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ــماندها )1383(،  ــت پس ــون مدیری ــاس قان ــر اس     ب
پســماند عبارت اســت از: مــواد جامــد، مایــع و گاز 
ــر  ــا غی ــتقیم و ی ــور مس ــه به ط ــاب( ک ــر از فاض )غی
ــر  ــوده و از نظ ــان ب ــت انس ــل از فعالی ــتقیم حاص مس
تولیدکننــده زائــد تلقــی می گــردد. از ابتــدای زندگــی 
بشــر، انســان ها بــرای تأمیــن نیازهــای زندگــی 
ــره  ــن به ــود از زمی ــدی خ ــماندهای تولی ــع پس و دف
برده انــد. در ابتــدا دفــع پســماندها بــا مشــکل خاصــی 
همــراه نبوده اســت. بــا گذشــت زمــان، افزایــش 
جمعیــت و کاهــش زمیــن مناســب جهــت دفــن 
پســماندها، رهاســازی آن هــا در طبیعــت و شــهرهای 
ــروز مشــکات بهداشــتی  ــازه تأسیس شــده باعــث ب ت
مختلفــی شــد کــه مهم تریــن آن هــا شــیوع بیمــاری 
ــرگ  ــا و م ــاره اروپ ــم در ق ــرن چهارده ــون در ق طاع
ــرفت های  ــود. پیش ــاره ب ــن ق ــت ای ــی از جمعی نیم
ــات  ــه اقدام ــر ب ــم منج ــرن نوزده ــه در ق صورت گرفت
کنتــرل بهداشــت عمومــی و مدیریــت بهداشــتی 

ــد. ــهری گردی ــماندهای ش پس

مقدمه: 
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ــه و  ــع بهین ــت دف ــی جه ــای مختلف ــس، روش ه ازآن پ
ــا  ــاره اروپ ــهری در ق ــد ش ــماندهای جام ــتی پس بهداش
ــا  ــر دنی ــا در سرتاس ــع آن ه ــمالی و به تب ــکای ش و آمری
صــورت پذیرفــت کــه هــر یــک از مزایــا و معایــب 
مختلفــی برخــوردار بودنــد. ایــن موضــوع باعــث گردیــد 
تــا اســتانداردهای زیســت محیطی مختلفــی جهــت 
کنتــرل ویژگی هــا و مشــخصات مــواد ورودی و خروجــی 
بــه روش هــای مختلــف دفــع پســماندهای شــهری 
تولیــد  و  پسماندســوزی  ســامانه های  مثــال  )بــرای 
ــد، در ســطح  ــس از تأیی ــوند و پ ــن ش کمپوســت( تدوی
ــیاری  ــروزه در بس ــد. ام ــتفاده قرارگیرن ــورد اس ــا م دنی
ــه شــرایط مختلفــی چــون  ــا، بســته ب از کشــورهای دنی
ــه  ــی ب ــزان دسترس ــی، می ــرایط جغرافیای ــت، ش جمعی
انــرژی، شــرایط آب وهوایــی و ترکیــب پســماند تولیــدی، 
ــی  ــع نهای ــت و دف ــرای مدیری ــی ب ــای مختلف از روش ه
بنابرایــن  می گــردد.  اســتفاده  شــهری  پســماندهای 
ــد شــهری در  ــت پســماندهای جام ــج مدیری الگــوی رای
کشــورهای توســعه یافته را می تــوان به صــورت زیــر 

ــرد: ــه ک خاص

ــهری در  ــد ش ــت پســماندهای جام ــج مدیری ــوی رای شــکل1: الگ
کشــورهای توســعه یافته

شــایان ذکــر اســت کــه امــروزه در علــم مدیریــت 
پســماند نیــز کلیــه فعالیت هــای مرتبــط در ایــن 
ــه 7 عنصــر  ــی ب ــع نهای ــا دف ــد ت ــه تولی ــوزه از مرحل ح
موظــف گروه بنــدی شده اســت و در بســیاری از 
ــوان  ــر به عن ــن عناص ــه، ای ــای صورت گرفت برنامه ریزی ه
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــری مدنظ ــای تصمیم گی ــول و مبن اص
ــن  ــک از ای ــر ی ــان ه ــاط می ــکل )2( ارتب ــده اند. ش ش

وظایــف را بــه نمایــش گذاشته اســت.

