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 چکیده

 اجتمـاعی، لحـاظ از اهمیتـی پـر جایگـاه و نمـوده جلب خود به را بسیاري توجهات مدرن، دنیاي در مباحث مهمترین از یکی عنوان به پسماند مدیریت
 در »پسـماند «مسئله به انیرا حقوقی منظا توجه در عطفی نقطه انعنو به پسماندها مدیریت نقانو. اسـت داده اختصـاص خـود بـه سالمت و اقتصادي
 با نهاآ بهینه مدیریت يستارا در پسماندها از ناشی تمشکال و گیدلوآ كخطرنا رثاآ با مقابله مینهز در جامع نقانو یک انعنو به 20/02/1383 مــــورخ

 ایـن تطبیقـی مطالعه و ایران پسماند مدیریت قانون بر مروري ضمن بوده این بر سعی مقاله این در. سیدر اريگذ نقانو جعامر تصویب به یترفودو قید
 که ستا ارستوا مرا ینا بر رنوشتا  ینا ساسیا ضفر.بپـردازیم اجمـالی صـورت بـه قانون این اجرایی هاي چالش برخی بیان به کشورها برخی در قانون

 غیر يهااربزا و ها مینهز ،سیاستها سایر هماهنگی و دهستفاا به زنیا و دهنبو کافی حقوقی يهااربزا بر فصر تکیه مشکل ینا علیه امقدا و رزهمبا ايبر
 .شود می احساس نیز یانهاگر قعوا و قیقد ب،مطلو»  تقنینی سیاست«  رکنا در جامعه تمکانااهمه تجمیع و حقوقی

 
 يکلید کلمات

   ".عمومی مشی خط" ،"قانونی موانع" ،"پسماند مدیریت قانون"
 

    مقدمه -1
 و ،جمعیت یشافزا ،ییاگر فمصر فرهنگ رواج ،شهرنشینی توسعه

 جدید نقر در ي،بشر معاجو ندگیز نشد تر هپیچید آن لنباد به
 ساخته جهامو يجد اتمخاطر با را طبیعی و نسانیا یستز محیط

 یشافزا يبشر معاجو در تمشکال ینا ترینرزبا از یکی. ستا
 به را آن ساکنین منیتا و سالمتی ،شتابهد که دبو اديمو تولید
 نجها سرتاسر در ارانقانونگذ جهت همین به و بود انداخته  خطر
 طمربو مسائل و  ختندداپر »قاعده«  ضعو به مشکل ینا حل براي
 حتی برخی.  نمودند  مند نقانو را یافتزبا و آوري جمع ،تولید به
 از حتمی دهستفاا بر تاکید»   پسماند فقدان«  جنبش هید شکل با
 ،ساماندهی نیز ایران در. نمودند مینهز ینا در قانونی محکاا

 غدغهد مهمترین از یکی وزهمرا پسماند مناسب فعد و مدیریت
 ههجد به قریب ساالنه و یدآ می رشما به یستیز محیط يها

 بالهز تولید يباال نهاسر نمایانگر که دشو می تولید بالهز تن نمیلیو
 مهمترین از یکی. ستا جهانی میانگین با مقایسه در ر،کشو در

 ،پسماند شتیابهد و مناسب دفع منظور به مدیریتی هاي ابزار
 مدیریت نقانو تصویب. ستا مرتبط راتمقر و نیناقو از دهستفاا

 به يگیرربکا يستارا در گیربز مگا ، 1383  سال درپسماند
 به پسماند از بهتر چه هر برداري بهره جهت در ابزار این کاریري
 آوري، جمع ظیفهو ن،قانو ینا تصویب از پیش تا. آید می شمار
 و دبو ها داريشهر عهده به  ،پسماند فعد و نقل و حمل و انتقال

 دجوو نیومد نقانو پسماند مدیریت مختلف حلامر صخصو در
 مربوطه، هاي نامه آیین و قانون تصویب از پس البته و شتاند

 با اجرا مسیر در دیگري مشی خط هر همانند نیز پسماند مدیریت
 .باشد می مواجه مشکالتی و موانع
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 مسئله بیان 
 دنیـاي در مباحـث مهمتـرین از یکی عنوان به پسماند مدیریت
 پـر جایگـاه و نمـوده جلـب خـود به را بسیاري توجهات مدرن،

ــه ســالمت و اقتصــادي اجتمــاعی، لحــاظ از اهمیتــی  خــود ب
 محـدودیت به توجه با مختلف کشورهاي. است داده اختصاص

 نوین پسماند مدیریت به 1970 دهه از خود هاي نیازمندي و ها
 مقـررات و قوانین تدوین و توسعه و تحقیق مراکز و آورده روي

 بـا دنیـا مختلـف کشورهاي در قوانین این. اند نموده تأسیس را
 و اجتمـاعی اقتصـادي، شـرایط و موجـود بسـترهاي بـه توجه

 مـورد متمـادي هـاي سـال طـی در و شـده تصویب فرهنگی
 وجـود مشـکالتی که مواردي در و گرفته قرار نظارت و بررسی
 قـانون کـه مـواردي در یـا و گرفتـه صـورت اصالحاتی داشته

 دلیـل. است شده تصویب و تدوین جدید قوانین مانده، مسکوت
 پسـماند کیفیـت و کمیـت در تفاوت موضوع این یافتن اهمیت
 بـه پسـماند. داشت تفاوت گذشته ادوار با بسیار که بود تولیدي
 مـی محسوب بزرگ شهرهاي آالینده مهم منابع از یکی عنوان
 هاي بحران بروز در تواند می آن صحیح مدیریت فقدان و شود

 .باشد داشته سزایی به نقش انسانی و شهري زیست محیط
 فقــدان و ســو یــک از پســماندها تولیــد گســترش بــه رو رونــد

 سـوي از مـواد ایـن مدیریت براي الزم قانونمندي و استراتژي
 کرده مواجه جدي مشکالت با را کشور مناطق از بسیاري دیگر

 داشـته همـراه بـه زیـادي محیطـی زیست خطرات و لطمات و
 سـاله بیست انداز چشم به توجه با که است حالی در این. است
 اسـالمی جمهـوري اساسـی قـانون 50 اصـل بر تکیه و کشور
 پسـماند مـدیریت امـروزه زیسـت، محیط حفظ اهمیت و ایران
 مـی محسـوب پایـدار توسـعه محورهاي ترین ضروري از یکی
 هـاي چـارچوب نیازمند کشور در پسماند مدیریت مسئله. گردد
 ظرفیـت که است اي شده حساب و دقیق فنی و عملی -علمی
 اجرائـی هـاي نامـه آیـین و پسماند مدیریت قانون را آن هاي

 اجرایـی مـدیریت مـذکور قانون در. نماید می مشخص مربوطه
 گردیـده تعیـین اجرا عوامل مهمترین از یکی عنوان به پسماند
 و صـنعتی بیمارسـتانی، ویژه پسماندهاي کنندگان تولید و است

 مجـدد، اسـتفاده پسـماند، کاهش مدیریت به موظف کشاورزي
 از اسـتفاده یـا و دفـع و پـردازش بازیافت، ممنوعیت یا بازیافت
 موضـوع ایـن کـه انـد شده خطرسازي بی و تبدیل هاي روش
 زمینـه ایـن در تخصصی و دقیق علمی مدیریت ضرورت موکد
 . باشد می
 

 پسماند مدیریت و پسماند 
 ، افتـادن عقب ، ماندن عقب)  س پ. (  ل.  مص - ماندن پس
 باقی ، وامانده مانده باقی ، مانده عقب:  مانده پس ، ماندن دنبال
 بـه مـدیر و) انتشـار سـال ، عمید حسن( خورده نیم طعام مانده
 حسن( کند اداره را کاري که کسی ، گرداننده ، کننده اداره معنی
 می گفته روشهایی و اقدامات سلسله به پسماند مدیریت و) عمید
 ناشـی پسـماند هـاي مانـده بـاقی کـردن اداره بمنظور که شود

 جامـد معمـوالٌ کـه گردد می اتخاذ حیوانی و انسانی ازفعالیتهاي
 مـی ریختـه دور مصرف بی یا استفاده قابل غیر شکل به و بوده
 شوند

از زمـانی . سماند نتیجه استفاده نا کارامد از منابع طبیعی اسـتپ
و که بشر به زندگی متمرکز در قالب جوامع امـروزي روي آورد، 

به مواد جامد، مـایع و   (Waste)صورت کلی در واقع پسماندبه 
(غیراز فاضالب) گفته می شود که به طـور مسـتقیم و غیـر  گاز

مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننـده زایـد 
تلقی می شود. عناصر کارکردي و موظف مدیریت پسماند شامل 

