
 

 

  پسماند

Waste 

 اطالق)غیر از فاضالب(  یبه مواد جامد، مایع و گاز پسماند

فعالیت    طور مستقیی  یتا غیرمستقیی  لا ت بهشود که می

)قتانون  شتودد تلیتی مییاز نظر تولیدکننده زا اس  وانسان 

زباله یا پسماند بته  ،دیگر عبارتبه. (1383مدیری  پسماند، 

 استقفادهانسان غیرقاب شود که از نظر ای گفقه میهر نوع ماده

قتانون متدیری   درپستماندها . (Galab et al., 2004) اس 

پسماندهای پزشتیی  دسقه پسماندهای عادی،به پنج  پسماند

 و پستماندهای کاتاورزیپستماندهای ویت،ه،  )بیمارسقانی(،

سازمان لفاظت  میتی  ) شودمیتیسی   پسماندهای  نعقی

 کته آنجا از .(1383قانون مدیری  پسماند،  و 1391 ،زیس 

گذار اس  اثر مناظر شهریی ییبازگونه مواد بر اینپراکندگی 

و باعث ایجاد بوی بتد و تجمتع متو  و لاترات متزال  

ای از اهمیت  ویت،ه متوادگونته اینمتدیری  بهینته  ،شودمی

هتا نوع، میزان و لج  آن مسقلزم شناسایی برخوردار اس  و

ستالم  از لیتا  تتاری،ی،  (.Lagrega et al., 2001اس  )

امتا  .بتوده است  پستماندمدیری   ترین ضرورتمه انسان 

جلوگیری و لفظ منابع طبیعی،  یزیسقمیی پایداری امروزه 

دهی نظام متالی سامانریزی و رنامهب، زیس از آلودگی میی 

ترین دالی  اهمیت  مه  ازطریق بازیاف  از و بازده اققصادی

پستتماند  متتدیری  جتتامع استت . 1دپستتمان جتتامع متتدیری 

پترداز  و  ،آوریجمتعکه جریتان پستماند، اس  سیسقمی 

 نیویبهکند، دفع پسماند را در تعام  با ییدیگر مدیری  می

زیستقی، اققصتادی و اجقمتاعی مبلتوب در که اهداف میی 

متدیری   دیگتر عبارتبته .دس  آیتدبهیک منبیه ما،ص 

زیستقی مترثر، از لیتا  پایدار پسماند بایتد از لیتا  میی 

در  ه و از لیا  اجقماعی میبول باشد. رفبهمیروناققصادی 

مراتب متدیری  پستماند شتام  ا والً سلسلهیک نگاه کلی، 
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از دوبتاره اجقناب از تولید پسماند، کاهش پستماند، استقفاده 

نهایت ، دفتن درپسماند، بازیاف  و بازیابی مواد و انتریی و 

هتای یتک مترثرترین وی،گی (.1392)نصیری،  اس  پسماند

جامعیت   :سیسق  مدیری  پسماند پایتدار عبتارت است  از

. میبولیتت  اجقمتتاعی و مییتتا ، پتتذیریانعباف، سیستتق 

فرآینتتدهای درون یتتک سیستتق  الزم استت  کتته  ،روایتتناز

 ،آوری، انقیتتال، دفتتعجمتتعیعنتتی  ،متتدیری  جتتامع پستتماند

 ،باشتتددر ارتبتتاک کامتت  بتتا ییتتدیگر  ،بازیافتت  و پتترداز 

متدیری  فنتاوری ) برستداهتداف مربوطته بته کته  نیویبه

 (. 1392، اطالعات و مرکز اسناد

 
 شناسیکتاب

 و ضتتواب  میتتررات، ن،یقتتوان(. 1391) زیستت ستتازمان لفاظتت  میی 
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