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 چکیده
افزایش تولید  شاهد ،افزایش تولیدات علت به ،روند رشد و توسعه روزافزون صنایع و معادن و نفت و گاز و کشاورزی در ایران به توجه با

نیاز به مدیریت ویژه دارند. عدم  شده پسماندهای صنعتی و معدنی و ویژه در کشور هستیم که در مواردی پسماندهای خطرناک تولید
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 سرآغاز 
سازی منابع حیاتی و تهی سببامروزه رشد فزاینده جمعیت جهان 

ی صنعت ی،اقتصاد های اجتماعی،و رشد فعالیت سوکیطبیعی از 
تعادل و تناسب طبیعی  خوردنبرهماز طرف دیگر منجر به 

 ،های مختلف در آبه نتیجه آن تولید آالیندهزیست شده کمحیط
 یزیستمحیطهای سوء بار و پدیدهزیان . آثارخاک و هوا است

ناشی از عدم توجه به مدیریت صحیح پسماندهای صنعتی و 
 دریکی از مشکالت جدی دهه حاضر در کشورهای  خطرناک

سال مقادیر  از جمله کشور ما بوده است و هر توسعه حال
پسماندهای صنعتی و  خصوصبه ، از انواع پسماندها یهتوجقابل

های مختلف تولیدی، صنعتی و معدنی تولید ویژه در اثر فعالیت
 به طوردر حال حاضر بخش اعظمی از آن متاسفانه شود که می

زیست آلودگی محیط سببکه این امر  شودمیغیراصولی دفع 
 شده است.

زیست، آمیز در محیططرههای مخابروز عوارض و پدیده رواین از
که طوریبه ،توجه کلیه آحاد جامعه را به خود جلب نموده است

اتخاذ  سببحل مشکالت ناشی از مدیریت انواع پسماندها 
تصمیمات الزم از سوی دولتمردان شده تا با تدوین ضوابط و 
مقررات قانونی مدیریت پسماندها همچون سایر کشورهای 

را به فرصت تبدیل نموده و  زیستیمحیطیافته این تهدید  توسعه
و  افتی، بازنهادن به بازیابی تی، اولوضمن کاهش تولید پسماندها

 ،پسماندهای صنعتی یخطرسازیب استفاده مجدد، تصفیه و
الزم  ،بنابراین .زیست برداردثری در جهت حفظ محیطوهای مگام

مدیریت  اجرایی نامهآیینقانونی مقررات و  خالهایاست 
، مقررات ز این اطالعاتپسماندها شناسایی شوند تا با استفاده ا

بر هتر پسماندهای صنعتی تدوین نمود. مناسبی برای مدیریت ب
قانون مدیریت پسماندها، مدیریت پسماندهای  0اساس ماده 

در  نیا ی و خطرناک به عهده تولیدکننده است.معدن صنعتی،
ابالغ قانون و  سال از تصویب و 11گذشت  حالی است که با

مدیریت پسماندها بخش اعظمی از این مقررات  اجرایی نامهآیین
متاسفانه این زمینه  در شود.شده و یا اجرا نمی نادیده گرفته

تضمینی برای اجرای مطلوب آن در قانون مدیریت پسماندها 
قدری به نیزشده و مجازات در نظر گرفته  جرایموجود ندارد و 

افراد سودجو تمایلی برای عمل به قانون  والًناچیز است که معم
رهاسازی پسماند در طبیعت را  و یا ندارند و پرداخت جریمه ناچیز

بر اساس آخرین آمارهای موجود کشور در سال  دهند.ترجیح می

 108میلیون تن پسماند عادی، حدود  21، ساالنه حدود 1310
ماند میلیون تن پس 31حدود میلیون تن پسماند کشاورزی، 

 هزار تن 118 تن پسماند صنعتی ویژه و قریب ونیلیم 0صنعتی، 
 ایران نسبت به بسیاری از کشورهای در .شدپسماند عفونی تولید 

را به خود اختصاص  (درصد 1کمتر از ) یکمتوسعه بازیافت  حال
یافته  طورکلی بازیافت در بعضی از کشورهای توسعهبه داده است.
رسیده است. تعداد مراکز دفن زباله که درصد نیز  11به حدود 

 088باشند حدود های دفن پسماندهای عادی میمحل بیشتر
ندسی و های دفن زباله مهصد محلدر 18مکان بوده که کمتر از 

های زیست است. محلید محیطیامنطبق بر معیارهای مورد ت
 چهارو  لندفیل چهاردفن پسماندهای صنعتی و ویژه نیز به 

 و قزوین، سمنان های خوزستان،سوز در استانالهسیستم زب
 بدوناستان کشور  21شده است و  ی و لرستان محدودمرکز

زیرساخت الزم و متناسب برای مدیریت پسماندهای صنعتی و 
 .باشندویژه می

و  (1)میزان تولید پسماندهای صنعتی در کشور در شکل  برآورد
 آمده است. (2)روش دفع مدیریت پسماندها نیز در شکل 

 

 
به تفکیک  کشورسهم تولید پسماند در  :(1ل )شک

 (DoE, 2019) های مختلفبخش
 

 
روش دفع پسماندهای صنعتی در کشور بر  :(2شکل )

های زیستی کارگاههای محیطاساس آمارگیری از ویژگی

  (DoE, 2019)یصنعت
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، 1310 زیست در سالمطالعات سازمان حفاظت محیط اساس بر
شوند که درصد از پسماندهای صنعتی کشور دفن می 21حدود 

درصد( است و تنها کمتر از  23صورت غیربهداشتی )عمده آن به
درصد از پسماندهای صنعتی کشور به شیوه بهداشتی دفن  2

درصد از پسماندهای صنعتی کشور  10حال حاضر  در شوند.می
ا واگذاری به های صنعتی از طریق مزایده یبعد از تولید در کارگاه

درصد پسماندها  13رسند و بیش از پیمانکار به فروش می
 44شده وضعیت دفع  شود. بر اساس آمارگیری انجامبازیافت می

درصد از پسماندهای صنعتی کشور نامشخص است. این در حالی 
صنعتی در کشور کمتر  یسوزهازبالهظرفیت  به توجه بااست که 

 شوند.صنعتی سوزانده می درصد موارد پسماندهای 1از 
ای از پسماندهای صنعتی توسط واحدهای بازیافتی بخش عمده

گیرد. پسماندهای ویژه تحت فرایند و استفاده مجدد قرار می
زیست بسیار خطرناک بوده که در صورت صنعتی برای محیط

به مخاطره افتادن سالمت جامعه  سببعدم مدیریت صحیح آن 
 اساس عنوان نمونه بربه .ستی خواهد شدزیو آلودگی شدید منابع

 و الکتریکی ضایعات تولید سرانه گرفته، انجام برآوردهای

باشند و در صورت عدم الکترونیکی که از پسماندهای ویژه می
زیستی خواهند مدیریت صحیح آن مخاطرات جدی را برای منابع

 در کیلوگرم 10/3به  1301سال  در کیلوگرم 8/ 20 از داشت،

 سال در ضایعات نوع این تولید میزان رسید. خواهد 1488 لسا

 بازیابی که رسید خواهد سال در تن هزار 138 از بیش به 1488

 مانند هاییی، مزیتزیستمحیطهای مزیت بر عالوه هاآن

 و نقره و طال نظیر باارزش فالت بازیابی اقتصادی، سوددهی

بخشی از  گرچه .خواهد داشت همراه به را زاییاشتغال
ایند و پسماندهای صنعتی توسط واحدهای بازیافتی تحت فر