ل، تبدیل ، بازیافت و تولید، ذخیره سازي، جمع آوري، حمل و نق
  دفع می باشد

 کلیـه براي که است اصطالحی جامد پسماندهاي جامع مدیریت
.  رود مـی بکـار جامعه یک پسماند مدیریت با مرتبط فعالیتهاي

 پسـماند به بخشیدن سامان ، پسماند جامع مدیریت اصلی هدف
 زیست مالحظات و عمومی بهداشت که است اي شیوه به جامعه

 برآورد بازیافت و مجدد استفاده براي را مردم مطالبات و محیطی
 پسماند یا زباله اختصار به که زائد جورج). مواد چوبانگلوس(نماید
 کـه شـود مـی گفتـه مـوادي به معمول طور به شود می نامیده
 .آنهاست داري نگه هزینه از کمتر انداختن آنها دور هزینه

ــماند ــه پس ــواد ب ــم م ــا ارزش ک ــی ی ــه از  ارزش ب ــر نقط  نظ
 )راینر(شـود مـی اطالق جامعه کنندگان مصرف یا تولیدکنندگان

 غیرمسـتقیم یا مستقیم طور به که گاز و مایع جامد، مواد پسماند
 حساب به زاید را آنها بتوان و باشند شده حاصل انسان فعالیت از

 هستند. پسماند آورد،
 بـا مـرتبط مقـررات مجموعـه از اسـت عبـارت پسماند مدیریت
 دفـع و پـردازش نقـل، و حمل آوري، جمع ذخیره، تولید، کنترل
 علـوم اقتصاد، عمومی، بهداشت اصول بهتربن بر منطبق پسماند

 دیگـر و شـناختی زیبـایی زیسـت، محـیط از حفاظت مهندسی،
 اسـت عمـوم نگـرش چنـین هـم و محیطـی زیست مالحظات
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 کلیـه پسماند مدیریت تعریف این اساس بر ).جورج چوبانگلوس(
 حــل بــراي مهندســی و طراحــی قــانونی، مــالی، اداري، مــوارد

 اسـت ممکـن هـا حـل راه.گیـرد می بر در را پسماند مشکالت
 مثـل هـایی رشـته بین اي پیچیده بخشی میان ارتباطات شامل
 اقتصـاد، جغرافیـا، شـهري، و اي منطقـه طراحـی سیاسی، علوم

 از حفاظـت و ارتباطـات ،)آمـار( شناسی جامعه عمومی، بهداشت
 . باشد مواد علم و مهندسی چنین هم و منابع

 
  پسماند یکپارچه مدیریت 

 فعالیـت کلیـه بـراي کـه است اصطالحی پسماند جامع مدیریت
 هدف .رود می کار به جامعه یک پسماند مدیریت با مرتبط هاي
 شـیوه بـه جامعـه پسماند به بخشیدن سامان مدیریت این اصلی
 و محیطـی زیسـت مالحظـات و عمـومی بهداشـت کـه ایست

ــات ــردم مطالب ــراي را م ــتفاده ب ــدد اس ــت و مج ــرآورد بازیاف  ب
 ).جورج چوبانگلوس(نماید

 از مراتبـی سلسـله کـهزیـر اجـزاء پسـماند از یکپارچه مدیریت
 راینر)(است شده تشکیل هاست انتخاب
 پسماندها سمیت و کمیت کاهش
 مواداز مجدد استفاده
 کردن بازیافت

 کردن کمپوست
  انرژي بازیابی هدف با سوزي زباله
 زایدات دفن
 انرژي بازیابی بدون سوزي زباله

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 مدیریت یکپارچه پسماند -1شکل 

 

 طبقه بندي پسماندها 
به کلیه پسماندهایی گفته می شود که بـه  پسماند هاي عادي:

صورت معمول از فعالیتهاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها و 
از آنها تولید می شود و شامل پسماند هاي خانگی و نخاله خارج 

 .هاي ساختمانی، می گردد
به کلیـه پسـماند هـاي  پسماند هاي پزشکی( بیمارستانی):

عفــونی و زیــان آور ناشــی از بیمارســتان هــا، مراکــز بهداشــتی 
درمانی، آزمایشگاه هاي تشخیص طبـی و سـایر مراکـز مشـابه 

شمول از  اي خطرناك بیمارستانیگفته می شود. سایر پسماند ه
 این تعریف خارج است.

به پسماند هاي ناشی از فعالیت هـاي  پسماندهاي کشاورزي:
تولیدي در بخش کشاورزي گفته می شود. این پسماندها شـامل 
فضــوالت، الشــه حیوانــات (دام، طیــور و آبزیــان)، محصــوالت 

 کشاورزي فاسد یا غیر قابل مصرف می باشند.
به کلیه پسماند هـاي ناشـی از فعالیـت  صنعتی:پسماند هاي 

هاي صنعتی و معدنی و پسماند هاي پاالیشگاهی صـنایع گـاز، 
نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثـال آن گفتـه مـی شـود کـه 

 شامل براده ها، سرریزها و لجنهاي صنعتی می گردد.
دسـته اي از پسـماند هـاي پزشـکی و نیـز پسماندهاي ویژه: 

د هاي عادي، صنعتی و کشاورزي وجـود دارنـد بخشی از پسمان
که به دلیل باال بودن حداقل، یکی از خواص خطرنـاك در ایـن 
پسماندها، از قبیل سمیت، بیماریزایی، قابلیت انفجار یا اشـتعال، 
خورندگی و عوامل مشابه، نیاز بـه مـدیریت خـاص دارنـد، ایـن 

پسـماند پسماندها را جزء پسماند هاي ویژه محسوب می نمایند. 
هاي ویژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند. 
طبق قانون مدیریت پسـماندها، مـدیریت اجرایـی پسـماندهاي 

 .صنعتی ویژه، بر عهده تولید کننده خواهد بود

 
 منابع تولید پسماند – 2شکل  
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 از پیش که معناست بدین خطی حالت یک در رویکرد این انجام
 جریـان به مواد ورود کاهش جهت در بایستی ها تالش چیز هر

 شدند پسماند جریان وارد مواد که هنگامی. شوند متمرکز پسماند
 بـا آنهـا بازیافـت یـا و آنهـا از مجدد استفاده به باید اول اولویت
 بازیابی انجام بدون دفع.شود داده جدید محصوالت ساخت هدف
 قـرار توجـه مـورد گزینـه آخرین عنوان به باید نیز انرژي و مواد
 .گیرد

 
 روش انجام تحقیق -2

 جهان کشور چند در پسماند مدیریت بررسی 
 ترکیه در پسماند مدیریت بررسی 

 5/2 رشـد نـرخ بـا( جمعیـت نفـر میلیون 13 با شهري استانبول
 در تـن 14000 حـدود تولیـد و) ترکیه کشور کل از باالتر درصد
 بـه ترکیـه در پسـماند کننده تولید شهر بزرگترین عنوان به روز

 از تـن هر آوري جمع هزینه تخمین به توجه با و رود؛ می شمار
 مـدیریت زمینـه در متعددي مشکالت دالر 4/24 معادل پسماند
 محلـی مسئولین رو این از است، آمده وجود به آنها براي پسماند
 هاي روش یافتن جوي و جست در موانع این رفع جهت همواره

 بـر. انـد بـوده پسماند تولید نرخ کاهش براي تالش و جایگزین
ــن ــد در اســاس ای ــه چن ــر ي ده ــل اخی ــددي عوام ــد متع  مانن

 تـر، گسترده مالی منابع و مناسب قانونگذاري قویتر، سازماندهی
 پسـماند مـدیریت سیستم پیشرفت موجب خصوصی بخش ورود
 بـراي محلـی آژانس یک تشکیل. است گشته استانبول شهر در

 و محیطـی زیسـت حفاظـت شـرکت« نـام بـه پسماند مدیریت
 پیشرفت این عوامل مهمترین از یکی استانبول، پسماند پردازش

 از اسـتفاده پسـماند، آنـالیز ماننـد گسـترده مطالعات. است بوده
 از خـدمات، از برخـی سـازي خصوصی و دانشگاهی متخصصان

 یـک در. شـوند مـی محسـوب پیشـرفت این عوامل سایر جمله
 سیسـتم کارکنـان % 83 که شد مشخص 2003 سال در بررسی
 عمـومی بخـش از % 17 و خصوصـی بخش از پسماند مدیریت

  .بود
 در آن دادن قـرار کار دستور در و محیطی زیست قوانین وضع با

 سپس و جامد پسماند کنترل قانون ي نسخه اولین) 1991( سال
 مکـان اجـراي و طراحی براي قواعدي 2005 سال تا آن بازبینی
 هـر در. گردیـد لحاظ سوزها زباله و پسماند بهداشتی دفن هاي
 پسـماند دفـع: اسـت اسـتوار اصل سه بر قانون این اساس حال

