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 اند شهری با رویکرد توسعه پایدارمدیریت یکپارچه پسم

 شهر جهان( 6ای )بررسی مقایسه
 

 

 

 2، رضا شفیعی1*نیما نظامی

 n.nezami@mail.sbu.ac.irزیست، دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مهندسی محیط -1

 شجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدان -2

 

 چکیده 
آوری و باشد و هزینه زیادی را برای متولیان امر جمعمدیریت پسماند شهری از مباحث مهم در مدیریت خدمات شهری می

زیست، کاهش ذخایر مواد یشتر از مسایل بهداشتی و محیطدفع آن در پی دارد. با افزایش سطح آگاهی اجتماعی و شناخت ب

ریزان شهری را به سمت یافتن راهی برای مدیریت اولیه و کمبود انرژی در کنار افزایش تقاضا و گسترش شهرنشینی برنامه

می عوامل مؤثر بر ای نیازمند یک دید همه جانبه و کلی نگر به تمابرنامهدستیابی به چنین هینه پسماند شهری هدایت کرد. ب

کند که در مدیریت پسماند شهری است. در این میان ترکیب پسماند نقش پررنگی در انتخاب روش مدیریت پسماند ایفا می

پژوهش حاضر سعی شد با بررسی عواملی مانند فرهنگ و سبک زندگی و توان اقتصادی و سطح توسعه شهری، برای شش 

ای بین مدیریت پسماند در این مناطق انجام شود و فرانسیسکو و آدالید مقایسه، سانشهر تهران، دهلی، استانبول، نایروبی

 هایی برای بهبود وضعیت مدیریت پسماند در شهر تهران پیشنهاد گردید.درنهایت روش
 

 رانزیست، تهتوسعه پایدار، محیطمدیریت پسماند شهری، مدیریت یکپارچه پسماند، مدیریت پسماند،  های كلیدی:واژه
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 مقدمه -1
ترین موضوعات مدیریت شهری است. افزایش زیستی، از موردبحثمدیریت پسماند به شیوه اصولی و با رعایت مسائل محیط

سو و محدودیت منابع مواد مصرفی و انرژی از طرف دیگر از یک زیستیهای عمومی نسبت به مسائل بهداشتی و محیطآگاهی

ریزان شهری را به سمت گسترش شهرنشینی مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه، مسئوالن و برنامهدرکنار افزایش تقاضا و 

های بهینه مدیریت پسماند که بر پایه نگرش توسعه پایدار بوده و با یک دید همه جانبه مسائل اقتصادی، طراحی و اجرای روش

سازی یک سیستم جامع طراحی و پیاده .استشته باشد، سوق دادهزمان و در کنار یکدیگر در نظر دازیستی را هماجتماعی و محیط

های مختلف پسماند در منطقه از قبیل منبع تولید، کیفیت و کمیت پسماند و نرخ و پایدار مدیریت پسماند نیازمند بررسی ویژگی

وایی، وضعیت معابر شهری، های موجود، توان اقتصادی، شرایط آب و هتولید آن، همچنین خصوصیات خود شهر مانند زیرساخت

( 1IWMاین مسائل سبب ایجاد دیدگاهی به نام مدیریت جامع پسماند ). ]1[صورت جزئی استفرهنگ و سبک زندگی مردم، به

های پردازش و دفع آن را در تعامل با یکدیگر مدیریت آوری پسماند و روشکه جریان پسماند، جمعاست سیستمی بیانگر شد که 

 .]2[دست آیدزیستی، اقتصادی و اجتماعی مطلوب یک منطقه مشخص بهی که اهداف محیطنحوکند، بهمی

 . ]3[شکل اساسی تبدیل شده است( در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به یک م2MSWMمدیریت پسماند شهری )

مدیریت . ]3[شوندی سطحی میهاو اغلب باعث آلودگی آب ی انسانی به محیط تخلیه شدههااز دو سوم زبالهطورکلی بیشبه