نظر  از  شود:  دستهبندي  میتواند  منظر  چند  از  پسماند 
ــی  وضعیت فیزیکی )جامد، مایع، گاز(، از نظر کاربرد اصل
ــته بندی، مواد غذایی و...(، از نظر مواد )شیشه، کاغذ  )بس
و...(، از نظر ویژگیهاي فیزیکی )سوختنی، کمپوستشدنی، 
بازیافتنی(، از نظر منشأ )خانگی، تجاري، کشاورزي، صنعتی 

ــر(. ــاک و بی خط و...( و یا میزان ایمنی )خطرن

ــماند  ــوع، پس ــاری در مجم ــی و تج ــماند خانگ ــه پس ب
شــهری )MSW1( گفتــه می شــود کــه معمــوالً کمتر از 
ده درصد کل جریان پسماند را شامل میشود. نود درصد 
بقیه عبارت استاز: پسماند کشاورزي، پسماند معدنکاوي، 
انرژي، پسماند  پسماند صنعتی و تولیدي، پسماند تولید 

تصفیه آب و پسماند ساختوساز و تخریب.

تولید و ترکیب پسماند
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شکل 2: روابط متقابل بین عناصر موظف در سیستم مدیریت پسماندهای جامد شهری

کشــورهای  از  بســیاری  در  صورت گرفتــه  تحقیقــات 
ــزان  ــه می ــت ک ــت اس ــن حقیق ــان دهنده ی ای ــا نش دنی
ــه شــرایط حاکــم  و ترکیــب پســماند تولیــدی، بســته ب
ــت. از  ــف، متفــاوت اس ــورهای مختل ــع و کش در جوام
مهم تریــن آن هــا می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:

میزان شهرنشینی و توسعه شهرها	 

ــاه 	  ــطح رف ــد و س ــزان درآم ــادی، می ــرایط اقتص ش
ــهروندان ــی ش اجتماع

شرایط آب وهوایی	 

شرایط جغرافیایی	 

شرایط فرهنگی	 

ــه  ــت اســت ک ــن حقیق ــار موجــود نشــان دهنده ی ای آم
ــی و  ــاه اجتماع ــطح رف ــد و س ــزان درآم ــش می ــا افزای ب
توســعه یافتگی کشــورها، ســرانه تولیــد پســماند افزایــش 
و از ســوی دیگــر بــر میــزان و درصــد تفکیــک و بازیافــت 
پســماندها و مشــارکت شــهروندان افــزوده می شــود. 
از طرفــی در خصــوص ترکیــب پســماند بســیاری از 
کشــورهای توســعه یافته بایســتی یــادآور شــد کــه 
درصــد پســماندهای خشــک و قابــل بازیافــت، بیشــتر از 
ــه  ــد. درحالی ک ــی( می باش ــر )آل ــماندهای ت ــد پس درص
در کشــورهای در حــال توســعه و توســعه نیافته، درصــد 
ــل بازیافــت  ــوع خشــک قاب ــر بیشــتر از ن پســماندهای ت

می باشــد.

 ۱Municipal Solid Waste



58

نشريۀ علمي ترويجي صنعت سبز نوين، دوره پنجم، شماره سوم، بهار 1399

مدیریت جامع پسماند )IWM۲ ( اینچنین تعریف میشود: 
سیستمی که جریان پسماند، جمعآوري پسماند و روشهاي 
ــردازش و دفع پسماند را در تعامل با یک دیگــر مدیریت  پ
و  اقتصادي  محیطزیستی،  اهداف  که  بهنحوي  میکند؛ 
به دست  آید.  مشخص  منطقه  یک  در  مطلوب  اجتماعی 
مدیریت پایدار پسماند باید از لحاظ محیطزیستی مؤثر، از 
لحاظ اقتصادي مقرون بهصرفه و از لحاظ اجتماعی مقبول 
باشد. در بیان روشنتر باید کارایی محیطزیســتی، صرفهي 

اقتصادي و مقبولیت اجتماعی الزم را داشتهباشد.