 تولیـد کـاهش و پسماند، بازیافت زیست، محیط به آسیب بدون
  .پسماند

 از پـیش که معناست بدین خطی حالت یک در رویکرد این انجام
 جریـان بـه مـواد ورود کاهش جهت در بایستی ها تالش چیز هر

 شـدند پسماند جریان وارد مواد که هنگامی. شوند متمرکز پسماند
 هدف با آنها بازیافت یا و آنها از مجدد استفاده به باید اول اولویت
 و مـواد بازیابی انجام بدون دفع.شود داده جدید محصوالت ساخت
 .گیرد قرار توجه مورد گزینه آخرین عنوان به باید نیز انرژي

 
 استرالیا در پسماند مدیریت بررسی 
 -آدالید شهر پسماند، زمینه در پیشرو هاي مدیریت از یکی

 بسیار محیطی زیست مسائل به نسبت که است استرالیا
 با پیش سال سی در که طوري به. است نموده عمل هوشمندانه

 و غذایی مواد بندیهاي بسته براي ذخیره ظروف قانون تصویب
 انجام راستا این در را اقدامات اولین بود کرده تعیین که مالیاتی

 نتیجه در و شهر این در تکنولوژي باالي سطح وجود است داده
 از آن در پسماند مدیریت قانونمند و پیشرفته فرآیندهاي وجود
 زیست محیط حفظ به آنها توجه نشانگر که است مواردي جمله
 مدیریت زمینه در شهر این اقدامات مهمترین کل در. باشد می

 هاي اولویت بزرگترین از منابع مدیریت: از است عبارت پسماند
 نهاد 2003 جوالي در. است شهر این در گذاري سیاست
 بنا پسماند بدون جنوبی استرالیاي عنوان تحت دولت در جدیدي
 ي استفاده و بازیافت پسماند، کاهش فرآیندهاي تا شد نهاده
 هاي جنبه ترین خالقانه از یکی. کند اجرا و هدایت را مجدد
 دولت درآمد به مستقیماً آن درآمد که بود این نهاد این فعالیت
 .بود وابسته زمین در دفن مالیات محل از ایالتی

 
 آمریکا در پسماند مدیریت بررسی 
 پایتخـت آمریکـا، کالیفرنیـاي ایالـت در فرانسیسـکو سـان شهر

 122 مسـاحت بـا شهر این است آمریکا غرب اداري و اقتصادي
 ي برنامـه آغـازگر نفر هزار 836 بر بالغ جمعیت و مربع کیلومتر
 مسـائل بـر تمرکـز بـا که است بوده متحد ملل محیطی زیست
 فراملـی، و ملی بعد در منابع مدیریت با ترکیب در زیستی محیط

 میــان بــاالي همگرایــی. شــود مــی محســوب پیشــرو شــهري
 هـاي برنامـه تـا دهـد مـی مـدیران به را اجازه این شهروندان،
 همراه به ها، ویژگی این. کنند پیاده آن در را خالقانه و پیشرفته
 خـدماتی سیسـتم آوري، جمـع زمینـه در قوي پیمانکاران وجود
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 دفـن و پـردازش انتقال، هاي هزینه محاسبه همچنین و کارآمد
 سیسـتم روزافـزون پیشـرفت موجب اي، پله صورت به زمین در

 از مجمـوع در کـه اسـت گشـته شـهر ایـن در پسماند مدیریت
 شـهر ایـن پسماند مدیریت فرآیند در مؤثر هاي روش مهمترین

 طـور بـه پسـماند آوري جمـع: کرد اشاره موارد این به توان می
 خدمات ارائه انحصاري امتیاز با رکولوژي، شرکت توسط پیشرفته
 اجباري قانون اکنون هم که) قانونی صورت به( پسماند مدیریت
 ي همـه همچنین و است درآورده اجرا به را کمپوست و بازیافت
 مـی پسماندشـان تفکیـک بـه ملـزم را تجاري بخش و ساکنان
 عمـومی، امور دپارتمان و زیست محیط دپارتمان ایجاد با. نماید

 هـاي برنامـه شـهر، ساکنان و تجاري بخش مالکان همکاري با
 سیسـتم یـک سـازي پیـاده و طراحـی بـراي متعـددي خالقانه
 نظیـر خاص مسائل پس از که عادالنه و کارآمد پسماند مدیریت
 فصـلی خاص مشکالت و شهر این متعدد خیابانی هاي جشنواره
 می پسماند بدون شهر طرح .اند درآورده اجرا ي مرحله به برآید،
 تشـویق و پسـماند انحراف افزایش مصرف، کاهش موجب تواند

 شـامل طـرح ایـن. گـردد سـبز خرید و تعمیر مجدد، ي استفاده
 هـاي کیسه نظیر زا مشکل کاالهاي ممنوعیت همچون مواردي

 یـا پـذیر بازیافـت مـواد بـا آنهـا کـردن جـایگزین و پالستیکی
 فرهنـگ نیازمنـد موارد این اجراي. شود می نیز شدنی کمپوست

 آن موازات به و... و تجاري بخش ها، خانواده مدارس، در سازي
 .)2015 همکاران، و  لیو(باشد می الزم قوانین وضع

 
 پسماند مدیریتدر  جهان کشورهاي بررسی اقدامات 

 قـوانین وجـود مطالعه، مورد کشورهاي موفقیت عامل مهمترین
 کننـده برطـرف و جزئیـات تمـام شـامل و روز به شفاف، ساده،
 داشـتن. باشـد مـی پسـماند مـدیریت در موجـود هـاي نگرانی

 موجب و الزم حوزهاي هر در حقوقی و قانونی مناسب بسترهاي
 اطمینـان و امنیـت همچنـین و هـا فعالیـت بهتـر هرچه توسعه
 کشورهاي شد، مشاهده که همانطور. باشد می عرصه آن فعاالن
 را خود خاص و جزئی اجرایی هاي دستورالعمل و قوانین مختلف
 آن فرهنگـی و اقتصـادي اجتمـاعی، شـرایط به باتوجه که دارند
 بـه توجه با مختلف کشورهاي همچنین. است شده تبیین کشور

 مجـدد، اسـتفاده کـاهش، هـاي روش مجمـوع از خـود شرایط
 برخـی آنهـا همـه به ویژه توجه ضمن زمین، در دفن و بازیافت
 از پـس کـه ترتیـب بـدین. دهنـد مـی قـرار اولویت در را موارد

 شـود می مطرح خاصی اولویت با که قانون هر اجراي و تصویب
 ها موفقیت وتحلیل بررسی به ساله 4-3 زمانی دوره یک از پس
 یا و پرداخته آن اصالح به یا و پرداخته قانون آن هاي شکست و

 ایــن. انــد نمــوده تصــویب متفــاوت رویکــرد بــا جدیــد قــوانین
 قبـول مـورد اسـتفاده مورد هاي روش شده سعی که درحالیست

 وارد آسـیبی و ضـرر جامعه قشرهاي از یک هیچ به و باشد همه
 بـوده موفـق پسـماند مدیریت در هایی دولت کلی طور به .نیاید
 ربـط ذي اجرایـی هـاي دسـتورالعمل و قـوانین وضع در که اند

 تولیدکننـدگان پذیري مسئولیت روي بر محدودیت، ایجاد بجاي
 . اند نموده تمرکز پسماند

 هـاي سیاسـت و قـوانین در بسیاري هاي پیشرفت که حالی در
 مدیریت گیري -شکل آغاز از اما گرفته، صورت پسماند مدیریت
 مسـیر در بسـیاري قـانونی مشـکالت و موانع جهان، در پسماند
 در. دارد وجـود هـا دولت و کشورها نظر مورد اهداف به رسیدن
 قوانین از و هستند پسماند مدیریت در پیشرو که کشورهایی واقع

 برخوردارنــد، نقصــی کــم و جــامع نســبتا هــاي دســتورالعمل و
 و پیشـرفت مسـیر در موانـع مشـاهده جهـت مناسـبی الگوهاي
 .باشند می توسعه
 گفـت تـوان مـی مختلف کشورهاي تجربیات بررسی به باتوجه
 خواهنـد پسماند مدیریت پیشرفت در را تأثیر بیشترین زیر موارد
 :داشت

  آموزش و تبلیغات سازي، فرهنگ -
 برنامـه و قـوانین افـزودن و موجـود قوانین بازنگري و نظارت -

  جدید هاي
  پسماند مدیریت درآمدهاي و ها هزینه در شفافیت -
 مـدیریت سـپاري بـرون و خصوصـی بخش ترغیب و تشویق -

  بخش این به پسماند
ــه - ــاي طــرح ارائ ــتاي در تشــویقی ه ــدیل و تفکیــک راس  تب