گونه بررسی برای هیچ تاکنون گیرد.استفاده مجدد قرار می
زیست کشور ناشی از عدم ارزیابی میزان خسارات وارده بر محیط

نظر  مدیریت پسماندها در کشور صورت نپذیرفته است، اما از
بسیار بیشتر از حد  اردهو هایتتوان گفت خسارکارشناسی می

 (Dynamic Knowledge Strategyتصور خواهد بود

(Engineering Research Institute, 2019. 
بر اساس قانون مدیریت پسماند برای هر بخش از پسماندها، 

ها نقش های مختلفی در اعمال مدیریت آنها و بخشدستگاه
ی )عادی( دارند. برای مثال متولی پسماندهای شهری و روستای

ها( است. سایر دهیاری ها وها، بخشداریوزارت کشور )شهرداری
اند انواع پسماندها تا زمانی که به پسماندهای عادی تبدیل نشده

سال از  11گذشت  شده است. با بر عهده تولیدکنندگان گذاشته
مدیریت پسماندها کماکان  اجرایی نامهآیینتصویب قانون و 

ی ناشی از عدم مدیریت زیستیطمحشاهد معضالت عظیم 
 بنابراین، .ها هستیمصحیح پسماندها در کشور در تمامی حوزه

ی و ابیارز ،صورت جامع مورد بررسیضرورت دارد موضوع به
ها ترین چالشتوان مهمحال می عین شناسی قرار گیرد. درآسیب

و معضالت مدیریت پسماندها و دالیل عدم تحقق اهداف قانون 
پسماندها در کشور را به دو بخش کلی تعمیم داد مدیریت 

Dynamic Knowledge Strategy Engineering) 

(Research Institute, 2019. 
 

ضعف در ساختار تشکیالتی سازمان حفاظت 

نظارت بهینه بر حسن  زیست در راستای امکانمحیط

 اجرای قانون

و  و ارزیابی اولیه در ساختار گرفته صورتهای طبق بررسی
تشکیالتی  ساختار زیست،تشکیالت سازمان حفاظت محیط

 قانونسال پس از تصویب  11این سازمان تا  مدیریت پسماند در
گروه ذیل دفتر  1نفره از  4در یک گروه  ،1310در ابتدای سال 

گستردگی وظایف و تکالیف و  به توجه بابوده است که  وخاکآب
گونه ر این ساختار هیچهای محول شده به سازمان مذکوموریتام

وجه پاسخگوی نیازها برای انجام  هیچ تناسبی نداشته و به
 های خطیر در این حوزه نبوده است.موریتام

زیست از های الزم و مستمر سازمان حفاظت محیطبا پیگیری
وبودجه و امور ربط )سازمان برنامههای ذیطریق دستگاه

بخش ساختار قبلی ، 1310امی کشوری( در نیمه دوم سال استخد
اداره کل مستقل در این  سطحبه کارشناسی از یک گروه پسماند 

ناشی از  خالهایرود انتظار می حال نیا بایافت.  سازمان ارتقا
ضعف ساختار کارشناسی و تخصصی سازمان برای امور داخلی و 
نیز ارزیابی عملکرد و نظارت بر اجرای تکالیف از سوی سایر 

 های اجرایی تا حدود زیادی مرتفع شود.دستگاهها و سازمان
 

قانونی در مقررات موجود مدیریت  خالهایضعف و 

 پسماندها
به تصویب مجلس  1303قانون مدیریت پسماندها از سال 

به  1304آن نیز از سال  اجرایی نامهآیینو شورای اسالمی 
ه است. از آن زمان شدت دولت رسیده و ابالغ اتصویب هی

ا مروری اجمالی بر وضعیت اجرا یا عدم اجرای آن تاکنون ب
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 توان به تصویر روشنی از اجرای این قانون در کشور دستمی
های توجه بوده و بخش یافت. برخی از مواد مهم قانون مورد

و ناقص به اجرا  صورت ضعیفدیگری از آن نیز اجرا نشده و یا به
و ارزیابی مواد آمده است. در این قسمت از گزارش به تحلیل  در

اجرایی آن  نامهآیینقانونی اجرا شده و نشده از این قانون و 
 پردازیم.می

شده در  بینیو تحقق اهداف پیش اجراییتحلیلی از وضعیت 
آمده  (3)مدیریت پسماندها در شکل  اجرایینامه قانون و آیین

 است.
 

 
تحلیل وضعیت اجرایی و تحقق اهداف قانون  :(3شکل )

 ت پسماندهامدیری
 

 بر پیشینه تحقیق یمرور
مشخص در  به طور، تاکنون و آمده عملبه یهایبررسطبق 

زمینه بررسی ابعاد حقوقی مدیریت پسماندهای صنعتی، معدنی و 
ویژه در کشور مطالعات جامعی که منجر به تدوین ضوابط 

ی کاربردی برای انامهشیوهو  نامهآییناختصاصی و یا تهیه 
صورت نگرفته است، بیشتر مطالعات و  ،ونه پسماندها شودگاین

مدیریت پسماندها  اجرایی نامهنییآها در زمینه قانون و پژوهش
به بعضی از موارد به  اختصاربهکلی بوده و  که غالبا انجام شده

 شود.شرح ذیل اشاره می
ترین قوانین خواه و طورانی در تحقیقی برخی از مواد مهمحقیقت

مدیریت پسماند، قانون  با رابطه دردر کشور  استفاده دمور
نامه اجرایی آن را مورد بررسی و تحلیل مدیریت پسماندها و آیین

ها به لزوم همکاری و همیاری و تجمیع همه د. آندادن قرار
ویژه همکاری شهروندان جهت حل مشکالت امکانات جامعه و به

یری نمودند که استفاده از گناشی از پسماند اذعان داشته و نتیجه
های اقتصادی، ابزارهای مشوق مانندابزارهای غیرحقوقی 

های حقوقی فرهنگی، آموزشی و ترویجی در کنار ضمانت
 (Haghighatkhah ای داردهدفمند، جامع و دقیق، اهمیت ویژه

(& Torani, 2009. به  1300و همکاران در سال  پور قاسم
د ایران و مقایسه آن با سایر کشورها ارزیابی قانون مدیریت پسمان

گیری نمودند که مواد قانونی مدیریت پسماند پرداختند و نتیجه
ایران برگرفته از قوانین مدیریت پسماند سایر کشورها از جمله 

بوده ولی تا حدودی بومی و  متحده االتیافرانسه، آلمان و 
دیریت منطبق بر قوانین دستگاه قضایی ایران شده است. قانون م

روشن  به نسبتهای قانونی محکم و پسماند ایران از لحاظ جنبه
است، لیکن در خصوص جنبه اجرایی قانون، قضاوت بسیار زود 
است و در اجرا باید اشکاالت و ابهامات آن مشخص و اصالح 

توکلی و همکاران با  .(Pour Qasem et al., 2008) گردد
نین جاری کشور، به این مقایسه قوانین کشورهای پیشرفته با قوا

نتیجه رسیدند که نیاز به وضع قانون اختصاصی برای پسماند 
شرایط محیطی،  گرفتن نظر دربا  اساس این برویژه وجود دارد و 

نویس قانون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور پیش
مشهدی . (Abdoli et al., 2011) ماده را تدوین نمودند 23در 

ریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه، ضمن با بررسی مدی
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به جایگاه و 
مبانی و مشکالت موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه 

یافت که  گذاران فرانسوی پرداخته و به این نتیجه دستقانون
فاده و تکیه صرف بر ابزارهای حقوقی کافی نبوده و نیاز به است

ها و ابزارهای غیرحقوقی و ها، زمینههماهنگی سایر سیاست
مطلوب، « سیاست تقنینی» کنارتجمیع همه امکانات جامعه در 

 .(Mashhadi, 2007) شودگرایانه نیز احساس میدقیق و واقع
قوانین مناسب  1311ای در سال افضلی و همکاران در مطالعه

 اساس این بربی قرار داده و برای مدیریت پسماند را مورد ارزیا
ترین قانون در عنوان مناسبقانون مدیریت پسماند را به 0ماده 

 ( ,.Afzali et al زمینه مدیریت بهینه پسماند عنوان نمودند

ای با عنوان مدیریت در مطالعه 1311. مشاری در سال 2016)
ها و راهکارها، برای تبیین ضرورت پسماندها در ایران؛ چالش

جانبه به موضوع مدیریت پسماند، پس از بررسی ه همهتوج
زیست وضعیت مدیریت پسماند در کشور و معرفی سازمان محیط

ل حقوقی صلی نظارت بر مدیریت پسماند، مسایعنوان متولی ابه
عنوان ها و موانع موجود در قانون مدیریت پسماند را بهو چالش

ثر وول و یا مهای مسئیک ضرورت برای هماهنگی بین سازمان
 به توجه با. (Moshari, 2016) در مدیریت پسماند بررسی نمود

زیست، از ایجاد و تهدید روزافزون سالمت انسان و محیط
مساله ها و با نگرانی از های مضر و سایر انواع زبالهپیچیدگی زباله
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 های مضر و سایر انواع زبالهمرزی زبالهانتقاالت غیرقانونی برون
 رشد حال درامکانات محدود کشورهای  گرفتن نظر در و نیز با

ها به این ها، دولتهای مضر و سایر انواع زبالهبرای اداره زباله
بندی این مواد بندی و دستهفکر افتادند تا تدابیری جهت طبقه

ثرتر و همچنین وضع قوانینی برای کنترل انتقال ومنظور اداره مبه
 . به(Afzali et al., 2016)ذ نمایندها اتخامرزی آنو دفع برون

در کشور سوئیس، معاهده بازل توسط  1101این منظور در مارس 
کشور  31با امضای  (3)(UNEP) مللزیست سازمان دفتر محیط

 .شداالجرا الزم 1112به تصویب رساند و در سال 
زیست در نیوزیلند نیز قانون قانون اصلی حفاظت از محیط

است. بر اساس  1111مصوب سال  (4)(RMA) منابعمدیریت 
ثری مدیریت شود. وصورت ماین قانون هرگونه فعالیتی باید به

ثیر نظرات سیاسی مختلف اقانون مدیریت پسماند نیوزیلند تحت ت
 ,Boyle) زیست استوار استمحیط 2818خصوص استراتژی ه ب

با مقایسه  1110های موریس در سال بررسی .(2000
ستان با ایاالت پنسیلوانیای آمریکا برای مدیریت های انگلدیدگاه

پسماند نشان داد که قانون آمریکا در توسعه مدیریت پسماند 
صورت متمرکز ها بهتر است. در این قانون فعالیتبهینه و جامع

 به طورشود و در آن هدف، شرح وظایف، قدرت اجرا و انجام می
شده است، شخصگذاری دستیابی به اهداف مخاص نحوه سرمایه

اما قانون انگلستان در مقایسه با قانون آمریکا، غیرمتمرکز، 
بر اساس  .(Morris et al., 1998) پراکنده و غیر متجانس است

 های انجامنظریه توکلی و همکاران در بررسی و مقایسه تحلیل
شده بر روی برخی از قوانین مدیریت پسماند ویژه کشورهای 

اجتماعی کشور، نشان  -یشرایط اقتصاد ندرنظرگرفتپیشرفته با 
زیستی، نیاز به های محیطداد که برای جلوگیری از خسارت

بازنگری جدی در قوانین فعلی مدیریت پسماندها در کشور وجود 
بر اساس مطالعه مبرقعی و  .(Tavakoli et al., 2010) دارد

 در زمینهترین مباحث مطرح ، مدیریت پسماند از مهمپناهیزدان
توجه  مورد شیپ از شیبهای اخیر زیست است که در سالمحیط

گذاری در این است و ضرورت قانون قرار گرفتهمتخصصین امر 
گذاری توان دریافت که قانونزمینه بر کسی پوشیده نیست. می

در این زمینه امری جدید است و نیاز به تطابق این قوانین با 
مقایسه قوانین ایران و سایر الزامات نوین جامعه وجود دارد. با 

تری در تدوین مقررات مرتبط با کشورها که سابقه طوالنی
افزایش روند  به توجه باپسماندها دارند و همچنین 

سازی در بسیاری از کشورها و همچنین در ایران، خصوصی

سازی در راستای مدیریت تصویب قوانین مرتبط با خصوصی
روز کردن ند. همچنین لزوم بهکپسماند، این امر را تسهیل می

به خصوص در مورد  ،زیستیمحیط جرایممجازات در ارتباط با 
توجه جدی قرار گیرد تا قادر باشد  د الزم است موردموارد زای

زیست، از قدرت عالوه بر جبران خسارت وارده بر محیط
 (,Mobarqei & Yazdanpanah بازدارندگی نیز برخوردار باشد

سال  28 از ،مقررات مدیریت پسماند در آلمان سیاست و .2012)
بسته است و مسئولیت دفع آن را به  یهاچرخهمبتنی بر  ،گذشته

. این امر کندیممحصوالت واگذار  کنندگانعیتوزو  تولیدکنندگان
آگاه شوند  هازبالهشده است تا مردم حتی از لزوم جداسازی  سبب

افزایش ظرفیت جدید دفع و  یهایفناورو منجر به معرفی 
 استفاده مورددرصد از مواد اولیه  14 ،بازیافت شوند. امروزه

. مدیریت چرخه استحاصل از بازیافت پسماندها  صنعت آلمان
برای  ،درصد 28با سهم حدود  ،در آلمانمدیریت پسماندها 

مرتبط با  یهاندهیآالدستیابی به اهداف کیوتو در کاهش انتشار 
مالزی در . (Nelles et al., 2016) کندیمکمک  وهواآب

رو هو مدیریت آن با چالش سختی روب کاهش میزان پسماندها
است. دپارتمان ملی مدیریت پسماندهای جامد مالزی تصمیم 

را در بخش دفن کاهش  MSW ٪48، 2828گرفته است تا سال 
درصد بوده و هدف  2811،10دهد. میزان بازیافت در سال 

در  2828درصد تا سال  22یازدهم مالزی بازیافت ملی در برنامه 
در  .(Pariatamby & Bhatti, 2020) نظر گرفته شده است

 2810کره )جمهوری( الگوی مدیریت بازیافت پسماندها در سال 
نوع  11بازیافت زباله فقط برای  ،2810 تا سالتغییر کرده است 

قانون فعلی  پسماندها مطابقاست و بقیه  مجاز بودهپسماند 
یط الزم برای بازیافت را ندارند. در برنامه پیشرفته جدید این شرا