سیستم  بر  حاکم  نظري  دیدگاههاي 
پسمانــد جامع  مدیریت 

در  کشورهاي  در  پسماند  جامع  مدیریت 
)شهري( توسعه  حال 

یکی از مهمترین مسائل زیستمحیطی کشورهاي در حال 
به  مربوط  معضل  است.  شهري  پسماند  مدیریت  توسعه، 
پسماند بهدلیل رشد سریع جمعیت و گسترش شهرنشینی 
از  بیش  آفریقا  و  التین  آمریکاي  آسیا،  نقاط  اکثر  در 
اگرچه  شده است.  مختلف  نگرانیهاي  موجب  گذشته 
در  در کشورهاي  پسماند شهري  مدیریت  مسائل  ماهیت 
صنعتی  کشورهاي  مشابه  زیادي  حدود  تا  توسعه  حال 
اعتقادي،  فرهنگی،  خاص  شرایط  درحالی کــه  است. 
اقتصادي، محیطی و اقلیمی این کشورها باعث تفاوتهایی 
گردیده است. سیستمها  این  اداره  در  مشکاتی  شاید   و 

رشد سریع شهرنشینی و عدم برنامهریزي صحیح و اصولی 
تا کمبودهاي  باعث شده  ایجاد زیرساختهاي شهري  در 
جدي و اساسی در ارائه خدمات شهري قابل قبول مانند: 
پراکندگی  آید.  به وجود  این کشورها  در  پسماند  مدیریت 
عمومی،  معابر  و  خیابان  کوچه،  در  خانگی  پسماندهاي 

ضعف در جمعآوري مکانیزه و در نتیجه تلمبــارشدن مواد 
زائد و آلودگیهاي ناشی از آن، فقدان بهرهگیري از دفع 
بهداشتی با مسائل زیستمحیطی و بهداشتی گوناگون که 
تهدیدکننده سامت جامعه است؛ مواجه شده اند. لذا عدم 
مهمترین  از  پسماندها  دفع  و  جمعآوري  سیستم  کفایت 
این  در  خطرناک  بیماريهاي  توسعهي  در  اصلی  عوامل 
شهرها است. شواهد عینی و نتایج مطالعات نشان میدهد 
که مهمترین مسائــل در ارتباط با مدیریت مواد زائد جامد 

ــداز: در کشورهاي در حال توسعه عبارت ان

با 	  زائد  مواد  تناسب ظرفیت سیستم جمعآوري  عدم 
سیستم پوشش  زیر  جمعیت 

عدم بازدهی کافی سرویس خدمات شهري و مدیریت 	 
مواد زائد شهري

غیر 	  و  رسمی  بخشهاي  بهکارگیري  در  محدودیت 
مواد بازیافت  فعالیتهاي  در  رسمی 

مشکات ویژه در ارتباط با دفع نهایی پسماند	 

مشکات مربوط به جمعآوري و دفع پسماند خطرناک 	 
شهري

توسعه  حال  در  کشورهاي  در  تولیدي  پسماند  بررسی 
نشان گر آن است که سهم عمده اي از ترکیبات زائد جامد 
شهري را ترکیبات آلی تشکیل میدهد. میزان تولید این 
نوع از زائدات در این کشورها رقمی مابین 45 تا 85 درصد 
از کل زائدات جامد تولیدي را شامل میگردد. درحالیکه 
این میزان در کشورهاي توسعهیافته، تنها 25 تا 45 درصد 
از کل زباله تولیدي آن هــا را تشکیل میدهد و این ارقام 
بیانگر افزایش فرهنگ مصرفگرایی در کشورهاي در حال 
توسعه است. از مهمترین ویژگیهاي مدیریت پسماند در 
براي  شهرهاي جهان، روشهاي نظاممند و سیستماتیک 
جمعآوري، انتقال، دفع، پردازش و بازیافت آن در شهرهاي 

صنعتی است.

۲Integrated Waste Management



59

نشريۀ علمي ترويجي صنعت سبز نوين، دوره پنجم، شماره سوم، بهار 1399

تعریفگروه پسماند

پسماند تولیدشده از فعالیتهاي کشاورزي، بهخصوص دامداريکشاورزی

پسماند باقیمانده از فعالیتهاي معدنکاوي و استخراج سنگ معدنمعدنکاوي و استخراج سنگ معدن

پسماند آلی و معدنی ناشی از فعالیتهاي الیروبی مجراهاالیروبی

پسماند ساختوساز، بهخصوص مواد معدنی و چوب باقیماندهساختوساز و تخریب

شامل: صنعتی موارد  برخی  در  صنعتی،  فعالیتهاي  از  تولیدشده  پسماند 
انرژي تولید  صنایع 

پسماند ناشی از صنایع تولید انرژي، شامل خاکستر زغال سنگتولید انرژی

پسماند آلی تصفیه خانهها )خانگی و یا صنعتی( لجن تصفیه خانه

پسماند حاوي مواد خطرناک براي حیات و محیطزیستمواد خطرناک/ ویژه

پسماند دفاتر، مغازه ها، رستوران ها و.....تجاری

)MSW( پسماند شهری
یا  و  محلی  مقامات  توسط  کنترلشده  و  جمعآوريشده  پسماند 
شهرداري شامل: پسماند خانگی، پسماند تجاري و پسماند سازمانها