 ).1394 همکاران، و حسینی(بازدارنده جرائم وهمچنین
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 پسماندمدیریت سیکل کلی  -3شکل 

 
 پسماند در ایران مدیریت بررسی 

ــدیم از پســماندها جداســازي ــی فرهنــگ در ق ــه ایران  شــکل ب
 فضـوالت کـاربرد و کهنه اشیاي فروش و خشک نان جداسازي

 مرسـوم روستاها و شهرها در سوخت عنوان به و کود تهیه براي
 بـه اغلـب شـهري پسـماندهاي جداسـازي ایران در است  بوده

 توسـط اوقـات گـاهی و گردهـادوره توسـط رسـمی غیر صورت
 صنایع کشور شهرهاي اکثر در. میشود انجام شهرداري کارگران
 و کاغـذ. دارد وجـود غیربهداشـتی و ابتـدایی صورت به بازیافت
 هسـتند ارزشـی بـا مواد جمله از فلزات و شیشه پالستیک، مقوا،
 غالـب. میگیرنـد قـرار مجدد استفاده مورد و میشوند تفکیک که

 غیربهداشـتی صورت به غیررسمی بازیافت هاي کارگاه و صنایع
ــتاندارد و ــطح در غیراس ــور س ــده کش ــتند پراکن ــت و هس  فعالی

 عـوض در. میآینـد شـمار به صنایع این صاحبان براي سودآوري
. دارد دنبـال بـه را فراوانـی محیطـی زیست و بهداشتی خطرات
 میتوانـد آنها فعالیت ساماندهی و ها گروه این ساماندهی بنابراین

 یـاري را کشـور شـهرداریهاي بازیافـت، هـاي برنامه اجراي در
 مــدیریت سیســتم در مــؤثر عنصــري پــردازش، و بازیافت.کنــد

 امري کلمه واقعی معناي به ایران در و است شهري پسماندهاي
 در پسـماند مـدیریت کنونی هاي فعالیت .میشود محسوب جدید
 بودن ناقص آن علت و نبوده موفق زیاد اساسی، اقدامهاي انجام

 سیسـتم پشـتیبان و موظـف عناصـر بـه توجـه عـدم و سیستم
و  مبدا از پسماند تفکیک است. عدم شهري پسماندهاي مدیریت

 در نقـص موارد جمله از و.... تولید مرحله پسماند در کاهش عدم
ــالیز .اجراســت  دهنــده تشــکیل اجــزاي بررســی و فیزیکــی آن

 در آلی، مواد بر عالوه که میدهد نشان ایران شهري پسماندهاي
 و انـرژي به تبدیل قابل و بازیافت قابل مواد مخلوط پسماندهاي

 در... و فلز شیشه، پالستیک، مقوا، کاغذ،: جمله از مجدد استفاده
 مجمـوع در یادشده موارد به توجه با.دارد وجود پسماندها ترکیب
 سیســتم کشــور شــهرهاي از معــدودي تعــداد در گفــت میتــوان

 و میشود مدیریت کامل طور به و است فعال شهري پسماندهاي
 سـاماندهی شـهرها بقیـه در پسـماندها اجرایی مدیریت وضعیت
 خشـک نظر از ایران در پسماند تولید ترکیب کنار در .است نشده
 درصـد 70حـدود  کـه کرد توجه نیز نکته این به باید بودن، وتر

 شـدن، کمپوسـت قابل آلی مواد از ایران در شهري پسماندهاي
 پسماندهاي در رطوبت درصد 40 از بیش وجود و میشود تشکیل
 منـاطق در زیسـت شـرایط و هـوا و آب فاحش تفاوت و خانگی
 دهنـده نشان خود، به منحصر فرهنگ و سبک با کشور مختلف
 دکتـري دانشـجویان(است.  جهان کشورهاي سایر با آن تفاوت
 ).1395 -بهشتی شهید دانشگاه زیست محیط
 صـنعت، خصوص به اقتصادي فعالیتهاي توسعه و جمعیت ازدیاد
 شیمیایی فیزیکی تغییرات و پسماندها ازدیاد موجبات... و تجارت

 و آوريجمـع برنامـه هـاي که طوري به آوردمی وجود به را آنها
 میزان نخواهد بود. شهرها نیازهاي جوابگوي موجود پسماند دفع
 سرانه گرم  800تا  700حدود   محاسبه با ایران در پسماند تولید

 سـایر بـا مقایسه در که بوده هزارتن 50  بر بالغ پسماند ، روزانه
 حـد در سـال در نفـر هر پسماند کیلوگرم 292جهان کشورهاي
 تـن هـزار 7 حـدود روزانـه تهـران شهر در  گرفته قرار متعادلی
ــد پســماند ــدود  تولی ــن و  پســماند درصــد90ح درصــد  10 دف
 در. است بازیافت قابل آن درصد دو حدود تنها که شودتفکیکمی

 درصـد  100توانشود می بازیافت صحیح شیوه به اگر که حالی
 محـیط دکتـري دانشـجویان( .بازگردانـد اقتصاد چرخه به را آن

 ).1395 -بهشتی شهید دانشگاه زیست
 در سال هاي اخیر در چند شـهر مهـم ماننـد تهـران و اصـفهان 

در  شـده اسـت.»  دفـن پسـماند« جایگزین » بازیافت پسماند«
 فرآیند مدیریت پسماند هزینه جمـع آوري و دفـن در شـهرهاي

 مخـارج کـل درصـد 80 متوسـط طـور به کشور روزانه مختلف
 بودجـه از آن کـه سـهم میدهـد تشـکیل را پسـماندها مدیریت

 .است درصد 20حدود  که حدود هاهرداريش
 مـدیریت راه نقشه آن اجرایی نامه آیین و پسماند مدیریت قانون
 قانون در. است بازیافت صنعت و زائدات ساماندهی اجرایی هاي



  25 -38 ، صفحه1395 زمستان، سوم، شماره اول مطالعات علوم محیط زیست، دوره

32 
 

 فرهنـگ اجرایـی، هـاي مـدیریت وظایف شرح پسماند مدیریت
 دفـن مرحلـه تـا زبالـه تولیـد فرآینـد مدیریت آموزش، و سازي

 در پاسخگو که مسئول هاي دستگاه و بازیافت ،صنعت بهداشتی
 امـر بـه نسبت صنعتی و تولیدي واحدهاي وظایف مهم، امر این

 گردیـد اشـاره و تصـریح...  و بازیافت صنعت و پسماند مدیریت
 مـدیریت اعمـال بـه میتوانـد قـانون این اجرایی کمیته تشکیل.

 بـین ،همـاهنگی دفـع تـا تولیـد از پسماند مدیریت در یکپارچه
 زائدات مدیریت در مسئول اجرایی هاي مدیریت کلیه در بخشی
 ، پسـماند مـدیریت اجرایـی فرآینـد در مشـکالت و موانـع ،رفع

 اعمال و عملکرد به نسبت اجرایی هاي مدیریت نمودن پاسخگو
 تحقـق جهت.نماید کمک... و پسماند مدیریت در قانونی وظایف
 منظـور به و ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون پنجاهم اصل
 بهبـود و پسـماندها بار زیان و مخرب آثار از زیست محیط حفظ
 از ناشـی امراض و ها بیماري شیوع از جلوگیري و زندگی محیط
 سـال در پسـماندها مدیریت قانون پسماندها، بهداشتی دفع عدم

 نامـه آیـین. رسـید اسـالمی شـوراي مجلـس تصویب به 1383
. شـد تصـویب دولت، هیئت توسط 1384 سال در نیز آن اجرایی
 خصـوص در مـدون و جامع قانون تنها پسماندها مدیریت قانون

 مدیریت بر نیز دستی باال اسناد در چه اگر. است پسماند مدیریت
 اجـراي از حاصـل نتـایج حـال ایـن با. است شده تاکید پسماند
 :است ذیل شرح به اخیر سالهاي طی کشور در مصوب قوانین

-شهرداري و کشور وزارت کمک با شهر چند در اخیر سالهاي در
 مکـان اولین. است شده انجام بهداشتی دفن طرحهاي اجراي ها

 بـه مهندسی اصول اساس بر که کشور در پسماند بهداشتی دفن
 و شـیرابه تصـفیه و آوريجمـع هـايسیستم شامل و درآمد اجرا
 مازندران استان در نور شهر در 1379 سال در بود گاز آوريجمع
تعـداد  1382 سـال در. رسـید بـرداري بهـره به و درآمد اجرا به

 بـر .اسـت رسـیده طرح 70  از بیش به بهداشتی دفن طرحهاي
 در  1381 سـال در شـهرداریها سـازمان در موجـود آمـار اساس
 تهـران، تبریز، اصفهان،( بازیافت زمینه در فعال شهرهاي کالن
 کمپوسـت نیـز درصـد 1381 حـدود) مشـهد و کرمانشاه شیراز،
 درصد 79 حدود و بازیافت درصد19 اصفهان میان این در. میشد