وجود داشته  هازبالهکشور حتی اگر خصوصیات خطرناکی در 
خطرناک، طبق مواد  یهایژگیودر صورت حذف یا تثبیت  ،باشد

را  هازبالهانواع  توانیم ،اصالح شده در مورد مدیریت پسماند
پسماندهای جامد مدیریت  .(Choi et al., 2020) بازیافت کرد

(SWM)(1)  مانند جمهوری آفریقای  توسعه حال دردر کشورهای
 SWMهم اکنون استراتژی  یک چالش است. (1)(RSA)جنوبی 

جدی  یهابرنامهپیدا کرده است و باید  در این کشور اهمیت
استفاده مجدد و بازیافت از طریق ، برای کاهش تولید پسماند

قرار  مدنظردکننده و ابزارهای اقتصادی را مسئولیت گسترده تولی
پسماندها،  آوریجمعدهد. فعالیت رسمی بخش خصوصی در 

تبدیل پسماند به انرژی، ترویج بازیافت و همکاری با دولت دارای 
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 RSAشغلی در  یهافرصتدر ایجاد  تواندیماهمیت است که 

یکی از در مالزی  .(Nyika et al., 2020) باشد موثر نیز
تعهد و و بازیافت است.  امبدتفکیک پسماند از  هاچالش نیترمهم

بخش خصوصی و عمومی برای دستیابی  ،مشارکت مداوم دولت

 پیشرفت با 2828 سال تا ٪22به میزان بازیافت هدفمند مالزی 
 .(Moh, 2017) است ضروری زباله صفر کشور سمت به بیشتر

شده تا نسبت متعهد مدیریت پسماند در آرژانتین  یطورکلبه
 اقداممجاز  یهاتیساخانگی و دفع آن در  یهازباله آوریجمع

در مدیریت پسماندهای  دکنندهیتولمسئولیت کند و از سوی دیگر 
 (.Savino & de Titto, 2020) هم مورد تاکید استخطرناک 

بخش عمده پسماندهای الکترونیکی در چین و هند توسط بخش 
 دربه کشورهای  رمجازیغ صورتبهو شده  آوریجمعغیررسمی 

برای پیشگیری از این اقدام  ،نیبنابرا .شودیمصادر  توسعه حال
اتخاذ قوانین و  نیاز است تا نسبت به تدوین یرقانونیغ
تصفیه و بازیافت  ،آوریجمع منظوربهمناسب  ییهااستیس

در مورد  کنندگانمصرفآموزش  ،الکترونیکی یهازبالهمناسب 
 انتقال محدودکردن ،های الکترونیکیی پسماندخطرات آلودگ

 یهابرنامهو با توسعه  ،الکترونیکی در مرزها یهازبالهغیرقانونی 
صنعت  کاز توسعه ی ،بازیافت یهارساختیزتشویقی در ساخت 

. کند ماندهای الکترونیکی حمایتپس پردازش و بازیافت رسمی
و میزان آلودگی باید ظرفیت بازیافت را افزایش داده  مقرراتاین 

 ندازدنیرا کاهش داده و سالمت انسان را به خطر  زیستمحیط
(Awasthi & Li, 2017) . در ژاپن، مدیریت پسماندهای خانگی

مدیریت پسماندهای  که یحال دراست،  هایشهرداربر عهده 
اکثر  که آنجا ازصنعتی بر عهده مشاغل تولید زباله است. 

 پسماند خود را ندارند، معموال دفع مناسب برای امکانات هاشرکت
زباله  و دفع امحاکه دارای تجهیزات دارای مجوز  یهاشرکتبا 

پیمانکاری  یهانهیهزد. ندار مشارکت و همکاریهستند، قرارداد 
بسیار  زیستمحیطو تجهیزات بسیار بازیافتی یا سازگار با 

محلی توانستند  یهادولت، 2888پرهزینه هستند. در سال 
مین بودجه دفع ات برایصنعتی  یهازبالهرا برای  ییهااتیلما

ی در عصر. (Fujioka, 2019)  در نظر بگیرندصنعتی  یهازباله
وظیفه ابعاد جهانی پیدا کرده است،  هازباله که مشکالت ناشی از

محافظت و حفظ  صرفا زیستمحیط المللیبین مجامعاصلی 
مناسبی را  یهاوهیشباید  ،بلکهنیست.  زیستمحیططبیعت و 
 یزیرطرحپسماندها در مقیاس جهانی  یهایناهنجاربرای رفع 

تحرکات  کنوانسیون بازل .(Barsalou & Picard, 2018) نمود
. کندیمفرامرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها را ارزیابی 

سالمت  با رابطه دراهداف مهم آن  با وجوده ک شودیماستدالل 
در مورد نوینی رهنمودهای فنی  ،زیستمحیطز ظت اانسان و حفا

 .(Khan, 2016)  نماید ارایه الکترونیکی یهازباله

 

 روش تحقیق
روش این تحقیق متکی بر گردآوری مطالب حقوقی مرتبط با 
قانون مدیریت پسماندها و همچنین کسب نظرات افراد 

، نظر و متخصص و کارشناسان خبره در این زمینهصاحب
دولتی و خصوصی  اجراییو نهادهای مسئول نظارتی و  هاسازمان
مدیریت پسماندها بوده و همچنین  اجراییهای ستادی و در حوزه

و شناسایی نقاط ضعف و قوت  SWOTبا استفاده از روش 
شناسی های مقررات موجود نسبت به آسیبتهدیدها و فرصت

سب های حقوقی اقدام تا به راهکار و معیارهای حقوقی مناجنبه
افراد منتخب برای  یژگیو برای تضمین اجرای بهینه قانون برسد.

نظرسنجی  برایشده االت طراحیوو س (1) در جدول نظرسنجی
 آمده است. (2)در جدول 

 

 ویژگی افراد منتخب برای نظرسنجی :(1) جدول
  کشور، وزارت زیست،سان محیطکارشنا و جمعی از افراد خبره متشکل از افراد باتجربه و متخصصین، مدیران و معاونین

 تحصیالت دکتری کارشناسی ارشد لیسانس کمتر از لیسانس  هاهای مردمی و شهرداریتشکل ها،یشهردار صمت، وزارت

 نفر(تعداد ) 12 31 3 8 

 سن 25-11 33-21 54-46 16-55 11>

 نفر(تعداد ) 8 10 33 8 8

 وعتسلط به موض خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 نفر(تعداد ) 8 1 1 10 23

 جنس زن مرد جمع  

 نفر(تعداد ) 10 33 18  
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 شده جهت نظرسنجی سؤاالت طراحی :(2)جدول 

 

 ردیف سؤاالت بخش قانون و مقررات

 1 میزان اثربخشی قوانین و مقررات مدیریت پسماندها در بهبود مدیریت پسماندها
 2 های مختلف مدیریت پسماندهادر بخش اجراییمدیریت پسماندها، وظایف مدیریت  اجرایی نامهآیینمیزان شفافیت قانون و  

 3 میزان ضمانت حقوقی مناسب برای اجرای وظایف
 4 قانون گرفتندهینادشده در برخورد با متخلفین و  و مجازات تعیین جرایممیزان بازدارندگی 

 1 امور پسماندها گیری درو تصمیم یسازمیتصممیزان تسلط الزم در مراجع 
 1 در مدیریت پسماندها ازیموردن یهانامهوهیشها و نامهموقع ضوابط اجرایی، شیوهتدوین به