آوری زیستی جوامع شهری مانند آلودگی هوا یا جمعیافته نیز کمتر از سایر مشکالت محیطپسماند شهری در کشورهای توسعه

های شهری مشکل بزرگی را برای شهرها ایجاد کرده آوری، حمل و نقل و دفع زبالهجمع. ]3[اضالب مورد توجه قرار گرفته استف

دهد. در کنار هزینه باالی این ها را به خود اختصاص میدرصد بودجه عملیاتی شهرداری 50تا  30طوری که معموالً است. به

شوند. برای مثال این مفدار در شهر کراچی هند آوری میهای تولیدی جمعفرآیندها در خیلی از شهرها کمتر از نیمی از زباله

 .]3[درصد است 33به نزدیک 

مواد موجود در پسماندهای خانگی )مواد آلی، پالستیک، شیشه، کاغذ، فلز و...( و مخلوط شدن کامل این مواد،  به دلیل تنوع

های مختلف، در مناطق جغرافیایی مختلف و از کند. همچنین ترکیب پسماند در فصلها بروز میمشکالت زیادی در مدیریت آن

-کارگیری روش واحدی برای همه شهرها میکند و همین عوامل مانع بهمی کشوری به کشور دیگر و از شهری به شهر دیگر تغییر

 است، صنعتی کشورهای مشابه زیادی حدود تاشود. اگرچه ماهیت مسائل مدیریت پسماند شهری در کشورهای در حال توسعه 

 این اداره در مشکالتی شاید و هاتفاوت باعث کشورها این اقلیمی و محیطی اقتصادی، اعتقادی، فرهنگی، خاص شرایط ولی

 .]4[است گردیده هاسیستم

های گوناگون مدیریت پسماند در شهرهای مختلف دنیا از تجربیات در این پژوهش سعی شده است تا با درنظر گرفتن روش

پسماند در های این شهرها با نقاط مختلف تهران، الگویی برای مدیریت ها استفاده کرده و با توجه به شرایط و شباهتمفید آن

 کالن شهر تهران پیشنهاد شود. 
 

 روش تحقیق -2
 دهندهتشکیل ترکیبات شناسایی واقع درتوان مهمترین عامل در انتخاب روش مدیریت پسماند دانست. ترکیب پسماند را می

از  .نمایدمی دایته و تعیین را پسماند مدیریت توسعه هایطرح و هابرنامه سوی و سمت زمان طی در و پیوسته طور به پسماندها

                                                 
1 Integrated Waste Management 
2 Municipal Solid Waste Management 
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و شیوه آب و هوا، فرهنگ  اقلیم ونوسعه کشور، وضعیت توان به توان اقتصادی و عوامل اثرگذار بر ترکیب پسماند یک منطقه می

منظور بهبود بخشیدن و یابی به الگویی بهزندگی مردم، صنعت غالب منطقه و قوانین موجود اشاره کرد. در این پژوهش برای دست

بر اساس دالیل زیر انتخاب و مورد مطالعه قرار ی ین شرایط کنونی مدیریت پسماند شهری در کالن شهر تهران، شهرهابهینه کرد

 گرفتند.

 انتخاب شهرها:

دسته اول ضوابط مربوط به انتخاب جامعه آماری نمونه بوده و دسته  در نظر گرفته شده است که هابطانتخاب شهرها دو دسته ضدر 

 .]5[رهای مشابه تهران تأکید دارددوم بر گزینش شه

 ضابطه اول 

 نمونه آماری جامعیت داشته باشد و از شهرهای کوچک تا بزرگ را شامل شود. -1

 زیستی را شامل شود.های اقلیمی، اقتصادی، سیاسی و محیطمحدوده مناسبی از تفاوت -2

 ان را شامل شود.های ایرحداقل یک نماینده از کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و همسایه -3

 ضابطه دوم 

 شهر انتخابی از لحاظ تشابه عوامل اثرگذار بر ترکیب پسماند در مقایسه با تهران، تصویری مناسب ارائه دهد. -1

 اطالعات شهر مورد نظر قابل دسترسی بوده و از صحت و دقت مناسبی برخوردار باشد. -2

های گذشته شهر مورد نظر وجود ت پسماند دورههای مدیریروش های موفق و ناموفقتجربهیابی به امکان دست -3

 داشته باشد.

