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 -1مقدمه
در اينجا بهتر است سهم و میزان انتشارات مربوط به اين بخشش از گشزار هشای ملشی پیششین آورده ششوند

پسماند

همچنین ساختار شکست کلی اين بخش بر اساس شکل زير آورده شود:

به طور کلی در فعالیتهای مرتبط با پسماند به ويژه در فرآيندهای تجزية بیهوازی پسماندهای ارگانیشك و
آلی توسط باکتریها ،گازهای گلخانهای به خصوص گاز متان تولید میشوند اساساً انتشار گاز متان از محشل
های دفن زباله بزرگترين منبع انتشار اين گاز در بخش پسماندها می باشد
از طرف ديگر زباله سوزی و سوزاندن زباله های شامل کربن فسیلی (نظیر پالستیك ها) در فضای آزاد ،1مهم
ترين منشأ انتشار گاز دیاکسیدکربن در بخش پسماندها است البته بايد توجه داشت که بر اساس آئین نامة
سال  IPCC 2006مربوط به موجودی ملی گازهای گلخانهای ،انتشار گازهای گلخانهای حاصل از فرآيندهای
تبديل پسماند به انرژی 2که در آنها پسماند به طور مستقیم به عنوان سوخت مورد استفاده قرار میگیرد و يا
آنکه به نوعی سوخت تبديل میشود ،به طور کامل بايد در بخش انرژی برآورد و گزار

شوند

open burning
waste-to-energy
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عالوه بر آن دیاکسیدکربن در اماکن دفن زباله ،تصفیه خانههای فاضالب و فرآيند سوزاندن پسشماندهای بشا
منشأ غیر فسیلی نیز تولید میشود که البته اين دیاکسیدکربن دارای منشأ بیوژنیك بوده و لذا در گشزار
بخش پسماند لحاظ نمیشود

پسماند

اکسید نیترو ) (N2Oدر بیشتر تصفیهخانههای فاضالب تولید میشود که در اين بخشش محاسشبه مشیششود
میزان انتشار اين گاز با توجه به نوع تصفیهخانه و نیز شرايط حاکم بر فرآيند تصشفیه تیییشرات زيشادی دارد
رو های مختلف مديريت و دفع پسماندهای جامد و تصفیه فاضالبها باعث انتشار ترکیبات آلی فشرار غیشر
متانی ) ،(NMVOCsاکسیدهای نیتروژن (به صورت  )NOXو مونواکسیدکربن ) (COو همچنین آمونیاک
) (NH3نیز میگردند البته بايد توجه داشت که متدولوژی خاصی برای برآورد میزان انتششار ايشن گازهشا در
 IPCC 2006ارائه نشده اسشت گازهشای  NOXو  NH3منتششره از بخشش پسشماند سشب انتششار  N2Oغیشر
مستقیم خواهند شد گاز  NOXبه طور عمده در فرايند سوزاندن زباله و  NH3در طی فرايند تولید کمپوست
ايجاد میشود
در مجموع میزان انتشار  N2Oغیرمستقیم در سکتور پسماند قابل مالحظشه و تعیشین کننشده نیسشت البتشه
برآورد میزان انتشار  N2Oغیر مستقیم در اين سکتور باعث تکمیل گزار
دقت گزار

و گام برداشتن در جهت افشزايش

از ديدگاه  good practiceخواهد شد

بر اساس مفاد  IPCC 2006دو رو
الف -رو

باالنس جرمی )(Tier1

ب -رو

تجزيه مرتبه اول )(Tier2

اصلی برای محاسبه انتشار گاز متان از محلهای دفن زباله وجود دارد:

در  IPCC 2006پیشنهاد شده است که برای سال مبنا به جای رو

باالنس جرمشی از نسشخه  Tier1رو

تجزيه مرتبه اول 1استفاده شود
 -2فرآيند جمعآوري اطالعات:
فرآيند کلی جمع آوری اطالعات مورد نیاز به منظور تهیه گشزار