جدول 1- دسته بندی رایج پسماند

ــد  ــت و تولی ــر جمعی ــون نف استانبول شهري با 13 میلی
شهر  بزرگترین  بهعنوان  روز،  در  تن   14000 حدود 
تخمین  با  میرود.  بهشمار  ترکیه  در  پسماند  تولید کننده 
دالر،   4/24 معادل  پسماند  از  تن  هر  جمعآوري  هزینه 
مشکات متعددي در زمینه مدیریت پسماند براي آن هــا 
بهوجود آمده است. از اینرو مسئولین محلی همواره جهت 
رفع این موانع در جستوجوي یافتن روشهاي جایگزین و 
تاش براي کاهش نرخ تولید پسماند بوده اند. بر این اساس 
سازماندهی  مانند  متعددي  عوامل  اخیر  دههي  چند  در 
قويتر، قانونگذاري مناسب، ورود بخش خصوصی و منابع 

مالی گستردهتر، موجب پیشرفت سیستم مدیریت پسماند وضعیت مدیریت پسماند در شهر استانبول- ترکیه
در شهر استانبول شــده است. تشکیل یک آژانس محلی براي 
و  زیستمحیطی  حفاظت  "شرکت  نام  به  پسماند  مدیریت 
پردازش پســماند اســتانبول" یکی از مهمترین عوامل این 

بوده است.  پیشرفت 

از مهمترین برنامهها و پروژههاي دیگر که در دههي اخیر، در 
استانبول در زمینه مدیریت پسماند انجام گرفته و پیشرفت 
خوبی داشته است؛ میتوان به ایجاد دو سایت دفن بهداشتی 
زباله یکــی در بخش اروپایی شهر و یکی در بخش آسیایی 
یا اصاح محلهاي تلمبــار پسماند قدیمی، ایجاد سیستم 
تجهیزات  و  مناسب  نهایی  پوشش  ایجاد  و  گاز  جمعآوري 

جمعآوري و تصفیه شیرابه اشاره کرد.

 با وجود عدم استاندارد جهانی در این زمینه، عمدتاً تعداد زیادي از کشورها در چارچوب جدول )1( پسماندهاي خود را دستهبندي 
کــردند و امروزه این دستهبندي در بسیاري از کشورهاي جهان متداول است.
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عاوهبراین در خصوص تفکیک پسماند، پیشگیري از تولید 
زباله و یا بهحداقل رساندن آن و یا تشویق بهحداقل رساندن 
در  اولویتها  اصلیترین  بهعنوان  پرخطر،  ضایعات  مقدار 
از  زائد  بازیابی مواد  با  اولویتها  این  نظر گرفتهشده است. 
طریق روشهاي استفاده مجدد، بازیافت، کمپوست، تولید 
بهگونه اي که مقدار زیادي  انرژي تضمین گردیده اســت. 
حاصل  آن  طریق  از  تولید  هزینههاي  در  صرفه جویی  از 
شده است. از سوي دیگر تبدیل مواد با افزایش بازیافت مواد 
زائد که داراي ارزش اقتصادي است؛ هزینههاي دفع زباله 
را کاهش داده و فشار زباله بــه محیطزیست را میکاهد.

وضعیت مدیریت پسماند در شهر 
سان فرانسیسکو- امریکا

بــا  آمریکا،  کالیفرنیاي  ایالت  در  سانفرانسیسکو  شهر 
ــر 836  ــغ ب ــت بال ــع و جمعی ــاحت 122 کیلومترمرب مس
هــزار نفــر، آغازگــر برنامــه زیســت محیطی ملــل متحــد 
در  محیطزیستی  مسائل  بر  تمرکز  با  که  بوده اســت 
شهري  فراملی،  و  ملی  بعد  در  منابع  مدیریت  با  ترکیب 
پیشرو محسوب میشود. همگرایی باالي میان شهروندان 
و  پیشرفته  برنامههاي  تا  به مدیران میدهد  را  اجازه  این 
خاقانه را در آن پیاده کنند. این ویژگیها، بههمراه وجود 
خدماتی  سیستم  جمعآوري،  زمینه  در  قوي  پیمانکاران 
کارآمد و همچنین محاسبه هزینههاي انتقال، پردازش و 
دفن در زمین بهصورت پلهاي، موجب پیشرفت روزافزون 
در  شــده است.  شهر  این  در  پسماند  مدیریت  سیستم 
مدیریت  فرآیند  در  مؤثر  روشهاي  مهمترین  از  مجموع 

