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  چكیده
توسعه  وممفهمحیط زيست نه تنها منافاتی با  حفظ باشد،می توسعه پايدار اصلمهمترين  زيست از محیط حفاظت

مد به عنوان يكی از جاد ئمديريت مواد زا ارتباطی توامان و غیرقابل اجتناب بین آن ها وجود دارد.بلكه ، پايدار ندارد

هدف اصلی سیستم  از موارد قابل اهمیت و ضروري در بحث توسعه پايدار می باشد. بخش هاي اصلی مديريت شهري

     آوري و دفع زبالهل تولید، صرفه جويی و مصرف مواد و فرآيند جمعمواد زائد جامد شهري کنترپسماند و مديريت 

در تمام مراحل توسعه اعم از اقتصادي،  اصل که اينباشد. مشارکت مردم در توسعه پايدار يک اصل ضروري است می

اجتناب توسعه و  مواد زائد جامد نتیجة غیر قابل .باشدمی اجتماعی، اکولوژيكی و سیاسی براي تضمین پايداري ضروري

در اين مقاله سعی شده است . باشدمیهاي زيست محیطی از عوامل مهم آلودگی درستمديريت  عدممصرف بوده و

 پرداخته شود. و مديريت پسماند حفظ محیط زيستبه بررسی ارتباط آن با توسعة پايدار بر مفهوم  ضمن مروري

 

  .، محیط زيستشهري يريتمد موادزائدجامد، پايدار، توسعه کلیدي: هايواژه

 

  مقدمه -1
تخريب و  شده است شهري مواد زائد جامدازدياد تنوع و  موجب بیش از پیش ،شهرنشینی و افزايش جمعیت توسعه

و اتخاذ  زائد جامد مديريت موادموجب شد که  جهت رفع نیازهاي خود توسط انسانطبیعت و تغییر نوع پوشش طبیعی 

مديريت صحیح  انجامبا . باشداولويت خاصی برخوردار از ضروري و  امري زباله را در پی داشته باشدکه کاهش تولید  يیهاروش

 .[1] متی محیط زيست و انسان تامین خواهد شدالها، سدر مراحل مختلف تولید، نگهداري، حمل و نقل و دفع نهايی زباله

شامل که  آيدمیجامع مديريت به حساب  سیستميک  با افزايش تولید پسماند در جوامع شهري ، سیستم مديريت پسماند

م الزها و فرآيندها و همچنین در اختیارگیري منابع ها، تعیین روشريزي، تعريف مسئولیتهاي طرحساختار سازمانی، فعالیت

فیت مديريت کیفیت به منظور حفظ سطح کی . سیستممی باشدمشی زيست محیطی براي تهیه، اجرا، بازنگري و حفظ خط

 .[2] پردازدح فرآيندها در هر پروسه و سازمان میالتعريف شده و به بهبود کیفیت از طريق اص

که بايد در  می باشدت مهم شهري الآلودگی هوا ، آلودگی صوتی ، آلودگی آبها و ايجاد زباله و مواد زائد در شهر، از معض

حفظ محیط زيست  لحاظ شود.نها بر روي محیط زيست آاثرات  اي، راهكارهاي کنترل و کاهشهاي شهري و منطقهريزيبرنامه

مصرف منابع براي مواردي که داراي بیشترين لزوم يا  ،جلوگیري از استفادة خارج از ظرفیت منابععبارتست از: پايدار شهري 

mailto:raheli.namin.b@gmail.com
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مدهاي نامطلوب به پیا در مصرف منابع به لحاظ و با يكديگر سازگار باشد مصرفی منابع ،بیشترين نرخ برگشت و جايگزين باشد

 .[3] احتیاط شود

 دلیلو تغییرات شديد آن منجر به پیدايش بحران هاي زيست محیطی شده است به همین  طبیعتاز  نا مناسب استفاده

می تواند يكی از موضوعات جديدي باشد  طبیعتپیشگیري از بحران هاي محیط زيست و هم چنین استفاده صحیح و پايدار از 

 .[4] قرار گرفته است ه دولت هاتوج مورد که
و از می گذارد تاثیر  انسان بر کلیه فعالیت هايهم  انسان، طبیعت و روابط بین اين دو را شامل می شود و  ،محیط زيست