موجشودی انتششار گازهشای گلخانشهای در

بخش پسماندها (زباله و فاضالب) شامل موارد زير میباشد:
الف -مطالعه و بررسی دستورالعملهای موجود ملی و بین المللی مرتبط با موضوع؛

FOD
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ب -جمع آوری اطالعات فنی و آماری مورد نیاز برای تهیه گزار

از وزارت کشور و وزارت نیرو و واحدهای

تابعه آنها؛
پ -جمعآوری آمارهای مورد نیاز از نهادهای ملی تولید کننده آمار (مرکز آمار ايران)؛

پسماند

ت -جمعآوری اطالعات مربوط به ضراي انتشار ملی (پژوهش های انجام شده در سطح دانشگاه های کشور)
برای استفاده در محاسبه موجودی انتشار گازهای گلخانهای (در صورت وجود)
 قابل ذکر است که جمع آوری اطالعات برای چهار بخش زير در سکتور پسماند مورد نیاز است:
 -1محل های دفن پسماندهای جامد شهری يا روستايی
 -2تصفیه بیولوژيکی پسماندهای جامد فسادپذير شامل کمپوست و هضم بیهوازی
 -3زباله سوزی پسماندها شامل مخلوط سوزها ،رجکت سوزها ،تلنبار سوزی و
 -4تخلیه و تصفیه پسابهای خانگی و صنعتی
اطالعات مورد نیاز شامل ترکی  ،سرانه تولید ،نحوه مديريت پسشماندها از تولیشد تشا دفشع نهشايی ،اطالعشات
مربوط به نوع محل های دفن زباله به ويژه از نقطه نظر عمق زباله های دفن شده ،آمار مربوط به تعداد اماکن
دفن زباله و واحدهای تولید کمپوست ،آمار مربوط به تعداد واحشدهای تصشفیه فاضشالب ششهری و صشنعتی،
میزان رشد نرخ تولید زباله  /فاضالب و ساير موارد است
 جمع آوری اطالعات در اين سکتور شامل سه مرحله زير میباشد:
 -1جمعآوری داده ها و يا اطالعات موجود در سطح کششور بشرای تهیشه گشزار

موجشودی انتششار گازهشای

گلخانهای
 -2در صورت امکان ايجاد دادههای جديد (به عنوان مثال ضراي انتشار ملی)
 -3تطبیق و سازگاری دادههای جمعآوری شده برای استفاده در فرآيند تعیین موجشودی انتششار در سشکتور
پسماند
ث-جستجوی اينترنتی و کتابخانه ای
ج -استفاده از نتايج مطالعات کارشناسان جايکا بر روی محل های دفن زباله در ايران ()1391-1392
چ -استفاده از پايگاه داده های آماری  IPCCمربوط به فاکتورهای انتشار ) (IPCC EFDBو پايگاه داده های
بین المللی فاکتورهای انتشار ) (USEPAبرای بهبود بخششیدن بشه فراينشد قضشاوت کارشناسشی و .Cross-
checking
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ح -قضاوت کارشناسی بر روی انتخاب دادهها و اطالعات مورد استفاده و غربالگری دادهها و نیز انتخاب رو
 /رو

های متناس برای تهیه گزار

موجودی انتشار گازهای گلخانهای؛ بکار گرفته خواهد شد

به طور کلی اطالعات مورد نیاز برای تهیه گزار

پسماند

 .iدستگاهها و سازمانهاي مرتبط با جمعآوري اطالعات:
موجودی انتشار ،از طريق دستگاهها و ارگانهای زير جمع