 0 مدیریت پسماندها اجرایی نامهآیینشناسی و بررسی نقاط ضعف و قوت قانون و بازبینی در قانون و میزان آسیب
 0 پسماندها در کشور اجراییبرای مدیریت  صالحذیانکاران برخورداری از ضوابط مناسب برای تشخیص و تعیین پیم

 1 اثربخشی قانون در کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدأ و مشارکت اجتماعی
 18 سرعت تهیه بانک جامع اطالعاتی مدیریت پسماندها در کشور

  لتی و خصوصی(های مسئول در مدیریت پسماندها )بخش دوها و سازماناالت بخش عملکرد دستگاهوس
 1 آن اجرایی نامهآیینشده در قانون و ها به وظایف قانونی مشخصارزیابی کلی شما از میزان عمل دستگاه

 2 های مدیریت پسماندهافراهم شدن امکان استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی در راستای مشارکت در اجرای پروژه
 3 آالت و محصوالت بازیافتیزات، ماشینبرای تجهی موردنیازتدوین استانداردهای 

 4 های ملی و استانی مدیریت پسماندها و میزان هماهنگی بین بخشی برای رفع مشکالت پسماندهامیزان اثربخشی کارگروه
 1 قانون 23زیست و ادارات کل استانی برای نظارت بر حسن اجرای قانون بر اساس ماده ساختار تشکیالتی در سازمان حفاظت محیط

 1 های سازمانیزیست برای رسیدگی مطلوب به مأموریتتوان تخصصی و دانش کارشناسان محیط
 0 در کشور های مدیریت پسماندهااعتبارات و منابع مالی برای اجرای پروژه

 0 اوری مناسب و مکانیزاسیون در مدیریت پسماندهاهای نوین و فنگیری از فناوریبهره
 1 صالحذیبه مراجع  ارایهزیست و ها و نهادهای مسئول توسط سازمان حفاظت محیطتهیه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه

 18 در نهادهای دولتی متولی مداریقانون
 11 هاها و نهادهای مسئول و توجه به مشارکت و تعامل با سایر سازماننگری سازمانجامع

 12 توجه به تهیه طرح جامع مدیریت پسماندهای کشور
 13 وجود برنامه جامع و مدون در راستای توانمندسازی در امور مدیریت پسماند

 14 هاهای آن دستگاهموریتاسه با سایر وظایف و مها و نهادهای مسئول به حوزه مدیریت پسماندها در مقایبخشی سازماناولویت
 11 سرعت جایگزینی دفن سنتی با روش مهندسی در مراکز دفن زباله

شود )امتداد زیست تولید میشدن دریافت عوارض از تولیدکنندگان محصوالت و کاالهایی که پس از مصرف کاالهای مخرب محیط اجرایی
 مسئولیت تولیدکننده(

11 
 10 تسهیالت به واحدهای بازیافت کننده مواد و پسماندها ارایهنحوه  میزان و

 10 زیستهای مناسب دفع پسماندهای صنعتی و ویژه در کشور توسط سازمان حفاظت محیطیابی محلوضعیت مکان 
 11 ها بر اساس کمیت و کیفیت پسماندهااندازی مراکز دفع پسماندهای صنعتی و ویژه در استانامکان راه

 28 گذاری داخلی و خدمات بخش خصوصی در مدیریت پسماندهامیزان حمایت دولتی از سرمایه
 21 گذاری خارجی در مدیریت پسماندهامیزان حمایت دولتی از سرمایه

  ها در حوزه مدیریت پسماندهارسانی و میزان آگاهیو اطالع آموزش االت بخش مشارکت اجتماعی،وس
 1 عنوان حقوق شهروندیزیست پاک بهمحیط با لزوم برخورداری ازمیزان آشنایی مردم 
 2 های مختلف پسماندهاها در حوزهها، با تکالیف و وظایف قانونی هر یک از دستگاهمیزان آگاهی رسانه

 3 دیریت پسماندهام اجرایی نامهآیینها و نهادهای اجتماعی با قانون و و کارشناسان سازمان میزان آشنایی مدیران و مسئولین
 4 اهش تولید پسماند و تفکیک از مبدامیزان احساس مسئولیت اجتماعی و مشارکت عمومی و اجتماعی در ک

 1 در چرخه بازیافت و مدیریت مواد زایاشتغال ایجادشده و رونق اقتصادی د میزان
 1 میزان استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی مراکز علمی و پژوهشی برای تحقیقات

رسانی و جلب مشارکت عمومی و ترویج های آموزشی، اطالعرسان به تهیه و پخش برنامهمیزان توجه سازمان صداوسیما و نهادهای اطالع
 فرهنگ مسئولیت اجتماعی

0 
 0 های بازیافت و مدیریت پسماندگذاری و خدمات بخش خصوصی در بخش صنایع و فنّاوریمیزان سرمایه
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 نامهپرسشدر گام نخست  هاپرسشهمسانی  اطمینان از برای
 .شدنفر از متخصصین ارسال شد و نتیجه آن بررسی  28برای 

 مجددااز اطمینان از پذیرش ضریب آلفای کرونباخ  پس
و متخصص ارسال  باتجربهنفر دیگر از افراد  38برای  نامهپرسش

از  شتریکه مقدار ضریب آلفای کرونباخ، ب دادنشان  محاسبات .شد
و در  بسیار مطلوب و عالی استشد که  123/8و معادل  0/8

دهنده میزان نشان آمدهدستبهآمده است. شاخص  (3) جدول
توان به آزمون حاصل ها است و میهمسانی بسیار باالی پرسش

 اعتماد نمود. نامهپرسشاز این 
 

شناسی در قوانین و مقررات در حوزه مدیریت آسیب

 SWOTروش  پسماندها در ایران به
بندی عوامل داخلی و ماتریس تحلیل )اولویت( 0تا  4) یهاجدول

 مقررات قوانین، (دهایتهد ،هافرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط خارجی

 .دهدیمرا نشان  SWOTایران به روش  زیستیمحیطو ضوابط 
 

 ضریب آلفای کرونباخمحاسبه ( 3) شماره جدول
 جدول محاسبه ضریب آلفای کرونباخ

 31 داد سؤاالت )متغیرها(تع

 18 های هر سؤالتعداد پاسخ

 123/8 ضریب آلفای کرونباخ

 

 نقاط قوت( 4) :جدول

 

 نقاط ضعف( 5) :جدول

 عوامل داخلی

 ضریب اهمیت

1-3 

 امتیاز

1-4 

امتیاز 

 موزون
30 21 2482141 

1 S1 3/8 4 1 اثربخشی قوانین و مقررات در بهبود مدیریت پسماندها 
2 S2  3/8 4 1 مدیریت پسماندها اجرایی امهنآیینشفافیت قانون و 
3 S3 2/8 4 4 های موردنیازنامهها و شیوهنامهموقع ضوابط اجرایی، شیوهتدوین به 
4 S4 2/8 3 4 آالت و محصوالت بازیافتیتدوین استانداردهای موردنیاز برای تجهیزات، ماشین 