محیط زيست عبارت است از يک ساختار منسجم که در آن همه عوامل و شرايط محیطی در يک  . نیز تاثیر می گیردآنها 

 .[5]با يكديگر قرار دارند ارتباط متقابل 

. در ابتدا انسان هستندگونه غالب  اماانسان ها درصد بسیار کمی از حجم موجودات زنده کره زمین را تشكیل می دهند، 

 از آن انسان پیشرفت کرد و قادر شد محیط فیزيكی اطراف خود را به شدت تغییراما پس  حت تاثیر کامل عوامل محیطی بودت

. در فعالیتهاي تولیدي حائز اهمیت می باشد.در بعـد اقتصادي توسعه پايدار، اقتصاد حاکم بر جامعه  ار دهد.م تحت تاثیر قر

در فعالیتهاي تولیدي استفاده می شود بايستی هماهنگ با مفهوم توسعه پايدار و سازگار بـا محـیط  فن آوري هايی که منابع و

در کردند. و از منابع، محصوالت و ازآنها ضايعات ايجاد می  بود صورت خطی در گذشـته، فرآينـد تولیـد بـه زيسـت باشـد.

 .[6]در فرآينـد تولیـد قـرار میگیرد ه و ضـايعات دوبـار ديدگاه توسعه پايدار، درفرآيند تولید، منابع بازيافت شده

محیط زيستی و اقتصادي فراوانـی تولید زياد پسماند موجب مشكالت زيرا  استزيادي برخوردار اهمیت  ازبازيافت پسماند 

کردن است. بازيافت پسماند موجب کاهش بسیاري  مـیشـود و در مقابـل يكـی از راههاي کاهش انبوه پسماند تولیدي بازيافت

بازيافت سبب حفظ و ذخیرة مواد خام اولیه، جلوگیري از و از همه مهمتر  از عوارض محیطزيستی ناشی از تولید آن میشود

ابع، حفظ و ذخیرة انرژي، کاهش تأثیر در تغییـر دمـاي زمـین، کـاهش آلودگی هوا، اشتغال زايی، کمک به زندگی تخريب من

استفاده مجدد  درستدرصد پسماندها  77بیش از  متاسفانه. [7] پايدار، حفظ و ذخیرة پول، هزينة کمتر و ايجاد پـول میشود

حجـم بزرگـی از منـابع و فشـار زيادي بر روي منابع اولیه کره زمین میباشد   دهنده کمبود و اين نشان شوند  يا بازيافت نمی

توسـعه بـه دلیـل افـزايش سـريع جمعیـت، شهرنشینی سريع و بدون  مديريت پسماندهاي جامد شهري در کشـورهاي درحال

 .[8] پیچیده است الا برنامه، نبـود زيرسـاختهاي مناسـب بهداشـتی يـک موضوع کام

دي مواد زايد جامـد یو میزان تول طبیعی اي از نظر کاهش اسـتفاده از منابع يافـت و استفاده مجدد براي هر جامعهباز

جويی در هزينه، انرژي و منابع  زيرا بازيافت عالوه بر جلوگیري از آلودگی بیشتر محیط، باعث صرفهمهم می باشد بسـیار 

براي رسیدن به توسعه  يک اصل مهم  و تخصیص بهینه منابع بین مناطق توجه به تعادل بخشی. [9]طبیعی نیـز میشـود 

 .[11] پايدار است

هاي نوين مديريت مندي از سیستمبا بهره می توانمديريت هر چه بهتر امر نظافت و رفع مشكل زيست محیطی  براي

گسترده اي در زمینة پاکیزگی شهر، آوري، تجهیزات و نیروهاي متخصص  اقدامات پسماند و خدمات شهري و به کارگیري فن

آوري مكانیزة پسماند، طرح تفكیک پسماند در مبدأ، کاهش تولید پسماند و افزايش ظرفیت پردازش و بازيافت جمع

آوري پسماندهاي جامد شهري، تجهیز ناوگان نظافت و پسماندهاي شهري را به اجرا در آورد. اجراي طرح مكانیزاسیون جمع

آوري براي ايجاد بستري مناسب جهت گیري از سیستم جمعت مدرن، بهرهالشهر تهران با ماشین آروفت و روب سطح 