آوری و سازماندهی خواهد شد:
 وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیشاریهشای کششور) و ارگشان هشای تابعشه آن نظیشر اسشتانداریهشا،شهرداریها و دهیاریها؛
 وزارت نیرو و شرکت تابعه آن (شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور)؛ سازمان حفاظت محیط زيست؛ وزارت جهاد کشاورزی به منظور تهیه آمار مرتبط با میزان و نحوه مديريت پسماندهای کشاورزی به ويژهدر مناطق روستايی کشور؛
 دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در کشور؛ مرکز آمار ايرانجدول شماره ( )1خالصه فرايند جمعآوری دادههای مورد نیاز را در بخش پسماندها نشان میدهد
جدول ( -)1اطالعات مورد نياز و سازمانهاي اصلي درگير در جمعآوري دادههاي خام
داده هاي مورد نياز

دستگاه مرتبط

دفاتر يا اداره مرتبط

واحد زير مجموعه
دستگاه

 سرانه تولید پسماند شهری و روستايی میزان تولید پسماند عادی در سال آنالیز فیزيکی پسماند تعداد واحدهای تولید کمپوست کشور -اطالعات هاضم های بی هوازی پسماند

وزارت کشور

سازمان شهرداريها و
دهیاريهای کشور

 دفتر برنامه ريزی و مشديريتتوسعه شهری(به تنهايی يشا بشا
همکاری دفتر زير)
 دفتششر همششاهنگی عمرانششی وخدمات روستايی

 تعداد تصفیه خانه های فاضشالب خشانگی وصنعتی در سطح کشور
 حجم پساب های تولیدی آمار تعداد تصفیه خانه هشای هشوازی و بشیهششوازی (اطالعششات مربششوط بششه نششوع فراينششد
تصفیه)

وزارت نیرو

شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور

 دفتششر مششديريت آمششار و فششنآوری اطالعات (بشه تنهشايی يشا
با همکاری دفتر زير)
 دفتششر مششديريت نظششارت بششرطرحهای آب و فاضالب
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 .iiمشکالت و كمبودهاي مرتبط با جمعآوري اطالعات:
 -اطالعات موجود در کشور برای تهیه گزار

موجودی انتشار در سکتور پسماند عموماً ناقص و يا حتشی در

پسماند

برخی از موارد اصالً داده خام يا اطالعاتی مرتبط با موضوع تعريف و جمع آوری نشده است به عنشوان مثشال
هنوز اطالعات منسجم و دقیقی در زمینه تعداد و مشخصات عمومی محلهای دفن زباله در اغلش ششهرها و
روستاهای کشور وجود ندارد؛
 فرآيند تولید آمارها به ويژه دادههای به صورت سری زمانی (میزان تولید پسماند ،سرانه تولید پسماند و )فاقد استمرار میباشد؛
 ايجاد برخی شرايط نظیر وقوع تخمیر هوازی در قسمتهايی از محلهای دفشن پسشماند ،جداسشازی غیشرقانونی و مديريت نشده زباله ها در محلهای دفن توسط دوره گردها ،آتشسوزی در امشاکن دفشن بشويژه در
لندفیلهای بزرگ ،الگونهای غیر مجاز تصفیه فاضالب به ويژه پسابهای صشنعتی ،از مهمتشرين مششکالت
قابل توجه در کاهش دقت اطالعات جمعآوری شده است؛
 عدم کفايت تحقیقات و پژوهشهای مربوط به تهیه ضراي انتشار در هشر دو بخشش پسشماندهای جامشد ومايع نظیر فاکتور تصحیح متان DOCF ،و نظاير آن؛
 عدم وجود اطالعات کافی در زمینه بسته شدن محلهای دفن در ايران؛ عدم وجود اطالعات کافی در زمینه پسماندهای پزشکی و صنعتی تولید شده در سطح کشور؛ عدم وجود و يا کفايت مطالعات جامع و دقیق وضعیت پسماندهای تولیدی و نحوه مديريت آنها در کشور؛ عدم وجود برنامهريزی و نیز سیستمهای مناس برای پايش و کنترل گازهشای منتششر ششده از واحشدهایتصفیه پساب و نیز محلهای دفن زباله؛
 عدم وجود آمار و دادههای الزم در زمینه میزان تولید فاضالب در صنايع کشور؛ عدم وجود تحقیقات الزم و کافی در ارتباط با میزان انتشار گازهای گلخانهای در بخش پسشماندهای مشايع(پساب) در سطح کشور؛
 عدم وجود اهمیت و ضرورت در بین مديران و تصمیم گیران کشوری در ارتباط با موضشوع تیییشرات آب وهوا و اهمیت سکتور پسماند در اين زمینه؛
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 عدم توجه کافی به موضوع تیییرات آب و هوا در قوانین و سیاست های ملی کشور به ويشژه برنامشه پشنجمتوسعه و قانون بودجه
قابل ذکر است که در برخی موارد لندفیلهای ايجاد شده در مناطق شهری خشود باعشث جمشعآوری بیششتر

