آزاد سازي مس از درون سيم ها(كلورايد كه در هنگام سوختن 

  .مواد هستند

به همين . استي  محيط، بازيافت مواد الكترونيكي داراي مشكالت زيستكانخطرمواد به وجود اين گونه با توجه 

دفن ضايعات باعث مي . اي مشكالت اساسي به وجود خواهد آمد  ضايعات رايانه علت با سوزاندن و يا دفن كردن

اد شوند؛ همچنين سوزاندن اين مواد باعث ورود مواد سمي شود مواد سمي به درون آب هاي جاري و زيرزميني آز

 بازيافت آن ها به مراتب ،ها در رايانهموجود  مواد سمي با وجود از طرف ديگر نيز. و اكسيدها به درون هوا مي شود

  . گران تر از دور انداختن آن هاست

 زمينه بازيافت مواد الكترونيكي بويژه مواد درجدي  هنوز هيچ برنامه با توجه به بررسي به عمل آمده به نظر مي رسد

ها وجود ندارد و در نتيجه هنوز پيش بيني هاي الزم در اين زمينه اتخاذ  سمي موجود در اجزاء سخت افزار رايانه

اين امر مي طلبد تا هم اكنون جهت ايجاد زيرساختها و ظرفيت سازي جهت بازيافت در اين حوزه  لذا نشده است

  . گرددسرمايه گذاري 
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  :جمع بندي

جمعيت، توسعه و غالب شدن فرهنگ شهرنشيني و تغيير در عادات و الگوهاي مصرف از يكسو و  رويهرشد بي

گاري هاي اجتماعي، اقتصادي و نهايتأ زمحدوديت در استفاده صحيح از منابع طبيعي از سوي ديگر بروز انواع ناسا

بشر دريافته .  زندگي بشر، حفاظت از منابع توليد است ترين شاخصامروزه مهم .زيست محيطي را در پي داشته است

 اي است كه از بهره كند، بمراتب بيشتر از تبعات و پيامدهاي خسارت و زيانهايي كه به طبيعت وارد مي است كه

را به كوشد كمترين زيان  مي از اين رو ، با بكار بستن امكانات عملي و علمي. كند دريافت مي محيط زيست آلودن

رايند توليد زباله كه خود ناشي از ف .مسئله آفرين شده است امروزه توليد زباله در شهرهاي بزرگ. طبيعت وارد آورد

الينفك زندگي  كنند، جزء كننده است و هر روز نيز او را به مصرف بيشتر ترغيب مي شهرنشين مصرف فعاليت انسان

اصولي و بهداشتي انجام نشود،  ، چنانچه بطورهاي توليد شدههدفع حجم عظيم زبالافزايش توليد زباله و . است

  .داشت معضالت جبران ناپذير زيست محيطي را بدنبال خواهد

 اين شهر به همراه تجربيات موفق جهاني در  انواع پسماندها درمطالعه آمار و ارقام توليد زباله در تهران و بررسي

تالش هاي مثمر ثمر و اقدامات مناسبي صورت پذيرفته و در خصوص مديريت پسماندها، حاكي از آن است كه 

مانند لب اما رشد سريع تكنولوژي و لزوم بازيافت مواد خطرناك تشكيل دهنده تجهيزات مدرن . حال انجام است

بيانگر آن است كه مي بايست در اين زمينه ظرفيت سازي صورت  LED  و  LCD، تاپ ها و تلويزيون هاي پالسما

ظرف چند سال آينده بتوانيم مشكل بازيافت تجهيزات الكترونيكي را حل نموده و از تبديل آن به معضل گيرد تا 

  .زيست محيطي جلوگيري نماييم
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Planning related to Waste Disposal for Improving Urban Environment Quality 
H. Lotfi, M. Shafeghati and Sh. Vazirpour  

 
 
 
Abstract: 
 
Different resources may make the environment polluted. In line with human urbanization, 
development of technology and growing increase of population, the world encountered with the 
problem of land and air pollution. This threatens life of earth residents in a way that in every country 
environmental protection has been considered a serious problem by senior officials. 
 
Now a days, environmental situation is in such a way that people of a city or a country are in danger of 
pollutions made by other neighborhood cities and countries. In other word, irregular population 
growth, dominant culture and development of urbanization and also modification of habits and 
consumption patterns in one hand and restrictions in proper use of natural resources on the other hand, 
have been led to environmental, economical and social incompatibilities. Although, technology and 
urbanization, today brought facilities for people but caused many problems that led to pollution of 
natural environment. 
 
The problem of cities air pollution caused by fuel of vehicles and factories, noise pollution arose from 
urban development, water pollution caused by pouring various industrial and non industrial waste 
water and garbage in to waters and producing garbage and waste material in cities are important 
problems that preventive methods should be considered in regional and urban planning in order to 
decrease their destructive impacts. 
 
This article will review waste materials and different kind of classifications for that, recycling system 
and some experiences in this field and will provide solutions. 
 
Key words: waste material, garbage, planning, urban environment 

 
 
      
 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