دهی هاي آموزشی براي اقشار مختلف شهروندان، تجهیز ناوگان شهري، سامانن در آينده، برگزاري دورهالهاي کگیريتصمیم

ئم نصب شده ال، برخورد قانونی با متخلفین، نظافت عهر چه بیشتر پیمانكاران مناطق جهت افزايش بهره وري خدمات اجرائی

 . [3] را میتوان نام برددر سطح شهر و اقدامات پیشگیرانة زيست محیطی در راستاي نابودي جانوران موذي معابر 

 مفهوم توسعه پايدار
نسل فعلی را بدون خدشه توسعه پايدار توسعه اي است که نیازهاي  می باشد.و ماندنی  پايداري در لغت، به معناي بادوام

هدف توسعة پايدار حفظ جوامع انسانی از طريق نوعی  .در تأمین نیازهاي خود تأمین کند آوردن بر توانايی نسل هاي آينده
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در نتیجه توسعه ي پايدار، يعنی  .که، سیستم هاي پايـه اي پشـتیبان زندگی محیط زيستی را از بین نبردمی باشدتوسعه 

پايداري در اشیا، حفظ محیط طبیعی و تعادل اجتماعی از طريق فرايند هاي رشد و و هاي معقول انسانی برطرف نمودن نیاز

 .[11] تغییر

است: نخست مفهوم نیاز به ويژه نیازهاي اساسی فقراي جهان که بايد به آن الويت  يدو مفهوم کلید بر پايهتوسعه پايدار 

ز سوي وضعیت فناوري و سازماندهی اجتماعی بر توانايی زيست بوم براي دوم ايده محدوديت هاي تحمیل شده ا د.داده شو

تامین نیازهاي حال و آينده. اين در حالی است که تامین نیازهاي فقراي حاضر ضرورتا سازگار با نیازهاي نسل هاي آينده 

ع خود از جنايت و جنگ، نیست بديهی است که در خصوص تامین انرژي، آب تمیز، هواي پاك، آزادي سیاسی و حفاظت جوام

 .[11]کشورهاي جهان از سطح يكسانی برخوردار نیستند 

جامعه اشتغال، حقوق بشر، برابري جنسیتی، صلح و امنیت )محیط زيست شامل آب و پسماند ها،  بخش توسعه پايدار سه

توسعه پايدار از دو قسمت توسعه  .[13] ارتباط می دهدرا به هم  (کاهش فقر، مسئولیت صنفی و پاسخگويی)و اقتصاد  (انسانی

رشد و تغییر را در بردارد و اهداف نیازهاي اولیه  که است رحدر رابطه با توسعه، فرايند و اهداف مط کهو پايداري تشكیل شده 

 .[11] پايداري بايد در سه زمینه ي اجتماعی، محیطی و فیزيكی وجود داشته باشد اما را نشان می دهد

. از توسعه شده استشاخه هاي مختلف جغرافیا تشكیل  ازکه بیشتر بخش هاي آن  دارد متفاوتیم توسعه پايدار مفاهی

که همه  برده شده است پايدار شهري، مفاهیمی مثل شهر سبز، بوهم شهر، شهر قابل زندگی، شهر چاره جو و شهر محیطی نام 

از محیط زيست طبیعی و يا حیات وحش  نگهدارينها به توسعه پايدار، نه ت دهد.اين مفاهیم از بار قوي جغرافیايی خبر می 

نه ثروت و مشارکت مردم در تصمیم الشهر، روستا، انرژي، عدالت اجتماعی، توزيع عاد مثلمحدود نمی شود، بلكه مفاهیمی 

نده را در بر می همه زواياي زندگی انسان امروزي و نسل هاي آي توسعه پايدارگیري ها و برنامه ريزي ها را نیز شامل می شود. 