و دهلی هند با توجه به شرایط اقلیمی و نزدیک بودن سطح فرهنگ جوامع، شهر  شهرهای استانبول ترکیهدر گام اول بر این اساس 

 ازعنوان دو نمونه بهاسترالیا  فرانسیسکوی آمریکا و آدالیدسان و شهرهایدر حال توسعه  ضعیتعنوان شهری با وبهکنیا  نایروبی

همراه شهر نتخاب گردید و از نظر وضعیت شهری و تولید پسماند به، اپسماند در سطح جهان تیریموفق مدشهرهای دارای تجارب 

  قرار گرفتند. تهران مورد مقایسه

 
 موقعیت جغرافیایی شهرهای مورد مطالعه -1 شکل
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که مهمترین شاخص آمارهای اقتصادی ( 3PGD) رانه تولید ناخالص داخلیا، شاخص سجمعیت شهره سه پارامتر در این مقایسه

و اقتصادی توان معیاری برای سنجش عنوان به ،باشدها میهای مبادالت و قیمتبوده و شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری و نسبت

انتخاب  GDPولی در این مطالعه  باشدنیز مطرح می GDP ،4GNPت. در کنار شاخص کشور شناخته شده اسوضعیت توسعه 

ملیت را نیز مدنظر  GNPکه گردید چرا که این شاخص بدون در نظر گرفتن ملیت معیاری برای وضعیت اقتصادی است، درصورتی

 GDPبرای مثال اگر اتباع سایر کشورها به ایران بیایند و در ایران فعالیت اقتصادی داشته باشند تأثیر آن در شاخص  دهد.قرار می

شود. وارد چرخه مدیریت پسماند می های تولیدی آن فرد هم در ایرانشود.کمااینکه زبالهدیده نمی GNPلحاظ شده ولی در 

دارای سه مؤلفه اصلی بهداشت و سالمت، آموزش و  وارزشی عددی بین صفر تا یک است که  (5HDI) شاخص توسعه انسانی

مطلوب و جامعه « یک»وضعیت یک کشور نسبت به باالترین ارزش ممکن یعنی نگر نمایااین شاخص  و باشداستاندارد زندگی می

 است در نظر گرفته شد. اطالعات مربوط به شهرهای مورد مطالعه در جدول شماره یک آمده است.

 ]7و6[مربوط به شهرهای مورد مطالعهاطالعات  -1جدول 

شهر، 

 کشور
سطح  (1)جمعیت

 (2)درآمد

 سرانه

GDP(1) 

 (USD) 
 HDI(1) خصشا

سرانه تولید 

 (2)پسماند

)کیلوگرم  

بر نفر در 

 روز(

آدالید، 

استرالی

 ا

65600/5 باال 1,304,631  0/933  2/32  

-سان

فرانسیس

کو، 

 آمریکا

52391/9 باال 837,442  0/914  2/58  

دهلی، 

 هند
16,787,941 

 متوسط رو به

 پایین
1547/6  0/586  0/34  

استانبو

ل، 

 ترکیه

13,820,336 
 رو بهمتوسط 

 باال
10987/1  0/759  1/77  

6362/8 متوسط رو به 8,154,051تهران،   0/749  0/16  

                                                 
3 Gross Domestic Product 
4 Gross National Product 
5 Human Development Index 

Archive of SID

www.SID.ir



 
 
 
 
 
 

 باال ایران

نایروبی

 ، کنیا
1227/5 پایین 3,500,000  0/539  0/6  

 (1) UNData,2013 

 (2) Wordbank,2012 

 

 
 ]8[دفع پسماند شهری آوری، پردازش وجریان تولید، جمع -2شکل 

 