پسماند

گازهای تولیدی در محل و انتشار آنها به اتمسفر میشود به عنوان نمونشه لولشهگشذاری محشل دفشن اهشواز و
جمعآوری گازها بدون در نظر گرفتن و نص سیستم مشعل ،گازهای گلخانهای بیشتری را میتواند منتششر
نمايد (شکل شماره )1

شکل ( -)1محل جديد دفن زبالههای شهر اهواز همراه با شبکه جمعآوری گاز و شیرابه

تخري و مستهلك شدن سیستمهای احداث شده در سالهای گذشته و نه چندان دور به علت پايین بشودن
کیفیت ساخت و مواد مصرفی از ديگر عوامل و مشکالت سیسشتمهشای مشورد اسشتفاده در بخشش پسشماندها
میباشد نمونهای از اين موارد را میتوان در مرحله هضم بیهوازی فرايند تصفیه پساب کارخانشه کمپوسشت
شهر رشت به خوبی مالحظه کرد (شکل شماره )2
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پسماند

شکل ( -)2سیستم گرمايش و مشعل مستهلك شده فاز بیهوازی فرايند تصفیه شیرابه کمپوست رشت

.iii

راهکارهاي پيشنهادي به منظور توليد مستمر اطالعات مورد نياز براي تهيه موجودي انتشار:

 -تهیه بانك اطالعاتی مناس

موجودی انتشار به ويشژه در

در زمینه فاکتورهای مورد نیاز برای تهیه گزار

ساختار وزارتخانه های کشور و نیرو (تولید مستمر اطالعات جديد و مورد نیاز)؛
 ايجاد يك واحد يا دفتر ويژه در هر يك از دستگاه های نامبرده در بند قبل برای مديريت تهیه آمار و تماممباحث مربوط به تیییرات آب و هوا به همراه جذب کارشناسان مرتبط و ذيصالح؛
 -آموز

کلیه مديران و کارشناسان مرتبط با تهیه داده ها و اطالعات مورد نیاز در هر يك از دسشتگاه هشا و

واحدهای تابعه و افزايش حساسیت در ساختار تصمیم سازی دولت در اين زمینه؛
 تخصیص بودجه الزم برای تهیه داده و يا اطالعات مشورد نیشاز از راه وارد کشردن اعتبشارات الزم در اليحشهبودجه سالیانه کشور؛
 تعريف پروژه های تحقیقاتی الزم برای تهیه ضراي انتشار مورد نیاز در اين بخش؛ -تدوين استراتژی ملی مديريت پسماندها (شرح خدمات اولیه برای پسماندهای عادی تهیه شده است)؛

www.climate-change.ir
این گزارشها با انگیزههای آموزشی آماده شده و غیر قابل استناد میباشند.
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سومين گزارش ملي تغيير آب و هوا

 ايجاد و تعريف اقالم آماری مورد نیاز در سکتور پسماند (نظیر تعداد واحدهای تصشفیه فاضشالب خشانگی وصنعتی ،تعداد محلهای دفن زباله ،سرانه تولید پسماند ،میزان تناژ زباله تولیدی ،حجم پساب های تولیدی،
) در مرکز آمار ايران

www.climate-change.ir
این گزارشها با انگیزههای آموزشی آماده شده و غیر قابل استناد میباشند.
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