1 S5 ت کل استانی برای نظارت زیست و اداراساختار تشکیالتی در سازمان حفاظت محیط
 قانون 23بر حسن اجرای قانون بر اساس ماده 

1 4 3/8 

1 S6 3/8 4 1 زیستتوان تخصصی و دانش کارشناسان محیط 

0 S7 3/8 3 0 تهیه طرح جامع مدیریت پسماندهای کشور 

0 S8 ها بر اساس کمیت و اندازی مراکز دفع پسماندهای صنعتی و ویژه در استانراه
 پسماندها کیفیت

3 3 1/8 

 عوامل داخلی

 ضریب اهمیت

1-3 

 امتیاز

1-4 

امتیاز 

 موزون

36 33 1233124 

1 W1 2/8 4 3 نامه اجراییضمانت حقوقی قانون و آیین 

2 W2  2/8 4 3 و مجازات جرایممیزان بازدارندگی 

3 W3 2/8 4 3 شناسی و بررسی نقاط ضعف و قوت قانونآسیب 

4 W4  اجراییبرای مدیریت  صالحذیضوابط مناسب برای تشخیص و تعیین پیمانکاران 
 پسماندها در کشور

3 2 1/8 

1 W5 1/8 4 2 و مشارکت اجتماعی اهش تولید پسماند و تفکیک از مبدااثربخشی قانون در ک 

1 W6 1/8 2 3 سرعت تهیه بانک جامع اطالعاتی مدیریت پسماندها 

0 W7  های ملی و استانی مدیریت پسماندها و میزان هماهنگی بین کارگروهاثربخشی
 بخشی برای رفع مشکالت پسماندها

3 4 2/8 

0 W8 ها و نهادهای مسئول توسط سازمان حفاظت تهیه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه
 صالحذیبه مراجع  ارایهزیست و محیط

3 3 1/8 

1 W9 1/8 2 3 انمندسازی در امور مدیریت پسماندبرنامه جامع و مدون در راستای تو 

18 W10 1/8 2 3 گذاری داخلی و خدمات بخش خصوصیحمایت دولتی از سرمایه 

11 W11 8/8 2 1 گذاری خارجی در مدیریت پسماندهاحمایت دولتی از سرمایه 
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 هافرصت( 1) :جدول

 

 تهدیدها (7) :جدول

 

 سماند در ایرانتعیین راهبردهای مدیریت پ
ریزی بلندمدت راهبری هم گفته به آن برنامه راهبردها که غالبا

های موریت و سیاستااست از طراحی م عبارت شود،می
 شود.موقعیت شروع می لیوتحلهیتجزراهبرد با  نیتدو مجموعه،

راهبرد با موازنه  داکردنیپوتحلیل موقعیت عبارت است از هیتجز
 به توجه بانقاط قوت )درونی(  ( وبیرونی) هاراهبردی بین فرصت

در  هادرونی( در جهت رفع آنضعف )نقاط  ( وبیرونی) دهایتهد
این مرحله هر یک از عوامل قوت و ضعف و فرصت و تهدید 

و با تداخل هر یک از عوامل بر یکدیگر  قرار گرفتهمورد تحلیل 
تفاده از با اس .شودمی ارایهراهبردهای مناسب با موقعیت هر یک 

ماتریس عوامل داخلی و خارجی و استقرار نمرات ماتریس ارزیابی 
عوامل داخلی و خارجی به روی آن، موقعیت استراتژیک یک 

 یهایاستراتژماتریس  (0) جدول در. شودمیمنطقه مشخص 
بر اساس تحلیل شاخص برای سنجش  مربوط به مدیریت پسماند

 .آورده شده استامتیازات 

 

 عوامل داخلی

 ضریب اهمیت

1-3 

 امتیاز

1-4 

 امتیاز

 موزون

24 23 1222727 

1 O1  2/8 4 4 گیریو تصمیم سازیتصمیمتسلط الزم در مراجع 

2 O2 
شده در قانون و  صها بر اساس وظایف قانونی مشخارزیابی عملکرد دستگاه

 ی آناجرای نامهآیین
3 4 2/8 

3 O3 
امکان استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی در راستای مشارکت در اجرای 

 سماندهاهای مدیریت پپروژه
3 2 1/8 

4 O4 
ها و نهادهای مسئول به حوزه مدیریت پسماندها در مقایسه با بخشی سازماناولویت

 هاهای آن دستگاهموریتاسایر وظایف و م
3 3 1/8 

1 O5 
دریافت عوارض از تولیدکنندگان محصوالت و کاالهایی که پس از مصرف کاالهای 

 شود.زیست تولید میمخرب محیط
1 3 8/8 

1 O6 2/8 3 1 عنوان حقوق شهروندیزیست پاک بهآشنایی مردم با لزوم برخورداری از محیط 

0 O7 3/8 4 1 استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی مراکز علمی و پژوهشی برای تحقیقات 

 عوامل داخلی

 ضریب اهمیت

1-3 

 امتیاز

1-4 

امتیاز 

 موزون
24 23 1222727 

1 T1 2/8 4 3 های مدیریت پسماندها در کشوربارات و منابع مالی برای اجرای پروژهاعت 

2 T2 1/8 2 3 اوری مناسبهای نوین و فنگیری از فناوریرهبه 

3 T3 3/8 4 1 در نهادهای دولتی متولی مداریقانون 

4 T4 1/8 3 3 هاازمانها و نهادهای مسئول و توجه به مشارکت و تعامل با سایر سنگری سازمانجامع 

1 T5 8/8 1 1 سرعت جایگزینی دفن سنتی با روش مهندسی در مراکز دفن زباله 

1 T6 1/8 2 3 تسهیالت به واحدهای بازیافت کننده مواد و پسماندها ارایه 

0 T7 2/8 4 4 های مناسب دفع پسماندهای صنعتی و ویژه در کشوریابی محلمکان 
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 SWOTماتریس استراتژی مربوط به مدیریت پسماند در ایران به روش  (1)جدول 

 
 

 امتیاز فرمول W-O استراتژِی ردیف

1 
حقیقی و حقوقی برای استفاده از توان و ظرفیت  صالحذیتسریع در تدوین ضوابط تعیین و تشخیص پیمانکاران 

 های دفع پسماندهای صنعتی و ویژه در کشوراندازی محلگذاری داخلی و خارجی در راهسرمایه

W4W10O3W11 4/8 

2 
های ملی و گیری درست در کارگروهربط برای تصمیمافزایش سطح دانش و آگاهی و تسلط کافی مراجع ذی

 استانی

W7O1 21/8 

3 
نامه اجرایی توسط شده در قانون و آییناجرای وظایف تعیین در زمینهربط های اجرایی ذیارزیابی عملکرد دستگاه
 ربطذیزیست و گزارش به مراجع سازمان حفاظت محیط

W8O4 10/8 

4 
های عنوان ابزاری برای توانمندسازی دستگاهتهیه بانک اطالعاتی و برنامه جامع و تفضیلی مدیریت پسماندها به

 اجرایی

W6W9O2 31/8 

 W5O6 21/8 افزایش سطح آگاهی مردم در کاهش تولید و تفکیک پسماندها 1

1 
ا و اصالحات الزم برای تضامین حقوقی، بازدارنده بودن قانونی مقررات مدیریت پسمانده خالهایشناسی آسیب

 هاآور بودن اجرای وظایف دستگاهمجازات و الزام

W1W2W3O2 4/8 

0 
در نامه اجرایی مدیریت پسماندها آیین 12نامه الزم برای اجرایی شدن ماده قانونی و تدوین شیوه خالهایرفع 
 مولاخذ عوارض از تولیدکنندگان کاالهای مش زمینه