و  (Formalفیزیکی اصولی )های تولید زباله و فرآیندهای دهد. در این شکل محلاند شهری را نشان میشکل  نمایی از چرخه پسم

 تمامی جانبههمهند مشخص شده است. این نمودار با یک نگاه همراه مقصد نهایی دفع پسمابه آوریجمع( Informalغیراصولی )

 یکپارچهریزی برنامه به دید مناسبی برای توانو با استفاده از آن می گیردرا در نظر میدر فرآیند مدیریت پسماند  عوامل مؤثر

 نحوی که هر کدام از این فرآیندها مکمل یکدیگر بوده و تداخلی با هم نداشته باشند.دست یافت به فرآیندها

-های شهری میاز فعالیت ناشی پسماندهای افزایش نهایت در و مصرف افزایش شهرها باعث جمعیت افزایشگسترش شهرنشینی و 

 و یافته فراوانی تفاوت گذشته با مقایسه در ،نوین بندیبسته هایآن در اثر روش شکل تغییر و شهری هایپسماند جدید ترکیبشود. 
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 رود در نظر گرفتن مسائلانتظار می .است شده طبیعت توسط بازیافت غیرقابل و جامد هایزباله و مواد زائد میزان افزایش باعث

محالت مختلف شهر و  در مصرفداشته باشد. الگوی  زباله تولید اعناداری بم ارتباطمناطق مختلف شهری  در اجتماعیاقتصادی و 

 تواند باعث گوناگونی در حجم و ترکیب پسماند این مناطق باشد.و همین امر می دارد زیادی هایتفاوت شهرهای مختلف،

های خانگی، به زیرمجموعهآن را توان می تولید منابعنوع  بندی کرد. از نظرتوان تقسیمی میهای مختلفهای شهری را به شیوهزباله

. از نظر ]9[های خطرناک تفکیک کردهای سطح خیابان و زبالهو خاکروبه، زباله سازوکشاورزی، پسماند ساختبیمارستانی، صنعتی، 

. ]10[بندی هستندمقوا، پالستیک، شیشه، فلزات و سایر مواد قابل تقسیممواد آلی، کاغذ و  هایماهیت مواد نیز پسماند به دسته

 ها نقش مؤثری در شناخت و انتخاب روش مناسب برای مدیریت پسماند دارد.بندی پسماند بر اساس ماهیت آنتقسیم

 ها و بحثیافته -3

وه زندگی مردم چه اثراتی بر مقدار و توان اقتصادی و وضعیت توسعه کشور و فرهنگ و شی برای بررسی این فرضیه که عوامل

رسم شد. این نمودارها مقادیر  5و  4،3های شماره شکلترکیب پسماند شهرهای مختلف دارد با توجه به جدول شماره یک 

 دهند.و سرانه تولید پسماند را نشان می GDP ،HDIهای شاخص
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 مورد مطالعهشهرهای  GDPنمودار شا    -3شکل
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 شهرهای مورد مطالعه GDPنمودار شا    -4 شکل

 

 
 نمودار سرانه تولید پسماند در شهرهای مورد مطالعه -5 شکل

 

یافته میزان تولید پسماند باالتر از کشورهای در توان نتیجه گرفت که در کشورهای صنعتی و توسعهبا توجه به نمودارهای باال می

و همچنین جوامع پیشرفته مر به دلیل مصرف بیشتر مواد و انرژی در زندگی صنعتی و همراه با تکنولوژی حال توسعه است و این ا

 .سطح باالتر آگاهی عمومی و بهداشت است

 آمده است.   11تا  6های در گام بعدی ترکیب پسماند شهرهای مورد مطالعه بررسی شد. نتایج ترکیب پسماند این شهرها در شکل
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 ]7[تركی  پسماند شهری در كشور آمریکا -7شکل   ]7[ ركی  پسماند شهری در كشور استرالیات -6شکل 
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 ]7[كی  پسماند شهری در كشور تركیهتر -9 شکل                        ]7[ كی  پسماند شهری در كشور ایرانتر -8 شکل
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 ]7[تركی  پسماند شهری در كشور كنیا -11 شکل  ]7[تركی  پسماند شهری در كشور هند -10شکل 