کرد: اشاره  زیر  موارد  به  میتوان  این شهر  پسماند 

شرکت 	  توسط  پیشرفته  بهطور  پسماند  جمعآوري 
رکولوژي که قانون اجباري بازیافت و کمپوست را به 
اجرا درآورده است و همچنین همهي ساکنان و بخش 

این  مینماید.  پسماندشان  تفکیک  به  ملزم  را  تجاري 
پسماند چرخ دار  ذخیره ي  از ظروف  استفاده  با  شرکت 
به حجم  آبی و سبز  به سه رنگ سیاه،  در سطح شهر 
پسماندهاي  و  بازیافتپذیر  پسماندهاي  لیتر،   240
وسیله  به  سپس  نمود.  جداسازي  را  کمپوستشدنی 
کامیونهایی با دو بخش مجزا براي مواد بازیافتی و سایر 
پسماندها بهصورت همزمان جابهجا مینماید و بیشتر 
خیابانها به صورت مکانیکی و حداقل یکبار در هفته و 

میشوند. رفتوروب  روزانه  بهصورت  پرتردد  مناطق 

 	 85 فاصله  در  دفنی  محل  به  شهر  پسماند  از  بخشی 
کیلومتري شهر منتقل شده و بخشی دیگر جهت تولید 
کمپوست متعلق به شرکت رکولوژي در 97 کیلومتــری 
بر  بهسزایی  تأثیر  سیستم  این  میشود.  منتقل  شــهر 
موفقیت استراتژي انحراف جریان پسماند از محل دفن 

داشتهاست. زیستمحیطی  برنامههاي  و 

ایالت کالیفرنیا با تکیه بر توافق همهجانبه میان مدیران 	 
ارشد و همینطور حمایت و مشارکت گسترده ي مردم، 
بخش تجاري و آژانسهاي دولتی، اهدافی نظیر انحراف 
50 درصدي پسماند و دستیابی به شهر بدون پسماند 
اهداف  این  بر  را دنبال میکند. تمرکز  در سال 2020 
سازمانهاي  فعال،  غیرانتفاعی  بخش  وجود  بهدلیل 
ــازار هــای پایــدار  منطقهاي و فرامنطقهاي حرفهای، و ب

ــت. ــر شده اس ــت میس بازیاف
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شهر  در  پسماند  مدیریت  وضعیت 
ــترالیا ــد- اس آدالی

ــود.  ــت می ش ــد پســماند در سان فرانسیســکو، 7/1 کیلوگرم در روز بوده اســت که 72 درصــد آن بازیاف ــرانه تولی ــن س میانگی
ــم  ــن رق ــه ای ــود ک ــرف ش ــد منح ــی می توان ــده کنون ــرا ش ــای اج ــیله برنامه ه ــده، به وس ــماند باقی مان ــارم از پس ــه چه س

بــه زودی بــه 90 درصــد خواهدرســید.

شکل 3- کامیون جمعآوري مواد بازیافتی و سایر پسماندها در دو بخش مجزا در شهر سانفرانسیسکو

یکی از مدیریتهاي پیشرو در زمینه پسماند، شهر آدالید- 
بسیار  زیستمحیطی  مسائل  به  نسبت  که  است  استرالیا 
هوشمندانه عمل نموده است. وجود سطح باالي تکنولوژي در 
این شهر و در نتیجه وجود فرآیندهاي پیشرفته و قانونمند 
نشانگر  که  است  مواردي  از جمله  آن،  در  پسماند  مدیریت 
مهمترین  میباشد.  محیطزیست  حفظ  به  آن هــا  توجه 
عبارت استاز: پسماند  مدیریت  زمینه  در  این شهر  اقدامات 

• مدیریت منابع از بزرگترین اولویتهاي سیاستگذاري 	
در  نهاد جدیدي  در جوالي 2003  است.  این شهر  در 
»استرالیاي جنوبی بدون  دولت اســترالیا تحت عنوان 
پسماند،  کاهش  فرآیندهاي  تا  نهادهشد  بنا  پسماند4« 
بازیافت و استفاده ي مجدد را هدایت و اجرا کند. یکی 

بود که  این  نهاد  این  فعالیت  از خاقانهترین جنبههاي 
درآمد آن مستقیماً به درآمد دولت ایالتی از محل مالیات 

دفن در زمین وابسته بود.