W3O5 81/8 

 

 
 

 

 

 

 
 

 امتیاز فرمول S-T یاستراتژ ردیف

1 
زیست و توقف های دفع پسماندهای صنعتی و ویژه بر اساس ضوابط و معیارهای محیطیابی مناسب محلمکان

 فعالیت مراکز دفن سنتی
S8T5T7 22/8 

2 
ها با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با ی صنعتی و ویژه در استانهای دفع پسماندهااندازی محلراه

 رویکرد اقتصادی نمودن حرفه مدیریت پسماندها
S8T11T13 22/8 

 S4T2 33/8 اجرا در کشورهای مناسب بر اساس استانداردهای موردنیاز و قابلهای نوین و فناوریگیری از فناوریبهره 3

4 
های بازیافت و تبدیل مواد به انرژی و ارایه اندازی و ساماندهی محلمشارکت با بخش خصوصی در راه

 تسهیالت ویژه
S8T1T5 21/8 

1 
 باهدفبینی تضامین و الزامات حقوقی نامه اجرایی مدیریت پسماندها و پیشبازنگری در قانون و آیین

 بخشیهای بین های مسئول و تعامل و تقویت همکاریمداری دستگاهنگری و قانونجامع
S1T3T4 14/8 

 S3T8T9 41/8 های اجرایی و کارشناسانهای آموزشی موردنیاز ویژه مدیران دستگاهنامهتدوین برنامه عملیاتی و شیوه 1

0 
های عمومی، مشارکت مردمی و لزوم توجه ویژه سازمان صداوسیما و رسانه ملی برای ارتقای سطح آگاهی

 اندهاپذیری اجتماعی در مدیریت پسممسئولیت
S1T10T12 11/8 

 امتیاز فرمول W-T یاستراتژ ردیف

1 
ی بازیافت، مدیریت و دفع پسماندها بر هامجتمعاندازی مراکز و گذاری داخلی و خارجی در راهحمایت از سرمایه

 ی نوینهایفناوراساس 
W10W11T2T13 31/8 

 W9T5 12/8 تدوین برنامه عملیاتی برای توانمندسازی مدیریت اجرایی پسماندها 2

3 
در برخورد  هامجازاتبازنگری مقررات مدیریت پسماندها و توجه به تضامین حقوقی، بازدارنده بودن و اثربخشی 

 بودن اجرای مقررات آورالزامبا متخلفین و 
W1W2W3T3 30/8 

4 
مشارکت  ی و افزایش سطحرسانیآگاهبه آموزش و  رساناطالعو نهادهای  مایصداوستوجه به نقش سازمان 

 ی اجتماعی در کاهش تولید و تفکیک پسماندها از مبدأریپذتیمسئولعمومی و 
W10T10 20/8 

1 
تسلط  منظوربهافزایش دانش و بینش و سطح آگاهی مدیران، مسئوالن و کارشناسان حوزه مدیریت پسماندها 

 یریت پسماندهای مدهابرنامهبرای ساماندهی و اجرای  هاسازیی و تصمیمریگمیتصمالزم در 
W7T4T8 23/8 

ی هامکانمنظور بررسی کمی و کیفی پسماندها و امکان طراحی مناسب تهیه بانک جامع اطالعات پسماند به 1
 دفع پسماندهای صنعتی و ویژه در کشور

W11T7 1/8 

به انرژی و اقتصادی  تامین اعتبارات و منابع مالی برای ارایه تسهیالت موردنیاز به مراکز بازیافت و تبدیل مواد 0
 نمودن چرخه مدیریت پسماندها

W4W1T6T11 20/8 
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 (SPACE)ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی 

 مربوط به مدیریت پسماند در ایران مقررات قوانین،
و تهدید نتیجه  فرصت ،ضعف وتحلیل نقاط قوت،پس از تجزیه

ی تعیین موقعیت برا ،شود که تهدیدها تعداد بیشتری دارندمی
آمده در نمودار ارزیابی موقعیت قوانین و  دستبه جینتا قوانین،

. شودمی ارایه (1) شکلدر مقررات مربوط به مدیریت پسماندها 
شده است بدین  چون بردار در خانه رقابتی ماتریس تشکیل

معناست که رشد و توسعه قوانین و مقررات، افزایش نیروی 
مهارت کارکنان فعال در  بردن باالکارآمد،  انسانی متخصص و

توجه  مورد نیاز موردمین منابع مالی و تجهیزات ااین بخش و ت
 قرار گیرد.

 
ارزیابی موقعیت قوانین و مقررات و ضوابط  :(1) شکل

 مربوط به مدیریت پسماندها در ایران یزیستمحیط
 

 

 (QSPM) یراهبردریزی کمی ماتریس برنامه

شده در راستای اهداف  ارایههمه راهبردهای  نزماهماجرای 
 نیبد غیرممکن است. دی از جمله مدیریت پسماندها عمالمتعد

 ارایهبندی راهبردهای دهی و اولویتمنظور بهترین راهکار رتبه
این مرحله برای تعیین میزان اولویت راهبردها از  در شده است.

استفاده  QSPMریزی کمی راهبردی موسوم به ماتریس برنامه
 استفاده SWOT سیماتری تهیه این ماتریس از نتایج برا .شد
کمی راهبردی، ابتدا عوامل  ریزیبرنامهدر تهیه جدول  شد.

ها به جدول داخلی و خارجی و امتیاز وزنی هر یک از آن
استراتژیک منتقل شد، سپس کلیه راهبردهای  ریزیبرنامه
 ریزیبرنامهی ماتریس پیشنهاد شده در ردیف باال قبولقابل

. برای تعیین جذابیت هر راهبرد در یک شدراهبردی فهرست 
مجموعه از راهبردها بنا به اهمیت آن در تدوین هر راهبرد، امتیاز 

جمع امتیاز جذابیت  آوردن دستبهداده شد. برای  4تا  1
مرحله اول را در امتیاز مرحله دوم ضرب نمودیم. جمع  یهاوزن

جذابیت هر یک از عوامل در یک  دهندهنشانیت امتیاز جذاب
مجموعه از راهبردها است. از جمع امتیازهای جذابیت هر ستون 

کمی راهبردی، امتیاز جذابیت نهایی هر  ریزیبرنامهنیز جدول 
که بیانگر راهبردهایی است که  دیآیمیک از راهبردها به دست 

یت بیشتر از جذابیت بیشتری برخوردار هستند. امتیاز جذاب
مطلوبیت راهبرد نسبت به سایر راهبردها است.  دهندهنشان

 (1)ترتیب جدول  هبراهبرد برتر  QSPM ،1ماتریس  بهباتوجه
 آورده شد.