درصد نیـز  19درصد بازیافت و حدود  2  حدود و دفن پسماندها
درصـد از  41کمپوست می شددر این میام اصـفهان بـا بازیـابی 

درصـد کمتـرین  14پسمانها بیشترین سهم و تهران بـا بازیـابی 
درصـد از کـل  8بودنـد. طبـق آمـار موجـود حـدود  سهم را دارا

درصد  92پسماند هاي تولید شده بازیابی(بازیافت و کوپوست) و 
آن دفن می شود.(دانشجویان دکتـري محـیط زیسـت دانشـگاه 

 ).1395 -شهید بهشتی
قدیمی ترین روش، دفع است که پسماند ها را در سطح زمین یا 

ا بـا خـاك مـی پوشـانند. آن ر گودال تلنبار می کنند و گاه روي
انواع آلـودگی هـاي زیسـت محیطـی و آتـش سـوزي و تغذیـه 

 در پسـماندها سـوزاندن است امـا روش این حیوانات و ... از آثار
 پسماند حجم کاهش منظور به دفن محل در یا باز و آزاد فضاي
 .میشـود محیطی زیست آلودگیهاي انواع موجب و میگیرد انجام

 دفـع روشـهاي دیگـر از سـوز پسـماند هـاي دستگاه از استفاده
-دسـتگاه داخل در گاز و مایع و جامد پسماندهاي .است پسماند
 شـیوه این. میشود سوزانده خاص شرایط در و سوز پسماند هاي

 دفـع براي بیشتر. است دفع روشهاي ترینپرهزینه و گرانترین از
 براي زمین تهیه مشکل که مواقعی در و بیمارستانی پسماندهاي

 بـاال و رطوبـت میـزان بودن پایین صورت در و دارد وجود دفن
 اسـتفاده روش این از پسماندها در اشتعال قابل مواد درصد بودن
 در پسماندسـوز کارخانـه از اسـتفاده بـراي راستا این در. شودمی

 سـو، یـک از .اسـت ضـروري اساسـی نکتـه چند به توجه ایران
 شیمیایی ترکیب با متناسب پسماندسوز هايکارخانه اکثر طراحی

 و خریـداري و اسـت پیشـرفته کشـورهاي زایـد مواد فیزیکی و
 عملکـرد لزوم طور به ایران در سوزي پسماند فرآیندهاي احداث
 اساسـی تفاوت دلیل به آن کنار در. داشت نخواهد را انتظار مورد

 پیشــرفته، کشــورهاي بــا ایــران شــهري پســماندهاي ترکیبــات
 بـا متناسـب بایـد سـوز پسـماند هـايکارخانه ساخت و طراحی
 اسـت حالی در این.باشد آن زاید مواد فیزیکی و شیمیایی ترکیب

 بـه پیشـرفته کشـورهاي شـهري پسماندهاي حرارتی ارزش که
 زیـاد بسـیار پالسـتیک و مقوا و کاغذ فراوان مقادیر وجود دلیل
 اسـت در اهمیـت داراي انرژي الکتریسـیته تولید عملکرد و بوده
 ایـران شـهري پسـماندهاي ترکیـب از درصد 70حدود که حالی
 دلیل همین به. داراست را کمی حرارتی ارزش که بوده آلی مواد

 ایـن بـا متناسـب اساسی تغییرات باید پسماندسوزي فرآیندهاي
باشند (دانشجویان دکتري محیط زیست دانشـگاه  داشته ترکیب

 ).1395 -شهید بهشتی
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 نتایج -3

 مشی خط اجراي موانع و هاچالشبرآورد  

 خـط مصـادیق جملـه از پسماند مدیریت قانون اینکه به توجه با
 بیـان بـه ابتـدا کـه نیست لطف از خالی باشد می عمومی مشی
 خـط حـوزه محققـان و نظـران صاحب تحقیقات نتایج و نظرات
 بنـدي طبقه را مشی¬خط اجراي موانع و بپردازیم گذاري مشی
 . نماییم
 که است قانون اجراي معناي به کلی مفهوم در مشی خط اجراي

 هـم در متفاوت هايروش و هارویه ها،سازمان بازیگران، آن در
 پیشـنهادي مشی خط یا برنامه یک اهداف تالش، با تا آمیزدمی
 و پــی، جیمــز، لســتر(  برســانند مثبــت و مطلــوب نتیجــه بــه را

 .) 1381. استوارت
 محـض به که دارد وجود مشی خط مطالعات اکثر در فرضیهاین 
 مـی در اجرا به نظر مورد مشی خط شود، تنظیم مشی خط اینکه
 از بسـیاري در شـده تنظـیم هـاي مشی خط در فرضیه این. آید

 شـرقی جوامـع هـاي مشـی خـط انواع و سوم جهان کشورهاي
 مشـی خـط تنظـیم به میل جوامع این. است نادرست و ناکارآمد

 حکومـت بوروکراتیـک چهـارچوب و داشـته جامع و وسیع هاي
 خـط ناقص اجراي طرفی از. برد می ازبین را آنها اجراي ظرفیت
 هـم کشـورها، تمـام کـه است مشکالتی از عمومی هاي مشی

 مشی خط اجراي.  اند مواجه آن با توسعه حال در هم و پیشرفته
 اهداف تبدیل توانایی دارد؛ نیاز توانایی به و است فرایند شکل در

 یـا کـاال نظیـر( مشـی خط محصوالت به دولت هاي مشی خط
 خـط فراینـد در اجرا گذشته در)1990.برودکین) (عمومی خدمتی
 تـا کـه طوري به گرفت،نمی قرار توجه مورد چندان گذاريمشی
 خـط اجـراي زمینـه در کمّـی بسـیار تحقیقات 1975 دهه اوایل
 بـه کمـک جهت در کمّی دانش و بود شده انجام عمومی مشی
 محمـد، سـید اعرابـی( بـود دسترس در مشی خط اجراي فرایند
 گذشته در که بود این نیز آن علت) 1384. علیرضا رستمی رزقی

ــه ــرا مرحل ــی آفرینمشــکل اج ــدنمی تلق ــومی تصــور و ش  عم
 و تنظـیم از پـس هامشـی خـط که بود آن بر گذارانمشی¬خط

 حتمــی وظیفــه دیگــر عبــارت بــه شــد؛ خواهنــد اجــرا تصــویب
 تـا گذارانمشـی خـط وظیفه و هامشی خط اجراي هابوروکرات

 بـه گذاريمشی خط این از پس و بود مشی خط تصویب مرحله
 بـین جـدایی رویکرد از ناشی عمومی تلقی این. رسید می پایان

 قـرن اواخـر در همکـارانش و ویلسـون کـه بود اداره و سیاست
 اهللارحمـت پورقلی( کردند می ترویج بیستم قرن اوایل و نوزدهم

 محـیط در شده تصویب هايمشی خط نشدن عملی اما). 1387.

 مشـخص ویلداوسکی و پرسمن مطالعات انتشار با ویژهبه واقعی،
 تحقـق امکـان گذارانمشـی خـط پشـتیبانی بدون اجرا که کرد

 کالیفرنیـاي و اوکلنـد هايشـهر در آنهـا بررسی. داشت نخواهد
 خـط که نحوي به اشتغال ایجاد هايبرنامه که داد نشان آمریکا
. بـود نیامـده در اجـرا بـه بودنـد، کـرده بینـیپیش گذارانمشی

 علت به 1968 سال تا جانسون دولت جامع هايبرنامه همچنین
 تحقیقـات. نیافتنـد دسـت نظر مورد اهداف به اجرایی مشکالت

 و مایکـل هاولت،( دادمی نشان مشابهی نتایج هم کشورها سایر
 دو گفـت، توانمی گیرينتیجه یک عنوان به) 1380. ام رامش،
 دیـدگاه اولـین. دارد وجود هامشی خط اجراي در متفاوت دیدگاه

 مفروضـات و دارد مشـی خط اجراي مسئله به سنتی نگرشی که
 آن اجـراي و مشـی خط تدوین و تنظیم مرحله جدایی آن اصلی
 اجـراي از کـه ضعیفی بسیار نتایج از پس و حال این با. باشدمی
 بسیاري آمد، دست به سنتی شیوه به شده تدوین هايمشی خط
 را جدیدي نگرش اجرا، و گذاريمشی خط حوزه پردازاننظریه از
 و پیوسـتگی کـه دادنـد قـرار توجـه مـورد مشـی خط اجراي در

 و گذاريمشـیخط فراینـد هـايگام تمام بین متقابلی وابستگی
 ).1392 کردنائیج، و فرد دانایی پور، مقدس( بودند متصور اجرا
 صـاحبنظران هايبررسی و مطالعات نتایج از ايخالصهذیل   در

 در مشـی خـط اجـراي تنگناهاي خصوص در عمومی مشی خط
 . است شده آورده 2 و 1 هايجدول
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حوزه مطالعه و شرح دیدگاه هاسالپژوهشگر

1973پرسمن و ویلداوسکی
هشدارها و شرایط دستوري براي پذیرش اجراي خط مشی: 1. اجرا نباید از خط مشی 

جدا باشد؛ 2. از وسایل و ابزار هاي مستقیم در خط مشی گذاري استفاده شود؛ 3. در نظر 
گرفتن مبانی علمی و تئوریک؛ 4. تداوم رهبري؛ 5. سادگی و سهولت خط مشی

1975وان میتر و وان هورن
متغیر هاي اجرا: 1. استاندارد ها و اهداف؛ 2. منابع؛ 3. ارتباطات بین سازمانی؛ 4. 