 .[11] گیرد

. دارنددر رفاه انسان و توسعه اقتصادي و اجتماعی در سراسر جهان  مهمینقش  و اقیانوس ها  منابع ساحلی و دريايی

و  دريايی و اکوسیستم هاي ساحلی و تنوع زيستی شان براي جزاير کوچک در حال توسعه ضروري نگهدارياستفاده پايدار و 

با جذب گرما و دي اکسیدکربن از جو و حفاظت از مناطق ساحلی در مقابل جاري شدن  سیستم هاي ساحلیالزم می باشد. اکو

 .[11] نقش مهمی دارندسیل و فرسايش 

تحت تاثیر محیط  انسان گذشته دورانتغییر کرد، در  بسیارمحیط زيست  بان و تكنولوژي رابطه انسان انسابا روند تكاملی 

. وجود رابطه متقابل ، بین طبیعت می دهدخود قرار  يمروزه انسان است که محیط را تحت تاثیر رفتارهاا اما پیرامون خود بود،

و  کندم و ضروري را از طبیعت می گیرد و مصرف می الزو جامعه سازمان يافته و مجهز به وسائل فنی که بدون وقفه منابع 

انسان با رفتار و عمل . می باشدغیرقابل انكار و  رمیگرداند واقعیتو تولیدي را به آن ب زندگیمواد زائد ناشی از فعالیت هاي 

اعمالی همچون بهره برداي از منابع طبیعی، قطع درختان، خانه سازي، احداث  خود در محیط پیرامون خود تاثیر می گذارد.

محیط ادامه اين روند کارخانجات و. . . در محیط هاي طبیعی باعث تغییر چهره محیط زيست شده و می تواند در صورت 

 .[11] زيست را تخريب کند

 ارتباط بین توسعه پايدار و محیط زيست

 همراهتوسعه  می باشد. تا به امروز رابطه منفی و ديگري رابطه مثبت به دو شكل،رابطه بین توسعه پايدار و محیط زيست 

است و در کشورهاي در حال توسعه  ت شدهمحیط زيسباعث تخريب و نابودي  و با حفظ و نگهداري محیط زيست نبوده است

 دشوو آثار زيانباري براي محیط زيست ايجاد  استفاده شوداست که بیش از ظرفیت زمین از منابع شده افزايش جمعیت باعث 

[11]. 

 قدرت انسان براي دگرگون سازي محیطی که در آن زندگی می کند اگر با سواستفاده يا بی توجهی همراه باشد، می تواند

نه به کار رود می تواند براي همه مردم مزاياي توسعه و العاقو اگر  و محیط زيست وارد سازد انسانصدمات بی شماري به 

تخريب  باعثف رابطه منفی توسعه و محیط زيست که البرخ ،رابطه مثبت همراه داشته باشد.امكان بهبود کیفیت زندگی را به 
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ين امر است که توسعه نه تنها امر مضري براي محیط زيست نمی باشد، بكله توسعه است، بیانگر اشده و نابودي محیط زيست 

و در نتیجه ارتقاي سطح زندگی بشر را به  شودپايدار موجب استفاده بهینه از تمام امكانات و توانمندي هاي محیط زيست می 

از آن نیز هرگز مانعی در راه توسعه محسوب  ديگر محیط زيست و نگهداري طرفطور واقعی و پايدار به دنبال خواهد داشت. از 

با حفاظت از محیط زيست، توسعه پايدار . [11] شودزم براي توسعه تلقی می البلكه محیط زيست بستر و زمینه شد  نخواهد

ر نتايج بهتر و مفیدتري از کارکرد محیط هاي طبیعی و مصنوعی ارائه می دهد، از آن جمله، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم ب

کیفیت زندگی کاري، تاثیر بر سطح درآمد واقعی، تاثیر مستقیم بر فعالیت هاي اقتصادي به عنوان نهادهاي زيست محیطی، 

صه سه التاثیر در حفظ ثبات نظام هاي تامین حیات، بنابراين می توان در ارتباط و تاثیر محیط زيست بر توسعه بطور خ

زم براي فرايندهاي اقتصادي و العملكرد زير را بیان نمود: فراهم آوردن مطلوبیت مستقیم براي افراد جامعه، تامین نهادهاي 

 .[19]پديد آوردن خدمات تامین کننده حیات 

 در ايران و مديريت پسماند توسعه پايدار با حفظ محیط زيست رابطه بین

و  در نظر بگیريم بلند مدتبرنامه ريزي هاي توسعه را  اگرحیط زيست وجود ندارد، بین توسعه پايدار وحفاظت م تضادي