 

 امتیاز فرمول S-O استراتژِی ردیف

 S2O2 40/8 قانونی مقررات مدیریت پسماندهاخالهای ی و رفع سازشفافبازنگری،  1

 S3S4O7 0/8 نداردهای موردنیازو استا هاشیوه نامهاستفاده از ظرفیت تخصصی مراکز علمی و پژوهشی در تدوین ضوابط و  2

زیست و ادارات کل تابعه ارتقای توان تخصصی کارشناسان و تقویت ساختار تشکیالتی سازمان حفاظت محیط 3
 ربطیذی اجرایی هادستگاهبر حسن اجرای قانون توسط  بهترچهمنظور نظارت هر به

S5S6O2 00/8 

 S6O4 43/8 و نهادهای مسئول هاسازمانتوسط  هابرنامها در ی جامع و تفضیلی مدیریت پسماندههاطرحتهیه  4

 S8O3 20/8 اندازی مراکز دفع پسماندهای صنعتی و ویژه در کشورگذاری بخش خصوصی در راهاستفاده از توان و ظرفیت سرمایه 1

و ساماندهی  هاازیسی و تصمیمریگمیتصملزوم افزایش دانش و بینش و سطح آگاهی و تسلط مدیران اجرایی برای  1
 و مدیریت بهینه پسماندها

O1S1 14/8 

زیست پاک و سالم لزوم افزایش سطح آگاهی و ارتقای فرهنگ عمومی و مشارکت اجتماعی برای دستیابی به محیط 0
 حقوق شهروندی عنوانبه

S1O6 12/8 

دگان کاالهایی که پس از مصرف برای برای دریافت عوارض از تولیدکنن اجراقابلنامه اجرایی شفاف و تدوین شیوه 0
 زیست مضر و مخرب هستند.محیط

S3O5 20/8 
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 شده های اجرای راهبردهای تعییناولویت :(3)جدول 

 امتیاز راهبرد

:SO1 20/1 دهاقانونی مقررات مدیریت پسمان خالهایسازی و رفع ی، شفافبازنگر 

SO3: 21/1 اندازی مراکز دفع پسماندهای صنعتی و ویژه در کشورگذاری بخش خصوصی در راهاستفاده از توان و ظرفیت سرمایه 

W01ها و ساماندهی و مدیریت بهینه سازیگیری و تصمیم: لزوم افزایش دانش و بینش و سطح آگاهی و تسلط مدیران اجرایی برای تصمیم
 پسماندها

21/1 

ST7: 11/1 زیست و توقف فعالیت مراکز دفن سنتیهای دفع پسماندهای صنعتی و ویژه بر اساس ضوابط و معیارهای محیطیابی مناسب محلمکان 

: SO6 عنوان حقوق زیست پاک و سالم بهسطح آگاهی و ارتقای فرهنگ عمومی و مشارکت اجتماعی برای دستیابی به محیط شیافزا
 شهروندی

13/1 

SO7 :18/1 ها و استانداردهای موردنیازنامهاز ظرفیت تخصصی مراکز علمی و پژوهشی در تدوین ضوابط و شیوه استفاده 

SO2: منظور تسلط در زیست و ادارات کل تابعه بهارتقای توان تخصصی کارشناسان و تقویت ساختار تشکیالتی سازمان حفاظت محیط

 ربطهای اجرایی ذیحسن اجرای قانون توسط دستگاه بهتر برها و نظارت هر چهگیریتصمیم
84/1 

SO4: 1/1 ها و نهادهای مسئولها توسط سازمانهای جامع و تفضیلی مدیریت پسماندها در برنامهتهیه طرح 

SO5 :محیط مضر و مخرب  اجرا برای دریافت عوارض از تولیدکنندگان کاالهایی که پس از مصرف براینامه اجرایی شفاف و قابلتدوین شیوه

 هستند.
01/8 

 

  گیریبحث و نتیجه
حقوق ایران قوانین و مقررات مدیریت پسماندها  در 1303سال از 
انتظار  وجودی که ه است. باشدصورت اختصاصی وضع به

مدیریت  اجراییهای نامهآیینرفت با تصویب قانون و می
از عدم بار ناشی و آثار زیانی زیستمحیطپسماندها مشکالت 

سرعت مرتفع شود، اما پس از مدیریت صحیح پسماندها به
سال از تصویب و ابالغ این قانون کماکان شاهد بروز  11گذشت 

زیست و سالمت انسان در های جدی و تهدید برای محیطچالش
جمله دالیل اصلی عدم  از های مختلفی از کشور هستیم.بخش

یر در اولویت نبودن توان به مواردی نظتحقق اهداف قانون می
موضوع پسماندها در مقایسه با سایر مشکالت اجتماعی، 

های مسئول، کشور از سوی سازمان یزیستمحیطاقتصادی و 
ارزیابی  نبود ،یزیستمحیطگری از بروز پیامدهای منفی آینده نبود

های مسئول توسط سازمان حفاظت ها و سازمانعملکرد دستگاه
ئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون و عنوان مسزیست بهمحیط

 ربط اشاره نمود.موقع به مراجع ذیعدم گزارش به
 سبب یزیستمحیطیافته قوانین که در کشورهای توسعه چند هر

عنوان نقطه قوت این زیست بوده است و بهکارآمدی نظام محیط
پردازد، اما تاکنون در کشور ما از کشورها به ایفای نقش می

گیری نشده نقاط قوت این قانون به نحو مطلوب بهرهها و فرصت
ها و راهبردهای مناسب و در توان با اتخاذ سیاستاست که می

های عملیاتی و موضوع پسماندها در برنامه قراردادناولویت 

مدت و شرایط مطلوب در بهبود نسبی کوتاه سبب اجرایی
های الزم و منظور تعیین راهکاررو بهاین های آتی شویم. ازسال

رو در بحث چرخه مدیریت  های پیشحل معضالت و چالش
ذیل  یشنهادهایپخالصه راهکارها و  به طورپسماندها در کشور 

 .شودمی ارایه
 مدیریت  اجرایی نامهآیینو بازنگری قانون و  اصالح

 حقوقی و قانونی موجود خالهایپسماندها و رفع 

 ون مدیریت در اولویت قرارگیری وظایف محوله در قان
ها و های جاری در دستگاهپسماندها در مقایسه با فعالیت

نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد اجرایی آن از سوی سازمان 
 ربطزیست و گزارش به مراجع ذییطحفاظت مح

 بینی تضامین الزم در قانون برای اجرای مطلوب و پیش
و  نهادها ها،کامل تکالیف قانونی از سوی دستگاه

 های مسئول دولتینسازما

 های بازدارندگی مجازات برای توجه بیشتر به اعمال سیاست
 یزیستمحیط جرایمناقضین قانون و افزایش ضرایب 

 ها بر اساس تکالیف تدوین برنامه عملیاتی توسط دستگاه
 آن اجرایی نامهآیینقانونی مدیریت پسماندها و 

 نی، رسااطالع ،توجه و اهتمام الزم و جدی به آموزش
 پذیریمسئولیت برای عموم هایآگاهی ارتقای و سازیفرهنگ

 اجتماعی
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 ی در متصدمدیران و مسئوالن  افزایش سطح آگاهی و تسلط
 مباحث مدیریت پسماندها در همه سطوح

  شده برای محصوالت بازیافت بازار مناسب و تضمینایجاد
 شده و حمایت از محصوالت و صنایع بازیافتی

  کمک به زیست در راستای وق ملی محیطصندتوانمندسازی
به واحدهای تسهیالت تأمین منابع موردنیاز برای اعطا 

شدن امتداد مسئولیت  اجراییو پسماندها  کننده مدیریت
 اجرایی نامهآیینوفق قانون و تولیدکننده 

 ایجاد گذاری برایسرمایه حمایت از بخش خصوصی در 
های شهرکو گسترش  های مدیریت پسماندهازیرساخت

صنعتی تخصصی بازیافت در راستای ایجاد بازار مناسب 

اندازی مراکز و و تسریع در راه محصوالت بازیافت
 .های دفع پسماندهای صنعتی و ویژهمجتمع
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