ویژگی هاي مؤسسات اجرایی؛ 5. ویژگی هاي شخصی مجریان؛ 6. شرایط اقتصادي، 
سیاسی و اجتماعی.

1976مک لوگین

عوامل کلیدي در موفقیت یا شکست اجرا: 1. نخبگان سیاسی؛ 2. رأي دهندگان؛ 3. 
گروهاي ذي نفوذ؛ 4. احزاب سیاسی؛ 5. روابط شخصی بین مجریان و تدوین کنندگان 

خط مشی؛ 6. میزان پذیرش مجریان نسبت به تغییر خط مشی و میزان عالقه؛ 7. تعهد 
و حمایت؛ 8. بازیگران اصلی خط مشی.

1980گارسیا زامور و جین کلود
مشکالت وموانع عمده اجراي خط مشی در کشورهاي جهان سوم: 1. محدودیت هاي 
ناشی از کمک ها و وام هاي اجرایی؛ 2. ساختار اداري متمرکز؛ 3. مقاومت مجریان در 

اجراي خط مشی.

1984گان و هاگ وود

شرایطی که باعث عدم اجراي درست خط مشی می شوند: 1. عوامل خارج از سازمان و 
غیر مترقبه؛ 2. زمان ناکافی و در دسترس نبودن منابع الزم و کافی؛ 3. فقدان نظریه 
معتبر علت و معلولی؛ 4. عدم ارتباط مستقیم بین علت ها و معلول 5. ارتباطات بیش از 

حد بین واحد هاي اجرایی؛ 6. عدم درك و توافق بر سر اهداف؛ 7. مشخص نبودن 
وظایف و فقدان هماهنگی؛ 8. عدم درخواست مقامات و صاحبان قدرت به اجراي کامل 

خط مشی .

1990پالمبو و کالیستا
عوامل مؤثردرشکست اجرا: سیاست هاي نمادین، فقدان مبناي تئوریک مناسب، تغییرات 

سریع اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و عدم وجود پویایی هاي الزم در دولت، منابع ناکافی، 
فقدان کاردانی الزم مجریان در استفاده از برنامه ها و ساختارهاي سازمانی نامناسب .

1994کالیستا
موانع اجرا: 1. ناکافی بودن منابع؛ 2. ابزارهاي نامناسب؛ 3. انحرافات ناشی از 

زد و بندهاي سیاسی؛ 4. نارسا بودن طرح هاي اولیه؛ 5. عدم تعهد الزم مجریان خط 
مشی .

1996ساباتیر و مازمانیان

شرایط اجراي اثربخش خط مشی: 1. اهداف مشخص و روشن؛ 2. روابط علت و 
معلولی و داشتن مبناي تئوریک؛ 3. یک تثبیت کننده و یک رهبر، با مهارت هاي سیاسی 
و مدیریتی؛ 4. حمایت خط مشی ها ازسوي قانون گذاران، مقامات اجرایی، مراجع قضایی 

و گروه هاي هدف؛ 5. توجه به شرایط اقتصادي، اجتماعی و بین المللی .
الف- راه هاي وادار کردن گروه ها و بازیگران به مشارکت در اجراي خط مشی:

تحریک، معامله، چانه زنی، ترغیب و متقاعد کردن
ب- برخی از شگردها و بازي هایی که توسط عامالن اجرایی خط مشی صورت می گیرد 

تا مانع اجراي صحیح خط مشی شود.
بازي بودجه، حفظ صلح، مقاومت جمعی زندگی آسان و راحت و بازي هاي دیگر.

2005مکینده

عوامل شکست در اجرا: 1. ارتباطات و اطالعات ناکافی 2. نبود منابع و تسهیالت کافی 
3.تمایالت، انگیزه ها و نگرش هاي مجریان 4. ارزیابی اجراکنندگان از اجراي خط مشی 

(تضاد بین اجرا و منافع آنها) 5. ساطع شدن خط مشی از سوي حکومت به جاي 
گروه هاي هدف6. بی توجهی به متغیرهاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و اداري  .

موانع اجرا: 1. موانع قانونی و نهادي؛ 2. موانع مالی؛ 3. موانع سیاسی و فرهنگی.2009کانسولت

1997یوجین بارداح

 نتایج تحقیقات برخی صاحبنظران خارجی حوزه خط مشی گذاري -1جدول 
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حوزه مطالعه و شرح دیدگاه هاسالپژوهشگر

1371الوانی

مشکالت و تنگناهاي خط مشی گذاري عمومی: 1. عدم تمایل به آینده نگري و گرایش 
به نتایج زودرس؛ 2. جزئی نگري و یک بعدي شدن در تصمیم گیري؛ 3. نارسایی هاي 
اطالعاتی در تصمیم گیري؛ 4. گرایش به ساده انگاري و به دنبال راه حل هاي ساده رفتن 
5. اعمال نظر شخصی در تصمیم گیري و اتکاي بیش از حد بر تجربیات فردي 6. عدم 
تمایل به اجراي آزمایشی خط مشی ها و نبود بازخورد فرایند خط مشی گذاري عمومی؛ 

8. عدم تمایل به تصمیم گیري؛ 9. انعطاف پذیر بودن تصمیم ها؛ 10. وضع خط مشی هاي 
صوري و ظاهري؛ 11. عدم آگاهی عامه مردم و احساس بی نقشی آنها 

درخط مشی گذاري .

مسائل و مشکالت اجراي خط-مشی هاي عمومی: 1. مسائل مدیریت و سازمان؛ 2. 1376الوانی و شریف زاده
مسائل کمک ها و وام هاي خارجی؛ 3. تحریف مدل بوروکراسی وبر.

1378رجب بیگی

عوامل بازدارنده و موانع اجرا کامل خط-مشی ها: 1. عوامل ناشی از سیاست گذاري: 
هدف گذاري مبهم و غیر واقعی، نادرستی نظریه خط مشی، عدم اجراي آزمایشی و 

بازخورد، ساده انگاري در دریافت مشکل، نبود توافق همگانی در مورد خط مشی؛ 2. 
عوامل محیطی: حوادث غیرمترقبه، کمبود زمان و منابع، کمبود حمایت هاي عمومی، 

ناسازگاري فناوري، تعارض خط مشی با هنجارها و ارزش هاي اجتماعی؛ 3. عوامل 
ساختاري: نبود استقالل نسبی در ارکان اجرایی، مشخص نبودن وظایف و 

مسئولیت هاي بخش هاي اجرایی، ارتباطات، نبود نظام ارزیابی عملکرد .

1384اعرابی و رزقی رستمی

عوامل مؤثربرعدم اجراي خط مشی هاي صنعتی کشور: 1. موانع مربوط به ماهیت خط 
مشی: موانع مربوط به هدفگذاري و تعیین خط مشی، موانع حقوقی؛ 2. موانع مربوط به 

مجریان و استفاده کنندگان خط مشی: موانع مربوط به ویژگی هاي رفتاري مجریان، 
موانع مربوط به تخصص و مهارت مجریان، موانع مربوط به استفاده کنندگان خط  مشی؛ 

3. موانع مربوط به سازمان مجري: موانع مربوط به نظام بوروکراسی، موانع مربوط به 
منابع و ابزارها .

عوامل تأثیرگذار بر اجراي خط مشی ها: 1. عوامل درونی (طبیعت مسائل)؛ 2. عوامل 1387قلی پور
بیرونی و و محیطی (زمینه اي) .