 

ها مشاهده شد که در کشورهای صنعتی و پیشرفته با ترسیم نمودارهای ترکیب پسماند شهری مناطق مورد مطالعه و مقایسه آن

-پسماند کمتر است و این مورد نتیجه انجام اقدامات مدیریت پسماند مانند تفکیک در مبدأ و یا کمینهمقدار مواد آلی در ترکیب 

باشد. با جداسازی پسماند مواد غذایی و مواد آلی در پسماند خانگی از مواد پالستیکی، کاغذ، شیشه، سازی در تولید پسماند می

های دفع این مواد یافت و هم با کم کردن حجم مواد آلی هزینهاز این مواد دستتوان هم به بازیافت و استفاده مجدد فلزات و... می

 را کاهش داد.
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در گام بعدی با بررسی ترکیب پسماند کشور ترکیه و شرایط و شباهت شهر ستانبول با تهران از نظر جمعیت، فرهنگ و سبک 

مطالعه قرار گرفت تا شاید بتوان از آن به الگوی پیشنهادی های موفق مدیریت پسماند شهری این شهر مورد زندگی نتایج و روش

 :]13و12،11[اند ازمناسبی برای شهر تهران دست یافت. اهم تجربیات موفق مدیریت پسماند شهری در ترکیه عبارت

 آنمستمر  روزرسانیتدوین قانون کنترل پسماند و بازبینی و به 

  تشکیل دهنده پسماندهامطالعه و بررسی دقیق و جزئی ترکیبات و مواد 

 آوری پسماندها در سطح شهر استانبول در چارچوب رعایت اصول بهداشتیگردان و دالالن جمعدهی دورهسازمان 

 خصوصی و نهادهای هامهم و حساس از مدیریت پسماند به شرکت هایبخش واگذاری 

 تمرکز اصلی مدیریت پسماند بر تفکیک پسماند در مبدأ 

 

 گیرینتیجه -4

جانبه از جریان پسماند، های مدیریت پسماند شهری داشتن دید یکپارچه و همهریزی مناسبی برای سیستمرسیدن به برنامهرای ب

ای برای آوری و دفع پسماند و در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر بر آن الزم و ضروری است. قبل از طرح برنامههای جمعروش

-اردی مانند وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی، توان اقتصادی و سطح توسعه منطقه میمدیریت پسماند در یک ناحیه مطالعه مو

ترین عامل انتخاب روش مناسب مدیریت توان مهممیترکیب پسماند را ب غالب پسماند آن محل مؤثر باشد. تواند در شناخت ترکی

-طرح و هابرنامه سوی و سمت ،زمان طی در و پیوسته طور به پسماندها دهندهتشکیل ترکیبات شناساییو در واقع پسماند دانست 

با توجه به تشابه مدیریت پسماند در کشور ترکیه  جربیات موفقبررسی ت .نمایدمی هدایت و تعیین را پسماند مدیریت توسعه های

ر شهر تهران روشن های متفاوتی را برای اقدامات مناسب در جهت بهبود وضعیت مدیریت پسماند دعوامل مؤثر ذکر شده، زمینه

 توان در قالب موارد زیر بیان کرد:سازد. این اقدامات را میمی

توان با ارائه تسهیالتی در فعاالن بخش خصوصی این ترغیب را ایجاد نمود می افزایش جلب مشارکت بخش خصوصی که -1

های مدیریت شهری و کم کردن فعالیتهای مربوط به مدیریت پسماند عالوه بر کمک به خدمات گذاری در فعالیتتا با سرمایه

منفعت اقتصادی داشته باشد. برای برای آنان و هم های دولتی را کاهش دهند ی سازمانهامسئولیتها و دولتی هم بار هزینه