با توجه به ظرفیت اکوسیستم و محیط زيست به دنبال توسعه باشیم و مكان يابی ها با مطالعات صحیح و در نظر گرفتن 

زمه اين الالبته  .ه را نیز پیش ببريمحظات زيست محیطی انجام شود، آنگاه می توانیم همگام با حفاظت محیط زيست، توسعالم

اين موارد تا حدودي ناديده گرفته می  ايراندر متاسفانه  امر شناخت دقیق محیط زيست و درك ظرفیت محیط زيست است

ديدگاه حفظ  در نظر گرفتنبدون چون شمال يک فاجعه زيست محیطی است  -طرح آزاد راه تهران  . به عنوان مثالشود

فروش اراضی اطراف جاده هستند. در صورتكی که اگر با ديد علمی به قضیه نگاه  البال کشیدن جاده و احتمامحیط زيست، بدن

در حفظ نیز  نقش عموم مردم  تخريب می کند. را کشیدن چنین جاده اي اکوسیستم لحاظ کنیممدت را  بلندمنافع و کنیم 

ندارند و تا مردم نسبت  الزمظ محیط زيست شان آگاهی مردم نسبت به حف چون بیشتر محیط زيست اهمیت داده نمی شود

زيست ت اليكی ديگر از مشك  آلودگی هواي تهران .به حفظ محیط زيست حساس نباشند، محیط زيست حفظ نخواهد شد

ديگر کاهش فضاي سبز، تخريب درختان و انسداد  از طرفست. ايل اصلی آن الاز د است که افزايش تعداد خودروها محیطی

 .[11]ها باعث افزايش اين مشكل شده است دره 

. يعنی هر توسعه اي در هر منطقه اي از اهمیت داده شوداصل اساسی اقتصاد محیط زيست موضوع ديگري که بايد به آن  

که از يک  م، مجبور هستیمفعالیتی انجام دهی ميک اصل ساده اکولوژيكی پیروي می کند و آن اين است که وقتی می خواهی

که چه چیزي در نهايت از اين منبع باقی می ماند. پس در برنامه ريزي بايد در نظر  مو بايد مشخص کنی مستفاده کنیمنبع ا

بگیريم که استفاده از منبع، پسماند تولید می کند و اساس اقتصاد محیط زيست بر اين مبنا است که آيا با اين میزان مصرف و 

به صرفه است يا خیر؟ پس اصل اقتصاد محیط زيست بر اين روال است که مصرف  تولید پسماند، انجام دادن فعالیت مقرون

صرفه باشد و بايد اين دو معادله با هم بخواند اگر اين معادله برقرار باشد، توسعه موفق خواهد به منبع و دفع پسماند مقرون 

  .[11] شدلحاظ شده باودگی بايد در برنامه ريزي لبود، يعنی هزينه هاي دفع پسماند و آ

باشد. مديريت جامع  مديريت جامع پسماند جامد می اصلی هدف نیز حفظ محیط زيست مت و امنیت جامعه والتامین س

مكمل با رويكرد زيست محیطی به منظور کاهش میزان تولید پسماند، بازيابی ارزش  لیت هايفعا اي از پسماند جامد مجموعه

اهش از مبداء پسماندها، استفاده مجدد، بازيافت، مديريت مواد آلی، فناوري هاي د. کرا شامل می شو از پسماند ودفع پسماندها

تغییر و تبديل، جلوگیري از ايجاد آلودگی، تبديل پسماند به انرژي، بازيابی گاز از محل هاي دفن و ايجاد محل دفن جديد از 

نجام همه اين موارد منجر به حفظ محیط ريست و که در نتیجه ا اجزاي تشكیل دهنده مديريت جامع پسماند جامد می باشند

 .[11] توسعه پايدار می شود

تفكیک پسماندها از يكديگر در مبدأ به عنوان يكی  مشارکت شهروندان در فرآيند مديريت پسماند از طريق کاهش تولید و

مختلف ايران به دلیل بافت . مديريت مواد زائد جامد در شهرهاي رين روش ها محسوب می شودتاز کاراترين و اقتصادي 