 نتایج تحقیقات برخی صاحبنظران داخلی حوزه خط مشی گذاري -2جدول 
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 متعـدد، صـاحبنظران و محققان شود،می مشاهده که طور همان
 خـط اجـراي و کلی طور به گذاريمشی خط مشکالت تبیین در

 بر آنان اکثریت و اندبرشمرده زیادي عوامل خاص، طور به مشی
 هـر محلـی شـرایط با مشی خط اجراي مشکالت که باورند این

 ایـن بـا  طلبد،می نیز متفاوتی راهکارهاي و بوده متفاوت جامعه
 تنگناهاي عنوان به نیز را مشترك عوامل از برخی محققان حال

 .کنندمی بیان مشی خط اجراي
 

 پسماند مدیریت قانون اجرایی يها چالشبرآورد  

 موانـع از برخی پسماند مدیریت سازمان نظر اظهار و اعالم طبق
 باشد می ذیل شرح به پسماند مدیریت قانون اجراي

 مدیریت-1
 پسماند مدیریت از هایی بخش بودن بالتکلیف .أ

 پسماند مدیریت وظایف از هایی بخش در تداخل .ب
 وظایف اجراي خصوص در الزم الزمات وجود عدم .ج

 نظارت-2
 متعدد نظارتی هاي دستگاه معرفی .أ

 شـده اتخـاذ تدابیر اعمال بودن سخت یا و امکان عدم .ب
 ناظر هاي دستگاه توسط

 حیطـه بـه نظـارت هـاي دسـتگاه بـه ورود امکان عدم .ج
 نبـود و هـا دستگاه بودن دولتی به توجه با پسماند مدیریت
 ها شهر محلی هاي حکومت

 درآمد هزینه-3
 دیگر منابع از شهرداریها توسط ها هزینه عمده تأمین .أ

 مـاده براسـاس شده تعریف اي تعرفه سیستم ناکارآمدي.ب
 قانون 8
 توسـط هزینـه پرداخـت و دولت حساب به جرایم واریز  .ج

 شهرداریها
 کشور عمومی بودجه از پسماند مدیریت مندي بهره عدم .د
 مـدیریت از دیـوانی هـاي هزینـه کاهش یا و حذف لزوم.ه

 پسماند
 تخلفات به رسیدگی-4

 قضایی مراجع در رسیدگی به الزام .أ
 تخلف از بازدارندگی در جرایم مبالغ ناکارآمدي .ب
 قضایی مراحل طی در الزم هاي دستورالعمل وجود عدم .ج
 تخلف نوع به توجه با جرایم مشخص جدول نبود .د
 
 

 قانونی اشکاالت-5
 گذشـته سـال 10 از بیش به مربوط قانون تصویب زمان .أ

 مذکور قانون فنی و علمی هاي پیشرفت به توجه با و است
 گیرد قرار اصالح و بازبینی مورد باید
 تعاریف و بندها در ابهامات برخی وجود .ب
 نشده داده شرح خوبی به ها دستگاه وظایف .ج
 لـزوم و اجرایـی نامـه آیـین هاي بند برخی بودن مبهم .د

 اجرایی نامه آیین  تدوین جهت ملی کارگروه تشکیل
 به پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت وظایف به .ه

 و بهداشـت امـر متـولی نهادهـاي مهمترین از یکی عنوان
 .است نشده اي اشاره جامعه سالمت

 و تـداخل موجب پسماند انواع اجرایی مدیریت جداسازي .و
 .است شده مدیریت سوء

 کننده تولید هر توسط پسماند مقادیر شناسایی کار و ساز .ز
 .است نشده فراهم

 بـر نظارت و مربوطه ضوابط رعایت بودن آور الزام جنبه .ح
 .نیست مشخص اجرا
 بازنگري نیازمند و ندارد بتزدارنده جنبه شده تعیین مبالغ .ط
 است رسانی روز به و
 نیست مشخص تخلف و جرم مصادیق .ي
 حـد پسـماند تخلیـه مجاز غیر هاي محل خصوص در .ك
 نیست مشخص پسماند مقدار و محل خصوص در جرم

  قانون مجري و متولی نهادهاي التزارم عدم -1
 و  پسـماند مدیریت حوزه صاحبنظران برخی نظر اظهار براساس
 اجـراي راه سـر بر نیز دیگري هاي چالش گذشته هاي پزوهش
 :جمله از دارد وجود پسماند مدیریت قانون

 پیگیـري و نظارت بدون حوزه این در مختلف قوانین تصویب-1
 در متفاوتی قوانین ها سال این طی قوانین این از یک هر اجراي
 پسماندهاي بتواند که رسیده تصویب به اسالمی شوراي مجلس
 61  مـاده ج بند براساس مثال عنوان به. کند مدیریت  را موجود
 تـا یعنـی چهـارم برنامـه آخر سال پایان تا توسعه، چهارم برنامه
 دفع و بازیافت و نقل و حمل آوري،¬جمع باید 1389 سال پایان
 انجام بهداشتی و محیطی زیست فنی روشهاي با پسماندها کلیه
 .نرسید اجرا به مهم این وقت هیچ که میشد

 پایـان تـا شـده تاکید نیز توسعه پنجم برنامه قانون در همچنین
 ارگانیـک کودهـاي از کشـاورزي مصرفی کود درصد 25برنامه،
 .نشد اجرایی نیز قانون این باشد،

 امر این متولی هاي سازمان مسئولیتی بی-2
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 بخـش مـوثر مشـارکت بایسـت مـی پسماند مدیریت قانون در
 دفــع و جداســازي آوري،¬جمــع مراحــل تمــامی در خصوصــی
 صـورت بـه اتفـاق این مواقع غالب اما شود فراهم نیز پسماندها
 موسسـه قـانون ایـن همچنـین اسـت نگرفتـه صـورت مطلوب
 محیطـی زیسـت اسـتانداردهاي تا بود کرده موظف را استاندارد
 یـک همچنین و نماید تدوین را پسماند مدیریت قانون با مرتبط
 زیسـت محـیط از حفاظـت سـازمان قانون، تصویب از پس سال

 بـه کـه شده زیست محیط جامع اطالعاتی بانک تهیه به مکلف
 .نشد اجرا مطلوب صورت

 اجرا بر ضعیف نظارت-3
 با متاسفانه که میشد رعایت مذکور موارد بایست می قانون طبق
 بـه دهیـاران توجـه: مـوارد این جمله از است بوده همراه غفلت
 کـردن فـراهم روسـتاها، سطح در پسماند مدیریت قانون اجراي

 است، آسانتر آن بازیافت که کاالهایی تولید براي الزم تسهیالت
 بازیافـت و دفـع کـه محصـوالتی واردات براي محدودیت ایجاد

 پسـماندهاي تولیدکنندگان توجه لزوم است، مشکلتر آنها پسماند
ــه بهداشــتی ــه وظــایف و تکــالیف ب ــانون در محول ــدیریت ق  م
 ویـژه بـه مـردم به رسانی اطالع و آموزش به اهتمام پسماندها،

 در آمـوزش و رسـانی اطـالع امر در سیما و صدا سنگین وظیفه
  "... و پسماندها بازیافت و آوري جمع و صحیح جداسازي زمینه

 عرصه این فعاالن به ویژه تسهیالت اعطاي عدم-4
 حمایـت از بازیافت صنعت فعاالن کشورها، اغلب در که حالی در

 در امـا برخوردارند، ویژه مالیاتی هاي معافیت و دولت مالی هاي
 در این. شود می نگاه صنایع سایر دید به صنعت این به ما کشور

 سـه بازیافـت، بخـش بـراي گذاري سرمایه حداقل که حالیست
 گذار سرمایه یک کنید فرض حال. شود می برآورد تومان میلیارد
 بازیافت براي را مبلغی چنین شود می حاضر که خصوصی بخش
 ایـن از هـم مناسبی سود بتواند باید کند، گذاري سرمایه ها زباله

 نداشـتن اوقـات، اغلـب در امـا بیـاورد، دست به گذاري سرمایه
 موجب صنعت این پایین سود و اداري مشکالت مالیاتی، معافیت

 بازیافـت  جـذب کمتـري گـذاران سـرمایه سـال، به سال شده
 .شوند پسماندها
 مـدیریت وضـعیت بررسـی زمینـه در خـود تحقیـق در عباسوند
 بیـان اجرایی موانع عنوان به را زیر موانع گلستان استان پسماند

 :کند می
 پسماند مدیریت سیستم در گیري تصمیم مراکز انسجام عدم-1
 مدت بلند و کوتاه هاي برنامه نبود-2
 مالی منابع کمبود-3

 از تفکیـک و جداسـازي بـراي سیستماتیک برنامه تهیه عدم-4
 مبداء

 بازیافت براي سیستماتیک برنامه تهیه عدم-5
 تفکیک و جداسازي جهت نیاز مورد فنی امکانات کمبود-6
 مشارکت فرهنگ نبود-7
 ساخت زیر زمینه در گذاري سرمایه کمبود-8
 شهروندان آموزشی برنامه نبود-9

 اجرا زمینه در متخصص نیروي کمبود-10
 بازیافت استاندارد صنایع وجود عدم-11
 حـوزه در فعالیـت بـه خصوصی بخش رغبت و آگاهی عدم-12