های قابل این منظور الزم است تا با ترکیب و تجمیع فرآیندهای درآمدزا و غیردرآمدی مدیریت پسماند شهری در قالب پروژه

 ها فراهم شود.واگذاری به پیمانکاران شرایط تأمین مالی این طرح

های سازی تولید پسماند روشی است که امروزه در تمام سطح جهان گسترش یافته و با توجه به تأمین دیدگاهکمینه -2

شود. برای ها محسوب میترین روش برای کنترل و مدیریت زبالهتوسعه پایدار در سیستم مدیریت پسماند شهری مناسب

توانند سازی در سطح جامعه وجود دارد که آموزش و پرورش و صدا و سیما میسازی این فرآیند نیاز به آموزش و فرهنگپیاده

 ترین نقش را در این زمینه ایفا کنند.مهم

ناسب و های تولید کمپوست روش مبا توجه به درصد غالب مواد آلی در ترکیب پسماند شهر تهران استفاده از روش -3

های با فعال کردن بخش خصوصی در این قسمت با احداث کارخانه رسد.نظر میشهری بهآلی های اقتصادی برای دفع پسماند

های توان گامآوری و تفکیک مواد آلی عالوه بر بهبود وضعیت مدیریت پسماند در ایجاد اشتغال نیز میتولید کمپوست و جمع

 مثبتی برداشت.

های . روشباشندهایی هستند که برای مدیریت پسماند در شهر تهران قابل اجرا میسوزی نیز از روشزبالهبازیافت مواد و  -4

 های همگانی در سطح اجتماع است. ها و به تبع آن آموزشبازیافت مواد نیازمند تفکیک زباله

Archive of SID

www.SID.ir



 
 
 
 
 
 

 

 
 های پیشنهادی برای مدیریت یکپارچه پسماند شهری در شهر تهرانروش -12شکل 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir



 
 
 
 
 
 

 مراجع
 

[1] Rotich K. Henry, Zhao Yongsheng, Dong Jun, Municipal solid waste management challenges in developing 

countries – Kenyan case study, Waste Management, Volume 26, Issue 1, Pages 92-100, 2006. 

[2] What Is Integrated Solid Waste Management?, EPA530-F-02-026a, United States Environmental Protection 

Agency, May 2002 

[3] Medina, M. "Municipal Solid Waste Management in Third World Cities: Lessons Learned and a Proposal for 

Improvement." J. of Human Settlement Development, Vol. III, 2003. 

 .1392، شهریور ماه 207ریزی شهر تهران، گزارش شماره ، مرکز مطالعات و برنامهند مدیریت پسماند در ایران و جهانبررسی فرآی[ 4]

[5] Rodic, Ljiljana, Anne Scheinberg, and David C. Wilson. "Comparing solid waste management in the world’s 

cities." ISWA World Congress. 2010. 

[6] UNdata, http://data.un.org/CountryProfile, seen on 6 Dec. 2015. 

[7] World Bank’s Urban Development and Local Government Unit of the Sustainable Development Network, 

“WHAT A WASTE (A Global Review of Solid Waste Management)”, UrbanDevelopment Series, March 2012. 

[8] Wilson, David C., et al. "Comparative analysis of solid waste management in 20 cities." Waste Management & 

Research 30.3 (2012): 237-254. 

[9] Manual on Municipal Solid waste Management, Ministry of Urban Development Government of India, 2000. 

[10] Hoornweg, Daniel, and Perinaz Bhada-Tata. "What a waste: a global review of solid waste management." 

(2012). 

[11] Gurdal Kanat, “Municipal solid-waste management in Istanbul”, Waste Management, 2010. 

[12] N. Turan, ET. Al., “Municipal solid waste management strategies in Turkey”, Waste Management, July 2008 

[13] E. Metin, “Solid waste management practices and review of recovery andrecycling operations in Turkey”, 

Waste Management, 2003  

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://data.un.org/CountryProfile


 

 

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