فرهنگی، جمعیت، اقتصاد، مصرف بی رويه مواد، عدم آگاهی و عدم توجه مردم، عدم احساس مسئولیت، طبیعت ناهمگون و 
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تی روبرو می باشد. به منظور الگسترده مواد زائد، عدم اجراي مقررات ، قوانین و کمبود امكانات در عرصه خدمات شهري با مشك

زم است که اقدامات جدي در امر بهینه کردن مراحل مختلف مديريت مواد زائد تولید و الت البسیاري از مشكفائق آمدن بر 

 .[13] نگهداري در محل، جمع آوري، حمل و نقل، پردازش و بازيافت و دفن بهداشتی صورت گیرد

 

 گیرينتیجه -2
پیشرفت يا  نیتوسعه به مع اهمیت بسیاري دارد.دار توسعه پاي ،در دنیاي در حال توسعه چهتوسعه يافته و  دنیايدر  چه

جامعه  زمانی که. سبب شودتحرك همگون و همسوي نیروهاي نهفته در درون جامعه را  کهتعالی همه جانبه، فراگیر و پايدار 

ن توسعه را ، همه جانبه بودکلیه اجزا آن نیازمند تغییر در جهت افزايش کمی و کیفی باشند ويک نظام در نظر گرفته شود 

پايدار حفظ  در توسعهوسعه ي همه جانبه بدون توسعه ي پايدار، معناي انسانی خود را از دست می دهد. ت نشان می دهد.

منابع و محیط زيست و سهم آيندگان از آن مطرح است. توسعه نبايد به قیمت از بین رفتن امكانات نسل هاي آينده باشد. در 

يد کل امكانات جامعه به صورت يک مجموعه، ضمن در دسترس بودن همگان، براي نسل هاي توسعه همه جانبه و پايدار با

توسعه پايدار  .آينده حفظ شود. منابع و امكانات بايد از بین رونده و کاهش يابنده نبوده و بلكه تجديد شونده و فزاينده باشند

 زم دارد. ال. توسعه پايدار، محیط زيست پايدار بدون محیط زيست و حفاظت از آن نه معنا دارد و نه امكان پذير است

براي تولید  می توانند توانند براي طبیعت و جامعه آثار مخرب داشته باشد،که پسماندهاي شهري می به همان نسبت

ي هان شهرهاي دنیا، استفاده از سیستمالريزي مديريت کو چنین است که در برنامهواقع شود  مفید  ديگر ها و خدماتالکا

اند تا در اين چارچوب با اي محلی و ملی در دستور کار قرار دادهنوين مديريت اجراي پسماندهاي شهري را به عنوان وظیفه

هاي جمع ها و راهبردهاي علمی و عملی در نظر گرفته شده، برنامه ها و راهكارهاي مؤثري را در زمینة سیستمتوجه به سیاست

در واقع بازيافت و استفاده مجدد از پسماند در راستاي توسعه پايدار .کنندپسماندها تدوين  آوري، حمل و نقل، پردازش و دفع

زم در اين مورد در النابودي است و آگاهی هاي  حالايران بسیاري از منابع و پوشش هاي گیاهی در در متاسفانه قرار دارد.

 .نامناسبی قرار داردحفاظت از محیط زيست در جايگاه  از نظر شاخص هاي پايداري و و ايران قرار دارد بسیار پايینیسطح 

 .داردمشارکت هاي مردمی  وآموزش همگانی  نیاز بهرسیدن به توسعه پايدار 
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Urban Solid Waste Management And Its Role In Sustainable Development And The 

Environment 

 

Environmental protection is the most important principle of sustainable development. 

Environmental protection not only does not conflict with the concept of sustainable 

development and there is an inextricable and inevitable relation between them. Solid waste 

management as one of the main parts of urban management is one of the important and 

necessary issues in the discussion of sustainable development. The main purpose of municipal 

solid waste management system is the control of production, saving and reconsumption of 

materials and is the process of waste collection and disposal. People's participation in 

sustainable development is an essential principle that is essential at all stages of development, 

including economic, social, ecological and political, to ensure sustainability. Solid waste was 

the inevitable result of development and consumption and lack of proper management is one 

of the important causes of environmental pollution. This article tries to review the concept of 

sustainable development and its relationship with environmental protection and waste 

management. 

 

Keywords: Sustainable Development, Solid Waste, Urban Management, Environment. 