 بازیافت
 آمـوزش، زمینه در ها دهیاري و ها شهرداري بودجه کمبود-13

 ... و مبداء از تفکیک
 منطقه اقلیم و هوا و آب نوع خاك، نوع جغرافیایی، موقعیت-14
 عمومی اگاهی سطح کمبود-15
 
 گیرينتیجه -4

 محیط مینهز در حمطر مباحث مهمترین از پسماند مدیریت
 توجه ردمو پیش از بیش خیرا يها لسا در که ستا یستز

 ینا در اريقانونگذ ورتضر و ستا گرفته ارقر مرا متخصصین
 منظا ردمو در امختصر نچهآ از. نیست هپوشید کسی بر مینهز

 انتو می گذشت انیرا در پسماند مدیریت بر حاکم حقوقی
 به زنیا و ستا جدید يمرا مینهز ینا در اريقانونگذ که یافتدر

 فرهنگ. دارد دجوو جامعه نوین تماالزا با نیناقو ینا تطبیق
 ناظر محیط از حفاظت مینهز در زيسا فرهنگ و محیطی یستز
 در و يمجر دخو دممر دشو می باعث محیطی یستز نیناقو بر
 هاي بررسی و تحقیقات نتایج به توجه با و سانندر ريیا مرا ینا

 مـی شـد اشاره آنها از برخی به اختصار به باال در که شده انجام
 خـط یک اجراي موانع کلی صورت به که کرد بیان اینگونه توان
 مـوارد شـامل پسـماند مدیریت قانون اختصاصی طور به و مشی
  باشد: می ذیل

 می مربوط مشی خط یا قانون کنندگان تدوین به که عواملی-1
 شود

 نمـی اجـرا یا نشده بینی پیش عملکرد و اجرا ارزیابی .أ
 شود
 ارتباطات .ب

i.وجـود مـردم و گـذاران قانون بین ارتباطی مجراي 
 ندارد
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ii.وجـود اجـرا مسئول نهادهاي بین ارتباطی مجراي 
 دلیـل همـین بـه و کنـد نمـی عمـل خـوب یا ندارد

 همپوشـانی یا و کاري موازي شاهد مواقع از بسیاري
 باشیم می مجري هايسازمان اي وظیفه

 گیريتصمیم در شدن بعدي یک و نگري جزئی .ج
 شود می مربوط مشی خط یا قانون مجریان به که عواملی-2

 رفتاري هاي گیژوی .أ
i. جمعی کار روحیه نداشتن 
ii. مسئولیت احساس عدم 

 مهارت و تخصص .ب
i. مجریان مهارت و دانش بودن ناکافی 

ii. دانـش با شده محول هاي مسئولیت تطابق عدم 
 مجریان مهارت و

iii. مجریان معلومات و دانش نبودن روز به 
 کنندگان استفاده .ج

i.  هــاي ســاخت زیــر بــا مشــی خــط تطــابق عــدم 
  فرهنگی

 شود می مربوط مشی خط یا قانون ماهیت  به که عواملی-3
 گذاري هدف.أ

i.ضدونقیض قوانین وجود یا و تعارض 
ii.تئوریک و علمی مبناي نداشتن 

 حقوقی .ب
i. مقررات و قوانین ثبات عدم 

ii.و حقــوقی مراجــع ســوي از اجرایــی ضــمانت نبــود 
 قضایی

 انعطاف عدم .ج

i.بـه توجـه بـا آن اصـالح عـدم و قـانون ماندن ثابت 
 جدید تغییرات و مسائل

 مجري سازمان-4
 بروکراسی .أ

i. انعطاف قابل غیر و متمرکز ساختار 
ii. مجریا موقع به و الزم آموزش فقدان 

iii. توسعه و تحقیق مرکز نبودن فعال 
 ابزارها و منابع .ب

i. منسوخ هاي روش از استفاده  
ii.اجرا مراحل و سیر بودن طوالنی 

iii.اجرا براي الزم فناوري فقدان 
iv.موقعیـت بـه توجـه بـا که تجهیزاتی و ابزار فقدان 

 داشته کارآیی مختلف هوایی و آب شرایط و جغرافیایی
 .باشند

v.موجود هاي ظرفیت و منابع از بهینه استفاده عدم 
 ها کنش انواع-5

 سیاسی و اداري نظام هاي کنش.أ
i.  هـاي معیار اساس بر صرفا ناکارآمد مدیران انتصاب 

 سیاسی
ii. اجرا متولی دولتی بخش در ثباتی بی 

 جامعه و اداري نظام کنش.ب
i. عمومی اعتماد نبود 

ii.شـکایات بـه رسـیدگی جهـت رسـمی مراجـع نبود 
 مردمی

 فشار هاي گروه.ج
i. نفوذ ذي یا نفع ذي هاي گروه قدرت و نظر اعمال 
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 نابعم -5

همـایش ملـی )، سومین 1383مشهدي علی ،مدیریت پسماند در حقوق ایران و فرانسه(با تاکید بر قانون مدیریت پسماند مصوب  –
 مدیریت پسماند

طرح پزوهشی دانشجویان دکتري دانشگاه شهید بهشتی،بازنگري قانون مدیریت پسماند با رویکرد بررسـی خالهـاي قـانونی در  –
 مدیریت پسماند

 مجلس شوراي اسالمی 20/02/1383شهرداري تهران،حوزه معاونت خدمات شهري، بررسی قانون مدیریت پسماندها مصوب  –
 عباسوند،مریم، بررسی فرآیند مدیریت پسماندهاي شهري استان گلستان –
 پیر هادي، نجمه، مدیریت پسماند با استفاده از اعتبارات جهانی، سومین همایشملی مدیریت پسماند –
 ابراهیمی، منصور، بررسی وضعیت و انواع پسماندهاي ویژه استان قم –
مجید ، بررسی فرآیند مدیریت پسماند در جهان و ایران، مرکز مطالعات و برنامـه نورپور علیرضا ، افراسیابی هادي ، داوودي سید  –

 1392، شهریور 207ریزي شهر تهران، گزارش شماره 
، چـاپ هشـتم، تهـران: انتشـارات دانشـگاه عالمـه گذاري عمومیمشی فرایند خط) 1390زاده فتاح (الوانی سید مهدي و شریف –

 طباطبایی.
، 1و اجرا فصلنامه حقوق و مصـلحت، سـال اول، شـماره  عمومی مشی فرایند خط)  1378زاده فتاح (شریفالوانی سید مهدي و  –

 1387پاییز 
 1392شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردي تدبیر،موانع اجراي سیاست گذاري در بنگاه اقتصادي، مهر ماه  –
قـانون  بنـدي موانـع اجـراي ارزیـابی و اولویـت،الـه  فضلي ر نصیرآبادزارع پو، ااهللا  لطف فروزنده دهکردي،  مهدي يمرتضو –

 1390، شهریور مدیریت خدمات کشوري
مهارتی ایـران  مشی در نظام غیررسمی آموزش بررسی وضعیت تدوین خط،  رحمتی محمدحسین خنیفر حسین ، ، احمدا عطارنی –

 1393، تابستان 2شماره ، 12 دورة مدیریت فرهنگ سازمانی
 ، تهران: انتشارات سمت.گذاري عمومیگیري سازمانی و خط مشیتصمیم) 1387اهللا (پور رحمتقلی –

– Bloom david  et all  1995 “The economics of municipal solid waste”  The world bank 
research observer. 

– Jennifer M. Chirico“SOLID WASTE MANAGEMENT POLICY THE BARRIERS TO 
SUSTAINBILITY ON REMOTE ISLANDS” Georgia Institute of Technology December 
2011 

– Per Berg, Anttilator; Mr. Martin Bjerregaard, Disaster Waste Recovery; Mr. Leif Jönsson, 
MSB” Disaster WasteManagement Guidelines” January 2011 by the Joint UNEP/OCHA 
Environment Unit Copyright © 2011 Joint UNEP/OCHA Environment Unit. 

– Kahn Danielle J. Kaseva M. E. and Mbuligwe S. E.” HAZARDOUS WASTES ISSUES IN 
DEVELOPING COUNTRIES” ©Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). 

– Camilo lancheros, James Ezinma, ” Solid Waste Management In The Cities Of Developing 
Countries” to the environmental management  and  sustainability science program department 
of development and planning, june 2011. 

– Jessica McAllister “Factors Influencing Solid-Waste Management in the Developing World” 
Utah State University DigitalCommons@USU, 2015. 

– Samson Elisha Kasala “Critical Analysis of the Challenges of Solid Waste Management 
Initiatives in Keko Machungwa Informal Settlement, Dar es Salaam” Journal of 
Environmental Protection, 2014, 5, 1064-1074. 
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