• به 	 انتقال  مواد جهت  فشردهسازي  و  اتوماتیک  تفکیک 
مراکز پردازش و بازیافت و در نهایت صادرات آن به سایر 

کشورها از بخشهاي مهم این مدیریت است.

• با 	 و  بسیار مدرن  سیستم جمعآوري پسماند در آدالید 
استانداردهاي سطح باال انجام میشود. بر اساس سیستم 
آلی  مواد  بازیافتی،  مواد  جمعآوري  براي  سهسطلی 
هفتاد  بهصورت جداگانه، حدود  پسماندها  سایر  و  سبز 
درصد جمعیت این شهر خدمات جمعآوري را از بخش 

میکند. دریافت  خصوصی 

۴Zero Waste South Australia 
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در  	 دهه  چندین  طول  در  شهر  این  در  پسماند  دفن 
باالترین سطح استاندارد حفاظت زیستمحیطی انجام 
مدیریت  اصلی  سیاست  دیگر،  سوي  از  گرفتهاست. 
طریق  از  پسماند  انحراف  بر  شهر  این  در  پسماند 
افزایش  مشخص،  مواد  ورود  براي  محدودیت  ایجاد 
برنامههاي  مالیات دفن در زمین و تأمین هزینههاي 
تحقیقاتی و نوآوريهاي گسترده در زمینه بازیافت و 

استفاده مجدد استوار اســت.

بهخصوص شهر  و  استرالیاي جنوبی  در  پسماند  مدیریت 
زمینه  این  در  موفق  عملی  نمونههاي  از  یکی  آدالید، 
کیسههاي  ممنوعیت  و  صفر  پسماند  قانون  میباشد. 
پاستیکی، دو نمونهي عالی براي نمایاندن قدرت رهبري و 
اجرایــی سیاســت مداران استرالیاي جنوبی از طریق ایجاد 
ساختارهاي نهادینه، مکانیسمهاي اقتصادي و ظرفیتهاي 
سازمانی براي رسیدن به هدف اصلی سیستم مدیریــت 

ــد. ــماند )3R۵( می باش پس

بر  بالغ  تهران  در کان شهر  سال 1385،  آمار  اساس  بر 
7449/7 تــن در روز انــواع پســماند تــر و خشــک تولیــد 
گردیده اســت کــه حــدود 3% آن در مبــدأ تفکیــک شــده 
و 12/21% آن بــه کمپوســت تبدیــل شــده و باقی مانــده 
ــازمان  ــت. س ــن شده اس ــتی دف ــورت نیمه بهداش آن به ص
ــا  ــان ب ــز هم زم ــران نی ــهرداری ته ــماند ش ــت پس مدیری
پیشــرفت های صورت گرفتــه در ســایر کشــورهای دنیــا از 
روش هــای اســتاندارد و نویــن متعــددی جهــت مدیریــت 
ــره  ــینان به ــهری پایتخت نش ــد ش ــماند جام ــه پس بهین
برده اســت. منظــور از پســماندهای جامــد شــهری در 
ــد  ــماندهای جام ــه پس ــت از: کلی ــش عبارت اس ــن بخ ای

ــاختمانی،  ــماندهای س ــر از پس ــدی )به غی ــهری تولی ش
عمرانــی و لجــن و سرشــاخه( تولیــدی مناطــق مســکونی، 
ــه از  ــورت روزان ــه به ص ــاری و... ک ــی، تج اداری، آموزش
ــع آوری و  ــران جم ــهر ته ــه ش ــق 22 گان ــطح مناط س
جهــت بازیافــت و دفــع نهایــی بــه مراکــزی چــون 
ایســتگاه های  و  آرادکــوه  دفــع  و  پــردازش  مجتمــع 
تفکیــک )بازیافــت( ارســال می شــود. در مجمــوع فراینــد 
مدیریــت پســماندهای جامــد شــهری تهــران را می تــوان 

ــرد. ــه ک ــد خاص ــه ی بع ــودار صفح ــورت نم به ص

ــماندهای  ــت پس ــد مدیری فرآین
جامــد شــهری در شــهر تهــران:

۵ Reduce, Reuse, Recycle 
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شکل 3: نمودار جریان مدیریت پسماندهای جامد شهری تهران )دی ماه 1393(
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